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AÇIKLAMALAR 

 
MODÜLÜN KODU 213GIM054 

ALAN  Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Fotoğrafçı 

MODÜLÜN ADI  Hareketli Konuların Çekimi 

MODÜLÜN TANIMI  Hareketli konuların çekim tekniklerinin anlatıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Hareketli konu fotoğrafı çekmek 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında hareketli konuları tekniğine 

uygun çekebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Hareketli konuların fotoğrafını tekniğine uygun 

çekebileceksiniz. 

2. Hareketli konuya hareket etkisi vererek tekniğine 

uygun fotoğraf çekebileceksiniz.  

3. Mekana hareket etkisi vererek tekniğine uygun 

fotoğraf çekebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Fotoğraf makinesi, film, konuya göre çeĢitli 

çekim ekipmanları 

Ortam: Modülün iĢleneceği ortamda, fotoğraf makinesi, 

gerekiyorsa hareketli araç bulunmalıdır. Öğrencilere dıĢ 

mekanda çeĢitli hareketli konularda fotoğraf çekme olanağı 

sağlanması, modülde beklenen yeterliklerin kazanılması 

açısından önemlidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Fotoğraf dediğimiz Ģey zamanı da katarsak içinde yaĢadığımız zamanın üç boyutlu 

dünyanın iki boyutlu bir iz düĢümüdür. Harekette durağan bir ortam olan fotoğrafta hareket 

doğrudan verilmez. Sadece hareket hissi uyandırılabilir. Fotoğraf karesi içinde anlatılmak 

istenen birçok konu arasında hareket etkisi de vardır. Fotoğrafta hareket etkisinin nasıl 

oluĢturulduğu konusunda bu modül kaynak olacaktır. 
 

Bu modülde, fotoğrafta hareket etkisinin hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle, 

hangi tekniklerle yansıtılabileceğinizi öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

 

Hareketli konuların fotoğrafını tekniğine uygun çekebileceksiniz. 
 

 
 

 

 Hareketli konular ile ilgili fotoğrafları internetten, çeĢitli kaynaklardan ve 

sergilerden araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. HAREKETLĠ KONULARIN ÇEKĠMĠ  
 

1.1. Fotoğrafta Hareketin Önemi 
 

Ġnsan gözünün baktığı her plana netleme yapabilme yetisi olduğu gibi hareketli, hızlı 

konuları takip edebilme ve net görme yetisi de vardır. Ancak hareket, durağan bir ortam olan 

fotoğrafta doğrudan verilemez. Hareket zaman içine yayılmıĢ bir olaydır.Fotoğrafçı hareketi 

fotoğraflarında doğrudan veremese de hareket hissini bazı grafik yollarla uyandırabilir. Bazı 

fotoğrafçılar hareketli konuyu dondurarak, net çekip, hareket hissinin uyandırılmasına engel 

olurlar. Hareket, sembollerle verilir ve bu birkaç yolla yapılabilir. Fotoğrafçının hangi yolu 

ya da sembolü seçeceği Ģu Ģartlara bağlıdır: 

 

Fotoğraf 1.1: John Starr (Dancers) DüĢük obtüratör hızı sayesinde klasik balede dinamik 

hareketler elde ediliĢi 

 Fotoğrafın amacı 

 Objenin doğası ve yapısı 

 Hareketin türü ve derecesi (objektif aksı ile konunun hareket yönünün yaptığı 

açı) 
 

Örneğin fotoğrafta bir insanın hareketli olduğu, çok kısa pozlama süresi ile ancak 

vücudunun almıĢ olduğu pozisyonla gösterilebilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġzleyici, beyninde depolanmıĢ görüntülerden faydalanarak fotoğraftaki insanın ne 

yaptığını hemen anlar. Net bir fotoğrafta bir atın koĢtuğu, dört ayağının da yerden kesilmiĢ 

hali ile gösterilebilir. Bu tür görüntüler ancak hareketin bir kanıtı olmakla birlikte hareket 

hissini veremez. 
 

Poz süresi uzatılarak hareketli konunun fotoğrafı çizmesi sağlandığında konunun sabit 

kısımları net, hareketli kısımları ise belli belirsiz çizgilerden oluĢacaktır ve hareket hissi 

kazandıracaktır. 
 

1.2. Hareketli Konularda Enstantane Kullanımı 
 

Fotoğraf makinesinin, saniyelerle ve saniyenin kesirleriyle iĢaretlenmiĢ bir kadranla 

kontrol edilen enstantane ayarı, diyafram açıklığı ile birlikte film üzerine ne kadar ıĢık 

düĢeceğini belirler. Ama daha da önemlisi, enstantane ayarı, hareketli ya da durağan 

konuların net ve keskin detaylı olarak mı yoksa belli bir izlenimi ifade edercesine bulanık 

olarak mı kaydedileceğini belirler. 
 

Obtüratör açıkken fotoğraf makinesinin hareket etmesiyle oluĢabilecek istenmeyen 

titremelerden kaçınmak için yeterince yüksek bir enstantane hızı kullanmalısınız. Eğer, 

makinenizi bir üçayak üstüne oturtursanız, makinenin titreme tehlikesi ortadan 

kalkacağından, saniyeler süren uzun enstantaneler kullanabilirsiniz. Buna karĢın makineyi 

elinizde tutuyorsanız genel kural, hiç değilse objektifinizin odak uzaklığına denk bir 

enstantane kullanın. Bu kuralın nedenlerinden biri objektiflerin uzunlaĢtıkça daha 

ağırlaĢması, diğeri ise makinedeki en küçük hareketin objektifin uç noktası uzaklaĢtıkça daha 

fazla kaymaya sebep olmasıdır. 

Odak uzaklığı  Enstantane hızı  

50 mm'lik objektif için 

 

90-135 mm'de 

 

250 mm'de  

1/60 sn ya da üstü 

 

1/125 ya da üstü 

 

1/250 ya da üstü  

ġekil 1.15 
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1.2.1. Konu Hareketini Dondurma 
 

Fotoğraf makinesiyle hareketin dondurulması için baĢvurulan iki yöntem vardır. 

Bunlardan biri, ani yoğun ıĢık veren flaĢ kullanımı; diğeri, hızlı bir enstantane kullanımıdır. 

Hareketi dondurmak için gerekli enstantane, konunuzun makinenize göre hareket yönüne de 

bağlıdır. Örneğin, makinenin tam üstüne doğru gelen ya da makineden uzaklaĢan süratli bir 

otomobilin hareketi, objektifin görüĢ alanına paralel olarak yapılan bir hareket için 

gerekenden çok daha yavaĢ bir enstantaneyle dondurulabilir. Ayrıca, bir nesnenin hareketini 

yakalamak için, nesne fotoğraf makinesine ne kadar yakınsa, o kadar yüksek bir 

enstantaneye gerek vardır. 

 

Fotoğraf 1.16 

         

Fotoğraf 1.17                                        Fotoğraf 1.18 

 

Örneğin, koĢan bir insanı çekerken, bütün ayrıntılarıyla "dondurulmuĢ" bir görüntü 

için 1/250 hatta 1/500 saniyelik bir enstantane kullanılırsa çekim sırasında koĢan insan 

figürü, objektifin görüĢ alanının bir ucundan diğer ucuna doğru çok hafif olarak hareket 

etmiĢ olacaktır. Sonuç, yine kesinlikle tanınabilir bir koĢucudur; ama bu kez görüntü biraz 

bulanıktır ki, bu da hareket ve canlılık hissi yaratır. 
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Fotoğraf 1.19 

Her zaman, enstantane ile diyafram açıklığını birlikte dikkate almak zorundasınız. 

Aynı örneği kullanarak 1/500 saniyede doğru poz için pozometreniz f4 verdiyse, 1/60 

saniyede f11 kullanmanız gerekecektir. 
 

Bu durumda netlik derinliği önemli ölçüde artacak. belki de dikkati dağıtan bir arka 

plan da netleĢecektir. 
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Fotoğraf 1.20     Fotoğraf 1.21 

1.2.2. Konunun Hareketliliğinin Efektini Verme 
 

Pan Yapma: Enstantaneyi yaratıcı bir Ģekilde kullanmanın baĢka bir yolu da "pan 

yapma", yani obtüratör açıkken fotoğraf makinesini hareket ettirmektir. Bunu yapmak için, 

1/30 ya da 1/60 saniyelik bir enstantane seçin ve pozlandırma yaparken konuyu makinenize 

göre aynı konumda tutmaya çalıĢarak konunun hareketini makineyle izleyin. Hareket eden 

konu net görünecek; ama bütün hareketsiz nesneler (arka plan gibi) bulanık olacaktır. 

 

Fotoğraf 1.22     

Manuel Pozlandırmalar: Havai fiĢekler gibi konularda, enstantaneyi B'ye 

ayarlayarak makineyi bir üçayak üstüne yerleĢtirin. Parmağınızı deklanĢörden çekene kadar 

uzun bir poz süresince enstantane perdesi açık kalacaktır. 
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Fotoğraf 1.23 

Makine Titremesinin Yaratıcılığı: Makine titremesi ilginç dokusal ve ıĢıksal etkiler 

yaparak fotoğrafınızı çekici kılar. 

 

Fotoğraf 1.24 

1.3. Hareketli Konularda Uygun Hızda (ISO) Film  Kullanımı 
 

Hareketli konuların çekiminde yüksek enstantane değerlerinin kullanılması bir 

zorunluluktur. IĢığın az olduğu ortamlarda, bu zorunluluktan dolayı çekim yapmak oldukça 

zordur.  Bunu aĢmanın en kolay yolu dijital makinelerde ASA değerini yükseltmek, 

filmlilerde ise öncelikle yüksek duyarlı bir film kullanmak, bunun olanaklı olmadığı 

durumlarda ise filmin ASA değerini itelemektir. 
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Hareketli konuların çekiminde filmin duyarlılığı ile çekim hızı (örtücü hızı) arasındaki 

iliĢkiyi Ģöyle özetleyebiliriz: ISO (duyarkat hızı) duyarlılığı artırılarak çekim hızı 

azaltılabilir, ISO hızı azaltılarak çekim hızı düĢürülebilir. Ancak bu uygulamaların 

fotoğrafa etkisini bilerek çekim yapmak gerekir. Çünkü ISO değerindeki yukarı değiĢimle 

noise / kumlanma artabilir, ISO değerini düĢürünce ise detaylar daha iyi ortaya 

çıkabilir. 
 

Ortamdaki ıĢık düzeyi ve kullandığımız filmin ASA’sı da istediğimiz etkinin 

oluĢmasında birer değiĢkendir. Yazın havanın açık olduğu bir öğlen vakti, ortamdaki ıĢık o 

kadar yüksek olacaktır ki, istediğiniz etkiyi yaratacak olan 4, 8 gibi enstantaneleri 

kullanamazsınız. Diyaframı ne kadar kısarsanız kısın, istediğiniz enstantaneye düĢemezsiniz. 

Ortamdaki ıĢık değerlerinin daha düĢük olacağı mevsim, saat ve meteorolojik koĢulları 

beklemek daha doğru olacaktır. DüĢük ASA’lı film kullanmak da bir çözümdür. IĢık 

yoğunluğunu azaltan filtreler (neutral density, polarize) de iĢe yarar. Hatta bunların tümünü 

birlikte kullanmak daha iyi sonuç almamızı sağlayabilir. 
 

1.4. Konularına Göre Hareketli Fotoğraf Çekimleri 
 

1.4.1. Futbol 
 

Çekilecek konuya göre doğru objektif seçimi çok önemlidir. Bazı konular yakından, 

bazıları ise uzaktan fotoğraflanmalıdır. Bir futbol karĢılaĢmasında fotoğraf çekerken mutlaka 

belli bir uzaklıktan fotoğraf çekmemiz gerekir. Bunun için tele objektiflere ihtiyacımız olur. 

Doğru objektif seçimi için objektif çeĢitleri ve nerelerde iĢimize yarayıp yaramayacakları 

hakkında objektifler modülünden yaralanabilirsiniz. 
 

Spor Fotoğrafı Çekimiyle Ġlgili Öneriler: 
 

 Kapalı mekanda spor fotoğrafı çekecekseniz bulunduğunuz ortamdaki 

aydınlatmalardan dolayı farklı tonlarda fotoğraflar elde edersiniz. Beyaz ayarını 

kendiniz belirlerseniz (tungsten, fluorescent vb...) bu durumu ortadan kaldırmıĢ 

olursunuz.  

 Çekimlerinizi Raw olarak yaparsanız daha sonra beyaz ayarını photoshop ve 

benzeri programlarla değiĢtirebilirsiniz.  

 Spor fotoğrafçılığında eylemi dondurmak temel amacımız ise enstantane 

öncelikli kipe geçerek çekim yapabiliriz.  

 Hem hareketi dondurmak hem de görüntüyü net kılmak için 1/650 ve üzeri bir 

enstantane ile çekim yapmamız gerekir.  

 Bazı alanların bulanık çıkmasını istiyorsanız daha düĢük hızlarda da çekim 

yapabilirsiniz.  

 Az ıĢıklı ortamlarda yapılan çekimler için f/2,8 değerine sahip objektifler 

kullanılması daha uygun olur.  

 Kareyi kaçırmamak için önceden çekim yapacağınız alana gelip netlemenizi 

yapmanız faydalı olacaktır. Örnek vermek gerekirse kaykaylı gençleri çekmek 

istiyorsunuz; siz netleme yapana kadar çoktan kareden çıkmıĢ olacaktır, hareketi 

yapacağı noktayı netleyip beklemeye baĢlarsanız kareyi kaçırmazsınız.  

 Gerekli olduğu takdirde istenilen hıza ulaĢmak için ĠSO'yu yükseltebilirsiniz.  
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 Çekeceğiniz sporun kurallarını bilirseniz; nerede ne zaman ne olacağını 

bilirsiniz ve doğru kareyi yakalamaya daha yakın olursunuz.  

 Sürekli çekim modunda (örnek, saniyede 4 kare) makinenizi kullanmak "o an"ı 

kaçırmamak adına oldukça yardımcı olacaktır.  

 Spor fotoğrafçılığında üçayak kullanmak "an"ı kaçırmaya sebep olacağı ve 

sporcu için de ayrıca tehlike yaratacağı için monopod ve tele objektif kullanmak 

daha mantıklı olacaktır.  

 Motor sporları çekiyorsanız hareketi göstermek için "Pan" tekniğini kullanınız. 

Çok güzel kareler elde edeceksiniz.  
 

Spor fotoğrafçılığı her Ģeyden önce pahalı bir daldır. Fakat aynı zamanda belki de 

moda fotoğrafçılığıyla birlikte fotoğrafçıya, çok iyi paralar kazandırabilen dallardan biridir. 

Zira iyi bir spor fotoğrafı, bir çok yazılı basında yayınlanır ve geniĢ kitlelere sergilenebilir. 
 

ġimdi herhangi bir spor müsabakasında fotoğraf çekerken dikkat etmeniz gereken 

noktaları sıralayalım. 
 

Futbol ve Diğer Spor KarĢılaĢmalarının Çekimi Ġçin Gerekli Ekipmanlar: 
 

Her Ģeyden önce bir spor müsabakasında çekeceğiniz fotoğrafın sergilenebilir halde 

olması için iyi bir ekipmana sahip olmak gerekir.  

 

Fotoğraf 1.25: 300 mm'nin üstünde bir objektif 

 Bir spor müsabakasında, hareketi dondurmanız gerektiği için hızlı ve yüksek 

zoom değerlerine çıkabilen objektifler kullanmanız da kaçınılmazdır. Bu 

yüzden üst seviye objektiflere yönelmelisiniz. 
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Fotoğraf 1.25: Spor fotoğrafçılarının kullandığı monopod 

Örneğin 70-300 mm bir objektif, profesyonel anlamda olmasa bile amatör anlamda 

bu dal ile ilgileniyorsanız size yeterli gelecektir. Örneğin 70-300 mm F/4.0-5.6, baĢlangıç 

için ideal sayılabilecek bir objektif iken, profesyoneller daha çok, 300 mm F/2.8 veya benzer 

objektifleri tercih ederler. 
 

f durağı ne kadar düĢük değerlere sahipse, objektif de o kadar hızlı demektir. Çünkü 

düĢük f durakları, enstantane (diğer bir deyiĢle örtücü hızını) yukarılara çekmemizi 

sağlar.  
 

Spor fotoğrafçılığında en önemli olgu, hareketi durdurabilmektir. 
 

KarĢılaĢma baĢlamadan önce, müsabakanın oynanacağı sahayı geniĢ açı ile 

fotoğraflamak gerekebilir. Bu nedenle, yanınızda bir adet de geniĢ açılı objektif 

bulundurmalısınız. Örneğin 10-20 mm F/4,5 veya 12-24 mm F/4,0 gibi bir geniĢ açılı 

objektifle bu çekimi yapabilirsiniz. 
 

 1/10 enstantane ile sporcuya odaklanılarak çekilen bir spor fotoğrafı düĢünün. 

Fotoğraf makinesinin perdesi, saniyenin 10'da 1'i kadar bir sürede açılıp 

kapanacağı için, bu süre zarfında sporcunun yaptığı hareket, fotoğrafa 

kaydedilecektir. Bu da hiç düzgün gözükmeyen, izli bir fotoğraf anlamına gelir. 
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Fotoğraf 1.26: Doğru enstantane ile çekilmiĢ bir fotoğraf 

Diğer taraftan, aynı fotoğrafı 1/500 gibi bir enstantane ile çekersek, sporcunun 

saniyenin 500'de 1'i kadar kısa bir süre içerisinde yapacağı hareket, çok daha keskin sonuç 

verecektir. Diğer bir deyiĢle, perde o kadar hızlı açılıp kapanacaktır ki, sporcu hareketli 

çıkmayacaktır. Bu da, bir spor fotoğrafının olmazsa olmazıdır. 1/640'tan düĢük enstantane 

değeri kullanmamak gerekir. 
 

 Ġyi bir spor fotoğrafı için yüksek enstantane hızının Ģart olduğunu biliyorsunuz.  

Peki enstantaneyi yüksek hıza ayarladıktan sonra, diyafram değerini (yani f 

durağı) ne yapmalıyız? Bu tamamen ortamın ıĢık Ģiddetine göre ve fotoğrafta 

nasıl bir kompozisyon oluĢturmak istediğinize göre değiĢir. Bir futbol maçı 

oynanıyor ve sizin makineniz, stadın/sahanın ıĢıklarını yeteri kadar 

algılayamıyor. 
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Fotoğraf 1.27: Kaybedenin ‘’o an’’ fotoğrafı 

Bu durumda yüksek enstantane değerlerine çıktığınız vakit, diyaframı kısmanız size 

olumsuz sonuçlar getirecektir. Dolayısıyla diyaframı ıĢık Ģiddetine göre doğru 

ayarlamalısınız. Açık diyafram (yani F/3,5  F/2,8 gibi düĢük F değerleri) bu gibi durumlarda 

size iki Ģey kazandırır; düzgün pozlama imkânı, Ģık kompozisyon. Kısacası bir taĢla iki kuĢ 

vurmuĢ olursunuz. 

 

Fotoğraf 1.28: Sporcunun ön plana çıkartıldığı bir fotoğraf 
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Çünkü pozlama değerini ortama uygun ayarlarken, aynı zamanda alan derinliğini de 

azaltmıĢ olursunuz. Böylece odaklandığınız sporcu net bir görünüm kazanırken, arkada kalan 

objeler ve mekan bulanık gözükür. Gazetelerin spor sayfalarındaki fotoğraflarını incelerseniz 

arka planın bulanık, sporcuların net olduğunu görebilirsiniz. 
 

 Kapalı mekanda çalıĢmak, açık mekanda çalıĢmaya göre daha zordur. Çünkü  

sahip olduğunuz ıĢık yapay ıĢık olacaktır. Üstelik bu ıĢık, sizin için değil, 

sporcular için hazırlanmıĢtır. Açık alanlarda olduğunuzda, gece olsa bile 

makineniz kapalı mekana göre daha iyi ıĢık alacaktır. IĢık sorununu hallettikten 

sonra ilgilenmeniz gereken bir diğer nokta ise; fotoğrafın beyaz dengesidir. 

 

Fotoğraf 1.29: Beyaz dengesi (white balance) doğru ayarlanmıĢ fotoğraf örneği 

Spor müsabakaları genellikle yeĢil sahalarda veya parke alanda yapıldığından, düĢük 

kelvin değerlerini tercih etmeniz çok da mantıklı değildir (örneğin 3200K). Bunun yerine 

5000K, 7000K gibi daha sıcak değerleri seçmelisiniz. Bu sayede fotoğraf daha canlı 

gözükecektir. 
 

 Fotoğraflarını çekmek istediğiniz spor müsabakasını izlerken, ilgi çekici bir an 

yakalayabilmek için o sporun kurallarını bilmenizde fayda vardır. "ġimdi ne 

olacak?" sorusunu kendinize soruyorsanız, objektifinize hangi anda ne 
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takılacağını bilmenize imkan yok demektir. Fakat kuralları bilirseniz o anda 

objektifinize ne takılabileceğini önceden kestirebilirsiniz. 

 

Fotoğraf 1.30: Bir futbol karĢılaĢmasından ilginç bir an 

Örneğin usta bir futbolcuyu fotoğraflamak istiyorsunuz ve o fotoğrafçıyı objektifinizin 

ortasına aldınız, takip ediyorsunuz. Ustaca atmak istediği bir çalımı önceden tahmin 

edebilirseniz, ya güzel bir çalımı ya da yere düĢüĢ anını fotoğraflamıĢ olursunuz. Aynı 

Ģekilde, bir basketbol müsabakasında smaç yapılabilecek anı ya da oyuncunun blok 

yiyebileceği anı sezebilirseniz, çok iyi bir fotoğraf çekebilirsiniz. 
 

Spor, hızlı bir etkinlik olduğundan hızlı davranmak gerekir. Bu durumda hızlı objektif 

kullanmak gerekir. Ancak siz de hızlı olmalısınız. Bir yandan iyi bir fotoğraf çekmeye 

çabalarken diğer yandan da bir saniye sonraki "o" anı kaçırmamak gerekiyor. Bunun için, 

sürekli çekim modunu kullanmak büyük kolaylık sağlamaktadır. Böylece hem hareketi daha 

kesin bir Ģekilde donduracak hem de bir sonraki anı daha kolay yakalayabileceksiniz. 
 

 Spor fotoğrafı çekerken karĢı taraf (model) sizi umursamaz. Bu durumda avcı 

gibi izlemelisiniz sporcuyu. Objektifinizin ucundaki alanları iyi kullanmalı 

yatay kadrajla çekim yapıyorsanız sporcuyu, gittiği yönde boĢluk bırakarak  

fotoğraflamalısınız. 
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Fotoğraf 1.31: Bir futbol karĢılaĢmasından ilginç bir an 

Eğer boĢluk bırakmazsanız fotoğrafınız çok sıkıĢık görünecektir. Dikey bir fotoğraf 

çekiyorsanız, ayaklardan kafaya kadar tüm bedeni görüntülemek gerekir. Ayrıca birçok spor 

müsabakasında tripod (üçayak) kullanılmasına izin verilmediği için, bir adet monopod (tek 

ayak) edinmeniz gerekir. 
 

 Spor fotoğrafçısı zamanla yarıĢır. Çok hızlı olmak zorundadır. Bu durumda 

netlik ayarıyla uğraĢmak zaman kaybına neden olacaktır. Buna rağmen fotoğraf 

makinelerini otomatik odaklanma ayarında değil manuel odaklanma ayarında 

kullanmak gerekir. 

 

Fotoğraf 1.31: Spor fotoğraflarında hareketin dondurulmasına örnek 
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Fotoğraflamak istediğiniz spor hakkında yeterince bilgiye sahipseniz avantajlısınız 

demektir. Çünkü karĢılaĢmaların ya da yarıĢmaların ilerleyen anlarında 

topun/sporcunun/objenin nerede olacağını az çok tahmin edebilirsiniz.  Böylece manuel 

netlik ayarını o bölgeye göre yapabilir, doğru zamanlama ile oldukça kaliteli fotoğraflar 

çekebilirsiniz. 
 

1.4.2. Araba Motor Bisiklet Atletizm YarıĢları 
 

Yukarıda bahsedilen konularda yapılan açıklamalar ve öneriler aynı Ģekilde motorlu 

araçlarla yapılan yarıĢmalar için de geçerlidir. 

  

Fotoğraf 1.32: Panning (kaydırma) tekniğiyle çekilmiĢ fotoğraflar 

Motorlu araçlarla yapılan çekimlerde panning (kaydırma) tekniğini uygulayarak da 

çekim yapabiliriz. Pan tekniğinden kısaca bahsedelim: 
 

Pan tekniği, hareketli olan nesneyi çekim süresince izlemekten ibarettir. Pan tekniğini 

uygularken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu, enstantane süresinin 

belirlenmesidir. Hareket hissini fotoğrafa yansıtmak istediğimiz için yüksek enstantane 

değerleri kullanırsak bu hareketi elde etmemiz güç olacaktır. Bu nedenle pan kullanacağınız 

fotoğraflarda değer olarak düĢük enstantane (uzun pozlama) değerlerinden seçmemiz 

gerekmektedir. Pan tekniğinin ismini de aldığı ve aynı zamanda en önemli özelliği olan 

kriter ise kameranın hareketli nesneyi hareketi boyunca izlemesidir. Yani çekim süresince 

kamerayı hareket yönünde ve hareketli olan nesne ile birlikte kaydırmalıyız. Bu iĢlem için 

tripod ya da mümkünse monopod kullanmak bize daha keskin fotoğraflar yakalamamız için 

yardımcı olacaktır. 
 

Pan tekniğinin uygulama aĢamalarını maddeler halinde sıralamak gerekirse: 
 

 Hareketli nesnenin hareketini tam olarak görebileceğiniz uygun bir kadraj ve 

yer seçiniz. 

 Gerekli destek teçhizatınızı uygun yere yerleĢtiriniz. 

 Hareketin hızına ve diğer ıĢık koĢullarına bağlı olarak uygun enstantane 

değerini belirleyiniz. 

 Kaydırma iĢleminde hareketli nesneyi kadrajınızda aynı noktada tutmaya 

çalıĢınız. 

 Kısa bir süre nesneyi kameranızla aynı noktada izledikten sonra deklanĢöre 

basınız. 
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 DüĢük enstantane seçildiği ve çekim kısmen uzun süreceği için hareket boyunca 

hareketli nesneyi kamerayla izleyiniz. 

 

Fotoğraf 1.33: Panning (kaydırma) tekniğiyle çekilmiĢ fotoğraf 

Pan çekim bir çok fotoğrafçının denediği ama bazen tam netice alamadığı kolay 

olmayan bir tekniktir. 
 

Araba/motor/bisiklet yarıĢlarında aĢağıdaki öneriler doğrultusunda baĢarılı bir 

çekim yapabilirsiniz: 
 

 Bu tür yarıĢlar açık havada gün ıĢığında yapıldığından özellikle ters ıĢıkta ve 

güneĢ ıĢığının çok parlak olduğu yerlerde fotoğraf çekerken mutlaka parasoleyi 

(güneĢlik) kullanmak gerekir. 
 

 YarıĢlarda panaromik çekim yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda makinenizi 

(daha çok kullanılan) yatay yerine tripodunuza dikey olarak bağlayın. Böylece 

çekmek istediğiniz alanda daha fazla fotoğraf çekebilecek ve perspektif 

bozulmalarını da en aza indirebileceksiniz. 
 

 Hızlı nesnelerin çekiminde makinenizin obtüratör hızını en az 1/500 sn’ye 

ayarlayarak tetikte bekleyin. 
 

 Önemli ve hızlı fotoğraf karelerini, ani geliĢen kaza  durumları kaçırmamak için 

makinenizin (drive) modunu önceden seri çekime getirin. Netliği konunun 

gerçekleĢebileceği yere önceden yaparak da zaman kazanabilirsiniz. Böylece 

netlik yapmak için ekstra zaman harcamazsınız. 
 

 Ġsterseniz fotoğraflarınıza hız efekti katmak için nispeten düĢük obtüratör 

hızlarında (1/30, 1/15…) makineniz ile konuyu takip edip uygun yere geldiğini 

düĢündüğünüzde deklanĢöre basın ve takip etmeyi biraz daha sürdürün. Böylece 

pan tekniğini kullanmıĢ olursunuz. Bu teknikle konunun bazı yerleri ve arka 

alanı netsiz çıkacak ve konu hareketli görünecektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hareketli konuların fotoğrafını 

tekniğine uygun çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çekim için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Çekim yapılacak konuya uygun film 

seçmelisiniz. 

 Çekim yapacağınız konuyu belirleyiniz. 

 Hareketli konuların çekiminde 

makinenin sarsılmaması için tripot 

(üçayak) kullanılmalıdır.   

 Çekim yapacağınız mekanı belirleyiniz.  

 Çekilecek hareketli konuya olan 

mesafeyi belirleyiniz. 
 

 Konunun hareket hızını belirleyiniz.  

 Çekim yapacağınız konuya göre 

makinenizin ayarlarını yapınız. 
 

 Konunun hızına göre uygun enstantane 

değerini belirleyiniz. 
 

 Çekim yapacağınız konuya göre 

mesafenizi ayarlayınız. 
 

 Çekim yapacağınız konuya göre ıĢığınızı 

ayarlayınız. 
 

 Vizörden konuyu kadraj içinde tutarak 

izleyiniz. 
 

 Konunun hareketliliğinin en uygun 

anında (pozisyonda) deklanĢöre basınız. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

2. Çekim yapacağınız konuyu belirlediniz mi?   

3. Çekim yapacağınız mekanı belirlediniz mi?   

4. Çekilecek hareketli konuya olan mesafeyi belirlediniz mi?   

5. Konunun hareket hızını belirlediniz mi?   

6. Çekim yapacağınız konuya göre makinenizin ayarlarını 

yaptınız mı? 
  

7. Konunun hızına göre uygun enstantane değerini belirlediniz 

mi? 
  

8. Çekim yapacağınız konuya göre mesafenizi ayarladınız mı?   

9. Çekim yapacağınız konuya göre ıĢığınızı ayarladınız mı?   

10. Vizörden, konuyu kadraj içinde tutarak izlediniz mi?   

11. Konunun hareketliliğinin en uygun anında (pozisyonda) 

deklanĢöre bastınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 21 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. Fotoğrafta bir insanın hareketli olduğu, çok ………süresi ile ancak vücudunun almıĢ 

olduğu pozisyonla gösterilebilir.  
 

2. ……………… hareketli konunun fotoğrafı çizmesi sağlandığında konunun sabit 

kısımları net, hareketli kısımları ise belli belirsiz çizgilerden oluĢacaktır ve hareket 

hissi kazandıracaktır. 
 

3. Hareket hissini uyandırabilmek için yorumun, belli bir miktar ………… içermesi 

gerekir. 
 

4. Fotoğraf makinesinin, saniyelerle ve saniyenin kesirleriyle iĢaretlenmiĢ bir kadranla 

kontrol edilen ……………………….., diyafram açıklığı ile birlikte film üzerine ne 

kadar ıĢık düĢeceğini belirler. 
 

5. Makinenizi bir ……………üstüne oturtursanız, makinenin titreme tehlikesi ortadan 

kalkacağından, saniyeler süren uzun enstantaneler kullanabilirsiniz. 

6. Fotoğraf makinesiyle hareketin dondurulması için baĢvurulan iki yöntem vardır. 

Bunlardan biri, ani yoğun ıĢık veren ………………...; diğeri, hızlı bir ……………. 

kullanımıdır. 
 

7. Enstantaneyi yaratıcı bir Ģekilde kullanmanın baĢka bir yolu da "……………", yani 

obtüratör açıkken fotoğraf makinesini hareket ettirmektir. 
 

8. Kompakt makineyle enstantane üzerinde değiĢiklik yapamıyorsanız daha hızlı bir film 

kullanarak bunu baĢarabilirsiniz. Bu da daha ……………. ISO numaralı film 

demektir.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında hareketli 

konuya hareket etkisi vererek tekniğine uygun fotoğraf çekebileceksiniz.  

 

 

 Hareketli konuya hareket etkisi vererek tekniğine uygun fotoğraf karesinin 

yansıyabilmesi için gerekli ayarların neler olduğunu arkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 

2. HAREKETLĠ KONUYA HAREKET 

ETKĠSĠ VERĠLMESĠ 
 

2.1. DüĢük Enstantaneli Çekimlerin Fotoğrafa Etkisi  
 

Enstantane, makinede filmin önünde bulunan metal, bez vb. maddeden yapılmıĢ bir 

perdenin açılıp kapanma süresini belirler. Diyafram ise, film üzerine düĢecek ıĢık miktarını 

ayarlamak için kullanılır. Her ikisinin ayarlanarak film üzerine belli bir miktar ıĢık 

düĢürülme olayına pozlandırma denir. Bir filmin pozlanmasında enstantane ve diyafram 

ayarlarının ne kadar olacağını konunun ıĢık durumu belirler. Bu değerlerin birbiriyle olan 

bağlantılarından hareket ederek fotoğrafçı, değerleri biri lehine azaltıp çoğaltabilir. 

Diyaframdan geçecek ıĢık miktarını ya da poz süresini artırmak, çekilen konunun alan 

derinliğinin artırılması ya da hareketinin dondurulması fotoğrafçının tercihine bağlıdır. 

 

Fotoğraf 2.1: Hareket etkisini yansıtan bir fotoğraf 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 2.2: Sahnede düĢük enstanteneli çekim örneği 

DüĢük bir enstantane kullanarak hareket halinde olan bir insanın, hayvanın, aracın, 

dalgalı bir denizin ya da Ģelalenin bir zaman dilimi içerisinde film üzerine düĢeceğinden, 

konunun hareketsiz kısımları ya da yavaĢ hareket eden bölümleri net, hareketsiz bölümleri 

ise, hareket yönünde (hafif netsiz olarak) film üzerinde bir iz bırakacağından, fotoğrafımıza 

Ģiirsel ve estetik bir anlam kazandıracaktır.DüĢük enstantanede anlatılmak istenen hareket 

halindeki objenin hareket hızının altındaki enstantane değeridir.Makineye paralel olarak 

yürüyen bir insanın 1/8 enstantane değerinde fotoğrafı çekilirse kiĢi tamamen netsiz 

çıkacaktır. 1/15 enstantane değerinde aynı fotoğraf çekildiğinde elleri ve ayakları 

(vücudundan daha hareketli olan kısımlar) netsiz diğer yerler net çıkacaktır.1/60 enstantane 

değerinde bu fotoğraf çekildiğinde gerek insan gerekse tüm ortam net çıkacaktır. 
 

Makineye paralel koĢan bir insan için 1/15 enstantane netsiz, 1/30 enstantane el ve 

ayaklar netsiz diğer bölgeler net, 1/125 enstantane değeri ise konunun tamamı net olarak elde 

edilirken, 1/500 ve üzeri enstantane değerinde hareketin bir anı dondurulur. O halde hareketi 

dondurmak hareket halindeki objenin hareket hızının üstünde bir enstantane değeri 

kullanmaya bağlıdır. 
 

Bir Ģelalenin fotoğrafı 1/500 ve üzeri enstantane değerlerinde çekildiği zaman havada 

su tanecikleri dondurulurken 1/30 ve altındaki enstantane değerlerinde aralıksız bir bütün 

olarak akan bir kütle görüntü elde edilir. 
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Fotoğraf: 2.3 

      

Fotoğraf 2.4: DeğiĢik ortamlarda çekilmiĢ hareketli konular 

Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde uygulanan yöntemlerden biri de 

“panning” olarak adlandırılan tarama yöntemidir. Bu yöntem oldukça zor olmasına rağmen 

çok değiĢik görüntüler üretebilen bir yöntemdir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta, makinemize 50 mm’lik bir objektif takıp tarama yapacağımız konunun hareket hızının 

gerçeğe yakın bir Ģekilde tespit edilmesidir. Bu yöntemde hareket halindeki objenin hareket 

hızında bir enstantane değeri kullanarak fotoğraf çekilir. Objenin arkasında konuyu olumsuz 

etkileyen öğelerin olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Fotoğraf 2.5: Hareket halindeki tren ve metro fotoğrafı 
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Makinemizi bir tripota yerleĢtirdikten sonra yatay eksende rahat hareket edebilmesi 

için gerekli ayarlar yapılır. Vizörden objenin hareket seyri zihinsel olarak izlenir. Enstantane 

değeri objenin hareket hızına eĢ değerde ya da altında bir değer olarak ayarlanır. Obje 

makinenin görüĢ açısına girdiğinde vizörden takip edilir ve makinemiz konuya odaklanmıĢ 

ve onun hızında hareket ederken deklanĢöre basılır ve makine konuyla birlikte hareketine 

devam ettirilir. Perde açılıp kapandıktan sonra fotoğraf çekimi tamamlanmıĢ olur. 

DeklanĢöre basıldığı zaman refleks makinelerde vizörden hiçbir Ģey görülmeyeceği için 

önceden bu konuda denemeler yapmak gerekir. 
 

Konu içerisinde hareketin dondurulması enstantane değerinin yükseltilmesi film 

üzerine düĢecek ıĢık miktarını azaltacağından, yeterli ıĢık miktarını sağlayabilmek için 

diyafram değerinin azaltılması yani diyaframın açılması gerektiğini unutmayalım. Bir baĢka 

nokta ise kullandığımız objektifin odak uzunluğunun altındaki enstantane değerleri için 

mutlaka tripot kullanılması gerektiğidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hareketli konuya hareket etkisi 

vererek tekniğine uygun fotoğraf çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çekim için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 
 

 Çekim yapacağınız konuyu belirleyiniz.  

 Çekilecek hareketli konuya olan 

mesafeyi belirleyiniz. 
 

 Konunun hareket yönünü belirleyiniz.  

 ( ileri-geri/ sağa-sola gibi) 
 

 Konunun hareket hızını belirleyiniz. 
 Konunun hareket hızını dikkate 

almalısınız. 

 Konunun hareket etkisini verecek en 

uygun enstantanesini belirleyiniz. 
 

 Makine titremesini önlemek için tripot 

kullanınız. 

 DüĢük enstantaneli çekimlerde tripot 

kullanılmalıdır. 

 Vizörden, konuyu kadraj içinde tutarak 

izleyiniz. 
 

 Konunun hareketliliğini verecek etkinin 

en uygun anında deklanĢöre basınız. 

 Hareket etkisi için en uygun zamanı 

seçiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

2. Çekim yapacağınız konuyu belirlediniz mi?   

3. Çekilecek hareketli konuya olan mesafeyi belirlediniz 

mi? 

  

4. Konunun hareket yönünü belirlediniz mi?       ( ileri-

geri/ sağa-sola gibi) 

  

5. Konunun hareket hızını belirlediniz mi?   

6. Konunun hareket etkisini verecek en uygun 

enstantaneyi belirlediniz mi? 

  

7. Makine titremesini önlemek için tripot kullandınız mı?   

8. Vizörden, konuyu kadraj içinde tutarak izlediniz mi?   

9. Konunun hareketliliğini verecek etkinin en uygun 

anında deklanĢöre bastınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ……………..,  makinede filmin önünde bulunan metal, bez vb. maddeden yapılmıĢ bir 

perdenin açılıp kapanma süresini belirler.  
 

2. ………………… ise, film üzerine düĢecek ıĢık miktarını ayarlamak için kullanılır. Her 

ikisinin ayarlanarak film üzerine belli bir miktar ıĢık düĢürülme olayına ……………… 

denir. 
 

3. Makineye paralel olarak yürüyen bir insanın 1/8 enstantane değerinde fotoğrafı 

çekilirse kiĢi tamamen ……………. çıkacaktır. 
 

4. Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde uygulanan yöntemlerden biri de 

“………..” olarak adlandırılan tarama yöntemidir. 
 

5. Konu içerisinde hareketin dondurulması enstantane değerinin yükseltilmesi film 

üzerine düĢecek ıĢık miktarını azaltacağından yeterli ıĢık miktarını sağlayabilmek için 

diyafram değerinin ……………….gerekir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3 
 
 

Mekana hareket etkisi vererek tekniğine uygun fotoğraf çekebileceksiniz. 

 

 

 Mekana hareket etkisi vererek tekniğine uygun fotoğraf karesinin 

yansıyabilmesi için gerekli ayarların neler olduğunu arkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 

3. MEKANA HAREKET ETKĠSĠ VERĠLMESĠ 
 

3.1. Konunun Mesafesi ile Hareket Yönü Arasındaki ĠliĢki 
 

Fotoğrafını çekeceğiniz konuların hareket hızlarını hesap ederken hareket yönüne de 

dikkat etmeniz gerekir. Örneğin cepheden size doğru gelen bir otomobilin yer değiĢtiriĢi 

fazla değildir. Halbuki aynı otomobilin sağdan sola veya soldan sağa doğru hareketinde yer 

değiĢtiriĢi çok daha fazladır. Otomobilin hızı her iki Ģekilde de aynı olmakla beraber 

karĢınızda yer değiĢtiriĢ bakımından farklı bir durum meydana gelmiĢtir ki bu da seçilecek 

obtüratör hızının yani enstantanenin saptanmasında büyük rol oynar.  
 

Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde enstantane ayarını, fotoğrafta hareketin 

belli olmayacağı kadar kısa bir süre seçmelidir. Çünkü çok hızlı hareket eden bir konunun 

fotoğrafını çekerken düĢük hızda bir enstantane kullanılırsa, objektifin açık kaldığı süre 

içinde konu yer değiĢtirecek ve bu nedenle film üzerinde hareket hali dolayısıyla net 

olmayan bir görüntü elde edilecektir. Buna karĢılık enstantane konunun hareketiyle orantılı 

olarak ayarlanırsa, objektifin açık kaldığı süre içinde konu hareket halinde olsa bile, 

objektifin açık kalıĢ süresi o kadar kısa olacaktır ki ancak o zaman parçası anındaki konunun 

durumu saptanacak, dolayısıyla net bir görüntü elde edilecektir.  

 

Fotoğraf 3.1: Mekana hareket etkisi verilmiĢ fotoğraflar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 3.2: Hareketin tepe noktasında yakalanması 

Bir çok durumda böyle hızlı hareket eden konuların bir ölü zamanı, yani çok kısa da 

olsa hareketsiz oldukları bir zaman vardır. Onu bulup fotoğrafı o anda çekmek çok büyük bir 

avantajdır. Örneğin, en yüksek noktasına gelmiĢ bir salıncak bir an durur ve ondan sonra 

aĢağıya düĢmeye baĢlar ya da yüksek atlamada sırıkla atlayan bir alet, barın öteki tarafında 

düĢmeden önce, bir an tepede kalır. Bu an çok kısa da olsa onu bulup tespit etmek iĢten bile 

değildir. Bütün mesele kısa bir obtüratör hızı kullanmaktır. Fakat bazı durumlarda obtüratör 

hızının çok kısa olması, fotoğrafa olağan dıĢı bir görüĢ verir. Örneğin, dans eden bir balerin 

elbisesinin eteklerinin hafif flu dalgalar vermesi, fotoğrafa bir canlılık verir. Tersi ise sert bir 

hava verir. 
 

Muhtelif hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde enstantane değerlerinin 

saptanmasında baĢlangıç noktası olabilecek bir tablo veriyoruz. Mesela saatte 9-18 km hızla 

giden bir bisikletlinin fotoğrafının çekilmesi isteniyor.  
 

Kullanılan makine F. 50 mm  ve konu-makine mesafesi; 
 

 50 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/10, 1/25, 1/50  

 25 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/25, 1/50, 1/100  

 10 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/50, 1/100, 1/250  

 5 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/100, 1/250, 1/500 enstantane 

değerleri kullanılır.  
 

Kullanılan makine F. 105 mm ise ve konu-makine mesafesi;  
 

 100 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/10, 1/25, 1/50  

 50 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/25, 1/50, 1/100  

 20 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/50, 1/100, 1/250  

 10 metre olduğunda hareket yönüne göre 1/100, 1/250, 1/500 enstantane değeri 

kullanılır.  
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3.2. Konunun Mesafesi ile Hareket Hızı Arasındaki ĠliĢki  
 

Hareket duygusu göreceli bir duygudur. Yerden bakıldığında beĢ mil yukarda saatte 

900 km/saat hızla giden uçak, havada duruyormuĢ gibi algılanabilir. Ancak yanımızdan 1/10 

hızla geçen bir otomobil, bize daha hızlı gelebilir. Algılamadaki bu farklılığın sebebi 

göreceli hızlardaki farktan kaynaklanır. Göreceli hızın diğer bir adı da açısal hızdır. Hareket 

eden bir cismin, hareket halindeki bir objeye yaklaĢtıkça, objenin hızı daha hızlanmıĢ gibi 

algılanır. UzaklaĢtıkça da bunun tersi görülür. Açısal hız aynı zamanda bize yaklaĢmakta 

olan bir otomobilin belli bir noktada bakıĢ aksımıza 90 derecelik bir çizgi üzerinde hareket 

eden bir otomobilden neden daha yavaĢmıĢ gibi algılandığını da açıklar. Bu olay yüzünden 

bazı hareketler objelerin hareketlerini dondurabilecek minimum obtüratör hızlarını veren 

tablolar üç farklı değer vermek zorundadır. Bu farklı değerler belli bir noktada hareketli 

objenin bakıĢ açısına göre hareket yönünün üç farklı konumundan kaynaklanır: 
 

 Objektif aksına paralel 

 Objektif aksına 45 derece 

 Objektif aksına 90 derece 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda mekana hareket etkisi vererek 

tekniğine uygun fotoğraf çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çekim için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 
 

 Çekim yapacağınız konuyu belirleyiniz.  

 Çekilecek hareketli konuya olan 

mesafeyi belirleyiniz. 
 

 Konunun hareket yönünü belirleyiniz.  

 ( ileri-geri/ sağa-sola gibi) 
 

 Konunun hareket hızını belirleyiniz.  

 Konu hareket hızı ve mekan hareket 

etkisine (verilmek istenen efekt) göre 

yavaĢ bir enstantane hızını belirleyiniz. 

 Farklı enstantane değerlerinde çekimler 

yaparak aradaki farklılıkları 

karĢılaĢtırınız. 

 Vizorden konuyu kadraj içinde tutarak 

izleyiniz. 

 Konunun kadrajda kalma süresini 

kontrol ediniz. 

 Konunun hareket yönünde makine ile 

birlikte hareket ediniz.(bedenimiz veya 

bir araç yardımı ile) 

 

 Konu ile birlikte aynı yönde hareket 

ederken konuyu kadraj içinde tutarak  

deklanĢöre basınız ve makine ile birlikte 

konuyu kadraj içinde tutacak Ģekilde 

hareketi devam ettiriniz. 

 

 Perde (obtüratör) kapandığında konunun 

hala kadraj içinde olduğunu gözle 

kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

2. Çekim yapacağınız konuyu belirlediniz mi?   

3. Çekilecek hareketli konuya olan mesafeyi belirlediniz mi?   

4. Konunun hareket yönünü belirlediniz mi? (ileri-geri/ sağa-sola 

gibi) 
  

5. Konunun hareket hızını belirlediniz mi?   

6. Konu hareket hızı ve mekan hareket etkisine (verilmek istenen 

efekt) göre yavaĢ bir enstantane hızını belirlediniz mi? 
  

7. Vizörden, konuyu kadraj içinde tutarak izlediniz mi?   

8. Konunun hareket yönünde makine ile birlikte hareket ettiniz 

mi?(bedenimiz veya bir araç yardımı ile) 
  

9. Konu ile birlikte aynı yönde hareket ederken konuyu kadraj 

içinde tutarak  deklanĢöre basıp ve makine ile birlikte konuyu 

kadraj içinde tutacak Ģekilde hareketi devam ettirdiniz mi? 

  

10. Perde (obtüratör) kapandığında konunun hala kadraj içinde 

olduğunu gözle kontrol ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Fotoğrafını çekeceğiniz konuların hareket hızlarını hesap ederken …………………… 

de dikkat etmeniz gerekir. 
 

2. Kullanılan makine F. 105 mm ise ve konu-makine mesafesi, …………… olduğunda 

hareket yönüne göre 1/25, 1/50, 1/100  
 

3. Göreceli hızın diğer bir adı da ……………… 
 

4. ……………………  bize yaklaĢmakta olan bir otomobilin belli bir noktada bakıĢ 

aksımıza 90 derecelik bir çizgi üzerinde hareket eden bir otomobilden neden daha 

yavaĢmıĢ gibi algılandığını da açıklar. 
 

5. Kural olarak objenin hareketinin yönünün objektif aksına olan 90 derecelik açısından 

objektif aksına paralel duruma döndükçe hareketi dondurmak için gerekli olan 

obtüratör hızı ………………... 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Kalabalık bir caddeye gidiniz; mekana ve konuya hareket etkisi verecek fotoğraf 

çekimleri yapınız. ÇalıĢmalarınızı aĢağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 
 

 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

2. Çekim yapacağınız konuyu belirlediniz mi?   

3. Çekilecek hareketli konuya olan mesafeyi belirlediniz 

mi? 
  

4. Konunun hareket yönünü belirlediniz mi? ( ileri-geri/ 

sağa-sola gibi) 
  

5. Konunun hareket hızını belirlediniz mi?   

6. Konu hareket hızı ve mekan hareket etkisine (verilmek 

istenen efekt) göre yavaĢ bir enstantane hızını 

belirlediniz mi? 

  

7. Vizörden, konuyu kadraj içinde tutarak izlediniz mi?   

8. Konunun hareket yönünde makine ile birlikte hareket 

ettiniz mi?(bedenimiz veya bir araç yardımı ile) 
  

9. Konu ile birlikte aynı yönde hareket ederken konuyu 

kadraj içinde tutarak deklanĢöre basıp ve makine ile 

birlikte konuyu kadraj içinde tutacak Ģekilde hareketi 

devam ettirdiniz mi? 

  

10. Perde (obtüratör) kapandığında konunun hala kadraj 

içinde olduğunu gözle kontrol ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 36 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1'ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1-  Kısa pozlama  

2-  Poz süresi uzatılarak  

3-  Fluluk 

4-  Enstantane ayarı  

5-  Üçayak  

6-  FlaĢ kullanımı, enstantane 

7-  Pan yapma  

8-  Yüksek  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2'NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1-  Enstantane  

2-  Diyafram, pozlandırma 

3-  Netsiz  

4-  Panning 

5-  Azaltılması 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1-  Hareket yönüne 

2-  50 metre  

3-  Açısal hızdır  

4-  Açısal hız   

5-  YavaĢlar 

CEVAP ANAHTARLARI 
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