
 

 

FSK ile farklı bakın, farkı yakalayın!                                                                                                                
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)  

Temel Fotoğraf Eğitim Semineri 

 

Başlama Tarihi:  24 Ekim 2011 Pazartesi 18:30 

Bitiş tarihi: 30 Kasım 2011 Çarşamba 

Yer: FMO Salonu 

Haftada 2 gün Pazartesi Çarşamba günleri, 5 Hafta süreli, 18:30 – 20:30 saatleri arasında 

Toplam 20 saat (16 saat teorik, 4 saat fotoğraf değerlendirme),  

günübirlik uygulama gezisi (Ankara dışına yapılacak gezilerde gezi ücreti ayrıca ödenir) 

FSK Onaylı Sertifika verilecektir. 

Deneyimli eğitmenler tarafından verilecektir. 

 

Fotoğraf, yaşanan ânı dondurmayı ve zamana hükmetmeyi başaran tek sanat dalıdır.  

Günümüz teknolojisinde genellikle otomatik modu kullanılan dijital fotoğraf makineleri hatta cep 
telefonları ile her an fotoğraf çeken insanlar en azından alacakları temel fotoğraf eğitimi ile daha farklı ve 
beğenilen fotoğraflar çekecektir. Temel fotoğraf eğitimi ile yola çıkan bir kişi belki de ileride adından söz 
ettiren bir fotoğraf sanatçısı olabilecektir. 

Fotoğrafa yaşamınızda biraz zaman ayırdığınızda ve temel fotoğraf bilgilerini aldığınızda hayata farklı bir 
gözle bakmaya başlayacak, baktıklarınızı görmeyi başaracaksınız. FSK’dan alacağınız Temel Fotoğraf Eğitimi 
ile hem çektiğiniz fotoğrafların daha doğru ve beğenilir olmasını sağlayacak hem de yaşamınızda size keyif 
verecek bir hobi edinme yoluna girmiş olacaksınız.  

 

   

 



FSK'dan fotoğraf makinesinin vizöründen yaşama farklı bakma ve baktıklarınızı görebilme 
şansı. Ankara’da 17 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu’nun (TFSF) kurucu üye derneklerinden biri olan Fotoğraf Sanatı Kurumu 
(FSK) ile 20 saatlik temel dijital fotoğrafçılık eğitimi ve uygulama çalışmaları. 

 

                               

 

 

     

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİM PROGRAMI*: 

Fotoğraf ve Fotoğrafın Kullanım Alanları                                                                                                                
Anlatım Dili Olarak Fotoğraf                                                                                                                                                      
Işık, Işığın Yapısı ve Işığa Duyarlı Yüzey                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fotoğrafın Bulunuşu ve Yaygınlaşması                                                                                                                                
Dünya ve Türkiye Fotoğrafında Genel Eğilimler                                                                                                 
Fotoğraf Tarihi                                                                                                                                                                      
Fotoğraf Makinesinin Yapısı ve Gelişimi                                                                                                                      
Dijital Fotoğrafta Boyut                                                                                                                                   
Objektifler, Filtreler ve Objektiflerin Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                                        
Görüş Açılarına Göre Objektifler                                                                                                                                   
Diyafram ve Net Alan Derinliği                                                                                                                                              
Örtücü Hızı, Diyafram Açıklığı ve Film (Enstantane) Hızı                                                                                                                  
Enstantene/Diyarfam öncelikli çekim modları                                                                                                                      
Dijital Sensörler, Dijital Sensörün Yapısı, Dijital Sensörlerin Çeşitleri ve Boyutları                                                                                                                                                                                                                            
Dijital Fotoğrafın Depolanması, Dijital Fotoğrafta Kullanılan Dosya Formatları                                                        
Renk Özellikleri Renk Sıcaklığı                                                                                                                                  
Fotoğrafta Beyaz Ayarı                                                                                                                                                              

 



Işık (poz) Ölçerler ve Çeşitleri                                                                                                                                                                               
Işık Ölçüm Teknikleri                                                                                                                                              
Flaşların Özellikleri, Çeşitleri ve Flaşların Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları                                                                                                                                                                                                                                                 
Bakış Açısı, Çerçeveleme (kadraj) ve Kompozisyon oluşturma                                                                                

*Eğitimin içeriği, eğitmenin uygun gördüğü şekilde farklılıklar gösterebilir. 

UYGULAMA ÇALIŞMASI:                                                                                                                                            
Pozlama Telafisi; Normal, Eksik ve Fazla Pozlama Denemeleri                                                                                                      
Düşük ve Yüksek Enstantane Denemeleri                                                                                                                          
Çeşitli Net Alan Derinliği Denemeleri                                                                                                                                   
Farklı Objektiflerle Denemeler                                                                                                                                        
Uygulama Çalışmasında Üretilen Fotoğrafların Değerlendirilmesi 

Fotoğraf Sanatı Kurumu Temel Fotoğraf Eğitimi 

Fotoğrafa ilgisi olan, ancak fotoğraf temel bilgileri ve teknikleri konusunda eksiklikleri olduğunu hisseden, 
çektiği fotoğrafların yeterli kalite ve etkileyicilikte olmadığını düşünenler için hazırlanmıştır. Hedefimiz, 
eğitim sonrasında, öncelikle sizin daha sonra da çevrenizdeki insanların çektiğiniz fotoğraflardaki farklılığı 
görmesidir. Bu eğitim sonrasında fotoğraf okumayı, görmenin bakmaktan farklı olduğunu, fotoğraf 
makinesinin teknik yapısından, kadraj/kompozisyon tekniklerine kadar her tür fotoğrafla ilgili bilgiyi 
öğrenmiş ve uygulayabilir olacaksınız. 

Eğitimimiz, başlangıç seviyesindeki fotoğraf severlerden profesyonelleşmek isteyen amatör fotoğrafçılara 
kadar geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Eğitim, dijital çekim yapan her tip fotoğraf makinesine sahip 
amatörlere hitap ettiği gibi, SLR fotoğraf makinasına sahip kullanıcılar için özellikle detaylandırılmıştır. 

Fotoğraf Sanatı Kurumu Temel Fotoğraf Eğitimi, sadece teorik bilgilerden ibaret olmayıp, bu bilgilerin pratik 
uygulamalarla desteklenmesini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda, hava şartlarının uygun olduğu bir zaman 
ve katılımcıların genel eğilimine göre günübirlik veya konaklamalı (hafta sonu) fotoğraf gezisi organize 
edilecektir. 

Fotoğrafa ilginiz var ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Fotoğraf Sanatı Kurumu Temel Fotoğraf Eğitimi 
programımız ve tecrübeli eğitmenlerimiz sizin başarılı olmanızı sağlayacak tüm bilgi ve beceriyi size 
aktaracaktır. İyi fotoğraf üretebilmek için çok özel bir yeteneğe sahip olmanız gerekmemektedir. Yapmanız 
gereken tecrübeli bir yerden iyi ve doğru bir temel eğitim alarak yola çıkmak ve çalışmaktır. 

 

      

 

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK): 

Fotoğraf sanatına ve sanatçısına duyulan saygınlığı artırmak, fotoğraf eğitimi ile fotoğrafın gelişmesini ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak, fotoğraf aracılığı ile insanların bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal 
niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotoğraf çalışanları ve ülkemizdeki fotoğraf dernekleri 



arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültürümüzü, sanatımızı ve ülkemizi her yönü ile yurt içinde 
ve yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan tarihi, doğal ve kültürel değerleri belgelemek 
ve korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 1994 yılında 
Ankara'da kurulmuştur. 

Kuruluş amacı doğrultusunda büyük özveri, gayret ve geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüren FSK, 
kurulduğu günden bu yana ülkemizin fotoğraf gündemini belirlemede etkin kurumlar arasında yer almıştır. 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu‘nun (TFSF) kurulmasında öncü derneklerden biri olmuştur. 

FSK, bugün 160 üyesi ile Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay-Ankara adresindeki dernek merkezinde aylık 
olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında fotoğraf gösterileri, fotoğraf sergileri, fotoğraf ile 
ilgili söyleşi ve sohbetlere, müzik ve şiir dinletilerine, panel/konferans/açık oturum/tartışmalara, imza 
günlerine ve sinevizyon/video/belgesel film gösterimlerine ev sahipliği yapmakta, kimi zaman bu etkinlikleri 
ülke genelindeki farklı mekanlara taşımaktadır. 

Fotoğrafın yaygınlaşmasında en etkin faaliyetin eğitim olduğunun bilincinde olan FSK, sunduğu/organize 
ettiği eğitim seminerlerinde kalite ve çeşitliliğe önem vermekte, eğitim yöntemlerini yeni teknolojinin 
getirdiği olanaklarla güçlendirmekte, üyelerin beceri ve yönelimine göre farklı çalışma atölyeleri 
gerçekleştirmektedir. 

Fotoğraf öğrenmek ya da fotoğraf çalışmak, fotoğraf üretmek ve  fotoğraflarını sunmak gibi fotoğraf sanatı 
alanında faaliyet  gerçekleştirmek isteyen herkese kapısı açık olan FSK, bu gibi etkinliklerin dernek 
merkezinde yapılmasına olanak sağlayarak fotoğraf sanatına ilgi duyan kişilerin kendilerini geliştirmelerine 
fırsat vermektedir. 

 

 
 

Fotoğraf Sanatı Kurumu                                                                                                                              
Fevzi Çakmak 1 Sokak, 22/2 Kızılay / ANKARA                                                                                                                      

Tel: (0312) 230 46 16                                                                                                                                              
www.fsk.org.tr                                                                                                                                                       
fsk@fsk.org.tr 

 

http://www.fsk.org.tr/
mailto:fsk@fsk.org.tr

