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Fotoğrafçılıktaki 
tek kural, aslında 
hiçbir kural 
olmamasıdır.



Fotoğraftaki ana 
objeyi, kadrajın 
tam ortasına 
yerleştirmek ilgiyi 
ve dikkati azaltır. 

1/3 kuralı (4 altın nokta kuralı)

image by cayusa



Fotoğraftaki ana objeyi, 
kadrajın tam ortasına 
yerleştirmek ilgiyi azaltır

1/3 kuralı (4 altın nokta kuralı)

Sıkıcı

Daha iyi



image by manipula

Kadrajda boşluk ve dengesizlik 
hissini engellemek

Denge



Çizgiler - Hatlar
Gözler, kendiliğinden 
fotoğraftaki çizgileri, hatları
takip eder.



Kadrajda doğal ya da 
insan yapısı simetrileri 
öne çıkarmak ilgi 
uyandırır.

Bunun tam tersi, 
simetrinin bilerek 
bozulduğu fotoğraflar da 
fotoğrafa ayrı bir güç
katabilir.

Simetri

Image by B G.



Bakış açısı
fotoğrafın etkisine 
ya güç katar ya da 
sıradanlaştırır.

Bakış Açısı

Image by dollie_mixtures



Derinlik

Image by spodzone

Ön plan, orta
plan ve 
arka planda 
belli objelerin 
olması derinlik 
yaratır



Çerçeveleme (Kadraj)

image by Les Bessant

Ortamdaki doğal 
çerçeveyi 
(ağaçlar, binalar, 
duvar delikleri, 
vs) kullanmak 
etkileyici bir kare 
yaratabilir.



Karışık arka 
fondan 
kaçınmak

image by triotex

Arka Plan





Dolgu Flaşı
Flaş gün ışığında da faydalıdır:
Şapka, ağaç gölgesi
Kuvvetli arka ışık



Portre çekimi

Image by carf

Doğal bir portre 
fotoğrafı çekmek 
için modelin 
habersiz olduğu  
(poz vermediği) 
anlar en idealidir.



Göz hizasına inin.

Portre çekimi



Portre çekimi Geniş açılı objektifle ve 
modele çok yakın çekim 
yapmayın.

35 mm
1x -zoom

75 mm
3x-zoom



Modeli uzun göstermek 
isterseniz, modelin ayakları
kameraya doğru çapraz olarak 
poz verdirebilirsiniz.

Aynı etki, bu kez ayakta bir 
poz ile. Modelin bir ayağını
diğerinden daha önde 
tutmasını isteyin. 



Portre çekimi

Doğal ve yandan 
gelen ışığı tercih 
edin.

Pencere ışığı
portre çekimleri 
için idealdir.



Flaş mesafesi
Kamera flaşının ne kadar mesafeye 
kadar etkili olduğunu bilin.



Grup Fotoğrafları
Kenarlarda gereksiz 
boşluk bırakmayın.

Yaklaşın.

Sıradan olmayan 
komposizyonlar 
düşünün.



Grup Fotoğrafları

Kişileri, kadraja daha 
dengeli dağılacak şekilde 
pozisyonlandırın.



Grup Fotoğrafları

Kalabalık grupları yüksekten 
görebileceğiniz kompozisyonlar 
oluşturmaya çalışın. 



Grup Fotoğrafları

Yaratıcı olun, 
dijital teknoloji ve 
yazılımlar sınırsız 
olanaklarını
deneyin.



Manzara çekimleri
Gün doğumundan sonraki 
ve gün batımına doğru 
olan saatleri tercih edin.

Ufuk çizgisini fotoğrafın 
ortasında değil, yukarıya 
ya da aşağıya yakın tutun.



Digital SLR Kompak

Değiştirilebilir lensler Tek sabit lens

Sensör boyutları daha büyüktür, daha düşük ışık 
koşullarında çekim yapma imkanı verir.  Daha 
büyük baskılar yapabilmek için yüksel pixel
sayısını daha iyi destekler.

Sensör boyutları sebebiyle, ışığa duyarlılığı daha 
azdır, pixel sayısı ancak belli bir limite kadar iyi 
performans verir.

Ebatları büyüktür, gövde şekli iyi kavranabilmesi 
için tasarlanmıştır.

Gömlek cebine sığacak kadar küçük olabilir, bu 
yüzden ekstra tutacak kısmı yoktur.

Ağır olabilir ve yer kaplayabilir. Hafif ve  kolay taşınırdır.

Fotoğrafla ciddi olarak ilgilenenlerin tercihidir.
Kolay taşıma ve pratik çekim yapmak  isteyenlerin 
tercihidir.

Harici flaş bağlanabilir. Çok azına harici flaş bağlanabilir; mevcut flaş

Çekim değerlerinin manuel olarak değiştirilmesi 
mümkündür.

Çoğunluk değerleri otomatik olarak seçer.



Pozlandırma









Uzun odak uzaklığı
(zoom yapılması) 
alan derinliğini 
daraltır.

Objeye yaklaşmak 
alan derinliğini 
daraltır.

Diyafram açıklığını
geniş tutmak alan 
derinliğini azaltır.

Arka planı flu tutmak





Perde hızı 1/180 sn Perde hızı 0.5 sn







Pan (kaydırma) tekniği 

Kamerayı hareket 
eden objeyle 
birlikte kaydırarak 
çekmek



HDR (High Dynamic Range Tekniği)





Fotoğrafçılıktaki tek 
kural aslında hiçbir kural 

olmamasıdır.


