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Gelişen teknoloji yaşamımızın neredeyse her anını cep 
telefonumuzun kontrolüne bıraktı. Cep telefonumuz 
gün içinde attığımız adımları takip ediyor, gittiğimiz her 
yeri not alıyor, ilgi alanlarımıza projeksiyon tutuyor, en 
beklenmedik zamanlarda unutamadığımız anları 
karşımıza çıkarıyor. Peki onun bize sunduğu avantajların 
ne kadar farkındayız? Mesela video ve fotoğraf 
çekebilme özelliğini ne kadar verimli kullanabiliyoruz? 
Hemen her telefon markası ve modelinde standart 
olarak yer alan özelliklerden yararlanarak en unutulmaz 
anları daha anlamlı kılmak hatta işi daha ileriye taşıyarak 
belgesel çekebilmek bile mümkün. Ancak çoğumuz bu 
özelliklerin farkında değil. Gelin birlikte bu özellikleri 
adım adım keşfe çıkalım…

Sevgili 
İnnovalılar,

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Sabitleme Özelliğinden
Faydalanın
Bazen en basit yöntem en iyisidir. İşe çoğumuzun bildiği ilk adımı 
hatırlatarak başlayalım. Özellikle görüntülü telefon 
görüşmelerinde, toplantılarda ya da canlı yayınlarda mümkün 
olduğunca telefonunuzu elinizde tutmaktan kaçının. 

Mutlaka bir sabitleyici ya da tripod 
kullanın. Çünkü görüntü ne kadar 
kaliteli olursa olsun sabitlenmediği 
müddetçe bir anlam ifade etmez. 

Elbette hareketli çekimlerin tadı da bir 
başka. Ama hareket gerektirmeyen 
çekimlerde kameranın sabit durması 
görüntüyü çok daha anlamlı hale 
getiriyor. Yeri gelmişken hatırlatalım. 
Sabitleme özellikleri optik ve dijital olarak 
ikiye ayrılıyor. Android ve iOS işletmeli 
telefonların çoğunda bulunan “Optical 
Image Stabilization” özelliğini seçerseniz 
çok daha kaliteli sonuçlar alabilirsiniz. Bu 
özelliği aktif hale getirdiğinizde kadraj 
daralabilir ve daha çok ışığa ihtiyaç 
duyulabilir. O yüzden iç ortamlarda bu 
özelliği kapatıp, dış çekimlerde kullanmak 
çok daha etkili bir çözüm sunabilir. 
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Fiziksel Butonlardan
Destek Alın
Haydi o zaman şimdi aksiyona geçme zamanı! İşe en zorlu 
koşullarda bile video çekmeyi kolaylaştıran fiziksel butonları 
kullanarak başlayın. Özellikle hızlı çekim yapmayı gerektiren 
durumlarda telefona bakmadan kamerayı açabilmek çok büyük 
avantaj sağlıyor. Bu şekilde sadece birkaç küçük dokunuşla 
kamerayı aktif hale getirip sağlıklı çekim yapabilmek mümkün 
hale geliyor. 

Telefonunuzun açma-kapama 
düğmesine iki kez dokunduktan 
sonra ses düğmeleriyle kaydı 
başlatıp sonlandırabilirsiniz. Eğer 
telefonunuzda fiziksel butonların 
işlevlerini düzenleme imkanı varsa 
ayarlarınızı bu şekilde yaparak 
video çekimlerinizi oldukça pratik 
bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
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Tercihinizi Her Zaman
Videodan Yana Kullanın
Kaçırmak istemediğiniz anlar demişken araya bir virgül koyarak 
devam edelim. Bu tür anlarda ilk tercihiniz her zaman video 
çekimi olmalı. Sanatsal estetik kaygılardan çok amacınız o anı 
ölümsüzleştirmek ve bir anıya dönüştürmek ise video ile bunu 
çok daha kolay başarabilirsiniz. 

Normalde video çekim 
çözünürlüğünüz FHD ise böyle 
önemli bir anın öncesinde onu 
UHD yani 4K, hatta mümkünse 8K 
çözünürlüğüne çıkarın. Böylece 
videoyu çektikten sonra içinden en 
önemli anları seçerek harika bir 
fotoğraf albümü hazırlayabilirsiniz.  
Bir taşla iki kuş vurmak bu olsa 
gerek! Bir yandan video çekerken 
diğer yandan harika fotoğraflar 
çekerek arşivinize kalıcı değerler 
kazandırabilirsiniz. Ancak burada 
hatırlatmakta fayda var.

Yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmek istiyorsanız çektiğiniz videonun 
çözünürlüğü de yüksek olmalı. Her koşulda çok yüksek çözünürlükte 
video çekmek zor olabilir ama önemli anlar için denemeye değer! Her 
türlü çekim için en pratik yol da tek çekim modu olsa gerek. Bu 
modda kısa bir süre çekim yaptıktan sonra iş yapay zekaya kalıyor. 
Hayatımızı kuşatan bu harika teknoloji, çekilen materyalden en güzel 
anları yakalayarak fotoğraf, video gibi benzeri farklı formatlarda size 
sunuyor. Aklınızın almadığı ilginç görüntüler tek çekim modunda 
karşınıza geliyor. 
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Hikayesi Olan
Videolar Yaratın
Her telefonun marka ve modelden bağımsız bir çekim tekniği 
olduğunu biliyor muydunuz? Bu tekniği profesyonel kameralarla 
belgesel çekenler bile uyguluyor. Herhangi bir anı video olarak 
kaydederken tek çekim yapmak yerine onu üç parça halinde 
bölerek çekmeyi sağlayan bu çekim türünün adı, “Üç birden 
büyüktür” En basit anlatımıyla ifade etmek gerekirse, 
kompozisyon derslerinde bize öğretilen giriş, gelişme ve sonuç 
bölümlerinin videoya uyarlanması olarak tanımlayabiliriz. 

Sadece birkaç saniyelik görüntüyü bile 
giriş, gelişme ve sonuç olarak üç parçaya 
bölen bu çekim türü, sahiden hayat 
kurtarıcı! Video çekerken cep telefonunu 
farklı yönlere çevirmek sizin için eğlenceli 
olabilir ama o görüntüleri izleyenler için 
aynı şeyin geçerli olduğunu söylemek 
çok zor. Bu nedenle tek çekimle anı kayda 
almak yerine kendinize üç açı belirleyin. 
30 saniyelik tek çekim yapmak yerine 
10’ar saniyelik 3 çekim yapın. Her 
çekimde odak noktasına uzaklaşıp 
yakınlaşın.
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Çekim Hilelerine Ne Dersiniz?
Her cihazda kullanılabilen kompozisyon tekniği olan “Üçler 
Kuralı”nı kolaylıkla devreye alabileceğiniz bir yönteme geldi sıra. 
Bu tekniği kolaylaştırabilmek için telefonunuzun ekranına çizgiler 
yerleştirin. Akıllı telefonlarda “Matris Çizgileri” olarak tanımlanan 
bu çizgileri aktif hale getirdiğinizde ekran yatay ve dikeyde 
üçerden dokuz bölüme ayrılıyor. 

Çekimini yaptığınız nesneyi 
ekranda hizalamak için bu çizgileri 
kullanabilirsiniz. Çekim sırasında 
size kılavuzluk eden bu çizgiler 
videoda tam olarak görünmez 
adama dönüşüyor, endişe etmeyin. 
Yani videoda bu çizgiler yer 
almıyor. Bir nesneyi ortaya 
yerleştirmek yerine sol ya da sağ 
çizginin üstüne yerleştirirseniz yeni 
ve daha güçlü anlamlar üretebilir, 
anları farklı bakış açıları üzerinden 
kayıt altına alabilirsiniz. Üstelik o 
anları yaşayanları bile 
şaşırtabilirsiniz. Bu tekniği 
kullanarak çektiğiniz videodaki 
karaktere liderlik kazandırabilir ya 
da tam aksi yılgın bir insan modu 
yaratabilirsiniz. Nasıl, eğlenceli 
değil mi? İşte bu da çekim 
hilelerinden biri. Bu hilelerle video 
çekmek çok keyifli!
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Yapılacaklar
Listesi
Sadece farklı tekniklerle oldukça başarılı 
videolar ve fotoğraf albümleri oluşturmak 
mümkün. Ancak işe başlamadan önce 
yapılacaklar listesine göz atmakta fayda 
var. Teknik bilginizin yanı sıra çok basit 
yöntemleri uygulayarak da harika 
çekimler yapabilirsiniz. İşte cep 
telefonuyla video çekmeye başlamadan 
önce yapılacaklar listesi…

İlk adımda telefon kamerasının lensini 
temizlemelisiniz. Telefon çok sık 
kullanılan bir cihaz olduğu ve sürekli 
olarak elimizde olduğu için, lensin 
üzerinde lekeler oluşması mümkün. 
Yumuşak bezle lensinizi silerseniz 
lekeler ya da tozdan kaynaklı görüntü 
bozukluklarının önüne geçebilirsiniz.

Lensi Temizleyin
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Kamera Ayarlarını
Atlamayın
Teknik ayarlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Kamera çekim 
ayarlarınızı ve çözünürlüğünüzü düzenleyin. Farklı telefonlarda 
farklı ayar seçenekleri olabiliyor. Telefonunuzun modeline göre de 
farklı çekim modlarını kullanın. Birçok telefonda standart olarak 
1920x1080p Full HD çekim modu bulunuyor. Standart çekim 
çözünürlüğünüz olarak Full HD modunu seçmeniz yeterli. 

Çözünürlükle beraber saniye başına kare ayarını da yapmanız gerekecek. 
Kamera ayarlarınızın içerisinde FPS olarak da bu ayarı görebilirsiniz. Bu özellik 
yine telefon modellerine göre değişebilir. Ancak standart olarak FPS ayarı da 
birçok telefonda 30 ya da 24 oluyor.

1080p 30 fps ya da 1080p 24 fps seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Saniye 
başına kare (fps), bir saniye içerisinde kaç farklı karenin gösterileceğini belirler. 
İnsan gözü saniyede 24 kareyi algılayabilir. Bu nedenle reklamlarda ve sinema 
filmlerinde standart olarak bu ayar kullanılır. 0 fps ve üzeri çekim modları 
genellikle hızlı hareket eden görüntüler için tercih edilir.

YouTube ve diğer birçok video platformu 24, 30 ve 60 fps çekim modlarını 
destekler. Kamera ayarlarının yeri farklı telefon modellerinde değişebiliyor. 
Genel ayar seçenekleri içerisinde kamera bölümünün altında olabileceği gibi 
doğrudan kamera uygulaması içerisinde de olabilir.

Akıllı telefonunuzda 1080p üzerinde de çözünürlük seçenekleri yer alır. 
Görüntü kalitesini artırmak için 2K ya da 4K çekim modlarını da 
kullanabilirsiniz. Ancak bu modları kullandığınızda videolarınızın boyutları 
artacağı gibi videolarınızı işlerken gereken işlemci gücünün de artacağını 
hatırlatalım.



Yavaş Çekim Modu
(Slow Motion) Kullanın
Akıllı telefonla video çekme işleminde, eğer telefonunuzda 
bulunuyorsa yavaş çekim modunu da kullanabilirsiniz. Hızlı 
görüntüleri yavaşlatmak ve daha estetik ve sinematik bir hava 
katmak için yavaş çekimleri deneyebilirsiniz. 60 fps üzerindeki 
modlar genellikle yavaş çekim modu için kullanılmaktadır. Bu 
modlar genellikle telefonlarda 120 fps ve 240 fps olarak bulunur. 
120 fps normal görüntüyü 5 kat, 240 fps ise 10 kat yavaşlatır. 
Yavaş çekim modu kullanırken saniye başına kaydedilen kare 
sayısı arttığı için çekim anında gereken ışık ihtiyacı da artar. Bu 
nedenle  yavaş çekimlerinizde görüntüleriniz normalden biraz 
daha karanlık olabilir. Bu tür çekimleri yaparken iyi aydınlatılmış 
bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Böylelikle daha net ve 
keskin görüntüler elde edebilirsiniz.

Instagram, Facebook, Youtube, Vimeo ve Snapchat gibi 
platformlar dikey video formatlarını da desteklediği için 
bu format da bir hayli kullanışlı olmaya başladı. Telefonla 
video çekme işlemlerinizde, çekeceğiniz videonun hangi 
platforma göre olduğunu da başta planlamanız size 
büyük avantaj kazandırır. Böylelikle yatay ya da dikey 
formatlara yönelebilirsiniz.

Yatay ve Dikey Videolar Çekin
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Işığı Dikkate Alın
Çekimlerde kullandığınız ışık da bir hayli önemli. En iyi çekimleri 
yapabileceğiniz ortam, doğal gün ışığı alan bir oda ya da dış 
mekandır. Gün ışığı özellikle bulutlu havalarda en etkili çekim 
koşullarını sağlar. Böyle bir seçeneğiniz yoksa iyi aydınlatılmış bir 
alan içerisinde çekim yapmayı deneyin. Burada önemli olan, 
çekimini yaptığınız objeyi farklı açılardan aydınlatabilmek. En iyi 
aydınlatma koşulları karşıdan gelen bir ışık, yandan gölgeleri 
kapatmak için gelen bir ışık ve üstten gelecek objenin hatlarını 
netleştirecek bir ışıktır. 

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, 
çekim anında obje üzerine çok fazla 
gölge düşmesine engel olmak. Arka plan 
seçiminde de objenin kullanım alanını 
gösteren bir alan seçebileceğiniz gibi 
yakın plan çekimlerle objeyi öne 
çıkarmak isterseniz de beyaz bir duvarı 
tercih edebilirsiniz. Bir vlog çekimi ya da 
eğlenceli veya bilgilendirici video çekimi 
yapmayı planlıyorsanız, arka plan 
görüntüsü olarak mekanın uygun bir 
bölümünü kullanabilirsiniz. Oldukça 
yaratıcı ve farklı fikirler deneyerek, çekim 
ortamınızı güzelleştirebilirsiniz.

Flaştan Yararlanın
Akıllı telefonlar, çok parlak olan ve fotoğrafların renk 
sıcaklığını kolayca çarpıtabilen LED ışıklarla 
donatılmıştır. Işık almayan yerlerde flaşsız video 
çekimleri genellikle kötü aydınlatılmış olarak çıkacaktır. 
Geceleri video çekmek istiyorsanız akıllı telefonunuzun 
flaşını ya da gece modunu kullanmanızı öneririz. Ekstra 
aydınlatmaya ihtiyacınız varsa telefonunuza aksesuar 
olarak takabileceğiniz küçük LED paneller ile istediğiniz 
aydınlatmaya ulaşabilirsiniz.
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Kamerayı Odaklamayı Unutmayın
Telefonla video çekme işlemleri sırasında görüntünün keskin 
olması ve objenin öne çıkması için görüntüyü obje üzerine 
odaklamanız gerektiğini unutmayın. Bunu yapmak için çekim 
anında telefona dokunmanız yeterli. Ekran üzerinde objenin 
üzerine tıkladığınızda kamera buraya odaklanır. Hareketli çekimler 
yaparken de odak noktası yapmak istediğiniz noktaya basılı 
tuttuğunuzda kamera bu noktaya sabitlenir ve hareket etseniz 
dahi odak noktası burada aynı yerde kalır. Böylelikle hareketli 
görüntülerinizde bile odağınızı koruyabilirsiniz. Ne şahane bir 
özellik değil mi?

Videolarınız Üzerinde Düzenleme Yapın
Akıllı telefonunuzun kendi fotoğraf uygulamalarından, videonun uzunluğunu 
kısaltmak veya bazı temel filtreler uygulamak gibi hafif video düzenleme 
özelliklerini kullanabilirsiniz. Yine de daha gelişmiş bir şey yapmak için bazı 
farklı video düzenleme uygulamalarını deneyebilirsiniz.

iPhone cihazlarda işinizi kolaylaştıracak uygulamalardan biri Apple’ın 
geliştirdiği iMovie uygulamasıdır. Uygulamada önceden hazırlanmış efektler 
ve video üzerine ekleyeceğiniz metinler için şablonlar bulunur. GoPro’nun 
Quik video düzenleyicisi de benzer özelliklere sahip ve artı olarak sizin için 
otomatik olarak düzenlemeler oluşturabilir. Bunun için bir GoPro kameraya 
sahip olmasanız bile akıllı telefonunuzda çektiğiniz videoları düzenlemenize 
izin veriyor. Uygulamanın düzenlemesini istediğiniz klipleri seçerek Quik ile 
birkaç saniye içinde düzenlenmiş bir videoyu hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hızlı 
düzenlemeyi açıp istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

Android işletim sistemi videolarınız için daha temel kontroller ile düzenleme 
yapmanıza izin veriyor. Ancak, işi profesyonelliğe taşımak istiyorsanız 
PowerDirector veya FiLMiC Pro gibi gelişmiş özelliklere sahip olan 
uygulamalara bakmanızı öneririz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://apps.apple.com/tr/app/imovie/id377298193?l=tr&v0=www-tr-ios-imovie-app-imovie
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gopro.smarty&hl=tr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=tr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.filmic.filmicpro&hl=tr&gl=US
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



