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1. Hava fotoğrafçılığını, dünyada ve ülkemizdeki
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hazırlıkları eksiksiz tamamlayabileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde; hava fotoğrafçılığının kullanım alanlarını, teknik donanımlarını ve
önemli noktalarını öğrenerek amacınıza, konunuza uygun hava fotoğraflarının nasıl
çekileceği hakkında bilgi edineceksiniz.
Harita, tanıtım, reklam, belge ve araştırma amaçlı hava fotoğrafçılığında çekim öncesi
ve çekim sırasında yapılması gerekenleri öğrenecek ve uygun fotoğraf çekim becerisi
kazanabileceksiniz.
Hava fotoğrafçılığında kullanılan hava araçlarının neler olduğunu öğrenecek, hangi
amaçla, hangi uçuş araçlarının kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ülkemizde
hızla gelişmekte olan hava fotoğrafçılığının nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği hakkında bilgi
edinecek ve bu alanda Türkiye’de isim yapmış kişileri tanıyacak, aynı zamanda da hava
fotoğrafı örneklerini inceleme fırsatı bulacaksınız.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Hava fotoğrafçılığının, dünyada ve ülkemizdeki durumunu kavrayarak, çekim öncesi
gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dergilerden, kitaplardan ya da İnternet’ten havadan çekilmiş fotoğraf örnekleri
bulunuz. Fotoğrafların hangi amaçla çekilmiş olduklarını ve özelliklerini bir
rapor hâlinde öğretmeninize sununuz.

1. HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI
1.1. Tanımı ve Amacı
Hava fotoğrafı; çeşitli amaçlar için balon, uçak, helikopter vb. hava taşıtlarından
konunun kuşbakışı fotoğraflarının çekilmesidir.
Hava fotoğrafları; özellikle askeri alanda, haritacılıkta, arkeolojide, izleme ve kontrol
amaçlı uygulamalarda (yaban hayatı, bitki örtüsü, kentsel gelişim, oto yollar, ormancılık,
sınır kontrolü vb.) afet sonrası (sel, orman yangını vb.) hızlı veri toplamada, tarımda (arazi
kullanım değişimi tespitinde) ve özellikle turizm ve tanıtım alanlarında kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.1:Hava fotoğrafçılığında kullanılan helikopterlerden ve uçaklardan birer örnek
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1.2. Özellikleri

Fotoğraf 1.2: Harita amaçlı hava fotoğrafı çekimi ve örneği

Hava fotoğrafları, çoğunlukla özel olarak üretilen uçak ve helikopterlere monte edilen
kameralar yardımıyla belli bir sistem dâhilinde çekilir. Hava fotoğrafı, çekim amacına göre
belirlenen bir uçuş programı ve uçuş hızı ile çekilir. Fotoğraf çekimi, uçuş sırası boyunca eşit
aralıklarla fotoğraf çekilerek yapılır. Arka arkaya çekilen fotoğraflardan iki bazen üç
fotoğraf birbiri üzerine “bindirme” yapılarak özel fotoğraflar oluşturulur.
Hava fotoğrafları çekiminde farklı filmler ve filtreler kullanılabilir. Bunun yanında
hava fotoğrafları kullanıldıkları amaca göre siyah-beyaz ya da renkli olarak çekilebilir.
Dijital ve analog makineler, fotoğrafın çekim amacına göre belirlenerek tercih edilebilir.
Hava fotoğrafı geniş alanların belgelenmesi ve fotoğraflanması amacı ile kullanıldığından
geniş açılı objektifler kullanılarak çekilmektedir.
İyi bir hava fotoğrafı için ölçümleme yapabilen özel hava kameraları, detay ayırma
gücü yüksek filmler ve amaca uygun, düşük hızda uçaklar kullanılmaktadır. Ayrıca
aralarında çok iyi koordinasyon bulunan iyi eğitilmiş, tecrübeli uçuş ekibine ihtiyaç vardır.
Bu ekip; pilot, navigatör ve foto operatörlerinden oluşmaktadır. Bunların yanında fotoğraf;
belgesel amaçlı çekilecekse konu uzmanı, tanıtım amaçlı çekilecekse bu konunun uzmanı,
arkeoloji alanında çekilecekse de uzman bir arkeoloğun ekipte yer alması gerekir. Hava
fotoğrafçılığı iyi bir ekip çalışması, iyi bir organizasyon ve uçuş alanında bilgi gerektiren bir
uzmanlık dalıdır.

Fotoğraf 1.3: Ormanlık alanların kontrolü, izlenmesi amaçları ile kullanılan hava fotoğrafları
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1.3. Dünyada ve Ülkemizde Durumu

Fotoğraf 1.4: Balonla çekilen fotoğraflar, hava fotoğrafçılığının başlangıcı

Hava fotoğrafçılığı, fotoğrafın keşfinden sonra 1794 tarihinde ilk defa Fransız yüzbaşı
Coutelle(Kotil) tarafından yere bağlı balon ile yükselerek Fleurus savaşında bilgi toplamak
amacıyla fotoğraf çekimi ile başlamıştır. Bu Napolleon’un kuracağı balon kuvvetlerinin
temeli olmuştur. 1840 yılında Fransız Arago, Niepce(Nieps) ve Daguerra(Dagora) topoğrafik
harita yapma metodunu açıklar ve savunurlar. Fransız Nadar ilk defa havadan serbest uçan
balon ile çekim yapar. 1860 yılında ABD’de J.W. Black ve Samuel King yere bağlı bir
balonla 1200 metreye yükselerek Boston şehrinin fotoğrafını kolledyumlu nemli camlara
çekmişlerdir. Bundan birkaç yıl sonra İngiltere’de Glaisher(Gılaşır), Coxwell(Koksvel) ve
Negretti adlı üç fizikçi, bir balonla gökyüzünden yeryüzünü fotoğraflamıştır. 1879 ve 1880’li
yıllarda ise Paris’in gökyüzünden fotoğraflandığı bilinmektedir. 1906 yılında ise Rusya’da
A. Maul rokete monte edilen bir kamera yardımıyla 800 m yükseklikten hava fotoğrafı
çekmeyi başarmıştır. 1909 yılında ise İtalyan subayı Wilbur Wring bir uçak kullanarak
bugünkü gibi sıralı olarak hava fotoğrafları çekmiştir.

Fotoğraf 1.5: Modern makineler ile uçaklardan çekim yapılmaya başlandı

1911 tarihinde Amerikalı B. Havens(Hevıns)’ın tayyarenin kanadı altına fotoğraf
makinesi yerleştirerek, Dallas Fuarı’nı görüntülemesi büyük bir başarı olarak kabul
edilmektedir. 1915 yılında Almanya da Oskar Messter ilk seri fotoğraf çeken hava
kamerasını yapmıştır. 1917 yılında Estman(İstman) Kodak, Kodak Park’ta Amerikan ordusu
ile işbirliği yaparak ilk hava fotoğrafçılık okulunu kurmuş ve 2000 hava foto teknisyeni
yetiştirmiştir.
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1925 tarihinden itibaren hava fotoğrafları şehir planlarının etüdünde yeni bir yöntem
olan fotogrametri de çok önemli rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı hava fotoğrafçılığının
gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır. 1941 yılında Eastman Kodak o zamana kadar yapılan
filmlerden 10 kat daha hassas ilk Tri Pankromatik hava filmini bularak yeni bir çığır
açılmasına sebep olmuştur.
Çanakkale Savaşı’ndaki deniz ve kara savaşlarında kazandığımız zaferlerimizin yanı
sıra, çok önemli hava savaşları zaferleri kazandığımız gerçeği 90 yıl aradan sonra bulunan
belgeler ve fotoğraflarla gün ışığına çıkmıştır.

Dünyada ve ülkemizde 1. Dünya savaşı sonrasında askeri amaçla çekilen hava
fotoğrafları önem kazanmış ve hava fotoğrafı teknolojisi hızla gelişmiştir. Hava
fotoğraflarının çekimi için özel kameralar yapılmaya başlanmıştır.
Harita Genel Komutanlığı ilk fotoğraflarını 1936 yılında 18x18 formatlı makine ile
donatılmış Heinkel(Henkel) F-13 tipi uçak ile İmroz, Bozcaada, Marmara Adası ve
İstanbul’un bir kısmını görüntüleyerek elde etmiştir. Günümüzde ise gerek askeri amaçla
gerek haritalama teknolojisi, gerek araştırma amaçlı olarak çekilen hava fotoğrafları hızla
gelişmiş daha pek çok konuda başarıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Fotoğraf 1. 8: Ülkemizde hava fotoğrafındaki iki isim; Orhan Durgut ve Alp Alper

Ülkemizde de öncelikle savunma amaçlı ve harita yapımında kullanılan hava
fotoğrafçılığı, son yıllarda belgeleme ve sanat amaçlı olarak gelişmiştir. Tanıtım ve turizm
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amaçlı hava fotoğrafçılığı ise bu konunun herkesçe bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır.
Günümüzde gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel sektörün talepleri doğrultusunda hava
fotoğrafı çekimleri yapılmaktadır. Sanatsal hava fotoğrafçılığı alanında ülkemizde Orhan
Durgut, Alp Alper ve Erdal Altın gibi isimler öne çıkmaktadır.

1.4. Kullanım Alanları
Hava fotoğrafçılığı; öncelikle askeri alanda savunma gücü oluşturulmasında,
topografik bilgilerin toplanması ve haritalanması gibi alanlarda kullanılan oldukça etkili bir
uzmanlık alanıdır. Günümüzde bilgi toplama, takip, gözlemleme ve araştırma alanlarında
hatta son yıllarda sanatsal alanda kullanılmaktadır.

1.4.1. Gezi, Doğa ve Tanıtım
Daha önce de bahsettiğimiz gibi hava fotoğrafçılığı öncelikle istihbarat amaçlı
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında savaş uçaklarından alınan
görüntüler, bilgi ve belge amaçlı olarak kullanılmıştır. Daha sonra fotogrametri (harita
yapımı) fotoğrafçılık hızla ilerlemeye başlamış ve bu alanın teknolojileri hızla gelişmiştir.

Fotoğraf 1. 9: Tanıtım ve gezi amaçlı hava fotoğraflarına birer örnek

Fotoğraf 1.10: Balon turları ile hobi amaçlı fotoğraf çekilebilir
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Son yıllarda insanların uçmaya olan merakı ve bu alandaki teknolojilerin gelişerek,
pek çok kişinin erişebildiği helikopterler, balon, yamaç paraşütü, motorsuz uçaklar ve
parasiding gibi taşıtlar ile hava fotoğrafları çekilmeye başlanmıştır.
Turistik bakımdan eşsiz güzelliklere sahip ülkemizde yerli ve yabancı turistlere
yönelik balon turları, yamaç paraşütçülüğü yapılmaktadır. Ürgüp-Kapadokya bölgesinde
balon turları hava fotoğrafı çekimi açısından büyük bir imkân sağlamaktadır. Büyük
şehirlerde bazı tur şirketleri hava turları düzenleyerek şehir üzerinde helikopter ya da uçak
ile şehir turu yapmaktadır. Gezi programlarında, tur organizasyonlarında, turistik tesislerin
tanıtım kataloglarında ve web sitelerinde havadan çekilmiş, ülkemizin eşsiz doğal
güzelliklerini sunan fotoğraflar bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.11: Ülkemizin eşsiz doğal güzellikleri havadan bir başka güzel

Tanıtım amaçlı hava fotoğrafçılığı ise özellikle son yıllarda belediyelerin hava
fotoğrafçıları ile iş birliğine giderek çalışmalar yapması ile bir ivme kazanmıştır. Özellikle
ülkemizin büyük şehirlerinin gökyüzünden çekilen fotoğrafları kitaplaştırılarak tanıtım
amaçlı olarak farklı ülkelere, farklı şehirlere gönderilmektedir.
Binlerce yıllık geçmişi olan ülkemizin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı fotoğraflar yurt
içi ve yurt dışında bilboardlarda, gezi dergilerinde, gazetelerde ülkemizin tanıtımında büyük
rol oynamaktadır. Uzman kişiler tarafından büyük hazırlıklar ve projeler kapsamında çekilen
hava fotoğrafları görsel ve yazılı basında da son yıllarda daha sık görülmeye başlanmıştır.
Hava fotoğrafçılığı, sadece gezi ve turistik amaçlı tanıtımlarda kullanılmamaktadır.
Büyük firmalar tesislerini tanıtmak, büyük limanların tanıtımı, organize sanayi bölgelerinin
tanıtımı amacıyla; inşaat firmaları (otoyol, kavşak, metro vb. yapım öncesi ve yapım
aşamasında), büyük fabrikaların üretim tesisleri, yaptıkları çalışmaları hava fotoğrafları ile
tanıtmaktadır.

8

1.4.2. Araştırmalar

Fotoğraf 1.12: Arkeolojik araştırmalarda hava fotoğrafçılığı önemli rol oynar

Hava fotoğrafçılığının gelişmesi de yüzey araştırmasında önceleri yalnızca araziye
bağımlı olan arkeolojiye büyük bir kolaylık sağlamıştır. Hava fotoğrafçılığının arkeolojik
araştırmalarda kullanılması, I. Dünya Savaşı sırasında askeri keşiflerin bir yan ürünü olarak
başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nda savaşan ülkelerin fotoğrafla haber alma bölümlerinde daha
çok arkeologlar çalışmaya başlamıştır. Arkeolojik olarak yapılan hava çekimleri ile her yıl
yeni arkeolojik yerleşme yerleri bulunmaktadır.
Hava fotoğrafları ile arkeolojik alanın durumu, kazı çalışmaları gibi pek çok konudaki
çalışmanın belgelendirilmesi de mümkündür.
Farklı coğrafi özelliklere sahip olan ülkemizde zirai alanlarda çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalar, hava fotoğrafları ile kontrol edilebilmekte, yapılan
çalışmaların izlenmesine olanak sağlamaktadır. Ekilebilir arazilerin tespiti, ilaçlama, doğal
afetler sonrasında zirai alanların durumları gibi araştırmalarda hava fotoğrafçılığından
yararlanılabilir.

Fotoğraf 1.13: Zirai alanlarin durumları gibi araştırmalarda hava fotoğrafçılığından
yararlanılmakta

Gelişmekte ve büyümekte olan ülkemizde özellikle büyük şehirlerde yapılan alt yapı
çalışmaları (kanalizasyon, doğalgaz, su borusu vb.) sırasında ön araştırma ve çalışmaların
farklı dönemlerinde havadan elde edilen görüntülerle bilgi edinmek mümkündür. Planlama
çalışmalarında veri toplama amacı ile de hava fotoğrafları kullanılabilir.
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Yer bilimine yönelik araştırmaların büyük bir kısmında havadan elde edilen
görüntüler, veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Su kaynakları, madencilik gibi
araştırmalarda ve jeoloji ile birlikte çalışan diğer bilim dallarında yapılan araştırmalar için
havadan çekilen fotoğraflar kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.14: Yer bilimine yönelik araştırmalarda havadan elde edilen görüntüler önemlidir

Günümüzde fotoğrafçılık mesleği pek çok uzmanlık alanına yardımcı bir dal olarak
gelişmekte ve hızla pek çok alana hizmet etmeye devam etmektedir.

1.4.3. Savaş vb.
Hava fotoğrafçılığının başlangıcının I.Dünya Savaşı’nda istihbarat amaçlı olarak
ortaya çıktığını belirtmiştik. Ülkelerin kendi topraklarını koruma, genişletme, savunma gibi
amaçlarla hava kuvvetleri bulunmaktadır. Barış zamanında araştırmalar ve belge amacı ile
hava kuvvetlerinde hava fotoğrafları çekilmektedir. Kritik zamanlarda ise karşı ülkenin
toprakları ile ilgili bilgi toplama, harita oluşturma, savunma amaçlı veriler oluşturma gibi
pek çok sebeple hava fotoğrafları çekilmekte ve kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.15: Havadan çekilmiş şehir fotoğrafı
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Yine büyük haber ajansları dünyanın farklı yerlerindeki savaşla ilgili haberlerinde
kullanılmak üzere hava fotoğrafları çekerek savaşın acı yüzünü dünyanın dört bir yanına
ulaştırabilmektedir. Özellikle basın-yayın organlarının yazılarını, araştırmalarını, haberlerini
görsel olarak destekleyerek daha fazla dikkat çektikleri bilinmektedir.

Fotoğraf 1.16: Uçakla bindirmeli olarak çekilen hava fotoğrafı

Topografik (harita yapımı) amaçlı fotoğraf ise hava fotoğrafçılığın ilk adımı olmuştur
denilebilir. Harita oluşturmak için uçakla bindirmeli olarak çekilen hava fotoğrafının yerini
son dönemde dijital görüntüleme cihazları almıştır. Önceleri siyah-beyaz çekilen fotoğraflar
günümüzde renkli ve sayısal olarak çekilip bilgisayarlarda birleştirilerek harita yapımında
kullanılmaktadır.

1.5. Hava Fotoğrafı Çekimi Öncesi Gerekli Makine ve Ekipmanların
Hazırlanması
Hava fotoğrafı çekimi yapılmadan önce, hangi amaçla fotoğraf çekilecekse (Harita
yapımı için, tanıtım amaçlı, arkeolojik amaçlı, jeolojik amaçlı, imar amaçlı vb.) konu ile
ilgili uzmanlarla görüşülerek hangi bölgenin fotoğraflanacağı belirlenir. Öncelikle hangi
amaçla çekim yapacağınızı belirlemelisiniz. Daha sonra fotoğraflayacağınız bölgedeki hava
koşullarını öğreniniz. Hava koşulları uçuşa uygunsa fotoğraf makinenizi, farklı açılarda
objektifleri, güneş ışığına uygun olarak filtrelerinizi, yedek film ya da hafıza kartlarınızı,
pillerinizi almalısınız.

Fotoğraf 1.17: Hava fotoğrafçılığında ekip çalışması gerekir

Fotogrametrik harita yapımına yönelik hava fotoğrafı çekimi için daha önceden bir
uçuş planı yapılmalı, çekim için özel donanımlı uçak ve uygun özellikli hava kamerası
seçilmelidir. Uçuş planı, uçağın izleyeceği uçuş kolonları tesbit edilerek haritalanacak
bölgenin fotoğrafla kapatılmasını içerir. Hava fotoğraflarında steroskopik denilen 3 boyutlu
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görüş oluşturmak için, birbirini izleyen görüntüler arasında % 60 ileri bindirme ve kolonlar
arasında ise % 30 yan bindirmeli fotoğraf çekilir.

Fotoğraf 1.18: Harita yapımı için çekilmiş bindirme yapılmış fotoğraf örneği

Bindirmeli fotoğraflar, aşağıda görüldüğü şekilde parça parça oluşturulur. Bindirme
işlemi, dijital ortamda ya da baskıda yapılarak siyah-beyaz veya renkli hava fotoğrafları
oluşturulur ve harita yapımında kullanılır.
Harita amaçlı kullanılan özel hava kameralarında, fotoğraf çekimi anında uçağın
hızına göre fotoğraf bindirme oranını otomatik olarak ayarlayabilen ve uçağın hızından
kaynaklanan resim sürtünmelerini engelleyen özel cihazlar vardır. Uçağın tabanına monte
edilen ve optik bakımdan çok yüksek bir hassasiyete sahip olan bu kameralar çekilecek
fotoğrafların kullanılış amacına bağlı olarak odak uzaklıkları farklı olan objektif konileriyle
de kullanılabilir. Örneğin büyük ölçekli şehir haritalarının yapımına yönelik fotoğraf
alımında dar açılı kameralar kullanmasına karşılık, yükseklik hassasiyetinin gerekli olduğu
yerlerde geniş açılı kameralar kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.19: Uçağın tabanına monte edilen ve optik bakımdan çok yüksek bir hassasiyete
sahip olan kameralar ile çekim yapılır

Tanıtım, bölge ve şehir planlama, arkeoloji, belge niteliği taşıyan hava fotoğrafları
çekimlerinde ise analog ya da dijital SLR (objektifi değişebilen) fotoğraf makineleri, uçuş
planı, amaca uygun bir uçuş aracı kullanılmaktadır. Bir doğa veya manzara fotoğrafı
çekerken kullandığımız ekipmanların çoğunu (geniş açılı objektifler, UV filtreleri vb.) hava
fotoğrafı çekimlerinde de kullanabilmekteyiz.
Son yıllarda havacılık teknolojisinin gelişimi ve insanlardaki uçma arzusu yamaç
paraşütü, motorsuz uçaklar gibi farklı havacılık sektörlerinin gelişmesini sağlamıştır.
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Ülkemizde de özellikle turistik bölgelerimizde yamaç paraşütçülüğü, balon, parasailing ile
birlikte havadan hobi amaçlı fotoğraf çekimlerinde de artış gözlenmektedir.

Fotoğraf 1.20: Hava fotoğrafçılığında farklı uçuş araçları kullanılabilir

Hava fotoğrafçılığında kullanılan özel hava kameraları, genellikle topografik, harita
yapımı için özel hava fotoğrafları çekiminde kullanılırlar. Bunların dışında diğer hava
fotoğrafı çekimleri için anolog ya da dijital fotoğraf makineleri kullanılabilir. SLR yani
değişebilen objektifli makineler farklı objektiflerle size farklı bakış açıları ile farklı
fotoğraflar çekmenize olanak sağlayacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hava fotoğrafı çekimi öncesi koşulları hazırlayınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Hangi amaçla hava fotoğrafı çekeceğinizi  Neden hava fotoğrafı çekmek istediğinizi
belirleyiniz.
düşününüz.
 Fotoğraflayacağınız konu ile ilgili uzman
 Konunuzla ilgili bir uzmandan bilgi
kişilerin çekim sırasında yanınızda
desteği alınız.
olmasını sağlayınız (Uzman arkeolog,
jeolog vb.)
 Uçuşunuza uygun olan hava aracını  Fotoğraflayacağınız konu için hangi hava
belirleyiniz (Uçak, helikopter, balon vs.)
aracının uygun olduğunu araştırınız.
 Gerekli
izinlerin
neler
olduğunu
 Uçuş ekibi ile görüşmelerinizi yapınız.
öğreniniz.
 Meteorolojiden uçuş gününüzle ilgili
 Uçuş için uygun saatleri ve hava
hava koşullarının uçuşa uygun olup
durumunu kontrol etmeyi unutmayınız.
olmadığını belirleyiniz.
 Uçuş öncesinde ve uçuş sırasında gerekli
 Uçuş izinlerini alınız ve uzmanlarla uçuş
önlemlerin neler olduğunu öğreniniz ve
rotasını görüşünüz.
kurallara uyunuz.
 Hava fotoğrafları çekilirken zamanınızı
 Uçuş için uygun saati belirleyiniz.
iyi kullanmanız gerektiğini unutmayınız.
 Objektifler, filtreler, filmler gibi araçları
 Fotoğraf makinenizi, objektiflerinizi,
yanınızda bulundurunuz.
filtrelerinizi, yedek filmlerinizi çantanıza
 Filtreleri kullanarak çekimin etkisini
hazırlayınız.
artırabilirsiniz.
 Hava fotoğrafçılığının bir ekip çalışması
 Uçuş ekibi ile görüşerek fotoğraf çekimi
olduğunu unutmayınız ve
ekiple
yapılacak alanları belirleyiniz.
koordinasyonunuzu iyi sağlayınız.
 Ekipmalarınızın eksiksiz olduğundan
 Tüm ekipmanlarınızı kontrol ediniz.
emin olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
Amacınıza uygun hava aracını seçtiniz mi?
Uzman kişilerle ve uçuş personeli ile görüşmelerinizi yaptınız mı?
Nasıl bir film kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını hazırladınız mı?
Konunuza uygun ve uçuşa uygun saatleri belirlediniz mi?
Amacınıza uygun objektif seçimi yaptınız mı?
Filtre kullanıp kullanmayacağınıza karar verdiniz mi?
Gerekli izinlerin neler olduğunu öğrendiniz mi?
Uçuşa uygun hava koşullarını öğrendiniz mi?
Gerekli izinleri aldınız mı?
Hava koşullarının uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Harita yapımı için çekilen fotoğraflarda %10 bindirme yapılır.
( ) Makro objektifler hava fotoğraflarında sıkça kullanılır.
( ) Topografik (Harita yapımı için) fotoğraf çekimlerinde bindirme yapılır.
( ) Hava fotoğrafçılığında tripot sıklıkla kullanılır.
( ) Geniş açılı objektifler ve zoom objektifler, geniş alanları alabildiği için hava
fotoğrafçılığında tercih edilir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.
7.
8.

……………………….hava fotoğrafı çekimi için özel donanımlı bir uçak, özel
tasarım bir hava kamerası ve uzman kişiler gerekir.
Hava fotoğrafı çekiminde…………………………………… gibi uçuş araçları
kullanılabilir.
Uçakla ilk hava fotoğrafı 1909’da İtalyan …………………………….tarafından
çekilmiştir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, hava fotoğrafını amaca ve çekim yerine
uygun olarak çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, tanıtım ve reklam amaçlı hava
fotoğraflarını toparlayarak amacına uygunluğu ve kullanım alanlarını rapor
hâlinde sununuz.

2. HAVA FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
2.1. Hava Fotoğrafının Çekim Teknikleri
2.1.1. Işık
Fotoğrafın temel unsuru; ışıktır. Hangi amaçla fotoğraf çekerseniz çekin ilk unsur
ışıktır. Doğru ışık, başarılı fotoğraf için ilk adımdır. Hem fotoğraf çektiğimiz ortamdaki ışık,
hem de diyaframımızdan içeri giren ışık farklı tekniklerle ve çeşitli yöntemlerle fotoğraf
üzerinde farklı etkiler oluşturur.

Fotoğraf 2.1: Havadaki ışık kırılmaları yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz olumsuz etkilere
sebep olabilir

Havadaki nem, bulutlanma oranı, yeryüzündeki zeminlerin ısı farkı nedeniyle oluşan
ışık kırılmaları, güneşin açısı ve ışık şiddeti, bina ve zeminlerin ışık yansıtma oranları, hava
fotoğraflarında önemli noktalardır. Yüksekten bakıldığında çok farklı görünen yeryüzü, bir
anda tüm güzellikleri ile karşımızda belirince en iyi kareyi yakalamak için zamana karşı
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yarış başlar. Uzun ve titiz çalışmalar sonunda, posterler, kataloglar ve diğer materyaller için
en iyi kare elde edilir.
Hava fotoğrafçılığında doğal ışık kullanılır. İç mekân ve yapay ışık ortamlarında
kullanılan ışık teknikleri hava fotoğrafçılığında kullanılmaz; bu sebeple bu bölümde ışıkla
ilgili olarak bilgiler, doğal ışığı kapsayacaktır.
Özer Kanburoğlu, ışığı 4 özelliği ile ele almıştır. Bunlara kısaca bakalım:


Işığın yoğunluğu

Fotoğraf 2.2: Işığın yoğun olduğu yerlerde doğru pozlama ile olumlu sonuçlar alınır

Işığın şiddetidir. Pozometre (ışık ölçer) ile ışığın şiddeti ölçülerek doğru pozlama
yapılır. Işık ve konu arasındaki mesafe de pozlandırmada önemlidir.


Işığın rengi

Fotoğraf 2.3: Güneşten gelen ışık dalgaları farklı sonuçlar doğurabilir

Güneşten gelen ışık dalgaları farklı yapılardadır. Bunların pek çoğunu gözümüz
seçemez. Işığın Kelvin cinsinden ölçülen ısı derecesi de farklı ışık renkleri oluşumunda
önemlidir.
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Işığın kontrastı

Güneşten gelen ışığın konumuz üzerindeki en koyu ve en açık noktalar arasındaki
yoğunluk farkıdır. Işığın geliş açısı ne kadar dar ise o kadar yüksek kontrast oluşur.
Hava fotoğrafında güneş ışınlarının geliş açısı kadar havanın nem oranı, bulutlar ışığın
kırılmasını sağlar ve istenilen oranda başarılı fotoğraf kareleri yakalanamayabilir. Hava
fotoğrafçılarının hava ve ışık konularında detaylı bilgi sahibi olması hatta az da olsa
meteorolojik bilgiler edinmeleri gerekir.


Işığın yönü

Temel ışık kaynağımız olan güneşten gelen ışığın yönüdür. İyi bir fotoğraf için ışığın
yönü çok önemlidir. Hava fotoğrafçılığında ışığın geliş açısı uçak ve helikopterin yönü
değiştirilerek farklılaştıralabilir. Hava fotoğrafı çekimlerinde ışığın etkili bir şekilde
kullanılabilmesi, güneşin doğduğu ve batışına yakın saatler -özellikle tanıtım ve reklam
fotoğrafları için- başarılı sonuçlar vermektedir.

Fotoğraf 2.4: İyi bir fotoğraf için ışığın yönü çok önemlidir

Konusuna ve amacına göre değişmekle birlikte hava fotoğraflarında da genelde yanal
ışık tercih edilmektedir. Genel bir bilgi tazelemek adına genel aydınlatma yönlerine göre
ışığı (Biz burada ışık kaynağı olarak güneşi ele alacağız.) tekrar edelim:
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Yanal ışık

Işık kaynağı, fotoğraflanacak konunun yan tarafında yer alır. Üçüncü boyutu
yakalamada ve farklı renk tonlarının yakalanmasında uygundur. Tüm fotoğrafçılık
alanlarında genellikle tercih edilen aydınlatma yönüdür. Doğru pozlama ile başarılı sonuçlar
vermektedir.

Fotoğraf 2.5: Yanal ışık doğru pozlama ile başarılı sonuçlar vermektedir



Ters ışık

Fotoğraflanacak konunun arkasında kalan ışık yönü, ters ışık yönüdür. Yüksek
kontrastlıklar oluşturur. Fotoğraf amacına göre farklı konularda kullanıldığında başarılı
sonuçlar verebilir. Öndeki objeler leke şeklinde görünürken arka fon renklidir. Özellikle
reklam, tanıtım fotoğraflarında sıklıkla kullanılır.

Fotoğraf 2.6: Ters ışık reklam, tanıtım fotoğraflarında sıklıkla kullanılır



Tepe ışığı

Işık kaynağının konunun üzerinde bulunması ile oluşur. Fotoğraf çekimlerinde çok
tercih edilmez. Objelerin gölgesi olmadığı için derinlik hissi kaybolur; ancak savunma ve
harita amaçlı çekimlerde tepe ışığı kullanılabilir.
Not: Tanıtım ve reklam amaçlı hava fotoğrafları için en uygun saatler gün doğumu ve
gün batımıdır.
Konumuza göre ters ışıkla silüetler yakalayarak fotoğraflarınızda etkili görüntüler
yakalayabilirsiniz.
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2.1.2. Hareket
Fotoğraf çekiminde iyi bir fotoğraf için gerekli miktarda ışığın film düzlemine gelmesi
gerekir. Objektiften geçen ışığı diyaframla nasıl kontrol ediyorsak, film üzerinde ışığın ne
kadar süre kalacağını da örtücü hızı (obtüratör) kontrol etmeliyiz.
Fotoğrafçılığın gelişimi ile objektiflerin diyafram açıklıkları genişledikçe, filmler de
yüksek asalarda üretilmeye başlandı. Böylece fotoğrafta pozlama, saniyelerle hatta saliselerle
ölçülmeye başlandı. Özellikle hareketli konularda diyafram açıklıkları ve örtücü hızı
önemlidir. Hareket hâlindeki konuların fotoğraflanmasında örtücü hızı kısa tutulur. Gerek
doğa fotoğrafçılığı, gerek spor fotoğrafçılığında fotoğrafçı konunun karşısında neredeyse
hareketsiz durumdadır. Oysa hava fotoğrafçılığında hareket hâlindeki bir uçak ya da
helikopterle konuların fotoğraflanması gerekir. Bu sebeble hava fotoğrafçılığında iyi bir
fotoğrafı yakalamak için bazen en fazla 1 ya da 2 saniyeniz bulunmaktadır.

Fotoğraf 2.7: Hareket hâlindeki konuların fotoğraflanmasında örtücü hızı kısa tutulur

Uçakla yapılan çekimlerde sabit kalma durumu yoktur. Helikopterle yapılan
çekimlerde ise helikopterin özelliğine göre birkaç saniye helikopter bulunduğu yerde sabit
durabilmektedir; ancak her iki uçuş aracında da araçların motor gücünden kaynaklanan
titremeler fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.
Hareket hâlinde fotoğraf çekiminde en önemli sorunlardan biri, fotoğrafın flu olması
ya da netliğin tam olarak sağlanamamasıdır. Karada fotoğraf çekerken aynı kareden birkaç
deneme çekimi yapılabilir. Ancak hava fotoğrafçılığında aynı kare için tekrar geri dönme,
birkaç deneme şansınız yoktur. Fotoğraf çekerken ışığın film düzlemine hem miktar
(diyafram) hem de süre (obtüratör) olarak düşürülmesi ve bunun, mümkün olan en kısa
sürede karar verilerek yapılması gerekir.
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Fotoğraf 2.8: Hareket hâlindeki konuların fotoğraflanmasında örtücü hızı kısa tutulur

Fotoğraf çekerken konunun net olarak çıkması için netlemenin de doğru olarak
yapılmış olması gerekir. Hareketin dışında makinenin de titretilmeden sabit olarak tutulması
önemlidir. Her iki durumda da obtürator seçimi önem kazanır. 1/125, 1/250, 1/500, 1/2000
gibi örtücü hızlarında perdenin açık kalma süresi azalır. Böylece hareketli konu saniyenin
küçük bir diliminde pozlanır ve konu net bir şekilde yakalanır. Örtücü hızı yükseldikçe
(1/1000 gibi) makinenin uçaktan veya bizden kaynaklanan titremeleri etki etmez. Örtücü
hızları fotoğraf makinelerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeble hava fotoğrafı
çekilecek makinelerin seçiminde obtüratör hızı önemlidir.
Uçak ve helikopter dışında balonla çekilecek hava fotoğraflarında hava akımı etkili
olduğu için uçakta olduğu kadar titreme problemi olmayacaktır. Balondan çekeceğiniz
fotoğraflarda hava durumuna uygun olarak balonun bulunduğu yerde sabit kalma süresi uçak
ve helikopterden daha uzundur. Havada uzun süre sabit kalabileceğiniz için obtüratör
seçiminizde de çok yüksek değerler kullanmanız gerekmeyebilir.
Paraşüt ve yamaç paraşütünde ise uzman biri ile uçmuyorsanız, fotoğraf çekmek
problem olabilir. Paraşüte yön verirken makine ile uğraşmak hayatınızı tehlikeye sokabilir.
Ancak iki kişilik uzman yardımı ile yapılacak uçuşlarda havadan fotoğraf çekimi farklı
tecrübeler ve eşsiz fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlayabilir.
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Fotoğraf 2.9: Balondan çekeceğiniz fotoğraflarda hava durumuna uygun olarak balonun
bulunduğu yerde sabit kalma süresi uçak ve helikopterden daha uzundur, dolayısıyla sonuç iyi
olacaktır

2.2. Hava Fotoğrafının Nitelikleri
2.2.1. Amaca Uygunluk Açısından

Fotoğraf 2.10: Belgesel ve araştırma amaçlı kullanılabilecek bir fotoğraf
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Hava fotoğrafları kendi içerisinde pek çok uzmanlık alanları içerir. Her birinin de
farklı amaçları vardır.
Harita amaçlı fotoğraf çekimi için uygun yükseklikten, detaylı ve bindirme yapılmış
fotoğraflar önemlidir. Ancak bu fotoğraflarda tanıtım, reklam ve sanatsal fotoğraflarda
aranan özellikler aranmaz. Görüntü kalitesi de haritanın özelliğine bağlı olarak değişir.
Harita yapımı için kullanılan fotoğraflarda bindirme oranları ve amaca göre objektif
kullanımı, fotoğrafların niteliği açısından önemlidir.
Tanıtım ve reklam amaçlı hava fotoğraflarında fotoğrafın netliği, ışığın kullanımı ve
detaylar önemlidir. Örneğin bir tatil köyünün havadan çekilecek fotoğraflarında konumunun,
tatil köyünün özelliklerinin, denize olan mesafesinin, tesislerinin detaylı olarak görünmesi ne
derece önemliyse kompozisyon da o oranda önemlidir. Tatil köyünün ana özelliklerinin
fotoğrafta ortaya çıkarılması gerekir.
Bir şehir tanıtımı için çekilen fotoğrafta ise şehrin genel özellikleri ön planda
olmalıdır. Uygun ışık koşullarında, uygun değerlerle çekilen fotoğraflar, özellikle
gökyüzünden inanılmaz güzellikler sunabilecek ve pek çok insanın görmediği fotoğraflar
ortaya çıkaracaktır.
Belgesel nitelikli fotoğraflar ise bilgi, belge, tanıtım amaçlarını içermelidir. Örneğin;
bir hayvan kolonisinin fotoğrafları onların yaşam alanlarını, kendilerine has özelliklerini ve
davranışlarını içermelidir.

Fotoğraf 2.11: Arkeolojik, mimari ve tanıtım amaçlı kullanılabilecek bir fotoğraf

Arkeolojik fotoğraflarda hem belge amaçlı, hem de görsel amaçlı fotoğraflar
çekilebilir. Bir kazı alanının kazının farklı aşamalarında çekilecek fotoğrafları hem kanıt
hem de bilgi niteliği taşıyacaktır.
Araştırma amaçlı fotoğraflarda ise araştırmanın amacına uygun konularda veri amaçlı,
bilgi amaçlı, durum tespiti amaçlı fotoğraflar önemlidir. Bu tip fotoğraflarda kompozisyon
gibi sanatsal öğeler önem taşımaz.
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Fotoğraf 2.12: Tanıtım amaçlı kullanılabilecek bir fotoğraf

Hava fotoğrafları hangi amaçla çekilirse çekilsin iyi bir teknik donanım ve iyi bir
teknik bilgi gerektirir. Teknik açıdan bir fotoğraf ne kadar iyi olursa amacına da aynı oranda
hizmet eder.

2.2.2. Teknik Açıdan
Hava fotoğrafçılığında farklı kullanım alanlarında farklı teknik donanımlar
kullanıldığını daha önceki konularımızda gördük. Topografik amaçlı hava fotoğraflarında
özel kameralar ve özel uçaklar kullanılırken, tanıtım ve reklam amaçlı fotoğraflarda
genellikle helikopterler kullanılmaktadır. Farklı uçuş araçlarının yanında konuya ve amaca
göre farklı filmler, farklı objektifler ve farklı fotoğraf makineleri kullanılır.
Hava fotoğrafçılığında iyi bir teknik donanım gerekir. Uçuş hızına göre enstantanenin
ayarlanması, konunun uzaklığına göre objektif ve diyafram seçimi yapılmalıdır. Fotoğrafın
çekildiği saatler ve ışık, özellikle tanıtım ve reklam fotoğraflarının niteliği açısından
önemlidir.
Hava koşullarının fotoğrafa uygun oluşu da hava fotoğraflarını etkileyen önemli
unsurlardan biridir. Yerde fotoğraf çekmeye uygun bir hava, hava fotoğrafçılığı için uygun
olmazken tehlikeli bile olabilir. Havadaki nem, bulut ve yerden gelen ışık yansımalar da
hava fotoğraflarının niteliğini etkileyen unsurlardır. Bunun için uygun filtreler ve uygun
ekipmanlar kullanılmalıdır.
Hava fotoğraflarında geniş açı ile çekimlerde detay, önem kazanmaktadır. Detayları
daha net ve keskin alabilmek için uygun asalı film, uygun diyafram ve amaca uygun
objektifleri kullanmak gerekmektedir.
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2.2.3. Görsel Açıdan Hava Fotoğrafları
Tüm fotoğraf çekimlerinde olduğu gibi hava fotoğraflarında da görsellik önemlidir.
Havadan çekilen fotoğraflarda ışık, kompozisyon, görüş açıları ne kadar doğruysa fotoğraf o
kadar başarılı olacaktır.
Fotoğrafta ufuk çizgisinin önemini daha önceki konularda da öğrenmiştik. Hava
fotoğraflarında bakış açınız diğer fotoğraf konularından farklı olarak ufuk çizgisi
üzerindedir. Fotoğraf çekerken ufuk çizgisinin düz olmasına özen göstermek gerekir. Balon,
paraşüt gibi diğer uçuş araçlarına nazaran daha yavaş araçlarda bu problem çok fazla olmasa
da uçak ve helikopterde, özellikle dönüş sıralarında çekilen fotoğraflarda ufuk çizgisi eğri
olabilir.
Daha önceki bölümlerde vurguladığımız gibi ışık patlamalarının az olduğu ve
gölgelerin uzadığı günün erken saatlerinde ve gün batımı saatlerinde çekilen hava
fotoğrafları görsel açıdan daha başarılı olacaktır.

Fotoğraflar 2.13: Alp Alper tarafından çekilen Erzurum Ösvank Kilisesi ve Ayasaofya, farklı
ışık koşullarında fotoğrafların etkisi de farklı olacaktır

2.3. Hava Fotoğrafı Örneklerinin İncelenmesi
Hava fotoğrafçılığında farklı kullanım alanlarına göre farklı teknik donanımlar
kullanılarak fotoğraflar çekildiğini daha önceki konularımızda gördük. Topografik amaçlı
hava fotoğraflarında özel kameralar ve özel uçaklar kullanılırken, tanıtım ve reklam amaçlı
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fotoğralarda genellikle helikopterler veya radyo kontrollü copterler kullanılmaktadır. Farklı
uçuş araçlarının yanında konuya ve amaca göre içeriklerde çekimler yapılmaktadır.
Tüm bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan verilerin incelenmesi ve değerlendirmesi
yapılan işin sonuçlanması ve amacına ulaşması için çok önemlidir. Burada doğal olarak
değerlendirmeyi yapacak kişiler yine konunun içinde olan uzman kişiler olacaktır. Harita
yapımı için çekilen topografik fotoğrafı reklâm sektöründe çalışan bir kişinin
değerlendirmesi nasıl beklenemez ise turizm amaçlı çekilen fotoğrafın bu sektör haricindeki
kişiler tarafından pek de doğru ve amacına uygun değerlendirileceği beklenmemelidir.
Yapılan çalışmaların ve harcamaların boşa gitmemesi için alanında uzman
profesyonellerce inceleme yapılması ve değerlendirilmesi önemlidir.

2.4. Hava Fotoğrafçısı
Hava fotoğrafçısının genel özellikleri iki başlık altında incelenebilir. Bunlar; mesleki
nitelikler ve kişisel özelliklerdir.

2.4.1. Mesleki Nitelikleri
Hava fotoğrafçısının, hangi amaç doğrultusunda fotoğraf çekecekse öncelikle
kapsamlı bir araştırma yapması gereklidir. Çekim öncesi gerekli ekipmanları hazırlaması,
gerekli hazırlıkları yapması, makinede gereken ayarları yapabilmesi, uygun fotoğrafları
çekebilmesi ve bunları fotoğraf hâline dönüştürebilmesi gerekir. İşin baskı kısmı genelde
baskı laboratuvarlarında bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmaktadır. Ancak
dijital fotoğraf makineleri baskı laboratuvarlarını photoshop gibi fotoğraf işleme
programlarına dönüştürmüştür.

2.4.2. Kişisel Özellikleri
Hava fotoğrafçılığı yapacak bir kişinin öncelikle uçmayı sevmesi ve yükseklik
korkusunun olmaması gerekir. Hava fotoğrafçılığı ekip çalışması gerektirdiğinden
fotoğrafçının iletişim yönü güçlü, grup çalışmasına yatkın olması önemlidir. Öğrenmeye
açık, farklı deneyimler konusunda (farklı uçuş araçlarını kullanma gibi) cesur, araştırmacı,
hızlı karar verebilen, estetik kaygılar güden bir kişi olmalıdır. İyi bir hava fotoğrafçısının
zaman yönetiminde de iyi olması gerekir. Hava fotoğrafçılığı kısa sürede en iyi kareyi
yakalama üzerine kuruludur.

Fotoğraflar 2.14: Hava Fotoğrafçısı araştırmacı, hızlı karar verebilen, estetik kaygılar güden bir
kişi olmalıdır
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Hava fotoğrafçılığı pek çok alanla ilgilidir. Araştırma fotoğrafları, belgesel fotoğraflar,
tanıtım fotoğraflarını kapsadığı için farklı konularda araştırmalar yaparak konuya en uygun
çekimin nasıl yapılacağı konusunda karar verebilmesi, uçuş bilgisinin ve meteoroloji
bilgisinin olması gereklidir.
Teknik bilgisinin iyi olması ve teknik donanımları iyi kullanabilmesi, hava
fotoğrafçısının olmazsa olmazlarındandır. Hızla gelişen teknolojileri iyi takip edebilmeli,
uçuş aracı ve uçuş rotaları hakkındaki bilgilerini sürekli güncellemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hava fotoğrafı çekimi yapınız.
İşlem Basamakları

 Amacınıza uygun hava aracının,
fotoğraf makinesinin ve
objektiflerin seçimini yapınız.

Öneriler
 Hangi amaçla hava fotoğrafı çekiyorsanız o
konunun uzmanlarından gerekli bilgileri
alınız.
 Yanınızda yedek kart, film, mümkünse
yedek makine bulundurunuz.
 Makinelerinizin pillerini şarj etmeyi
unutmayınız.

 Analog makine kullanıyorsanız ışık
koşullarına ve konuya uygun film
seçimi yapınız.
 Çekimlerinizde
film
kullanacaksanız
fotoğraflarınıza uygun renk doygunluğuna
sahip profesyonel film alınız.

 Çekim öncesi uçuş ekibi ile
görüşünüz, gerekli bilgileri alınız.
 Uçuş rotanızda çekim yapacağınız
yerleri belirleyiniz.
 Uçuş saatinizi ve çekime uygun ışığı
belirleyiniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız
 Güvenlik tedbirlerinizi asla ihmal etmeyiniz.
 Dijital makine kullanıyorsanız uçuş
aracınızın hızına uygun asa ayarını
yapınız,
analog
makine
kullanıyorsanız uygun asalı filmi
makinenize takınız.
 Konunuza ve ışığa uygun enstantene
ve diyafram ayarlarınızı yapınız.
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 İklim ve coğrafya koşullarına dikkat ediniz.
 Kompozisyon kurallarına ve teknik  Havada nem ve bulut varsa polarize filtre
kurallara uygun olarak fotoğraflarınızı
kullanınız.
çekiniz.
 Çekimlerinizde farklı objektifler kullanmayı
deneyiniz.
 Çekim sırasında uçuş ekibi ile  Hareketli çekimler için hareketin yönü ve
koordineli olarak çalışınız.
hızını dikkatle inceleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Çekim yapacağınız alanı belirlediniz mi?
Konunuzla ilgili uzmanlara danıştınız mı?
Işığa ve konuya uygun, farklı asalarda profesyonel filmler aldınız
mı?
Uçuş aracınızı belirlediniz mi?
Uçuş rotanızla ilgili uçuş ekibi ile görüştünüz mü?
Gerekli izinleri aldınız mı?
Çekim yapacağınız noktaları rota üzerinde belirlediniz mi?
Makinanızda gerekli fotoğrafik ayarları yaptınız mı?
Görsel ve teknik kurallara uydunuz mu?
Belirlediğiniz noktalarda yeterli sayıda çekim yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

( ) Belgesel fotoğraflar belge niteliğinden dolayı dergilerde, kitaplarda,
araştırmalarda kullanılır.
( ) Havadaki nem ve bulutlanma hava fotoğraflarında olumsuz etkiler yapabilir.
( ) Hava fotoğrafçılığında yapay ışık teknikleri kullanılır.
( ) Uçak ve helikopter çekimlerinde araçların motor gücünden kaynaklanan
titremelere dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
5.
6.
7.
8.
9.

Yeryüzünde deniz, göl gibi ışık yansımalarının olduğu fotoğraf çekimlerinde
yansımaları engellemek için …………………….kullanmak gereklidir.
Turistik bölgelerde ……………………………………………..gibi araçlar hava
fotoğrafı çekimlerinde kullanılmaktadır.
Harita yapımına yönelik çekimlerde ……………………………………… gibi araçlar
tercih edilir.
……………………..araştırmalarda hava çekimleri ile kazının durumu, kazı
çalışmaları belgelendirilmektedir.
…………………………….amaçlı fotoğraflarda tanıtım, reklam ve sanatsal
fotoğraflarda aranan özellikler aranmaz.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, çekim sonrasında yapılması gereken
işlemleri hatasız yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda; hava fotoğrafı çeken kurumları, dernekleri
ve İnternet sitelerini dolaşarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri rapor
hâlinde sununuz.

3. ÇEKİM SONRASI İŞLEMLERDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
3.1. Manuel Fotoğraf Makinelerinde
3.1.1. Filmin Çıkartılarak Baskıya Verilmesi
Mekanik fotoğraf makinelerinde fotoğraf çekimlerinden sonra filmin makineden
çıkarılarak baskıya verilmesi gerekir. Film (dia, negatif, siyah-beyaz vb.) fotoğraf
makinesinden çıkarılmadan önce filmin tam sarılmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yarı
otomatik mekanik makinelerde film motor tarafından otomatik olarak sarılmaktadır. Ancak
elinizdeki makine tam mekanik bir makine ise filminizi geri sararak çıkarmalısınız.
Makineden çıkardığınız filmi kutusunda muhafaza ederek banyoya vermelisiniz.
Not: Filmi hemen banyoya veremeyecekseniz nem, toz ve sıcak ortamlardan uzak bir
yerde kutusunda saklayınız.

3.1.2. Baskı Sonrası Fotoğrafların Kontrolü
Banyo edilen filmleriniz eğer size bütün bir şerit olarak verilmişse, 6’şarlı kareler
hâlinde keserek muhafaza edebilirsiniz. Fotoğraf malzemesi satan mağazalardan filmleriniz
için özel saklama jelatinleri ve saklama dosyaları edinebilirsiniz. Filmlerin üzerinde yer alan
numaralara göre filmleriniz sırasıyla yerleştirebilirsiniz. Filmlerinizi dosyalar hâlinde
saklayarak düz bir şekilde çizilmeden yıllarca koruyabilirsiniz. Film dosyalarınızın içerisine
küçük etiketler yapıştırarak fotoğraflarınız çektiğiniz tarihi, bölgeyi belirten bilgilendirme
notları kullanabilirsiniz.
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Film olarak dia kullanmışsanız, dialarınız içinde yukarıdaki sistemi kullanabileceğiniz
gibi, dia kasetleri içerisine yerleştirerek dia kutusunda ya da dia dosyalarında
arşivleyebilirsiniz. Küçük kasaların üzerinde de fotoğrafınızla ilgili küçük notlarınızı
yazabileceğiniz alanlar bulunmaktadır.

Fotoğraf 3.1: Dia ve negatifleri özel dosyalarda arşivlenebilir

Not: Nemsiz ve tozsuz yerlerde dosyalar hâlinde arşivlenen filmlerinizi yıllarca
muhafaza edebilir ve gerektiğinde tekrar baskı almak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3.2. Dijital Fotoğraf Makineleri
Dijital fotoğraf makinelerinde filmlerin yerini bellek ve hafıza kartları almıştır.
Fotoğraf makinesinde çekilen fotoğraflar makinenin belleğinde ya da hafıza kartında
kaydolur. Manuel makinelerde filminizle sınırlı olan çekimleriniz dijial teknolojide hafıza
kartınızın büyüklüğüne göre sizlere istediğiniz sayıda fotoğraf çekme imkânı tanır.
Fotoğraf makineleri tek tür kart kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kartlar, fotoğraf
makinesi içerisinde özel yuvalar içerisinde bulunur ve çıkarılıp takılabilir özelliklere sahiptir.
Fotoğraf makinesi ile elde edilen görüntüyü depolayan kartların en yaygın olanları Complat
Flash (CF) kartlar, Multi Media (MMC) Kartlar, Smart Media (SM) kartlar ve Secure
Digital (SD) kartlardır.
Kartlarda yer alan fotoğraflarınızı kaydetmek, izlemek, düzeltmeler yapmak ve
başkaları ile paylaşmak için fotoğraflarınızı bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir.

Fotoğraf 3.2: Fotoğraflarınızı saklamak için farklı alternatifler

Gelişen teknoloji ile fotoğraflarınız saklamak ve aktarmak için farklı seçeneklerinizde
bulunmaktadır. Bellek kartınızdan direkt olarak dijital çerçevelere, fotoğraf yazıcılarına,
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bellek kartı okuyucusuna, taşınabilir disklere de fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz.
Bilgisayarınıza yüklediğiniz fotoğraflarınızı ise Cd ve DVD’ye kaydederek web’de,
e-posta’ da paylaşarak masaüstü yazıcınızdan çıktı alarak kullanabilirsiniz.

3.2.1. Bellek Kartındaki Görüntülerin Bilgisayara Aktarılması
Fotoğraf çekimlerinizden hemen sonra fotoğraflarınız arşivlemeniz gerekir. Bunun
için dijital teknolojide farklı seçenekleriniz bulunur. Bunlar;




Karttan bilgisayara transfer,
Kızılötesi transfer,
Kablo transferidir.

3.2.2. Görüntülerin Kontrol Edilmesi
Fotoğraflarınızı kaydettikten sonra elde ettiğiniz görüntüleri kontrol etmeniz gerekir.
Fotoğraflarınızı yükledikten sonra yılına ve konusuna göre klasörlere yerleştirmeniz, daha
sonra bu fotoğraflara ulaşmanızda sizlere kolaylık sağlayacaktır. Oluşturduğunuz klasörlere
alt klasörler ekleyerek en başarılı fotoğraflarınızı da bu klasörlerde saklayabilirsiniz.
Fotoğraflarınız bilgisayarınıza yüklendikten sonra görüntüleri teknik ve görsel açıdan
değerlendirebilirsiniz. Bazı fotoğraflara küçük rötuşlar gerekebilir. Bu gibi durumlarda
fotoğraf üzerinde uygulamalar yapabileceğiniz programlara gereksinim duyacaksanız. PC ve
Mac’lerde fotoğraf üzerinde uygulamalar yapabileceğiniz programlar bulunmaktadır.
Dijital fotoğraf makineleri fotoğraflarınıza farklı bilgiler ekler. EXIF adı verilen bu
metadatalar fotoğraflarınızla birlikte bilgisayarlarınıza da taşınır. Bu bilgiler içerisinde
fotoğrafın hangi makine ve hangi modelle çekildiği, çekim tarihi, görüntü formatı, boyutları,
enstantane, diyafram, ıso vb. gibi pek çok önemli husus yer alır. Bunlar fotoğraflarınızı
kontrol ederken kullanmanız gereken bilgilerdir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çekim sonrasında dikkat edilecek işlemleri uygulayınız.
İşlem Basamakları













Öneriler
 Film kullanıyorsanız (dia, negatif,
Manuel makine kullanıyorsanız bitmiş
pozitif) filmlerinizi toz, nem ve sıcaktan
filmlerinizi makinenizden uygun şekilde
uzak bir şekilde saklayınız.
çıkarınız.
 Filmlerinizi üst üste koymayınız,
çizilmemeleri için dosyalayınız.
Dijital
makineye
sahipseniz
fotoğraflarınızı bilgisayara aktarınız.
Filmlerinizin banyo işlemlerini yaptırınız.
Baskı için konunuza ve amacınıza en
uygun kartı seçiniz.
 Baskısı yapılan fotoğraflarınızın negatif
ve pozitiflerini tarayarak sayısal olarak
Digital
makinenizden
bilgisayara
da saklayabilirsiniz.
aktardığınız fotoğraflarınızı tarih ve

konuya göre arşivleyiniz.
 Dosyaladığınız fotoğraflarınızın üzerine
bilgilendirici notlar ekleyiniz.
Gerekli durumlarda fotoğraflarınızda
düzeltmeler yaparak kaydediniz.
 Dijital fotoğraflarınızı saklarken teknik
ve görsel açıdan başarılı olanları ayrı bir
Filmlerinizin tekrar kullanılabileceğini
klasörde saklayabilirsiniz.
göz önüne alarak dosyalar hâlinde

arşivleyiniz.
 Dijital fotoğraflarınızı arşivledikten
sonra yedeklerini almayı unutmayınız
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Filminizi makineden çıkarabildiniz mi?
Filmlerinizin uygun şekilde banyo edilmesini sağladınız mı?
Filmlerinizi uygun bir şekilde arşivleyerek dosyaladınız mı?
Filmlerinizin üzerine bilgi verici notları eklediniz mi?
Filmlerinizi uygun koşullarda sakladınız mı?
Dijital fotoğraflarınızı bilgisayarınıza aktardınız mı?
Dijital görüntüleri bilgisayarınızda isim, tarih, konularına göre
arşivlediniz mi?
8. Görüntüler üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?
9. Arşivlerinizin yedeklerini aldınız mı?

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

( ) Filmler 6’şarlı kesilerek film saklama jelatinleri içinde arşivlenebilir.
( ) Dijital makinelerde mekanik makinelerle aynı sayıda fotoğraf çekilebilir.
( ) Bellek kartındaki fotoğrafları kablo transferi ile bilgisayara aktarabiliriz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.
5.
6.

Filmlerinizi …………….. hâlinde saklayarak düz bir şekilde çizilmeden yıllarca
koruyabilirsiniz.
Dijital fotoğraf makinelerinde, filmlerin yerini…………… ………………almıştır.
……… adı verilen metadatalar fotoğraflarınızla birlikte bilgisayarlarınıza da taşınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi hava fotoğrafçılığında kullanılmamaktadır?
A) İzleme ve kontrol
B) Turizm ve tanitim
C) Makro çekim
D) Veri toplama

2.

Hava fotoğrafçılığında aşağıdaki ekipman ve araçlardan hangisi kullanılmaktadır?
A) Tripot
B) Uçak, helikopter
C) Makro objektif
D) Suni ışık kaynakları

3.

Ülkemizde sanatsal hava fotoğrafçılığında isim yapmış fotoğrafçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ara Güler
B) İzzet Kehribar
C) Özer Kanburoğlu
D) Alp Alper

4.

Fotogrametrik (harita amaçlı) hava fotoğrafçılığında aşağıdaki tekniklerden hangisi
kullanılmalıdır?
A) Bindirme tekniği
B) Kaydırma tekniği
C) Yakın çekim teknikleri
D) Gece çekim teknikleri

5.

Aşağıdaki noktalardan hangisi araştırma amaçlı hava fotoğrafı çekimlerinde önemli
noktalardan değildir?
A) Veri amaçlı olmalı
B) Bilgi verici olmalı
C) Durum tespiti yapmalı
D) Sanatsal olmalı

6.

Hangisi hava fotoğrafçısının görevlerinden değildir?
A) Fotoğraf çekilecek yerle ilgili bilgi almalı
B) Uçuş rotasını çizmeli
C) Uçuş için gerekli izinleri almalı
D) Fotoğraf malzemelerinin kontrolünü yapmalı
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7.

Aşağıdakilerden hangisi dijital fotoğraf makinesinin getirdiği yeniliklerden biridir?
A) Çektiğiniz fotoğrafı anında görmek
B) Fotoğraf rötuşlamak
C) Fotoğraf bastırmak
D) Fotoğraf arşivlemek

8.

Hava fotoğrafı çekiminde sisli, puslu, bulutlu havalarda aşağıdaki filtrelerden hangisi
kullanılmalıdır?
A) Sarı filtre
B) Kırmızı filtre
C) Polarize filtre
D) Mavi filtre

9.

Hava fotoğrafı çekiminde aşağıdaki noktalardan hangisinin önem derecesi, en altta yer
alır?
A) Uçuş hızı
B) Objektifin odak uzaklığı
C) Filtre kullanımı
D) Asa derecesi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Topografik
Uçak, helikopter,
balon, paraşüt
Wilbur Wring

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Polarize filtre
Balon, paraşüt,
delta kanat
Uçak ve helikopter
Arkeolojik
Araştırma

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Yanlış
Doğru
Dosyalar
Bellek ve hafıza
kartları
EXIF
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
B
D
A
D
B
A
C
C
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