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Giriş
Çekime başlamadan önce aşağıdakileri mutlaka okuyun
Çekim sorunlarını ve kazaları önlemek için, öncelikle "Güvenlik 
Talimatları" (s.25–27) ve "Kullanım Önlemleri" (s.28–30) 
konularını okuyun. Ayrıca, fotoğraf makinesini doğru kullandığınızdan 
emin olmak için bu kılavuzu da dikkatle okuyun.
Fotoğraf Makinenizi Kullanırken Daha Yakından Tanımak için 
Bu Kılavuza Başvurun
Bu kılavuzu okurken, bir yandan da birkaç deneme çekimi ve 
sonuçlara bakın. Bu şekilde fotoğraf makinesini daha iyi anlarsınız. Bu 
kılavuzu ihtiyacınız olduğu zaman başvurmak üzere güvenli bir yerde 
sakladığınızdan da emin olun.
Fotoğraf Makinesini Kullanmada Önce Kontrol Etme ve 
Sorumluluk
Çekimden sonra, görüntüleri izleyin ve düzgün bir şekilde kayıt edilip 
edilmediğini kontrol edin. Fotoğraf makinesi veya hafıza kartı arızalıysa, 
görüntüler kaydedilemez veya bir bilgisayara aktarılamaz. Canon, 
herhangi bir kayıp veya sorun oluşması durumunda sorumluluk kabul 
etmez.
Telif hakları
Ülkenizdeki telif hakkı kanunları kişi veya belirli nesnelerin görüntülerinin 
kişisel kullanım dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını yasaklamış 
olabilir. Ayrıca, kamuya açık bir takım performansların, sergilerin 
vb. kişisel kullanım için dahi fotoğraflanmasının yasak olabileceğini 
aklınızda bulundurun.

Diğer Cihazlara Bağlanma
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya başka bir cihaza bağlarken size 
verilen arabirim kablosunu veya orijinal bir Canon kablosu kullanın. Arabirim 
kablosunu bağlarken, size verilen kablo koruyucusunu da kullanın (s.37).
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Parça Kontrolü Listesi
Başlamadan önce fotoğraf makinenizle beraber aşağıdaki öğelerin 
verilip verilmediğini kontrol edin. Eksik bir parça varsa, bayiinizle 
bağlantıya geçin. 

Fotoğraf Makinesi
(Göz desteği ve gövde kapağıyla)

Pil Paketi  
LP-E6N

(koruyucu kapak ile)

Pil Şarj Cihazı
LC-E6E*

Askı Arabirim Kablosu Kablo Koruyucu

* Pil Şarj Cihazı LC-E6E, güç kablosuyla birlikte verilir.
 o Bu fotoğraf makinesi bir hafıza kartı (s.10) veya HDMI kablosu ile birlikte 
gelmez. 
 o Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzları ile ilgili ayrıntılar için bir 
sonraki sayfaya bakın. 
 o Bir Lens Kiti satın aldıysanız, lenslerin pakette yer alıp almadığını kontrol edin. 
 o Yukarıdaki parçaları kaybetmemeye özen gösterin. 

Lens Kullanım Kılavuzlarına ihtiyacınız olduğunda Canon’un web sitesinden 
indirebilirsiniz (s.4).
Lens Kullanım Kılavuzları (PDF dosyalar), ayrı satılan lensler için 
hazırlanmıştır. Lens Kiti satın aldığınızda, lensle birlikte verilen bazı 
aksesuarların, Lens Kullanım Kılavuzundaki liste ile eşleşmeyebileceğini 
unutmayın.
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Kullanım Kılavuzları
Fotoğraf makinesiyle verilen kullanım kılavuzları 
fotoğraf makinesi ve Wi-Fi işlevleriyle ilgili temel 
talimatları içerir.
Talimatların tümünü içeren Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu 
(bu PDF dosyası) Canon’un web sitesinden bir bilgisayara 
veya başka bir cihaza indirilebilir.

Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu/Kullanım Kılavuzlarını İndirme 

Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu ve lenslere ve yazılımlara yönelik 
kullanım kılavuzları (PDF dosyaları) Canon’un web sitesinden bir 
bilgisayara veya başka bir cihaza indirilebilir. 

 z İndirme sitesi
  Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu

  Lens Kullanım Kılavuzu 

  Yazılım Kullanım Kılavuzu 
 gwww.canon.com/icpd

 o PDF dosyaları görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader DC gibi 
bir Adobe PDF görüntüleme yazılımı gerekir (en yeni sürümü 
kullanmanız önerilir). 
 o Adobe Acrobat Reader DC programını internetten ücretsiz indirebilirsiniz. 
 o İndirdiğiniz PDF dosyasını çift tıklayarak açın. 
 o PDF görüntüleme yazılımının nasıl kullanılacağını öğrenmek için 
yazılımın Yardım bölümüne veya benzeri bölümlerine bakın.

http://www.canon.com/icpd
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Kullanım Kılavuzları

Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu/Kullanım Kılavuzlarını QR 
Kodunu Kullanarak İndirme 

Geliştirilmiş Kullanım Kılavuzu ve lenslere ve yazılımlara yönelik 
kullanım kılavuzları (PDF dosyaları) QR kodu kullanılarak bir akıllı 
telefona veya tablete indirilebilir.

 gwww.canon.com/icpd

 o QR kodunun okunması için bir yazılım uygulaması gerekir. 
 o Bulunduğunuz ülkeyi veya bölgeyi seçin, sonra Geliştirilmiş Kullanım 
Kılavuzunu/Kullanım Kılavuzlarını indirin. 
 o [56] sekmesi altında [Kılavuz/yazılım URL]’u seçerek, QR kodunu 
makinenin ekranında görüntüleyin.

http://www.canon.com/icpd
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Hızlı Başlangıç Rehberi

1 Pili takın (s.43). 
 z Satın aldıktan sonra kullanmaya 
başlamak için pili şarj edin 
(s.40).

2 Kartı takın (s.44). 
 z Kartın etiketli yüzeyi 
makine arkasına bakacak 
şekilde, kartı kart yuvasına 
takın.

3 Lensi takın (s.50).  
 z Lensi takmak için lens üzerindeki 
kırmızı indeks işaretini, makine 
üzerindeki kırmızı indeks ile aynı 
hizaya getirin.

 z Lensin odak modu düğmesini 
<2> olarak ayarladığınızdan 
emin olun (s.50).

4 Açma/kapama düğmesini <1> 
konumuna getirin (s.48).  

5 Ekranı çevirin (s.47).  
 z Tarih/saat/saat dilimi ayarı ekranı 
görüntülendiğinde, bkz. s. 380. 
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Hızlı Başlangıç Rehberi

6 Çekim modunu [A] konumuna 
ayarlayın (s.123).  

 z <W> tuşuna basın ve <6> 
kadranını çevirerek [A] seçimi 
yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z Gerekli olan tüm fotoğraf 
makinesi ayarları otomatik olarak 
yapılır.

7 Konuya odaklanın (s.56).  
 z Tespit edilen bir yüz üzerinde 
<p> (bir AF noktası) görünür.

 z Deklanşöre yarım basın ve 
fotoğraf makinesinin konuya 
odaklanmasını sağlayın. 

8 Resmi çekin (s.56).  
 z Deklanşöre tam basarak resmi 
çekin. 

9 Resmi gözden geçirin. 
 z Yeni çekilen görüntü yaklaşık 
2 saniye boyunca ekranda 
görüntülenir. 

 z Görüntüyü tekrar görüntülemek 
için <x> tuşuna basın (s.304). 

 z Çekilen tüm görüntüleri gözden geçirmek için “Görüntü Oynatma” 
(s.304) konusuna bakın.

 z Görüntüleri silmek için bkz. “Görüntüleri Silme” (s.335).
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Bu Kılavuz Hakkında
Bölümlerin Düzenlemesi

2–7 arasındaki bölümler, fotoğraf makinesi menülerindeki işlevleri 
anlatır.

Bu Kılavuzdaki Simgeler
<W> : Mod düğmesini gösterir.
<6> : Ana kadranı gösterir.
<5> : Hızlı kontrol kadranını gösterir.
<W><X><Y><Z> : <V> çapraz tuşları üzerindeki ilgili yönü  

gösterir.
<m> : <B> Çoklu işlev çubuğunu gösterir.
<T> : Lens kontrol halkasını gösterir.
<0> : Ayar tuşunu gösterir. 

*  : Bastığınız tuş için işlemin süresini (saniye cinsinden) 
gösterir; tuşa bastıktan sonra süre başlar.

• Yukarıdakine ek olarak, fotoğraf makinesi tuşlarında kullanılan ve ekranda 
gösterilen simgeler ve semboller de bu kılavuz içinde, ilgili işlemler ve işlevler 
hakkında bilgi verirken kullanılır.

M :  Bir sayfa başlığının sağındaki M simgesi işlevin sadece [t], 
[d], [s], [f], [a] veya [BULB] modunda kullanıldığını 
gösterir.

(s.***) :  Daha fazla bilgi için başvuru sayfası numaraları.
 : Çekim sorunlarının önlenmesi için uyarılar.
 : Ek bilgiler.
 : Daha iyi çekim için ipuçları veya öneriler.

 : Sorun giderme tavsiyeleri.
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Bu Kılavuz Hakkında

Çalıştırma Talimatlarına Dair Temel Varsayımlar ve Örnek Fotoğraflar

 z Herhangi bir talimatı uygulamadan önce açma/kapama düğmesinin 
<1> konumuna ayarlandığından ve Çoklu işlev kilidi (s.48, 60) 
ile hiçbir kontrolün kilitlenmediğinden emin olun.

 z Tüm menü ayarlarının ve Özel İşlevlerin varsayılan değerlerinde 
olduğu kabul edilir.

 z Bu kullanım kılavuzundaki illüstrasyonlar fotoğraf makinesine örnek 
olarak RF24-105mm F4 L IS USM lensi takılmış halde gösterir.

 z Bu kılavuzda kullanılan örnek fotoğraflar sadece gösterim amacıyla 
verilmiştir.

 z EF veya EF-S lenslerin kullanımına ilişkin referanslarda bir yuva 
adaptörü kullanıldığı varsayılmıştır.
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Uyumlu Kartlar
Aşağıdaki kartları, kapasiteleri ne olursa olsun bu fotoğraf makinesi 
ile kullanabilirsiniz. Kart yeniyse veya öncesinde başka bir fotoğraf 
makinesi veya bilgisayarda formatlanmışsa (başlatılmışsa), kartı 
bu fotoğraf makinesinde formatlayın (s.373). 

 z SD/SDHC/SDXC hafıza kartları
* UHS-II ve UHS-I kartlar desteklenir.

Video Kaydedilen Kartlar
Video çekim yaparken, video kayıt kalitesini ayarlayabilmek için 
performansı yeterince iyi (yazma ve okuma hızları yeterince yüksek) 
olan, yüksek kapasiteli bir kart kullanın. Ayrıntılar için bkz. s. 611.

Bu kılavuzda “kart” sözcüğü SD hafıza kartlarını, SDHC hafıza 
kartlarını ve SDXC hafıza kartlarını belirtir.
* Bu fotoğraf makinesiyle birlikte fotoğraf/video kaydı için 

kullanılacak bir hafıza kartı verilmez. Lütfen ayrıca satın alınız.
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Özellikler Dizini
Güç
 z Pil şarjı B s.40
 z Pil seviyesi B s.49
 z Pil bilgisi 
kontrolü B s.387

 z Elektrik prizi B s.582
 z Ekonomi modu B s.376 
 z Güç tasarrufu B s.377

Kartlar
 z Formatlama B s.373
 z Kartsız çekim B s.118
 z Video kaydı ile  
uyumlu kartlar B s.611

Lens
 z Takma B s.50, 52
 z Çıkartma B s.51, 53
 z Kartsız çekim B s.551

Temel Ayarlar
 z Dil B s.383 
 z Tarih/Saat/Saat Dilimi B s.380
 z Bip sesi B s.386
 z Telif hakkı bilgileri B s.420
 z Tüm makine ayarlarını  
temizleme B s.419

Vizör
 z Diopter ayarı B s.54 
 z Vizörde gösterilen  
bilgiler B s.397

 z Vizör dikey  
ekran B s.399

 z Vizör görüntüleme  
formatı B s.402

Ekran
 z Değişken açılı B s.47
 z Dokunmatik kontrol B s.67
 z Renk tonu B s.379
 z Parlaklık B s.378
 z Ekran ayarları B s.403
 z Elektronik seviye B s.397
 z Yardım B s.405

AF
 z AF işlemi B s.262
 z AF yöntemi B s.265
 z AF nokta seçimi B s.271
 z AF çerçeve boyutu B s.276
 z Göz Tespiti AF B s.277
 z Sürekli AF B s.278
 z Dokunma ve sürükleme ile AF B 
s.279

 z MF pikleme ayarları B s.283
 z Odak rehberi B s.284
 z AF işlevlerini  
özelleştirme B s.288

 z Manuel odaklanma B s.281
 z Elektronik manuel  
odak B s.293
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Özellikler Dizini

Ölçüm
 z Ölçüm modu B s.152

Sürücü
 z Sürücü modu B s.144
 z Otomatik zamanlayıcı B s.147
 z Sessiz LV çekim B s.150
 z Sessiz çekim B s.151
 z Maksimum seri çekim B s.77

Görüntü Kaydı Ayarları
 z Klasör oluşturma/seçme B 
s.365

 z Dosya numaralandırma B s.367

Görüntü Kalitesi
 z Görüntü kalitesi B s.75
 z Dual Pixel RAW B s.78
 z Kırpma/en-boy oranı B s.80
 z ISO hızı (fotoğraflar) B s.83
 z Resim Stili B s.88
 z Beyaz ayarı B s.97
 z Otomatik Işık İyileştirici B s.104
 z Yüksek ISO hızları için  
parazit azaltma B s.105

 z Uzun pozlar için parazit azaltma 
B s.107

 z Vurgulu ton önceliği B s.109
 z Lens bozulma  
düzeltmesi B s.110

 z Titreme azaltma B s.115
 z Renk alanı B s.117

Çekim
 z Çekim modu B s.70
 z HDR modu B s.161
 z Çoklu pozlar B s.166
 z Bulb zamanlayıcı B s.159
 z Alan derinliği önizleme B s.137
 z Uzaktan kumanda düğmesi B 
s.176

 z Uzaktan kumanda B s.174 
• Eşleştirme B s.408 

 z Hızlı Kontrol B s.68 
 z Dokunmatik Deklanşör B s.130
 z Büyütülmüş gösterim B s.273
 z Izgara gösterimi B s.399
 z Çekim bilgileri  
ekranı B s.397

 z Ekran ayarları B s.403
 z Çoklu işlev kilidi B s.60 
 z Hata kodları B s.607 

Poz 
 z Poz telafisi B s.154 
 z M+ISO Otomatik ile  
poz telafisi B s.139 

 z AEB B s.155 
 z AE kilidi B s.157 
 z Güvenli değişim B s.545
 z Poz simülasyonu B s.120
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Özellikler Dizini

Flaş 
 z Harici flaş B s.177
 z Flaş poz telafisi B s.177
 z FE kilidi B s.177
 z Flaş işlevi ayarları B s.182
 z Flaş Özel İşlevi  
ayarları B s.187

Video Çekim
 z Otomatik poz çekimi B s.209
 z Enstantane Öncelikli AE  
çekimi B s.210

 z Diyafram Öncelikli AE  
çekimi B s.211

 z Manuel poz çekimi B s.213 
 z ISO hızı (video) B s.246 
 z Video Servo AF B s.286 
 z Video Servo AF takip  
hassasiyeti B s.291 

 z Video Servo AF hızı B s.292 
 z Video çekim kalitesi B s.192
 z 24,00p B s.198
 z Yüksek Çekim Hızı B s.199
 z Video kırpma çekimi B s.219
 z HDR video B s.222 
 z Zaman aşımlı video B s.224 
 z Canon Log B s.236
 z Ses kaydı B s.202 
 z Mikrofon B s.203 
 z Rüzgar filtresi B s.202
 z Parazit azaltıcı B s.203 
 z Süre kodu B s.205
 z Otomatik yavaş enstantane B 

s.248
 z Av 1/8 duraklı artışlar B s.249
 z HDMI çıkışı  B s.251
 z Uzaktan kumandalı  
çekim B s.245 

Oynatma
 z Görüntü inceleme süresi B 
s.118

 z Tek tek görüntü izleme B s.304
 z Çekim bilgileri  
ekranı B s.305

 z Izgara gösterimi B s.305
 z Dokunmatik oynatma B s.306
 z Oynatma bilgileri  
ekranı B s.307

 z İndeks ekranı B s.310
 z Görüntü arama  
(Atlamalı ekran) B s.311 

 z Görüntü arama koşullarını  
ayarlama B s.313 

 z Büyütülmüş gösterim B s.315
 z Görüntü döndürme B s.317
 z Korumaya alma B s.318
 z Derecelendirme B s.321 
 z Video oynatma B s.325 
 z Videonun ilk ve son  
sahnesini düzenleme B s.327

 z Kare Alma (4K) B s.329
 z Slayt gösterisi B s.331
 z Görüntüleri televizyonda  
izleme B s.333

 z Silme B s.335 
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Özellikler Dizini

Görüntü Düzenleme 
 z RAW görüntü işleme B s.339 
 z JPEG yeniden boyutlandırma B 
s.345 

 z JPEG kırpma B s.346

Görüntü Aktarımı/Baskı Emri
 z Bilgisayara/FTP sunucusuna  
görüntü aktarımı B s.348

 z Baskı emri (DPOF) B s.353 
 z Foto Defteri Ayarı B s.357

Özelleştirme
 z Özel İşlevler  
(C.Fn) B s.542 

 z Özelleştirme işlemleri B s.555 
 z Menüm B s.566 
 z Özel çekim modu B s.417

Sensör Temizliği ve Toz Giderme 
 z Sensör temizliği B s.391 
 z Toz Silme Verisi  
Ekleme B s.121 

 z Manuel sensör  
temizliği B s.393

Yazılım 
 z İndirme ve Yükleme B s.572 
 z Yazılım Kullanım  
Kılavuzları B s.573

Kablosuz Özellikler 
 z Akıllı telefonlara  
bağlanma B s.427

 z Akıllı telefona otomatik görüntü 
gönderme B s.446

 z Uzaktan kumanda  
(EOS Utility) B s.461

 z Bilgisayara otomatik görüntü 
gönderme B s.466

 z Wi-Fi yazıcılardan baskı B s.469
 z Web hizmetlerine yükleme B 
s.481

 z Kablosuz ayarları temizleme B 
s.515
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Güvenlik Talimatları
Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.
Ürünün operatörüne ve diğer kişilere zarar gelmesini önlemek için 
buradaki talimatları uygulayın.

 UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm riskini gösterir.

 o Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Askının bir kişinin boynuna dolaşması boğulmasına neden olabilir.
Parçaların veya fotoğraf makinesi ya da aksesuarlarla ile birlikte verilen öğelerin 
yutulması tehlikelidir. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
Pilin yutulması tehlikelidir. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.

 o Ürünle birlikte sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
 o Ürünü açmayın veya değiştirmeye çalışmayın.
 o Ürünü sert darbelere veya titreşimlere maruz bırakmayın.
 o Açıkta kalan hiçbir iç parçaya dokunmayın.
 o Duman çıkması veya garip bir kokunun gelmesi gibi sıra dışı bir durum oluşması 
halinde ürünü kullanmayı durdurun.

 o Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya boya tineri gibi organik çözücüler 
kullanmayın.

 o Ürünü ıslatmayın. Ürüne yabancı nesneler sokmayın veya sıvı girmesine engel olun.
 o Ürünü yanıcı gazların bulunduğu ortamda kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
 o Lensi veya lens takılmış bir fotoğraf makinesini, lens kapağını takmadan ortalıkta 
bırakmayın.

Lens güneş ışınlarının yoğunlaşmasına ve yangın tehlikesinin oluşmasına neden 
olabilir.

 o Şimşek çaktığı zaman elektrik prizine bağlı olan ürüne dokunmayın.
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

 o Piyasadan temin ettiğiniz pilleri veya size verilen pil paketlerini kullanırken aşağıdaki 
talimatlara uyun.
• Pilleri/pil paketlerini sadece belirtilen ürünlerle kullanın.
• Pilleri/pil paketlerini ısıtmayın veya ateşe atmayın.
• Pilleri/pil paketleri önerilmeyen pil şarj cihazları ile şarj etmeyin.
• Terminallerin kirlenmesine veya metal iğnelerin veya diğer metal nesnelerin 

terminale girmesine izin vermeyin.
• Sızıntı yapmış pilleri/pil paketlerini kullanmayın.
• Pilleri/pil paketlerini elden çıkartırken terminallerini bir bantla veya başka bir yollar 

izole edin.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Bir pil/pil paketi sızıntı yaparsa ve sızan malzeme cildiniz veya giysilerinizle temas 
ederse, ilgili alanı akan su altında iyice yıkayın. Gözünüzle temas etmesi halinde, akan 
temiz su altında bol su ile yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.
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Güvenlik Talimatları

 o Pil şarj cihazını veya AC adaptörünü kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.
• Güç fişi ve prizinde biriken tozu kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
• Ürünü ıslak elle prize takmayın veya prizden çıkarmayın.
• Güç kablosu prize tam oturmadan ürünü kullanmayın.
• Elektrik prizinin veya terminallerin kirlenmesine veya metal iğnelerin veya diğer metal 

nesnelerin terminale girmesine izin vermeyin.
 o Şimşek çaktığı zaman elektrik prizine bağlı olan pil şarj cihazına veya AC adaptörüne 
dokunmayın.

 o  Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosuna zarar vermeyin, kabloyu bükmeyin veya 
değiştirmeyin.

 o Ürünü kullanırken veya kullanımdan hemen sonra ürün hala sıcakken ürünü kumaşla veya 
başka türde malzemelerle sarmayın.

 o Ürünü güç kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.
 o Ürünü uzun süre bir güç kaynağına bağlı bir halde bırakmayın.
 o Pilleri/pil paketlerini 5–40 °C (41–104 °F) dışındaki bir sıcaklık aralığında şarj etmeyin.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
 o Ürünü kullanırken ürünün cilt üzerinde aynı yerle uzun süre temas etmesine izin vermeyin.

Aksi takdirde ürün sıcak hissettirmese bile ciltte kızarma ve kabarma gibi düşük sıcaklıkla 
temas yanıkları oluşabilir. Ürünü sıcak yerlerde kullanırken ve ürün dolaşım sorunu yaşayan 
veya hassas cilde sahip kişiler tarafından kullanılırken tripod veya benzeri bir ekipman 
kullanılması önerilir.

 o Kullanımının yasaklandığı yerlerde bu yönde uyarılara dikkat ederek ürünü kapatın.
Aksi takdirde elektromanyetik dalgaların etkisi sonucu ekipman arızalanabilir ve hatta kazalar 
ortaya çıkabilir.

 o Yangın, aşırı ısınma, kimyasal sızıntı, patlama ve elektrik çarpması tehlikelerini önlemek için 
aşağıdaki önlemleri alın:
• Pilin artı ve eksi kutuplarını doğru yönde takın.

 o Hiçbir kabloyu ısı kaynağının yakınında bırakmayın.
Kabloda deformasyon olabilir veya izolasyon eriyebilir ve yangın ya da elektrik çarpması 
tehlikesi oluşabilir.

 o Flaşı asla otomobil veya başka bir araç kullanan birine doğru patlatmayın.
Kaza yapmasına neden olabilir.

 o Ekipmanı tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aynı şekilde kısa 
devre oluşmasını engellemek için pili metal nesnelerden uzak tutun ve her zaman koruyucu 
kapağını takarak saklayın.

Bu, yangın, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yanık tehlikesinin önlenmesini sağlar.
 o Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alın:
• Aynı prize çok sayıda fiş takmayın.
• Teli kopuk veya izolasyonu hasarlı bir kabloyu kullanmayın.

 o  Pili doğrudan bir elektrik prizine veya bir taşıtın çakmak soketine takmayın.
Pilde sızma, aşırı ısınma veya patlama nedeniyle yangın, yanık veya yaralanma olabilir.

 o Ürün çocuklar tarafından kullanılmadan önce bir yetişkin tarafından ürünün nasıl 
kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde 
kullanmalıdır.

Yanlış kullanım elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
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Güvenlik Talimatları

 DİKKAT: Yaralanma riskini belirtir.

 o Flaşı asla bir kişinin gözlerine yakın mesafeden patlatmayın.
Gözlere zarar verebilir.

 o Askılar sadece beden üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Askıya takılmış bir 
ürünün bir kancaya veya başka bir nesneye asılması ürüne zarar verebilir. Ayrıca 
ürünü sarsmayın veya şiddetli darbelere maruz bırakmayın.

 o Lensin üzerine kuvvetli baskı uygulamayın veya lense bir nesnenin çarpmasını 
engelleyin.

Aksi takdirde yaralanma ve ürün hasarı görülebilir.
 o Flaş patladığında ortama yüksek sıcaklık yayar. Parmaklarınızı, vücudunuzun diğer 
parçalarını ve nesneleri fotoğraf çekerken flaştan uzak tutun.

Aksi takdirde yanıklar veya flaş arızası oluşabilir.
 o Ürünü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Ürün çok ısınabilir/soğuyabilir ve dokunulduğunda cilt yanıklarına veya yaralanmalara 
neden olabilir.

 o Ürünü sadece onu taşıyabilecek güçte bir tripoda monte edin.
 o Ürünü bir tripoda takılı konumdayken taşımayın.

Yaralanmalara veya kazaya neden olabilir.
 o Ekrana veya vizörden uzun süre bakmayın.

Araç tutmasına benzer semptomlar yaratabilir. Böyle bir durum oluşursa, ürünü 
kullanmayı derhal bırakın ve yeniden kullanmadan önce bir süre dinlenin.

 o Ürün içindeki hiçbir parçaya dokunmayın.
Yaralanmaya neden olabilir.
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Kullanım Önlemleri
Fotoğraf Makinesi Bakımı 

 z Bu fotoğraf makinesi hassas bir alettir. Düşürmeyin veya fiziksel 
darbeye maruz bırakmayın. 

 z Fotoğraf makinesi sudan korumalı değildir ve su altında kullanılamaz. 
 z Fotoğraf makinesini toz ve su girişine karşı direncini artırmak için 
terminal kapağını, pil kompartıman kapağını, kart yuvası kapağını ve 
diğer tüm kapakları sıkıca kapalı tutun. 

 z Bu fotoğraf makinesi içeriye beklenmedik bir şekilde kum, toz, 
kir veya su girişinin önlenmesi için toz/su girişine karşı dirençli 
tasarlanmıştır ancak, makine içine kir, toz, su veya tuz girişinin 
sıfıra indirilmesi mümkün değildir. Elinizden geldiğince bu fotoğraf 
makinesine kir, toz, su veya tuz girmesini engelleyin. 

 z Fotoğraf makinesine su temas ederse, kuru ve temiz bir bezle silin. 
Fotoğraf makinesi üzerindeki kir, toz veya tuzu temiz ve iyice sıkılmış 
nemli bir bezle silin. 

 z Fotoğraf makinesinin kir veya toz miktarı fazla olan ortamlarda 
kullanılması arızalanmasına neden olabilir. 

 z Fotoğraf makinesini kullandıktan sonra temizlemenizi öneririz. 
Fotoğraf makinesinin üzerinde kir, toz, su veya tuz bırakılması 
arızalanmasına neden olabilir. 

 z Fotoğraf makinesini yanlışlıkla suya düşürürseniz veya makine içinde 
nem (su), kir, toz veya tuz olduğundan endişe ederseniz hemen en 
yakın Canon Hizmet merkezine danışın. 

 z Fotoğraf makinesini mıknatıs veya elektrik motoru gibi güçlü 
manyetik alan yayan herhangi bir şeyin yakınına bırakmayın. Ayrıca, 
fotoğraf makinesini, geniş antenler gibi güçlü radyo dalgası yayan 
herhangi bir şey yakınında bırakmayın veya kullanmayın. Güçlü 
manyetik alanlar fotoğraf makinesinde arızalanmalara neden olabilir 
veya görüntü verisine zarar verebilir. 

 z Fotoğraf makinesini, doğrudan güneş ışığı alan bir taşıt içi gibi, aşırı 
ısı alan bir ortamda bırakmayın. Yüksek ısı fotoğraf makinesinde 
arıza oluşmasına neden olabilir. 

 z Fotoğraf makinesinde hassas elektronik devre vardır. Fotoğraf 
makinesini asla kendiniz açmaya kalkışmayın.
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Kullanım Önlemleri

 z Deklanşör perdesi işlemini parmağınız veya başka nesnelerle 
engellemeyin. Aksi takdirde arızalanma olabilir. 

 z Lense, vizöre, vb. giren tozu temizlemek için sadece piyasadan temin 
ettiğiniz bir körüklü fırçayı kullanın. Fotoğraf makinesi gövdesini 
veya lensi temizlemek için organik çözücüler içeren temizleyicileri 
kullanmayın. İnatçı kirlerin çıkarılması için en yakın Canon Hizmet 
Merkezi’ne başvurun. 

 z Fotoğraf makinesinin elektrik kontaklarına parmaklarınızla 
dokunmayın. Bu, kontakların aşınmaması için önemlidir. Aşınmış 
kontaklar, fotoğraf makinesinde arızaya neden olabilir. 

 z Fotoğraf makinesi soğuk bir ortamdan aniden sıcak bir ortama 
taşınırsa, fotoğraf makinesinden iç parçalarda nem yoğunlaşması 
oluşabilir. Nem yoğunlaşmasını önlemek için fotoğraf makinesini 
önce korumalı bir plastik poşet içine koyun ve poşetten çıkarmadan 
önce sıcak ortama uyum sağlamasını bekleyin. 

 z Nem yoğunlaşması oluşmuşsa fotoğraf makinesini kullanmayın. 
Bu, makinenin hasar görmemesi için gereklidir. Nem yoğunlaşması 
oluşursa lensi, kartı ve pili makineden çıkarın ve fotoğraf makinesini 
kullanmaya başlamadan önce nemin tamamen kurumasını bekleyin. 

 z Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve 
makinesi serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir mekanda saklayın. 
Fotoğraf makinesi kaldırılmış olsa bile, arada sırada deklanşör 
tuşuna basarak fotoğraf makinesinin halen çalışır durumda olup 
olmadığını kontrol edin. 

 z Fotoğraf makinesini kimyasal maddelerin bulunduğu bir ortamda, 
örneğin bir kimya laboratuvarında saklamayın. Aksi takdirde, 
paslanma ve çürüme görülebilir. 

 z Uzun süredir kullanılmıyorsa, fotoğraf makinesi işlevlerinin hepsini 
kullanmaya başlamadan önce test edin. Fotoğraf makinesini son 
zamanlarda kullanmadıysanız veya yakında önemli bir çekiminiz 
varsa, makinenizi en yakın Canon Hizmet Merkezinden kontrolden 
geçirterek veya kendiniz kontrol ederek düzgün bir şekilde 
çalıştığından emin olun. 

 z Fotoğraf makinesi üst üste sürekli çekim veya uzun süreli fotoğraf/
video çekimi sonrasında ısınabilir. Bu bir arıza değildir. 

 z Görüntü alanı içinde veya dışında parlak bir ışık kaynağı varsa, ışık 
lekeleri oluşabilir.
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Kullanım Önlemleri

Ekran, Vizör ve LCD Panel 
 z  Ekranın ve vizörün %99,99’dan fazla etkin pikselle yüksek 
hassasiyetli bir teknoloji ile imal edilmiş de olsa kalan %0,01’i veya 
daha azı ölü piksel olabilir ve siyah, kırmızı veya başka bir renkte 
noktalar görünebilir. Bu bir arıza değildir. Kaydedilen görüntü 
üzerinden etkileri yoktur. 

 z Ekran ve vizör uzun süre açık bırakılırsa, ekrandaki görüntüye ait 
birtakım kalıntıların görüleceği ekran yanması oluşabilir. Ancak bu 
durum geçicidir ve fotoğraf makinesi birkaç gün kullanılmadığında 
kaybolur. 

 z  Ekran düşük sıcaklıklarda biraz yavaş gösterebilir veya yüksek 
sıcaklıklarda kararabilir. Oda sıcaklığında normale döner.

Deklanşör
 z Deklanşör ağızları deklanşör işlemi nedeniyle yıpranabilir ancak bu 
bir hasar göstergesi değildir.

Kartlar
Kartı ve kayıtlı veriyi korumak için aşağıdakilere dikkat edin: 

 z Kartı düşürmeyin, bükmeyin veya ıslatmayın. Kartı ezmeyin, 
sarsmayın veya karta fazla bastırmayın. 

 z Kartın elektronik kontaklarına parmaklarınızla veya metal nesnelerle 
dokunmayın. 

 z Karta etiket vb. gibi şeyler yapıştırmayın. 
 z Kartı televizyon setleri, hoparlörler veya mıknatıslar gibi güçlü 
manyetik alanlara sahip herhangi bir şeyin yakınında tutmayın veya 
kullanmayın. Ayrıca, statik elektriğe sahip alanlardan da uzak durun. 

 z Kartı direkt güneş ışığı altında veya ısı kaynağı yakınında tutmayın. 
 z Kartı bir kutuda saklayın. 
 z Kartı, sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda saklamayın.

Lens
 z Lensi fotoğraf makinesinden çıkardıktan sonra lens 
yüzeyinin ve elektrik kontaklarının (1) çizilmesini 
önlemek için arka lens kapağını takın ve lensi arka 
tarafı yukarıda kalacak şekilde yerleştirin.

(1)
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Parça Adları

(20)

(16)

(12)
(13)
(14)
(15)

(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(6)
(7)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(8)

(9)

(10)
(11)

(1) <W> tuşu
(2) Video çekim tuşu
(3) <6> Ana kadran
(4) <B> Çoklu işlev tuşu
(5) Deklanşör tuşu
(6) <U> LCD panel bilgisi 

değiştirme/Aydınlatma tuşu
(7) AF yardımcı lambası/Otomatik 

zamanlayıcı/Uzaktan kumanda 
lambası

(8) Sap (Pil kompartımanı)
(9) DC bağlayıcı kablo yuvası
(10) Kontaklar

(11) Lens yuvası
(12) Flaş senkron kontakları
(13) Aksesuar kızağı
(14) RF lens yuvası indeksi
(15) Hoparlör
(16) <V> Odak düzlemi işareti
(17) Askı montesi
(18) Mikrofon
(19) Deklanşör perdesi/Görüntü 

sensörü
(20) Lens çıkarma tuşu
(21) Lens kilit pimi
(22) Gövde kapağı
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Parça Adları

(3)
(4)

(5)

(12)

(14)

(6)

(8)

(7)

(9)

(11)

(10)

(13)

(15)

(17)

(19)

(16)

(18)

(2)
(1)

(1) Vizör koruyucu kapak
(2) Vizör göz desteği
(3) Diopter ayarı düğmesi
(4) Açma/kapama düğmesi
(5) Terminal kapağı
(6) LCD panel
(7) <R> Çoklu işlev kilidi düğmesi
(8) <5> Hızlı kontrol kadranı
(9) <p> AF başlatma tuşu
(10) Vizör sensörü

(11) <B> Bilgi tuşu
(12) Erişim lambası
(13) <Q/0> Hızlı Kontrol/Ayar tuşu
(14) <M> Menü tuşu
(15) <F> Uzaktan kumandalı terminali
(16) <g> Dijital terminal
(17) <Y> Harici mikrofon IN 

terminali
(18) <D> HDMI mini OUT 

terminali
(19) <n> Kulaklık terminali
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Parça Adları

(9)
(8)

(11)

(12)

(14)
(15)
(16)
(17)

(13)

(2)
(1)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(10)

(1) Kontak kapağı
(2) Aksesuar yerleştirme deliği
(3) Ekran
(4) Tripod soketi
(5) <W><X><Y><Z>: <V> çapraz 

tuşlar
(6) Seri numarası
(7) <x> Oynatma tuşu
(8) <B> Çoklu işlev çubuğu
(9) <A> AE kilidi/FE kilidi tuşu

(10) <S/u> AF noktası/İndeks/
Büyütme/Küçültme tuşu

(11) Askı montesi
(12) Kart yuvası kapağı
(13) Kart yuvası
(14) Pil kompartıman kapağı kilidi
(15) Pil kompartıman kapağı
(16) <L> Silme tuşu
(17) Aksesuar yerleştirme deliği
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Parça Adları

LCD Panel
Örnek ekran

Görüntülenen bilgiler fotoğraf makinesi 
durumuna göre değişir. Simge bilgileri 
için bkz. s. 617.

Vizör Bilgileri Ekranı
Örnek ekran

Görüntülenen bilgiler fotoğraf makinesi 
durumuna göre değişir.
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Parça Adları

Pil Şarj Cihazı LC-E6E
Pil Paketi LP-E6N/LP-E6 için şarj cihazı (s.40).

(3)

(4)

(2)

(1)

(1) Şarj lambası
(2) Pil paketi yuvası
(3) Elektrik kablosu
(4) Elektrik kablosu soketi
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Parça Adları

Askıyı Takma
Askının ucunu, fotoğraf makinesi askı 
montesi deliğinin altından geçirin. Sonra, 
şekilde gösterildiği gibi, askı tokasından 
geçirin. Askıda herhangi bir gevşeklik 
kalmaması ve toka sertçe çekildiğinde 
dahi sağlam tutulması için gevşekliği 
giderin. 
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Parça Adları

Kablo Koruyucusunu Kullanma
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlarken size verilen arabirim 
kablosunu veya bir orijinal Canon kablosu kullanın.
Arabirim kablosunu bağlarken, size verilen kablo koruyucusunu 
da kullanın. Kablo koruyucusunu kullanmanız bağlantının yanlışlıkla 
kesilmesini ve terminalin hasar görmesini önler.
Size Verilen Kablo Koruyucuyu ve Canon HDMI Kablosunu (Ayrı 
Satılır) Kullanma

1  

(2)(1)

2  

3  4  

(3)

5  

(4)

(1) Kablo koruyucu
(2) Klemp
(3) Verilen arabirim kablosu
(4) USB kablosu (ayrı satılır)
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Parça Adları

Opsiyonel Canon Arabirim Kablosunu Kullanma

(5)

Orijinal Canon arabirim kablosunu (ayrı 
satılır) kullanırken, kablo klempini kablo 
koruyucusuna geçirmeden önce kabloyu 
gösterildiği gibi (5) klempten geçirin.

 o Kablo koruyucusu takılmadan arabirim kablosu bağlanırsa dijital terminal 
hasar görebilir.
 o Arabirim kablosunun dijital terminale sağlam bağlandığından emin olun.

Fotoğraf makinesini televizyona bağlarken HDMI Kablosu HTC-100 (ayrı 
satılır) önerilir. HDMI kablosu bağlarken kablo koruyucusu da kullanın.
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1
Hazırlık ve Temel 

İşlemler
Bu bölümde, çekim öncesi hazırlık adımları ve temel fotoğraf 
makinesi işlemleri açıklanır.
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Pili Şarj Etme
1 Pille verilen koruyucu kapağı 

çıkarın.

2 Pili şarj cihazına iyice yerleştirin.

 z Pili çıkartırken bunun tersini yapın.

3 Pili şarj edin.
 z Elektrik kablosunu şarj cihazına 
bağlayın ve fişi elektrik prizine takın.
 g Şarj işlemi otomatik olarak başlar ve 
şarj lambası turuncu renkte yanıp 
söner.
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Pili Şarj Etme

Şarj Seviyesi
Şarj Lambası

Renk Ekran

%0-49

Turuncu

Saniyede bir kez yanıp 
söner

%50-74 Saniyede iki kez yanıp 
söner

%75 veya üstü Saniyede üç kez yanıp 
söner

Tam şarjlı Yeşil Açık

 z Tamamen tükenmiş bir pilin oda sıcaklığında (23°C / 73°F) 
tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürer. Pili şarj 
etmek için gerekli olan süre genelde ortam sıcaklığına ve pilde kalan 
şarj kapasitesine bağlıdır.

 z Güvenlik açısından düşük sıcaklıklarda (5–10°C / 41–50°F) yapılan 
şarj işlemi daha uzun sürer (yakl. 4 saat).
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Pili Şarj Etme

 z Satın alındığı zaman piller tam şarjlı değildir.
Kullanmadan önce pil paketini şarj edin.

 z Pili kullanacağınız gün veya bir gün öncesinde şarj edin.
Şarjlı bir pil, kullanılmadan saklandığı zaman bile yavaş yavaş deşarj olur 
ve şarj seviyesi azalır.

 z Pili şarj ettikten sonra, pili çıkarın ve şarj cihazını elektrik prizinden 
sökün.

 z Pilin şarjlı olup olmadığını kolaylıkla anlamak 
için koruyucu kapağı farklı bir yönde 
takabilirsiniz.
Pil şarj edilmişse, koruyucu kapağı pil şeklindeki 
< > delik pil üstündeki mavi etiketle aynı hizaya 
gelecek şekilde takın. Pil tükenmişse, koruyucu kapağı tam ters yönde 
takın.

 z Fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman pili çıkarın.
Pil uzun süre fotoğraf makinesi içinde tutulursa, az miktarda elektrik 
akımı salınır ve bu, pilin hızlı deşarj olmasına ve pil ömrünün kısalmasına 
neden olur. Pili koruyucu kapağını takarak saklayın. Pilin tam şarjlı 
haldeyken saklanması pil performansını düşürebilir.

 z Pil şarj cihazı yurt dışında da kullanılabilir.
Pil şarj cihazı 100 V AC ile 240 V AC 50/60 Hz aralığındaki bir güç 
kaynağı ile uyumludur. Gerekiyorsa, ilgili ülke veya bölgeye uygun, 
piyasadan temin edilebilecek bir fiş adaptörü kullanın. Pil şarj cihazına 
herhangi bir tür taşınabilir voltaj dönüştürücü takmayın. Pil şarj cihazı 
hasar görebilir.

 z Pil tamamen şarj edildikten kısa bir süre sonra tükeniyorsa bu pil 
ömrünün tükenmek üzere olduğunu gösterir.
Pilin şarj performansını kontrol edin (s. 387) ve yeni bir pil satın alın.

 o Şarj cihazı fişini çıkardıktan sonra yaklaşık 10 saniye priz uçlarına 
dokunmayın.
 o Kalan pil şarjı kapasitesi (s. 387) %94 veya üstü değeri gösterirse, pil 
şarj edilmez.
 o Size verilen şarj cihazı, LP-E6N/LP-E6 Pil Paketi dışındaki herhangi bir 
pili şarj etmez.
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Pili Takma/Çıkarma
Fotoğraf makinesine tam şarjlı bir LP-E6N (veya LP-E6) Pil Paketi 
takın.

Ek Yapma 

1 Pil kompartıman kapağı kilidini 
kaydırın ve kapağı açın.

2 Pili takın.
 z Elektrik kontakları aşağıda kalacak 
şekilde takın.

 z Pili yerine oturana kadar itin.

3 Kapağı kapatın.
 z Kapağa yerine kilitlenene kadar 
bastırın.

Pil Paketi LP-E6N veya LP-E6 dışındaki piller kullanılamaz.

Çıkarma
Kapağı açın ve pili çıkarın.

 z Pil çıkarma düğmesine ok ile 
gösterildiği gibi bastırın ve pili çıkarın.

 z Kısa devre oluşmasını önlemek için 
pile size verilen koruyucu kapağı (s. 
40) taktığınızdan emin olun.
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Kartı Takma ve Çıkarma
Çekilen görüntüler karta kaydedilir.

Yazma/silme yapılabilmesi için kartın yazmaya karşı koruma 
düğmesinin (1) yukarı konumda tutulduğundan emin olun.

Ek Yapma

1 Kapağı kaydırın ve açın.

(1) 2 Kartı takın.
 z Şekilde gösterildiği gibi, kartın 
etiketli yüzeyini kendinize doğru 
çevirin ve tık sesiyle yerine oturana 
kadar itin.

3 Kapağı kapatın.
 z Kapağı kapatın ve ok ile gösterilen 
yönde kaydırarak yerine oturtun.
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Kartı Takma ve Çıkarma

Çıkarma

(1)

1 Kapağı açın.
 z Açma/kapama düğmesini <2> 
konumuna getirin.

 z Erişim lambasının (1) kapalı 
olduğundan emin olun, sonra 
kapağı açın.

 z Ekranda [Kaydediyor...] mesajı 
görüntülenirse, kapağı kapatın.

2 Kartı çıkarın.
 z Kartı hafifçe bastırın ve çıkmasını 
sağlayın.

 z Kartı dik bir şekilde çıkarın, sonra 
kapağı kapatın.

Kartı Formatlama
Kart yeniyse veya öncesinde başka bir fotoğraf makinesi veya 
bilgisayarda formatlanmışsa (başlatılmışsa), kartı bu fotoğraf 
makinesinde formatlayın (s.373).

 o Olası çekim sayısı kart kapasitesine, görüntü kalitesi, ISO hızı, vb. 
ayarlarına göre değişir.
 o [z1: Kartsız çekim] seçeneğinin [Kapalı] olarak ayarlanması, kart 
takmayı unutmanızı önler (s.118).
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Kartı Takma ve Çıkarma

 o Erişim lambasının yanıyor veya yanıp sönüyor olması, görüntünün 
halihazırda karta kaydedildiğini veya karttan okunduğunu, karttan 
silindiğini veya verinin aktarıldığını gösterir. Bu sırada kart yuvası 
kapağını açmayın. Erişim lambası yanar veya yanıp sönerken asla 
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeyin. Aksi takdirde görüntü verisi, 
kart veya fotoğraf makinesi hasar görebilir.
• Kartı çıkarma.
• Pili çıkarma.
• Makineyi sallama veya sarsma.
• Bir güç kablosu bağlama veya sökme (şehir cereyanı aksesuarları 

(ayrı satılır) kullanıldığında).
 o Kartta önceden kaydedilmiş görüntüler varsa, görüntü numarası 
0001’den başlamayabilir (s.367).
 o Ekranda kartla ilişkili bir hata mesajı görüntülenirse, kartı çıkarın ve 
yeniden takın. Hata devam ederse, farklı bir kart kullanın.
Karttaki görüntüleri bir bilgisayara aktarın ve sonra kartı fotoğraf 
makinesiyle formatlayın (s.373). Kart normale dönebilir.
 o Kart kontaklarına parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. 
Kontakların su ve tozla temas etmesini önleyin. Kontaklarda toz/kir 
birikintisi olursa, arıza oluşabilir.
 o Multimedia kartlar (MMC) kullanılamaz. (Kart hatası görüntülenir.)
 o microSD’den SD’ye dönüştürme adaptörü ile UHS-II microSDHC/SDXC 
kartların kullanılması önerilmez. UHS-II kart kullandığınızda, SDHC/
SDXC kartları kullanın.
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Ekranı Kullanma
Ekran yönünü ve açısını değiştirebilirsiniz.

1 Ekranı çevirin.

175°

180°

90°

2 Ekranı döndürün.
 z Ekran çevrildiğinde, yukarı/aşağı 
döndürülebilir veya konuya doğru 
180° çevrilebilir.

 z Belirtilen açı sadece yaklaşık bir 
değerdir.

3 Kendinize doğru çevirin.
 z Normalde fotoğraf makinesini ekran 
size doğru bakar şekilde kullanın.

 o Döndürme ekseni (menteşesi) üzerine fazlasıyla güç uygulayarak ekranı 
zorla çevirmeye çalışmayın.
 o Fotoğraf makinesi terminaline bir kablo bağlıysa, ters çevrilen ekranın 
döndürülme açısı aralığı sınırlı olur.

 o Fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman, ekran yüzü içeriye bakacak 
şekilde kapatın. Ekranı koruyabilirsiniz.
 o Ekran makine önündeki konulara çevrildiğinde konuların bir ayna 
görüntüsü (sağa/sola çevrilmiş) görüntülenir.
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Cihaz Gücünü Açma
 z <1>
Fotoğraf makinesi açılır ve deklanşör 
perdesinin açılma sesi duyulur. RF 
lens takılmışsa diyaframın açılma sesi 
de duyulur.
 z <2>
Fotoğraf makinesi kapanır ve 
deklanşör perdesinin kapanma sesi 
duyulur. Kullanmadığınız zaman 
açma/kapama düğmesini bu konuma 
ayarlayın. RF lens takılmışsa 
diyaframın kapanma sesi de duyulur.

Tarihi, Saati ve Saati Dilimini Ayarlama
Açma/kapama düğmesine basılıp cihaz açıldığında, tarih/saat/saat 
dilimi ekranı görüntülenir. Tarih/saat/saat dilimi ayarı için bkz. s. 380

Arayüz Dilini Değiştirme
Arayüz dilini değiştirmek için bkz. s. 383.

Otomatik Sensör Temizliği
 z  Açma/kapama düğmesi <2> konumuna ayarlandığında, otomatik 
olarak sensör temizliği başlar. (Bir miktar gürültü duyulabilir.) Sensör 
temizliği esnasında ekranda <f> görüntülenir. Açma/kapama 
düğmesi <1> konumundayken de otomatik sensör temizliği 
etkinleştirilebilir. Bunu [53: Sensör temizliği] (s.392) içinde 
yapabilirsiniz.

 z  Güç düğmesi <1>/<2> kısa süre içinde üst üste açılırsa, <f> 
simgesi görüntülenmeyebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Görüntü karta kaydedilirken açma/kapama düğmesi <2> konumuna 
getirilirse, [Kaydediyor...] mesajı görüntülenir ve görüntü kaydı 
tamamlandıktan sonra cihaz gücü kapanır.
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Cihaz Gücünü Açma

z Pil Seviyesi Göstergesi
Açma/kapama düğmesi <1> olarak ayarlandığında, pil seviyesi 
aşağıda belirtilen altı seviyeden birini görüntüler. Yanıp sönen bir pil 
simgesi <b>, pilin pek yakında tükeneceğini gösterir.

Ekran
Seviye (%) 100–70 69-50 49-20

Ekran
Seviye (%) 19-10 9-1 0

 oAşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi pilin daha hızlı tükenmesine 
neden olur:
• Deklanşör tuşuna uzun süre yarım basılması.
• Resim çekilmemesine rağmen AF'nin sık sık etkinleştirilmesi.
• Lens Görüntü Sabitleyicisinin kullanılması.
• Wi-Fi işlevinin veya Bluetooth işlevinin kullanılması.
 o Gerçek çekim koşullarına bağlı olarak olası çekim sayısı azalabilir.
 o Lens işlemi, fotoğraf makinesi piliyle beslenir. Bazı lensler diğerlerine 
kıyasla daha hızlı pil tüketir.
 o Düşük ortam sıcaklıklarına pil seviyesi yeterli olsa bile çekim 
yapılamayabilir.

[53: Pil bilgisi]'ne bakarak pil durumunu inceleyin (s.387).
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Lensi Takma ve Çıkarma
Lens Takma

1 Kapakları çıkarın.
 z Arka lens kapağını ve gövde kapağını 
ok ile gösterildiği gibi çevirerek 
çıkarın.

2 Lensi takın.
 z Lens üzerindeki kırmızı yuva indeksi 
ile fotoğraf makinesi üzerindeki 
kırmızı yuva indeksini aynı hizaya 
getirin ve lensi okla gösterildiği gibi tık 
sesiyle yerine oturana kadar çevirin.

3 Lens odak modu düğmesini <AF> 
konumuna ayarlayın.

 z <AF> otomatik odak anlamına gelir.
 z <MF> manuel odak anlamına gelir. 
Otomatik odaklanma çalışmaz.

4 Ön lens kapağını çıkarın.
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Lensi Takma ve Çıkarma

Lensi Çıkarma
Lens çıkarma düğmesine basarken, 
lensi ok ile gösterildiği gibi çevirin.

 z Lensi durana kadar çevirin, sonra 
çıkarın.

 z Çıkardığınız lensin lens kapağını 
takın.

 o Hiçbir lensle doğrudan güneş ışığına bakmayın. Aksi takdirde, görüş 
kaybınız olabilir.
 o Lensi takıp çıkarırken makinenin açma/kapama düğmesini <2> 
konumuna getirin.
 o Lensin ön kısmı (odaklanma halkası) otomatik odaklanma esnasında 
dönerse, dönen parçaya asla dokunmayın.

Lensin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi için Lensin Kullanım Kılavuzuna 
bakın (s.4).

Tozlanma ve Kirlenmeyi Önlemek için İpuçları
 o Lens değişimini tozsuz bir mekanda hızlıca yapın.
 o Fotoğraf makinesini lens takılmadan saklarken, fotoğraf makinesi gövde 
kapağını taktığınızdan emin olun.
 o Takmadan önce gövde kapağı üzerindeki tozu alın. 
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EF/EF-S Lensleri Takma ve Çıkarma
Tüm EF ve EF-S lensleri opsiyonel Yuva Adaptörü EF-EOS R’yi takarak 
kullanabilirsiniz. Fotoğraf makinesi EF-M lenslerle kullanılamaz.

Lens Takma

1 Kapakları çıkarın.
 z Arka lens kapağını ve gövde kapağını 
ok ile gösterildiği gibi çevirerek 
çıkarın.

(2)(1) 2 Lensi adaptöre takın.
 z Lens üzerindeki kırmızı veya beyaz 
yuva indeksi ile adaptör üzerindeki 
ilgili yuva indeksini aynı hizaya getirin 
ve lensi okla gösterildiği gibi tık 
sesiyle yerine oturana kadar çevirin.

(1) Kırmızı indeks
(2) Beyaz indeks

(3)(3) 3 Adaptörü fotoğraf makinesine takın.
 z Adaptör üzerindeki kırmızı yuva 
indeksleri (3) ile fotoğraf makinesi 
üzerindeki noktaları aynı hizaya 
getirin ve lensi okla gösterildiği gibi tık 
sesiyle yerine oturana kadar çevirin.
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EF/EF-S Lensleri Takma ve Çıkarma

4 Lensin odak modu düğmesini <AF> 
konumuna ayarlayın.

 z <AF> otomatik odak anlamına gelir.
 z <MF> manuel odak anlamına gelir. 
Otomatik odaklanma çalışmaz.

5 Ön lens kapağını çıkarın.

Lensi Çıkarma

1 Adaptör çıkarma düğmesine basarken, 
lensi ok ile gösterildiği gibi çevirin.

 z Adaptörü durana kadar çevirin, sonra 
çıkartın.

2 Lensi adaptörden çıkarın.
 z Adaptörde lens serbest bırakma 
tuşunu basılı tutun ve lensi saat yönü 
tersine çevirin.

 z Lensi durana kadar çevirin, sonra 
çıkarın.

 z Çıkardığınız lensin lens kapağını 
takın.

Lens önlemleri için bkz. s. 51.
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Vizörü Kullanma
Vizörden bakarak vizörü etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca görüntülemeyi 
ekran veya vizörle sınırlandırabilirsiniz (s.403).

Vizör Netliğini Ayarlama
Diyopter ayarı düğmesini çevirin.

 z Vizör gösterimini netleştirmek için 
düğmeyi sola veya sağa çevirin.

 o Vizör ekranı ve makine ekranı aynı anda etkinleştirilemez.
 o Bazı en/boy oranlarında ekranın üst ve alt veya sol ve sağ kenarlarında 
siyah bantların görülmesine neden olabilir. Bu alanlar kaydedilmez.
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Temel İşlemler
Makineyi Tutma

 z Çekim Yaparken Ekranda İzleme
Çekim yaparken ekranı eğerek ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. s. 
47.

Geniş açıNormal açı Dar açı

 z Vizörden Bakarak Çekme
Net görüntü elde etmek için, fotoğraf makinesini sabit tutarak makine 
sarsıntısını önleyin.

Yatay çekim Dikey çekim

1. Sağ elinizle fotoğraf makinesini sapını sağlam bir şekilde kavrayın.
2. Sol elinizle lensin altını tutun.
3. Sağ elinizin işaret parmağıyla deklanşöre hafifçe basın.
4. Kollarınızı ve dirseklerinizi hafifçe gövdenize doğru çekin.
5. Gövdenizi sabitlemek için, bir ayağınızı diğerinin önüne yerleştirin.
6. Fotoğraf makinesini yüzünüze yaklaştırın ve vizörden bakın.
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Temel İşlemler

Deklanşör Tuşu
Deklanşörün iki adımı vardır. Deklanşöre yarım basabilirsiniz. Sonra 
deklanşöre tam basabilirsiniz.

Yarım Basma
Bu, enstantane hızını ve diyaframı 
ayarlayan otomatik odaklanma ve 
otomatik poz sistemini etkinleştirir.
Poz ayarı (enstantane hızı ve diyafram) 
ekranda, vizörde veya LCD panelde 
yaklaşık 8 saniye süreyle veya ölçüm 
zamanlayıcı* ile ayarlandığı süreyle 
görüntülenir.
* Ölçüm zamanlayıcısı varsayılan olarak 8 

saniyeye ayarlanmıştır.

Tam Basma
Bu eylemle çekim yapılır.

 z Fotoğraf Makinesi Sarsıntısını Önleme
Pozlama esnasında elde tutulan fotoğraf makinesi hareketine, 
fotoğraf makinesi sarsıntısı denir. Görüntü bulanıklığına neden 
olabilir. Fotoğraf makinesi sarsıntısını önlemek için şunlara dikkat 
edin:

 ●Fotoğraf makinesini sağlam tutun.
 ●Otomatik odaklanma için deklanşöre yarım basın, sonra yavaşça 
tam basın.

 o Deklanşöre yarım basmadan direkt tam basarsanız veya deklanşöre 
önce yarım basar ve hemen ardından tam basarsanız, fotoğraf makinesi 
çekim yapmadan önce biraz zaman geçer.
 o Menü ekranı veya görüntü oynatma esnasında bile, deklanşöre yarım 
basarak makineyi çekime hazır durumuna getirebilirsiniz.
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Temel İşlemler

<W> Mod Tuşu
Çekim modunu ayarlayabilirsiniz.

<W> tuşuna basın, sonra <6> 
kadranını çevirerek çekim modunu seçin.
Fotoğraf ve video çekim arasında geçiş 
yapmak için <W> tuşuna basın ve 
sonra <B> tuşuna basın.

<p> AF Başlatma Tuşu
[t], [d], [s], [f], [a] veya 
[BULB] çekim modunda deklanşör 
tuşuna yarım basmak ile aynı etkiyi 
üretir.

<B> Çoklu İşlev Tuşu
<B> tuşuna basarak ve <5> 
kadranını çevirerek ISO hızını, sürücü 
modunu, AF işlemini, beyaz ayarını ve 
flaş poz telafisini ayarlayabilirsiniz.
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Temel İşlemler

<6> Ana Kadran
(1) Bir tuşa bastıktan sonra <6> 

kadranını çevirin.
<W> veya <B> gibi bir tuşa 
basın, sonra <6> kadranını çevirin.
Deklanşöre yarım basılırsa, fotoğraf 
makinesi çekime hazır hale duruma geri 
döner.

(2) Sadece <6> kadranını çevirin.
Ekran, vizör veya LCD panelden 
bakarken <6> kadranını çevirin.
Enstantane hızı, diyafram vb. ayarı 
yapmak için bu kadranı kullanın.

Kontroller Çoklu işlev kilidi ile kilitlenmiş olsa bile Adım (1) gerçekleştirilebilir 
(s.60).
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Temel İşlemler

<5> Hızlı Kontrol Kadranı
(1) Bir tuşa bastıktan sonra <5> 

kadranını çevirin.
<W> veya <B> gibi bir tuşa 
basın, sonra <5> kadranını çevirin.
Deklanşöre yarım basılırsa, fotoğraf 
makinesi çekime hazır hale duruma geri 
döner.

(2) Sadece <5> kadranını çevirin.
Ekran, vizör veya LCD panelden 
bakarken <5> kadranını çevirin.
Bu kadranı, poz telafisi miktarını, manuel 
poz için diyafram değerini vb. ayarlamak 
için kullanın.

Kontroller Çoklu işlev kilidi ile kilitlenmiş olsa bile Adım (1) gerçekleştirilebilir 
(s.60).
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Temel İşlemler

<R> Çoklu İşlev Kilidi Düğmesi
[56: Çoklu işlev kilidi]’ni ayarlayıp <R> tuşuna bastığınızda, 
ayarların Ana kadran, Hızlı kontrol kadranı, M-Fn çubuğu veya kontrol 
halkası ile veya dokunmatik ekran paneline dokunularak yanlışlıkla 
değiştirilmesini önlersiniz. Kontrolleri yeniden açmak için tekrar <R> 
tuşuna basın.
[56: Çoklu işlev kilidi] ile ilgili ayrıntılar için bkz. s. 416.

<U> LCD Panel Bilgisi Değiştirme/Aydınlatma Tuşu
 z <U> tuşuna her bastığınızda LCD 
paneldeki bilgiler değişir.

 z <U> tuşunu (9) basılı tutarak LCD 
paneli aydınlatın.

Bulb poz esnasında, deklanşöre tam basılınca LCD panel aydınlatması 
kapanır.

<T> Kontrol Halkası
Sıkça kullandığınız bir işlevi RF lensler veya yuva adaptörleri üzerindeki 
kontrol halkasına atayabilirsiniz (s.555). Varsayılan olarak hiçbir işlev 
atanmamıştır.
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Temel İşlemler

<m> M-Fn (Çoklu İşlev) ÇubuğuM

Sıkça kullandığınız işlevleri <m> 
çubuğunu kaydırma ve her uca dokunma 
işlemine atayabilirsiniz. Varsayılan olarak 
hiçbir işlev atanmamıştır.

Satın alım sonrasında veya hiçbir işlev 
atanmamışken [84: M-Fn çubuğunu 
özelleştir] ayar menüsü için kısayol 
ekranına <m> simgesinin sol ucuna 
dokunarak erişebilirsiniz. Ayar ekranına 
erişmek için [Evet]’i seçin (s.561).

Temel İşlemler
Kaydır
<M>m> simgesine dokunduktan 
hemen sonra parmağınızı sola veya 
sağa kaydırın.

Dokunun (sol uç)
<m> simgesinin sol ucuna dokunun, 
sonra hemen parmağınızı kaldırın.

Dokunun (sağ uç)
<m> simgesinin sağ ucuna dokunun, 
sonra hemen parmağınızı kaldırın.

Parmağınızı <m> tuşuna bastıktan hemen sonra kaldırmadıkça işlemler 
iptal edilir.
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Temel İşlemler

INFO Tuşu
<B> tuşuna her bastığınızda 
gösterilen bilgiler değişir.
Aşağıdaki örnek ekranlar fotoğraflar 
içindir.
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Menü İşlemleri ve Ayarları Yapma

(1)

(7)
(5)

(3)

(2)

(4)
(6)

(1) <M> tuşu
(2) <B> tuşu
(3) Ekran
(4) <V> çapraz tuşlar

(5) <0> tuşu
(6) Hızlı kontrol kadranı
(7) Ana kadran

[A] Modu Menü Ekranı

* [A] modunda bazı sekmeler ve menü öğeleri görüntülenmez.
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Menü İşlemleri ve Ayarları Yapma

[t], [d], [s], [f], [a] ve [BULB] Modlarındaki ekran

(2)

(3)

(10)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)

(1) Ana sekmeler
(2) İkincil sekmeler
(3) Menü öğeleri
(4) z: Çekim
(5) 2: Otomatik odak

(6) 3 : Oynatma
(7) 5 : Ayar
(8) 8 : Özel İşlevler
(9) 9 : Menüm
(10) Menü ayarları

Menü Ayarı Prosedürü

1 Menü ekranını görüntüleyin.
 z <M> tuşuna basın.

2 Bir sekme seçin.
 z Ana sekmeler arasında geçiş yapmak 
için <B> tuşuna basın.

 z <6> kadranını çevirerek bir ikincil 
sekme seçin.

 z Örneğin, bu kılavuzdaki [z4] 
sekmesi, z (Çekim) sekmesinin 
soldan dördüncü kutusu [ ] 
seçildiğinde görüntülenen ekranı 
belirtir.
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Menü İşlemleri ve Ayarları Yapma

3 Bir öğe seçin.
 z <5> kadranını çevirerek bir öğe 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

4 Bir seçeneği belirleyin.
 z <5> kadranını çevirerek bir 
seçeneği belirleyin.

 z Geçerli ayar mavi renkte gösterilir.

5 Seçeneği onaylayın.
 z <0> tuşuna basarak ayarlayın.

6 Ayardan çıkın.
 z <M> tuşuna basarak tamamlayın 
ve çekime hazırlanın.

 o Menü işlevlerine dair açıklamalarda bunda böyle menü ekranının 
görüntülenmesi için <M> tuşuna basılmış olduğu varsayılır.
 o Menü işlemi yapmak için ayrıca menü ekranına dokunabilir veya <V> 
çapraz tuşlarına basabilirsiniz.
 o İşlemi iptal etmek için <M> tuşuna basın.
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Menü İşlemleri ve Ayarları Yapma

Karartılan Menü Öğeleri
Örneğin: Vurgulu ton önceliği

Karartılan menü öğeleri ayarlanamaz. 
Menü öğesi, başka bir işlev bu ayarı 
geçersiz kılıyorsa karartılır.

Karartılan menü öğesini seçip <0> 
tuşuna basarak geçersiz kılan işlevi 
görebilirsiniz.
Geçersiz kılan işlevin ayarlarını iptal 
ederseniz, karartılan menü öğesi 
ayarlanabilir hale gelir.

Karartılmış bazı menü öğeleri için geçersiz kılan işlevi göremeyebilirsiniz.

[56: Tüm makine ayarlarını temizle] ile menü işlevlerini varsayılan 
ayarlarına sıfırlayabilirsiniz (s.419).
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d Dokunmatik Ekran İşlemi
Parmağınızla ekrana dokunarak veya parmağınızı ekranda 
sürükleyerek de makineyle işlem yapabilirsiniz.

Dokun
Örnek ekran (Hızlı Kontrol)

 z Ekrana parmağınızla dokunun (kısa 
süre dokunun ve sonra ekrandan 
kaldırın).

 z Örneğin, [Q] simgesine 
dokunduğunuz zaman Hızlı Kontrol 
ekranı görüntülenir. [2] simgesine 
dokunarak bir önceki ekrana geri 
dönebilirsiniz.

Sürükle
Örnek ekran (Menü ekranı)

 z Ekrana dokunurken parmağınızı 
kaydırın.

 o [53: Bip sesi] seçeneği [Dokun ] olarak ayarlanırsa dokunmatik 
işlemler sırasında bip sesi duyulmaz (s.386).
 o Dokunmatik kontrolün yanıt hassasiyeti ayarlanabilir (s.385).
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Q Hızlı Kontrol
Ekranda gösterilen ayarları doğrudan seçebilir ve ayarlayabilirsiniz. 
Buna Hızlı Kontrol denir.

1 <Q> tuşuna basın (7).

2 Bir ayar öğesini seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak bir öğe 
seçin.

 z Soldaki ekran görüntülendiğinde <W> 
<X> <Y> <Z> tuşlarına basarak 
seçim yapın.

3 Bir seçeneği belirleyin.
 z Ayarı değiştirmek için <6> veya 
<5> kadranını çevirin veya <Y> 
<Z> tuşuna basın. Bu işlemlerin 
ardından bir tuşa basılarak ayarlanan 
işlevler de vardır.

 z Ayarı tamamlamak ve önceki ekrana 
geri dönmek için <0> tuşuna 
basın.

Hızlı Kontrol ayarları için ekrana da dokunabilirsiniz (s.67).
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2
Çekim

Bu bölümde çekim işlemi anlatılmakta ve çekim ([z]) 
sekmesindeki menü ayarları tanıtılmaktadır.

 z Bir sayfa başlığının sağındaki M simgesi işlevin sadece 
[t], [d], [s], [f], [a] veya [BULB] modunda 
kullanıldığını gösterir.
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-1 Fotoğraf Çekimi

Fotoğraflar için [Çekim Modu] Ayarları
Fotoğraf çekime hazırlanmak için 
<W> tuşuna basın, sonra <B> 
tuşuna basarak soldaki [Çekim modu] 
ekranına erişin.

[A] :  Sahne Akıllı Otomatik (s.123)
[t] : Esnek öncelikli AE (s.140)
[d] : Program AE (s.132)
[s] : Enstantane Öncelikli AE 
(s.134)
[f] : Diyafram Öncelikli AE (s.136)
[a] : Manuel poz (s.138)
[BULB] : Bulb (s.158)
[w/x/y] : Özel çekim modu   
 (s.417)

2
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Sekme Menüleri: Fotoğraf Çekimi
 z Çekim 1

s.75
s.78
s.80
s.118
s.118

 z Çekim 2

s.110
s.179

 z Çekim 3

s.155
s.85
s.104
s.109
s.119
s.120
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Sekme Menüleri: Fotoğraf Çekimi

 z Çekim 4

s.97
s.100
s.102
s.117
s.88, 92, 95

 z Çekim 5

s.107
s.105
s.121
s.130
s.166
s.161

 z Çekim 6

s.159
s.115
s.151
s.150
s.149
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Sekme Menüleri: Fotoğraf Çekimi

[A] modunda aşağıdaki ekran görüntülenir.

 z Çekim 1

s.75
s.78
s.118
s.118
s.130
s.192
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Özellikler Dizini: Fotoğraf Çekimi
Çekim Modları
 z [A] modu B s.123
 z [t] modu B s.140
 z [d] modu B s.132
 z [s] modu B s.134
 z [f] modu B s.136
 z [a] modu B s.138
 z [BULB] modu B s.158

Menüler/Çekim Özellikleri
 z Görüntü kalitesi B s.75
 z Dual Pixel RAW B s.78
 z Kırpma/en-boy oranı B s.80
 z ISO hızı (fotoğraflar) B s.83
 z Resim Stili B s.88
 z Beyaz ayarı B s.97
 z Özel Beyaz Ayarı B s.100
 z Beyaz ayar değişimi/braketleme 
B s.102

 z Otomatik Işık İyileştirici B s.104
 z Yüksek ISO hızları için  
parazit azaltma B s.105

 z Uzun pozlar için parazit azaltma 
B s.107

 z Vurgulu ton önceliği B s.109
 z Lens bozulma  
düzeltmesi B s.110

 z Titreme azaltma B s.115
 z Renk alanı B s.117
 z Kartsız çekim B s.118
 z Görüntü inceleme süresi B 
s.118

 z Ölçüm zamanlayıcı B s.119

 z Poz simülasyonu B s.120
 z Toz Silme Verisi B s.121
 z Dokunmatik Deklanşör B s.130
 z Sürücü modu B s.144
 z Otomatik zamanlayıcı B s.147
 z Sessiz LV çekim B s.150
 z Sessiz deklanşör B s.151
 z Ölçüm modu B s.152
 z Poz telafisi B s.154
 z AEB B s.155
 z AE kilidi B s.157
 z Bulb zamanlayıcı B s.159
 z HDR modu B s.161
 z Çoklu pozlar B s.166
 z Uzaktan kumanda B s.174
 z Uzaktan kumanda düğmesi B 
s.176

 z Harici flaş B s.177
 z Flaş işlevi ayarları B s.179
 z Flaş Özel İşlevi  
ayarları B s.187
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Görüntü Kalitesi Ayarı
Piksel sayısını ve görüntü kalitesini seçebilirsiniz. JPEG görüntü kalitesi 
seçenekleri 73, 83, 74, 84, 7a, 8a ve b seçeneğini içerir. 
RAW görüntü kalitesi seçenekleri 1 ve F seçeneğini içerir.

1 [z1: Görüntü kalitesi]’ni seçin.

2 Görüntü kalitesini ayarlayın.  
 z RAW kalitesini seçmek için <6> 
kadranını çevirin ve JPEG kalitesini 
seçmek için <Y> <Z> tuşlarına 
basın.

 z <0> tuşuna basarak ayarlayın.

Görüntü kalitesi ayarı ekranında [****] ile gösterilen çekim sayısı, gerçek en/
boy oranı ne olursa olsun daima [Full-frame] ayarı için geçerlidir (s.80).

 o Hem RAW hem de JPEG görüntü için [–] öğesi ayarlanırsa, 73 
ayarlanır.
 o Hem RAW hem de JPEG seçildiğinde, her çekimde aynı görüntü seçilen 
görüntü kalitesinde RAW ve JPEG dosya tipine de eşzamanlı olarak 
kaydedilir. İki görüntü, aynı dosya numarasıyla kaydedilir (dosya uzantısı: 
.JPG; JPEG için ve .CR3; RAW için).
 o b; 7 (İyi) kalitesinde olacaktır.
 o Görüntü kalitesi simgelerinin anlamı: 1 RAW, F Kompakt RAW, 
JPEG, 7 İyi, 8 Normal, 3 Büyük, 4 Orta, 6 Küçük.
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Görüntü Kalitesi Ayarı

RAW Görüntüler
RAW bir görüntü, görüntü sensörünün dijital veriye dönüştürülen ham 
veri çıkışıdır. Karta olduğu gibi kaydedilir ve kalite şu şekilde seçilebilir: 
1 veya F. F seçeneği 1 seçeneğinden daha küçük dosya 
boyutlu RAW görüntüler üretir.
RAW görüntüler [31: RAW görüntü işleme] ile (s.339) işlemden 
geçirilebilir ve bir JPEG görüntü olarak kaydedilebilir. (1 için olduğu 
gibi tüm JPEG boyut seçenekleri F için kullanılabilir.) RAW 
görüntünün kendisi değişmeyeceğinden, RAW görüntülerden farklı 
işleme koşulları ile istediğiniz sayıda JPEG görüntü elde edebilirsiniz.
RAW görüntüleri işlemek için Digital Photo Professional'ı (EOS 
yazılımı) kullanın. Kullanım amaçlarına göre görüntüler üzerinde çeşitli 
ayarlamalar yapabilir ve JPEG ya da bu ayarların efektlerini yansıtan 
diğer tipte görüntüler üretebilirsiniz.

RAW Görüntüleri İşleme Yazılımı
 o RAW görüntüleri bir bilgisayarda görüntülemek için Digital Photo 
Professional (bundan sonra DPP, EOS yazılımı olarak anılacak) 
kullanılması önerilir.
 o Eski DPP 4.x sürümleriyle, bu makineyle çekilen RAW görüntüler 
işlenemez. Bilgisayarınızda DPP 4.x sürümünden daha eski bir sürüm 
yüklüyse, Canon’un web sitesinden DPP’nin en son sürümünü bulun 
ve güncelleyin (s.572). (Eski sürümün üzerine yazılacaktır.) DPP 
3.x sürümü veya daha eski sürümlerinde bu makineyle çekilen RAW 
görüntüleri işlemden geçiremez.
 o Piyasada mevcut olan yazılım seçenekleri bu makineyle çekilen RAW 
resimleri görüntülemeyebilir. Uyumlulukla ilgili bilgi almak için yazılım 
üreticisine danışın.
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Görüntü Kalitesi Ayarı

Görüntü Kalitesi Seçme Rehberleri
Dosya boyutu, olası çekim sayısı ve maksimum seri çekim rehberleri 
için bkz. s. 609.

Sürekli Çekimde Maksimum Seri Çekim Sayısı
Yaklaşık maksimum çekim sayısı çekim 
ekranının sol üst köşesinde ve vizörün 
sağ alt kısmında görüntülenir.
Sürekli çekim için maksimum seri çekim 
99 ve üstüyse, ekranda “99” şeklinde 
gösterilir.

Maksimum seri çekim sayısı “99” olarak gösteriliyorsa bu, 99 veya daha 
fazla sürekli çekim yapabileceğinizi belirtir. 98 veya altına eriştiğinde 
değer azalmaya başlar. Ekrandaki ve LCD paneldeki [BUSY] mesajı dahili 
arabelleğin dolduğunu belirtir ve çekim geçici olarak durur. Sürekli çekim 
kesilirse, maksimum seri çekim yükselir. Çekilen görüntülerin hepsi karta 
kaydedildikten sonra, sürekli çekime devam edebilir ve 609. Sayfadaki 
tabloda belirtilen sayıda maksimum seri çekim yapabilirsiniz.
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Dual Pixel RAW Çekim Ayarı
Bu özellik etkinken 1 veya F görüntü çekilmesi, görüntü 
sensöründen alınan Dual Pixel bilgilerini içeren özel, Dual Pixel RAW 
görüntüler üretir. Buna Çift Piksel RAW çekim denir.
Bu görüntüleri EOS fotoğraf makinelerine yönelik Digital Photo 
Professional yazılımında işlemden geçirirken, netliğe ince ayar yapmak 
(derinlik bilgisiyle), makinenin görüş noktasını bir miktar kaydırmak ve 
ışık lekelerini azaltmak için Dual Pixel verilerinin sunduğu avantajlardan 
yararlanabilirsiniz.
Sonuçlar çekim koşullarına göre değişir. Bu nedenle bu özelliği 
kullanmadan önce Dual Pixel RAW özelllikleri ve görüntü işleme 
hakkında detaylı bilgi almak için Digital Photo Professional 
Kullanım Kılavuzuna başvurun.

1 [z1: Dual Pixel RAW]’ı seçin.

2 [Açık]’ı seçin.  
 z <B> tuşuna basın ve devam 
etmeden önce Yardım ekranını 
(s.405) okuyun.

3 Görüntü kalitesini 1 veya F 
olarak ayarlayın.

 z Görüntü kalitesini 1, 1+JPEG, 
F veya F+JPEG olarak 
ayarlayın.
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Dual Pixel RAW Çekim Ayarı

4 Resmi çekin.
 g Dual Pixel verisi içeren bir RAW 
görüntü (Dual Pixel RAW görüntü) 
kaydedilir.

 oAçma/kapama düğmesi <1> konumuna ayarlanır veya makine 
otomatik kapanmadan çıkarak işleme devam ederse başlatma daha 
uzun sürer.
 o Dual Pixel RAW ile çekim yaparken sürekli çekim hızı düşer (s.144). 
Maksimum seri çekim de düşer.
 o <o> sürücü modu kullanılamaz. Mod <o> olarak ayarlandığında 
<i> ayarının etkisine sahip olur.
 o RAW veya RAW+JPEG görüntülerde parazit daha dikkat çekici olabilir.
 o Tek dokunuşla görüntü kalitesi ayarı kullanılamaz.

Dual Pixel RAW Düzeltme Miktarı ve Etkisi
 o Büyük lens diyaframları düzeltme miktarını ve etkisini artırır.
 o Düzeltme miktarı ve etkisi bazı lensler için ve bazı çekim sahnelerinde 
yeterli olmayabilir.
 o Düzeltme miktarı ve etkisi makinenin yönüne (dikey veya yatay) bağlı 
olarak değişir.
 o Düzeltme miktarı ve etkisi bazı çekim koşullarında yeterli olmayabilir.
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Kırpma/En-Boy Oranı AyarıN
RF veya EF lenslerle çekilen görüntüler normalde full-frame çekimde 
yaklaşık 36,0 x 24,0 mm sensör boyutuyla çekilir. Ancak kırpmalı 
çekimde görüntünün merkezini izole edip sanki bir telefoto lens kullanır 
gibi yaklaşık 1,6x (APS-C boyutu) oranında büyütebilir veya çekimden 
önce çekim uygulamanıza uygun bir en/boy oranını ayarlayabilirsiniz.
EF-S lenslerde merkezde 3:2 en/boy oranlı bir görüntü çekilir, yaklaşık 
1,6x (APS-C boyutlu) oranında büyütülür.

1 [z1: zKırpma/en-boy oranı]’nı 
seçin.

2 Bir öğe seçin. 
 z [Full-frame], [1,6x (kırp)], [1:1 (en/
boy oranı)], [4:3 (en/boy oranı)] 
veya [16:9 (en/boy oranı)]’nı seçin.

 z EF-S lenslerle [1,6x (kırp)] otomatik 
olarak ayarlanır ve başka bir seçenek 
kullanılamaz.

 z Çekim alanı ekranını değiştirmeden 
devam etmek için <0> tuşuna 
basın ve 4. adıma gidin.

3 Çekim alanının nasıl 
görüntüleneceğini seçin.

 z 2. adımdaki ekranda <B> tuşuna 
basın.

 z Görüntüleme yöntemini seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 o 74/84/7a/8a görüntü kalitesi seçenekleri [1,6x (kırp)] 
ayarlandığında veya EF-S lensler ile kullanılamaz.
 o Görüntü kalitesi 74/84/7a/8a ayarındayken yapılan kırpmalı 
çekimler sırasıyla 73/83/b/b görüntüler üretir.
 o [1:1 (en/boy oranı)], [4:3 (en/boy oranı)] veya [16:9 (en/boy oranı)] 
ayarlandığında bir EF-S lensle çekim yapmak ayarı otomatik olarak 
temizler ve 3:2 en/boy oranında [1.6x (kırp)] ile çekim yapar.
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Kırpma/En-Boy Oranı Ayarı

Ayar örnekleri
Y ayarı

U ayarı veya EF-S lens 
kullanımı

4 Resmi çekin.
 z [1,6x (kırp)] ayarlandığında veya bir 
EF-S lens kullanıldığında görüntü 
yaklaşık 1,6x oranında büyütülmüş 
görüntülenir.

 z [1:1 (en/boy oranı)], [4:3 (en/boy 
oranı)] veya [16:9 (aspect ratio)] 
ayarlandığında, siyah bant veya 
kontur içinde kalan görüntü çekilir.

V ve S ayarı

W ve R ayarı
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Kırpma/En-Boy Oranı Ayarı

 o [1.6x (kırp)] ayarlandığında veya EF-S lensler kullanıldığında 
kırpılan alan dışında kalan ayarlar RAW çekimde kaydedilmez.
 o [1.6x (kırp)] ayarlandığında veya EF-S lensler kullanıldığında ekranda 
[Çekim alanı]’nın etkisi olmaz.
 o [85: Kırpma bilgisi ekle] seçeneği sadece [Full-frame] ayarlandığında 
kullanılabilir.
 o [z1: zKırpma/en-boy oranı] ayarı, bir harici Speedlite tarafından 
otomatik flaşlı zum (otomatik flaş kapsamı ayarı) için baz olarak 
kullanılamaz.

 o Kırpma veya en/boy oranı ayarı için kullanılan piksel sayıları hakkında 
daha fazla bilgi için bkz. s. 610.
 o Kırpma veya en/boy oranı ayarlandığında dikeyde ve yatayda görüş 
alanı kapsamının neredeyse %100’ü korunur.
 o Bir en/boy oranı ayarlandığında tam boyutta çekilen RAW görüntülere 
en/boy oranı bilgileri eklenir. RAW görüntüler oynatıldığında, çekim için 
kullanılan görüntü alanı çizgilerle belirtilir. Slayt gösterisinde sadece 
çekim görüntüsü alanının gösterileceğini unutmayın (s.331).
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i: Fotoğraflar için ISO Hızını AyarlamaN
ISO hızını (görüntü sensörünün ışığa hassasiyeti) ortam ışıklandırma 
seviyesine göre ayarlayın. [A] modunda ISO hızı otomatik olarak 
ayarlanır (s.608).
Video çekimde ISO hızı hakkında bilgi almak için bkz. s. 607.

1 <B> tuşuna basın (9).
 z Ekranda bir görüntü görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.

2 ISO hızı birimini seçin.
 z <5> kadranını çevirerek ISO hızı 
değerini seçin.

3 ISO hızını ayarlayın. 
 z <6> kadranını çevirerek ayarlayın.
 z ISO hızı ISO 100 - 40.000 aralığında 
1/3 duraklı artışlarla ayarlanır.

 z ISO hızını otomatik olarak ayarlamak 
için [AUTO]'yu seçin.

 z ISO Otomatik ayarı ile ilgili ayrıntılar 
için bkz. s. 608.

Kullanılabilir ISO hızı aralığını L’den (ISO 50 eşdeğeri) H1’e (ISO 51.200 
eşdeğeri) veya H2’ye (ISO 102.400 eşdeğeri) genişletmek için [ISO hızı 
aralığı] ([z3: zISO hızı ayarları] altında) ayarı yapın (s.85).
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Fotoğraflar için ISO Hızını Ayarlama

ISO Hızı Rehberi
 z Düşük ISO hızları görüntü parazitini azaltır ancak bazı çekim 
koşullarında makine/konu titremesi riskini artırır veya odağa alınan 
alanı (sığ alan derinliği) azaltır.

 z Yüksek ISO hızlarında düşük ışık altında çekim yapılabilir, daha 
geniş bir alan odağa alınır (daha derin alan derinliği) ve flaş aralığı 
daha uzun olur ancak görüntüde parazit oluşabilir.

 o H1 (ISO 51200 eşdeğeri) ve H2 (ISO 102400 eşdeğeri), genişletilmiş 
ISO hızı ayarları oldukları için, parazitlenme (ışık noktaları, bantlanma, 
vb.) ve renk bozulmaları daha çok göze çarpabilir ve çözünürlük 
normalden düşük olur.
 o L (ISO 50 eşdeğeri), genişletilmiş bir ISO hızı ayarı olduğu için, dinamik 
aralık standart ayarla kıyaslandığında daha dar olur.
 o [z3: Vurgulu ton önceliği] seçeneği [Açık] veya [Güçlendirilmiş] 
(s.109) olarak ayarlandığında, L (ISO 50 eşdeğeri), ISO 100/125/160, 
H1 (ISO 51200 eşdeğeri) ve H2 (ISO 102400 eşdeğeri) seçilemez.
 o Yüksek bir ISO hızıyla, yüksek sıcaklıkta, uzun poz veya çoklu poz 
ile çekim yaparken görüntü paraziti (pürüzlü bulanıklık, ışık noktaları, 
bantlanma, vb.), renk düzensizlikleri veya renk kayması görülebilir.
 o Aşırı miktarda parazit oluşturan ortamlarda çekim yaparken (örneğin, 
yüksek ISO hızı kombinasyonları, yüksek sıcaklık ve uzun pozlar), 
görüntüler düzgün şekilde kaydedilmeyebilir.
 o Yakın plan konu çekiminde yüksek ISO hızı ve flaş kullanırsanız, aşırı 
pozlanma oluşabilir. 
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Fotoğraflar için ISO Hızını Ayarlama

Manuel Olarak Ayarlanabilen ISO Hızı Aralığı
Manuel olarak ayarlanabilir ISO hızı aralığı (minimum ve maksimum 
limitler) ayarı yapabilirsiniz. L (ISO 50 eşdeğeri) ila H1 (ISO 51200 
eşdeğeri) aralığında minimum ve ISO 100 ila H2 (ISO 102400 eşdeğeri) 
aralığında maksimum ayarı yapabilirsiniz.

1 [z3: zISO hızı ayarları]’nı seçin.

2 [ISO hızı ayarları]’nı seçin.

3 Minimum limiti ayarlayın. 
 z Minimum limit kutusunu seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z ISO hızını seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

4 Maksimum limiti ayarlayın. 
 z Maksimum limit kutusunu seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z ISO hızını seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

5 [Tamam]'ı seçin.
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Fotoğraflar için ISO Hızını Ayarlama

ISO Otomatik için ISO Hızı Aralığını Ayarlama
Otomatik ISO için ISO Otomatik ayarı ISO 100 - 40.000 aralığında 
ayarlayabilirsiniz. ISO 100 - 25.600 aralığında minimum ve ISO 200 - 
40.000 aralığında maksimum ayarı yapabilirsiniz.

1 [Otomatik aralık]’ı seçin.

2 Minimum limiti ayarlayın.
 z Minimum limit kutusunu seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z ISO hızını seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

3 Maksimum limiti ayarlayın.
 z Maksimum limit kutusunu seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z ISO hızını seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

4 [Tamam]'ı seçin.

[Minimum] ve [Maksimum] ayarları, ISO hızı güvenli değişim için minimum 
ve maksimum hızlar olarak işlev görür (s.545).
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Fotoğraflar için ISO Hızını Ayarlama

Otomatik ISO için Minimum Enstantane Hızını Ayarlama
Minimum enstantane hızını ayarlayarak, ISO Otomatik ayarlandığında 
enstantane hızının otomatik olarak çok yavaşa düşmemesini 
sağlayabilirsiniz.
Bu, geniş açı lensiyle hareketli konu çekiminde veya bir telefoto lensi 
kullanırken [d] ve [f] modlarında etkilidir. Bu, makine sarsıntısını ve 
konu bulanıklığını önler.

1 [Min. enstantane hızı]’nı seçin.

Otomatik ayarlanır 2 İstediğiniz minimum enstantane 
hızını ayarlayın.

 z [Otomatik] veya [Manuel]’i seçin.
 z [Otomatik] seçimi yaparsanız, <6> 
kadranını çevirerek standart hıza 
kıyasla istediğiniz hızı (yavaş veya 
hızlı) ayarlayın, sonra <0> tuşuna 
basın.

Manuel ayarlanır  z [Manuel] seçimi yaparsanız, <6> 
kadranını çevirerek enstantane hızını 
ayarlayın, sonra <0> tuşuna basın.

 o [Otomatik aralık] ile ayarlanan maksimum ISO hızı limitiyle doğru poz elde 
edilemiyorsa, standart bir poz elde edilmesi için [Min. enstantane hızı] değerinden 
daha düşük bir enstantane hızı ayarlanır.

 o Bu işlev, flaşlı çekime ve video çekimine uygulanmaz.

[Otomatik (Standart)] ayarlandığında, minimum enstantane hızı, lens odak uzaklığının 
tersi olacaktır. [Yavaş]'tan [Hızlı]'ya tek adımlık geçiş, tek bir enstantane hızı adımına 
eşittir.
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Resim Stili SeçmeN
Bir preset Resim Stili seçerek, fotoğraf ifadenize veya konunuza uygun 
görüntü özellikleri elde edebilirsiniz.
[A] modunda [D] (Otomatik) ayarı otomatik olarak ayarlanır.

1 [z4: Resim Stili]’ni seçin.

2 Bir Resim Stili seçin.
 z Resim Stili'ni seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.
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Resim Stili Seçme

Resim Stili Karakteristikleri 

 z [D] Otomatik
Renk tonu sahneye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Renkler 
canlı görünür; özellikle mavi gökyüzü, yeşilli ve gün batımı sahneleri.

[Auto] ile istenen renk elde edilemezse, başka bir Resim Stili kullanın.

 z [P] Standart
Görüntü canlı, net ve berrak görünür. Bu, birçok sahneye uygun 
genel amaçlı bir Resim Stilidir.
 z [Q] Portre
Hoş cilt tonları için. Görüntü yumuşak görünür. Yakın plan portre için 
uygundur.
[Renk tonu] (s.93) değiştirilerek cilt tonu ayarlanabilir.
 z [R] Manzara
Canlı maviler ve yeşiller için ve çok net ve berrak görüntüler için. 
Etkileyici manzara çekimlerinde etkilidir.
 z [u] İyi Detay
Detaylı kontur ve ince konu dokusu tanımı için uygundur. Renkler bir 
miktar canlı olur.
 z [S] Nötr
Bilgisayarla görüntü işlemek için uygundur. Doğal renkler ve makul 
parlaklık ve renk doygunluğuna sahip yumuşak görüntüler için.
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Resim Stili Seçme

 zU Aslı Gibi
Bilgisayarla görüntü işlemek için uygundur. 5200K renk sıcaklığında 
güneş altında çekilen bir konunun rengi, konunun kolorimetrik 
rengine göre ayarlanır. Makul parlaklık ve renk doygunluğuna sahip 
yumuşak görüntüler için.
 z [V] Monokrom
Siyah ve beyaz görüntüler yaratır.

[Monokrom] Resim Stili ile çekilmiş JPEG görüntülerden renkli görüntüler 
alınamaz.

 z [W] Kullanıcı Tanımlı 1–3
[Portre], [Manzara] gibi temel bir stili, bir Resim stili dosyasını vb. 
kaydedebilir ve istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (s. 95). Henüz 
ayarlanmamış bir Kullanıcı Tanımlı Resim Stili ile resimler varsayılan 
[Standart] ayarı ile aynı özellikleri taşıyacak şekilde çekilir.
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Semboller 
Resim Stili seçim ekranında [Keskinlik], [Kontrast] ve diğer ayarlar 
için [Şiddet], [İncelik] veya [Eşik] değeri simgeleri görüntülenir. 
Sayısal değerler, ilgili Resim Stili için belirlenen ayar değerlerini belirtir. 

Semboller

g

Keskinlik
A Güç
B İncelik
C Eşik

h Kontrast
i Doygunluk
j Renk tonu
k Filtre efekti (Tek Renkli)
l Tonlama efekti (Tek Renkli)

Video çekim sırasında [Keskinlik]’in hem [İncelik] hem de [Eşik] ayarları 
için bir yıldız “*” gösterilir. [İncelik] ve [Eşik] videolara uygulanmaz.
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Resim Stilini ÖzelleştirmeN
Resim Stillerini özelleştirebilirsiniz. [Kontrast] veya [Keskinlik] 
([Şiddet], [İncelik] ve [Eşik]) gibi Resim Stili ayarlarını yapabilirsiniz. 
Efektlerin etkisini görmek için deneme çekimleri yapın. [Monokrom] 
seçeneğini özelleştirmek için bkz. s. 94.

1 [z4: Resim Stili]’ni seçin.

2 Bir Resim Stili seçin.
 z Ayarlanacak Resim Stilini seçin, sonra 
<B> tuşuna basın.

3 Bir öğe seçin.
 z Bir öğe ([Keskinlik] içinde [Şiddet] 
gibi) seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z Ayarlar ve efektler ile ilgili ayrıntılar 
için bir sonraki sayfaya bakın.
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4 Öğeyi ayarlayın.
 z Efekt seviyesini ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z <M> tuşuna basarak yapılan 
ayarı kaydedin ve Resim Stili çekim 
ekranına geri dönün.
 g Varsayılan ayarlarını değiştirdiğiniz 
ayarlar mavi renkte gösterilir.

Ayarlar ve Efektler 

g

Keskinlik
A Şiddet 0: Zayıf kontur vurgusu 7: Güçlü kontur vurgusu
B İncelik*1 1: İnce 5: Grenli
C Eşik*2 1: Düşük 5: Yüksek

h Kontrast -4: Düşük kontrast +4: Yüksek kontrast
i Doygunluk -4: Düşük doygunluk +4: Yüksek doygunluk
j Renk tonu -4: Kırmızımsı cilt tonu +4: Sarımsı cilt tonu

*1: Vurgulanacak konturların incelik derecesini belirtir. Rakam küçüldükçe konturlar 
daha ince görüntülenir.

*2: Konu ile çevreleyen alan arasındaki kontrast farkına göre konturun ne kadar 
vurgulanacağını ayarlar. Kontrast farkı az olduğunda küçük rakam konturu daha 
fazla vurgular. Ancak, küçük rakam kullanıldığında parazitlenme görülme olasılığı 
yükselir.

 o Video çekim için [Netlik]’in [İncelik] ve [Eşik] ayarları ayarlanamaz 
(görüntülenmez).
 o 3. adımda [Varsayılan ayar] seçilirse, ilgili Resim Stili parametresi 
ayarlarını varsayılan değerlerine çevirebilirsiniz.
 o Değiştirdiğiniz Resim Stili ile çekim yapmak için, önce ayarlanan Resim 
Stilini seçin ve sonra çekin.
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[V] Tek Renkli Ayarı
Önceki sayfada açıklanan [Kontrast] veya [Keskinlik]’in [Şiddet], 
[İncelik] ve [Eşik] gibi efektlerinin yanı sıra [Filtre efekti] ve [Tonlama 
efekti] ayarı da yapabilirsiniz.

[k] Filtre efekti
Tek renk görüntüye eklenen bir 
filtre efektiyle, beyaz bulutları veya 
yeşil ağaçları daha fazla önce plana 
çıkarabilirsiniz. 

Filtre Örnek Efektler
N: Yok Filtre efekti olmayan, normal siyah/beyaz görüntü.

Ye: Sarı Mavi gökyüzü daha canlı, beyaz bulutlar daha berrak görünür.

Veya: 
Turuncu

Mavi gökyüzü kısmen daha karanlık görünür. Günbatımı daha 
parlak görünür.

R: Kırmızı Mavi gökyüzü oldukça karanlık görünür. Sonbahar yaprakları 
daha net ve parlak görünür.

G: Yeşil Cilt tonları ve dudaklar daha dingin görünür. Yeşil ağaç yaprakları 
daha net ve parlak görünür.

[Kontrast] değerinin yükseltilmesi, filtre efektini daha çok belirginleştirir.

[l] Tonlama efekti
Bir tonlama efekti uygulandığında, 
seçilen renkte bir tek renkli görüntü elde 
edilir. Daha etkileyici görüntüler üretmek 
istediğinizde etkilidir.
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Resim Stilini KaydetmeN
[Portre] veya [Manzara] gibi baz bir Resim Stili seçebilir, bunu 
istediğiniz gibi ayarlayabilir ve şunlar altına kaydedebilirsiniz: [Kul. 
Tanm. 1], [Kul. Tanm. 2] veya [Kul. Tanm. 3] altına kaydedebilirsiniz. 
Farklı ayarlarla çok sayıda Resim Stili yaratırken kullanışlıdır.
EOS Utility’yi (EOS yazılımı) kullanarak fotoğraf makinesine 
kaydettiğiniz Resim Stillerini burada değiştirebilirsiniz.

1 [z4: Resim Stili]’ni seçin.

2 [Kul. Tanm. *]’yı seçin.
 z [Kul. Tanm. *]'yı seçin, sonra <B> 
tuşuna basın.

3 <0> tuşuna basın.
 z [Resim Stili] seçilmiş durumdayken, 
<0> tuşuna basın.

4 Baz Resim Stilini seçin.
 z Baz Resim Stili'ni seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Fotoğraf makinesine EOS Utility (EOS 
yazılımı) ile kaydedilmiş olan stilleri 
ayarlarken de bu şekilde stil seçin.
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Resim Stilini Kaydetme

5 Bir öğe seçin.
 z Bir öğe ([Keskinlik] içinde [Şiddet] 
gibi) seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

6 Öğeyi ayarlayın.
 z Efekt seviyesini ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z Ayrıntılar için bkz. “Resim Stilini 
Özelleştirme” (s.92).

 z <M> tuşuna basarak yapılan 
ayarı kaydedin ve Resim Stili çekim 
ekranına geri dönün.
 g Baz Resim Stili, [Kul. Tanm. *] 
seçeneğinin sağ tarafında belirtilir.
 g Mavi stil adları, ayarları varsayılan 
değerlerinden değiştirdiğinizi belirtir.

 o Bir Resim Stili zaten [Kul. Tanm. *] altına kaydedilmişse, baz Resim 
Stili, daha önce kaydedilen Kullanıcı Tanımlı Resim Stilinin parametre 
ayarlarını iptal eder.
 o [56: Tüm kamera ayarlarını temizle] (s. 419) uygulanırsa, tüm [Kul. 
Tanm. *] ayarları varsayılan değerlerine geri çevrilir.

 o Kayıtlı bir Resim Stili ile çekim yapmak için, kayıtlı [Kul. Tanm. *]’nı 
seçin, sonra çekin.
 o Bir Resim Stilinin fotoğraf makinesine kaydedilme prosedürü için EOS 
Utility Talimatlarına başvurun.
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B: Beyaz AyarıN
Beyaz ayarı (WB), beyaz alanların beyaz görülmesini sağlar. Normalde 
Otomatik [Q] (Ambiyans önceliği) veya [Qw] (Beyaz önceliği) 
ayarıyla, doğru beyaz ayarı elde edilir. Otomatik ayarı ile doğal 
görünümlü renkler elde edilmezse, ışık kaynağına uygun beyaz ayarını 
seçebilir veya beyaz bir nesne çekimiyle manuel olarak kendiniz 
ayarlayabilirsiniz.
[A] modunda [Q] (Ambiyans önceliği) seçeneği otomatik olarak 
ayarlanır.

1 <B> tuşuna basın (9).
 z Ekranda bir görüntü görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.

2 Beyaz ayarı öğesini seçin.
 z <5> kadranını çevirerek beyaz 
ayarı ayar öğesini seçin.

3 Bir beyaz ayarı seçin.
 z <6> kadranını çevirerek seçim 
yapın.

 o [Q] ve [Qw] ayarı talimatları için bkz. s. 99.
 o İstediğiniz renk sıcaklığını ayarlamak için [P] ayarını ([z4: Beyaz 
ayarı] altında) seçin, sonra <6> kadranını çevirin.
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(Yakl.)
Ekran Modu Renk Sıcaklığı (K: Kelvin)

Q
Otomatik (Ambiyans önceliği, 
s.99)

3000-7000
Qw Otomatik (Beyaz önceliği, 

s.99)
W Gün ışığı 5200
E Gölgeli 7000
R Bulutlu, alacakaranlık, günbatımı 6000
Y Tungsten ışığı 3200
U Beyaz floresan ışığı 4000
D Flaşlı Otomatik ayarlanır*

O Özel (s.100) 2000-10000
P Renk sıcaklığı (s.101) 2500-10000

* Renk sıcaklığı aktarma özelliği olan Speedlite flaşlarla kullanılabilir. Diğer 
durumda, yaklaşık 6000 K olarak sabitlenir.

Beyaz Ayarı
İnsan gözü, aydınlatma tipinden bağımsız olarak beyaz nesneleri beyaz 
görür. Dijital fotoğraf makinesiyle renk düzeltme bazının beyaz ayarı, 
aydınlatmanın renk sıcaklığına göre belirlenir ve sonra beyaz alanların 
beyaz görünmesi için renk yazılım ile ayarlanır. Bu işlev ile doğal renk 
tonları olan resimler çekebilirsiniz. 



-C
an

on
 E

ura
sia

-

99© CANON EURASIA 2018

Beyaz Ayarı

[Q] Otomatik Beyaz Ayarı 
[Q] (Ambiyans önceliği) ile tungsten ışıklı sahne çekerken 
görüntünün renk sıcaklığı dağılımının yoğunluğunu biraz artırabilirsiniz. 
[Qw] (Beyaz önceliği) seçimi yaparsanız, görüntünün renk sıcaklığı 
dağılımının yoğunluğunu azaltabilirsiniz.
Eski EOS fotoğraf makinesi modellerindeki Otomatik beyaz ayarıyla 
eşleştirmek istiyorsanız [Q] (Ambiyans önceliği) seçimi yapın.

1 [z4: Beyaz ayarı]’nı seçin.

2 [Q] seçimi yapın.
 z [Q] seçiliyken <B> tuşuna 
basın.

3 Bir öğe seçin.
 z Bir öğe seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

[Qw] (Beyaz önceliği) Ayarı Önlemleri
 o Konudaki sıcak renk dağılımı soluklaşabilir.
 o Ekranda birden fazla ışık kaynağı yer aldığında, resimdeki sıcak renk 
dağılımı azaltılamayabilir.
 o Flaş kullanılırken, renk tonu [Q] (Ambiyans önceliği) ile aynı olur.
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[O] Özel Beyaz Ayarı 
Özel beyaz ayarıyla çekim mekanındaki belirli ışık kaynağı için manuel 
beyaz ayarı yapabilirsiniz. Bu prosedürü çekimin yapılacağı yerin ışık 
kaynağı altında yaptığınızdan emin olun.

1 Beyaz bir nesneyi fotoğraflayın.
 z Fotoğraf makinesini düz beyaz 
konuya doğru çevirin ve ekranın 
beyaz renkle kaplanmasını sağlayın.

 z Manuel olarak odaklanın ve beyaz 
nesne için ayarlanan standart pozla 
çekim yapın.

 z Herhangi bir beyaz ayarını 
kullanabilirsiniz.

2 [z4: Özel Beyaz Ayarı]’nı seçin.

3 Beyaz ayarı verisini alın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 1. Adımda 
çekilen görüntüyü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.
 g Verileri aktarmak için [Tamam]’ı seçin.

4 [z4: Beyaz ayarı]’nı seçin.

5 Özel beyaz ayarını seçin.
 z [O] seçimi yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.
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 o 1. adımda elde edilen poz, standart pozdan çok farklı oluyorsa, doğru 
beyaz ayarı elde etmek mümkün olmayabilir.
 o Aşağıdaki görüntüler seçilemez: Resim Stili [Monokrom] ayarındayken 
çekilen resimler, çoklu poz görüntüleri, kırpılan görüntüler ve başka bir 
fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimler.

Beyaz bir nesne çekmek yerine, gri bir kart veya standart %18 gri reflektör 
(piyasadan temin edilebilir) çekimi de yapabilirsiniz.

[P] Renk Sıcaklığı Ayarı
Beyaz ayarının renk sıcaklığı değerini ayarlayabilirsiniz. Bu, ileri 
düzeyde kullanıcılar içindir.

1 [z4: Beyaz ayarı]’nı seçin.

2 Renk sıcaklığını ayarlayın.
 z [P] seçimi yapın.
 z <6> kadranını çevirerek istediğiniz 
renk sıcaklığını ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z Renk sıcaklığı, 100 K’lık artışlarla 
yaklaşık 2500 K ila 10000 K 
aralığında ayarlanabilir.

 o Yapay bir ışıklandırma kaynağı için renk sıcaklığı ayarı yapılırken, 
gerekiyorsa beyaz ayarı düzeltmesi (macenta veya yeşil sapma) 
uygulayın.
 o Piyasadan temin edilen bir renk sıcaklığı ölçeriyle alınan okumaya 
[P] ayarı yapmak istiyorsanız, deneme çekimleri yapın ve renk 
sıcaklığı ölçerin okuması ile fotoğraf makinesinin renk sıcaklığı okuması 
arasındaki farkı telafi etmek için ayar yapın.
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u Beyaz Ayar DüzeltisiN 
Ayarlanan beyaz ayarını düzeltebilirsiniz. Bu ayarın yapılması, 
piyasadan temin edebileceğiniz bir renk sıcaklığı dönüştürme filtresi 
veya renk telafi filtresinin kullanılmasıyla aynı etkiyi oluşturur. Her bir 
renk, bir ila dokuz seviye arasında düzeltilebilir.
Bu işlev, renk sıcaklığı dönüştürmeyi ve renk telafisi filtrelerini ve 
bunların efektlerini bilen ileri düzeydeki kullanıcılara yöneliktir.

Beyaz Ayarı Düzeltmesi

1 [z4: BA Değiş/Tara]’yı seçin.

Örnek ayar: A2, G1

2 Beyaz ayarı düzeltmesini ayarlayın.
 z “■” işaretini uygun konuma getirmek 
için <V> çapraz tuşlarını kullanın.

 z B, mavi; A, kehribar; M, macenta ve 
G, yeşildir. Görüntüleri renk dengesi, 
hareket yönündeki renge doğru 
ayarlanır.
 g Ekranın sağında, “Shift” ibaresi yönü 
ve düzeltme miktarını belirtir.

 z <L> tuşuna basıldığında, [BA Değiş/
Tara] ayarları iptal edilir.

 z <0> tuşuna basarak ayardan çıkın.

Mavi/kehribar düzeltmesinin bir seviyesi, renk sıcaklığı dönüştürme 
filtresinin yaklaşık 5 mired'ine eşittir. (Mired: Bir renk sıcaklığı dönüştürme 
filtresinin yoğunluğu gibi renk sıcaklığı değerini belirtmek için kullanılan 
ölçüm birimidir.)
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Beyaz Ayar Düzeltisi

Beyaz Ayarı Otomatik Braketleme
Sadece tek çekimde, farklı renk tonlarına sahip görüntü eşzamanlı 
olarak kaydedilebilir. Geçerli beyaz ayarının renk sıcaklığı baz alınarak, 
görüntü mavi/kehribar ve macenta/yeşil temelinde braketlenir. Buna 
beyaz ayarı braketleme (WB Bkt.) denir. Beyaz ayarı braketleme, tekli 
artışlarla ±3 seviyeye kadar yapılabilir.

±3 seviyede B/A sapması Beyaz ayarı braketleme miktarını 
ayarlayın.

 z “Beyaz Ayarı Düzeltmesi" için 2. 
adımda, <5> kadranı çevrildiğinde, 
ekrandaki “■” işareti “■ ■ ■” (3 nokta) ile 
değişir.

 z Kadran saat yönünde çevrildiğinde, B/
A braketlemesi ayarlanır ve saat yönü 
tersine çevrildiğinde M/G braketlemesi 
ayarlanır.
 g Sağ tarafta “Braket” ibaresi braketleme 
yönünü ve düzeltme miktarını belirtir.

 z <L> tuşuna basıldığında, [BA Değiş/
Tara] ayarları iptal edilir.

 z <0> tuşuna basarak ayardan çıkın.

 o Beyaz ayarı braketleme sırasında sürekli çekimde maksimum seri çekim 
sayısı düşer.
 o Tek çekimde üç görüntü kaydedileceği için, kartın çekimi kaydetmesi 
daha uzun sürebilir.

 o Görüntü şu sırayla braketlenir: 1. Standart beyaz dengesi, 2. Mavi (B) 
sapma ve 3. Kehribar (A) sapma veya 1. Standart beyaz dengesi, 2. 
Macenta (M) sapma ve 3. Yeşil (G) sapma.
 o Beyaz ayarı braketleme ile birlikte beyaz ayarı düzeltmesi ve AEB ayarı 
da yapılabilir. Beyaz ayarı braketleme ile birlikte AEB ayarı yapılırsa, tek 
bir çekimde toplam dokuz görüntü kaydedilir.
 o WB braketleme ayarlandığında beyaz ayarı simgesi yanıp söner.
 o “Bracket” braketleme demektir.
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Otomatik Parlaklık ve Kontrast DüzeltmeN 
Görüntü karanlık çıkarsa veya kontrast düşük olursa, parlaklık ve 
kontrast otomatik olarak düzeltilir. Bu işleve Otomatik Işık İyileştirici 
denir. Varsayılan ayar, [Standart] ayarıdır.
[A] modunda [Standart] ayarı otomatik olarak ayarlanır.

1 [z3: Otomatik Işık İyileştirici]’yi 
seçin.

2 Bir düzeltme seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

3 Resmi çekin.
 g Görüntü gerekli parlaklık ve kontrast 
düzeltmeleri yapılarak kaydedilir.

 o Bazı çekim koşullarında parazit artabilir ve netlik değişebilir.
 o Otomatik Işık İyileştirici efekti çok güçlüyse ve sonuçlar istediğiniz 
parlaklıkta değilse, [Düşük] veya [Kapalı] ayarı yapın.
 o [Kapalı] dışında bir ayar yapılır ve pozu koyulaştırmak için poz telafisi, 
flaş pozu kullanılırsa, görüntü buna rağmen parlak çıkabilir. Daha koyu 
bir poz elde etmek için bu işlevi önce [Kapalı] seçeneğine getirin.
 o [Yüksek] ile maksimum seri çekim düşer. Karta görüntü kaydı da daha 
uzun sürer.

2. Adımda <B> tuşuna basar ve [M veya B modlarında kapalı] 
ayarındaki [X] onay işaretini kaldırırsanız, [z3: Otomatik Işık İyileştirici] 
seçeneği [a] ve [BULB] modlarına da ayarlanabilir.
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Parazit Azaltma AyarıN 
Yüksek ISO Hızı Parazit

Bu işlev görüntüdeki paraziti azaltır. Özellikle yüksek ISO hızlarıyla 
çekim yaparken etkilidir. Düşük ISO hızlarında çekim yaparken, resmin 
karanlık kısımlarındaki (gölgeli yerler) parazit daha da azaltılır.

1 [z5: Yüksek ISO hızı NR]’yi seçin.

2 Seviyeyi ayarlayın.
 z İstediğiniz parazit seviyesini seçin, 
sonra <0> tuşuna basın.

 z [M] Çoklu Çekimde Parazit Azaltma
[Yüksek]'ten daha yüksek görüntü kalitesiyle parazit azaltma yapar. 
Tek tek çekimde, peş peşe dört çekim yapılır ve bunlar otomatik 
olarak hizalanarak tek bir JPEG resminde birleştirilir.
Görüntü kalitesi RAW veya RAW+JPEG olarak ayarlanırsa, [Multi 
Shot Noise Reduction] ayarı yapamazsınız.

3 Resmi çekin.
 g Resim parazit azaltma uygulanarak 
kaydedilir.
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Parazit Azaltma Ayarı

Çoklu Çekimde Parazit Azaltma Ayarıyla İlgili Önlemler
 o Fotoğraf makinesi sarsıntısı nedeniyle görüntülerde büyük kaymalar 
varsa parazit azaltma seviyesi daha düşük olabilir.
 o Fotoğraf makinesini elde tutarak çekim yapıyorsanız, makine sarsıntısını 
önlemek için makineyi sağlam tutun. Bir tripod kullanmanız önerilir.
 o Bir hareketli konu çekimi yaparsanız, hareketli konu arkada iz bırakabilir.
 o Otomatik görüntü hizalama tekrarlayan desenleri (kareli, çizgili vb.) 
bulunan veya düz, tek renk tonlu görüntülerde düzgün bir şekilde 
çalışmayabilir.
 o Peş peşe dört çekim yapılırken konu parlaklığında değişiklik olursa, 
görüntüde düzensiz pozlama görülebilir.
 o Çekimden sonra parazit azaltma ve görüntü birleştirme yaptıktan sonra 
bir görüntünün karta kaydedilmesi zaman alabilir. Görüntüler işlenirken 
[BUSY] görüntülenir ve işleme tamamlanana kadar çekim yapılamaz.
 o AEB kullanılamaz.
 o Bulb çekim, Servo AF, Sessiz çekim, AEB veya WB braketleme ile 
çekim, RAW veya RAW+JPEG görüntü çekimiyle veya uzun poz parazit 
azaltma, çoklu poz veya HDR modu gibi özelliklerle [Çoklu Çekimde 
Parazit Azaltma] kullanılamaz.
 o Flaşlı fotoğraf çekimi yapılamaz. EOS uyumlu harici Speedlite flaşların 
AF yardımcı ışığının [24: AF yard ışık patlama] ayarına göre 
yanacağını unutmayın.
 o Video çekimde [Çoklu Çekimde Parazit Azaltma] kullanılmaz 
(görüntülenmez).
 o [Standart] aşağıdaki işlemlerden birini yaparsanız otomatik ayarlanır: 
Açma/kapama düğmesinin <2> konumuna getirilmesi, kartın 
değiştirilmesi veya [t], [d], [s], [f] veya [a] dışında bir çekim 
modunun ayarlanması.
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Parazit Azaltma Ayarı

Uzun Poz Parazit Azaltma
1 sn. veya daha uzun süre pozlanan görüntülerde uzun pozlarda 
karşılaşılan parazit (ışık noktaları ve bantlanma) azaltılabilir.

1 [z5: Uzun poz parazit azaltma]’yı 
seçin.

2 Bir azaltma seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z [AUTO] Otomatik
1 sn veya daha uzun pozlarda, tipik uzun pozlama paraziti tespit 
edilirse, otomatik olarak parazit azaltma uygulanır. Birçok durumda 
[Otomatik] ayarı yeterince etkili olur.
 z [ON] Açık
1 sn. veya daha uzun tüm pozlara parazit azaltma uygulanır. [Açık] 
ayarı, [Otomatik] ayar ile giderilemeyen paraziti gidermekte başarılı 
olabilir.

3 Resmi çekin.
 g Resim parazit azaltma uygulanarak 
kaydedilir.
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 o [Otomatik] veya [Açık] ayarlandığında, resim çekildikten sonra, parazit 
azaltma için geçer süre pozlama kadar olabilir.
 o Görüntüler [Açık] ayarında, [Kapalı] veya [Otomatik] ayarlarına kıyasla 
daha grenli görünür.
 o Parazit azaltılırken [BUSY] mesajı görüntülenir ve işleme tamamlanana 
kadar çekim ekranı görüntülenmez. Çekim ekranı görüntülendikten sonra 
yeniden çekim yapabilirsiniz.
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Vurgulu Ton ÖnceliğiN
Aşırı pozlanmış kırpılan vurgulamaları azaltabilirsiniz.

1 [z3: Vurgulu ton önceliği]’ni seçin.

2 Bir seçeneği ayarlayın.
 z [Açık]: Vurgulu alanlardaki 
gradasyonu iyileştirir. Dinamik 
aralık standart %18'lik griden parlak 
vurgulamalara genişletilir. Griler ile 
vurgulamalar arasındaki renk geçişi 
pürüzsüzleşir.

 z [Güçlendirilmiş]: Bazı çekim 
koşullarında fazla pozlanmış vurguları 
[Açık] seçeneğinden daha fazla 
azaltır.

3 Resmi çekin.
 g Resim vurgulama tonu önceliği 
uygulanarak kaydedilir.

 o Parazitlenmede biraz artış olabilir.
 o Kullanılabilir ISO aralığı ISO 200’den başlar. Genişletilmiş ISO hızları 
ayarlanamaz.
 o Video çekimde [Güçlendirilmiş] kullanılmaz (görüntülenmez).
 o [Güçlendirilmiş] ayarı ile bazı sahnelerde beklenen sonuçlar 
alınamayabilir.
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Optik Özellikler Nedeniyle Oluşan Lens 
Bozulmalarını DüzeltmeN 
Periferik aydınlatmanın bozulması, lensin optik karakteristikleri 
nedeniyle resim kenarlarını karanlık görülmesine neden olan bir 
olgudur. Lensin optik karakteristikleri nedeniyle oluşan görüntü 
bozulmasına denir. Görüntü kontüründeki renk dağılması kromatik 
bozulma olarak adlandırılır. Kırınım sorunu diye adlandırılan diyafram 
sorunu nedeniyle görüntü netliği azalabilir. Bu lens bozulmaları 
düzeltilebilir. Lens bozulmalarını, kırınımı ve düşük filtre nedeniyle 
oluşan netlik kaybını düzeltmek için Dijital Lens İyileştirici de 
kullanabilirsiniz.
Varsayılan olarak [Çevre aydınlatma düzeltmesi] ve [Dijital Lens 
İyileştirici], [Kromatik hata düzelmesi] ve [Kırınım düzeltmesi], 
[Açık] olarak ayarlanır ve [Bozulma düzeltmesi], [Kapalı] olarak 
ayarlanır.
Fotoğraf makinesine lens düzeltme verisi kaydedildiğinde [A] 
modunda da periferi aydınlatması düzeltmesi ve Dijital Lens İyileştirici 
uygulanır.

1 [z2: Lens bozulma düzeltmesi]’ni 
seçin.

2 Bir öğe seçin.
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Optik Özellikler Nedeniyle Oluşan Lens Bozulmalarını Düzeltme

3 [Açık]’ı seçin.
 z Takılan lensin adının ve (kırınım 
düzeltme hariç) [Düzeltme verisi var] 
mesajının görüntülendiğini onaylayın.

 z [Açık]'ı seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

4 Resmi çekin.
 z Görüntü lens bozulması düzeltilerek 
çekilir.

Periferik Aydınlatma Düzeltmesi

 o Çekim koşullarına bağlı olarak, görüntü periferisinde parazitlenme 
olabilir.
 o ISO hızı yükseldikçe düzeltme verisi miktarı azalır.

Uygulanan düzeltme miktarı, Digital Photo Professional (EOS yazılımı) ile 
uygulanan maksimum düzeltme miktarından daha az olur.

Çarpıklık Düzeltmesi

 o Fotoğraf makinesi çarpıklığı düzeltmek için çekim sırasında görünen 
alandan daha dar bir görüntü alanını çeker, bu da görüntüyü bir miktar 
kırpar ve algılanan çözünürlüğü bir miktar düşürür.
 o Çarpıklı düzeltme ayarı görüş açısını bir miktar değiştirebilir.
 o Kırpılan görüntü miktarı fotoğraf ve videoya göre farklılık gösterebilir.
 o Görüntüleri büyüttüğünüzde, ekrandaki görüntülere çarpıklık düzeltmesi 
uygulanmaz.
 o Çarpıklık düzeltmesi uygulanan görüntülerde ekli Toz Temizleme Verisi 
(s.121) yoktur.

Çarpıklık düzeltme ile çekilen videolar çekmek için kullanabileceğiniz 
lensler ile ilgili bilgi almak için Canon’un web sitesini ziyaret edin.
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Optik Özellikler Nedeniyle Oluşan Lens Bozulmalarını Düzeltme

Dijital Lens İyileştirici

 o Çekim koşullarına bağlı olarak düzeltme efektleriyle birlikte parazit 
yoğunlaşabilir. Görüntü kenarları da vurgulanabilir. Çekimden 
önce Resim Stili keskinliğini ayarlayın veya gerekirse [Dijital Lens 
İyileştirici]’yi [Kapalı] olarak ayarlayın.
 o ISO hızı yükseldikçe düzeltme verisi miktarı azalır.
 o Video çekimde [Dijital Lens İyileştirici] görünmez. (Düzeltme 
yapılamaz.)

[Dijital Lens İyileştirici] etkinleştirildiğinde bu seçenekler görüntülenmese 
de hem kromatik bozulma hem de kırınım düzeltilir.
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Optik Özellikler Nedeniyle Oluşan Lens Bozulmalarını Düzeltme

Kromatik Bozulma Düzeltmesi

[Dijital Lens İyileştirici] etkinleştirildiğinde [Kromatik hata düzeltmesi] 
görüntülenmez.

Kırınım Düzeltmesi

 o Çekim koşullarına bağlı olarak düzeltme efektleriyle birlikte parazit 
yoğunlaşabilir.
 o ISO hızı yükseldikçe düzeltme verisi miktarı azalır.
 o Video çekimde [Kırınım düzeltmesi] görünmez. (Düzeltme yapılamaz.)

 o “Kırınım düzeltmesi” ile kırınıma ek olarak düşük geçişli filtrenin yol 
açtığı çözünürlük bozulması sorunu, vb. de düzeltilir. Bu nedenle açık 
diyaframa yakın diyaframlarda da düzeltme etkilidir.
 o [Dijital Lens İyileştirici] etkinleştirildiğinde [Kırınım düzeltmesi] 
görüntülenmez.
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Optik Özellikler Nedeniyle Oluşan Lens Bozulmalarını Düzeltme

Lens Düzeltme Verisi
Lens bozulma düzeltmeleri için lens düzeltme verisi fotoğraf makinesine 
kaydedilir (burada saklanır). [Açık] seçildiğinde, periferi aydınlatma 
düzeltmesi, çarpıklık düzeltmesi, Dijital Lens İyileştirici, kromatik bozulma 
düzeltmesi ve kırınım düzeltmesi otomatik olarak uygulanır.
Düzeltme verisine sahip olan lensler için, makineye düzeltme verisi 
kaydı yapmak gerekmez.

Lens Bozulma Düzeltmesi için Genel Önlemler
 o Periferik aydınlatma düzeltmesi, kromatik bozulma düzeltmesi, çarpıklık 
düzeltmesi ve kırınım düzeltmesi daha önce çekilmiş olan JPEG 
resimlere uygulanamaz.
 o Canon marka olmayan bir lens kullanılırken, ekranda [Düzeltme verisi 
var] mesajı görüntülense bile düzeltme seçeneğini [Kapalı] olarak 
ayarlamanız önerilir.
 o Görüntünün periferisinin büyütülmesi, kayda geçmemiş görüntü 
parçalarının görüntülenmesine neden olabilir.
 o Kullanılan lenste mesafe bilgileri bulunmuyorsa düzeltme miktarı (kırınım 
düzeltmesi hariç) daha az olur.

Lens Bozulma Düzeltmesi için Genel Notlar
 o Lens bozulma düzeltmesinin efekti kullanılan lense ve çekim koşullarına 
bağlı olarak değişir. Ayrıca efekti fark etmek kullanılan lens, çekim 
koşulları, vb. nedeniyle de zor olabilir.
 o Düzeltmeyi ayırt etmek zor oluyorsa, çekimden sonra görüntüyü büyütüp 
kontrol etmenizi öneririz.
 o Bir genişletici veya doğal boyutlu dönüştürücü takıldığında bile 
uygulanabilir.
 o Takılan lensin düzeltme verisi fotoğraf makinesine kaydedilmemişse, 
elde edilen sonuç düzeltme seçeneğinin [Kapalı] olarak ayarladığı 
koşulla aynıdır (kırınım düzeltmesi hariç).
 o Gerekirse EOS Utility Kullanma Kılavuzuna başvurun.
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Titreme AzaltmaN  
Floresan ışığı gibi bir ışık kaynağı altında yüksek enstantane hızıyla 
çekim yapıyorsanız, ışık kaynağındaki dengesizlikler titremeye neden 
olabilir ve görüntü dikeyde dengesiz pozlanır. Bu koşullar altında 
sürekli çekim kullanılırsa, görüntü genelinde dengesiz pozlama veya 
renk görülebilir. Bu özellik fotoğraf makinesinin titreme frekansını 
algılamasını ve pozu ve renkleri, titremeden daha az etkilenmiş 
fotoğraflar çekmesini sağlar.

1 [z6: Titreme önlemeli çekim]’i 
seçin.

2 [Açık]’ı seçin.

3 Resmi çekin.
 z Çekim öncesinde [Açık] ayarı 
yaptıktan veya ışık kaynağı 
değiştikten sonra titremeyi manuel 
olarak algılamak için <Q> tuşuna 
basın, [Titreme önlemeli çekim]’i 
seçin, sonra <B> tuşuna basın.

 z Resim titremeden kaynaklanan poz 
ve renk tonu bozulmalarına karşı 
daha dengeli çekilir.

 o [Açık] ayarı yapıldığında, titreyen ışık kaynağı altında yapılan çekimde 
deklanşör serbest bırakma süresi gecikmesi uzayabilir. Ayrıca, sürekli 
çekim hızı düşer ve çekim intervali düzensizleşir.
 o 100 Hz veya 120 Hz dışındaki frekans titremeleri tespit edilemez. Ayrıca, 
sürekli çekimde ışık titreme frekansında değişiklikler olursa, titreme 
efektleri azaltılamaz.
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 o [t], [d] veya [f] modunda, sürekli çekim sırasında enstantane 
hızı değişir ve aynı sahneyi farklı enstantane hızlarında birden fazla kez 
çekerseniz, renk tonu tutarsız olabilir. Tutarsız renk tonlarını önlemek 
için, sabit enstantane hızında [t], [s] veya [a] modunu kullanın.
 o Çekilen görüntülerin renk tonu [Açık] ve [Kapalı] arasında değişebilir.
 o Çekime başladığınızda AE kilidi uygulanmış olsa bile enstantane hızı, 
diyafram ve ISO hızı değişebilir.
 o Karanlık bir fon önünde yapılan çekimlerde veya görüntüde parlak 
alanlar bulunduğunda titreme doğru tespit edilemeyebilir.
 o Özel ışıklandırma altında titreme azaltma mümkün olmayabilir.
 o Işık kaynağına bağlı olarak titreme düzgün şekilde tespit edilemeyebilir.
 o Işık kaynaklarına veya çekim koşullarına bağlı olarak, bu işlev kullanılsa 
bile beklenen sonuç elde edilemeyebilir.

 o Öncesinde deneme çekimi yapmanız önerilir.
 o Ekran titrerse (ışık kaynağı değiştikten sonra olduğu gibi) titremeyi 
manuel olarak algılamak için <Q> tuşuna basın, [Titreme önlemeli 
çekim]’i seçin, sonra <B> tuşuna basın.
 o Titreme [A] modunda azaltılamaz.
 o Titreme azaltma flaşla da kullanılabilir. Ancak kablosuz flaşlı fotoğraf 
çekiminde istenen sonuç elde edilemeyebilir.
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Renk Alanı AyarıN  
Yeniden üretilebilir renk aralığına, "renk alanı" denir. Bu fotoğraf 
makinesiyle, çekilen görüntülerin renk alanını sRGB veya Adobe RGB 
olarak ayarlayabilirsiniz. Normal çekimde sRGB kullanmanız önerilir.
[A] modunda otomatik olarak [sRGB] ayarlanır.

1 [z4: Renk alanı]’nı seçin.

2 Bir renk alanı seçeneğini ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

Adobe RGB
Bu renk alanı aslen ticari baskılar ve diğer endüstriyel kullanım 
seçenekleri içindir. Görüntü işleme, Adobe RGB ve Design rule 
for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 veya üstü) hakkında bilgili 
değilseniz, bu ayarı kullanmanız önerilmez. Görüntü bir sRGB 
bilgisayar ortamında ve Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 
2.21 veya üstü) ile uyumlu olmayan yazıcılarda çok donuk görünür. 
Bu durumda, görüntüde bilgisayar yazılımı kullanılarak üretim sonrası 
işleme yapmak gerekir.

 o Fotoğraf Adobe RGB renk alanıyla çekilmişse, dosya adındaki ilk 
karakter bir alt tire “_” olacaktır.
 o ICC profili eklenmez. ICC profili hakkında bilgi edinmek için Digital Photo 
Professional Kullanım Kılavuzuna (EOS yazılımı) bakın.
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Kart Hatırlatıcı
Fotoğraf makinesini içinde kart olmadığında çekim yapmayacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar, [Açık] ayarıdır.

1 [z1: Kartsız çekim]’i seçin.

2 [Kapalı]’yı seçin.
 z [Kapalı]’yı seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

Görüntü Gözden Geçirme Süresini Ayarlama
Görüntünün çekim sonrasında ne kadar süreyle ekranda 
görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Çekilen görüntünün ekranda 
kalması için [Tut] seçimi yapın. Çekilen görüntünün ekranda 
görünmemesi için [Kapalı] seçimi yapın.

1 [z1: Görüntü inceleme]’yi seçin.

2 Bir süre seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

[Tut] ayar yapıldığında, görüntüler [52: Güç tasarrufu] içinde belirlenen 
süre boyunca görüntülenir.
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Ölçüm Zamanlayıcıyı AyarlamaN
Ölçüm zamanlayıcının deklanşöre yarım basma gibi bir eylemle 
çalıştırıldıktan sonra ne kadar süre çalışacağını (poz gösterimi/AE kilidi 
süresini belirler) belirleyebilirsiniz.

1 [z3: Ölçüm zamanlayıcı]’yı seçin.

2 Bir süre seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.
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Poz SimülasyonuN
Poz simülasyonu gerçek görüntü parlaklığını (poz) olduğu gibi 
görüntüler ve simüle eder.

1 [z3: Poz simülasyonu]’nu seçin.

2 Bir seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Açık (g)
Ekrandaki görüntü parlaklığı ile gerçek resimdeki final görüntü 
parlaklığı (poz) birbirine çok yakın olur. Poz telafisi ayarı yaparsanız, 
görüntü parlaklığı da ona göre değişir.
 zE sırasında
Normalde görüntü standart parlaklık ayarında görüntülenir, 
dolayısıyla görülmesini kolaylaştırır (E). [Alan derinliği önizleme] 
seçeneğine [84: Tuşları özelleştir], (s.555) (g) ile atadığınız 
tuşu basılı tuttuğunuzda, görüntü parlaklığı yalnızca final görüntünün 
gerçek parlaklığına (pozuna) yakın olabilir.
 z Kapalı (E)
Görüntü standart parlaklık ayarında görüntülenir, dolayısıyla 
görülmesini kolaylaştırır. Poz telafisi ayarı yapmış olsanız bile, 
görüntü standart parlaklıkta görüntülenir.
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Toz Silme Verisi EklemeN
Normalde Kendi Kendini Temizleyen Sensör Ünitesi çekilen 
görüntülerde göze çarpan tozların büyük bir kısmını giderir. Ancak, 
hala gözle görünür tozların kalması durumunda, görüntüye Toz 
Temizleme Verisi ekleyerek kalan toz parçalarının daha sonra 
silinmesini sağlayabilirsiniz. Toz Silme Verisi, Digital Photo Professional 
(EOS yazılımı) tarafından toz partiküllerini otomatik olarak silmek için 
kullanılır.

Hazırlık
 z Bir RF veya EF lens kullanın.
 z Beyaz bir boş kağıt gibi beyaz bir nesneyi hazırda bulundurun.
 z Lensin odaklanma uzunluğunu 50 mm veya daha uzun ayarlayın.
 z Lens odaklanma modu düğmesini <MF> konumuna getirin ve odağı sonsuza 
ayarlayın. Lenste mesafe ölçeği yoksa, makineyi kendinize doğru çevirin ve 
odaklanma halkasını saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Toz Silme Verisini Elde Etme

1 [z5: Toz Silme Verisi]’ni seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.
 g Sensör otomatik olarak temizlendikten 
sonra bir mesaj görüntülenir. 
Deklanşörün mekanik sesi 
duyulmasına rağmen resim çekilmez.
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Toz Silme Verisi Ekleme

3 Düz, beyaz bir nesneyi çekin.
 z 20 cm - 30 cm'lik bir mesafeden, 
ekranı desensiz, düz, beyaz bir 
nesneyle doldurun ve bir fotoğraf 
çekin.

 z Görüntü kaydı yapılmayacağı için, 
fotoğraf makinesinde kart olmasa bile 
veri elde edilebilir.

 g Resim çekildiği zaman fotoğraf 
makinesi Toz Temizleme Verisini 
toplamaya başlar. Toz Temizleme 
Verisi elde edildiğinde bir mesaj 
görüntülenir.

 z Veri başarılı bir şekilde elde 
edilemezse, bir hata mesajı 
görüntülenir. Bir önceki sayfada 
anlatılan “Hazırlık” prosedürünü 
uygulayın, sonra [Tamam]’ı seçin. 
Resmi tekrar çekin.

Toz Silme Verisi
Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bu işlemden sonra çekilen tüm JPEG 
ve RAW görüntülere eklenir. Önemli bir çekim öncesinde, işlemi tekrarlayarak Toz 
Temizleme Verisini güncellemeniz önerilir.
Toz partiküllerinin otomatik olarak silinmesinde Digital Photo Professional'ın (EOS 
yazılımı) kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için Digital Photo Professional Kullanma 
Kılavuzu'na bakın.
Görüntüye eklenen Toz Temizleme Verisi o kadar küçüktür ki görüntü dosya 
boyutuna etkisi yok gibidir.

 o Toz Silme Verisi EF-S lensler kullanıldığında veya [z1: zKırpma/en-
boy oranı] seçeneği [1,6x (kırp)] olduğunda alınamaz.
 o Yeni ve temiz bir beyaz kağıt gibi düz, beyaz bir nesne kullandığınızdan 
emin olun. Nesne üzerinde desen veya şekil varsa, bunları toz verisi 
olarak algılanabilir ve Digital Photo Professional’ın (EOS yazılımı) toz 
silme doğruluğunu negatif yönde etkileyebilir.
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ATam Otomatik Çekim (Sahne Akıllı Otomatik)
[A] tam otomatik bir moddur. Fotoğraf makinesi sahneyi analiz 
eder ve en uygun ayarları otomatik olarak yapar. Ayrıca konu 
hareketini de algılar ve odaklanmayı otomatik olarak sabit veya 
hareketli konuya göre ayarlayabilir (s.126). 

1 Çekim modunu [A] konumuna 
ayarlayın. 

 z <W> tuşuna basın.
 z <6> kadranını çevirerek [A] 
seçimi yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.

2 Fotoğraf makinesini çekimini 
yapacağınız konuya çevirin.

 z Bazı çekim koşullarında konu 
etrafında bir çerçeve görüntülenir.

 z Ekranda bir AF noktası 
görüntülendiğinde çerçeveyi konuya 
yöneltin.

3 Konuya odaklanın. 
 z Odaklanmak için deklanşör tuşuna 
yarım basın.

 z Ayrıca kişinin yüzüne veya ekrandaki 
başka bir konuya dokunarak da 
odaklanabilirsiniz (Dokunmatik AF).

 z Düşük ışık altında gerektiğinde AF 
yardımcı ışığı (s.264) otomatik 
olarak yanar.  
 g Sabit konularda konu odağa 
alındığında AF noktası yeşil renkte 
görüntülenir ve makineden bip sesi 
duyulur (Tek Çekim AF).
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Tam Otomatik Çekim (Sahne Akıllı Otomatik)

 g Hareketli konularda AF noktası mavi 
renkte görüntülenir ve konu hareketini 
takip eder. Makineden bip sesi 
duyulmaz. (Servo AF)

4 Resmi çekin.
 z Deklanşöre tam basarak resmi çekin.
 g Yeni çekilen görüntü yaklaşık 2 saniye 
boyunca ekranda görüntülenir.

Bazı konular veya çekim koşullarında konu hareketi (sabit veya hareketli 
konu) algılanamayabilir.

 o Normalde Tek Çekim AF ile çekmeyi tercih ederseniz [AF1: A 
Otomatik servo]’yu [Kapalı]’ya getirin.
 o Deklanşöre yarım bastığınızda AF işlemi (Tek Çekim AF veya 
Servo AF) otomatik olarak ayarlanır. Çekim sırasında AF işleminin 
değiştirilemeyeceğini unutmayın.
 o [A] modunda doğa, dış mekan ve gün batımı sahnelerinde renkler 
daha etkileyici görünür. Diğer renk tonlarını tercih ediyorsanız çekimden 
önce çekim modunu [t], [d], [s], [f] veya [a] olarak ayarlayın 
ve <D> dışında bir Resim Stili seçin (s.88).

Bulanık Fotoğrafları Azaltma
 z Çekim ekipmanının ağırlığını taşıyabilecek güçte bir tripod kullanın. 
Makineyi güvenli bir şekilde tripoda yerleştirin.

 z Bir uzaktan kumanda düğmesi (ayrı satılır, s.176) veya kablosuz 
uzaktan kumanda (ayrı satılır, s.174) kullanmanız önerilir.
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Tam Otomatik Çekim (Sahne Akıllı Otomatik)

 SSS

 z Odaklanamıyorum (turuncu AF noktasıyla belirtilir).
AF noktasını iyi kontrastlı bir alana yöneltin, sonra deklanşöre yarım 
basın (s.56). Konuya çok yakınsanız, uzaklaşın ve tekrar çekim 
yapın.
 z Aynı anda çok sayıda AF noktası yanıyor.
Aynı anda çok sayıda AF noktası görüntüleniyorsa bu pozisyonların 
tümü odakta demektir. AF noktası, istediğiniz konu üzerinde 
yanmaya devam ettiği müddetçe fotoğraf çekebilirsiniz.
 z Deklanşöre yarım basıldığında konuya odaklanmıyor.
Lensin odak modu düğmesi <MF> (manuel odak) olarak 
ayarlanmışsa, <AF> (otomatik odak) olarak ayarlayın.
 z Enstantane hızı göstergesi yanıp sönüyor.
Çok karanlık olduğu için fotoğraf makinesi sarsıntısı nedeniyle 
çekilen fotoğraf bulanık olabilir. Bir tripod veya Canon EL/EX serisi 
bir Speedlite (ayrı satılır, s.177) kullanmanız önerilir.
 z Harici flaş kullanıldığında, resmin alt kısmı doğal olmayan 
bir şekilde karanlık çıkıyor.
Lense başlık takılmışsa bu flaş ışığını engelleyebilir. Konu çok 
yakınsa, flaşlı çekimden önce başlığı çıkarın.
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A Tam Otomatik Teknikler (Sahne Akıllı Otomatik)
Çekim Kompozisyonunu Yeniden Oluşturma

Sahneye bağlı olarak, fonu dengeli bir şekilde kapsamak için konuyu 
sola veya sağa doğru konumlandırmanız resimde daha iyi bir perspektif 
elde etmenizi sağlar.
[A] modunda, sabit bir konuya odaklanmak için deklanşöre yarım 
basıldığında odak bu konu üzerinde kilitlenir. Deklanşör tuşuna yarım 
basmaya devam ederken çekimi yeniden oluşturun ve resmi çekmek 
için deklanşöre tam basın. Bu işleve “odak kilidi” denir.

Hareketli Konu Çekimi

[21: AOtomatik servo] seçeneği [Açık] ayarındayken, çekim 
kompozisyonunu hareketli konuyla oluşturduğunuz ve deklanşör 
tuşuna yarım bastığınızda, hareketli konular Servo AF kullanılarak 
odakta tutulur. Deklanşöre yarım basarken AF noktasını konu üzerinde 
tuttuğunuz müddetçe fotoğraf makinesi konuya odaklanmayı sürdürür 
ve konu hareketini takip eden AF noktası mavi renkte gösterilir. Karar 
verdiğiniz anda deklanşöre tam basarak resmi çekin.
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Tam Otomatik Teknikler (Sahne Akıllı Otomatik)

Sahne Simgeleri
[A] çekim modunda, makine sahne 
tipini tespit eder ve her şeyi sahneye 
uygun şekilde ayarlar. Tespit edilen 
sahne tipi ekranın sol üst kısmında 
belirtilir. Simge bilgileri için bkz. s. 614.
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Bilgi Gösterimi (Fotoğraf Çekimi)
Fotoğraf çekimi için gösterilen simgeler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için 
bkz. s. 619.

 o <g> simgesinin beyaz renkte görüntülenmesi görüntünün parlaklık 
seviyesinin kaydedilen gerçek görüntünün parlaklık seviyesine çok yakın 
olduğunu gösterir.
 o <g> yanıp sönüyorsa, bu, görüntünün düşük veya fazla aydınlatma 
nedeniyle gerçek çekimdeki parlaklık seviyesinden farklı göründüğünü 
belirtir. Ancak, kaydedilen gerçek görüntü poz ayarını yansıtır. Gerçek 
resimden daha fazla parazit görülebileceğini unutmayın.
 o Bazı çekim ayarlarında poz simülasyonu yapılamayabilir. <g> simgesi 
ve histogram gri renkte gösterilir. Görüntü ekranda standart parlaklıkta 
görüntülenir. Zayıf veya fazla aydınlatma altında histogram düzgün 
şekilde görüntülenmeyebilir.
 o Histogramı [z3: Poz simülasyonu], [Açık] ayarındayken 
görüntüleyebilirsiniz (s.120).
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Fotoğraf Çekimi İle İlgili Önlemler
 o Fotoğraf makinesini yoğun ışık kaynaklarına (örn. güneşe doğru) 
veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın. Bu durum, görüntü 
sensörünün veya makinenin iç bileşenlerin hasar görmesine neden 
olabilir.
 o “Fotoğraf Çekimi İle İlgili Genel Önlemler” için bkz. s. 142–143.

Fotoğraf Çekimi İle İlgili Notlar
 o Görüntünün görüş alanı kapsamı yaklaşık %100'dür (görüntü kalitesi 
JPEG 73 olarak ayarlandığında).
 o Fotoğraf makinesi uzun süre boşta bırakılırsa, ekran [Ekran kapalı] 
veya [Vizör kapalı] ([52: Güç tasarrufu] altında) ile belirlenen süre 
sonunda otomatik olarak kapanır. [Otomatik kapanma] ile belirlenen 
süre sonrasında fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır (s.377). 
 o HDMI kablosu HTC-100 ile (ayrı satılır), görüntüyü televizyonda 
görüntüleyebilirsiniz (s.333). Ses çıkışı olmayacağını unutmayın.
 o Uzaktan kumanda düğmesi (ayrı satılır, s.176) veya kablosuz uzaktan 
kumanda (ayrı satılır, s.174) ile de çekim yapabilirsiniz.
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x Dokunmatik Deklanşörle Çekim
Ekrana dokunarak odaklanabilir ve otomatik olarak çekim yapabilirsiniz.

1 Dokunmatik Deklanşörü açın.
 z Ekranın sol alt kısmındaki [y] 
simgesine dokunun.
Simgeye her dokunduğunuzda [y] 
ve [x] arasında değişir.
 z [x] (Dokunmatik Deklanşör: Açık)
Makine dokunduğunuz noktaya 
odaklanır, sonra resim çekilir.
 z [y] (Dokunmatik Deklanşör: Kapalı)
Odaklanmak istediğiniz noktaya 
odaklanmak için bu noktaya 
dokunabilirsiniz. Deklanşöre tam 
basarak resmi çekin.

2 Çekim yapmak için ekrana 
dokunun.

 z Ekrandaki yüze veya konuya 
dokunun.
 g Dokunduğunuz noktada fotoğraf 
makinesi ayarlanan AF yöntemiyle 
odaklanır (Dokunmatik AF) (s.265).
 g [x] ayarlandığında, odaklanma 
gerçekleştiğinde AF noktası yeşil 
renge döner, sonra otomatik olarak 
resim çekilir.
 g Odaklanma gerçekleşmezse, AF 
noktası turuncu renge döner ve resim 
çekilmez. Tekrar ekrandaki yüze veya 
konuya dokunun.
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Dokunmatik Deklanşörle Çekim

 o Sürücü modunu <o> veya <i> olarak ayarlarsanız, makine tek tek 
çekim modunda çekim yapar.
 o [AF işlemi], [Servo AF] olarak ayarlandığında dahi, ekranın üzerine 
dokunduğunuz zaman [Tek Çekim AF] ile odaklanılır.
 o Büyütülmüş gösterimde ekrana dokunduğunuz zaman odaklanma 
gerçekleşmez veya resim çekilmez.
 o [z1: Görüntü inceleme], [Tut] ayarındayken ekrana dokunarak çekim 
yaparsanız, bir sonraki çekim için deklanşöre yarım basabilirsiniz.

Bulb pozla çekmek için ekrana iki kez dokunun. Ekrana ilk dokunuşta 
bulb poz başlatılır. Tekrar dokunulduğunda bulb poz durdurulur. Ekrana 
dokunurken fotoğraf makinesini sarsmamaya dikkat edin.
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d: Program AE
Fotoğraf makinesi, enstantane hızını ve diyafram açıklığını konu 
parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Buna, Program AE denir.
* [d] Program anlamına gelir.
* AE, Otomatik Poz anlamına gelir.

1 Çekim modunu [d] konumuna 
ayarlayın.

2 Konuya odaklanın.
 z AF noktasını konu üzerine getirin ve 
deklanşöre yarım basın.
 g Konu odağa alındığında AF noktası 
yeşil renge döner (Tek Çekim AF ile).
 g Enstantane hızı ve diyafram değeri 
otomatik olarak ayarlanır.

3 Ekranı kontrol edin.
 z Poz değeri yanıp sönmediği müddetçe 
standart poz alınır.

4 Resmi çekin.
 z Çekimi oluşturun ve deklanşöre tam 
basın.
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Program AE

 o “30"” enstantane hızı ve en düşük f/değeri yanıp 
sönüyorsa bu düşük pozlama olduğunu gösterir.
ISO hızını arttırın veya flaş kullanın.

 o “8000"” enstantane hızı ve en yüksek f/değeri yanıp 
sönüyorsa bu yüksek pozlama olduğunu gösterir.
ISO hızını düşürün veya lense giren ışık miktarını 
düşürmek için bir ND filtresi (ayrı satılır) kullanın.[d] ve [A] Modları Arasındaki Fark

 o [A] modunda, AF işlemi ve ölçüm modu gibi bir sürü işlem otomatik 
olarak ayarlanarak kötü çekim sonuçlarının oluşması önlenir. 
Ayarlayabileceğiniz işlevler sınırlıdır. Diğer yandan, [d] modunda, 
sadece enstantane hızı ve diyafram değeri otomatik olarak ayarlanır. AF 
işlemini, ölçüm modunu ve diğer işlevleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Program Değişimi
 o [D]d] modunda, aynı poz ayarını korurken fotoğraf makinesi tarafından 
otomatik olarak ayarlanan enstantane hızı ve diyafram değeri 
kombinasyonunu (Program) istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna, 
Program değişimi denir.
 o Programı değiştirmek için, deklanşöre yarım basın, ardından istenen 
enstantane hızı veya diyafram değeri görüntülenene kadar <6> 
kadranını çevirin.
 o Ölçüm zamanlayıcı sonlandığında (poz ayarı ekranı kapanır) program 
değişimi iptal edilir.
 o Program değişimi flaşla birlikte kullanılamaz.
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s: Enstantane Öncelikli AE
Bu modda, enstantane hızını siz ayarlarsınız ve fotoğraf makinesi konu 
parlaklığına uygun standart pozu elde etmek için diyafram değerini 
otomatik olarak belirler. Buna enstantane öncelikli AE denir. Hızlı bir 
enstantane hızı kullanıldığında, aksiyon veya hareketli konu donar. 
Yavaş bir enstantane hızı, hareket hissi vererek bir bulanıklaştırma 
efekti yaratır.
* [s] Süre değeri anlamına gelir.

Bulanık aksiyon
(Düşük hız: 1/30 sn.)

Dondurulmuş hareket
(Yüksek hız: 1/2000 sn.)

1 Çekim modunu [s] konumuna 
ayarlayın.

2 İstediğiniz enstantane hızını 
ayarlayın.

 z <6> kadranını çevirerek ayarlayın.

3 Konuya odaklanın.
 z Deklanşör tuşuna yarım basın.
 g Diyafram otomatik olarak ayarlanır.

4 Ekranı kontrol edin ve çekin.
 z Diyafram değeri yanıp sönmediği 
müddetçe standart poz alınır.
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Enstantane Öncelikli AE

 o En düşük f/değeri yanıp sönerse bu düşük pozlama 
olduğunu gösterir.
Daha düşük bir enstantane hızı ayarlamak için 
diyafram değeri yanıp sönmeyi durdurana kadar 
<6> kadranını çevirin veya daha yüksek bir ISO hızı 
kullanın.

 o En büyük f/değeri yanıp sönerse bu aşırı pozlama 
olduğunu gösterir.
Daha yüksek bir enstantane hızı ayarlamak için 
diyafram değeri yanıp sönmeyi durdurana kadar <6> 
kadranını çevirin veya daha düşük bir ISO hızı kullanın.

Enstantane Hızı Göstergesi
 o Örneğin, “1/125” veya “125” değeri 1/125 sn.’yi belirtir. Ayrıca, “0"5” 
değeri 0,5 sn.'yi ve “15"” değeri ise 15 sn.’yi belirtir.
 o LCD paneldeki “8000” ile “4” aralığındaki enstantane hızları, kesirli 
enstantane hızı değerinin paydasını gösterir.
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f: Diyafram Öncelikli AE
Bu modda, diyafram değerini siz ayarlarsınız ve fotoğraf makinesi konu 
parlaklığına uygun standart pozu elde etmek için enstantane hızını 
otomatik olarak belirler. Buna diyafram öncelikli AE denir. Yüksek bir f/
değeri (dar diyafram açıklığı), önplanın ve arkaplanın kullanılabilir odak 
içinde yer almasını kolaylaştırır. Diğer yandan, düşük bir f/değeri (geniş 
diyafram açıklığı), önplanın ve arkaplanın kullanılabilir odak içinde yer 
almasını zorlaştırır.
* [f] Diyafram değeri (diyafram açıklığı) anlamına gelir.

Bulanık arkaplan
(Düşük bir diyafram f/değeriyle: f/5.6)

Net önplan ve arkaplan
(Yüksek bir diyafram f/değeriyle: f/32)

1 Çekim modunu [f] konumuna 
ayarlayın.

2 İstediğiniz diyafram değerini 
ayarlayın.

 z <6> kadranını çevirerek ayarlayın.

3 Konuya odaklanın.
 z Deklanşör tuşuna yarım basın.
 g Enstantane hızı otomatik olarak 
ayarlanır.
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Diyafram Öncelikli AE

4 Ekranı kontrol edin ve çekin.
 z Enstantane hızı değeri yanıp 
sönmediği müddetçe standart poz 
alınır.

 o “30"” enstantane hızı değeri yanıp sönerse bu düşük 
pozlama olduğunu gösterir.
Daha büyük diyafram değeri (küçük f/değeri) ayarlamak 
için enstantane hızı yanıp sönmeyi durdurana kadar 
<6> kadranını çevirin veya daha yüksek bir ISO hızı 
kullanın.

 o “1/8000” enstantane hızı değeri yanıp sönerse bu aşırı 
pozlama olduğunu gösterir.
Daha yavaş diyafram değeri (büyük f/değeri) ayarlamak 
için enstantane hızı yanıp sönmeyi durdurana kadar 
<6> kadranını çevirin veya daha düşük bir ISO hızı 
kullanın.

Diyafram Değeri Göstergesi
f/değeri yükseldikçe, diyafram açıklığı daralır. f/değeri lense bağlı olarak 
değişebilir. Fotoğraf makinesinde bir lens takılı değilse, diyafram değeri için 
“F00” gösterilir.

Alan Derinliği ÖnizlemeM

Alan derinliği önizleme seçeneğine atadığınız tuşa basarak ([84: 
Tuşları özelleştir] ile atanan, (s.555)) lensi geçerli diyafram ayarında 
durdurun ve odaktaki alanı (alan derinliğini) kontrol edin.

 o Diyafram değeri büyüdükçe, ön plandan arka plana kadar daha geniş bir 
alan odağa alınır.
 o Diyafram değiştirildiğinde ve alan derinliği önizleme tuşuna basıldığında 
alan derinliği efekti görüntüler üzerinde net bir şekilde görülebilir.
 o Alan derinliği önizlemesine atanan tuşu basılı tuttuğunuzda poz kilitlenir 
(AE kilidi).
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a: Manuel Poz
Bu modda, istediğiniz enstantane hız ve diyafram değerini 
ayarlayabilirsiniz. Pozu belirlemek için, poz seviyesi göstergesine 
başvurun veya piyasadan temin edilebilir bir poz ölçer kullanın. Bu 
yönteme manuel poz denir.
* [a] Manuel anlamına gelir.

1 Çekim modunu [a] konumuna 
ayarlayın.

2 ISO hızını ayarlayın (s.83).
 z ISO Otomatik ile poz telafisini 
ayarlayabilirsiniz (s.139)

3 Enstantane hızını ve diyaframı 
ayarlayın.

 z Enstantane hızını ayarlamak için 
<6> kadranını çevirin. Diyaframı 
ayarlamak için <5> kadranını 
çevirin.

(1)

(2)

4 Konuya odaklanın.
 z Deklanşör tuşuna yarım basın.
 g Poz ayarı görüntülenir.
 z Poz seviyesi işaretini <s> kontrol 
ederek geçerli poz seviyesinin 
standart poz seviyesini ne kadar 
aştığını görebilirsiniz.

(1) Standart poz indeksi
(2) Poz seviyesi işareti

5 Pozu ayarlayın ve resmi çekin.

 z Poz seviyesi göstergesini kontrol edin 
ve istediğiniz enstantane hızını ve 
diyaframı ayarlayın.
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Manuel Poz

Otomatik ISO ile Poz Telafisi
Manuel poz çekimi için ISO hızı [AUTO] konumuna ayarlandığında, 
poz telafisini (s.154) aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:

 ●Poz seviye göstergesine dokunun.
 ● [z3: Poz telafisi/AEB]
 ●Hızlı Kontrol ekranı

ISO Otomatik ayarlanırsa, ISO hızı ayarı, ayarlanmış olan enstantane hızı 
ve diyafram ile standart pozu elde etmek için değişir. Dolayısıyla, istediğiniz 
poz seviyesini elde edemeyebilirsiniz. Bu durumda poz telafisini ayarlayın. o Fotoğraf makinesi <a> modu + ISO Otomatik + <q> (Değerlendirmeli 

ölçüm) ve [82: Ölçüm modu, Odaklanma sonrası AE kilitli] 
varsayılan ayarında (s.545) olduğunda, deklanşör tuşu yarım 
basıldığında, Tek Çekim AF ile odaklanma gerçekleştikten sonra ISO hızı 
kilitlenir.
 o ISO Otomatik ayarlandığında, ISO hızını kilitlemek için <A> tuşuna 
basın.
 o Geçerli pozu manuel olarak ayarlanmış ISO hızıyla ilk başta <A> 
tuşuna bastığınızda aldığınız pozla karşılaştırmak için <A> tuşuna 
basın, çekimi yeniden oluşturun ve poz seviyesi göstergesini kontrol 
edin.
 o ISO Otomatik ayarlandığında ve [81: Poz seviyesi artışı], [1/2 durak] 
ayarına getirildiğinde, herhangi bir 1/2 duraklı poz telafisi ISO hızı (1/3 
durak) ve enstantane hızıyla uygulanır. Ancak, görüntülenen enstantane 
hızı değişmez.
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t: Esnek Öncelikli AE
Bu modda enstantane hızı, diyafram ve ISO hızını manuel veya 
otomatik ayarlayabilir ve bu ayarları seçtiğiniz poz telafisi ile 
birleştirebilirsiniz. Bu parametrelerin her biri üzerinde kontrol ile [t] 
modunda çekim yapmak [d], [s], [f] veya [a] modunda çekim 
yapmaya eşdeğerdir.
* [t] Esnek değer anlamına gelir.

1 Çekim modunu [t] konumuna 
ayarlayın.

2 Enstantane hızı, diyafram değeri ve 
ISO hızını ayarlayın.

 z <5> kadranını çevirerek ayarlamak 
üzere bir öğe seçin. Seçilen öğenin 
solunda bir [6] simgesi görüntülenir.

 z <6> kadranını çevirerek seçeneği 
ayarlayın.

 z Ayarı [AUTO]’ya sıfırlamak için <W> 
veya <Y> tuşuna basın.

3 Poz telafi miktarını belirleyin.

 z <5> kadranını çevirin ve poz 
seviyesi göstergesini seçin. Poz 
seviye göstergesinin solunda bir [6] 
simgesi görüntülenir.

 z <6> kadranını çevirerek seçeneği 
ayarlayın.

 z Ayarı [±0]’a sıfırlamak için <W> veya 
<Y> tuşuna basın.
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Esnek Öncelikli AE

[t] Modunda İşlevler Kombinasyonu
Enstantane 

Hızı
Diyafram ISO Hızı Poz Telafisi Çekim Modu

[AUTO] [AUTO]
[AUTO]

Mevcut [d] benzeri
Manuel seçim

Manuel 
seçim [AUTO]

[AUTO]
Mevcut [s] benzeri

Manuel seçim

[AUTO] Manuel seçim
[AUTO]

Mevcut [f] benzeri
Manuel seçim

Manuel 
seçim Manuel seçim

[AUTO] Mevcut
[a] benzeri

Manuel seçim –

 o Yanıp sönen değerler, ayarlanan değerlerin aşırı veya düşük pozlamaya 
neden olacağını belirtir. Değer yanıp sönmeyi durdurana kadar pozu 
ayarlayın.
 o [f] veya [d] moduna benzemesi için [t] ayarı yaptığınızda [z2: 
Harici Speedlite kontrolü] içindeki [Yavaş senkron]’u [1/200-30sn. 
otomatik] olarak ayarlasanız bile düşük ışık altında Yavaş Senkron 
kullanılamaz.

 o [AUTO] konumuna ayarlanmış enstantane hızı, diyafram ve ISO hızı 
değerlerinin altı çizilir.
 o 2. veya 3. Adımda <X> veya <Z> tuşuna basarak enstantane 
hızı, diyafram ve ISO hızını [AUTO]’ya ve poz telafisini [±0]’a 
ayarlayabilirsiniz.
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Fotoğraf Çekimi İle İlgili Genel Önlemler

Görüntü Kalitesi
 o Yüksek ISO hızlarında çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ışık 
noktaları vb.) artabilir.
 o Yüksek sıcaklıklarda çekim yaparken görüntüde parazitlenme ve 
düzensiz renkler görülebilir.
 o Uzun süre sürekli çekim yapılması fotoğraf makinesinin iç sıcaklığının 
yükselmesine ve görüntü kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Çekimi 
arada bir durdurun.
 o Fotoğraf makinesinin iç ısısı yüksek olmasına rağmen uzun poz çekimi 
yaparsanız, görüntü kalitesinde bozulma olabilir. Çekimi durdurun ve 
çekime yeniden başlamadan önce birkaç dakika bekleyin.

Beyaz <s> ve Kırmızı <E> İç Sıcaklık Uyarısı Simgeleri
 o Fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı uzun süreli kullanım veya sıcak 
ortamlarda kullanım nedeniyle yükselirse, bir beyaz <s> veya kırmızı 
<E> simge görüntülenir.
 o Beyaz <s> simge, fotoğrafın görüntü kalitesinin bozulacağını belirtir. 
Çekimi bir süre durdurmalı ve fotoğraf makinesinin soğumasına izin 
vermelisiniz.
 o Kırmızı <E> simgesi video çekimin yakında otomatik olarak 
sonlandırılacağını belirtir. Fotoğraf makinesinin içi soğuyana kadar çekim 
yapamazsınız, bu nedenle çekimi geçici olarak durdurun veya makineyi 
kapatın ve soğumasını bekleyin.
 o Sıcak ortamlarda uzun süre çekim yapılması kısa süre sonra bir beyaz 
<s> veya kırmızı <E> simgesinin görüntülenmesine neden olur. Çekim 
yapmıyorsanız makineyi her zaman kapatın.
 o Fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı yüksek olduğunda, yüksek ISO hızlı 
veya uzun pozla yapılan çekimlerin kalitesinde, beyaz renkte <s> 
simgesi görüntülenmeden önce bile bozulma görülebilir.

Çekim Sonuçları
 o Büyütülmüş gösterimde resim çekimi yaparsanız, istediğiniz pozlamayı 
elde edemeyebilirsiniz. Resmi çekmeden önce normal görünüme geri 
dönün.
 o Büyütülmüş görünümde resim çekimi yapsanız bile, görüntü normal 
görünümün görüntü alanıyla çekilir.
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Fotoğraf Çekimi İle İlgili Genel Önlemler

Görüntüler ve Ekran
 o Düşük veya parlak ışıklandırma altında, görüntülenen çekim, gerçek 
görüntü çekiminin sahip olduğu parlaklığı yansıtmayabilir.
 o Düşük ışık altında düşük ISO hızlarında dahi görüntü ekranında 
parazitlenme dikkat çekebilir ancak çekimlerdeki parazit daha az 
olacaktır çünkü görüntü kalitesi ekran ve çekilen görüntüler arasında 
farklılık gösterir.
 o Işık kaynağı (aydınlatma) değişirse ekran veya poz değeri titreyebilir. Bu 
durumda çekimi geçici olarak durdurun ve çekimde kullanacağınız ışık 
kaynağı altında çekime devam edin.
 o Fotoğraf makinesi farklı bir yöne çevrilirse parlaklık bir süre doğru 
görüntülenmeyebilir. Çekim yapmadan önce parlaklık seviyesinin 
dengelenmesini bekleyin.
 o Görüntüde parlak bir ışık kaynağı bulunuyorsa, parlak alan ekranda 
siyah renkte görüntülenebilir. Ancak, çekilen gerçek görüntüde parlak 
alan doğru bir şekilde gösterilir.
 o Düşük ışık altında [52: Ekran parlaklığı]'nı parlak bir seçeneğe 
ayarlarsanız, görüntüde parazitlenme veya düzensiz renkler görülebilir. 
Ancak, parazitlenme veya düzensiz renkler çekilen görüntüye 
kaydedilmez.
 o Görüntü büyütülürken, görüntü netliği olduğundan daha belirgin 
görülebilir.

Lens
 o Takılan lenste bir Görüntü Sabitleyici varsa ve Görüntü Sabitleyici (IS) 
düğmesi <1> olarak ayarlanırsa, Görüntü Sabitleyici deklanşör tuşuna 
yarım basmasanız bile her zaman çalışır. Çekim koşullarına bağlı olarak 
Görüntü Sabitleyici pil gücünü harcayabilir ve olası çekim sayısını 
azaltabilir. Görüntü Sabitleyici gerekli olmadığında, örneğin bir tripod 
kullanıldığında IS düğmesini <2> olarak ayarlamanız önerilir.
 o EF lenslerde çekim sırasında odak önayarı seçeneği, sadece 2011 
yılının ikinci yarısında veya daha sonra piyasaya sürülen bu işlevle 
uyumlu (süper) telefoto lensler ile kullanılabilir .
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iSürücü Modunu Seçme
Tek ve sürekli sürücü modu seçenekleri mevcuttur. Sahneye veya 
konuya uygun sürücü modunu seçebilirsiniz. 

1 <B> tuşuna basın (9).
 z Ekranda bir görüntü görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.

2 Sürücü modu öğesini seçin.
 z <5> kadranını çevirerek sürücü 
modu öğesini seçin.

3 Sürücü modunu seçin.
 z <6> kadranını çevirerek seçim 
yapın.

 z [u] Tek çekim
Deklanşöre tam basıldığında, sadece tek bir çekim yapılır. 

 z [o] Yüksek hızda sürekli çekim
Deklanşör tuşuna tam basarken, tuşu basılı tutarken maksimum yaklaşık 8,0 
kare/sn.'de sürekli çekim yapabilirsiniz.
Ancak, maksimum sürekli çekim hızı aşağıdaki koşullar altında 
yavaşlayabilir:
  Titremeyi azaltmak için ayarlandığında:
Sürekli çekim hızı maksimum maksimum yaklaşık 5,4 kare/sn. 
olur.
  Dual Pixel RAW için ayarlandığında:
Otomatik olarak düşük hızda sürekli çekime geçer.
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Sürücü Modunu Seçme

  Servo AF çekimle:
[AF işlemi], [Servo AF]’ye ayarlandığında, maksimum yaklaşık 
5,0 kare/sn. sürekli çekim hızına öncelik verilir.
  Flaşlı fotoğrafçılıkta:
EL veya EX serisi Speedlite flaşlarla sürekli çekim hızı maksimum 
maksimum yaklaşık 3,0 kare/sn. olur.

 z [i] Düşük hızda sürekli çekim
Deklanşör tuşuna tam basarken, tuşu basılı tutarken maksimum 
yaklaşık 3,0 kare/sn.'de sürekli çekim yapabilirsiniz.
[AF işlemi], [Servo AF]’ye ayarlandığında, maksimum yaklaşık 
3,0 kare/sn. sürekli çekim hızıyla konu takibine öncelik verilir. 
Dual Pixel RAW’a ayarlandığında, maksimum yaklaşık 2,2 kare/
sn. olur.

 z [m] Otomatik zamanlayıcı: 10 sn./uzaktan kumanda 

 z [l] Otomatik zamanlayıcı: 2 sn./uzaktan kumanda 
Otomatik zamanlayıcılı çekim için bkz. 147. Uzaktan kumandalı 
çekim için bkz. s. 174. 

<o> yüksek hızda sürekli çekim sırasında, maksimum sürekli çekim hızı 
çekim koşullarına göre değişir. Ayrıntılar için, bir sonraki sayfaya bakın. 
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Sürücü Modunu Seçme

 o Yaklaşık 8,0 kare/sn. sıralanan koşullar altında maksimum <o> 
yüksek hızda sürekli çekim hızıdır (s.144): Tam şarjlı pille Tek Çekim 
AF’de 1/1000 sn. veya üstü enstantane hızı ve maksimum diyaframla 
(lense göre değişir*), oda sıcaklığında (23°C / 73°F), titreme azaltma, 
Dual Pixel RAW çekim ile ve Dijital Lens İyileştirici kapalı ayarına yapılan 
çekimler.
* Sıralanan lensleri kullanırken Görüntü Sabitleyici kapalı ile Tek Çekim 

AF modunda: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, 
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.

 o <o> yüksek hızda sürekli çekimde sürekli çekim hızı şu tür koşullara 
bağlı olarak düşebilir: pil seviyesi, sıcaklık, titreme azaltma, Dual Pixel 
RAW çekim, Sessiz LV çekim, enstantane hızı, diyafram, konu koşulları, 
parlaklık, AF işlemi, lens türü, flaş kullanımı ve çekim ayarları.
 o Servo AF ile, konunun koşullarına veya kullanılan lense bağlı olarak 
maksimum sürekli çekim hızı düşebilir. [z6: Sessiz LV çekim]’in Servo 
AF sırasında [Kapalı]’ya ayarlanması maksimum sürekli çekim hızını da 
düşürür.
 o [z6: Titreme önlemeli çekim] ayarı [Açık] (s.115) konumundayken, 
titreyen ışık kaynağı altında çekim yapılması maksimum sürekli çekim 
hızını düşürür. Ayrıca sürekli çekim intervali düzensiz hale gelebilir ve 
çekim yapılana kadar geçen gecikme süresi uzayabilir.
 o Soğuk ortamlarda soğuk piller kullanıldığında veya pil seviyesi düşük 
olduğunda maksimum sürekli çekim hızı yaklaşık 6,0 çekim/sn.’ye 
düşebilir.
 o Düşük hızda sürekli çekimle dahi, çekim koşullarına bağlı olarak sürekli 
çekim hızı düşebilir.
 o Sürekli çekim sırasında dahili bellek dolarsa, çekim geçici olarak 
kapatılacağı için sürekli çekim hızı düşebilir (s.77).
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j Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma 
Resmin içinde yer almak istiyorsanız, örneğin anı fotoğrafları çekerken, 
otomatik zamanlayıcıyı kullanın. 

1 <B> tuşuna basın (9). 
 z Ekranda bir görüntü görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.

2 Sürücü modu öğesini seçin.
 z <5> kadranını çevirerek sürücü 
modu öğesini seçin.

3 Otomatik zamanlayıcıyı seçin.
 z Otomatik zamanlayıcıyı seçmek için 
<6> kadranını çevirin.
m:  10 sn.’de çekim
l:  2 sn.’de çekim

 z Fotoğraf makinesi bir kablosuz 
uzaktan kumanda (ayrı satılır, s.174) 
ile eşleştirildiğinde <Q> <k> 
simgeleri görüntülenir.

4 Resmi çekin.
 z Konuya odaklanın, sonra deklanşöre 
tam basın.
 g Otomatik zamanlayıcının, otomatik 
zamanlayıcı lamba, bip sesi, geri 
sayım ekranı (saniye cinsinden) ile 
ilgili işlemlerini LCD panelde kontrol 
edebilirsiniz.
 g Otomatik zamanlayıcının yanıp sönmesi 
hızlanır ve fotoğraf çekilmeden yaklaşık 
2 saniye önce makineden hızlı bir bip 
sesi duyulur.
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Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma

 o <l> sayesinde tripoda monte edilmiş fotoğraf makinesine dokunmadan 
çekim yapabilirsiniz. Bu, gündelik yaşan fotoğrafları veya uzun pozlar 
çekerken fotoğraf makinesi sarsıntısını önler.
 o Otomatik zamanlayıcılı çekimler yaptıktan sonra, resmi gözden geçirerek 
(s.305) odak ve poz kontrolü yapmanız önerilir.
 o Otomatik zamanlayıcıyı kendinizi çekerken kullanırken, sizinle aynı 
mesafede bir nesneyi seçerek odağı bunun üzerine kilitleyin (s. 126).
 o Otomatik zamanlayıcıyı başladıktan sonra iptal etmek için <0> tuşuna 
basın.
 o Fotoğraf makinesi uzaktan çekime ayarlandığında otomatik kapanma 
süresi uzayabilir.
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Yüksek Hızda Sürekli Çekim için 
Görüntüleme Hızını SeçmeN
RF lensle çekim yaparken çekiminiz ile canlı görünüm çekimi arasında 
geçiş yapan hızlı görüntüleme yapabilirsiniz. Bunun için [21: AF 
işlemi]’ni [Servo AF]’ye ve sürücü modunu <o> [Yüksek hızda 
sürekli]’ye getirin. Ekranda daha hassas hale gelerek hızlı hareket 
eden konuların izlenmesini kolaylaştırır.

1 [z6: Yüksek hız gösterimi]’ni 
seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z [Açık]’ı seçerek her sürekli çekim 
ile canlı görünüm görüntüsü 
arasında geçiş yapan bir ekran 
görüntüleyebilirsiniz.

 o Yüksek hızda görüntüleme sırasında görüntüler dalgalanabilir veya 
titreyebilir. Bu daha çok yüksek enstantane hızlarında meydana gelir. 
Ancak bu çekim sonuçlarını etkilemez.
 o Aşağıdaki koşullarda yüksek hızda görüntüleme yapılamaz. Ayrıca çekim 
yaparken durabilir.
• 1/30 sn.’den düşük enstantane hızı, f/11’den büyük diyafram değeri, 

otomatik odaklanmayı zorlaştıran koşullar, flaşlı çekim ve ISO  
genişletme

Tüm bu koşullarda [Açık] ayarı kullanılabilir.
• RF lensle, [AF işlemi] [Servo AF] ayarında (s.262), 

sürücü modu [Yüksek hızda sürekli] ayarında (s.144), 
[Titreme önlemeli çekim] [Kapalı] ayarında (s.115), 
[Poz simülasyonu] [Açık] ayarında (s.120)
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Sessiz Canlı Görünüm ÇekimiN
Fotoğraf makinesinin sürücü ve deklanşör işlemi özelliklerini çekim 
koşullarınıza veya kullandığınız lense uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 [z6: Sessiz LV çekim]’i seçin.

2 Bir seçeneği ayarlayın.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Mod 1
[Kapalı]’dan daha sessiz yapılmasını sağlar. Sürekli çekim de 
yapılabilir.
 z Mod 2
Deklanşöre tam basıldığında, sadece tek bir çekim yapılır. Deklanşör 
tuşu basılı tutulduğunda, makine işlemi duraklatılır. Daha sessiz 
çekim yapılmasını sağlar ve deklanşör tuşu yarım basılı konumuna 
geri getirildiğinde işlem devam eder. Sürekli çekim ayarı yapılmış bile 
olsa, sadece tek bir çekim yapılır.
 z Kapalı
Lensi tilt/shift yaptırmak için bir TS-E lensi kullanırsanız veya bir 
uzatma tüpü kullanırsanız bu ayarı [Kapalı] olarak ayarladığınızdan 
emin olun. [Mode 1] veya [Mode 2] ayarlandığında, standart poz 
elde edilemeyebilir veya çekim düzensiz pozlamayla sonuçlanabilir.

 o  Yüksek enstantane hızlarında maksimum diyaframa yakın değerlerde 
çekim yaparken defokuslu görüntü alanı eksik olabilir. Defokuslu görüntü 
alanlarının görünümünü sevmezseniz, aşağıdaki gibi çekerek daha iyi 
sonuçlar elde edebilirsiniz. 
• [z6: Sessiz LV çekim] [Kapalı] ayarındayken çekim. 
• Sessiz çekim ile çekim. 
• Enstantane hızını düşürme. 
• Diyafram değerini yükseltme.
 o [Mod 2] ayarlanırsa ve kablosuz uzaktan kumandalı çekim (ayrı satılır, 
s.174) yaparsanız, işlem [Mod 1] ile aynı olur.
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Sessiz ÇekimN
Fotoğraf çekiminde normalde kullandığınız mekanik deklanşör özelliği 
yerine sensörün elektronik deklanşör özelliğini kullanarak sessiz çekim 
yapabilirsiniz. Bu, fotoğraf makinesinin sessiz olması gereken yerlerde 
çekim yaparken kullanışlıdır.
<u>, <m> veya <l> sürücü modunda kullanılabilir.

1 [z6: Sessiz çekim]’i seçin.

2 [Açık]’ı seçin.

3 Resmi çekin.
 g Çekim yaparken ekranın etrafında 
kısa bir süreyle beyaz bir çerçeve 
görüntülenir.

 o Sessiz çekimi kullanırken sorumlu davranın ve gizlilik ve medyada 
görünürlük haklarına saygı gösterin.
 o Hızlı hareket eden konu çekimleri çarpık görünebilir.
 o Sürekli çekim, AEB çekimi ve flaşlı çekim kullanılamaz.
 o Bazı çekim koşullarında lens diyaframı ayar sesi duyulabilir.

[z6: Sessiz çekim]’in [Kapalı]’ya ayarlanması orijinal [z6: Sessiz LV 
çekim]’in ayarını geri yükler.
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q Ölçüm Modunu SeçmeN
Konu parlaklığını ölçmek için dört ölçüm yönteminden birini 
seçebilirsiniz. [A] modunda, değerlendirmeli ölçüm otomatik olarak 
ayarlanır.

1 <Q> tuşuna basın (7). 
 z Bir çekim görüntülenirken <Q> 
tuşuna basın.

2 Ölçüm modunu seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak öğeyi 
seçin.

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak ölçüm 
modunu seçin.

[q]: Değerlendirmeli ölçüm
[w]: Kısmi ölçüm
[r]: Spot ölçüm
[e]: Merkez ağırlık ortalamalı 

ölçüm

[q] Değerlendirmeli ölçüm 
Arkadan aydınlatmalı konular için bile uygun genel amaçlı bir ölçüm 
yöntemidir. Fotoğraf makinesi sahneye uygun pozu otomatik olarak 
ayarlar.
[w] Kısmi ölçüm 
Arka aydınlatma vb. nedenle konu etrafında daha parlak ışıklar 
olduğunda etkilidir. Ekran merkezinin yaklaşık %6,1’lik kısmını kaplar. 
Kısmi ölçüm alanı ekrana gösterilir.
[r] Spot ölçüm
Konunun veya sahnenin belirli bir parçası ölçülürken etkilidir. Ekran 
merkezinin yaklaşık %2,7’lik kısmını kaplar. Spot ölçüm alanı ekrana 
gösterilir.
[e] Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm 
Ekran genelindeki ölçüm ortalanırken ekran merkezine daha fazla 
ağırlık verilir.
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Ölçüm Modunu Seçme

 o Varsayılan olarak fotoğraf makinesi pozu aşağıdaki gibi ayarlar.
[q] (Değerlendirmeli ölçüm) ile, deklanşör tuşu yarım basıldığında, 
Tek Çekim AF ile odaklanma gerçekleştikten sonra deklanşör yarım 
basılı tutulursa poz ayarı kilitlenir (AE kilidi). [w] (Kısmi ölçüm), [r] 
(Spot ölçüm) ve [e] (Merkez ağırlık ortalamalı ölçüm) modlarında, 
poz fotoğraf çekildiğinde ayarlanır. (Deklanşöre yarım basıldığında poz 
kilitlenmiyor.)
 o [82: Ölçüm modu, Odaklanma sonrası AE kilitli] ile, Tek Çekim AF 
ile (s.545) odaklanma gerçekleştikten sonra pozun kilitlenmesini veya 
kilitlenmemesini (AF kilidi) seçebilirsiniz.
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O İstenen Poz Telafisini AyarlamaN
Poz telafisi, fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan standart pozu 
parlatabilir (arttırılmış poz) veya koyultabilir (azaltılmış poz).
Poz telafisi [t], [d], [s], [f] ve [a] çekim modlarında 
ayarlanabilir. Poz telafisi miktarı 1/3 duraklı artışlarla ±3 aralığında 
ayarlanabilir.
[a] modu ve ISO Otomatik’in her ikisi de ayarlandığında poz telafisi ile 
ilgili ayrıntılar için bkz. s. 139, ve [t] modu için bkz. s. 140.

1 Pozu kontrol edin.
 z Deklanşör tuşuna yarım basın ve poz 
seviye göstergesini kontrol edin.

Parlak bir görüntü için 
arttırılmış poz

Karanlık bir görüntü için 
azaltılmış poz

2 Telafi miktarını belirleyin.
 z <5> kadranını çevirirken ekrandan 
bakarak ayarlayın.
 g Poz telafisini gösteren bir <O> 
simgesi görüntülenir.

3 Resmi çekin.
 z Poz telafisini iptal etmek için poz 
seviye göstergesini <N> standart poz 
indeksine (<C>) ayarlayın.

[z3: Otomatik Aydınlatma İyileştirici] (s.104) ayarı [Kapalı] dışında 
bir seçeneğe ayarlanmışsa, daha karanlık bir resim için düşük poz telafisi 
miktarı ayarı yapılmış olsa bile görüntü parlak çıkabilir.

Açma/kapama düğmesi <2> kapalı olarak ayarlansa bile poz telafi 
miktarı korunur.
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h Otomatik Poz Braketleme (AEB)N
Enstantane hızı, diyafram veya ISO hızını otomatik olarak değiştirerek, 
1/3 duraklı artışlarla en fazla ±3 aralığında pozu braketleyerek peş 
peşe üç çekim yapar. Buna, AEB denir.
* AEB, Otomatik Poz Braketleme anlamına gelir.

1 [z3: Poz telafisi/AEB]’yi seçin.

(1)

2 AEB aralığını belirleyin.
 z <6> kadranını çevirerek AEB 
aralığını (1) ayarlayın. Poz telafi 
miktarını ayarlamak için <Y> <Z> 
tuşlarına basın.

 z <0> tuşuna basarak ayarlayın.
 g Menüden çıkıldığında, ekranda AEB 
aralığı görüntülenir.

Standart poz

Azaltılmış poz

Artırılmış poz

3 Resmi çekin.
 z Ayarlanan sürücü moduna göre 
şu sırayla üç braketli çekim alınır: 
Standart poz, azaltılmış poz ve 
arttırılmış poz.

 z AEB otomatik olarak iptal edilemez. 
AEB'yi iptal etmek için, 2. adımı 
uygulayın ve AEB aralığı göstergesini 
kapatın.
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Otomatik Poz Braketleme (AEB)

[z3: Otomatik Işık İyileştirici] (s.104), [Kapalı] dışında bir seçeneğe 
ayarlandığında, AEB’nin etkisi daha az olabilir.

 oAEB çekim sırasında ekranın sol altında <A> yanıp söner.
 o Sürücü modu <u> olarak ayarlanırsa, her çekim için deklanşöre üç kez 
basın. <o> veya <i> ayarlandığında ve deklanşör tuşunu tamamen 
basılı tuttuğunuzda, peş peşe üç braketli çekim yapılır ve fotoğraf 
makinesi çekimi durdurur. <m> veya <l> ayarlandığında, 10 sn.’lik 
veya 2 sn.’lik gecikmelerle ardışık olarak braketli üç poz çekilir.
 o AEB'yi poz telafisiyle kombine halde ayarlayabilirsiniz.
 o AEB çekim sırasında çekim modu değiştirilemez.
 o AEB flaşla, Çoklu Çekimde Parazit Azaltma ayarıyla veya HDR modunda 
kullanılamaz.
 o Aşağıdaki işlemlerden birini yaparsanız, AEB iptal edilir: Açma/kapama 
düğmesinin <2> konumuna getirilmesi veya flaşın tam şarj edilmesi.
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A Çekim için Pozu Kilitleme (AE Kilidi)N
Odağa ve poza ayrı ayrı ayar yapmak veya aynı poz ayarıyla birden 
fazla çekim yapmak istediğinizde pozu kilitleyebilirsiniz. Pozu kilitlemek 
için <A> tuşuna basın, sonra çekimi yeniden oluşturun ve çekin. Bu 
işleve AE kilidi denir. Arkadan aydınlatmalı konuların, vb. çekiminde 
etkilidir.

1 Konuya odaklanın.
 z Deklanşör tuşuna yarım basın.
 g Poz ayarı görüntülenir.

2 <A> tuşuna basın (4).
 g Ekranın sol alt kısmında pozun 
kilitlendiğini (AE kilidi) belirten bir 
<A> simgesi görüntülenir.

 z <A> tuşuna her basıldığında, geçerli 
poz ayarı kilitlenir.

3 Çekimi yeniden oluşturun ve resmi 
çekin.

 z AE kilidini koruyarak daha fazla çekim 
yapmak isterseniz, <A> tuşunu basılı 
tutun ve başka bir çekim yapmak için 
deklanşöre basın.

AE Kilidi Efektleri

Ölçüm 
Modu

AF Nokta Seçim Yöntemi
Otomatik Seçim Manuel Seçim

q
Odaklanan AF noktası 
merkezindeki poz kilitlenir.

Seçilen AF noktası merkezindeki 
poz kilitlenir.

wre Ekranın merkezindeki poz kilitlenir.

* [q] modunda lensin odak modu düğmesi <MF> konumundayken ekranın 
merkezindeki poz kilitlenir.
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BULB: Uzun (Bulb) Pozlar
Bu modda, deklanşör tuşu tam basılı tutulduğu müddetçe enstantane 
açık kalır ve deklanşör bırakıldığında kapanır. Bu fotoğraflama tekniğine 
“bulb poz” denir. Bulb pozları, uzun poz gerektiren gece sahneleri, 
havaifişekler, gökyüzü çekimleri ve diğer konuların çekiminde kullanın.

1 Çekim modunu BULB] konumuna 
ayarlayın.

2 İstediğiniz diyafram değerini 
ayarlayın.

 z <6> kadranını çevirerek ayarlayın.

3 Resmi çekin.
 z Deklanşöre tam basmaya devam 
ettikçe pozlama devam eder.
 g Geçen poz süresi LCD panelde 
görüntülenir.

 o Fotoğraf makinesini yoğun ışık kaynaklarına (örn. güneşe doğru) 
veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın. Bu durum, görüntü 
sensörünün veya makinenin iç bileşenlerin hasar görmesine neden 
olabilir.
 o Uzun bulb pozlarda görüntüde normalden daha fazla parazit üretir.
 o ISO Otomatik ayarlanırsa, ISO 400 ayarlanır (s.608).
 o Bulb zamanlayıcı yerine otomatik zamanlayıcı kullanarak bir bulb poz 
çekerken deklanşöre tam basmayı sürdürün (otomatik zamanlayıcı 
süresi ve bulb poz süresi için).
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Uzun (Bulb) Pozlar

 o [z5: Uzun poz parazit azaltma] ile, uzun pozlama sırasında oluşan 
paraziti azaltabilirsiniz (s.107).
 o Bulb pozlar için bir tripod ve bulb zamanlayıcı kullanmanız önerilir.
 o Uzaktan Kumanda Düğmesi RS-60E3 (ayrı satılır, s.176) kullanarak da 
bulb poz çekebilirsiniz.
 o Bulb pozlar için Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 da (ayrı 
satılır, s.174) kullanılabilir. Uzaktan kumanda cihazının aktarım tuşuna 
basıldığında bulb poz hemen veya 2 sn. sonra başlar. Bulb pozu 
durdurmak için tekrar tuşa basın.

Bulb ZamanlayıcıM
Bulb pozun pozlama zamanını önceden ayarlayabilirsiniz. Bulb 
zamanlayıcı ile bulb poz sırasında deklanşör tuşunu basılı tutmanız 
gerekmez. Bu, makine sarsıntısını azaltır.
Bulb zamanlayıcı sadece [BULB] (Bulb poz) çekim modunda 
ayarlanabilir. Diğer modlarda ayarlanamaz (veya çalışmaz).

1 [z6: Bulb zamanlayıcı]’yı seçin.

2 [Açık]’ı seçin.
 z [Açık]’ı seçin, sonra <B> tuşuna 
basın.
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Uzun (Bulb) Pozlar

3 İstediğiniz poz süresini belirleyin.
 z Saati, dakikayı veya saniyeyi seçin.
 z <0> tuşuna basarak <r> 
simgesini görüntüleyin.

 z İstediğiniz süreyi ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın. (<s> 
seçeneğine döner.)

4 [Tamam]'ı seçin.

5 Resmi çekin.
 g Deklanşör tuşuna tam bastığınızda, 
bulb pozlama belirlenen süre 
geçtikten sonra başlar ve devam eder.

 z Bulb zamanlayıcı çekimi sırasında 
LCD panelde [H] ve poz süresi 
görüntülenir.

 z Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için 2. 
adımda [Kapalı]'yı seçin.

 o Bulb zamanlayıcı çalışırken, deklanşör tuşuna tam basıp bırakırsanız, 
bulb poz durur.
 o Pozlama başladıktan sonra deklanşöre tam basmaya devam ederseniz, 
belirlenen pozlama süresi geçse bile bulb poz devam eder. (Belirlenen 
pozlama süresi dolduktan sonra bulb poz otomatik olarak durmaz.)
 o Çekim modlarının değiştirilmesi bulb zamanlayıcıyı iptal eder ve ayarı 
[Kapalı]’ya geri getirir.
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w: HDR (Yüksek Dinamik Aralık) ÇekimN
Kırpılan vurguların ve gölgelerin, yüksek kontrastlı sahnelerde 
bile tonlamada yüksek dinamik aralık için korunduğu fotoğraflar 
çekebilirsiniz. HDR çekim, manzara ve durağan çekimlerde etkilidir.
HDR çekimde, her çekimde farklı pozlu kesintisiz üç çekim 
(standart pozlu, düşük pozlu ve aşırı pozlu) yapılır ve bunlar sonra 
otomatik olarak birleştirilir. HDR resim bir JPEG resmi olarak 
kaydedilir.
* HDR, Yüksek Dinamik Menzil anlamına gelir.

1 [z5: HDR Modu]’nu seçin.

2 [Dinamik aralık ayarla]’yı seçin.
 z Aralığı seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z [Otomatik] seçimi yapıldığında, 
dinamik aralık otomatik olarak resmin 
geneline göre tonal aralık uygular.

 z Değer yükseldikçe dinamik aralık 
büyür.

 z HDR çekiminden çıkmak için [HDR 
kapalı]’yı seçin.

3 [Efekt]’i ayarlayın.
 z Efekti seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.
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HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Çekim

Efektler

 z [P] Doğal
Görüntülerde diğer çekim seçeneklerinden daha iyi, vurgulamaların 
ve gölge ayrıntıların korunduğu geniş bir ton aralığı elde etmek için. 
Kırpılan vurgular ve gölgelendirmeler azaltılır.
 z [A] Art standard
Kırpılan vurgulama ve gölgelendirmeler [Doğal] seçeneğinden daha 
fazla azaltılmakla beraber, bir tablo havası vermek için kontrast biraz 
daha düşürülür ve renk tonu geçişleri vurgulu olur. Konu kontürlerin 
parlak (veya koyu) kenarlar görülür.
 z [B] Art canlı
Renkler [Art standart] seçeneğinden daha doygundur ve düşük 
kontrast ve düz renk geçişiyle grafik art efekti verilir.
 z [C] Art keskin
Renkler çok doygundur. Konu öne çıkar ve resim yağlıboya tablo gibi 
görünür.
 z [D] Art kabartmalı
Renk doygunluğu, parlaklık, kontrast ve renk tonu geçişi azaltılarak 
resim düzleştirilir. Resim soluk ve eski görünür. Konu kontürlerin 
parlak (veya koyu) kenarlar görülür.

Art standart Art canlı Art keskin Art 
kabartmalı

Doygunluk Standart Yüksek Daha yüksek Düşük
Kontur 

vurgusu Standart Zayıf Güçlü Daha güçlü

Parlaklık Standart Standart Standart Koyu
Renk Tonu Düz Düz Düz Daha düz

Her efekt geçerli Resim Stili ayarı özelliklerine göre uygulanır (s.88).
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HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Çekim

4 [Sürekli HDR]’yi seçin.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z [Sadece 1. çekim] seçeneğinde 
çekim yapıldıktan sonra HDR çekim 
otomatik olarak iptal edilir.

 z [Her çekimde] seçeneğinde HDR 
çekim 2. adımda [HDR kapalı] olarak 
ayarlanana kadar devam eder.

5 [Otomatik Görüntü Hizalama]’yı 
seçin.

 z Elde çekim için [Açık]’ı seçin. Tripod 
kullanılırken, [Kapalı] seçimi yapın, 
sonra <0> tuşuna basın.

6 Kaydedilecek görüntüleri belirleyin.
 z Çekilen üç resmin hepsini ve 
birleştirilmiş HDR resmini kaydetmek 
için [Tüm resimler]’i seçin ve <0> 
tuşuna basın.

 z Sadece HDR resmini kaydetmek için 
[Sadece HDR resim] seçimi yapın ve 
<0> tuşuna basın.

7 Resmi çekin.
 z Deklanşör tuşuna tam basıldığında, 
peş peşe üç çekim yapılır ve HDR 
resim karta kaydedilir.
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HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Çekim

 o RAW HDR görüntüler, JPEG73 görüntü kalitesinde çekilir. RAW+JPEG 
HDR görüntüler, belirlenen JPEG görüntü kalitesinde çekilir. Bir HDR 
görüntüsü oluşturmak için çekilen üç görüntü de belirlenen görüntü 
kalitesinde çekilir.
 o Genişletilmiş ISO hızlarıyla (H1, H2) HDR çekim yapılamaz. HDR çekim 
ISO 100 - 40.000 aralığında yapılabilir ([ISO hızı aralığı] için [Minimum] 
ve [Maksimum] ayarlarına göre değişir).
 o HDR çekim sırasında flaş patlamaz.
 o AEB kullanılamaz.
 o Bir hareketli konu çekimi yaparsanız, hareketli konu arkada iz bırakabilir.
 o HDR çekimde otomatik olarak ayarlanan farklı enstantane hızlarıyla 
üç fotoğraf çekilir. Bu nedenle [t], [s] ve [a] çekim modlarında, 
enstantane hızı yapmış olduğunuz enstantane hızı baz alarak 
değiştirilecektir.
 o Fotoğraf makinesi sarsıntısı oluşmasını önlemek için yüksek bir ISO hızı 
ayarlayın.
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 o HDR resim [Otomatik Görüntü Hizalama] seçeneği [Açık] olarak 
ayarlanmışken çekilirse, görüntüye AF noktası görüntüleme bilgileri 
(s.309) ve Toz Temizleme verisi (s.121) eklenemez.
 o [Otomatik Görüntü Hizalama] seçeneği [Açık] ayarındayken elde 
HDR çekim yaparsanız, görüntü çevresi bir miktar kırpılır ve çözünürlük 
bir miktar düşer. Ayrıca, fotoğraf makinesi veya başka bir nedenle 
resim düzgün şekilde hizalanamazsa, otomatik görüntü hizalama 
etkinleşmeyebilir. Aşırı parlak (veya karanlık) mekanlarda çekim 
yaparken, otomatik görüntü hizalama düzgün çalışmayabilir.
 o [Otomatik Görüntü Hizalama] seçeneği [Kapalı] olarak ayarlanmışken 
elde HDR çekimi yapılırsa, üç fotoğraf düzgün bir şekilde 
hizalanmayabilir ve HDR efekti çok düşük olabilir. Bir tripod kullanmanız 
önerilir.
 o Otomatik görüntü hizalama tekrarlayan desenleri (kareli, çizgili vb.) 
bulunan veya düz, tek renk tonlu görüntülerde düzgün bir şekilde 
çalışmayabilir.
 o Gökyüzündeki veya beyaz duvarlardaki renk tonu geçişleri düzgün bir 
şekilde yansıtılmayabilir. Renk bozulmaları, düzensiz pozlama veya 
parazitlenme görülebilir.
 o Floresan veya LED ışık altında yapılan HDR çekimde, aydınlatılan 
alanlarda doğal olmayan renkler elde edilebilir.
 o HDR çekimle görüntüler birleştirilir, sonra karta kaydedilir, dolayısıyla 
biraz zaman alabilir. Görüntüler işlenirken ekranda ve LCD panelde 
[BUSY] görüntülenir ve işleme tamamlanana kadar çekim yapılamaz.
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P Çoklu PozlarN
Çoklu poz çekerken (2–9) görüntülerin tek bir görüntüde nasıl 
birleştirildiğini görebilirsiniz.

1 [z5: Çoklu poz]’u seçin.

2 [Çoklu poz]’u seçin.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Çoklu poz çekiminden çıkmak için 
[Kapalı]’yı seçin.

 z Açık: Fonk/Kont (Fonksiyon ve kontrol önceliği)
Sonuçları kontrol ederken kademeli olarak çoklu poz çekerken 
kullanışlıdır. Sürekli çekim yapılırken, sürekli çekim hızı ciddi oranda 
düşebilir.
 z Açık: Sürekli Çekim (Sürekli çekim önceliği)
Hareketli konuların sürekli çoklu poz çekiminde kullanılır. Sürekli 
çekim yapılabilir ancak aşağıdaki işlemler çekim sırasında kapatılır: 
Menü görüntüleme, görüntü çekiminden sonra inceleme, görüntü 
oynatma ve son resmi geri alma (s.172). Çekilen görüntüler 
birleştirilmez.
Sadece çoklu poz resmi kaydedileceğini unutmayın. (Çoklu poz 
görüntüsü için kullanılan tekli pozlar iptal edilir.)
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3 [Çoklu poz kontrolü]’nü seçin.
 z İstediğiniz çoklu poz kontrol yöntemini 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Eklemeli
Yakalanan her bir görüntünün pozu toplanarak eklenir. [Poz no] 
ayarına göre negatif poz telafisi ayarı yapın. Poz telafi miktarını 
ayarlamak için aşağıdaki temel kılavuza bakın.
Pozlar Sayısına Göre Poz Telafisi Ayarı Rehberi
İki poz: -1 durak, üç poz: -1,5 durak, dört poz: -2 durak
 z Ortalama
[Poz no] ayarına göre, çekim yapılırken negatif poz telafisi otomatik 
olarak ayarlanır. Aynı sahnenin çoklu pozunu çekiyorsanız, bir 
standart poz elde etmek için konu arka planının pozu otomatik olarak 
ayarlanır.
 z Karanlık/Aydınlık
Baz görüntünün ve eklenen görüntülerin parlaklığı (veya karanlıklığı) 
aynı konumda karşılaştırılır ve parlak (veya karanlık) kısımlar 
korunur. Görüntülerin göreceli parlaklığına (veya karanlıklığına) bağlı 
olarak üst üste binen bazı renkler karışabilir.

4 [Poz no]’yu seçin.
 z Poz sayısını seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z 2 ila 9 arasından seçim yapabilirsiniz.
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5 Kaydedilecek görüntüleri belirleyin.
 z Tekil pozların ve çoklu pozlu 
görüntülerinin hepsini kaydetmek için 
[Tüm resimler]’i seçin ve <0> 
tuşuna basın.

 z Sadece çoklu poz görüntüsünü 
kaydetmek için [Sadece sonuç]’u 
seçin ve <0> tuşuna basın.

6 [Çoklu poza devam] seçeneği 
ayarlayın.

 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z [Sadece 1. çekim] seçeneğinde 
çekim yapıldıktan sonra çoklu poz 
çekimi otomatik olarak iptal edilir.

 z [Sürekli] seçeneğinde çoklu poz 
çekimi 2. adımda [Kapalı] olarak 
ayarlanana kadar devam eder.

(1) 7 İlk pozu çekin.
 g [Açık:Fonk/Kont] ayarlandığında, 
görüntü çekimden sonra görüntülenir. 

 z Kalan pozları ekranda (1) kontrol 
edebilirsiniz.

 z <x> tuşuna basıldığında çekilen 
resim görüntülenebilir (s.172).
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8 Sonraki pozları çekin.
 z [Açık:Fonk/Kont] ayarlandığında, 
o ana kadar çekilen görüntüler 
birleştirilerek görüntülenir. Sadece 
geçerli görüntüyü göstermek için üst 
üste <B> tuşuna basın.

 z Belirlenen sayıda poz çekildikten 
sonra çoklu poz çekimi sonlanır.

 o [Açık:Fonk/Kont] ayarı yapıldığında, <x> tuşuna basarak şimdiye 
kadar yapılmış çoklu poz çekimlerini görebilir veya bir önceki tekli pozu 
silebilirsiniz (s.172).
 o En son çekimin çekim bilgileri kaydedilir ve çoklu poz görüntüsüne 
kaydedilir.
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 o İlk çekim için ayarlanan görüntü kalitesi, ISO hızı, Resim Stili, yüksek 
ISO hızı parazit azaltma, renk alanı gibi ayarlar, sonrasındaki pozlar için 
de kullanılır.
 o [z4: Resim Stili], [Otomatik] olarak ayarlanırsa, çekimde [Standart] 
uygulanır.
 o [Açık:Fonk/Kont] ve [Eklemeli] ayarlandığında çekimleri 
görüntülenirken etkileyen parazit, düzensiz renkler, bantlanma veya 
benzeri sorunlar final çoklu poz görüntüsünde farklı görünebilir.
 o Çoklu poz çekiminde poz sayısı ne kadar yüksek tutulursa, parazit, renk 
bozulması veya bantlanma olasılığı o kadar artar.
 o [Eklemeli] seçimi yapılırsa, çoklu poz sonrasındaki görüntü işleme 
süresi uzun olabilir. (Erişim lambası daha uzun süre yanar.)
 o 8. adımda, görüntü çekimi sırasında görüntülenen çoklu poz 
görüntüsünün parlaklık ayarı ve parazit durumu, kaydedilen final çoklu 
poz resminden farklı olacaktır.
 o Açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirir veya kartları ya da 
pilleri değiştirirseniz çoklu poz çekimi iptal edilir.
 o [A] çekim moduna geçildiğinde çoklu poz çekimi sona erer.
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Çoklu Pozları Kartta Kayıtlı Bir Görüntüde Birleştirme
Kartta kayıtlı bir RAW resmi ilk tekil poz olarak seçebilirsiniz. Seçilen 
RAW resmin görüntü verisi aynen korunur.
Sadece 1 veya F görüntüler kullanılabilir. JPEG görüntüler 
seçilemez. Belirleyebileceğiniz görüntüler takılan lense göre de 
değişebilir. Ayrıntılar için, aşağıdaki tabloya bakın.

1 [Çoklu poz için resim seç]’i seçin.

2 İlk görüntüyü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak ilk tekli 
poz olarak kullanılacak görüntüyü 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z [Tamam]'ı seçin.
 g Seçilen resmin dosya numarası ekranın alt 
kısmında görüntülenir.

3 Resmi çekin.
 z İlk resim seçildiğinde, [Poz no] ile 
seçilen kalan poz sayısı 1 azalır.

 z Seçebileceğiniz Görüntüler
Takılan Lens Kırpmalı Çekim Seçilebilir Görüntüler

RF/
EF lensi

Kapalı Tam boyutta çekilen RAW görüntüler
Açık Kırpmalı çekimden alınan veya EF-S 

lensle çekilen RAW görüntülerEF-S lens –

 o Şu görüntüler ilk tekli poz olarak seçilemez: [z3: Vurgulu ton önceliği] 
ayarı [Açık] veya [Güçlendirilmiş] konumundayken çekilen görüntüler 
veya [z1: zKırpma/en-boy oranı] seçeneği [Full-frame] veya [1,6x 
(kırp)] olmadığında çekilen görüntüler.
 o [Kapalı] ayarı [z2: Lens bozulma düzeltmesi] ve [z3: Otomatik Işık 
İyileştirici] için, ilk tekli görüntü olarak seçilen görüntünün ayarlarından 
bağımsız olarak uygulanır.
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 o İlk çekim için ayarlanan görüntü kaydı kalitesi, ISO hızı, Resim Stili, yüksek 
ISO hızı parazit azaltma, renk alanı gibi ayarlar, sonrasındaki görüntüler 
için de kullanılır.
 o Resim Stili seçeneği ilk görüntü olarak seçilen görüntü için [Otomatik] 
ayarlanırsa çekim için [Standart] uygulanır.
 o Başka bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş resmi seçemezsiniz.
 o Bir lens takılmadığında [Çoklu poz için resim seç] kullanılamaz.

 o Çoklu poz çekiminde kullanılan bir RAW görüntüyü de seçebilirsiniz.
 o Görüntü seçimini iptal etmek için [Görüntü seçimi kaldır]’ı seçin.

Çekim Sırasında Çoklu Pozları Kontrol Etme ve Silme
[Açık:Fonk/Kont] ayarıyla ([Açık: 
Sürekli çekim] değil) belirlediğiniz 
sayıda poz çekmeyi tamamladıktan sonra, 
<x> tuşuna basarak çekilmiş olan çoklu 
poz görüntüsünü, pozu kontrol edebilir 
ve görüntülerin nasıl katmanlandığını 
görebilirsiniz.
<L> tuşuna basarsanız, çoklu poz 
çekiminde kullanılabilen işlevler 
görüntülenir.

İşlem Tanım
2 Önceki ekrana 

dön <L> tuşuna basmadan önceki ekran görüntülenir.

q Son resmi geri al Çekmiş olduğunuz en son resmi siler (başka çekim 
yapın). Kalan poz sayısı 1 artar.

W Kaydet ve çık

[Kaynak görüntü kaydet: Tüm görüntüler] ile çıkış 
yapılmadan önce o zamana kadar kaydedilmiş olan tüm 
tekli pozlar ve çoklu pozlar kaydedilir.
[Kaynak görüntü kaydet: Sadece sonuç] ile çıkış 
yapılmadan önce sadece çoklu poz görüntüsü kaydedilir.

r Kaydetmeden çık Çekilen görüntü kaydedilmeden çoklu poz çekiminden 
çıkılır.

Çoklu poz çekimi sırasında, sadece çoklu poz resimlerini oynatabilirsiniz.
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 SSS

 z Görüntü kalitesi konusunda herhangi bir sınırlandırma var 
mı?
Tüm tekli pozlar ve çoklu poz görüntüsü belirlediğiniz görüntü kaydı 
kalitesinde çekilir. Tüm JPEG görüntü kalitesi ayarları seçilebilir.
 z Karta kayıtlı resimleri birleştirebilir miyiz?
[Çoklu poz için resim seç] ile karta kayıtlı görüntülerden birini ilk 
tekil poz olarak seçebilirsiniz (s.171). Kartta kayıtlı çoklu görüntü 
kayıtlarını birleştiremezsiniz.
 z Çoklu poz dosyaları nasıl numaralandırılır?
Fotoğraf makinesi tüm görüntüleri kaydet seçeneğine ayarlandığında, 
çoklu poz görüntü dosyaları, bunları yaratmak için kullanılan en son 
tekli görüntüden itibaren numaralandırılır.
 z Çoklu poz çekimi sırasında otomatik kapanma yapılır mı?
[Otomatik kapanma] ([52: Güç tasarrufu] altında) [Kapalı] olarak 
ayarlandığı sürece, fotoğraf makinesi yaklaşık 30 dakika sonra 
otomatik olarak kapanır. Bu da çoklu poz çekimini sonlandırır ve 
çoklu poz ayarlarını iptal eder.
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Uzaktan Kumandalı Çekim
Bluetooth® düşük enerji teknolojisi ile uyumlu Kablosuz Uzaktan 
Kumanda BR-E1 (ayrı satılır), fotoğraf makinesinin yaklaşık 5 
metre/16,4 fit uzaktan kontrol edilmesini sağlar.

Eşleştirme
BR-E1’i kullanmak için önce fotoğraf makinesi ile uzaktan 
kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız ve kaydetmeniz) gerekir. 
Eşleştirme talimatları için bkz. s. 408.
Cihazlar eşleştirildikten sonra aşağıdakileri yapın.

1 <B> tuşuna basın (9). 
 z Ekranda bir görüntü görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.

2 Sürücü modu öğesini seçin. 
 z <5> kadranını çevirerek sürücü 
modu öğesini seçin.

3 Otomatik zamanlayıcı/uzaktan 
kumanda cihazını seçin.

 z <6> kadranını çevirerek <Q> veya 
<k> seçimi yapın. 
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4 Resmi çekin.
 z Uzaktan kumandanın <2> tuşuna 
basarak otomatik odaklanma da 
yapabilirsiniz.

 z Çekim yapmak için uzaktan kumanda 
üzerindeki tuşa basın.

 z Ayrıntılı çekim talimatları için BR-
E1’in kullanım kılavuzuna bakın.

Uzaktan Kumanda Cihazı RC-6 gibi kızıl ötesi uzaktan kumandan ünitelerini 
kullanamazsınız.

 o  AF ile odaklanma yapılamazsa çekimden önce manuel odaklanın 
(s.281).
 o  Fotoğraf makinesi uzaktan çekime ayarlandığında otomatik kapanma 
süresi uzayabilir.
 o  Video çekim sırasında da uzaktan kumanda cihazı kullanılabilir (s.245).
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Uzaktan Kumanda Düğmesini Kullanma
Uzaktan Kumanda Düğmesi RS-
60E3’ü (ayrı satılır) bağlayarak çekim 
yapabilirsiniz.
Çalıştırma talimatlar için uzaktan 
kumanda düğmesinin kullanım 
kılavuzuna bakın.

1 Terminal kapağını açın.

2 Fişi uzaktan kumanda terminaline 
takın.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

177© CANON EURASIA 2018

D Flaşlı Fotoğrafçılık
EOS Makineler için EL/EX Serisi Speedlite Flaşlar

Bir EL/EX serisi Speedlite (ayrı satılır) kullanmak flaşlı fotoğrafçılığı 
kolaylaştırır.
İşlem prosedürleri için EL/EX serisi Speedlite’ın Kullanma 
Kılavuzuna bakın. Bu fotoğraf makinesi, EL/EX serisi Speedlite'ların 
tüm özelliklerini kullanabilen bir Tip A fotoğraf makinesidir.
Fotoğraf makinesinin menü ekranıyla flaş işlevlerini ve flaş Özel 
İşlevleri'ni ayarlamak için bkz. s. 179.

 z Flaş poz telafisi
Flaş çıkışını (flaş poz telafisini) ayarlayabilirsiniz. Ekranda bir çekim 
görüntüleniyorken <B> tuşuna basın, <5> kadranını çevirerek 
flaş poz telafisi öğesini seçin, sonra <6> kadranını çevirerek flaş 
poz telafisini ayarlayın. Flaş poz telafisi miktarı 1/3 duraklı artışlarla 
±3 aralığında ayarlanabilir.
 z FE kilidi
Bu, konunun belirli bir parçasına uygun flaş pozunu atamanızı sağlar. 
Vizör merkezini konuya çevirin, fotoğraf makinesinin <A> tuşuna 
basın, sonra çekimi oluşturun ve resmi çekin.

Negatif flaş pozu telafisi ayarlasanız dahi (görüntüleri koyu tutmak için) 
[z3: Otomatik Işık İyileştirici]'yi (s.104) [Kapalı] olarak ayarlamadıkça 
parlak görüntüler çekilir.

 o Düşük ışık altında otomatik odaklanma zor olursa Speedlite otomatik 
olarak AF yardımcı ışığını yakar.
 o Flaş poz telafisini Hızlı Kontrol ile (s.68) veya [Flaş işlevi ayarları] 
([z2: Harici Speedlite kontrolü] altında) (s.182) ile ayarlayabilirsiniz.
 o Fotoğraf makinesi açıldığında Speedlite flaşı da otomatik olarak açabilir. 
Bu özelliği destekleyen Speedlite flaşlar ile ilgili ayrıntılar için Speedlite’ın 
kullanım kılavuzuna başvurun.
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EL/EX Serisi Dışındaki Canon Speedlite Flaşlar
 z Bir EZ/E/EG/ML/TL serisi Speedlite, A-TTL veya TTL otomatik 
flaş moduna ayarlandığında, flaş sadece tam çıkışta 
ateşlenebilir.
Fotoğraf makinesinin çekim modunu [a] (manuel poz) veya [f] 
(diyafram öncelikli AE) konumuna ayarlayın ve çekim öncesinde 
diyafram ayarını yapın.

 z Manuel flaş modu bulunan bir Speedlite kullanırken, manuel flaş 
modunda çekim yapın.

Canon Marka Olmayan Flaş Üniteleri

 z Senk Hızı
Fotoğraf makinesi, Canon marka olmayan kompakt flaş üniteleriyle 
1/200 sn ve daha düşük hızlarda senkronize edilebilir. Büyük stüdyo 
flaş üniteleriyle, flaş süresi kompakt flaş ünitesininkinden daha uzun 
olur ve modele göre değişir. Çekimden önce yaklaşık 1/60 sn. - 1/30 
sn. arasında bir senk hızıyla test çekimleri yaparak flaş senk işlevinin 
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

 o Fotoğraf makinesi, farklı bir markanın flaş ünitesiyle veya flaş 
aksesuarıyla kullanılırsa, makine düzgün çalışmayacağı gibi arızalanma 
da oluşabilir.
 o Fotoğraf makinesinin aksesuar kızağına yüksek voltajlı bir flaş ünitesi 
bağlamayın. Patlamayabilir.

Batarya Sapı Grip BG-E22 (ayrı satılır) takılarak PC terminalinden flaşlı 
çekim yapılabilir.
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Flaş İşlevini AyarlamaN
Uyumlu flaş işlevi ayarları bulunan bir EL/EX serisi Speedlite ile 
fotoğraf makinesinin menü ekranını kullanarak Speedlite işlevlerini ve 
Özel İşlevleri ayarlayabilirsiniz. Speedlite'ı makineye bağlayın ve flaş 
işlevlerini ayarlamadan önce Speedlite'ı açın.
Speedlite işlevleriyle ilgili ayrıntılar için Speedlite'ın Kullanım 
Kılavuzuna başvurun.

1 [z2: Harici Speedlite kontrolü]’nü 
seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Bir öğe seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.
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Flaş Patlaması
Flaşlı fotoğrafçılığı etkinleştirmek 
için [Açık]’ı seçin. Flaş patlamasını 
kapatmak ve sadece AF yardımcı ışığını 
etkinleştirmek için [Kapalı]’yı seçin.

Otomatik flaş patlatmayı destekleyen bir Speedlite takıldığında, çekim 
koşulları açısından gerekli olduğunda otomatik patlama yapılması için 
aşağıdaki ayarları da yapılandırabilirsiniz.

 ● [Flaş patlaması]’nı [Açık] olarak ayarlayın.
 ●Speedlite’ı otomatik flaş moduna getirin.
 ●Fotoğraf makinesinin çekim modunu [A] veya [d] olarak 
ayarlayın.

Ayrıntılı çekim talimatları için otomatik flaş patlatmayı destekleyen 
Speedlite flaşın kullanım kılavuzuna bakın.

E-TTL II Flaş Ölçüm
Normal flaş pozlarında 
[Değerlendirmeli]’yi seçin. [Ortalama] 
seçilirse, ölçülen sahnenin tamamı için 
flaş pozu ortalanır. Sahneye bağlı olarak, 
flaş pozu telafisi gerekebilir. Bu ayar, ileri 
düzeyde kullanıcılar içindir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

181© CANON EURASIA 2018

Flaş İşlevini Ayarlama

Yavaş Senkron
Flaşlı çekimde kullanmak üzere [f] 
diyafram öncelikli AE modunda veya [d] 
Program AE modunda flaş senk hızını 
ayarlayabilirsiniz.

 z [ ] 1/200-30 sn. otomatik
Flaş senk hızı 1/200 sn. ila 30 sn. aralığında otomatik olarak 
ayarlanarak sahnenin parlaklık ayarına uygun hale getirilebilir. Bazı 
çekim koşullarında, düşük ışıklı ortamlarda yavaş senk hızı kullanılır 
ve enstantane hızı otomatik olarak düşürülür.
 z [ ] 1/200-1/60 sn. otomatik
Düşük aydınlatmalı ortamlarda düşük bir enstantane hızı ayarı 
yapılmasını önler. Konu bulanıklığının ve fotoğraf makinesi 
sarsıntısının önlenmesinde etkilidir. Ancak, konu flaşla uygun şekilde 
pozlanmasına rağmen arka planda kararma görülebilir.
 z [ ] 1/200 sn. (sabit)
Flaş senk hızı 1/200 sn.'de sabitlenir. Bu, konu bulanıklığını 
ve fotoğraf makinesi sarsıntısını [1/200-1/60sn. otomatik] 
seçeneğinden daha etkili bir şekilde önler. Ancak, düşük aydınlatma 
altında, konunun arka plan aydınlatması [1/200-1/60 sn. otomatik] 
ile olduğundan daha karanlık çıkar.

 o Varsayılan olarak [1/200-1/60sn. Otomatik]’e ayarlanmıştır. [f] veya 
[d] modunda Yavaş Senkron kullanmak için [1/200-30sn. Otomatik]’e 
ayarlayın.
 o [1/200 sn. (Sabit)]’e ayarlandığında yüksek hızda senkron [f] veya 
[d] modunda kullanılamaz.
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Güvenli FE
Gündüz çekiminde veya yakın mesafe 
çekimde flaş patlaması nedeniyle 
aşırı pozlama oluşmasını önlemek için 
fotoğraf makinesi ISO Otomatik ayarında 
olduğunda ISO hızını otomatik olarak 
düşürebilir ve standart konu pozu ile 
çekim yapabilir.

Flaş İşlevi Ayarları
Görüntülenen bilgiler, ekranın pozisyonu ve kullanılabilir 
seçenekler Speedlite modeline, modelin Özel İşlev ayarlarına, flaş 
moduna ve diğer unsurlara bağlı olarak değişir. Speedlite işlevleriyle 
ilgili ayrıntılar için Speedlite'ın Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Örnek ekran

(1)

(4)

(2)

(3)

(6)
(5)

(1) Flaş modu
(2) Kablosuz işlevler/Flaş oranı 

kontrolü
(3) Flaş zumu (Flaş kapsamı)

(4) Perde senkronizasyonu
(5) Flaş poz telafisi
(6) Flaş pozu braketleme

İşlevler flaş işlevi ayarlarıyla uyumlu olmayan EX serisi Speedlite kullanımı 
ile sınırlandırılmıştır.
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 z Flaş modu
İstediğiniz flaşlı çekime uygun flaş modunu seçebilirsiniz.

[E-TTL II flaş ölçümü] EL/EX serisi 
Speedlite'ların otomatik flaşlı çekimde 
kullanılan standart modudur.
[Manuel flaş], Speedlite’ın [Flaş çıkış 
seviyesi] ayarını kendiniz yapmanız 
içindir.

[CSP] (sürekli çekim önceliği modu) otomatik olarak flaş çıkışını bir 
durak azaltırken ISO hızını bir durak artırır. Sürekli çekimde kullanışlıdır 
ve flaş gücünden tasarruf edilmesini sağlar.
Diğer flaş modları için ilgili flaş moduyla uyumlu Speedlite'ın Kullanım 
Kılavuzuna başvurun.

[t], [s] veya [a] modunda [CSP] ile flaşlı fotoğrafçılıkta aşırı pozlama 
olması durumunda gerekirse poz telafisini (s.154) ayarlayın.

[CSP] ile ISO hızı otomatik olarak [Otomatik]’e ayarlanır. [Güvenli FE] de 
otomatik olarak [Açık]’a ayarlanır. [CSP] iptal edildikten sonra, ISO hızını 
[Güvenli FE] ayarını kontrol edin.
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 z Kablosuz işlevler / Flaş oranı kontrolü
Telsiz veya optik aktarımla kablosuz 
(çoklu) flaşlı çekim yapılabilir.
Kablosuz flaşla ilgili ayrıntılar için 
kablosuz flaşlı çekimle uyumlu bir 
Speedlite'ın Kullanım Kılavuzuna bakın.

Flaş ayarlarıyla uyumlu bir makro flaş 
(MR-14EX II, vb.) ile, flaş tüpleri veya A 
ve B flaş kafaları arasında flaş oranını 
ayarlayabilir veya ek alıcı ünitelerle 
kablosuz flaş kullanabilirsiniz.
Flaş oranı kontrolü ile ilgili ayrıntılar 
için makro flaşın Kullanım Kılavuzuna 
başvurun.

 z Flaş zumu (Flaş kapsamı)
Zumlama flaş kafasına sahip 
Speedlite'larla flaş kapsamı ayarı 
yapılabilir. Normalde bunu [OTOMATİK] 
olarak ayarlayarak, fotoğraf makinesinin 
flaş kapsamını otomatik olarak 
lensin odaklanma uzunluğuna göre 
ayarlamasını sağlayabilirsiniz.
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 z Perde senkronizasyonu
Normalde bunu [İlk perde 
senkronizasyonu] olarak ayarlayıp 
pozlama başladıktan hemen sonra flaşın 
patlamasını sağlayabilirsiniz.

[2. perde senkronizasyonu] ayarlanırsa, perde kapanmadan hemen 
önce flaş patlar. Bu, düşük bir enstantane hızıyla birleştirildiğinde, gece 
araba arkasından gelen bir ışık hüzmesi gibi konuların daha doğal 
bir hisle arkalarında iz bırakmalarını sağlayabilirsiniz. [E-TTL II flaş 
ölçümü] ile birlikte ikinci perde senkronizasyonu ayarlandığında peş 
peşe iki flaş patlatılır: İlki deklanşör tuşuna tam bastığınızda ve ikincisi 
pozlamanın sonlanmadan hemen önce.
[Yüksek hızlı senkronizasyon] ayarlanırsa, tüm enstantane hızlarında 
flaş kullanılabilir. Bu, gün ışığında açık alan çekimleri gibi çekim 
ortamlarında arkaplan bulanıklığıyla (açık diyafram) çekim yapmak 
istediğinizde etkilidir.

İkinci perde senkronizasyonu kullanırken, enstantane hızını 1/80 sn. 
veya daha düşük ayarlayın. Enstantane hızı 1/90 sn. veya daha hızlıya 
ayarlanırsa, [2. perde senkronizasyonu] ayarı yapılmış olsa bile otomatik 
olarak birinci perde senkronizasyonu uygulanır.
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 z Flaş poz telafisi
Flaş poz telafisi miktarı 1/3 duraklı 
artışlarla ±3 aralığında ayarlanabilir.
Ayrıntılar için, Speedlite'ın Kullanım 
Kılavuzuna başvurun.

Speedlite ile flaş poz telafisi ayarı yapılırsa, fotoğraf makinesi üzerinde flaş 
poz telafisi ayarı yapamazsınız. Hem fotoğraf makinesi hem de Speedlite 
üzerinde ayar yapılırsa, Speedlite’ın ayarları fotoğraf makinesi ayarlarını 
geçersiz kılar.

 z Flaş pozu braketleme
Flaş çıkışı otomatik olarak değiştirilirken, 
üç çekim yapılır.
Ayrıntılar için flaş pozu braketleme 
donanımına sahip bir Speedlite'ın 
Kullanım Kılavuzuna bakın.
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Flaş Özel İşlev Ayarları
Speedlite'ın Özel İşlevleri ile ilgili ayrıntılar için Speedlite'ın (ayrı satılır) 
Kullanım Kılavuzuna başvurun.

1 [Flaş C.Fn ayarları]’nı seçin.

2 İstediğiniz işlevleri ayarlayın.
 z Numarayı seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 o EL/EX serisi Speedlite’da, [Flaş ölçüm modu] Özel İşlevi [TTL] (otomatik 
flaş) ayarlanırsa Speedlite her zaman tam çıkışta patlar.
 o Speedlite’ın Kişisel İşlev (P.Fn) fotoğraf makinesinin [z2: Harici 
Speedlite kontrolü] ekranından ayarlanamaz veya iptal edilemez. 
Doğrudan Speedlite’da ayarlayın.

Flaş İşlevi Ayarlarını Temizleme / Flaş C.Fn Ayarları

1 [Ayarları sil]'i seçin.

2 Temizlenecek ayarları seçin.
 z [Flaş ayarlarını temizle] veya [Tüm 
Speedlite C.Fn ayarlarını temizle] 
seçimi yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z İletişim kutusunda [Tamam]'ı seçin. 
Sonra flaş ayarları veya Özel İşlev 
ayarlarının hepsi temizlenir.
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-2 Video Çekim

Videolar için [Çekim Modu] Ayarları
Video çekime hazırlanmak için <W> 
tuşuna basın, sonra <B> tuşuna 
basarak soldaki [Çekim modu] ekranına 
erişin.

[y] :  Sahne Akıllı Otomatik (s.209)
[k] : Program AE (s.209)
[t] : Enstantane Öncelikli AE 
(s.210)
[v] : Diyafram Öncelikli AE (s.211)
[M] : Manuel poz (s.213)
[ / / ]: Özel çekim modu (s.417)

Fotoğraf çekimi sırasında video çekim tuşuna basarak video da 
çekebilirsiniz. Bunu [A] modunda yaparsanız, [A] modunda [z1: 
Video kaydı kalitesi] ile belirlenen ayarlarla video kaydedilir. Diğer çekim 
modlarında videolar [ ] (video C3) modu ayarları kullanılarak kaydedilir.

2
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Sekme Menüleri: Video Çekim
 z Çekim 1

s.192
s.219
s.202
s.205
s.220

 z Çekim 2

s.245
s.224
s.245

 z Çekim 3

s.249
s.249

s.246
s.246
s.247
s.247
s.248
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 z Çekim 4

s.250
s.250
s.250
s.250
s.236
s.250
s.251

[y] modunda aşağıdaki ekranlar görüntülenir.

 z Çekim 1

s.192

s.205
s.202

s.220

 z Çekim 2

s.224
s.245
s.251
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Özellikler Dizini: Video Çekim
Çekim Modu
 z [y] [k] modları B s.209
 z [t] modu B s.210
 z [v] modu B s.211
 z [M] modu B s.213

Menüler/Çekim Özellikleri
 z Video çekim kalitesi B s.192
 z 24,00p B s.198
 z Yüksek Çekim Hızı B s.199
 z Ses kaydı B s.202
 z Süre kodu B s.205
 z Video kırpma B s.219
 z Video dijital IS B s.220
 z HDR video B s.222
 z Zaman aşımlı video B s.224
 z Canon Log B s.236
 z Lens bozulma  
düzeltmesi B s.245

 z Uzaktan kumandalı  
çekim B s.245

 z Poz telafisi B s.246
 z ISO hızı (video) B s.246
 z Otomatik Işık İyileştirici B s.247
 z Vurgulu ton önceliği B s.247
 z Otomatik yavaş enstantane B 
s.248

 z Ölçüm zamanlayıcı B s.249
 z Av 1/8 duraklı artışlar B s.249
 z Beyaz ayarı B s.250
 z Özel Beyaz Ayarı B s.250
 z Beyaz ayarı düzeltme B s.250
 z Resim Stili B s.250

 z Yüksek ISO hızları için  
parazit azaltma B s.250

 z HDMI ekranı B s.251
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[z1: Video kayıt kalitesi] sekmesi 
altında, [Video kayıt boyutu]’nu 
seçerek görüntü boyutunu, çekim hızını 
ve sıkıştırma yöntemini ayarlayın. Video 
MP4 dosyası olarak kaydedilir.
[Video kayıt boyutu] ekranında 
görüntülenen çekim hızı, [53: Video 
sistemi] ayarına bağlı olarak otomatik 
olarak değişir (s.384).

Kartın video kaydı için gerekli olan yazma ve okuma hızları (kart 
performansı gereklilikleri), video kayıt kalitesine göre değişir. Video 
çekimi öncesinde 611. sayfaya bakarak kart için performans 
gerekliliklerini kontrol edin.

Video Kaydı Boyutu
 z Görüntü boyutu

  [H] 3840x2160
Video 4K kalitesinde kaydedilir. En/boy oranı 16:9 olur. HW 
video çekerken UHS-II SD kart kullanın (s.611).
  [L] 1920x1080
Video Full High-Definition (Full HD) kalitesinde kaydedilir. En/boy 
oranı 16:9 olur.
  [w] 1280x720
Video High-Definition (HD) kalitesinde kaydedilir. En/boy oranı 
16:9 olur.
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 o [53: Video sistemi] ayarını değiştirirseniz, [z1: Video kaydı boyutu] 
ayarını da tekrar yapın.
 o Oynatma işleme yoğunluklu olacağı için örneğin 4K, L8/7, 
ve Yüksek Çekim Hızı ile çekilen videolar diğer cihazlarda normal bir 
şekilde oynatılamayabilir.
 o Keskinlik ve parazit video kayıt kalitesine, kırpmalı çekim ayarlarına ve 
kullanılan lense bağlı olarak değişir.

 o Karttan daha iyi performans elde etmek için, video çekim yapmadan 
önce kartı bu makine ile formatlamanız önerilir (s.373).
 o Video kayıt boyutu ekranında görüntülenen çekim hızı seçenekleri [53: 
Video sistemi]'nin [NTSC için] veya [PAL için] olarak ayarlanmasına 
bağlıdır.
 o Videolar VGA kalitesinde kaydedilemez.

4K Video Çekim
 z 4K video çekmek için yüksek performanslı kart gerekir. Daha fazla 
bilgi için bkz. “Video Kaydedilen Kartlar”, s. 611.

 z 4K videolar veya Yüksek Çekim Hızı videolarının çekilmesi işleme 
yükünü ciddi oranda artırır, bu da fotoğraf makinesinin iç sıcaklığının 
daha hızlı yükselmesine veya normal videolardan daha yüksek 
olmasına neden olabilir. Video çekim sırasında kırmızı bir E simgesi 
görüntülenirse kart sıcak olabilir. Bu yüzden video çekimi durdurun 
ve kartı çıkartmadan önce makinenin soğumasını bekleyin. (Kartı 
hemen çıkartmayın.)

 z 4K videodan kareyi seçerek yaklaşık 8,3 megapiksellik (3840×2160) 
bir JPEG fotoğraf olarak karta kaydedebilirsiniz (s.329).
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Video Kayıt Kapsamı
Videolar için görüntü sensörü kapsamı video kayıt kalitesine, kırpmalı 
çekim ayarlarına ve kullanılan lense bağlı olarak değişir.
EF-S lenslerle videolar görüntü merkezi çevresinden kırpılır.

 z RF veya EF lensler: [z1: Video kırpma] ayarı [Kapalı] 
olduğunda

(1)

(2)

(1) Full HD 
HD 
4K zaman aşımı 
Full HD zaman aşımı

(2) 4K

 z RF veya EF lensler: [z1: Video kırpma] ayarı [Açık] 
olduğunda
 z EF-S lensler

(4)

(3) (3) 4K zaman aşımı 
Full HD zaman aşımı

(4) 4K 
Full HD 
HD

 o L8W, L8X, L7W, L7X ve Yüksek 
Çekim Hızı videoları, EF-S lenslerle veya [z1: Video kırpma] ayarı 
[Açık] olduğunda çekilemez.
 o Video dijital IS (s.220) ile kırpmak görüntüyü ekran merkezinden daha 
fazla kırpar.
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 z Çekim hızı (fps: kare/sn.)

  [2] 119.9fps/[8] 59.94fps/[6] 29.97fps
NTSC televizyon sisteminin kullanıldığı bölgeler (Kuzey Amerika, 
Japonya, Güney Kore, Meksika, vb.). 2 için bkz. s. 199.

  [3] 100.0fps/[7] 50.00fps/[5] 25.00fps
PAL televizyon sisteminin kullanıldığı bölgeler (Avrupa, Rusya, Çin, 
Avustralya, vb.). 3 için bkz. s. 199.

  [4] 23.98fps/[B] 24.00fps
Genelde sinema için. 4 (23.98fps) seçeneği [53: Video sistemi] 
[NTSC için] olarak ayarlandığında kullanılabilir. B için bkz. s. 
198.

 z Sıkıştırma yöntemi
  [W] ALL-I (Düzenleme için/Sadece I)
Kayıt için her seferinde bir kareyi sıkıştırır. Dosya boyutu IPB (Standart) 
seçeneklerinden daha büyük olsa bile, video düzenlemeye daha 
uygundur.

  [X] IPB (Standart)
Kayıt için her seferinde birçok kareyi sıkıştırır. Dosya boyutları ALL-I 
(Düzenleme için) seçeneğinden daha küçük olacağından, aynı 
kapasiteye sahip kart ile video çekim süresi daha uzun olur.

  [ ] IPB (Hafif)
Video, IPB (Standart) seçeneğinden daha düşük bir bit hızıyla 
kaydedileceğinden, dosya boyutu IPB’den (Standart) daha küçük 
ve oynatma uyumu daha yüksek olur. Bu, IPB (Standart) ile 
yapıldığından daha uzun süre çekim yapılmasını sağlar (aynı 
kapasiteye sahip kartla).
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 z Video kayıt formatı
  [C] MP4
Makineyle çekilen tüm videolar MP4 formatında (dosya uzantısı 
“.MP4”) video dosyaları olarak kaydedilir. Bu dosya formatı, 
MOV’dan daha yüksek bir oynatma uyumluluğu sunar.
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Video Kaydedilen Kartlar
Her video kayıt kalitesi seviyesinde kayıt yapabilen kartlar ile ilgili daha 
fazla bilgi almak için bkz. s. 611.
Video çekimi yaparken, 611. sayfada gösterilen okuma/yazma 
hızına (kart performansı gerekliliklerinde belirtildiği gibi) sahip yüksek 
kapasiteli bir kart veya standart özelliklerden daha iyi özelliklere sahip 
bir kart kullanın. İstediğiniz kalitede birkaç video çekerek kartı test edin 
(s.192) ve kartın düzgün bir şekilde video çekebildiğinden emin olun.

 o 4K video çekmeden önce kartları formatlayın (s.373).
 o Yazma hızı düşük bir kart kullanırsanız, video düzgün bir şekilde 
kaydedilmeyebilir. Ayrıca, düşük yazma hızlı bir karta kaydedilen video 
düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.
 o Video çekerken yazma hızı bit hızında yeterince yüksek olan yüksek 
performanslı kartlar kullanın.
 o Videolar normal bir şekilde kaydedilemediğinde kartı formatlayıp yeniden 
deneyin. Kartı formatlamanız sorunu çözmüyorsa, kart üreticisinin web 
sitesine, vb. başvurun.

 o Karttan daha iyi performans elde etmek için, video çekim yapmadan 
önce kartı bu makine ile formatlamanız önerilir (s.373).
 o Kartın yazma/okuma hızını kontrol etmek için, kart üreticisinin web 
sitesini, vb. ziyaret edin.
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24.00p
24,00 kare/sn. çekim hızında video çeker.

[Açık] seçimi yapıldığında, video kayıt 
kalitesini aşağıdaki gibi seçebilirsiniz: 
HBW, HBX, LBW 
veya LBX.
[Video kayıt boyutu] ayarlanır ve sonra 
[24.00p] seçeneği [Açık] hale getirilirse, 
tekrar [Video kayıt boyutu] ayarı yapın.

[24.00p: Açık] Önlemleri
 o HDMI video çıkışı, belirlediğiniz video kaydı kalitesine göre 2160/24.00p 
veya 1080/24.00p olur. Fotoğraf makinesi 1080/24.00p sinyalleriyle 
uyumlu bir televizyona veya başka bir cihaza HDMI ile bağlanmadıkça 
videolar görüntülenemez.
 o Bu ayarı [Kapalı]’ya getirmişseniz [Video kaydı boyutu] ayarını kontrol 
edin.
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Video Kayıt Kalitesini Ayarlama

Yüksek Çekim Hızı
HD kalitesinde, 119,9 kare/sn veya 100,0 kare/sn gibi yüksek çekim 
hızlarıyla video kaydedebilirsiniz. Ağır çekim oynatılacak videolar 
çekmek için idealdir. Bir video klibin maksimum kayıt süresi 7 dk. 29 
sn.’dir.

Videolar w2W veya w3W 
olarak kaydedilir.
Yüksek Çekim Hızı ile video çekilirken 
Video Servo AF ve Video dijital IS’nin 
etkisi olmaz. Ayrıca, Yüksek Çekim 
Hızı ile video çekimde odaklanmada AF 
kullanılmaz.
Yüksek Çekim Hızı ile video çekimde 
ses kaydedilmez.

Kayıt sırasında video kayıt kodu göstergesi saniyede 4 saniye ilerler.
Yüksek Çekim Hızı ile video bir 29,97 kare/sn/25,00 kare/sn video 
dosyası olarak kaydedileceği için 1/4 hızla ağır çekim oynatılır.

[Yüksek Çekim Hızı: Açık] Önlemleri
 o [Sayaç], [Free run] ayarındayken ([z1: Süre kodu] altında) süre 
kodları kaydedilmez (s.205).
 o Bu ayarı [Kapalı]’ya getirmişseniz [Video kaydı boyutu] ayarını kontrol 
edin.
 o Floresan ışık veya LED aydınlatma altında Yüksek Çekim Hızı videoları 
çekerken ekran titreyebilir.
 o Yüksek Çekim Hızı videosu çekimini başlatıp durdurduğunuzda video 
güncellenmez ve kare bir süreliğine durur. HDMI üzerinden harici cihaza 
kayıt yaparken bunun farkında olun.
 o Yüksek Çekim Hızı videosu çekerken ekran görüntülenen video çekim 
hızları, kaydedilen videonun çekim hızını belirtmez.
 o Ses duyulmayacağı için kulaklık kullanılamaz.
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4 GB Üzerine Çıkan Video Dosyaları
4 GB'tan büyük bir video çekilse bile, kesinti olmadan kayda devam 
edebilirsiniz.

 z Fotoğraf makinesiyle formatlanmış SD/SDHC kartları 
kullanma
Bir SD/SDHC kartı bu fotoğraf makinesinde formatlarsanız, makine 
kartı FAT32’de formatlar.
FAT32 formatlı bir kartla, video çekimi yapar ve dosya boyutu 4 GB’ı 
geçerse, otomatik olarak yeni bir video dosyası oluşturulur.
Video izlenirken, her video dosyasını ayrı ayrı oynatmanız gerekir. 
Video dosyaları otomatik olarak peş peşe izlenemeyebilir. Video 
oynatma tamamlandıktan sonra, bir sonraki videoyu seçin ve 
oynatın.
 z Fotoğraf makinesiyle formatlanmış SDXC kartları kullanma
Bir SDXC kartı bu fotoğraf makinesinde formatlarsanız, makine kartı 
exFAT’de formatlar.
Bir exFAT formatlı kart kullanırken, video çekim sırasında dosya 
boyutu 4 GB’ı aşsa bile, video tek bir dosya olarak kaydedilir (birkaç 
farklı dosyaya bölünmez).

4 GB’ı aşan video dosyalarını bir bilgisayara aktarırken, EOS Utility’yi 
veya bir kart okuyucu (s.575) kullanın. Bilgisayar işletim sisteminin 
standart özelliklerini kullanarak bunu denerseniz 4 GB üstüne çıkan video 
dosyalarını kaydetmeniz mümkün olmayabilir.
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Toplam Video Kaydı Süresi ve Dakika Başına Dosya Boyutu

Her kayıt kalitesi seviyesinde kullanılabilecek dosya boyutları ve kayıt 
süresi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. s. 612.

Video Çekim Süresi Limiti

 z Yüksek Çekim Hızı kullanılmadan video çekim yaparken
Video başına maksimum kayıt süresi 29 dk. 59 sn.’dir. 29 dk. 59 
sn.’ye ulaşıldığında kayıt otomatik olarak durur. Video çekim tuşuna 
basarak tekrar video çekmeye başlayabilirsiniz (video yenide bir 
dosyası olarak kaydedilir).
 z Yüksek Çekim Hızı ile video çekim yaparken
Video başına maksimum kayıt süresi 7 dk. 29 sn.’dir. 7 dk. 29 
sn.’ye ulaşıldığında kayıt otomatik olarak durur. Video çekim tuşuna 
basarak tekrar Yüksek Çekim Hızı ile video çekmeye başlayabilirsiniz 
(video yenide bir dosyası olarak kaydedilir).
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Ses Kaydı Ayarı
Dahili stereo mikrofonlar veya harici bir 
stereo mikrofon kullanarak ses kaydıyla 
birlikte video kaydı yapabilirsiniz. 
Ses kayıt seviyesini istediğiniz gibi 
ayarlayabilirsiniz.
[z1: Ses kaydı]’nı kullanarak ses kayıt 
işlevlerini ayarlayın.

ALL-I sıkıştırmasının kullanıldığı videolarda ses LPCM formatında ve 
IPB sıkıştırmasının kullanıldığı videolarda AAC formatında kaydedilir.

Ses Kaydı/Ses Kayıt Seviyesi

 z Otomatik
Ses kaydı seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Otomatik seviye 
kontrolü, ses seviyesine göre otomatik olarak devreye girer.
 z Manuel
İleri düzeyde kullanıcılar içindir. Ses kayıt seviyesini gerektiği gibi 
ayarlayabilirsiniz.
 [Kayıt seviyesi]’ni seçin ve seviye ölçeri kontrol ederken <Y> 
<Z> tuşlarına basarak ses kayıt seviyesini ayarlayın. Pikleme tutma 
göstergesine bakarken, seviye ölçer en yüksek ses seviyelerinin sağ 
tarafında bazen “12” (-12 dB) işaretini yakacak kadar yükselecek 
şekilde ayar yapın. “0” seviyesi aşılırsa seste bozulma olur.
 z Kapalı
Ses kaydı yapılmaz.

Rüzgar Filtresi
[Otomatik] olarak ayarlanırsa, rüzgarlı dış mekan çekimlerinde 
kullanıldığında rüzgar gürültüsünü azaltır. Sadece makinenin dahili 
mikrofonu kullanıldığında etkinleşir. Rüzgar filtresi etkinleştiği zaman, 
düşük bas ses de bir miktar azalır.
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Parazit azaltıcı
Yüksek parazitin neden olduğu ses bozulmalarını otomatik olarak 
bastırır. [Ses kaydı] seçeneğini çekimden önce [Otomatik] veya 
[Manuel] olarak ayarlayarak çekim yapılsa bile, ses çok yüksekse yine 
de seste bozulma olabilir. Bu durumda [Açık] ayarı yapmanız önerilir.

 z Mikrofon kullanma
Normalde makinenin dahili mikrofondan stereo ses kaydı yapılır.
Mini stereo fişli (3,5 mm çaplı) bir harici stereo mikrofon, fotoğraf 
makinesinin harici mikrofonunun IN terminaline bağlandığında, harici 
mikrofona öncelik verilir. Yönlü Stereo Mikrofon DM-E1 (ayrı satılır) 
kullanmanız önerilir.
 z Kulaklık kullanımı
Piyasadan temin edebileceğiniz 3,5 mm mini fişli kulaklıkları kulaklık 
terminaline bağlayarak, video çekim yaparken sesi dinleyebilirsiniz. 
Dahili mikrofonu veya harici bir stereo mikrofon kullanırken sesi 
stereo dinleyebilirsiniz. Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için <Q> 
tuşuna basın, [n] simgesini seçin, sonra <6> kadranını çevirerek 
ayarı yapın.
Video oynatma sırasında da kulaklık kullanabilirsiniz.
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 o Dahili veya harici mikrofonlardan Wi-Fi işlemlerinin sesi kaydedilebilir. 
Ses kaydı sırasında kablosuz iletişim işlevini kullanmanız önerilmez.
 o Makineye bir harici mikrofon veya kulaklık bağlarken, fişi sonuna kadar 
taktığınızdan emin olun.
 o Fotoğraf makinesinin dahili mikrofonu çekim sırasında işlem sesini ve 
makinenin mekanik sesini de kayda geçirir. Videoda bu sesleri azaltmak 
için Yönlü Stereo Mikrofon DM-E1 (ayrı satılır) kullanın.
 o Fotoğraf makinesinin IN terminaline harici mikrofon dışında bir şey 
bağlamayın.
 o Kulaklıklardan gelen sese parazit azaltma uygulanmaz. Bu nedenle 
videoya kaydedilen ses farklı olacaktır.
 o Kulaklıklardan dinlerken [Ses kaydı] ayarlarını değiştirmeyin. Sesin 
aniden yükselmesine ve kulaklarınızın zarar görmesine neden olabilir.

 o [A] modunda [Ses kaydı] ayarı [Açık] veya [Kapalı] olur. Kayıt 
seviyesinin otomatik olarak ayarlanması için [Açık]’a ayarlayın.
 o Fotoğraf makinesi HDMI üzerinden televizyona bağlandığında ses çıkışı 
da olabilir ([Ses kaydı] [Kapalı] olursa olmaz).
 o L (sol) ve R (sağ) arasında ses kayıt dengesi ayarı yapılamaz.
 o 48 kHz/16 bit örnekleme oranında ses kaydı yapılır.
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Süre Kodunu Ayarlama
Videolar kaydedilirken senkronizasyon süresini 
tutmak için bir süre kodu da otomatik olarak 
kaydedilir. Süre kodları daima saat, dakika, saniye 
ve kare formatında kaydedilir. Bunlar aslen video 
montajında kullanılır.
Süre kodunu ayarlamak için [z1: Süre 
kodu]’nu kullanın.

İlerleme

 z Rec run
Süre kodu sadece video çekimi yapılırken ilerler. Çekilen her video 
dosyasındaki başlangıç süre kodu değeri, bir önceki dosyadaki 
değerden itibaren devam eder.
 z Free run
Süre kodu video çekimi yapılmadığı zaman da ilerler.

Süre Ayarını Başlat
Süre kodunun ilk başlama süresini ayarlayabilirsiniz.

 z Manuel giriş ayarı
İstediğiniz saat, dakika, saniye ve kare ile başlayabilmenizi sağlar.
 z Sıfırlama
[Manuel giriş ayarı] ve [Makine saatine ayarla] ile yapılan süre 
ayarı “00:00:00.” veya “00:00:00:” olarak sıfırlanır (s.208).
 z Makine saatine ayarla
Fotoğraf makinesinde ayarlanmış olan saat, dakika, ve saniye ile 
eşleşir. Kare değerini “00” olarak ayarlar.

 o [Free run]’a ayarlandığında, süre kodları çektiğiniz Yüksek Çekim Hızı 
videolarına eklenmez.
 o [Free run] ayarlandığında, süre kodları tarih, saat dilimi veya gün 
ışığından tasarruf ayarlarındaki değişikliklerden etkilenir (s.380).
 o Videolarınız fotoğraf makinesi dışında bir cihazda oynatılırken süre 
kodları doğru görüntülenmeyebilir.
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Video Kayıt Sayacı
Video çekim ekranında sürenin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

 z Kayıt süresi
Video çekimine başladıktan sonra geçen süreyi görüntüler.
 z Süre kodu
Video çekim sırasındaki süre kodunu gösterir.

Video Oynatma Sayacı
Video oynatma ekranında sürenin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

 z Kayıt süresi
Video oynatması sırasında kayıt veya oynatma süresini görüntüler.
 z Süre kodu
Video oynatma sırasındaki süre kodunu gösterir.

[Süre kodu] ayarı ile

Video çekimi sırasında Video oynatma sırasında

 o [Video kayıt sayacı] ayarı ne olursa olsun, süre kodları video 
dosyalarına daima kaydedilir ([Free run]’a ayarlanmış Yüksek Çekim 
Hızı videoları hariç).
 o [Video izleme sayacı] ayarı ([z1: Süre kodu] altında) [x3: Video 
oynatma sayacı] ayarıyla bağlantılıdır, dolayısıyla bu ayarlar daima 
eşleşir.
 o Video çekilir veya oynatılırken “kare” sayacı gösterilmez.
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HDMI
 z Süre kodu
Süre kodları, videoları HDMI aracılığıyla bir harici cihaza 
kaydederken eklenebilir.

  Kapalı
HDMI video çıkışına süre kodu eklenmez.
  Açık
HDMI video çıkışına süre kodu ekler. [Açık] olarak ayarlandığında, 
[Kayıt Komutu] görüntülenir.

 z Kayıt Komutu
Harici cihaza kaydedilen HDMI video çıkışı için kaydı fotoğraf 
makinesinde video kaydını başlatma ve durdurma süresine göre 
senkronize edebilirsiniz.

  Kapalı
Kayıt harici cihazdan başlatılır ve durdurulur.
  Açık
Harici cihazla yapılan kayıt, video çekimi başlatmanıza ve 
durdurmanıza göre senkronize edilir.

 o [Süre kodu] içindeki [Sayaç], [Free run] ayarındayken çekilen Yüksek 
Çekim Hızı videolarında süre kodları HDMI video çıkışına eklenmez.
 o Harici kayıt cihazının [Süre kodu] veya [Kayıt Komutu] işlevleri ile 
uyumlu olup olmadığını öğrenmek için cihaz üreticisine danışın.
 o [Süre kodu] [Kapalı] olsa bile, teknik özelliklerine bağlı olarak harici 
kayıt cihazı videolara süre kodları ekleyebilir. HDMI girişine süre kodu 
eklemekle ilgili cihaz özellikleri hakkında bilgi almak için cihaz üreticisine 
danışın.
 o Harici kayıt cihazlarının desteklemesine bağlı olarak fotoğraf çekimi 
sırasında video çekim düğmesine basarak video kaydını başlatırsanız 
[Kayıt Komutu] düzgün çalışmayabilir.
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Kare Düşürme
Çekim hızı 2 (119.9 fps), 8 (59.94 fps) veya 6 (29.97 fps) 
olarak ayarlanırsa, süre koduna kare sayımı da dahil olduğunda, süre 
kodu gerçek süre ile eşleşmez. Bu farklılık [Açık] ayarı yapılarak 
otomatik olarak düzeltilir. Bu düzeltme işlevine "kare düşürme" denir. 
İleri düzeyde kullanıcıların video montajında ve diğer uygulamalarda 
kullanması için tasarlanmıştır.

 z Açık
Süre kodu rakamlarını atlayarak farklılığı otomatik olarak düzeltir (DF: 
kare düşürme).
 z Kapalı
Farklılık düzeltilmez (NDF: Kare düşürme yok).

Süre kodları aşağıdaki gibi görüntülenir.
  Açık (DF)
00:00:00. (Oynatma: 00:00:00.00)
  Kapalı (NDF)
00:00:00:  (Oynatma: 00:00:00:00)

Çekim hızı 3 (100.0 fps), 7 (50.00 fps), 5 (25.00 fps), B (24.00 
fps) veya 4 (23.98 fps) olduğunda kare düşürme kullanılmaz. ([Kare 
düşürme] öğesi 3/7/5/B/4 ayarlandığında veya [53: Video 
sistemi] [PAL için] olarak ayarlandığında görüntülenmez.
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k Video Çekim
y/k Otomatik Poz Çekimi

Çekim modu [y] veya [k] olarak ayarlandığında, otomatik poz 
kontrolü devreye girerek sahnenin mevcut aydınlatmasına uyum 
gösterir.

1 Çekim modunu [y] veya [k] 
konumuna ayarlayın.

 z <W> tuşuna basın.
 z <6> kadranını çevirerek [y] veya [k] 
seçimi yapın.

2 Konuya odaklanın.
 z Video çekimden önce AF veya manuel 
odakla odaklanın (s.268ꟷ275, 281).

 z Varsayılan olarak, [21: Video Servo AF], 
[Açık] ayarı ile fotoğraf makinesinin her 
zaman odaklanması sağlanır (s.286).

 z Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda, 
fotoğraf makinesi geçerli AF yöntemiyle 
odaklanır.

(1)

(2)

3 Videoyu çekin.
 z Bir video çekimi başlatmak için video çekim 
tuşuna basın.
 g Video çekilirken ekranın sağ üst köşesinde 
“oREC” işareti (1) görüntülenir.
 g Ses belirtilen pozisyonlardaki (2) 
mikrofonlardan kaydedilir.

 z Video çekimi durdurmak için tekrar video 
çekim tuşuna basın.
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Video Çekim

t Enstantane Öncelikli AE
[t] modu videolarda istediğiniz enstantane hızını ayarlamanızı 
sağlar. Parlaklık ayarına uyum sağlamak ve standart poz elde etmek 
için ISO hızı ve diyafram değeri otomatik olarak ayarlanır.

1 Çekim modunu [t] konumuna 
ayarlayın.

(1)

2 İstediğiniz enstantane hızını (1) 
ayarlayın.

 z Ekrandan bakarken <6> kadranını 
çevirin.

 z Ayarlanabilir enstantane hızları, çekim 
hızına göre değişir.

3 Odaklanın ve videoyu çekin.
 z Prosedür “Otomatik Poz Çekimi” 
(s.209) için kullanılan 2. ve 3. 
adımlarla aynıdır.

 o Video kaydedilirken enstantane hızını ayarlamayın, aksi takdirde poz 
değişimleri kayda geçebilir.
 o Hareket bir konunun video çekimi yapılırken yakl. 1/25 sn. ile 1/125 
sn. aralığında enstantane hızı kullanmanızı öneririz. Enstantane hızı 
yükseldikçe konu hareketi daha fazla bulanıklaşır.
 o Floresan veya LED aydınlatma altında çekim yaparken enstantane hızını 
değiştirirseniz, görüntü titrek kaydedilebilir.
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v Diyafram Öncelikli AE
[v] modu videolarda istediğiniz diyafram değerini ayarlamanızı 
sağlar. Parlaklık ayarına uyum sağlamak ve standart poz elde etmek 
için ISO hızı ve enstantane hızı otomatik olarak ayarlanır. 

1 Çekim modunu [v] konumuna 
ayarlayın.

(1)

2 İstediğiniz diyafram değerini (1) 
ayarlayın.

 z Ekrandan bakarken <6> kadranını 
çevirin.

3 Odaklanın ve videoyu çekin.
 z Prosedür “Otomatik Poz Çekimi” 
(s.209) için kullanılan 2. ve 3. 
adımlarla aynıdır.

Video kaydedilirken diyaframı hızını ayarlamayın, aksi takdirde diyafram 
ayarının neden olduğu poz değişimleri kayda geçebilir.
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[y], [k], [t] ve [v] Modları Notları
 o [y] modunda, fotoğraf makinesi tarafından tespit edilen sahne için 
ekranın sol üst tarafında sahne simgesi görüntülenir (s.614).
 o <A> tuşuna basarak pozu kilitleyebilirsiniz (AE kilidi) (A modu hariç, 
s.157). Video çekimi sırasında AE kilidi uyguladıktan sonra, bu kilidi 
<S> tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. (AE kilidi ayarı <S> tuşuna 
basılana kadar korunur.)
 o Poz telafisi ±3 durağa kadar ayarlanabilir ([A] modu hariç).
 o ISO hızı, enstantane hızı ve diyafram değeri [y] veya [k] modunda 
video Exif bilgilerine kaydedilmez.
 o Fotoğraf makinesi [y], [k], [t] veya [v] modunda video çekerken 
düşük ışık altında LED ışığının otomatik olarak açılmasına yönelik 
Speedlite işlevi ile uyumludur. Ayrıntılar için LED ışıklı Speedlite'ın 
Kullanım Kılavuzuna bakın.

[y], [k], [t] ve [v] Modlarında ISO Hızı
ISO hızı [y], [k], [t] ve [v] modlarında otomatik olarak 
ayarlanır. ISO hızı ile ilgili ayrıntılar için bkz. 607.

Sahne Simgeleri
[y] çekim modunda, makine sahne 
tipini tespit eder ve her şeyi sahneye 
uygun şekilde ayarlar. Tespit edilen 
sahne tipi ekranın sol üst kısmında 
belirtilir. Simge bilgileri için bkz. s. 614.
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M Manuel Poz Çekimi
Video çekiminde enstantane hızını, diyafram ve ISO hızı ayarını manuel 
olarak yapabilirsiniz. Video çekiminde manuel pozun kullanılması ileri 
düzeydeki kullanıcılar içindir.

1 Çekim modunu [M] konumuna 
ayarlayın.

2 ISO hızını ayarlayın.
 z <B> tuşuna basın.
 z <5> kadranını çevirerek ISO hızı değerini 
seçin.

 z <6> kadranını çevirerek ayarlayın.

(1)

(2)

3 Enstantane hızını (1) ve diyaframı (2) 
ayarlayın.

 z Deklanşör tuşuna yarım basın ve poz 
seviye göstergesini kontrol edin.

 z Enstantane hızını ayarlamak için <6> 
kadranını çevirin. Diyaframı ayarlamak için 
<5> kadranını çevirin.

 z Ayarlanabilir enstantane hızları, çekim 
hızına göre değişir.

4 Odaklanın ve videoyu çekin.
 z Prosedür “Otomatik Poz Çekimi” (s.209) 
için kullanılan 2. ve 3. adımlarla aynıdır.
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 o Video çekimde ISO hızı L’ye (ISO 50 eşdeğeri) genişletilemez.
 o Fotoğraf çekiminden video çekimine geçildiğinde, video çekimi 
yapmadan önce fotoğraf makinesi ayarlarını tekrar kontrol edin.
 o Video çekim yaparken enstantane hızını veya diyaframı değiştirmekten 
kaçının. Aksi takdirde pozdaki değişimler kayda geçer veya yüksek ISO 
hızlarında daha fazla parazit oluşur.
 o Hareket bir konunun video çekimi yapılırken yakl. 1/25 sn. ile 1/125 
sn. aralığında enstantane hızı kullanmanızı öneririz. Enstantane hızı 
yükseldikçe konu hareketi daha fazla bulanıklaşır.
 o Floresan veya LED aydınlatma altında çekim yaparken enstantane hızını 
değiştirirseniz, görüntü titrek kaydedilebilir.

 o ISO Otomatik ile ±3 aralığında poz telafisi ayarlanabilir.
 o ISO Otomatik ayarlandığında, ISO hızını kilitlemek için <A> tuşuna 
basın. Video çekimi sırasında ISO hızını kilitledikten sonra, bu kilidi 
<S> tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. (ISO hızı kilidi <S> tuşuna 
basılana kadar korunur.)
 o <A> tuşuna bastığınızda ve sonra resmi yeniden oluşturduğunuzda, 
poz seviye göstergesi üzerinde, pozu <A> tuşuna ilk kez bastığınız 
zamanki değerle karşılaştıran poz seviye farkını görebilirsiniz.
 o Makine [M] modunda <B> tuşuna basılınca histogram görüntülenir.
 o Video kaydederken ISO hızını ayarlamak için <B> tuşuna basın ve 
<6> kadranını kullanın.
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[M] Moduna ISO Hızı
[M] modunda ISO hızını manuel ayarlayabilir veya [AUTO] ayarı ile 
otomatik ayarlayabilirsiniz. ISO hızı ile ilgili ayrıntılar için bkz. 607.

Enstantane Hızı
[t] (enstantane öncelikli AE) ve [M] (manuel poz) modlarında 
kullanabileceğiniz enstantane hızları, belirlediğiniz video kaydı 
kalitesinin çekim hızına göre değişir.

Çekim 
Hızı

Enstantane Hızı (sn.)
Normal Video 

Çekim
Yüksek Çekim Hızı 

İle Video Çekim HDR Video Çekim

2 –
1/4000–1/125

–3 1/4000–1/100
8

1/4000–1/8 –

7

6
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60

5 
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50

B –
4
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Fotoğraf Çekimi
Video çekim sırasında fotoğraf çekilemez. Fotoğraf çekmek için 
kaydı durdurun ve önce [Çekim modu] ayarını fotoğraf olarak değiştirin 
(s.70).

Bilgi Gösterimi (Video Çekimi)
Video çekimi için gösterilen simgeler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için 
bkz. s. 621.
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Video Çekim Önlemleri
 o Fotoğraf makinesini yoğun ışık kaynaklarına (örn. güneşe doğru) 
veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın. Bu durum, görüntü 
sensörünün veya makinenin iç bileşenlerin hasar görmesine neden 
olabilir.
 o İnce detayları olan bir konu çekilirse, harelenme veya renk yanlışları 
görülebilir.
 o <Q> veya <Qw> ayarlandığında ve video çekim sırasında ISO hızı 
veya diyafram değeri değişirse, beyaz ayarı da değişir.
 o Floresan veya LED aydınlatma altında video çekimi yapılırsa video 
görüntüsünde titreme oluşabilir.
 o Düşük ışık altında video çekerken bir USM lensle AF işlemi yaparsanız 
videoya yatay bant parazitleri kaydedilebilir. Aynı türde parazitler, 
elektronik odaklanma halkası donanımına sahip olan bazı lenslerle 
manuel odaklanma yaparken de görülebilir.
 o Video çekimde zumlama kullanmak istiyorsanız birkaç deneme videosu 
çekmeniz önerilir. Video çekimi sırasında zumlama yaparsanız pozlama 
değişebilir veya lens sesi kayda geçebilir, ses seviyesi dengesiz olabilir 
veya odak kaybedilebilir.
 o Büyük diyafram değerleri, gecikmeye veya doğru pozlanmanın 
önlenmesine neden olabilir.
 o Video çekim yaparken AF işlemi gerçekleştirirseniz aşağıdakiler 
oluşabilir: Odak geçici bir süreyle kayabilir, kaydedilen video 
parlaklığında değişiklikler olabilir, video kaydı aniden durabilir ve lensin 
mekanik sesi kayda geçebilir.
 o Dahili mikrofonları (s.209) parmaklarınız veya başka nesnelerle 
engellememeye çalışın.
 o “Video Çekimiyle İlgili Genel Önlemler” için bkz. s. 253.
 o Gerekirse bkz. “Fotoğraf Çekimi İle İlgili Genel Önlemler” s. 142..
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Video Çekimiyle İlgili Notlar
 o Her yeni video çekiminde, kartta yeni bir video dosyası oluşturulur.
 o 4K, Full HD veya HD videolar için videonun görüş alanı kapsamı yaklaşık 
%100’dür.
 o <p> tuşuna basarak da odaklanabilirsiniz.
 o Video çekimi deklanşör tuşuna tam basarak başlatıp durdurmak için [54: 
V tuşu işlevi] için [Tam basma]’yı [Video kaydı başlat/durdur]’a 
getirin.
 o Fotoğraf makinesinin dahili mikrofonları stereo ses kaydı yapar (s.209).
 o Makinenin harici mikrofon IN terminaline bağlanan Yönlü Stereo Mikrofon 
DM-E1 (ayrı satılır) gibi bir harici mikrofon dahili mikrofon yerine kullanılır 
(s.203).
 o 3,5 mm çaplı mini fişi olan harici mikrofonların çoğu kullanılabilir.
 o EF lenslerde video çekim sırasında odak önayarı seçeneği, sadece 
2011 yılının ikinci yarısında veya daha sonra piyasaya sürülen bu işlevle 
uyumlu (süper) telefoto lensler ile kullanılabilir.
 o YCbCr 4:2:0 (8-bit) renk örnekleme ve Kayıt. ITU-R BT.709 renk alanı 
4K, Full HD ve HD videolar için kullanılır.
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Video KırpmaN
RF veya EF lenslerle videolar, sanki bir telefoto lensi kullanır gibi, 
görüntü merkezi çevresinden kırpılır.
EF-S lenslerle video çekmek bu video kırpma özelliği ile aynı etkiye 
sahiptir.

1 [z1: Video kırpma]’yı seçin.

2 [Açık]’ı seçin.
 g Merkez alan büyütülür.

 o L8W, L8X, L7W, L7X ve Yüksek 
Çekim Hızı videoları, video kırpma ile çekilemez.
 o [z1: Video dijital IS] [Açık] veya [Genişletilmiş] ayarlandığında 
ekranın merkezi daha da kırpılarak çekim alanı küçültülür.

 o Video kırpma ile kullanılabilen çekim alanı EF-S lensleri ile çekilen 
videolar ile aynıdır.
 o 4K videolar daima çekim ekranının merkezi kırpılarak çekilir ve [z1: 
Video kırpma] çekim görüş açısını değiştirmez.
 o Çekim alanı ile ilgili ayrıntılar için bkz. 194.
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Video Dijital IS
Makine içinde görüntü sabitlemesi, video çekim yaparken makine 
sarsıntısını otomatik olarak düzeltir. Bu işleve “Video dijital IS” denir. 
Video dijital IS ile, Görüntü Sabitleyici donanımı olmayan bir lens 
kullanıldığında da dengeleme yapılır. Dahili optik Görüntü Sabitleyici 
donanımına sahip olan bir lens kullanıldığında, lensin Görüntü 
Sabitleyici düğmesini <1> konumuna getirin.

1 [z1: Video dijital IS]’yi seçin.

2 Bir öğe seçin.

 z Kapalı (v)
Video dijital IS ile görüntü sabitlemesi kapalıdır.
 z Açık (w)
Makine sarsıntısı düzeltilir. Resim biraz büyütülür.
 z Güçlendirilmiş (x)
[Açık] ayarı ile kıyaslandığında daha şiddetli makine sarsıntıları 
düzeltilir. Resim biraz daha büyütülür.
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Video Dijital IS

Kombinasyon IS
Video Dijital IS ve Kombinasyon IS uyumlu bir lensle video çekerek çok 
daha etkili düzeltme yapılabilir. Bu seçenekte lens ve makinenin optik 
ve dijital görüntü sabitlemesi birleştirilir.

 o Video dijital IS, lensin Görüntü Sabitleyici düğmesi <2> konumuna 
ayarlandığında çalışmaz.
 o EF-S lensler veya video kırpma kullanıldığında videolar Video dijital ISO 
ile kaydedilmekle birlikte çekim alanı daha da küçülür.
 o Odak uzunluğu 800 mm’nin üstünde olan bir lenste Video dijital IS 
çalışmaz.
 o Video kayıt kalitesi için bazı ayarlarda Video dijital IS ile dengelemenin 
etkisi az olabilir.
 o Görüntüleme açısı (geniş açı) genişledikçe, daha etkili düzeltme yapılır. 
Görüntüleme açısı (telefoto) daraldıkça, daha az etkili düzeltme yapılır.
 o Tripod kullanılırken, Video dijital IS’yi [Kapalı] olarak ayarlamanız 
önerilir.
 o Konu ve çekim koşullarına bağlı olarak, Video dijital IS efektleri etkisiyle 
konuda belirgin bulanıklık görülebilir (konu kısa bir süre odak dışında 
kalır).
 o Bir TS-E lens, balık gözü lensi veya Canon marka olmayan bir lens 
kullanırken, Video dijital IS’nin [Kapalı] olarak ayarlanması önerilir.
 o Video dijital IS, görüntüyü büyüttüğü için, görüntü daha grenli görünür. 
Parazit, ışık noktaları, vb. de görülebilir.

 o Kombinasyon IS ile uyumlu lensler hakkında ayrıntılı bilgi almak için 
Canon’un web sitesini ziyaret edin.
 o Kombinasyon ISO ile uyumlu bir lens kullanıldığında Video dijital IS 
simgesine (bkz. s.220) “+” işareti eklenir.
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HDR Video Çekim
Yüksek kontrastlı sahnelerin vurgulu kısımlarındaki detayları korunan 
geniş dinamik aralığa sahip videolar çekebilirsiniz.
RF veya EF lensler kullanırken Hızlı Kontrol ekranından HDR video 
çekimi ayarı yapabilirsiniz. Bunun için [Video kayıt boyutu]’nu ([z1: 
Video kayıt kalitesi] altında) L6X (NTSC) veya L5X 
(PAL) seçeneğine ayarlayın veya EF-S lensler veya video kırpma 
kullanırken bu ayarı w6X (NTSC) veya w5X (PAL) 
seçeneğine ayarlayın.

1 [Video kaydı boyutu]’nu seçin.
 z [Video kaydı boyutu]’nun ([z1: 
Video kayıt kalitesi] altında) yukarıda 
belirtilen bir boyuta ayarlandığını 
kontrol edin.

2 <Q> tuşuna basın (7).

3 [4] seçimi yapın.
 z <W> <X> tuşuna basarak ekranın 
sağ altında [4](HDR Video Çekim) 
seçimi yapın.

4 [5] (Açık) simgesini seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak [5] 
(Açık) seçimi yapın.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

223© CANON EURASIA 2018

HDR Video Çekim

5 Bir HDR video çekin.
 z Normal video çekimde olduğu gibi 
çekim yapın.

 z Kullanılabilir dosya boyutları ve kayıt 
süresi ile ilgili daha fazla bilgi almak 
için bkz. s. 612.

 o EF-S lensler veya video kırpma kullanıldığında videolar HD’de kaydedilir 
(Full HD kullanılamaz).
 o HDR videolarda ISO hızı aralığı otomatik veya manuel olsun ISO 
100–25600, aralığındadır. ISO genişletme kullanılamaz.
 o Enstantane hızları ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.215.
 o [t] modunda minimum ISO hızı ISO 400’dür.
 o HDR video çekimi [z1: Video dijital IS], [z2: Zaman aşımlı video], 
[z3: Vurgulu ton önceliği] veya [Canon Log] ile yapılamaz.
 o Uygun enstantane hızı ayarlansa bile HDR video çekiminde görüntüler 
titreyebilir.
 o Bir HDR video oluşturmak için çok sayıda kare birleştirileceği için 
videonun belirli parçalarında bozulma olabilir. Elde çekim yapıldığında 
makinenin sarsıntısı bozulmayı daha belirgin hale getirebilir. Bir tripod 
kullanmanız önerilir. Çekim için bir tripod kullanıldığı zaman bile, 
normal oynatmaya kıyasla kare kare HDR video oynatma ve ağır çekim 
oynatma sırasında görüntü izi kalabileceğini veya parazitlenmenin fazla 
olabileceğini lütfen unutmayın.
 o HDR video çekim ayarlarını değiştirirseniz görüntü rengi ve parlaklığında 
önemli oranda değişme olabilir. Ayrıca video bir süre güncellenmez ve 
karede durma olur. HDMI üzerinden harici cihaza kayıt yaparken bunun 
farkında olun.
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a Zaman Aşımlı Video Çekimi
Ayarlanan intervalde çekilen fotoğraflar otomatik olarak birleştirilerek, 
4K veya Full HD zaman aşımlı bir video elde edilebilir. Bir zaman aşımlı 
video, bir konunun, gerçek çekim süresinden çok daha kısa bir süre 
içinde nasıl değiştiğini gösterir. Bu değişen bir sahnenin düzenli bir 
şekilde izlendiği bitkilerin büyümesi, gökyüzü hareketleri, vb. çekiminde 
etkilidir.
Zaman aşımlı videolar, aşağıdaki kalitede MP4 formatında kaydedilir: 
4K çekim için H6W (NTSC)/H5W (PAL) ve Full HD çekim 
için L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL).
Çekim hızı [53: Video sistemi] ayarına bağlı olarak otomatik olarak 
değişir (s.384).

1 Bir çekim modu seçin.

2 [z2: Zaman aşımlı video]’yu seçin.

3 [Zaman aşımlı]’yı seçin.

4 İstediğiniz video kayıt boyutunu 
seçin.

 z Boyutu seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.
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Zaman Aşımlı Video Çekimi

 z AçıkH(3840x2160)
Video 4K kalitesinde kaydedilir. En/boy oranı 16:9 olur. Çekim hızı 
NTSC için 29.97 fps (6) ve PAL için 25.00 fps (5) olur ve 
videolar ALL-I (W) sıkıştırma ile MP4 (C) formatında kaydedilir.
 z AçıkL (1920x1080)
Video Full High-Definition (Full HD) kalitesinde kaydedilir. En/boy 
oranı 16:9 olur. Çekim hızı NTSC için 29.97 fps (6) ve PAL için 
25.00 fps (5) olur ve videolar ALL-I (W) sıkıştırma ile MP4 (C) 
formatında kaydedilir.

(1) (2)

5 Çekim intervalini ayarlayın.
 z [İnterval]'i seçin.
 z [k: Gerekli süre] (1) ve [3: 
Oynatma süresi]’ne (2) başvurarak 
rakamı ayarlayın.

 z Saati, dakikayı veya saniyeyi seçin.
 z <0> tuşuna basarak <r> 
simgesini görüntüleyin.

 z İstediğiniz süreyi ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın. (<s> 
seçeneğine döner.)

 z [00:00:02]–[99:59:59] aralığında 
ayarlanabilir. (Saniyede bir intervali 
kullanılamaz.)

 z [Tamam] seçimi yaparak ayarı 
kaydedin.
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Zaman Aşımlı Video Çekimi

6 Çekim sayısını belirleyin.
 z [Çekim sayısı]’nı seçin.
 z [k: Gereken süre] ve [3: 
Oynatma süresi]’ne başvurarak 
rakamı ayarlayın.

 z Basamağı seçin.
 z <0> tuşuna basarak <r> 
simgesini görüntüleyin.

 z İstediğiniz süreyi ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın. (<s> 
seçeneğine döner.)

 z [0002]–[3600] aralığında 
ayarlanabilir.

 z [3: Oynatma süresi]’nin kırmızı 
renkte görüntülenmediğinden emin 
olun.

 z [Tamam] seçimi yaparak ayarı 
kaydedin.

 o Zaman aşımlı video kaydedilen kartlar (kart performans gereklilikleri) için 
bkz. s. 611.
 o Çekim sayısı 3600 ayarlanırsa, zaman aşımlı video NTSC için yaklaşık 2 
dk. ve PAL için 2 dk. 24 sn. olur.
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Zaman Aşımlı Video Çekimi

7 Poz ayar yöntemini seçin.

 z [Otomatik poz]’u seçin.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z 1. Karede sabit
İlk çekimi yaparken, pozun parlaklıkla otomatik eşleştirilmesi için 
ölçüm yapılır. İlk çekimin poz ayarı sonraki pozlar için de kullanılır. İlk 
çekim için çekimle ilgili diğer ayarları sonraki pozlar için de kullanılır.
 z Her kare
Pozun parlaklıkla otomatik olarak eşleştirilmesi için sonrasındaki 
kareler için de ölçüm gerçekleştirilir. Resim Stili ve beyaz ayarı gibi 
işlevler [Otomatik]’e ayarlandığında, sonrasında yapılan her çekim 
için otomatik olarak ayarlanır.

8 Görüntünün ekrana gelip 
gelmeyeceğini ayarlayın.

 z [Ekran otomatik kapalı]’yı seçin.
 z Bir seçeneği belirleyin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Kapalı
Zaman aşımlı video çekimi sırasında da çekim görüntülenir. (Ekran 
sadece çekim sırasında kapanır.) Çekim başladıktan yaklaşık 30 
dakika sonra ekranın kapatılacağını unutmayın.
 z Açık
Çekim başladıktan yaklaşık 10 saniye sonra ekranın kapatılacağını 
unutmayın.

Zaman aşımlı video çekim sırasına ekranı kapatmak/açmak için <B> 
tuşuna basabilirsiniz.
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Zaman Aşımlı Video Çekimi

9 Bip sesini ayarlayın.
 z [Çekimde bip sesi]’ni seçin.
 z [Kapalı] seçildiğinde, çekim sırasında 
bip sesi duyulmaz.

(1) (2)

10 Ayarları kontrol edin.

(1) Gereken süre
Belirlenen intervalde belirlenen sayıda çekim yapmak için gereken 
süreyi belirtir. 24 saati geçerse “*** gün” olarak gösterilir.

(2) Oynatma süresi
Belirlenen intervallerde çekilen fotoğraflardan 4K video veya Full 
HD video ayarında zaman aşımlı video oluşturmak için video kayıt 
süresini (videoyu oynatmak için gerekli süreyi) belirtir.

11 Menüden çıkın.
 z Menü ekranını kapatmak için 
<M> tuşuna basın.
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Zaman Aşımlı Video Çekimi

12 Mesajı okuyun.
 z Mesajı okuyun ve [Tamam]’ı seçin.

13 Deneme çekimleri yapın.
 z Fotoğraf çekiminde olduğu gibi, 
pozu ve çekim işlevlerini ayarlayın, 
ardından deklanşöre yarım basarak 
odaklanın.

 z Deklanşöre tam basarak deneme 
çekimleri yapın. Fotoğraflar karta 
kaydedilir.

 z Deneme çekimlerinde bir sorun 
görülmüyorsa, bir sonraki adıma 
geçin.

 z Tekrar deneme çekimi yapmak için 
aynı adımı tekrarlayın.

 o Deneme çekimler JPEG 73 kalitesinde yapılır.
 o [t] veya [M] modunda 1/4000 sn. - 30 sn. aralığında enstantane hızı 
ayarı yapabilirsiniz.
 o k], [t] veya [v] modlarında veya [M] modunda ISO Otomatik ile 
ISO Otomatik için maksimum sınırı ayarlayabilirsiniz. Bunun için [aISO 
Otomatik]’e ([z3: kISO hızı ayarı] altında) gidin (s.246).
 o Manuel pozla çekerken [ISO hızı aralığı] veya [H aralığı] ayarı için 
([z3: kISO hızı ayarları] altında) [Maksimum]’u [H2(102400)]’e 
getirmek manuel ayar aralığı için maksimum limiti H2’ye (ISO 102400 
eşdeğeri) genişletir.
 o [54: V tuşu işlevi] altında [Yarım basma]’yı [Ölçüm+k Servo 
AF]’ye ayarlarsanız, zaman aşımlı video çekimi sırasında otomatik 
olarak [Ölçüm+Tek Çekim AF]’ye geçer.
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14 Video çekim düğmesine basın.
 g Fotoğraf makinesi bir zaman aşımlı 
video çekimine başlamaya hazır olur.

 z 13. adıma geri dönmek için tekrar 
video çekim tuşuna basın.

(1) (2)

15 Zaman aşımlı video çekin.
 z <B> tuşuna basın ve ekranda 
görüntülenen “Gereken süre (1)” ve 
“İnterval (2)” ayarlarını tekrar kontrol 
edin.

 z Zaman aşımlı video çekimini 
başlatmak için deklanşör tuşuna 
tam basın.

 z Zaman aşımlı video çekimi sırasında 
AF çalışmaz.

 z Zaman aşımlı video kaydedilirken 
ekranın sağ üst kısmında “oREC” 
görüntülenir.

 z Çekim için elektronik deklanşör 
kullanılacağı için deklanşörden zaman 
aşımlı video çekimi sırasında mekanik 
ses duyulmaz.
 g Belirlenen sayıda çekim yapıldıktan 
sonra, zaman aşımlı video çekimi 
durur.

 z Zaman aşımlı video çekimini iptal 
etmek için [Zaman aşımlı]’yı [Kapalı] 
olarak ayarlayın.
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 o Bir tripod kullanmanız önerilir.
 o Öncesinde 13. Adımdaki gibi deneme zaman aşımlı video çekimleri 
yapmanızı öneririz.
 o [Video kaydı boyutu] ne olursa olsun ([z1: Video kayıt kalitesi] 
altında) 4K zaman aşımlı videolar H6W (NTSC)/H5W 
(PAL), Full HD zaman aşımlı videolar L 6 W (NTSC)/L 5 

W (PAL) olarak kaydedilir.
 o Hem 4K hem de Full HD zaman aşımlı videolar için videonun görüş alanı 
kapsamı yaklaşık %100’dür.
 o Zaman aşımlı video çekimini devam ederken iptal etmek için deklanşör 
tuşuna tam basın veya video çekim tuşuna basın. O ana kadar 
kaydedilen zaman aşımlı video karta kaydedilir.
 o Çekim için gereken süre 24 saatten fazla ancak 48 saatten kısa ise “2 
gün” şeklinde gösterilir. Üç veya daha fazla gün gerekli olduğunda, gün 
sayısı 24 saatlik artışlarla gösterilir.
 o Zaman aşımlı videonun oynatma süresi 1 sn.'den daha kısa olduğunda 
bile bir video dosyası oluşturulur. [Oynatma süresi] için “00:00:00” 
görüntülenir.
 o Çekim süresi çok uzun olacaksa, şehir cereyanıyla beslenen güç çıkışı 
aksesuarlarını kullanmanız önerilir (ayrı satılır).
 o YCbCr 4:2:0 (8-bit) renk örnekleme ve Kayıt. ITU-R BT.709 renk alanı 
4K/Full HD zaman aşımlı videolar için kullanılır.

 o Kartta belirlenen sayıda çekimi kaydetmeye yetecek kadar boş alan 
yoksa [Oynatma süresi] kırmızı renkte gösterilir. Fotoğraf makinesi 
çekime devam edebilir ancak kart dolduğunda çekim durur.
 o Video kayıt boyutu [Çekim sayısı] ayarlarıyla 4 GB’ı aşar ve kart exFAT 
(s.374) formatlı olmazsa, [Oynatma süresi] kırmızı renkte gösterilir. Bu 
koşullarda çekime devam ederseniz ve video dosyasının boyutu 4 GB’a 
ulaşırsa, zaman aşımlı video çekimi durur.
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 o Fotoğraf makinesini yoğun ışık kaynaklarına (örn. güneşe doğru) 
veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın. Bu durum, görüntü 
sensörünün veya makinenin iç bileşenlerin hasar görmesine neden 
olabilir.
 o Fotoğraf makinesi arabirim kablosuyla bir bilgisayara bağlandığı zaman 
veya makineye bir HDMI kablosu bağlandığı zaman [Açık] seçilemez.
 o Video Servo AF kullanılamaz.
 o [t] (Enstantane öncelikli AE) modunda çekilen zaman aşımlı videolar 
için diyafram sabitlenir ve poz ISO hızıyla kontrol edilir.
 o Enstantane hızı 1/30 sn. veya daha düşük olduğunda, video pozu 
düzgün görüntülenmeyebilir (final videonun pozundan farklı olabilir).
 o Zaman aşımlı video çekimi sırasında lensle zumlama yapmayın. Lensle 
zumlama yapılması halinde görüntü odağı kayabilir, pozlama değişebilir 
veya lens bozulma düzeltisi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
 o Titreyen bir ışık kaynağı altında zaman aşımlı video çekimi yapılırken, 
yatay bantlar (parazit) veya düzensiz pozlama kaydedilebilir.
 o Zaman aşımlı videolar olarak görüntülenen videolar final videodan farklı 
olabilir (titreyen ışık kaynağı nedeniyle tutarsız parlaklık veya yüksek 
ISO hızı paraziti gibi detaylarda).
 o Düşük ışık altında zaman aşımlı video çekerken, çekim sırasında 
görüntülenen görüntü, videoya kaydedilen gerçek görüntüden farklı 
olabilir. Bu durumda <g> simgesi yanıp söner.
 o Fotoğraf makinesini soldan sağa doğru hareket ettirirseniz (panlama 
yaparsanız) veya zaman aşımlı video çekerken hareketli bir konu 
çekerseniz, görüntü son derece bozuk görülebilir.
 o Zaman aşımlı video çekimi sırasında otomatik kapanma etkinleşmez. 
Ayrıca, çekim işlevini ve menü işlevi ayarlarını ayarlayamaz veya görüntü 
oynatamazsınız.
 o Zaman aşımlı videolar için ses veya süre kodu kaydedilmez.
 o Zaman aşımlı video çekimiyle, [54: V tuş işlevi] ayarı ne olursa olsun 
deklanşör tuşuna tam basarak video kaydını başlatıp durdurabilirsiniz.
 o [İnterval] ayarı, 3 sn. altına ayarlandığında ve [Otomatik poz], [Her 
kare] olduğunda, parlaklık daha önceki çekimlerden çok farklı ise, 
fotoğraf makinesi aynı intervalde çekim yapmayabilir.
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 o Uzun poz ayarlandığında olduğu gibi enstantane hızı çekim intervalinden 
daha uzun olduğunda veya otomatik olarak düşük enstantane 
hızı ayarlandığında, fotoğraf makinesi belirlenen intervalde çekim 
yapamayabilir. Enstantane hızına yakın çekim intervalleri de çekimi 
engelleyebilir.
 o Planlanan bir sonraki çekim yapılamazsa atlanır. Bu, oluşturulan zaman 
aşımlı videonun kayıt süresini kısaltabilir.
 o Ayarlanan çekim işlevleri veya kart performansı nedeniyle karta kayıt 
süresi çekim intervalini aşıyorsa, bazı çekimler belirlenen intervalde 
yapılamayabilir.
 o [Ekran otomatik kapanma] ayarı [Kapalı] olsa bile, ekran pozlama 
sırasına kapalı olur.
 o [Ekran otomatik kapanma] ayarı [Kapalı] olsa bile, bir sonraki 
çekimden önce kısa bir intervalde görüntü görüntülenmeyebilir.
 o Ayarlanan çekim işlevleri veya kart performansı nedeniyle karta kayıt 
süresi çekim intervalini aşıyorsa, bazı çekimler belirlenen intervalde 
yapılamayabilir.
 o Yakalanan görüntüler fotoğraf olarak kaydedilemez. Zaman aşımlı video 
çekimini sadece bir çekim yapıldıktan sonra iptal etseniz bile, bu çekim 
bir video dosyası olarak kaydedilir.
 o Fotoğraf makinesini, arabirim kablosuyla bilgisayara bağlar ve EOS 
Utility (EOS yazılımı) programını kullanırsanız [z2: Zaman aşımlı 
video] ayarını [Kapalı] olarak ayarlayın. [Açık] olarak ayarlanırsa, 
makine bilgisayar ile iletişime geçemez.
 o Zaman aşımlı video çekimi sırasında lensin Görüntü Sabitleyicisi 
çalışmaz.
 o Örneğin açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirir ve ayarı 
[Kapalı] olarak değiştirirseniz zaman aşımlı video çekimi sona erer.
 o Flaş kullanılsa bile patlamaz.
 o Aşağıdaki işlemler zaman aşımlı video çekimi beklemesini iptal eder ve 
ayarı [Kapalı]’ya çevirir.
• [Elle temizleme] ya da [Şimdi temizle] ([53: 

Sensör temizliği] altında) seçildiğinde veya [56: 
Tüm makine ayarlarını temizle] seçildiğinde.
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 o Beyaz renkli <s> sıcaklık uyarısı (s.253) simgesi görüntülenirken 
zaman aşımlı video çekmeye başlarsanız, zaman aşımlı videonun 
kalitesi bozulabilir. Zaman aşımlı video kaydına beyaz <s> simgesi 
kaybolduğunda (makinenin iç sıcaklığı azaldığında) başlamanızı öneririz.
 o [Otomatik poz] [Her kare] ayarındayken bazı modlarda ISO hızı, 
enstantane hızı ve diyafram değeri zaman aşımlı videonun Exif bilgilerine 
kaydedilmeyebilir.
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Zaman aşımlı video çekimini başlatmak ve durdurmak için Kablosuz 
Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1’i (ayrı satılır, s.174) kullanabilirsiniz.

 z Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 ile
• Önce Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-

E1’i fotoğraf makinesi ile eşleştirin (s.408).
• [z2: Uzaktan kumanda]’yı [Açık] olarak ayarlayın.
• Deneme çekimleri yapın, sonra fotoğraf makinesi çekime hazır 

olduğunda (230. Sayfadaki 14. Adımda olduğu gibi), BR-E1’in 
deklanşörü serbest bırakma modu/video çekim düğmesini <o> 
(hızlı bırakma) veya <2> (2-sn. gecikme) olarak ayarlayın.

• Uzaktan kumandanın düğmesi [k] konumuna getirilmişse, 
zaman aşımlı video çekimi başlatılamaz.

Makine durumu/uzaktan 
kumanda ayarı

<2> 2 n. gecikme
<o> Hızlı 
bırakma

[k] Video çekim

Deneme çekimi ekranı Deneme çekimi Çekime hazır 
konumuna

Çekime hazır Çekime başlar Deneme çekimi 
ekranına

Zaman aşımlı video 
çekimi sırasında Çekimi sonlandırır Çekimi sonlandırır

Zaman Aşımlı Video Çekim İçin Yaklaşık Süre
Zaman aşımlı video çekim süresi (pil tükenene kadar) ile ilgili rehberleri 
görmek için bkz. s. 613.
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Canon Log gamma eğrisi, görüntü sensörü karakteristiklerinden 
yararlanarak, daha sonra post prodüksiyon aşamasında işlemden 
geçirilmek üzere geniş dinamik aralığa sahip videolar çeker. Gölgeli ve 
vurgulu alanlarda minimum detay kaybıyla dinamik aralığın genelinde 
daha fazla görsel bilgi tutulur.
Canon Log videolarla post prodüksiyon aşamasında çalışmak için look-
up tabloları (LUT’lar) uygulayabilirsiniz. LUT verileri Canon’un web 
sitesinden indirebilirsiniz.

1 Çekim modunu [M] konumuna 
ayarlayın.

 z 3. Adımdan sonraki ayarlar sadece 
[M] çekim modunda kullanılabilir.

2 [z4: Canon Log ayarları]’nı seçin.

3 [Canon Log]’u seçin.
 z <0> tuşuna basın.

4 [Açık (8bit)] veya [Açık (10bit)]’ı 
seçin (s.238).

 z Karta video kaydederken [Açık 
(8bit)]’ı seçin.

 z HDMI üzerinden bir harici cihaza kayıt 
yaparken [Açık (8bit)] veya [Açık 
(10bit)]’ı seçin.
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5 Seçenekleri istediğiniz gibi 
ayarlayın.

 z [Görüntüleme Yardımcısı], [Renk 
Matrisi] [Karakteristikler] ve [HDMI 
renk alanı]’nı ayarlayın. Ayrıntılar için 
bkz. s. 239–241.

6 Çekimi ayarlayın.
 z ISO hızını manuel ayarlayın (s.242).
 z Enstantane hızını ve diyaframı 
ayarlayın.

7 Videoyu çekin.
 z Karta video kaydetmeden önce bkz. s. 
611.

 z HDMI üzerinden bir harici cihaza 
video kaydederken cihazları bir HDMI 
kablosuyla bağlayın.

 z HDMI üzerinden harici kayıt ile ilgili 
ayrıntılar için harici cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

238 © CANON EURASIA 2018

Canon Log Ayarında Video Çekme

 z Canon Log
 z Açık (8bit)
Canon Log ile karta video 
kaydederken seçin. Harici bir cihaza 
HDMI üzerinden kayıt yapmanızı da 
sağlar. HDMI üzerinden kayıt kalitesi 
[z1: Video kaydı boyutu] ayarına 
göre otomatik olarak değişir.

  Açık (10bit)
4K çekimde 10 bit kaydı destekleyen bir harici cihaza HDMI 
üzerinden 10-bit 4K (3840×2160) kaydı seçin. Videolar karta 
kaydedilemez. [z4: HDMI ekranı] otomatik olarak [A+a] 
konumuna ayarlanır.

 o Harici kayıt cihazı 4K’da 10 bit kaydı desteklemiyorsa, [Açık (10bit)] 
ayarlandığında makine HDMI çıkışı üretmez. Video çıkışı yoksa harici 
kayıt cihazının sinyalleri desteklediğini onaylayın.
 o Full HD ve HD çıkış [Açık (10bit)] ayarında kullanılamaz.
 o Video çekim tuşuna basılması (s.209), eğer [A] dışında bir modda 
fotoğraf çekimi yapıyorsanız ve[ ] (video C3) modu için [Açık (10bit)] 
ayarı yapılmışsa video kaydını başlatmaz.

YCbCr 4:2:0 (8-bit) renk örnekleme ve Kayıt. Normal video çekimde olduğu 
gibi Canon Log ile karta kayıtta ITU-R BT.709 renk alanı kullanılır.
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 z Görüntüleme Yardımcısı
Bu videolar fotoğraf makinesinde 
oynatıldığında, geniş dinamik aralık 
sunmak amacıyla eklenen Canon Log 
görüntü karakteristikleri nedeniyle Resim 
Stili uygulanan video çekimine kıyasla 
daha karanlık ve daha düşük kontrastlı 
görünebilir.
Detayların kontrol edilmesini 
kolaylaştıran daha net görüntüleme için 
[Görüntüleme Yardımcısı]’nı [Açık] 
olarak ayarlayın.

 ●Bu özelliği [Açık] olması, Canon Log ile kaydedilmiş olan kartta 
kayıtlı videoları etkilemez. Benzer şekilde, HDMI video çıkışında 
Canon Log karakteristikleri bulunur ve burada Görüntüleme 
Yardımcısı kullanılmaz.

 o Görüntüleme Yardımcısı kullanıldığında bilgi gösterimi ekranında 
[Görüntüleme Yardımcısı] görüntülenir.
 o [Açık] olarak ayarlandığında Görüntüleme Yardımcısı büyütülmüş ekran 
olarak da kullanılır.
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 z Renk Matrisi
Bir renk matrisi kullanarak post 
prodüksiyon aşamasını planlamak 
için renklerin nasıl üretileceğini 
belirleyebilirsiniz.

  Cinema EOS Orijinal
Profesyonel Cinema EOS fotoğraf makinelerinde kullanılan ile 
aynı [Cinema EOS Orijinal] renklerini üretir.
  Nötr
Profesyonel Cinema EOS fotoğraf makinelerinde kullanılan ile 
aynı [Nötr] renklerini üretir. Gerçek konu renklerine benzer.
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 z Karakteristikler
Gerektiği gibi ayarlayın. Bir öğe seçin 
([Keskinlik: Şiddet], [Doygunluk] veya 
[Ton]), efekt seviyesini ayarlayın, sonra 
<0> tuşuna basın.

Keskinlik: Şiddet 0: Zayıf kontur vurgusu 7: Güçlü kontur vurgusu
Doygunluk -4: Düşük +4: Yüksek

Ton*
Kırmızılar -4: Macentaya doğru +4: Sarıya doğru
Yeşiller -4: Sarıya doğru +4: Açık maviye doğru
Maviler -4: Açık maviye doğru +4: Macentaya doğru

* Kırmızılar, yeşiller ve maviler için ayrı ayrı ayar yapılamaz.

 z HDMI renk alanı
[Canon Log] seçeneği [Açık (10bit)]’a 
ve [Renk Matrisi] seçeneği [Netr]’e 
ayarlandığında [HDMI renk alanı] 
ayarlanabilir.
HDMI çıkışı için renk alanı olarak 
[BT.709] veya [BT.2020] seçimi yapın.
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Çekim Ayarları
 z ISO Otomatik ile çekim yapılamaz ve Canon Log belirlendiğinde ISO 
Otomatik ayarı yapılsa bile ayar ISO 400 olarak değişir. ISO hızını 
manuel ayarlayın.

 z ISO hızının manuel olarak 100–320 olarak ayarlanması dinamik 
aralığı daraltır.

 z Canon Log, ISO 400 veya üstünde yaklaşık %800 dinamik aralık 
sunar.

 z Canon Log ile düşük ışık altında veya düşük kontrastlı konularda 
otomatik odaklanma daha zor olabilir.

Canon Log ile çekim yaparken genişletilmiş ISO hızları ISO 100, 125, 160, 
200, 250 ve 320 olur. ISO hızı ayarı yapıldığında [L] görüntülenir.

Canon Log Görüntü Kalitesi
 z Canon Log ile videolarda konu ve çekim koşullarına bağlı olarak 
yatay bantlar görülebilir. Öncesinde biraz deneme çekimi yapıp 
sonuçları kontrol edin. Özellikle, videolarda renk tonu geçişini 
ayarlarken kontrastı güçlendirirseniz daha dikkat çekici parazit 
olabilir.

 z Canon Log ile gökyüzü, beyaz duvarlar ve benzeri nesneler 
parazitten etkilenebilir veya dengesiz renk tonu geçişi, poz veya renk 
sorunları olabilir.

 z Karanlık ve düz konularla çekim yaparken yatay bantlanma oluşma 
olasılığı daha fazladır. Bu görüntü paraziti ISO 400 gibi görece düşük 
ISO hızlarında da görülebilir.

 z Parazit dikkat çekici düzeydeyse, daha parlak ortamda çekim 
yapmayı veya parlaklığı renk gradasyonuda ayarlamayı deneyin. 
Parazitlenme dinamik aralık daha dar olsa bile ISO 400’den daha 
düşük ISO hızlarında çekim yapılarak da azaltılabilir.
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Genel Canon Log Çekimi Önlemleri
 o Canon Log ayarlandığında HDR videolar çekilemez.
 o Canon Log ayarlandığında [Çevre aydınlatma düzeltmesi] ([z2: Lens 
bozulma düzeltmesi] altında) [Kapalı] olur.
 o Canon Log 2 ve Canon Log 3 desteklenmez.

Canon Log ile Kaydedilen Videoları Oynatma
Video oynatılırken Görüntüleme Yardımcısı kullanılmaz.
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Bu bölümde video çekim için kullanılan menüler açıklanmaktadır.

[z1]

 z Video çekim kalitesi
Video kayıt kalitesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. 192.
 z Video kırpmaM
Video kırpma ile ilgili ayrıntılar için bkz. 219.
 z Ses kaydı
Ses kaydı ile ilgili ayrıntılar için bkz. 202.
 z Süre kodu
Süre kodları ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.205.
 z Video dijital IS
Video dijital IS ile ilgili ayrıntılar için bkz. 220.
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[z2]

 z Lens bozulma düzeltmesiM
Periferik aydınlatma, çarpıklık ve kromatik bozulmayı video çekerken 
düzeltebilirsiniz. Lens bozulma düzeltmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. 
110.
 z Zaman aşımlı video
Zaman aşımlı video çekimi ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.224.
 z Uzaktan kumandalı çekim
[Açık] ayarlandığı zaman, Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı 
BR-E1’i (ayrı satılır, s.174) kullanarak video çekimi başlatıp 
durdurabilirsiniz. Önce BR-E1’i fotoğraf makinesi ile eşleştirin 
(s.408).

Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 ile
Serbest bırakma modu/video çekim düğmesini <k> konumuna 
getirin, sonra serbest bırakma tuşuna basın.
Zaman aşımlı video çekimi ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.235.
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[z3]M

 z Poz telafisiM
Poz telafisi 1/3'lük artışlarla ±3 aralığında kullanılabilir. Poz telafisi ile 
ilgili ayrıntılar için bkz. s.154.
 zkISO hızı ayarlarıM

  ISO hızı
[M] modunda ISO hızını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. ISO 
Otomatik seçimi de yapabilirsiniz.
  ISO hızı aralığı
HD/Full HD veya Full HD zaman aşımlı videolar çekerken, ISO 
hızı ayar aralığını (minimum ve maksimum) ayarlayabilirsiniz. 
Varsayılan olarak bu ISO 100 - 25.600 aralığındadır. ISO 100 ila 
H1 (ISO 51200 eşdeğeri) aralığında minimum ve ISO 200 ila H2 
(ISO 102400 eşdeğeri) aralığında maksimum ayarı yapabilirsiniz.
  H Aralığı
4K veya zaman aşımlı videolar çekerken, ISO hızı ayar aralığını 
(minimum ve maksimum) ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 
bu ISO 100 - 12.800 aralığındadır. ISO 100 ila H1 (ISO 51200 
eşdeğeri) aralığında minimum ve ISO 200 ila H2 (ISO 102400 
eşdeğeri) aralığında maksimum ayarı yapabilirsiniz.
  ISO Otomatik
[k], [t] ve [v] modlarında HD veya Full HD video 
çekimde veya [M] modunda ISO Otomatik ile ISO Otomatik 
için maksimum sınırı ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 
[Maks.:25600] ayarındadır. Maksimum limiti [Maks.:6400] ile 
[Maks.:H2 (102400)] aralığında ayarlayabilirsiniz.
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  HISO Otomatik
[k], [t] veya [v] modlarında 4K video çekimde veya [M] 
modunda ISO Otomatik ile ISO Otomatik için maksimum sınırı 
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak [Maks.:12800] ayarındadır. 
Maksimum limiti [Maks.:6400] ile [Maks.:H2 (102400)] aralığında 
ayarlayabilirsiniz.
  aISO Otomatik
[k], [t] veya [v] modlarında 4K/Full HD zaman aşımlı video 
çekimde veya [M] modunda ISO Otomatik ile ISO Otomatik 
için maksimum sınırı ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 
[Maks.:12800] ayarındadır. Maksimum limiti [Maks.:400] ile 
[Maks.:25600] aralığında ayarlayabilirsiniz.

HD/Full HD videolar için genişletilmiş ISO hızları ([H] ile belirtilir) ISO 
32000/40000 ve 4K videolar için ISO 16000/20000/25600/32000/40000 
olur.

 z Otomatik Işık İyileştiriciM
Parlaklık ve kontrast otomatik olarak düzeltilebilir. Otomatik Işık 
İyileştirici ile ilgili ayrıntılar için bkz. 104.
 z Vurgulu ton önceliğiM
Video çekerken aşırı pozlanan, klipli vurguları azaltabilirsiniz. Vurgulu 
ton önceliği ile ilgili ayrıntılar için bkz. 109.

[z3: Vurgulu ton önceliği] ayarı ile video çekildiğinde [Güçlendirilmiş] 
kullanılmaz (görüntülenmez).
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 zk Otomatik yavaş enstantaneM

Düşük ışık altında enstantane hızını 
otomatik olarak yavaşlatarak [Kapalı] 
ayarı ile elde edilenden daha parlak 
ve daha az parazit içeren videolar 
çekebilirsiniz.
[k] ve [v] çekim modlarında 
kullanılabilir. 7 veya 8 çekim 
hızıyla kaydedilen videolar için geçerlidir.

  Kapalı
[Açık] ayarına kıyasla daha pürüzsüz, daha doğal hareket eden, 
konu sarsıntısından daha az etkilenmiş videolar çekmenizi sağlar. 
Düşük ışık altında videoların [Açık] ayarı ile olduğundan daha 
koyu çıkabileceğini unutmayın.
  Açık
Düşük ışık altında enstantane hızını otomatik olarak 1/30 sn. 
(NTSC) veya 1/25 sn.’ye (PAL) düşürerek [Kapalı] ayarı ile 
olandan daha parlak, daha az parazit içeren videolar elde etmenizi 
sağlar.

Düşük ışık altında çekim yaparken veya konu hareketi izleri oluşurken 
çekim yaparken [Kapalı] olarak ayarlamanız önerilir.
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 z Ölçüm zamanlayıcıM
Ölçüm zamanlayıcı ile ilgili ayrıntılar için bkz. 119.
 zk Av duraklı artışlarM

Bir RF lensle video çekerken diyafram 
değerlerini daha detaylı bir ölçekle 
ayarlayabilirsiniz.
[v] veya [M] modunda diyafram 
artışını 1/3 duraktan (veya 1/2 durak) 1/8 
durağa değiştirmek için [Açık]’ı seçin.

 o [kAv 1/8 duraklı artış] EF veya EF-S lensler ile kullanılmaz 
(görüntülenmez).
 o [Açık] olsa dahi EF veya EF-S lenslerle diyafram 1/8 duraklı artışlarla 
ayarlanamaz.
 o [Açık] ayarlandığında [81: Poz seviyesi artışları] içindeki ayar 
seçenekleri kapalı ve etkisiz olur.
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[z4]M

 z Beyaz ayarıM
Beyaz ayarı ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.97.
 z Özel Beyaz AyarıM
Özel beyaz ayarı ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.100.
 z Beyaz ayarı düzeltisiM
Beyaz ayarı düzeltisi ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.102.
 z Resim StiliM
Resim Stili ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.88.
 z Canon Log ayarlarıM
Canon Log ayarları ile ilgili ayrıntılar için bkz. s.236.
 z Yüksek ISO hızı parazit azaltmaM
Yüksek ISO hızı parazit azaltma ile ilgili ayrıntılar için bkz. 105.
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 z HDMI ekranı
Videoların HDMI üzerinden bir 
harici cihaza kaydedilirken nasıl 
görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. 
Video çıkışı [Video kayıt boyutu] 
ayarına bağlı olarak 4K (3840×2160) 
veya Full HD (1920×1080) olur.
HDMI görüntüleme için varsayılan ayar 
[A+a] ayarıdır.

 zA+a
 ●Videonun HDMI çıkışı üzerinden hem makine ekranında hem de 
diğer cihazda görüntülenmesini sağlar.
 ●Görüntü oynatma veya menü görüntüleme gibi makine işlemleri, 
makinede değil, HDMI üzerinden diğer cihazda gösterilir.

 za
 ●HDMI üzerinden çıkış sırasında makine ekranını kapatır, bu 
nedenle ekran boş olur.
 ●Çekim bilgileri, AF noktaları ve diğer bilgiler HDMI üzerinden diğer 
cihazda gösterilir ancak kayıt cihazına bağlı olan harici monitörden 
veya başka bir cihazdan izlerken <B> tuşuna basarak bu 
bilgilerin çıkışının yapılmasını durdurabilirsiniz.
 ●Harici cihaza video kaydetmeden önce, makineden hiçbir 
bilgi gönderilmediğini dolayısıyla harici monitörde veya diğer 
cihazda çekim bilgilerinin, AF noktalarının veya benzeri bilgilerin 
görüntülenmediğini onaylayın.
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 Daha Uzun HDMI Çıkışı İçin
HDMI çıkışını 30 dakikadan daha uzun süre devam ettirmek için 
[A+a] seçimi yapın, sonra [Otomatik kapanma]’yı ([52: Güç 
tasarrufu] altında) [Kapalı]’ya getirin (s.377). [Ekran kapalı] içinde 
ayarlanan süre geçtikten sonra ekran kapansa bile HDMI çıkışı devam 
eder.

 o Bilgi içermeyen HDMI çıkışı kart alanı, pil seviyesi veya yüksek iç 
sıcaklık hakkında HDMI üzerinden uyarı görüntülenmesini önler (s.253).
 o HDMI çıkışı yapılırken farklı video kayıt kaliteleri veya çekim hızları 
arasında geçiş yaparsanız sonraki görüntünün ekrana gelmesi biraz 
zaman alabilir.
 o Harici cihazlara video kaydedilirken makineyle işlem yapmaktan kaçının, 
aksi takdirde HDMI video çıkışında bilgi gösterimlerinin kaydedilmesine 
neden olabilir.
 o Fotoğraf makinesiyle çekilen videonun parlaklığı ve rengi izleme yapılan 
ortama bağlı olarak harici kayıt cihazlarının HDMI video çıkışından farklı 
olabilir.

 o <B> tuşuna basarak görüntülenen bilgileri değiştirebilirsiniz.
 o HDMI video çıkışına süre kodları eklenebilir (s.207).
 o HDMI üzerinden ses çıkışı da olabilir ([Ses kaydı] [Kapalı] olursa 
olmaz).
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Kırmızı <E> İç Sıcaklık Uyarısı Simgesi
 o Uzun süre video çekimi yapıldığı için veya yüksek ortam sıcaklığı 
nedeniyle fotoğraf makinesinin iç ısısı yükselirse, kırmızı <E> simgesi 
görüntülenir.
 o Kırmızı <E> simgesi video çekimin yakında otomatik olarak 
sonlandırılacağını belirtir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı 
düşene kadar yeniden çekim yapamazsınız. Cihaz gücünü kapatın ve bir 
süre fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin.
 o Yüksek sıcaklıkta uzun süre video çekim yapılması kırmızı <E> 
simgesinin daha erken görüntülenmesine neden olabilir. Çekim 
yapmıyorsanız makineyi her zaman kapatın.

Kayıt ve Görüntü Kalitesi
 o Takılan lenste bir Görüntü Sabitleyici varsa ve Görüntü Sabitleyici (IS) 
düğmesi <1> olarak ayarlanırsa, Görüntü Sabitleyici deklanşör tuşuna 
yarım basmasanız bile her zaman çalışır. Çekim koşullarına bağlı olarak 
Görüntü Sabitleyici pil gücünden yer ve toplam kayıt süresini azaltabilir. 
Görüntü Sabitleyici gerekli olmadığında, örneğin bir tripod kullanıldığında 
IS düğmesini <2> olarak ayarlamanız önerilir.
 o Otomatik poz veya enstantane öncelikli AF ile video çekerken parlaklık 
değişirse video bir anlığına durabilir. Bu durumda, manuel pozla video 
çekin.
 o Görüntüde parlak bir ışık kaynağı bulunuyorsa, parlak alan ekranda 
siyah renkte görüntülenebilir. Video, ekranda görülen ile hemen hemen 
aynı şekilde kaydedilir.
 o Düşük ışıkta görüntüde parazit veya düzensiz renkler görülebilir. Zaman 
aşımlı videolar ve Canon Log Görüntüleme Yardımcısı ile çekilenler hariç 
videolar neredeyse ekranda göründükleri gibi kaydedilir.
 o Diğer cihazlarla video seyrederken, görüntü ve ses kalitesi bozulabilir 
veya oynatma yapılamayabilir (cihazlar MP4 formatını destekliyor olsalar 
bile).
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Kayıt ve Görüntü Kalitesi

 o Düşük yazma hızına sahip bir kart kullanırsanız, 
video çekimi sırasında ekran sağında bir gösterge 
görüntülenir. Bu, şimdiye kadar karta ne kadar 
veri yazıldığını belirtir (kalan dahili ara bellek 
kapasitesini gösterir). Kart hızı düşükse bu gösterge 
daha hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkar. Gösterge 
(1) tamamen dolduğunda video kaydı otomatik 
olarak durdurulur.
 o Kartı yazma hızı yüksekse, gösterme hiç 
gösterilmez veya seviyesi (eğer gösterilirse) çok yavaş artar. Kartın 
yazma hızının yeterli olup olmadığını görmek için önce birkaç deneme 
çekimi yapın.
 o Kart dolu uyarısı gelir ve video çekimi otomatik olarak durursa, videonun 
sonlarına doğru düzgün ses kaydı yapılamayabilir.
 o Kartın yazma hızı düşükse (parçalanma nedeniyle) ve indikatör 
görüntülenirse, kartın formatlanması kartın yazma hızını artırabilir.

(1)

IPB Kaydındaki Sınırlandırmalar
Video kaydı kalitesi için sıkıştırma yöntemi X veya V (ses: AAC) 
olarak ayarlandığında aşağıdaki sınırlandırmaların geçerli olacağın lütfen 
unutmayın.

 o Yaklaşık son iki kare için ses kaydı yapılmaz.
 o Windows'ta video oynatırken, ses-görüntü eşitlemesinde bir miktar 
kayma olabilir.
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AF

Bu bölümde otomatik odaklanma işlemi anlatılmakta ve AF 
([2]) sekmesindeki menü ayarları tanıtılmaktadır.

 z Bir sayfa başlığının sağındaki M simgesi işlevin sadece 
[t], [d], [s], [f], [a] veya [BULB] modunda 
kullanıldığını gösterir.

<AF> otomatik odak anlamına gelir. <MF> manuel odak anlamına 
gelir.
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Sekme Menüleri: AF (Fotoğraflar)
 z AF1

s.262
s.265
s.276
s.277
s.278
s.279

 z AF2

s.283
s.284
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Sekme Menüleri: AF (Fotoğraflar)

 z AF3

s.288
s.289
s.290

 z AF4

s.296

s.293
s.295

 z AF5

s.297
s.298
s.299
s.300

[23], [24] ve [25] menülerindeki özellikler fotoğraf makinesinin 
Yardım sisteminde açıklanmıştır (s.405).
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Sekme Menüleri: AF (Fotoğraflar)

[A] modunda aşağıdaki ekran görüntülenir.

 z AF1

s.278
s.279
s.263
s.284
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Sekme Menüleri: AF (Videolar)
 z AF1

s.265
s.279
s.286

 z AF2

s.283
s.284
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Sekme Menüleri: AF (Videolar)

 z AF3

s.291
s.292

 z AF4

s.293

 z AF5

s.297
s.298

[23], [24] ve [25] menülerindeki özellikler fotoğraf makinesinin 
Yardım sisteminde açıklanmıştır (s.405).
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Sekme Menüleri: AF (Videolar)

[y] modunda aşağıdaki ekran görüntülenir.

 z AF1

s.279
s.286
s.284
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AF İşlemini SeçmeN
Çekim koşullarına veya konuya uygun AF işlemi özelliklerini 
seçebilirsiniz.

1 [21: AF işlemi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.

Odaklanma gerçekleşmezse, AF noktası turuncu renge döner. Bu durumda, 
deklanşör tuşuna tam basılsa bile resim çekilmez. Çekimi yeniden oluşturun 
ve tekrar odaklanmayı deneyin. Veya bkz. “Odaklanmayı Güçleştiren Çekim 
Koşulları” (s.275).
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Sabit Konular için Tek Çekim AF (ONE SHOT)
Sabit konular için uygundur. Deklanşöre yarım basıldığında, 
fotoğraf makinesi sadece bir kez odaklanır.

 z Odaklanma elde edildiğinde, AF noktası yeşil renge döner ve bip sesi duyulur.
 z Deklanşör tuşunu yarım basılı tuttuğunuz sürece odak kilitli kalır 
ve resmi çekmeden önce görüntünüzün kompozisyonunu yeniden 
oluşturabilirsiniz.

 z Sürekli çekimde sürekli çekim hızıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. s.144.

[53: Bip], [Kapalı]'ya ayarlandığında, odaklanma gerçekleştiğinde bip sesi 
duyulmaz.

Hareketli Konular için Al Servo AF (SERVO)
Bu AF işlemi, hareketli konular için uygundur. Deklanşör yarım 
basılı tutulurken, makine konuya sürekli odaklanmaya devam 
eder.

 z Odaklanma gerçekleştiğinde, AF noktası mavi renge döner.
 z Poz ayarı resim çekilirken yapılır.
 z Sürekli çekimde sürekli çekim hızıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. s.144.

 o Kullanılan lense, konuya mesafeye ve konu hızına bağlı olarak, fotoğraf 
makinesi doğru şekilde odaklanamayabilir.
 o Sürekli çekim sırasında zumlama yapılırsa odak kayabilir. Önce 
zumlanın, sonra kompozisyonu yeniden oluşturun ve çekin.
 o [Servo AF] ayarlanır ve [Çoklu Çekim Parazit Azaltma] ayarlanırsa 
(s.105), [z5: Yüksek ISO Hızı NR] otomatik olarak [Standart]’a 
geçer.

 o Servo AF ile, odaklanma gerçekleştiğinde bile bip sesi duyulmaz.
 o [A] modunda fotoğraf makinesi konu hareketine tepki olarak varsayılan 
olarak Servo AF’ye geçer. Normalde Tek Çekim AF ile çekmeyi tercih 
ederseniz [21: A Otomatik servo]’yu [Kapalı]’ya getirin.
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AF Yardımcı Işığı
Düşük ışık altında deklanşör tuşuna yarım bastığınızda AF yardımcı 
ışığı sürekli yanabilir. Bu AF ile odaklanmayı kolaylaştırır.

 oAF yardımcı ışığı [21: AF işlemi]’ni [Servo AF]’ye ayarladığınızda 
yanmaz.
 o AF yardımcı ışığı Dokunmatik AF kullanıldığında yanmaz ([z5: 
Dokunmatik Deklanşör] seçeneği [Kapalı] olduğunda).
 o IR AF yardımcı ışığı donanımlı harici flaş ünitelerinden küçük seri flaşlar 
patlatılır. Ancak Speedlite 90EX, Macro Ring Lite veya Macro Twin Lite 
kullanırsanız ya da radyo veya optik aktarımlı kablosuz flaşlı çekim 
yaparsanız ışık yanmaz.
 o Kişisel İşlevler içinde harici flaşın AF yardımcı ışığını yakma yöntemini 
kızıl ötesi AF yardımcı ışığı olarak ayarlarmış olsanız da küçük flaş 
serileri patlatılır. AF yardımcı ışığının yanmasını kapatmak için [24: AF 
yardımcı ışığı yayma]'yı [Kapalı] olarak ayarlayın (s.295).

 oAF yardımcı ışığı ile odaklanma aralığı genelde en fazla 
4 metre / 13,1 feet olur.
 o [t], [d], [s], [f], [a] ve [BULB] modlarında AF yardımcı ışığının 
yanması [24: AF yardımcı ışığı yayma] ayarına bağlı olur (s.295).
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AF Yöntemini Seçme
Çekim koşullarına veya konuya uygun AF yöntemini seçebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesi bir AF noktası veya Bölge AF çerçevesindeki 
herhangi kişilerin yüzlerine odaklanmayı dener. [A] modunda 
[u+Takip] ayarı otomatik olarak ayarlanır.
AF yöntemini seçmekle ilgili ayrıntılar için bkz. s. 268.

AF Yöntemi

: Yüz+Takip
Makine kişi yüzlerini tespit eder ve 
odaklanır. Tespit edilen yüz üzerinde AF 
noktası <p> görünür, sonra da bu yüz 
takip edilir.

Hiç yüz algılanmazsa, AF alanının tamamı otomatik AF seçimi için 
kullanılır.
Servo AF ile Servo AF için ilk pozisyonu ayarlayabilirsiniz (s.270). 
Alan AF çerçevesi çekim sırasında konuyu takip edebildiği müddetçe, 
odaklanma devam eder.

: 1 noktalı AF
Makine tek bir AF noktasıyla <S> 
odaklanır.
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AF Yöntemini Seçme

: AF alanını genişlet (Z)
Odaklanmada bir AF noktası <S> ve 
üst, alt, sol ve sağdaki <w> noktaları 
kullanılır. 1 noktalı AF ile takip etmesi zor 
olan hareketli konularda etkilidir.

Servo AF’de bir konuya önce AF noktası <S> ile odaklanmanız 
gerekse de, bu AF yöntemi ile odaklanmak Bölge AF ile odaklanmaktan 
daha kolaydır.

: AF alanını genişlet: Çevresinde
Odaklanmada bir AF noktası <S> ve 
çevresindeki noktalar <w> kullanılır.
Z AF noktası genişletmeden daha geniş 
bir alan üzerinde odaklanma yapılmasını 
sağlar. 1 noktalı AF ile takip etmesi zor 
olan hareketli konularda etkilidir.
Servo AF işlemi, Z AF nokta genişletme 
işlemi ile aynıdır.

: Bölge AF
AF nokta genişletmeden daha geniş 
bir alanı kaplamak için Bölge AF 
çerçevelerinde otomatik AF seçimini 
kullanır. Bu da odaklanmayı 1 noktalı 
AF/AF noktası genişletme seçeneklerine 
göre daha kolay hale getirir ve hareketli 
konularda da etkili olur.

Genelde en yakındaki konuya odaklanır. Fotoğraf makinesinin Bölge AF 
çerçevesindeki herhangi kişilerin yüzlerine odaklanmayı deneyeceğini 
unutmayın.
Odaklanan AF noktaları <S> ile gösterilir.
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: Büyük Bölge AF: Dikey
Bölge AF’den daha geniş bir alanı 
kaplamak için bir dikey Büyük Bölge 
AF çerçevesinde otomatik AF seçimini 
kullanır. Bu da odaklanmayı 1 noktalı 
AF/AF noktası genişletme seçeneklerine 
göre daha kolay hale getirir ve hareketli 
konularda da etkili olur.

Genelde en yakındaki konuya odaklanır. Fotoğraf makinesinin Bölge AF 
çerçevesindeki herhangi kişilerin yüzlerine odaklanmayı deneyeceğini 
unutmayın.
Odaklanan AF noktaları <S> ile gösterilir.

: Büyük Bölge AF: Yatay
Bölge AF’den daha geniş bir alanı 
kaplamak için bir yatay Büyük Bölge 
AF çerçevesinde otomatik AF seçimini 
kullanır. Bu da odaklanmayı 1 noktalı 
AF/AF noktası genişletme seçeneklerine 
göre daha kolay hale getirir ve hareketli 
konularda da etkili olur.

Genelde en yakındaki konuya odaklanır. Fotoğraf makinesinin Bölge AF 
çerçevesindeki herhangi kişilerin yüzlerine odaklanmayı deneyeceğini 
unutmayın. 
Odaklanan AF noktaları <S> ile gösterilir.
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AF Yöntemini SeçmeM

Çekim koşullarına veya konuya uygun AF yöntemini seçebilirsiniz.
Manuel odaklanmayı tercih ederseniz bkz. s. 281.

1 [21: AF yöntemi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.

 oAF yöntemini ayarlamak için AF yöntemi ekranına da erişebilirsiniz. 
Bunun için <S> tuşuna basın ve sonra <B> tuşuna basın.
 o 269–272 sayfalarındaki açıklamalarda [21: AF işlemi]’nin [Tek 
Çekim AF]’ye ayarlandığı varsayılmıştır (s.263). [Servo AF] (s.263) 
ayarlanırsa, odaklanma gerçekleştiğinde AF noktası mavi renge döner.
 o Dokunmatik Deklanşör (ekrana dokunarak AF ve deklanşör serbest 
bırakma) için bkz. s. 130.
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 zu(yüz)+Takip: c
Makine kişi yüzlerini tespit eder ve odaklanır. Yüz hareket 
halindeyse, AF noktası <p> konuyu takibe alır.

1 AF noktasını kontrol edin.
 g Tespit edilen bir yüz üzerinde <p> (bir 
AF noktası) görünür.

 z Farklı bir yüz seçmek için önce 
<S> tuşuna basın. Sonrasında 
çok sayıda yüz tespit edildiğinde 
<h> görüntülenir. <Y> <Z> 
tuşlarını kullanarak <h> çerçevesini 
odaklanmak istediğiniz yüze getirin.

 z [Göz Algılama AF]’yi [Açık] ve 
[Kapalı] arasında değiştirmek için 
<B> tuşuna bastıktan sonra üst 
üste <B> tuşuna basın (s.277).

 z Yüzü veya kişiyi seçmek için 
ekrana da dokunabilirsiniz. Ekrana 
dokunduğunuzda AF noktası < > ile 
değişir.

2 Konuya odaklanın.
 z Odaklanmak için deklanşör tuşuna 
yarım basın.
 g Odaklanma elde edildiğinde, AF 
noktası yeşil renge döner ve bip sesi 
duyulur.
 g Fotoğraf makinesi odaklanamadığı 
zaman turuncu renkli bir AF noktası 
görüntülenir.

3 Resmi çekin.

1. Adımda göz tespit edildiğinde gözler ve konu yüzü arasında geçiş 
yapmak için <Y> <Z> tuşlarını kullanın.
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Odaklanmak Üzere Konu Belirleme
Ekranda konu veya belirli bir pozisyon olsun, odaklanmak istediğiniz yere 
dokunun.
AF noktası < > odaklandığı zaman, AF noktası kompozisyonu değiştirseniz 
veya konu hareket etse bile konuyu takip etmek üzere ilerlemeyi sürdürür.

 o  Konu yüzü belirgin bir şekilde odak dışındaysa, yüz tespiti yapılamaz. 
Odağı manuel olarak ayarlayarak (s.281) yüzün tanınmasını sağlayın, 
sonra AF işlemi uygulayın.
 o İnsan yüzü dışındaki bir nesne de yüz olarak algılanabilir.
 o Yüz çok küçük veya büyük, çok parlak veya karanlık olduğunda veya bir 
parçası kapandığında yüz tespiti yapılamaz.
 o <p> yüzün tamamını değil, sadece belirli bir kısmını kuşatabilir.

 o  AF ekranın kenarında kalmış konuları veya kişi yüzlerini algılayamayabilir. 
Kompozisyonu konuyu merkeze alacak şekilde yeniden kurun veya konuyu 
merkeze yaklaştırın.
 o AF noktasının boyutu konuya göre değişir.

İlk Servo AF Pozisyonunu Ayarlama
1. [25: ciçin İlk Servo AF noktası]’nı [Otomatik] dışında bir seçeneğe 

ayarlayın.
2. Bir Alan AF çerçevesi (1) ve AF noktası (2) görüntülenir.

(2)

(1)

3. <S> tuşuna basın, sonra <6> veya <5> kadranını çevirerek 
AF noktasını odaklanacağınız pozisyona taşıyın. AF noktasını ekrana 
dokunarak veya <V> çapraz tuşlarına basarak da taşıyabilirsiniz. <L> 
tuşuna basarak AF noktasını ekran merkezine geri getirebilirsiniz.

4. <0> tuşuna basarak geçerli pozisyonu başlangıç Servo AF pozisyonu 
olarak ayarlayın.
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 z 1 noktalı AF / AF alanı genişlet (Z) / AF alanı genişlet: 
Çevresinde / Bölge AF / Büyük Bölge AF: Dikey / Büyük 
Bölge AF: YatayM
AF noktasını veya Bölge AF çerçevesini manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz. Burada örnek olarak 1 noktalı AF ekranları 
kullanılmıştır.

(1)

1  AF noktasını kontrol edin.
 g AF noktası (1) görünür.
 z AF alanı genişlet (Z) veya AF alanı 
genişlet: Çevresinde ile yakınındaki 
AF noktaları da görüntülenir.

 z Bölge AF, Büyük Bölge AF (Dikey) 
veya Büyük Bölge AF (Yatay) ile 
belirlenen Bölge AF çerçevesi 
görüntülenir.

2 AF noktasını taşıyın.
 z <S> tuşuna basın.
 z AF noktasını odaklanmak istediğiniz 
yere taşıyın. Yatay yönde taşımak 
için <6> kadranını, dikey yönde 
taşımak için <5> kadranını çevirin. 
(Bazı lenslerde ekranın kenarına 
kadar gitmeyebilir.)

 z AF noktasını ekrana dokunarak veya 
<V> çapraz tuşlarına basarak da 
taşıyabilirsiniz.

 z AF noktasını veya Bölge AF 
çerçevesini merkeze getirmek için 
<L> tuşuna basın.

 z Ekranı büyütmek için <B> 
tuşuna basın. <B> tuşuna her 
bastığınızda büyütme oranı değişir.
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3 Konuya odaklanın.
 z AF noktasını konu üzerine getirin ve 
deklanşöre yarım basın.
 g Odaklanma elde edildiğinde, AF 
noktası yeşil renge döner ve bip sesi 
duyulur.
 g Odaklanma gerçekleşmezse, AF 
noktası turuncu renge döner.

4 Resmi çekin.

 o Servo AF işlemi kullanıldığında fotoğraf makinesi aktif AF noktasını <S> 
hareket ettirmeye devam edecek konuları Bölge AF, Büyük Bölge AF: 
Dikey veya Büyük Bölge AF: Yatay çekimlerinde takip edecektir ancak 
bazı çekim koşullarında (örneğin konular küçük olduğunda) konu takibi 
yapılamayabilir.
 o Periferideki bir AF noktası kullanıldığında AF yardımcı ışığı ile 
odaklanmak zor olabilir. Bu durumda merkezdeki bir AF noktasını seçin.

[25: Yön bağlantılı AF noktası] ile dikey ve yatay çekim için ayrı ayrı AF 
noktaları ayarlayabilirsiniz (s.299).
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Büyütülmüş Görünüm
Yaklaşık 5x veya 10x büyütme ile odağı kontrol edebilirsiniz.
[u+Takip] ile büyütülmüş görünüm kullanılamaz.

 z Büyütme [1 nokta AF], [AF alanı genişlet (Z)] ve [AF alanı 
genişlet: Çevresindeki] için AF noktasında ortalanırken, [Bölge 
AF], [Büyük Bölge AF: Dikey] ve [Büyük Bölge AF: Yatay] için 
Bölge AF çerçevesinde odaklanır.

 z [1 nokta AF] ayarındayken deklanşör tuşuna yarım basarsanız 
otomatik odaklanma büyütülmüş ekranda gerçekleşir. Diğer AF 
yöntemlerine ayarlandığında, otomatik odaklanma normal ekrana 
geri döndükten sonra gerçekleşir.

 z Servo AF ile büyütülmüş görünümde deklanşöre yarım bastığınızda, 
fotoğraf makinesi odaklanma için normal görünüme geri döner.

 o Büyütülmüş gösterimde odaklanma zorlaşırsa, normal görünüme geri 
dönün ve AF gerçekleştirin.
 o Normal görünümde AF gerçekleştirilir ve sonra büyütülmüş görünümü 
kullanırsanız, doğru poz elde edilemeyebilir.
 o AF hızı, normal görünüm ile büyütülmüş görünüm arasında değişir.
 o Ekran büyütüldüğünde Sürekli AF ve Video Servo AF kullanılamaz.
 o Büyütülmüş görünümde, fotoğraf makinesi sarsıntısı nedeniyle 
odaklanma zor olabilir. Bir tripod kullanmanız önerilir.
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AF ile İlgili Notlar

AF İşlemi
 z Odaklanma gerçekleştiğinde bile, deklanşör tuşuna yarım basılarak 
yeniden odaklanılabilir.

 z Otomatik odaklanma sırasında görüntü parlaklığı değişebilir.
 z Konuya ve çekim koşullarına bağlı olarak odaklanmak aha uzun 
sürebilir ve sürekli çekim hızı düşebilir.

 z Çekim sırasında ışıklandırma kaynağında değişiklik yapılırsa, ekran 
titreyebilir ve odaklanma zorlaşabilir. Bu durumda fotoğraf makinesini 
yeniden başlatın ve çekimde kullanacağınız ışık kaynağı altında AF 
ile çekime devam edin.

 oAF ile odaklanma yapılamazsa manuel odaklanın (s.281).
 o Ekranın kenarında olup biraz odak dışında kalan konularda konuyu 
(veya AF noktası ya da Bölge AF çerçevesini) odağa almak için ortaya 
getirmeyi deneyin, sonra çekimden önce kompozisyonu yeniden 
oluşturun.
 o Bazı lenslerle otomatik odaklanma ile odaklanmayı başarmak daha uzun 
sürebilir veya doğru poz elde edilemeyebilir.
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Odaklanmayı Güçleştiren Çekim Koşulları
 z Mavi gökyüzü, tek renkli düz yüzeyler gibi düşük kontrastlı konular 
veya vurgulu ya da gölgelendirilmiş alanlar kırpıldığında.

 z Düşük ışık altındaki konular.
 z Sadece yatay yönde kontrastlı şerit desenli veya diğer tipte 
desenliler.

 z Tekrarlayan desenleri olan konular (Örneğin: Gökdelen camları, 
bilgisayar klavyeleri, vb.).

 z İnce çizgiler ve konu kontörleri.
 z Parlaklığı, rengi veya deseni sürekli değişen bir ışık kaynağı altında.
 z Gece sahneleri veya ışık noktaları.
 z Floresan veya LED aydınlatma altında görüntü titreyebilir.
 z Çok küçük konular.
 z Ekranın kenarında kalmış konular.
 z Arka aydınlatması çok güçlü olan veya yansıtıcı konular (Örneğin: 
Çok yansıtıcı bir yüzeyi olan taşıtlar vb.).

 z AF noktasıyla kuşatılan çok yakın ve uzak konular (Örneğin: 
Kafesteki bir hayvan, vb.).

 z AF noktası içinde hareketini sürdüren konular ve makine sarsıntısı 
veya konu bulanıklığı nedeniyle sabit duramayan konular.

 z Konu çok odak dışındayken AF gerçekleştirme.
 z Yumuşak odak lensiyle yumuşak odaklanma efekti uygulanır.
 z Bir özel efekt filtresi kullanılır.
 z AF sırasında ekranda parazitlenme (ışık noktaları, bantlanma, vb.) 
görülür.

AF Aralığı
Kullanabileceğiniz otomatik odaklanma aralığı kullanılan lense, en/
boy oranına, 4K video çekimi yapılıp yapılmadığına veya Video kırpma 
veya Video dijital IS gibi özellikleri kullanıp kullanmadığınıza bağlı 
olarak değişir.
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AF Noktası Boyutunu AyarlamaN
Daha net odaklanmak için [AF çerçeve boyutu]’nu [Küçük] olarak 
ayarlayın.

1  [21: AF çerçeve boyutu]’nu 
seçin.

2 Bir öğe seçin.

Sadece [21: AF işlemi]’ni [Tek Çekim AF]’ye ayarladığınızda ve [21: 
AF yöntemi]’ni [1 nokta AF]’ye ayarladığınızda ayarlanabilir.
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Kişilerin Gözlerine OdaklanmaN
Konuların gözlerine odaklanarak çekim yapabilirsiniz.

1  [21: Göz Tespiti  AF]’yi seçin.

2  [Açık]’ı seçin.

3  Fotoğraf makinesini konuya 
çevirin.
 g Gözün çevresinde bir AF noktası 
görüntülenir.

 z Bir göz seçmek için ekrana da 
dokunabilirsiniz.

4  Resmi çekin.

 o Konuya ve çekim koşullarına bağlı olarak konu gözleri düzgün 
algılanmayabilir.
 o Makine konunun yüzünü veya gözlerini algılamazsa, gözler etrafında 
çerçeve görüntülenmez.

 o Sadece [21: AF işlemi]’ni [Tek Çekim AF]’ye ayarladığınızda ve 
[21: AF yöntemi]’ni [Yüz+Takip]’ye ayarladığınızda kullanılabilir.
 o Göz Tespiti AF’yi kapatmak için <S> tuşuna basın, sonra <B> ve 
<B> tuşuna basın. Göz Tespiti AF’yi sürdürmek için tekrar <B> 
tuşuna basın.
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Sürekli AF Ayarı
Bu işlev konuları genelde odakta tutar. Deklanşör tuşuna yarım 
basıldığında fotoğraf makinesi odaklanmaya hemen hazır olur.

1  [21: Sürekli AF]’yi seçin.

2  [Açık]’ı seçin.

 o Bu işlev etkinleştirilirse olası çekim sayısı azalır çünkü lens sürekli 
çalıştırılır ve pil gücü tükenir.
 o Sürekli AF sırasında lensin odaklanma modu düğmesini <MF> konumuna 
getirmeden önce fotoğraf makinesinin açma/kapama düğmesini <2> 
konumuna getirin.
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Dokun ve Sürükle AF Ayarı
Vizörden bakarken ekrana dokunup sürükleme yaparak AF noktasını 
veya Bölge AF çerçevesini taşıyabilirsiniz.

Dokun ve Sürükle AF’yi Etkinleştirme

1  [21: Dokun ve sürükle AF 
ayarları]’nı seçin.

2   [Dokun ve Sürükle AF]’yi seçin.
 z [Açık]’ı seçin.

Pozisyonlandırma Yöntemi
Dokunma ve sürükleme ile pozisyonların nasıl belirleneceğini 
ayarlayabilirsiniz.

1 Pozisyonlandırma yöntemini 
ayarlayın.

 z Bir öğe seçin.

 z [Mutlak]
AF noktası ekranda dokunulan veya sürüklenen konuma doğru 
ilerler.

 z [Göreceli]
AF noktası sürükleme yaptığınız yönde ilerler. Ekranda dokunduğunuz 
yer neresi olursa olsun çerçeve, sürükleme miktarı kadar ilerletilir.
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Etkin Dokunma Alanı
Dokunma ve sürükleme için kullanılacak ekran alanını belirleyebilirsiniz.

1 Ekin dokunma alanını ayarlayın.
 z Bir öğe seçin.

[u+Takip] ayarlandığında ekrana dokunursanız turuncu renkli bir 
çerçeve < > görüntülenir. AF noktasını hareket ettirmek için parmağınızı 
kaldırdıktan sonra < > görüntülenir ve ilgili konu takibe alınır. Konu 
seçimini iptal etmek için <L> tuşuna basın.
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MF: Manuel Odaklanma
Otomatik odaklanma ile odaklanamıyorsanız, görüntüyü büyütüp 
manuel odaklanabilirsiniz.

1 Lens odak modu düğmesini <MF> 
konumuna ayarlayın.

 z Kabaca odaklanmak üzere lens 
odaklanma halkasını çevirin.

2 Görüntüyü büyütün.
 z <u> tuşuna basın, sonra <B> 
tuşuna basın.

(1) (2) (3)

(1) AE kilidi
(2) Büyütülmüş alanın 

pozisyonu
(3) Büyütme (Yakl.)

3 Büyütülmüş alanı taşıyın.
 z Alanı yatay yönde taşımak için <6> 
kadranını, dikey yönde taşımak 
için <5> kadranını çevirin. Alanı 
<V> çapraz tuşlarına basarak da 
taşıyabilirsiniz.

 z Büyütülmüş alanı yeniden ortaya 
getirmek için <L> tuşuna basın.
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4 Büyütmeyi ayarlayın.
 z <B> tuşuna her bastığınızda 
büyütme oranı aşağıdaki gibi değişir.

1x → 5x → 10x

5 Manuel olarak odaklanın.
 z Büyütülmüş görüntüye bakarken, 
odaklanmak için lens odaklanma 
halkasını çevirin.

 z Odaklandıktan sonra normal 
görünüme geri dönmek için <0> 
tuşuna basın.

6 Resmi çekin.

 o Büyütülmüş gösterimde poz kilitlenir.
 o Manuel odaklanmada dahi resim çekmek için Dokunmatik Deklanşörü 
kullanabilirsiniz.
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MF Pikleme Ayarı (Kontur Vurgusu)M
Odaklanmayı kolaylaştırmak için odaktaki konunun kenarlarını renkli 
görüntüleyebilirsiniz. Kontur rengini ve kenar tespitinin hassasiyetini 
(seviyesini) ayarlayabilirsiniz.

1 [22: MF pikleme ayarları]’nı seçin.

2  [Pikleme]’yi seçin.
 z [Açık]’ı seçin.

3  Seviyeyi ve rengi ayarlayın.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.

 o Büyütülmüş gösterimde pikleme ekranı görüntülenmez.
 o Yüksek ISO hızlarında, özellikle ISO genişletme ayarlandığında MF 
piklemeyi fark etmek zorlaşabilir. Gerekirse ISO hızını düşürün veya 
[Pikleme]’yi [Kapalı]’ya getirin.

 o Ekrandaki pikleme gösterimi görüntülere kaydedilmez.
 o Canon Log ayarlandığında MF piklemeyi fark etmek zorlaşabilir. 
Gerekirse [Görüntüleme Yardımcısı]’nı [Açık]’a ayarlayın.
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Odak Rehberi
[Odak rehberi]’ni [Açık] olarak ayarladığınızda size odak ayarı yönünü 
ve gereken ayar miktarını gösteren bir görsel rehber sunar. [21: 
AF yöntemi]’ni, [u+Takip]’e ve [21: Göz Algılama AF]’yi [Açık]’a 
ayarladığınızda, ana konu olarak belirlenen gözün yanında rehber 
çerçevesi görüntülenir.

1 [22: Odak rehberi]’ni seçin.
 z [A] modunda [21] sekmesinde 
görüntülenir.

2  [Açık]’ı seçin.
 z Odak çerçevesini taşımak için <S> 
tuşuna basın, sonra <V> çapraz 
tuşlarına basın.

 z Rehber çerçevesini hareket ettirmek 
için ekrana da dokunabilirsiniz.

 z Odak çerçevesini ortaya getirmek için 
<L> tuşuna basın.

Rehber çerçevesi yönü ve ayar miktarını aşağıdaki gibi belirtir.

Sonsuza doğru 
önemli oranda 

odak dışı

Sonsuza 
doğru biraz 
odak dışı

Odakta Yakın aralığa 
doğru biraz 
odak dışı

Yakın aralıkta 
önemli oranda 

odak dışı

Ayar bilgileri 
algılanamadı
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 oAF için zorlayıcı çekim koşullarında (s.275) rehber çerçeve doğru 
görüntülenmeyebilir.
 o Rehber çerçeve görüntülenirken AF noktası görüntülenmez.
 o Odak Rehberi görünümünde belirtildiği gibi MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro 
Photo kullanıldığında f/8’den veya diğer lenslerde f/11’den daha koyu 
diyaframlar için ayar bilgisi algılanmaz.
 o Rehber çerçeve bu koşullarda görüntülenmez.
• Lens odak modu düğmesi <f> konumuna ayarlandığında
• Ekran büyütüldüğünde
• Yüksek Çekim Hızı ile video çekimi yapılırken
 o TS-E lensle tilt/shift yapıldıktan sonra rehber çerçeve doğru 
görüntülenmez.

Fotoğraf makinesinin otomatik kapanma sayacı, lensin elektronik 
odaklanma halkası ile odak ayarı yapmak için harcanan süreyi saymaz.
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Video Servo AF Ayarı
Bu işlev etkin durumdayken, fotoğraf makinesi video çekim sırasında 
konuya kesintisiz odaklanır.

1 [21: Video Servo AF]’yi seçin.

2 [Açık]’ı seçin.

 z [Etkin] ayarı yapıldığında:
 ●Deklanşör tuşuna yarım basmasanız bile makine konuya sürekli 
odaklanır.
 ●Odağı belirli bir pozisyonda tutmak istiyorsanız veya lensin 
mekanik sesinin kaydedilmemesini tercih ediyorsanız ekranın sol 
alt kısmındaki [Z] tuşuna dokunarak Video Servo AF’yi geçici 
olarak durdurabilirsiniz.
 ●Video Servo AF duraklatıldığında, <M> veya <x> tuşuna 
basma veya AF yöntemini değiştirme gibi bir işlem yaptıktan sonra 
video çekimine geri dönerseniz, Video Servo AF otomatik olarak 
devam ettirilir.

 z [Kapalı] ayarlandığında:
 ●Deklanşör tuşuna yarım basın veya odaklanmak için <p> tuşuna 
basın.
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[Video Servo AF], [Etkin] olarak ayarlandığında geçerli 
olan önlemler

 o Odaklanmayı Güçleştiren Çekim Koşulları
• Fotoğraf makinesine hızla yaklaşan veya makineden hızla uzaklaşan 

bir konu.
• Fotoğraf makinesine çok yakın hareket eden bir konu.
• Yüksek bir f/değeriyle çekim yaparken.
• Ayrıca bkz. “Odaklanmayı Güçleştiren Çekim Koşulları” s. 275.
 o Lens sürekli çalıştırılacak ve pil gücü tüketileceği için, olası video çekim 
süresi (s.612) kısalır.
 o Bazı lenslerle, odaklanma sırasında duyulan lens mekanik ses kayda 
geçer. Bu durumda, videoda bu sesleri azaltmak için Yönlü Stereo 
Mikrofon DM-E1 (ayrı satılır) kullanın.
 o Video Servo AF, zumlama veya büyütülmüş gösterimde duraklatılır.
 o Video çekim sırasında, bir konu yakınlaşıp uzaklaşırsa veya makine 
dikey/yatay yönde hareket ettirilirse (panlama), kaydedilen video bir an 
daralıp/genişleyebilir (büyütme oranında değişiklik olabilir).
 o Video Servo AF sırasında lensin odaklanma modu düğmesini <MF> 
konumuna getirmeden önce fotoğraf makinesinin açma/kapama 
düğmesini <2> konumuna getirin.
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[23]

 z Takip hassasiyeti 
Konu takip hassasiyetini ayarlamanız 
Servo AF sırasında AF noktalarını 
engelleyen nesnelere veya AF 
noktalarından kopan konulara karşı 
verilecek tepkiyi belirler.

  0
Standart ayar. Genel olarak hareketli konular için uygundur.

  Kilitli: -2 / Kilit: -1
Fotoğraf makinesi AF noktaları arasına bir engel girdiğinde veya 
konu AF noktalarından kaçma eğiliminde olduğunda da fotoğraf 
makinesi konuya odaklanmaya devam edecektir. -2 ayarında 
fotoğraf makinesi hedef konuyu -1 ayarından daha uzun süre 
takip edebilir.
Ancak, fotoğraf makinesi yanlış konuya odaklanırsa, hedef 
konuya geçip ona odaklanması biraz uzun sürebilir.

  Yanıt: +2 / Yanıt kabiliyeti: +1
Fotoğraf makinesi, AF noktaları tarafından kuşatılan farklı 
mesafelerdeki konular üzerine kesintisiz şekilde odaklanabilir. Bu 
ayrıca en yakındaki konuya odaklanmak istediğinizde de etkilidir. 
Bir sonraki konuya odaklanırken +2 ayarı, +1 ayarından daha 
hassas yanıt üretir.
Ancak, fotoğraf makinesinin istenmeyen konuya odaklanma 
olasılığı yüksektir.
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 z Hızlanma/yavaşlama takibi 
Hızını aniden değiştiren, birden harekete 
geçen veya duran konular için Servo AF 
takip hassasiyetini ayarlar.

  0
Sabit hızda hareket eden konulara uygundur (hareket hızında çok 
ufak değişiklik).

  -2 / -1
Sabit hızda hareket eden konulara uygundur (hareket hızında 
çok ufak değişiklik). 0’a ayarlandığında etkili olur ancak konunun 
hafif bir hareketi veya konu önündeki bir engel nedeniyle odak 
dengesizleşir.

  +2 / +1
Ani harekete geçen, birden hızlanan/yavaşlaya/duran konularda 
etkilidir. Hareketli konunun hareketleri hızla değişse bile, fotoğraf 
makinesi hedef konuyu takip etmeye devam eder. Örneğin 
fotoğraf makinesi size aniden yaklaşmaya başlayan bir konu 
arkasından veya size yaklaşırken aniden duran bir konunun 
önünden odaklanma yapamayabilir. +2 ayarında hareketli 
konudaki ani değişimler +1 ayarından daha iyi takip edilir.
Ancak, fotoğraf makinesi çok ufak konu hareketlerine karşı bile 
hassas olacağından, odaklanmada kısa süreli dengesizlikler 
görülebilir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

290 © CANON EURASIA 2018

AF İşlevlerini Özelleştirme

 z AF noktası otomatik değiştirme 
Bu, hareketli konu yukarı, aşağı, sola 
veya sağa doğru hızlı geçiş yaparken AF 
noktalarının değiştirilme hassasiyetini 
belirler.

[21: AF yöntemi]’ni [Yüz+Takip], 
[AF alanını genişlet: Z], [AF alanını 
genişlet: Çevresinde], [Bölge AF], 
[Büyük Bölge AF: Dikey] veya [Büyük 
Bölge AF: Yatay]’a ayarladığınızda etkili 
olur.

  0
Kademeli AF noktası değişimi için standart ayar.

  +2 / +1
Hedef konu yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hızla hareket 
ederek AF noktasından uzaklaşsa bile, makine odaklanmayı 
devam ettirmek için civardaki AF noktalarına odaklanmaya geçer. 
Fotoğraf makinesi, konunun sürekli hareketine, kontrastına vb. 
göre konu takibi yapabilecek AF noktasına geçer. +2 ayarında AF 
noktası +1 ayarına kıyasla daha çabuk değişir.
Ancak, daha geniş alan derinliği olan bir geniş açı lensi 
kullanıldığında veya çerçeve içindeki konu çok küçük olduğunda, 
fotoğraf makinesi istenmeyen AF noktasıyla odaklanabilir.
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 z Video Servo AF takip hassasiyeti
Takip hassasiyetini mevcut yedi 
seviyeden birine ayarlamanız AF 
noktalarını engelleyen nesnelerin girmesi 
veya panlama sırasında konunun Video 
Servo AF sırasında AF noktasından 
kopmasına karşı verilecek tepkiyi belirler.

Bu işlev [21: Video Servo AF]’yi 
[Açık]’a ve [21: AF yöntemi]’ni 
[1 nokta AF]’ye ayarladığınızda 
ayarlanabilir.

  Kilitli: -3/-2/-1
Bu ayarda fotoğraf makinesinin ana konu AF noktasında koparsa 
farklı bir konuyu takip etme eğilimi az olur. Ayar eksi (-) sembolüne 
doğru yaklaştıkça, makinenin farklı bir konu takip etme becerisi 
azalır. Bu, panlama sırasında veya AF noktaları arasına bir engel 
girdiği zaman, AF noktalarının hemen istenmeyen konuyu takibe 
geçmesini önlemede etkilidir.

  Yanıt: +1/+2/+3
Bu, AF noktasını kuşatan bir konu takip edildiği zaman, makineyi 
daha hassas hale getirir. Ayar artı (+) sembolüne doğru 
yaklaştıkça makinenin yanı becerisi artar. Bu, makineyle mesafesi 
sürekli değişen bir hareketli konu takibinde veya başka bir konuya 
çabucak odaklanmak istediğinizde etkilidir.

[21: AF yöntemi]’nin [1 nokta AF] dışında bir seçeneğe ayarlandığı 
işlemlerde, [0] eşdeğeri ayar kullanılır.
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 z Video Servo AF hızı
Video Servo AF’nin AF hızını ve işlem 
koşullarını ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev [21: Video Servo AF]’yi 
[Açık]’a ve [21: AF yöntemi]’ni 
[1 nokta AF]’ye ayarladığınızda 
ayarlanabilir.
Ek olarak, bu işlev video çekim sırasında 
düşük odak geçişini destekleyen bir lens 
kullanıldığı zaman etkinleşir*.

  Etkinken:
[Her zaman açık] ayarı yaparak, AF hızının video çekiminde her 
zaman etkin olmasını (video çekim öncesinde ve sırasında) veya 
[Çekim sırasında] ayarı yaparak, AF hızının sadece video çekim 
sırasında etkin olmasını sağlayabilirsiniz.

  AF hızı:
AF hızını (odak geçiş hızı) standart hızdan (0) yavaş hıza (yedi 
seviyeden biri) veya hızlıya (iki seviyeden biri) ayarlayarak 
videoyu oluştururken istediğiniz etkiyi elde edebilirsiniz.
* Video çekimde yavaş odak geçişini destekleyen lensler
2009 yılında ve sonrasında piyasaya sürülen USM ve STM 
lensler uyumludur. Ayrıntılar için Canon'un web sitesine başvurun.

Bazı lenslerle AF hızı ayarlansa bile hız değişmeyebilir.

 o [21: AF yöntemi]’nin [1 nokta AF] dışında bir seçeneğe ayarlandığı 
işlemlerde, [AF hızı]’nın [Standart (0)] ayarındaki eşdeğeri ayar 
kullanılır.
 o [23: Video Servo AF Hızı] yanındaki yıldız işareti varsayılan ayarın 
değiştirildiğini belirtir.
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[24]
 z Lens elektronik MF
Elektronik manuel odaklanma işlevine sahip USM ve STM lensleriyle 
Tek Çekim AF modunda otomatik odaklanmadan sonra elektronik 
manuel odaklanmayı kullanmak üzere ayar yapabilirsiniz.

1 [24: Lens elektronik MF]’yi seçin. 

2 Bir öğe seçin.

  [ ] Tek Çekim sonrası devre dışı
AF işlemi sonrasında manuel odak ayarı kapalıdır.

  [ ] Tek Çekim→etkin
Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarsanız, AF işleminden sonra 
odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. 

  [ ] Tek Çekim→etkin (büyütme)
Deklanşör tuşunu yarım basılı tutmaya devam ederseniz AF 
işlemi sonrasında odağı manuel ayarlayabilirsiniz ve tuş yarım 
basılıyken lens odaklanma halkasını çevirerek odaktaki alanı 
büyütebilirsiniz.
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  [ ] AF modunda kapalı
Lensin odak modu düğmesi <AF> konumundayken manuel odak 
ayarı kapalı olur.

[Tek Çekim9açık (büyüt)] ile çekimden hemen sonra deklanşör tuşuna 
yarım basarken lens odaklanma halkasını çevirseniz bile görünüm 
büyütülmeyebilir. Bu durumda görünümü büyütmek için deklanşör tuşunu 
serbest bırakın, <u> simgesinin görünmesini bekleyin, sonra lens 
odaklanma halkasını çevirirken deklanşör tuşuna yarım basın.

Lensinizin elektronik manuel odaklanmayı destekleyip desteklemediğini 
öğrenmek için lensin kullanım kılavuzuna bakın.
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 z AF-yardımcı ışığının yanması
Fotoğraf makinesinin veya EOS fotoğraf makinelerine yönelik harici 
Speedlite’ın AF yardımcı ışığını açar veya kapatır.

1 [24: AF yardımcı ışığı yanması]’nı 
seçin.

2 Bir öğe seçin.

  [ON] Açık
Gerektiğinde AF yardımcı ışığının yanmasını sağlar.

  [OFF] Kapalı
AF yardımcı ışığını kapatır. Fotoğraf makinesi ve harici flaş 
ünitelerinden AF yardımcı ışığının gelmesini istemiyorsanız bu 
ayarı yapın.

  [LED] Sadece LED AF yardımcı ışığı
LED donanımlı harici flaş ünitelerinde LED AF yardımcı ışığı 
yanar. Harici flaşınızda LED donanımı yoksa bunun yerine 
fotoğraf makinesinin AF yardımcı ışığı yanar.

Harici Speedlite’ın [AF yardımcı ışığı patlaması] Özel İşlevi [Kapalı] 
olarak ayarlanırsa, bu işlevin ayarı geçersiz kılınır ve AF yardımcı ışığı 
yanmaz.
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 z Tek Çekim AF deklanşör önceliği
Tek Çekim AF’de odaklanmaya veya deklanşör bırakma 
zamanlamasına öncelik tanınmasını sağlayabilirsiniz (Dokunmatik 
Deklanşör ile çekim hariç).

1 [24: Tek Çekim AF deklanşör 
önceliği]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.

  [ ] Odaklanma önceliği
Odaklanma gerçekleşene kadar resim çekilmez. Çekimden önce 
iyi odak ayarı yapmak istediğinizde etkilidir.

  [ ] Deklanşör önceliği
Odaklanmadan ziyade deklanşör bırakma zamanlamasına öncelik 
tanınır. Belirli bir anın yakalanması en önemli konu olduğunda 
kullanışlıdır.
Konunun odakta olsun veya olmasın çekiminin yapılacağını 
lütfen unutmayın.
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[25]
 z AF mümkün olmadığında lens sürücüsü
Otomatik odaklanma sırasında odaklanma gerçekleşmezse, fotoğraf 
makinesinin net odak ayarı için arama yapmaya devam etmesini 
veya aramayı durdurmasını sağlayabilirsiniz.

1 [25: AF mümkün olmadığında 
lens sürücüsü]’nü seçin.

2 Bir öğe seçin.

  [ON] Odak aramaya devam
Otomatik odaklanma ile odaklanma gerçekleşmediğinde, lens net 
odağı bulmaya çalışır.

  [OFF] Odak arayışını durdur
Otomatik odaklanma başlar ve odak uzakta kalır veya odaklanma 
gerçekleşmezse, lens sürücüsü işlem yapmaz. Bu lensin odak 
arama sürücüsü nedeniyle çok sapmamasını sağlar.

Bir süper telefoto lensi veya geniş odaklanma sürücüsü aralığına sahip olan 
başka bir lens kullanılarak odak arama sürücüsü işlemi yapıldığında, lens 
keskin bir şekilde odak dışına kayabilir ve bir sonraki sefer odaklanmak 
için daha uzun süre geçebilir. [Odak aramasını durdur] ayarı yapmanız 
önerilir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

298 © CANON EURASIA 2018

AF İşlevlerini Özelleştirme

 z AF yöntemlerini sınırlandırma
Kullanacağınız AF yöntemlerini sınırlandırabilirsiniz.
AF yöntemleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. s.265.

1 [25: AF yöntemlerini sınırlandır]’ı 
seçin.

2 Mevcut AF yöntemlerini 

sınırlandırmak için 
görüntüleneceklere bir onay işareti 
[X] ekleyin.

[X] işareti [1 noktalı AF] seçeneğinden kaldırılmaz.

[25: AF yöntemlerini sınırlandır] yanındaki yıldız işareti varsayılan 
ayarın değiştirildiğini belirtir.
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 z Yön bağlantılı AF noktası
Dikey veya yatay çekim yapmanıza göre AF noktalarını veya Bölge 
AF çerçevelerini farklı pozisyonlara atayabilirsiniz.

1 [25: Yön bağlantılı AF noktası]’nı 
seçin.

2 Bir öğe seçin.

  [ ] Dikey/yatay için aynı
Hem dikey hem de yatay çekim için aynı pozisyondaki AF 
noktaları veya Bölge AF çerçeveleri kullanılır.

  [ ] Ayrı AF noktaları: Sadece nokta
Her fotoğraf makinesi yönü için ayrı AF noktası veya Bölge AF 
çerçevesi pozisyonu atanabilir (1. Yatay, 2. Makine sapı üstteyken 
dikey, 3. Makine sapı alttayken dikey).
Fotoğraf makinesinin yönüne göre AF noktalarını veya Bölge AF 
çerçevelerini farklı bir pozisyona geçirirken kullanışlıdır.
Bu üç fotoğraf makinesi yönünün her birine atanan AF noktaları 
veya Bölge AF çerçeveleri korunur.

Tüm makine ayarlarının temizlenmesi (s.419) bu ayarı [Dikey/yatay için 
aynı] konumuna geri getirir. 1–3 yönleri için ayarlar temizlenir ve fotoğraf 
makinesi 1 noktalı AF’de merkezdeki AF noktasını kullanır.
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AF İşlevlerini Özelleştirme

 zc için İlk Servo AF noktası
AF yöntemi [Yüz+Takip] olarak ayarlandığında Servo AF için ilk AF 
noktasını ayarlayabilirsiniz.

1 [25: c için İlk Servo AF 
noktası]’nı seçin.

2 Bir öğe seçin.

  [ ] c için İlk AF noktası ayarı
AF işlemi [Servo AF]’ya ve AF yöntemi [u+Takip]’e 
ayarlandığında Servo AF manuel olarak ayarlanan AF 
noktasından başlar.

  [ ]  için AF noktası ayarı
1 noktalı AF, AF alanını genişlet ( ) veya AF alanını genişlet: 
Çevresinde’den [u+Takip]’e geçiş yaparsanız, Servo AF manuel 
olarak ayarlanan AF noktasından başlar. [u+Takip]’e geçmeden 
önce belirlenen AF noktasından Servo AF’yi başlatmak için 
kullanışlıdır.

  [AUTO] Otomatik
Çekim koşullarına uygun olması için [u+Takip]’e yönelik Servo 
AF için ilk AF noktası otomatik olarak ayarlanır.
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4
Oynatma

Bu bölümde çekilen fotoğraf ve videoların oynatılması ile ilgili 
konular ele alınmakta ve size Oynatma ([x]) sekmesindeki 
menü ayarları tanıtılmaktadır.

Başka bir cihazda çekilen ve kaydedilen görüntüler
Diğer fotoğraf makinelerinde çekilen veya bu makineyle çekilen 
ancak bilgisayarda düzenlenen veya yeniden adlandırılan fotoğraflar 
için bu fotoğraf makinesinde normal görüntüleme veya seçim 
yapılamayabilir.
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Sekme Menüleri: Oynatma
 z Oynatma 1

s.318
s.317
s.335
s.353
s.357
s.348
s.339

 z Oynatma 2

s.346
s.345
s.321
s.331
s.313
s.311

 z Oynatma 3

s.307
s.309
s.309
s.305
s.206
s.305
s.316

[31: RAW görüntü işleme] [A] veya [y] modunda görüntülenmez.
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Özellikler Dizini: Oynatma ve İlgili İşlemler
Oynatma
 z Tek tek görüntü izleme B s.304
 z Çekim bilgileri  
ekranı B s.305

 z Izgara gösterimi B s.305
 z Dokunmatik oynatma B s.306
 z Oynatma bilgileri  
ekranı B s.307

 z İndeks ekranı B s.310
 z Görüntü arama  
(Atlamalı ekran) B s.311

 z Görüntü arama koşullarını  
ayarlama B s.313

 z Büyütülmüş gösterim B s.315
 z Görüntü döndürme B s.317
 z Korumaya alma B s.318
 z Derecelendirme B s.321
 z Video oynatma B s.325
 z Videonun ilk ve son  
sahnesini düzenleme B s.327

 z Kare Alma (4K) B s.329
 z Slayt gösterisi B s.331
 z Görüntüleri televizyonda  
izleme B s.333

 z Silme B s.335

Görüntü Düzenleme
 z RAW görüntü işleme B s.339
 z JPEG yeniden boyutlandırma B 
s.345

 z JPEG kırpma B s.346

Görüntü Aktarımı
 z Bilgisayara/FTP sunucusuna  
görüntü aktarımı B s.348

 z Baskı emri (DPOF) B s.353
 z Foto Defteri Ayarı B s.357
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x Görüntü Oynatma
Tek Tek Görüntü Oynatma

1 Görüntüyü oynatın.
 z <x> tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.
 z Yeni görüntüleri oynatmak için <Z> 
tuşuna basın ve eski görüntüleri 
oynatmak için <Y> tuşuna basın.

 z <B> tuşuna her basıldığında, 
ekran değişir.

Bilgi yok Temel bilgi 
ekranı

Çekim bilgileri ekranı

3 Görüntü oynatmasından çıkın.
 z <x> tuşuna basarak görüntü 
oynatmasından çıkın.
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Görüntü Oynatma

© CANON EURASIA 2018

Çekim Bilgileri Ekranı
Çekim bilgileri ekranı görüntülenirken, <W> <X> tuşlarına basarak 
görüntülenen bilgileri değiştirebilirsiniz. Ayrıca [x3: Oynatma bilgileri 
ekranı] (s.307) görüntülenen bilgileri de özelleştirebilirsiniz.

Oynatma Başladığında Görüntülenecek İlk Görüntüyü Belirleme

Görüntü oynatması başlatıldığında ilk 
önce hangi görüntünün gösterileceğini 
belirleyebilirsiniz.

[x3: Songörülenden gös] seçeneği [Açık] olduğunda oynatma en 
son oynatılan görüntüden sürdürülür (çekimi henüz tamamladığınız 
zaman hariç). Oynatmayı en yeni çekilen görüntüden sürdürmek için 
[Kapalı]’ya ayarlayın ve makineyi yeniden başlatın.

Izgara Gösterimi
Tek tek görüntü gösteriminde, 
izlediğiniz görüntü üzerinde ızgara 
görüntüleyebilirsiniz.
Izgara tipini [33: Oynatma ızgarası] 
içinde seçebilirsiniz.
Bu işlev, görüntülerdeki yatay/dikey 
eğikliği ve kompozisyonu kontrol etmek 
için kullanışlıdır.

Video oynatılırken kılavuz gösterilmez.
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Görüntü Oynatma
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Dokunmatik Oynatma
Fotoğraf makinesinde oynatmayı kontrol etmek için dokunabileceğiniz 
bir dokunmatik ekran paneli bulunmaktadır. Desteklenen dokunma 
işlemleri, akıllı telefonlar ve benzeri cihazlarda kullandığınız işlemler 
gibidir. Önce <x> tuşuna basarak dokunmatik oynatmaya hazırlanın.

Görüntülerin taranması

Büyütülmüş görünüm

İndeks ekranıGörüntü Atlama

Tek parmağınızla iki kez dokunarak da ekranı büyütebilirsiniz.
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Oynatma Bilgileri Ekranını Özelleştirme
Ekranları ve görüntü oynatması sırasında görüntülenecek bilgileri 
belirleyebilirsiniz.

1 [33: Oynatma bilgileri ekranı]’nı 
seçin.

2 Görüntülemek için ekran sayısının 
yanına bir onay işareti [X] koyun.

 z <W> <X> tuşlarına basarak bir sayı 
seçin.

 z <0> tuşuna basarak [X] işareti 
koyun.

 z Adımları tekrarlayarak görüntülemek 
istediğiniz her ekran sayısına bir onay 
işareti [X] koyun, sonra [Tamam]’a 
basın.
 g Seçtiğiniz bilgilere oynatma sırasında 
<B> tuşuna basarak veya çekim 
bilgileri görüntülendiğinde <W> <X> 
tuşlarına basarak erişebilirsiniz.

Histogram
Parlaklık histogramı poz seviyesinin nasıl 
dağıldığını ve genel parlaklığı gösterir. 
RGB histogramı, renk doygunluğunun 
ve renk geçişlerinin kontrol edilmesi 
içindir. Görüntülenen histogramı <z> 
görüntülendiğinde <B> tuşuna 
basarak değiştirebilirsiniz ([x3: 
Oynatma bilgileri ekranı] ekranının sol 
altındadır).
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Oynatma Bilgileri Ekranını Özelleştirme
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 z [Parlaklık] ekranı
Bu histogram, görüntünün parlaklık seviyesi 
dağılımını gösteren bir grafiktir. Yatay eksen, 
parlaklık seviyesini (sola doğru koyulaşır, sağa 
doğru parlaklaşır) gösterirken, dikey eksen 
her bir parlaklık seviyesinde kaç pikselin 
bulunduğunu belirtir. Sola doğru daha fazla 
piksel varsa resim karanlık demektir. Sağa 
doğru daha fazla piksel varsa resim parlak 
demektir. Solda çok fazla sayıda piksel varsa, 
gölgeli alanlardaki ayrıntılar kaybolur. Sağda 
çok fazla sayıda piksel varsa, vurgulanan 
alanlardaki ayrıntılar kaybolur. Bunun arasında 
bir renk geçişi sağlanacaktır. Görüntüyü ve 
parlaklık histogramını kontrol ederek, poz 
seviyesindeki eğilimi ve genel renk geçişi 
durumunu görebilirsiniz.

Koyu resim

Normal parlaklık

Parlak resim

Örnek Histogramlar

 z [RGB] ekranı
Bu histogram, görüntüdeki her birincil rengin (RGB veya kırmızı, 
yeşil ve mavi) dağılımını gösteren bir grafiktir. Yatay eksen, rengin 
parlaklık seviyesini (sola doğru koyulaşır, sağa doğru parlaklaşır) 
gösterirken, dikey eksen her bir rengin parlaklık seviyesinde kaç 
pikselin bulunduğunu belirtir. Sola doğru daha fazla piksel varsa 
resim karanlık ve renk daha az belirgin demektir. Sağa doğru daha 
fazla piksel varsa resim parlak ve renk belirgin demektir. Solda çok 
fazla sayıda piksel varsa, ilgili renk bilgisi eksik kalacak demektir. 
Sağda çok sayıda piksel varsa, renk geçişsiz ve aşırı doygun 
olacak demektir. Görüntünün RGB histogramını kontrol ederek, 
renk doygunluğunu, renk geçişi durumunu ve beyaz ayarı eğilimini 
görebilirsiniz.
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Vurgulama Uyarısı
[33: Vurgulama uyarısı], [Açık] olarak 
ayarlandığında, kırpılan vurgulu alanlar 
yanıp söner. Renk tonu geçişlerinin 
aslına uygun bir şekilde üretilmesini 
istediğiniz yanıp sönen alanlarda daha 
detaylı renk tonu geçişleri elde etmek 
için poz telafisini negatif bir değere 
getirin ve yeniden çekim yapın.

AF Noktası Gösterimi
[33: AF noktası gösterimi], [Açık] 
olarak ayarlanırsa, odaklanmayı 
gerçekleştiren AF noktası kırmızı renkte 
gösterilir. AF noktaları otomatik olarak 
seçildiğinde çok sayıda AF noktasının 
görüntülenebileceğini unutmayın.
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H İndeks Ekranı (Çoklu Görüntü Gösterimi)
Tek bir ekranda 4, 9, 36 veya 100 resim görüntüleyen indekste 
görüntüleri çabucak arayabilirsiniz.

1 <u> tuşuna basın.
 z Görüntü izlemesi sırasında <u> tuşuna 
basın.
 g [6u], ekranın sağ alt kısmında 
gösterilir.

2 İndeks ekranına geçin.
 z <6> kadranını saat yönü tersine 
çevirin.
 g 4 resimlik indeks ekranı görünür. 
Seçili resim mavi bir çerçeveyle 
vurgulanır.

 z <6> kadranının saat yönünde 
çevrilmeye devam edilmesiyle 9 
resimlik, 36 resimlik ve 100 resimlik 
ekranlara geri dönülür. Kadran saat 
yönünde çevrildiğinde, 100, 36, 9, 4 
ve tek tek görüntü oynatma olarak 
değişir.

B B B B

3 Bir görüntü seçin.
 z <V> çapraz tuşlarına basarak 
turuncu çerçeveyi taşıyın ve 
görüntüyü seçin.

 z İndeks ekranında <0> tuşuna 
basarak, seçilen görüntüyü tek resim 
olarak görüntülenir.
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e Atlamalı Ekran (Resimler Arasında Atlama)
Tek tek görüntü oynatmada <6> kadranını çevirerek seçmiş 
olduğunuz atlama yöntemiyle resimler arasında ileri/geri atlayabilirsiniz.

1 [x2: 6 ile resim atla]’yı seçin.

2 Atlama yöntemini seçin.
[d] Resimleri teker teker gösteri
[e] 10 resim atlar
[r] Belirlenen sayıda görüntü atlar
[g] Tarihe göre atlar
[h] Klasöre göre atlar
[i] Sadece videoları gösterir
[j] Sadece fotoğrafları gösterir
[P] Sadece korumalı çekimleri 
gösterir
[k]  Görüntü derecelendirmesine göre 

gösterir (s.321)

 o [Belirlenen sayıda görüntü atla] ile <6> kadranını çevirerek atlamak 
istediğiniz görüntü sayısını seçebilirsiniz.
 o [Görüntü derecelendirmesine göre göster] seçtiğinizde, <6> 
kadranını çevirerek dereceyi belirleyin. 9 seçiliyken görüntülere göz 
atarsanız, derece verilmiş tüm çekimler gösterilir.
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Atlamalı Ekran (Resimler Arasında Atlama)

(1) (2)

3 Atlayarak tarayın.
 z <x> tuşuna basın.
 z Tek tek görüntü oynatmada <6> 
kadranını çevirin.
 g Belirlenen yönteme göre göz 
atabilirsiniz.

(1) Atlama yöntemi
(2) Oynatma pozisyonu

 o Çekim tarihiyle görüntü aramak için [g: Tarih]’i seçin.
 o Klasöre göre görüntü aramak için [h: Klasör]’ü seçin.
 o Kartta hem video hem de fotoğraf varsa, [i: Video] veya [j: 
Fotoğraf]’ı seçerek birini veya diğerini görüntüleyin.
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t Görüntüleri Oynatmak için Filtreleme
Görüntü gösterimini arama koşullarına göre filtreleyebilirsiniz. Görüntü 
arama koşullarını ayarladıktan sonra, sadece bulunan görüntüleri 
oynatabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Filtrelenen görüntülere koruma, derecelendirme, silme, slayt gösterisi 
oynatma işlemi ve diğer işlemleri de uygulayabilirsiniz. Bu özellik 
bulunan görüntüler üzerinde belirli bir görevi tek bir seferde hızlıca 
gerçekleştirmenizi sağlar.

1 [32: Görüntü arama koşullarını 
ayarla]’yı seçin.

(1)

2 Arama koşullarını ayarlayın.
 z <W> <X> tuşlarına basarak bir öğe 
seçin.

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak bir 
seçeneği ayarlayın.
 g Öğenin soluna bir onay işareti [X] 
(1) eklenir. (Arama koşulu olarak 
belirlenir.)

 z Öğeyi seçer ve <B> tuşuna 
basarsanız, [X] onay işareti kaldırılır. 
(Arama koşulu iptal edilir.)

Öğe Açıklama
9Derecelendirme Görüntüleri seçilen (dereceye) koşula göre görüntüler.
dTarih Seçilen çekim tarihine ait görüntüleri gösterir.
nKlasör Seçilen klasöre ait görüntüleri gösterir.
JKoruma Görüntüleri seçilen (koruma) koşula göre görüntüler.

fDosya türü

Seçilen dosya tipindeki görüntüleri gösterir.
[ z  F o t o ğ r a f l a r ] ,  [ z  ( R AW ) ] ,  [ z  ( R AW, 
RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, 
JPEG)], [z (JPEG)] ve [k Videolar]
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3 Arama koşullarını uygulayın.
 z <0> tuşuna basın ve görüntülenen 
mesajı okuyun.

 z [Tamam]'ı seçin.
 g Arama koşulu belirlenir.

(2)

4 Bulunan görüntüleri görüntüleyin.
 z <3> tuşuna basın.
 g Sadece ayarlanan koşullarla (filtreli) 
eşleşen görüntüler oynatılır.
 g Görüntüler gösterim için 
filtrelendiğinde, ekranda sarı renkli bir 
dış çerçeve (2) görüntülenir.

Arama Koşullarını Temizleme
2. Adımdaki ekrana erişin, sonra <L> tuşuna basarak tüm [X] 
onay işaretlerini kaldırın. <0> tuşuna basarak arama koşullarını 
temizleyin.

Arama koşullarına uygun görüntü yoksa, 2. Adımdaki ekranda [Tamam] 
seçeneği kullanılamaz.

 o Güç, kart veya görüntü düzenleme işlemi yaparsanız arama koşulları 
temizlenmeyebilir.
 o Otomatik kapanma süresi [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] 
ekranı görüntülendiğinde uzatılabilir.
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u Görüntüleri Büyütme
Çektiğiniz görüntüleri büyütebilirsiniz.

(1)

1 Görüntüyü büyütün.
 z Görüntü izlemesi sırasında <u> 
tuşuna basın.
 g Büyütülmüş görünüm ekrana gelir. 
Büyütülmüş alan pozisyonu (1) ve 
[6u] ekranın sağ alt kısmında 
gösterilir.

 z Görüntüleri büyütmek için <6> 
kadranını saat yönünde çevirin.

 z Büyütmeyi azaltmak için <6> 
kadranını saat yönü tersine çevirin. 
İndeks ekranı için (s.310) kadranı 
çevirmeye devam edin.

2 Görüntü etrafında kaydırın.
 z <V> çapraz tuşlarına basarak 
görüntüde dikey veya yatay kaydırma 
yapabilirsiniz.

 z Büyütülmüş gösterimi iptal etmek için 
<u> tuşuna basın.
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İlk Büyütme Oranını ve Konumunu Ayarlama
[33: Büyütme (yakl)] seçimi 
yapıldığında, ilk büyütme oranını 
ve büyütülen resmin konumunu 
ayarlayabilirsiniz.

 z 1x (büyütme yok)
Görüntü büyütülmez. Büyütme gösterimi tek tek oynatmayla başlar.

 z 2x, 4x, 8x, 10x (merkezden büyüt)
Büyütülmüş gösterim, seçilen büyütme oranında resim merkezinden 
başlatılır.

 z Gerçek boyut (seçilen noktadan)
Kayıtlı görüntünün pikselleri yakl. %100'de görüntülenir. Büyütülmüş 
gösterim, odaklanmayı başarmış AF noktasından başlatılır. Resim 
manuel odaklanma ile çekilirse, büyütülmüş gösterim görüntü 
merkezinden başlar.

 z Son büyütme ile aynı (merkezden)
Büyütme <u> tuşunu kullanarak büyüttüğünüz gösterimle aynı 
şekilde olur. Büyütülmüş gösterim, resmin merkezinde başlar.

Bazı AF yöntemi ayarlarında, [Gerçek boyut (seçilen noktadan)] 
ayarlandığında büyütülmüş görünüm görüntü merkezini aşabilir.
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b Resimleri Döndürme
Bu özelliği, ekrandaki resmi istediğiniz yönde döndürmek için 
kullanabilirsiniz.

1 [31: Resmi döndür]’ü seçin.

2 Bir görüntü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
döndürülecek resmi seçin.

3 Resmi döndürün.
 z <0> tuşuna her basıldığında, resim 
saat yönünde şu şekilde döndürülür: 
90° → 270° → 0°.

 z Başka bir resmi döndürmek için 2. ve 
3. adımları tekrarlayın.

 o [51: Otomatik döndür] seçeneği dikey çekim öncesinde [AçıkzD]'a 
ayarlanırsa (s.372) resmi bu işlevle döndürmeniz gerekmez.
 o Döndürülen resim oynatma sırasında döndürülen konumda 
gösterilmezse, [51: Otomatik döndürme] seçeneğini [AççkzD] 
olarak ayarlayın.
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K Görüntüleri Korumaya Alma
Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini engelleyebilirsiniz.

Tek Bir Görüntüyü Korumaya Alma

1 [31: Görüntüleri koru]’yu seçin.

2 [Görüntüleri seç]'i seçin.

3 Bir görüntü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
korumaya alınacak görüntüyü seçin.

(1) 4 Görüntüyü korumaya alın.
 z Seçilen görüntüyü korumaya almak 
için <0> tuşuna basın. Ekranın 
üst kısmında <K> simgesi (1) 
görüntülenir.

 z Görüntü korumasını iptal etmek için 
tekrar <0> tuşuna basın. <K> 
simgesi kaybolur.

 z Başka bir resmi korumaya almak için 
3. ve 4. adımları tekrarlayın.
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Korumaya Almak İçin Görüntü Aralığı Belirleme
Fotoğraflara indeks ekranında bakarken, ilk ve son fotoğrafı seçerek 
aralıktaki tüm fotoğrafları korumaya alabilirsiniz.

1 [Seçim aralığı]’nı seçin.
 z [31: Görüntüleri koru] içinde 
[Seçim aralığı]’nı seçin.

2 Görüntü aralığını belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Sonra, son fotoğrafı (bitiş noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
 g Belirlenen aralıktaki görüntüler 
korumaya alınır ve <J> simgesi 
görünür.

 z Korumak üzere başka görüntüler 
seçmek için 2. adımı tekrarlayın.
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Klasördeki veya Karttaki Tüm Görüntüleri Korumaya Alma
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek seferde korumaya 
alabilirsiniz.

[Klasördeki tüm görüntüler] 
veya [Karttaki tüm görüntüler] 
seçeneklerinden biri [31: Görüntüleri 
koru] altında seçilirse, klasördeki tüm 
görüntüler korumaya alınır.
Seçimi iptal etmek için [Klasördeki 
tüm görüntüleri korumasız yap] veya 
[Karttaki tüm görüntüleri korumasız 
yap] seçimi yapın.

Arama koşullarını [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] (s.313) 
ile ayarlarsanız, ekran [Bulunan tüm fotoğraflar] ve [Bulunan tüm 
korumaları kaldır] ile değişir.

[Bulunan tüm fotoğraflar] seçimi 
yaparsanız, arama koşullarına göre 
filtrelenmiş olan tüm fotoğraflar 
korumaya alınır.
[Bulunan tüm korumaları kaldır] 
seçimi yaparsanız, filtrelenmiş tüm 
görüntülerdeki koruma iptal edilir.

Kart formatlanırsa (s.373) koruma altındaki görüntüler de silinir.

 o Görüntü korumaya alındıktan sonra, fotoğraf makinesinin silme işlevi 
kullanılarak silinemez. Koruma altındaki bir görüntünün silinebilmesi için 
öncelikle korumanın kaldırılması gerekir.
 o Tüm görüntüleri silerseniz (s.338), sadece koruma altındaki görüntüler 
kalacaktır. Bu, gereksiz tüm görüntüleri topluca silmek istediğinizde 
kullanışlıdır.
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p Derecelendirme Ayarı
Görüntüleri 1–5 arasında derecelendirebilirsiniz (l/m/n/o/p). 
Bu işleve derecelendirme denir.

Tek Bir Görüntü Derecelendirme

1 [32: Derece]’yi seçin.

2 [Görüntüleri seç]'i seçin.

3 Derece verilecek görüntüyü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak derece 
verilecek görüntüyü seçin.

4 Görüntüyü derecelendirin.
 z <0> tuşuna basınca, ekran 
görüntüsündeki gibi, soldaki ekrandaki 
gibi bir mavi vurgulama çerçevesi 
görüntülenir.

 z <W> <X> tuşuna basarak bir derece 
işareti seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.
 g Görüntüye bir derece işareti 
eklediğinizde, belirlenen derece 
yanındaki sayı bir artar.

 z Başka bir resmi derecelendirmek için 
3. ve 4. adımları tekrarlayın.
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Belirlenen Aralığı Göre Derecelendirme
Fotoğraflara indeks ekranında bakarken, ilk ve son fotoğrafı seçerek 
aralıktaki tüm fotoğrafları derecelendirebilirsiniz.

1 [Seçim aralığı]’nı seçin.
 z [32: Derece] içinde [Seçim 
aralığı]’nı seçin.

2 Aralığı belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Sonra, son fotoğrafı (bitiş noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z İlk ve son görüntü arasındaki 
aralıktaki tüm fotoğraflara bir onay 
işareti [X] eklenir.

3 <M> tuşuna basın.

4 Görüntüyü derecelendirin.
 z <6> kadranını çevirerek bir 
derecelendirme işareti seçin, sonra 
[Tamam]’ı seçin.
 g Belirlenen aralıktaki tüm görüntülere 
tek seferde derece (aynı derece) 
verilir.
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Klasördeki veya Karttaki Tüm Resimleri Derecelendirme
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsine tek seferde derece 
verebilirsiniz.

[32: Derece] altında [Klasördeki 
tüm görüntüler] veya [Karttaki 
tüm görüntüler] ,olarak ayarlanırsa, 
karttaki veya klasördeki tüm görüntüler 
derecelendirilir.

<6> kadranını çevirerek bir 
derecelendirme seçin, sonra [Tamam]’ı 
seçin.
Görüntüleri derecelendirmediğiniz veya 
derecelendirmeyi iptal ettiğiniz zaman 
[OFF]’u seçin.

Arama koşullarını [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] (s.313) 
ile ayarlarsanız, ekran [Bulunan tüm fotoğraflar] ile değişir.

[Bulunan tüm fotoğraflar] seçimi 
yaparsanız, arama koşullarına göre 
filtrelenmiş olan bulunan tüm fotoğraflar 
belirlendiği gibi derecelendirilir.

 o Eğer 1000’den fazla görüntüde bu derece varsa, derece yanındaki 
değerler [###] olarak görüntülenir.
 o [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] ve [32: 6 ile 
görüntü atla] ile sadece belirli bir derecelendirmeye sahip çekimleri 
görüntüleyebilirsiniz.
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k Videoların Tadını Çıkarın
Çektiğiniz videoları şu üç şekilde oynatabilir ve çekimlerinizin keyfini 
çıkartabilirsiniz.

Televizyonda Oynatma (s.333)

Makineyi bir HDMI kablosuyla bir 
televizyona bağlayarak, çekilen fotoğraf 
ve videolar televizyonda oynatabilirsiniz. 
HDMI Kablosu HTC-100 (ayrı satılır) 
kullanmanız önerilir.

Fotoğraf makinesi sabit diskli kayıt cihazına bir arabirim kablosuyla bile 
bağlı olsa, video ve fotoğraf kaydı yapılamaz ve bunlar izlenemez.

Fotoğraf Makinesi Ekranında Oynatma (s.325)

Videolar fotoğraf makinesinin ekranında 
oynatabilirsiniz. Ayrıca videolarınızın ilk 
ve son sahnelerini düzenleyebilir ve karta 
kayıtlı fotoğrafları veya videoları otomatik 
slayt gösterisinde oynatabilirsiniz.

Bilgisayarda Oynatma ve Düzenleme
Karta kaydedilmiş olan video dosyaları 
bir bilgisayara aktarılabilir ve önceden 
yüklenmiş olan veya genel amaçlı 
yazılımı kullanarak oynatabilir veya 
düzenleyebilir.

Piyasadan temin edilen yazılımla bir video oynatmak veya düzenlemek için 
videolarınızın formatıyla uyumlu yazılım kullanın. Piyasadan temin edilen 
yazılımla ilgili ayrıntılar için yazılım üreticisiyle bağlantıya geçin.
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k Video İzleme
1 Görüntüyü oynatın.

 z <x> tuşuna basın.

2 Bir video seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
oynatılacak görüntüyü seçin.

 z Tek tek görüntü izlemede sol üstte 
görüntülenen <s1> simgesi 
videoyu belirtir.

 z İndeks ekranında küçük resim 
yanındaki delikler videoyu gösterir. 
İndeks ekranında video yürütmesi 
yapılamadığı için <0> tuşuna 
basarak tek tek oynatmaya geçin.

3 Tek tek görüntü oynatma ekranında 
<0> tuşuna basın.

(1)

4 Görüntüleri oynatmak için <0> 
tuşuna basın.
 g Video izlenmeye başlar.
 z <0> tuşuna basarak oynatmayı 
duraklatabilir ve video oynatma panelini 
görüntüleyebilirsiniz. Oynatmayı devam 
ettirmek için tuşa tekrar basın.

 z Video yürütmesi sırasında bile <6> 
kadranını çevirerek ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

(1) Hoparlör
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Video Oynatma Paneli
Öğe Oynatma İşlemleri

7 Oynat <0> tuşuna basıldığında oynatma ve durdurma 
arasında geçiş yapılır.

8 Ağır çekim <5> kadranını çevirerek ağır çekim hızını ayarlar. Ağır 
çekim hızı ekranın sağ üstünde belirtilir.

5 İlk kare Videonun ilk karesini görüntüler.

3 Önceki kare <0> tuşuna her bastığınızda bir önceki kareyi 
görüntüler. <0> tuşu basılı tutulursa, video geri sarılır.

6 Sonraki kare
<0> tuşuna her bastığınızda videoyu kare kare 
oynatır. <0> tuşu basılı tutulursa, video hızlı ileri 
sarılır.

4 Son kare Videonun son karesini görüntüler.
X Düzenle Düzenleme ekranını görüntüler (s.327).

I Kare Alma
4K veya 4K zaman aşımlı  videoları  oynatırken 
kullanılabilir. Geçerli kareyi çıkartmanızı ve bir JPEG 
fotoğraf olarak kaydetmenizi sağlar (s.329).
Oynatma pozisyonu

mm’ ss” Oynatma süresi (dakika:saniye)

 Ses seviyesi <6> kadranını çevirerek hoparlörün (s.325) sesini 
ayarlayın.

 o Bu fotoğraf makinesi başka bir makineyle çekilmiş videoları 
oynatamayabilir.
 o Videoyu oynatmak için fotoğraf makinesini bir televizyon setine (s.333) 
bağlarsanız, ses seviyesinin televizyondan ayarlayın. (<6> kadranı 
çevrilerek ses seviyesi değiştirilebilir.)
 o Kartın yazma hızı çok düşük olursa veya video dosyalarında bozuk 
kareler bulunuyorsa video oynatması durabilir.
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XVideonun İlk ve Son Sahnesini Düzenleme
Bir videonun ilk ve son sahnelerini yaklaşık 1 sn.'lik artışlarla 
düzenleyebilirsiniz.

1 Videoyu oynatmayı duraklatın.
 g Video oynatma paneli görüntülenir.

2 Video oynatma panelinde [X] 
seçimi yapın.

3 Düzenlenecek kısmı belirleyin.
 z [U] (Başlangıcı kes) veya [V] 
(Sonunu kes) seçimi yapın, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak önceki 
veya sonraki kareleri seçin. Tuş basılı 
tutulursa, ileri/geri kare atlanır. Kare 
kare oynatmak için <5> kadranını 
çevirin.

 z Düzenlenecek kısmı belirledikten sonra 
<0> tuşuna basın. Ekranın alt 
kısmındaki bir çizgi ile belirtilen kısım 
korunacak kısımdır.
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4 Düzenlenen videoyu kontrol edin.
 z [7] seçimi yapın ve <0> tuşuna 
basarak düzenlenen videoyu oynatın.

 z Düzenleme parçasını değiştirmek için 
3. adıma geri dönün.

 z Düzenlemeyi iptal etmek için <M> 
tuşuna basın.

5 Düzenlenen videoyu kaydedin.
 z [W] seçimi yapın, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Ayar ekranı gösterilir.
 z Yeni video olarak kaydetmek için [Yeni 
dosya]'yı seçin. Kaydetmek ve orijinal 
video dosyasının üzerine yazmak için 
[Üzerine yaz]'ı seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z İşlem doğrulama iletişim ekranında 
[Tamam]'ı seçerek düzenlenen 
videoyu kaydedin ve video oynatma 
ekranına geri dönün.

 o Düzenleme işlemi yaklaşık 1 saniyelik artışlarla (ekranın altında [ ] 
ile belirtilen pozisyon) gerçekleştirildiği için, videonun kırpılacağı yerin 
gerçek pozisyonu belirlediğiniz pozisyondan farklı olabilir.
 o Başka bir makineyle çekilen görüntüler bu makineyle düzenlenemez.
 o Makine bir bilgisayara bağlı olduğunda video düzenlemesi yapamazsınız.
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I 4K Videolardan veya 4K Zaman Aşımlı 
Videolardan Kare Alma
4K videolardan veya 4K zaman aşımlı videolardan bağımsız kareler 
seçip yaklaşık 8,3 megapiksel (3840×2160) JPEG fotoğraflar 
kaydedebilirsiniz. Bu işleve “Kare Çıkartma (4K kare yakalama)” denir.

1 Görüntüyü oynatın.
 z <3> tuşuna basın.

2 4K videoyu seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 4K video 
veya 4K zaman aşımlı video seçin.

 z Çekim bilgileri ekranında 4K videolar 
ve 4K zaman aşımlı videolar [H] 
simgesi ile belirtilir.

 z İndeks ekranında <0> tuşuna 
basarak tek tek oynatmaya geçin.

3 Tek tek görüntü oynatma ekranında 
<0> tuşuna basın.

4 Videoyu oynatın ve duraklatın.
 g Video oynatma paneli görüntülenir.

5 Çıkartacağınız kareyi seçin.
 z Video oynatma panelini fotoğraf 
olarak çıkartmak istediğiniz kareyi 
seçin.

 z Video oynatma panelli talimatları için 
bkz. s. 326.

6 [I] seçimi yapın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak [I] 
seçimi yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.
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7 Kareyi kaydedin.
 z [Tamam]’ı seçerek geçerli kareyi 
JPEG fotoğraf olarak kaydedin.

8 Görüntülemek üzere görüntüyü seçin.
 z Hedef klasörü ve görüntü dosya 
numarasını kontrol edin.

 z [Orijinal videoyu göster] veya 
[Çıkartılan fotoğrafı göster]’i seçin.
 g Seçilen fotoğraf görüntülenir.

Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilen Full HD videolar, Full HD zaman 
aşımlı videolar veya 4K videolar veya 4K zaman aşımlı videolardan kare 
alınamaz.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

331© CANON EURASIA 2018

Slayt Gösterisi (Otomatik Oynatma)
Kartta kayıtlı resimleri otomatik slayt gösterisi şeklinde oynatabilirsiniz.

1 Oynatılacak görüntüleri belirleyin.

 z Karttaki tüm görüntüleri oynatmak için 
2. Adıma gidin.

 z Görüntüleri slayt gösterisinde 
oynatmak için seçmek istiyorsanız, 
görüntüleri [32: Görüntü arama 
koşullarını ayarla] ile filtreleyin 
(s.313).

2 [32: Slayt gösterisi]’ni seçin.

3 Oynatmayı istediğiniz gibi ayarlayın.
 z [Ayarla]'yı seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z Fotoğraflar için [Oynatım süresi], 
[Tekrar] (tekrarlamalı oynatma) ve 
[Geçiş efekti] (görüntü değişiminde 
efekt) ayarı yapın.

 z Ayarları tamamladıktan sonra 
<M> tuşuna basın.

Görüntüleme süresi Tekrarla Geçiş efekti
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4 Slayt gösterisini başlatın.
 z [Başlat]’ı seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.
 g [Görüntü yükleniyor...] mesajı 
görüntülendikten sonra, slayt gösterisi 
başlar.

5 Slayt gösterisinden çıkın.
 z Slayt gösterisinden çıkmak ve ayar 
ekranına geri dönmek için <M> 
tuşuna basın.

 o Slayt gösterisini durdurmak için <0> tuşuna basın. Duraklatma 
sırasında görüntünün sol üst kısmında [G] görüntülenir. Slayt gösterisini 
devam ettirmek için <0> tuşuna basın.
 o Fotoğrafları otomatik oynatma sırasında <B> tuşuna basarak 
görüntüleme formatını değiştirebilirsiniz (s.304).
 o Video oynatma sırasında <6> kadranını çevirerek ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.
 o Otomatik oynatma veya duraklatma sırasında <Y> <Z> tuşuna basarak 
başka bir resim görüntüleyebilirsiniz.
 o Otomatik oynatma sırasında otomatik kapanma işlevi etkinleşmez.
 o Oynatım süresi, görüntüye bağlı olarak değişir.
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Görüntüleri televizyonda izleme
Makineyi bir HDMI kablosuyla bir televizyona bağlayarak, çekilen 
fotoğraf ve videolar televizyonda oynatabilirsiniz. HDMI Kablosu HTC-
100 (ayrı satılır) kullanmanız önerilir.
Televizyonda görüntü görüntülenmezse, [53: Video sistemi] 
seçeneğinin [NTSC için] veya [PAL için] (televizyonunuzun video 
sistemine göre) olarak doğru ayarlandığından emin olun.

1 HDMI kablosunu fotoğraf 
makinesine bağlayın.

 z Fişi <dHDMI MINI> logosu fotoğraf 
makinesi önüne bakacak şekilde, 
<D> terminaline takın.

2 HDMI kablosunu televizyona 
bağlayın.

 z HDMI kablosunu televizyonun HDMI 
IN portuna bağlayın.

3 Televizyonu açın ve televizyonun 
video girişini değiştirerek bağlantı 
kurulan portu seçin.

4 Fotoğraf makinesinin açma/kapama 
düğmesini <1> konumuna getirin.

5 <x> tuşuna basın.
 g Çekim ekranda görüntülenir. (Fotoğraf 
makinesi ekranında hiçbir şey 
gösterilmez.)

 z Görüntüler otomatik olarak bağlantı 
kurulan televizyon setinin en yüksek 
çözünürlüğünde görüntülenir.
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Görüntüleri televizyonda izleme
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 o Videonun ses seviyesini televizyon setiyle ayarlayın. Ses seviyesi 
fotoğraf makinesi ile ayarlanamaz.
 o Fotoğraf makinesi ile televizyon arasındaki kablo bağlantısını kurmadan 
ve sökmeden önce, fotoğraf makinesini ve televizyon setini kapatın.
 o Televizyon setine bağlı olarak, görüntülenen resmin bir parçası kesilmiş 
olabilir.
 o Fotoğraf makinesinin <D> terminaline başka hiçbir cihazı 
bağlamayın. Aksi takdirde arızalanma olabilir.
 o Bazı televizyon setleri uyumlu olmadıkları için görüntüleri göstermeyebilir.
 o Görüntünün ekrana gelmesi biraz zaman alabilir. Gecikmeyi önlemek için 
[53: HDMI çözünürlüğü]’ü [1080p] (s.395) olarak ayarlayın.
 o Fotoğraf makinesi bir televizyona bağlı olduğunda dokunmatik ekran 
işlemleri desteklenmez.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

335© CANON EURASIA 2018

L Görüntüleri Silme
Gereksiz görüntüleri isterseniz tek tek isterseniz topluca silebilirsiniz. 
Koruma altındaki görüntüler (s. 318) silinmez.

Görüntü silindikten sonra geri kurtarılamaz. Silmeden önce görüntüye 
artık ihtiyaç duymadığınızdan emin olun. Önemli görüntülerin kazara 
silinmesini önlemek için bunları korumaya alın.

Tek Bir Görüntüyü Silme

1 Silinecek görüntüyü seçin.
 z <x> tuşuna basın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak silinecek 
görüntüyü seçin.

2 <L> tuşuna basın.

3 Görüntüyü silin.

JPEG veya RAW Görüntüler ya da 
Videolar

 z [Sil]'i seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

RAW+JPEG Görüntüler
 z Bir öğe seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

336 © CANON EURASIA 2018

Görüntüleri Silme

© CANON EURASIA 2018

Topluca Silinecek Görüntüleri [X] ile İşaretleme
Silinecek görüntülere işaretler ekleyerek, tek seferde bu görüntülerin 
hepsini silebilirsiniz.

1 [31: Görüntüleri sil]’i seçin.

2 [Görüntüleri seç ve sil]'i seçin.

3 Bir görüntü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basın ve 
silinecek görüntüyü seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.
 g Ekranın sol üst kısmında bir [X] 
işareti görüntülenir.

 z Silmek üzere başka görüntüler 
seçmek için 3.adımı tekrarlayın.

4 Görüntüleri silin.
 z <M> tuşuna basın, sonra 
[Tamam]'a basın.
 g Seçilen görüntüler tek seferde silinir.
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Silmek İçin Görüntü Aralığı Belirleme
Fotoğraflara indeks ekranında bakarken, ilk ve son fotoğrafı seçerek 
aralıktaki tüm fotoğrafları silebilirsiniz.

1 [Seçim aralığı]’nı seçin.
 z [31: Görüntüleri sil]’i seçin.

2 Görüntü aralığını belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Sonra, son fotoğrafı (bitiş noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
 g İlk ve son görüntü arasındaki 
aralıktaki tüm fotoğraflara bir onay 
işareti [X] eklenir.

3 <M> tuşuna basın.

4 Görüntüleri silin.
 z [Tamam]'ı seçin.
 g Belirlenen aralıktaki görüntüler silinir.
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Klasördeki veya Karttaki Tüm Görüntüleri Silme
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek seferde silebilirsiniz.

[31: Görüntüleri sil] seçeneği 
[Klasördeki tüm görüntüler] veya 
[Karttaki tüm görüntüler] ,olarak 
ayarlanırsa, karttaki veya klasördeki tüm 
görüntüler silinir.

Arama koşullarını [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] (s.313) 
ile ayarlarsanız, ekran [Bulunan tüm fotoğraflar] ile değişir.

[Bulunan tüm fotoğraflar] seçimi 
yaparsanız, arama koşullarına göre 
filtrelenmiş olan tüm fotoğraflar silinir.

Korumaya alınmış olanlar dahil, tüm görüntüleri de silmek için kartı 
formatlayın (s.373).
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R RAW Görüntüleri Fotoğraf Makinesinde İşlemden GeçirmeN
Fotoğraf makinesiyle 1 veya F  görüntüleri işlemden geçirebilir 
ve bunları JPEG görüntüler olarak kaydedebilirsiniz. RAW görüntünün 
kendisi değiştirilmeyeceğinden, bunun farklı işleme koşullarına göre 
işleyerek istediğiniz sayıda JPEG görüntü elde edebilirsiniz.
RAW görüntüleri işlemek için Digital Photo Professional'ı (EOS yazılımı) 
da kullanabilirsiniz.

1 [31: RAW görüntüleri işleme]’yi 
seçin.

2 Bir öğe seçin, sonra görüntüleri 
seçin.

 z Tek seferde işlemek için birden fazla 
görüntü seçebilirsiniz.

[Görüntüleri seç]
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
işlenecek görüntüleri seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.
 g Ekranın sol üst kısmında bir [X] 
işareti görüntülenir.

 z <M> tuşuna basın.

[Seçim aralığı]
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Sonra, son fotoğrafı (bitiş noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
 g İlk ve son görüntü arasındaki 
aralıktaki tüm fotoğraflara bir onay 
işareti [X] eklenir.

 z <M> tuşuna basın.
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3 İstediğiniz işleme koşulunu 
ayarlayın.
[Çekim ayarlarını kullan]

 z Görüntüler çekim yapılan andaki 
görüntü ayarları kullanılarak işlenir.

[RAW işlemeyi özelleştir]
 z <W> <X> <Y> <Z> tuşlarına 
basarak bir öğe seçin.

 z <6> veya <5> kadranını 
çevirerek ayarı değiştirin.

 z <0> tuşuna basarak işlev ayarı 
ekranına erişin.

 z Çekim yapılan zamanki resim 
ayarlarına geri dönmek için <L> 
tuşuna basın.

Karşılaştırma Ekranı
 z <B> tuşuna basarak ve <5> 
kadranını çevirerek [Değişiklikten 
sonra] ve [Çekim ayarları] arasında 
geçiş yapabilirsiniz.

 z [Değişiklikten sonra] ekranındaki 
turuncu öğeler yakalama anından 
sonra değiştirilmiştir.

 z <M> tuşuna basın.

4 Resmi kaydedin.
 z [RAW işlemeyi özelleştir]’i 
kullanırken [W] (Kaydet) seçimi 
yapın.

 z Mesajı okuyun ve [Tamam]’ı seçin.
 z Diğer görüntüleri işlemek için [Evet]’i 
seçin ve 2–4. Adımları tekrarlayın.
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5 Görüntülemek üzere görüntüyü seçin.
 z [Orijinal görüntü] veya [İşlenen 
görüntü]’yü seçin.
 g Seçilen fotoğraf görüntülenir.

Büyütülmüş Görünüm
[RAW işlemeyi özelleştir] için görüntülenen görüntüleri <u> tuşuna 
basarak büyütebilirsiniz. Büyütme [Görüntü kalitesi] ayarına göre 
değişir. <V> çapraz tuşlarını kullanarak büyütülmüş görüntüde dikey 
veya yatay yönde kaydırma yapabilirsiniz.
Büyütülmüş gösterimi iptal etmek için tekrar <u> tuşuna basın.

En/boy Oranı Ayarlı Görüntüler
En/boy oranı çizgileri içinde kalan görüntü alanı [z1: zKırpma/en-
boy oranı] (s.80) ayarı [1:1 (en-boy oranı)], [4:3 (en-boy oranı)] 
veya [16:9 (en-boy oranı)] konumundayken çekilen görüntüler için 
işlenir. RAW görüntülerden üretilen JPEG görüntüler de belirlediğiniz 
en/boy oranında kaydedilir.

Dual Pixel RAW Görüntüler
[z1: Dual Pixel RAW] ayarı [Açık] (s.78) konumundayken çekilen 
RAW görüntüleri işlemek için fotoğraf makinesini de kullanabilirsiniz 
ancak makine işleme yaparken Dual Pixel verilerinin sunduğu 
avantajlardan yararlanamaz.

Çoklu poz 1 veya F görüntülerini işlemden geçirirken, bazı ayarları 
değiştiremezsiniz.
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RAW Görüntüleri İşleme Seçenekleri

 z [ ] Parlaklık ayarı
Görüntü parlaklığını 1/3 duraklı artışlarla ±1 aralığında 
ayarlayabilirsiniz.
 z [ ] Beyaz ayarı (s97)
Beyaz ayarını seçebilirsiniz. [Q] seçimi yaparsanız, [Otomatik: 
Ortam önceliği] veya [Otomatik: Beyaz önceliği]’ni seçebilirsiniz. 
[P] seçimi yaparsanız, renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
 z [ ] Resim Stili (s.88)
Resim Stilini seçebilirsiniz. Netlik, kontrast ve diğer parametreleri 
ayarlayabilirsiniz.
 z [ ] Otomatik Işık İyileştirici (s.104)
Otomatik Işık İyileştiriciyi ayarlayabilirsiniz.
 z [ ] Yüksek ISO hızı parazit azaltma (s.105)
Yüksek ISO hızları için parazit azaltma işlemesi yapabilirsiniz. Efekti 
ayırt etmek zor oluyorsa, görüntüyü büyütün (s.341).
 z [73] Görüntü kalitesi (s.75)
JPEG görüntü üretirken, görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Kırpmalı 
çekim veya EF-S lenslerle çekilen RAW görüntüler için sadece 
73/83/b seçeneğinin kullanılabileceğini unutmayın.
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 z [ ] Renk alanı (s.117)
sRGB veya Adobe RGB seçimi yapabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin 
ekranı Adobe RGB ile uyumlu olmadığı için hangi renk alanı 
ayarlanırsa ayarlansın, görüntü farklı çok zor fark edilir.
 z [ ] Lens bozulma düzeltmesi

  [ ] Periferik aydınlatma düzeltisi (s.111)
Lens karakteristikleri nedeniyle görüntü kenarlarında kararmaya 
neden olan durum düzeltilebilir. [Açık] seçimi yapılırsa, düzeltilen 
görüntü ekrana gelir. Efekti ayırt etmek zor oluyorsa, görüntüyü 
büyütün (s.341) ve dört köşeyi kontrol edin. Fotoğraf makinesi 
ile uygulanan periferik aydınlatma düzeltisi, Digital Photo 
Professional (EOS yazılımı) ile maksimum düzeltme miktarıyla 
uygulanan düzeltiden daha az dikkat çeker. Düzeltme efektleri 
belirgin değilse, periferi aydınlatma düzeltmesi uygulamak için 
Digital Photo Professional'ı kullanın.

  [ ] Çarpıklık düzeltisi (s.111)
Lens özellikleri nedeniyle oluşan görüntü bozulmaları düzeltilebilir. 
[Açık] seçimi yapılırsa, düzeltilen görüntü ekrana gelir. Düzeltilen 
görüntüde periferi kırpılır.
Görüntü çözünürlüğü kısmen daha düşük görünebildiği için 
gerekirse Resim Stilini'nin [Netlik] parametresi ayarıyla netlik 
ayarı yapabilirsiniz.

  [ ] Dijital Lens İyileştirici (s.112)
Lens bozulması, kırınım ve düşük geçişli filtrenin neden olduğu 
netlik kaybını optik tasarım değerleri uygulayarak düzeltin. Bu 
seçeneği [Açık] olarak ayarlamanın etkisini kontrol etmek için 
görüntüleri büyütün (s.341). Büyütme olmadan Dijital Lens 
İyileştirici etkisi görüntülenmez. [Açık] seçildiğinde bu seçenekler 
görüntülenmese de hem kromatik bozulma hem de kırınım 
düzeltilir.
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  [ ] Kromatik bozulma düzeltmesi (s.113)
Lens özellikleri nedeniyle oluşan kromatik bozulmalar (konu 
konturunda renk dağılmaları) düzeltilebilir. [Açık] seçimi yapılırsa, 
düzeltilen görüntü ekrana gelir. Efekti ayırt etmek zor oluyorsa, 
görüntüyü büyütün (s.341).

  [ ] Kırınım düzeltme (s.113)
Görüntü netliğini bozan lens diyaframı kırınımı sorunu 
düzeltilebilir. [Açık] seçimi yapılırsa, düzeltilen görüntü ekrana 
gelir. Efekti ayırt etmek zor oluyorsa, görüntüyü büyütün (s.341).

 o RAW görüntülerin fotoğraf makinesi içinde işlenmesi ve Digital Photo 
Professional (EOS yazılımı) ile işlenmesi tam olarak aynı sonuçları 
üretmezler.
 o [Parlaklık ayarı] yaparsanız, ayarlanan efektlerle birlikte parazit, 
bantlanma, vb. sorunlar yoğunlaşabilir.
 o [Dijital Lens İyileştirici] ayarlandığında, düzeltme efektleri ile birlikte 
parazit yoğunlaşabilir. Görüntü kenarları da vurgulanabilir. Resim stili 
keskinliğini ayarlayın veya gerekirse [Dijital Lens İyileştirici]’yi [Kapalı] 
olarak ayarlayın.

 o Lens bozulma düzeltmeleri için lens düzeltme verisi fotoğraf makinesine 
kaydedilir (burada saklanır).
 o Lens bozulma düzeltmesinin efekti kullanılan lense ve çekim koşullarına 
bağlı olarak değişir. Ayrıca efekti fark etmek kullanılan lens, çekim 
koşulları, vb. nedeniyle de zor olabilir.
 o Dijital Lens İyileştirici ile kullanılan düzeltme verisi ile ilgili ayrıntılar için 
bkz. s. 112.
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S JPEG Resimleri Yeniden Boyutlandırma
Piksel sayısını düşürmek ve yeni bir resim olarak kaydetmek için bir 
JPEG resmi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Sadece JPEG 3, 4 ve 
aresimlerle yeniden boyutlandırma yapılabilir. JPEG b ve RAW 
görüntüler yeniden boyutlandırılamaz.

1 [32: Yeniden boyutlandır]’ı seçin.

2 Bir görüntü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak yeniden 
boyutlandırmak istediğiniz görüntüyü seçin.

(1)

3 İstediğiniz görüntü boyutunu seçin.
 z <0> tuşuna basarak görüntü boyutlarını 
görüntüleyin.

 z İstediğiniz görüntü boyutunu (1) seçin, 
sonra <0> tuşuna basın.

 z Kırpmalı çekim veya EF-S lenslerle çekilen 
JPEG görüntüler için sadece b boyutuna 
yeniden boyutlandırma yapılabilir.

4 Resmi kaydedin.
 z Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için 
[Tamam]'ı seçin.

 z Hedef klasörü ve görüntü dosya numarasını 
kontrol edin, sonra [Tamam]'ı seçin.

 z Başka bir resmi yeniden boyutlandırmak 
için 2 ila 4. adımları tekrarlayın.

Yeniden boyutlandırılan görüntülerin görüntü boyutları ile ilgili ayrıntılar için 
bkz. s. 616.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

346 © CANON EURASIA 2018

N JPEG Resmi Kırpma
Çektiğiniz JPEG resmi kırpabilir ve başka bir görüntü olarak 
kaydedebilirsiniz. Sadece JPEG resimlerle kırpma yapılabilir. RAW 
çekilen görüntüler kırpılamaz.

1 [x2: Kırpma]’yı seçin.

2 Bir görüntü seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak kırpmak 
istediğiniz görüntüyü seçin.

3 Kırpma çerçevesini ayarlayın.
 z <0> tuşuna basarak kırpma 
çerçevesini görüntüleyin.

 z Kırpma çerçevesi içindeki resim alanı 
kırpılır.

 z Kırpma Çerçevesi Boyutunu Değiştirme
Kırpma çerçevesinin boyutunu değiştirmek için <6> kadranını 
çevirin. Kırpma çerçevesi küçüldükçe, kırpılan görüntü daha büyük 
görüntülenir.
 z En/Boy Oranını ve Yönü Değiştirme
<5> kadranını çevirerek <e> seçimi yapın. Kırpma çerçevesinin 
en/boy oranını değiştirmek için <0> tuşuna basın. Aşağıdaki en/
boy oranların seçebilirsiniz: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3], [9:16] 
veya [3:4].
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 z Kırpma Çerçevesini Taşıma
<V> çapraz tuşlarına basarak görüntüde dikey veya yatay yönde 
taşıyın. İstediğiniz fotoğraf alanını kuşatana kadar kırpma çerçevesini 
hareket ettirin.
 z Eğikliği Düzeltme
Görüntüdeki eğikliği ±10° oranında düzeltebilirsiniz. <5> kadranını 
çevirerek <c> seçimi yapın, sonra <0> tuşuna basın. Eğikliği 
düzeltmek için sonra ızgaraya karşı eğikliği kontrol ederken <5> 
kadranını çevirin (0,1°’lik artışlarla) veya ekranın sol üst kısmındaki 
sol veya sol kamaya dokunun (0,5°’lik artışlarla). Eğiklik düzeltmesini 
tamamladıktan sonra <0> tuşuna basın.

4 Kırpılacak görüntü alanını kontrol 
edin.

 z <5> kadranını çevirerek <b> 
seçimi yapın.
 g Kırpılacak görüntü alanı görüntülenir.

5 Resmi kaydedin.
 z <5> kadranını çevirerek <W> 
seçimi yapın.

 z Görüntüyü kırpmak için [Tamam]'ı 
seçin.

 z Hedef klasörü ve görüntü dosya 
numarasını kontrol edin, sonra 
[Tamam]'ı seçin.

 z Başka bir resmi kırpmak geçirmek için 
2 ila 5. adımları tekrarlayın.

 o Kırpma çerçevesinin pozisyonu ve boyutu, eğiklik düzeltmesi için 
ayarlanan açıya göre değişebilir.
 o Kırpılan görüntü kaydedildikten sonra, tekrar kırpılamaz veya yeniden 
boyutlandırılamaz.
 o Kırpılan görüntülere AF noktası gösterim bilgileri (s.309) ve Toz 
Temizleme Verisi (s.121) eklenemez.
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d Görüntüleri Bir Bilgisayara/FTP Sunucusuna Aktarma
Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayabilir ve fotoğraf makinesini 
kullanarak karta kayıtlı görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. 
Fotoğraf makinesini kablosuz dosya aktarıcıya da (ayrı satılır) 
bağlayabilir ve görüntüleri bir FTP sunucusuna aktarabilirsiniz. Bu 
işleve görüntü aktarımı denir.
Direkt görüntü aktarımı, siz fotoğraf makinesi ekranına bakarken 
fotoğraf makinesinden gerçekleştirilir.
Bu bölümde fotoğraf makinesini bir arabirim kablosu aracılığıyla bir 
bilgisayara bağlayarak nasıl görüntü aktarılabileceği açıklanır. FTP 
sunucularına görüntü aktarımı ile ilgili bilgiler için kablosuz dosya 
aktarıcının kullanım kılavuzuna bakın.
Bilgisayara aktarılan görüntüler [Resimler] veya [Resimlerin] klasörü 
içinde çekim tarihine göre klasörlenerek kaydedilir.

Makineyi bilgisayara bağlamadan önce, bilgisayarınıza EOS Utility’yi 
(EOS yazılımı) yükleyin (s.572).

Görüntü Aktarımına Hazırlık

1 Fotoğraf makinesinin açma/kapama 
düğmesini <2> konumuna 
getirin.

2 Fotoğraf makinesini bilgisayara 
bağlayın.

 z Fotoğraf makinesiyle birlikte verilen 
arabirim kablosunu kullanın.

 z Kabloyu fotoğraf makinesine 
bağlarken kablo koruyucusunu 
kullanın (s.37) ve fişi dijital 
terminale takın.

 z Kablonun diğer ucunu bilgisayarın 
USB terminaline (Tip C) takın.
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Arabirim kablosu olarak size verilen kabloyu veya orijinal bir Canon kablosu 
kullanın.

3 Açma/kapama düğmesini <1> 
konumuna getirin.

 z Bilgisayarda bir program seçmenizi 
isteyen bir mesaj görüntülendiğinde 
[EOS Utility]’yi seçin.
 g Bilgisayarda EOS Utility ekranı 
görüntülenir.

EOS Utility ekranı görüntülendikten sonra EOS Utility ile işlem 
yapmayın. Ana EOS Utiliy ekranı görüntülenmezse 351. sayfadaki 6. 
Adımdaki [Direkt transfer] görüntülenmez, bu da bilgisayara görüntü 
aktarımını engeller.

 o EOS Utility ekranı görüntülenmezse, EOS Utility Kullanım Kılavuzu'na 
başvurun.
 o Kabloyu sökmeden önce fotoğraf makinesini kapatın ve kabloyu 
sökerken fişinden tutarak çekin.

RAW+JPEG Görüntüleri Aktarma
RAW+JPEG görüntülerde hangi resmi 
aktaracağınızı seçebilirsiniz.
Bir sonraki sayfada 2. Adımda 
[RAW+JPEG transferi]’ni seçin, sonra 
aktarılacak görüntü türünü seçin.
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Aktarmak Üzere Görüntü Seçme

 z Görüntüleri Seçme

1 [x1: Görüntü aktarımı]’nı seçin.

2 [Görüntü seç/aktar]’ı seçin.

3 Bir aktarım yöntemi seçin.
 z Bilgisayara görüntü aktarımı için 
[Direkt transfer]’i seçin.

4 [Görüntü seç]’i seçin.

5 Aktarılacak görüntüleri seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
aktarılacak görüntüleri seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z <W> <X> tuşlarına basarak ekranın 
sol üst kısmına bir [X] simgesi 
ekleyin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Aktarmak üzere başka görüntüler 
seçmek için 5. Adımı tekrarlayın.

 z Görüntü seçimini tamamladıktan 
sonra <M> tuşuna basın.
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6 Görüntüyü aktarın.
 z Bilgisayarda ana EOS Utility ekranının 
görüntülendiğini onaylayın.

 z [Direkt transfer]’i seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z Görüntüleri bilgisayara aktarmak için 
iletişim ekranında [Tamam]'ı seçin.

 z [Çoklu] seçeneği ile seçilmiş 
görüntüleri de bu şekilde 
aktarabilirsiniz.

 o [Resim Seç] seçildiğinde, ekranın sol üst kısmında resmin aktarım 
durumunu işaretleyebilirsiniz: İşaret yok: Seçili değil. X: Aktarım için 
seçildi. l: Aktarım başarısız. k: Aktarım başarılı.
 o Fotoğraf makinesi bir bilgisayara bağlı olmadığında [RAW+JPEG 
transferi] (s.349) talimatlarını ve bir önceki sayfadaki 1–5. Adımları da 
uygulayabilirsiniz.

 z Birden Fazla Çekimi Seçme
 z Seçim Aralığı
[Çoklu] altında [Seçim aralığı]’nı 
seçin. Aralığın ilk ve son görüntüsü 
seçildiğinde aralıktaki tüm görüntülere 
bir onay işareti [X] eklenir ve her 
görüntünün bir kopyası gönderilir.
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  Klasördeki
[Aktarılmamış klasör görüntüleri] seçildiğinde klasördeki tüm 
gönderilmemiş görüntüler seçilir.
[Aktarılamayan klasör görüntüleri] seçildiğinde klasördeki 
aktarımı yapılamamış tüm görüntüler seçilir.
[Klasör aktarma geçmişini sil] seçildiğinde, klasördeki 
görüntüleri aktarım geçmişleri silinir. Aktarım geçmişi 
temizlendikten sonra [Aktarılmamış klasör görüntüleri] seçimi 
yapabilir ve tekrar klasördeki tüm resimleri aktarabilirsiniz.

  Karttaki
[Aktarılmamış kart görüntüleri], [Aktarılamayan kart 
görüntüleri] ve [Klasör aktarma geçmişini sil] ile ilgili açıklama 
için bkz. “o Klasördeki”.

 o Bilgisayarda ana EOS Utility ekranının görüntülenmezse [Direkt 
transfer] görüntülenmez.
 o Görüntü aktarımı sırasına bazı menü öğeleri kullanılamaz.

 o Video aktarımı da yapabilirsiniz.
 o Görüntü aktarılırken çekim de yapılabilir.
 o [x1: Görüntü transferi] altındaki [Başlıkla aktar] ile ilgili ayrıntılar 
için Kablosuz dosya Aktarıcı WFT-E7’nin (Sürüm 2) (ayrı satılır) kullanım 
kılavuzuna bakın.
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W Dijital Baskı Emri Formatı (DPOF)
DPOF (Dijital Baskı Emri Formatı), kartta kayıtlı görüntülerin görüntü 
seçimi, baskı miktarı vb. gibi baskı talimatlarına göre yazdırılmasını 
sağlar. Tek seferde topluca görüntü yazdırabileceğiniz gibi fotofinişe 
baskı emri de verebilirsiniz.
Baskı tipi, tarih baskısı, dosya numarası baskısı, vb. gibi baskı 
ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Baskı ayarları, baskı emri verilen tüm 
resimlere uygulanır. (Her resim için ayrı ayrı ayarlanamaz.)

Baskı Seçeneklerinin Ayarlanması

1 [31: Baskı emri]’ni seçin.

2 [Ayarla]'yı seçin.

3 Seçenekleri istediğiniz gibi 
ayarlayın.

 z [Baskı tipi], [Tarih] ve [Dosya No.] 
ayarı yapın.

Baskı tipi

K Standart Her sayfaya bir resim yazdırır.

L İndeks Tek sayfaya birden fazla küçük resim 
yazdırılır.

K Her ikisi Hem standart hem de indeks formatlarını 
yazdırır.L

Tarih
Açık [Açık] seçeneğinde kayıt tarihi çekilen görüntü 

üzerine yazdırılır.Kapalı
Dosya 
numarası

Açık
[Açık] ayarında dosya numarası yazdırılır.

Kapalı
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4 Ayardan çıkın.
 z <M> tuşuna basın.
 z Sonra yazdırılacak fotoğrafları 
belirlemek için [Görüntü seç], 
[Çoklu] seçimi yapın.

 o Baskı için RAW görüntüler veya videolar seçilemez.
 o [İndeks] veya [Herikisi] ayarıyla (s.353) büyük boyutlu görüntü 
yazdırırken, bazı yazıcılarla indeks baskısı yapılamayabilir. Bu durumda 
görüntüyü yeniden boyutlandırın (s.345), sonra indeks baskısı yazdırın.
 o [Tarih] ve [Dosya No.] seçenekleri [Açık] olarak ayarlanmış olsa bile, 
baskı tipi ayarlarına ve yazıcıya bağlı olarak tarih veya dosya numarası 
yazdırılamayabilir.
 o [İndeks] baskılarda, hem [Tarih] hem de [Dosya No.] seçeneği aynı 
anda [Açık] olarak ayarlanmaz.
 o DPOF ile baskı alırken, baskı emri özellikleri ayarlanmış bir kart kullanın. 
Karttan sadece baskı için resimleri çıkartırsanız, belirlenen baskı emriyle 
baskı alamazsınız.
 o Bazı DPOF uyumlu yazıcılar ve fotofinişler resimleri sizin belirlediğiniz 
gibi yazdıramayabilirler. Baskı öncesinde yazıcının kullanım kılavuzuna 
başvurun veya baskı emri verirken fotoğrafçınızla kontrol edin.
 o Başka bir fotoğraf makinesinde DPOF ayarları yapılmış fotoğrafların 
baskı ayarlarını yapmak için bu fotoğraf makinesini kullanmayın. 
Yanlışlıkla tüm baskı emirlerinin üzerine yazılabilir. Ayrıca, resim tipine 
bağlı olarak baskı emri verilemeyebilir.

Resimleri fotoğraf makinesinden Wi-Fi aracılığıyla bir PictBridge uyumlu 
(Kablosuz LAN) yazıcıya gönderebilir ve resimleri yazdırabilirsiniz (direkt 
baskı) (s.469).



-C
an

on
 E

ura
sia

-

355© CANON EURASIA 2018

Dijital Baskı Emri Formatı (DPOF)

© CANON EURASIA 2018

Baskı için Görüntü Seçme

 z Görüntüleri Seçme
Resimler birer birer seçin.
<M> tuşuna basarak baskı emrini 
karta kaydedebilirsiniz.

(1) (2)

  Standart / Her ikisi
<0> tuşuna basarak görüntülenen 
resmin kopyasını yazdırın. <W> <X> 
tuşlarına basarak, kopya sayısı için 
99'a kadar seçim yapabilirsiniz.

(1) Miktar
(2) Seçilen toplam resim

(3) (4)

  İndeks
<0> tuşuna basarak kutuya [X] 
işareti koyun. Resim indeks baskıya 
dahil edilir.

(3) Onay İşareti
(4) İndeks simgesi

 z Birden Fazla Çekimi Seçme
  Seçim Aralığı
[Çoklu] altında [Seçim aralığı]’nı 
seçin. Aralığın ilk ve son görüntüsü 
seçildiğinde aralıktaki tüm görüntülere 
bir onay işareti [X] eklenir ve her 
görüntünün bir kopyası yazdırılır.
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  Klasördeki tüm görüntüler
[Klasördekilerin hepsini işaretle]'yi seçin ve klasörü seçin. 
Klasördeki tüm resimlerin birer kopyasının alınması için baskı 
emri verilir.
[Klasördekilerin hepsini sil] seçimi yapar ve klasörü seçerseniz, 
bu klasörün baskı emri iptal edilir.

  Karttaki tüm görüntüler
[Karttakilerin hepsini işaretle] seçimi yaparsanız, karttaki tüm 
resimlerin bir kopyasının alınması için baskı emri verilir.
[Karttakilerin hepsini sil] seçimi yaparsanız, karttaki tüm 
resimler için verilen baskı emirleri iptal edilir.

Arama koşullarını [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] (s.313) 
ile ayarlar ve [Çoklu]’yu seçerseniz, ekran [Bulunan tüm fotoğrafları 
işaretle] ve [Bulunan tüm fotoğrafları temizle] ile değişir.

  Bulunan Tüm Fotoğraflar
[Bulunan tüm fotoğrafları işaretle] seçimi yaparsanız, arama 
koşullarına göre filtrelenmiş tüm fotoğrafların bir kopyası için 
baskı emri verilir.
[Bulunan tüm fotoğrafları temizle] seçimi yaparsanız, 
filtrelenmiş tüm görüntülerdeki baskı emirleri iptal edilir.

 o Baskı için RAW görüntüler veya videolar seçilemez. RAW görüntülerin 
veya videoların [Çoklu] ayarı ile topluca belirlenerek baskılarının 
alınamayacağını lütfen unutmayın.
 o Bir PictBridge uyumlu yazıcı kullanırken, bir baskı emrinde 400'den 
fazla resim belirleyemezsiniz. Bundan daha fazla sayıda emir verirseniz, 
resimlerin hepsi yazdırılmayabilir.
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p Foto Defteri için Görüntü Seçme
Foto defterine basılmak üzere en fazla 998 görüntü seçebilirsiniz. EOS 
Utility'yi (EOS yazılımı) kullanarak görüntü aktardığınızda, foto defteri 
için seçilen görüntüler özel bir klasöre kopyalanır. Bu işlev, çevrimiçi 
foto defteri sipariş etmek için kullanışlıdır.

Her Seferinde Bir Resim Seçme

1 [31: Foto Defteri Ayarı]’nı seçin.

2 [Görüntüleri seç]'i seçin.

3 Belirlenecek resmi seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basın ve 
belirlenecek görüntüyü seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z Foto defteri için başka resimler 
seçmek için 3.adımı tekrarlayın.
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Foto Defteri için Görüntü Aralığı Belirleme
Fotoğraflara indeks ekranında bakarken, foto defteri için belirlenecek 
fotoğraf aralığını (başlangıç noktası bitiş noktası) tek seferde 
belirleyebilirsiniz.

1 [Çoklu]’yu seçin.
 z [31: Foto Defteri Ayarı] altında, 
[Çoklu]’yu seçin.

2 [Seçim aralığı]’nı seçin.

3 Görüntü aralığını belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Sonra, son fotoğrafı (bitiş noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
 g İlk ve son görüntü arasındaki 
aralıktaki tüm fotoğraflara bir onay 
işareti [X] eklenir.
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Klasördeki veya Karttaki Tüm Resimleri Belirleme
Foto defteri için bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek 
seferde belirleyebilirsiniz.

[x1: Foto Defteri Ayarı] altında, 
[Çoklu] seçeneği [Klasördeki tüm 
görüntüler] veya [Karttaki tüm 
görüntüler] olarak ayarlandığında, foto 
defteri için karttaki veya klasördeki tüm 
görüntüler seçilebilir.
Seçimi iptal etmek için [Klasördekilerin 
tümünü temizle] veya [Karttakilerin 
hepsini temizle] seçimi yapın.

Arama koşullarını [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] (s.313) 
ile ayarlar ve [Çoklu]’yu seçerseniz, ekran [Bulunan tüm fotoğraflar] 
ve [Bulunan tüm fotoğrafları temizle] ile değişir.

[Bulunan tüm fotoğraflar] seçimi 
yaparsanız, arama koşullarına göre 
filtrelenmiş olan tüm fotoğraflar foto 
defteri için belirlenir.
[Bulunan tüm fotoğrafları temizle] 
seçimi yaparsanız, filtrelenmiş tüm 
görüntülerdeki foto defteri emirleri iptal 
edilir.

 o  Foto defteri için RAW görüntüler veya videolar seçilemez. RAW 
görüntülerin veya videoların [Çoklu] ayarı ile foto defteri için topluca 
belirlenemeyeceğini lütfen unutmayın.
 o Başka bir fotoğraf makinesinde foto defteri ayarları yapılmış fotoğrafların 
foto defteri ayarlarını yapmak için bu fotoğraf makinesini kullanmayın. 
Yanlışlıkla tüm foto defteri ayarlarının üzerine yazılabilir.
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5
Ayar

Bu bölümde ayar ([5]) sekmesindeki menü ayarları 
tanıtılmaktadır.

 z Bir sayfa başlığının sağındaki M simgesi işlevin sadece 
[t], [d], [s], [f], [a] veya [BULB] modunda 
kullanıldığını gösterir.
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Sekme Menüleri: Ayar
 z Ayar 1

s.365
s.367
s.370
s.372
s.373

 z Ayar 2

s.376
s.377
s.378
s.379
s.380
s.383

 z Ayar 3

s.384
s.385
s.386
s.387
s.391
s.395
s.396
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Sekme Menüleri: Ayar

 z Ayar 4

s.397
s.402
s.402
s.403
s.406

 z Ayar 5

s.407
s.411

 z Ayar 6

s.416
s.417
s.419
s.420
s.422
s.422
s.422 (Video modunda 
gösterilmez)
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Sekme Menüleri: Ayar

Video çekerken [54] için aşağıdaki ekran görüntülenir.

s.397
s.402
s.403
s.404
s.406

[A] ve [y] modlarında [56] için aşağıdaki ekran 
görüntülenir.

s.416
s.422
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Klasör Oluşturma ve Seçme
Çekmiş olduğunuz görüntülerin kaydedileceği klasörü istediğiniz gibi 
oluşturabilir veya seçebilirsiniz.

Klasör Oluşturma

1 [51: Klasör seç]’i seçin.

2 [Klasör oluştur]'u seçin.

3 [Tamam]'ı seçin.
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Bir Klasör Seçme
(1) (2)

(3) (4)

 z Klasör seçim ekranında bir klasör 
seçin.

 z Çekilen görüntüler seçilen klasörde 
saklanır.

(1) Klasördeki görüntü sayısı
(2) En düşük dosya numarası
(3) Klasör adı
(4) En yüksek dosya numarası

Klasörler
Bir klasörde en fazla 9999 görüntü olabilir (dosya numarası 0001 - 9999). 
Bir klasör dolduğunda, otomatik olarak klasör numarası bir artırılmış yeni bir 
klasör oluşturulur. Ayrıca, manuel sıfırlama işlemi (s. 369) uygulandığında, 
otomatik olarak yeni bir klasör oluşturulur. 100 ile 999 arasında 
numaralandırılmış klasörler oluşturulabilir.

Bilgisayarda Klasör Oluşturma
Ekranda kart açık durumdayken, “DCIM” adlı yeni bir klasör oluşturun. 
DCIM klasörünü açın ve görüntü kaydı ve düzenlemesi için gereken sayıda 
klasör oluşturun. Klasör adı “100ABC_D” formatında olmalıdır. İlk üç 
basamak her zaman 100 ile 999 arasındaki klasör numarasıdır. Son beş 
karakter ise A ile Z arasında büyük/küçük harf, nümerik değer ve alt tire “_” 
kombinasyonu olabilir. Boşluk kullanılamaz. Ayrıca, iki klasör adının, adında 
yer alan diğer beş karakter farklı bile olsa, aynı üç basamaklı klasör adını 
paylaşamayacağını not edin (örneğin, “100ABC_D” ve “100W_XYZ”).
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Dosya Numaralandırma Yöntemleri
Klasöre kaydedilen görüntülere 0001 - 
9999 arası bir dosya numarası atanır. 
Görüntü dosyalarının numaralandırma 
yöntemini değiştirebilirsiniz.

1 [51: Dosya no verme]’yi seçin.

2 Öğeyi ayarlayın.
 z [Numaralandır]’ı seçin.
 z [Ardışık] veya [Otomatik sıfırla]’yı 
seçin.

 z Dosya numaralandırmasını sıfırlamak 
istiyorsanız [Elle sıfırla]’yı seçin 
(s.369).

 z Yeni klasör oluşturmak için [Tamam]’ı 
seçin. Dosya numarası 0001 ile 
başlar.

Dosya numarası 999 içindeki dosya numarası 9999 değerine ulaşırsa, 
kartta halen boş alan olsa bile çekim yapılamaz. Ekranda kartı değiştirmeniz 
gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir. Yeni bir kart takın.

(Örnek) BE3B0001.JPG

Dosya numarası
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Ardışık
Yeni bir kart takılsa veya yeni bir klasör oluşturulsa bile, dosya 
numaralandırması kaldığı yerden devam etmesini istediğinizde 
kullanın.
Kart değiştirilse veya yeni bir klasör oluşturulsa bile, dosya 
numaralandırması 9999 değerine ulaşana kadar ardışık devam 
eder. Bu, birçok kartta veya klasörde 0001 ila 9999 aralığında 
numaralandırılmış görüntülerinizi, bilgisayarınızda tek bir klasörde 
toplamak istediğinizde kullanışlıdır.
Değiştirdiğiniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiş 
görüntüler varsa, yeni görüntülerin dosya numaralandırması kartta 
veya klasörde bulunan dosya numaralandırmasından itibaren devam 
edebilir. Ardışık dosya numaralandırması kullanmak istiyorsanız, her 
seferinde yeni formatlanmış bir kart kullanmanız önerilir.

0051 0052

(1)

Kart değişimi sonrası dosya 
numaralandırması

100

0051

101

0052

Klasör oluşumu sonrasında dosya 
numaralandırması

Kart 2Kart 1 Kart 1

(1) Bir sonraki ardışık dosya numarası
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Dosya Numaralandırma Yöntemleri

Otomatik Sıfırlama
Her kart değiştirildiğinde veya yeni bir klasör oluşturulduğunda 
dosya numaralandırması 0001'den yeniden başlatmak 
istediğinizde kullanın.
Kart değiştirildiğinde veya bir klasör oluşturulduğunda, yeni kaydedilen 
görüntüler için dosya numaralandırması 0001'den başlar. Bu, görüntüleri 
kartlara veya klasörlere göre organize etmek istediğinizde kullanışlıdır.
Değiştirdiğiniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiş 
görüntüler varsa, yeni görüntülerin dosya numaralandırması kartta veya 
klasörde bulunan dosya numaralandırmasından itibaren devam edebilir. 
Görüntüleri 0001 değerinden başlayan dosya numaralandırması 
ile kaydetmek istiyorsanız, her seferinde yeni formatlanmış bir kart 
kullanın.

0051 0001

(1)

Kart değişimi sonrası dosya 
numaralandırması

100

0051

101

0001

Klasör oluşumu sonrasında dosya 
numaralandırması

Kart 2Kart 1 Kart 1

(1) Dosya numaralanması sıfırlanır

Manuel Sıfırlama
Yeni bir klasörde dosya numaralandırmasını 0001 değerine sıfırlar 
veya dosya numaralandırmasını 0001 değerinden başlatmak 
istediğinizde kullanın.
Dosya numaralandırmasını manuel olarak sıfırladığınızda, otomatik 
olarak yeni bir klasör oluşturulur ve bu klasör kayıtlı görüntülerin dosya 
numaralandırması 0001'den başlar.
Bu, örneğin dün ve bugün çekilen görüntüleri farklı klasörlerde 
toplamak istediğinizde kullanışlıdır.
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Dosyaları Yeniden Adlandırma
Dosya adları, dört alfa nümerik karakterden 
ve ardından gelen dört basamaklı görüntü 
sayısından (s.367) ve bir uzantıdan 
oluşur. İlk dört karakteri değiştirebilirsiniz.

Dosya Adını Kaydetme/veya Değiştirme

1 [51: Dosya adı]’nı seçin.

2 [Kullanıcı ayarını değiştir]’i seçin.
 z [Kullanıcı ayarı1]
İstediğiniz dört karakteri 
kaydedebilirsiniz.

 z [Kullanıcı ayarı2]
İstediğiniz üç karakteri 
kaydedebilirsiniz. Dördüncü karakter 
görüntü kalitesi içindir. Bu, otomatik 
atanır (s.371).

3 İstediğiniz dosya adı için harf ve 
rakam girişi yapın.

 z Gereksiz karakterleri silmek için [ ] 
veya <L> tuşunu kullanın.

(Örnek) BE3B0001.JPG
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Dosyaları Yeniden Adlandırma

 z <V> çapraz tuşlarını veya <5> 
kadranını kullanarak bir karakter 
seçin, sonra <0> tuşuna basarak 
karakteri girin.

 z [ ] seçimi yaparak giriş modunu 
değiştirebilirsiniz.

4 Ayardan çıkın.
 z <M> tuşuna basın, sonra 
[Tamam]'a basın.

5 Kayıtlı dosya adını seçin.
 z [Dosya adı]’nı seçin.
 z Kayıtlı dosya adını seçin.

İlk karakter olarak alt çizgi kullanılamaz.

 o Kullanıcı ayarı2’ye kayıtlı olarak “*** + görüntü boyutu” seçimi yapar ve 
fotoğraf çekerseniz, geçerli görüntü kalitesini temsil eden bir karakter 
dosya adına otomatik olarak dördüncü karakter olarak eklenir.
  “***L” = 73/83/1 “***M” = 74/84
  “***S” = 7a/8a “***T” = b
  “***C” = F

Bu dördüncü karakter, görüntüleri bir bilgisayara veya başka bir 
cihaza aktarırsanız, görüntü boyutunu (kalitesini) belirlemenizi sağlar. 
Dosya uzantısını kullanarak RAW ve JPEG görüntüleri de birbirinden 
ayırabilirsiniz.
 o JPEG görüntülerin dosya uzantısı “.JPG”, RAW görüntülerin “.CR3” ve 
videolarınki ise “.MP4” uzantısıdır.
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Dikey Görüntüleri Otomatik Döndürme Ayarı
Dikey yönde çekilen görüntüleri ekranda 
görüntülenirken düzelten otomatik döndürme 
ayarını değiştirebilirsiniz.

1 [51: Otomatik döndür]’ü seçin.

2 Bir öğe seçin.

 z AçıkzD
Makinedeki ve bilgisayarlardaki görüntüleri görüntüleme için otomatik 
döndürür.
 z AçıkD
Yalnızca bilgisayarda görüntüleri görüntüleme için otomatik döndürür.
 z Kapalı

Otomatik döndürme [Kapalı] ayarındayken çekilen görüntüler, daha sonra 
otomatik döndürmeyi [Açık] yapsanız dahi döndürülmez.

 o Makine yukarı veya aşağı doğru çevriliyken bir resim çekilirse, uygun 
yön için otomatik döndürme yapılamayabilir.
 o Görüntüler bilgisayarda otomatik olarak döndürülmezse EOS yazılımını 
kullanmayı deneyin.
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Kartı Formatlama
Kart yeniyse veya öncesinde başka bir fotoğraf makinesi veya 
bilgisayarda formatlanmışsa (başlatılmışsa), kartı bu fotoğraf 
makinesinde formatlayın.

Kart formatlandığında içindeki tüm görüntüler ve veriler silinir. 
Koruma altındaki görüntüler dahi silineceğinden, saklamak istediğiniz 
hiçbir şey olmadığından emin olun. Gerekiyorsa, kartı formatlamadan 
önce görüntüleri ve verileri bir bilgisayara vb. aktarın.

1 [51: Kartı formatla]’yı seçin.

2 Kartı formatlayın.
 z [Tamam]'ı seçin.

 z Derin formatlama için <L> tuşuna 
basarak [Derin format] seçeneğini 
<X> ile işaretleyin, sonra [Tamam]’ı 
seçin.

 o Kart formatlama ekranında görüntülenen kart kapasitesi, kart üzerinde 
gösterilen değerden daha düşük olabilir.
 o Bu cihaz Microsoft lisanslı exFAT teknolojisine sahiptir.
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Kartı Formatlama

Kartı aşağıdaki durumlarda formatlamanız gerekir:
 z Kart yeniyse.
 z Kart, farklı bir fotoğraf makinesinde veya bir bilgisayarda 
formatlanmışsa.

 z Kart görüntüler ve verilerle doluysa.
 z Karta ilgili bir hata mesajı görüntüleniyorsa (s.607).

Derin Formatlama
 z Kartın kayıt veya yazma hızı yavaşlamışsa veya karttaki verileri 
toptan silmek istiyorsanız, derin formatlama işlemi uygulayın.

 z Derin formatlama işleminde kartın kaydedilebilir tüm bölümleri 
formatlayacağı için, işlem normal formatlamadan daha uzun sürebilir.

 z Derin formatlama sırasında [İptal]’i seçerek formatlamayı iptal 
edebilirsiniz. Bu durumda bile normal formatlama işlemi tamamlanır 
ve kart her zamanki gibi kullanılabilir.

Kartın Dosya Formatları
 z SD/SDHC kartlar FAT32’de formatlanır. SDXC kartlar exFAT’te 
formatlanır.

 z Videoyu exFAT ile formatlanmış bir kartla çekerken dosya 4 GB’ı 
geçse bile video tek bir dosya olarak kaydedilir (birkaç dosyaya 
bölünmez). (Video dosyası 4 GB’a aşar.)



-C
an

on
 E

ura
sia

-

375© CANON EURASIA 2018

Kartı Formatlama

 o Bu fotoğraf makinesinde formatlanan SDXC kartları başka makinelerde 
kullanmak mümkün olmayabilir. Ayrıca exFAT formatlı kartların 
bazı bilgisayar işletim sistemleri veya kart okuyucular tarafından 
tanınmayacağını unutmamak gerekir.
 o Kartın formatlanması veya verilerin silinmesi, tüm verilerin tamamen 
silmez. Kartı satarken veya elden çıkarırken bunu unutmayın. Kartları 
elden çıkarırken, kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alın ve 
gerekirse kartı fiziksel olarak parçalayın.
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Eco Modu Ayarı
Çekim modunda pil gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Makine 
kullanılmadığı zaman ekran kararır ve pil tüketimi azaltılır.

1 [52: Ekonomi modu]’nu seçin.

2 [Açık]’ı seçin.
 z Fotoğraf makinesi yaklaşık iki saniye 
kullanılmadığı zaman ekran kararır. 
Karardıktan yaklaşık on saniye sonra 
ekran kapanır.

 z Ekran kapalıyken ekranı 
etkinleştirmek ve çekime hazırlanmak 
için deklanşöre yarım basın.
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Güç Tasarrufu Özelliklerini Ayarlama
Ekranın, fotoğraf makinesinin ve vizörün otomatik olarak kapanma 
zamanlamasını ayarlayabilirsiniz (Ekran kapalı, Otomatik kapanma ve 
Vizör kapalı).

1 [52: Güç tasarrufu]’nu seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z [Otomatik kapanma] ayarı [Kapalı] 
olsa bile ekran [Ekran kapalı] içinde 
belirlenen süre sonrasında kapatılır.

Ekonomi modu [Açık] olduğunda [Ekran kapalı] ve [Otomatik kapanma] 
ayarları kullanılamaz.
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Ekran Parlaklığını Ayarlama
Ekran ve vizör parlaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir.

1 [52: Ekran parlaklığı]’nı seçin.

2 Ayarı yapın.
 z Gri şemaya bakarken <Y> <Z> 
tuşlarına basarak parlaklığı ayarlayın, 
sonra <0> tuşuna basın.

 z Vizör parlaklığını ayarlarken, ayar 
yaparken vizörden bakın.

Görüntü pozunu kontrol etmek için histograma başvurmanız önerilir 
(s.307).
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Ekran Renk Tonunu Ayarlama
Ekran ve vizörün renk tonu ayrı ayrı ayarlanabilir.

1 [52: Ekran renk tonu]’nu seçin.

2 Ayarı yapın.
 z <W> <X> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek bir öğe 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Vizör renk tonunu ayarlarken, ayar 
yaparken vizörden bakın.
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Tarihi, Saati ve Saat Dilimini Ayarlama
Makineyi ilk kez açtığınızda veya tarih/saat/saat dilimi ayarı 
sıfırlanmışsa, saat diliminden başlayarak ayar yapmak için aşağıdaki 
adımları izleyin.
İlk önce saat dilimini ayarladığınızda ileride gerektiğinde sadece bu 
ayarı yaparsanız tarih/saat ayarı uygun şekilde güncellenir.
Çekilen görüntülere çekim tarihi ve saati bilgileri ekleneceği için 
tarih/saat ayarını yaptığınızdan emin olun.

1 [52: Tarih/Saat/Saat Dilimi]’ni 
seçin.

2 Saat dilimini ayarlayın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak [Saat 
dilimi]’ni seçin.

 z <0> tuşuna basın.

 z <W> <X> tuşlarına basarak saat 
dilimini seçin, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z Saat diliminiz listede yer almıyorsa, 
<M> tuşuna basın, sonra [Saat 
farkı] içinde UTC’ye göre saat farkını 
ayarlayın.
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Tarihi, Saati ve Saat Dilimini Ayarlama

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak [Saat 
farklı] öğesini (+/-/saat/dakika) seçin, 
sonra <0> tuşuna basın.

 z <W> <X> tuşlarına basarak ayar 
yapın, sonra <0> tuşuna basın.

 z Saat dilimini veya saat farkını 
girdikten sonra <Y> <Z> tuşlarına 
basarak [Tamam]’ı seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

3 Tarih ve saati ayarlayın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basın ve bir öğe 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z <W> <X> tuşlarına basarak ayar 
yapın, sonra <0> tuşuna basın.

4 Gün ışığından tasarruf ayarı yapın.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak [Y] 
seçimi yapın, sonra <0> tuşuna 
basın.

 z <W> <X> tuşlarına basarak [Z] 
simgesini seçin, sonra <0> tuşuna 
basın. 

 z Gün ışığından tasarruf [Z] 
olarak ayarlandığında, 3. adımda 
ayarlanan saat, 1 saat ileri alınır. [Y] 
ayarlanırsa, gün ışığından tasarruf 
ayarı iptal edilir ve saat 1 saat geri 
alınır.

5 Ayardan çıkın.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak 
[Tamam]’ı seçin.
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Tarihi, Saati ve Saat Dilimini Ayarlama

 o Tarih, saat, ve saat dilimi ayarı şu durumlarda sıfırlanabilir: Fotoğraf 
makinesi pilsiz saklandığında, pil tükendiğinde veya uzun süre donma 
noktası altındaki sıcaklıklarda bırakıldığında. Bu durumda ayarları 
yeniden yapın.
 o [Bölge/Saat farkı]’nı değiştirdikten sonra, doğru tarih/saat diliminin 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Otomatik kapanma süresi [52: Tarih/Saat/Bölge] ekranı görüntülendiğinde 
uzayabilir.
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Arayüz Dilini Ayarlama
1 [52: DilK]’i seçin.

2 İstediğiniz dili ayarlayın.
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Video Sistemini Ayarlama
Görüntülemede kullanılacak televizyonun video sistemini ayarlayın. Bu 
ayar, video çekerken kullanılabilecek çekim hızlarını belirler.

1 [53: Video sistemi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z NTSC
NTSC televizyon sisteminin 
kullanıldığı bölgeler (Kuzey Amerika, 
Japonya, Güney Kore, Meksika, vb.).

 z PAL
PAL televizyon sisteminin kullanıldığı 
bölgeler (Avrupa, Rusya, Çin, 
Avustralya, vb.).
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Dokunmatik Kontrol Tepkisini Ayarlama
1 [53: Dokunmatik kontrol]’ü seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z [Standart] normal ayardır.
 z [Hassas], [Standart] seçeneğinden 
daha hassas bir ekran paneli sunar.

 z Dokunmatik işlemleri kapatmak için 
[Kapalı] seçimi yapın.

Dokunmatik Kontrol İşlemiyle İlgili Önlemler
 o Ekran basınç uygulamaya duyarlı olmadığı için dokunmatik işlemleri 
gerçekleştirmek için tırnağınız, tükenmez kalem ucu gibi sert nesneler 
kullanmayın.
 o Dokunmatik işlemleri gerçekleştirmek için ıslak parmakla dokunmayın.
 o Ekran nemliyse veya parmaklarınız ıslaksa, dokunmatik ekran paneli 
işlem yapmayabilir veya yanlış işlem yapılabilir. Bu durumda cihaz 
gücünü kapatın ve nemi bir bezle silin.
 o Ekrana piyasadan temin edilen koruyucu bant veya çıkartma 
yapıştırıldığında dokunmatik işlemin yanıt süresi yavaşlayabilir.
 o [Hassas] ayarındayken dokunmatik işlemleri hızla gerçekleştirirseniz, 
dokunmatik işleme yavaş yanıt verilebilir.
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Fotoğraf Makinesi İşlemleri İçin Bip Sesini Kapatma
Konu odağa alındığında veya diğer işlemlerde duyulan bip sesini 
kapatabilirsiniz.

1 [53: Bip sesi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z  simgesine dokunun
Bip sesi sadece dokunmatik işlemler 
için kapatılır.

 z Kapalı
Konu odağa alındığında, otomatik 
zamanlayıcı ile çekim yapıldığında ve 
dokunmatik işlemleri kullandığınızda 
duyulan bip sesi kapatılır.
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Pil Bilgilerini Kontrol Etme
Kullandığınız pilin durumunu kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesine 
çok sayıda pil kaydederek bu pillerin kalan tahmini kapasitesini ve 
kullanım geçmişini kontrol edebilirsiniz.

(1) (2)

(3)
(4)
(5)

[53: Pil bilgisi]’ni seçin.
(1) Pil konumu
(2) Kullanılan pil modeli veya şehir 

cereyanı kaynağı.
(3) %1'lik adımlarla gösterilen kalan 

pil seviyesiyle birlikte pil seviye 
göstergesi (s.40) görüntülenir.

(4) Mevcut piller yapılan çekim sayısı. Pil 
değiştirildiğinde numara sıfırlanır.

(5) Pilin şarj performans seviyesi üç 
seviyede gösterilir.

 (Yeşil) :
Pilin şarj performansı iyi.

 (Yeşil) :
Pilin şarj performansı biraz düşük.

 (Kırmızı) :
Yeni bir pil satın almanızı öneririz.

Orijinal Canon Pil Paketi LP-E6N/LP-E6 kullanmanızı öneririz. Orijinal 
Canon ürünlerini kullanmazsanız, fotoğraf makinesinden en iyi performansı 
alamayabilirsiniz veya arızalanmalar görülebilir.

 o Deklanşör sayısı, çekilen fotoğraf sayısıdır. (Video çekim sayılmaz.)
 o Pil bilgileri Batarya Sapı BG-E22 (ayrı satılır) kullanıldığında da 
görüntülenir.
 o Pil iletişim hatası mesajı görüntülenirse, mesajdaki talimatları uygulayın.
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Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Pillerin Fotoğraf Makinesine Kaydı
En fazla altı LP-E6N/LP-E6 pili fotoğraf makinesine kaydedebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesine birden fazla pil kaydetmek için, her pil için 
aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1 <B> tuşuna basın.
 z Pil bilgi ekranı görüntüleniyorken 
<B> tuşuna basın.
 g Pil henüz kaydedilmemişse, gri renkte 
gösterilir.

2 [Kaydet]’i seçin.

3 [Tamam]'ı seçin.
 g Pil şimdi beyaz renkte gösterilir.

Şehir cereyanı aksesuarları (ayrı satılır, s.582) kullanıldığında pil 
kaydedilemez.
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Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Pilleri Seri Numaralarıyla Etiketleme
Kayıtlı LP-E6N/LP-E6 pil paketlerine piyasadan temin edebileceğiniz 
etiketlerle seri numaralarını etiketlemek rahatlık sunabilir.

(1) 1 Yaklaşık 25×15 mm boyutlarında bir 
etikete seri numarasını yazın (1). 

7c400300 2 Etiketi takın.
 z Güç düğmesini <2> konumuna 
getirin.

 z Pili fotoğraf makinesinden çıkarın.
 z Etiketi şekilde gösterildiği gibi takın 
(elektrik kontağı olmayan tarafa 
takın).

 o Etiketi, 2. adımdaki şekilde gösterilenden farklı bir yere takmayın. Aksi 
halde, yanlış yere takılan etiket pili takmayı zorlaştıracak veya makinenin 
açılmasını imkansız hale getirecektir.
 o Batarya Sapı BG-E22 (ayrı satılır) kullanırsanız, pili pil magazinine takıp 
çıkardıkça etiket soyulabilir. Etiket soyulursa, yeni bir etiket yapıştırın.
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Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Kayıtlı Pillerin Kalan Kapasitesini Kontrol Etme
Kullanılmayan pillerin kalan kapasitesini ve son kullanım tarihlerini 
kontrol edebilirsiniz.

(1)

(2)

(3) Seri numarasını bulun.
 z Pilin seri numara etiketine başvurun 
ve pil geçmişi ekranında pil seri 
numarasını (1) bulun.
 g İlgili pilin kalan yaklaşık kapasitesi (2) 
ve en son ne zaman kullanıldığını (3) 
kontrol edebilirsiniz.

Kayıtlı Pil Bilgisini Silme

1 [Bilgiyi sil]’i seçin.
 z 387. sayfadaki 2. adımı uygulayarak [Bilgiyi sil]'i seçin.

2 Silinecek pil bilgisini seçin.
 g [X] görüntülenir.

3 <L> tuşuna basın.
 z Doğrulama iletişiminde [Tamam]'ı seçin.
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f Sensör Temizliği
Açma/kapama tuşunu <2> konumuna getirdiğinizde sensörün ön 
kısmı daima kendini temizler.
Sensör temizliğini manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz.

Hızlı Temizliği Etkinleştirme

1 [53: Sensör temizliği]’ni seçin.

2 [Şimdi temizlef]'yi seçin.
 z Doğrulama iletişiminde [Tamam]'ı 
seçin.
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Sensör Temizliği

Otomatik Temizlemeyi Ayarlama

1 [Otomatik temizlikf]’i seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basın ve bir öğe 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 o En iyi sonuçların elde edilmesi için temizleme işlemini fotoğraf makinesini 
bir masaya veya benzeri düz bir yüzeye yerleştirerek gerçekleştirin.
 o Sensör temizleme işlemini tekrarlasanız bile sonuçlarda çok büyük 
farklar olmaz. Temizlemeden hemen sonra [Şimdi temizlef]’nin 
seçilemeyeceğini unutmayın.
 o Sensör kozmik ışınlar veya benzeri unsurlardan etkilenmişse çekilen 
görüntülerde veya çekim ekranında ışık noktaları görünebilir. [Şimdi 
temizlef] seçilerek bunların görünümü azaltılabilir (s.391).
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Sensör Temizliği

Manuel Sensör TemizliğiM
Otomatik temizleme ile giderilemeyen toz, piyasadan temin edilen bir 
körüklü fırça veya benzeri bir aletle temizlenebilir.
Görüntü sensörü son derece hassastır. Sensörün doğrudan 
temizlenmesi gerekirse, bu işlem için makinenin bir Canon Hizmet 
Merkezi'ne götürmenizi öneririz.

1 [Elle temizleme]'yi seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.

3 Lensi çıkartın ve sensörü 
temizleyin.

4 Temizlemeyi bitirin.
 z Açma/kapama düğmesini <2> 
konumuna getirin.

Sensörü manuel olarak temizleyecekseniz, pilin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.

Şehir cereyanıyla beslenen güç çıkışı aksesuarlarını (ayrı satılır) 
kullanmanız önerilir.
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Sensör Temizliği

 o Sensörü temizlerken asla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeyin. 
Güç kesilirse perde kapanır. Bunun sonucunda görüntü sensöründe 
ve deklanşör perdelerinde hasar oluşabilir.
• Güç düğmesi <2> konumuna getirildiğinde.
• Pili takma ve çıkarma.
 o Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassastır. Sensörü dikkatle 
temizleyin.
 o Fırçasız bir üfleyici kullanın. Fırçalar sensörü çizebilir.
 o Üfleyici ucunu lens montesi içinden makineye sokmayın. Güç kesintisi 
olursa, deklanşör kapanır ve deklanşör perdeleri hasar görebilir.
 o Sensörü temizlemek için asla basınçlı hava veya gaz kullanmayın. 
Basınçlı hava sensöre hasar verebilir veya sprey gaz sensör üzerinde 
donabilir ve sensörü çizebilir.
 o Sensör temizliği yapılırken pil seviyesi azalırsa, bir bip sesi sizi uyarır. 
Sensörü temizlemeyi durdurun.
 o Üfleyiciyle de temizlenmeyen toz/kir kalırsa, sensörü bir Canon Hizmet 
Merkezi'ne temizletmenizi öneririz.
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HDMI Çıkış Çözünürlüğünü Ayarlama
Fotoğraf makinesi bir HDMI kablosuyla bir televizyona veya harici 
kayıt cihazına bağlandığında kullanılan görüntü çıkış çözünürlüğünü 
ayarlayın.

1 [53: HDMI çözünürlüğü]’nü seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Otomatik
Görüntüler otomatik olarak bağlantı 
kurulan televizyon setinin en yüksek 
çözünürlüğünde görüntülenir. 

 z 1080p
1080p çözünürlüğünde çıkış yapılır. 
Fotoğraf makinesi çözünürlüğü 
değiştiğinde görüntüleme veya 
gecikme sorunları yaşamamak için 
seçin.
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HDR Televizyonda RAW Oynatma
Fotoğraf makinesini bir HDR televizyona bağlayarak RAW 
görüntülerinizi HDR’de izleyebilirsiniz.

1 [53: HDMI HDR çıkış]’ı seçin.

2 [Açık]’ı seçin.

 o HDR görüntüleme sırasında RAW işleme gibi görüntü işlemleri 
yapılamaz.
 o JPEG görüntüler L (ISO 50 eşdeğeri) görüntüler veya çoklu poz RAW 
görüntülerde HDR gösterimi için kullanılabilir.

 o HDR televizyonun HDR girişine hazırlandığından emin olun. 
Televizyonda girişlerin nasıl değiştirileceği ile ilgili ayrıntılar için 
televizyonun kullanım kılavuzuna başvurun.
 o Kullanılan televizyona bağlı olarak görüntüler beklendiği gibi çıkmayabilir.
 o Bazı görüntü efektleri ve bilgiler HDR televizyonda görüntülenmeyebilir.
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Çekimde Görüntülenen Bilgileri Özelleştirme
Çekim yaparken fotoğraf makinesinde veya vizörde gösterilen bilgileri 
ve bilgi ekranlarını özelleştirebilirsiniz.

[54: Çekim bilgi ekranı]’nı seçin.

Ekrandaki Bilgileri Özelleştirme

1 [Ekran bilgi ayrlrı]’nı seçin.

2 Ekranları seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak fotoğraf 
makinesinde gösterilecek bilgi 
ekranlarını seçin.

 z Görüntülemek istemediğiniz ekranlar 
için <0> tuşuna basarak [X] onay 
işaretini kaldırın.

 z Ekranı düzenlemek için <B> 
tuşuna basın.

3 Ekranı düzenleyin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak ekranda 
gösterilecek öğeleri seçin.

 z Görüntülemek istemediğiniz öğeler 
için <0> tuşuna basarak [X] onay 
işaretini kaldırın.

 z [Tamam] seçimi yaparak ayarı 
kaydedin.
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Çekimde Görüntülenen Bilgileri Özelleştirme

Vizördeki Bilgileri Özelleştirme

1 [VF bilgileri/ ayarları değiştir]’i 
seçin.

2 Ekranları seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak vizörde 
gösterilecek bilgi ekranlarını seçin.

 z Görüntülemek istemediğiniz ekranlar 
için <0> tuşuna basarak [X] onay 
işaretini kaldırın.

 z Ekranı düzenlemek için <B> 
tuşuna basın.

3 Ekranı düzenleyin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak vizörde 
gösterilecek öğeleri seçin.

 z Görüntülemek istemediğiniz öğeler 
için <0> tuşuna basarak [X] onay 
işaretini kaldırın.

 z [Tamam] seçimi yaparak ayarı 
kaydedin.
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Çekimde Görüntülenen Bilgileri Özelleştirme

Dikey Vizör Ekranı
Dikey fotoğraf çekerken görüntülenen vizör bilgilerini seçebilirsiniz.

1 [VF dikey ekran]’ı seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Açık
Bilgiler otomatik olarak döndürülerek 
okumayı kolaylaştırır.

 z Kapalı
Bilgiler otomatik olarak döndürülmez.

Izgara Gösterimi
Ekranda ve vizörde bir ızgara gösterilebilir.

1 [Kılavuz gösterimi]'ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
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Çekimde Görüntülenen Bilgileri Özelleştirme

Histogram Ayarı
Histogramın içeriğini ve ekran boyutunu değiştirebilirsiniz.

1 [Histogram ekranı]’nı seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z İçeriği ([Parlaklık] veya [RGB]) ve 
görüntüleme boyutunu ([Büyük] veya 
[Küçük]) seçin.

 z <M> tuşuna basarak ayarı 
onaylayın.

Odak Mesafesi Ekranı Ayarı
RF lens kullanırken odak mesafesini görüntüleyebilirsiniz. Odak 
mesafesi ekranında, zamanlamayı ve ölçüm birimini seçebilirsiniz.

1 [Odak mesafesi gösterimi]’ni seçin.

2 Görüntüleme zamanlamasını seçin.

3 Ölçüm birimini seçin.
 z <M> tuşuna basarak ayarı 
onaylayın.
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Çekimde Görüntülenen Bilgileri Özelleştirme

Ayarları Temizleme
[Çekim bilgi ekranı]’nı varsayılan değerlerine geri çevirebilirsiniz.

1 [Sıfırla]’yı seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.
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Çekim Görüntüleme Performansı için Öncelik Ayarlama
Fotoğraflar için çekim ekranı gösteriminde öncelik tanıyacağınız 
performans parametresini seçebilirsiniz.

1 [54: Ekran performansı]’nı seçin.

2 Bir öğe seçin.

Vizör Görüntüleme Formatı Ayarı
Vizör görüntüleme formatını seçebilirsiniz.

1 [54: VF görüntüleme formatı]’nı 
seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak seçim 
yapın.

 z <0> tuşuna basarak ayarlayın.
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Görüntüleme Modu Ayarı
Çekim ekranları için görüntüleme modunu seçebilirsiniz.

1 [54: Ekran ayarları]’nı seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Otomatik
Ekranda normal olarak görüntülemede 
kullanın ancak vizörden bakarken 
vizör ekranına geçin.

 z Manuel
Görüntülemeyi ekran veya vizörle 
sınırlandırabilirsiniz.

3 Ekran veya vizörde görüntülemeyi 
seçin.

 z <0> tuşuna basarak ayarı 
onaylayın.
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Deklanşör Tuşu İşlevini Özelleştirme
Video çekim sırasında deklanşöre yarım veya tam basarak harekete 
geçen işlevleri ayarlayabilirsiniz.

1 [54: V tuşu işlevi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Yarım basma
Deklanşöre yarım basıldığında ölçüm, 
ölçüm ve Movie Servo AF veya 
ölçüm ve Tek Çekim AF’nin başlatılıp 
başlatılmayacağını belirler.

 z Tam basma
Deklanşöre tam basmanın göz 
ardı edilmesini veya video çekimini 
başlatıp durdurmasını belirler.

[Tam basma] ayarı [Video kaydı başlat/durdur]’a ayarlandığında 
video çekimini sadece video çekim tuşu ile değil, deklanşör tuşuna 
tam basarak veya Uzaktan Kumanda Düğmesi RS-60E3’ü (ayrı satılır, 
s.176) kullanarak da başlatıp durdurabilirsiniz.

[Tam basma]’yı [İşlev yok] olarak ayarlasanız bile, fotoğraf makinesi 
zaman aşımlı videolar için ayarlandığında deklanşöre tam bastığınızda 
zaman aşımlı video çekimi başlatılır veya durdurulur.
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1 Yardım
Bir menü altında [zYardım] görüntülendiğinde, <B> tuşuna 
basarak özellik hakkında bir açıklama görüntüleyebilirsiniz. Yardım 
ekranından çıkmak için tuşa tekrar basın. Sağda bir kaydırma çubuğu 
(1) görüntülendiğinde ekranda kaydırmak için <W> <X> tuşlarına basın 
veya <5> kadranını çevirin.

 z Örneğin: [z5: Yüksek ISO hızı NR]

B
B

(1)

 z Örneğin: [56: Çoklu işlev kilidi]

B
B

 z Örneğin: [23: Takip hassasiyeti]

B
B
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Yardım

Yardım Görüntüleme Metin Boyutu
Yardım ekranı için metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

1 [54: Yardım metin boyutu]’nu 
seçin.

2 Bir öğe seçin.

 z Örneğin: [z5: Yüksek ISO hızı NR]

Metin boyutu: Küçük Metin boyutu: Standart
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Kablosuz Özellikler Ayarı
Fotoğraf makinesini bir akıllı telefona veya bilgisayara kablosuz 
bağlayabilir ve çekimlerinizi gönderebilir veya uzaktan kumandalı çekim 
yapabilirsiniz.

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 Öğeyi ayarlayın.
 z Ayrıntılar için bkz. Bölüm 6, “Wi-Fi 
(Kablosuz İletişim) İşlevleri”.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

408 © CANON EURASIA 2018

Kablosuz Özellikler Ayarı

Uzaktan Kumandalı Çekim
Fotoğraf makinesini Bluetooth üzerinden Kablosuz Uzaktan Kumanda 
BR-E1 (ayrı satılır, Bluetooth düşük enerji teknolojisini destekler) ile 
eşleştirerek, fotoğraf makinesinden yaklaşık 5 m/16,4 ft. uzaktan çekim 
yapabilirsiniz.

Eşleştirme
BR-E1’i kullanmak için önce fotoğraf makinesi ile uzaktan kumandayı 
eşleştirmeniz (bağlamanız ve kaydetmeniz) gerekir.

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

3 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

4 [Uzak]’ı seçin.
 z “Fotoğraf makinesini tanımlamak 
için bir rumuz kaydedin.” mesajı 
görüntülenirse 430. sayfada 
tanımlandığı gibi bir rumuz kaydedin.
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Kablosuz Özellikler Ayarı

5 [Eşleştirme]’yi seçin.
 z [Eşleştirme]’yi seçin.
 z BR-E1 üzerindeki <W> tuşunu ve 
<T> tuşunu aynı anda 3 saniye veya 
daha uzun süre basılı tutun.
 g Şimdi eşleştirme başlar. Eşleştirme 
tamamlandığında, BR-E1 fotoğraf 
makinesine kaydedilir.

Fotoğraf çekiminde 6 Fotoğraf makinesini uzaktan çekim 
için ayarlayın.

 z Sürücü modu olarak [Q] veya [k] 
seçin (s.144).

Video çekimde  z [z2: Uzaktan kumanda] içinde 
[Açık]’ı seçin.

 z Eşleştirme tamamlandıktan sonra 
yapılacak işlemler için BR-E1’in 
Kullanım Kılavuzuna bakın.

Fotoğraf makinesinin otomatik kapanma işlevi etkinleştirilse bile Bluetooth 
bağlantısı pil gücünden harcar.

 o Bluetooth işlevini kullanmadığınız zaman 4. Adımda işlevi [Kapalı]’ya 
ayarlamanız önerilir. Uzaktan kumandayı yeniden kullanmak için tekrar 
[Uzak]’ı seçin.
 o Fotoğraf makinesi uzaktan çekime ayarlandığında otomatik kapanma 
süresi uzayabilir.
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Kablosuz Özellikler Ayarı

Eşleştirmeyi İptal Etme
Farklı bir BR-E1 ile eşleştirmeden önce, bağlantı kurulan tuzaktan 
kumandanın bilgilerini silin.

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

3 [Bağlantı bilgisi kontrol/sil]’i seçin.

4 <B> tuşuna basın.

5 Bağlantı bilgilerini silin.
 z [Tamam]'ı seçin.
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Görüntülere Coğrafi Konum Etiketi Yerleştirme
Görüntülere GPS Alıcı GP-E2 (ayrı satılır) veya Bluetooth özellikli bir 
akıllı telefon ile coğrafi konum etiketleyebilirsiniz.

GP-E2 Kullanırken

1 GP-E2’yi fotoğraf makinesine takın.
 z GP-E2’yi fotoğraf makinesinin 
aksesuar kızağına takın ve açın. 
Ayrıntılar için GP-E2’in Kullanım 
Kılavuzuna başvurun.

2 [55: GPS cihazı ayarları]’nı seçin.

3 [GPS alıcı]’yı seçin.

4 Resmi çekin.
 z [Ayar] ayrıntılar için GP-E2’nin 
Kullanım Kılavuzuna başvurun.

GP-E2 Kullanımı ile İlgili Önlemler
 o Bu cihazların kullanım izni olan ülkeleri ve bölgeleri kontrol ettiğinizden 
emin olun ve işlevi mutlaka ilgili ülke veya bölgenin yasalarına veya 
düzenlemelerine uygun şekilde kullanın.
 o GP-E2 aygıt yazılımı sürümünün 2.0.0 veya üstü sürüme 
güncellendiğinden emin olun. Aygıt yazılımı güncellemesi için arabirim 
kablosu gerekir. Güncelleme talimatları için Canon'un web sitesine bakın.
 o GP-E2 ile birlikte verilen kablo fotoğraf makinesini GP-E2’ye bağlamak 
için kullanılamaz.
 o Fotoğraf makinesiyle dijital pusula kullanılamaz ve çekim yönü 
kaydedilmez.
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Görüntülere Coğrafi Konum Etiketi Yerleştirme

Akıllı Telefon Kullanırken
Akıllı telefona özel Camera Connect (ücretsiz) uygulaması da 
kurulmalıdır. Camera Connect’in kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. s. 
427.

Akıllı telefonu GPS cihazı olarak belirleme

1 Akıllı telefonda konum hizmetlerini 
etkinleştirin.

2 Bluetooth bağlantısı kurun.
 z Bluetooth aracılığıyla makine ile akıllı 
telefonu bağlayın. Ayrıntılar için bkz. s. 
429.

3 [55: GPS cihazı ayarları]’nı seçin.
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Görüntülere Coğrafi Konum Etiketi Yerleştirme

4 [Akıllı telefon]’u seçin.
 z [GPS cihazı seç] içinde [Akıllı 
telefon]’u seçin.
 g Artık akıllı telefondan konum bilgileri 
alınabilir.

 z Alınan coğrafi konum bilgilerini 
(enlem, boylam, rakım ve Koordineli 
Evrensel Zaman (UTC)) kontrol etmek 
için [GPS cihaz ayarları] ekranında 
[GPS bilgi gösterimi]’ni seçin.

5 Resmi çekin.
 z Görüntülere akıllı telefondaki coğrafi 
konum bilgileri etiketlenir.
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Görüntülere Coğrafi Konum Etiketi Yerleştirme

GPS bağlantı gösterimi
Akıllı telefonun konum bilgisi alım durumunu fotoğraf çekimi ve video 
çekim ekranlarından kontrol edebilirsiniz (sırasıyla s.619 ve s.621).

 ●Gri: Konum hizmetleri kapalı
 ●Yanıp sönüyor: Konum bilgisi alınamadı
 ●Açık: Konum bilgisi alındı

GP-E2 kullanıldığında GPS bağlantı durumunun nasıl gösterildiği ile 
ilgili bilgi almak için GP-E2’nin Kullanım Kılavuzuna bakın.
Çekim yaparken görüntülere coğrafi etiket ekleme
GPS simgesi açıkken çekilen görüntülere coğrafi konum bilgileri 
etiketlenir.
Coğrafi etiket bilgileri
Çekimlerinize eklenen konum bilgilerini çekim bilgisi ekranından kontrol 
edebilirsiniz (s.304, 307).

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) Enlem
(2) Boylam
(3) Rakım
(4) UTC (Koordineli Evrensel 

Zaman)
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Görüntülere Coğrafi Konum Etiketi Yerleştirme

 oAkıllı telefon, fotoğraf makinesi Bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefonla 
eşleştirildiği takdirde alınabilir.
 o Yön bilgisi alınamaz.
 o Seyahat koşullarına veya akıllı telefonun durumuna bağlı olarak konum 
bilgileri alınamayabilir.
 o Fotoğraf makinesi açıldıktan sonra akıllı telefondan konum bilgilerini 
almak biraz zaman alabilir.
 o Aşağıdaki işlemlerden sonra konum bilgileri alınamaz.
• [Bluetooth işlevi]’nin [Akıllı telefon] dışında bir seçeneğe getirilmesi
• Makinenin kapatılması
• Camera Connect’ten çıkılması
• Akıllı telefonda konum hizmetlerinin devre dışı bırakılması
 o Aşağıdaki durumlarda konum bilgileri alınamaz.
• Fotoğraf makinesinin kapatılması
• Bluetooth bağlantısının kesilmesi
• Akıllı telefonun kalan pil seviyesinin düşük olması

 o Koordineli Evrensel Zaman, UTC olarak kısaltılır ve Greenwich Saati'ne 
neredeyse eşittir.
 o Videolarda ilk başta alınan GPS bilgileri eklenir.
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R Çoklu İşlev Kilidini Ayarlama
Çoklu işlev kilidi açıldığında kilitlenecek makine kontrollerini belirleyin. 
Bu, ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini önler.

1 [56: Çoklu işlev kilidi]’ni seçin.

2 Kilitlenecek makine kontrollerini 
seçin.

 z <0> tuşuna basarak [X] işareti 
koyun.

 z [Tamam]'ı seçin.
 g <R> tuşuna bastığınızda seçilen 
[X] makine kontrolleri kilitlenir.

 o [A] modunda sadece [Dokunmatik kontrol] ayarlanabilir.
 o Varsayılan değerden değiştirilirse, [56: Çoklu işlev kilidi]’nin sağ 
kenarında bir yıldız “*” görüntülenir.
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w: Özel Çekim Modlarını KaydetmeN
Geçerli fotoğraf makinesi ayarlarını, örneğin çekim işlevleri, menü 
işlevleri ve Özel İşlev ayarlarını <w> ve <y> arası modlara Özel 
çekim modları olarak kaydedebilirsiniz. Fotoğraf veya video çekiminde 
kullanmak üzere farklı işlevler kaydedebilirsiniz.

1 [56: Özel çekim modu (C1-C3)]’nu 
seçin.

2 [Ayarları kaydet]’i seçin.

3 İstediğiniz öğeleri kaydedin.
 z Kaydedilecek Özel çekim modunu 
seçin, sonra kayıt ekranında 
[Tamam]’ı seçin.
 g Geçerli fotoğraf makinesi ayarları 
Özel çekim modu C* altına kaydedilir.

Kayıtlı Ayarları Otomatik Güncelleme
Özel çekim modunda çekim yaparken bir ayarı değiştirirseniz, mod 
otomatik olarak yeni ayar ile güncellenebilir (Otomatik güncelleme). 
Bu otomatik güncellemeyi etkinleştirmek için 2. adımda [Otomatik 
güncelleme ayarı] seçeneğini [Açık] olarak ayarlayın.

Kayıtlı Özel Çekim Modlarını İptal Etme
2. adımda, [Ayarları temizle]'yi seçerseniz, kayıtlı Özel çekim modu 
kalmaz ve ilgili modların ayarları varsayılan ayarlarına geri döner.
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Özel Çekim Modlarını Kaydetme

Menüm ayarları, Özel çekim modları altına kaydedilmez.

Özel çekim modlarında çekim ve menü ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
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Makineyi Varsayılan Ayarlara ÇevirmeN 
Fotoğraf makinesinin çekim işlevi ve menü işlevi ayarları varsayılan 
değerlerine çevrilebilir.

1 [56: Tüm makine ayarlarını 
temizle]’yi seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.

Tüm Özel İşlev ayarlarını temizlemek için bkz. s.554.
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Telif Hakkı Bilgilerini AyarlamaN  
Telif hakkı bilgileri ayarlandıktan sonra bunlar görüntüye Exif bilgileri 
olarak kaydedilebilir.

1 [56: Telif hakkı bilgileri]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.

3 Metin girin.
 z <V> çapraz tuşlarını veya <5> 
kadranını kullanarak bir karakter 
seçin, sonra <0> tuşuna basarak 
karakteri girin.

 z [ ] seçimi yaparak giriş modunu 
değiştirebilirsiniz.

 z En fazla 63 karakter girilebilir.
 z Gereksiz karakterleri silmek için [ ] 
seçimi yapın veya <L> tuşuna basın.

4 Ayardan çıkın.
 z <M> tuşuna basın, sonra 
[Tamam]'a basın.
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Telif Hakkı Bilgilerini Ayarlama

Telif Hakkı Bilgilerini Kontrol Etme
2. adımda [Telif hakkı bilgilerini göster] 
seçimi yapıldığında, girmiş olduğunuz 
[Yazar] ve [Telif Hakkı] bilgilerini kontrol 
edebilirsiniz.

Telif Hakkı Bilgilerinin Silinmesi
2. adımda [Telif hakkı bilgilerini sil] seçimi yapıldığında, girmiş 
olduğunuz [Yazar] ve [Telif Hakkı] bilgilerini silebilirsiniz.

“Yazar” veya “Telif Hakkı” girişi uzunsa, [Telif hakkı bilgilerini göster] 
seçildiğinde tamamı görüntülenmeyebilir.

EOS Utility ile de (EOS yazılımı) telif hakkı bilgilerini ayarlayabilir veya 
kontrol edilirsiniz.
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Diğer Bilgileri Kontrol Etme

 z Kullanım kılavuzlarını indirme
Kullanım kılavuzlarını indirmek için [56: Kılavuz/yazılım URL]’yi 
seçin ve görüntülenen QR kodunu bir akıllı telefon ile tarayın. QR 
kodlarını taramak için uygulama gerektiğini unutmayın.
 z Sertifikasyon logolarını görüntülemeM
[56: Sertifika Logo Ekranı]’nı seçildiğinde, fotoğraf makinesinin 
bazı sertifika logoları görüntülenir. Diğer sertifika logoları bu Kullanım 
Kılavuzu içinde ve makine kutusunda bulunabilir.
 z Aygıt yazılımı sürümüM
[56: Aygıt yazılımı]’nı seçerek fotoğraf makinesi veya kullanılan 
lensin aygıt yazılımı sürümünü güncelleyin.
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6
Wi-Fi (Kablosuz İletişim) 

İşlevleri
Bu bölümde görüntüleri fotoğraf makinesinden çeşitli uyumlu 
cihazlara Wi-Fi® üzerinden nasıl göndereceğiniz ve web 
hizmetlerini nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.
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Wi-Fi (Kablosuz İletişim) İşlevleriyle Neler 
Yapılabilir?

(CANON iMAGE 
GATEWAY)

(4) Görüntüleri 
bir web hizmetine 

gönderin

(3) Wi-Fi yazıcı ile 
fotoğraf yazdırın

(1) Akıllı telefonla 
iletişim kurun

(2) D EOS yazılımını 
veya diğer özel 

yazılımları kullanın

Önemli
Fotoğraf makinesi kullanılırken hatalı kablosuz iletişim ayarları 
yapılması nedeniyle oluşan herhangi bir kayıp veya hasardan Canon'un 
sorumlu tutulamayacağını bilmenizi isteriz. Canon, fotoğraf makinesinin 
kullanılış biçiminden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan da 
sorumlu olmayacaktır.

Kablosuz iletişim işlevleri kullanırken yeterli düzeyle güvenlik önlemi 
almak sizin arzunuza bağlı olup sizin sorumluluğunuzdadır. Yetki dışı 
erişim veya diğer türde güvenlik ihlalleri nedeniyle oluşan herhangi bir 
kayıp veya hasar durumunda Canon sorumlu tutulamayacaktır.
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Wi-Fi (Kablosuz İletişim) İşlevleriyle Neler Yapılabilir

(1) q Akıllı telefonla iletişim kurun (s.427)
Özel Camera Connect uygulamasını akıllı telefonlar veya 
tabletlerde (bu kılavuzda topluca “akıllı cihazlar” olarak 
anılmaktadır) kullanarak fotoğraf makinesini Wi-Fi bağlantısı 
üzerinden uzaktan kumanda edin ve makine içindeki görüntülere 
göz atın.

(2) D EOS yazılımını veya diğer özel yazılımları kullanın (s.461)
Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın 
ve EOS Utility’yi (EOS yazılımı) kullanarak makineyi uzaktan 
kumanda edin. Özel uygulama Image Transfer Utility 2 ile fotoğraf 
makinesindeki görüntüleri otomatik olarak bir bilgisayara da 
gönderebilirsiniz.

(3) l Bir Wi-Fi yazıcısı kullanarak görüntüleri yazdırın (s.469)
Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla baskı almak için PictBridge 
(Kablosuz LAN) uyumlu bir yazıcıya bağlayın.

(4) R Görüntüleri bir web hizmetine gönderin (s.481)
Görüntülerinizi sosyal medyada aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın 
veya üyelik işlemini (ücretsizdir) tamamladıktan sonra Canon 
müşterilerine yönelik çevrimiçi fotoğraf hizmeti olan CANON iMAGE 
GATEWAY ile paylaşın.
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Wi-Fi (Kablosuz İletişim) İşlevleriyle Neler Yapılabilir

Bluetooth® Özellikleri
Fotoğraf makinesini Bluetooth düşük enerji teknolojisi (bundan böyle 
“Bluetooth” olarak anılacaktır) ile bir akıllı telefonla eşleştirirseniz, 
aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 ●Fotoğraf makinesi veya akıllı telefonla bir Wi-Fi bağlantısı 
kurabilirsiniz (s.448, 511)
 ●Makine kapalı olsa bile makineyle Wi-Fi bağlantısı kurabilirsiniz 
(s.437)
 ●Akıllı telefonun aldığı GPS bilgilerini görüntülere ekleyebilirsiniz 
(s.412)

Bu fotoğraf makinesi Kablosuz Uzaktan Kumanda BR-E1’e (ayrı satılır) 
Bluetooth aracılığıyla bağlanarak uzaktan kumandalı çekim de yapabilir 
(s.174).

Erişim Noktalarıyla Wi-Fi Bağlantısı
Wi-Fi ağındaki akıllı telefonlar veya bilgisayarlar ile Wi-Fi bağlantısı 
kurmak için bkz. “Erişim Noktalarıyla Wi-Fi Bağlantısı” (s.496).

Arabirim Kablosu Bağlantısı Önlemleri
 o Fotoğraf makinesi cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlıyken bilgisayarlar 
gibi cihazları arabirim kablosuyla makineye bağlayarak kullanamazsınız. 
Arabirim kablosunu bağlamadan önce bağlantıyı sonlandırın.
 o Fotoğraf makinesi bilgisayara veya başka bir cihaza arabirim kablosu ile 
bağlanırsa [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı seçin. Herhangi bir ayarı 
değiştirmeden önce arabirim kablosunu sökün.

Kartlar
 o Fotoğraf makinesinde kart yoksa Wi-Fi bağlantısı kuramazsınız ([D] için 
hariç). Ayrıca [l] ve Web hizmetleri için, kartta kayıtlı görüntü yoksa, 
fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla bağlayamazsınız.

Fotoğraf Makinesini Wi-Fi ile Bağlıyken Kullanma
 o Wi-Fi bağlantısına öncelik vermek istediğinizde açma/kapama düğmesi, 
kart yuvası kapağı, pil kompartımanı kapağı veya diğer parçalar ile 
oynamayın. Aksi takdirde Wi-Fi bağlantısı kesilir.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma
Bu bölümde fotoğraf makinesinin Wi-Fi aracılığıyla bir akıllı telefona 
nasıl doğrudan bağlanabileceği açıklanır.

 z Bir akıllı telefona Wi-Fi üzerinden bağlanarak aşağıdakileri 
yapabilirsiniz:

 ●Fotoğraf makinesinde kayıtlı olan görüntüleri akıllı telefonda 
izleyebilir veya izlediğiniz görüntüleri akıllı telefona 
kaydedebilirsiniz.
 ●Bir akıllı telefonla makineyi kumanda ederek fotoğraf çekebilir veya 
makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 ●Fotoğraf makinesindeki görüntüleri bir akıllı telefona 
gönderebilirsiniz.

 z Bir erişim noktası üzerinden Wi-Fi bağlantısı kurmak için bkz. “Erişim 
Noktalarıyla Wi-Fi Bağlantısı” (s.496).

Wi-Fi Bağlantısı Yöntemini Seçme
Wi-Fi ile Bluetooth Uyumlu Akıllı Telefona Bağlanma (s.429)
Öncesinde Bluetooth aracılığıyla Bluetooth uyumlu bir akıllı telefona 
bağlanıp, fotoğraf makinesi veya akıllı telefondan işlem yaparak Wi-Fi 
üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.
[Wi-Fi işlevi] menüsünden Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma 
(s.440)
Bluetooth ile uyumlu olmayan veya Bluetooth işlevinin kullanılamadığı 
bir akıllı telefona bağlanmak için Wi-Fi’yi kullanabilirsiniz.

Akıllı Telefonda Camera Connect Uygulamasını Yükleme
Fotoğraf makinesini bir akıllı telefona bağlamak için akıllı telefonda 
Android veya iOS yüklü olmalıdır. Ek olarak, akıllı telefona özel Camera 
Connect (ücretsiz) uygulaması da kurulmalıdır.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

 z Akıllı telefon işletim sisteminin (OS) en son sürümünü kullanın.
 z Camera Connect’i Google Play veya App Store’dan indirebilirsiniz. 
Google Play veya App Store’a fotoğraf makinesi bir akıllı telefonla 
eşleştirildiğinde veya Wi-Fi üzerinden bağlandığında görüntülenen 
QR kodlarını kullanarak da erişebilirsiniz.

Android iOS

 o Camera Connect’in desteklediği işlem sistemi sürümleri için Camera 
Connect’in indirme sitesine başvurun.
 o Fotoğraf makinesinin ve Camera Connect’in arayüzü veya işlevlerinde, 
fotoğraf makinesi aygıt yazılımı güncellemeleri veya Camera Connect, 
Android, iOS, vb.’deki uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik 
olabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin veya Camera Connect’in 
özellikleri, bu kullanım kılavuzunda verilen örnek ekranlar veya işlem 
talimatlarından farklı olabilir.
 o QR kodunun okunması için bir uygulama gerekir.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Wi-Fi ile Bluetooth Uyumlu Akıllı Telefona Bağlanma

Kameradaki Adımlar (1)

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 [Wi-Fi ayarları]’nı seçin.

3 [Wi-Fi]'yi seçin.

4 [Açık]’ı seçin.
 z [Wi-Fi ayarları] ekranı 
görüntülendikten sonra, <M> 
tuşuna basarak [Kablosuz iletişim 
ayarları] ekranına geri dönün.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

5 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

6 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

7 [Akıllı telefon]’u seçin.

8 [Rumuz] kaydedin.

 z Görüntülenen rumuzu kullanırken 
<M> tuşuna basın.

 z Rumuzu gerektiğine değiştirebilirsiniz 
(s.514).
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

9 [Tamam]'ı seçin.

10 [Eşleştirme]’yi seçin.

11 Bir öğe seçin.
 z Camera Connect uygulaması zaten 
kurulmuşsa, [Gösterme]’yi seçin.

 z Camera Connect kurulu değilse 
[Android] veya [iOS]’u seçin, akıllı 
telefonla görüntülenen QR kodunu 
taratıp Google Play veya App Store’a 
ulaşarak Camera Connect’i kurun.
 g Şimdi eşleştirme başlar.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Akıllı Telefondaki Adımlar (1)

12 Bluetooth işlevini açın.

13 Camera Connect'i başlatın.

14 Eşleştirme yapılacak fotoğraf 
makinesini seçin.
 g Android akıllı telefon kullanıyorsanız, 
16. Adıma geçin.

15 [Eşleştir]’e dokunun (sadece iOS).
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Kameradaki Adımlar (2)

16 [Tamam]'ı seçin.

17 <0> tuşuna basın.
 z Eşleştirme tamamlanır ve fotoğraf 
makinesi Bluetooth aracılığı ile akıllı 
telefona bağlanır.
 g Ana Camera Connect penceresinde 
bir Bluetooth simgesi görüntülenir.

 o Fotoğraf makinesi bilgisayara veya başka bir cihaza arabirim kablosuyla 
bağlıyken eşleştirme yapamaz veya Bluetooth kullanamazsınız.
 o Fotoğraf makinesi Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki veya daha fazla 
cihaza bağlanamaz.
 o Fotoğraf makinesinin otomatik kapanma işlevi etkinleştirilse bile 
Bluetooth bağlantısı pil gücünden harcar. Bu nedenle makineyi 
kullanırken pil seviyesi düşük olabilir.

Bluetooth bağlantısı kurulmuşken, akıllı telefona çekimleri göndermek için 
fotoğraf makinesiyle işlem yapabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. s. 448.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

434 © CANON EURASIA 2018

Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Akıllı Telefondaki Adımlar (2)

18 Bir Camera Connect işlevi seçin.
 z iOS’ta, makine bağlantısını 
onaylamanızı isteyen bir mesaj 
görüntülendiğinde [Katıl]’ı seçin.

 z Camera Connect işlevleri için bkz. s. 
444.
 g Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda, seçilen 
işlevin ekranı görüntülenir.

 g Fotoğraf makinesinde [qWi-Fi açık] 
mesajı görüntülenir.
 g Ana Camera Connect penceresinde 
Bluetooth ve Wi-Fi simgeleri yanar.

Bluetooth uyumlu bir akıllı telefonla Wi-Fi bağlantısı artık 
kurulmuştur.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

435© CANON EURASIA 2018

Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

 z Wi-Fi bağlantısının sonlandırılması ile ilgili bilgi almak için bkz. “Wi-Fi 
Bağlantısını Sonlandırma" (s.457).

 z Wi-Fi bağlantısı sonlandırıldığında fotoğraf makinesi Bluetooth 
bağlantısına geçer.

 z Yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmak için bkz. “Wi-Fi ile Yeniden 
Bağlanma” (s.509).

[qWi-Fi açık] Ekranı

Bağlantıyı kes,çık
 z Wi-Fi bağlantısını sonlandırır.

Ayarı onayla.
 z Ayarları kontrol edebilirsiniz.

Hata bilgileri
 z Bir Wi-Fi bağlantısı hatası meydana geldiğinde, hata bilgilerini 
kontrol edebilirsiniz.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

[Bluetooth işlevi] Ekranı
[Bluetooth işlevi] ekranında, Bluetooth işlevi ayarlarını değiştirebilir 
veya kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth işlevi
 z Fotoğraf makinesiyle eşleştirilecek 
cihazı seçin.

 z Bluetooth işlevini kullanmıyorsanız, 
[Kapalı]’yı seçin.

Eşleştirme
 z Fotoğraf makinesini [Bluetooth 
işlevi] içinde seçilen cihazla eşleştirin.

Bağlantı bilgisi kontrol/sil
 z Eşleştirilen cihazın adını ve iletişim 
durumunu kontrol edebilirsiniz.

 z Eşleştirilen cihazın kaydını kaldırmak 
için <B> tuşuna basın. Ayrıntılar 
için bkz. “Eşleştirilen Cihaz Kaydını 
Silme” (s.439).

Bluetooth adresi
 z Fotoğraf makinesinin Bluetooth 
adresini kontrol edebilirsiniz.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Kapalıysa bağlı kal
 z [Açık] seçimi yapıldığında makine 
kapalı olduğunda Wi-Fi bağlantısı ile 
makinedeki görüntüleri izleyebilir ve 
makineyi başka şekillerden kontrol 
edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. s. 
“Makine Kapalı Olduğunda Wi-Fi 
Bağlantısı Kurma”.

Makine Kapalı Olduğunda Wi-Fi Bağlantısı Kurma
Cihazlar eşleştirildikten sonra bir akıllı telefon kullanarak Wi-Fi 
üzerinden bağlanabilir ve fotoğraf makinesi kapalı olsa bile makinedeki 
görüntülerinizi aktarabilirsiniz.

[Kapalıysa bağlı kal] ayarı

1 [Bluetooth işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Bluetooth işlevi]’ni 
seçin.

2 [Kapalıysa bağlı kal]’ı [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z [Bluetooth işlevi] ekranında 
[Kapalıysa bağlı kal]’ı [Açık] olarak 
ayarlayın.
Fotoğraf makinesi kapalı olsa bile 
Bluetooth üzerinden akıllı telefon ile 
eşleştirilmiş halde kalır.
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Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Makine Kapalı Olduğunda Wi-Fi Bağlantısı Kurma

1 Camera Connect'i başlatın.
 z Fotoğraf makinesiyle Bluetooth 
aracılığıyla eşleştirilen akıllı telefonda 
Camera Connect’i başlatın.

2 [Kameradaki görüntüler]’i seçin.
 z Camera Connect menüsünde 
[Makinedeki görüntüler]’e dokunun.
iOS’ta, makine bağlantısını 
onaylamanızı isteyen bir mesaj 
görüntülendiğinde [Katıl]’ı seçin.
Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda fotoğraf 
makinesindeki görüntülerin listesi 
görüntülenir.

Camera Connect’i kullanma
 z Camera Connect’i kullanarak görüntüleri bir akıllı telefona 
aktarabilir ve fotoğraf makinesindeki görüntüleri silebilir veya 
derecelendirebilirsiniz.

 z Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak için ana Camera Connect 
penceresinde [ ] simgesine dokunun (s.457).

 o Makine ile akıllı telefonu Bluetooth aracılığıyla eşleştirmediyseniz 
bu özelliği kullanamazsınız.
 o Kablosuz ayarlar sıfırlandığında veya akıllı telefon bağlantı bilgileri 
silindiğinde bu işlevi kullanamazsınız.
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Eşleştirilen Cihaz Kaydını Silme
Fotoğraf makinesini farklı bir akıllı telefonla eşleştirmek için [Bluetooth 
işlevi] ekranında eşleştirilmiş cihazın kaydını silin (s.436).

Kameradaki Adımlar

1 [Bağlantı bilgisi kontrol/sil]’i seçin.

2 <B> tuşuna basın.

3 Bağlantı bilgilerini silin.
 z [Tamam]'ı seçin.

Akıllı Telefondaki Adımlar

4 Fotoğraf makinesi kaydını silin.
 z Akıllı telefonun Bluetooth ayarlarında, 
kaydını sileceğiniz fotoğraf 
makinesinin rumuzunu seçin.
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[Wi-Fi işlevi] menüsünden Wi-Fi ile Akıllı Telefona 
Bağlanma

Kameradaki Adımlar (1)

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 [q] (Akıllı telefona bağlan) 
simgesini seçin.

 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin. 
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6 Bir öğe seçin.
 z Camera Connect uygulaması zaten 
kurulmuşsa, [Gösterme]’yi seçin.

 z Camera Connect kurulu değilse, 
soldaki ekranda [Android] veya 
[iOS]’u seçin, akıllı telefonla 
görüntülenen QR kodunu taratın, 
sonra Google Play veya App Store’a 
ulaşarak Camera Connect’i kurun.

(1)

(2)

7 SSID (ağ adı) ve parolayı kontrol 
edin.

 z Fotoğraf makinesi ekranında 
görüntülenen SSID (1) ve parolayı 
(2) kontrol edin. SSID sonunda “_
Canon0A” görüntülenir.

 z [Wi-Fi ayarları]’nda, [Parola]’yı 
[Hiçbiri] olarak ayarlamışsanız parola 
görüntülenmez veya gerekmez. 
Ayrıntılar için bkz. s. 533.

7. Adımda [Ağı değiştir]’i seçerek, bir erişim noktası üzerinden Wi-Fi 
bağlantısı kurabilirsiniz (s.496).
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Akıllı Telefondaki Adımlar
Akıllı telefondaki ekran 
(örnek) 8 Akıllı telefondan işlem yaparak Wi-

Fi bağlantısı kurun.
 z Akıllı telefonun Wi-Fi işlevini 
etkinleştirin, sonra 7. Adımda kontrol 
ettiğiniz SSID'yi (ağ adı) seçin.

 z Parola için 7. Adımda kontrol ettiğiniz 
parolayı girin.

9 Camera Connect'i başlatın.
 z Fotoğraf makinesinde [Bağlantı 
bekleniyor] ekranı görüntülendiğinde, 
akıllı telefonda Camera Connect 
uygulamasını başlatın.

10 Wi-Fi ile bağlanılacak fotoğraf 
makinesini seçin.

 z Camera Connect uygulamasında 
[Fotoğraf Makineleri] başlığından 
Wi-Fi bağlanacağınız fotoğraf 
makinesini seçin ve dokunun.

Kameradaki Adımlar (2)

11 Wi-Fi bağlantısı kurun.
 z [Tamam]'ı seçin.
 z Görüntülenecek görüntüleri belirlemek 
için <B> tuşuna basın. Bunları 
ayarlamak için 459. sayfadaki 5. 
Adıma gidin.
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 g Akıllı telefonda Camera Connect’in 
ana penceresi görüntülenir.

Akıllı telefonla Wi-Fi bağlantısı artık 
kurulmuştur.

 z Fotoğraf makinesinde Camera 
Connect’i kullanarak işlem yapın. Bkz. 
s. 444.

 z Wi-Fi bağlantısının sonlandırılması ile ilgili bilgi almak için bkz. “Wi-Fi 
Bağlantısını Sonlandırma" (s.457).

 z Yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmak için bkz. “Wi-Fi ile Yeniden 
Bağlanma” (s.509).

[qWi-Fi açık] Ekranı

Bağlantıyı kes,çık
 z Wi-Fi bağlantısını sonlandırır.

Ayarı onayla.
 z Ayarları kontrol edebilirsiniz.

Hata bilgileri
 z Bir Wi-Fi bağlantısı hatası meydana geldiğinde, hata bilgilerini 
kontrol edebilirsiniz.

Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda fotoğraf makinesi menüsünden ([Görüntüleri 
akıllı telefona gönder]) veya oynatma sırasında Hızlı Kontrol ekranından 
bir akıllı telefona görüntü gönderebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. s. 448.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

444 © CANON EURASIA 2018

Wi-Fi ile Akıllı Telefona Bağlanma

Kamerayı Akıllı Telefonla Çalıştırma
Camera Connect’in ana işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

Kameradaki görüntüler
 z Kamerada kayıtlı çekimler 
görüntülenebilir.

 z Kamerada kayıtlı çekimler bir akıllı 
telefona kaydedilebilir.

 z Kamerada kayıtlı olan çekimlere silme 
gibi işlemler uygulanabilir.

Uzaktan canlı görünüm çekimi
 z Kameranın Canlı Görünüm çekimi işlemi bir akıllı telefonda 
görüntülenebilir.

 z Uzaktan kumanda işlemiyle çekim yapabilirsiniz.
Otomatik aktarım 

 z Fotoğraf makinesinin ve uygulama ayarının çekimleri yapıldığı anda 
otomatik olarak akıllı telefona göndermesini sağlar (s.446).

Konum bilgileri
 z Bu fotoğraf makinesi desteklemez.

Kamera ayarları
 z Fotoğraf makinesi ayarları değiştirilebilir.
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 o Uzaktan çekim ile bir video kaydı yapılırken Wi-Fi bağlantısı kesilirse 
makine aşağıdakiler meydana gelir.
• Video çekim modunda kaydı devam eden videonun kaydı devam eder.
• Fotoğraf çekimi modunda kaydı devam eden videonun kaydı sona erer.
 o Fotoğraf çekimi modundan video çekim moduna geçmek için Camera 
Connect’i kullandıktan sonra çekim yapmak için fotoğraf makinesini 
kullanamazsınız.
 o Akıllı telefonla Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra belirli işlevler 
kullanılamaz.
 o Uzaktan çekimde AF hızı yavaşlar.
 o İletişim durumuna bağlı olarak, çekimlerin görüntülenmesi veya 
deklanşör serbest bırakılma zamanlaması gecikebilir.
 o Görüntüleri bir akıllı telefona kaydederken, makinenin deklanşör 
tuşuna bassanız bile fotoğraf çekemezsiniz. Ayrıca makinenin ekran da 
kapanabilir.
 o Makinenin açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirir veya kart 
yuvası kapağı veya pil kompartımanı kapağını açarsanız Wi-Fi bağlantısı 
kesilir.
 o Akıllı telefona RAW görüntü kaydedemezsiniz. RAW görüntü seçildiğinde 
JPEG olarak kaydedilir.
 o Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda makinenin otomatik kapanma işlevi 
çalışmaz.

Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda akıllı telefonun güç tasarrufu işlevini 
kapatmanızı öneririz.
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Görüntüleri Çekim Sırasında Otomatik Olarak Akıllı Telefona 
Gönderme

Çekimleriniz otomatik olarak gönderilebilir. Bu adımları uygulamadan 
önce fotoğraf makinesi ile akıllı telefonun Wi-Fi ile bağlandığından emin 
olun.

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 [Wi-Fi ayarları]’nı seçin.

3 [Çekim sonunda akl.tlf. gönder]’i 
seçin.

4 [Otomatik gönder]’i [Açık] olarak 
ayarlayın.
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5 [Gönderme boyutu]’nu ayarlayın.
 z Görüntü boyutunu seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

6 Resmi çekin.
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Fotoğraf Makinesindeki Görüntüleri Akıllı Telefona Gönderme

Fotoğraf makinesini kullanarak görüntüleri Bluetooth üzerinden 
eşleştirilmiş (sadece Android cihazlar) veya Wi-Fi üzerinden bağlanmış 
bir akıllı telefona gönderebilirsiniz.
(1) [Görüntüleri akıllı telefona gönder]’i Seçerek Görüntü 
Gönderme

1 [55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı 
seçin.

2 [Görüntüleri akıllı telefona gönder]’i 
seçin.
 g Bu adımı Bluetooth aracılığıyla 
bağlantı kurulmuşken 
gerçekleştirirseniz bir mesaj 
görüntülenir ve Wi-Fi bağlantısına 
geçiş yapılacağını bildirir.

3 Gönderme seçeneklerini belirleyin 
ve görüntüleri gönderin.
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2) Oynatma Sırasında Hızlı Kontrol Ekranından Görüntü Gönderme

1 Görüntüyü oynatın.

2 <Q> tuşuna basın.

3 [q] seçimi yapın.
 g Bu adımı Bluetooth aracılığıyla 
bağlantı kurulmuşken 
gerçekleştirirseniz bir mesaj 
görüntülenir ve Wi-Fi bağlantısına 
geçiş yapılacağını bildirir.

4 Gönderme seçeneklerini belirleyin 
ve görüntüleri gönderin.
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(3) Gönderme Seçeneklerini Belirleme ve Görüntüleri 
Gönderme

Çekimleri Teker Teker Gönderme

1 Göndermek üzere bir görüntü 
seçin.

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek göndermek 
üzere bir görüntü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını saat yönü tersine 
çevirirseniz, indeks ekranını 
kullanarak bir görüntü seçebilirsiniz.

2 [Gösterilen görüntüyü gönder]’i 
seçin.

 z [Gönderme boyutu] içinde, 
görüntüyü gönderme boyutunu 
seçebilirsiniz.
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Seçilen Birden Fazla Çekimi Gönderme

1 <0> tuşuna basın.

2 [Seçilenleri gönder]’i seçin.

3 Gönderilecek çekimleri seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek göndermek 
üzere bir görüntü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını saat yönü tersine 
çevirirseniz, üç görüntülü ekrana 
geçerek görüntüleri seçebilirsiniz. 
Tek tek görüntü izleme ekranına geri 
dönmek için ayrıca <1> tuşuna basıp 
<6> kadranıyla işlem yapabilirsiniz.

 z Gönderilecek görüntüleri seçtikten 
sonra <M> tuşuna basın.
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4 Görüntü seçiminden çıkın.
 z [Tamam]'ı seçin.

5 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

6 [Gönder]’i seçin.

Belirlenen Aralıktaki Görüntüleri Gönderme

1 <0> tuşuna basın.

2 [Aralığı gönder]’i seçin.
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3 Görüntü aralığını belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z Son fotoğrafı (bitiş noktası) seçin, 
sonra <0> tuşuna basın.

 z Seçimi iptal etmek için bu adımı 
tekrarlayın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını çevirirseniz, indeks 
ekranında gösterilen görüntü sayısını 
değiştirebilirsiniz.

4 Aralığı onaylayın.
 z <M> tuşuna basın.

5 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

6 [Gönder]’i seçin.
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Karttaki Tüm Görüntüleri Gönderme

1 <0> tuşuna basın.

2 [Karttakilerin tümünü gönder]’i 
seçin.

3 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

4 [Gönder]’i seçin.
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Arama Koşullarına Uygun Görüntüleri Gönderme
[Görüntü arama koşullarını ayarla] seçeneğinde belirlenen arama 
koşullarıyla eşleşen tüm görüntüleri tek seferde gönderin.
[Görüntü arama koşullarını ayarla] ile ilgili ayrıntılar için bkz. 
“Görüntüleri Oynatmak için Filtreleme” (s.313).

1 <0> tuşuna basın.

2 [Bulunanların tümünü gönder]’i 
seçin.

3 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

4 [Gönder]’i seçin.
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Görüntü Aktarımını Sonlandırma
Bluetooth ile Eşleştirildiğinde Fotoğraf Makinesinden Görüntü 
Gönderme (Android)

 z Görüntü aktarım ekranında <M> 
tuşuna basın.

 z Soldaki ekranda [Tamam]’ı seçerek 
görüntü aktarımını ve Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

Wi-Fi Bağlantısı ile Fotoğraf Makinesinden Görüntü Gönderme
 z Görüntü aktarım ekranında <M> 
tuşuna basın.

 z Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak için 
bkz. “Wi-Fi Bağlantısını Sonlandırma" 
(s.457).
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 o Görüntü aktarımı işlemi sürerken fotoğraf makinesinin deklanşör tuşuna 
bassanız bile fotoğraf çekemezsiniz.
 o Fotoğraf makinesi başka bir cihaza Wi-Fi üzerinden bağlı olduğunda Wi-
Fi üzerinden çok sayıda akıllı telefona bağlanamaz.

 o Görüntü aktarımını iptal etmek için aktarım sırasında [İptal] seçimi 
yapın.
 o Tek seferde en fazla 999 dosya seçebilirsiniz.
 o Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda akıllı telefonun güç tasarrufu işlevini 
kapatmanızı öneririz.
 o Görüntü boyutunu küçülttüğünüzde, aynı anda gönderilen görüntüler 
de yeniden boyutlandırılır. Videoları veya b boyutlu fotoğrafları 
küçültemezsiniz.
 o Makineyi beslemek için pil kullanırsanız, pilin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.
 o Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda makinenin otomatik kapanma işlevi 
çalışmaz.

Wi-Fi Bağlantısını Sonlandırma
Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın.

Camera Connect ekranında [ ] 
simgesine dokunun.

[qWi-Fi açık] ekranında, [Bağlantıyı 
kes,çık]’ı seçin.

 z [qWi-Fi açık] ekranı 
görüntülenmezse, [55: Kablosuz 
iletişim ayarları] ekranında [Wi-Fi 
işlevi]’ni seçin.

 z [Bağlantıyı kes,çık]’ı seçin, sonra 
onay iletişim ekranında [Tamam]’ı 
seçin.
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Görüntülenecek Çekimleri Belirleme
Fotoğraf makinesiyle işlem yaparak akıllı telefonda görüntülenecek 
çekimleri belirleyebilirsiniz. Görüntüleri Wi-Fi bağlantısı kesildikten 
sonra belirleyebilirsiniz.

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 [q] seçimi yapın.
 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

3 [Cihaz bilgisi düzenle]’yi seçin.

4 Bir akıllı telefon seçin.
 z Görüntüleri izlemek istediğiniz akıllı 
telefonun adını seçin.
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5 [İzlenebilir görüntüler]’i seçin.

6 Bir öğe seçin.
 z Ayar ekranına erişmek için [Tamam]’ı 
seçin.

[Tüm görüntüler]
Kartta kayıtlı tüm çekimler görüntülenebilir.

[Eski günlerden görüntüler]
Çekim tarihine göre görüntülenecek 
çekim belirleyin. Dokuz gün öncesine 
kadar çekilmiş görüntüler belirlenebilir.

 z Bir öğe seçin.
 z [Eski günlerden görüntüler] seçimi 
yapıldığında, geçerli günden itibaren 
belirlenen gün sayısı kadar önce 
çekilen görüntüler izlenebilir. <W> 
<X> tuşlarına basarak gün sayısını 
belirleyin, sonra seçimi onaylamak 
için <0> tuşuna basın.

 z [Tamam]’ı seçtikten sonra 
görüntülenecek görüntüler ayarlanır.

[İzlenebilir görüntüler] ayarı [Tüm görüntüler] dışında bir seçeneğe 
ayarlandığında uzaktan çekim yapılamaz.
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[Derecelendirmeye göre seç]
Görüntülenecek görüntüleri bir 
derecelendirme eklenmiş (veya 
eklenmemiş) olmasına veya 
derecelendirme tipine göre belirleyin.

 z Derece türünü seçtikten sonra 
görüntülenecek görüntüler ayarlanır.

[Dosya numarası aralığı] (Aralığı seçin)

(1) (2)

Görüntülenecek görüntüleri belirlemek 
için dosya numarasına göre düzenlenen 
görüntülerden bir ilk ve son görüntü 
seçin.

(1) Görüntü seçim ekranını görüntülemek 
için <0> tuşuna basın.
<Y> <Z> tuşları veya <5> kadranı 
ile bir görüntü seçin.
<1> tuşuna basar ve <6> kadranını 
saat yönü tersine çevirirseniz, indeks 
ekranını kullanarak bir görüntü 
seçebilirsiniz.

(2) İlk görüntüyü seçin (1), sonra <0> 
tuşuna basın.

(3) <Z> tuşuna basarak son görüntüyü (2) 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

(4) [Tamam]'ı seçin.
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Bu bölümde fotoğraf makinesinin Wi-Fi üzerinden bir bilgisayara nasıl 
bağlanacağı ve EOS yazılımı veya diğer özel yazılımlar kullanılarak 
makine işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır. Wi-Fi 
bağlantısını kurmadan önce EOS yazılımı veya diğer özel yazılımın en 
son sürümünü yükleyin.
Bilgisayarı çalıştırma talimatları için bilgisayarın kullanım kılavuzuna 
bakın.

Fotoğraf Makinesini EOS Utility ile Çalıştırma
EOS Utility’yi (EOS yazılımı) kullanarak çeşitli makine işlemlerini 
gerçekleştirebilirsiniz.
Kameradaki Adımlar (1)

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 [D] (Uzaktan kumanda (EOS 
Utility)) seçimi yapın.

 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.
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5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin.

(1)

(2)

6 SSID (ağ adı) ve parolayı kontrol 
edin.

 z Fotoğraf makinesi ekranında 
görüntülenen SSID (1) ve parolayı (2) 
kontrol edin.

 z [Wi-Fi ayarları]’nda, [Parola]’yı 
[Hiçbiri] olarak ayarlamışsanız parola 
görüntülenmez veya gerekmez. 
Ayrıntılar için bkz. s. 533.

Bilgisayardaki Adımlar (1)
Bilgisayardaki ekran (örnek)

7 SSID'yi seçin, sonra parolayı girin.

 z Bilgisayarın ağ ayarı ekranında, 
6. Adımda kontrol ettiğiniz SSID'yi 
seçin. SSID sonunda “_Canon0A” 
görüntülenir.

 z Parola için 6. Adımda kontrol ettiğiniz 
parolayı girin.
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Kameradaki Adımlar (2)

8 [Tamam]'ı seçin.
 g Aşağıdaki mesaj görüntülenir. Burada 
“******”, bağlantı kurulacak fotoğraf 
makinesinin MAC adresinin son altı 
basamağını temsil eder.

Bilgisayardaki Adımlar (2)

9 EOS Utility’yi başlatın.

10 EOS Utility’de [Pairing over Wi-Fi/
LAN]’ı tıklayın.

 z Güvenlik duvarı ile ilgili bir mesaj 
görüntülenirse, [Evet]’i seçin.

11 [Bağlan]’ı tıklayın.
 z Bağlanılacak kamerayı seçin, sonra 
[Bağlan]’ı tıklayın.
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Kameradaki Adımlar (2)

12 Wi-Fi bağlantısı kurun.
 z [Tamam]'ı seçin.

[DWi-Fi açık] Ekranı
Bağlantıyı kes,çık

 z Wi-Fi bağlantısını sonlandırır.
Ayarı onayla.

 z Ayarları kontrol edebilirsiniz.
Hata bilgileri

 z Bir Wi-Fi bağlantısı hatası meydana 
geldiğinde, hata bilgilerini kontrol 
edebilirsiniz.

Bilgisayarla Wi-Fi bağlantısı artık kurulmuştur.
 z Fotoğraf makinesini EOS Utility’yi kullanarak çalıştırın.
 z Yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmak için bkz. “Wi-Fi ile Yeniden 
Bağlanma” (s.509).
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 o Uzaktan çekim ile bir video kaydı yapılırken Wi-Fi bağlantısı kesilirse 
makine aşağıdakiler meydana gelir.
• Video çekim modunda kaydı devam eden videonun kaydı devam eder.
• Fotoğraf çekimi modunda kaydı devam eden videonun kaydı sona erer.
 o Fotoğraf çekimi modundan video çekim moduna geçmek için EOS 
Utility’yi kullandıktan sonra fotoğraf makinesini kullanarak işlem 
yapamazsınız.
 o EOS Utility ile Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra belirli işlevler 
kullanılamaz.
 o Uzaktan çekimde AF hızı yavaşlar.
 o İletişim durumuna bağlı olarak, çekimlerin görüntülenmesi veya 
deklanşör serbest bırakılma zamanlaması gecikebilir.
 o Uzaktan Canlı Görünüm çekiminde, görüntü aktarım hızı arabirim 
kablosuyla bağlantı ile yapılandan daha düşüktür. Bu nedenle hareketli 
konular düzgün görüntülenmeyebilir.
 o Makinenin açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirir veya kart 
yuvası kapağı veya pil kompartımanı kapağını açarsanız Wi-Fi bağlantısı 
kesilir.
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Görüntüleri Otomatik Olarak Bilgisayara Gönderme
Özel yazılım Image Transfer Utility 2 ile fotoğraf makinesindeki 
görüntüleri otomatik olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
Bilgisayardaki Adımlar (1)

1 Bilgisayar ile erişim noktasını bağlayın 
ve Image Transfer Utility 2’yi başlatın.

 z Image Transfer Utility 2’de eşleştirme 
ayarları ekranına erişin.

 z Image Transfer Utility 2 ilk kez 
başlatıldığında ekrana gelen 
talimatları uyguladığınızda eşleştirme 
ayarı görüntülenir.

Kameradaki Adımlar

2 [Görüntüleri bilgi. oto. gönder]’i 
seçin.

 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi ayarları]’nı seçin.

 z [Wi-Fi ayarları] ekranında, 
[Görüntüleri bilgi. oto. gönder]’i 
seçin.

3 [Otomatik gönder] içinde [Açık]’ı 
seçin.

 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).



-C
an

on
 E

ura
sia

-

467© CANON EURASIA 2018

Wi-Fi ile Bilgisayara Bağlanma

4 [Tamam]'ı seçin.

5 Erişim noktasına Wi-Fi aracılığıyla 
bağlanın.

 z Fotoğraf makinesi ile bilgisayara 
bağlı erişim noktası arasında Wi-Fi 
bağlantısı kurun. Bağlantı talimatları 
için bkz. “Erişim Noktalarıyla Wi-Fi 
Bağlantısı” (s.496).

6 Fotoğraf makinesiyle eşleştirilecek 
bilgisayarı seçin.

Bilgisayardaki Adımlar (2)

7 Fotoğraf makinesi ile bilgisayarı 
eşleştirin.

 z Fotoğraf makinesini seçin, sonra 
[Eşleştirme]’yi tıklayın.
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Makinedeki Görüntüleri Otomatik Olarak Bilgisayara Gönderme

1 [Wi-Fi ayarları] ekranında, 
[Görüntüleri bilgi. oto. gönder]’i 
seçin.

2 [Görüntü gönderme seçenekleri]’ni 
seçin.

3 Gönderilecek çekimleri seçin.
 z [Aralığı gönder] içinde [Seçilen 
görüntüler]’i seçerseniz, 
[Gönderilecek görüntüleri seç] 
ekranda gönderilecek çekimleri 
belirleyin.

4 Bilgisayar ile erişim noktasını Wi-

Fi üzerinden bağlayın ve Image 
Transfer Utility 2’yi başlatın.

 z Fotoğraf makinesini erişim noktasının 
kapsama alanı dahilinde açarsanız 
görüntüler otomatik olarak bilgisayara 
gönderilir.

 o Otomatik kapanma kapalı olur.
 o Otomatik aktarımdan sonra çekilen görüntüler, fotoğraf makinesi yeniden 
başlatıldığında otomatik olarak gönderilir.

 o Otomatik aktarım otomatik başlamazsa, makineyi yeniden başlatmayı deneyin.

Otomatik aktarım sırasında çekilen görüntüler de otomatik olarak gönderilir.
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Bu bölümde fotoğraf makinesinin Wi-Fi aracılığıyla doğrudan bir 
yazıcıya bağlayarak baskı alınabileceği açıklanır. Yazıcıyı çalıştırma 
talimatları için yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.

Wi-Fi Bağlantısı Kurma

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 [l] (Wi-Fi yazıcıdan baskı) seçimi 
yapın.

 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin.
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(1)

(2)

6 SSID (ağ adı) ve parolayı kontrol 
edin.

 z Fotoğraf makinesi ekranında 
görüntülenen SSID (1) ve parolayı (2) 
kontrol edin.

 z [Wi-Fi ayarları]’nda, [Parola]’yı 
[Hiçbiri] olarak ayarlamışsanız parola 
görüntülenmez veya gerekmez. 
Ayrıntılar için bkz. s. 533.

7 Yazıcıyı ayarlayın.
 z Kullanılacak yazıcının Wi-Fi ayarları 
menüsünde kontrol ettiğiniz SSID’yi 
seçin.
SSID sonunda “_Canon0A” 
görüntülenir.

 z Parola için 6. Adımda kontrol ettiğiniz 
parolayı girin.

8 Yazıcıyı seçin.
 z Algılanan yazıcıların listesinde, Wi-Fi 
aracılığıyla bağlanacak yazıcıyı seçin.

 z 16 veya daha fazla yazıcı 
algılandığında veya arama 3 
dakikayı aştığında [Tekrar ara]’yı 
seçebilirsiniz.

9 Fotoğrafları yazdırın (s.472).
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PictBridge (Kablosuz LAN) işlevini destekleyen Wi-Fi yazıcılarla Wi-Fi 
bağlantısı kurulabilir.

Bir erişim noktası üzerinden Wi-Fi bağlantısı kurmak için bkz. “Erişim 
Noktalarıyla Wi-Fi Bağlantısı” (s.496).
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Fotoğrafları yazdırın

Çekimleri Teker Teker Yazdırma

1 Yazdırılacak resmi seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek yazdırmak 
üzere bir görüntü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z <u> tuşuna basar ve <6> 
kadranını saat yönü tersine 
çevirirseniz, indeks ekranını 
kullanarak bir görüntü seçebilirsiniz.

2 [Fotoğrafı yazdır]'ı seçin.

3 Resmi yazdırın.
 z Baskı ayarı prosedürleri için bkz. s. 
475.

 z [Yazdır]’ı seçip [Tamam]’a basarsanız 
baskı başlar.
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Seçenekleri Belirleyerek Baskı

1 <0> tuşuna basın.

2 [Baskı emri]'ni seçin.

3 Baskı seçeneklerini ayarlayın.
 z Ayar prosedürleri için “Dijital Baskı 
Emri Formatı (DPOF)” konusuna 
bakın (s.353).

 z Baskı emri bir Wi-Fi bağlantısı 
kurulmadan önce tamamlanırsa, 4. 
Adıma gidin.

4 [Baskı]'yı seçin.
 z Bir fotoğraf seçildiği ve yazıcı baskıya 
hazır olduğu zaman [Baskı] seçilebilir.

5 [Kağıt ayarları]’nı seçin (s.475)
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6 Resmi yazdırın.
 z [Tamam] seçildiğinde baskı başlar.

 o Yazıcıyla Wi-Fi bağlantısı kurulmuşken fotoğraf makinesinin deklanşör 
tuşuna bassanız bile fotoğraf çekemezsiniz.
 o Videolar yazdırılamaz.
 o Baskı öncesinde kağıt boyutunu ayarlayın.
 o Bazı yazıcılarda dosya numarası yazdırılamayabilir.
 o [Kenarlı] seçimi yapılırsa, bazı yazıcılarda kenarlık üzerinde tarih baskısı 
yapabilir.
 o Yazıcıya bağlı olarak, parlak arka plana veya kenarlığa yazdırılırsa tarih 
silik çıkabilir.
 o RAW görüntüler [Baskı emri] seçilerek yazdırılamaz. Baskı alırken 
[Fotoğrafı yazdır]’ı seçin ve yazdırın.

 o Makineyi beslemek için pil kullanırsanız, pilin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.
 o Fotoğraf dosya boyutuna ve fotoğraf kalitesine bağlı olarak [Baskı] 
seçimi yaptıktan sonra baskının başlaması biraz gecikebilir.
 o Baskıyı durdurmak için [Durdur] görüntülenirken <0> tuşuna basın, 
sonra [Tamam]'ı seçin.
 o [Baskı emri] ile baskı alırken, baskıyı durdurur ve sonra kalan 
fotoğrafları yazdırmaya devam etmek isterseniz, [Sürdür]’ü seçin. 
Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, baskının devam etmeyeceğini 
unutmayın.
• Baskıyı devam ettirmeden önce baskı emri almış görüntülerin baskı 

emrini değiştirirseniz veya baskı emri alan görüntüleri silerseniz.
• İndeks ayarlandığında, baskıya devam etmeden önce kağıt ayarını 

değiştirirseniz.
• Baskıyı durdurduğunuzda kartın kalan kapasitesi düşük olursa.
 o Baskı sırasında bir sorun oluşursa, bkz. s. 480.
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Baskı Ayarları
Ekran göstergesi ve ayar seçenekleri yazıcıya bağlı olarak 
değişebilir. Ayrıca belirli ayarlar kullanılamayabilir. Ayrıntılar için, 
yazıcının kullanım kılavuzuna başvurun.
Baskı ayarı ekranı

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)(8)

(1) Tarihi veya dosya numarası yazdırmayı açar/kapatır (s.477).
(2) Baskı efektlerini ayarlar (s.477).
(3) Baskı miktarını ayarlar (s.478).
(4) Baskı alanını ayarlar (s.479).
(5) Kağıt boyutunu, tipini ve sayfa düzenini ayarlar (s.476).
(6) Görüntü seçim ekranına geri döner.
(7) Baskıyı başlatır.
(8) Ayarladığınız kağıt boyutu, tipi ve sayfa düzeni görüntülenir.
* Yazıcıya bağlı olmak üzere tarih ve dosya numarası baskısı veya kırpma 

gibi ayarları seçmek mümkün olmayabilir.

Kağıt Ayarları
 z [Kağıt ayarları]'nı seçin.
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[Q] Kağıt Boyutunu Ayarlama
 z Yazıcıda kağıt boyutunu seçin.

[Y] Kağıt Tipini Ayarlama
 z Yazıcıda kağıt tipini seçin.

[U] Sayfa Düzenini Seçme
 z Sayfa düzenini seçin.

Kenarsız Kenarlık olmadan baskı alır. Yazıcınız kenarsız baskı alamıyorsa, 
baskı kenarlı olacaktır.

Çerçeveli Beyaz kenarlıklı baskı alınır.
xx üstü Tek sayfaya 2, 4, 8, 9, 16, 20 veya 35 fotoğraf yazdırma seçeneği.
Varsayılan Sayfa düzeni yazıcı modeline veya ayarlarına bağlı olarak değişir.

Görüntünün en/boy oranı, baskı kağıdının en/boy oranından farklıysa, 
kenarsız bir baskı alındığında görüntü kırpılır. Görüntü kırpılınca, daha az 
sayıda piksel kullanılacağı için, baskı daha grenli görülebilir.
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Tarih/Dosya Numarası Baskısı Ayarı
 z [I] seçimi yapın.
 z Yazdırılacak fotoğrafları seçin.

Baskı Efektlerini Ayarlama (Görüntü Optimizasyonu)
Ekranda görüntülenen içerik yazıcıya bağlı olarak değişir.

 z [E] seçimi yapın.
 z Baskı efektlerini seçin.

Opsiyon Baskı Efekti

[E] Varsayılan
Baskı efektleri yazıcıya bağlı olarak farklılaşır. Ayrıntılar 
için, yazıcının kullanım kılavuzuna başvurun.

[E] Açık
Yazıcının standart renkleriyle yazdırır. Görüntünün Exif 
bilgileri kullanılarak otomatik düzeltme yapılır.

[E] Kapalı Otomatik düzeltme yapılmaz.

[E] Kırmızı Göz1
Kırmızı gözlü konuya neden olan flaşlı çekimlerde etkilidir. 
Baskı için kırmızı göz azaltılır.

Genişletilmiş ISO hızı (H) çekilen bir resmin çekim bilgileri yazdırılırsa, 
doğru ISO hızı yazdırılmayabilir.
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Kopya Sayısını Ayarlama
 z [R] seçimi yapın.
 z Baskı için kopya sayısını seçin.

Yazıcı efektleri ve diğer seçenekler için [Varsayılan] ayarı, yazıcının 
imalatçı tarafından atanan kendi varsayılan ayarlarıdır. [Varsayılan] ayarları 
öğrenmek için yazıcının kullanma kılavuzuna başvurun.
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Görüntüyü Kırpma
Baskı öncesi hemen kırpma ayarı 
yapın. Fotoğrafları kırptıktan sonra 
diğer baskı ayarlarını değiştirirseniz, 
fotoğrafları yeniden kırpmanız gerekir.

1 Baskı ayarı ekranında [Kırpma]'yı seçin.

2 Kırpma çerçeve boyutunu, konumu ve en/boy oranını 
seçin.

 z Kırpma çerçevesi içindeki fotoğraf alanı yazdırılır. Çerçevenin 
şekli (en/boy oranı) [Kağıt ayarları] ile değiştirilebilir.

Kırpma Çerçevesi Boyutunu Değiştirme
Kırpma çerçevesinin boyutunu değiştirmek için <6> kadranını 
çevirin.
Kırpma Çerçevesini Taşıma
<W> <X> veya <Y> <Z> tuşlarına basarak çerçeveyi fotoğraf 
üzerinde dikey veya yatay yönde hareket ettirin.
Kırpma Çerçevesini Yönünü Değiştirme
<B> tuşuna basarak kırpma çerçevesinin dikey ve yatay yönde 
değiştirin.

3  Kırpmadan çıkmak için <0> tuşuna basın.
 z Kırpılmış resmi, baskı ayarları ekranının sol üst kısmında kontrol 
edebilirsiniz.
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 o Yazıcınıza bağlı olarak, kırpılan fotoğraf alanı sizin belirlediğiniz gibi 
yazdırılmayabilir.
 o Kırpma çerçevesi küçüldükçe, yazdırılan fotoğrafta grenlik görülme 
olasılığı artar.Yazıcı Hatalarını Giderme

Bir yazıcı hatasını (örneğin, mürekkep yok, kağıt yok, vb.) giderdikten ve 
[Devam et] seçimi yaptıktan sonra baskı işlemi devam etmiyorsa işlem 
yapmak için yazıcı üzerindeki düğmeleri kullanın. Baskı işleminin devam 
ettirilmesiyle ilgili ayrıntılar için yazıcının kullanım kılavuzuna başvurun.

Hata Mesajları
Baskı sırasında bir sorun oluşursa, fotoğraf makinesinin ekranda bir 
hata mesajı görüntülenir. Sorunu çözdükten sonra, baskıyı devam ettirin. 
Bir baskı sorununun çözülmesiyle ilgili ayrıntılar için yazıcının kullanım 
kılavuzuna başvurun.

Kağıt Hatası
Kağıdın yazıcıya doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.

Mürekkep Hatası
Yazıcının mürekkep seviyesinin ve atık mürekkep tankını kontrol edin.

Donanım Hatası
Kağıt ve mürekkep sorunları dışında bir yazıcı problemi olup olmadığını 
kontrol edin.

Dosya Hatası
Seçilen fotoğraf yazdırılamıyor. Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilen 
fotoğraflar veya bilgisayarda düzenlenen fotoğraflar yazdırılamaz.
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Görüntüleri bir Web Hizmetine Gönderme
Bu bölümde çekimleri göndermek için Web hizmetlerinin nasıl 
kullanılacağı anlatılır.

Web Hizmetlerinin Kaydedilmesi
Web hizmetlerinizi fotoğraf makinesine eklemek için bir akıllı telefon 
veya bilgisayar kullanın.

 z CANON iMAGE GATEWAY ve diğer Web hizmetlerine yönelik 
makine ayarlarını tamamlamak için tarayıcısı ve internet bağlantısı 
olan bir akıllı telefon veya bilgisayar gerekir.

 z Tarayıcı sürümleri (örneğin Microsoft Internet Explorer) ve CANON 
iMAGE GATEWAY erişimi için gerekli olan ayarları hakkında bilgi 
almak için CANON iMAGE GATEWAY web sitesini ziyaret edin.

 z CANON iMAGE GATEWAY hizmetinin kullanılabildiği ülkeler ve 
bölgeleri öğrenmek için Canon'un web sitesini (http://www.canon.
com/cig/) ziyaret edin.

 z CANON iMAGE GATEWAY talimatları ve ayar ayrıntıları için CANON 
iMAGE GATEWAY’in yardım bilgilerine başvurun.

 z CANON iMAGE GATEWAY’den farklı Web sitelerine de bağlanmak 
istiyorsanız, kullanmak istediğiniz hizmetlerde hesabınız olmalıdır. 
Daha fazla ayrıntılı bilgi için kaydedeceğiniz Web hizmetine bakın.

 z Hizmet sağlayıcısına bağlanma ve sağlayıcınızın erişim noktasına 
erişmek için iletişim bağlantısı ayrı ayrı ücretlendirilir.

http://www.canon.com/cig/
http://www.canon.com/cig/
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CANON iMAGE GATEWAY'e Kaydolma
Fotoğraf makinesinde CANON iMAGE GATEWAY'i hedef Web hizmeti 
olarak ekleyerek fotoğraf makinesi ile CANON iMAGE GATEWAY 
bağlantısını kurun.
Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzda kullanılan bir e-posta adresi 
girin.

Kameradaki Adımlar (1)

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 [R] seçimi yapın.

5 [Kabul Ediyorum]'u seçin.
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6 Wi-Fi bağlantısı kurun.
 z PBC modu için 498. sayfadaki 7. 
adıma, PIN modu için 502. sayfadaki 
7. adıma veya manuel için 505. 
sayfadaki 7. adıma gidin.

7 E-posta adresinizi girin.
 z E-posta adresini girin, sonra 
[Tamam]'ı seçin.

8 Dört haneli numarayı girin.
 z Belirlediğiniz dört haneli numarayı 
girin, sonra [Tamam]'ı seçin.

9 [Tamam]'ı seçin.
 g [R] simgesi [ ] ile değişir.
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Bilgisayar veya Akıllı Telefondaki Adımlar

10 Fotoğraf makinesi web bağlantısını 
ayarlayın.

 z Bildirim mesajındaki sayfaya erişin.
 z Talimatları uygulayarak fotoğraf 
makinesi web bağlantı ayarları 
sayfasında ayarları tamamlayın.

Kameradaki Adımlar (2)

11 Hedef olarak CANON iMAGE 
GATEWAY’i ekleyin.

 z [ ] seçimi yapın.
 g CANON iMAGE GATEWAY şimdi 
eklenir.
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Diğer Web Hizmetlerini Kaydetme

Bilgisayar veya Akıllı Telefondaki Adımlar

1 Kullanmak istediğiniz bir Web 
hizmetini yapılandırın.

 z CANON iMAGE GATEWAY web 
sitesini ziyaret edin ve makine web 
bağlantısı ayarları sayfasına erişin.

 z Kullanmak istediğiniz Web sitesi için 
gerekli ayarları yapmak üzere ekrana 
gelen talimatları uygulayın.

Kameradaki Adımlar

2 Yapılandırdığınız Web hizmetini 
hedef olarak ekleyin.

 z [Wi-Fi işlevi] ekranında [ ] seçimi 
yapın.
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Wi-Fi Bağlantısı Kurma

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 Bir Web hizmeti seçin.
 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

 z Web hizmetinin türüne ve ayarlarına 
bağlı olarak hedef seçme ekranı 
görüntülenebilir (s.508).
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Görüntüleri bir Web Hizmetine Gönderme
Fotoğraf makinenizdeki görüntüleri, makineye kaydedilmiş olan bir Web 
hizmetine göndererek veya çevrimiçi albümlerin Web bağlantılarını 
paylaşarak aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Çekimleri Teker Teker Gönderme

1 Göndermek üzere bir görüntü 
seçin.

 z <Y> <Z> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek göndermek 
üzere bir görüntü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını saat yönü tersine 
çevirirseniz, indeks ekranını 
kullanarak bir görüntü seçebilirsiniz.

2 [Gösterilen görüntüyü gönder]’i 
seçin.

 z [Gönderme boyutu] içinde, 
görüntüyü gönderme boyutunu 
seçebilirsiniz.

 z Görüntüler gönderildikten sonra 
ekranda [Tamam]’ı seçerek Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

 z [Kullanım koşulları] ekranı 
görüntülendiğinde, mesajı dikkatle 
okuyun, sonra [Onay]’ı seçin.

 z Ekranda kaydırmak için <W> <X> 
tuşlarını kullanın.
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Seçilen Birden Fazla Çekimi Gönderme

1 <0> tuşuna basın.

2 [Seçilenleri gönder]’i seçin.

3 Gönderilecek görüntüleri seçin.
 z <Y> <Z> tuşlarına basarak veya 
<5> kadranını çevirerek göndermek 
üzere bir görüntü seçin, sonra <0> 
tuşuna basın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını saat yönü tersine 
çevirirseniz, üç görüntülü ekrana 
geçerek görüntüleri seçebilirsiniz. 
Tek tek görüntü izleme ekranına geri 
dönmek için ayrıca <1> tuşuna basıp 
<6> kadranıyla işlem yapabilirsiniz.

 z Gönderilecek görüntüleri seçtikten 
sonra <M> tuşuna basın.
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4 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Hedef olarak YouTube seçildiğinde, 
[Gönderme boyutu] seçeneği 
görüntülenmez.

 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

5 [Gönder]’i seçin.
 z Görüntüler gönderildikten sonra 
ekranda [Tamam]’ı seçerek Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

 z [Kullanım koşulları] ekranı 
görüntülendiğinde, mesajı dikkatle 
okuyun, sonra [Onay]’ı seçin.

 z Ekranda kaydırmak için <W> <X> 
tuşlarını kullanın.
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Belirlenen Aralıktaki Görüntüleri Gönderme
Tüm görüntüleri tek seferde göndermek için görüntü aralığını belirleyin.

1 <0> tuşuna basın.

2 [Aralığı gönder]’i seçin.

3 Görüntü aralığını belirleyin.
 z İlk görüntüyü (başlangıç noktası) 
seçin.

 z Son görüntüyü (bitiş noktası) seçin.
 g Görüntüler seçilir ve [X] görüntülenir.
 z Seçimi iptal etmek için bu adımı 
tekrarlayın.

 z <1> tuşuna basar ve <6> 
kadranını çevirirseniz, indeks 
ekranında gösterilen görüntü sayısını 
değiştirebilirsiniz.

4 Aralığı onaylayın.
 z <M> tuşuna basın.
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5 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

6 [Gönder]’i seçin.
 z Görüntüler gönderildikten sonra 
ekranda [Tamam]’ı seçerek Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

 z [Kullanım koşulları] ekranı 
görüntülendiğinde, mesajı dikkatle 
okuyun, sonra [Onay]’ı seçin.

 z Ekranda kaydırmak için <W> <X> 
tuşlarını kullanın.

Karttaki Tüm Görüntüleri Gönderme

1 <0> tuşuna basın.

2 [Karttakilerin tümünü gönder]’i 
seçin.
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3 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.

4 [Gönder]’i seçin.
 z Görüntüler gönderildikten sonra 
ekranda [Tamam]’ı seçerek Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

 z [Kullanım koşulları] ekranı 
görüntülendiğinde, mesajı dikkatle 
okuyun, sonra [Onay]’ı seçin.

 z Ekranda kaydırmak için <W> <X> 
tuşlarını kullanın.
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Arama Koşullarına Uygun Görüntüleri Gönderme
[Görüntü arama koşullarını ayarla] seçeneğinde belirlenen arama 
koşullarıyla eşleşen tüm görüntüleri tek seferde gönderin.
[Görüntü arama koşullarını ayarla] ile ilgili bilgi için bkz. “Görüntüleri 
Oynatmak için Filtreleme” (s.313).

1 <0> tuşuna basın.

2 [Bulunanların tümünü gönder]’i 
seçin.

3 [Gönderme boyutu]’nu seçin.
 z Gerekiyorsa ayarlayın.
 z Görüntülenen ekranda bir görüntü 
boyutu seçin.
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4 [Gönder]’i seçin.
 z Görüntüler gönderildikten sonra 
ekranda [Tamam]’ı seçerek Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

 z [Kullanım koşulları] ekranı 
görüntülendiğinde, mesajı dikkatle 
okuyun, sonra [Onay]’ı seçin.

 z Ekranda kaydırmak için <W> <X> 
tuşlarını kullanın.
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 o Web hizmetine Wi-Fi bağlantısı kurulmuşken fotoğraf makinesinin 
deklanşör tuşuna bassanız bile fotoğraf çekemezsiniz.
 o CANON iMAGE GATEWAY dışında bir Web hizmetine görüntü 
gönderirken, Web hizmetine görüntü gönderilmemiş olsa bile gönderme 
hatası mesajı görüntülenemeyebilir. Bu gönderme hatalarını CANON 
iMAGE GATEWAY sitesinden kontrol edebilirsiniz; hata içeriğine bakın, 
sonra görüntüyü tekrar göndermeyi deneyin.

 o Web hizmetine bağlı olarak, gönderilebilecek görüntü türü veya sayısı ve 
video uzunluğu sınırlı olabilir.
 o Belirli görüntüleri [Aralığı gönder], [Karttakilerin tümünü gönder] veya 
[Bulunanların tümünü gönder] ile gönderemeyebilirsiniz.
 o Görüntü boyutunu küçülttüğünüzde, aynı anda gönderilen görüntüler 
de yeniden boyutlandırılır. Videoları veya b boyutlu fotoğrafları 
küçültemezsiniz.
 o [Küçültülmüş] seçeneğini sadece bu makine ile aynı modeldeki fotoğraf 
makineleriyle çekilen fotoğraflar için etkinleştirebilirsiniz. Diğer modellerle 
çekilen fotoğraflar yeniden boyutlandırılmadan gönderilir.
 o CANON iMAGE GATEWAY’e bir bilgisayar veya başka bir cihazdan 
erişirken, görüntülerin gönderildiği Web hizmetlerinin gönderme 
geçmişini kontrol edebilirsiniz.
 o Wi-Fi bağlantısını gönderim yapmadan sonlandırmak için 1. Adımdaki 
ekranda <M> tuşuna basın.
 o Makineyi beslemek için pil kullanırsanız, pilin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.
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Erişim Noktalarıyla Wi-Fi Bağlantısı
Bu bölümde bir erişim noktası aracılığıyla Wi-Fi ağına nasıl 
katılabileceğiniz anlatılır.

Erişim Noktası Tipini Kontrol Etme
Wi-Fi bağlantısı erişim noktasının, erişim noktası kullanım kılavuzu 
veya diğer belgelerde açıklandığı gibi WPS (Wi-Fi Korumalı Ayar) ile 
uyumlu olup olmadığını belirleyin.

 z Video çekimi destekleniyorsa
Aşağıdaki iki Wi-Fi bağlantısı yöntemi kullanılabilir. WPS (PBC 
modu) ile daha kolay bağlantı kurulabilir.

  WPS (PBC modu):
497. sayfanın başlangıcındaki adımları izleyin.

  WPS (PIN modu):
501. sayfanın başlangıcındaki adımları izleyin.

 z Video çekimi desteklenmiyorsa
504. sayfanın başlangıcındaki adımları izleyin. Bu durumda erişim 
noktası şifrelemesi aşağıdakilerden birine ayarlanmalıdır.

  [Kimlik doğrulama]:
Açık sistem, Ortak anahtar veya WPA/WPA2-PSK

  [Şifreleme ayarları]:
WEP, TKIP veya AES

 o Erişim noktasının gizli işlevleri açıksa, Wi-Fi bağlantısı kapatılır. 
Gizli işlevleri kapatın.
 o Ağ yöneticisi olan bir ağa bağlanırken, yöneticiden ayrıntılı ayar 
prosedürlerini öğrenin.

Kullandığınız ağ MAC adresine göre filtreleme yapıyorsa, erişim noktasına 
fotoğraf makinesinin MAC adresini kaydedin. MAC adresini [Bilgi göster] 
ekranında kontrol edebilirsiniz (s.516).
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WPS ile Wi-Fi Bağlantısı Kurma (PBC Modu)
Önce, WPS tuşunun pozisyonunu ve ne kadar süre basılacağını kontrol 
edin.
Wi-Fi bağlantısı kurmak yaklaşık bir dakika sürebilir.
Civarda etkin olan çok sayıda erişim noktası varsa ve bir Wi-Fi 
bağlantısı kuramazsanız [WPS (PIN modu)] ile bağlantı kurmayı 
deneyin.

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 Bir öğe seçin.
 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

 z <W> <X> veya <Y> <Z> tuşlarına 
basarak bir öğe seçin.
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5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin.

 z [q] (Akıllı telefona bağlan) 
seçildiğinde, soldaki ekran 
görüntülenir. Camera Connect 
uygulaması zaten kurulmuşsa, 
[Gösterme]’yi seçin.

6 [Ağı değiştir]’i seçin.
 z [q], [D] veya [l] seçildiğinde 
görüntülenir.

7 [WPS ile bağlan]’ı seçin.

7. adımdaki ekranda görüntülenen [Kamera erişim noktası modu] için 
bkz. s. 508.
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8 [WPS (PBC modu)]’nu seçin.
 z [Tamam]'ı seçin.

9 Erişim noktasına Wi-Fi aracılığıyla 
bağlanın.

 z Erişim noktasının WPS tuşuna basın.
 z [Tamam]'ı seçin.

10 [Otomatik ayar]’ı seçin.
 z Wi-Fi işlevi ayar ekranına erişmek için 
[Tamam]’ı seçin.

 z [Otomatik ayar] hata verirse veya 
ayarları manuel yapmak istiyorsanız, 
bkz. s. 535.

11 Wi-Fi işlevi için ayarları belirleyin.

IP adresi, sadece DHCP sunucularının, DHCP sunucu işlevselliklerine 
sahip olan erişim noktaları veya yönlendiricilerin kullanıldığı, IP adresi, 
vb.’nin otomatik olarak atanması gereken ortamlarda kullanılabilir.
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[qAkıllı telefona bağlan]
442. sayfadaki 9. Adımla devam edin.

[DUzaktan kumanda (EOS 
Utility)]
463. sayfadaki 8. Adımla devam edin.

[lWi-Fi yazıcıdan baskı]
470. sayfadaki 8. Adımla devam edin.

CANON iMAGE GATEWAY'e 
Kaydolma
483. sayfadaki 7. Adımla devam edin.
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WPS ile Wi-Fi Bağlantısı Kurma (PIN Modu)
Önce erişim noktasına PIN kodunun nasıl girileceğini kontrol edin.
Wi-Fi bağlantısı kurmak yaklaşık bir dakika sürebilir.

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 Bir öğe seçin.
 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

 z <W> <X> veya <Y> <Z> tuşlarına 
basarak bir öğe seçin.

5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin.
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 z [q] (Akıllı telefona bağlan) 
seçildiğinde, soldaki ekran 
görüntülenir. Camera Connect 
uygulaması zaten kurulmuşsa, 
[Gösterme]’yi seçin.

6 [Ağı değiştir]’i seçin.
 z [q], [D] veya [l] seçildiğinde 
görüntülenir.

7 [WPS ile bağlan]’ı seçin.

8 [WPS (PIN modu)]’yi seçin.
 z [Tamam]'ı seçin.
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9 Erişim noktasında PIN kodunu 
belirleyin.

 z Erişim noktasında, fotoğraf 
makinesinin ekranında 
görüntülenecek PIN kodunu belirleyin.

 z PIN kodunu girdikten sonra [Tamam]’ı 
seçin.

10 Erişim noktasına Wi-Fi aracılığıyla 
bağlanın.

 z [Tamam]'ı seçin.

11 [Otomatik ayar]’ı seçin.
 z Wi-Fi işlevi ayar ekranına erişmek için 
[Tamam]’ı seçin.

 z [Otomatik ayar] hata verirse veya 
ayarları manuel yapmak istiyorsanız, 
bkz. s. 535.

12 Wi-Fi işlevi için ayarları belirleyin 
(s.500).

7. adımda görüntülenen [Kamera erişim noktası modu] için bkz. s. 508.

IP adresi, sadece DHCP sunucularının, DHCP sunucu işlevselliklerine 
sahip olan erişim noktaları veya yönlendiricilerin kullanıldığı, IP adresi, 
vb.’nin otomatik olarak atanması gereken ortamlarda kullanılabilir.
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Manuel Wi-Fi Bağlantısı Kurma
Erişim noktasının SSID’sini (veya ESS-ID) seçerek, yakındaki aktif 
erişim noktaları listesinden bağlanarak bir Wi-Fi bağlantısı kurun.

Erişim Noktasını Seçme

1 Wi-Fi ayarlarını [Açık] olarak 
ayarlayın.

 z 429. sayfadaki 1-4. adımlara bakın.

2 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

3 Bir rumuz kaydedin.
 z [Rumuz] ekranı görüntülenirse, bir 
rumuz kaydedin (s.430).

4 Bir öğe seçin.
 z Geçmiş (s.509) görüntülenirse, <Y> 
<Z> tuşlarıyla ekranı değiştirin.

 z <W> <X> veya <Y> <Z> tuşlarına 
basarak bir öğe seçin.

5 [Bağlantı için cihaz kaydet]’i seçin.
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6 [Ağı değiştir]’i seçin.
 z [q], [D] veya [l] seçildiğinde 
görüntülenir.

(3)(2)(1) 7 Erişim noktasını seçin.
 z <W> <X> tuşlarına basarak erişim 
noktaları listesinden Wi-Fi ile 
bağlanacağınız erişim noktasını seçin.

(1) SSID
(2) Erişim noktası şifreliyse bir simge görüntülenir
(3) Kullanılan kanal
Yenileme ve Manuel Ayarlar

 z 7. Adımda ekranda aşağı doğru kaydırarak [Elle ayar]’ı görüntüleyin.
 z Erişim noktalarını tekrar aramak için [Yenile]’yi seçin.
 z Erişim noktasının ayarlarını manuel olarak belirlemek için [Elle 
ayar]’ı seçin. Sanal klavyeyi kullanarak SSID'yi girin ve sonra 
görüntülenen talimatları uygulayarak ayarları belirleyin.
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Erişim Noktası Parolasını Girme
 z Erişim noktası için belirlenen parolayı girin. Belirlenen parola ile ilgili 
ayrıntılar için erişim noktasının kullanım kılavuzuna başvurun.

 z Aşağıda 8. ve 9. adımlarda görüntülenen ekranlar, erişim noktasının 
kimlik denetimi ve şifreleme durumuna bağlı olarak değişir.

 z [IP adresi ayarı] ekranı görüntülendiğinde 8. ve 9. Adımlardaki 
ekranlar yerine 10. Adıma gidin.

8 Bir anahtar indeksi seçin.
 z [Anahtar indeksi] ekranı yalnızca 
erişim noktası tarafından WEP 
şifrelemesi kullandığı takdirde 
görüntülenir.

 z Erişim noktası için belirlenen anahtar 
indeks numarasını seçin.

 z [Tamam]'ı seçin.

9 Parolayı girin.
 z Sanal klavyeyi kullanarak parolayı 
girin (s.534).
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IP Adresini Ayarlama

10 [Otomatik ayar]’ı seçin.
 z Wi-Fi işlevi ayar ekranına erişmek için 
[Tamam]’ı seçin.

 z [Otomatik ayar] hata verirse veya 
ayarları manuel yapmak istiyorsanız, 
bkz. s. 535.

11 Wi-Fi işlevi için ayarları belirleyin 
(s.500).

IP adresi, sadece DHCP sunucularının, DHCP sunucu işlevselliklerine 
sahip olan erişim noktaları veya yönlendiricilerin kullanıldığı, IP adresi, 
vb.’nin otomatik olarak atanması gereken ortamlarda kullanılabilir.
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Gönderme Hedefi Ekranı
Web hizmetine bağlı olarak hedef seçimi için bir ekran görüntülenebilir.
Hedefleri kaydetmek veya ayarları belirlemek için bir bilgisayar 
kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için EOS Utility’nin Kullanma 
Kılavuzuna başvurun.

 z [Web hizmetine yükle] ekranında 
[m] (E-posta) veya başka bir hizmet 
seçildiğinde, [Şuraya gönder] ekranı 
görüntülenebilir.

 z Kayıtlı hedefler listesinden hedefi 
seçin.

 z Bağlantı kurma ve görüntü gönderme 
ayar prosedürleri diğer Web 
hizmetlerindeki prosedürlerle aynıdır.

Kamera Erişim Noktası Modu
Fotoğraf makinesi erişim noktası modu, 
fotoğraf makinesini her cihaza Wi-Fi ile 
doğrudan bağlamak için kullanılan bir 
bağlantı modudur.
[Wi-Fi işlevi] içinde [q], [D] veya [l] 
seçildiğinde görüntülenir.
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Cihazları veya Web hizmetlerini kaydedilen bağlantı ayarlarıyla yeniden 
bağlamak için bu adımları izleyin.

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Görüntülenen geçmişten Wi-Fi ile 
bağlanmak üzere öğeyi seçin. Eğer 
öğe görüntülenmiyorsa <Y> <Z> 
tuşuna basarak ekranı değiştirin.

 z [Bağlantı geçmişi] [Gizli] olarak 
ayarlanmışsa geçmiş görüntülenmez 
(s.533).

3 Bağlantı kurulan cihazda işlem yapın.
[q] Akıllı telefon

 z Akıllı telefonun Wi-Fi işlevini açın, sonra Camera Connect’i 
başlatın.

 z Akıllı telefonun bağlantı hedefi değiştirilirse, fotoğraf makinesine 
Wi-Fi aracılığıyla bağlanma ayarını yeniden yapın ve fotoğraf 
makinesi ile aynı erişim noktasını kullanın.
Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla doğrudan bir akıllı telefona 
bağlarken, SSID’nin sonunda “_Canon0A” görüntülenir.
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[D] Bilgisayar
 z Bilgisayarda EOS yazılımını başlatın.
 z Bilgisayarın bağlantı hedefi değiştirilirse, fotoğraf makinesine 
Wi-Fi aracılığıyla bağlanma ayarını yeniden yapın ve fotoğraf 
makinesi ile aynı erişim noktasını kullanın.
Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla doğrudan bir bilgisayara 
bağlarken, SSID’nin sonunda “_ Canon0A” görüntülenir.

[l] Yazıcı
 z Yazıcının bağlantı hedefi değiştirilirse, fotoğraf makinesine Wi-Fi 
aracılığıyla bağlanma ayarını yeniden yapın ve fotoğraf makinesi 
ile aynı erişim noktasını kullanın.
Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla doğrudan bir yazıcıya 
bağlarken, SSID’nin sonunda “_ Canon0A” görüntülenir.

Bağlantı geçmişi için kayıt sırasına göre en fazla üç öğe görüntülenebilir. 
Bir bağlantı ayarı eklendiğinde, en eski öğe geçmişten silinir.
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Wi-Fi ile Bluetooth Bağlantılı Akıllı Telefona Bağlanma

1 Camera Connect'i başlatın.
 z Uygulamayı başlatmak için akıllı 
telefonda Camera Connect simgesine 
dokunun.

2 Bir Camera Connect işlevi seçin.
 z Kullanmak istediğiniz Camera 
Connect işlevini seçin.

 z Otomatik olarak Wi-Fi bağlantısı 
kurulur.

 z iOS’ta, makine bağlantısını 
onaylamanızı isteyen bir mesaj 
görüntülendiğinde [Katıl]’ı seçin.
Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda, seçilen 
işlevin ekranı görüntülenir.

 z Camera Connect işlevleri için bkz. s. 
444.
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Çok Sayıda Bağlantı Ayarlarını Kaydetme
Wi-Fi işlevi için en fazla 20 bağlantı ayarı kaydedebilirsiniz.

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Soldaki ekran görüntülendiğinde 
<Y> <Z> tuşlarına basarak ekranı 
değiştirin.

 z Soldaki ekranda Wi-Fi aracılığıyla 
yeni bağlanmak istediğiniz öğeyi 
seçin.

 z [q] (Akıllı telefona bağlan) ile ilgili 
ayrıntılar için bkz. “[Wi-Fi işlevi] 
menüsünden Wi-Fi ile Akıllı Telefona 
Bağlanma” (s.427).

 z [D] (Uzaktan kumanda (EOS Utility)) 
ile ilgili ayrıntılar için bkz. “Wi-Fi ile 
Bilgisayara Bağlanma” (s.461).

 z [l] (Wi-Fi yazıcıdan baskı) ile ilgili 
ayrıntılar için bkz. “Wi-Fi ile Yazıcıya 
Bağlanma” (s.469).

 z Görüntüleri bir Web hizmetine 
gönderirken bkz. “Görüntüleri bir Web 
Hizmetine Gönderme” (s.481).

Bağlantı ayarlarını silmek için bkz. s. 513.
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Bağlantı Ayarlarını Değiştirme veya Silme
Makinede kayıtlı bağlantı ayarlarını değiştirin veya silin. Bağlantı 
ayarlarını değiştirmek veya silmek için önce Wi-Fi bağlantısını 
sonlandırın.

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Soldaki ekran görüntülendiğinde 
<Y> <Z> tuşlarına basarak ekranı 
değiştirin.

 z Soldaki ekrandan önce bağlantı 
ayarlarını değiştirmek veya silmek 
istediğiniz öğeyi seçin.

3 [Cihaz bilgisi düzenle]’yi seçin.

4 Bir cihaz seçin.
 z Bağlantı ayarlarını değiştirmek veya 
silmek istediğiniz cihazı seçin.
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5 Bağlantı ayarları kontrol edin veya 
değiştirin.

 z Bir öğe seçin, sonra görüntülenen 
ekranda bağlantı ayarlarını değiştirin 
veya silin.

 z Cihaz rumuzunu değiştirme
Sanal klavyeyi kullanarak rumuzu değiştirebilirsiniz (s.534).
 z Görüntülenecek çekimler (s.458)
[q] (Akıllı telefona bağlan) seçildiğinde görüntülenir. Ayarlar ekranın 
alt kısmında görüntülenir.
 z Bağlantı bilgilerini silin
Fotoğraf makinesinde kayıtlı bağlantı ayarlarını silebilirsiniz.
Web hizmetleri için CANON iMAGE GATEWAY web sitesini ziyaret 
ederek bağlantı ayarlarını silin.
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Kablosuz İletişim Ayarlarını Varsayılana Çevirme
Tüm kablosuz iletişim ayarlarını silebilirsiniz. Kablosuz iletişim ayarlarını 
sildiğinizde fotoğraf makinesini başka bir kişiye ödünç verdiğiniz veya 
sattığınız zaman ayar bilgilerinizin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

1 [Ayarları sil]'i seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.
 g Kablosuz iletişim ayarları varsayılana 
çevrilir ve [Kablosuz iletişim 
ayarları] ekranı yeniden görüntülenir.

[56: Tüm makine ayarlarını temizle] işlemi yaparak kablosuz iletişim 
ayarlarını silemezsiniz.
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Bilgi Ekranını Görüntüleme
[Bilgi göster] ekranında hata bilgilerini ve fotoğraf makinesinin MAC 
adresini kontrol edebilirsiniz.

1 [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.
 z [Kablosuz iletişim ayarları] 
ekranından [Wi-Fi işlevi]’ni seçin.

2 Bir öğe seçin, sonra <B> tuşuna 
basın.
 g [Bilgi göster] ekranı görüntülenir.

 z Bir hata oluştuğunda <0> tuşuna basarak hata içeriğini 
görüntüleyin.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

517© CANON EURASIA 2018

Hata Mesajlarına Yanıt Üretme
Bir hata oluştuğunda, aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayarak 
hata bilgilerini görüntüleyin. Sonra, bu bölümde gösterilen örneklere 
başvurarak hatanın nedenini ortadan kaldırın.

 z [Bilgi göster] ekranında <0> (s.516) tuşuna basın.
 z [Wi-Fi açık] ekranında [Hata bilgisi]’ni seçin.

İlgili sayfaya atlamak için aşağıdaki tabloda hata kodu numarasının 
sayfasını tıklayın.

11 (s.518) 12 (s.518)
21 (s.519) 22 (s.520) 23 (s.521)
61 (s.522) 63 (s.523) 64 (s.523) 65 (s.524) 66 (s.524)
67 (s.524) 68 (s.525) 69 (s.525)
91 (s.525) 121 (s.525)
125 (s.526)
126 (s.526) 127 (s.526)
141 (s.526) 142 (s.526)
151 (s.527) 152 (s.527)

Bir hata oluştuğunda [Wi-Fi işlevi] ekranının sağ üst kısmında [Err**] 
görüntülenir. Fotoğraf makinesinin gücü <2> olarak ayarlandığında 
kaybolur.
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11: Bağlantı hedefi bulunamadı

 z [q] için Camera Connect çalışıyor mu?
 g Camera Connect’i kullanarak bir bağlantı kurun (s.442).
 z [l] için yazıcının gücü açık mı?
 g Yazıcıyı açın.
 z [D] durumunda, EOS yazılımı çalışıyor mu?
 g EOS yazılımını başlatın ve bağlantıyı yeniden kurun (s.463).
 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası kimlik denetimi için aynı 
parolayı mı kullanıyor?
 g Bu hata, şifreleme için kimlik denetimi [Açık sistem] olarak 
ayarlandığında parolalar eşleşmezse görüntülenir.
Ayar büyük/küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük 
harf kullanımını kontrol edin. Fotoğraf makinesinde kimlik denetimi 
için doğru parola girildiğinden emin olun (s.506).

12: Bağlantı hedefi bulunamadı

 z Hedef cihazın ve erişim noktasının gücü açık mı?
 g Hedef cihazı ve erişim noktasını açın, sonra bir süre bekleyin. 
Hala bağlantı kurulamazsa, prosedürü tekrarlayarak bağlantı 
kurmayı yeniden deneyin.
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21: DHCP sunucusunun atadığı adres yok

Fotoğraf makinesinde kontrol edilecekler
 z Fotoğraf makinesinde IP adresi [Otomatik ayar] seçeneğine 
ayarlı. Doğru ayar bu mu?
 g Hiçbir DHCP sunucusu kullanılmıyorsa, ayarları fotoğraf 
makinesinde IP adresini [Manuel ayar] seçeneğine ayarladıktan 
sonra yapılandırın (s.535).

DHCP sunucusunda kontrol edilecekler
 z DHCP sunucusunun gücü açık mı?
 g DHCP sunucusunu açın.
 z DHCP sunucusu tarafından atanmak üzere yeterince adres 
var mı?
 g DHCP sunucusu tarafından atanan adres sayısını arttırın.
 g Kullanımdaki adres sayısını azaltmak için DHCP sunucusu 
tarafından adres atanan cihazları ağdan çıkarın.

 z DHCP sunucusu düzgün bir şekilde çalışıyor mu?
 g Bir DHCP sunucusu olarak düzgün çalıştığından emin olmak için 
DHCP sunucusunu kontrol edin.
 g Mümkünse ağ yöneticinize başvurarak DHCP sunucusunun 
kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

520 © CANON EURASIA 2018

Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

22: DNS sunucusundan yanıt yok

Fotoğraf makinesinde kontrol edilecekler
 z Fotoğraf makinesinde, DNS sunucusunun IP adres ayarı 
sunucunun gerçek adresiyle eşleşiyor mu?
 g IP adresini [Elle ayar]’a getirin. Sonra fotoğraf makinesinde IP 
adresini DNS sunucusunda kullanılan adresle eşleşecek şekilde 
ayarlayın (s.531, 535).

DNS sunucusunda kontrol edilecekler
 z DNS sunucusunun gücü açık mı?
 g DNS sunucusunu açın.
 z IP adresi ve ilgili adlar için DNS sunucu ayarları doğru mu?
 g DNS sunucusunda IP adresinin ve ilgili adların doğru bir şekilde 
girildiğinden emin olun.

 z DNS sunucusu düzgün bir şekilde çalışıyor mu?
 g Bir DNS sunucusu olarak düzgün çalıştığından emin olmak için 
DNS sunucusunu kontrol edin.
 g Mümkünse ağ yöneticinize başvurarak DNS sunucusunun 
kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.

Ağ genelinde kontrol edilecekler
 z Wi-Fi aracılığıyla bağlanmaya çalıştığınız ağ, ağ geçidi işlevi 
gören bir yönlendirici veya benzeri bir cihaz içeriyor mu?
 g Mümkünse ağ yöneticinize ağın ağ geçici adresini sorun ve bu 
adresi fotoğraf makinesine girin (s.531, 535).
 g Ağ geçidi adresinin fotoğraf makinesi dahil tüm ağ cihazlarına 
doğru bir şekilde girildiğinden emin olun.
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23: Seçilen ağ üzerinde aynı IP adresine sahip cihazlar var

Fotoğraf makinesinde kontrol edilecekler
 z Wi-Fi aracılığıyla aynı ağa bağlanmış olan fotoğraf makinesi 
ve başka bir cihazın IP adresleri aynı mı?
 g Ağdaki diğer cihazla aynı IP adresinin kullanılmasını önlemek 
için fotoğraf makinesinin IP adresini değiştirin. Diğer durumda, 
çakışan adrese sahip cihazın IP adresini değiştirin.
 g Fotoğraf makinesinin IP adresi, bir DHCP sunucusu kullanan ağ 
ortamında [Elle ayar] olarak ayarlıysa, ayarı [Otomatik ayar] 
olarak değiştirin (s.507).

Hata Mesajları 21-23 İçin Yanıt Üretme
21-23 numaraları hatalara yanıt üretirken aşağıdaki noktaları da kontrol 
edin.
Fotoğraf makinesi ve erişim noktası kimlik denetimi için aynı parolayı 
mı kullanıyor?
 g Bu hata, şifreleme için kimlik denetimi [Açık sistem] olarak 
ayarlandığında parolalar eşleşmezse görüntülenir. Ayar büyük/küçük 
harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harf kullanımını kontrol edin. 
Fotoğraf makinesinde kimlik denetimi için doğru parola girildiğinden emin 
olun (s.506).
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

61: Seçili SSID kablosuz LAN ağı bulunamadı

 z Fotoğraf makinesi ile erişim noktası anteni arasındaki hat 
akışını kesintiye uğratan herhangi bir engel mi var?
 g Erişim noktasının antenini fotoğraf makinesi tarafından rahatlıkla 
görülebilecek bir konuma yerleştirin (s.528).

Fotoğraf makinesinde kontrol edilecekler
 z Fotoğraf makinesine atanan SSID ile erişim noktasının 
SSID’si eşleşiyor mu?
 g Erişim noktasının SSID'sini kontrol edin, sonra aynı SSID'yi 
fotoğraf makinesine atayın (s.505).

Erişim noktasında kontrol edilecekler
 z Erişim noktası açık mı?
 g Erişim noktasının gücünü açın.
 z MAC adresine göre filtreleme etkinse, kullanılan fotoğraf 
makinesinin MAC adresi erişim noktasında kayıtlı mı?
 g Kullanılan fotoğraf makinesinin MAC adresini erişim noktasına 
kaydedin. MAC adresini [Bilgi göster] ekranında kontrol 
edebilirsiniz (s.516).
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

63: Kablosuz LAN kimlik denetimi başarısız

 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası, aynı kimlik denetimi 
yöntemini kullanmak üzere ayarlandı mı?
 g Fotoğraf makinesi aşağıdaki kimlik denetimi yöntemlerini 
destekler: [Açık sistem], [Ortak anahtar] ve [WPA/WPA2-PSK] 
(s.496).

 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası kimlik denetimi için aynı 
parolayı mı kullanıyor?
 g Ayar büyük/küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük 
harf kullanımını kontrol edin. Fotoğraf makinesinde kimlik denetimi 
için doğru parola girildiğinden emin olun (s.506).

 z MAC adresine göre filtreleme etkinse, kullanılan fotoğraf 
makinesinin MAC adresi erişim noktasında kayıtlı mı?
 g Kullanılan fotoğraf makinesinin MAC adresini erişim noktasına 
kaydedin. MAC adresini [Bilgi göster] ekranında kontrol 
edebilirsiniz (s.516).

64: Kablosuz LAN terminaline bağlanamıyor

 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası, aynı şifreleme yöntemini 
kullanmak üzere ayarlandı mı?
 g Fotoğraf makinesi şu şifreleme yöntemlerini destekler: WEP, TKIP 
ve AES (s.496).

 z MAC adresine göre filtreleme etkinse, kullanılan fotoğraf 
makinesinin MAC adresi erişim noktasında kayıtlı mı?
 g Kullanılan fotoğraf makinesinin MAC adresini erişim noktasına 
kaydedin. MAC adresini [Bilgi göster] ekranında kontrol 
edebilirsiniz (s.516).
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

65: Kablosuz LAN bağlantısı kopuk

 z Fotoğraf makinesi ile erişim noktası anteni arasındaki hat 
akışını kesintiye uğratan herhangi bir engel mi var?
 g Erişim noktasının antenini fotoğraf makinesi tarafından rahatlıkla 
görülebilecek bir konuma yerleştirin (s.528).

 z Wi-Fi bağlantısı bazı nedenlerden ötürü kesildi ve bağlantı 
yeniden kurulamıyor.
 g Olası nedenler şunlardır: Erişim noktasına diğer cihazlardan 
aşırı erişim, yakında mikrodalga fırın veya benzeri teçhizatın 
kullanılması (IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz bandı) ile kesinti), 
yağmur veya yüksek nemlilik etkisi (s.528).

66: Yanlış kablosuz LAN parolası

 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası kimlik denetimi için aynı 
parolayı mı kullanıyor?
 g Ayar büyük/küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük 
harf kullanımını kontrol edin. Fotoğraf makinesinde kimlik denetimi 
için doğru parola girildiğinden emin olun (s.506).

67: Yanlış kablosuz LAN şifreleme yöntemi

 z Fotoğraf makinesi ve erişim noktası, aynı şifreleme yöntemini 
kullanmak üzere ayarlandı mı?
 g Fotoğraf makinesi şu şifreleme yöntemlerini destekler: WEP, TKIP 
ve AES (s.496).

 z MAC adresine göre filtreleme etkinse, kullanılan fotoğraf 
makinesinin MAC adresi erişim noktasında kayıtlı mı?
 g Kullanılan fotoğraf makinesinin MAC adresini erişim noktasına 
kaydedin. MAC adresini [Bilgi göster] ekranında kontrol 
edebilirsiniz (s.516).
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

68: Kablosuz LAN terminaline bağlanamıyor. Baştan deneyin.
 z Erişim noktasının WPS (Wi-Fi Korumalı Ayar) tuşunu, 
belirtilen süre boyunca basılı tuttunuz mu?
 g WPS tuşunu, erişim noktasının kullanım kılavuzunda belirtilen 
süre boyunca basılı tutun.

 z Erişim noktası yakınında bir bağlantı kurmaya mı 
çalışıyorsunuz?
 g Bağlantıyı her iki cihaz da birbirine erişebildiği zaman kurmayı 
deneyin.

69: Çoklu kablosuz LAN terminali bulundu. Bağlanamıyor. 
Baştan deneyin.
 z Wi-Fi Korumalı Ayarın (WPS) Basma Düğmeli Bağlantı 
modunda (PBC modu) diğer erişim noktalarının bağlantısı 
sürüyor.
 g Bağlantıyı kurmadan önce bir süre bekleyin veya PIN kodu 
bağlantı modunda (PIN modu) bir bağlantı kurmayı deneyin (s. 
501).

91: Diğer hata

 z 11 ila 69 arasındaki hata kodu numaraları dışında bir sorun 
oluştu.
 g Fotoğraf makinesinin açma/kapama düğmesini kapatın ve açın.

121: Sunucuda yeterince boş yer yok

 z Hedef Web sunucusunda yeterince boş yer yok.
 g Web sunucusundaki gereksiz görüntüleri silin, Web sunucusundaki 
boş yeri kontrol edin, sonra veri göndermeyi tekrar deneyin.
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

125: Ağ ayarlarını kontrol edin

 z Ağa bağlı mısınız?
 g Ağın bağlantı durumunu kontrol edin.

126: Sunucuya bağlanamadı

 z CANON iMAGE GATEWAY’e bakım yapılıyor veya geçici 
olarak aşırı yükleme olmuş.
 g Web hizmetine sonra yeniden bağlanmayı deneyin.

127: Bir hata oluştu

 z Fotoğraf makinesi web hizmetine bağlıyken 121 - 126 arası 
hata kodundan farklı bir hata oluştu.
 g Web hizmetine yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmayı deneyin.

141: Yazıcı meşgul. Yeniden bağlanmayı deneyin.

 z Yazıcı bir baskı mı alıyor?
 g Baskı işlemi tamamlandıktan sonra yazıcı ile yeniden Wi-Fi 
bağlantısı kurmayı deneyin.

 z Yazıcıya Wi-Fi aracılığıyla başka bir fotoğraf makinesi mi 
bağlı?
 g Başka bir fotoğraf makinesine Wi-Fi bağlantısı sonlandırıldıktan 
sonra yazıcı ile yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmayı deneyin.

142: Yazıcı bilgileri alınamadı. Yeniden bağlanmayı deneyin.
 z Yazıcı gücü açık mı?
 g Yazıcıyı açtıktan sonra yeniden Wi-Fi bağlantısı kurmayı deneyin.
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Hata Mesajlarına Yanıt Üretme

151:  Aktarım iptal edildi

 z Bilgisayara otomatik görüntü aktarımı bir nedenle kesilmiş.
 g Otomatik görüntü aktarımını sürdürmek için fotoğraf makinesinin 
açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirin ve sonra 
<1> olarak ayarlayın.

152:  Kartın yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konumunda

 z Kartın yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konumunda mı?
 g Kartın yazmaya karşı koruma düğmesini yazma açık pozisyonuna 
getirin.
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Kablosuz İletişim İşlevi Notları
Kablosuz iletişim işlevlerini kullanılırken aktarım hızı düşer, bağlantı 
kesilir veya başka sorunlar oluşursa, aşağıdaki düzeltici eylemlerden 
birini deneyin.

Fotoğraf Makinesi ile Akıllı Telefon Arasındaki Mesafe

Fotoğraf makinesi akıllı telefondan çok uzaktaysa, Bluetooth bağlantısı 
kurulabilse bile Wi-Fi bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, fotoğraf 
makinesi ile akıllı telefonu birbirine yakınlaştırın, sonra Wi-Fi bağlantısı 
kurun.

Erişim Noktası Anteninin Kurulum Yeri

 z İç mekanlarda kullanırken, cihazı fotoğraf makinesini kullandığınız 
odada kurun.

 z Cihazı, insanların veya nesnelerin fotoğraf makinesi ile cihaz 
arasına girmeyeceği bir şekilde kurun.

Yakındaki Elektronik Cihazlar

Sıralanan elektronik cihazların etkisiyle Wi-Fi aktarım hızı düşerse, 
aktarım iletişimine izin vermek için bu cihazları kullanmayı durdurun 
veya bu cihazlardan uzaklaşın.

 z Fotoğraf makinesi Wi-Fi üzerinden 2,4 GHz bandında radyo dalgası 
kullanarak IEEE 802.11b/g/n aracılığıyla iletişim kurar. Bu nedenle, 
yakında Bluetooth cihazlar, mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar, 
mikrofonlar, akıllı telefonlar, başka fotoğraf makineleri veya aynı 
frekans bandı üzerinden çalışan benzer cihazlar varsa, Wi-Fi aktarım 
hızı düşebilir.
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Kablosuz İletişim İşlevi Notları

Çok Sayıda Fotoğraf Makinesi Kullanma ile İlgili Önlemler

 z Tek bir erişim noktasına Wi-Fi üzerinden çok sayıda fotoğraf 
makinesi bağlarken, fotoğraf makinelerinin IP adreslerinin farklı 
olmasını sağlayın.

 z Bir erişim noktasına Wi-Fi üzerinden birden fazla fotoğraf makinesi 
bağlanırsa, aktarım hızı düşer.

 z Birden fazla IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz bandı) erişim noktası 
bulunduğunda radyo dalgalarının girişimini azaltmak için, her bir 
Wi-Fi kanalı arasında beş kanallık bir boşluk bırakın. Örneğin 
kanal 1, 6 ve 11; kanal 2 ve 7 veya kanal 3 ve 8 kullanın.

Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1’i Kullanma

 z [Bluetooth işlevi], Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1’i 
kullanmak için [Uzak] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi 
Bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanamaz.
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Güvenlik
Güvenlik ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa, aşağıdaki sorunlar 
oluşabilir.

 z Aktarım izlemesi
Kötü amaçlı üçüncü taraflar, Wi-Fi aktarımlarınızı takibe alabilir ve 
göndermekte olduğunu verileri elde etmeye çalışabilir.
 z Yetki dışı ağ erişimi
Kötü amaçlı üçüncü taraflar, kullanmakta olduğunuz ağa yetki dışı 
erişim sağlayabilir ve bilgilerinizi çalabilir, deforme edebilir veya 
hasar verebilir. Ayrıca, kişiliği taklit etme (bir kişinin erişim yetkisi 
bulunmayan bilgilere erişebilmesi için başka bir kişinin kimliğini taklit 
etmesi) veya sıçrama tahtası saldırısı (bir kişinin diğer sistemlere 
sızarken takip edilmemek için sizin ağınızı sıçrama tahtası olarak 
kullanması) gibi diğer yetkisiz erişim girişimlerinin mağduru 
olabilirsiniz.

Bu tür sorunların oluşmasını önlemek için ağınızı güvenilir bir şekilde 
korumaya almak için sistemlerden ve işlevlerden yararlanmanız önerilir.
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Ağ Ayarlarını Kontrol Etme
 zWindows
Windows [Komut İsteği]’ni (Command Prompt) açın, ipconfig /all 
yazın ve <Enter> tuşuna basın.
Bilgisayara atanan IP adresine ek olarak alt ağ maskesi, ağ geçidi ve 
DNS sunucusu bilgileri de görüntülenir.
 z Mac OS
Mac OS X'te [Terminal] uygulamasını açın, ifconfig -a yazın ve 
<Geri dön> (Return) tuşuna basın. Fotoğraf makinesine atanan 
IP adresi [en0] öğesinde [inet] yanında “***.***.***.***” formatıyla 
belirtilir.
* [Terminal] uygulamasıyla ilgili bilgi için Mac OS X yardım seçeneğine 

başvurun.

Fotoğraf makinesine atanan IP adresini yapılandırırken (s.535) 
bilgisayarda ve diğer cihazlarda aynı IP adresinin kullanılmasını 
önlemek için, burada en sağda verilen sayıları değiştirin.

Örneğin: 192.168.1.10
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[Kablosuz iletişim ayarları] Ekranı
[Kablosuz iletişim ayarları] ekranında, kablosuz iletişim işlevi 
ayarlarını değiştirebilirsiniz.
[55: Kablosuz iletişim ayarları]’nı seçin.

Wi-Fi ayarları
 z Sonraki sayfaya bakın.

Wi-Fi işlevi
Aşağıdaki Wi-Fi işlevlerini 
kullanabilirsiniz:

 z Akıllı telefonla iletişim kurun
 z Uzaktan kumanda (EOS Utility)
 z Wi-Fi yazıcıdan baskı
 z Görüntüleri Web hizmetine gönderin

Bluetooth işlevi (s.436)
Bluetooth işlevlerini ayarlayabileceğiniz 
veya kontrol edebileceğiniz [Bluetooth 
işlevi] ekranını görüntüler.

Görüntüleri akıllı telefona gönderme 
(s.448)
Fotoğraf makinesi bir akıllı telefona 
bağlıyken bu işlevi kullanarak fotoğraf 
makinesinde kayıtlı olan görüntüleri akıllı 
telefona gönderebilirsiniz.

Rumuz
Sanal klavyeyi kullanarak rumuzu 
değiştirebilirsiniz (s.534).

Ayarları temizle (s.515)
Tüm kablosuz iletişim ayarlarını 
temizleyin.
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[Wi-Fi ayarları] Ekranı
Wi-Fi

 z Kablosuz iletişim işlevi için [Açık] 
veya [Kapalı] ayarı yapabilirsiniz.

 z Uçaklar veya hastaneler gibi 
elektronik cihaz veya kablosuz cihaz 
kullanımının yasak olduğu yerlerde 
[Kapalı] olarak ayarlayın.

Parola
Parola olmadan Wi-Fi bağlantısı 
kurulabilmesi için [Hiçbiri] olarak 
ayarlayın (Wi-Fi ile erişim noktasına 
bağlanırken hariç).

Bağlantı geçmişi
Wi-Fi bağlantılı cihazlarda geçmiş 
için [Göster] veya [Gizle] ayarı 
yapabilirsiniz.

Bilgisayara otomatik görüntü 
gönderme
Özel yazılım Image Transfer Utility 2 
ile fotoğraf makinesindeki görüntüleri 
otomatik olarak bir bilgisayara 
gönderebilirsiniz (s.466). 

Çekim sonunda akıllı telefona 
gönderme
Çekimleriniz akıllı telefona otomatik 
olarak gönderilebilir (s.446).

MAC adresi
Fotoğraf makinesinin MAC adresini 
kontrol edebilirsiniz.
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Sanal Klavye İşlemi
(1) (2)

(3)

(4)

(5) (7) (8) (9)(6)

(1) Metin girişi için giriş alanı
(2) Giriş alanını taşımak için imleç 

tuşları
(3) Karakter sayısı/kalan sayı
(4) Klavye

(5) Giriş modlarını değiştir
(6) Boşluk
(7) Giriş alanında bir karakter sil
(8) Klavye tipini değiştir
(9) Metin girişini tamamla

 z <W> <X> <Y> <Z> tuşlarına basarak 2 ve 4–8 arasında taşıyın.
 z <0> tuşuna basarak girişini veya değiştirilen giriş modunu 
onaylayın.
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Manuel IP Adresi Ayarı
IP adresini manuel ayarlayın. Görüntülenen ayarlar Wi-Fi işlevine göre 
değişir.

1 [Elle ayar]’ı seçin.
 z [Tamam]'ı seçin.

2 Bir öğe seçin.
 z Sayısal giriş için ekrana erişmek 
üzere bir öğe seçin.

 z Bir ağ geçidi kullanmak için [Açık]’ı 
seçin, sonra [Adres]’i seçin.

3 İstediğiniz değerleri girin.
 z Üst alandaki giriş pozisyonunu 
değiştirmek için <6> kadranını ve 
rakamı seçmek için <5> kadranını 
çevirin. Seçilen rakamı girmek için 
<0> tuşuna basın.

 z Girilen değerleri ayarlamak ve 2. 
Adımdaki ekrana geri dönmek için 
<M> tuşuna basın.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

536 © CANON EURASIA 2018

Manuel IP Adresi Ayarı

4 [Tamam]'ı seçin.
 z Gerekli öğeler için ayar işlemini 
tamamladığınızda [Tamam]’ı seçin.

 z Ne gireceğiniz konusunda emin 
değilseniz, “Ağ Ayarlarını Kontrol 
Etme” (s.531) konusuna bakın veya 
ağ yöneticinize ya da ağ konusunda 
bilgili başka bir kişiye danışın.
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Wi-Fi/Bluetooth Durumu Ekranı
Kablosuz iletişim durumunu fotoğraf makinesinin ekranından ve LCD 
panelden kontrol edebilirsiniz.

(3)

(3)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1) Wi-Fi işlevi
(2) Bluetooth işlevi
(3) Kablosuz sinyali gücü

İletişim durumu Wi-Fi işlevi
Kablosuz 

sinyali 
gücü

LCD Panel

Wi-Fi işlevi

Bağlı değil
Wi-Fi: Kapalı

Kapalı
Görüntülenmez

Wi-Fi: Açık

Bağlantı (Yanıp 
sönüyor)

Bağlı

Veri gönderiliyor (fg)

Bağlantı hatası (Yanıp 
sönüyor)
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Wi-Fi/Bluetooth Durumu Ekranı

Bluetooth İşlevi Göstergesi
Bluetooth işlevi Bağlantı durumu Ekran LCD Panel

[Kapalı] dışına bir 
ayar

Bluetooth bağlı
Bluetooth bağlı 

değil

[Disable] Bluetooth bağlı 
değil Görüntülenmez Görüntülenmez
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7
Özel İşlevler / Menüm

Özel İşlevler ve kontrol özelleştirmeleri ile fotoğraf makinesi 
işlevlerine ince ayar yapabilir ve tuş ve kadran işlevlerini çekim 
tercihlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz.
Sık sık ayarladığınız menü öğelerini ve Özel İşlevleri de 
Menüm sekmelerine ekleyebilirsiniz.
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Sekme Menüleri: Özelleştirme
 z C.Fn1

s.542
s.542
s.543
s.543
s.544
s.545
s.546

 z C.Fn2

s.547
s.547
s.548

 z C.Fn3

s.548
s.548
s.549
s.549



-C
an

on
 E

ura
sia

-

541© CANON EURASIA 2018

Sekme Menüleri: Özelleştirme

 z C.Fn4

s.555
s.555
s.561
s.555

 z C.Fn5

s.550
s.551
s.551
s.552
s.553

 z C.Fn6

s.554
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Özel İşlev AyarlarıN
[8] sekmesindeki fotoğraf makinesi özelliklerini çekim tercihlerinize 
göre özelleştirebilirsiniz. Varsayılan ayarlarını değiştirdiğiniz ayarlar 
mavi renkte gösterilir.

C.Fn1

Poz seviyesi artışları
Enstantane hızı, diyafram, poz telafisi, AEB, flaş poz telafisi, vb. için 1/2 
duraklı artışlarla ayar yapar.
[1/3] 1/3 duraklı
[1/2] 1/2 duraklı

[1/2-stop] ayarlandığında, ekran aşağıdaki gibi olur.

  

ISO hızı ayar artışları
Manuel ISO hızını tam duraklı artışlarla değiştirebilirsiniz.
[1/3] 1/3 duraklı
[1/1] 1 duraklı

 o [1-durak] ayarlanmış olsa bile, ISO Otomatik ayarlandığında ISO hızı 
otomatik olarak 1/3 duraklı artışlarla ilerler.
 o [1 durak] ayarlansa bile, ISO 40.000 ayarı yapabilirsiniz (fotoğraf çekimi 
için).
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Braketleme otomatik iptal
Açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirdiğinizde veya video 
kaydına geçtiğinizde AEB ve beyaz ayarı braketleme ayarlarını iptal edilip 
edilmeyeceğini belirleyin.
[ON] Açık
[OFF] Kapalı

Braketleme sırası
AEB çekim sırası ve beyaz ayarı braketleme sırası değiştirilebilir.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –

AEB
Beyaz Ayarı Braketleme

B/A Yönü M/G Yönü
0 : Standart poz 0 : Standart beyaz ayarı 0 : Standart beyaz ayarı
– : Azaltılmış poz – : Mavi zemin – : Macenta zemin
+ : Artırılmış poz + : Kehribar zemin + : Yeşil zemin
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Braketlenen çekim sayısı
AEB ve beyaz ayarı braketleme ile yapılan çekim sayısı varsayılan 3 çekim 
yerine 2, 5 veya 7 çekim olarak değiştirilebilir.
[81: Braketleme sırası], [0, -, +] olarak ayarlandığında, braketlenen 
çekimler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çekilir.
[3] 3 çekim 
[2] 2 çekim
[5] 5 çekim
[7] 7 çekim 

(1 duraklı/adımlı artışlar)

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

3:3 
çekim Standart (0) -1 +1

2:2 
çekim Standart (0) ±1

5:5 
çekim Standart (0) -2 -1 +1 +2

7:7 
çekim Standart (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

[2 çekim] seçildiğinde, AEB aralığı ayarında + veya - taraf seçilebilir. WB 
braketleme ile 2. çekim B/A veya M/G’de yönüne doğru ayarlanır.
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Güvenli değişim
Konu parlaklığı değişirse ve standart poz otomatik poz aralığında elde 
edilemezse, fotoğraf makinesi standart poz elde etmek için manuel olarak 
seçilen ayarı otomatik olarak değiştirir. [Enstantane hızı/Diyafram] olarak 
ayarlandığında [s] ve [f] modunda geçerli olur. [ISO hızı] olarak 
ayarlandığında [d], [s] ve [f] modunda geçerli olur.
[OFF] Kapalı
[Tv/Av] Enstantane hızı/Diyafram
[ISO] ISO hızı

 o [z3: zISO hızı ayarları] altında, [ISO hızı aralığı] veya [Min. 
enstantane hızı] ayarı varsayılan ayardan farklı bir ayara getirilmiş olsa 
bile, standart poz elde edilemediğinde güvenli değişimin üzerine yazılır.
 o Güvenli değişimde minimum ve maksimum ISO hızları [Otomatik aralık] 
(s.86) ile belirlenir. Ancak, manuel olarak ayarlanan ISO hızı [Otomatik 
aralık] değerinin üzerine çıkar veya inerse, güvenli değişim en fazla 
manuel olarak ayarlanan ISO hızına kadar etkin hale gelir.
 o Flaş kullanıldığında bile gerektiğinde güvenli değişim etkin hale gelir.
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Yeni diyafram için aynı poz
ISO hızı manuel ayarlanırken (ISO Otomatik ayarı hariç) şu durumlarda 
maksimum diyafram [a] modunda düşebilir (en küçük f/numarası 
yükselebilir): 1. Lens değiştirirseniz, 2. Genişletici takarsanız veya 3. 
Değişken maksimum diyaframlı bir zum lensi kullanırsanız. Bu işlev 1, 2 
ve 3 öncesi ile aynı pozu korumak için ISO hızı ve enstantane hızını (Tv) 
otomatik olarak ayarlayarak düşük ışıklama olmasını önler.
[OFF] Kapalı
[ISO] ISO hızı
[ISO/Tv] ISO hızı/Enstantane hızı
[Tv] Enstantane hızı

 o Makro lens kullanıldığında büyütme değiştiğinde değişikliklere etkin 
diyaframda yanıt üretmez.
 o [ISO hızı] ayarlanır ve pozlama [ISO hızı aralığı] içindeki hızlarda 
korunamazsa 1, 2 veya 3 öncesindeki pozun aynısını sunamaz.
 o [Enstantane hızı] ayarlanır ve pozlama [82:Enstantane hızı aralığını 
belirle] içindeki hızlarda korunamazsa 1, 2 veya 3 öncesindeki pozun 
aynısını sunamaz.
 o 1, 2 veya 3 gerçekleştirildikten sonra pozu korurken makine kapanırsa 
(açma/kapama düğmesini <2> konumuna getirmek gibi) standart poz, 
makinenin kapatıldığı andaki poza güncellenir.

 oAyrıca değişikliklere en yüksek f/değeri (minimum diyafram) ile tepki 
verir.
 o [ISO hızı] veya [Enstantane hızı] ayarlanmışken 1, 2 veya 3 işlemi 
gerçekleştirir ve fotoğraf makinesini 1, 2 veya 3 öncesindeki orijinal 
durumuna geri getirmeden önce ISO hızını, enstantane hızını veya 
diyaframı ayarlamazsanız orijinal poz ayarı geri yüklenir.
 o [ISO hızı] ayarlanmışken ISO hızını genişletilmiş ISO hızına 
yükseltirseniz pozu korumak için enstantane hızı değişebilir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

547© CANON EURASIA 2018

Özel İşlev Ayarları

C.Fn2

Enstantane hızı aralığını belirle
Enstantane hızı aralığını değiştirebilirsiniz. [t], [s] ve [a] modunda 
belirlediğiniz aralıkta enstantane hızını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. 
[d] ve [f] modunda veya enstantane hızı [AUTO] ayarındayken [t] 
modunda, enstantane hızı belirlediğiniz aralıkta otomatik ayarlanır (video 
çekim hariç). [Tamam] seçimi yaparak ayarı kaydedin.
[En düşük hız]
30 sn.–1/4000 sn. aralığında ayarlanabilir.
[En yüksek hız]
1/8000 sn.–15 sn. aralığında ayarlanabilir.

Diyafram aralığını belirle
Diyafram aralığını değiştirebilirsiniz. [t], [f], [a] ve [BULB] modunda 
belirlediğiniz aralıkta diyaframı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. [d] ve [s] 
modunda veya diyafram [AUTO] ayarındayken [t] modunda, diyafram 
belirlediğiniz aralıkta otomatik ayarlanır. [Tamam] seçimi yaparak ayarı 
kaydedin.
[Maks. diyafram (Min. f/)]
f/1.0–f/64 aralığında ayarlanabilir.
[Min. diyafram (Maks. f/)]
f/91–f/1,4 aralığında ayarlanabilir.

Kullanılabilir diyafram aralığı, lensin minimum ve maksimum diyafram 
değerlerine göre farklılık gösterir.
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Odak sonrası AE kilidi ölçüm modu

Her ölçüm modu için, Tek Çekim AF 
ile odaklanma gerçekleştikten sonra 
deklanşör tuşuna yarım basıldığında 
odağın kilitlenmesini (AE kilidi) 
ayarlayabilirsiniz. Deklanşör tuşu yarım 
basılı tutulurken poz kilitlenir.
AE kilidi uygulandığında, ölçüm 
modlarına [X] onay işaretini yerleştirin. 
Bir ölçüm modu [q/w/r/e] seçin, 
sonra <0> tuşuna basarak bir onay 
işareti [X] ekleyin. [Tamam] seçimi 
yaparak ayarı kaydedin.

C.Fn3

Tv/Av sırasında kadran yönü
Enstantane hızı ve diyafram ayarı için kullanılan kadranın çevrilme yönü 
tersine çevrilebilir.
[a] çekim modunda, <6> ve <5> kadranının çevrilme yönü tersine 
çevrilebilir. Diğer çekim modlarında, sadece <6> kadranının çevrilme 
yönü tersine çevirebilir. <5> kadranının [a] modundaki çevirme yönü 
ve [d], [s] ve [f] modlarında poz telafisi ayarı için belirlenen çevirme 
yönü aynıdır.
[ ] Normal
[ ] Ters yön

Kontrol halkasını çevirme
Enstantane hızı ve diyafram ayarı için kullanılan RF lens ve yuva adaptörü 
kadranın çevrilme yönü tersine çevrilebilir.
[ ] Normal
[ ] Ters yön
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Odaklanma halkasını çevirme
RF lensin odaklanma halkasının çevirme yönü tersine çevrilebilir.
[ ] Normal
[ ] Ters yön

RF lens MF odaklanma halkası hassasiyeti
RF lensin odaklanma halkasının hassasiyeti ayarlanabilir.
[ ] Çevirme hızıyla değişir
[ ] Çevirme derecesine bağlıdır

C.Fn4
[84] sekmesi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Özelleştirme İşlemleri” 
(s.555).
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C.Fn5

Kırpma bilgisini ekleyin
Kırpma bilgileri eklendiğinde, belirlediğiniz en/boy oranı için dikey çizgiler 
görüntülenir, dolayısıyla çekimleri sanki orta veya geniş formatlı fotoğraf 
makinesiyle (6×6 cm, 4×5 inç, vb.) çekim yapıyormuş gibi oluşturabilirsiniz.
Çekim yaparken, karta kayıtlı görüntüleri kırpmak yerine, fotoğraf makinesi 
Digital Photo Professional’da (EOS yazılımı) kırpmak için görüntülere en/
boy oranı bilgileri ekler.
Görüntüleri bir bilgisayara aktarabilir, Digital Photo Professional’da çekim 
sırasında ayarlanan en/boy oranına kolayca kırpabilirsiniz.
[OFF] Kapalı [6:7] En/boy oranı 6:7
[6:6] En/boy oranı 6:6 [5:6] En/boy oranı 10:12
[3:4] En/boy oranı 3:4 [5:7] En/boy oranı 5:7
[4:5] En/boy oranı 4:5

 o Kırpma bilgileri sadece [z1: zKırpma/en-boy oranı] ayarı [Tam 
kare] olduğunda eklenir.
 o RAW görüntüleri fotoğraf makinesindeki kırpma bilgileri ile işlerseniz 
JPEG’ler kırpılan boyutta kaydedilmez (s.346). Bu durumda, RAW 
işlemesi kırpma bilgilerini içeren JPEG’ler üretir.
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Varsayılan Silme seçeneği
Silme menüsünde varsayılan seçeneği ayarlayabilir ve bu menüye (s.335) 
görüntü oynatırken veya çekimden sonra inceleme sırasında <L> tuşuna 
basarak erişebilirsiniz.
Görüntüyü hemen silmek için <0> tuşuna basmanız yeterli olur.
[ ] [İptal] seçildiğinde
[ ] [Sil]/[Sil1+JPEG] seçildiğinde
[ ] [Sil1] seçildiğinde
[ ] [JPEG Sil] seçildiğinde

[İptal] dışında bir seçenek ayarlandığında görüntüleri yanlışlıkla silmemeye 
dikkat edin.

Lenssiz çekim
Lens takılmadan fotoğraf veya video çekilmesini sağlayabilirsiniz.
[OFF] Kapalı
[ON] Açık
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Güç kapatmada lens geri çekilir
Bu, fotoğraf makinesine dişli mekanizmalı bir STM lens (örn. EF40mm 
f/2.8 STM) takıldığında lens geri çekme mekanizmasını ayarlamak için 
kullanılır. Fotoğraf makinesinin güç düğmesi <2> konumundayken, 
uzatılmış lensin otomatik olarak geri çekilmesini ayarlayabilirsiniz.
[ON] Açık
[OFF] Kapalı

 o Otomatik kapanma ile ayardan bağımsız olarak lens geri çekilmez.
 o Lensi çıkarmadan önce, lensin geri çekildiğinden emin olun.

[Açık] ayarı ile lensin odak modu düğmesinin ayarından (AF veya MF) 
bağımsız olarak bu işlev etkinleşir.
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IPTC bilgisi ekle
IPTC (Uluslararası Basın Telekomünikasyon Konseyi) bilgilerini EOS 
Utility’den (EOS yazılımı) fotoğraf makinesine kaydederek bu bilgileri çekim 
sırasında JPEG/RAW fotoğraflara kaydedebilirsiniz (ekleyebilirsiniz). Bu, 
dosya yönetiminde ve IPTC bilgilerinin kullanıldığı diğer görevlerde 
kullanışlıdır.
IPTC bilgilerinin fotoğraf makinesine kaydı ile ilgili talimatlar ve 
kaydedebileceğiniz bilgiler ile ilgili ayrıntılar için EOS Utility Kullanım 
Kılavuzuna bakın.
[OFF] Kapalı
[ON] Açık

Video çekimlerinde IPTC bilgileri eklenmez.

 o Oynatma sırasında IPTC bilgisinin ekli olup olmadığını kontrol 
edebilirsiniz.
 o Görüntülerdeki IPTC bilgilerini kontrol etmek için Digital Photo 
Professional'ı (EOS yazılımı) kullanabilirsiniz.
 o Fotoğraf makinesinde kayıtlı IPTC bilgileri [86: Tüm Özel İşlevleri 
Temizle (C.Fn)] (s.554) seçildiğinde silinmez ancak ayar [Kapalı] 
olarak değişir.
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C.Fn6

Tüm Özel İşlevleri (C.Fn) Temizle
[86: Tüm Özel İşlevleri Temizle (C.Fn)]'yi seçerek tüm Özel İşlev 
ayarlarını kaldırın.

[84] için özelleştirilmiş işlemler [86: Tüm Özel İşlevleri Temizle 
(C.Fn)]’yi seçerseniz silinmez. [85: IPTC bilgisi ekle] ile eklenen bilgiler 
korunsa bile ayarın [Kapalı] olarak değişeceğini unutmayın. 
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Kolay işlem yapmak için sıkça kullanılan fotoğraf makinesi tuşlarını ve 
kadranlarını tercihlerinize göre atayabilirsiniz.

1 [84] sekmesinde bir öğe seçin.
 z [Tuşları özelleştir]:
İşlevleri tuşlara atayın; örneğin <V> 
veya <p>.

 z [Kadranları özelleştir]:
İşlevleri kadranlara atayın; örneğin 
<6> veya <5>.

 z [M-Fn çubuğunu özelleştir] (s.561):
İşlevleri <m> çubuğuna atayın.

2 Bir fotoğraf makinesi kontrolü 
seçin.

 z [Tuşları özelleştir] ile fotoğraf çekimi 
yaparken bir işlevi ve video çekerken 
farklı bir işlevi etkinleştirmek için bir 
tuş atayabilirsiniz.

3 Atamak üzere bir işlev belirleyin.
 z <0> tuşuna basarak 2. adımdaki 
ekrana geri dönün.

 z <M> tuşuna basarak çıkış yapın.

[86: Tüm Özel İşlevleri Temizle (C.Fn)]’yi seçerseniz özelleştirilmiş 
işlemler silinmez. Ayarları silmek için [84: Özelleştirilmiş ayarları 
temizle]’yi seçin.
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Tuşlar İçin Kullanılabilir İşlevler
İşlev L

A
F

Ölçüm ve AF başlatma k k k k

AF durdur k k k

AE kilidi, AF durdur k k k

AF nokta seçimi k k k

Direkt AF nokta seçimi

AF noktasını merkeze ayarla k k k

Direkt AF nokta seçimi*1
k k k

Tek Çekim AFzServo AF*1 k k k

Dokunma ve sürükleme ile AF k k k

Göz Tespiti AF*1
k k k

Odak rehberi k k k

Poz

Ölçüm başlatma k

AE kilidi k k k

AE kilidi (tut) k k k

AE kilidi (beyaz düğme basılı) k

AE kilidi/FE kilidi*1
k k k

Poz telafisi  
(tuşu basılı tut,  çevir)

ISO hızını ayarla (tuşu basılı tut çevir)

Flaş işlevi ayarları*1
k k k

FE kilidi*1
k k k

Videolar

k Videolar k k k

Video Servo AF'yi Duraklatma*2
k k
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k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k k k k k k
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İşlev L

D
oğrudan tuşlara basın

Kadran işlevi ayarları k k k

Kısa basış: LCD aydınlatma
Uzun basış: LCD bilgisi değiştirme k

Kısa basış: LCD bilgisi değiştirme
Uzun basış: LCD aydınlatma k

LCD panel aydınlatma k k k

LCD paneli bilgisi değiştirme k k k

Çekim modu ayarları k k k

Özel çekim moduna geç k

Alan derinliği önizleme*1
k k k

Fv modunda seçilen öğeyi sıfırla*1
k k k

Fv modunda Tv/Av/O/ISO’yu sıfırla*1
k k k

Hızlı Kontrol ekranı k k k

Büyütme/Küçültme k k k

M
enü

Menü ekranı k k k

Görüntü kalitesi*1
k k k

Tek dokunuşla görüntü kalitesi ayarı*1
k k k

Tek dokunuşla görüntü kalitesi (tut)*1
k k k

Resim Stili k k k

Koruma k k k

9 Derecelendirme k k k

Klasör seçimi k k k

Ekran parlaklığını maksimuma getir (geçici) k k k

Ekran kapalı k k k

Vizör/ekran arasında geçiş yap k k k

Ekonomi modu k k k

Wi-Fi işlevi k k k

İşlev yok (kapalı) k k k

*1: Video çekimde kullanılabilir bir işlev olarak atanamaz.
*2: Fotoğraf çekiminde kullanılabilir bir işlev olarak atanamaz.
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k k k k k k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

< > Görüntü Sabitleyici donanımına sahip süper telefoto lenslerde 
bulunan “AF durdurma tuşunu” belirtir.
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Kadranlar İçin Kullanılabilir İşlevler
İşlev 6 5 T

M modunda enstantane hızı ayarı k k

M modunda diyafram ayarı k k

ISO hızını ayarla (5ölçüm sırasında) k

Diyaframı değiştir (ölçüm tuşunu tut) k

Enstantane hızını değiştir (ölçüm tuşunu tut) k

ISO hızını ayarla (ölçüm tuşunu tut) k

Poz telafisi (ölçüm tuşunu tut) k

Diyafram değerini değiştir k

Enstantane hızını değiştir k

ISO hızını ayarlayın k

Poz telafisi k

İşlev yok (kapalı) k k k

<T>: RF lensler ve yuva adaptörlerindeki kontrol halkası
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Özelleştirme İşlemleri

M-Fn (Çoklu İşlev) Çubuğunu Özelleştirme

1 [84: M-Fn çubuğunu özelleştir]’i 
seçin.

2 [z] (çekimde kullanım için) veya 
[x] (oynatmada kullanım için) 
seçimi yapın.

 z Her birine farklı işlevler atayabilirsiniz.

3 Atamak üzere bir işlev seçin.
 z [z] (çekim için) veya [x] (oynatma 
için) seçildiğinde, mevcut işlevleri 
içeren bir ekran görüntülenir. Listeden 
atanacak işlevleri seçin.

 z Seçtiğiniz işleve bağlı olarak <m> 
kaydırma veya her uçta dokunma için 
farklı işlevler atayabilirsiniz.
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4 <m> kaydırma veya her uçta 
dokunma için farklı işlevler atayın.

 z [ ] (kaydırma), [ ] (sol uca 
dokun) veya [ ] (sağ uca dokun) 
seçildiğinde işlevleri atayacağınız bir 
ekran görüntülenir.

 z Her işlem için atayacağınız 
seçenekleri seçin.

 zzM-Fn çubuğu güvenlik kilidi
Çekim sırasında istenmeyen <m> işlemlerinin yapılmasını 
engellemek için varsayılan olarak güvenlik kilidi atanmıştır. Oynatma 
sırasında daima işlem yapabileceğinizi unutmayın.

 ●Çekim sırasında <m> seçeneğini etkinleştirmek için [
] simgesi beyaz renkte görünene kadar <m> simgesinin sol 
ucuna basın.
 ●<m> seçeneğini kapatmak için [ ] simgesi beyaz renkte 
görüntülenene kadar <m> simgesinin sol ucuna basın.
 ●Yaklaşık 10 saniye boyunca hiç kullanılmazsa <m> otomatik 
olarak kapanır.

Güvenlik Kilidini Devre Dışı 
Bırakma
Çekim sırasında <m> seçeneğinin 
etkin olmasını istiyorsanız güvenlik 
kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

 z Ayarı değiştirmek için [Kapalı (daima 
kullanılabilir)]’i seçin ve <0> 
tuşuna basarak onay tuşunu seçin.
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 z Tam Kapsam Ayarı
[Tam kapsam ayarı] etkinleştirildiğinde, M-Fn çubuğu özelleştirme 
ekranına <m> tamamen kapsanarak erişebilirsiniz.

 ●Bu ayarı yapılandırmak için 2. Adımdaki ekranda <B> tuşuna 
basın.

 o <m> seçeneğini hiçbir zaman kullanmayı düşünmüyorsanız, 3. 
Adımda [Atanmadı]’yı seçin.
 o <m> kullandığınızda geçerli eyleminiz ekranda görüntülenir.
 o Tercih ettiğiniz işlevi çubuk işlemlerine atamak için işlevleri atarken 
[Kullanıcı özelleştirmesi]’ni seçin. [Kullanıcı özelleştirmesi]’ni 
seçerken, 4. Adımdaki ekranda <B> tuşuna basarak kullanıcı 
özelleştirmesinin temelini olarak kullanacağınız işlevi de seçebilirsiniz.
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M-Fn Çubuğu için Kullanılabilir İşlevler
İşlev  

z

ISO hızı ISO hızı
Değeri/seçilen öğeyi değiştir
Otomatik ISO hızı
Özel ISO hızı (***)

Beyaz ayarı Beyaz ayarı seçimi
Renk sıcaklığı ayarı

Değeri/seçilen öğeyi değiştir
Otomatik: Ambiyans 89 
Beyaz
Özel beyaz ayarı: (***)
Beyaz ayar değişimi/braketleme

Odak/
görüntüleme 
bilgisi kontrolü

Kaydırarak büyütme/küçültme

Değeri/seçilen öğeyi değiştir
Büyütme / küçültme
Odak rehberi
MF pikleme
Elektronik seviye
Histogram

Video kaydı
Ses kayıt seviyesi
Ses seviyesi
Diyafram ayarı

Değeri/seçilen öğeyi değiştir
MF pikleme
Odak rehberi
Video Servo AF'yi duraklatma
Elektronik seviye
Histogram

Esnek 
öncelikli AE [t] kaydırarak seç

Değeri/seçilen öğeyi değiştir
Tüm öğeleri sıfırla [t]
Seçilen öğeyi sıfırla [t]
*** seç [t]

AF Otomatik odaklanma yöntemi 
ayarla

Değeri/seçilen öğeyi değiştir
Göz Tespiti AF
AF çerçeve boyutu
Dokun ve sürükle AF ayarları
Odak rehberi

Kullanıcı 
özelleştirmesi Manuel Seçim Manuel Seçim

x

İşlev kısayolu Görüntülere göz atmak için 
kaydır

Derecelendirme
Koruma

Görüntü 
tarama

Görüntülere göz atmak için 
kaydır

Önceki görüntü
Sonraki görüntü

* [Atanmadı] da bir işlev olarak kullanılabilir. [ ], [ ] ve [ ], [ İşlev 
yok (kapalı)] için de kullanılabilir.
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Sekme Menüleri: Menüm

s.566
s.569
s.569
s.570
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Menüm KaydıN
Menüm sekmesi altında, ayarlarını sık sık değiştirdiğiniz menü 
öğelerinin ve Özel İşlevin kaydını yapabilirsiniz.

Menüm Sekmesi Oluşturma ve Ekleme

1 [Menüm sekmesine ekle]'yi seçin.

2 [Tamam]'ı seçin.
 z 1 ve 2. adımları tekrarlayarak en fazla 
beş Menüm sekmesi oluşturabilirsiniz.

Menüm Sekmesi Altına Menü Öğelerini Kaydetme

1 [MY MENU*: Yapılandır]’ı seçin.
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2 [Kaydedilecek öğeleri seç]’i seçin.

3 İstediğiniz öğeleri kaydedin.
 z Ayarlanacak öğeyi seçin, sonra 
<0> tuşuna basın.

 z Doğrulama diyaloğunda [Tamam]'ı 
seçin.

 z En fazla altı öğe kaydı yapabilirsiniz.
 z 2. adımdaki ekrana geri dönmek için 
<M> tuşuna basın.

Menüm Sekmesi Ayarları
Menüm sekmesi altında öğeleri 
sıralayabilir ve silebilirsiniz ve menü 
sekmesini yeniden adlandırabilir veya 
silebilirsiniz.

 z Kayıtlı öğeleri sırala
Menüm içinde kayıtlı öğelerin sırasını değiştirebilirsiniz. [Kayıtlı 
öğeleri sırala]'yı seçin ve sırasını değiştirmek istediğiniz öğeyi 
seçin. Sonra <0> tuşuna basın. [z] görüntülenirken <W> <X> 
tuşlarına basarak düzeni değiştirin, sonra <0> tuşuna basın.
 z Seçilen öğeleri sil / Sekmedeki tüm öğeleri sil
Kayıtlı bir öğeyi silebilirsiniz. [Seçilen öğeleri sil] her seferinde bir 
öğe siler ve [Sekmedeki tüm öğeleri sil] kayıtlı tüm öğeleri siler.
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 z Sekmeyi sil
Geçerli Menüm sekmesini silebilirsiniz. [Sekme sil]'i seçerek [MY 
MENU*] sekmesini silin.
 z Sekmeyi yeniden adlandır
Menüm sekmesini [MY MENU*]'den yeniden adlandırabilirsiniz.

1 [Sekme yeniden adlandır]'ı seçin.

2 Metin girin.
 z Gereksiz karakterleri silmek için <L> 
tuşuna basın.

 z <V> çapraz tuşlarını veya <5> 
kadranını kullanarak bir karakter 
seçin, sonra <0> tuşuna basın.

 z [ ] seçimi yaparak giriş modunu 
değiştirebilirsiniz.

 z En fazla 16 karakter girilebilir.

3 Girişi onaylayın.
 z <M> tuşuna basın, sonra 
[Tamam]'a basın.
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Tüm Menüm sekmelerini silme / Tüm öğeleri silme
Bunlar altında oluşturulmuş ve 
kaydedilmiş olan tüm Menüm sekmelerini 
veya Menüm öğelerini silebilirsiniz.

 z Tüm Menüm sekmelerini sil
Oluşturduğunuz tüm Menüm sekmelerini silebilirsiniz. [Tüm Menüm 
sekmelerini sil] seçildiğinde, [MY MENU1] ile [MY MENU5] 
arasındaki tüm sekmeler silinir ve [9] sekmesi varsayılan ayarına 
geri döner.
 z Tüm öğeleri sil
[MY MENU1] ile [MY MENU5] sekmeleri altında kayıtlı olan tüm 
öğeleri silebilirsiniz. Sekmeler kalır. [Tüm öğeleri sil] seçildiğinde, 
oluşturulan tüm sekmeler altında kayıtlı olan öğeleri silinir.

[Sekme sil] veya [Tüm Menüm sekmelerini sil] işlemi yapıldığında, 
[Sekme yeniden adlandır] ile yeniden adlandırılan sekmeler de silinir.
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Menü Ekranı Ayarları
[Menü ekranı]'nı seçerek <M> 
tuşuna basıldığında ilk önce 
menü ekranının görüntülenmesini 
sağlayabilirsiniz.

 z Normal ekran
En son görüntülenen menü ekranını gösterir.
 z Menüm sekmelerinden görüntüle
Seçilen [9] sekmesiyle görüntüler.
 z Sadece Menüm sekmelerini görüntüle
Sadece [9] sekmesi görüntülenir. ([z], [2], [3], [5] ve [8] 
sekmeleri görüntülenmez.)
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8
Başvuru

Bu bölümde fotoğraf makinesinin özellikleri hakkında başvuru 
bilgileri yer almaktadır.
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Yazılıma Genel Bakış
EOS yazılımının veya başka bir özel yazılımın en son versiyonunun 
Canon’un web sitesinden indirebilirsiniz.

Yazılımı İndirme ve Yükleme
EOS yazılımını veya başka bir özel yazılımı kullanırken en yeni sürümü 
kullanın. Yazılımı indirmek için fotoğraf makinesinin altında yazılı olan 
seri numarasını girmeniz gerekecektir.

 o Yazılımı kurmadan önce, fotoğraf makinesini bilgisayara 
bağlamayın. Yazılım düzgün şekilde yüklenmez.
 o EOS yazılımını internet bağlantısı olmayan bir bilgisayara 
kuramazsınız.
 o Bilgisayarınızda yazılımın daha eski bir sürümü yüklü olsa bile aşağıdaki 
prosedürü izleyerek en son sürümü yükleyin. (Eski sürümün üzerine 
yazılacaktır.)

1 Yazılımı indirin.
 z Bilgisayardan internete bağlanın ve aşağıdaki Canon web 
sitesine erişin.

 gwww.canon.com/icpd
 z Bulunduğunuz ülkeyi veya bölgeyi seçin ve yazılımı indirin.
 z Bilgisayarda sıkıştırılmış dosyayı açın.

  Windows için :
Yükleyiciyi başlatmak için görüntülenen yükleyici dosyasını 
tıklayın.
  Macintosh için :
Bir dmg dosya oluşturulur ve görüntülenir. Yükleyiciyi 
başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

http://www.canon.com/icpd
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Yazılıma Genel Bakış

(1) dmg dosyasını çift tıklayın.
 g Masaüstünde bir sürücü simgesi ve yükleyici dosyası 
görünür. 
Yükleyici dosyası görünmezse, sürücü simgesini çift 
tıklayarak görüntüleyin.

(2) Yükleyici dosyasını çift tıklayın.
 g Yükleyici başlar.

2 Yazılımı yüklemek için ekrana gelen talimatları uygulayın.

Yazılım Kullanım Kılavuzlarını İndirme
Yazılım Kullanım Kılavuzlarını (PDF dosyaları), Canon’un web 
sitesinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 z Yazılım Kullanım Kılavuzu İndirme Sitesi

 gwww.canon.com/icpd

 o Kullanım Kılavuzlarını (PDF dosyalar) görüntülemek için, Adobe 
Acrobat Reader DC gibi bir Adobe PDF görüntüleme yazılımı gerekir 
(en yeni sürümü kullanmanız önerilir).
 o Adobe Acrobat Reader DC programını internetten ücretsiz indirebilirsiniz.
 o İndirdiğiniz Kullanım Kılavuzunu (PDF dosyası) çift tıklayarak açın.
 o PDF görüntüleme yazılımının nasıl kullanılacağını öğrenmek için 
yazılımın Yardım bölümüne bakın.

http://www.canon.com/icpd
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Görüntüleri Bilgisayara Aktarma
EOS yazılımını kullanarak fotoğraf makinenizdeki görüntüleri 
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Bunun iki yöntemi vardır.

Fotoğraf Makinesini Bilgisayara Bağlayarak Aktarma

1 Yazılımı yükleyin (s.572).

2 Fotoğraf makinesini bilgisayara 
bağlayın.

 z Kabloyu fotoğraf makinesine 
bağlarken kablo koruyucusunu 
kullanın (s.37) ve fişi dijital 
terminale takın.

 z Kablonun diğer ucunu bilgisayarın 
USB terminaline (Tip C) takın.

3 Görüntüleri aktarmak için EOS 
Utility'yi kullanın.

 z EOS Utility Kullanma Kılavuzu'na 
başvurun.

Fotoğraf makinesi Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra, arabirim kablosuyla 
bağlansa bile bilgisayar ile iletişim kuramaz.
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Bir Kart Okuyucuyla Aktarma
Görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için bir kart okuyucu 
kullanabilirsiniz.

1 Yazılımı yükleyin (s.572).

2 Kartı, kart okuyucuya takın.

3 Görüntüleri aktarmak için Digital 
Photo Professional'ı kullanın.

 z Digital Photo Professional Kullanma 
Kılavuzu'na başvurun.

EOS yazılımını kullanmadan bir kart okuyucusuyla görüntüleri fotoğraf 
makinesinden bilgisayarınıza aktarırken, karttaki DCIM klasörünü 
bilgisayarınıza kopyalayın.
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Pili Makinede Şarj Etme
USB Güç Adaptörü PD-E1’i (ayrı satılır) kullanarak, Pil Paketi LP-
E6N’yi makineden çıkartmadan şarj edebilirsiniz. Pil Paketi LP-E6’nın 
bu şekilde şarj edilmediğini unutmayın. Ayrıca, makineyle işlem 
yaparsanız şarj işleminin duracağını da unutmayın.

1 USB güç adaptörünü bağlayın.
 z Fotoğraf makinesinin açma/kapama 
düğmesi <2> konumundayken, 
USB güç adaptörünün fişini sağlam 
bir şekilde dijital terminale bağlayın.

2 Güç kablosunu takın.
 z Güç kablosunu USB güç adaptörüne 
takın ve diğer ucunu prize takın.
 g Şarj işlemi başlar ve erişim lambası (1) 
yeşil renkte yanar. LCD panelde şarj 
işleminin devam ettiği belirtilir.

(1)

 z Şarj işlemi tamamlandığında, erişim 
lambası kapanır ve LCD panelde 
[FULL] gösterilir. Makineden güç 
kablosunu sökün ve USB güç 
adaptörünü çıkartın.

 o Pilleri korumak ve en iyi halde tutmak için pili kesintisiz olarak 24 saatten 
daha uzun süre şarj etmeyin.
 o Şarjla ilgili sorunlar olduğunda erişim lambası yeşil renkte yanıp söner, 
ekranda [Err] görüntülenir ve koruyucu devre şarj işlemini durdurur. Bu 
durumda güç kablosunu sökün, pili yeniden takın ve fişi takmadan önce 
birkaç dakika bekleyin. Sorun devam ederse, bayiiniz veya en yakın 
Canon Hizmet Merkezi ile bağlantıya geçin.
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Pili Makinede Şarj Etme

 o Erişim lambası yanmazsa, USB güç adaptörünü söküp yeniden takmayı 
deneyin.
 o Gereken şarj süresi ve şarj miktarı ortam sıcaklığına ve kalan kapasiteye 
göre değişir.
 o Kalan pil şarjı kapasitesi (s.387) yaklaşık %90 veya üstü değeri 
gösterirse, pil şarj edilmez.
 o Güvenlik açısından düşük sıcaklıklarda (5‒10°C / 41‒50°F) yapılan şarj 
işlemi daha uzun sürer.
 o Fotoğraf makinesi Wi-Fi ile bağlandığında ve kart yuvası kapağı açık 
olduğunda piller şarj edilmez.
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Batarya Sapı Kullanma
Dikey çekimde kullanılabilecek tuşları ve kadranları olan Batarya Sapı 
BG-E22 (ayrı satılır), fotoğraf makinesini iki pille besleyebilen ve LP-
E6N’yi USB güç adaptörü (ayrı satılır) ile şarj edebilen bir EOS R 
aksesuarıdır.

(1) 1 Kontakt kapaklarını çıkartın.
 z Fotoğraf makinesinin altındaki (1) 
ve batarya sapındaki (2), (3) kontakt 
kapaklarını çıkartın.

(2) (3)

 z Batarya sapı kontakt kapağı (2)’yi (3)’e 
takarak saklayın.

 z Fotoğraf makinesi kontakt kapağını (1) 
solda gösterildiği gibi batarya sapına 
takın.
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Batarya Sapı Kullanma

2 Pil kompartımanı kapağını çıkartın.

 z Fotoğraf makinesini kapatın ve kapağı 
çıkartın.

 z Kapağı çıkartılmışken pili çıkarın 
(s.43).

 z Kapağı batarya sapına takın.

 z Kapağı çıkartmak için mandalı 
kaydırarak açın ve takma prosedürünü 
tersten uygulayın.

3 Batarya sapını takın ve kilitleyin.
 z Batarya sapı kontaktlarını fotoğraf 
makinesine takın ve batarya sapını 
yerine oturtmak için takma/çıkarma 
mandalını çevirin.
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4 Pil magazinini çıkarın.

 o Pil kompartımanı kapağını fotoğraf makinesine yeniden takarken en az 
90° açıkken takın.
 o Fotoğraf makinesine veya batarya sapı kontaklarına dokunmayın.
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Batarya Sapı Kullanma

Pilleri Takma

1 Pilleri takın.
 z Pilleri şekilde gösterildiği gibi takın.
 z Tek bir pil kullanıldığında, herhangi bir 
yönde takılabilir.

 z Pilleri yerine oturtmak için tık sesiyle 
kilitlenene kadar ok yönünde itin.

 z Pilleri çıkartmak için pil magazini 
mandalına ok ile gösterilen yönde 
basın.

2 Pil magazinini takın.
 z Pil magazinini tamamen yerleştirerek 
sabitleyin.
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Batarya Sapı Kullanma

 o Pilleri takarken elektrik kontaklarının temiz olduğundan emin olun. 
Kontaklardaki kiri yumuşak bir bezle silin.
 o Pilleri batarya sapını fotoğraf makinesine taktıktan sonra takın. Batarya 
sapını pilleri takıldıktan sonra makineye takmak pil kontrol sonuçlarının 
doğru gösterilmesini engelleyebilir.
 o Batarya sapını çıkartmadan önce fotoğraf makinesini kapatın ve pilleri 
çıkartın.
 o Batarya sapını çıkarttıktan sonra fotoğraf makinesi ve batarya sapı 
kontaklarının koruyucu kapaklarını yeniden takın. Batarya sapı uzun 
süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
 o Batarya sapı takılmışken pil iletişim hatası mesajı görüntülenirse, 
mesajdaki talimatları uygulayın. Fotoğraf makinesi güç kaybederse, pil 
magazinini yeniden takın ve fotoğraf makinesini yeniden başlatın.

Şehir Cereyanını Kullanma

O
P
E
N

1 DC bağlayıcıyı takın.
 z DC Bağlayıcı DR-E6’yı (ayrı satılır) 
pilleri taktığınız gibi takabilirsiniz.

 z DC bağlayıcı kablosunu, pil magazini 
kablosunun oyuğundan geçirin.

 z Pil magazinini tamamen yerleştirerek 
sabitleyin.
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2 Pil magazinini takın.
 z Kablonun ucunu kablo deliğinden 
yönlendirin.

3 DC bağlayıcıyı AC adaptöre takın.

 z DC bağlayıcının fişini AC Adaptörü 
AC-E6’ya (ayrı satılır) sağlam bir 
şekilde bağlayın.

4 Güç kablosunu takın.
 z Elektrik kablosunu AC adaptörüne 
bağlayın ve fişi elektrik prizine takın.

 o Fotoğraf makinesi açıkken güç kablosunu veya konektörü takıp 
çıkarmayın veya pil magazinini çıkartmayın.
 o DC bağlayıcı kablosunun batarya sapı ve pil magazini arasına 
sıkışmasını engelleyin.
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Tuş ve Kadran İşlemleri
 z Tuşları ve kadranları kullanmak için 
dikey sap işlemi düğmesini (4) ON 
konumuna getirin.

 z Tuşlar ve kadranlar, makine 
üzerindeki tuşlar ve kadranlar ile aynı 
şekilde kullanılır.

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(8)

(6)
(7)

(1) Deklanşör tuşu
(2) <B> Çoklu işlev tuşu
(3) <6> Ana kadran
(4) Dikey sap işlemi düğmesi
(5) <p> AF başlatma tuşu

(6) <A> AE kilidi/FE kilidi tuşu
(7) <S/u> AF noktası/İndeks/

Büyütme/Küçültme tuşu
(8) <5> Hızlı kontrol kadranı
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PC Senk Kablosu ile Flaş Kullanma
 z PC terminali bir PC senk kablosuyla 
flaş ünitelerini kullanmanızı sağlar.

 z PC senk kablosu polarite 
gözetilmeden kullanılabilir.

 z Ayarları yapılandırırken, senk hızı için 
bir rehber olarak yaklaşık 1/60–1/30 
sn. hız kullanın. Flaş ünitesinin 
doğru senkronize olduğunu önceden 
onaylayın.

250 V veya üstü çıkış voltajına sahip olan flaş ünitelerini PC terminaline 
bağlamayın.

Fotoğraf makinesinin aksesuar kızağına bağlı bir flaş ünitesi ile PC 
terminaline bağlı flaş ünitesini aynı anda kullanabilirsiniz.
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Batarya Sapındaki Pilleri Şarj Etme
USB Güç Adaptörü PD-E1’i kullanarak, LP-E6N pilleri batarya sapından 
çıkartmadan şarj edebilirsiniz.

 o Her seferinde tek bir LP-E6N pili de şarj edebilirsiniz. Veya batarya 
sapını şarj edebilirsiniz.
 o LP-E6 bu şekilde şarj edilmez. LP-E6N ve LP-E6 pillerin ikisi de 
takılmışsa ikisi de şarj edilmez.
 o Makineyle işlem yaparsanız şarj işlemi durur.

1 USB güç adaptörünü bağlayın.
 z Fotoğraf makinesinin açma/kapama 
düğmesi <2> konumundayken, 
USB güç adaptörünün fişini sağlam 
bir şekilde batarya sapı terminaline 
bağlayın.

CHARGE

2 Pilleri şarj edin.
 z Güç kablosunu USB güç adaptörüne 
takın ve diğer ucunu prize takın.

 g Şarj işlemi başlar ve şarj lambası 
yanar.

 z Şarj tamamlandığında lamba söner. 
Batarya sapından güç kablosunu 
sökün ve USB güç adaptörünü 
çıkartın.
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 o Pilleri korumak ve en iyi halde tutmak için pili kesintisiz olarak 24 saatten 
daha uzun süre şarj etmeyin.
 o Şarjla ilgili sorunlar olduğunda şarj lambası yanıp söner ve koruyucu 
devre şarj işlemini durdurur. Bu durumda güç kablosunu sökün, pili 
yeniden takın ve fişi takmadan önce birkaç dakika bekleyin. Sorun 
devam ederse, bayiiniz veya en yakın Canon Hizmet Merkezi ile 
bağlantıya geçin.

 o Şarj lambası yanmazsa, USB güç adaptörünü söküp yeniden takmayı 
deneyin.
 o Gereken şarj süresi ve şarj miktarı ortam sıcaklığına ve kalan kapasiteye 
göre değişir.
 o Kalan pil şarjı kapasitesi (s.387) yaklaşık %90 veya üstü değeri 
gösterirse, pil şarj edilmez.
 o Güvenlik açısından düşük sıcaklıklarda (5‒10°C / 41‒50°F) yapılan şarj 
işlemi daha uzun sürer.
 o İki pil takılırsa piller ardı ardına şarj edilir.
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Fotoğraf makinesiyle ilgili bir sorun oluştuğunda önce bu Arıza Tespiti 
Rehberi’ne başvurun. Bu Arıza Tespiti Rehberi sorunu gideremezse, 
bayiinizle veya en yakın Canon Hizmet Merkezi ile bağlantıya geçin.

Güçle İlgili Sorunlar

Piller şarj cihazı ile şarj edilemiyor.

 ●Kalan pil şarjı kapasitesi (s. 387) %94 veya üstü değeri gösterirse, 
pil şarj edilmez.
 ●Orijinal Canon Pil Paketi LP-E6N/LP-E6 dışında bir pili kullanmayın.

Şarj cihazının lambası çok hızlı yanıp sönüyor.

 ●(1) Pil şarj cihazı veya pille ilgili bir sorun olduğunda veya (2) pille 
iletişim kesildiğinde (Canon marka olmayan bir pille), koruma 
devresi şarj işlemini durdurur ve şarj lambası sabit bir hızla turuncu 
renkte yanıp söner. (1) durumunda, şarj cihazının fişini prizden 
çıkarın. Pili şarj cihazından çıkarın ve yeniden takın. Birkaç dakika 
bekleyin, sonra fişi yeniden prize takın. Sorun devam ederse, 
bayiiniz veya en yakın Canon Hizmet Merkezi ile bağlantıya geçin.

Şarj cihazının lambası yanıp sönmüyor.

 ●Şarj cihazına takılı olan pilin iç ısısı yüksek olduğunda, şarj cihazı 
güvenlik nedeniyle pili şarj etmez (lamba kapanır). Şarj sırasında, 
pil sıcaklığı herhangi bir nedenle artarsa,şarj işlemi otomatik olarak 
durur (lamba yanıp söner). Pil sıcaklığı düştüğünde şarj işlemi 
otomatik olarak devam eder.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

589© CANON EURASIA 2018

Arıza Tespiti Rehberi

Piller USB güç adaptörü (ayrı satılır)  
ile şarj edilemiyor.

 ●Fotoğraf makinesinin açma/kapama düğmesi <1> 
konumundayken pilleri şarj edemezsiniz.
 ●Pil Paketi LP-E6’nın bu şekilde şarj edilmediğini unutmayın.
 ●Kalan pil şarjı kapasitesi yaklaşık %90 veya üstü değeri gösterirse, 
pil şarj edilmez.
 ●Makineyle işlem yaparsanız şarj işlemi durur.
 ●Batarya sapı kullanırken pilleri şarj etmek için USB güç 
adaptörünün fişini sağlam bir şekilde batarya sapı terminaline takın.

USB güç adaptörü ile şarj ederken erişim lambası yanıp  
sönüyor.

 ●Şarjla ilgili sorunlar olduğunda erişim lambası yeşil renkte yanıp 
söner ve koruyucu devre şarj işlemini durdurur. Bu durumda güç 
kablosunu sökün, pili yeniden takın ve fişi takmadan önce birkaç 
dakika bekleyin. Sorun devam ederse, bayiiniz veya en yakın 
Canon Hizmet Merkezi ile bağlantıya geçin.

USB güç adaptörü ile şarj ederken erişim lambası  
yanmıyor.

 ●USB güç adaptörünü çıkartıp yeniden takmayı deneyin.

Açma/kapama düğmesi <1> konumuna ayarlanmış olsa bile 
fotoğraf makinesi işlem yapmıyor.

 ●Pil kompartıman kapağının kapalı olduğundan emin olun (s.43).
 ●Pilin fotoğraf makinesine doğru bir şekilde takıldığından emin olun 
(s.43).
 ●Pili şarj edin (s.40).
 ●Kart yuvası kapağının kapalı olduğundan emin olun (s.44).
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Açma/kapama düğmesi <2> konumuna ayarlanmış olsa bile 
erişim lambası hala yanıyor veya yanıp sönüyor.

 ●Karta görüntü kaydı yapılırken cihaz gücü kapatılırsa, erişim 
lambası bir süre daha açık kalır veya yanıp sönmeye devam eder. 
Görüntü kaydı tamamlandığında, güç otomatik olarak kapanır.

[Bu pil/pillerde Canon logosu görünüyor mu?]  
görüntüleniyor.

 ●Orijinal Canon Pil Paketi LP-E6N/LP-E6 dışında bir pili kullanmayın.
 ●Pili tekrar çıkarıp takın (s.43).
 ●Elektrik kontakları kirliyse, yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.

Pil çok çabuk tükeniyor.

 ●Tam şarjlı bir pil kullanın (s.40).
 ●Pil performansı düşmüş olabilir. [53: Pil bilgisi]'ne bakarak pilin 
şarj performans seviyesini kontrol edin (s.387). Pil performansı 
azalmışsa, pili yenisiyle değiştirin.
 ●Olası çekim sayısı, aşağıdaki işlemlerin herhangi biriyle düşer:
• Deklanşör tuşuna uzun süre yarım basılması.
• Resim çekilmemesine rağmen AF'nin sık sık etkinleştirilmesi.
• Lens Görüntü Sabitleyicinin kullanılması.
• Wi-Fi/Bluetooth (kablosuz iletişim) işlevinin kullanılması.

Fotoğraf makinesi kendiliğinden kapanıyor.

 ●Otomatik kapanma etkin. Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak 
için [52: Güç tasarrufu] altındaki [Otomatik kapanma]’yı 
[Kapalı]’ya getirin (s.377).
 ● [Otomatik kapanma] ayarı [Kapalı] olsa bile fotoğraf makinesi 
[Ekran kapalı] ve [Vizör kapalı] ayarında belirlenen süre boyunca 
kullanılmadan bırakıldığında ekran ve vizör kapanır ancak fotoğraf 
makinesi açık kalmaya devam eder.
 ● [52: Eco modu]’nu [Kapalı]’ya getirin.
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Çekimle İlgili Sorunlar

Lens takılamıyor.

 ●EF veya EF-S lensleri takmak için bir yuva adaptörüne ihtiyacınız 
olur. Fotoğraf makinesi EF-M lenslerle kullanılamaz.

Görüntü çekilemiyor veya kaydedilemiyor.

 ●Kart doğru takıldığından emin olun (s.44).
 ●Kartın yazmaya karşı koruma düğmesini Write/Erase (yaz/sil) 
ayarına getirin (s.44).
 ●Kart doluysa, kartı değiştirin ve gereksiz görüntüleri silerek yer açın 
(s.44, 335).
 ●Odaklanmaya çalıştığınızda AF noktası turuncu renge yanarsa 
çekim yapılamaz. Yeniden otomatik olarak odaklanmak için 
deklanşör tuşuna yarım basın veya manuel olarak odaklanın 
(s.56, 281).

Kart kullanılamıyor.

 ●Kartla ilgili bir hata mesajı görüntüleniyorsa bkz. s. 46 veya 607.

Kart başka bir fotoğraf makinesine takıldığında bir hata mesajı 
görüntüleniyor.

 ●SDXC kartla exFAT’ta formatlandığı için bu fotoğraf makinesinde 
bir kartı formatlar ve ardından kartı başka bir fotoğraf makinesine 
takarsanız, bir hata mesajı görüntülenebilir ve kartı kullanmanız 
mümkün olmayabilir.
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Görüntü odak dışında veya bulanık.

 ●Lens odak modu düğmesini <AF> olarak ayarlayın (s.50, 53).
 ●Makine sarsıntısını önlemek için deklanşör tuşuna sakince basın 
(s.56).
 ●Görüntü Sabitleyici donanımlı bir lensle IS düğmesini <1> olarak 
ayarlayın.
 ●Düşük aydınlatma altında, enstantane hızında yavaşlama olabilir. 
Hızlı enstantane hızının kullanın (s.134), yüksek ISO hızı kullanın 
(s.83), flaş kullanın (s.177) veya tripod kullanın.
 ●124. sayfadaki “Bulanık Fotoğrafları Azaltma” konusuna bakın.

Odağı kilitleyemiyorum ve çekimi yeniden oluşturamıyorum.

 ●AF işlemini, Tek Çekim AF olarak ayarlayın. Servo AF ile odak 
kilitliyken çekim yapılamaz (s.126, 262).

Sürekli çekim hızı düşük.

 ●Yüksek hızda sürekli çekimde sürekli çekim hızı şu tür koşullara 
bağlı olarak düşebilir: pil seviyesi, sıcaklık, titreme azaltma, Dual 
Pixel RAW çekim, Sessiz LV çekim, enstantane hızı, diyafram, 
konu koşulları, parlaklık, AF işlemi, lens türü, flaş kullanımı ve 
çekim ayarları (s.144). 
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Sürekli çekim sırasında maksimum seri çekim sayısı azalıyor.

 ●İnce ayrıntıları olan (örn. çimenlik) bir konu çekimi yaparken, dosya 
boyutu daha büyük olur ve gerçek maksimum seri çekim sayısı 
609. sayfada listelenenden daha az olabilir.

Kartı değiştirsem bile, sürekli çekim için görüntülenen maksimum 
seri çekim sayısı değişmiyor.

 ●Görüntülenen maksimum seri çekim sayısı, kartı yüksek hızda 
bir kart ile değiştirseniz bile değişmez. 609. Sayfada gösterilen 
maksimum seri çekim sayısı Canon’un test için kullandığını kartlara 
dayanır. (Kartın yazma hızı yükseldikçe, gerçek maksimum seri 
çekim sayısı artar.) Bu nedenle, görüntülenen maksimum seri 
çekim sayısı gerçek maksimum seri çekim sayısından farklı olabilir.

Yüksek hızda sürekli çekim sırasında yüksek hızda görüntüleme 
kullanılamıyor.

 ●Yüksek hızda görüntüleme gereklilikleri için bkz. s. 149.

Kırpmalı çekimde bazı görüntü kalitesi seçenekleri  
kullanılamıyor.

 ●74/84/7a/8a görüntü kalitesi seçenekleri [1,6x (kırp)] 
ayarlandığında veya EF-S lensler ile kullanılamaz.

En/boy oranı ayarlanamıyor.

 ●EF-S lenslerle [1,6x (kırp)] otomatik olarak ayarlanır ve diğer en/
boy oranları kullanılamaz.
 ●En/boy oranlarını [85: Kırpma bilgisi ekle] seçeneği [Kapalı] 
dışında bir seçeneğe ayarlandığında ayarlayamazsınız.
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ISO 100 ayarı yapılamıyor. ISO hızı genişletmesi seçilemez.

 ● [z3: zISO hızı ayarları] altında [ISO hızı aralığı]’nı kontrol edin.
 ● [z3: Vurgulu ton önceliği], [Açık] veya [Güçlendirilmiş] olarak 
ayarlanırsa, fotoğraf çekimi için kullanılabilir ISO hızı ISO 200 - 
40.000 aralığında olur. [zISO hızı ayarları] altındaki [ISO hızı 
aralığı]’nı ayar aralığı genişletilecek şekilde ayarlasanız bile, L (ISO 
50 eşdeğeri), H1 (ISO 51200 eşdeğeri) veya H2’yi (ISO 102400 
eşdeğeri) seçemezsiniz. [z3: Vurgulu ton önceliği], [Kapalı] 
(s.109) olarak ayarlandığında, ISO 100/125/160, L veya H1/H2 
ayarı yapabilirsiniz.

Poz telafisini azaltmama rağmen, görüntü parlak  
görünüyor.

 ● [z3: Otomatik Işık İyileştirici]'yi [Kapalı] olarak ayarlayın 
(s.104). [Düşük], [Standart] veya [Yüksek] seçeneği 
ayarlandığında, poz telafisi veya flaş poz telafisi azaltılsa bile 
görüntü parlak çıkabilir.

Hem manuel poz hem de ISO Otomatik ayarlandığında poz 
telafisini ayarlayamıyorum.

 ●Poz telafisi ayarı için bkz. s. 139.

Tüm lens bozulması düzeltme seçenekleri görüntülenmez.

 ● [Dijital Lens İyileştirici] etkinleştirildiğinde bu seçenekler 
görüntülenmese de hem kromatik bozulma hem de kırınım 
düzeltilir.
 ●Video çekim sırasında [Dijital Lens İyileştirici] veya [Kırınım 
düzeltme] görüntülenmez.
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[f] veya [d] modunda flaş kullanılması enstantane hızını 
düşürür.

 ● [z2: Harici Speedlite kontrolü] altında, [Yavaş senkron] ayarını 
[1/200-1/60sn. otomatik] veya [1/200 sn. (sabit)] (s.181) olarak 
ayarlayın.

Flaş patlamıyor.

 ●Flaşın fotoğraf makinesine sağlam bir şekilde takıldığından emin 
olun.

Flaş tam çıkışta patlıyor.

 ●Otomatik flaş modunda kullanılan EL/EX serisi Speedlite flaşlar 
dışındaki flaş üniteleri daima tam çıkışta patlar (s.178).
 ●Flaşın [Flaş ölçüm modu] Özel İşlevi, [TTL] (otomatik flaş) olarak 
ayarlanmışsa, flaş sadece tam çıkışta patlar (s.187).

Flaş poz telafisi ayarlanamıyor.

 ●Flaş poz telafisi zaten Speedlite ile ayarlandıysa, fotoğraf makinesiyle 
ayarlanamaz. Harici Speedlite’ın flaş poz telafisi iptal edildiğinde (0'a 
ayarlandığında), fotoğraf makinesi ile ayarlanabilir.
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Yüksek hızda senkron [f] veya [d] modunda kullanılamıyor.

 ● [z2: Harici Speedlite kontrolü] altında, [Yavaş senkron] ayarını 
[1/200-30sn. otomatik] veya [1/200-1/60sn. otomatik] (s.181) 
olarak ayarlayın.

Uzaktan kumandalı çekim yapılamaz.

 ●Fotoğraf çekerken, sürücü modunu <Q> veya <k> olarak 
ayarlayın (s.147). Video çekerken [z2: Uzaktan kumanda]’yı 
[Açık] olarak ayarlayın (s.245).
 ●Uzaktan kumanda cihazının deklanşörü serbest bırakma tuşunun 
konumunu kontrol edin.
 ●Kablosuz Uzaktan Kumanda BR-E1 kullanıyorsanız, bkz. s. 174 
ve 408.
 ●Zaman aşımlı video çekim için bir uzaktan kumanda cihazı 
kullanmak için bkz. s. 235.

Çekim sırasında bir beyaz s veya kırmızı E simge görüntüleniyor.

 ●Bu, fotoğraf makinesinin iç sıcaklığının yükseldiğini gösterir. Beyaz 
bir <s> simgesi görüntülendiğinde fotoğrafların görüntü kalitesi 
kötü olabilir. Kırmızı bir <E> simgesi görüntülenirse, bu çekimin 
kısa süre sonra otomatik olarak durdurulacağını belirtir (s.253).

Video çekim sırasında, kırmızı E simgesi görüntülenir.

 ●Bu, fotoğraf makinesinin iç sıcaklığının yükseldiğini gösterir. Kırmızı 
<E> simgesi görüntülenirse, bu video çekimin kısa süre sonra 
otomatik olarak durdurulacağını belirtir (s.253).
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Çekim kendiliğinden sonlandırılıyor.

 ●Kartın yazma hızı düşükse, video çekimi otomatik olarak durabilir. 
Video kaydı yapılabilecek kart seçeneklerini görmek için bkz. 611. 
Kartın yazma hızını bulmak için, kart üreticisinin web sitesini, vb. 
ziyaret edin.
 ●Videonuzun süresi 29 dakika 59 saniyeye (veya Yüksek Çekim Hızı 
videosu için 7 dakika 29 saniyeye) eriştiğinde kayıt otomatik olarak 
durur.

Video çekim için ISO hızı ayarlanamıyor.

 ● [M] dışındaki çekim modlarında, ISO hızı otomatik olarak 
ayarlanır. [M] modunda ISO hızını manuel olarak ayarlayabilirsiniz 
(s.615).

Video çekim sırasında ISO 100 ayarlanamıyor veya ISO hızı 
genişletme seçilemiyor.

 ● [z3: Vurgulu ton önceliği], [Açık] olarak ayarlanmışsa, 
kullanılabilir ISO hızı aralığı ISO 200’den başlar. [ISO hızı aralığı] 
veya [H aralığı] için genişletilmiş bir aralık ayarlasanız bile 
Genişletilmiş ISO hızı seçilemez (seçenekler [z3: kISO hızı 
ayarları] altındadır). [z3: Vurgulu ton önceliği], [Kapalı] (s.109) 
olarak ayarlanırsa, ISO 100/125/160 veya genişletilmiş ISO hızı 
ayarı yapılabilir.
 ● [ISO hızı aralığı] ve [H aralığı] ayarını kontrol edin (seçenekler 
[z3: kISO hızı ayarları] altındadır).
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Video çekim sırasında poz değişiyor.

 ●Video çekim sırasında enstantane hızı veya diyaframı 
değiştirirseniz, pozdaki değişimler kaydedilebilir.
 ●Video çekimde zumlama kullanmak istiyorsanız birkaç deneme 
videosu çekmeniz önerilir. Video çekimi sırasında zumlama 
yaparsanız pozlama değişebilir veya lens sesi kayda geçebilir, ses 
seviyesi dengesiz olabilir veya odak kaybedilebilir.

Video çekim sırasında görüntü titriyor ve yatay bantlar  
görülüyor.

 ●Video çekim sırasında floresan ışık, LED lambalar veya diğer 
ışık kaynakları nedeniyle titreme, yatay bantlar (parazit) veya 
düzensiz pozlanma görülebilir. Ayrıca, pozdaki (parlaklık) veya renk 
tonundaki değişiklikler de kaydedilebilir. [M] modunda düşük bir 
enstantane hızının kullanılması sorunu hafifletebilir. Zaman aşımlı 
video çekiminde sorun daha belirgin olabilir.

Video çekim sırasında konu çarpık görünüyor.

 ●Fotoğraf makinesini sola/sağa doğru hareket ettirseniz (panlama) 
veya bir hareketli konu çekimi yapıyorsanız, görüntüde çarpılma 
görülebilir. Zaman aşımlı video çekiminde sorun daha belirgin 
olabilir.

Video çekim sırasında fotoğraf çekemiyorum.

 ●Video çekim sırasında fotoğraf çekilemez. Fotoğraf çekmeden önce 
video kaydını durdurun, ardından fotoğraflar için bir çekim modu 
seçin.

Canon Log ile 10 bit HDMI çıkış kullanılamıyor.

 ●Harici kayıt cihazı 4K’da 10 bit kaydı desteklemiyorsa, [Açık (10bit)] 
ayarlandığında makine HDMI çıkışı üretmez.
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Kablosuz Özelliklerle İlgili Sorunlar

Wi-Fi işlevi ayarlanamıyor.

 ●Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya başka bir cihaza arabirim 
kablosu ile bağlanırsa Wi-Fi işlevler ayarlanamaz. Herhangi bir 
işlevi ayarlamadan önce arabirim kablosunu sökün (s.426).

Arabirim kablosuyla bağlı olan bir cihaz kullanılamıyor.

 ●Fotoğraf makinesi cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlıyken 
bilgisayarlar gibi cihazları arabirim kablosuyla makineye bağlayarak 
kullanamazsınız. Arabirim kablosunu bağlamadan önce Wi-Fi 
bağlantısını sonlandırın.

Çekim ve oynatma gibi işlemler yapılamıyor.

 ●Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra çekim ve oynatma gibi işlemler 
yapılamıyor.
İşlemi gerçekleştirmeden önce Wi-Fi bağlantısını sonlandırın.

Akıllı telefonla yeniden bağlantı kurulamıyor.

 ●Aynı fotoğraf makinesi ve akıllı telefon kombinasyonunu kullansanız 
bile, ayarları değiştirirseniz veya farklı bir ayarı seçerseniz, aynı 
SSID’yi seçtiğinizde dahi yeniden bağlantı kuramazsınız. Bu 
durumda fotoğraf makinesinin bağlantı ayarlarını akıllı telefonun 
Wi-Fi ayarlarından silin ve yeniden bir bağlantı kurun.
 ●Bir bağlantı kurulurken Camera Connect çalışmaya devam ederse 
bağlantı kurulamayabilir. Bu durumda Camera Connect’i yeniden 
başlatın.
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Akıllı telefonla eşleştirme yapılamıyor.

 ●Fotoğraf makinesi kaydı akıllı telefonda hala bulunuyorsa, 
zaten eşleştirdiğiniz akılı telefonu fotoğraf makinesiyle yeniden 
eşleştiremezsiniz. Bu durumda akıllı telefonda Bluetooth 
ayarlarında tutulan fotoğraf makinesi kaldırın silin ve yeniden 
eşleştirmeyi deneyin (s.439).

İşlemle İlgili Sorunlar

<6>, <5>, <d>, <m> veya <T> ile ayarı  
değiştiremiyorum.

 ●Kontrolleri yeniden açmak için <R> tuşuna basın (s.60).
 ● [56: Çoklu işlev kilidi] ayarını kontrol edin (s.416).

Dokunmatik işlem yapılamıyor.

 ● [53: Dokunma kontrolü] ayarının [Standart] veya [Hassas] 
ayarında olup olmadığını kontrol edin (s.385).

Makine tuşu veya kadranı beklendiği gibi çalışmıyor.

 ●Video çekim için [54: V tuş işlevi] ayarını kontrol edin (s.404).
 ● [8C.Fn4] sekmesi ayarlarını kontrol edin (s.<?>).
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Ekran Sorunları

Menü ekranında az sayıda sekme ve öğe görüntüleniyor.

 ● [A] modunda bazı sekmeler ve öğeler görüntülenmez. Menü 
ekranlarındaki sekmeler ve öğeler fotoğraf ve videolara göre de 
değişir.

Gösterimler [9] Menüm ile başlıyor ve sadece [9] sekmesi 
görüntüleniyor.

 ● [9Ayar: Menü ekranı] ayarı [Menüm sekmesinden göster] veya 
[Sadece Menüm sekmesini göster] olarak ayarlanmış. [Normal 
ekran]’a ayarlayın (s.570).

Dosya adının ilke karakteri bir alt tire (“_”).

 ● [z4: Renk alanı]’nı [sRGB] olarak ayarlayın. [Adobe RGB] 
ayarlanırsa, ilk karakter bir alt tire olabilir (s.117).

Dosya adındaki dördüncü karakter değişiyor.

 ● [51: Dosya adı], [*** + görüntü boyutu] olarak ayarlanmış. 
Fotoğraf makinesinin kendine özgü dosya adını (preset kodu) veya 
Kullanıcı ayarı 1 altında kayıtlı dosya adını seçin (s.370).

Dosya numaralandırma 0001'den başlamıyor.

 ●Kartta önceden kaydedilmiş görüntüler varsa, görüntü numarası 
0001’den başlamayabilir (s.367).
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Görüntülenen çekim tarihi ve saati yanlış.

 ●Doğru tarih ve saat ayarı yapıldığından emin olun (s380).
 ●Saat dilimini ve gün ışığından tasarruf ayarını kontrol edin (s.380).

Görüntüde tarih ve saat yok.

 ●Görüntüde çekim tarihi ve saati görünmüyor. Tarih ve saat, çekim 
bilgileri olarak görüntü verisine kaydedilir. Baskı sırasında, çekim 
bilgilerine kaydedilen tarih ve saat verisini kullanarak resme tarih 
ve saat yazdırabilirsiniz (s.353).

[###] görüntüleniyor.

 ●Kart içindeki görüntü sayısı fotoğraf makinesinin görüntüleyebileceği 
maksimum değeri aşarsa [###] görüntülenir.

Ekran resmi net görüntülemiyor.

 ●Ekran kirliyse, yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.
 ●Ekran düşük sıcaklıklarda biraz yavaş gösterebilir veya yüksek 
sıcaklıklarda kararabilir. Oda sıcaklığında normale döner.
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Oynatma Sorunları

Görüntünün bir parçası siyah renkte.

 ● [33: Vurgulama uyarısı], [Açık ] ayarında (s.309).

Görüntü üzerinde kırmızı bir kutu görüntülenir.

 ● [33: AF nokta gösterimi], [Açık] ayarında (s.309).

Görüntü oynatması sırasında AF noktaları görüntülenmiyor.

 ●Aşağıdaki tüpte görüntüler oynatıldığında AF noktaları 
görüntülenmez:
•  Çoklu Çekim Parazit Azaltma ile çekilen görüntüler.
•  Kırpılan görüntüler.
•  HDR çekimde [Otomatik Görüntü Hizalama] ayarı [Açık] 

konumundayken çekilen görüntüler.

Görüntü silinemiyor.

 ●Görüntü koruma altındaysa silinmez (s.318).

Fotoğraflar ve videolar oynatılamıyor.

 ●Bu fotoğraf makinesi başka bir makineyle çekilmiş görüntüleri 
oynatamayabilir.
 ●Bilgisayarda düzenlenen videolar fotoğraf makinesiyle izlenemez.

Sadece birkaç görüntüyü oynatabiliyorum.

 ●Görüntüler [32: Görüntü arama koşullarını ayarla] ile oynatma 
için filtrelenmiş (s.313). Görüntü arama koşullarını ayarla seçimini 
kaldırın.
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Video oynatma sırasında işlem sesi ve mekanik sesler  
duyuluyor.

 ●Video çekimi yaparken fotoğraf makinesinin kadranları veya lensle 
işlem yaparsanız, işlem sesi de kaydedilir. Yönlü Stereo Mikrofon 
DM-E1 (ayrı satılır) kullanmanız önerilir (s.202).

Video kısa bir süre donuyor.

 ●Otomatik pozlamalı video çekim sırasında pozlamada çarpıcı bir 
değişiklik yapılırsa, parlaklık dengelenene kadar kayıt kısa bir süre 
durur. Bu durumda [M] modunda çekim yapın (s.213).

Televizyonda resim görünmüyor.

 ● [53: Video sistemi] seçeneğinin televizyonunuzun video 
sistemine göre [NTSC için] veya [PAL için] olarak ayarlandığından 
emin olun (s.384).
 ●HDMI kablosunun fişinin sağlam takıldığından emin olun (s.333).

Tek video çekimi için birden fazla görüntü dosyası var.

 ●Video dosya boyutu 4 GB'a erişirse, otomatik olarak yeni bir 
video dosyası oluşturulur (s.200). Ancak fotoğraf makinesinde 
formatlanmış bir SDXC kart kullanırsanız, 4 GB’ı aşsa bile bir 
videoyu tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.
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Kart okuyucum kartı tanımıyor.

 ●Kullanılan kart okuyucusuna ve bilgisayarın işletim sistemine bağlı 
olarak, SDXC kartlar düzgün şekilde tanınmayabilir. Böyle bir 
durum oluşursa, fotoğraf makinesini arayüz kablosuyla bilgisayara 
bağlayın, sonra EOS Utility'yi (EOS yazılımı) kullanarak görüntüleri 
bilgisayara aktarın.

Görüntü yeniden boyutlandırılamıyor.

 ●Bu fotoğraf makinesiyle JPEG b ve RAW görüntüleri (s.345) 
yeniden boyutlandıramazsınız.

Görüntü kırpılamıyor.

 ●Bu fotoğraf makinesiyle RAW görüntüleri (s.346) kırpamazsınız.

Görüntüde ışık noktaları var.

 ●Sensör kozmik ışınlar veya benzeri unsurlardan etkilenmişse 
çekilen görüntülerde veya çekim ekranında beyaz, kırmızı 
veya mavi ışık noktaları görünebilir. Bunların görünümü [Şimdi 
temizlef] işlemiyle azaltılabilir ([53: Sensör temizliği] (s.391) 
altındadır).
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Sensör Temizleme Sorunları

Sensör temizleme sırasında deklanşör sesi duyuluyor.

 ● [53: Sensör temizleme] altında [Şimdi temizlef]’yi seçtiğiniz 
zaman, temizleme sırasında deklanşörden mekanik bir ses duyulur 
ancak karta resim kaydedilmez (s.391).

Otomatik sensör temizliği çalışmıyor.

 ●Güç düğmesi <1> ve <2> kısa süre içinde üst üste açılırsa, 
<f> simgesi görüntülenmeyebilir (s.48).

Bilgisayarla İlgili Sorunlar

Görüntüler bilgisayara aktarılamıyor.

 ●EOS Utility’yi (EOS yazılımı) bilgisayara yükleyin (s.572).
 ●Fotoğraf makinesi Wi-Fi aracılığıyla zaten bağlantı kurmuşsa, 
arabirim kablosuyla bağlanan bir bilgisayar ile iletişim kuramaz.

Birbirine bağlanan makine ve bilgisayar arasında iletişim  
yok.

 ●EOS Utility (EOS yazılımı) kullanılırken, [z2: Zaman aşımlı 
video] ayarını [Kapalı] olarak ayarlayın (s.224).
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(2)

(1) Fotoğraf makinesiyle ilgili bir sorun varsa, 
bir hata mesajı görüntülenir. Ekrandaki 
talimatları izleyin.

(1) Hata numarası
(2) Neden ve önlemler

No Hata Mesajı ve Çözümü

01

Cihazlar arasındaki iletişim hatalı. Fotoğraf makinesi, lens veya 
yuva adaptörü kontaktlarını kontrol edin.
 g �Fotoğraf makinesi, lens ve yuva adaptörü üzerindeki elektrik 
kontaktlarını temizleyin, bir Canon lensi kullanın veya pili yeniden 
takın (s.30, 43).

02
Karta erişilemiyor. Kartı takıp çıkarın veya makineyle formatlayın.
 g Kartı çıkarın ve yeniden takın, kartı değiştirin veya kartı formatlayın 
(s.44, 373).

04
Kayıt yapamıyor çünkü kart dolu. Kartı değiştirin.
 g �Kartı değiştirin, gereksiz görüntüleri silin veya kartı formatlayın 
(s.44, 335, 373).

06
Sensör temizliği yapılamadı. Makineyi kapat ve tekrar aç.
 g Açma/kapama düğmesiyle işlem yapın (s.48).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

Hata nedeniyle çekilemiyor. Makineyi kapatın ve tekrar açın veya 
pili tekrar takın.

 g Açma/kapama düğmesiyle işlem yapın, pili çıkarıp yeniden takın 
veya bir Canon lens kullanın (s.48, 43).

* Yukarıdaki talimatları uyguladıktan sonra da hata mesajı görünmeye 
devam ederse, hata kodu numarasını bir yere not edin ve en yakın Canon 
Hizmet Merkez ile bağlantıya geçin.
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 z Olası Çekim Sayısı

Sıcaklık Oda Sıcaklığında (23°C 
/ 73°F)

Düşük Sıcaklıkta 
(0°C / 32°F)

Olası çekimler Yakl. 370 çekim Yakl. 350 çekim

• Ekranın ve tam şarjlı pil paketinin (LP-E6N) kullanıldığı, [54: Ekran 
performansı] ayarının [Pürüzsüz] konumunda olduğu ve aşağıdaki CIPA 
(Camera & Imaging Products Association) test standartlarının uygulandığı 
koşullarda.

• İki LP-E6N pil paketinin takılı olduğu Batarya Sapı BG-E22 (ayrı satılır) çekim 
sayısı yaklaşık iki katına çıkar.

• [54: Ekran performansı] ayarı [Güç tasarrufu] konumundayken oda 
sıcaklığında yaklaşık 450 çekim ve düşük sıcaklıklarda yaklaşık 430 çekim 
yapılabilir.

 z Otomatik ISO Aralığı

Çekim Modu
ISO Hızı

Flaş yok Flaşlı
A ISO 100-12800 ISO 100-1600
t/d/s/f/a ISO 100–40000* ISO 100-1600*
BULB ISO 400* ISO 400*

* Gerçek ISO hızı aralığı [Otomatik aralık] seçeneğindeki [Minimum] ve 
[Maksimum] ayarlarına bağlıdır.
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 z Görüntü Kalitesi Ayarları Rehberi (Yaklaşık)

Görüntü 
Kalitesi

Kayıtlı 
Pikseller

Dosya 
Boyutu 

(MB)

Olası 
Çekimler

Maksimum Seri Çekim

Standart Yüksek Hız

JPEG
73 30M 

8,4 3570 100 100
83 4,4 6770 100 100
74 13M 

4,7 6460 100 100
84 2,6 11510 100 100
7a 7.5M 

3,1 9700 100 110
8a 1,8 16040 100 110
b 3,8M 1,6 18830 100 110
RAW
1 30M 31,3 970 34 47
1:U 30M 55,2 520 17 Tam
F 30M 17,3 1770 61 78
F:U 30M 27,8 1000 150 Tam
RAW+JPEG
1
73

30M
30M

31,3
8,4 760 34 39

F
73

30M
30M

17,3
8,4 1180 55 56

• Olası çekim sayısı Canon’un test standartlarına ve 32 GB’lık bir karta dayanır.
• Sürekli çekim sırasında maksimum seri çekim Canon’un standart testlerinde 

kullandığı SD karta (Standart: 32 GB, Yüksek hız: UHS-II 32 GB) ve test 
standardına dayanır (<o> Yüksek hızda sürekli çekim, fotoğraf kırpma/en-
boy oranı: Full-frame, ISO 100, Dual Pixel RAW yok, Standart Resim Stili).

• Dosya boyutu, olası çekim sayısı ve maksimum seri çekim sayısı; konuya, 
kart markasına, fotoğraf kırpma/en-boy oranına, ISO hızına, Resim Stiline, 
Özel İşlevlere ve diğer ayarlara bağlı olarak değişir.

• Dual Pixel RAW ile çekimde otomatik olarak <i> Düşük hızda sürekli çekime 
ayarlanır.

• “Dolu”, çekimin listelenen koşullarda kart dolana kadar yapılabileceğini belirtir.

Bir yüksek hızda SD kart kullanıyor olsanız bile, maksimum seri çekim 
göstergesi değişmez. Bunun yerine tabloda verilen maksimum seri çekim 
uygulanır.
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 z Fotoğraf Kırpma/En-Boy Oranı Ayarında Piksel Sayısı 
(Yaklaşık piksel)

Görüntü 
Kalitesi Full-frame (3:2) 1,6x (kırpma)

3/1/F 6720x4480 (30,1 megapiksel) 4176x2784 (11,6 megapiksel)
a 4464x2976 (13,3 megapiksel) –
a 3360x2240 (7,5 megapiksel) –
b 2400x1600 (3,8 megapiksel) 2400x1600 (3,8 megapiksel)

Görüntü 
Kalitesi 1:1 (en/boy oranı) 4:3 (en/boy oranı) 16:9 (en/boy oranı)

3/1/F
4480x4480 

(20,1 megapiksel)
5952x4480 

(26,7 megapiksel)*
6720x3776 

(25,4 megapiksel)*

a
2976x2976 

(8,9 megapiksel)
3968x2976 

(11,8 megapiksel)
4464x2512 

(11,2 megapiksel)*

a
2240x2240 

(5,0 megapiksel)
2976x2240 

(6,7 megapiksel)*
3360x1888 

(6,3 megapiksel)*

b
1600x1600 

(2,6  megapiksel)
2112x1600 

(3,4 megapiksel)*
2400x1344 

(3,2 megapiksel)*

 o Yıldız “*” ile işaretlenen boyutlara sahip görüntülerin gerçek en/boy oranı, 
belirtilen orandan farklı olacaktır.
 o JPEG dosya dosyası boyutları ile ilgili ayrıntılar için 609. sayfadaki 
full-frame çekim değerlerine bakın. Eşdeğeri çekim koşullarında, 
dosya boyutları [z1: zKırpma/en-boy oranı] ayarı [Tam kare] 
ayarındakinden daha küçük olur.
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Video Çekim

 z Video Kaydedilen Kartlar
Video Çekim Kalitesi SD Kart

H 65B4
W UHS-II, Video Hız Sınıfı 60 veya üstü
X UHS-I, UHS Hız Sınıfı 3 veya üstü

L
5

87
W UHS-I, UHS Hız Sınıfı 3 veya üstü
X SD Hız Sınıfı 10 veya üstü

65B4 W UHS-I, UHS Hız Sınıfı 3 veya üstü
65B4 X SD Hız Sınıfı 4 veya üstü

HDR video
65 V SD Hız Sınıfı 4 veya üstü

w

87
W SD Hız Sınıfı 10 veya üstü
X SD Hız Sınıfı 4 veya üstü

65 X SD Hız Sınıfı 4 veya üstü
HDR video

23 W UHS-I, UHS Hız Sınıfı 3 veya üstü

• Video kırpma ve Video dijital IS kapalı olduğunda.
• Bu tablo video kaydı için gerekli olan kart yazma ve okuma hızlarını gösterir (kart 

performansı gereklilikleri). Ancak okuma hızında 4K/Full HD zaman aşımlı video 
için kart performansı gereklilikleri gerekli olur.
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 z Toplam Video Kaydı Süresi ve Dakika Başına Dosya Boyutu 
(Yaklaşık)

Video Çekim Kalitesi
Karttaki Olası Toplam Kayıt Süresi Dosya 

boyutu8 GB 32 GB 128 GB

H
65 
B4

W 2 dk. 8 dk. 35 dk. 3444 MB/dk.
X 8 dk. 35 dk. 2 s. 21 dk. 860 MB/dk.

L
5

87
W 5 dk. 23 dk. 1 s. 34 dk. 1298 MB/dk.
X 17 dk. 1 s. 10 dk. 4 s. 43 dk. 431 MB/dk.

65 
B4

W 11 dk. 46 dk. 3 s. 06 dk. 654 MB/dk.

65 
B4

X 35 dk. 2 s. 20 dk. 9 s. 23 dk. 216 MB/dk.
HDR video

65 V 1 s. 26 dk. 5 s. 47 dk. 23 s. 11 dk. 87 MB/dk.

w

87
W 13 dk. 52 dk. 3 s. 29 dk. 583 MB/dk.
X 40 dk. 2 s. 42 dk. 10 s. 49 dk. 187 MB/dk.

65 X 1 s. 20 dk. 5 s. 21 dk. 21 s. 26 dk. 94 MB/dk.
HDR video

23 W 6 dk. 26 dk. 1 s. 46 dk. 1144 MB/dk.

• Video kırpma ve Video dijital IS kapalı olduğunda.

Fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı yükselirse, tabloda belirtilen toplam kayıt 
süresi dolmadan da çekim durdurulabilir (s.253).

 z Video Çekim İçin Olası Toplam Süre (Yaklaşık)

Sıcaklık Oda Sıcaklığında (23°C 
/ 73°F)

Düşük Sıcaklıkta 
(0°C / 32°F)

Olası kayıt süresi 2 s. 20 dk. 2 s. 10 dk.

• Tam şarjlı Pil Paketi LP-E6N ile.
• [Video kaydı boyutu] ([z1: Video kayıt kalitesi] altında) H L 

konumunda ve [21: Video Servo AF], [Açık] konumundayken.
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 z Zaman Aşımlı Video Çekim İçin Olası Toplam Süre (Yaklaşık)

Zaman Aşımlı Video Çekimi
Oda Sıcaklığında  

(23°C / 73°F)
Düşük Sıcaklıkta 

(0°C / 32°F)İnterval Ekran Otomatik 
Kapanma

2 sn.
Kapalı 4 s. 30 dk. 4 s.
Açık 7 s. 10 dk. 6 s. 30 dk.

10 sn.
Kapalı 4 s. 20 dk. 3 s. 50 dk.
Açık 7 s. 30 dk. 6 s. 50 dk.

• Tam şarjlı Pil Paketi LP-E6N ile.
• Olası video çekim süresi, çekim koşullarına bağlı olarak değişir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

614 © CANON EURASIA 2018

Performans Verisi

Video Çekimde ISO Hızı

[y] Modunda
 z HD/Full HD ve Yüksek Çekim Hızında video çekimleri için ISO hızı 
otomatik olarak ISO 100–25.600 aralığında olur.

 z 4K videolarda ISO hızı otomatik olarak ISO 100–12.800 aralığında 
olur.

[k], [t] ve [v] Modlarında
 z HD/Full HD ve Yüksek Çekim Hızında video çekimleri için ISO hızı 
otomatik olarak ISO 100–25.600 aralığında olur.

 z 4K videolarda ISO hızı otomatik olarak ISO 100–12.800 aralığında 
olur.

 z [z3: kISO hızı ayarları] altında, [ISO Otomatik] veya [HISO 
Otomatik]’i [Maks.:H2 (102400)] (s.246) olarak ayarlarsanız, 
otomatik ISO hızı aralığının maksimum limitini H2’ye (ISO 102400 
eşdeğeri) genişletilir. Otomatik ISO hızı ayarı aralığını daraltmak için 
maksimum değeri düşürebilirsiniz.

 z [z3: Vurgulu ton önceliği] [Açık] ayarındayken (s.109), otomatik 
ISO hızı ayarı aralığı HD/Full HD ve Yüksek Çekim Hızı videoları için 
ISO 200–25.600 ve 4K videolar için ISO 200–12.800 olur.
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[M] Modunda
 z ISO hızı [AUTO] ayarındayken HD/Full HD ve Yüksek Çekim 
Hızında video çekimleri için ISO hızı otomatik olarak ISO 100–25.600 
aralığında olur.

 z ISO Hızı [AUTO] aralığındayken 4K vidoelarda ISO hızı otomatik 
olarak ISO 100–12.800 aralığında olur.

 z ISO Otomatik ayarı yaparken, [ISO Otomatik] veya 
[HISO Otomatik] ([z3: kISO hızı ayarları] altındadır) 
[Maks.:H2(102400)] (s.246) olarak ayarlandığında otomatik ISO 
hızı ayarında maksimum hız H2’ye (ISO 102.400 eşdeğeri) genişler. 
Otomatik ISO hızı ayarı aralığını daraltmak için maksimum değeri 
düşürebilirsiniz.

 z ISO hızını HD/Full HD ve Yüksek Çekim Hızı videoları için ISO 
100–25.600 ve 4K videolar için ISO 100–12.800 aralığında 
ayarlayabilirsiniz. [z3: kISO hızı ayarları] altında [ISO hızı 
aralığı] veya [Haralığı] için [Maksimum], [H2 (102400)] (s.246) 
olarak ayarlandığında manuel ISO hızı ayarında maksimum hız 
H2’ye (ISO 102.400 eşdeğeri) genişler. Varsayılan ISO aralığından 
daha dar bir aralık içinde [Maksimum] ve [Minimum] ayarı da 
yapabileceğinizi unutmayın.

 z [z3: Vurgulu ton önceliği], [Açık] (s.109) olarak ayarlanırsa, 
otomatik ve manuel ISO hızı ayarı aralığının minimum limiti ISO 
200 olur. ISO hızı genişletme ayarlandığında dahi maksimum limit 
genişletilmez.
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Görüntü Oynatma

 z Orijinal Görüntü Kalitesine Göre Yeniden Boyutlandırma 
Seçenekleri

Orijinal Görüntü 
Kalitesi

Mevcut Yeniden Boyutlandırma Ayarları
4 a b

3* k k k

4 k k

a k

* b seçeneği [z1: zKırpma/en-boy oranı] seçeneği [1,6x (kırp)] olduğunda 
tek seçenektir.

 z Yeniden Boyutlandırılan Görüntü Boyutları (Yaklaşık piksel)

Görüntü 
Kalitesi Full-frame (3:2) 1,6x (kırpma)

4 4464x2976 (13,3 megapiksel) –
a 3360x2240 (7,5 megapiksel) –
b 2400x1600 (3,8 megapiksel) 2400x1600 (3,8 megapiksel)

Görüntü 
Kalitesi 1:1 (en/boy oranı) 4:3 (en/boy oranı) 16:9 (en/boy oranı)

4
2976x2976 

(8,9 megapiksel)
3968x2976 

(11,8 megapiksel)
4464x2512 

(11,2 megapiksel)*

a
2240x2240 

(5,0 megapiksel)
2976x2240 

(6,7 megapiksel)*
3360x1888 

(6,3 megapiksel)*

b
1600x1600 

(2,6 megapiksel)
2112x1600 

(3,4 megapiksel)*
2400x1344 

(3,2 megapiksel)*

 o Yıldız “*” ile işaretlenen boyutlara sahip görüntülerin gerçek en/boy oranı, 
belirtilen orandan farklı olacaktır.
 o Yeniden boyutlandırma koşullarına bağlı olarak görüntü bir miktar 
kırpılabilir.
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LCD Panel

Fotoğraf/video bekleme ekranı 1

(3)

(4)

(6)
(5)

(9)
(8)

(7)

(10)
(11)

(12)

(13)

(2)

(1) (1) Multi işlev kilidi
(2) Çekim modu
(3) Pil seviyesi
(4) Flaş poz telafisi
(5) Poz telafisi
(6) Bluetooth işlevi
(7) Wi-Fi işlevi
(8) Enstantane hızı
(9) Diyafram
(10) Video Av 1/8 duraklı artışlar
(11) Poz seviye göstergesi Poz telafi 

miktarı/ AEB aralığı
(12) ISO hızı
(13) Vurgulu ton önceliği/ISO hızı 

genişletme

Fotoğraf bekleme ekranı 2

(3)

(4)

(5)

(7)
(6)

(8)

(9)

(10)

(2)

(1) (1) Sürücü modu
(2) AF yöntemi
(3) AF işlemi
(4) Fotoğraf görüntü kalitesi
(5) Video çekim modu
(6) Beyaz ayarı
(7) Ölçüm modu
(8) Resim Stili
(9) Olası çekimler
(10) Video çekim kalitesi
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Video bekleme ekranı 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (1) AF yöntemi
(2) Video dijital IS
(3) Görüntü boyutu
(4) Beyaz ayarı
(5) Canon Log
(6) Kullanılabilir video kayıt süresi
(7) Çekim hızı

Video kaydı devam ediyor

(1)

(2) (1) Geçen kayıt süresi
(2) Kayıt devam ediyor/Harici kayıt 

devam ediyor (HDMI, 10-bit)
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Fotoğraf Çekim Ekranı
<B> tuşuna her basıldığında, bilgi ekranı değişir.

 z Vizör görüntüleme pozisyonları bazı öğelerde farklı olabilir.
 z Ekran sadece geçerli durumda uygulanan ayarları gösterir.

(1) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(1) Kullanılabilir video kayıt süresi
(2) Maksimum seri çekim
(3) Otomatik zamanlayıcı çekimlerine 

kadar olası çekim/sn.
(4) HDR/Çoklu poz/Dual Pixel RAW/

Çoklu Çekim Parazit Azaltma
(5) Çekim modu/Sahne simgesi
(6) AF yöntemi
(7) AF işlemi
(8) Sürücü modu
(9) Ölçüm modu
(10) Titreme önleyici çekim
(11) AF noktası (1 noktalı AF)

(12) Pil seviyesi
(13) Kalan çoklu poz sayısı
(14) Sıcaklık uyarısı
(15) Elektronik seviye
(16) Histogram
(17) Hızlı Kontrol tuşu
(18) Görüntü kalitesi
(19) Beyaz ayarı/Beyaz ayarı düzeltisi
(20) Resim Stili
(21) Otomatik Işık İyileştirici
(22) Fotoğraf kırpma/en-boy oranı
(23) GPS alma durumu
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(33)
(32)

(35)
(34)

(36)

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

(30)

(31)

(24) Flaş hazır/Flaş kapalı/FE kilidi/
Yüksek hızda senkron

(25) Sessiz çekim
(26) Dokunmatik deklanşör
(27) AE kilidi
(28) Enstantane hızı/Çoklu işlev kilidi 

uyarısı
(29) Flaş poz telafisi
(30) Diyafram
(31) Poz seviye göstergesi

(32) Odak mesafesi ekranı
(33) Bluetooth işlevi
(34) Poz simülasyonu
(35) Büyütme tuşu
(36) ISO hızı
(37) Vurgulu ton önceliği
(38) Wi-Fi sinyali şiddeti
(39) Poz telafisi
(40) Wi-Fi işlevi
(41) AEB/FEB

 o B tuşuna bastığınız zaman görüntülenen öğeye ayar yapabilirsiniz 
(s.397).
 o AF yöntemi [u+Takip] olarak ayarlandığında veya fotoğraf makinesi 
HDMI üzerinden bir televizyona bağlandığında elektronik seviye 
görüntülenmez.
 o Ayarlar yapıldıktan sonra geçici olarak başka simgeler görüntülenebilir.
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Video Çekim Ekranı
<B> tuşuna her basıldığında, bilgi ekranı değişir.

 z Vizör görüntüleme pozisyonları bazı öğelerde farklı olabilir.
 z Ekran sadece geçerli durumda uygulanan ayarları gösterir.

(13)
(14)

(12)

(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(11)
(10)

(1) Elektronik seviye
(2) Pil seviyesi
(3) Kullanılabilir video kaydı süresi/

Geçen kayıt süresi
(4) Video çekim modu/Zaman aşımlı 

video/Sahne simgesi
(5) AF yöntemi
(6) Video kayıt boyutu/Çekim hızı
(7) Sıkıştırma oranı
(8) Ses kayıt seviyesi (manuel)
(9) Kulaklık ses seviyesi
(10) Video dijital IS
(11) Video servo AF

(12) Sıcaklık uyarısı
(13) AF noktası (1 noktalı AF)
(14) Süre kodu
(15) Histogram (M modunda)
(16) Kayıt devam ediyor/ 

Harici kayıt devam ediyor (HDMI, 
10-bit)

(17) Beyaz ayarı/Beyaz ayarı düzeltisi
(18) Resim Stili
(19) Otomatik Işık İyileştirici
(20) HDR video
(21) Büyütme tuşu
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(30)

(29)

(31)

(32)
(33)

(34)

(25)
(26)
(27)
(28)

(23)
(22)

(24)

(22) Ses kayıt seviyesi göstergesi 
(manuel)

(23) Canon Log
(24) AE kilidi
(25) Enstantane hızı
(26) Görüntüleme Yardımcısı
(27) Wi-Fi işlevi

(28) Diyafram
(29) Poz seviye göstergesi
(30) Bluetooth işlevi
(31) ISO hızı
(32) Vurgulu ton önceliği
(33) Poz telafisi
(34) Odak mesafesi ekranı

 o B tuşuna bastığınız zaman görüntülenen öğeye ayar yapabilirsiniz 
(s.397).
 o AF yöntemi [u+Takip] olarak ayarlandığında veya fotoğraf makinesi 
HDMI üzerinden bir televizyona bağlandığında elektronik seviye 
görüntülenmez.
 o Video çekim sırasında elektronik seviye, kılavuz çizgiler veya histogram 
görüntülenmez. (Video çekimi başladığında görüntüleme kaybolur.)
 o Video çekimi başladığında, kalan çekim süresi geçen süreyi göstermeye 
başlar.

Ayarlar yapıldıktan sonra geçici olarak başka simgeler görüntülenebilir.
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Sahne Simgeleri
[A] veya [y] çekim modunda, fotoğraf makinesi sahne tipini algılar 
ve tüm ayarlar otomatik olarak yapılır. Tespit edilen sahne tipi ekranın 
sol üst kısmında belirtilir.

Konu

Arkaplan

Portre*1 Portre dışı
Arkaplan 

RengiHareket*2
Doğa ve 

Dış Mekan 
Sahnesi

Hareket*2 Kapalı*3

Parlak
GriArka 

aydınl.
Mavi 

Gökyüzü 
Dahil Açık mavi

Arka 
aydınl.

Günbatımı *4 *4 Turuncu

Spot ışık

Koyu maviKoyu

Tripod 
ile*2 *5*6 *4

*5*6 *4

*1: Zaman aşımlı video çekim sırasında, kişi tespiti yapılmış olsa bile “Portre değil” 
simgesi görüntülenir.

*2: Video kaydı için görüntülenmez.
*3: Takılan lensin mesafe bilgileri varsa görüntülenir. Uzatma tüpü veya yakın plan 

lensiyle, görüntülenen simge gerçek sahneye uygun olmayabilir.

Bazı sahneler veya çekim koşulları için, görüntülenen simge gerçek 
sahneyle eşleşmeyebilir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

624 © CANON EURASIA 2018

Bilgi Gösterimi

*4: Tespit edilebilir sahnelerden seçilen sahnenin simgesi görüntülenir.
*5: Şu koşulların tümü geçerliyse görüntülenir: 

Çekim sahnesi karanlık, gece sahnesi çekiliyor ve fotoğraf makinesi bir tripoda 
bağlanmış.

*6: Aşağıdaki lenslerden biriyle görüntülenir:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• 2012 yılında ve sonrasında piyasaya sunulan Görüntü Sabitleyici lensleri.

*5+*6: Hem *5 hem de *6 koşulu geçerliyse, enstantane hızı yavaşlar.
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Oynatma Ekranı

 z Fotoğraflar için temel bilgi gösterimi

(1) (8)

(14)
(13)

(12)
(11)
(10)
(9)

(15)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(2)

(1) Wi-Fi işlevi
(2) Wi-Fi sinyali şiddeti
(3) Pil seviyesi
(4) Oynatma No./Toplam görüntü/

Bulunan görüntü sayısı
(5) Enstantane hızı
(6) Diyafram
(7) Poz telafi miktarı
(8) Bluetooth işlevi

(9) Bilgisayara/akıllı telefona zaten 
gönderildi

(10) Derecelendirme
(11) Görüntü koruma
(12) Klasör numarası - Dosya 

numarası
(13) Görüntü kalitesi/Düzenlenen 

görüntü/Kırpma
(14) Vurgulu ton önceliği
(15) ISO hızı

 o Görüntü başka bir makineyle çekilmişse, bazı çekim bilgileri 
görüntülenmeyebilir.
 o Diğer fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüleri bu makinede oynatmak 
mümkün olmayabilir.
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 z Fotoğraflar için ayrıntılı bilgi gösterimi
(1) (8)

(13)
(12)
(11)
(10)
(9)

(15)
(14)

(16)

(17)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(2)

(1) Diyafram
(2) Enstantane hızı
(3) Çekim modu/Çoklu poz/Zaman 

aşımlı video
(4) Beyaz ayarı
(5) Otomatik Işık İyileştirici
(6) Beyaz ayarı düzeltisi
(7) Resim Stili/Ayarlar
(8) Poz telafi miktarı
(9) Çekim tarihi ve saati

(10) Histogram (Parlaklık/RGB)
(11) ISO hızı
(12) Vurgulu ton önceliği
(13) Kaydırma çubuğu
(14) Flaş poz telafisi/Yansıma/HDR 

çekim/Çoklu Çekimde Parazit 
Azaltma

(15) Ölçüm modu
(16) Dosya boyutu
(17) Görüntü kalitesi/Düzenlenen görüntü/

Kırpma

* RAW+JPEG görüntü kalitesiyle çekim yaparken, RAW görüntünün dosya boyutu gösterilir.
* En/boy oranı ayarıyla (s.80) ve RAW veya RAW+JPEG görüntü kalitesi ayarıyla 

kaydedilen görüntüler için görüntü alanını gösteren çizgiler görüntülenir.
* Flaş poz telafisi kullanmadan flaşlı çekim yaparken ekranda <0> görüntülenir.
* Yansıma çekimi ile çekilen fotoğraflar için < > görüntülenir.
* HDR çekim modunda çekilen görüntüler için efekt için bir simge (s.162) ve dinamik 

aralık ayarı miktarı görüntülenir.
* Çoklu poz ile çekilen fotoğraflar için <P> görüntülenir.
* Çoklu Çekim Parazit Azaltma ile yapılan çekimler için <M> görüntülenir.
* Zaman aşımlı videolarda deneme olarak çekilen fotoğraflar için <G> görüntülenir.
* RAW görüntü işleme, yeniden boyutlandırma, kırpma ve kare alma işlemiyle 

oluşturulan ve kaydedilen görüntülerde <u> simgesi görüntülenir.
* Kırpılan görüntüler için <N> görüntülenir ve sonra kaydedilir.
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 z Videolar için ayrıntılı bilgi gösterimi

(1)

(2)

(7)

(6)

(8)

(3)
(4)
(5)

(1) Video oynatma
(2) Resim Stili: Ayarlar 

Canon Log: Özellikler
(3) Video kayıt formatı
(4) Video kaydı boyutu

(5) Çekim Hızı
(6) HDR video/Video dijital IS
(7) Kayıt süresi
(8) Sıkıştırma oranı

Video oynatma sırasında [Fotoğraf Stili]’nin [Keskinlik] ayarının [İncelik] 
ve [Eşik] ayarları için “*, *” gösterilir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

628 © CANON EURASIA 2018

Ticari Markalar
 o Adobe, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari bir markasıdır.
 o Microsoft ve Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD’de ve/veya 
diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
 o Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli 
ticari markalarıdır.
 o SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari bir markasıdır.
 o HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing 
LLC kuruluşunun ticari veya tescilli ticari marka markalarıdır.
 o Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi Korumalı Ayar işareti Wi-Fi Alliance 
kuruluşunun ticari markalarıdır.
 o WPS, fotoğraf makinesi ayar ekranlarında ve bu kılavuzda kullanıldığı haliyle, 
Wi-Fi Korumalı Ayarı belirtir.
 o Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşunun ticari 
markalarıdır ve Canon Inc. bu markaları lisanslı kullanır. Diğer ticari markalar 
ve ticari isimler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
 o Diğer tüm ticari marklar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



-C
an

on
 E

ura
sia

-

629© CANON EURASIA 2018

MPEG-4 Lisansı Hakkında
"Bu ürün, MPEG-4 standardı için AT&T patentleri altında lisanslanmıştır ve 
MPEG-4 uyumlu videonun kodlanması ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod 
çözümü için, söz konusu kodlama (1) kişisel ve ticari olmayan amaçla veya 
(2) MPEG-4 uyumlu video sağlamak üzere AT&T patentleri altında lisanslı bir 
video sağlayıcısı tarafından kullanılabilir. MPEG-4 standardının başka hiçbir 
türde kullanımına lisans verilmez veya ima edilmez."
* Gerektiğinde bildirim İngilizce olarak gösterilir.

Üçüncü taraf yazılımlar 
Bu üründe üçüncü taraf yazılımlar bulunur. 

● AES-128 Library
Telif Hakkı (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Tüm hakları saklıdır.

LİSANS KOŞULLARI
Bu yazılım, aşağıdaki koşullar esasında kullanım ücreti veya telif ödemesi 
yapılmadan, yazılım üzerinde değişiklik yapılarak veya yapılmadan olsun, 
yeniden dağıtıma sokulamaz ve kullanılamaz:
1. Kaynak kodu yeniden dolaşıma sokulurken yukarıdaki telif hakkı bildirimi, 

bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dahil edilmelidir.
2. İki formda yeniden dolaşıma sokulurken belgelere yukarıdaki telif hakkı 

bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dahil edilmelidir.
3. Bu yazılım kullanılarak oluşturulan ürünleri desteklemek için telif hakkı 

sahibinin adı öncesinde yazılı izin almadan kullanılmamalıdır.

SORUMLULUK REDDİ
Bu yazılım, doğruluk ve/veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere özellikleri konusunda açık veya örtük olsun hiçbir garanti 
sunulmadan “olduğu gibi” sağlanır.
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Orijinal Canon Aksesuarlarını Kullanmanızı Öneririz
Bu ürün, en iyi performansını orijinal Canon aksesuarları ile kullanıldığı 
zaman gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden bu ürünün orijinal 
aksesuarlarıyla kullanılması tavsiye önerilir.
Canon, başka üreticilerin aksesuarlarının bu ürünle birlikte kullanılması 
durumunda oluşabilecek kazalardan (örn. arızalanmalar, yangın), 
cihaza veya çevreye dönük herhangi bir sorundan (örn. pillerin akması 
veya patlaması) sorumlu tutulamaz. Orijinal olmayan aksesuarlardan 
kaynaklanan arızaları onarma işleminin garanti kapsamına alınmayacağını, 
bu tür onarımlar ancak ücret ödeyerek yapabileceğinizi lütfen unutmayın.

Pil Paketi LP-E6N/LP-E6, sadece Canon ürünleriyle uyumludur. Uyumlu 
olmayan pil şarj cihazının veya ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan 
arızalanmalar veya kazalar konusunda Canon hiçbir sorumluluk kabul 
etmez.
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Sadece Avrupa Birliği ve EEA (Norveç, İzlanda ve 
Liechtenstein)

Ekranda bu sembollerin görünmesi ürünün WEEE 
Direktifi (2012/19/EU), Pil Direktifi (2006/66/EC) ve/veya 
ulusal mevzuat gereğince ev atıklarıyla birlikte elden 
çıkarılmaya uygun olmadığını gösterir.
Pil Direktifi uyarınca yukarıdaki sembol altında bir 

kimyasal sembolü belirtilmişse bu, pilde bir ağır metalin (Hg = Cıva, Cd = 
Kadmiyum, Pb = Kurşun) bulunduğunu veya Pil Direktifi ile belirtilen miktarın 
üstünde ağır metal birikimi olduğunu gösterir.
Benzeri yeni bir ürün satın alındığında bu ürün, elektrikli ve elektronik 
ekipman (EEE), piller ve akümülatör atıklarının geri dönüşümü için belirlenen 
yetkili toplama noktasına teslim edilerek elden çıkarılmalıdır. Atıkların keyfi 
değerlendirilmesi sonucunda, EEE ile ilişkili zararlı maddelerin çevreye ve 
insan sağlığına negatif etkileri oluşur. Zararlı atıkların bilinçli yok edilmesi 
doğal kaynakların dengeli kullanılmasına yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yerel 
bayiinizle, atık depolama yetkilisiyle, ülkenizdeki atık toplama noktalarıyla veya 
değerlendirme merkezleriyle iletişime geçin veya  
www.canon-europe.com/weee veya www.canon-europe.com/battery adresini 
ziyaret edin.

http://www.canon-europe.com/weee
http://www.canon-europe.com/battery
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ÖNLEM
PİL, YANLIŞ TİPTE PİLLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA TEHLİKESİ OLUŞUR. 
KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE 
ELDEN ÇIKARTIN.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.
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Sayısal değerler
[4K] 3840x2160 (Video) .................... 192

[4K] 3840x2160

(Zaman aşımlı video) ......................... 225

[A+] (Sahne Akıllı Otomatik) .............. 123

[C1]/[C2] (Özel çekim) ...................... 417

[FHD] 1920x1080 (HDR çekim) ........ 222

[FHD] 1920x1080 (Video) ................. 192

[FHD] 1920x1080

(Zaman aşımlı video) ......................... 225

[HD] 1280x720 (HDR çekim)............. 222

[HD] 1280x720 (Video) ...................... 192

[Q] (Hızlı Kontrol) ................................ 68

4, 9, 36 veya 100 görüntü .................. 310

4K kare yakalama .............................. 329

8bit (Canon Log) ................................ 238

10bit (Canon Log) .............................. 238

2 sn. veya 10 sn. otomatik 

zamanlayıcı ....................................... 147

A
AC adaptörü ...................................... 583

Aksesuarlar............................................ 3

Adobe RGB ........................................117

AEB (Otomatik Poz Braketleme) ....... 155

AE kilidi .............................................. 157

AF ...................................................... 255

   AF yardımcı ışığı..................... 264, 295

   AF işlevini özelleştirme ................... 288

   AF yöntemi...................................... 265

   AF işlemi ................................. 262, 274

   AF nokta seçimi .............................. 271

   AF nokta boyutu.............................. 276

   AF hızı ............................................ 292

   Alan AF çerçevesi ................... 265, 270

   Bip sesi ........................................... 386

   Sürekli AF ....................................... 278

   Göz Tespiti AF ................................ 277

   AF mümkün olmadığında lens    

   sürücüsü ......................................... 297

   Lens elektronik MF ......................... 293

   AF yöntemlerini sınırlandırma ......... 298

   Manuel odaklanma ......................... 281

   Tek Çekim AF deklanşör önceliği .... 296

   Yön bağlantılı AF noktası ................ 299

   Odak dışı .......................................... 54

   Çekimi oluşturma ............................ 126

   Dokun ve sürükle AF ...................... 279

AF noktası otomatik değiştirme ......... 290

AF noktası genişletme ............... 266, 271

AF başlatma tuşu................................. 57

ALL-I (Sadece düzenleme/I için) ....... 195

Ambiyans önceliği (AWB) .................... 99

Alan AF çerçevesi ...................... 265, 270

Av (Diyafram Öncelikli AE) ................ 136

Ardışık (dosya numaralandırma) ....... 368

Alan derinliği önizleme....................... 137

Aslı Gibi ............................................... 90

Dizin
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Dizin

Aygıt yazılımı ..................................... 422

Aksesuar kızağı ................................... 31

Aydınlatma (LCD panel) ...................... 60

Atlamalı ekran.....................................311

Ana kadran .......................................... 58

Arıza .................................................. 588

   AE kilidi ........................................... 212

   Av 1/8 duraklı artışlar ...................... 249

Arama koşulları.................................. 313

Askı...................................................... 36

Altçizgi “_” ...........................................117

   Akıllı telefonla iletişim kurma .......... 427

   Ağ ................................... 441, 462, 470

   Ağ ayarları ...................................... 531

   Ağ değiştirme .................. 498, 502, 505

B
Batarya Sapı ...................................... 578

Bip sesi .............................................. 386

Bluetooth işlevi .......................... 408, 426

   Adres .............................................. 436

   Bağlantı .......................................... 429

Braketleme

   AEB (Otomatik Poz Braketleme) .... 155

   FEB (Flaş Pozu Braketleme) .......... 186

   Beyaz ayarı braketleme .................. 103

BULB (Bulb)....................................... 158

Bulb pozlar......................................... 158

   Bulb zamanlayıcı ............................ 159

BUSY (meşgul) .................................... 77

Birinci perde senkronizasyonu........... 185

Büyük Bölge AF ......................... 267, 271

Baskı

   Foto Defteri ayarı ............................ 357

   Baskı emri (DPOF) ......................... 353

Beyaz ayarı (BA) ................................. 97

   Otomatik ........................................... 99

   Braketleme ..................................... 103

   Renk sıcaklığı ayarı ........................ 101

   Düzeltme ........................................ 102

   Özel ................................................ 100

Beyaz ayarı öncelikli (AWB) ................ 99

   Bağlantı geçmişi ..................... 509, 533

   Bağlantı bilgilerini silme .................. 514

   Baskı emri....................................... 475

   Baskı ayarları

      Kırpma ......................................... 479

      Tarih/dosya numarası .................. 477

      Görüntü iyileştirme....................... 477

      Kopya sayısı ................................ 478

      Kağıt ayarları ............................... 475

   Bilgi ekranını görüntüleme .............. 516

Bölge AF .................................... 266, 271

C
Canon Log ......................................... 236

Canon marka olmayan flaş üniteleri .. 178

   Camera Connect .................... 427, 444

   CANON iMAGE GATEWAY ............ 481

   Cihaz bilgilerini düzenle .......... 458, 513
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Dizin

Ç
Çarpıklık düzeltmesi ...................111, 343

Çekim hızı.................................. 195, 384

Çoklu işlev ........................................... 57

Çoklu işlev çubuğu .............................. 61

   Özelleştirme.................................... 561

Çoklu işlev kilidi ........................... 60, 416

Çoklu poz........................................... 166

Çoklu Çekimde Parazit Azaltma ........ 105

Çekim bilgileri ekranı ................. 397, 619

Çekim modları ............................. 70, 188

   [A+] (Sahne Akıllı Otomatik) ........... 123

   Av (Diyafram Öncelikli AE) .............. 136

   BULB (Bulb).................................... 158

   [C1]/[C2] (Özel çekim) ................... 417

   Fv (Esnek Öncelikli AE) .................. 140

   M (Manuel poz) ............................. 138

   P (Program AE) .............................. 132

   Tv (Enstantane Öncelikli AE) .......... 134

Çekim aralığı ..................................... 400

   Çekimleri gönderme (arama koşullarına 

   uygun fotoğraflar) ................... 455, 493

   Çekimleri bir Web hizmetine 

   gönderme ....................................... 481

D
Diyafram Öncelikli AE ........................ 136

D+ ...................................................... 109

DC Bağlayıcı...................................... 582

Dijital Lens İyileştirici ..................112, 343

Dijital terminal ...................... 32, 348, 574

Dioptrik ayar ........................................ 54

DPOF (Dijital Baskı Emri Formatı) ..... 353

Dual Pixel RAW ................................... 78

Değerlendirmeli ölçüm ....................... 152

Dosya uzantısı ................................... 371

Dosya adı .......................................... 370

   Altçizgi “_” ........................................117

Dosya boyutu..................... 200, 609, 612

Düzenleme için (ALL-I) ...................... 195

   Dosya numarası verme .................. 367

   Derecelendirme .............................. 321

Dil ...................................................... 383

Düşük hızda sürekli çekim ................. 145

   Düzenleme ..................................... 327

   Dosya boyutu.......................... 200, 612

Doğal ................................................... 89

Derecelendirme ................................. 321

Derecelendirme işareti....................... 321

Döndürme (resim)...................... 317, 372

Doygunluk............................................ 93

Deklanşör tuşu..................................... 56

Deklanşör tuşu işlevleri...................... 404

Deklanşör senkronizasyonu .............. 185

Dokunmatik bipleme .......................... 386

Dokunmatik işlem ................ 67, 306, 385

Dokunmatik Deklanşör ...................... 130

Değişken açılı ekran ...................... 47, 55

Dikey görüntüleri otomatik döndürme 372
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Dizin

E
Erişim lambası ..................................... 45

Ekran kapalı....................................... 377

Ekran ayarları .................................... 403

Ekonomi modu................................... 376

Elektronik seviye................................ 397

Err (hata kodları)................................ 607

exFAT ........................................ 200, 374

Esnek Öncelikli AE ............................ 140

Ekran ............................................. 30, 47

   Açı ayarı...................................... 47, 55

   Parlaklık .......................................... 378

   Renk tonu ....................................... 379

   Elektronik seviye............................. 397

   Görüntü Oynatma ........................... 304

   Menü ekranı...................................... 63

   Hızlı Kontrol ...................................... 68

Enstantane Öncelikli AE .................... 134

Eşik (Netlik) ......................................... 93

Eğrilik düzeltisi ................................... 347

   EOS yazılımıyla kullanma............... 461

      Otomatik gönderme ..................... 466

      EOS Utility ................................... 461

      Image Transfer Utility 2................ 466

F
Fotoğraf makinesi

   Makine sarsıntısı bulanıklığı ........... 125

   Varsayılan ayarlar ........................... 419

   Fotoğraf makinesini tutma ................ 55

FAT32 ........................................ 200, 374

FEB (Flaş Pozu Braketleme) ............. 186

FE kilidi  ............................................. 177

Filtre efekti (Tek renkli) ........................ 94

Flaş poz telafisi .......................... 177, 186

Flaş modu .......................................... 183

Flaş (Speedlite) ................................. 177

   Özel İşlevler .................................... 187

   FEB (Flaş Pozu Braketleme) .......... 186

   FE kilidi  .......................................... 177

   Flaş kontrolü (işlev ayarları) ........... 179

   Flaş poz telafisi ....................... 177, 186

   Flaş senkron hızı ............................ 178

   Manuel flaş ..................................... 183

   Güvenli FE ...................................... 182

   Perde senkronizasyonu 

   (1./2. perde) .................................... 185

   Yavaş senkron ................................ 181

   Kablosuz ......................................... 184

Flaş senkron kontakları ....................... 31

Formatlama (kart başlatma) .............. 373

Free run ............................................. 205

Full High-Definition (Full HD)

(movie) ....................................... 192, 225

Full High-Definition (Full HD)

(Zaman aşımlı video) ......................... 224

Fv (Esnek Öncelikli AE) ..................... 140

Foto Defteri ayarı ............................... 357

Fotoğraf kırpma/

en-boy oranı ................................ 80, 610
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Dizin

   Fotoğraf yazdırma .......................... 472

G
Gün ışığından tasarruf ....................... 381

Görüntüleri Silme ............................... 335

Genişletilmiş ISO hızı .... 83, 85, 246, 614

GPS ....................................................411

Görüntüleri tarama (Atlamalı ekran) ...311

Görüntü kaydı kalitesi .................. 75, 609

Görüntü inceleme süresi.....................118

Görüntüler

   AF noktası gösterimi ....................... 309

   Otomatik sıfırlama .......................... 369

   Otomatik döndürme ........................ 372

   Ardışık (dosya numaralandırma) .... 368

   Silme............................................... 335

   Vurgulama uyarısı .......................... 309

   Histogram ....................................... 307

   Görüntü kalitesi......................... 75, 609

   Görüntü arama ............................... 313

   Aktarma (bilgisayara) ...................... 574

   İndeks ekranı .................................. 310

   Atlamalı ekran 

   (görüntülere göz atma) ....................311

   Görüntüleri büyütme ....................... 315

   Manuel sıfırlama ............................. 369

   Manuel döndürme........................... 317

   Oynatma ......................................... 301

   Korumaya alma .............................. 318

   Çekim bilgileri ................. 305, 307, 625

   Slayt gösterisi ................................. 331

   Aktarım ........................................... 348

   Televizyonda izleme ............... 324, 333

Görüntüleri bilgisayara aktarma......... 574

Geniş (görüntü kaydı kalitesi) .............. 75

Görüntüleri büyütme .......... 273, 281, 315

Güç ...................................................... 48

   Otomatik kapanma ......................... 377

   Pil bilgileri ....................................... 387

   Pil seviyesi ................................ 49, 387

   Şarj ........................................... 40, 576

   Şehir cereyanı ................................ 582

   Olası çekimler ................................. 608

   Şarj performansı ............................. 387

Güç tasarrufu ..................................... 377

Görüntüleri korumaya alma ............... 318

Güvenlik talimatları .............................. 25

Güvenli değişim ................................. 545

Geçiş efekti (slayt gösterisi)............... 331

   Gösterilen çekimi gönderme ... 450, 487

   Görüntüleri akıllı telefona 

   gönderme ....................................... 448

   Görüntülenebilir çekimler ................ 458

   Görüntüleri izleme .......................... 444

H
Hızlanma/yavaşlama takibi ................ 289

Harici mikrofon................................... 203

H1/H2 (Genişletilmiş ISO hızı)............. 85

HD (Yüksek Çekim Hızı video) .......... 199
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HDMI ......................... 207, 251, 333, 395

   Bağlantı göstergesi ......................... 252

   Çıkış ............................................... 252

   Kayıt komutu................................... 207

   Süre kodu ....................................... 207

HDMI HDR ......................................... 396

HDR video çekim ............................... 222

HDR çekim ........................................ 161

High-Definition ................................... 192

Histogram .................................. 307, 400

Hafif (IPB) .......................................... 195

   Harici mikrofon................................ 203

   HDMI çıkışı ............................. 251, 395

   HDR video çekim ............................ 222

Hızlı Kontrol ......................................... 68

Hızlı kontrol kadranı............................. 59

Hoparlör ....................................... 31, 325

   Hızlı Kontrol .................................... 449

I
ICC profili ............................................117

INFO. tuşu ........................................... 62

IPB ..................................................... 195

IPTC bilgileri ...................................... 553

ISO hızı .............................................. 83,  

246

   Otomatik aralık (Fotoğraflar)............. 86

   ISO Otomatik (video) ...................... 246

   ISO Otomatik aralığı ......... 86, 246, 608

   ISO genişletme ................................. 85

   ISO hızı aralığı.......................... 85, 246

   Manuel ayar aralığı ........................... 85

   ISO Otomatik için minimum enstantane    

   hızı (Fotoğraflar) ............................... 87

   Ayar artışları ................................... 542

   Zaman aşımlı ISO Otomatik ........... 247

İ
İşlemleri özelleştirme ......................... 555

İki kez dokunma................................. 306

İyi Detay............................................... 89

İyi (Görüntü kaydı kalitesi) ................... 75

İncelik (Netlik) ...................................... 93

İndeks ekranı ..................................... 310

İlk AF Noktası .................................... 300

İlk büyütme oranı/konumu ................. 316

İkinci perde senkronizasyonu ............ 185

J
JPEG ........................................... 75, 609

K
Kablo koruyucu .................................... 37

Kart gereklilikleri .........................197, 611

Kartlar .......................10, 30, 44, 373, 611

   Kart hatırlatıcı ..................................118

   Formatlama .................................... 373

   Derin formatlama ............................ 373

   Arıza Tespiti .............................. 46, 591

   Yazmaya karşı koruma düğmesi ...... 44
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Kromatik bozulma düzeltmesi.....113, 344

Klipli çekimler..................................... 309

Kombinasyon IS ................................ 221

Kontrast ....................................... 93, 104

Kontrol halkası ..................................... 60

Kırpma (görüntüler) ........................... 346

Kırpma bilgileri ................................... 550

Kadranlar

   Ana Kadran ....................................... 58

   Hızlı Kontrol Kadranı ........................ 59

Kırınım düzeltmesi ......................113, 344

Klasör oluşturma/seçme .................... 365

Kare yakalama................................... 329

Kılavuz gösterimi ....................... 305, 399

Kulaklıklar .......................................... 203

Konum bilgileri ....................................411

Kısmi ölçüm ....................................... 152

Konumlandırma deliği .......................... 33

Küçültülmüş ekran ............................. 310

Kartsız çekim ......................................118

Küçük (görüntü kaydı kalitesi) ............. 75

Keskinlik (Netlik) .................................. 93

Kullanıcı Tanımlı .................................. 90

   Kablosuz iletişim notları .................. 528

Kablosuz iletişim ayarları ........... 407, 423

L
LCD Panel ......................................... 617

   Aydınlatma ........................................ 60

Lens ............................................... 50, 52

   Kromatik bozulma düzeltmesi..113, 344

   Kırınım düzeltmesi ...................113, 344

   Dijital Lens İyileştirici ...............112, 343

   Çarpıklık düzeltmesi ................111, 343

   Odak modu düğmesi .................. 50, 53

   Kilit açma .................................... 51, 53

   Optik bozulma düzeltmesi .......110, 343

   Periferik aydınlatma düzeltme .111, 343

Lens elektronik MF ............................ 293

LOCK (kilitle) ............................... 60, 416

M
Makine sarsıntısı ............................... 125

Merkez ağırlık ortalamalı ölçüm......... 152

M modunda otomatik ISO ile poz telafisi 

139

Manzara............................................... 89

Manuel poz ........................................ 138

Manuel odak ...................................... 255

Manuel odaklanma ............................ 281

Manuel sıfırlama ................................ 369

Maksimum seri çekim .......................... 77

Menü.................................................... 63

   Karartılan menü öğeleri .................... 66

   Menüm............................................ 566

   Ayar prosedürü ................................. 64

MF (Manuel odak) ............................. 281

M-Fn çubuğu ................................. 59, 61

M-Fn tuşu ............................................ 57

MF pikleme ........................................ 283
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Mikrofon ............................................. 203

M (Manuel poz) ................................ 138

Mod Tuşu ............................................. 57

Monokrom...................................... 90, 94

MP4 ................................................... 196

Menüm............................................... 566

M simgesi ............................................. 8

N
Normal (Görüntü kaydı kalitesi) ........... 75

NTSC ......................................... 195, 384

Netlik.................................................... 93

O
Otomatik .............................................. 89

Otomatik Işık İyileştirici ...................... 104

Otomatik kapanma ............................ 377

Otomatik sıfırlama ............................. 369

Odak rehberi ...................................... 284

Odak kilidi .......................................... 126

Odak modu düğmesi ..................... 50, 53

Orta (görüntü kaydı kalitesi) ................ 75

   Oynatma ................................. 324, 325

   Oynatma sayacı.............................. 206

ONE SHOT (Tek Çekim AF) .............. 263

Oynatma ............................................ 301

Olası kayıt süresi (video) ................... 612

Olası çekimler .................................... 608

Otomatik zamanlayıcı ........................ 147

Ö
Özel İşlevler ....................................... 539

Özel çekim modu ............................... 417

Ölçüm modu ...................................... 152

Ölçüm zamanlayıcı .............................119

P
Parazit Azaltıcı ................................... 203

Poz telafisi ......................................... 155

Poz seviyesi artışları.......................... 542

Poz seviye göstergesi........ 138, 617, 620

Poz simülasyonu ............................... 120

Parazit azaltma

   Yüksek ISO hızı .............................. 105

   Uzun pozlar .................................... 107

PAL ............................................ 195, 384

Parça adları ......................................... 31

PC terminali ....................................... 585

Periferik aydınlatma düzeltme ....111, 343

Piksel sayısı................................. 75, 609

Portre ................................................... 89

P (Program AE) ................................. 132

Program AE ....................................... 132

   Program değişimi............................ 133

R
Renk alanı ..................................117, 343

Renk sıcaklığı .................................... 101

Renk tonu ............................................ 93

Resim Stili ................................ 88, 92, 95
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RAW .............................................. 75, 76

RAW görüntüleri işleme ..................... 339

RAW+JPEG ................................. 75, 609

Rec run .............................................. 205

Rüzgar filtresi..................................... 202

S
Siyah/beyaz görüntüler .................. 90, 94

S/B ................................................. 90, 94

Sertifika Logosu ................................. 422

Sürekli çekim ..................................... 144

Sürükleme ........................................... 67

Sürücü modu ..................................... 144

Simgeler ................................................ 8

Sahne simgeleri ......................... 127, 623

Sahne Akıllı Otomatik ........................ 123

SD, SDHC, SDXC kartlar 9 Kartlar

Sensör temizliği ................................. 391

Seri numarası .............................. 33, 389

SERVO .............................................. 263

Servo AF

   Video Servo AF ............... 286, 291, 292

   SERVO ........................................... 263

Sessiz LV çekim ................................ 150

Sessiz çekim...................................... 151

Slayt gösterisi .................................... 331

Ses kaydı/Ses kayıt seviyesi ............. 202

Spot ölçüm......................................... 152

sRGB ..................................................117

Standart ............................................... 89

Standart (IPB) .................................... 195

Sıcaklık uyarısı .......................... 142, 253

Süre kodu .......................................... 205

Saat dilimi .......................................... 380

Sorun Giderme .................................. 588

Ses seviyesi (video oynatma) ............ 326

   Seçilenleri gönderme .............. 451, 488

   SSID ............................... 441, 462, 470

   Sanal klavye ................................... 534

Ş
Şarj cihazı ...................................... 35, 40

Şehir cereyanı ................................... 582

Şarj .............................................. 40, 576

T
Titreme önleyici çekim ........................115

Temel bilgi gösterimi .......................... 625

Temizleme (görüntü sensörü) ............ 391

Telif hakkı bilgileri .............................. 420

Tarih/Saat .......................................... 380

Toz Silme Verisi ................................. 121

Tam Otomatik mod ............................ 123

Tek Çekim AF .................................... 263

Tam basma .................................. 56, 404

Tekrarla (slayt gösterisi)..................... 331

Tek tek görüntü izleme....................... 304

Tek noktalı AF .................................... 265

Tek tek çekim ..................................... 144

Tonlama önceliği ................................ 109
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Tonlama efekti (Tek renkli) ................... 94

Takip hassasiyeti ............................... 288

Tripod soketi ........................................ 33

Tv (Enstantane Öncelikli AE) ............. 134

Televizyonda izleme .................. 324, 333

U
Uyarlanabilir beyaz dengesi .............. 100

Uzun (bulb) pozlar ............................. 158

Uzun Poz Parazit Azaltma ................. 107

Uzaktan kumanda.............................. 174

Uzaktan kumanda terminali ......... 32, 176

Uzaktan kumanda düğmesi ............... 176

UHS ..................................................... 10

USB (dijital) terminali ........... 32, 348, 574

UTC (Koordineli Evrensel Zaman)..... 415

   Uzaktan operasyon......................... 444

V
Varsayılan ayarlar .............................. 419

   Fotoğraf makinesi ayarları .............. 419

   Özel İşlevler .................................... 554

   İşlemleri özelleştirme ...................... 555

   Özel çekim modu ............................ 417

   Flaş işlevi ayarları ........................... 187

   Menüm............................................ 569

Vurgulama uyarısı ............................. 309

Vurgulu ton önceliği ........................... 109

Videolar ............................................. 188

   24,00p............................................. 198

   Video Servo AF sırasında AF hızı ... 292

   Diyafram Öncelikli AE ......................211

   Parazit Azaltıcı ................................ 203

   Otomatik poz çekimi ....................... 209

   Otomatik yavaş enstantane ............ 248

   Canon Log ...................................... 236

   Video çekimine uygun kartlar ..........611

   Sıkıştırma yöntemi .......................... 195

   Kırpma çekimi ................................. 219

   Kare düşürme ................................. 208

   İlk ve son sahneleri düzenleme ...... 327

   Video keyfi ...................................... 324

   Kare yakalama................................ 329

   Çekim hızı....................................... 195

   Free run .......................................... 205

   Kulaklıklar ....................................... 203

   Yüksek Çekim Hızı ......................... 199

   Bilgi ekranı ...................................... 621

   Manuel poz çekimi .......................... 213

   Ölçüm zamanlayıcı ......................... 249

   Mikrofon .......................................... 203

   Video dijital IS ................................. 220

   Video Servo AF ............... 286, 291, 292

   Video Servo AF takip hassasiyeti ... 291

   Video çekim tuşu ............................ 209

   Kayıt sayacı .................................... 206

   Kayıt kapsamı ................................. 194

   Kayıt kalitesi (boyut) ....................... 192

   Kayıt süresi ............................. 201, 612

   Rec run ........................................... 205
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   Enstantane Öncelikli AE ................. 210

   Enstantane hızı............................... 215

   Ses kaydı/Ses kayıt seviyesi .......... 202

   Süre kodu ....................................... 205

   Zaman aşımlı video ................ 224, 613

   Televizyonda izleme ............... 324, 333

   Rüzgar filtresi.................................. 202

Video sistemi ..................................... 384

Vizör

   Dioptrik ayar ..................................... 54

   Görüntüleme formatı....................... 402

   Kılavuz gösterimi ............................ 399

   Bilgi ekranı ...................................... 398

   Dikey ekran..................................... 399

Vizör kapalı ........................................ 377

W
Wi-Fi işlevleri ..................................... 423

   Android ........................................... 427

   Kimlik doğrulama ............................ 496

   Erişim noktası modu ....................... 508

   Kablosuz iletişim ayarlarını silme ... 515

   Arabirim kablosu ............................. 426

   iOS.................................................. 427

   IP adresi ......................... 499, 503, 507

      Manuel ayar ................................. 535

   MAC adresi ............................. 496, 516

   Rumuz ............................................ 514

   Eşleme............................................ 431

   Parola ..................................... 506, 533

   PictBridge ....................................... 471

   Yazıcı/Baskı .................................... 472

   Yeniden bağlanma .......................... 509

   Yeniden boyutlandırma ... 447, 453, 489

   Karttaki tüm görüntüleri 

   gönderme ............................... 454, 491

   Wi-Fi yazıcı ..................................... 469

   Wi-Fi ayarları .......................... 429, 533

   WPS (Wi-Fi Korumalı Ayar) ............ 496

      PBC modu ................................... 497

      PIN modu..................................... 501

Y
Yeni diyafram için korunan poz .......... 546

Yüz+İzleme AF .......................... 265, 269

Yardım ............................................... 405

   Metin boyutu ................................... 406

Yüksek Çekim Hızı ............................ 199

Yüksek ISO hızı parazit azaltma ....... 105

Yüksek hızda sürekli çekim ............... 144

Yüksek hız gösterimi ......................... 149

Yön bağlantılı AF noktası................... 299

Yarım basma ............................... 56, 404

Yeniden boyutlandırma ...................... 345

Yazılım ............................................... 572

   Kullanım Kılavuzu ........................... 573

Z
Zaman aşımlı video ........................... 224

Erişim noktaları .................................. 496

Şifreleme ........................................... 496
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Malın enerji tüketimi açısından verimli 
kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü 
boyunca enerji tüketimi açısından 
verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin 
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca 
yapılması, varsa periyodik bakımlarının 
aksatılmaması gerekmektedir. 

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda 
belirtilen çevresel karakteristiklere uygun 
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. 

Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında 
uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.
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TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan; 

a) Sözleşmeden dönme, 

b) Satış bedelinden indirim isteme, 

c) Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu 
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

 



-C
an

on
 E

ura
sia

-

646 © CANON EURASIA 2018

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI : CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ A.ŞA.Ş.
2. MERKEZ ADRESİ : DEĞİRMEN S. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO:18 KOZYATAĞI
3. TELEFON : 0216 571 68 00
4. FAKS : 0216 571 68 99
6. TİCARET SİCİL NO : 2010364684
8. VERGİ NO : 2010364684

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

DÜZCE
50068867268
903805245587
54-HYB-552
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030
DÜZCE

1
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:

ASSOS  KARTUŞ TONER DOLUM  MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR

UŞAK
13894978492
02762236813
03-HYB-1411
KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / 
MERKEZ
UŞAK

2
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:

• Şehir:

ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC.LTD.ŞTİ.

MARMARA KURUMLAR
3610033346
902125192385
34-HYB-169
HOBYAR MH. MİMAR VEDAT CAD. NO:7 FATİH
İSTANBUL

3
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:

ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİCARET ANKARA ŞUBESİ LTD. 
ŞTİ.

MARMARA KURUMLAR
3610033346
03124254794
06-HYB-1610
ATATÜRK BULVARI 117/13 KIZILAY
ANKARA

4
• Servis Adı:

• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:
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HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇİKANLI

BEYDAĞI
7210044165
904223218608
44-HYB-14
SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2
MALATYA

5
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA

KIZILTEPE
1790336800
04823125599
21-HYB-3166
TEPEBAŞI MAHALLESİ  KİLİSE CADDESİ  NO: 40/C / KIZILTEPE
MARDİN

6
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:

PULUS BİLİŞİM HÜSEYİN KILINÇ

DAVRAZ                        
12935397346
0246 218 45 67
32-HYB-374
İSTİKLAL MAH. ÖZTOPRAKT SOKAK NO: 3
ISPARTA

7
• Servis Adı:
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No:
• HYB No:
• Adres:
• Şehir:
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CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu
CANON EURASIA
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollanda

Yerel Canon ofisi için lütfen garanti kartınıza veya www.canon-europe.com/Support internet 
adresine başvurun. 

Bu ürün ve ilişkili garantisi Canon Europa N.V. tarafından Avrupa ülkelerinde verilmektedir.

Bu Kullanım Kılavuzundaki açıklamalar Mayıs 2018 tarihi itibarıyla geçerlidir. 
Bu tarihten sonra piyasaya sürülen ürünlerin uyumlulukları hakkında bilgi almak 
için bir Canon Hizmet Merkezi ile iletişime geçin. Kullanım Kılavuzunun en son 
versiyonu için Canon'un web sitesine başvurun.


	Introduction
	Preparation and Basic Operations
	d Touch-Screen Operation
	Q Quick Control

	Shooting
	-1 Shooting Still Photos
	i: Setting the ISO Speed for Still PhotosN
	B: Setting the White BalanceN
	u White Balance CorrectionN 
	AFully Automatic Shooting (Scene Intelligent Auto)
	A Full Auto Techniques (Scene Intelligent Auto)
	x Shooting with the Touch Shutter
	d: Program AE
	s: Shutter-Priority AE
	f: Aperture-Priority AE
	a: Manual Exposure
	t: Flexible-Priority AE
	i Selecting the Drive Mode
	j Using the Self-Timer 
	q Selecting the Metering ModeN
	O Setting the Desired Exposure CompensationN
	h Auto Exposure Bracketing (AEB)N
	A Locking the Exposure for Shooting (AE Lock)N
	BULB: Long (Bulb) Exposures
	w: HDR (High Dynamic Range) ShootingN
	P Multiple ExposuresN
	D Flash Photography
	Setting the Flash FunctionN

	-2 Shooting Movies
	k Shooting Movies
	a Shooting Time-lapse Movies

	AF
	Playback
	x Image Playback
	Customizing Playback Information Display
	H Index Display (Multiple-Image Display)
	e Jump Display (Jumping Through Images)
	t Filtering Images for Playback
	u Magnifying Images
	b Rotating Images
	K Protecting Images
	p Setting Ratings
	k Enjoying Movies
	k Playing Back Movies
	XEditing a Movie’s First and Last Scenes
	I Grabbing a Frame from 4K Movies or 4K Time-Lapse Movies
	L Erasing Images
	R Processing RAW Images with the CameraN
	S Resizing JPEG Images
	N Cropping JPEG Images
	d Transferring Images to a Computer/FTP Server
	W Digital Print Order Format (DPOF)
	p Specifying Images for a Photobook

	Set-up
	f Sensor Cleaning
	1 Help
	R Setting the Multi-Function Lock
	w: Registering Custom Shooting ModesN

	Wi-Fi (Wireless Communication) Functions
	Custom Functions / My Menu
	Reference
	Index




