


Kuş fotoğrafçılığını dört başlıkta 
özetleyebiliriz.  

1- Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz,

2- Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli ekipmanlar ve 

aksesuarlar,

3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri,

4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri,



1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz.

• Kuş fotoğrafı çekmek için öncelikle kuşları nerelerde 
bulabileceğimizi bilmemiz gerekir. 

• Kuşları çevremizde her yerde görebiliriz. Kuşları 
görebileceğimiz mevsimler ve coğrafi noktalar ise türler 
bazında değişiklikler arz eder.

• Ülkemizde 2010 yılına kadar kayıt altına alınmış 461 
değişik kuş türü tespit edilmiş olup, bunların 407 türü 
fotoğraflanabilmiştir. 



• Sürekli görülebilen türler,

• Yaz mevsiminde görülebilen türler,

• Kış mevsiminde görülebilen türler,

• İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde, göç döneminde 
görülebilen türler.

Kuşların Mevsimlere göre dağılımı ;

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz.



Kuşların Coğrafi konuma göre dağılımı ;

• Kıyı habitatları, tatlı ve tuzlu su eko sistemleri,

• Dağlar, ormanlık alanlar, dağ bozkırları ve alpin kuşak,

• Orta Anadolu bozkırları, Güneydoğu Anadolu yarı çöl karakterli 
bozkırlar,

• İstanbul Boğazı, Çoruh vadisi ve ikisinin birleştiği Amanos-
Ziyaret dağları gibi göç yolları.

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Kuşların Coğrafi konuma göre dağılımı ;

Türkiye’ nin ÖKA Haritası

Türkiye’ nin önemli kuş alanları (ÖKA) Doğa Derneği

ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu (Birdlife International)

çalışmaları ile belirlenmiştir. Türkiye’ de 184 alanın ÖKA

kriterlerini sağladığı kanıtlanmış olup bölgelere göre

dağılımları aşağıda belirtilmiştir:

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Marmara Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• İğneada Ormanları
• Terkos Havzası
• Büyükçekmece Gölü
• Küçükçekmece Havzası
• Boğaziçi
• Prenses Adaları
• Şile Kıyıları
• Meriç Deltası
• Saros Körfezi
• Marmara Adaları
• Manyas Gölü
• Kaz Dağları 
• Gökçeada Dalyanı
• Ayvalık
• Sapanca Gölü
• Sakarya Deltası 
• İznik Gölü
• Kocaçay Deltası
• Uluabat Gölü
• Uludağ

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Kozlu Kıyıları 
• Yenice Ormanları
• Amasra Kıyıları
• Küre Dağlar
• Ilgaz Dağları
• Kavaklı Dağı
• Kızılcahamam Ormanları
• Yeniçağa Gölü
• Sinop Yarımadası
• Yedikır Barajı
• Kızılırmak Deltası
• Kelkit Vadisi
• Yeşilırmak Deltası

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Doğu Karadeniz Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Akkuş Adası
• Giresun Adası
• Doğu Karadeniz Dağları
• Çoruh Vadisi
• Karçal Dağları
• Yalnızçam Dağları

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Ege Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Alaçatı
• Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları
• Çiçek Adaları
• Gediz Deltası
• Foça Yarımadası
• Bakırçay Deltası
• Doğanbey Burnu
• Küçük Menderes Deltası
• Marmara Gölü
• Dilek Yarımadası
• Büyük Menderes Deltası
• Bafa Gölü
• Bodrum Adaları
• Bodrum Yarımadası
• Güllük Körfezi
• Datça ve Bozburun Yarımadaları

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



• Murat Dağı
• Altıntaş Ovası
• Türkmenbaba Dağı
• Işıklı Gölü
• Akdağ – Çivril
• Karamık Sazlığı

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

Ege Bölgesi Önemli Kuş Alanları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Akdeniz Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Köyceğiz Gölü
• Salda Gölü
• Çorak Gölü
• Acıgöl
• Karataş Gölü
• Yarışlı Gölü
• Burdur Gölü
• Karakuyu Sazlığı
• Eğirdir Gölü
• Kovada Gölü
• Girdev Gölü ve Akdağlar
• Çığlıkara Ormanları
• Beydağları
• Tahtalı Dağları
• Güllük Dağı
• Antalya Ovası

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



• Köprüçay Vadisi
• Beyşehir Gölü
• Akseki ve İbradı Ormanları
• Aladağlar
• Bolkar Dağları
• Aydıncık Adaları
• Göksu Vadisi
• Göksu Deltası
• Seyhan Deltası
• Ceyhan Deltası
• Amanos Dağları
• Gavur Gölü

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

Akdeniz Bölgesi Önemli Kuş Alanları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Orta (İç) Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Aliken
• Balıkdamı
• Akşehir ve Eber Gölleri
• Sündiken Dağları
• Sarıyer Barajı – Nallıhan
• İnözü Vadisi
• Mogan Gölü
• Beynam Ormanı
• Çöl Gölü ve Çalıkdüzü
• Uyuz Gölü
• Samsam Gölü
• Kozanlı Gökgöl
• Kulu Gölü
• Hirfanlı Barajı
• Çavuşçu Gölü
• Sarayönü
• Bolluk Gölü
• Tersakan Gölü
• Tuz Gölü

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



• Akyay Ovası
• Hodulbaba Dağı
• Hotamış Sazlığı
• Eşmekaya Sazlığ
• Seyfe Gölü
• Yenipazar
• Kazankaya Vadisi
• Sultansazlığı
• Hörmetçi Sazlığı
• Obruk Yaylası
• Karapınar Ovası
• Ereğli Ovası
• Palas Gölü
• Ulaş Gölleri
• Hafik Zara Tepeleri

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

Orta (İç) Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Doğu Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Munzur Dağları
• Ekşisu Sazlığı
• Keban Adaları
• Güney Keban Barajı
• Aygır Gölü
• Kars Ovası
• Kuyucak Gölü
• Ardahan Ormanı
• Çıldır Gölü
• Aktaş Gölü
• Karasu Ovası
• Sarıkamış Ormanları
• Muş Ovası
• Akdoğan Dağları
• İron Sazlığı
• Nemrut Volkanı
• Haçlı Gölü
• Edremit Sazlıkları

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



• Karakaya Barajı
• Patnos
• Ağrı Ovası
• Batmış Gölü
• Sarısu Ovası
• Çelebibağı Sazlıkları
• Bendimahi Deltası
• Çiçekli Göl
• Çaldıran Ovası
• Balık Gölü
• Doğu Beyazıt Sazlığı
• Ağrı Dağı
• Iğdır Ovası

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

Doğu Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



• Bulanık ve Malazgirt Ovaları
• Yukarı Murat Vadisi
• Güney Van Gölü Kıyıları
• Ziyaret Dağı
• Sodalıgöl 
• Kavuştuk Yarımadası
• Dönemeç Deltası
• Erçek Gölü
• Çimenova Gölleri
• Zap Suyu Vadisi
• Cilo Dağları
• Yüksekova
• Şemdinli Vadisi
• Van Ovası

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

Doğu Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



Güneydoğu Anadolu Bölgesi Önemli Kuş Alanları

• Yeşilce
• İnekli ve Azaplı Gölleri
• Güney Fırat Vadisi ve

Birecik Bozkırları
• Karkamış
• Nemrut Dağı
• Şâlur Höyükleri
• Devegeçidi Barajı
• Karacadağ
• Akçakale Bozkırları
• Ceylanpınar
• Bismil Ovası
• Mardin Dağları
• Dicle Vadisi
• Küpeli Dağı
• Cizre ve Silopi
• Tanin Tanin Dağları

Kaynak: Doğa Derneği Yayınları

1-Kuşları nerede görebilir ve fotoğraflayabiliriz



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• İmkanlar doğrultusunda elde edilecek en iyi ekipman bize en güzel 
neticeyi verecektir.

• Hızlı bir AF sistemi ve yüksek seri çekim özelliği olan 10 mp ve üzeri 
bir DSRL body

Canon 1D Mark IV Canon 50DCanon 7D



• En az 300 mm den başlayan ve 800 mm’ lere kadar uzanan 
objektifler’ den bir veya birkaç tanesi. (Teknik olarak F4 ve 
daha düşük diyafram değerli objektifler daha fazla ışık 
geçirdiği için hızlıdır). 

• Ayrıca IS ya da VR diye adlandırılan sarsıntı önleyici sistemi 
olan objektifler 2-4 stop arası kazanç sağladığı için tercih 
edilmelidir. 

2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

Canon 400mm F5.6

Canon 500mm F4 IS

Canon 800mm F5.6 IS



• Konuya yaklaşmak gerektiğinde ve objektifin  yetersiz kaldığı 
durumlarda büyütme amaçlı  Tele konvertör kullanılabilir.

• Sert ışığı kırmak gölgeleri yumuşatmak ve detayları almak için 
Flash iyi bir yardımcıdır. Tele objektiflerde Flash gücünü 
artırmak ve daha uzağa Flash ışığını ulaştırmak için ayrıca 
Flash extender kullanılır.

• Flash exdenter bir nevi büyüteç vazifesi görür. Bu aksesuarı 
kullanırken extender’ in önündeki büyütecin güneş ışığının 
yönüne göre belli bir noktaya odaklanarak yangın çıkartma 
ihtimalinin olduğunu bilinmesinde fayda vardır.

2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

Canon 1.4 TC Canon 2 TC Flash ExtenderCanon 580 EX II Flash



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Flash extender kullanımı için Flash uzatma kablosu
gereklidir.

• Kullanılan ekipmanların ağırlığı düşünüldüğünde uzun süre 
elde çekim yapmak neredeyse imkansızdır. Özellikle 3 kg ve 
üzerinde ağırlıktaki lensler Tripod kullanımı gerektirir.

• Tripod seçerken lens, body, kafa ve diğer avadanlıkları da 
taşıyacak  kapasitede düşünmek gerekir. Başlangıç için En az 
7 kg taşıyan bir tripod gereklidir.



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Monopod da Tripod ile benzer şekilde ağır ekipmanlarla 
çekimlerde kullanılabilir. Monopod Özellikle yürüyüş ile 
çekimlerde tripod ‘ a nazaran daha pratiktir.

• Tripod veya monopod için ağır ekipmanı taşıyacak özel 
kafalara gereksinim vardır. Kafa alırken beşik ve salıncak 
hareketi yapabilen, rahat hareket edebildiği gibi istenildiğinde 
de sabitlenebilen modeller tercih edilmelidir.

Wimberley Sidekick Monopod
Manfrotto 393 Wimberley Head II



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Fasulye torbası en ihtiyaç duyacağımız ekipmanlardan 
biridir. Araç içerisinden yapılan çekimlerde esneklik ve stabilite 
yi bir arada sağlar.

• Adı fasulye torbası olarak anılsa da ayçiçeği daha hafif olduğu 
için çanta içersine ayçiçeği koymak taşıma kolaylığı sağlar. 



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Kamuflaj halinde fotoğraf çekerken görünmeyeceğimiz için 
kuş rahatsız olmayacaktır ve bu sayede kuşu hem daha doğal 
hem de daha yakından fotoğraflama imkanı olur.

• Kamuflaj malzemeleri çadır, ağ, giyim, ekipman kamuflajı 
şeklinde kullanır.



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Gps cihazı, bizim seyahatlerde ve arazide kaybolmamızı 
engeller. Dolaştığımız yerlerde iz atarak ve nokta koyarak aynı 
yerleri tekrar dolaşmak dışında arkadaşlarımızla paylaşarak 
onların da aynı yerleri dolaşmasını sağlayabiliriz. 

• Kullandığımız fotoğraf makinası, flash, gps, seyyar disk gibi 
ekipmanların yedek pillerine ve şarj cihazlarına da sıklıkla 
ihtiyaç duyarız. Soğuk havalardan pillerin daha hızlı 
boşalacağını unutmamak gerekir. 

Garmin Oregon 300
GPS Cihazı



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

GPS Cihazı ile atılan izler ve konulan noktların harita üstündeki görüntüsü.  



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• DSRL fotoğraf makinaları genellikle CF kart kullanır. Hızla 
büyüyen MP’ ler bu kartları çok çabuk doldurur. Özellikle kuş 
fotoğrafçılığında seri çekim kullanıldığını düşünürsek CF kart 
yetiştirmek pek mümkün olmaz.

• Böyle durumlarda 2 tane CF kart sahibi olup kart boşaltmak 
için seyyar disk kullanmak uygun bir çözümdür. Uzun 
seyahatlerde 500 GB kapasiteye kadar çıkan seyyar diskler in  
faydası çok büyüktür. 

Hyper Drive Colorspace UDMA
CF Card Diske aktarım

görüntüsü



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• İyi bir çanta tüm bu saydığımız ekipmanların taşınmasında 
muhakkak gereklidir.

• Sırta takılan, tekerlekli, çek çekli, su geçirmez ve dayanıklı 
modeller uzun yolculuklar ve yürüyüşler düşünüldüğünde 
tercih edilmelidir.

Lowepro 600 trekker AW Think Tank Photo Airport



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Tüm bu ekipmanlara sahip olup zaman, emek ve para 
harcayarak binlerce fotoğraf çektiğinizde; önemli bir problem 
de arşiv ve yedekleme’ dir. 

• Birçok arkadaşımız bu konuya yeterli özeni göstermediği için 
zaman içerisinde çektikleri fotoğrafları disk bozulması, hırsızlık 
vb. sebeplerden dolayı kaybetmişlerdir.



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

• Fotoğraflarımızı arşivlemek için Raid kartlı harici diskleri tercih 
etmeliyiz. Raid kart sayesinde iki ve daha fazla sayıdaki 
disklere veriler aynı şekilde kopyalanmaktadır. Birden fazla 
diskin aynı anda bozulma olasılığı düşük olduğundan veriler 
diskte güven ile yedeklenebilir.

• Tam bir güvenlik için bu diskin bir kopyasının ayrı mekanda 
saklanması çalınma, yangın vb risklerden bizi korur.

WD ShareSpace 4TBMy Book Studio Edition II 2TB



2-Kuş fotoğrafı çekiminde gerekli 
ekipmanlar ve aksesuarlar.

Fotoğrafları arşivlerken dosya isimlerini kuş adları ile isimlendirmek
ve aynı isimli kuşları klasörlere de aynı ismi vererek arşivlemek kolay
bulmak için idealdir.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Öncelikle kullandığımız ekipmanları ve özelliklerini çok iyi 
öğrenmek gerekir. Deklanşöre basıp fotoğraf çekmek 
günümüzün gelişmiş makinalarında çok basit görünse de en iyi 
sonuç şartlara en uygun  ayarlar kullanılarak elde edilir.

• Güzel bir fotoğrafta kompozisyon, netlik, doğru pozlama ve 
alan derinliği iyi ayarlanmış olmalıdır.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Çekimlere başlarken fotoğraf makinamızın ayarlarını, çekmek 
istediğimiz duruma en uygun şartlara getirmeliyiz.

• Ayarlarımıza fotoğraf kalitesi seçimi ile başlayabiliriz.

• Fotoğrafı Raw formatında ve en yüksek çözünürlükte 
seçmeliyiz.

• Raw formatı bize birçok noktada esneklik getireceği için ve 
çekerken yapılan hataların bir kısmını  bilgisayar başında 
düzeltme şansı verdiği için kuş fotoğrafı çekerken Raw 
formatını tercih etmeliyiz 



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Fotoğraf makinası menü ayarları ekran görüntüleri.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Alan derinliğini kontrol  altında tutmak için Diyafram Öncelikli 
(AV) çekim modu kuş fotoğraflamak için en uygun olanıdır.

• Diyafram Öncelikli modda çekim yaparken vizörden deklanşöre 
yarım bastığımızda  gördüğümüz enstantaneye sürekli dikkat 
etmeliyiz.

• Kullanılan lensler ışığı az geçirdiği için en çok ihtiyacımız olan 
yüksek enstantaneyi diyaframı en açık pozisyona getirip 
vizörden enstantaneye bakarak  enstantanenin düşük olduğunu 
anladığımızda ISO değerini yükselterek sağlayabiliriz.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Buradaki en önemli denge ihtiyacımız olan diyaframı doğru 
tespit edip şartlara en uygun enstantaneyi mümkün olan en 
düşük ISO yardımı ile kontrol etmektir.

• Birkaç örnek vermek gerekir ise; Uçar haldeki kuşları, hızlı 
uçan ya da yavaş uçan kuşlar diye ikiye ayırabiliriz.

• Yavaş uçan bir kuş için 1/500 enstantane yeterli olurken, hızlı 
uçan bir kuş için 1/2000 enstantaneye kadar çıkmamız 
gerekebilir.

• Konan bir kuşun hareketleri ağır ise lens sabitleyici 
desteğimizin durumuna göre  1/80 ile 1/400 enstantane 
yeterli olurken, kıpır kıpır bir kuşu ise, 1/800 ve yukarısında bir 
enstantane ile net çekebiliriz.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

1/600 Enstantane ile çekilmiş Yılan Kartalı



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

1/1800 Enstantane ile çekilmiş Sumru



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

1/200 Enstantane ile çekilmiş Sıvacı 



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Hareketli olan kuşları çekmek için en uygun AF modu ise  
SERVO’ dur. SERVO sürekli hareketi  takip eden ve 
netlemeye çalışan bu mod netlik noktaları marifeti ile 
hareketli olan kuşu  yakalamayı başarır.

• Uçan kuşları yakalamak için tüm netlik noktalarını aktif hale 
getirmek gerekir. Duran kuşlarda ise tek nokta netlik yapıp bu 
noktayı da göz, kafa ve gaga net olacak şekilde ayarlamamız 
daha iyi netice verir.

• Uçan kuşlarda netlemenin zorlaştığı anlar kuşun fonunun dolu 
olduğu anlardır.

• Tüm noktaların açık olduğu anda kuş gökyüzünde uçuyor ise 
fonda netleyecek başka bir nokta olmayınca SERVO kuşa 
odaklanmakta ve takip etmekte zorluk yaşamaz.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Tüm netlik noktaları açık fon boş

Tek nokta netleme hareketsiz



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Fonda ağaçlar, dağlar gibi noktalar var ise çoklu nokta kuşu 
takip etmekte zorlanıp arka planı da netleyebilir.

• Bu durumda el becerisi ve tekli nokta seçerek ve bu noktayı 
kuşun üzerinde tutarak netliğin arka plana kaçmasını 
önleyebiliriz. Çok gelişmiş fotoğraf makinalarında (1dMark 
serileri gibi) bu durumları bertaraf edecek birçok ince ayar 
vardır.

• Uçar ya da konar tüm çekimlerde yüksek hızda ve sürekli  
çekim yapmalıyız. Bu sayede gözümüzün görmediğini de 
fotoğraflama imkanı yakalayacağımız gibi fazla sayıda fotoğraf 
çekerek netliği tam oturmuş olanları seçme şansına da sahip 
oluruz.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Tek netlik noktası ile çekilmiş fon dolu

Tek netlik noktası ile çekilmiş fon dolu



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Tek netlik noktası ile çekilmiş fon dolu



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Fotoğrafta en olmazsa olmazlardan biri de pozlamadır.
• Fotoğraf makinalarımız değişik ışık ölçüm modları ile çekim 

anına en uygun pozlamayı bulmaya çalışır.
• Önceliğimiz tüm karenin doğru pozlanması, daha sonra kuşun 

doğru pozlanmasıdır.
• Her ikisinin aynı anda olamayacağı durumlarda ise önceliği 

kuşa vermekte fayda var.
• Makinalardaki  ışık ölçüm  modlarına  baktığımızda: 35 bölge 

değerlendirmeli, Kısmi (9% merkezinde), Spot merkezinde 
(yaklaşık% 3.8 ölçüm) ve Merkez ağırlıklı ortalama modlarını 
görürüz.

• Doğru ölçümü bulmak için benim tercihim öncelikle 35 bölge 
değerlendirmeli modu kullanmak. 



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Daha sonra spot ölcüm modu gelir. Kuş ve bulunduğu ortam 
renkler ve ışık açısından uyum taşıyor ise 35 bölge 
değerlendirmeli mod daha kullanışlıdır.

• Tam zıt bir ortam var ise ( beyaz kuş koyu zemin,koyu kuş 
açık zemin) kuşu doğru pozlamak için spot iyi bir tercih 
olacaktır.

• Hangi modu kullanırsak kullanalım çekim yaptıktan sonra LCD 
ekrandan ön izlemeye bakıp ışık patlamasını (highlight
alert)  kontrol etmeliyiz.

• Işık patlaması  olması durumunda eksi pozlama ile çekime 
devam edilir.

• Işığın yetersiz olması ve karanlık bir kare elde edildiğinde ise 
artı pozlayarak ışığı dengeleyebiliriz. Öyle anlar olur ki ne 
yapsak doğru pozlamayı bulamayabiliriz.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Fazla pozlanmış fotoğraf örneği



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Flash kontrastın yüksek olduğu (parlak ışık  ve gölgenin aynı 
anda bulunduğu), kuşun  gölgede kaldığı, ışığın ters veya  
yanlan geldiği ve doğru pozlamada sıkıntı yaşadığımız anlarda 
tam bir yardımcıdır.

• Flashlar genelde 105 mm lenslere göre doğru pozlamaya 
uygundurlar ve uzağa ışık taşımaya elverişli değillerdir.

• Flash kuşa 5-6 mt yakınlık sağladığımızda ek bir aparata gerek 
kalmadan kareyi aydınlatmaya nispeten yeterli kalırken  
mesafe uzadığında ışık yetersiz kalır.
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Flash kullanılmamış

Flash kullanılmış
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Flash kullanılmış fazla pozlanmış

Flash kullanılmamış fazla pozlanmış
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Flashsız eksi pozlamış

Flashlı eksi pozlamış



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Bu durumlarda Flash extender kullanımı ile ışığın 20 
metreye kadar ulaşmasını sağlayabiliriz. Flash ışığının daha 
fazla etki etmesi için enstantane değeri de önemlidir.

• Makina senkron hızlarında (1/250-1/500) flash ışığı daha 
uzağa taşıyıp kareyi aydınlatırken daha yüksek 
enstantanelerde senkron sağlamak için flash yüksek hız 
ayarına alınarak gözümüzün göremeyeceği zamanda birkaç 
kez çakarak kareyi aydınlatmaya çalışır.

• Gerekli hallerde flash da artı veya eksi pozlanabilir



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Kuşa uzak kaldığımızda yakınlaşmak için bir alternatif 
telekonvertör’ dür.

• TC’ ler  yüksek ışık şartlarında daha iyi netice vermekle birlikte 
ışığın yetersiz olduğu zamanlarda yavaş AF, daha fazla gren 
yapar ve keskinliği yumuşatırlar.

• F4 diyaframlı tele objektiflerle 1.4 TC ler, F2,8 tele 
objektiflerde ise 2 TC ler genelde Af çalışır.

• Daha yüksek diyaframlı objektiflerde ise AF çalışması için 
bantlama yöntemi kullanılır ya da MF çekim yapılır.

• Bazı durumlarda art arda da TC takılarak fotoğraf çekilebilir.

• Takılan her TC ışık geçirgenliğini düşüreceği için net fotoğrafa 
ulaşmak ancak yüksek ISO değerleriyle mümkün olur.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Canon 50D ve 500 F4 objektif ile çekilmiş Balık Kartalı
500mm x 1.6 Crop çarpanı ile full frame göre toplam uzunluk = 800mm



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

Canon 50D ve 500 F4 objektif+1.4 TC ile çekilmiş Balık Kartalı
500mm x 1.6 Crop çarpanı x 1.4 TC ile full frame göre toplam uzunluk = 1120mm
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Canon 50D ve 500 F4 objektif+1.4 TC+2 TC ile çekilmiş Balık Kartalı
500mm x 1.6 Crop çarpanı x 1.4 TC x 2 TC ile full frame göre toplam uzunluk = 2240mm
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800 mm 1120 mm 2240 mm
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• Kullandığımız objektiflerin hepsinin minimum netleme 
mesafesi vardır. Teleobjektiflerde bu mesafeler 1,5 metreden 
başlar ve 6,5 metreye kadar çıkar.

• Konuya aşırı yaklaştığımızda daralan alan derinliği çok küçük 
bir alanı net gösterir. En doğrusu minimum netlik  
mesafesinden bir parça daha uzak olmaktır.

• Bu sayede  alan derinliğini artırmakla birlikte kuşun sıkışık 
kadrajda kalmasını engellemiş oluruz.

• Çekim sonrası fotoğrafı bir parça croplayarak kadrajı 
ayarlayabiliriz. Ayrıca fazla yaklaşıldığında kuş kanat açtığında 
ya da kalkışa geçtiği anda oluşan  estetik görüntülerin kadraj 
dışına taşmasını engellemiş oluruz.

• Tabi bu durum  sabit odaklı tele objektiflerde oluşur. Zoom 
teleobjektiflerde ileri geri hareket ile kadraj daha rahat 
ayarlanır.
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Yakından çekilmiş sadece gaga ve göz net fotoğraf
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• Netlik mesafesi konusuna değinmişken hemen hemen tüm 
teleobjektiflerde bulunan netleme aralığı sivicinin önemini 
unutmamak gerekir.

• Minimum netleme mesafesinden sonsuza kadar uzanan 
mesafelerde deklanşöre yarım bastığımızda objektif harekete 
geçer ve bu aralıkta net bir nokta arayışına girer.

• Arayış aralığını ne kadar kısa tutar isek objektif o kadar hızlı 
odaklanacaktır.



3- Kuş fotoğrafı  çekim teknikleri

• Canon 500 F4 lensten örnek vermek gerekirse  4,5 metre - ∞ 
,  4,5 metre - 10 metre, 10 metre - ∞   şeklinde 3 ayrı kontrol 
konumu vardır.

• Eğer 10 metreden daha yakında fotoğraf çekme imkanı yok 
ise bu ayarı 4,5 metrede tutmak objektifi yavaşlatır. 10 metre 
- ∞  daha hızlı netice verir.

• Kamufle olup bir dala kuş konmasını bekliyorsak hele fon dolu 
ve AF noktası arka plana kayma eğiliminde ise sivici 4,5 metre 
- 10 metre  konumuna getirip hem hızlı bir odaklanma 
sağlamış  hem de arka plana kaymayı engellemiş oluruz 
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• Kuş fotoğrafçılığının keyifli olmasının bir nedeni de çok sık 
sürprizler ile heyecan yaşanmasıdır.

• İlk başlarda bu sürprizleri sadece izlemekle yetinirken zaman 
içinde tecrübe kazanılarak bu anlar da fotoğraflanabilir.

• Sıkça fotoğraf çekerek daha çabuk tecrübe kazanılır.

• Tecrübe kazandıkça ilk başlarda en sık görülen net fotoğraf 
çekememe ve vizörden çekmek istediğimiz kuşu bulamama  
sıkıntısı aşılır.



4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Artık araziye çıkıp çekim yapmaya hazırız. Kullanacağımız 
yöntemlere geçmeden önce hedeflerimizi iyi belirlemeliyiz.
Her kuş fotoğrafçısının hedefi, gözlemlenen kuşların tamamını  
öncelikle tanısal daha sonra estetik fotoğraflamak olmalıdır.

• İyi bir kuş fotoğrafı içinde fotoğrafik öğeleri  barındırmalı ve 
croplanıp kadrajlandıktan sonra en az 3000*2000 piksel 
boyutunda olmalıdır.

• Araziye çıkarken yanımıza kullanacağımız tüm ekipmanları 
eksiksiz aldığımızdan emin olmalıyız. Ayrıca yiyecek ve su ile 
birlikte kuşlara tanı koymak için rehber kitabımızı da almalıyız.



4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Kuş fotoğrafçılığı aynen  kara avcılığı gibidir. Avcılar tüfekleri 
ile kuşları nişan alıp  öldürürken kuş fotoğrafçıları objektifleri 
ile netleyip ölümsüzleştirir.

• Kuşları arazide görerek ve sesini duyarak bulabiliriz. 
Kuşların davranışlarını bilmek seslerini tanımak önemli bir 
avantaj sağlar. Fotoğraf çekmeye en yakın çevremizden 
başlayıp zaman içinde çevremizdeki kuşları fotoğrafladıkça 
daha değişik kuşları bulmak arzusu ile uzaklara doğru 
yolculuklarla devam ederiz.

• Kuş fotoğrafı çekmek için en çok kullanılan yöntemler: 
yürüyerek, araç ile dolaşarak, araç ile kamufle olarak, doğada 
kamufle olarak ve göç yollarında giderektir. 

Kızılgerdan



4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Yürüyerek fotoğraf çekerken 400 milimetreye kadar olan 
objektifler ile nispeten elde çekim yapılabilir.

• Daha uzun objektifler için monopod ya da tripod ile dolaşmak 
daha uygundur. Kuşların olduğu her yerde yürüyerek fotoğraf 
çekebiliriz.

• Bazı kuşlar bu duruma hiç aldırış etmezler (martılar, sumrular 
vb) ve bize bol bol poz verirken bazıları araya güven mesafesi 
koyarlar.

• Bu yöntem ile çok kuş fotoğraflamak mümkün olabilir ama 
genellikle tanısal fotoğraflara ulaşılır.
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4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Araç ile kuşları görebileceğimiz yollarda, patikalarda düşük 
hız ile dolaşarak fotoğraf çekebiliriz.

• Kuşu gördüğümüzde  yeterli fotoğraf mesafesinde durarak 
fotoğraf çekeriz. Araç  içersinden yapılan tüm çekimlerde 
fasulye torbası iyi bir destektir.

• Fotoğraf çekerken kontak kapatıp sarsıntıyı mümkün olan en 
aza indirerek net fotoğraf çekme şansını artırırız.

• Kullandığımız araç ne kadar sessiz  çalışıyor ise kuşları 
kaçırmadan yaklaşma şansımız o kadar çok olur. Kuşların bizi 
her zaman yol kenarında beklemiyor olduğunu da düşünürsek  
4 çeker bir araç daha uygun olacaktır.

• Tüm bunlara rağmen görüp yaklaşmaya çalıştığımız kuşların 
yarıdan fazlası kaçıp fotoğraflanamayacaktır.

• Araçtan çekimlerde yürüyerek fotoğraf çekimlerine göre daha 
başarılı sonuçlar elde edilir.
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• Kuşların bol olduğu noktada araç içinden kamufle ile fotoğraf 
çekmek sıkça kullanılan yöntemdir.

• Nerede bekleyeceğimize karar vermeden önce çevreyi iyice etüt edip 
hedef kuşların davranışlarına, beslenme alışkanlıklarına göre hareket 
etmek gerekir.

• Bu bölgeler kuşların su içmeye geldiği çeşme başı, beslendikleri bir 
nokta, dinlendikleri alanlar gibi yerler olabilir. Ayrıca  kuşlar için cazip  
bir ortam hazırlanıp beklenebilir de. 

• Bu yöntemde daha az tür fotoğraflanmasına karşılık başarılı netice 
alma şansı yüksektir. Doğada kamufle olarak beklerken de aynı 
düşünceyle hareket ederiz.
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4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Araç içinde olmanın konforu bu yöntemi cazip kılar. Bu iş için 
araç üzerini tamamen kapatacak örtüler kullanılabileceği gibi 
aracın çekim yönüne ağ gererek de kamufle olabiliriz.

• Birçok kuş hiçbir kamuflaj malzemesi kullanmadan da aracın 
etrafına konup poz verebilir. Kamuflaj malzemesi kullanmak 
ürkek türler açısında da şansımızı arttırdığı gibi güven ortamı 
sağladığından kuşlar rahat hareket ederler ve güzel pozlar 
verirler.

• Fasulye torbası bu yöntem içinde en iyi yardımcımızdır. 



4- Kuş fotoğrafı  çekim yöntemleri

• Araç girmeyen noktalarda doğada kamuflaj ile fotoğraf 
çekeriz. Bu yöntemdeki hareket özgürlüğü çok büyük bir 
avantaj sağlar.

• Kullanılan yöntemler arasında en iyi sonuç alınabilecek 
olanıdır. 

• Kamufle olmak için çadır, ağ ve giysiler kullanılabilir. Yalnız  
kendimizi değil ekipmanlarımızı da kamufle etmeyi 
unutmamalıyız. Uzun bekleyişlerde çadır kullanmak ve  güneş 
doğmadan hazırlıkları tamamlamak daha başarılı netice verir.
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• Kısa bekleyişlerde ağ ve giysiler başarılıdır. Sessizlik ve az 
hareket kuşları ürkütmemek için önemlidir. Kısa ve hafif 
teleobjektif’ de kullansak bu yöntemde tripod kullanmalıyız.

• Kamufle beklerken oturacağımız küçük tabure ya da minder 
rahat beklememizi sağlar. Yanımızda atıştırmak için yiyecek ve 
su bulundurmayı da unutmamalıyız.

• Araç içinden çekim yapılmadığı zamanlarda yazın sıcaktan, 
kışın soğuktan etkilenilebilir ve böcek sokmalarına karşı 
korumasız kalınabilir. 
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• Ülkemiz ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda 2 defa  yüz 
binlerle ifade edilen sayılarda yırtıcı ve ötücü  kuşun göç yolu 
olarak kullandığı coğrafi bir konumdadır.

• Kuşların kullandığı en belirgin iki göç yolundan  birincisi 
Avrupa ve Balkanlar üzerinden  İstanbul Boğazını geçerek 
Anadolu’dan Belen geçidi , ikincisi  Kafkaslardan  Çoruh 
vadisini geçerek Belen Geçididir. Her iki yönden Belen 
Gecidine ulaşan kuşlar Hatay üzerinden Amanos ve Ziyaret 
dağları arasından geçerek Suriye’ ye giderler.

• Bu önemli doğa olayını gözleyip fotoğraflamak için İlkbahar 
göçünde Sarıyer sırtları, Sonbahar göçünde Çamlıca Tepeleri, 
Çoruh Vadisi ve Hatay Belen geçidi en uygun noktalardır.
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Kuş göç yolları
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• Göçte kuş fotoğrafı çekmek için tripod vazgeçilmez 
aksesuarlardandır. Göç izleyen kalabalık grupların arasından 
fotoğraf çekmek yerine daha sessiz sakin ve doğal kamufle bir 
noktada durmak fotoğraf şansını artırır. Kalabalık gözlem 
grubunu gören kuşlar yön değiştirip yükselebilir.

• Doğal kamufle olamıyorsak kamuflaj ağı kullanmakta fayda 
vardır. Kuşlar sabah saatleri ile akşamüstleri daha alçaktan 
geçerler.

• Öğlene doğru geçiş hem azalır hem de kuşlar yükselmiş 
olurlar. 
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İstanbul Boğazı Sarıyer sırtları kuş gözlem noktası
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Çoruh Vadisi kuş gözlem noktası

Ziyaret Dağı kuş gözlem noktası
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• Son olarak Kuş fotoğrafı çekerken uymamız gereken etik 
kuralları uzun uzun anlatmak yerine iki satır ile özetlersek:

• Doğada; fotoğraftan başka bir şey alma, ayak izlerinden başka 
bir şey bırakma ve zamandan başka bir şey öldürme!



Verilen bilgilerin yol göstermesi dileğiyle,

tüm kuş ve fotoğraf dostlarına iyi çekimler dilerim.

Teşekkürler..


