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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Şubat 2023

01 Çarşamba

02 Perşembe

0303 Cuma
19:00

Fotoğraf Sergisi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi
MFD Yıldız Fotoğrafçılığı Atölye Grubu
“Binlerce Yıl Binlerce Yıldız”
Prof. Dr. Erol ÖZER, Turan SEZER

Hayvanların Çiftleşme Zamanı

04 Cumartesi

05 Pazar

06 Pazartesi

07 Salı

08 Çarşamba

09 Perşembe

1010 Cuma
19:00

Üyelerden Gösteriler
“Merdivenler-Sadece Fotoğraf- 
Suyun Renkleri”
Gülten YILDIZ, M. Zeki GÜVEN, Cengiz PAMUK

Ağaç Dikme Zamanı

11 Cumartesi

12 Pazar

13 Pazartesi

14 Salı

15 Çarşamba

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

16 Perşembe

1717 Cuma
20:00

Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Siyah Beyaz”
Murat KURT

18 Cumartesi

19 Pazar

20 Pazartesi Birinci Cemre Havaya Düşer (Hava ısınır)

2121 Salı
20:00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Her Yönüyle ANKARA –Eymir Proje Grubu”
Mehmet UÇAR, Nuran AKTEMUR, Handan GÜLER

22 Çarşamba

23 Perşembe

2424 Cuma
19:00

Sanatçı Konuşmaları-2
Bahadır DUMAN

25 Cumartesi

2626 Pazar
07:30

Günübirlik Fotoğraf Uygulama Çekim Gezisi
Çeşnigir Köprüsü /KESKİN FSK Gezi Birimi

27 Pazartesi İkinci Cemre Suya Düşer (Su ısınır)

28 Salı Leyleklerin Gelme Zamanı
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Atölye ve Seminer Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Salı: 19.00-21.00 
Süre  : 4 hafta/16 saat

Program
• Fotoğrafa giriş
• Fotoğraf makineleri
• Objektifler
• Değişkenler arası bağlantılar
• Işık
• Kompozisyon
• Yardımcı ekipmanlar
• Sahada Uygulama 
• Fotoğraf Değerlendirme

Makro Fotoğraf 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 5 hafta/20 saat

Program
• Makro Farkı
• Neden Makro
• Makro Lensler ve Ekipmanları
• Alan Derinliği Sorunu
• Işık Kullanımı ve Kompozisyon
• Sahada Makro Çekim Teknikleri
• Yerleşim ve Düzenleme
• Amaca Uygun Etkili Sunum 

Yaratıcı Portre 
Semineri
Eğitmen  :Ayça KARAOĞLAN
Süre   : 5 hafta

Program
• Yaratıcı portre nedir?
• Kullanılması gereken ekipmanlar 

nelerdir?
• Yaratıcı portre nasıl oluşturulur?
• Fikir bulma aşaması, yazı ve çizim 

aşaması, ne anlam ifade ettiği, kullanı-
lacak malzeme seçimi, malzemelerden 
ortaya nasıl yeni ve anlamlı bir şeyler 
çıkarabiliriz.

• Yaratıcı portre örnekleri ve okuması
• Dış ve iç mekânda, bir model ile uygula-

ma çekimi 
• Atölye çekimindeki fotoğrafların bilgi-

sayar ortamına aktarılması. 
• Fotoğraf edit programında açılıp, 

düzenlenmesi.
• Bireysel bir hafta çalışma süresi ve 

fotoğraf okuması

Sokak Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen : Murat BERKYÜREK
Süre :7 hafta/24 saat

Program
• Sokak Fotoğrafçılığının genel tanımı,
• Sokak fotoğrafçılığı alanındaki önemli fo-

toğrafçılar ve çalışmalarının incelenmesi,
• Sokak Fotoğrafçılığına uygun giyim kuşam 

önerileri teknik ekipmanlar; fotoğraf 
makineleri ve objektifler,

• Çekim teknikleri; Konuya yaklaşma, doğru 
objektif kullanımı,

• Kompozisyon oluştururken dikkat edilme-
si gereken unsurlar ve değişkenler,

• Akıllı cihazların sokak fotoğrafında 
kullanımı,

• Kameraların sahada kullanılması,
• Belirlenmiş sokakta katılımcıların gerçek 

bir fotoğraf ile karşılaşıldığında nasıl 
hareket etmeleri ve kameralarını nasıl 
daha kontrollü kullanacaklarına dair bir 
uygulama çekimi yapılması,

• Sahada çekilmiş fotoğrafların her uygu-
lama sonrası, planlanan saat aralığında 
dernek merkezinde değerlendirilmesi,

Hareketli Kamera 
Semineri
Eğitmen       :İsmail HAYKIR
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sanat modern, postmodern, çağdaş, 

güncel sanat
• Çağdaş sanatta fotoğrafın yeri
• Empresyonizme bakış
• Fotoğrafı anlamak
• Fotoğraf akımlar (pictorolizme bakmak)
• Işık, ten, ton ve pozlama
• Sanatta yaratıcı süreç
• Foto empresyonist örnek uygulamalar
• Foto emprestyonist tarzda belirginliği 

sağlayan ögelerden faydalanma
• Foto empresyonist teknikleri
• Uygulamalı çekim, post prodüksiyon ve 

sunum

Video-Kurgu ve Edit
Semineri
Eğitmen       :Yunus TOPAL
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sinematografi
•  Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa belge-

sel,clip,film kurgu becerisi
• Video Sunum

Sanatsal Portre 
Atölyesi
Eğitmen: Murat BERKYÜREK
                    Seda FELEKOĞLU

Süre   : 6 hafta/22 saat
4 Saat Teorik, 12 Saat Çekim,  
6 Photoshop Uygulama
Gün: Perşembe 19.00-21.00

Program
• Sanatsal portrenin genel tanımı
• Sanatsal portre ve Fıneart fotoğraf-

çılığındaki önemli fotoğrafçılar ve 
çalışmalarının incelenmesi

• Sanatsal portre fotoğrafçılığına uygun 
giyim kuşam önerileri teknik

• Ekipmanlar; fotoğraf makineleri ve 
objektifler

• Çekim teknikleri; Konuya yaklaşma, 
doğru objektif kullanımı

• Katılımcıların gerçek bir fotoğraf ile 
karşılaştığında nasıl hareket etmeleri 
ve kameraları nasıl daha kontrollü kul-
lanacaklarına dair bir uygulama çekimi 
yapılması

• Çekilmiş fotoğrafların her uygulama 
saati sonrası planlanan saat aralığında 
dernek merkezinde değerlendirilmesi

Kısa Film Semineri
Eğitmen  : Prof. Dr. Kağan OLGUNTÜRK
Süre   : 12 hafta/36 saat

Program
• Video Teknolojisi Ekip, Görev ve Sorum-

luluklar
• Kamera Teknik
•  Kamera Uygulama (“Kamera Kullanımı-

na Yönelik” bir çalışmanın kursiyerler 
tarafından çekilmesi istenecektir.)

• Ödevlerin izlenmesi ve incelenmesi
• Işık, Aydinlatma I, Aydınlatma II,
• Kamera Kullanımına Yönelik” bir çalış-

manın katılımcı tarafından çekilmesi 
istenecektir.

• Kurgu I,  Kurgu II, Kurgu III Kamera Kulla-
nımına Yönelik” bir çalışmanın katılımcı 
tarafından çekilmesi istenecektir.

• Projelerin izlenmesi. 

Minimalist Fotoğraf 
Atölyesi
  

Eğitmen  : Adnan ATAÇ
Süre   : 8 Hafta/16 Saat

Program
• Fotoğrafın kullanım alanları
• Fotoğrafın anlatım gücü
• Fotoğraf ve sanat
• Minimalist yaklaşım
• Güçlü sadelik
• Az, çok mudur?
• Fotoğrafta minimalist bakış
• Renk uyumu
• Geometrik dikkat
• Uygulamalar ve değerlendirme
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AFE
Ayın  Fotoğ raf ı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Fikret ÖZKAPLAN’ın yaptığı 
Ocak 2023 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Spor”idi.  

Etkinliğe 12 fotoğrafçı, 
48 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
İmran YAVUZ

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU
İmran YAVUZ
Mutlu TOPALOĞLU (3)

İmran YAVUZ

Mutlu TOPALOĞLU

Mutlu TOPALOĞLU

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Mutlu TOPALOĞLU



5

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m u BüLTEN

Sergileme
AFE

Abdurrahman KURT- (1) Abdurrahman KURT- (2) Abdurrahman KURT- (3) Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Celal ERDEM- (1) Celal ERDEM- (2) Celal ERDEM- (3) Fatma GÖKMEN- (1)

Fatma GÖKMEN- (2) Fatma GÖKMEN- (3) Gülten YILDIZ İmran YAVUZ- (1)

İmran YAVUZ- (2) M. Kemal BAKIR Mutlu TOPALOĞLU Saime ŞAHİN- (1)

Saime ŞAHİN- (2) Saime ŞAHİN- (3) Taner KIRAL

Abdurrahman KURT (3)
Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU
Celal ERDEM (3) 
Fatma GÖKMEN (3)
Gülten YILDIZ

İmran YAVUZ (2)
M. Kemal BAKIR 
Mutlu TOPALOĞLU
Saime ŞAHİN (3)
Taner KIRAL
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Derneğimiz 2023 yılında da 
olağan Genel Kurul Toplantısını 
15 Ocak 2023 tarihinde yirmi 
dördüncü kez toplanarak başarı 
ile gerçekleştirmiştir. Genel 
Kurul Toplantısına katılma göre-
vini yerine getiren bütün üye-
lerimize, yeni seçilen Yönetim 
Kurulu adına yürekten teşekkür 
ediyoruz. Genel Kurul sonu-
cunda, yönetim görevini devir 
alarak FSK’ yı bir adım daha ile-
riye taşımaya gönüllü olan yeni 
Yönetim Kurulu olarak; bugüne 
kadar önceki yönetimlerde yer 
alan bütün üyelerimize FSK 
adına gösterdikleri çabalar 
ve emekleri için teşekkürü bir 
borç biliyoruz. 

Aldığımız sorumluluğun 
bilincinde olduğumuzu 
belirtirken yeni dönemde 

FOTOĞRAF SANATI KURUMU DERNEĞİ
24. OLAĞAN GENEL KURULU 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

yapacağımız bütün işleri bu 
sorumluluk bilinci ile en iyi 
şekilde gerçekleştireceğimize 
inanıyoruz. 

Bu yeni dönemde de; Türk 
Fotoğrafının ilerlemesi için, 
fotoğraf eğitimlerimize mevcut 
atölyelerimizin yanında yeni 
ve güncel atölye ve seminer 
içerikleri ile katkı sağlamaya 
her zaman olduğu gibi devam 
etmeyi hedefliyoruz. 

Fotoğraf Projelerinin de ilerlem-
eye katkısına olan inancımızdan 
dolayı Fotoğraf Projelerine de 
ayrıca ağırlık vermeyi plan-
lıyoruz. Ürettiğimiz bütün 
projelerde üyelerimizin bilfiil yer 
alarak kendilerini geliştirirken, 
üretken bir dernek olmamıza 
katkı sağlamalarını bekliyoruz.

Projeler ve atölyelerimizin 
dışında gezi, söyleşi ve diğer 
etkinliklerimizin de hız kesme-
den devamı için bütün yönetim 
olarak yorulmadan çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Yeni sezonun hepimize hayırlı 
olmasını diliyoruz. Bu günlere 
ulaşmamızı sağlayan başta 
üyelerimize, kurucularımıza, 
bugüne kadar FSK kurul-
larında görev almış üyeler-
imize, hocalarımıza, fotoğraf 
sektörü destekçilerimize, 
katılımcılarımıza ve yolu bir 
şekilde FSK’dan geçmiş bütün 
fotoğraf dostlarına sonsuz 
teşekkür ve saygılarımızı 
sunuyoruz. 

FSK Yönetim Kurulu 
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Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU (Başkan)

Ayça KARAOĞLAN (Başkan Yardımcısı)

Tuncay TUNÇ (Sayman)

Seda FELEKOĞLU (Genel Sekreter)

Murat BERKYÜREK

Şerife BALSOY

Cengiz PAMUK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Nezahat Hülya KUTLU

Ayhan ARIKAN

Selma ÜNAL

Hüsamettin ÖZKAN

Mehmet AYGÜN 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Sami TÜRKAY

Hasan YILDIRIM

Şaban KARAKOÇ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Ömer GEMİCİ

Prof.Dr. Ayla SAN

Prof.Dr. Necdet Şükrü ALTUN

TFSF Delegeleri Asil Üyeler

Yunus TOPAL

Murat BERKYÜREK

Mehmet UÇAR

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

M.Zeki  GÜVEN

TFSF Delegeleri Yedek Üyeler

Tuncay TUNÇ

Hasan YILDIRIM

Turna ÖZKAPLAN

Güneş KARACABAY

Cem ECEVİT
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Soğuk metal aksama, 
elindeki gümüş duyarkartı 
yerleştirirsin. Küçük cam 
optik pencereden baktığın 
zaman renkli bir dünya 
karşılar seni. Sadece o küçük 
pencereden gördüklerinle 
başbaşasındır. Kalan dünya 
ile bütün ilişkin kesilmiştir. 
Kulakların sağdan soldan 
gelen sesi duymaz olur. Koku 
algıların kapanır. Ayakların 
yerde değil, artık ellerindedir. 

Gördüğün renkler bir anda 
renk olmaktan çıkar. Bildiğin 
bütün teknik bilgileri bilinç 
altında yaşarken, hislerini 
ön plana çıkarırsın. O hisler 
bir anda pencereden 
görünen renkleri yavaş yavaş 
karalamaya başlar. Bir kaç 
saniye nefesini tutarsın 
ve işte o an bir şiir yazmış 
olursun.
Yazdığın şiiri henüz kimse 
okumamıştır. Hatta sen 

bile henüz okumamışsındır. 
Ufak bir merak kaplar zihnini. 
İçinde acabalar çoğalır. 
Bir yanın kaygı yüklü diğer 
yanın özgüvenlidir. Sonra 
kapanırsın karanlık derinliğe. 
Işıklar kapanır ortalık zifiri 
karanlıktır ama sen yine de 
gözlerini kapatırsın. Sonunda 
yazdığın şiiri olgunlaştırmaya 
başlarsın.
Şiirlerin olgunlaştıktan sonra 
okumaya başlarsın;

Bahadır DUMAN

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF  
ÜZERİNE

 2022-2023

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Yalnızlık Üçleme Oksimoron Spor Siyah Beyaz Annelik Manipülasyon Antroposen Soyut
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Asfalltta koşan siyah bir 
kediyi bayaz bir duvarın 
önünden geçerken yaşadığı 
can korkusu ile heyecanını 
anlatmışsın. 
Şehrin boğucu havasında, 
betonlardan, asfalttan, 
bulutlardan kanlı canlı, sarı, 
beyaz, siyah tene yansıyan 
yüz ifadelerini ayrıştırıp 
anlatmışsın.   
Akşam güneşinin duvara 
bıraktığı sarı lekeleri, 
göz alıcı gül kırmızısını, 
gök yüzünün mavisini bir 
kenara bırakıp şiirini okuyan 
insanlara kaostan uzak 
bir bakış sağlayıp yalın bir 
şekilde ve bir o kadar çarpıcı 
okumalarını sağlarsın. İnce 
detaylarıyla şiirlerini okurlar 
ve belki de etkilenirler. 
Çünkü renkleri devşirip 

onları karalayarak değil, 
sadece hislerini kullanarak  
bir dünyayı yeniden 
yazmışsındır. 
Yarattığın bu yeni dünya 
artık sana aittir ve saygıyla 
okunmayı da hak eder.

Bahadır Duman, Aralık 2022
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TARİHİ TUZ YOLU YÜRÜYÜŞÜ 

Cengiz PAMUK
İlk çağlardan bu yana, 40-50 
yıl öncesine kadar bu yollarda 
tuz taşındığı için Tuz Yolu, ilk 
çağda gemi yapımı için gerekli 
olan sedirler Isauria’dan kıyılara 
indirilip satıldığı için Sedir Yolu 
denilebilir. Sahillerden 
içerilere gaz yağı, zeytinyağı 
taşıyan katırlara geri dönüşte 
Tuz Gölü’nden tuz yüklenip 
sahillere götürüyorlardı. Öyle ki 
günümüzden 40 yıl öncesine 
kadar Toroslardaki Yörük 
yaylalarındaki yaşlı kişiler 
bu yollardan tuza gittiklerini 
anlatırlar. Demem o ki, bu 
yollar binlerce yıldır kesintisiz 
tuz taşınmış yollardır. Yollar, 
yükseklerden geçtiği için çok 
bozulmamıştır. Ancak yayla 
yolları açılırken büyük oranda 
yine bozulmuştur. Toprak yolun 
yanında ara ara antik yolun 
kalıntıları görülebilmektedir. 
Yolun büyük bölümü antik yol 
güzergahıdır.

1. GÜN (19 Mayıs 2022 

Perşembe): Ankara-Konya hızlı 
treni ile, öğlen saatlerinde 
Konya’da trenden indik. 
Otogardan minibüsle Bozkır 
ilçesine hareket ettik. 13 km 
Bozkır’ın girişinde araçlardan 
sırt çantalarımızla indik ve 
Türk bayraklarımız ile Bozkır’ın 
ana caddesinde yürüyüşe 
başladık, Bozkır Atatürk 
Anıtı’na kadar yürüdük. Burada 
saygı duruşunda bulunulup 
İstiklal Marşı’mızı okuduk ve 
yürüyüş hakkında bilgilendirme 
aldık. İlçede alışveriş 
yaptıktan sonra İlk gün güzel 
yeşillikler içinde patikalardan 
geçerek yürüyüşümüzü Dere 
kasabasında bitirdik. Akşama 
köy içinde kamp yapacağımız 

yere giderek çadırlarımızı 
kurduk. Kamp yerine yakın 
bakkal, fırın, kahveler ve 
tuvaletler vardı. Akşam 
yemeklerimizi yedikten ve 
köy kahvesinde arkadaşlarla 
sohbet ederek çayımızı içtikten 
sonra çadırlarımızda uyumaya 

geçtik. 

2. GÜN (20 Mayıs 2022 Cuma): 
Kahvaltıdan sonra yürüyüşe 
(19 km) Dereköy’den başladık, 
ladin ormanları içinde 4 km 
yatay yürüdük. Yine ladin 
ormanları içinde, Çarşamba 
Çayı’nın kenarından ve antik 
yollardan geçerek 8 km yokuş 
çıktık. Dikilitaş yaylasında 
12 km yürüdük. Bu bölümde 
taş döşeli tarihi yolların bazı 

g e z g i n 
K A D R A J
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bölümlerini kısacık gördük. 
Dikilitaş Yaylası’ndan Manzaralı 
güzel inişli çıkışlı patika 
yollarından 7 km yürüyerek 
Dipsiz Göl’e geçtik. Kamp 
çadırlarımızı muhteşem bir 
göl manzarasına karşı kurduk. 
Akşam yemeğimizi hazırlayarak, 
göl manzarası eşliğinde 
afiyetle yedikten sonra, 
arkadaşlarımızla keyifli bir 
sohbet ve sıcak çay eşliğinde 
akşamımızı tamamladık. 

3. GÜN (21 Mayıs 2022 
Cumartesi): Gezinin üçüncü 
gününde; yürüyüşün (toplam 
22 km) yarısı Konya, yarısı 
Antalya ili sınırları içerisinde 
geçecekti. Sabah kahvaltımızı 
yaptıktan sonra çadırlarımızı 
topladık ve sırt çantalarımızı 

da alarak yürüyüşe başladık. 

İlk olarak, Dipsiz Göl ve Sultan 

Muğarı Yaylası arasında  

4 km’lik çok güzel döşeme yol 

kalıntılarında yürüdük. Burası 

kayalık, derin bir vadi idi. Sultan 

Muğarı Yaylası’ndan yükselerek 

2200 rakımlı Güldağı’nı aşıp 

Boğazyurt Yaylası’na oradan 

Halkalıyazı Yaylası’na, oradan 

Kalkantaşı, Yenisu yaylalarını 

geçip Kalandras’tan Akseki 

ilçesine bağlı Çimköy’e indik. 

Kamp çadırlarımızı Çimköy’de 

kurduk, akşam yemeğimizi 

hazırladıktan sonra bu kez 

de yıldız manzarası eşliğinde 

afiyetle yedik. Yine keyifli 

bir sohbet eşliğinde, sıcacık 

kahve içerek bu akşamı da 

tamamladık.

 4. GÜN (22 Mayıs 2022 Pazar): 
Gezinin son günü; Çimköy, 
Hüsamettin, Belenalan, Sarı 
Hacılar yürüyüş rotasında 
(14 km) geçecekti. Sabah 
kahvaltımızı yaptıktan sonra 
çadırlarımızı topladık ve sırt 
çantalarımızı alarak yürüyüşe 
başladık. Bu yürüyüşün büyük 
bölümünü taş döşeli tarihi 
yollardan geçerek Antalya 
Akseki ilçesinde tamamladık. 
Buradan sonra araçlarla Konya 
otogarına dönüş yaptık ve hızlı 
trenle Ankara’ya doğru hareket 
ettik ve gezimizi tamamladık. 

Yazımın sonunda bu Antik Yolu 
Türkiye’ye kazandıran ve bu 
yürüyüşü organize eden dağcı 
Mehmet Gültekin’e teşekkür 
etmek istiyorum ve doğa 
yürüyüşlerinden keyif alan, 
doğada olmayı seven herkese 
de bu rotayı şiddetle tavsiye 
ediyorum.

Cengiz PAMUK 
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Yıldız fotoğrafçılığı en sevi-
len fotoğrafçılık türlerinden olup, 
izleyenler üzerinde inanılmaz de-
recede büyüleyici bir etki oluştu-
rur. Gece dışarıda durup yıldızlara 
bakmak tek kelimeyle sihirli bir de-
neyimdir. 

En iyi gece gökyüzü fotoğ-
rafları ışık kirliliğinin olmadığı or-
tamlarda çekilir. Şehir ve yerleşim 
yeri ışıklarından uzak, mümkün 
olan en yüksek ortam iyi yıldız 
fotoğrafları çekmek için zorun-
luluktur. Gökyüzündeki dolunay 
da yıldız görünürlüğü açısından 
dezavantaj oluşturur.  Çekim ya-
pacağımızda ayın görünmediği 
zamanları seçmek, ayrıca inter-
netten ay takvimine bakarak ayın 
doğuş ve batış saatlerine göre 
çekim planlarını yapmak, daha iyi 
yıldız fotoğrafı çekmek açısından 

önemlidir. (https://www.havatur-
kiye.com/weather/maps/city?W-
MO=17060&CONT=trtr&LAND=-
TU&LEVEL=180) 

Yıldız fotoğrafçılığında ISO 
performansı yüksek full-frame 
veya kroplu makine, tercihen 12-
16 mm arası, 1.8-2.8 diyafram 
açıklığına sahip geniş açı bir ob-
jektif, sağlam bir tripod, uzaktan 
kumandalı veya kablolu deklanşör, 
kafa lambası ve güçlü bir el feneri 
gerekli ekipmanlardır.

Yıldız fotoğrafçılığında sa-
manyolu fotoğrafı çekimi, panora-
mik samanyolu fotoğrafı çekimi, 
dairesel yıldız izleri fotoğrafı çe-
kimi ve yıldız izleri çekiminde ti-
me-lapse (zaman atlamalı çekim) 
uygulaması gibi dört çekim türü 
de uygulanabilir. Fakat bunların çe-

kim teknikleri birbirinden farklıdır. 
Yıldız fotoğrafları çekiminde en iyi 
zamanı ve görünürlüğü belirlemek 
için gökyüzü programları (SkyView 
Lite, Night Sky, Sky Map, Star Walk 
gibi..)  kullanılabilir.

Samanyolu fotoğrafı çeki-
minde hazırlık aşaması önemlidir. 
Samanyolu kuzey yarıkürede Mart 
ayında 03.00, Nisan ayında 02.00, 
Mayıs Haziran aylarında 01.00, 
Temmuz ve Ağustos aylarında 
21.00 ve 22.00 saatleri arasın-
da en iyi görünür. Çekimler RAW 
formatta ve manuel modda yapıl-
malıdır. Samanyolu çekimi için 20-
25 sn çekim süresi, mümkün olan 
en fazla diyafram açıklığı (F: 2.8 
gibi), 1200-2500 arası ISO değer-
leri, gökyüzünün daha maviye yakın 
tonlarda çıkması için ampul (tungs-
ten)  beyaz ayarı tercih edilebilir.  

Prof. Dr. Erol ÖZER

YILDIZ FOTOĞRAFÇILIĞI

Kanlıdivane Kilisesi (Erdemli) / Erol Özer)
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Dairesel yıldız izleri 
fotoğrafı çekimi tek 
çekim olarak uygula-
nabilir veya time-lapse 
yöntemiyle 100 ve 
üzeri sayıda fotoğraf 
çekilip bunların 
birleştirilmesi şeklinde 
de uygulanabilir. 
Yıldız izleri çekiminde 
dünyamızın kendi 
ekseni etrafındaki 
dönüşünden 
yararlanarak tam bir 
daire elde etmek için 
kuzey yıldızının (Pola-
ris) yerini belirlemek 
gereklidir. Bunun için 
gökyüzünü gösteren 
programlardan yarar-
lanılır. Tek çekim uygulamasında 
samanyolu fotoğrafı çekimin-
den farklı olarak ISO ayarının en 

düşük değerde (örneğin 100) 
olması, enstantane ayarının “bulb” 
modunda olması ve uzaktan 
kumanda kullanılması gereklidir. 

Bu çekimde F değeri 5.6-8.0 gibi 
değerlerde olabilir. Pozlama süresi 
tercihimize bağlı olarak 45 dakika, 1 
saat veya 1.5 saat olabilir.  

Kompozisyona 
dahil edilen bir ağaç, 
kaya veya bina gibi 
nesnelere manuel 
netlik yapılabilir veya 
bu nesnelere kuv-
vetli ışık tutularak 
otomatik netleme 
yapılıp manuel netle-
meye alınabilir. Geniş 
açı objektiflerin özel-
liğinden dolayı 8-10 
metrede bulunan ve 
kompozisyona dahil 
edilen bir ağaç veya 
bir yapı gibi nesne-
lere netleme yapıldığında sonsuza 
kadar bir alanda netlik oluşacağı 
için yıldızlar da istediğimiz netlikte 
çıkacaktır. Bütün uzun pozlama çe-
kimlerinde olduğu gibi yıldız fotoğ-

rafçılığında da makinenin titreşim 
önleyicisi ve uzun pozlama gren gi-
derici ayarının kapatılması önemlidir.

Panoramik samanyolu çeki-
minde aynı çekim değerleriyle bir-

birine yaklaşık % 30 aşmalı olarak 
birkaç samanyolu fotoğrafı çekilip 
photoshopta bu fotoğraflar birleş-
tirilebilir.  
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Beyaz ayarı, netleme gibi di-
ğer ayarlar samanyolu çekimiyle 
aynıdır. Time-lapse uygulamasıyla 
yıldız izleri çekiminde samanyolu 
çekimiyle aynı ayarlar tercih edilir. 
(20-25 sn pozlama, F: 2.8 diyaf-
ram, ISO 1200-2500 arası gibi) Sa-
dece aynı çekim değerleriyle 100 
ve üzeri çekim yapılır.  Bu yöntem-
de fotoğrafların JPEG formatında 

çekilmesi çok sayıda fotoğrafın 
birleştirilmesi açısından tercih 
edilmelidir. Bu çekimler Startrails 
ve benzeri programlar yardımıyla 
birleştirilerek tek çekim haline ge-
tirilir. 

Başka bir seçenek de  gece 
gökyüzünün  time-lapse (zaman 
atlamalı) bir videosunu oluştur-

maktır. 24 kare/saniye çekim hızıy-
la 240 fotoğrafın birleştirilmesiyle 
10 saniyelik video görüntü oluştu-
rulur. Yıldızların gözlerimizin önün-
de yavaş yavaş döndüğü hissini 
veren iyi çekilmiş bir time-lapse 
yıldız videosu büyüleyici olabilir. 

Prof. Dr. Erol ÖZER

Karakabaklı Kilisesi (Silifke) / Timelapse çekim (167 fotoğraf)
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