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Fotografmetre Derneğimizin Kasım E-Dergisi sayısında sizlerle birlikte olmaktan

son derece mutluyuz. Dergimiz üye arkadaşlarımızın katkı ve desteği ile hayatını

sürdürmeye devam edecek. 

Sonbaharın benzersiz tadının sonuna geldiğimiz şu günlerde biz fotoğraf

severler de eminim kameralarımızın kartlarını keyifli karelerle

doldurmuşuzdur. Hangi fotoğraf sever doğanın yeşilden kırmızıya renk

tonlarının harikulade geçişini fotoğraflamak yada izlemek istemez ? 

Doğanın bu renk  harikaları yerini kışın beyazına bırakacak. Kış bizi bekliyor

sevgili fotoğraf sever arkadaşlar …

Dergimizin bu sayısında değerli eğitmenimiz Soner Arkan’ın sokak fotoğrafçılığı

konusundaki yazısını son derece eğitici bir döküman olarak sizlerle

paylaşıyoruz. Umarım soner hocanın sokak fotoğrafçılığı konusundaki  başka

yazılarını da  okumak fırsatımız olur. 

Samanyolu fotoğrafçılığının önemli püf noktalarını Uğur Özoğul kaleme aldı ve

nefis fotoğraflarla süsledi. Doğa ve manzara fotoğrafçılığında edindiği kişisel

deneyimlerini akıcı bir üslupla Rauf Tankal bize aktardı. Türkiye’nin en genç

sualtı fotoğrafçılarından olan ömer ege taymaz’ın sualtı macerasını cennet gülen

bozkurt röportajı ile öğrenme imkanı elde ettik.  Türk fotoğraf dünyasının çok

önemli yıldızlarından Yıldız Moran’ın çalışmalarını  Canan Törer aktardı. Her

sayımızda Beti rodrig bize fotoğraf kitaplarını tanıtıyor. Bu sefer de gezi

fotoğrafçılığının ustası Faruk Akbaş’ın bir kaç kitabını tanıttı. Sevilay Aktaş her

sayıda olduğu gibi yarışmalardan bilgi verdi. Ve bu sayımızda derneğimizin

10.yıl kutlamalarına yer verdik. Türkan Saylan Kültür Merkezindeki sergi ve

kitap tanıtımından enstantaneleri göreceksiniz dergimizde. Yine bu sayımızda

her ay yaptığımız üye sunumlarına yer verdik, teknolojideki gelişmeleri çok kısa

özetlemeye çalıştık.

Bir sonraki sayıda sizlerden gelen değerli bilgilere yer vermeye ve birbirimize

kattığımız en güzel değeri yani  paylaşmayı sürdüreceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla
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"BİZ SOKAK FOTOĞRAFINA GÖNÜL
VERENLER YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRLERİN

SOKAKLARI ARASINDA DOLAŞIP
FOTOĞRAF ÇEKERKEN, FARKINDA OLUP
VEYA OLMADAN ASLINDA GELECEĞİMİZE

GÖRSEL BİR HAFIZA BIRAKIYORUZ. "
R o b e r t  L o u i s  S t e v e n s o n

FOTOĞRAFÇILIĞIFOTOĞRAFÇILIĞIFOTOĞRAFÇILIĞI

SOKAK
Soner Arkan



Merhaba değerli okurlar ben Soner Arkan. 
Dergimizin bu ay ve gelecek ay ki sayısında
sizlerle Sokak Fotoğrafçılığı ile ilgili yararlı
olacağına inandığım bilgileri paylaşmak için bu
yazımı kaleme aldım.
Tarih de bilinen ilk fotoğraf 1826 ve 1827 yılları
arasında Joseph Nicéphore Niépce tarafından 8
saatlik bir pozlama sonucu ortaya çıkan ‘’
Pencereden Le Gras'a bakış’’ isimli foto grafik
görüntüdür ve böylelikle fotoğraf denen görsel
hadisenin serüveni insanlık tarihi için başlamıştır. 
Fotoğraf sanatı, fotoğrafın icadından sonra süre
gelen ilk yıllarda daha çok kendini bulmaya ve
belli kitlelere kendini kabul ettirmeyle
geçirmiştir. Fakat Fox Tablot’un negatif
görüntüyü icat etmesi ile fotoğrafta yeni bir çağ
açılmış ve çoğaltılabilme özelliğinin icadı ile
yerelden evrensele ulaşmasının hızı bir anda
artmıştır. 
Artık o dönemlerden sonra fotoğraf biriciklik
kavramından sıyrılıp genel kitlelere hitap eden
bir iletişim ve belge aracı olmuştur.
İşte tam burada aslında konumuz olan sokak
fotoğrafçılığı,  fotoğrafın belge olması özelliğini
arkasına alıp  yıllar içinde önemini artırmıştır. Aklıma John Berger’in fotoğraf için söylemiş
olduğu ‘’ Fotoğraf, en yaygın kullanımıyla, artık
mevcut olmayandan bir yadigardır.’’ sözü geldi.
Bu kavramsal ifadeden yola çıkarak aslında
sokak fotoğrafının geçip giden yıllar karşında ne
kadar güçlü bir belge olarak bize geçmişten
geleceğe bir ayna tuttuğunu görebiliriz. 

FOTOGRAFMETRE

Peki bizler sokak fotoğrafı çekerken ve bu çekilen fotoğrafları gelecek nesillere aktarma telaşına
düşerken, nelere dikkat etmeliyiz veya konumuz ilgi merkezimiz neler olmalıdır.
Öncelikle şunu söylemem gerekirse sokak fotoğrafçılığı yapan birinin ciddi bir hayat bilgisi, görsel
ve zihinsel hafızasında anlatmak isteğini sunabilmesi için gözlem yeteneğinin olması gereklidir.
Yaşadığı coğrafyayı tanımalı, insanını bilmeli ve olaylar karşındaki reflekslerini iyi analiz etmelidir.
Çünkü ancak sokak fotoğrafının ana temel taşı olan duygulara inebilir ve derdini iyi anlatabilir bir
fotoğraf çekebilir. 



SOKAK FOTOĞRAFÇISI ÖZELLİKLE
YAŞADIĞI ŞEHRİ ÇOK İYİ TANIMALI VE

HANGİ MEVSİM HANGİ SAAT, IŞIK NASIL
OLUR BİLMELİDİR.

Birazda Sokak Fotoğrafının konusuna neler girer
onlardan sizlere kısaca bahsetmek isterim. Aslına
bakacak olursak bizler ismine sokak fotoğrafçılığı
diyoruz ama ‘’Sokak’’ kelimesi orada ikonlaşmış
genel geçer bir ifade bence. Hayatın içindeki
yaşama konu olan ve insana dair duyguyu insanlı
veya içinde insan olmasa da izinin olduğu anları
içeren her fotoğraf bence sokak fotoğrafının
konusudur. Özel kapalı alanlar veya kişisel
çekilen fotoğraflar dışında kalan ve özellikle
toplumun her kesimin günün her saati
bulunabildiği ortak yaşamın sürdüğü yerler
sokak fotoğrafçıları için çok önem teşkil
etmektedir.

Sokak fotoğrafı diğer fotoğrafçılık dallarına göre
biraz daha kural tanımaz ve kusurlarla doludur ki
bana göre onu izlenebilir kılanda tam olarak bu
kusurlarıdır. Bu yüzdendir zaten izleyen kişi
sokak fotoğraflarına bakınca yaşamından bir
kesit görür ve etkilenir. Çünkü o bahsetmiş
olduğum kusurlar doğal ve samimi yapar
fotoğrafı. Tabi bu demek değil ki estetik, teknik
ve genel geçer kompozisyon kurallarını hiçe
sayıp fotoğraf çekeceğiz. Biz bu kuraları
bileceğiz ve yeri geldiğinde kuralları
esneteceğiz. Kaldı ki biz esnetmesek bile zaten
yaşamı fotoğraflarken ister istemez o kurallar
esneyecek.



İzin konusu sokak fotoğrafçılığının doğallığını bozan bir
şey ama izin almanın doğru olduğunu düşünen bir
fotoğrafçıyım. Sizin sokakta çekmiş olduğunuz masum
bir fotoğraf başkasının başını derde de sokabilir.
Kamuya açık alanda fotoğraf çektiğimiz için bu biraz
esnetiliyor. Örneğin karşıdan gelen bir insan fotoğrafını
çekildiğini fark etti, siz çekerken anın doğallığı
bozulmasın diye olabildiğince hissettirmeden çektiniz
fakat o geçerken yanınızdan size baktı ve fotoğrafını
çektiğinizi anladı. O sırada vücut diliniz ile veya bir jest
mimik ile niyetiniz kötü olmadığını ona ifade
edebilirsiniz. Başka bir senaryoda çektiğiniz kişi
fotoğrafa bakmak istedi veya sizden silmenizi rica etti.
Hiç polemiğe girmeden kişinin gözünün önünde
silmenizi öneririm. Çünkü bir insanın artık kesin net
rızasının olmadığımı biliyorsanız o fotoğrafı saklamanın
veya bir yerde kullanmanın bence hiçbir anlamı
kalmamıştır.   Bu konuya esprili bir nokta koymak
gerekirse ‘’ çektiğiniz fotoğraf, yediğiniz dayağa
değmeli.’’ 

Bir semtin pazarı hangi gün kurulur, hangi gün
sokaklarında canlılık olur hepsini hafızasının bir
köşesine atmalıdır ki anca öyle kafasında yazdığı
hikayesini fotoğraflarına yansıtsın. Diğer türlü anca
önümüze gelen görüntü ile yetiniriz.
Sokak Fotoğrafçısı hiçbir zaman hayattan izole olma
lüksüne sahip değildir. Çünkü sokaktan ve insandan
beslenir.  Bu yüzden sokaklar ve insanlar bizim
hikayelerimizin baş kahramanlarıdır. 
Peki Sokak fotoğrafında en çok dikkat edilmesi
gereken şeyler nelerdir diye konuşacak olursak. Benim
için bu konuda en önemli şey ekipman, teknik veya
sanatsal kaygıdan çok toplumsal ve insani etik
kurallarıdır. Bizler bir avcı değiliz ve insanların düşkün
hallerinden beslenmiyoruz bunu unutmamamız lazım. 
 Burada yapılması gereken çok basit aslında. Biz nasıl
fotoğraflanmak isteriz veya istemeyiz, bunun cevabı
çok netse sizde zaten başkasını da çekerken bu
kriterlere dikkat edersiniz. 
Birazda sizlere sokakta fotoğraf çekerken izin alınması
hususunda bilgiler vermek isterim. Bana bu soru sıkça
soruluyor. Siz izin alıyor musunuz?



Sokak fotoğrafçılığı ile ilgili yazı dizimin birinci bölümüne burada son
verirken hep insan unsurunun sokak fotoğrafı için öneminden
bahsettim. Bu yüzden büyük usta Ara Güler’in yıllar önce bir
röportajında söylediği bir sözden alıntı yaparak sizlere veda etmek
istiyorum.

‘’ İNSANSIZ ANI OLMAZ ‘’...

Yazan:  Soner Arkan 



Gece gökyüzündeki en etkileyici manzaralardan biri Samanyolu'dur. Işık kirliliğinin çok az
olduğu veya hiç olmadığı bir yerde iseniz, göz alabildiğine yıldızlarla dolu bir gökyüzü ve
Samanyolu görülmesi gereken bir manzaradır.

ADIM ADIM SAMANYOLU FOTOĞRAFI ÇEKMEK

Çek�m önces� planlama

Çekmek istediğiniz unsurları aklınızda bulundurun, 
Çekimden önce yeri araştırın, fotoğrafınıza gizem katacak objeleri seçmeye özen gösterin,
Yoğun ışık kirliliği olan alanlardan uzak durun, ayın hiç olmadığı veya ayın çok parlak olmadığı
dönemlerde çekiminizi planlayın, 
Çekim öncesi hava durumunu kontrol edin, bulutlu bir gökyüzü samanyolu çekiminizi önemli
derecede engeller, 
Çekime birkaç arkadaş gidin, yaz dahi olsa geceleri soğuk olabileceği için yanınıza mutlaka sizi
sıcak tutacak kıyafetler alın, 
Güvenliğiniz için gideceğiniz bölgenin yabani hayvan popülasyonunu kontrol ediniz ve
gittiğiniz yerde jandarmayı bilgilendirin.



ÇEKİM ÖNCESİ
1

3
2

Ekran parlaklığı : Samanyolu
resimlerinizi yetersiz pozlamanızı
önleyecek daha gerçekçi bir ön
izleme görmek için LCD ekran
parlaklığınızı azaltın.

Uzun pozlama kumlama
azaltma ayarını kapatın, aksi
takdirde çekim sürecinizi ve
çekebileceğiniz görüntü
sayısını yavaşlatır. 

RAW formatında çekim
yapın.

7 Adımda Çek�m Önces�  Düzenleme

5

7
6

Maksimum netlik elde etmek için
kameranızı sağlam bir tripoda
takın ve en az 2 saniyelik bir
deklanşör gecikmesi kullanın . 

Başka bir seçenek de
uzaktan kumanda veya
intervalometre kullanmaktır. 

Rüzgarlı koşullarda çekim
yapıyorsanız,deklanşöre
bastığınızda titreşimleri önlemek
için deklanşör gecikmesini 5 veya
10 saniye olarak değiştirin.

4Titreşim engelemeyi
kapatın.

ÇEKİM ÖNCESİ



D E K L A N Ş Ö R  H I Z I N I  1 0  İ L A  2 0  S A N İ Y E  A R A S I N D A  A Y A R L A Y I N
Samanyolu fotoğrafçılığındaki önemli bir ayar da enstantane hızıdır, kaliteli bir
samanyolu fotoğrafları çekmek için, daha uzun pozlamalar ile meydana gelen
yıldız izleri yerine keskin yıldızları yakalamanız gerekir.
Geniş açılı bir lens kullanıyorsanız, deklanşör hızı genellikle 10 ila 20 saniye
arasında değişir, daha uzun deklanşör hızı yıldızların iz yapmasına neden olur, en
iyi deklanşör hızını elde etmek için 500 kuralı vs. farklı kurallar vardır fakat bu
kurallar özellikle daha fazla megapiksel ile tasarlanmış modern kamera
sensörleriyle artık pek de uyumlu değil, bana göre en iyi yöntem deneme
yanılma ayrıca photopills uygulamasındaki NPF kuralı ideale yakın değerler
verebilmekte

KAMERA AYARLARI

1 O B J E K T İ F İ N İ Z D E  F / 2 . 8  V E Y A  E N  G E N İ Ş  D İ Y A F R A M I  K U L L A N I N
Mümkünse, f/2.8 veya daha düşük bir diyafram kullanın, nihai hedef,
yıldızların hareketine göre f/2.8 veya daha düşük bir deklanşör hızı
kullanarak mümkün olduğunca fazla ışık yakalamaktır.

2 3 2 0 0  İ L E  6 4 0 0  A R A S I N D A  B İ R  I S O  A Y A R L A Y I N
Samanyolu fotoğrafçılığı için ISO'yu ayarlamak çok önemlidir. Bu ayar,
gece kısa bir deklanşör hızı kullanırken doğru pozlamayı elde etmenin
anahtarıdır. Samanyolu'nu yakalamak için kameranızın doğal ISO'sunu
3200 ile 6400 arasına yükseltin.
Crop sensörlü kameralarda benim tavsiyem 1600 ile 3200 arasında bir ISO
ayarlamaktır. 

3

4 B E Y A Z  D E N G E N İ Z İ  4 0 0 0 K  O L A R A K  A Y A R L A Y I N
Raw formatlı çekim yaparken beyaz dengesini kolayca değiştirebilseniz de,
Samanyolu'nu fotoğraflarken beyaz dengesini manuel olarak ayarlamalısınız,
bunun nedeni, Samanyolu çekimlerinizi düzenlemeyi çok daha kolay hale
getirecek olan resimlerinizdeki renk tekdüzeliğini korumaktır, özellikle istifleme
ve panoramik çekimler için önemlidir .
Kelvin değerleri için 3900k ile 4200k arasındaki değerler genellikle
galaksimizdeki en doğal renkleri yakalamak için iyi bir başlangıç   noktasıdır. 





5 B İ R  Y I L D I Z A  V E Y A  U Z A K T A K İ  B İ R  I Ş I Ğ A  M A N U E L  O L A R A K  N E T L E M E  Y A P I N
Netlemeyi samanyolu'na ayarlamak, samanyolu'nu ilk kez çekerken yapılacak en
büyük zorluklardan ve en kolay hatalardan biridir, kameranızdaki canlı görüntü
modunu kullanın, parlak bir yıldız veya uzaktaki bir ışığı yakınlaştırın ve en keskin
noktayı bulana kadar merceğinizin netleme halkasını manuel olarak hareket ettirin.
Gece çekim yaparken netlemeyi her zaman manuel olarak ayarlamanızı öneririm,
netleme ayarlandıktan sonra netleme modunu manuel olarak bırakın ve samanyolu
çekimi sırasında netleme uzaklığınızı veya lensinizi değiştirmedikçe netleme halkasını
hareket ettirmeyin, bir deneme çekimi yapın görüntünüzü LCD ekranınızda açın ve
netlemenizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için yıldızları yakınlaştırıp bakınız,
istenilen netleme gerçekleşmiyorsa netleme halkasını sonsuzluk işaretine alarak da
netleme yapabilirsiniz

6 S A M A N Y O L U  Ç E K İ M  H İ S T O G R A M I N I Z I  K O N T R O L  E D İ N
En iyi samanyolu kamera ayarlarını kullanıp kullanmadığınızı görmek için
son adım, histogramı kontrol etmektir. Samanyolu fotoğrafçılığında
histogramı kontrol etmek önemlidir, çünkü kamera ekranında
görüntülerinizi gördüğünüzde kamera parlaklığı ve ışık koşulları gözünüzü
yanıltabilir, doğru pozlamayı aldığınızdan emin olmak için her zaman
histograma bakın.
Referans olarak, histogram sola eğik olmalıdır, ancak siyahları
kırpmadığınızdan emin olun. 

Yazan: Uğur Özoğul

KAMERA AYARLARI





DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞINDA
EDİNDİĞİM TECRÜBELER

Değerli fotoğraf sever arkadaşlarım,
 
Sizlere bu yazımda, tabiat, doğa fotoğrafçılığında dikkat edilmesi ve esas olarak uyulması gereken
kısa ve öz bazı kuralları, bir kaç paragrafta  ve  fotoğrafta aktarmaya çalışacağım.

Genel olarak fotoğrafçılıkta geçerli olan bu kilit notlar, çekimlerimiz için nirengi noktası olmalıdır. Bu
notlar, sadece kişisel tecrübelerimin, uygulamalarımın ve edindiğim bilgiler ışığında olacaktır.
Unuttuğum kritik, önemli bilgiler ki kesinlikle vardır, hocalarımdan af dilerim.

A L İ  R A U F  T A N K A L

I Ş I K  İ S T E R  M A K İ N E  A R K A S I N D A N ,  İ S T E R  Y A N D A N ,  İ S T E R S E
Ö N D E N  G E L S İ N .  I Ş I K  F O T O Ğ R A F  D E M E K T İ R .

Fotoğraf: Cem Önal



Buna bağlı olarak kadrajımıza alacağımız alanın
dokusu, ve tabiidir ki makine ayarlarımız için
ışık ve havanın pusu, çekmekte olduğumuz
karenin netliğini etkiler. 
Işık fotoğraf demektir.
Dijital makinelerimizin hemen hepsinde Kelvin
ayarları vardır. Bu da çektiğimiz panoramik,
ters ışık veya gün batımı gibi kadrajlarımızın,
soğuk veya sıcak tonlarda olmasını sağlayan
bir noktadır. Örneğin Canon makineler
genelde sıcak tonları öne çıkarırken Nikon
makineler daha soğuk bir renk çeşitlemesi
vermektedir.
Bunu ancak kelvin ayarlarımızın makine
kullanım kılavuzunda yazan ve kişisel
tercihimize göre ayarlayarak sağlayabiliriz.
Farkı bir makro veya yakın çekim, çiçek
çekerek görebilirsiniz.
Kelvin ayarını gözden geçirerek abartılmış ve
patlayan renkleri önlemiş oluruz.

Özellikle panoramik ve doğa çekimlerinde,
arkadaşlarımızın çekim sonunda kadrajlarını
izlediklerinde gördükleri en büyük
handikapları makinelerinin titremesinden
dolayı olan titreme bulanıklığıdır. Her ne
kadar dijital makine objektiflerinin titremeye
karşı ayarları olsa da önlenemeyen
bulanıklıklardır.
Tüh keşke bu kadrajım net olsaydı diye
düşündüklerini duyar gibiyim.
O halde tripod veya taşınması daha kolay ve
hafif olan tek ayaklı monopod larımızı
yanımıza almayı unutmamak tercih
sebebidir.İlk olarak çekim yapacağımız yerin
ekolojik yapısı, fotoğrafçıya göre mümkün
olduğu kadar derinlik ve panoramik bir
görüntü dikkate alınmalıdır.

Her zaman planlı bir çekim
yapacağımız da kesin değildir. Her
an, her yerde, her şartta çekim
yapabiliriz. Doğadan çekmek
istediğimiz uzun pozlamalar,
panoramalar da, veya normal
çekimlerde de tripod kullansak bile,
gerek ortam rüzgarın dan gerekse
deklanşöre el ile müdahalelerde
kadrajda titremeler olabilir. Dijital
makinelerimizin hepsine uyumlu
olan mutlaka bir uzaktan kumanda sı
vardır. Çok maliyeti olmayan bu
ilaveyi bayimize gidip tedarik edebilir
ve ayarlarını yaptırabiliriz.

Teknolojiyi kullanmak belki biraz
zaman alacaktır fakat kadrajımızın
istediğimiz netlikte olmasını
sağlayacaktır. Bu da bizleri daha iyi
görüntüleri çerçevemize almaya,
güvenle teşvik edip
heveslendirecektir.

Fotoğraf: Ali Rauf Tankal 



Çekim gezileri esnasında yakaladığımız, bize göre
ilginç ve göz alıcı bir kareyi de kaçırmak istemeyiz.
Gece veya gündüz olsun gözlemlerimiz şahsi
beğenileriniz doğrultusunda olmalıdır. Yoksa size bir
haz vermeyecektir. Konusuz ve hikaye siz hiç bir
kare sizce fotoğraf olmamalıdır. Her fotoğraf bir
belgeseldir.
Kısaca çekmiş olmak için fotoğraf çekmeyiz.

Her durumda fotoğrafçılığın ana şartlarını, mesela
ufuk çizgisi, eğer görünümde yatay ve dikey bir
referans nokta göremiyorsak makinemizin mutlaka
yatay konumda olmasına dikkat etmeliyiz.
Makinemizin ayarları içinde, okülerinde veya varsa
ekranında yatay ve dikeyler için kılavuz çizgileri
mevcuttur. Acele de olsa bu kılavuz çizgilerini
dikkate alabiliriz.
Ne çekiyorsak çekelim, altın kural a uyarak veya
mümkün olduğu kadar 1/3 oranına yaklaşarak
kadrajımızı ayarlamak asla atlanılmayacak bir
noktadır ki, çektiğimiz fotoğraf göz yormasın. Bu
nokta fotoğrafın perspektif ve derinliğini de etkiler.
Makinemiz ne marka olursa olsun ( cep telefonu
dışında ) kullandığımız objektifimiz ve objektif
ayarlarımızda önemlidir. 

Kullandığımız objektif, edindiğimiz fotoğrafçılık
bilgileri ve tecrübelerimiz ışığında, filtre
çeşidimiz, f değeri, netliğimiz ve kadrajımızın
kontrastı ı için olmazsa olmazdır. F değeri yüksek
olan objektiflerin tercihi bize aittir.
Mutlaka Raw uzantılı çekim yapınız ki,
fotoğrafınızda kritik programlar kullanarak
yaptığınız düzenlemelerinizde kadraj değerleriniz
bozulmaz. Aynı düzenlemeleri jpeg uzantılı bir
kerenizde yaparak farkı görebilirsiniz. 

Fotoğraf sever arkadaşlarım, bu kritik bilgilere
sahip olsanız da son olarak,
Asla tek kare çekmeyiniz. Her zaman
makinenizde ufak ayar değişiklikleri ve
konumuzu değiştirerek iki üç kere çekmenizi
tavsiye ederim. Sonradan keşke dememek için
olmazsa olmazınız olmalıdır.

Sizlere aktarmaya çalıştığım notlarda her ne
kadar sürçü lisan ettiysem af ola arkadaşlar.
Gönlünüzce nice güzel çekimler, paylaşımlar
dilerim.

Fotoğraf: Ali Rauf Tankal 

Yazan: Al Rauf Tankal



1. Sevgili Ömer Ege Taymaz kendini kısaca tanıtır mısın?
Ben şu an 15 yaşındayım ve Türkiye’nin en genç su altı fotoğrafçısıyım. Bahçeşehir Koleji
öğrencisiyim.
 
2. Su altı fotoğrafçılığına ilgin ilk ne zaman başladı?
         Su altı fotoğrafçılığına ilgim 6 yaşındayken başladı. 3 aylıktan beri dalış teknesindeydim.
Hep dalışla ilgili tatiller yapıyorduk. Ailem sürekli su altında fotoğraf ve video çekiyordu ve
görüntülere beraber bakıyorduk. Ben de önce boyumu aşmayan yerlerde, sonra daha
derinlerde, dalış eğitimi aldıktan sonra da dalışlarda su altı fotoğrafı çekmeye başladım.

 3. En genç Dalgıç ve en genç Kurtarma Dalgıcı (junior rescue diver) olarak dalış eğitimi sürecinden
bizlere bahseder misin?
Türkiye’de 14 yaşın altında dalmak yasak olduğu için Mısır’da önce temel dalgıçlık eğitimi olan
“junior open water” eğitimini aldım, bu işi tahminimden de fazla sevince 12 yaşında ileri
dalgıçlık eğitimi olan “junior advanced open water diver” ve ilkyardım (emergency first
response) eğitimini tamamladım. Bu çok keyifliydi ama ben daha da ileri bir seviyeye geçmek
istedim ve kurtarma dalgıcı yani “junior rescue diver” eğitimi için 12.5 yaşında yine Mısır’a
gittim.  Bütün bu eğitimlerin sonrasındaki dalışlarda da Kızıldeniz’de bol bol su altı fotoğrafı
çekiyordum.

EN GENÇ SU ALTI FOTOĞRAFÇISI   
ÖMER EGE TAYMAZ

Bu bölümde sayın Cennet Gülen Bozkurt'un çok genç bir su altı fotoğrafçısı Ömer Ege
Taymaz ile yaptığı röportaj yer alıyor. 15 Yaşında olan genç Ömer'in su altına nasıl gönül
verdiğini ve fotoğrafa nasıl başladığının hikayesini bulacaksınız. Bir başarı hikayesi gibi
düşündüğümüzde pek çok gencimize ilham vereceği düşüncesiyle iyi okumalar...



4. Dalgıç sertifikanı alışın ve su altı fotoğrafçılığına başlayışın o an ki hislerin nelerdi? 
Su altını zaten sertifika almadan önce yıllardır çok seviyordum, sertifikayı almam çok güzel bir
histi ve aynı zamanda fotoğraf makinemle gördüklerimin fotoğraflarını çekmek yaşadığım
deneyimi kat kat güzelleştiriyordu. Brövemi alışımı Sharm’ da Hard Rock Cafe’ de kutladık,
ondan sonra geçtiğim her aşamayı da kutlamak için yine oraya gittik.

6. İlk dalışını nerede yaptın?
İlk dalışımı Mısır’da 10 yaşındayken yaptım, ondan sonra,
14 yaşıma kadar Mısır ve Kıbrıs’ta çok sayıda dalış yaptım.

7. Kaç metreye kadar dalış yapabiliyorsun?
Ben şu anda yaşım gereği en fazla 24 metreye kadar dalış
yapabiliyorum ama en güzel görüntüler tabii ki de en dipte
olacak diye bir kural yok, 5 metrede de 15 metrede de çok
güzel fotoğraflar çekilebilir.

 

5. Yaşından büyük başarıların var, bu
gurur verici ailenin desteği de oldukça
büyük olsa gerek peki seni su altı
fotoğrafçılığında bir adım öne taşıyan
şeylerin neler olduğunu düşünüyorsun?
Öncelikle yaşımın büyük bir etkisi
olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Türkiye’nin en genç su altı
fotoğrafçısıyım ve çok sayıda katıldığım
sergi, yaptığım söyleşi ve kazandığım
ödüller var. Su altı çok sevdiğim bir
ortam oldu. Çok küçük yaştan beri de
Türkiye’nin en iyi su altı fotoğrafçıları
hep yakınımda oldu. Annem ve babam
SUFOD (Su Altı Fotografçıları ve
Filmcileri Derneği) kurulduğundan beri
içinde aktif olarak çalışıyorlar. SUFOD’
un birçok aktivitesine katılma ve izleme
fırsatım da hep oldu. 



8. Eskişehir, Kaş, Marmaris, Bodrum, Amasra, Leros, Dahab, Blue Hole, Ras Mohammed,
Kızıldeniz’deki çekimlerden kısaca bahseder misin?
14 yaşıma kadar Türkiye’de ve Yunan Adaları’nda yüzerek bol bol fotoğraf çektim. Türkiye’de
sadece denizlerde değil, çok berrak göl ve derelerde de fotoğraflar çekiyordum. 10 yaşımda
tüplü dalış eğitimimi aldıktan sonra ise Mısır’ın Sharm el Sheikh, Tiran Adaları, Ras Mohammed
Ulusal Parkı ve Dahab’ da ki pek çok muhteşem noktada hem gündüz hem gece dalışları
yaparak fotoğraflar çektim.

9. Krokodil balığı desem aklına; ne ve neresi gelir?
Ras Mohammed’ de ilk yaptığım mağara dalışım, çok iyi saklanmayı başarabilen Krokodil
balığını görüp fotoğraflayışım gelir. O gün ne ailem ne de dalış eğitmenim olan Ahmed hocam
Krokodil Balığını görememişti.

10. İlk sergi heyecanını yine su altı fotoğrafçısı olan baban Tolga Taymaz ile İstanbul’da paylaştın.
Bu sergide olmanın heyecanı nasıldı? Ayrıca ilk kişisel sergin ne zaman ve nerede oldu?
İlk sergimi babamla açmam çok gurur verici ve güzel bir aktiviteydi bir sürü şeyin de başlangıcı
olan bu sergi benim için özel bir etkinlikti. 
İlk kişisel sergim ise Yönder Koleji’nde 4. Sınıftayken açtığım sergiydi.



11. İlk dalış denemelerini ve çekim heyecanını anlatabilir misin?
İlk su altı çekimlerim dalışa başlamadan önce sığ sulardaydı ve çok keyif alıyordum. İlk dalış
denemelerimde ise uzun süredir beklediğim bir şeyi yapıyordum ve içim içime sığmıyordu.
Hemen yukarı çıkıp gördüğüm şeyleri söyleyip tekrar suya girmek istiyordum.

12. Suyun altı ve çektiğin her bir fotoğrafın eminim sende bir öyküsü vardır. Seni en çok
heyecanlandıran bunu kaçırmamalıyım dediğin fotoğrafın hangisi?
Bir aslan balığı ve akrep balığı yan yana gelmişti ve ikisi de birbirinden tehlikeli iki balık
olmasına rağmen aslan balığı akrep balığını kaçırmayı başarmıştı.

13. Adventure Turkey Expo’daki sunumundan, Su Altı Bilim ve Teknoloji toplantısında
katılımcı olduğun kongreden ve diğer etkinliklerinden biraz bahseder misin? 

Adventure Turkey 2019 fuarında da SUFOD adına “Maceracı Çocuklar İçin Kızıldeniz” sunum,
Kidzania’da yaşıtlarıma sunumlar, dünya su gününde aktiviteler, TURMEPA’nın Çanakkale
kampında sunumlar yaptım.
Adventure Turkey’de hem 2019, hem 2020’de konuşmalarım oldu, SUFOD’la beraber karma
sergi olarak, her iki yıl da Adventure Turkey’de, ayrıca Caddebostan Kültür Merkezi’nde,
Sabancı Üniversitesi’ndeki sergilerde yer aldım.
Bahçeşehir Koleji’nde hem bireysel su altı fotoğraf sergim hem de daha sonra karma sergim
oldu. 
Sabah gazetesinde, Daily Sabah’ta, Naviga Dergisi’nde ve Triton Su Altı Dergisi’nde, Deniz
Kartalı platformunda röportajlarım ve fotoğraflarım yayımlandı. 
23 Nisan Çocuk Bayramında, 2020’de, pandemi döneminde zoom sunumlarına başlayan
SUFOD’un sunumuna çıktım. 



2021’de Burdur Üniversitesi Limnoloji Kongresi’nde SUFOD tatlı sularda çekilen fotoğraf sergisinde
fotoğrafım yer aldı.
2021’de, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 14-17 yaş grubunda düzenlediği
yarışmada Akdeniz Sualtı Fotoğrafı ve Akdeniz Arkeolojik Alanlar kategorilerinde birincilik ödülüne
layık görüldüm.
Ayrıca 2020 ve 2022 yıllarında Fine-Art Sanatsal Baskı karma sergilerinde ve sergi kataloglarında
yer aldım.
18 Mart Çanakkale Zaferi için, o zamanki okulum, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
öncülüğünde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bana sergi açtı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için, İzmir’deki özel bir lisede, Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonu ve SUFOD’un da desteğiyle, lise öğrencilerine su altını tanıttığım bir panel konuşmam
oldu.
21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri’nde “Sualtı Doğa Fotoğraf Yarışması İkinciliği” ve bunun
yanında EUIFA (Avrupa Sualtı Görüntüleme Federasyonları Birliği) Gençlik ve Çevre Özel Ödülü’ne
layık görüldüm. Ayrıca “Öncü Kadıköy” proje çalışmaları kapsamında “En genç sualtı fotografçısının
gözünden sualtı” ve “Denizlerdeki ve tatlı sulardaki kirlilik” başlıklarındaki 2 projem sergilendi.

14. Su altı fotoğrafçılığı alanında kendini geliştirmek isteyen özellikle yaşıtlarına ve buna ilgi duyan
fotoğrafçılara ne gibi önerilerde bulunmak istersin?

Su altı tamamen ayrı ve çok güzel bir dünya kesinlikle dalış denenmesi tavsiye ettiğim bir
etkinlik, su altında fotoğraf çekmek için hem dalışı hem de fotoğraf çekmeyi biliyor olmak ve
bunları birleştirebilmek gerekli.



Röportaj: Cennet Gülen Bozkurt 

15. Son olarak senin de eklemek istediğin bir şey var mı?
İnsanlar denizleri ve su altını pek tanımıyor, merak da etmiyor. Oysa ülkemizin 3 tarafı denizle
çevrili ve dünyanın da dörtte üçü su, o yüzden bu güzel su altı dünyasını çok daha fazla kişinin
tanımasını isterim. Bunda da benim katkım oluyorsa bu da beni mutlu eder, size de bu röportaj için
teşekkür ederim. Belki daha sonra su altında beraber fotoğraf çekeriz.

Türkiye'nin en genç dalgıcı ve en genç su altı fotoğrafçısı Ömer Ege Taymaz’ a
Sevgi ve teşekkürlerimle …



FOTOĞRAFIN KAYAN
YILDIZI:
YILDIZ MORAN

C A N A N  T Ö R E R

Öyle ya da böyle fotoğrafçılıkla yolu
kesişenlerin fotoğraflarını tanıması gereken bir
isim Yıldız Moran. Türk fotoğraf tarihinin
çağdaş anlamda eğitim alan ilk kadın
fotoğrafçısıdır. Ellili yıllarda Türk fotoğrafında
yeni bir dönem başlatıcılarındandır. İngiltere’
de Bloomsbury Tecnical Collece ve Ealving
Broodway Tecnical Collece’ de fotoğraf eğitimi
görmüş, daha sonra bir İngiliz portre
sanatçısının yanında bir süre çalışmıştır.
Cambridge’ de ve Londra’ da sergiler açmıştır.
Aynı zamanda İspanya ve Portekiz seyahat
fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırlamıştır.
Ellili yıllarda batı ülkelerinde fotoğraf büyük
yol almış, basım ve kullanım alanları
genişlemiş, sergi salonlarının sayısı artmış ve
geniş kitlelere ulaşmıştı 

Türkiye’ de fotoğraf bu yıllarda dünyada olduğu
gibi canlılık içindeydi. Ara Güler bu yıllarda foto
muhabirliği ile fotoğrafı hayatın içine
yerleştiriyordu. Yıldız Moran’ da bu dönemin
fotoğrafçısıdır. Fotoğraf makinesinin az bilindiği
bu yıllarda Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi
tarihini düşündüğümüzde fotoğrafı sanatın
içine katmaya çalışmak ve kimsenin
görmediğini görünür kılmak, ne yapmak
istediğini bilen büyük yetenek olmayı
gerektiriyordu. Yıldız Moran, detay fotoğrafları
ve soyutlamaları ile siyah beyaz fotoğrafın eşsiz
eserlerini vermiştir. Anadolu’nun en uzak, en
ulaşılamaz denilen yerlerine giderek, çalışan
köylü kadınların, sokaklarda çocukların,
çobanların, balıkçıların fotoğraflarını çekmiştir.
Anadolu’nun bütün yalınlığı ve gerçekliğini
Moran’ın fotoğraflarında görmek mümkündür.

Fotoğraf: Yıldız Moran





1980’lerde yaygınlaşan fotoğraf sanatı
kurmaları, fotoğrafa bakış açısına getirilen
yeniliklerle ve 2000’li yılların fotoğraf estetiği
ile Moran ‘ın fotoğrafları yorumlandığında,
olağanüstü etki ve gerçeklik duygusunun farklı
boyutları ile karşılaşılır. Susan Sontag, Ronald
Barthes gibi fotoğraf üzerine düşünenlerin
sanat kuramları ile örtüşen Yıldız Moran
estetiği oldukça ilgi çekicidir. Fotoğrafın ortak
ve evrensel bir sanat dili olarak kullanılmasının
farkına varmış olarak çektiği fotoğrafların
temelinde soyut anlar ve detaylar vardır. Siyah
beyaz fotoğrafın büyüsüyle, ışık gölge
arasındaki ilişki adeta dans gösterisi gibidir. Işık
ve kompozisyon ile hayat bulan fotoğraflarında
üçayağı hiç kullanmamış Yıldız Moran.
“Yıldız Moran: Bir Dağ masalı” adlı sergi ile (24
Kasım 2018-19 Mayıs 2019) İstanbul Modern’
de, 2013 yılında “Zamansız Fotoğraflar”, 2011
yılında “İsimsiz”,1998 yılında Adam Sanatevi’
nde “Retrospektiv-Vintage” adlı sergilerde
fotoğrafları sergilenmiştir.
Dr.Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı “Fotoğraf
Sanatçıları Dizisi Yıldız Moran” (2017) adlı
yapıtta Yıldız Moran’ın eşsiz fotoğraflarını;
“Eğer fotoğraf bir dil ise, Yıldız Moran onu, bu
dile yakışacak en güzel aksanla konuşur. Onu
dinlemeye doyamazsınız.” ifadesine hak
vererek görmek mümkündür.

Fotoğraf konusunda kendisi ile yapılan
söyleşilerde, fotoğrafı sevdiğini, önemsediğini,
ileride sinemayla da uğraşmak, belgesel filmler
yapmak istediğini söylemiş olmasına rağmen bir
süre sonra tamamen fotoğrafı hayatından
çıkarmıştır. Bunun nedenini, hayatına yeni bir
aşkın girmesi ve Özdemir Asaf ile evlenmesi
olarak biliyoruz. Samih Rifat, bir yazısında Yıldız
Moran’ın açıklamasına yer vermiş ve şöyle
yazmıştır;
“1983 yılında kendisi ile yapılan bir söyleşide
şunları söylüyor Yıldız Moran:
Yirmi dört saat düşünülen, yaşanılan, ikinci plana
atılamayacak bir konudur fotoğrafçılık. İnsana,
hayata özgü bir aşamanın bir yerini kavramsal
olarak dolu, yoğun, ağırlıklı olarak verebilen
kişidir fotoğrafçı(...) Birden yirmi dört saatimi bu
konuya mı vereceğim, yoksa daha önemli
konular mı var benim için diye düşündüm. Daha
önemli şeyler olduğuna karar verdim ve on iki yıl
sonra bıraktım bu işi.”
Samih Rifat aynı yazısında fotoğrafı bırakma
öyküsünde Yıldız Moran’ ın söylediklerine
inanmak istemediğini, bunun bir “unutma ve
unutulma” hikayesi olabileceğini düşündüğünü
yazar. Yıldız Moran’ ın fotoğrafı bıraktıktan yıllar
sonra yazdığı “Eşanlamlı Sözcükler ve Karşıt
Anlamları Sözlüğü” adlı kitap içinde fotoğraf ve
fotoğrafı çağrıştırtacak hiçbir kelime olmamasına
bağlar bu düşüncesini. Bu, “unutma ve
unutulma” olsun ya da olmasın, bizim payımıza
düşen fotoğraf dünyasından bir yıldız kaydığını
bilmektir.

Yazan: Canan Törer 

Kaynaklar
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Merhaba Sevgili Fotoğrafmetre  Üyeleri. 

Bu ayki kitap tanıtımlarımıza Değerli hocamız Faruk
Akbaş’ın 
Türkiye Fotograf Rehberi Turkish Photography
Guide kitabının tanıtımı ile başlıyorum .
 
Faruk Akbaş, yıllar süren bir uğraşın sonunda,
yaşadığımız bu renkli coğrafyanın, Fotoğraf Ülkesi
Türkiye’nin yol haritasını çıkarıyor önümüze. Tüm
cömertliğiyle güzelliklerini sunan bu eşsiz
toprakların ve insanlarının şaşırtıcı öykülerini
karelere sığdırmanın yollarını açıyor. Van Gölü’nden
doğan tarifsiz güzellikteki güneşin de Karçal
Dağları’ndaki insanı sarsan kar denizinin de
fotoğrafça reçetesini yazıyor. 
Türkiye’yi tanımak ve anlamak için en anlamlı ve
çarpıcı yolu bizlere öneriyor. Fotoğraf ve gezi
tutkunlarına bir başucu kitabı veriyor. Bu kitabı
başucu  kitabınız olarak alıp değerlendireceğinizi
düşünüyorum. 

İkinci Kitabımız da  Faruk Akbaş’ın “Fotoğrafta Pratik 
 Kompozisyon” adlı kitabı.
Kompozisyon, özellikle fotoğraf sanatında çok önemli ve
içi doldurulması zor bir kavram. Kompozisyonu
“zihindeki imgenin fotoğraf makinesi aracılığıyla kâğıda
aktarılması” olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu imgenin,
imge aracılığıyla ifade edilmek istenen şeyin doğasına da
uygun olması; çerçeve, leke düzeni, ışık ve malzeme
bilgisiyle desteklenmesi gerekiyor.
Üsluptan bağımsız bir kompozisyon düşünülebilir mi?
Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, fotoğraf çekiminde
önemli olanın deklanşöre zamanında basmak olmadığını,
fotoğrafın oluşabilmesi için pek çok öğenin doğru
biçimde ve zamanda bir araya gelmesi gerektiğini ve
fotoğrafta “kompozisyon”un ne denli belirleyici
olduğunu tüm esaslarıyla ortaya koyuyor.
Fotoğrafta Pratik Kompozisyon, fotoğraf çekiminde
“kompozisyon” bilgisine ihtiyaç duyan amatör ya da
profesyonel tüm fotoğrafçıların yararlanabileceği ve her
zaman elinizin altında olacak güncel bir kavram.



SAYFA 22

O Eşsiz Anı Yakalayın!
Seyahat etmeyi herkes sever, fotoğraf çekmeyi de herkes sever. Gezilerde fotoğraf
çekmek ise müthiş keyifli, hatta tutku dolu bir uğraştır. Yolculuk yaptığımız her bölgenin
manzarası, özellikleri, coğrafyası, insanı, kültürü, atmosferi farklıdır. Kısacası her bölgenin
kendine özgü ayrı bir ruhu vardır. Geziden, bu ruhu yansıtan fotoğraflarla dönmek gezi
fotoğrafçılığının ana konusudur.
Fotoğraf ve yolculuk, günümüzde ayrılmaz bir ikili halindedir. Bir yandan ulaşım
olanaklarının artması, diğer yandan fotoğraf makinelerimizin kolay taşınabilir ve pratik hale
gelmesi yolculukta fotoğraf çekmeyi daha kolay ve daha keyifli hale getirmiştir.
Fotoğraflar, gezilerinizin eşsiz anımsatıcılarıdır. Geziler ise, fotoğraf için harika olanaklar
sunar. Fakat gerçekten iyi gezi fotoğrafları çekmek hiç de kolay değildir. Eğer gezilerinizde
fotoğraf çekerken basit birkaç noktayı aklınızda tutarsanız, çektiğiniz fotoğraflar,
döndüğünüzde beraberinizde getirdiğiniz en değerli şeyler olabilir. Bu kitap, aklınızda
tutmanız gereken basit ipuçları için size rehberlik edecektir.
Kitapta, Faruk Akbaş’ın fotoğrafları ile neredeyse bir dünya turuna çıkıyoruz. Ülkemizin en
güzel bölgelerinin yanı sıra Kenya’dan Nepal’e, Hindistan’dan Küba’ya dünyanın dört bir
köşesinde fotoğraf yolculuğumuz sürüyor. Kitapta 30 farklı ülkede çektiği fotoğraflarla
Akbaş, doğa – insan – kültür ekseninde eşsiz örnekler ortaya koyuyor. Kitabın sohbet
havasındaki dili fotoğraf severlere yol gösterirken gülümsemelerini de sağlıyor.

Üçüncü kKitap önerimiz de yine Faruk Akbaş hocamızın  Gezi Fotoğrafçılığı hakkında.
Kendisinin Derneğimizde de yaptığı sunumla gezi fotoğrafçılığının göründüğü kadar kolay
olmadığını , geziye çıkmadan evvel gidilecek yer ve mekanlar hakkında bilgi edinmek
gerektiğinden, kullanılacak ekipmanlarımıza kadar  bizlere kısaca bahsettiğini
hatırlıyorsunuzdur. 
Kısaca ….

Derleyen: Beti Rodrig 





Derneğimizin 10.Yılını üyelerimizin katkı
verdiği fotoğraflardan oluşan güzel bir sergi ve
yine 10.yılımıza özel olarak hazırladığımız
fotoğraf albümünün tanıtımını Maltepe
Belediyesi Türkan Saylan kültür merkezi'nde
kutladık.
Sergi ve kitap tanıtımımıza üyelerimiz,
dostlarımız, fotoğraf dünyasının kıymetli
ustaları, öğretim görevlileri, basın mensupları
büyük bir ilgi gösterdi. 

Buradan tüm katılımcılara ve ilgilerini
esirgemeyen fotoğraf dostlarına gönülden
teşekkür ederiz.









Amazon yeni teslimat dronunu tanıttı!

Amazon, MK30 olarak adlandırılan çok daha

gelişmiş teslimat dronunun 2024 yılı ile birlikte

hizmete gireceğini açıkladı.

Amazon uzun yıllardır dron ile teslimatın

planlarını yapıyordu.

Şirketin mevcut teslimat filosu yaklaşık 14

kilometrelik bir alan içerisnde 122 metre

yükseklikte 2,25 kilograma kadar olan ürünleri

müşterilere ulaştırmak için kullanılıyor. Teslimat

dronları şimdiye kadar güvenlik sıkıntılarının yanı

sıra oluşturdukları gürültü ile de zaman zaman

gündeme gelmişti.

Reeder’dan yüzde 100’e varan indirim

kampanyası!

Reeder, müşterilerin yüzde 100'e varan indirim

kazanmasını sağlayacak yeni 11.11 kampanyasını

duyurdu. İşte ayrıntılar…

Kampanya şartlarına göre müşteriler, yanlarında

getirdikleri kişi kadar Reeder ürünlerinde indirim

kazanıyor. Yani yüz kişi bedava ürün anlamına

gelirken, elli kişi fiyatın yarı yarıya inmesini

sağlıyor. Bir hafta boyunca sürecek kampanyanın

kuralları ise oldukça basit.

Leica’dan kamera odaklı telefon! İşte

Leitz Phone 2 özellikleri

Leica, kamera odaklı yeni modeli Leitz Phone 2

modelini tanıttı. Leitz Phone 2, 240Hz tazeleme

hızına sahip 6.6 inç WUXGA Plus ekran ile

karşımıza çıkıyor. AMOLED panel ile tanıtılan

cihaz, üst segment akıllı telefonlardaki standart

haline gelen tüm özellikleri taşıyor.  Leitz Phone

2’de LPDDR5 teknolojisine sahip 12 GB RAM ve UFS

3.1 teknolojisine sahip 512 GB depolama mevcut.

Leitz Phone 2, 1 inç sensöre sahip 47.2 Megapiksel

f/1.9 lens ile karşımıza çıkıyor. 1 inç sensör

genişliğiyle dikkat çeken kameranın performansı

oldukça başarılı. Ön tarafta ise 12.6 Megapiksel

kameraya yer verilmiş.

Cihazın etiket fiyatı ise 1.537 dolar olarak

belirtilmiş.

Samsung Galaxy S23 Ultra’nın

kameraları detaylandı: 

Samsung, birkaç ay sonra Galaxy S23 serisini

tanıtmaya hazırlanıyor. Öte yandan serinin

tepe model Galaxy S23 Ultra hakkında da yeni

detaylar gelmeye devam ediyor: Kameralar

iddialı olacak. Samsung, yaklaşmakta olan

Galaxy S23 Ultra amiral gemisini 200 MP'lik

devasa bir kamera sensörüyle donatacak 

Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da kullanacağı

özel 200MP ISOCELL sensörünün 0,6μm piksel,

1/1.3" sensör boyutu ve f/1.7 diyafram açıklığına

sahip olduğu söyleniyor. Samsung’un bu yeni

sensörü 50MP çözünürlüğündeki piksel

bölümleriyle 1.12 mikronluk sanal pikseller

oluşturabiliyor. Hatta 12.5 MP’de 2.4 mikron

boyutuna ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu sayede

düşük ışık altında çok daha iyi performans

sergileniyor.

Fransa'da tüm büyük otoparkların

üzeri güneş panelleriyle kaplanacak

Enerji krizi derinleşirken, yenilenebilir enerji

kaynaklarına yönelik yeni çözümler aranıyor.

Fransa'da kabul edilen yeni mevzuat, 80 ve

üzeri araç kapasitesine sahip otoparkları

ilgilendiriyor.Avrupa'da elektrikli araç

kullanımının yaygınlaşması için birçok çalışma

yapılıyor. Söz konusu araçlara yönelik

altyapının desteklenmesi de buna dahil.

Örneğin Fransa'da devreye alınacak yeni

mevzuata göre tüm büyük otoparkların güneş

panelleriyle kaplanması gerekecek.

Başkan Emmanuel Macron'un yenilenebilir

enerji planı kapsamında yeni kabul edilen

mevzuat, en az 80 araçlık alana sahip tüm

mevcut ve yeni kurulacak otoparkların güneş

panelleriyle kaplanmasını gerektirecek. Plana

göre, 80 ila 400 araçlık otopark sahiplerinin

önümüzdeki 5 yıl, 400'den fazla park yeri

olanların ise 3 yıl içinde kurulumu tamamlamış

olması istenecek.

Teknolojide Neler Oluyor

Derleyen:: Cem Önal 
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4 MEVSİM KOCAELİ XI. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIKOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

28.02.2022 09:0013.11.2022 23:00
81 KİŞİ256 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
 
 

2022-024
KARTEPE BELEDİYESİ “BİR BAŞKA GÜZEL KARTEPE” 4. ULUSAL FOTOĞRAF

YARIŞMASIKARTEPE BELEDİYESİ
14.01.2022 17:0015.11.2022 23:00

17 KİŞİ44 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2022-031
ARSİN BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI "FINDIĞIN ÖYKÜSÜ"ARSİN BELEDİYESİ

15.03.2022 00:0118.11.2022 23:00
14 KİŞİ50 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
2022-068

FOTOGEN 34. ŞİNASİ BARUTÇU KUPASI BASKI FOTOĞRAF YARIŞMASIFOTOGEN
FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

13.05.2022 00:0121.11.2022 23:59
0 KİŞİ0 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2022-027
DÖRT MEVSİM GEYVE ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIGEYVE BELEDİYESİ

04.01.2022 00:0125.11.2022 23:00
12 KİŞİ34 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
2022-056

 
AKSARAY BELEDİYESİ 6. GELENEKSEL ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “YAŞAYAN ŞEHİR

AKSARAY”AKSARAY BELEDİYESİ
14.04.2022 17:0030.11.2022 23:00

18 KİŞİ58 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2022-072
DÖRT MEVSİM YENİŞEHİR (YAZ-SONBAHAR) FOTOĞRAF YARIŞMASIYENİŞEHİR

BELEDİYESİ
01.06.2022 00:0030.11.2022 23:00

 
SARIYER BELEDİYESİ 6.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASISARIYER BELEDİYESİ

14.03.2022 11:3002.12.2022 23:00
34 KİŞİ93 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
2022-041

ANKARA KALKINMA AJANSI 6. FOTOĞRAF YARIŞMASI “ANKARA’NIN KORUNAN
ALANLARINDA DOĞAL YAŞAM”ANKARA KALKINMA AJANSI (AKA)

07.03.2022 00:0104.12.2022 23:00
 

Yarışmalar

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/doert-mevsim-yenisehir-yaz-sonbahar-fotograf-yarismasi-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ankara-kalkinma-ajansi-6-fotograf-yarismasi-ankara-nin-korunan-alanlarinda-dogal-yasam-tr


ANKARA KALKINMA AJANSI 6. FOTOĞRAF YARIŞMASI “ANKARA’NIN KORUNAN ALANLARINDA DOĞAL
YAŞAM”ANKARA KALKINMA AJANSI (AKA)

07.03.2022 00:0104.12.2022 23:00
15 KİŞİ48 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
2022-100

TARSUS FOTOĞRAFÇILAR MARATONUTARSUS BELEDİYESİ
09.12.2022 08:0011.12.2022 19:00

0 KİŞİ0 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

 
 

2022-071
SU ALTI FOTOĞRAFÇILARI VE FİLMCİLERİ DERNEĞİ (SUFOD) II. ULUSAL SU ALTI FOTOĞRAF YARIŞMASISU

ALTI FOTOĞRAFÇILARI VE FİLMCİLERİ DERNEĞİ (SUFOD)
12.06.2022 20:0019.12.2022 23:00

8 KİŞİ20 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2022-076
“BALYA’DA YAŞAM” 1’İNCİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIBALYA BELEDİYESİ

05.07.2022 00:0119.12.2022 23:00
3 KİŞİ9 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2022-S-002
100. YILINDA TÜRKİYE FOTOĞRAF SERGİSİTÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

19.04.2022 15:3024.12.2022 23:00
87 KİŞİ293 FOTOĞRAF

YARIŞMA BAŞLADI
2023-K-002

FOTOGEN 17. SAMİ GÜNER KUPASI FOTOĞRAF GÖSTERİSİ YARIŞMASIFOTOGEN FOTOĞRAF SANATI
DERNEĞİ

15.05.2022 00:0110.01.2023 23:00
 

FOTONO21 “HEVSEL KUPASI” 2. FOTOĞRAF YARIŞMASIFOTONO21 FOTOĞRAF DERNEĞİ
18.06.2022 00:0001.02.2023 23:00

4 KİŞİ18 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2023-005
GAFSAD TEMUR BÜLBÜL ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIGAZİANTEP FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

(GAFSAD)
25.08.2022 00:0008.03.2023 23:00

19 KİŞİ72 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2023-009
TUZLA BELEDİYESİ 6.ULUSAL TEBESSÜM KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASITUZLA BELEDİYESİ

24.10.2022 00:0024.04.2023 23:00
0 KİŞİ0 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2023-004
4 MEVSİM YOMRA 2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIYOMRA BELEDİYESİ

10.08.2022 00:0002.06.2023 23:00
1 KİŞİ2 FOTOĞRAF
YARIŞMA BAŞLADI

2023-007
4 MEVSİM AKYAZI’DA YAŞAM ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASIAKYAZI BELEDİYESİ

15.09.2022 00:0001.10.2023 23:00
1 KİŞİ4 FOTOĞRAF

 

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/gafsad-temur-buelbuel-ulusal-fotograf-yarismasi-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/tuzla-belediyesi-6-ulusal-tebessuem-konulu-fotograf-yarismasi-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-yomra-2-ulusal-fotograf-yarismasi-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-akyazi-da-yasam-ulusal-fotograf-yarismasi-tr


 
17.FIAP DÜNYA KULÜPLER KUPASI SON_KATILIM_TARİHİ: 02 ARALIK 2022

 
HTTPS://FİAPWORLDCUP.FOTOGENİUS.ES/FİAPWORLDCUP/2022/

 
 

Derleyen:  Sevilay AKTAŞ 



Üye sunumları



Nevra Topalismailoğlu
 

Bir hekim olan Nevra Topalismailoğlu,fotoğrafa insan odaklı yaklaşarak insanın

toplumsal çevredeki yerini kendi diliyle anlatmaya çalışmaktadır. Sunumda Bitlis,

Tatvan, Kıyıdüzü köyünde tanık olduğu ve kendisini  çok etkileyen bu görsel

hikayeyi anlatmaktır.



Ali Rauf Tankal
 

1956 İstanbul Kadıköy doğumlu olan Ali Rauf Tankal,,  STFA deniz inşaat ta su altı

yapıları inşaasında uzun yollar çalışmış aynı zamanda  analog fotoğraf ile

uğraşmıştır.   2005 te dijital çekmeye başlamış.  Tabiat ve yaşayan her şeyi, tarihsel

ve informatif görselleri kadrajıma almayı seviyor



Orhan Ölmez

1961 yılında Mustafakemalpaşa!da doğan Orhan Ölmez, Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı’nın çeşitli lojistik birimlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında emekliye

ayrılmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi’nde Temel ve İleri

Seviye fotoğraf eğitimleri almıştır. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık

ve Kameramanlık Ön Lisans Bölümünden mezun olmuştur.
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