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Fotoğraf /Fotoğrafçı
Objektifler
Kullanacağı objektifi seçme ile ilgili öğrenme materyalidir.
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Bu modülün ön koĢulu yoktur.
Objektif seçmek
Genel Amaç:
Amaca uygun objektifi hatasız seçebileceksiniz.
Amaçlar:
1) Doğru açı ve perspektifte çekim yapmak için görüĢ
açısına
ve
odak
uzaklığına
göre
objektif
seçebileceksiniz.
2) Konunun
özelliğine
göre
uygun
objektifi
seçebileceksiniz.
3) Doğru netlik sağlamak için objektif ayarlarını eksiksiz
yapabileceksiniz.
4) Kullandığı objektifin temizlik ve bakımını tekniğine
uygun yapabileceksiniz.
Ortam: Fotoğraf makineleri satıĢ mağazaları, sınıf ortamı,
okuldaki ve dıĢarıdaki fotoğraf stüdyoları
Donanım: Objektifler, kimyasal solüsyonlar, silikonlu
kağıt, deterjan, pompalı fırça, temizleme bezi
1) Doğru açı ve perspektifte çekim yapmak için görüĢ
açısına ve odak uzaklığına göre objektif seçtireceksiniz..
2) Konunun
özelliğine
göre
uygun
objektifi
seçetireceksiniz.
3) Doğru netlik sağlamak için objektif ayarlarını eksiksiz
yaptıracaksınız.
4) Kullandığı objektifin temizlik ve bakımını tekniğine
uygun yaptıracaksınız.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Fotoğraf çekmek zevkli olduğu kadar, emek ve bilgi isteyen bir uğraĢtır. Herkes
fotoğraf çekebilir ama çok az kiĢi istenilen nitelikte fotoğraf çekmeyi baĢarır. Demek ki iyi
fotoğraflar çekmek için sadece istemek yetmiyor. Fotoğraçılıkla ilgili diğer bilgilerin yanı
sıra objektifler hakkında da yeterli bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekiyor. Çünkü
insanlar için göz ne kadar önemliyse fotoğraf makineleri için de objektifler o kadar
önemlidir.
Doğru seçtiğimiz her objektif, daha güzel iĢlere imza atmanızı sağlayacak ve
yaptığınız iĢten daha çok haz duymanızı sağlayacaktır. Ġyi ve doğru bir objektifiniz yoksa
istediğiniz fotoğrafları elde edemezsiniz. Eğer sizler de istediğiniz kalitede fotoğraflar elde
etmek istiyorsanız objektifleri tanımalı ve hangi durumlarda hangi tür objektifi kullanmanız
gerektiğini öğrenmelisiniz.
ĠĢte bu modül size iyi ve doğru bir objektifi tanımanızı ve seçmenizi sağlayacaktır. Bu
bilgileri özümseyerek yapacağınız uygulamalarla mesleki yeterliliklerinizi artırabilirsiniz.
Güzel fotoğraflar çekmeniz dileğiyle baĢarılar...
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Doğru açı ve perspektifte çekim yapmak için görüĢ açısına ve odak uzaklığına göre
objektif seçebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını inceleyiniz. Gözlemlerinizi sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Fotoğraf makinesi ve donanımlarını satan satıĢ mağazalarını gezerek objektifleri
inceleyiniz.



Doğru açı ve perspektifte çekim yapmak için görüĢ açısına ve odak uzaklığına
göre hangi objektiflerin kullanıldığını öğreniniz.

1. OPTĠK VE OBJEKTĠFLER
1.1. Görme nedir?
Görme, ortamdaki ıĢık ve cisimlerin duyusal retinadaki fotoreseptör hücreleri
tarafından algılanmasıdır.

1.1.2. Görme nasıl oluĢur?
Cisimlerden gözümüze gelen ıĢıklar ilk olarak gözün en dıĢ kısmındaki saydam tabaka
(kornea) ve gözün iç kısmındaki mercek (lens) tarafından kırılarak, gözün arka kısmında yer
alan ve sinir liflerinden oluĢan retina tabakası üzerine odaklanır. Burada oluĢan cismin
görüntüsü optik sinir vasıtasıyla beyindeki görme merkezine taĢınır ve burada düz bir
görüntü oluĢur.

1.1.3.Gözün Yapısı:
Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi
bir organdır. Gözler ıĢığa duyarlıdır. Ġnsanlarda göz, ıĢık alan ve bundan dolayı görme
olayını gerçekleĢtiren çok özelleĢmiĢ bir organdır.

Resim 1.1: Göz
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Gözler kafatasının göz çukuruna yerleĢmiĢlerdir. Göz görme iĢinde doğrudan görev
alan kısımlar ve bunları koruyan yapılardan oluĢur.

Resim 1.2: Gözün yapısı

Bu koruyucu yapılar; kaĢlar, göz kapakları, kirpikler, gözyaĢı bezleri ile göz
yuvarlığını göz çukuruna bağlayan ve hareketini sağlayan kaslardır. Göz kapakları göz yaĢı
bezlerinin çıkardığı sıvıyı kırpma hareketi ile gözün saydam tabakasına yayarak bu tabakanın
kurumasını engeller. Ayrıca kapanarak gözü korur. Gözün görmeyi sağlayan kısımları ise;
reseptörler, mercek ve ıĢık etkisiyle oluĢan uyarıları (impulslar) beyne ileten sinirlerden
ibarettir.
Göz yuvarlığı dıĢtan içe doğru; sert tabaka, damarlı tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3
tabakadan oluĢur:


Sert tabaka


Göz yuvarlığını en dıĢtan saran, parlak beyaz, sık telli bağ dokudan yapılmıĢ
sert bir tabakadır. Bu tabaka gözün iç kısmında bulunan daha nazik dokuları korur ve
göz yuvarlağına dayanıklılık kazandırarak gözün Ģeklinin bozulmasını önler.

Resim 1.3: Sert tabaka
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Sert tabaka, gözün ön tarafında ve ortasında incelerek saydamlaĢır ve “saydam
tabaka”yı oluĢturur. IĢığı geçiren saydam tabakaya "KORNEA" denir. Saydam tabaka
(kornea) göze gelen ıĢığı kırarak gözün iç bölgesindeki göz bebeğine geçirir.


Damar tabaka

Sert tabakanın altında yer alır. Gözü besleyen kan damarları bu tabakada bulunur.
Damar tabakanın iç yüzeyinde, siyah renk maddesi taĢıyan hücrelerin (melanin) meydana
getirdiği bir tabaka bulunur. Bu tabaka fazla ıĢığı emerek göz yuvarlağının içini karanlık bir
oda hâline çevirir.
Damar tabaka gözün ön kısmında kalınlaĢarak merceği tutan askılarla, iris adı verilen
renkli kısmı meydana getirir. Ġris, düz kaslarla donatılmıĢ ve renk maddesi (pigment)
yönünden zengin hücrelerle, dokulardan yapılmıĢtır. Ġris taĢıdığı renk maddesine göre kahve
rengi, yeĢil ve mavi renklerde olur. Ġrisin ortasında, göz bebeği denilen ve göze ıĢığın
girmesini sağlayan küçük bir delik vardır.Göz bebeği iristeki kaslarla büyütülüp
küçültülebilir. Böylece göze giren ıĢık miktarı ayarlanır. Kuvvetli ıĢıkta göz bebeği küçülür,
az ıĢıkta büyür.

Resim 1.4: Damar tabaka

Göz merceği, irisin arkasında yer alır. Ġki taraflı dıĢ bükey olan saydam bir yapıdır.
Üzeri esnek saydam bir zarla örtülüdür. Mercek göz bebeğinden giren ısınları kırılarak ağ
tabaka üzerine düĢmesini sağlar. Mercek, halka seklindeki mercek bağları ile gözün kirpiksi
cismine tutunur. Kirpiksi cisim, sert tabaka ile saydam tabakanın bırlesme bölgesine yakın
bir yere tutunan dairesel ve uzunlamasına kas liflerinden meydana gelmiĢtir. Bunlara kirpiksi
kaslar denir. Saydam tabaka ile mercek arasında kalan boĢluğa ön oda adı verilir. Göz
merceği ile iris arasında kalan küçük boĢluğa ise arka oda verilir. Mercek ile ağ tabaka
arasında kalan kısmı,camsı cisim denilen berrak ve jelatinimsi bir madde ile doludur.


Ağ tabaka (retina)

En içteki tabakadır. IĢığa duyarlı reseptör hücreler ile sinir hücreleri ile döĢenmiĢ
karmaĢık bir yapıya sahiptir. Reseptör hücrelerde sinirler bu tabakaya ağ gibi yayıldığı için
ağ tabaka denmiĢtir.
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Resim 1.4: Ağ tabaka

Ağ tabakadaki duyu sinirlerinin aksonları göz yuvarlağının arka tarafında bir noktada
birleĢerek göz sınırını meydana getirirler. Optik sinirin göz yuvarlağından çıktığı bölgede
reseptörler olmadığı ve görüntü meydana gelmediği için kör nokta adını alır.
Saydam tabaka ile göz merceğinden geçen eksenin, gözün arka kutbunda retinayı
kestiği yerde çukurca bir bölge vardır. "sarı leke" denilen bu kısımda ağ tabaka oldukça
incedir.

1.1.4. Gözde Görüntü OluĢumu
Herhangi bir cismi görebilmek için, cisimden yayılan ıĢınların göze gelmesi gerekir.
Cisimden çıkan ıĢınlar doğrudan göze gelirse görme oluĢur.


Görmenin fizyolojisi

Cisimleri görmemizi sağlayan duyu organımız gözlerimizdir. Ancak, görmenin
gerçekleĢebilmesi için ıĢığa ihtiyacımız vardır. Cisimlerden yansıyan ıĢık saydam tabaka ve
göz bebeğinden geçerek merceğe gelir.

Resim 1.5: Cisimleri görmemizi sağlayan gözlerimiz.

Mercekte kırılan ıĢık, ağ tabaka üzerindeki sarı benekte ters bir görüntü oluĢturur. Bu
ters görüntü, duyu sinirleriyle beyne iletilir. Beynimiz aldığı uyarıyı değerlendirir ve cismi
düz olarak görmemizi sağlar.
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Göz uyumu

Uzağa veya yakına baktığımızda göz merceği yassılaĢıp ĢiĢkinleĢerek odak uzaklığını
ayarlar. Böylece görüntü net olarak retinaya (ağ tabaka) düĢer. Buna göz uyumu denir.
Cismin görüntüsü sarı lekeye ters ve cisimden küçük olarak düĢer. Görme sinirleri uyarıyı
beyine gönderir. Beyinde görüntü düz ve cisme eĢit olarak algılanır.

Resim 1.6: Mercek, gözü iki bölüme ayırır.

Mercek gözü iki bölüme ayırır. Saydam tabaka ile mercek arasına "ön oda", mercek ile
ağ tabaka arasındaki geniĢ boĢluğa"arka oda" denir. Göz yuvarlağının içi ıĢığı kırma özelliği
olan "göz sıvısı" ile doludur. Arka odayı dolduran sıvıya "camsı cisim" denir.
Sarı lekedeki hücrelerin iyi görev yapabilmesi için "A" vitamini gereklidir. A vitamini
eksikliğinde "gece körlüğü" hastalığı ortaya çıkar.

1.1.5. Göz Kusurları
Güz kusurları aĢağıda Ģöyledir:


Miyop göz

Kornea ve mercekte kırılan ıĢınların retina önünde odaklanmasıyla, uzaktaki cisimler
net görülemez. Bu durum miyopi olarak değerlendirilir.

Resim 1.7: Normal göz

Resim 1.8: Miyop göz
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Hipermetrop göz

Kornea ve mercekte kırılan ıĢınların retina arkasında odaklanmasıyla yakındaki
cisimler net görülemez. Bu durum hipermetropi olarak değerlendirilir.

Resim 1.9: Normal göz



Resim 1.10: Hipermetrop göz

Astigmatlı göz

Net bir görüĢ için korneanın pürüzsüz ve her eksende aynı kaviste olması gerekir.
Korneanın belli bir eksende daha fazla ya da daha az kavisli olması astigmat kusurunu ortaya
çıkarır. Görüntü uzakta da, yakında da net değildir ve kiĢi cisimleri gölgeli görür.

Resim 1.11: Normal göz



Resim 1.12: Astigmat göz

Renk körlüğü

Renkleri ayırt etme yeteneğinin bozukluğudur. Ġnsan gözü retina tabakası sayesinde
renkleri algılayabilmekte ve ayırt edebilmektedir. Retina tabakasındaki renk algılamasında
oluĢabilecek bir problemde bazı renkler veya tüm renkler daha soluk ve grimsi Ģekilde
görülebilir. Bu da renk körlüğü demektir.
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1.2. Ayna ve Merceklerde Görüntü OluĢumu
Ayna ve mercekler, görüntü elde edebilmemize yarayan ve birçok alandaki
kullanımlarıyla hayatımızı kolaylaĢtıran araçlardır.

1.2.1. Aynalar

Resim 1.13: Ğörüntü elde edebilmemizi sağlayan aynalar

Ayna, insanın kendisini görmesi için kullandığı cam veya maden levhadır. Bir aynanın
önünde durup bakarsanız, yüzünüzü görebilirsiniz. Aynanın durumunu değiĢtirince, baĢka
cisimleri
de
görebilirsiniz.
Aynada,
önündeki
cismin
görüntüsü
oluĢur.
Ayna, ıĢığın geçemediği, parlak bir cisimdir. Yüzleri düz veya eğri olabilir. Camın bir
tarafını gümüĢ veya baĢka metalle kaplayarak yapılır. Ayna, üzerine gelen ıĢığı, geldiği
tarafa geri gönderir. Bu olaya da ıĢığın yansıması denir. Aynalarda görüntü oluĢmasının
nedeni arka yüzlerinin çok parlak olmasıdır. Yüzey pürüzlü olursa, yansıyan ıĢınlar birçok
doğrultulara dağılır, bu yüzden bir görüntü oluĢamaz.
Aynalar, düz aynalar ve tümsek aynalar olmak üzere ikiye ayrılır:
1.2.1.1. Düz Aynalar
Normal bir düz aynada, öndeki cismin görüntüsü, cisimle aynı büyüklükte ve
doğrultudadır; fakat sağı ve solu yer değiĢtirmiĢtir. Sol el, görüntünün sağ tarafında görünür.
Ayna arkasındaki görüntünün ve öndeki cismin, aynaya uzaklıkları eĢittir.


Düz aynada görüntü ve özellikleri

ġekildeki gibi noktasal bir cisimden çıkan ıĢınlar, düzlem aynada yansır ve
uzantılarının kesiĢtiği yerde görüntü oluĢur.
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ġekil 1.14: Düz aynada görüntü oluĢumu

Yukarıdaki Ģekilde cismin aynaya dik uzaklığı yoksa aynanın uzantısı alınır. K
cisminin bu uzantıya göre simetriği olan K' görüntüsü bulunur.
Buna göre, düz aynada oluĢan görüntü;





Zahirîdir.
Aynaya olan uzaklığı, cismin aynaya olan uzaklığına eĢittir.
Boyu, cismin boyuna eĢittir. Cisme göre sağlı solludur. Sağ elimiz,
görüntümüzün sol elidir.
Aynaya göre simetriktir.

1.2.1.2. Küresel Aynalar
Küresel aynalarda kendi içinde ikiye ayrılır:

Çukur ayna:

Resim 1.15: Çukur ayna

Yansıtıcı yüzeyi, küre kapağı Ģeklinde olan aynalardır. Yansıtıcı yüzey, küre
kapağının iç yüzeyi ise bu aynalara çukur, konkav veya iç bükey aynalar denir. Yansıtıcı
yüzey, küre kapağının dıĢ yüzeyi ise böyle aynalara tümsek, konveks veya dıĢ bükey aynalar
denir.
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Resim 1.16: Çukur aynada görüntü

Küresel yüzeyin merkezinden geçen eksene asal eksen veya optik eksen denir. Asal
eksenin aynayı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da odak
noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ıĢınlar, yansıdıktan sonra odaktan
geçerler. Odaktan geçerek gelen ıĢınlar ise asal eksene paralel olarak yansırlar. Merkezden
geçen ıĢınlar aynı yoldan geriye yansırlar. Tepe noktasına gelen ıĢınlar ise asal eksen ile
meydana getirdiği açı kadar diğer tarafta açı yaparak yansırlar.
Çukur aynada, merkezin dıĢ tarafındaki bir cismin görüntüsü, merkez ile odak
arasında cisimden küçük, ters ve gerçek bir görüntüdür. Cisim merkezdeyken görüntüsü de
merkezde ters, gerçek ve boyu cismin boyuna eĢittir. Cisim merkezle odak arasındayken
görüntü merkezin dıĢında ters, gerçek ve cisimden büyüktür. Cisim odak ile ayna arasında
ise, görüntüsü aynanın arkasında düz, zahiri ve cisimden büyüktür.
Tümsek aynanın önünde bulunan bir cismin görüntüsü ise, daima odak ile ayna
arasında, cisimden küçük, düz ve zahiridir. Cisim, aynanın tepe noktasına geldiği zaman,
görüntünün boyu cismin boyuna eĢit olur.


Tümsek (dıĢbükey) aynalar:

Resim 1.17: Tümsek aynalar

DıĢbükey (konveks) aynadaki görüntü de, düz aynadakine benzer. Yüzeyi düz değildir
ve dıĢa doğru çıkıntılıdır.bir topun yüzeyi veya fincanın dıĢ tarafı da dıĢbükeydir. DıĢbükey
aynanın yüzeyi küreseldir ve kürenin bir kısmı Ģeklindedir. Büyük mağazalardaki ve
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otomobillerdeki aynalar genellikle dıĢbükeydir. DıĢbükey aynada cismin görüntüsü,
cisimden daha küçüktür. Ayrıca görüntünün biçimi de bozulmuĢtur.
Bir tümsek aynada cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman ayna ile odak noktası
arasında, düz, zahirî ve boyu cismin boyundan küçüktür. Cisim sonsuzda iken görüntü
odakta nokta hâlinde olur. ġekilde görüldüğü gibi cisim aynaya yaklaĢtıkça görüntünün boyu
büyüyerek aynaya yaklaĢır.

ġekil 1.15: Tümsek ayna

DıĢbükey aynalarda yalnız görüntünün büyüklüğü değiĢmez. Görüntünün aynaya
uzaklığı, cismin aynaya uzaklığından daha azdır. Otomobillerdeki geriyi görme aynalarında
arkadan gelen otomobiller daha yakında gibi görülür. Gerçek uzaklıklarını anlamak için
dönüp bakmak gerekir.
DıĢĢbükey aynanın küçük bir yüzeyini düzlem ayna gibi düĢünebiliriz. Aynı Ģekilde,
yeryüzündeki küçük bir yüzeyi de düz olarak görürüz. Böylece, her ıĢın, düz yüzeyden
yansıyor gibi düĢünülebilir.
DıĢbükey aynanın merkezinden ve tepesinden geçen normal doğruya aynanın ekseni
denir. Eksen üzerindeki cisimlerin görüntüsü yine eksen üzerinde oluĢur.
Çorba kaĢığının arkasında dıĢbükey aynadır. DıĢbükey aynalar, küçük görüntü
verirler.

Resim 1.18: Tümsek aynada görüntü
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1.2.2. Mercekler

Resim 1.19: Kalın ve ince kenarlı mercekler

Aynalardan baĢka, merceklerle de görüntü elde edilebilir. Mercek, içinden geçen
paralel ıĢınları birbirine yaklaĢtıran ya da uzaklaĢtıran saydam bir cisimdir. Ġnsan gözünün
görmesini göz merceği sağlar. Görme bozukluğunu gidermek için merceklerden oluĢan
gözlük takılır. Fotoğraf makinesi ve büyüteç de, mercekle çalıĢan araçlardır. Mikroskop,
teleskop ve diğer birçok araçlarda da mercekler bulunmaktadır. Mercekler cam disklerden
kesilir ve sonra yüzeyleri parlatılır. Aynalar ve merceklerle daha büyük ya da daha küçük
görüntüler de elde edilebilir.
Mercek, bir ya da iki yüzü çukur veya tümsek olan, cam veya plastikten yapılmıĢ bir
araçtır. Saydamdır, yani ıĢığı geçirir. Fakat içinden geçen ıĢığın gidiĢini saptırır. Bu sapmaya
ıĢığın kırılması denir.
Aynalarda olduğu gibi, mercekler de ıĢığın doğrultusunu değiĢtirmek için kullanılır.
Bir cisimden gelen ıĢınlar, mercekten geçtikten sonra, baĢka bir noktada kesiĢir ve sanki
oradan çıkıyor gibi olur.
Ġnce kenarlı ve kalın kenarlı (yakınsak) mercekler olmak üzere iki tip mercek vardır:


Ġnce kenarlı mercekler

Resim 1.20: Ġnce kenarlı mercek

Ortası, kenarlarına nazaran kalın olan mercektir. Merceğe herhangi bir Ģekilde gelen
ıĢını kırarak optik eksene yaklaĢtırdığı için bu merceklere yakınsak mercek adı verilir. Asal
eksene paralel olarak gelen ıĢınları kırarak bir noktada toplarlar. Bu nokta merceğin odak
noktasıdır. Aynı uzaklıkta ve ters tarafta ikinci bir odak noktası daha bulunur.
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Cisim ve görüntüden gerçek olanların uzaklığı pozitif, zahiri (görünen) olanlarınki
negatif alınır. Ġnce kenarlı merceklerde odak noktasından uzakta bulunan cisimlerin
görüntüleri daima, gerçek ve terstir. Odak ile mercek arasındaki cisimlerin görüntüleri ise
daima düz, zahiri ve cisimden büyüktür.


Kalın kenarlı mercek

Resim 1.21: Kalın kenarlı mercek

Kalın kenarlı mercek, ortası kenarlarından daha ince olan merceklere denir. Merceğe
herhangi bir Ģekilde gelen ıĢını, optik eksenden uzaklaĢtırdığı için kalın kenarlı merceklere
ıraksak mercek adı verilir. Kalın kenarlı merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz,
zahiri ve cisimden küçüktür.
Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden tersine o merceğin yakınsaması veya
gücü denir. Bu güç, kırıcılık gücüdür. Merceğin odak uzaklığı ne kadar küçükse gücü veya
yakınsaması o kadar büyük olur.

1.2.3. Aynaların Ve Merceklerin Kullanıldığı Optik Alanlar


Dürbün: Dürbün, temelde kullanıcılarına tek mercekli teleskoplardan daha
geliĢmiĢ bir derinlik ve mesafe hissi sağlamak için her biri kullanıcının tek
gözüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve aynı noktayı göstermek üzere yan yana
konumlandırılmıĢ iki özdeĢ teleskoptan oluĢan bir optik araçtır. Gerek yeryüzü,
gerekse gökyüzündeki objelerin gözlemlenmesinde faydalanılan dürbün,
taĢınabilir ve hafif oluĢuyla kendisine bir çok kullanım alanı bulmaktadır.

Resim1.22: Dürbün



Mikroskop: Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeĢit
mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir
aletdir. Öncelikle adından da anlaĢılacağı üzere, mikro, yani çok küçük
hücrelerin incelenmesinin yanısıra, sanayi, menakür, genetik, jeoloji, arkeoloji
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ve kriminoloji adli bilimler alanında da büyük hizmetler görmektedir. Ġnsan
gözü tabii bir mikroskoptur. Uzaktaki cisimler ufak gözükürler. Cisimler
yaklaĢtıkça teferruatı daha iyi seçilmeye baĢlanır. Göz, sonsuz bir uyum
özelliğine sahip olsaydı mikroskoba ihtiyaç olmazdı.

Resim 1.23: Mikroskop



Fotoğraf makinesi: herhangi bir görüntüyü emülsiyonlu bir yüzey (duyar kart)
üzerinde sabitlemeye yarayan düzenektir. Temel olarak objektif (mercekler),
obtüratör (perde), diyafram, film, film ilerletme düzeneği ve bakaçtan oluĢan bir
karanlık oda düzeneğidir. Fotoğraf makinesinin merceği iki tarafı dıĢbükey ince
kenarlı mercektir. Film üzerinde gerçek görüntü oluĢturur.

Resim 1.24: Fotoğraf makinesi

1.3. OBJEKTĠFLER
Konunun tüm
merceklerdir.

noktalarının film ya da sensör üzerine düĢmesini sağlayan

1.3.1. Tanımı: ,
Fotoğraf makinesinin önünde bulunan ve konunun tüm noktalarının film ya da sensör
üzerine düĢmesini sağlayan mercek ya da mercek gruplarına objektif denir.
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Resim 1.25: Objektfler

1.3.2. Önemi:
Objektifler yüksek teknoloji ile üretilen, karmaĢık yapılara sahip fotoğraf makinesi
parçalarıdır. Fotoğraf makinelerinin çalıĢma prensibi insan gözünden esinlenerek
geliĢtirilmiĢtir. IıĢığın Ģiddetini ayarlayan ve objektif üstünde bulunmakta olan diyafram
sistemi insan gözündeki orjinali iris ile neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Bir insan için
gözü ne kadar önemliyse bir fotoğraf makinesi için de objektif o ölçüde önemlidir. Fotoğraf
makinesinin dıĢ dünya ile ilk temasını objektif temin eder. Bir objektifin kalitesi ve ıĢığa
karĢı olan hassasiyeti görüntü kalitesini direkt etkileyeceği için dikkat edilmesi gereken bir
konudur.
Görüntü kalitesinin direkt etkileyen en önemli değiĢkenlerden biri objektif kalitesidir.
Keskin, net ve iyi kareler yakalamak için birinci koĢul iyi bir objektif kullanmaktan geçer.

1.3.3. ÇeĢitleri:
Genel olarak objektifler 4 grupta toplayabiliriz.





Normal objektifler
GeniĢ açılı objektifler
Dar açılı (tele) objektifler
DeğiĢken odaklı (zoom) objektifler

Modülümüzün ileriki sayfalarında yer alan “Objektiflerin Sınıflandırılması”
konusunda bu konuda daha ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

1.4. Objektiflerin Genel Yapısı ve Bölümleri
Fotoğraf makinesinin en önemli parçası olan objektifler merceklerle aynı prensiple
çalıĢmalarına rağmen çok daha karmaĢık bir yapıya sahiptirler.
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1.4.1. Bir Objektif Kesiti:
Fotoğraf makinesinin en önemli parçası olan objektifler merceklerle aynı prensiple
çalıĢmalarına rağmen çok daha karmaĢık bir yapıya sahiptirler. Bir çok elemandan oluĢmuĢ
mercek grupları bir araya getirilmiĢtir. Bu çoklu yapı, merceklerin bir araya getirilmesinden
doğan hataların telafi edilmesi içindir.

Resim 1.26: Objektif kesiti

1.4.2. Objektiflerin Optik Özelikleri:
Objektifler, birden çok merceğin birkaç grup hâlinde düzenlenmesi ile oluĢur. Böyle
bir düzenlemede kullanılan merceklerin her birinin biçimi ve yapımında kullanılan camın
cinsi farklı olabilmektedir. Objektif tasarımındaki bu karmaĢık yapının nedeni, tek mercekli
basit objektiflerde ortaya çıkacak optik hataları olabildiğince gidermektir. Ġyi bir objektif,
farklı uzaklıklarda netlik sağlayabilmeli ve görüntü alanının tümünde (merkez, kenar ve
köĢelerde) aynı performansı sergileyebilmelidir.
Objektifi oluĢturan merceklerin fizikler özelikleri sonucu, ya da üretiminden
kaynaklanan bazı kayıpları ve hataları olması kaçınılmazdır. Optik hataların en önemlisi renk
sapmasıdır. Herhangi bir mercek, içinden geçen beyaz ıĢığı oluĢturan ana renkleri değiĢik
açılarla kırar. Bu da renk hatalarını ortaya çıkarır. Bu durumu düzeltmek için bazı
objektiflerde “apokromatik” ve “asferik” mercekler kullanılmaktadır. Bu tür elemanların
kullanımı objektifi daha hafif ve daha kaliteli hale getirirken, fiyatı bir miktar artırır.
Objektiflerin optik kalitesinde önemli rol oynayan bir baĢka etmen ise, mercek
yüzeylerinde meydana gelebilecek ıĢık yansımalarının oluĢturduğu parıltıdır (flare). Modern
objektiflerde mercek yüzeyleri, yansıma önleyici özel bileĢimlerle kaplananak bu sorun
büyük ölçüde çözümlenmiĢtir. Günümüzde nano teknolojisi kullanılarak yapılan çift yönlü
kaplamalar, iç yansıma riskini en düĢük düzeye indirmektedir.
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1.4.3. Objektiflerin Mercek Sistemleri
Ġlk tasarlandıklarında tek ya da 2-3 mercekten meydana gelen objektifler, geliĢen
teknolojinin de yardımı ile yeteneklerini ve mercek sayılarını artırmıĢlardır. Günümüz
modern objektifleri 8-10 hatta 16 mercek sisteminin bira araya gelmesi ile çalıĢırlar.

Resim 1.27: Çok sayıda merceğin bir araya gelmesiyle oluĢan objektifler

Objektiflerin bu karmaĢık yapısı sebebiyle yüksek teknolojiyi kullanan ürünlerinin
baĢında gelirler. Bilhassa çok sayıda mercek kullanılması, fotoğrafı çekilecek cisimden
yansıyan ıĢığın her bir mercekten geçerken azalmasına ve renk sapmalarına neden olur. ĠĢte
bunu önlenmek için mercek sistemleri özel bir biçimde yerleĢtirilir. Bundan baĢka yüksek
kalitede optik malzeme kullanılarak, mümkün sorunların önüne geçilmeye çalıĢılır.

1.4.4. Objektiflerin Üzerindeki Parçalar


Diyafram:

Resim 1.28: Diyafram

Objektifler insan gözünün bir kopyasıdır. Gözümüzde ıĢık kontrolü iris adı verilen
özel bir sistemle sağlanırken objektiflerde bu görev diyafram adı verilen özel bir mekanizma
ile sağlanır. Diyafram, nesnenin film düzleminde tespit edilmesi için gerekli ıĢık miktarı ve
alan derinliğini denetleyen sistemdir. Objektif üzerinde mercekler arasında yer alır. Kısılıp
açılarak film düzlemine gelen ıĢığın miktarını ayarlar. Diyafram gözbebeği gibi çalıĢır: fazla
ıĢıklı ortamda kısılır, az ıĢıklı ortamda açılır.
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Metre ayarı(netlik ayarı):

Resim 1.29: Objektifin netlik ayarı

Odaklama sistemleri (metre ayarı), film üzerine, fotoğrafı çekilen cismin net
bir görüntüsünün düĢürülmesi amacıyla yerleĢtirilmiĢtir. Objektiflerin odak
uzunlukları, metre ayarları sonsuza getirilmiĢ durumda iken ifade edilir. Bu durumda,
sonsuzdaki cisimler nettir. Buna karĢılık yakındaki cisimlerin makineye olan
uzaklıkları, objektifin odak uzunluğu ile çakıĢmadıklarından net değillerdir. Objektif
üzerindeki odaklama bileziği ile oynayarak objektif içindeki mercek elemanları ilerigeri hareket ettirilir ve böylece odak uzunluğunda küçük değiĢiklik yapılmıĢ ve
yakındaki cisimler üzerinde de netlik sağlanmıĢ olur.
Netlik odak noktasının üzerinde oluĢmaktadır. Odaklama sistemi, vizörden
bakıldığı zaman görünen görüntünün gözümüzle gördüğümüz netlikte film üzerine
düĢebilmesini sağlayan mekanizmadır. Yeni üretilen (AF) otomatik netleme yapan
objektiflerin dıĢında tüm objektiflerde bu iĢ elle mekanik olarak yapılır. Burada
amaç, odak noktasında oluĢan hayalin net olabilmesi için objektif - film arası
mesafenin ayarlanmasıdır. Bunun için yapılmıĢ düzeneğe; mesafe ayar taksimatı
veya metraj tertibatı denir.


GörüĢ açısı (zoom) ayarları:

Objektifin film ya da sensör yüzeyine aktardığı görüntünün sınırlarının görüntü
merkezinde yaptığı açı görüĢ açısıdır. Bu değer odak mesafesi ile ters orantılıdır. Yani odak
mesafesi arttıkça görüĢ açısı azalır.
Odak mesafesi 50 mm olan standart objektif için görüĢ açısı yaklaĢık 46 derecedir. Bu
değer 100mm için 24, 200 mm için 12, 35 mm için 54, 20 mm içinse 84 derece olur.
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Dar alanlarda ve geri çekilip geniĢ kadraj almanın zor olduğu mekanlarda daha büyük
görüĢ açısına gereksinim duyarız. Tam tersi uzak olduğumuz mekanlarda ise daha ufak görüĢ
açılarına ihtiyacımız olur. Bu sebeple spor karĢılaĢmalarında fotoğrafçılar uzun odaklı
objektif kullanırken, kapalı mekan röportajlarında daha çok geniĢ açılı objektifler tercih
edilir.
Günlük kullanımda isegeniĢ açılı objektifler fotoğraf severlere daha geniĢ alanları
kadraja sığdırma imkanı verir. Dar açılı objektifler ise daha uzaktaki nesneleri yakındaymıĢ
gibi fotoğraflamamızı sağlar.



El ile veya otomatik ayarlar:

Objektif üzerinde bulunan mesafe halkası, alan derinliği skalası ve diyafram
skalası ayarları gereken durumlarda el ile veya otomotik olarak yapılabilir.
1.4.5. Objektiflerin IĢık Geçirgenliği:
Bir objektifin sahip olduğu maksimum diyafram açıklığı, objektifin ıĢık geçirgenliğini
gösterir ve bu değer objektifin üzerinde(odak uzaklığı ile birlikte) belirtilir. Örneğin “50mm,
f:1.4” Ģeklinde bir gösterim, objektifin 50mm‟lik odak uzunluğuna sahip
olduğunu(dolayısıyla normal ya da standart olarak adlandırılabileceğini) ve en açık diyafram
değerinin 1.4 olduğunu belirtir. Bazı objektiflerin üzerinde maksimum diyafram değerine ek
olarak minumum diyafram değeri de belirtilir (örneğin f:22). Objektifin diyafram açıklığının
büyük olması, o objektifin daha fazla ıĢık geçirmesini sağlar. Bunun yararları ise, daha zayıf
ıĢık koĢullarında çekim yapabilmek, daha dar alan derinliği elde etmek ve daha yüksek
enstantane hızlarını kullanabilmektir. Yüksek enstantane kullanımına olanak vermesi
nedeniyle, bu tür objektiflere “Hızlı objektifler” de denir. Ayrıca, ıĢık geçirgenliği fazla olan
objektif ile daha parlak bir vizör (bakaç) görüntüsü elde edileceğinden, özellikle loĢ
ortamlarda netleme yapmak daha kolay olacaktır.

1.5. Objektiflerin GörüĢ Açıları ve Odak Uzaklıkları
1.5.1. Objektiflerde Odak Uzaklığı:

Resim 1.30: Objektiflerde odak uzunluğu
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Objektifler konunun hem net görünmesi hem de netleme için kullanılır. Netleme
objektif içerisinde bulunan merceklerden bir kısmının hareket etmesi ile gerçekleĢir.
Objektifin optik merkezi ile film ya da sensör yüzeyi arasındaki mesafeye „odak
uzaklığı‟ adı verilir. Odak mesafesi mm cinsinden ölçülür ve objektiflerin tanımlanmalarında
kullanılan bir birimdir. 35 mm formatı için, yaklaĢık olarak 50mm objektifler insan gözünün
gördüğü görüĢ açısına yakındır. 50 mm'den az odak uzaklığına sahip olan objektifler geniĢ
açılı, 50 mm'den uzun odak uzaklığına sahip objektifler ise dar açılıdır.
Odak uzaklığı ile görüĢ açısı arasında ters orantı vardır. Odak uzaklığı arttıkça görüĢ
açısı küçülür, odak uzaklığı azaldıkça ise görüĢ açısı büyür.

1.5.2. Objektiflerde GörüĢ Açısı:

Resim 1.31: Objektiflerde odak uzaklığı ve görüĢ açısı

DeğiĢik açı ve odak uzunluklarına sahip olan objektiflerde, odak uzunluğuna ve film
boyutuna göre görüĢ açısı değiĢmektedir Fotoğrafçılıkta objektif kullanımını, herkes odak
uzunlukları ile belirtir, bu kullanım 24x36 mm' lik küçük ölçekli film boyutunun yaygın
olarak kullanılmasından dolayı herkesin anlayacağı bir dil oluĢturmuĢtur
Tecrübeli bir fotoğrafçı bir fotoğrafa baktığında, fotoğrafın görüĢ açısına göre aĢağı
yukarı nasıl bir objektif kullanıldığını(film boyutuna bağlı olarak) anlayabilir
GörüĢ açılarını bilmeniz size farklı boyutlarda fotoğraf makinesi kullanımında,mimari
veya parselasyon çalıĢmalarında, sayısal aralıkların kullanımında ve 3D stüdyo gibi
programların kullanımında gerekli olur.

1.6. Objektiflerin Sınıflandırılması
Objektiflerin sınıflandırılması aĢağıdaki gibidir.
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1.6.1. Normal Objektifler

Resim 1.32: Normal objektifle çekilmiĢ fotoğraf

GörüĢ açıları insan gözüne en yakın olan objektiflere normal objektifler denir.
Bu objektiflerin görüĢ açısı 45° civarındadır. Bu objektifler insan gözünün gördüğü gibi
fotoğraf çekerler.

Resim 1.33: Normal objektifler



Odak uzaklığı: Objektiflerin sınıflandırılmasında odak uzaklığı ve görüĢ açısı
genel bir tanımlama olsa da objektiflerin odak uzaklıkları kullanılan film
formatına göre farklı değerler içerir. Film üzerindeki görüntü alanı köĢegen
uzunluğunun iki katı o kamera için varsayılan “ normal ” objektiftir. Dijital
makinelerde ise sensörün algılayıcı yüzeyinin ebatları belirleyicidir. Normal
Objektifler, gözün görme açısına (46º - 48º) yakın açıda tasarlanmıĢ
objektiflerdir. Normal objektif, kullanılan filmin köĢegen boyutuna karĢılık
gelen odak uzaklığına sahip objektiftir. Normal objektifin odak uzaklığı
kullanılan film formatının hipotenüsü‟nün hesaplanması ile kolayca bulunabilir.
35 mm 'lik makinelerde 24x36 mm'lik filmler için 50 mm normal objektiftir.
6x6 cm'lik filmler için 85 mm normal objektiftir. Normal objektifler nesnedeki
boyutların bozulmadan göze ve oradan da film duyar katı üzerine ulaĢmasını
sağladığı için özellikle seçilir.
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IĢık geçirgenliği: Normal objektiflerde ıĢık geçirgenliği yüksektir. Optik
kalitesi olarak en iyi sonuçlar normal objektiflerle elde edilir. Zor ıĢık
Ģartlarında fotoğraf çekme olanağı veren güçlü optikler (f 1:1.4 ya da f1.1.8)
normal objektiflerde bulunur.



Diyafram değerleri:Objektiflerin özelliklerine göre en geniĢ ve en kısık
diyafram açıklıkları farklılıklar gösterir. Standart objektifler genelde en hızlı
objektiflerdir ve maksimum diyafram açıklıkları geniĢtir Normal açılı
objektiflerde 1:1.4 ve 1.8 değerleri ile baĢlayan objektifin en geniĢ açıklığı,
geniĢ, dar ve zoom objektiflerde, optik Ģartlar zorlandığı için 1.3.5 ve hatta 4.5‟e
kadar ancak ulaĢabilir. Bu nedenle zor ıĢık koĢullarında normal objektifle
çalıĢmak her zaman daha avantajlıdır.



Görüntüye etkisi: Normal objektifler, görüĢ açıları insan gözüne en yakın
olan objektiflerdir ve insan gözünün gördüğü gibi fotoğraf çekerler.
Fotoğraflanan konuların boyutları değiĢmez. Bunun için, doğal bir bakıĢ açısı
arayan kimi belgesel fotoğrafçıları en çok 35 mm ile birlikte en çok bu seçeneği
tercih ederler. Normal objektif optik hataların daha kolay kontrol edilebildiği bir
objektiftir. Deformasyona sebep olmazlar . Standart objektifler, Manzara ya da
yarım-boy portreler gibi genel amaçlı fotoğraflar için mükemmeldir. Yine de
yakın çekim bir yüz resmi için standart objektif kullanmayın; çünkü, konuya
çok yaklaĢmanız gerekeceğinden, makine engelleyici bir unsur olacaktır.
Standart objektifler genelde en hızlı objektiflerdir ve maksimum diyafram
açıklıkları geniĢtir (f1.4 gibi). Bu yüzden standart objektifler SLR netleme
ekranında çok parlak bir görüntü oluĢtururlar.

1.6.2. GeniĢ açılı (odak uzaklığı kısa) objektifler:

Resim 1.34: GeniĢ açıyla çekilmiĢ fotoğraf örnekleri

GörüĢ açıları insan gözünden daha fazla olan objektifler geniĢ açılı objektifler
sınıfına girer. 35mm ve daha ufak odak mesafesi değerlerine sahip olan objektifler geniĢ
açılı olarak tanımlanır. Bu objektiflerde açı değeri 54 dereceden itibaren 180 dereceye
(fisheye-balıkgözü objektifler için) kadar çıkar.
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Resim 1.35: GeniĢ açılı objektifler



Diyafram ve ıĢık geçirgenliği

GeniĢ açılı objektiflerin odak uzaklığı kısadır. Bu nedenle fazla yer kaplamazlar.
Kısadırlar. IĢığı geçirme oranları diğer objektiflere nazaran daha fazladır. Bu nedenle kısık
diyaframlarda alan derinlikleri sonsuza yakındır.


Alan derinliği ve perspektif etkisi:

GeniĢ açılı objektifler, standart objektifler ya da tele objektiflere göre daha geniĢ bir
alanı görebilirler. Sonuç olarak netleme ekranında her Ģey olduğundan daha küçük görünür.
Ancak bir objektifin odak uzunluğu kısalıp, açısı geniĢledikçe optik hatalarının
özellikle distorsiyon (biçim bozulması) hatasının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Yine, açı
geniĢledikçe alan derinliği artar. Makineye yakın olan objeler geridekilere oranla çok daha
büyük görünürler.
GeniĢ açılı objektiflerde, net alan derinlikleri fazla olduğu için, görüntü içindeki
nesneleri olduğundan daha geride gösterir. Deformasyon yapmaz.
Ayrıca geniĢ açılı objektiflerde perspektifte abartma meydana gelir. Objektife yakın
olan nesneler daha uzakta olan nesnelere oranla daha büyük görünür. Bu durum nesneler rası
uzaklıkların abartılmasına ve derinliğin artması gibi bir izlenime neden olur.
Alan derinliği fazla olduğu için, manzaralar, geniĢ panaromalar, etkileyici bir gökyüzü
ve kalabalık sahneler için geniĢ açı idealdir. SıkıĢık iç mekanlarda çalıĢırken de yararlıdır.


Olumlu ve olumsuz etkileri:

Bu objektiflerin oluĢturdukları görüntü alanı daha büyüktür. Fotoğrafa farklı bir hava
katması, alan derinliğinin çok büyük olması, dar mekanlarda rahat fotoğraf çekme imkanı
sağlaması gibi sebeplerden dolayı geniĢ açılı objektifler tercih nedeni olmaktadır. GeniĢ açılı
objektifler kaydırma hareketi için de tercih edilebilecek uygun objektiflerdir. GeniĢ çekim
ölçeklerine gerek duyulduğunda, özellikle konu ile kamera arasındaki uzaklığın az olduğu
dar çekim mekanlarında ( küçük odalar, otomobil içleri vb. ) geniĢ görüĢ alanına sahip olmak
istediğimizde geniĢ açılı bir objektife ihtiyacımız olacaktır.

24

Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra geniĢ açılı objektif kullanmanın bazı dezavantajları
olduğunu da söyleyebiliriz.
GeniĢ açılı objektif kullanımında kameranın objeye fazlaca yaklaĢtırılması sonucu
görüntüde bozulmalar oluĢur. Örneğin objenin kameraya daha yakın bölümleri gerçek
boyutlarından daha büyük görünür. GeniĢ açılı objektif kullanımında alan derinliği artar,
fakat kamera objeye fazlaca yaklaĢırsa alan derinliği tamamıyla sığlaĢır. GeniĢ açılı objektif
kullanımında, kameraya doğru veya zıt yönde yapılan hareket hızlı olarak algılanır.
GeniĢ açılı objektifler yakındaki konuları olduğundan daha büyük, uzaktaki konuları
ise olduğundan daha küçük gösterir. Bundan baĢka odak mesafesi küçüldükçe perspektif
noktalarında distorsiyon (biçim bozulmaları) çoğalır.


ÇeĢitleri:


Balıkgözü objektifler:

Resim 1.36: Balık gözü objektifle çekilmiĢ bir fotoğraf

Çok geniĢ objektiflere balıkgözü objektif denir(6-15 mm). Kullanım alanı çok
sınırlıdır. Çünkü kullanımları çok zordur. GörüĢ açıları çok geniĢ olduğundan çekim yapan
kiĢinin ayakları ya da parmaklarının görüntüye girmesi gibi sorunlar yaĢanır. Bu
olumsuzlukları gidermek özel bir çaba gerektirir. Balıkgözü objektiflerde dikey ve yatay
çizgiler aĢırı Ģekilde distorsiyona uğrar; düzgün çizgiler birer eğri olarak görünür. Odak
uzunluğu 14-15 mm dolayında olanların görüntü daire çapı yeterince geniĢ olduğundan,
film(ya da algılayıcı) yüzeyini tamamen doldururlar. Bu tür balıkgözü objektiflere “full
frame fisheye”(tam kadraj balıkgözü) adı verilir. Odak uzunluğu 6-8 mm arasındaki
balıkgözü objektiflerin oluĢturdukları görüntüler ise diktörtgen değil, dairedir.

1.6.3. Dar açılı (odak uzaklığı uzun-tele) objektifler
Dar açılı objektifler, konuya yaklaĢmadan konu düzlemini fotoğraf makinesine
yakınlaĢtıran ve odak uzaklığı olarak normal objektiften daha büyük olan objektiflerdir.
Kullanılan film ya da sensöre göre, normal objektiften odak uzaklığı büyük olan her objektif
, dar açılı(tele) objektiftir. Yine 24x36 mm film ya da sensörden bir örnek vermek
gerektiğinden; bu format için dar açılı objektifin 85 mm, 105mm, 300mm ve daha büyük
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odak uzaklığına sahip objektifler olduğu söylenebilir. Dar açılı objektifler uzun odakli
objektifler, tele objektifler, katadioptrik objektifler olmak üzere üçe ayrılırlar.

Resim 1.37: Dar açılı objektifler



Diyafram ve ıĢık geçirgenliği:

Bu objektiflerin odak mesafesi arttıkça sarsmadan tutulabilmeleri zorlaĢır. Bundan
baĢka ıĢık geçirgenlikleri de azalır. Bu sebeple 300mm ve daha üstü değerlere sahip
objektifler genelde sehpa ile birlikte kullanılır.


Alan derinliği ve perspektif etkisi:

GeniĢ açılı objektiflerde net alan derinliği fazla, dar açılı objektiflerde de az olur.
Objektifimiz ne kadar çok geniĢ bir alanı görüyorsa ilgi merkezimizin önü de net olur arkası
da. Ne kadar açık diyafram kullanırsak kullanalım yine netlik alanı azaltmakta zorlanırız.
Genelde her tarafı net fotoğraflar çekeriz. Bunun tam tersi, objektifimizin açısı ne kadar
darsa kontrol edilebilir net alan o kadar azalır. Dar açılı objektiflerde geniĢ açılı objektiflerde
olduğu gibi insan gözünün alıĢık olduğu perspektif görünümü bozarlar. Dar açılı mercekler
perspektif olarak ele alındıklarında perspektif yığılmalara ve çerçeve içerisinde art arda
sıralanmıĢ nesnelerin aralarındaki boĢlukları yok edecek etkileri vardır. Dar açılı objektif
kullanımında alan derinliği azalır , ancak yeterli seviyede objeden uzaklaĢılırsa alan derinliği
o oranda artar. Dar açılı objektifler alan derinliğini sınırlayarak konuyu ön plana çıkardığı
için portre ve özellikle moda fotoğrafçılığında sıklıkla kullanılır.

Konuya uzaklığa etkisi:
Bu objektiflerle kamera konumunu değiĢtirmeden daha uzaktaki nesnelerin daha yakın
ve büyütülmüĢ görüntülerini elde ederiz. Tele objektiflerin en büyük özelliği konuyu
yaklaĢtırmakla birlikte, konu planlarını üst üste bindirmesidir. Doğal olmayan bu görüntüyü
daha çok sinemacılar uzak plan çekimlerde, sıklıkla kullanılır.
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Kullanım alanları:

Resim 1.38:

Dar açılı objektiflerle çekilen fotoğraf örnekleri

Dar açılı objektifler daha çok konuya yaklaĢmanın zor, olanaksız ve tehlikeli olduğu
durumlarda tercih edilir. Spor karĢılaĢmaları, vahĢi doğa, moda çekimleri gibi konularda da
sıklıkla kullanılan dar açılı objektifler, alan derinliğini çok sınırlı bir konunun zeminden
ayrılması gereken çekimlerde sıklıkla tercih edilir (portre vb. gibi).


Olumlu ve olumsuz etkileri:

Dar açılı objektiflerde, alan derinlikleri çok kısıtlı olduğundan net ayarı tam yapılan
objeler ön ve arka plandan kolaylıkla sıyrılır ve fotoğraflarda derinlik duygusu oluĢur. Bunun
yanında, bu objektiflerin odak mesafesi arttıkça sarsmadan tutulabilmeleri zorlaĢır. Bundan
baĢka ıĢık geçirgenlikleri de azalır. Bu sebeple 300mm ve daha üstü değerlere sahip
objektifler genelde sehpa ile birlikte kullanılır.
Ayrıca, bu objektifler konuyu yakınlaĢtırırken perspektiflerin üst üstü gelmesine neden
olur. Perspektif yığılması adı verilen bu olay istisnai durumlar dıĢında tercih edilmez.
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1.6.4. DeğiĢken Odaklı (Zoom) Objektifler:

Resim 1.39:

DeğiĢken odaklı objektifle çekilen fotoğraf örneği

Son 10 yılda popülerliği olan ve kullanımı hızla artan bir objektif tipidir. Özel bir
mekanizma yardımı ile objektifin odak mesafesi değiĢtirilebilir. Bu da kullanıcıya verilen
değerler arasındaki tüm objektifleri kullanıyormuĢcasına bir rahatlık temin eder. Bu
objektiflerde odak mesafesi iki numara ve bunların arasına " - "sinyali koyularak gösterilir.
Örneğin 35-70mm ibaresi bu objektifin değiĢken odak mesafesine sahip olduğu anlamına
gelir. Özellikle kompakt fotoğraf makinelerinde kullanılan değiĢken odaklı objektifler
kullanıcıya hem geniĢ açı, hem normal hem de dar açılı objektif kullanabilme imkanı tanır.
Profesyonel kullanımda ise tek bir objektif taĢıyarak pekçok objektifin odak uzaklığını
sağlaması sebebiyle kullanıcıların seçimi olan bu objektifler, hareketsiz odaklı objektiflere
göre bir miktar daha pahalıdırlar (özellikle f2.8 ya da f2 gibi değerlere sahip olanları).

Resim 1.40:



DeğiĢken odaklı objektifler

Diyafram ve ıĢık geçirgenliği:

DeğiĢken odaklı objektifler, çok fazla sayıda mercekten oluĢtuğu için ıĢık
geçirgenlikleri fazla değildir. Ayrıca diyafram açıklıkları da belli bir değerin altına inemez.
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Olumlu ve olumsuz özellikleri:

DeğiĢken odaklı (zoom) objektiflerin üzerlerinde bulunan bir halka yardımı ile odak
uzaklığı değiĢtirilebilir ve bu sayede sanki birkaç objektife sahipmiĢsiniz gibi çekim
yapabilirsiniz. Bu objektifler yardımı ile tek bir objektif taĢıyarak istediğiniz görüĢ açısında
çekim yapabilir ve kadrajı (konumunuzu değiĢtirmeden) istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Profesyonel kullanımda, tek bir objektif taĢıyarak birçok objektifin odak uzaklığını
sağlaması sebebiyle kullanıcıların tercihi olan bu objektifler, sabit odaklı objektiflere göre
biraz daha pahalıdırlar. Bu objektiflerin diğer olumsuz özellikleri arasında, ağır olması,
görüntü kalitesinin nispeten düĢük olması ve daha yavaĢ olması gösterilebilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sınıf ortamına getirdiğiniz ayna ve mercekleri inceleyiniz. Bunlardaki görüntü
oluĢumunun nasıl gerçekleĢtiğini sınıf ortamında gözlemleyiniz. Sınıf ortamına bir fotoğraf
makinesi ve farklı objektifler getirerek objektiflerin genel yapısı ve bölümleri hakkında bilgi
edininiz. Farklı açıdaki objektifleri inceleyerek objektifleri birbirinden ayıran özellikleri
sıralayınız.
ĠĢlem basamaklari

Öneriler

 Konuya bakılacak uygun mesafeyi
belirleyiniz.
 Bu ayna ve merceklerin nerelerde
kullanılabileceğini sıralayınız.
 Sınıf ortamına objektif getirerek
getirdiğiniz objektiflerin genel yapısını
ve bölümlerini inceleyiniz. Konuya
bakılacak uygun mesafeyi belirleyiniz.
Konuya çıplak gözle bakılarak konu
geniĢliğini (görüĢ açısını) belirleyiniz.

 Sınıf ortamına getirdiğiniz objektifleri
sınıflandırınız.
Makineye
standart
objektifi takınız. Vizörden standart
objektifin verdiği görüĢ açısını kontrol
ediniz.
 Fotoğrafta istenilen görüĢ açısına göre
dar açılı (tele) ya da geniĢ açılı objektifi
belirleyerek uygun açıyı veren objektifi
makineye takınız.

 Ġncelemeleriniz
sonucu
oluĢan
fikirlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
 Günlük hayattan örnekler veriniz.
 Gerekiyorsa
öğrenme
dönerek
 Konuyu tekrar ediniz.
 Sistemli olunuz.

 Dikkatli olunuz.
 Düzenli olunuz.
 Sistemli olunuz.
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faaliyetine

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sınıf ortamına ayna ve mercek getirerek bunları
incelediniz mi?
2. Bu ayna ve merceklerin nerelerde kullanıldığını

günlük hayattan örnekler vererek sıraladınız mı?
3. Sınıf ortamına farlı türden objektif getirdiniz
mi?
4. Getirdiğiniz objektiflerin genel yapısını ve
bölümlerini incelediniz mi?
5. Konuya bakılacak uygun mesafeyi belirlediniz
mi?.
6. Konuya çıplak gözle bakılarak konu geniĢliğini
(görüĢ açısını) belirlediniz mi?
7. Sınıf ortamına getirdiğiniz objektifleri
sınıflandırdınız mı?

8. Makineye standart objektifi taktınızmı?
9. Vizörden standart objektifin verdiği görüĢ açısını
kontrol ettinizmi?
10. Fotoğrafta istenilen görüĢ açısına göre dar açılı

(tele) ya da geniĢ açılı objektifi belirleyerek
uygun açıyı veren objektifi makineye takınız mı?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

“Ortamdaki ıĢık ve cisimlerin duyusal retinadaki fotoreseptör hücreleri tarafından
algılanmasına” ne denir?
A)
B)
C)
D)

2.

Duyma
Görme
Hissetme
Dokunma

AĢağıdakilerden hangisi göz yuvarlağını oluĢturan tabakalardan biri değildir?
A) Sert tabaka
B) Damarlı tabaka
C) Ağ tabaka
D) YumuĢak tabaka

3.

“Kornea ve mercekte kırılan ıĢınların retina arkasında odaklanmasıyla yakındaki
cisimlerin net görülememesi” durumu hangi göz kusurunun varlığına iĢaret eder?
A) Miyop
B) Astigmat
C) Hipermetrop
D) Renk körlüğü

4.

AĢağıdakilerden hangisi ayna türlerinden biri değildir?
A) Düz aynalar
B) Çukur aynalar
C) Tümsek aynalar
D) Eğri ayna

5.

AĢağıdakilerden hangisi merceklerin kullanıldığı optik alanlardan biridir?
A) Dürbün
B) Büyüteç
C) Fotoğraf makinesi
D) Hepsi
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Fotoğraf makinelerinin önünde bulunmakta olan ve fotoğraflanacak görüntüyü film ya
da sensör yüzeyine yansıtan fotoğraf makinesi parçasına ........................adı verilir.

7.

Objektifler; .....................objektifler, .....................................objektifler,
......................objektifler, ........................................... objektifler olmak üzere 4 bölümü
ayrılır.

8.

Objektifin diyafram açıklığı ...................... değerleri ile gösterilirler.
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9.

Objektifin film ya da sensör yüzeyine aktardığı görüntünün sınırlarının görüntü
merkezinde yaptığı açı ................... açısıdır.

10.

Uzaktaki bir nesneye netlik yapıldığında objektif ile film ya da sensör yüzeyi
arasındaki mesafeye ............................ adı verilir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
11.

( ) GeniĢ açılı objektifler, standart objektifler ya da tele objektiflere göre daha geniĢ
bir alanı görebilirler. Sonuç olarak netleme ekranında her Ģey olduğundan daha küçük
görünür.

12.

(

13.

( ) DeğiĢken odaklı objektifler, çok fazla sayıda mercekten oluĢtuğu için ıĢık
geçirgenlikleri fazladır.

14.

( ) Çok geniĢ objektiflere balıkgözü objektif denir(6-15 mm) kullanım alanı çok
sınırlıdır.

15.

( ) Normal objektifler, görüĢ açıları insan gözüne en yakın olan objektiflerdir ve
insan gözünün gördüğü gibi fotoğraf çekerler.

) Dar açılı objektifleri kullanırken sehpa kullanmaya gerek yoktur.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Konunun özelliğine göre uygun objektifi seçebilecektir.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını, okulunuzdaki fotoğraf laboratuarını
yaĢadığınız çevredeki fotoğraf dernekleri vb. kurum ve kuruluĢları gezerek ya
da internete girerek çeĢitli konulardaki fotoğrafları inceleyiniz.



Bulabildiğiniz fotoğraf örneklerini sınıf ortamına getirerek arkadaĢlarınızla
paylaĢınız. Bu fotoğrafların hangi tür objektifle çekildiği üzerinde fikir
yürütünüz.

2.KONUYA GÖRE OBJEKTĠF SEÇĠMĠ:
2.1.ÇeĢitli Fotoğraf konularında objektif seçimi:
Ġstediğimiz kalitede fotoğraflar çekmek için sadece iyi objektif seçmek yetmez. Aynı
zamanda doğru bir objektif de seçmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde
çekimlerimizden iyi sonuçlar almamamız için hiç bir neden yok. ġimdi hangi çekimler
sırasında hangi tür objektifleri kullanmamız gerektiğini görelim.

2.1.1.Manzara ve doğa

Resim 2.1: Manzara ve doğa fotoğrafları
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Manzara fotoğrafları doğa fotoğrafçılığında geniĢ bir yer tutar ve fotoğrafla uğraĢan
pek çok kiĢinin de ilgisini çeker. Güzel bir manzara gördüğümüzde hemen deklanĢöre
basmayanımız çok azdır. Doğal peyzaj fotoğraflarına konu olan ögeler; dağlar, göller,
akarsular, ormanlar, çayırlar gibi canlı ve cansız ögelerdir. Örneğin bir göl, çevresindeki
ormanla ve geri plandaki dağ silüetliyle tam bir doğal peyzajdır. Göl yüzeyinin ayna etkisi
fotoğrafa çok Ģeyler katabilir.GeniĢ açılı objektifler doğal peyzaj çalıĢmalarında orman, vadi
içi, sazlık gibi görüntüler için kullanılmalıdır.
Özellikle kuĢlar vb. çekilmek isteniyorsa teleobjektifler tercih edilmelidir. Bunların
yanında amaca uygun olarak geniĢden dar açıya kadar her objektif manzara çekimlerinde
kullanılabilir. 35 mm SLR sistemde 50 mm'lik standart objektif manzara çekimleri için çok
uygundur. Çünkü bu objektif görüntü kalitesi açısından diğer objektif türlerinden daha
üstündür. Ancak manzarayı daha geniĢ açıdan görmek istiyorsanız 35 mm geniĢ açı objektif
sizin için vazgeçilmez olacaktır. Eğer bir manzarada ön plandaki öğeleri büyüklük olarak
abartmak ve perspektifi sonsuza doğru uzatmak isterseniz 28, 24, 20 mm'lik objektifler
amacınıza uygun olacaktır. Genel görünüĢten bazı öğeleri çerçeve dıĢı bırakmak, manzaranın
bir kısmını almak isterseniz 105, 135, 200 mm gibi bir teleobjektif iĢinizi görecektir. 300
mm ve daha uzun odaklı tele objektiflerin perspektifi daraltma, nesneleri üstüste bindirme
özelliğinden faydalanarak ilginç peyzajlar çekebilirsiniz.
Manzara çekimlerinde üçayak kullanmak, her zaman size yarar sağlayacaktır.
Profesyoneller ve ciddi amatörlerin bazıları manzara çekimlerinde üçayak kullanırken, ufuk
çizgisini doğru oturtabilmek için bir su terazisi de kullanırlar.

2.1.2. VahĢi Doğa:
Konusunu memeliler, kuĢlar, sürüngenler ve amfibilerin oluĢturduğu yabanıl hayvan
fotoğrafçılığı, doğa fotoğrafçılığının en zor alanıdır. Sabır gerektirir. Çünkü hayvanlar,
özellikle kuĢlar ve memeliler insan siluetini uzaklardan görseler bundan ürkmektedirler. Bu
durumda ya kaçarlar ya da arada belirli bir emniyet mesafesi bırakarak uzaklaĢırlar.
Teleobjektif kullanmak ve gizlenmek iyi bir çözümdür.

Resim 2.2: VahĢi doğa fotoğraf örnekleri
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Teleobjektifinizin odak uzunluğunun yeterli olmadığı, bunu arttırmak istediğimiz
durumlarda "telekonverter" kullanabilirsiniz. Makinenin gövdesi ile objektif arasına takılan
konverterlerin kenarlarında 1,4X, 2X, 3X gibi değerler yazar ve bu değerlerin ölçüsünde
objektifin odak uzunluğunu arttırırlar. Örneğin, 2X bir telekonverter ile 200 mm lik bir
objektif kullanırsak, objektifimizin odak uzunluğu 400 mm'ye çıkar. Ancak diyafram
değerinde iki duraklık bir azalma olur. Yani, en geniĢ diyafram açıklığı f:4 olan 200 mm lik
objektifin, 2X bir telekonverter ile kullanıldığında, en geniĢ diyafram açıklığı f:8 e düĢer.
Teleobjektifler ağır ve ıĢık geçirgenliği az olan objektiflerdir. Bu nedenle elde
kullanılmaları zordur. Tripod, monopod veya dipçik gibi taĢıyıcılara gerek vardır.

2.1.3. Ġnsan ve portre:

Resim 2.3: Ġnsan ve portre fotoğraf örnekleri

Fotoğrafın ilgi alanları içinde kendimizi en çok özdeĢleĢtirdiğimiz konu, insan
resimleri, yani portrelerdir. Tanısakta, tanımasakta fotoğraf konumuzu oluĢturan kiĢinin
yüzünü inceler, gözlerindeki ifadeden, yüzündeki anlamdan duygularını, karakterini,
güdülerini kavramaya çaba gösteriririz.
BaĢarılı portreler sadece fotoğrafın ana odağını oluĢturan kiĢi üzerinde yoğunlaĢmaz.
Fotoğraf karesindeki diğer unsunları da dikkate alırlar. Bir fotoğraf çekmeden önce tüm
kareyi değerlendirin. Neleri katmak, neleri dıĢarda bırakmak istediğinize karar verin.
Objekifin odak uzunluğunu ya da fotoğraf makinesinin konumunu ayarlayın, uygun diyafram
ve enstantane değerlerini tespit edin, ancak bunların hepsi bittikten sonra, ancak o zaman
deklanĢöre basın.
Ġnsan portreleri hem stüdyo ortamında hem de stüdyo dıĢında etkili sonuçlar verirler
Ġç ve dıĢ mekanlarda, 35mm formatlı fotoğraf makineleriyle portre çekmek için en çok kısa
teleobjektifler kullanılır Bunların odak uzaklığı 85mm ile 135mm arasında değiĢir Bu,
konuya fazla yaklaĢmadan, resim alanına baĢ ve omuzla doldurabilmenizi sağlar Portre
fotoğrafçılığında çekim yapacağınız yer konusundaki gerekli bilgilere (Hareket
edebileceğiniz alananın büyüklüğü ve olası ıĢık düzeyleri) sahipseniz, ne tür objektif
kullanmanız gerektiğine önceden karar verebilirsiniz. Örneğin geniĢ bir odada, odanın en
ucundaki bir kiĢiyi konumunuzu değiĢtirmeden yakın plan çekmek için teleobjektif
kullanmanız gerekir. Teleobjektifler, ayrıntılı çekimler için de idealdirler.
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Ġnsanları doğal hâlleriyle gösteren portreler onlar hakkında çok bilgilendirici olabilir.
Bu tür portreler çekebilmek için ya konumuz olan kiĢinin dikkatini baĢka Ģeylere yöneltip
onun fotoğraf makinenin önünde rahat hareket etmesini sağlayabilir ya da onun haberi
olmadan çekim yapabilirsiniz.
Ġki yöntemde de teleobjektif kullanmak genelde en uygunudur. Doğal portre
çekimlerinde, konuyu mümkün olduğunca uzaktan görüntülemek ama görüntünün
boyutlarından da ödün vermemek isteyeceksiniz. Bunun için 135mm civarında bir objektif
kullanın. Ancak objektifinizin en açık diyafram ayarında bile üç-ayak sehpa kullanmanızı
gerektirmemesine dikkat edin.
90 mm‟nin altında objektifler kullanırsanız fotoğraf karenizi konunuzun sadece ve
omuzlarıyla doldurmak istediğinizde ona çok fazla yaklaĢmanız gerekebilir. Bu, fotoğrafını
bilerek çektiren biri için bile rahatsız edici olabilir. 90 mm‟den daha küçük bir objektifle
çalıĢıyorsanız çekimi biraz uzaktan yapın ve sonra negatifi büyüterek basın.

2.1.4. Mimari:

Resim 2.4: Mimari fotoğraf örnekleri

Bu tür konular için temel fotoğraf takımı, bir fotoğraf makinesi ve iki ya da üç
objektiften oluĢur: bir geniĢ açılı objektif; tercihen istenmeyen perspektif bozulmalarını
önleyen kaydırmalı mekanizması olan bir standart objektif ve mimari ayrıntılar için bir
teleobjektif gibi Binaların içinde, özellikle mekan sıkıĢıksa, çekilecek olan çok geniĢse ya
da geniĢ bir netlik derinliği isteniyorsa, bir geniĢ açılı objektif gerekir Standart objektif
büyük bir olasılıkla sahip olduğunuz en hızlı objektif olacaktır FlaĢa izin verilmiyorsa ve
uzun poz süreleri gerekiyorsa, yanınıza bir üç ayak sehpa ve deklanĢöre basarken makineyi
titretmemek için bir deklanĢör kablosu alın; alternatif olarak bir timer kullanın Kolay
ulaĢılamayan detayları yakalamak için teleobjektif idealdir Siyah-beyaz fotoğraflarda
gökyüzünün ve taĢ örgü yüzeylerin ton değerlerini kontrol edebilmek için takımımızda sarı,
yeĢil ve turuncu filtreler bulundurun DıĢ cephelerin renkli fotoğrafları için polarize filtre
yararlı olabilir
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2.1.5. Gece Çekimleri:

Resim 2.5: Gece çekimleri

Gecenin kendine has bir güzelliği vardır. Bir tarafta yapay ıĢıklarla aydınlatılmıĢ
tarihi, turistik ve resmi binalar, diğer tarafta otomobillerin far ve stop lambalarından
yansıyan ıĢık demetleri fotoğraf açısından ilginç örnekler sunar. Bu renk ve ıĢık demetleri,
amatör profesyonel tüm fotoğrafçılar tarafından sıklıkla kullanılan konulardır.
Gece fotoğrafı çekmek için makinemizde (P) program (T) ve (B) ayarlarından en az
birinin olması gerekmektedir. Çünkü gece fotoğraf çekmek için poz süresi, saniyenin
kesirleriyle değil saniyelerle ifade edilir. Uzun süre perdenin açık kalması için (B), çok uzun
süre açık kalması için (T) ayarının olması lazım. IĢığın yetersiz olduğu durumlarda, perdenin
açık kalma süresinin tespiti, pozometre (geliĢmiĢ pozometreler hariç) aracılığı ile
yapılamadığından amatörler için en sağlıklı yol enstantenenin otomatik olarak
ayarlanabilmesine imkan tanıyan (A) veya enstantene ile birlikte diyafram değerlerini
otomatik olarak ayarlayan (P) mekanizmasının bulunduğu bir makine ile bu tür çekimleri
yapmaktır. Gece fotoğraflarında konudan makineye gelen direk ıĢıklar (yoldan geçen
otomobiller) ve makinenin bulunduğu yerdeki ıĢık (sokak aydınlatma lambası) pozometreyi
aldatır. Bu durumlarda makineye ya da pozometreye direk gelen ıĢıklar el veya baĢka bir
cisimle engellenmeli ya da çekilecek konunun ıĢık ortamına eĢ değer bir baĢka noktadan
ölçüm yapılmalıdır.
Gece fotoğraf çekileceği zaman fotoğraf makinesi tripoda takılır ve enstantene değeri
(B) konumuna getirilir. Enstantene (B) de iken deklanĢöre basılır ise perde açılır ve film
elinizi deklanĢörden kaldırana kadar ıĢık almaya devam eder. Bazı durumlarda bu süre birkaç
dakika alabilir. Bu durumlarda makinenin titremesini engellemek için enstantene değerinin
(T) konumuna getirilmesi gerekir. (T) konumunda deklanĢöre basıldığında perde açılır ve
tekrar basıldığında perde kapanır. Gerek (B) gerekse (T) konumunda perdenin ne kadar açık
kalacağına karar vermek tecrübe isteyen bir durumdur. Bu tecrübeyi kazanmak için uygun
bur konu seçilir. Obtüratör hızı (B) konumuna getirilir. Diyafram değeri 5,6 ya da 8 gibi
ortalama bir değer olarak belirlenir. Film 30 saniye pozlandırılır. 2. denemede konu ve
konunun ıĢık Ģartları değiĢmemiĢ ise 45 üçüncü denemede 60 saniye pozlandırılır. Üç
fotoğraf dikkatle incelenerek o ıĢık Ģartlarına uygun poz süresi tespit edilir ve sonraki
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çekimlerde ıĢık Ģartlarındaki artma ve azalma oranları dikkate alınarak poz süresi tespit
edilmek suretiyle yeni çekimler yapılabilir.
Gece fotoğraf çekerken diyaframın kısık tutulup, poz süresinin artırılması özellikle
yüksek bir yerden caddelerin fotoğraflarının çekilmesi sırasında yoldan geçen araçların far
ve stop lambalarından yansıyan ıĢıklar fotoğrafa grafiksel bir anlam kazandırır. Yalnız bu
çekimlerde objektife direk gelen far ıĢıklarının filmi etkilemesini önlemek için objektifin önü
kısa süreyle kapatılmalıdır. Bu kapatma süresinin poz süresine ilave edileceğini
unutmayalım.
Gece fotoğraflarının sıra dıĢlığını sağlamak için uygulanacak yöntemlerden biride
objektife yakın bir noktaya yerleĢtirilecek konunun anlamını ve önemini azaltmayacak bir
objenin flaĢ veya bir baĢka ıĢık kaynağı ile özel olarak aydınlatılmasıdır. Bu tür fotoğraf
çekmek için normal poz süresi içerisinde (Film pozlandırılırken öndeki konu flaĢ ile
aydınlatılıp önceden belirlenen süre kadar filmin pozlandırılmasıdır.) flaĢın patlatılarak
öndeki konu genel konudan ayrı olarak aydınlatılır. Gece fotoğraf çekilirken konunun
aydınlatılması için flaĢ kullanılmaz. Çünkü en güçlü flaĢ en açık diyaframda 4-5 metreden
sonra konuyu aydınlatamaz. FlaĢın patlaması konunun yeterince aydınlatılması anlamına
gelmez. Bu nedenle gece fotoğraflarında mutlaka uzun poz sürelerinin verilmesi gerekir.
Eğer uzun poz süresi vermek istemiyorsak ıĢığa duyarlı yüksek ISO değerinde (800 veya
1000 ISO) filmler kullanmalıyız.
Gece fotoğrafı için en uygun zaman güneĢin batıĢından birkaç saat sonraki zamandır.
Daha geç saatlerde gökyüzü gereğinden fazla kararacağından fotoğraf karemizdeki gökyüzü
gereksiz bir boĢluk olarak görülebilir. Bir diğer faktör ise gecenin ilerleyen saatlerinde
evlerdeki ıĢıklar kararacağından canlı bir Ģehri ölü bir Ģehir gibi görüntüleyebilirsiniz.
Sanırım ilginç görüntülerden birini de filminizde üst üste çekim yaparak elde
edebilirsiniz. Dolunaylı bir gökyüzünde çok dar açılı (400-800mm.lik) bir objektifle yalnızca
dolunayın fotoğrafını çektikten sonra filmi çevirmeden, obtüratör sistemini kurarak kapalı bir
havanın bulunduğu zaman Ģehir görüntüsü çekmektir.
Gece fotoğraflarında ilginç görüntülerden biride havai fiĢek gösterilerinde çekilen
fotoğraflardır. Havai fiĢeklerin görüntüsünü yakalayabilmek için makinemizi tripoda
yerleĢtirir, enstantene ayarını (B) ya da (T) konumuna getiririz. Gösterileri dikkatle izleyerek
patlamanın en çok olduğu bölgeye makinemizi döndürüp deklanĢöre basarız. Gökyüzünde
patlamalar seri olarak devam ederken makinemizin perdesi açık kalır ve ıĢık demetleri film
üzerine kayıt olur. Bazen tek bir patlamayı görüntüleyebileceğimiz gibi aynı kare üzerinde
birkaç patlamayı da görüntüleyebiliriz.
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2.1.6. Spor:

Resim 2.6: Spor fotoğrafı örnekleri

Daha çok hususa yaklaĢmanın zor, olanaksız ve tehlikeli olduğu durumlarda tercih
edilen dar açılı objektifler,
vahĢi doğa ve portre çekimlerinin yanı sıra spor
karĢılaĢmalarında da en çok kullanılan objektiflerdendir. Spor karĢılaĢmalarında
fotoğrafçılar, uzun odaklı objektif kullanırken, kapalı mekan röportajlarında daha çok geniĢ
açılı objektifler tercih edilir.
Spor fotoğrafçılığında en önemli sorun hareketin doruk noktasına eriĢtiği anı tespit
etmektir. KiĢiyi vizörden izleyip en elveriĢli anda deklanĢöre basmalı. Çoğu kez bir
teleobjektif vazgeçilmez bir zorunluluktur.

2.1.7. Ürün çekimleri:

Resim 2.7: Ürün fotoğrafı örnekleri
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Ġyi bir ürün fotoğrafı ürünün tanıtımında son derece etkilidir. Doğru ıĢıklar, doğru
çekim açıları, uygun objektiflerle çekilmiĢ bir ürün fotoğrafı ürün hakkındaki tüm bilgiyi
yansıtabilecektir.
Ürün fotoğrafçılığında fotoğraflanacak olan ürünün boyutuna göre farklı objektifler
kullanılabilir. Örneğin kuyumculuk fotoğrafları çekerken makro objektifler kullanılırken, bir
mobilya, koltuk vb. büyük boyutlu ürünlerin çekiminde normal açılı objektifler iĢimizi
görebilir. Ġnsan gözünün gördüğüne yakın görüntüler elde etmek istiyorsak normal açı
objektifleri tercih etmeliyiz.
Büyük boyuttaki ürünleri kullanım alanlarında görüntülerken mekanın dar olması
durumunda geniĢ açı objektifler kullanmak zorunda kalabiliriz. Bunun yanında geniĢ açılı
objektifler daha belirgin bir perspektif etki verirler. Bu amaçla da geniĢ açı objektifler
kullanabiliriz.
Çok küçük boyuttaki ürünleri yakından çekmek istiyorsak makro objektifleri tercih
etmemiz gerekir. Makro objektifler yakın mesafelerden net görüntüler verebilir. Küçük
boyuttaki ürünlerin daha büyük boyutlu, doku ve detayları belirgin bir biçimde ortaya
çıkaran fotoğraflarını elde edebiliriz. Mesala alyans çekimi gibi. Bu tür çekimlerde 100 mm
gibi (uzun odaklı) dar açı makro objektifler kullanarak oldukça iyi sonuçlar alabiliriz.
Ürünleri daha yakından görüntülemek ve ya dar alan derinlikleri elde etmek istiyorsak
makro objektifleri uzatma tüplerle birlikte kullanabiliriz.

50 mm normal açı objektif ile.

17 mm geniĢ açı objektif ile

Resim 2.8: Ürün fotoğrafı örnekleri
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50 mm normal açı objektif

105 mm makro objektif

Resim 2.9: Ürün fotoğrafı örnekleri

2.1.8. Makro çekimler

Resim 2.10: Makro çekim örnekleri
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Makro çekim olarakta adlandırılan yakın çekimler için uzun odaklı objektiflere
ya da colas-up, konverter gibi yardımcı malzemelere ihtiyacımız var. Çünkü 35 mm'lik
fotoğraf makineleri aldığımızda bunlarla birlikte genellikle 50 mm'lik normal açılı objektifler
verilir. Bu objektifin görüĢ açısı 45 derece civarındadır. Bu objektiflerle konuya 45-50
cm.den daha fazla yaklaĢmak mümkün değildir. Eğer yaklaĢırsak konunun netliğini
sağlayamayız. Oysa tele objektifler aynı mesafeden konunun daha az (ayrıntıyı) bir
bölümünün film üzerine düĢmesini sağlar. Konuya daha fazla yaklaĢarak ayrıntıların
fotoğraflarını çekmek için tele veya zoom objektifler kullanılır.
Yakın çekimlerde, alan derinliği çok kısıtlıdır. Çünkü dar açılı objektif ve konuya
yaklaĢma alan derinliğini azaltır. Bu özelliklerin yanında birde açık diyafram tercih
edildiğinde alan derinliği bazen santimlerle ifade edilecek kadar azalır. Alan derinliğinin
azalması, konunun can alıcı yerinin net, geri planın tamamen flu olması fotoğrafa ayrı bir
anlatım zenginliği katar. Böylece ana konu çevresinden ayrılıp ön plana çıkar. Yakın
çekimlerde, doğru noktanın seçilerek netlik ayarının yapılması gereklidir. Netliği etkileyen
diğer önemli bir nokta ise, dar açılı objektiflerin ağırlıklarından ve uzunluklarından dolayı
titremeye müsait olmaları ve konunun hareket hâlinde olmasıdır. Örneğin bahar aylarında
yeni açmıĢ bir gelinciğin fotoğrafını çekerken bir taraftan rüzgar gelinciği hareket ettirirken
diğer taraftan rüzgar makinemizin sağlanmasına neden olabilir. Bu durumlarda en uygun
çekim zamanın rüzgarın en az olduğu sabah saatlerinin tercih edilmesi ve çekimde sehpa
kullanmaktır. Diğer bir yöntem ise çiçeğin arkasına siyah bir karton yerleĢtirerek fon etkisi
yaratmak ve çiçeğin yapraklarını ince siyah iple bağlamaktır. GeniĢ açılı (Balık gözü)
objektiflerle yakın plandan çekilen fotoğraflar objede perspektif kaymaları yapacaklarından
değiĢik görüntüler elde edilmek için kullanılabilirler. Makro fotoğraf çekimlerinde kullanılan
ve çok yakındaki (1-2 cm) nesnelere bile netlik yapabilen objektiflere „makro‟ objektif adı
verilir. Genelde özel olarak üretilen bu objektiflerin üzerlerinde ya da teknik bilgilerinde ne
kadar büyütme yaptıkları yazılıdır. 1:1 oranından 10:1 hatta 20:1 (yani cisimleri 20 kat daha
büyük gösterme) oranı kadar değiĢik oranlara sahip olan bu objektiflerin her marka için ayrı
ayrı olarak üretilen modelleri bulunmaktadır.
Makro objektifler çok yakından netleme yapabildikleri için ıĢık bakımından zayıftırlar.
Yani az ıĢık alırlar. Bu yüzden aynı odak uzaklığına sahip normal objektifler kadar diyafram
açıklıklarına sahip değillerdir. Çekim sırasında daha fazla ıĢığa ihtiyaç duyarlar. Bu da ya
özel makro flaĢları ya da uzun pozlama ile sağlanır. Uzun pozlama ise tripod kullanımını
gerekli kılar.
Makro fotoğraflar çekerken tercih sebebi olan makro objektifler, yakınlaĢtırma ve
büyütmede iyi sonuçlar verirler.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sınıf ortamına gedirdiğiniz farklı fotoğraf örneklerinin hangi objektifle çekildiğini
inceleyerek bunu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. Olanaklar ölçüsünde konuya uygun farklı
objektifler kullanarak fotoğraf çekimi yapınız. Çektiğiniz fotoğraf örneklerini sınıftaki
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler

 Çekilecek konuyu sınıflandırınız.

 Dikkatli olunuz

 Konuyu en iyi anlatan görüĢ açısı ve  Dikkatli olunuz
perspektifi belirleyiniz.
 Konunun doğru
görüĢ açısı ve  Hassas olunuz
perspektifini verebileceği düĢünülen
odak uzaklıgında ki objektifi makineye
takarak vizörden kontrol ediniz.
 Konuya uygun odak uzaklığındaki  Hassas olunuz.
objektife karar veriniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evet

Çekilecek konuyu sınıflandırdınız mı?

2.
Konuyu en iyi anlatan görüĢ açısı ve perspektifi belirlediniz
mi?
3.
Konunun doğru görüĢ açısı ve perspektifini verebileceği
düĢünülen odak uzaklıgında ki objektifi makineye takarak
vizörden kontrol ettinizmi
4.

Konuya uygun odak uzaklığındaki objektifi seçtiniz mi?
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Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatli bir Ģekilde okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi doğa ve manzara fotoflarını çekerken ihtiyaç duyacağımız bir
objektif türüdür?
A)
B)
C)
D)

VahĢi doğa fotoğrafçılığında en çok hangi objektif tercih edilir?

2.
A)
B)
C)
D)
3.

Manzara
VahĢi doğa
Ġnsan ve portre
Hepsi

Mimari fotoğçılıkta en çok kullanılan objektif türleri aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Dar açı objektifler-GeniĢ açı objektifler
Balık gözü objektifler-Standart objektifler
GeniĢ açı objektifler – Standart objektifler – Tele objektif
Dar açı objektif - DeğiĢken odaklı objektif – Normal objektif
Gece fotoğrafı çekmek için en uygun zaman aĢağıdakilerden hangisidir?

5.
A)
B)
C)
D)

GüneĢin batıĢından bir kaç saat sonra
GüneĢ batar batmaz
Gece yarısı
Hepsi
Spor karĢılaĢmalarında en çok kullanılan objektif aĢağıdakilerden hangisidir?

6.
A)
B)
C)
D)
7.

Tele objektif
GeniĢ açılı objektif
Dar açılı objektif
Normal açılı objektif

“Fotoğrafçı, doğal bakıĢları, çarpıcı ifadeleriyle insan yüzünün sırrını yansıtmaya
çalıĢır” ifadesiyle hangi alandaki fotoğrafçılıktan bahsedilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

4.

GeniĢ açılı objektif
Normal açılı objektif
Tele objektif
Hespi

GeniĢ açılı objektifler
Normal açılı objektifler
Standart objektifler
Dar açılı objektiler

Perspektif kaymaları yapmaları ve değiĢik görüntü elde etmeyi sağlamaları nedeniyle
özellikle makro çekimler sırasında kullanılan objektif türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Balık gözü objektifler
Dar açılı objektifler
Tele objektifler
Hepsi
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Doğru netlik sağlamak için objektif ayarlarını eksiksiz yapabilecektir.

ARAġTIRMA


Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan faydalanarak takılıĢ sistemlerin göre
objektifler hakkında bilgi toplayınınız.



Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını, fotoğraf makinesi satıĢ mağazalarını ve
varsa okulunuzun fotoğraf laboratuvarını gezerek sabit, vidalı ve

bayonet

objektif örnekleri inceleyiniz.


Bu objektiflerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğreniniz.

3. OBJEKTĠFLERĠN GENEL YAPISI VE
BÖLÜMLERĠ
3.1. Fotoğraf Makinesıne TakılıĢ Sistemlerine Göre Objektifler:
3.1.1. Sabit Objektifler:
Gövde üzerinde sabit olarak bulunan ve değiĢtirilme olanağı bulunmayan
objektiflerdir. Kompakt fotoğraf makineleri üzerindeki objektifleri bu türe örnek olarak
gösterebiliriz.

Resim 3.1: Sabit objektif

3.1.2. Vidalı Objektifler:
Vidalı sistemlerde, objektifin vidalı kısmının, kamera gövdesindeki yivli bölüme çok
hassas olarak yerleĢtirilmesi ve sabitleninceye kadar bir kaç tur çevrilmesi gerekir.
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Resim 3.2: Vidalı objektif

3.1.3. Bayonet Sistemli Objektifler:
Bayonet sistemler her markanın, kendi belirlediği çap ve düzende üretilmiĢ kenetleme
yapılarıdır. Bu sistemle objektif gövdeye çok kolay ve güvenli bir Ģekilde takılabilir.
Bayonet sisteminin tek kısıtlayıcı özelliği, her markanın farklı bir çap ve tırnak seçimi
nedeniyle farklı marka objektiflerin her gövdeye uymamasıdır. ÇeĢitli adaptörler yardımıyla
bu sorun giderilmeye çalıĢılsa da en verimli yöntem gövdeyle aynı marka objektif
kullanmaktır.

Resim 3.3: Bayonet sistemli objektif

3.2. Netleme:
3.2.1. Tanımı:
Objektifin; görüntünün, konunun vb. istenen bölgesinin net olarak görünmesini
sağlayacak Ģekilde ayarlanmasına netleme denir. Objektifin odak uzaklığı ve netlenecek
noktanın fotoğraf makinesine göre bulunduğu yer netlik ayarını belirleyen faktörlerdir.
Objektifin yakınında bulunan cisimlere netleme yapabilmek için objektif ve duyarlı yüzey
(Film ya da sensör) arasındaki uzaklığı arttırmak gerekir. Bu tip fotoğraf makinelerinde en
yakın net çekim yapılabilecek mesafe belirtilmiĢtir. Netlemenin mümkün olduğu
objektiflerde ise, netlik kontrol halkası kullanılır. Odak uzaklığını artıran halkaların
uydurulabildiği objektiflerle daha da yakın çekimler baĢarılır. Objektifin düzeltme
yapamadığı bir aralık vardır. Makro objektifler bu aralık içerisinde çalıĢabilecek Ģekilde
üretilmiĢlerdir.
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3.2.2. Netleme Sistemleri:
En doğru netleme, refleks ve teknik kameralarda buzlu cam üzerinde gerçekleĢtirilir.
Telemetre sistemi, objektiften bağımsız görüĢü olan fotoğraf makinelerinde kullanılan bir
netleme sistemidir. Auto-focus objektiflerde ise uzaklık otomatik olarak ölçülür ve objektife
uyarlanır. Fotoğrafçı görüntü içerisinde özel bir alana netleme yapmayı tercih edebilir. Net
alan , odak uzaklığı ve diyafram açıklığına bağlı olduğu için, bu Ģekilde kullanılacak
diyafram açıklığı ile önemsiz bütün konular ilgi alanı dıĢında bırakılabilir.
3.2.2.1. Küçük Boy Makinelerde Netleme Sistemleri:

Resim 3.4: Resim küçük boy fotoğraf makinesi

Bu tıp makineler standart sinema filmi üzerinde 24 x 36 mm boyutunda görüntü veren
makinelerdir. Küçük boyutlu ve hafif olmaları, filmlerinin ucuzluğu, sonuçlarının
kusursuzluğu nedeniyle bugün gerek profesyoneller ve gerekse amatörler arasında çok
yaygın olarak kullanılan bir makine tipidir.
Küçük boy makineler; objektif üzerinde el ile ayarlanabilen (manüel) bir netleme
halkası bulunan ve genellikle objektifi değiĢebilen modellerdir. Netleme halkasının saat
yönünde ve saat yönünün tersinde çevrilmesiyle objektif içinde yer alan bir grup mercek ileri
ve geri hareket ederek netliği sağlar. Küçük boy makineler arasında, optik kalitesi en üst
düzeyde, manüel ya da otomatik netlemeli modeller bulunmaktadır. Manuel makinelerde elle
netleme yapmak gerekirken otomotik makinelerde bu iĢi makinenin kendisine
bırakabilirsiniz.
3.2.2.2. Elle Netleme
El ile netleme, manuel makineler için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Zaman zaman AF
makinelerde de el ile netlik yapmak gerekir. Manuel (el ile) netleme yaparken, netliği
gözünüze güvenerek yapabilirsiniz. Ama bu konuda size yardımcı olacak bir elektronik
iĢaret sistemide vardır. Bu sistem, netlik sağlanana dek size objektifi çevirmeniz gereken
yönü bildirir ve netlik sağlandığında sizi uyarır. Bu uyarıyı sesle destekleyen modellerde
vardır. Bazı geliĢmiĢ modellerde, netleme yapmak için yalnızca merkezdeki bölgeyi değil,
merkezde yer almayan bölgelerden birini seçme Ģansınızda bulunmaktadır. Bu iĢi
gözbebeğinin hareketlerini izleyerek yapan üst düzey modellerde vardır.
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3.2.2.3. AF (otomatik) sistem
AF netleme sisteminde ise klasik buzlu cam görüntüsünden daha berrak bir görüntü
vardır ve AF sistemi devrede ise, deklanĢöre yarım basıldığında otomotik olarak konuya
netlik yapılır. Otomatik netleme sistemini kullanırken belli bir yere netlik yaptıktan sonra bu
netliği korumak için “Otomatik netleme kilidi” (AF Lock-AFL) düğmesine basılı tutmak ya
da iĢaret parmağını deklanĢörden kaldırmadan tam basmak gibi seçenekler söz konusudur.
Otomotik olarak netleme yapan sitemlerde, netlenecek noktanın uzaklığının
saptanması için üç yol vardır: Konrastı karĢılaĢtırma, Infared (kızıl ötesi ıĢınlarla tarama),
Ultrasonic (ses dalgaları) ölçüm.


Kontrastlık sistemi: Kontrast karĢılaĢtırmalı auto-focus sistemler, telemetre
gibi çalıĢır. Auto-focus ünitesinden gelen görüntü netleme sistemi üzerinde
ıĢığa duyarlı bir panel üzerine gönderilir. Aydınlık ve karanlık bölgeler
karĢılaĢtırılır. Bu bölgelerin kontrastı aynı olduğu zaman, objektif hareketini
durdurur. Ancak netleme yapmak istediğimiz objenin, objektifin ölçümü
gerçekleĢtirdiği duyarlı nokta üzerinde olduğudan emin olunmalıdır. Bu
sistemler, tekrar eden dokular ve kontrastı düĢük görüntülerde yanılabilirler.
Ayna zamanda netlenen yerin aydınlık olmasıda gerekir.

Resim 3.5: Kontrast karĢılaĢtırması yöntemiyle netlik mekanizması



Infared sistem (kızıl ötesi ıĢınlarla tarama): Kızıl ötesi auto-focus sistemlerde
bir pencereden IR(Infared-Kızıl ötesi) dalgalar gönderilir. BaĢka bir pencereden
ise hedef noktadan yansıyan IR dalgalarının toplandığı bir dedektör vardır.
DeklanĢöre hafifçe basmak taramayı baĢlatır ve dedektörden en güçlü sinyal
alındığında objektif hareketini durdurur. Bu sistem gün ıĢığında ve flaĢ
gerektiren karanlık ortamlarda iyi çalıĢır. DüĢük kontrastlı , tekrar eden
dokularda yanılmaz. Ancak, cam arkasında yapılacak çekimlerde, ıĢınlar
camdan yansıyacağı için yanılma olacaktır.



Ultrasonic (ses dalgaları) sistem: Ultrasonic sistemler, insan kulağı ile
duyulması imkansız ses sinyallerini kullanırlar. Gönderilen sinyallerin ne kadar
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sürede geri döndüğü, zamanlamayı sağlayan devre tarafından ölçülür. Objektifi
çok hızlı hareket ettiren bir motor vardır. Karanlık bölgelerden ölçüm alıp en
yakın noktaya netler, penceler, parmaklıklar sistemi yanıltır.
3.2.2.4. Orta Boy (Orta Format) Makinelerde Netleme Sistemleri

Resim 3.6: Orta boy fotoğraf makinesi

Orta format fotoğraf makineleri; 120 koduyla bilinen ve Roll film olarak adlandırılan
filmi kullanan makinelerdir. Çift (TLR) ya da tek objektifli refleks(SLR) olan bu makineler
çoğunlukla kutu görünümüne sahip olup daha büyük ve daha ağırdırlar.


Buzlu cam üzerinde netleme

Roll film kullanan orta format tek objektifli refleks fotoğraf makineleri, ıĢık yolu
üzerine 45 derece açıya yerleĢtirilmiĢ bi ayna ile görüntüyü buzlu cam üzerine düĢürürler.
120 Roll film kullanan SLR fotoğraf makinesinde netleme yapılırken, bel hizasında
tutularak, üst kısmındaki kapaktan içeriye doğru buzlu cama bakılır ve ilave prizmalar
takılarak 35 mm SLR‟ler gibi kullanılır. Netleme sırasında, buzlu camı örten kapaklardan
birinin kenarına istendiğinde kullanılmak üzere bir büyüteç yerleĢtirilmiĢtir.


AF sistemi

Günümüzde üretilen AF fotoğraf makinelerinin hemen hepsi kontrast farklarından
yararlanan AF sistemini kullanmaktadırlar. Ve gün geçtikçe duyarlılıkları ve hızları
artmaktadır. Bazı markaların SLR modellerinde netlemeyi yapan motor gövdede yer alırken,
bazı markalar bu motoru objektife yerleĢtirmeyi yeğlemiĢlerdir. Motorun objektifte yer
alması daha hızlı ve sessiz bir Ģekilde netleme yapabilmeye olanak olanak tanımasına karĢın
fiyatın yükselmesine yol açmaktadır.
3.2.2.5. Büyük boy (büyük format) makinelerde netleme sistemleri
9x12, 13x18 ya da daha büyük boyutlardaki tabaka filmlerin çekiminde kullanılırlar.
Çok büyük boyutlarda baskı yapabilme, perspektif düzeltme ve alan derinliğini istenildiği
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gibi alma imkanı veren bu makineler profesyonel fotoğrafçılar tarafından mimari, endüstri,
reklam, basın ve portre çekiminde kullanılmaktadır.

Resim 3.7: Büyük formatlı fotoğraf makinesi


Buzlu cam üzerinde netleme
Bir objektif düzlemi ve film düzlemi vardır. Merkezi obtüratörlüdür. Her iki düzlem
de bir aks üzerinde ileri geri hareket eder. Kadraj ve netleme film düzlemindeki buzlu cam
üzerinde yapılır. Kontrol bittikten sonra film Ģasesi buzlu camın yerini alacak biçimde film
düzlemine yerleĢtirilir. Özellikle mimari çekimler için idealdir. Fakat taĢınması zor ve hantal
makinelerdir.
TaĢınabilir büyük boy fotoğraf makinelerinde ise genellikle 6 x 9, 9 x l2 ve l0 x l2,5
cm. boyutunda tabaka film kullanılır. Objektif kısmı alttaki bir tabla üzerindeki raylar
üstünde hareketlidir. Stüdyo makinelerinden farklı tarafları arka kısımda netlik ayarının
yapılması için buzlu cam yoktur. Birçoklarında ayak üzerinde stüdyo çalıĢmaları yapıldığı
hallerde kullanılmak üzere buzlu cam takma yeri vardır. Genellikle makine elde kullanıldığı
durumlarda buzlu cam üzerinde netlik ayarı yaparak çalıĢmak olanaksızdır. profesyonel
basın fotoğrafçıları genellikle metre ayar sistemine göre çalıĢmayı çabukluk bakımından
tercih ederler.

3.3. Diyafram

Resim 3.8: Diyafram

3.3.1. Tanımı
Fotoğraf çekerken fotoğraf makinesi içindeki duyarlı malzemenin (film ya da sensör)
yeterli miktarda ıĢığın etkisinde kalması gerekir. Belirli miktardan fazla ıĢık aldığı zaman,
objektiften içeri giren ıĢığı azaltmak, az ıĢık aldığı zaman da objektiften içeri giren ıĢığı
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artırmak gerekir. ĠĢte fotoğraf makinesinde duyarlı malzeme üzerine ne kadar Ģiddette ıĢık
düĢeceğini kontrol eden bölüme diyafram adı verilir.
Objektifler insan gözünün bir kopyasıdır. Gözümüzde ıĢık kontrolü iris adı verilen
özel bir sistemle sağlanırken objektiflerde bu görev diyafram adı verilen özel bir mekanizma
ile sağlanır. Diyafram, metal yapraklardan oluĢan ve bir mekanizma ile bu yaprakların açılıp
kapanmasını sağlayan bir sistemdir.

3.3.2. Diyafram Açıklıkları
Diyaframın mevcut ıĢık koĢullarına göre ayarlanmasını rakamlarla ifade Ģüphesiz ki en
doğru yoldur. Diyafram sonuna kadar açıldığında objektifin en ıĢıklı olduğu durumdur ki, bu
durum objektifin tam açıklığıdır. Bundan sonraki diyafram açıklığı değer olarak objektif tam
açıklığının yarısına eĢit ıĢık geçirecek Ģekilde bir büyüklük olarak kabul edilmiĢtir.
Daha sonraki açıklık ise, bu ikinci açıklıktan geçen ıĢık miktarının yarısını geçirecek
büyüklükteki bir açıklıktır. Bu değerler, bu sistem içerisinde en küçük diyafram açıklığına
kadar birbirinin yarı değeri olarak devam ederler. (f) açıklığı olarakta belirtilen bu diyafram
sistemi belli bir rakam standardına oturtulmuĢtur.
1,4 - 1,8 – 2 – 2,8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32

Resim 3.9: Diyafram açıklıkları

Bu sistemde rakamlar küçüldükçe, objektiften içeriye giren ıĢık miktarı artmakta,
rakamlar büyüdükçe içeriye giren ıĢık miktarı azalmaktadır. Fotoğrafçılıkta diyafram
açıklıkları kısaca f stop ya da durak olarak adlandırılır. Diyafrafın filmi ya da sensörü
etkileyen ıĢık miktarını kontrolü yanında bir ikinci görevi daha vardır. Bu da, alan
derinliğinin kontrolüdür. Diyafram kısıldıkça fotoğraftaki alan derinliği artar. Böylece
objeyle birlikte objenin önündeki ve arkasındaki objeler de net olur.
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Bunun tam tersi yapıldığında ise, yani diyafram açıldığında rakamsal olarak
küçüldüğünde alan derinliği azalır. Sadece netlenen obje net olur. Objenin arkasındaki ve
önündeki objeler netsiz olur.

3.3.3. Objektifin hızlılığı
Objektifin maksimum diyafram açıklığı ne kadar fazlaysa, objektif o kadar hızlı
demektir. Objektif hızı özellikle SLR kullanlar için önemlidir. Çünkü, SLR'lerde vizördeki
görüntünün parlaklığı objektiften giren ıĢığın miktarına bağlıdır. Ayrıca, geniĢ bir diyafram
açıklığı loĢ ıĢıkta resim çekebileceğiiniz anlamına gelir. Genellikle, odak uzaklığı arttıkça
objektiflerin hızı azalır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sınıf ortamına getirdiğiniz ya da farklı bir ortamda bulduğunuz vidalı objektifi
makinenin gövdesindeki yivli bölüme yerleĢtirerek sabitleninceye kadar bir kaç tur çeviriniz.
Bunu bir kaç kere tekrar ederek vidalı objektifin nasıl yerleĢtiğini öğreniniz.Aynı Ģekilde
edinebildiğiniz bayonet sistemli objektifleri, uygun fotoğraf makinesi gövdesine takmaya
çalıĢınız kilit sisteminin oturup oturmadığına dikkat ediniz. Vizörden konuya bakarak görüĢ
açısını belirleyiniz. Konunun istenilen noktalasın elle ya da otomotik netleme ve uygun
diyafram ayarları yaparak fotoğraflar çekiniz Bu fotoğraf örnekleri sınıfınızdaki
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler

 Seçilen objektifi makineye vidalama ya  Gerekiyorsa
öğrenme
faaliyetine
da bayonet sistemi ile takınız.
dönerek konuyu tekrar ediniz.
 Dikatli olunuz.
 Bayonet sistemde kilit sisteminin  Dikatli olunuz.
oturduğuna dikkat ediniz.

 Vizörden konuya bakarak görüĢ açısını  Dikatli olunuz.
ayarlayınız.
 Konunun istenilen noktasına elle ya da  Dikatli olunuz.
AF (Autofocus) sistemi yardımıyla
netlik yapınız.
 Objektif üzerinden diyafram ayarını  Gerekiyorsa
öğrenme
faaliyetine
yapınız.
dönerek konuyu tekrar ediniz.
 Aynı objeyi değiĢik diyafram ayarlarıyla
çekerek aradaki farkı daha iyi görün.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Seçilen objektifi makineye vidalama ya da bayonet sistemi
ile taktınız mı?
2. Bayonet sistemde kilit sisteminin oturduğuna dikkat ettiniz
mi?
3. Vizörden konuya bakarak görüĢ açısını ayarladınız mı?
4. Konunun istenilen noktasına elle ya da AF (Autofocus)
sistemi yardımıyla netlik yaptınız mı?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi takılıĢ sistemlerine göre objektif çeĢitlerinden biri değildir?
A) Sabit objektifler
B) GeniĢ açı objektifler
C) Vidalı objektifler
D) Bayonet objektifler

2.

Gövde üzerinde sabit olarak bulunan ve değiĢtirilme olanağı bulunmayan objektif
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bayonet objektif
B) Dar objektif
C) Vidalı objektif
D) Sabit objektif

3.

Her markanın farklı bir çap ve tırnak seçimi nedeniyle her gövdeye uymayan objektif
aĢağıdakilerde hangisidir?
A) Tele objektif
B) Vidalı objektif
C) Bayonet objektif
D) Sabit objektif

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
4.

Görüntünün istenen bölgesinin net olarak görünmesini sağlama iĢlemine ....................
denir.

5.

Otomotik olarak netleme yapan sitemlerde, netlenecek noktanın uzaklığının
saptanması için 1- ...................................... 2- ............................................ 3..................................................... olmak üzere üç yöntem kullanılır.

6.

Fotoğraf makinesinde, duyarlı malzeme üzerine ne kadar Ģiddette ıĢık düĢeceğini
kontrol eden bölüme ................................ adı verilir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

Kullandığı objektifin temizlik ve bakımını tekniğine uygun yapabilecektir.

ARAġTIRMA


Fotoğrafçılıkla uğraĢan kiĢilerle konuĢarak objektiflerin bakım ve temizliğinin
nasıl yapıldığını öğreniniz.



Ġnternet

ve

diğer

kaynaklardan

da

bilgi

toplayarak

öğrendiklerinizi

perçinleyiniz.


Topladığınız bilgileri bir rapor hâline getiriniz.

4.OBJEKTĠF TEMĠZLĠĞĠ VE BAKIMI
4.1. Objektifin Temizliğinde Kullanılan Araç-Gereç ve Malzemeler

Resim 4.1: Objektiflerin temizliğinde kullanılan bazı araç gereçler

Objektifler çok temiz, pürüzsüz ve yüksek kaliteli merceklerden yapılır; çok duyarlı
bir cam türünden oluĢtukları içinde çabucak çizilebilir, bozulabilir, örselenebilir. Objektifler,
tozdan, nemden, yüksek ısı değiĢikliklerinden çok çabuk etkilendikleri gibi parmaklarımızın
dokunuĢundan bile kirlenir ve saf güçlerini yitirirler. Bu nedenle her fotoğrafçının objektifini
nasıl koruyacağını ve nasıl temizleyeceğini öğrenmesi gerekir. Objektiflerin temizliğinde
kullanılan çok sayıda araç gereç vardır. Bunları söyle sıralayabiliriz:

4.1.1. Mercek Kaplamaları
Makinelerin en narin bölümü objektiflerdir. Yansımayı en alt düzeye indirebilmek için
mercek yüzeyleri çok ince saydam bir madde ile kaplanır. Deriden sızan yağ ve asitler bu
kaplamayı bozucu niteliktedir. Mercek üzerindeki leke ve çizikler odak dıĢında kaldıkları
için film üzerinde doğrudan görünmemekle birlikte, görüntü keskinliğini ve kontrastı
düĢürürler. Mercek kaplamaları kullanarak bu sorunlarımızı en aza indirgeyebiliriz.
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4.1.2. Optik temizleme kağıtları

Resim 4.2: Objektiflerin temizliğinde kullanılan optik temizleme kağıtları

Sadece filtre ve lens üzerindeki tozlanmayı ve kirlenmeyi almak için kullanılır.
Üzerinde kimyasal madde bulunan ince elyaf maddeden üretilmiĢtir. Birkullanmadan sonra
kimyasal özelliğini ve hassasiyetini kaybeder. Bu nedenle birkere kullanıldıktan sonra
atılmalıdır. Yaprak ve rulo Ģeklinde satılır.

4.1.3. Anti Statik Bezler

Resim 4.3: Objektiflerin temizliğinde kullanılan anti statik bezler

Üzerinde toz biriken makine ve objektif gövdesini temizlemeye yarar. Antistatic
özelliği dolayısıyla tozları yüzeyinde toplar. Bünyesinde kimyasal bir madde bulundurur. Bu
kimyasal sürdüğümüz yüzeye toz yapıĢmasını engeller. Düz yüzeylerde daha iyi sonuç verir.
Nem ve ıslanmaya karĢı etkili değildir. Bunun nedeni emicilik özelliğinin olmamasıdır.
TaĢıma sırasında torba içinde saklanmalıdır. GüneĢ altında kaldığında kimyasal maddesi
kurur ve iĢe yaramaz. Temizlenemez yıkanamaz. Ġyice kirlenip iĢe yaramaz duruma gelinde
atılır
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4.1.4. Optik Temizleme Sıvıları

Resim 4.4: Objektiflerin temizliğinde kullanılan optik temizleme sıvıları

ÇeĢitli nedenlerle kirlenen ve üzerine yağ yapıĢmıĢ lensi ve filtreyi temizlemek için
kullanılır. Ġnsan elinden bulaĢan doğal vücut yağını temizlemek için diğer temizlik
malzemeleri iĢe yaramayabilir. Oysa bu sıvılar, yağı kolayca temizler. Sprey Ģeklinde olan
temizleme sıvıları da üretilmiĢtir. Pamuklu çubukğu 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.

4.1.5. Hava Veren Fırça ve Pompalar

Resim 4.5: Objektiflerin temizliğinde kullanılan fırçalı havalı pompa

Puar, küçük bir hava pompasıdır. Sıkılınca içindeki havayı dar ağızdan
dıĢarıpüskürtür. Bu özelliğini kullanarak makine gövdesi, objektif, filtreler ve
objektiflensinin el değmeden tozunu almak için kullanılır.Girinti ve çıkıntılarda daha çokiĢe
yarar. Puarların değiĢik büyüklükte ve içine daha fazla hava alanları vardır. Çekim sonrası
objektiflerin ön ve arka merceklerine bir pompa (puar) veya objektif temizliği için özel
üretilmiĢ 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. Özellikle
objektif arka lensinin temizliğinde fırça kullanılmalıdır. Özel olarak üretilmiĢ üzerinde
antistatic kimyasal bulunan fırçalar fotoğraf malzemesi satıcılarında bulunur.
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4.1.6. Koruma Amaçlı Filtreler (Skylight, UV)

Resim 4.6: UV ve skylight filtre

UV (ultraviyole) ya da skylight filtreler görüntü kalitesi üzerinde olumsuz bir etki
yaratmamakla birlikte objektifi toz, çizilme ve yağlanma gibi dıĢ etkenlerden korur. Bu
filtreler, objektifi koruma amaçlı kullanılır ve pahalı objektiflerin önünden hiç çıkarılmaz.
UV filtreler, eğer ortamda insan gözünün göremediği ama filmi etkileyecek UV ıĢınları var
ise bu ıĢınları süzerek filmin yüzeyinde sisli bir tabaka oluĢmasını engellerler.

4.2. Objektif Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Objektifler çabucak çizilebilir, bozulabilir, örselenebilir. Objektifler, tozdan, nemden,
yüksek ısı değiĢikliklerinden çok çabuk etkilendikleri gibi parmaklarımızın dokunuĢundan
bile kirlenir ve saf güçlerini yitirirler. Fotoğraf makinesinin hem gözü, hem de beyni olan
objektif titizlikle korunması gereken bir parçadır. Objektiflerde fotoğraf makinesinin diğer
aksesuarları gibi özel olarak yapılmıĢ fotoğraf çantasında muhafaza edilmelidir. Çünkü
çantalar makinenizi darbelerden, sudan, tozdan ve ısıdan koruyacak biçimde üretilmiĢlerdir.
Objektiflerin temizliğinde kullanılan fırça dikey değil yatay tutulmalı ve hareketler yumuĢak
olmalıdır. Özellikle SLR makine kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri makinenin
içine girerek algılayıcının üzerine yapıĢan tozlardır. Bu tozlar, çekilen her fotoğrafta
doğrudan görülürler. Bu duruma düĢmemek için yapılacak en iyi Ģey objektif değiĢtirirken
hızlı ve dikkatli davranmak, tozlu ortamlarla objektif değiĢtirmemektir. Bunun yanında,
objektifin temizliğinde güderi kullanılmaması gerekiyor. Çünkü güderi zamanla sertleĢebilir,
bu yüzden de objektif çizilebilir. Yedek objektifler süet bir deri parçasına sarılarak
saklanabilir. Objektifi silerken elinizdeki temiz bezi ispirtoya da batırabilirsiniz; ancak,
ispirtonun çok hafif sürülmesi gerekir. Objektifi kesinlikle açıp mercekleri çıkarmamalı;
bunları yerlerine takabilmek çok zahmetli olur. Ayrıca objektifin çevresindeki vidalar pek
ince olduğundan eskisi gibi iyice yerleĢtirememe tehlikesi vardır. Bu yüzden resimler hep
bozuk ve kusurlu çıkar. Uzun zaman kullanılan kirli objektifler ise ıĢığı dağıtmaya baĢlar.
Dağıtma çok fazla olmadıkça bu bozukluk önemli sayılmaz. Fakat önemli ölçüde ıĢık
gücünün yitmesine neden oluyorsa objektifi gözden çıkarmaktan baĢka çare yoktur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ




Objektiflerin temizliği ve bakımı konusunda yaptığınız araĢtırmalar sonucunda
elde ettiğiniz verileri bir rapor hâlinde düzenleyerek sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Sınıf ortamına ya da varsa okulunuzdaki fotoğraf stüdyosuna getirdiğiniz
temizlik maddelerini kullanarak objektifin temizliğini yapınız.
Takıldığınız konularda ilgili öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

ĠĢlem basamakları
 Çekim sonrası objektiflerin ön ve arka
 merceklerine bir pompa
(puar)yardımıyla kuvvetli hava
püskürtünüz.
 Objektif temizliği için özel üretilmiĢ
samur kıllı bir fırça yardımıyla hava
püskürterek toz ve zerrecikleri
temizleyiniz.
 Gözle kontrol ederek objektif
merceğinde oluĢmuĢ lekeleri özel
mercek sıvısı ve optik bez / kağıt ile
siliniz.
 Ön ve arka mercek kapaklarını takarak
koruma kılıflarına yerleĢtiriniz.
 Neme önlem olarak koruma kılıfının
içine silikaj paketine koyunuz.

Öneriler
 Dikkatli olunuz.

 Titiz olunuz.

 Sabırlı olunuz.
 Dikkatli olunuz.
 Titiz olunuz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Çekim sonrası objektiflerin ön ve arka merceklerine bir pompa
(puar) yardımıyla kuvvetli hava püskürtünüz mü ?
2. Objektif temizliği için özel üretilmiĢ samur kıllı bir fırça
yardımıyla hava püskürterek toz ve zerrecikleri temizlediniz
mi ?
3. Gözle kontrol ederek Objektif merceğinde oluĢmuĢ lekeleri
özel mercek sıvısı ve optik bez / kağıt ile sildiniz mi?
4. Ön ve arka mercek kapaklarını takarak koruma kılıflarına
yerleĢtirdiniz mi?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
.................................................................sadece filtre ve lens üzerindeki
tozlanmayı ve kirlenmeyi almak için kullanılır. Üzerinde kimyasal madde bulunan
ince elyaf maddeden üretilmiĢtir.
2.

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

3.

.....................................................
çeĢitli nedenlerle kirlenen
yapıĢmıĢ lensi ve filtreyi temizlemek için kullanılır.

4.

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

ve üzerine yağ

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.
6.
7.

(
(
(

) UV filtreler görüntü kalitesini olumsuz yönde etkilediği için pek tercih edilmez.
) Objektiflerin temizliğinde kullanılan fırça dikey değil yatay tutulmalıdır.
) Objektifin temizliğinde güderi kullanmalıyız.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi göz yuvarlağını oluĢturan tabakalardan biridir?
A)
B)
C)
D)

2.

“Kornea ve mercekte kırılan ıĢınların retina önüne odaklanmasıyla uzaktaki cisimlerin
net görülememesi” durumu hangi göz kusurunun varlığına iĢaret eder?
A)
B)
C)
D)

3.

Diyafram
Netlik halkası
GörüĢ açısı ayarları
Estantene

“Fotoğrafçı, doğal bakıĢları, çarpıcı ifadeleriyle insan yüzünün sırrını yansıtmaya
çalıĢır” ifadesiyle hangi alandaki fotoğrafçılıktan bahsedilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

5.

Hipermetrop
Astigmat
Miyop
Renk körlüğü

AĢağıdakilerden hangisi objektiflerin üzerindeki parçalardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

Sarı benek tabakası
Retina tabakası
Kornea tabakası
Sert tabaka

Manzara
VahĢi doğa
Ġnsan ve portre
Hepsi

Mimari fotoğçılıkta en çok kullanılan objektif türleri aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Dar açı objektifler-geniĢ açı objektifler
Balık gözü objektifler-standart objektifler
GeniĢ açı objektifler – standart objektifler – tele objektif
Dar açı objektif - değiĢken odaklı objektif – normal objektif
Gece fotoğrafı çekmek için en uygun zaman aĢağıdakilerden hangisidir?

6.
A)
B)
C)
D)

GüneĢin batıĢından birkaç saat sonra
GüneĢ batar batmaz
Gece yarısı
Hepsi
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7.

Gövde üzerinde sabit olarak bulunan ve değiĢtirilme olanağı bulunmayan objektif
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Bayonet objektif
Dar objektif
Vidalı objektif
Sabit objektif

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
8.

Fotoğraf makinelerinin önünde bulunmakta olan ve fotoğraflanacak görüntüyü film ya
da sensör yüzeyine yansıtan fotoğraf makinesi parçasına ........................adı verilir.

9.

Objektifler; normal objektifler, geniĢ açılı objektifler, dar açılı objektifler ve
........................................... objektifler olmak üzere 4 bölümü ayrılır.

10.

Uzaktaki bir nesneye netlik yapıldığında objektif ile film ya da sensör yüzeyi
arasındaki mesafeye ............................ adı verilir.

11.

Görüntünün istenen bölgesinin net olarak görünmesini sağlama iĢlemine ....................
denir.

12.

Fotoğraf makinesinde, duyarlı malzeme üzerine ne kadar Ģiddette ıĢık düĢeceğini
kontrol eden bölüme ................................ adı verilir.
AĢağıda verilen ifadeler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y)’yi iĢaretleyiniz.

13.

Koruma filtreleri görüntü kalitesini olumsuz yönde etkilediği için pek tercih edilmez.
( )

14.

Objektiflerin temizliğinde kullanılan fırça yatay değil dikey tutulmalıdır.(

15.

Objektifin temizliğinde güderi kullanmamalıyız.(

)

)

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
D
C
D
D
objektif
normal-geniĢ-dar-değiĢken
odaklı
f
görüĢ
odak uzaklığı
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
A
C
B
A
D
A
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
D
C
NETLEME
1-Kontrastı karĢılaĢtırma,

5

2-Infared (kızıl ötesi ıĢınlarla
tarama),
3-Ultrasonic (ses dalgaları)
ölçüm.

6

DĠYAFRAM

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Optik temizleme kağıtları
Anti statik
Optik temizleme sıvıları
Puar
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
C
D
C
C
A
D
Objektif
DeğiĢken odaklı
Odak uzaklığı
Netleme

12

Diyafram

13
14
15

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA











KAMBUROĞLU Özer, A’dan Z’ye Fotoğraf.
GÜMRÜKÇÜ Cengiz Oğuz, Fotoğraf Kitabı.
HEDGECOE John; Siyah-Beyaz Fotoğraf Sanatı ve Karanlık Oda
Teknikleri.
ĠKĠZLER Emre, Filmden Dijitale Fotoğraf.
GÜRPINAR Tansu, Doğa Fotoğrafçılığı.
GÖKSÖZ Aydemir, Tüm Yönleriyle Fotoğrafçılık.
ERGĠN Erhan, Her yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği
www.afsad.org.tr
www.ifsad.org.tr
http://haccetepe.edu.tr
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