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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM042 

ALAN Fotoğraf Ve Grafik 

DAL/MESLEK Fotoğraf  

MODÜLÜN ADI Filtreler 

MODÜLÜN TANIMI 

Modülün işleneceği ortamda, fotoğraf makineleri, çeşitli 

filtreler, pozometre, havalı fırça, anti statik bez, optic 

temizleme kağıdı, kimyasal solüsyon  vb. Araç gereçlerin 

bulunması gereklidir.Öğrenciler bu modülde filtreleri 

tanıyıp kullanarak özelliklerini algılamaları ve öğrencilerin 

ders dışı zamanlarında, fotoğraf malzemeleri satan yerlerde 

gözlem yapmaları sağlanmalıdır. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Filtre seçmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, uygun fotoğraf stüdyosu ortamı sağlandığında, 

amaca uygun filtreyi seçebilecektir.  

Amaçlar:  

1. Renk düzeltme filtrelerini çekilecek konuya uygun 

olarak seçip, objektifin önüne hatasız takabilecektir. 

2. Görsel efekti belirleyerek niteliğine uygun efekt 

filtresini seçip objektife hatasız takabilecektir. 

3. Işık yoğunluğunu belirleyerek niteliğine uygun 

yoğunluk filtresini (ND filtresi ) seçip objektife 

hatasız takabilecektir.  

4. Işığın durumuna göre polarize filtreyi seçip objektife 

hatasız takabilecektir. 

5. İstenilen kontrastlığı hatasız olarak belirleyerek 

siyah-beyaz fotoğraflar için uygun filtreyi seçip 

objektife hatasız takabilecektir. 

6. Filtrelerin temizlik ve bakımını uygun malzeme ile 

tekniğine uygun dikkatlice yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Fotoğraf makineleri satış mağazaları, sınıf ortamı, 

okuldaki ve dışarıdaki fotoğraf stüdyoları. 

Donanım: Filtreler, kimyasal solüsyonlar, silikonlu kağıt, 

deterjan, pompalı fırça, temizleme bezi 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci,  

 
İstediğiniz kalitede fotoğraflar elde etmek istiyorsanız, fotoğraf makinesinin yanısıra 

aksesuarları hakkında da yeterli bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekiyor. Bu 

aksesuarlardan bir tanesi de filtrelerdir. Filtreler orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip 

fotoğrafik ortamda yeni bir görüntü oluşmasını sağlayan objelerdir. Çekeceğimiz 

fotoğraflarda belli bir etkiyi, efekti vermek, renklerdeki sapmayı gidermek için yardımcı araç 

olarak filtreleri kullanırız. Filtreler, genel anlamda düşünürsek süzme işlevini yapan 

elemanlardır. Fotoğrafta da aynı işleyişle çalışırlar.  

 

Filtreleri objektifin yada  aydınlatma kaynaklarının önüne takarak kullanabiliriz. Aynı 

zamanda  kamera gövdesi üzerinde hazır bulunan filtreleri kullanarak ışığın özelliklerini 

değiştirerek görüntü üzerinde çeşitli etkiler ve ya düzeltmeler yapabiliriz.  

 

Günümüzde bilgisayar teknolojisi sayesinde bir çok düzeltmeyi fotoğraf çekildikten 

sonra bilgisayar ortamında yapabilmekteyiz ancak yine de filtreler fotoğrafçılıkta ayrı bir 

öneme sahip. Filtreler, belli ışık dalgalarını emer ve belli ışık dalgalarının ise geçmesine izin 

vererek görüntünün renklerini değiştirirler, yanlış bir filtre kulanımı renklerin olduğundan 

farklı görünmesine yol açar.  

 

Filtreler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmanız hangi durumda hangi 

filtreyi kullanmanız gerektiği konusunda size doğru yolu gösterecektir. 

İşte bu modül, doğru filtreyi seçebilmenize yardımcı olacak  bilgilere ulaşmanızı  

sağlayacaktır. Umarım bu bilgileri özümser ve yapacağınız uygulamalarla bu alandaki 

yeterliliklerinizi arttırırsınız. 

 

İstediğiniz kalitede fotoğraflar çekmeniz dileğiyle başarılar... 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 

 

 

 
Renk düzeltme filtrelerini çekilecek konuya uygun olarak seçip, objektifin önüne 

hatasız takabileceksiniz. 

 

 
 

 
 İnternetten ve ilgili kaynak kitaplardan renk sıcaklığı hakkında bilgi toplayınız. 

Topladığınız bu bilgileri yazılı hale getirerek sınıftaki arkadaşlarınızla 

paylaşmak üzere bir dosya içerisinde muhafaza ediniz.  

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını ve fotoğraf makinesi ve donanımlarını satan 

satış mağazalarını gezerek filtreleri inceleyiniz. Renk düzeltme filtrelerinin ne 

amaçla kullanıldığını ve objektife nasıl takıldığını öğreniniz. 

 

1. RENK DÜZELTME FİLTRELERİ 
 

Filtreler orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip fotoğrafik ortamda yeni bir görüntü 

oluşmasını sağlayan objelerdir. Filtre dendiği zaman ilk olarak makine objektifinin önüne 

monte edilen saydam nesneler akla gelir. Halbuki başka bir dünya olan sayısal efekt filtreleri 

bilgisayar ortamında kullanılır. Filtrelerin yaygın kullanıldıkları bir alan ise fotoğraf 

baskısıdır. 

 

Burada filtreler ışığın rengini değiştirerek farklı kontrast ve tonlarda baskı elde 

edilmesini sağlar. Fotoğraf çekiminde her zaman en iyi çözüm, filtreyi makine önüne takmak 

değildir. Işık kaynaklarını istenilen renge filtrelemek çok karmaşık ışık ortamlarında iyi 

sonuçlar elde edilmesini sağlar. Filtre kullanarak gerçek hayattan uzak bir görüntü elde 

edebilirsiniz. Gerçeğin filme olduğu gibi yansıması gereken çekimlerde filtreler yardımcı 

araçların başında yerini alır.  

 

Filtreler yapım malzemesine göre cam, organik cam, asetat, plastik, jelatin, selofan 

gibi çok farklı maddelerden yapılabilir. Cam tabanlı filtreler yapımlarında kullanılan yüksek 

sıcaklık nedeniyle çok sınırlı renklerde üretilmektedir. Plastikten yapılan filtreler ucuz ve bol 

üretilmektedir. Profesyonellerin kullandığı jelatin filtreler çok hassas üretilebilir. Organik 

camdan üretilen filtreler bol çeşitli ve hafifdirler. Tüm filtrelerde ortak olan nokta boyaların 

zamanla değişebildiğidir. Alımından bir kaç sene geçmiş veya vitrinde senelerce 

güneşlenmiş bir filtre ilk üretildiği zaman ki gösterdiği performansı göstermeyebilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Renk Sıcaklığı 
 

Isıtılan bir cisim(Teorik olarak kara bir cisim) başlangıçta kırmızı daha sonra sırasıyla 

turuncu, sarı, beyaz ve en sonunda mavi bir renk alır. Renk sıcaklığı tanımı, ışık kaynağının 

o andaki sıcaklığının değil renginin bir ölçüsüdür. Birimi derece Kelvindir(K)(0 Kelvin = 

273 Celcius). Kimi kaynaklarda hatalı bir adlandırmayla renk ısısı olarak geçer. Oysa ısının 

birimi Kelvin değil, enerji birimlerinden (Watt, joule, kalori) olmalıdır. 

 

Resim 1.1. Standart renk tablosu 

Fotoğrafta, ışık kaynaklarının renk sıcaklıklarının bilinmesi kullanılan filmde nasıl bir 

renk elde edileceğine dair bilgi edinmemizi sağlar. Böylece fotoğrafını çektiğimiz ışık 

kaynağının Kelvin derecesine göre hangi ton filtreyi kullanacağımızı bulmaya çalışırız. 

 

- Kelvin derecesi düştükçe mavilik azalır, kırmızılık artar. 

- Kelvin yükseldikçe mavilik artar, kırmızılık azalır. 

 

Filmlerin üzerindeki ışığa duyarlı bileşikler, kullanılacak ışığın renk sıcaklığına göre 

ayarlanmıştır. Eğer fotoğraf, film üzerinde yazan Kelvin derecesinden daha yüksek Kelvin 

değerlerinde çekilirse mavileşir. Bunu önlemek için sarı bir filtre kullanılması gerekir. Tam 

tersine fotoğraf, filmin ayarlandığı Kelvin derecesinden daha düşük bir değerde çekilirse 

sarı-kırmızımsı bir renk verir. Bunu önlemek için de mavi filtre kullanmak gerekir. 

 

Bu bilgiler özellikle stüdyo fotoğrafçılığında önem kazanmaktadır. Stüdyo 

fotoğrafçıları bu değerlere ve uygun filtrelerin kullanılmasına çok özen gösterirler. Bununla 

birlikte, renk sıcaklığı ve uygun filtrelerin kullanımı dış çekimlerde de işimize yarayan bir 

bilgidir. Fotoğrafa vermek istediğimiz anlama göre, bu bilgileri kullandığımızda çıkan 

karelerin umduğumuz gibi olma olasılığı da yükselecektir. 
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1.1.1.Kelvin Skalası 
 

Adını İngiliz fizikçi W.T. Kelvin’den alır. Işığı  renk ısısı türünden ölçer. Sadece 

akkor ışık kaynaklarında uygulanır. Kelvin Skalasının başlangıç noktası mutlak "0" yani –

273 °C ’dir. Bir demir parçasını ısıttığımızda ısının miktarına bağlı olarak ışık yaymaya 

başladığını biliriz. Bundan yola çıkarak 1000 °C ’ye kadar ısıtılmış bir demir parçasının 

yaydığı kırmızımtırak ışık için 1273RK derecesi tanımlaması yapılabilir.  

 

Herhangi bir ışığın renk ısısı, siyah gövde radyatörü adı verilen ve bir tarafında bir 

delik bulunan içi boş metal bir kürenin tanımlanacak ışık ile aynı renge gelene kadar ısıtılıp 

santigrat cinsinden ölçülen derecesine 273 rakamının ilave edilmesi ile bulunur. Bulunan bu 

rakam incelenen ışığın "K" derecesidir. Bu noktada renklerden bahsederken sanatçıların 

tanımlamalarıyla fizikçilerin tanımlamaları arasındaki tersliğe dikkat çekilmelidir. Sanat 

çevrelerinde kırmızı ve komşusu olan renkler sıcak, mavi ve komşusu olan renkler soğuk 

diye tanımlandıkları halde, fizikçiler Kelvin skalasında da görüleceği gibi, kırmızı grubu 

soğuk, mavi grubu ise sıcak diye tanımlarlar.  

 

Resim 1.2   Sanat çevrelerinde kırmızı ve komşusu olan renkler sıcak, mavi ve komşusu olan 

renkler soğuk diye tanımlandıkları halde, fizikçiler kırmızı grubu soğuk, mavi grubu ise sıcak 

diye tanımlarlar. 
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Resim 1.3.  Kelvin (ºK)   Resim 1.4.  Kelvin renk skalası 

1.1.2. Işık Kaynağına Göre Renk Sıcaklığı 
 

Işık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları olarak ele alabiliriz. Doğal ışık 

kaynaklarının başında da güneş ışığı ve gökyüzü gelir. Katı, sıvı yakacakların yanması, 

çeşitli gazların ateşlenmesi yada elektrik enerjisi verilmiş dirençlerden elde edilen ışıklar ise 

yapay ışık kaynaklarını oluşturur. Yapay ışık kaynaklarının verdiği ışık miktarı ve renk 

sıcaklığı durağan olmasına karşılık, gün ışığının renk niteliği hiç bir zaman durağan değildir. 

Güneşin sağladığı ışığın veya gökten yansıyan ışığın renginin değişmesi veya bu iki ışık 

kaynağının sağladığı ışıkların karışım miktarının değişmesi, gün ışığı renk niteliğini devamlı 

olarak değiştirir.  Güneş ışığı 6000K’dır. Fakat atmosferdeki faktörler bunun özellikle alt 

frekanstaki dalga boylarını  emerek yüksek dalga boylarını bırakır, böylece mavi 

komponentlerin açığa çıkmasına neden olur, güneş ışığının geçtiği atmosferik kalınlık 

arttıkça küçük dalga boyları olan kırmızılık emilerek (yatık ışık), mavi eğilimide artar. 

 

İster gün ışığı, ister flaş, isterseniz floresan kullanın bütün ışık kaynaklarının bir renk 

sıcaklık değeri vardır. Gözümüz bu farklılıkları algılamasa da fotoğraf makineleri bu konuda 

çok hassastır.  

 

Işık kaynaklarının verdiği sıcaklık değerlerini bilmek doğru renklere sahip fotoğraf 

çekmemize yardımcı olacağından önemlidir. 

 

Aşağıdaki tabloda bazı ışık kaynaklarının renk sıcaklık değerini Kelvin cinsinden 

verildiğini görüyorsunuz: 
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Renk 

Sıcaklığı 
Tipik Kaynağı 

1000K Mum, Gaz lambası 

2000K Çok erken gündoğumu; Düşük etkili Tungsten Lambalar 

2500K Normal ev ampulleri 

3000K Stüdyo ışıkları, Projektörler 

4000K Renksiz Flaş ampülleri 

5000K Tipik gün ışığı; Elektronik Flaşlar 

5500K Tam Beyaz 

6000K Bulutsuz havada güneş (Sahra çölünde öğlen) 

7000K Hafif kapalı gökyüzü 

8000K Kapalı gökyüzü 

9000K Bulutsuz güneşli havada, açık alanda gölge 

10,000K Çok kapalı gökyüzü 

11,000K Güneşsiz koyu mavi gökyüzü 

20,000K Dağlarda Çok açık havada açık gölgeli alan 

22,000K 
Güneş tam doğmadan/batmadan 1-2 dakika önceki büyülü saat 

denilen kobalt renk  

  

Resim 1.5. Beyaz floresan ışık kaynağı ile yapılan bir çekim 

 

Resim 1.6. Gün ışığı kaynağı ile yapılan bir çekim 
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1.1.3.Doğru Işık Dengeleme 
 

Bir çok amatör fotoğrafçı ortaya çıkan iyi fotoğrafları nedense fotoğraf makinesi  v.b 

nedenlere  bağlarlar... Ne hikmetse iyi fotoğrafı oluşturan ve özellikle rengin görünürlüğüne 

hükmeden ışık yok sayılmaktadır. Işığın en önemli özelliği rengin içinde saklı bulunan 

pigmentleri yani boyar maddeleri görünür kılmaktır. Aynı zamanda ışığın gelme açısı ve 

ışığın renk sıcaklığı (günün değişik saatleri içerisinde) yine obje üzerinde değişik renk 

armonileri yaratabilir. Fotoğrafçılıkta kullanılan doğal ve yapay ışık kaynaklarının renk 

sıcaklığı kontrol edilebildiği gibi, şiddetleri de kontrol edilebilir. Bir fotoğrafçı, gerek doğal 

ışık kaynaklarını, gerekse yapay ışık kaynaklarını  kullanarak, aydınlatmak istediği objeye 

gelen ışığın şeklini değiştirebilir.    

 

1.2. Renk Düzeltme Filtreleri  
 

1.2.1.Tanımı 
 

Işık kaynakları ile farklı renk ısısına sahip filmlerin renk ısılarının dengelenmesi için 

kullanılan filtrelere Renk Düzeltme Filtreleri denir.  

               

 

Resim 1.7. Renk düzeltme filtreleri 

1.2.2.Önemi 
 

Fotoğrafçılar için en büyük sorun, gözümüzün değişik renk sıcaklığı farkların kolayca 

uyum sağlamasına karşın, filmlerin böyle bir özelliğinin olmamasıdır. Filmler,  gün ışığı 

sıcaklığına (5500 K) ayarlanmış olduklarından, farklı ışık kaynakları söz konusu olduğunda, 

renk düzeltici filtrelere gereksinim duyarlar. Ayrıca renk düzeltme filtresi olarak üretilmiş 

filtreler “rengi bozma” amacıyla da kullanılabilir.  

 

Dijital fotoğraf makineri için bu tür filtrelerin kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü 

dijital fotoğraf makineleri “Beyaz dengesini” otomotik olarak (yada kullanıcının menüden 

seçebileceği ayarlarla) sağlayabilir. Bu önemli bir avantajdır ve mutlaka kullanılmalıdır.  

 

Her ne kadar artık sonuçta eğer çekilen kareler taranarak (veya çekilirken sayısal 

olarak çekilse de) sayısal ortama aktarılsalar da, eğer fotoğrafımızı çekerken renkleri 

düzeltmek gibi bir ihtiyacımız varsa, başvurmamız gereken filtreler renk düzeltme 

fitreleridir.  
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1.2.3. Kullanım Alanları 
 

Hem havadaki pus etkisini azaltmak, hem özellikle kentlerimizde meydana gelen pek 

çok metalik yansımanın ortaya koyduğu metalik maviyi dengelemek istediğimizde bu 

filtreleri kullanabiliriz. Bu tür filtreler fotoğrafımızı ısıtarak daha canlı bir hale gelmesini 

sağlarlar.  

 

Aynı zamanda özellikle tungsten ışığı ile aydınlatılmış iç mekanlarda çekim yaparken 

sarı etkinin azaltılması için bu filtreleri kullanabiliriz.  

 

Renk ısısını gün ışığı ısı değerlerine getirmek için kullanılan bu filtrelerle aynı 

zamanda değişik efektler yaratmakta mümkündür. 

 

1.2.4.Çeşitleri 
 

Renk düzeltme filtrelerinin birkaç sınıflandırılması vardır. Bunlar;  

 

 80 Serisi: İç mekanlardaki sarı ışığın etkisini azaltmak için kullanılır.  

 

Resim 1.8.  Mavi renkli 80 serisi filtreler 

Mavi renkli olup filtre faktörü 2.4X’dir. Bu filtrelerden; 80A, 80B, 80C numaralı mavi 

filtreler, tungsten aydınlatmanın meydana getirdiği aşırı sarılığı giderir. 
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Resim 1.9.  80 A numaralı  filtre tungsten aydınlatmanın meydana getirdiği aşırı sarılığı  giderir. 

 

 81 Serisi: Dış mekanlardaki mavi rengi azaltmak için kullanılır. Böylece sıcak 

renk elde edilir. Filtre faktörü 1.4X’dir. 

 

Resim 1.10. 81 serisi filtreler  

Hem havadaki pus etkisini azaltıcı, hem özellikle kentlerimizde meydana gelen pek 

çok metalik yansımanın ortaya koyduğu metalik maviyi dengeleyici ve özellikle gölgede 

fotoğraf çektiğimizde (konumuz gölgede olduğunda) üzerinde hakım olan mavi rengi azaltıcı 

filtrelerdir. Fotoğrafımızı biraz ısıtarak daha canlı bir hale gelmesini sağlarlar. Özellikle 81 

A filtresi çok kullanılır, bazı durumlarda ise daha koyu olan 81 B ve 81 C de tercih edilebilir. 
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Resim 1.11. 81A ile çekilmiş bir portre    Resim 1.12. 81B filtre etkisi 

 85 Serisi: Gün ışığı(5500 Kelvin)'de Tungsten tipi filmlerle çekilen fotoğraflar 

maviye kaçar. Bu maviliğin yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. Filtre rengi 

turuncu olup filtre faktörü 2x'dir. 85A, 85B, 85C numaralı turuncu filtreler, 

günışığında kullanılan tungsten tipi filmde aşırı maviliği giderir. 
 

1.3. Renk Düzeltme Filtrelerinin Objektife Takılması 
 

1.3.1. Vidalı Filtreler 
 

Objektifin önüne vidalı sistemle monte edilen filtrelerdir. 
 

1.3.2. Taşıyıcı Yardımıyla Takılan Filtreler 
 

Bu sistemde filtre bir taşıyıcıya takılır.Taşıyıcı ise (Objektifin ön çapı ile aynı 

genişlikte) bir ring ile objektife takılır. En büyük avantajı objektif değişse de, bir ring 

yardımıyla her objektifi uyum sağlamasıdır.  
 

1.4. Fluoresan filtreler 
 

Genellikle gün ışığında tungsten ve yapay ışıkta daylight filmlerle pozlandırmalar 

yapıldığı zaman renk dengesini sağlamak için kullanılır. Bu filtrelerin üç değişik tipi vardır. 

Bunlar: FL-B filtreler yapay ışık filmlerinin floresan ışığındaki pozlandırmalarında oluşan 

mavi-yeşil tonların önlenmesi için kullanılır. İnsan cildine güneşte yanmış etkisi verir. 

Genellikle reklam fotoğrafçılığında kullanılır. FL-D filtreleri floresan lambaları ile 

aydınlatılmış yerlerde, gün ışığı tipi filmler kullanıldığı zaman mavi-yeşil tonun etkisini 

önler. FL-W filtreleri ise floresan ışığındaki pozlandırmalarda, gün ışığı film kullanıldığında 

yeşil-kahverengi etkisini önler. 

    

Resim 1.13. Renk düzeltici    Fluoresan filtreler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, renk düzeltme filtrelerini çekilecek konuya 

uygun olarak seçip, objektifin önüne hatasız takabileceksiniz. 

 

 

İşlem basamaklari Öneriler 

 Renk sıcaklığı konusunda topladığınız 

bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla 

paylaşınız. Çekim ortamındaki konuya 

düşen ışığın kelvinini ölçünüz. 

 İncelemeleriniz sonucu oluşan 

fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Kullanılan filmin kelvinini ambalaj 

üzerinden okuyunuz. 
  Dikkatli olunuz. 

 Renk düzeltme filtre setinden fotoğrafta 

istenilen kelvin renk ısısına göre uygun 

filtreyi seçiniz.   

 Dikkatli olunuz. 

 Filtreyi objektifin önüne vida yada 

taşıyıcı(Holder) yardımıyla takınız.  
 Dikkatli ve sistemli olunuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 13 

KONTROL LİSTESİ 

 

Renk düzeltme filtrelerini çekilecek konuya uygun olarak seçip, objektifin önüne 

hatasız takınız ve çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Renk sıcaklığı konusunda topladığınız bilgileri sınıftaki 

arkadaşlarınızla paylaşarak,  çekim ortamındaki konuya düşen 

ışığın kelvinini ölçtünüz mü? 

  

 Kullanılan filmin kelvinini ambalaj üzerinden okudunuz mu?   

 Renk düzeltme filtre setinden fotoğrafta istenilen kelvin renk 

ısısına göre uygun filtreyi seçtiniz mi?  

  

 Filtreyi objektifin önüne vida yada taşıyıcı(Holder) yardımıyla 

taktınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Renk sıcaklığının birimi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Watt 

B) Kalori 

C) Kelvin 

D) Joule 

2. Işık kaynaklarının renk sıcaklıklarının bilinmesi fotoğrafçıya ne gibi bir avantaj 

sağlar?  

A) Fotoğrafın net çıkmasını sağlar. 

B) Kullanılan filmde nasıl bir renk elde edileceğine dair bilgi edinmesini sağlar.  

C) Objeyi yakınlaştırır. 

D) Hepsi 

3. “Kelvin skalası” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  

A) Işığı renk ısısı türünden ölçer  

B) Başlangıç noktası 5’tir. 

C) 278  0 C’dir.  

D) Adını Alman fizikçi’den alır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir? 

A) Güneş 

B) Gökyüzü 

C) Mum ışığı 

D) Ateş böceği 

5. “Işık kaynakları ile farklı renk ısısına sahip filmlerin renk ısılarının dengelenmesi için 

kullanılan” filtreler hangi filtrelerdir? 

A) Siyah beyaz fotoğraf filtreleri 

B) Efekt filtreleri  

C) ND filtreler  

D) Renk düzeltme filtreleri 

6. Aşağıdakilerden hangisi renk düzeltme filtresi değildir? 

A) 87 Serisi filtreler 

B) 80 Serisi filtreler 

C) 81 Serisi filtreler 

D) 85 Serisi filtreler  

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

7. Renk sıcaklığı tanımı, ışık kaynağının o andaki sıcaklığının değil ............... . bir 

ölçüsüdür.  

8. Renk sıcaklığının birimi ...................  dir.  

9. Kelvin derecesi düştükçe ................  azalır, .........................  artar. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. İster gün ışığı, ister flaş isterseniz floresan kullanın bütün ışık kaynaklarının bir 

.............   ....................   değeri vardır.  

 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanına D yanlış olanına Y işareti koyunuz.  

 
11. (   ) Isıtılan bir cisim(Teorik olarak kara bir cisim) başlangıçta kırmızı daha sonra 

sırasıyla turuncu, sarı, beyaz ve en sonunda mavi bir renk alır.. 

12. (   ) Kelvin yükseldikçe mavilik azalır, kırmızılık artar. 

13. (   ) Kelvin skalası ışığı renk ısısı türünden ölçer. 

14. (   ) Fizikçiler, kırmızı grubu sıcak, mavi grubu ise soğuk diye tanımlarlar.  

15. (   ) Yapay ışık kaynaklarının verdiği ışık miktarı ve renk sıcaklığı durağan olmasına 

karşılık, gün ışığının renk niteliği hiç bir zaman durağan değildir. 

16. (   ) 81 serisi renk düzeltme filtreleri, hem havadaki pus etkisini azaltıcı, hem özellikle 

kentlerimizde meydana gelen pek çok metalik yansımanın ortaya koyduğu metalik 

maviyi dengeleyici ve özellikle gölgede fotoğraf çektiğimizde (konumuz gölgede 

olduğunda) üzerinde hakım olan mavi rengi azaltıcı filtrelerdir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

Görsel efekti belirleyerek niteliğine uygun efekt filtresini seçip objektife hatasız 

takabileceksiniz. 

 

 

 

 
 İnternetten ve ilgili kaynak kitaplardan efekt filtreleri hakkında bilgi toplayınız. 

Topladığınız bu bilgileri yazılı hale getirerek, sınıftaki arkadaşlarınızla 

paylaşmak üzere bir dosya içerisinde muhafaza ediniz.  

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını ve fotoğraf makinesi ve donanımlarını satan 

satış mağazalarını gezerek filtreleri inceleyiniz. Efekt filtrelerinin ne amaçla 

kullanıldığını ve objektife nasıl takıldığını öğreniniz. Konuyla ilgili örnek 

fotoğraflar toplayınız.  

 

2. EFEKT FİLTRELERİ 
 

2.1. Tanımı 
 

Çeşitli renk ve görsel etkiler için üretilen filtrelere efekt filtreleri denir.  Genelde hem 

renklide hem de siyah-beyazda kullanılırlar. Üretici firmaların filtrelerle birlikte verdikleri 

kullanım kılavuzlarından yola çıkarak, istediğiniz etkiyi almak için istediğiniz filtreleri 

seçebilirsiniz.  

 

2.2. Önemi 
 

Fotoğrafta estetik standartlarının klasik sınırlarını aşabilmek için bu tür filtreler 

kullanılır. Bu filtreler aynı zamanda şekil, form ve nitelik değişiklikleri bulunan özel 

görüntüler almamıza yardımcı olur. Çarpıcı değişikliklere neden olan efekt filtreleri 

fotoğrafta belirginlik sağlamada önemli rol oynar. Bu filtrelerin yerinde kullanılması  

oldukça etkili sonuçlar vermektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.3. Kullanım alanları 
 

Portre, natürmort ve manzara fotoğrafçılığı ile  sahne gösterileri başta olmak üzere bir 

çok alanda  efekt filtreleri  kullanılır. Bu filtrelerin bir kısmı  fotografı dominant bir renge 

boyarlar ve gerçeküstü görünmelerini sağlarlar. Bir kısmı ise paralel görüntü elde etmek 

yada hız izlenimi vermek, vb.  amaçlar için kullanılır.  

 

2.4. Efekt Filtre Çeşitleri 
 

2.4.1. Gökkuşağı etkisi yaratan filtreler: 
 

Bu filtreler beyaz ışığı parçalara ayırırlar.  Nokta ışıkla ya da  gökkuşağı haline ya da 

uzun ışık demetleri halinde görülürler. Lazer ile üretilen holographic filtreler tamamen 

gökkuşağı etkisi için kullanılır. Siyah zemin üzerinde ışıklar parlak  saçılmış olarak 

görülecektir. Daha çekici etkiler gün ışığı fotoğraflarında da alınabilir. Ancak 

unutulmamalıdır ki; gün ışığında filtrenin etkisi azalacaktır. Lazer ile üretilmiş bazı filtreler 

çoklu görüntü etkisi içinde kullanılır.  

 

Resim 2. 1. Bu filtreleri tatbik ederken fazla geniş açı ve kısık  diyafram ile çekmeyiniz. 

Filtrenin kendisi net çıkacağından sonuç kötü olur. 

2.4.2. Konuyu 3-5 veya daha çok gösteren filtreler 
 

Çoklu görüntü yada multi-imaj filtreleri olarak da bilinen bu filtrelerin  birçok çeşidi 

vardır, en çok kullanılanlarından biri daire şeklinde, bir diğeri de çizgisel  filtrelerdir. Paralel 

görüntü elde etmek için kullanılır. Bir görüntüyü kaç defa göstermek istersek o kadar imaj 

veren(5-6) filtreyi kullanırız. Prizmalar yardımıyla, konunun birden çok tıpkı-görüntüsünün 
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film karesi üzerine düşmesini sağlarlar. Tıpkı görüntü sayısı prizmaların sayısıyla doğru 

orantılıdır.  

 

Bu filtreler hassastır; bu yüzden pozunuzu çekmeden önce alan derinliğini kullanarak 

ince ince çekeceğiniz pozu kontrol ediniz. 

 

  

Resim 2.2. Çoklu görüntü filtreleri konunun birden çok tıpkı görüntüsünün film üzerine 

düşmesini sağlar. 

 

Resim 2.3. 3'lü paralel filter ile enine çekilmiş bir örnek 

 

2.4.3. Geçişli (Gradasyon) filtreler  
 

Yarısı renkli filtrelerdir. Manzara fotoğraflarında fazla yer alan gökyüzü rengini 

istenilen tonda değişiklik yapmakta kullanılır. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, gri renkli yarısı 

saydam filtreler vardır.  
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Resim 2.4. Geçişli filtrelere gökyüzü rengini istenilen tonda değiştirir. 

2.4.4. Soft(Yumuşatıcı)  filtreler 
 

Soft yada difüzer filtre olarak da anılan yumuşatıcı filtreler, filme gelen ışığı dağıtarak 

istenmeyen detaylardan kurtulmaya yardımcı olurlar ve  genellikle portre fotografçılığında 

kullanılır. Bu filtreler yüz hatlarını ve çizgilerini yumuşatmaları, sivilce, ben gibi kusurları 

gizlemeleri nedeniyle poz veren kişiyi olduğundan daha çekici gösterir. Natürmort yada 

manzara fotografçılığında da kullanılırlar ve böylece yumuşak bir etki yaratılabilir. Bu tür 

filtreleri kullanırken dikkat edilmesi gereken şey, diyafram açıldıkça yumuşatma etkisinin 

artacağı, diyafram kısıldıkça etkinin azalacağının bilinmesidir.  

  

Resim 2.5.  Bu filtreler ipeksi düzgün bir görünüm sağlarlar. 

2.4.5. Yıldız(Star) filtreler 
 

Üzeri çizilmiş camlardan oluşan yıldız filtreler, karedeki her ışık kaynağı etrafında bir 

renk oluşmasını sağlar. Konunun içinde yer alan ışık kaynaklarına (Güneş, spot lamba 

vb.gibi) yıldız görüntüsü verirler. Fotoğraf karesinin içinde yer alan çeşitli ışık kaynaklarının 

göze hoş görünmesini sağlayan star filtreler, 2, 4, 8, 16’lı şekillerde bulunur. Şehir ışıkları, 

sahne gösterilerinde, metal kristallerden oluşan yansılamalarında kullanılırlar. Etkileri arka 

plan koyu ise daha belirgin olarak ortaya çıkar. Yıldız filtrelerini kullandığınızda, poz 

karşılaştırması (compensation) yapmanız gerekmez. 
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Resim 2.6. Star Filtreler parlayan ışık noktaları yıldız şeklinde görürler 

Bunların yanı sıra; Ortası net çevresi çizgisel görüntüler oluşturan zoom filtre, 

Durağan bir konunun hızla hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlayan hareket-hız (Speed) 

filtreleri, çift pozlandırma olanağı sağlayan maskeleme filtresi, konunun yanında bulanık 

(Flu) bir benzerinin oluşmasını sağlayan Bulanık gölge(Dreams) filtreleri gibi daha  bir çok 

filtre efekt filtreleri arasında sayılabilir.  
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2.5. Efekt filtrelerinin objektife takılması 
 

Efekt filtreleri vidalı sistemle monte edilebildiği gibi taşıyıcı(holder) yardımıyla da 

takılabilmektedir.  

 

 

Resim 2.7. Efekt filtrelerin objektife takılması 
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2.5.1. Vidalı filtreler 
 

Objektifin önüne vidalı sistemle monte edilen filtrelerdir. Filtrelerin objektife 

takılabilmesi için çaplarının doğru olması gerekir. (Aynı SLR makineye takılan farklı 

objektifler farklı çaplarda olabilir). 

 

2.5.2. Taşıyıcı(Holder)  yardımıyla takılan filtreler 
 

Bu sistemde filtre bir taşıyıcıya takılır.Taşıyıcı ise(Objektifin ön çapı ile aynı 

genişlikte) bir ring ile objektife takılır. En büyük avantajı objektif değişsede, bir ring 

yardımıyla her objektifi uyum sağlamasıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Görsel efekti belirleyerek niteliğine uygun 

efekt filtresini seçip objektife hatasız takabileceksiniz. 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Fotoğrafta verilmek istenen görsel efekti 

belirleyiniz. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 Efektin fotoğraftaki 

yoğunluğunu/derecesini belirleyiniz 

 Efekt filtreleri ile ilgili verilen bilgileri 

inceleyiniz. 

 Efekt filtre setinden uygun efekt 

filtresini seçiniz. 
 Dikkatli olunuz 

 Efekt filtresini vida ya da 

taşıyıcı(Holder) yardımıyla objektifin 

önüne takınız.  

 İşlemi dikkatli ve tekniğine uygun 

olarak yapınız, zorlama yapmayınız. 

 Filtre efektinin etkisini kendi ekseninde 

döndürerek kontrol ediniz. 
 Dikkatli olunuz, zorlama yapmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Fotoğrafta verilmek istenen görsel efekti belirlediniz mi?   

Efektin fotoğraftaki yoğunluğunu/derecesini belirlediniz mi?   

Efekt filtre setinden uygun efekt filtresini seçtiniz mi?   

Efekt filtresini vida ya da taşıyıcı(holder) yardımıyla objektifin 

önüne taktınız mı?  
  

Filtre efektinin etkisini kendi ekseninde döndürerek kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.  

1.  “Çeşitli renk ve görsel ekiler için üretilen filtreler” aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ND filtreler 

B) Polarize filtreler 

C) Efekt filtreleri 

D) Linear filtreler 

2. Efekt filtreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Özel görüntüler almamıza yardımcı olurlar. 

B) Fotoğrafta belirginlik sağlamada etkili olurlar. 

C) Fotoğrafta şekil, form vb. Değişiklikler yaratırlar 

D) Işığın şiddetini azaltmak için kullanılırlar 

3. Beyaz ışığı parçalara ayırarak, uzun ışık demetleri halinde görüntü yaratmak için 

kullanılan filtreler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gökkuşağı etkisi yaratan filtreler  

B) Soft filtlere 

C) Yıldız filtreler  

D) Geçişli filtreler 

4. Aşağıdakilerden hangisi multi imaj filtreleri için söylenemez? 

A) Bu filtrelerin iki çeşidi vardır. 

B) Çoklu görüntü sağlarlar. 

C) Fotoğraftaki kusurları yoketmemizi sağlar. 

D) Paralel görüntü elde etmemizi sağlar. 

5. Manzara fotoğraflarında fazla yer alan gökyüzü rengini istenilen tonda değiştirmek 

için kullanılan filtreler hangi filtrelerdir? 

A) Soft filtreler 

B) Geçişli(Gradasyon) filtreler 

C) Polarize filtreler 

D) Yoğunluk filtreleri 

6. “Filme gelen ışığı dağıtarak istenmeyen detaylardan kurtulmaya yardımcı” olan 

filtreler hangi filtrelerdir? 

A) Yumuşatıcı(Soft) filtreler 

B) Yıldız filtreler 

C) Multi-İmaj filtreleri  

D) ND filtreler 

7. Yıldız filtreler nasıl bir görüntü elde etmemizi sağlar?  

A) Çoklu görüntü almamızı sağlarlar 

B) Paralel görüntü elde etmemizi sağlarlar 

C) Karedeki her ışık kaynağı etrafında bir renk oluşmasını sağlarlar. 

D) Hepsi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

8. Portre, natürmort ve manzara fotoğrafçılığı ile sahne gösterilerinde ............... filtreleri 

kullanılır.  

9. ......................................................konunun birden çok tıpkı görüntüsünün film üzerine 

düşmesini sağlar. 

10. Soft filtreleri kullanırken dikkat edilmesi gereken şey, diyafram açıldıkça yumuşatma 

etkisinin .................., diyafram kısıldıkça etkinin ...................bilinmesidir.  

11. Efekt filtreleri takılış biçimine göre  vidalı filtreler ve ..........................yardımıyla 

takılan filtreler olarak ikiye ayrılır.. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Işık yoğunluğunu belirleyerek niteliğine uygun Yoğunluk(ND) filtresini seçip 

objektife hatasız takabileceksiniz. 

 

 

 İnternetten ve çeşitli kaynaklardan faydalanarak Yoğunluk(ND) filtreleri 

hakkında bilgi toplayınınız.  

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını, fotoğraf makinesi satış mağazalarını 

gezerek, Yoğunluk filtrelerini inceleyiniz. Ne işe yaradıklarını öğreniniz.  

 ND filtre ile çekilmiş fotoğraf örnekleri toplayarak bunu daha sonra sınıf 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

3. YOĞUNLUK(ND) FİLTRELERİ 
 

3.1. Işık ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar 
 

Işık ölçümü yaparken, dikkat edilmesi gereken ilk nokta, doğadaki her rengin ve 

cismin üzerine düşen ışığı eşit miktarda yansıtmadığıdır. Yansıyan ışığı ölçen pozometreler 

orta yoğunlukta bir griyi(% 18) yada buna eşdeğer renk tonunu doğru ölçecek şekilde 

tasarlanmışlardır. Başka bir deyişle makinelerdeki pozometreler, çekim yaptığınız 

ortamlarda orta gri yansıtma özelliği olan tonların var olacağını kabul ederek değer verirler. 

Bu, çoğu zaman doğrudur ve genelde doğru ölçümler alırsınız. Ancak, bazen çekim 

yaptığınız ortamda bu durum yoktur ve size sorunlar yaratır. Örneğin açık yada koyu renk 

fonlar önünde çekilecek konularda ışık ölçümü yaparken, pozometrenin yanılma olasılığını 

unutmamak gerekir. Pozometrenin yanılacağını bilmek fotoğrafçılığın bir parçasıdır.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1. Doğru ışık ölçümü fotoğrafta harikalar yaratabilir. 

Çekilecek konu yada arka plan olağan dışı aydınlık yada karanlıksa, 

kompozisyonunuza bir ışık kaynağı giriyorsa, eksik yada fazla pozlamaya neden olan 

sorunlar yaşanır. Fotoğraf makinenizde noktasal(spot) ışık ölçümü yoksa en doğru ölçüm 

konunun yanına kadar gidip merkez ağırlıklı ölçüm modunda konunun yansıttığı ışığın 

ölçülmesidir.  

 

Bir manzara fotoğrafı çekerken makinenizi gökyüzünü almayacak şekilde eğerek ışığı 

ölçmeniz doğru değeri bulmanızı sağlayacaktır.  

 

İnsan teninin rengi orta yoğunluktaki griye yakın olduğu için çoğu fotoğrafçı, kendi 

elinden ölçüm alır. Bu tabiki kendi ten rengimize bağlı olarak, değerleri değiştirmenizi 

gerektirebilir.  

 

Işık koşulları ortalama durumlara uymadığı zamanlar “gri kart” olarak adlandırılan ve 

ışık ölçerlerin kalibre edildiği % 18’lik yansıtma oranına uyan kartlardan da yaralanmak 

mümkün.  

 

3.2. Yoğunluk (ND) Filtreleri 
 

3.2.1. Tanımı:  
 

Nötr Yoğunluk ya da sadece Yoğunluk filtresi, bazen de kısaca ND filtre olarak 

Türkçeye çevirilen Neutral Density filtre, tüm dalgaboylarındaki ve renkteki ışığı eşit 

miktarda azaltmak için kullanılmakta olan gri renkli bir optik elemandır.  
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Resim 3.2. ND filtre 

3.2.2. Önemi 
 

Bu filtreler; ışık şiddetini, netlik derinliğini azaltmak ve hareket uzatması yapabilmek 

için kullanılır. Yoğunluk filtreleri gri renklidir ve gri renk her rengi aynı oranda azaltır. Gri 

filtreler nötr yoğunluk filtreleri olup, renklerin dalga boylarını değiştirmezler. ND-1, ND-2, 

ND- 3, ND-4 diye farklı gri tonlarda filtreler mevcuttur. ND filtreleri hem siyah beyazda 

hem de renkli çekimlerde kullanılabilir.  

 

Resim 3.3. Filtre  kullanılmamış ve  ND Filtre etkisi  

ND filtre kullanımıyla film ya da sensör yüzeyine düşen ışığın miktarı kontrollü olarak 

azaltılarak, belirli çekim koşullarında diyafram ve pozlama süresi üzerinde daha geniş seçme 

aralığı sağlanır. Çok kısık bir diyafram değeri ve çok düşük bir estantene değeri kullanmanız 
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gerektiğinde ve bu değerler makinenizde yoksa, gri yoğunluk filtresi çözüm olacaktır. Gri 

renkteki bu filtreler, filme gelen ışığı yoğunluklarına göre iki, dört ya da sekiz stop 

azaltırken, renklerde herhangi bir değişikliğe yol açmazlar.  

 

3.2.3. Kullanım alanları 
 

 Işık şiddetini azaltmak 

 
Bazı durumlarda fotoğrafı çekilen konudan çok fazla ışık makinemize yansır ve 

pozlama değeri (örtücü ve diyafram değerleri) gelen bu fazla ışık için yeterli olmaz. Fotoğraf 

makınasına gelen ışığın gücünü azaltmak için yoğunluk filtreleri (ND filtreler) kullanılır. 

Şelale ya da nehir gibi hareket eden suyun kasıtlı olarak flu yapıldığı, göze oldukça hoş 

görünen manzara ve doğa fotoğraflarını herkes bilir. Sudaki bu hareket etkisini yaratmak için 

yüksek pozlama süreleri gerekmektedir. Ancak aydınlık bir günde, minimum diyafram 

açıklığı f/32 olan bir objektifle bile bu kadar yüksek pozlama süresi elde etmek mümkün 

olmayabilir ve aşırı pozlanmış bozuk bir fotoğraf elde etmek olasıdır. İşte bu gibi 

durumlarda ND filtreler devreye girerek, aynı ışık şartlarında ve diyafram açıklığında lensten 

içeri giren ışık miktarını 1 ya da daha fazla f-stop azaltarak daha yüksek pozlama süreleri 

kullanılabilmeye olanak sağlar. Her 1 stopluk fark için süre 2 katına çıkar. Böylece suyun 

hareket etkisi sağlanabilir. 

 

 Alan derinliğini azaltmak 

 

Bir diğer kullanım alanı da, yine aydınlık ortamlarda büyük diyafram açıklıkları 

(düşük f değerleri) elde etme amaçlıdır. Örneğin açık havada yapılan bir portre çalışmasında 

fotoğrafçı, net alan derinliğini (Depth of Field – DOF) olabildiğince düşük tutarak modelin 

yüzü dışında tüm arka planı flu tapmak isteyebilir. Alan derinliği artan diyafram açıklığıyla 

birlikte düştüğünden, objektifin izin verdiği en büyük açıklığı kullanmak isteyecektir. Ancak 

fotoğrafçı örneğin 50mm f/1.4 ya da 85mm f/1.4 gibi hızlı lenslerden birini kullanıyorsa, 

açık ve güneşli bir havada doğru pozlama için 1/8000 saniyelik hatta daha kısa pozlama 

süresi gerekebilir ki günümüzdeki çoğu DSLR’nin maksimum hızı 1/4000 ile sınırlıdır. İşte 

tam burada ND filtreler devreye girerek lensten içeri giren ışığın miktarını azaltarak 

makinemizin izin verdiği enstantanelerde çekim yapmamıza olanak sağlayacaktır.  
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Resim 3.4. Görüntü alabilmek için diyafram gerekenden daha fazla açılmak zorunda kalır bu 

da alan derinliği yani nesnenin arka planının flulaşmasını sağlar. 

 Enstantene süresini düşürmek 

 

Bu filtreler, kullandığımız filmin hızınıda yavaşlatırlar. Örneğin ışık fazla olduğu için 

yüksek enstantane kullanımı isteyen akarsu fotoğrafını,bu filtreleri kullanarak düşük 

enstantanelerle yumuşatabilirsiniz. Yoğunluk filtreleri daha düşük enstantane değerleri 

kullanmanıza olanak vererek istediğiniz görsel etkileri oluşturmanızı sağlarlar. 

  

Resim 3.5. Yüksek enstantane kullanımı isteyen akarsu fotoğrafını, ND filtreleri kullanarak 

düşük enstantanelerle yumuşatabilirsiniz. 
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3.2.4. Yoğunluk dereceleri 
 

ND filtreler Optik Yoğunluklarına (Optik Density) ve sağladıkları f-stop düşüşüne 

göre sınıflandırılırlar. En sık kullanılanlar 0.3, 0.6 ve 0.9 yoğunluklu olanlarıdır.  

 

Optik 

Yoğunluk 

f-stop 

düşüşü 

0.3 1 

0.6 2 

0.9 3 

1.8 6 

  

Resim 3.6 Filtresiz çekim     ND 8 filtre ile çekim 

Dereceli (Graduated) ND Filtre de bir ND filtre türü olup, farkı optik yoğunluğun 

filtrenin iki yarısında farklı değerler olmasıdır. Bu filtreler sahnenin bir kısmının parlak, 

diğer kısmının karanlık olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin gün batımı fotoğraflarında, 

ufuk çizgisinin üstünde kalan kısım yüksek ND dereceli kısıma denk getirilir.  

 

3.3. Yoğunluk filtrelerinin objektife takılmasında dikkat edilmesi 

gereken noktalar 
 

ND filtre kullanırken fotoğrafçının dikkat etmesi gereken önemli bir konu, ND 

filtrelerinin çoğunluğunun sadece insan gözünün görebildiği spektrumdaki ışığı orantılı 

olarak filtrelerken, güneş ya da benzeri ultraviole veya infrared radyasyon kaynaklarından 

gelen dalgaları aynı oranda engellememesidir. Bundan dolayı, ND filtre kullanarak Güneş’e 

bakmak farkında olmadan göze zarar verebilir. Bu bakımdan, bu tip ışık kaynaklarına 

bakarken bu amaç için özel üretilmiş filtrelerin kullanılması gerekmektedir 

 

ND filtrelerin gece kullanımı da, yapısı gereği zordur. Çünkü, karanlıkta 

kullandığınızda, zaten gelen az ışığıda geçirmeyecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, ışık yoğunluğunu belirleyerek niteliğine uygun 

Yoğunluk(ND) filtresini seçip objektife hatasız takabileceksiniz. 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Kullanılan ışığı ışık ölçer(Pozometre) ile 

ölçünüz.  

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 İstenilen ışık yoğunluğunu belirleyiniz.  
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 Uygun yoğunluk(ND) filtresini seçiniz. 
 Yoğunluk(ND) filtreleri ile ilgili verilen 

bilgileri inceleyiniz. 

 Yoğunluk filtresini vida yada 

taşıyıcı(holder) yardımıyla objektifin 

önüne takınız.  

 Dikkatli olunuz ve titiz olunuz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanılan ışığı ışık   ölçer(Pozometre) ile ölçtünüz mü?   

2. İstenilen ışık yoğunluğunu belirlediniz mi?   

3. Uygun yoğunluk(ND) filtresini seçtiniz mi?   

4. Yoğunluk filtresini vida yada taşıyıcı(holder) yardımıyla 

objektifin önüne taktınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. “Tüm dalgaboylarındaki ve renkteki ışığı eşit miktarda azaltmak için kullanılmakta 

olan gri renkli” filtreler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Efekt filtreleri 

B) Polarize filtreler 

C) Yoğunluk(ND) filtreler 

D) Koruyucu filtreler 

 

2. Yoğunluk Filtreleri için söylenen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu filtreler; ışık şiddetini, netlik derinliğini azaltmak ve hareket uzatması 

yapabilmek için kullanılır 

B) Renklerin dalga boylarını değiştirmezler.  

C) Renkleri gridir. 

D) Sadece renkli çekimlerde kullanılabilir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ND filtrelerin kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Işık şiddetini arttırmak 

B) Alan derinliğini azaltmak 

C) Enstantene süresini düşürmek 

D) Filmin hızını yavaşlatmak 

 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.  

 

4. Işık koşulları ortalama durumlara uymadığı zamanlar ......    .............  olarak 

adlandırılan ve ışık ölçerlerin kalibre edildiği % 18’lik yansıtma oranına uyan 

kartlardan da yaralanmak mümkün.  

5. Gri filtreler nötr yoğunluk filtreleri olup, renklerin ...........   ...................... 

değiştirmezler.  

6. ND filtreler ...............Yoğunluklarına  ve sağladıkları .................... düşüşüne göre 

sınıflandırılırlar. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Işığın durumuna göre polarize filtreyi seçip objektife hatasız takabileceksiniz. 

 

 

 İnternetten ve çeşitli kaynaklardan faydalanarak Polarize filtreler hakkında bilgi 

toplayınınız.  

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını, fotoğraf makinesi ve aksesuarları satış 

mağazalarını gezerek, Polarize filtrelerini inceleyiniz. Ne işe yaradıklarını 

öğreniniz.  

 Polarize filtre ile çekilmiş fotoğraf örnekleri toplayarak bunu daha sonra sınıf 

arkadaşlarınızla paylaşınız. Polarize filtrelerin objektife nasıl takıldığını 

araştırınız.  

4. POLARİZE FİLTRELER 
 

4.1. Tanımı 
 

Cam, su, bitki gibi yuzeylerdeki parlamaları önleyerek daha fazla ayrıntının 

algılanmasını saglayan filtrelere Polarize filtre denir. Polarizasyon filtresi, belli bir açıdan 

gelen ışık yansımalarını çok büyük ölçüde süzerek fotoğrafa daha fazla ayrıntının 

kaydedilmesini sağlar. 

    

Resim 4.1. Polarize filtreler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2. Polarize filtrenin çalışması 

4.2. Önemi 
 

Kaynağından çıkan ışınlar (Güneş, tungsten lamba, floresan ışığı vb.) hiç bir yansıtıcı 

madde ile karşılaşmazsa (Su, metal, cam) sonsuza kadar birbirine paralel demetler halinde 

ilerlerler. Ancak yukarıda saydığımız maddelerden  biri ile karşılaştıkları zaman, fotoğrafta 

parlamalar, renk doygunsuzluğu ve netsizlikler ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu ışığa polarize 

olmuş ışık denir. Bu ışığı önlemek için polarize filtre kullanılır.  

 

Resim 4.3. Polarize ışığın yansıma ile  polarize olması 

Eğer bu polarizasyonu yapay ışık kaynakları yapıyorsa bu kaynakların önüne özel 

hazırlanmış polarizasyon filtreleri konabilir. Ancak polarizasyonu yapan ışık kaynağı güneş 

gibi büyük hacimli kaynaklar ise bu imkansız hale gelir. O zaman objektifin önüne konan 
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filtre yardımıyla bu düzeltme yapılır. Bu tip filtreleri genellikle ışık kaynağının önüne 

koymak gerekir.  

 

Resim 4.4.  Sol taraftaki resim polarize olmayan sağdaki ise polarize bir filtreyle çekilmiştir, 

sağdaki resimdeki bulutların sola göre sararmasına dikkat ediniz 

Polarizasyon filtresi, belli bir açıdan gelen ışık yansımalarını çok büyük ölçüde 

süzerek fotografa daha fazla ayrıntının kaydedilmesini sağlar. (Işık kaynağı önde veya 

arkadaysa islevini yitirir. Işık kaynağı, objektife 90 derece açıyla geliyorsa en iyi sonucu 

verir).  

 

Polarize filtreler sadece doğa fotoğrafçılığında değil, obje üzerindeki yansımaları 

azaltarak ürün fotoğrafı çekerken ticari fotoğrafçılıkta veya renklerin kontrastını değiştirmek 

için siyah beyaz fotoğrafçılık gibi bir çok alanda kullanılabilir. 

 

4.3. Kullanım alanları 
 

 Yoğunluk azaltmak 

 

Bu filtreler, yoğunluk filtresi olarak da işe yarar. Ne demek istediğimizi bir örnekle 

açıklamaya çalışalım. Diyelim ki bol köpüklü, hızla akan bir nehrin ya da bir şelalenin 

fotoğrafını çekmek  istiyorsunuz ve perde hızını (enstantane) arttırarak görüntüyü 

dondurmak yerine, yavaş  perde hızı kullanarak tulumsu bir etki yaratmak istiyorsunuz. 

Bunun için kapalı havaları ya da sabahın erken saatleriyle akşamüstü saatlerini tercih 

etmeniz en uygunudur. Güneşli, bol ışıklı bir havada düşük perde hızı kullanmak fotoğrafın 

fazla pozlanmasına, dolayısıyla bembeyaz bir fotoğraf elde etmenize yol açacaktır. Peki ne 

yapmalı? Polarizasyon filtresi burada da yardımınıza koşacaktır. Bu filtreler koyu yapıları 

nedeniyle, genel olarak 2 stopluk ışık kaybına neden olurlar. Objektifinize takacağınız 

polarizasyon filtresiyle, fazla pozlama sorunu yaşamadan daha düşük perde hızıyla 

çalışabilirsiniz. 
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Resim 4.5. Öğleye yakın saatlerde polarizasyon filtresiyle çekilen bu fotoğraf normalden birkaç 

saniye fazla pozlandı. 

 Yansımayı Kesmek 

 

Polarizasyon filtresi, bitki ve yapraklar üzerindeki ışık yansımalarını giderdiği için, 

bitki ve orman fotoğrafları çekerken de çok yararlı olur. Ayrıca su üzerindeki ışığın polarize 

olmasından kaynaklanan polarizasyonu kaldırır. Polarizasyon filtresi ekseni etrafında 

döndürülerek, bu parlama minimize edilebilir. Örneğin belli bir açı ile bir göl yüzeyine 

baktığımızda yüzeydeki parlama gölü aynalaştırır. Polarizasyon filtresi ekseni etrafında 

döndürülerek, bu parlama istenen düzeye indirilebilir. Tamamen ortadan kalktığında ise, 

gölün suyu saydamlaşır ve dibi görünür. Filtrenin maksimum etkisi bakış yönünün su yüzeyi 

ile 34 derece açı yaptığı durumdadır. 

 

Filtre kullanılmamış       Filtre kullanılmış 

Resim 4.6. Polarizasyon filtresi, belli bir açıdan gelen ışık yansımalarını çok büyük ölçüde 

süzerek fotoğrafa daha fazla ayrıntının kaydedilmesini sağlar 
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 Kontrastlık arttırmak 

 

Bu filtrelerin bir baska ozelligi de kontrast sağlamalarıdır. Bu etki, gökyüzünde daha 

belirgindir. Gökyüzü bu filtre sayesinde daha koyu bir maviye bürünecektir. Yukseklerde bu 

etki koyu maviden laciverte, lacivertten siyaha kadar değişebilir. 

 

Fotografa aşırı kontrast ve dramatik bir hava katan koyu gökyüzü, bazı hallerde 

dikkati dağıtarak olumsuz bir etki yaratabilir.  

                                                                               

Resim 4.7. Bu filtreler renk doygunluğunu artırarak kontrastı yükseltirler. 

Bunun yanında, polarizasyon filtresi kullanılarak çekilen fotograflarda, daha 

doygunbir maviye bürünen gökyüzündeki bulutlar genel olarak daha beyaz, daha 

parlakgözükecektir. Bu da çoğu zaman fotografa olumlu katkı yapar. Kontrast arttırıcı 

özelliği nedeniyle bu filtrenin portre fotoğraflarında kullanılmaması yerinde olur. Çünkü 

portre fotoğraflarında kontrast, istenen bir ozellik degildir. 

 

4.4. Polarize filtrelerin çeşitleri 
 

Piyasada polarizasyon işlevi filtrelerine lineer(Doğrusal) ve Sirküler(Dairesel) olmak 

üzere başlıca iki şekilde rastlamak mümkün; 

 

 Lineer (Doğrusal) 

 

Lineer filtrelerde polarizasyonu sağlayan çizgisel efektler vardır. Bu filtreler ışığın 

objektiften ölçen TTL pozometreleri yanıltır ve yanlış pozlandırmaya sebep olurlar. Bunu 

önlemenin bir yolu poz ölçümünü filtresiz olarak yapıp, filtre faktörüne bağlı olarak pozu +1, 

+1,5 stop arttırıp öyle çekim yapmaktır. Bu zahmete girilmemesi için dairesel polarize  

filtreler yapılmıştır.  
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 Sirküler(Dairesel) 

 

Burada filtrenin yarıkları doğrusal değil daireseldir. Ve iç içe çizilmiş daireler 

biçimindedir. Bu filtreler TTL pozometreleri yanıltmazlar. Ölçülen değer aynen 

kullanılabilir. Aynı zamanda dairesel polarize filtreler autofocus fotoğraf makinelerinde 

netliği lineer filtrelere göre daha çabuk yaparlar.  

  

Resim 4.8 Dairesel polarize filter     Resim 4.9.  Dairesel polarize filtre ile çekilmiş bir fotoğraf  

 

4.5. Polarize filtrelerinin objektife takılmasında dikkat edilmesi 

gereken noktalar 
 

Bu filtreler koyu renkli bir yapıya sahiptirler ve yaygın olarak kullanılanı daire 

seklinde olanıdır. Objektifin önüne takılarak suya, cama, kayalara ya da bitkilere doğru 

tutulur ve halkası yavaşça cevrilir. Bu çevirme sırasında, görüntünün sanki hafifçe karardığı 

ve parlamaların kesilerek ayrıntıların ortaya çıktığı görülecektir. 

 

Otomatik pozlama/netleme yapan makinelerde Circular Polarize filtre kullanmak 

gerekir, Lineer  kullanılırsa otomatik pozlamada ve/veya otomatik netlemede makineyi  

şaşırtabilir, yanlış sonuçlar alınabilir. Polarize filtreler her çekimde kullanılacak diye bir 

kural yoktur, gerektiği durumlarda takılır, kullanılr ve iş bitince çıkartılır. Pozu, 2-2.5 stop 

eksi yönde etkiler ama otomatik pozlama yapan makine bunu dikkate alıp gerekli düzeltmeyi 

yapar, (M modu dışında) sizin bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Pozu eksi yönde 

etkilemelerinin nedeni de camlarının renginin koyu olmasıdır. Bu nedenle gelen ışığı 

azaltırlar.  

 

Lensin önüne takılan her ilave, geniş açıda köşelerde kararma (wignetting) yapabilir, 

bu nedenle polarize filtre alırken ince yapıda (SLIM) olanları tercih edilmelidir. 

 

Bazı lenslerin önü, netlik yaparken dönmez IF (inner focus) sistemine sahiptirler. Bu 

da polarize filter kullanırken çok kolaylık sağlar. UV filtrenin üzerine takılarak kullanılması 

tavsiye edilmez.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, ışığın durumuna göre polarize filtreyi seçip 

objektife hatasız takabileceksiniz. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Fotoğraf yüzeyindeki istenmeyen ışık 

yansımalarını tespit ediniz.   

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 Gökyüzündeki ışığın kontrastlığını 

belirleyiniz.   

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 Uygun Polarize  filtresini seçiniz. 
 Polarize filtreleri ile ilgili verilen 

bilgileri inceleyiniz. 

 Polarize filtresini vida yada 

taşıyıcı(holder) yardımıyla objektifin 

önüne takınız.  

 Dikkatli olunuz ve titiz olunuz. 

 Polarize etkisini kendi ekseni etrafında 

çevirerek ayarlayınız.  

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönünüz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Fotoğraf yüzeyindeki istenmeyen ışık  yansımalarını tespit 

ettiniz mi? 
  

Gökyüzündeki ışığın kontrastlığını belirlediniz mi? 
  

Uygun Polarize  filtresini seçtiniz mi? 
  

Polarize filtresini vida yada taşıyıcı(holder) yardımıyla objektifin 

önüne taktınız mı? 
  

Polarize etkisini kendi ekseni etrafında çevirerek ayarladınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. “Cam, su, bitki gibi yuzeylerdeki parlamalari Önleyerek daha fazla ayrıntının 

algılanmasını saglayan” filtreler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Efekt filtreleri 

B) Polarize filtreler 

C) Yoğunluk(ND) filtreler 

D) Koruyucu filtreler 

 

2. Polarize Filtreler için söylenen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu filtreler; ışık şiddetini, netlik derinliğini azaltmak ve hareket uzatması 

yapabilmek için kullanılır 

B) Fotoğraftaki parlamaları ortadan kaldırır 

C) Işık yansımalarını büyük ölçüde süzer 

D) Siyah beyaz fotoğrafçılıkta kullanılamaz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Polarize filtrelerin kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Yansımayı kesmek 

B) Yoğunluğu azaltmak 

C) Kontrastlık arttırmak 

D) Parlamayı sağlamak 

 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.  

 

4. Polarize filtreler ............................ ve .................................... olmak üzere ikiye ayrılır. 

5. Otomatik pozlama/netleme yapan makinelerde ................. Polarize filtre kullanmak 

gerekir. 

6. Polarize filtrelerin kontrast arttırıcı özelliği nedeniyle ..............fotoğraflarında  

kullanılmaması yerinde olur. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y 

koyunuz.  

 

7. (   ) Polarizasyon filtresi, belli bir açıdan gelen ışık yansımalarını çok büyük ölçüde 

süzerek fotografa daha fazla ayrıntının kaydedilmesini saglar.  

8. (   ) Polarize filtreler sadece doğa fotoğrafçılığında değil, ticari fotoğrafçılıkta veya 

siyah beyaz fotoğrafçılık gibi bir çok alanda kullanılabilir. 

9. (   ) Bu filtreler ışık kaybına neden olmazlar. 

10. (   ) Kontrast arttırıcı özelliği nedeniyle bu filtrenin portre fotoğraflarında 

kullanılmaması yerinde olur. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

 
 

İstenilen kontraslığı hatasız olarak belirleyerek siyah-beyaz fotoğraflar için uygun 

filtreyi seçip objektife hatasız takabileceksiniz.  

 

 

 İnternetten ve çeşitli kaynaklardan faydalanarak siyah-beyaz fotoğraf  filtreleri 

hakkında bilgi toplayınınız.  

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını, fotoğraf makinesi ve aksesuarları satış 

mağazalarını gezerek, siyah-beyaz fotoğraf  filtrelerini inceleyiniz. Ne amaçla 

kullanıldıklarını öğreniniz.  

 Siyah beyaz fotoğraf  filtresi ile çekilmiş fotoğraf örnekleri toplayarak bunu 

daha sonra sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu filtrelerin objektife nasıl 

takıldığını araştırınız.  

 

5. SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAF FİLTRELERİ 
 

5.1. Siyah beyaz fotoğraflar için kullanılan filtreler 
 

Siyah beyaz çekimlerde, renklerin ton değerlerini belirgin bir şekilde ortaya çıkarmak 

veya fotoğraftaki bütün tonları açıp yada koyulaştırıp belli bir atmosferi yakalamak için 

renkli filtreler kullanılır. Genel bir kural koymak gerekirse, bir filtre kendi renginden olan bir 

rengin tonunu açar, diğer renklerin tonunu ise koyulaştırır. Bir filtrenin fotoğrafta nasıl bir 

etki yaratacağını anlamak için gözünüze tutup bakabilirsiniz. 

 

Fotoğraf 5.1. Siyah beyaz fotoğraflar için kullanılan filtreler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Siyah beyaz fotoğraflarda kullanılabilecek renkli filtreler, renkli fotoğraflardakilere 

oranla (Özel efekt fotoğrafları dışında) daha fazladır. Bunun nedeni siyah-beyaz ortama 

aktarılan her bir renk tonunu açmak yada koyulaştırmak için, o renk tonuna karşılık gelen 

ayrı bir renkli filtre olmasıdır.  

 

 Filtre Faktörü 

 
Filtreler doğal olarak filme düşen ışığı azaltırlar, bu azaltma filtre faktörü olarak 

adlandırılır, filmde görüntü oluşması için gerekli ışığın film üzerine düşmesi için (veya 

dijital sensöre) EV ayarlarını bunlara göre düzenlememiz gerekmektedir. Eğer 

makinamızdaki pozometre TTL ise makinamızda herhangi bir düzeltme yapmamız 

gerekmez. 

 

Filtre Faktörlerini EV değerlerine çevirme 

Filtre 

Faktörü 

f/stop 

veya EV 
 

Filtre 

Faktörü 

f/stop veya 

EV 

1x --  4x +2 

1.2x +1/4  4.8x +2 1/4 

1.25x +1/3  5x +2 1/3 

1.4x +1/2  5.7x +2 1/2 

1.6x +2/3  6.4x +2 2/3 

1.7x +3/4  6.8x +2 3/4 

2x +1  8x +3 

2.4x +1 1/4  9.5x +3 1/4 

2.5x  +1 1/3  10x +3 1/3 

2.8x +1 1/2  11.4x +3 1/2 

3.2x +1 2/3  13.5x +3 3/4 

3.4x +1 3/4  16x +4 

      

Tablo5.1. Filte Faktörlerini f/stop’lara çevirme tablosu   

 

5.1.1. Düzeltme filtreleri 
 

Düzeltme filtreleri, pankromatik filmlerin dengesiz renk duyarlılığını düzeltmek için 

kullanılır. Pankromatik filmler, tüm renklere(mavi, yeşil, kırmızı ) olmalarına rağmen 

renkler arasındaki gözün gördüğü parlaklık oranını aynen kaydetmezler. Çünkü bu filmler 

maviye karşı daha duyarlıdırlar. Bu yüzden de düzeltme filtreleri kullanarak ton dengesi 

kurulmaktadır.  
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Renk ismi Etki 

 Cyan Kırmızıyı emer 

 Sarı Maviyi emer 

 Magenta Absorbs Green 

 Kırmızı Mavi ve yeşili emer 

 Yeşil Kırmızı ve maviyi emer 

 Mavi Kırmızı ve yeşili emer 

Tablo5.2. Düzeltme Filtreleri ton dengesi tablosu   

5.1.2. Mavi Filtreler 

 

Fotoğraf 5.2. Mavi Filtre 

İlk tasarlanmış ve üretilmiş pankromatik filmlerin kırmızı duyarlılıkları yoktu. 

Zamanla, kırmızı duyarlılığı yükseltilmiş pankromatik filmler de üretilmeye başlandı. 

Böylece, duyarlık sorunu ortadan kalktı. Ancak bu filmlerin kullanıldığı çekimlerde kırmızı 

tonlar olması gerekenden daha soluk çıkmaya başladı.  

 

Özellikle portrelerde dudaklar solgun ve ten rengi açık oluşmaya başladığı için, mavi 

filtre kullanılmaya başlandı. Bunun dışında genelde gün ışığında da görüntü kontrastını 

düşürmek için kullanılabilir.  

 

5.1.3. Yeşil Filtreler 

 

Fotoğraf 5.3. Yeşil Filtre 
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Düzeltme filtrelerinin yani kontrast düşürme filtrelerinin en önemlisidir. Pankromatik 

duyarkatlarla yeşilliklerin ve yaprakların çekiminde başarılı sonuçlar verirler ve bunları 

oldukça hoş açık gri şeklinde yansıtırlar. Dolayısıyla kontrastı azaltırlar. Kırmızıları daha 

koyu bir şekilde belirtirler. Ağaç ve bitki fotoğraflarının  çekimi için en iyi filtredir. Çünkü 

bu konuların tonlarını normalden daha açık bir şekilde bize vererek, ayrıntıların ortaya 

çıkmasını, dolayısıyla kontrastın düşmesini sağlarlar.  

 

5.1.4. Kontrast filtreleri 
  

Bu filtreler, siyah-beyaz film üzerinde aynı yoğunlukta gri ton veren ayrı ayrı 

renklerde ton kontrastı yaratmak için kullanılır. Örneğin kırmızı bir domates ile yeşil bir 

biberin beraberce fotoğrafını çekersek, birbirine yakın gri tonlarda çıkarlar. Yeşil bir filtre 

kullandığımızda domates koyu, biber açık gri çıkacaktır. Kırmızı filtre kullandığımızda 

domatesin tonu daha açık gri, biber ise koyu çıkacaktır. Böylece bir kontrast elde edilmiş 

olur. Koyu sarı, turuncu, kırmızı, koyu yeşil, mavi filtreler bu amaçla kullanılan filtrelerdir.  

 

5.1.5. Kırmızı Filtre 

 

Fotoğraf 5.4. Kırmızı Filtre 

Kırmızı ışınları ve birazda turuncu ışınları geçirirler. Buna karşılık mavi ve yeşil rengi 

emerler. Kontrast yapmak için kullanılan bu filtrelerle, pozu 2-3 stop kadar azalır. Düşük 

kontrastlıktaki konuları normal kontrasta getirmekte en önemli görevi yapan filtredir.  

 

5.1.6. Turuncu Filtre 

 

Fotoğraf 5.5. Turuncu Filtre 
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Mavi rengi ve daha az olarak da yeşil rengi emerler. Buna karşılık kırmızı ve turuncu 

renkleri ve bir oran dahilinde de sarı rengi geçirirler. Yalnız pankromatik duyarkatlarla 

kullanılırlar. Pankromatik duyarkatlarla çok net ve çok parlak bir görüntü verirler. Havanın 

sisliliğini ortadan kaldırır ve görüşü artırırlar. Bu filtreler, sarı ve maviler arasındaki bütün 

kontrastları belirtmek için, mavi gökyüzü manzaraları ve portre fotoğrafçılığında cilt 

bozukluklarını kaybetmek için kullanılırlar.  

 

Turuncu filtreler, aşırı derecede kullanılmayacak olursa, güzel sonuçlar verirler. En 

büyük sakıncaları, poz süresini 1,5-2 stop kadar artırmalarıdır. Bu artırma yapılmazsa 

kontrast fazlalaşır ve güneşli havada fotoğraf çekildiği halde gece çekilmiş gibi bir sonuç 

elde edilir.  

 

5.1.7. Sarı filtre 

 

Fotoğraf 5.6. Sarı Filtre 

Mavi rengin çok daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.Kullanılma alanı 

daha etkili olarak orta sarı ve açık sarı filtreler gibidir. Bütün sarı filtreler az da olsa kontrastı 

artırırlar. Poz faktörü ½ stop kadardır.  

 

5.2. Siyah Beyaz Fotoğraflar İçin Kullanılacak Filtrelerin Objektife 

Takılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Siyah beyaz fotoğraflar için kullanılacak filtreleri seçerken dikkat etmemiz gereken en 

önemli nokta; her renk filtrenin kendi rengindeki ışığı içeri alırken zıt renkteki ışıkları 

durdurmasıdır. Mesela; Yeşil filtre yeşil renkli ışığı içeri alırken, kırmızı ve mavi renkli ışığı 

keser. Bu nedenle yeşil filtre kullandığımızda son baskıda nesnelerin üzerindeki yeşil renkli 

alanlar açık çıkar. 

 

Aynı şekilde kırmızı filtreyi kullandığımızda, kırmızı ışık (objektiften) içeriye girer, 

yeşil ve mavi ışık ise filtrede takılır. Bu nedenle mavi gökyüzü son baskımızda koyu renkli 

çıkar, bu da beyaz bulutlarla mavi gökyüzü arasındaki kontrastı arttırarak beyaz bulutları 

fotoğrafımızda vurgulamamızı sağlar.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, istenilen kontraslığı hatasız olarak belirleyerek 

siyah-beyaz fotoğraflar için uygun filtreyi seçip objektife hatasız takabileceksiniz. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Konunun kontrastlığını gözle tayin 

ediniz.   
 Dikatli olunuz 

 Fotoğrafta istenilen kontrastlığı 

(Arttırma/azaltma) belirleyiniz   
 Dikatli olunuz 

 Uygun filtreyi seçiniz.  Dikatli olunuz 

 Filtreyi vida yada taşıyıcı(holder) 

yardımıyla objektifin önüne takınız.  

 Dikatli olunuz 

 Titiz olunuz 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konunun kontrastlığını gözle tayin ettiniz mi?    

2. Fotoğrafta istenilen kontrastlığı (Arttırma/azaltma) belirlediniz 

mi? 
  

3. Uygun filtreyi seçtiniz mi?   

4. Filtreyi vida yada taşıyıcı(holder) yardımıyla objektifin önüne 

taktınız mı?  
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. “Pankromatik filmlerin dengesiz renk duyarlılığını düzeltmek” için kullanılan filtreler 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Efekt filtreleri 

B) Polarize filtreler 

C) Düzeltme  filtreleri 

D) Koruyucu filtreler 

2. Özellikle portre çekimlerinde dudakların solgun çıkmasını önlemek ve genelde gün 

ışığında da görüntü kontrastını düşürmek için  kullanılan filtreler hangi filtrelerdir? 

A) Turuncu  

B) Mavi 

C) Sarı 

D) Kırmızı 

3. Çoğunlukla ağaç ve bitki fotoğraflarının  çekimi için kullanılan filtre aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yeşil filtreler 

B) Açık sarı filtre 

C) Turuncu filtre 

D) Kırmızı filtre 

4. Düşük kontrastlıktaki konuları normal kontrasta getirmekte en önemli görevi yapan 

filtre aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yeşil filtreler 

B) Açık sarı filtre 

C) Turuncu filtre 

D) Kırmızı filtre 

5. “Pankromatik duyarkatlarla çok net ve çok parlak bir görüntü verirler. Havanın 

sisliliğini ortadan kaldırır ve görüşü artırırlar. Bu filtreler, sarı ve maviler arasındaki 

bütün kontrastları belirtmek için, mavi gökyüzü manzaraları ve portre 

fotoğrafçılığında cilt bozukluklarını kaybetmek için kullanılırlar” Bu filtre 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeşil filtreler 

B) Açık sarı filtre 

C) Turuncu filtre 

D) Kırmızı filter 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

Filtrelerin temizlik ve bakımını uygun malzeme ile tekniğine uygun dikkatlice 

yapabilecektir.  

 

 

 

 Fotoğrafçılıkla uğraşan kişilerle konuşarak  filtrelerin bakım ve  temizliğinin 

nasıl yapıldığını öğreniniz.  

 İnternet ve diğer kaynaklardan da bilgi toplayarak öğrendiklerinizi 

perçinleyiniz.   

 Topladığınız bilgileri daha sonra sınıf arkadaşlarınızla paylaşmak üzere  bir 

rapor haline getiriniz. 

6. FİLTRELERİN TEMİZLİK VE BAKIMI 
 

6.1. Filtrelerin temizlenmesi için kullanılan malzemeler 
 

Filtrelerin uzun ömürlü olabilmesi için doğru bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. 

Bunun için de bir çok malzemeye ihtiyaç duyarız. Bu malzemeleri şöyle sıralayabiliriz:  

 

6.1.1. Havalı Fırça 

 
 Puar, küçük bir hava pompasıdır. Sıkılınca içindeki havayı dar ağızdan 

dışarıpüskürtür. Bu özelliğini kullanarak makine gövdesi, objektif, filtreler ve 

objektiflensinin el değmeden tozunu almak için kullanılır. Girinti ve çıkıntılarda daha çokişe 

yarar. Puarların değişik büyüklükte ve içine daha fazla hava alanları vardır.  

 

Resim 6.1: Objektiflerin ve filtrelerin temizliinde kullanlan  frçalı havalı pompa 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çekim sonrası objektiflerin ön ve arka merceklerine bir pompa (puar) veya objektif 

temizliği için özel üretilmiş samur kıllı bir fırça fırça yardımıyla kuvvetli hava püskürtme 

yöntemiyle  mercek yüzeyindeki toz ve zerrecikler temizlenebilir. Kaliteli bir samur fırça 

filtre ve objektif lensinin kenar çukurlarına dolan tozları ve pislikleri çıkarmada 

kullanılabilir. Özel olarak üretilmiş üzerinde antistatic kimyasal bulunan fırçalar fotoğraf 

malzemesi satıcılarında bulunur.  

 

6.1.2. Anti statik bezler 

 

Resim 6.2: Objektiflerin ve filtrelerin temizliğinde kullanılan anti statik bezler 

 

Antistatic özelliği dolayısıyla tozları yüzeyde toplar. Bünyesinde kimyasal bir madde 

bulundurur. Bu kimyasal sürdüğümüz yüzeye toz yapışmasını engeller. Düz yüzeylerde daha 

iyi sonuç verir. Nem ve ıslanmaya karşı etkili değildir. Bunun nedeni emicilik özelliğinin 

olmamasıdır. Taşıma sırasında torba içinde saklanmalıdır. Güneş altında kaldığında kimyasal 

maddesi kurur ve işe yaramaz. Temizlenemez yıkanamaz. İyice kirlenip işe yaramaz duruma 

gelinde atılır. 

 

6.1.3. Optik temizleme kağıtları 

 

Resim 6.3: Objektiflerin ve filtrelerin temizliğinde kullanılan optik temizleme kağıtları 

 

Sadece filtre ve lens üzerindeki tozlanmayı ve kirlenmeyi almak için 

kullanılır.Üzerinde kimyasal madde bulunan ince elyaf maddeden üretilmiştir. Bir 
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kullanmadan sonra kimyasal özelliğini ve hassasiyetini kaybeder. Bu nedenle birkere 

kullanıldıktan sonra atılmalıdır. Yaprak ve rulo şeklinde satılır.  

 

6.1.4. Kimyasal solüsyonlar(Optik temizleme sıvıları) 

 

Resim 6.4: Objektiflerin ve filtrelerin temizliğinde kullanılan optik temizleme sıvıları 

 

Çeşitli nedenlerle kirlenen ve üzerine yağ yapışmış lensi ve filtreyi temizlemek için 

kullanılır. İnsan elinden bulaşan doğal vücut yağını temizlemek için diğer temizlik 

malzemeleri işe yaramayabilir. Oysa bu sıvılar, yağı kolayca temizler. Sprey şeklinde olan 

temizleme sıvıları da üretilmiştir. Pamuklu çubuğu sıvı temizleyici ile iyice ıslattıktan sonra 

lekeler çıkıncaya kadar lens kenarlarını sileriz. Lensi bir kaç damla sıvı ile ıslattıktan sonra 

kuruması beklenir.  Kuruyan yüzey üzerine tekrar sıvı damlatılır ve objektif temizleme 

kağıdıyla, beziyle silinir.  

 

6.2. Filtrelerin temizlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar 
 

Filtreleri  temizlerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer filtreüstü bir 

tabaka ise slikonlu bir kağıt(Objektif kağıdı) kullanılmalıdır. Jelatin filtrelerinde ise tozları 

deve tüyü bir fırça ile temizlenmelidir.  

 

Fazla sıcaklık ve nem bütün filtreler için problem oluşturur. Çok kuvvetli ışıkta, 

filtrelerin rengini soldurur. Bir yaz boyunca  güneş altında kullanılan bir filtrenin daha sonra 

değiştirilmesi gerekebilir. Kullanım süresini uzatmak için filtreyi kullandıktan sonra kılıfına 

koymamız gerekmektedir. Jelatin filtreleri de iki beyaz kağıdın içine konrak düz korunabilir. 

Bu tip filtrelerin açıkta bırakılması doğru değildir. Çünkü havanın nemi ile düzlüklerini 

kaybedebilirler.  

 

6.3. Filtre Koruma Kutuları  
 

Filtre koruma kutuları filtrelerimizi dış etkenlerden koruyarak daha uzun ömürlü 

olmalarını sağlar.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Filtrelerin temizlik ve bakımını uygun 

malzeme ile tekniğine uygun dikkatlice yapabileceksiniz.  

 

İşlem basamakları Öneriler 
 Çekim öncesi filtrenin tozunu alınız.  Dikkatli olunuz. 

 Filtre üzerinde oluşmuş lekelerikimyasal 

solüsyonla temizleyiniz.  
 Titiz olunuz. 

 Filtreyi koruma kutusuna yerleştiriniz.  Düzenli olunuz. 

 Fotoğrafı etkileyecek çizikler 

varsafiltreyi değiştiriniz.  
 Dikkatli olunuz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çekim öncesi filtrenin tozunu aldınız mı?   

Filtre üzerinde oluşmuş Lekeleri kimyasal solüsyonla 

temizlediniz mi? 

  

Filtreyi koruma kutusuna yerleştirdiniz mi?   

Fotoğrafı etkileyecek çizikler olması durumunda filtreyi 

değiştirdiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.  

 
1.  .................................................................Sadece filtre ve lens üzerindeki tozlanmayı 

ve kirlenmeyi almak için kullanılır. Üzerinde kimyasal madde bulunanince elyaf 

maddeden üretilmiştir. 

 

2. Anti statik bezler , ....................................... özelliği dolayısıyla tozları yüzeyde toplar. 

 

3. .....................................................    Çeşitli nedenlerle kirlenen  ve üzerine yağ 

yapışmış lensi ve filtreyi temizlemek için kullanılır. 

 

4. .............................  küçük bir hava pompasıdır.  

 

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y)’yi işaretleyiniz.  

 

5. (   ) Filtre koruma kutuları filtrelerimizi dış etkenlerden koruyarak daha uzun ömürlü 

olmalarını sağlarlar.  

 

6. (   ) Optik temizleme kağıtları bir kullanmadan sonra kimyasal özelliğini ve 

hassasiyetini kaybeder. Bu nedenle bir kere kullanıldıktan sonra atılmalıdır. 

 

7. (   ) Jelatin filtreleri  iki beyaz kağıdın içine konarak düz korunabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Isıtılan bir cismin başlangıçta kırmızı daha sonra sırasıyla turuncu, sarı, beyaz ve en 

sonunda mavi renk alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Renk sıcaklığı 

B) Renk tablosu 

C) Renk solması 

D) Denk değişikliği 
 

2. “Siyah gövde radyatörü adı verilen ve bir tarafında bir delik bulunan içi boş metal bir 

kürenin tanımlanacak ışık ile aynı renge gelene kadar ısıtılıp santigrat cinsinden 

ölçülen derecesine 273 rakamının ilave edilmesi ile bulunan” şey aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Renk sıcaklığı 

B) Renk derecesi 

C) Kelvin skalası 

D) Işık değeri 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir? 

 

A) Gün ışığı 

B) Gökyüzü 

C) Güneş ışığı 

D) Floresan 
 

4. Renk düzeltme filtreleri için söylenen  bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Farklı ışık kaynakları sözkonusu olduğunda gereksinim duyulur. 

B) Rengi bozma amacıyla da kulanılabilir. 

C) Dijital makinelerde kullanılması daha uygundur. 

D) Fotoğrafımızı ısıtarak daha canlı bir hale gelmesini sağlarlar.  

 
5. “Hem havadaki pus etkisini azaltıcı, hem özellikle kentlerimizde meydana gelen pek 

çok metalik yansımanın ortaya koyduğu metalik maviyi dengeleyici ve özellikle 

gölgede fotoğraf çektiğimizde (konumuz gölgede olduğunda) üzerinde hakım olan 

mavi rengi azaltıcı filtrelerdir” ifadesi ile aşağıdaki hangi filtre türünden 

bahsedilmiştir. 

 

A) Efekt filtreleri 

B) Renk düzeltme filtreleri 

C) Yıldız filtreler 

D) Siyah beyaz fotoğraf filtreleri 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. “Prizmalar yardımıyla, konunun birden çok tıpkı-görüntüsünün film karesi üzerine 

düşmesini sağlarlar. Tıpkı görüntü sayısı prizmaların sayısıyla doğru orantılıdır.” 

Yukarı daki ifadede aşağıda belirtilen hangi filtre türünden bahsedilmiştir? 

A) Star filtreler 

B) Multi imaj filtreleri 

C) Geçişli filtreler 

D) Soft filtreler 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ND filtrelerin kullanım alanlarınan biri değildir? 

A) Işık şiddetini azaltmak 

B) Netlik derinliğini azaltmak 

C) Haret uzatması yapabilmek 

D) Hepsi 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi polarize filtrelerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Işık parlamalarının oluşmasını sağlar 

B) Fazla ayrıntının algılanmasını sağlar 

C) Işık yansımalarını süzer 

D) Bunlar yoğunluk filtresi olarak işe yarar 

 
9. Kırmızıları daha koyu bir şekilde belirten ve genellikle ağaç ve bitki fotoğraflarının  

çekimi için kullanılan filtre aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrast filtreleri 

B) Polarize filtreler 

C) Yeşil filtreler 

D) Kırmızı filtreler 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi filtrelerin bakım ve temizliğinde kullandığımız 

malzemelerden biri değildir? 

A) Havalı fırça 

B) Anti-statik bezler 

C) Optik temizleme kağıtları 

D) Islak mendil 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
UYGULAMA FAALİTEYİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

6 A 

7 renginin 

8 kelvin 

9 mavilik-kırmızılık 

10 renk sıcaklığı 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Doğru 

 

UYGULAMA FAALİTEYİ 2’NİNCEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

6 A 

7 D 

8 efekt 

9 çoklu görüntü/multi imaj 

10 artacağının-azalacağının 

11 taşıyıcı/holder 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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UYGULAMA FAALİTEYİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 gri-kart 

5 dalga –boylarını 

6 optik-f-stop 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 D 

4 
Linear(Doğrusal)-

Sirküler(Dairesel) 

5 Sirküler 

6 Portre 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

UYGULAMA FAALİTEYİ 5’İNCEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

 

UYGULAMA FAALİTEYİ 6’NINCEVAP ANAHTARI 

 

1 Optik temizleme kağıtları 

2 Anti statik 

3 Optik temizleme sıvıları 

4 Puar 

5 D 

6 D 

7 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 B 

6 B 

7 D 

8 A 

9 C 

10 D 
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