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AÇIKLAMALAR 
MODÜLÜN KODU 213GIM053 

ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/ MESLEK Fotoğrafçı 

MODÜL ADI Farklı Mesafelerdeki Konuların Çekimi 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Farklı mesafelerdeki konuların tekniğine uygun çekimlerinin 

verildiği öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK Farklı mesafelerdeki konuların fotoğrafını çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci, uygun ortam sağlandığında farklı mesafelerdeki 

konuları tekniğine uygun çekebilecektir. 

Amaçlar 

1. Uzaktaki konuların fotoğrafını tekniğine uygun 

çekebilecektir. 

2. Yakındaki konuların fotoğrafını tekniğine uygun 

çekebilecektir.  

3. Konuları, yakın veya uzak etkisi vererek tekniğine 

uygun çekebilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIM 

Ortam: Dış Ortam ve Stüdyo 

Donanım: Fotoğraf makinesi, tele objektif, yardımcı ekipman 

ve aksesuarlar, makro çekim ekipmanları , farklı odak uzaklığına 

sahip objektifler, konu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 

deneyebilirsiniz. 
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GİRİŞ 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

Farklı mesafedeki konuların çekiminde farklı objektifler kullanarak alan derinliğini 

hesaplayacak, konuyu kadrajlayarak netlik yapmayı öğrenecek ve zevk alacağınız çalışmalar 

yapacaksınız. Konunun uzaklığına uygun objektif kullanıp farklı ekipmanlarla konuları 

fotoğraflayacaksınız. 

 

Doğada araştırma yapmayı öğrenecek, doğanın güzelliklerini fark etmenizi sağlayacak 

makro çekimlerde uygun objektifi seçip körük, uzatma halkası gibi aksesuarlarla ince 

detaylara ulaşacaksınız. Çıplak gözle göremediklerimizi fotoğraflayacaksınız. Makro 

fotoğrafçılığın sadece doğanın ince detayları ile sınırlı olmadığını, çok farklı alanlarda 

kullanıldığını öğreneceksiniz. Perspektifin sadece resim çalışmalarında kullanılmadığını, 

fotoğrafta perspektif sayesinde ilgi çekici görüntüler elde edecek sıradanlığın dışına 

çıkacaksınız. Bütün bu çalışmaları yaparken planlama yapmayı, uygun kompozisyonlar 

oluşturmayı öğrenecek; farklı aksesuarlar kullanarak ilgi çekici çalışmalara imza atacaksınız. 

Çalışmalarınızda grup olarak çalışabilir ve farklı gözlemler yapma şansını yakalayabilirsiniz. 

Arkadaşlarınızla bilgi ve tecrübelerinizi paylaşarak birbirinizin gelişmesine yardımcı 

olabilirsiniz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

Uzaktaki konuların fotoğrafını tekniğine uygun çekebileceksiniz. 

 

 

 
Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 Konu ile ilgili çekilmiş fotoğrafları inceleyiniz. 

 Uzak konuların çekimi için gerekli araç- gereç ve ekipmanları hazırlayınız. 

 Çekime başlamadan önce konunun uzaklığına göre alan derinliği hesabını 

yapınız. 

 

1. UZAK KONULARIN ÇEKİMİ 
 

Uzak konuların çekiminde konunun fotoğrafını çekerken, kompozisyonun yatay ya da 

dikey oluşturmanız konusunda deneyim ve bilgilerimiz bize yol gösterecektir. Bazı konular 

yatay çekildiğinde bazıları ise dikey çekildiğinde doğru ve güzel fotoğraf verirler. Bunun 

için ilk başta konunuzu kadrajladığınızda, büyük boşluklar kalıp kalmadığına ve konunuzun 

kesilen yerlerine bakabilirsiniz. Konunun uzaklığını dikkate alarak duruş yerimizi de iyi 

tespit etmeliyiz. Ayrıca çekilecek konuya göre doğru objektif seçimi önemlidir. Konu ne 

kadar uzak olursa kullanacağımız objektifin o kadar değişken odaklı olması gerekiyor.  

 

1.1. Konunun Uzaklığı ve Alan Derinliği İlişkisi 
 

Alan derinliği terimi, objelerin net bir şekilde görüntülenebileceği alanı tanımlamak 

için kullanılır. Bir fotoğrafta alan derinliği üzerinde belirleyici olan üç faktör mevcuttur. Bu 

faktörler objenin uzaklığı, odak uzaklığı ve kullanılan diyafram açıklığıdır.  

 

Alan derinliğinin kabul edilebilir netlik olduğu söylenebilir. Netlik algısı kişiden 

kişiye değişebilir ve alan derinliği terimi net olmayan bir alanı anlatır. Bu alan net değildir 

fakat içerisinde bulunan kişi veya objeler genel olarak seçilebilecek şekilde görülebilir. 

(Fotoğraf 1.1) 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.1: Alan derinliği 

Kompakt dijital fotoğraf makinelerinde alan derinliği daha özel bir konudur çünkü 

önceden kullanılan filmli makinelere göre kompakt dijital fotoğraf makineleriyle alan 

derinliğinin oluşturulması veya kontrol edilmesi daha zordur. Kompakt fotoğraf 

makinelerinde yer alan küçük görüntüleme sensorları kısa odak uzunlukları kullandığından 

35 mm fotoğraf makineleriyle kıyaslandığında alışılmadık uzunlukta alan derinlikleri 

oluşturmaktadır, yani çok uzun bir alanı net bir şekilde görüntüleyebilmektedir. Bu yüzden 

daha kısa bir alan derinliği, yani netlenebilen alanı azaltmak daha zordur.  

 

Alan derinliği ile ilgili bilinmesi gereken bir kural, alan derinliğinin çekilen objenin 

fotoğraf makinesine yaklaştığı oranda azaldığıdır. Yani odaklanılan obje objektife ne kadar 

yakınsa alan derinliğinin potansiyeli o kadar azalacaktır. Diğer tarafta odaklanılan obje 

objektiften yeterince uzaksa (Kompakt makinelerde bu uzaklığın çok olması gerekir.) alan 

derinliği artar.  
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Fotoğraf 1.2: Diyafram 

Alan derinliğini etkileyen sadece bir objektifin fiziksel uzunluğu değildir. Alan 

derinliğini etkileyen değişkenlerden biri de diyafram açıklığıdır(Fotoğraf 1.2). Diyafram 

açıklığı bir fotoğraf makinesinde sensora ya da filme ulaşan ışık miktarını belirler. Diyafram, 

objektif içerisinde bulunan ve giren ışık miktarını azaltmak için iç içe geçebilen 

yaprakçıklardan oluşur. Diyaframın durumu fotoğraf makinesinde f değeri ile ayarlanır. f 

değeri büyüdükçe (örneğin f11) diyafram açıklığı o kadar küçük, dolayısıyla da içeriye giren 

ışık miktarı o kadar az olur. f değeri ne kadar küçükse (örneğin f2) diyafram açıklığı da o 

kadar büyüktür, yani içeriye giren ışık miktarı da artar. Buna göre f değeri büyüdükçe alan 

derinliği büyür, f değeri küçüldükçe alan derinliği küçülür.  

 

1.1.1.Uzaktaki Konularda Alan Derinliği  
 

Uzak konuların çekimi ile ilgili bilgi vermeden önce alan derinliğinin ne olduğunu 

anlamaya çalışalım. 

 

 Alan derinliği 

 

Diyafram açıklıklarının, objektiften geçerek filme etki eden ışık miktarını 

ayarlamasının yanında, ikinci bir görevi de alan derinliğini belirlemesidir. Alan derinliği, 

netliğin ayarlanmış olduğu yüzeyin berisinde ve ötesinde uzanan netlik bölgesidir. Yani 

fotoğrafın ön plandaki en net bölgesi ile arka plandaki en net siluet bölgesi arasındaki 

uzaklıktır. Net alan derinliğinin kontrolü, fotoğrafçının vazgeçilmez olanaklarından biridir. 

Net alan derinliğini belirlerken aşağıdaki üç koşulun birbirlerini etkileyeceği düşünülmelidir. 

Bunlar netlenen konunun fotoğraf makinesinden uzaklığı, kullanılan objektifin odak uzaklığı 

ve seçilen diyafram değeridir.  
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 Cismin uzaklığı  

 

Yakındaki cisimlere yapılan netleme ile daha az, uzaktaki cisimlere yapılan netleme 

ile daha fazla net alan derinliğine sahip oluruz. (Şekil 1.1) 

 

Şekil 1.1: Alan derinliğinin cismin uzaklığına göre değişimi 

 Objektifin odak uzaklığı  

 

Uzun odaklı objektifler, geniş açılı objektiflere göre daha kısa net alan derinliğine 

sahiptirler. (Şekil 1.2) 
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Şekil 1.2: Alan derinliğinin objektiflerin odak uzaklığına göre değişimi 
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Şekil 1.3: Alan derinliğinin objektifin odak uzaklığına bağlı değişimi 

 

Fotoğraf 1.2: 28 mm , f:22 geniş açılı objektifin net alan derinliği fazladır. 

 

Fotoğraf 1.3: 100mm, f:22 uzun odaklı objektifin net alan derinliği azdır 

http://www.fotokritik.com/views/templates/yardim/dokuman/fotoegitim/photos/3.cekim_teknikleri_clip_image032.jpg
http://www.fotokritik.com/views/templates/yardim/dokuman/fotoegitim/photos/3.cekim_teknikleri_clip_image034.jpg
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Alan derinliği objektifin odak uzaklığına bağlı değişimi: Objenin görüntüsünün aynı 

boyda olması için sol üstteki fotoğraf yakından, sağ üstteki ise uzaktan çekilmiştir. Mesafe 

değiştiği için perspektifte de farklılıklar ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

 

 Diyaframın açıklığı 

 

Diyafram kısıldıkça net alan derinliği artar ancak diyafram çapı büyüdükçe net alan 

derinliği de buna paralel olarak azalır. (Şekil 1.3), (Şekil 1.4), (Şekil 1.5) 

 

Fotoğraf 1.4: Net alan derinliği, diyafram kısıldıkça artar, açıldıkça azalır. 

http://www.fotokritik.com/views/templates/yardim/dokuman/fotoegitim/photos/3.cekim_teknikleri_clip_image038.jpg
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Şekil 1.5: Diyafram açıklığına göre alan derinliği 

 

Fotoğraf 1.5: 100 mm, f:22, Diyaframa bağlı olarak net alan derinliğinin değişmesi: Kısık 

diyaframda net alan derinliği artar. 

http://www.fotokritik.com/views/templates/yardim/dokuman/fotoegitim/photos/3.cekim_teknikleri_clip_image039.jpg
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 Fotoğraf 1.6: 100 mm,   100 mm f:4 

Diyaframa Bağlı Olarak Net Alan Derinliğinin değişmesi: Açık diyaframda net alan derinliği 

azalır. 

Kullandığımız fotoğraf makinesi dijital olsun ya da olmasın bir konuyu çekerken 

istediğimiz yeri netleyemezsek, çektiğimiz fotoğraf çok farklı etki yaratabilir. Bu nedenle 

fotoğrafta netliği mutlaka kendimiz kontrol etmeliyiz. Kullandığımız makinelerde birçok 

ayar gibi netlemeler  de otomatik olarak makine tarafından yapılmaktadır. Özellikle manzara 

çekerken uzaktaki nesneler kadar yakındaki nesnelerin de olabildiğince net olmasını isteriz. 

Bu isteğimizi pratikte uygulayabilmek için de odaklamanın nereye yapıldığı önem kazanır. 

Doğrudan sonsuza odaklama yapmak bunun için yeterli midir? Değildir. Lensimizin üstünde 

bulunan ve odaklamanın değişmesiyle sürekli hareket eden bölümle konuyu açıklayalım. 

 

Fotoğraf 1.7: Uzaklık çizelgesi ('Distance Scale') 
 

http://www.fotokritik.com/views/templates/yardim/dokuman/fotoegitim/photos/3.cekim_teknikleri_clip_image041.jpg
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Tüm nesnelerin kabul edilebilir ölçüde net çekilebildiği, azami alan sağlayan 

mesafeye hiperfokal mesafe deniliyor. (Şekil 1.4) Hiperfokal mesafe için şu iki tanımlamayı 

da yapabiliriz: 

 Hiperfokal mesafe, o noktaya netleme yaptığımızda, sonsuzdaki nesneleri kabul 

edilebilir derecede keskin çekebileceğimiz en yakın mesafedir. Daha basit ifade 

ile, azami alan derinliği elde edebilmek için odaklama yapmamız gereken 

noktadır. 

 Hiperfokal mesafe, sonsuza netlenmiş bir lens için, ötesindeki tüm nesnelerin 

kabul edilebilir derecede keskin olduğu mesafedir. 

 

Şekil 1.4: Hiperfokal mesafe 

Hiperfokal mesafeyi ayarlamak için: 

 Kadrajınızı oluşturun. 

 Kullanmak istediğiniz f değerini fotoğraf makinenizden seçin. 

 Lensinizi ve/veya makinenizi manuel odaklamaya alın (Lenste ve/veya 

makinedeki odaklama düğmelerinden MF/M seçili olsun.). 

 Odaklama bileziğini çevirerek uzaklık çizelgesindeki sonsuz simgesinin 

kullandığınız diyafram değerinin üstündeki çizgiye gelmesini sağlayın. Bu 

şekilde odaklanan nokta çizgisinin hiperfokal mesafeyi göstermesini sağlıyoruz. 

Aşağıdaki örnekte f/16 değeri için hiperfokal mesafeye odaklama yapıyoruz.  

 

Fotoğraf 1.8: Sonsuz simgesinin, kullandığımız f-durağı değerine (burada f/16) getirilmesi 

(Kırmızı  çizgi yani odaklanan noktayı gösteren çizgi de hiperfokal mesafeyi göstermektedir.) 
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 Konunun uzaklığına göre alan derinliği hesabı: Alan derinliği, keskin ve net 

bölgenin odak noktasına göre fotoğraflanan bölgenin ne kadarının net olarak 

görüleceği şeklinde açıklanabilir. 

 

3 temel öge ile alan derinliği üzerinde başarılı olabilirsiniz. Bu, sizleri fotoğraf 

konusunda ileriye taşıyacaktır. 

 

 1.Lens uzunluğu (odak mesafesi) 
Kısa lens(geniş açı)=daha uzun alan derinliği 

Uzun lens(zoom)=daha kısa alan derinliği 

 

 2.Açılış (F stop) 
Geniş açılış(düşük F-STOP)=daha kısa alan derinliği 

Dar açılış(yüksek F-STOP)=daha uzun alan derinliği 

 

 3.Cisme olan mesafe (lensin cisme olan mesafesi) 

Kısa mesafe=daha kısa alan derinliği 

Uzun mesafe=daha uzun alan derinliği 

 

 Görüş alanı: Görüş alanı belirli bir lens tarafından oluşturulan resim boyutu (en 

ve boy), kamera görüntüleyici boyutu ve nesneye olan mesafenin bileşimidir. 

Eğer görüş alanı uygun değilse görüş alanını artırmak veya azaltmak için mm 

açısından farklı lensler kullanılmalıdır.  
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Şekil 1.5: Görüş alanı 

Kamera lensleri genellikle iki kısma ayrılır: sabit odaklı lensler ve değişken odaklı 

lensler (ya da zoom lensler). Sabit odaklı bir lens sabit odak mesafesine sahiptir, değişken 

odaklı lens ise odak mesafesini değiştirebilir. Odak mesafesi merceğin optik merkezinden 

merceğin arkasında bulunan bir odak noktasına olan uzaklıktır. Bu uzaklık lensin üzerinde 

mm cinsinden yazılıdır ve mercek tarafından oluşturulan görüş alanını ifade eder. 

 

Bu üç öge;  

1-Çekmek istediğiniz objeye olan uzaklık (odakladığınız nokta) 

2-Kullanılacak odak açıklığı (diyafram açıklığı. f4, f5.6, f8, f11 vs.) 

3- Objektifin konuya uzaklığı. Ör. 20,24,28,35 mm geniş açı, 40-60mm normal, 60mm 

ve üstü telefoto olarak ifade edilir. 

 

Obje ile olan uzaklığınız ayarlanması işin kolay kısmıdır, Örneğin çekmek istediğiniz 

obje ile aranızda 10metre mesafe varsa alan derinliği açısından 35mm gibi bir mercekle 

işiniz son derece kolaydır. Fakat obje ile aranızda 100m mesafe varsa alan derinliğinin 

çekimi için fotoğrafçıya geniş bir aralık kalacaktır. İşte bu noktada fotoğrafçı özgürce 

istediği alanda çalışır. 

 

Alan derinliği fotoğraflarda kendinizi ifade edebilmeniz için çok iyi bir fırsat sayılır. 



 

15 

 

Alan derinliği hesaplama formülü: 

 

f: lensin odak mesafesi 

D: cisim ile lens arasındaki mesafe 

V: cismin dikey boyutu 

H: cismin yatay boyutu 

v: merceğin dikey boyutu (aşağıdaki tabloda bakın) 

h: merceğin yatay boyutu (aşağıdaki tabloda bakın) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda farklı mesafelerdeki konuların çekimini 

yapabileceksiniz. 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 Fotoğraf makinesi,  

 Tele objektif 

 Yardımcı ekipman ve aksesuarlar ( flaş, filtre, tripot vb.) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Konu uzaklığı ve görüş açısına göre odak 

uzaklığını (tele objektif) belirleyiniz. 

 Alan derinliğinin seçeceğiniz objektifin 

odak uzaklığına göre değişeceğini 

unutmayınız. 

 Uygun odak uzaklığındaki objektifi 

(teleobjektif) makineye takınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Gerektiğinde makineyi\ objektifi tripoda 

takınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Vizörden istenilen görüş açısının 

uygunluğunu kontrol ediniz. 
 Sistemli olunuz. 

 Konuyu anlatan en iyi kadrajı yapınız.  Farklı kadrajları deneyiniz. 

 Diyafram\ enstantane ayarlarını yapınız. 
 Gerekiyorsa öğrenme faaliyetine dönerek 

konuyu tekrar ediniz.  

 Netlik ayarınızı yapınız. 
 Netlik ayarınızı yaparken neyi ifade 

etmek istediğinizi iyi belirleyiniz. 

 Çekimi yapınız.  Dikkatli, düzenli ve sistemli olunuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

17 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Konunun uzaklığına göre kullanacağımız objektif değişken odaklı olmalıdır. 

2. (   ) Objenin net bir şekilde görüntülendiği alana alan derinliği denir. 

3. (   ) Fotoğrafı çekilen obje fotoğraf makinesine yaklaştıkça alan derinliği artar. 

4. (   ) Diyafram açıklığı alan derinliğini etkileyen faktörlerden değildir. 

5. (   ) Uzun odaklı objektifler geniş açılı objektiflere göre daha az alan derinliğine 

sahiptir. 

6. (   ) Hiperfokal mesafe, tüm nesnelerin kabul edilebilir ölçüde net çekilebildiği, azami 

alan sağlayan mesafedir. 

7. (   ) Lenslerin odak uzaklıkları alan derinliğini etkilemez. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız EVET, 

uygulayamadıysanız HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Farklı mesafelerdeki konuların çekimi ile ilgili çekilmiş 

fotoğrafları incelediniz mi? 
  

2. Çekimini yapacağınız konuları tespit ettiniz mi?   

3. Fotoğraf makinesi, objektif ve diğer ekipmanları hazırladınız 

mı? 
  

4. Odak uzaklıkları farklı objektiflerle çekim yaptınız mı?   

5. Çekimini yaptığınız konuların fotoğraflarını incelediniz mi?   

6. Elde ettiğiniz sonuçları aranızda tartıştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET”ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

 

Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Yakındaki konuların fotoğrafını tekniğine uygun çekebileceksiniz. 

 

 
Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 Konu ile ilgili çekilmiş fotoğrafları inceleyiniz. 

 Makro çekim için gerekli lens ve diğer yardımcı ekipmanları ( tripot, makro 

lens, uzatma tüpü, ters çevirme halkası, yakınlaştırıcı mercekler) hazırlayınız. 

 Çekimini yapacağınız objeleri tespit ediniz. 

 

2. YAKINDAKİ KONULARIN ÇEKİMİ (MAKRO ÇEKİM) 

 

1.1.Yakın Plan Çekimler (Makro, Close-up) 
 

Close-up fotoğraf, konuya yakın plan yapılan çekimleri kapsar. Bir fotoğrafın close-up 

sayılabilmesi için, konunun film üzerine düşen büyüklüğü x0,1 (1/10) den başlamalı ve 

giderek büyümelidir. Makro fotoğrafta ise konunun film üzerindeki büyüklüğü x1 (1/1) den 

yani gerçek büyüklüğünden başlayarak x10 (10/1) a kadar büyümüş olmalıdır. Bundan daha 

fazla büyütülmüş görüntüler mikro fotoğraf konusuna girmektedir. 

 

Yakın plan çekimlerin doğa fotoğrafçılığında ayrı bir yeri vardır. Konusunu çiçekler, 

böcekler, mantarlar, yosunlar, likenler ve çeşitli doğal dokuların oluşturduğu yakın plan özel 

ekipman kullanılarak elde edilir. 

 

1.1.1.Tanımı ve Amacı:  
 

Daha küçük ayrıntıların ve çok küçük nesnelerin çekilmesi işlemine yakın plan ya da 

makro çekimler denir. Daha yakın planların çekilmesi için tasarlanmış objektiflere ise makro 

objektifler denir. Minik canlıların ya da nesnelerin dünyası inanılmaz zenginliğe sahiptir ve 

buralardan ilginç kompozisyonlar düzenlenebilir. Makro çekimler yalnızca çok küçük 

canlıları ya da detayları içermez. Bir kayalıkta oluşmuş çiçek demeti de bir makro 

çalışmasıdır. Makro kelimesi “büyütülmüş” ya da “büyük” anlamına gelir. Dolayısıyle 

makro fotoğraf nesnelerin büyütülmüş haline denir. Teleobjektiflerin uzaktaki konuyu 

yakınlaştırması aynı şey değildir. Makroobjektifler daha yakın alana netleme olanağı 

sağlayarak objelerin büyütülmesine neden olur. Yakın plan çekimler kimi zaman herhangi 

bir objektif önüne takılan ve bir büyüteç mantığı ile çalışan filtreler yardımıyla da yapılır. 

Bunlara “close-up” filtreler denir. Close-up filtrelerin, değişik oranlarda büyütme sağlayan 

çeşitleri vardır. Bunlar objektif üzerine arka arkaya takılarak kullanılır. Kimi zaman ise 

objektif ve makine arasına takılan ve odak uzaklığını artırarak makro çekimler yapılmasına 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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olanak sağlayan uzatma tüpleri (extension tubes) kullanılır. Bu tüpler, içinde objektif ve 

benzeri malzemeler olmayan metal borulardır. Uzunlukları değişen bu tüplerin görüntü 

kalitesine hiçbir etkisi yoktur. Ancak ışık geçirgenliğini fazlasıyla etkiler. Bu tip malzemeyi 

tercih edecek kullanıcı makinesine uygun olan bayonet (tırnaklı objektif bağlantısı) tipini 

tercih etmelidir. Çünkü bu tüplerin bayonet sistemleri çok çeşitlidir. 

 

Ayrıca uzatma tüplerine benzeyen yakın çekim körükleri de makro çekimler için 

kullanılır. Bu tip de körük ray üzerinde hareket eder ve daha hassas netleme yapmaya olanak 

tanır. 

            

Fotoğraf 2.1: Close-up lens    Fotoğraf 2.2: Makro körüğü 

2.1.2. Önemi:  
 

Makro çekimlerin önemi kullanıldığı alanlardan gelmektedir. Detay gerektiren birçok 

alanda kullanılmaktadır.  

 

2.1.3. Dünyada ve Ülkemizde Durumu  
 

100 yılı aşkın bir geçmişi olan fotoğraf teknolojisi belli süreçlerden geçerek gelişmiş 

ve bölümlere ayrılmıştır. Portre, stüdyo, belgesel, spor, vahşi doğa, makro vb. dallarda 

uzmanlaşmanın sonucunda her bir alanda uzman fotoğrafçılar yetişmiştir. 

 

Fotoğrafçıların belli alanlarında uzmanlaşmaları o alandaki gelişmeleri hızlandırırken 

daha iyi sonuçların da elde edilmesine sebep olmuştur. 

 

Ülkemizde henüz bu alanlara ayrılma çok keskin çizgilerle belirlenememiş olsa da  

dünyada örneklerine baktığımızda genelde her bir fotoğrafçının ayrı bir alanda özelleştiği 

görülür. Bu sayede daha iyi sonuçlar elde edilir ve profesyonelleşme oluşur.  
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Genelde özel ekipmanla yapılan makrofotoğrafçılığı, sinek, böcek gibi hayvanları 

fotoğraflama, doku parçalarını (kumaş, kağıt vb gibi) görüntüleme ve benzeri durumlar için 

kullanılır. Ayrıca ülkemizde üç ayrı TV kanalında gösterilen C.S.I (Crime Scene 

Investigation – Suç Yeri Araştırma) dizilerinde olduğu gibi adli tıp dedektifleri de özellikle 

küçük ebatlı delilleri fotoğraflarken bu objektiflerden yararlanırlar. 

 

2.1.4. Kullanım Alanları 
 

Makro tekniği kullanılarak çekilen fotoğrafların büyük bir çoğunluğu böcek türündeki 

(sinek, böcek vs.) hayvanları kapsar. Özellikle bu alanda çalışan yüzlerce fotoğrafçı vardır.  

 

Kullanılan objektiflere bağlı olarak sinek portresi bile çekilebildiği için tercih edilen 

makrofotoğrafçılık, çok ilgi görmektedir. İnsan gözünün ayrıntılarını algılaması mümkün 

olmayan sinek, karınca vb. gibi hayvanların fotoğrafları dikkat çekici olmaktadır.  

 

Makro fotoğrafçılığın kullanım alanlarından biri de bilimsel araştırmalardır. 

Mikroskoplara bağlanarak çekilen fotoğraflar bilimsel amaçlı kullanılmakta ve bilime hizmet 

etmektedir. Bu tip kullanımda fotoğraf makinesi objektif kullanmadan doğrudan mikroskoba 

bağlanır. Alınan fotoğraflar ise mikroskobun büyütme oranına göre değişen (birkaç kez 

büyütmeden milyonlarca kez büyütmeye kadar) büyütmeye sahip olurlar. Burada dikkat 

edilmesi gereken şey, mikroskobun fotoğraf makinesi ile kullanıma uygun olmasıdır. 

Mikroskop kullanılarak yapılan fotoğraflama tekniğine “photomicrography” adı verilir ve bir 

anlamda makro fotoğrafçılığın değişik bir türü olarak tanımlanabilir.  

 

Hobi ve sanatsal fotoğrafçılığın dışında adli tıp, gıda fotoğrafçılığı, takı katalogları 

çekiminde, endüstriyel ürünlerin çekiminde gezi ve doğa fotoğrafçılığında, bilimsel 

araştırmalarda makro çekim kullanılmaktadır. 

 
2.1.4.1. Araştırmalar 

 

Adli tıp, tıp, bilgisayar mikro teknolojisi, botanik, entomoloji (böcek bilimi), arkeoloji 

ve birçok bilimsel araştırma yapan dallarda makro çekime ihtiyaç duyulmaktadır. Adli tıpta 

olay yerinde ince detayların fotoğraflanmasında delillerin toplanmasında, tıpta biyomedikal 

fotoğrafçılık olarak bilinen fotoğrafları kapsar. “Oflamik” olarak bilinen göz fotoğrafçılığı 

insan gözünün tüm yapısal özelliklerini görüntülemek için kullanılır. Botanikte bitkilerin, 

entomolojide böceklerin, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan heykelcik, takı ve süs eşyalarının 

detaylandırılmasında makro çekimler tercih edilir. 

 

2.1.4.2. Gezi, Doğa ve Tanıtım 

 

Tatil ve dinlenme amaçlı yapılan gezilerde doku oluşturmuş bir ağaç gövdesi, taş 

parçası, bir kelebek ya da bir çiçek insanların hep ilgisini çekmiştir. Bu küçük detayları iyi 

bir makroobjektif ile görüntülemek her zaman ilgi çekici olmuştur. Doğanın bize sunduğu bu 

farklılıkların yanında tarihi bir mekânda detay almak da makro çekim için ilgi çekici 

konulardır. 
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2.1.4.3. Sanat fotoğrafçılığı 

 

Yukarıda sıraladığımız alanların dışında sanatsal amaçlı da kullanılmaktadır. Örneğin 

bir böceğin gözlerinin oluşturduğu ya da ağaç kabuğunun oluşturduğu doku, sanatsal amaçlı 

kullanılabilecek konulardır. İçinde renk, doku, koram gibi tasarımın temel ilkelerinin ön 

plana çıktığı konular sanatsal amaçlı makro çekimlerde tercih edilir. 

 

2.2. Yakın Plan (Makro) Çekim Ekipmanları 
 

2.2.1. Makro Objektifler 
 

Yakın çekim için kullanılabilecek malzemelerin en mükemmeli makro objektiflerdir. 

Bu tip objektifler sonsuzdan yaşam boyutuna (1:1) kadar netlik yapabilme özelliğine 

sahiptirler. Bu objektiflere uzatma tüpü ilavesiyle 2:1 (gerçek boyutta 1 cm olan böceğin 

film üzerinde 2 cm olarak görünmesi) ve daha fazla büyütme oranlarına ulaşılabilir. En çok 

kullanılan makroobjektif tipi 50 mm dir (bazı markalarda 55 mm). Buna ilave olarak 100 ve 

200 mm odak uzunluklu makroobjektifler de mevcuttur. Bu tip uzun odaklı makroobjektifler 

yakınına kolaylıkla yaklaşılamayan böcek, kelebek ve benzer konuların nispeten uzaktan 

görüntülenmesi için çok uygundur. 

 

Mevcut ışık altında makro objektif ile çekim yaparken genellikle uzun enstantane 

kullanılır ve bu durumda sağlam bir sehpa kullanımını zorunlu kılar. Yakın çekim için 

ihtiyaç duyulan bir diğer malzeme de netleme rayıdır. Çok yakındaki nesnelere netleme 

yaparken normal koşullarda objektifimizin netlik ayar halkası ile oynadığımızda makinamız 

sabit kaldığı hâlde objektif ileri geri giderek film düzlemi ile objektif arasındaki mesafe uzar 

ya da kısalır. Öte yandan objektif ileri geri oynatıldığında objektif ile nesne arasındaki 

mesafe de değişmekte ve her yeni ayarda yeni bir objektif film düzlemi mesafesi ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda da nesneyi tam olarak netleme olanağı ortadan kalkar. 
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Fotoğraf 2.3: Makro lens 

 

Fotoğraf 2.4: Makro lens ile çekilmiş fotoğraf 
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Sonuç olarak bu iki mesafeden birisi sabitlenip diğeri değiştirilerek netlik yapmak 

gerekecektir. 35 lik SLR kameralarda bu işlemi yapmanın en pratik yolu önce film düzlemi-

objektif mesafesini belirlemek (örneğin 1:1 yaşam boyutu) sonra da objektif ile birlikte 

makina gövdesini bir netleme rayı üzerine monte ederek gövde ile birlikte tüm sistemi 

kontrollü bir biçimde ileri ve geri hareket ettirerek netliği ayarlamaktır. 

 

2.2.2. Uzatma Tüpü (Extension Tube): 
 

İyi bir yakın çekim için en etkin yöntem, film düzlemi ile objektif arasındaki 

mesafenin uzatılmasıdır. Uzatma tüpleri objektif ile makine gövdesi arasına monte edilerek 

bu işlevi yerine getiren araçlardır. 

 

Söz konusu tüpler genellikle üç ayrı boyuttan oluşan bir set hâlinde satılır ve gerek tek 

gerekse üst üste takılıp birlikte kullanılabilir. Ana objektifin netlik ayarı sayesinde 

görüntünün farklı boyutları net olarak fotoğraflanabilir. Uzatma tüpleri boyut itibariyle fazla 

yer kaplamayan malzemeler olduğundan kullanımı da oldukça pratiktir. 

 

Fotoğraf 2.5: Uzatma tüpleri (extension tube) 
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Fotoğraf 2.6: Uzatma tüpü ile çekilmiş fotoğraf 

2.2.3. Körük (Bellows) 
 

Uzatma konusunda tüplerle aynı işlevi gören bir başka malzeme de körüklerdir. 

Tüplere göre avantajları ana objektif ile gövde arasına daha fazla mesafe koyabilmesi ve 

takıp çıkarma zahmetine katlanmadan her ölçüde uzatma mesafesini ayarlama imkânı 

vermesidir. Bir uzatma körüğü ve 100 mm objektif ile sonsuz mesafeden 1:1 (yaşam boyutu: 

görüntülenen nesnenin gerçek boyutunun 24x36 mm ebadındaki film düzleminde de aynı 

boyutta görüntülenmesi) daha yakın çekimlere kadar fotoğraf çekmek mümkündür. 
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Fotoğraf 2.7: Körük 
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Fotoğraf 2.8: Makro çekim için körük ve netleme rayı 

2.2.4. Ters Çevirme Halkası (Reversal Ring):  
 

Bu işlemde de close-uplarda olduğu gibi film düzlemi ile objektif arasındaki mesafe 

değişmediği için ilave poz düzeltmesine gerek duyulmaz. Bu yöntem en iyi orta ebat geniş 

açı objektiflerde (20-30 mm) sonuç verir. 

 

Bu tip objektifler geniş bir görüş açısını 24 x 36 mm’lik film boyutuna sığdırmak 

üzere tasarlandıkları için makineye ters takıldığında küçük boyutlu bir görüntüyü film 

üzerinde büyütme işlevi görürler. Vidalı sistemle makineye monte edilen objektiflerin 

çoğunun ön kısmında objektifi ters takmaya imkân sağlayan ilave vida yivleri bulunur. 

Bununla birlikte objektifinizde ters takmaya imkân veren vida sisteminin de bulunmadığı 

durumlarda objektifinizi ters çevirip ön kısmını makinenizin objektif yuvası üzerine iyice 

kapattıktan sonra makine içine ışık geçmeyecek şekilde yakın çekim yapabilirsiniz. 
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Fotoğraf 2.9: Ters çevirme halkası (reversal ring) 

 

Fotoğraf 2.10: Ters çevirme halkası (reversal ring) ile çekilmiş fotoğraf 

Böyle bir durumda objektifin netlik ayarı kullanılamayacaktır ve önerilen sistemi 

objektifin makineden ayrılmaması için iki elinizle idare etmeniz gerekecektir. Netlik ayarını 

ise makine ve objektifi birlikte ileri-geri oynatarak sağlayabilirsiniz. Objektifin ters takılması 

yakın çekim imkânı sağlayan en basit ve hızlı yöntem olmakla beraber,bu yöntemin verdiği 

sonuçlar oldukça sınırlıdır. Hangi objektifi ters kullanırsak kullanalım, ancak tek bir netlik 

mesafesi olacağı için değişik noktalara netleme yaparak kadrajı değiştirme olanağı yoktur. 

Başka bir ifadeyle her tip objektif için ancak bir tek görüntü boyutu mevcuttur. 
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2.2.5. Yakınlaştırıcı Mercekler (Close-up Lenses):  
 

Yakınlaştırıcı objektifler filtrelere benzer malzemelerdir ve objektifin ön kısımındaki 

filtre vidalanan kısma takılırlar. Makinenize takılı normal objektiflerin optik yapısını 

değiştirerek konuya daha fazla yaklaşıp net görüntü elde etmeye yararlar. 

Film düzlemiyle objektif merkezi arasındaki mesafe sabit kaldığı için poz değerlerinde 

düzeltme yapmak gerekmez. Yakın çekim için kullanımı en kolay malzeme olmakla birlikte, 

elde edilen netice açısından pek tatminkâr değildir. Her şeyden önce makinenizde takılı olan 

objektif önüne başka bir mercek konularak kullanılacağı varsayılarak imal edilmediği için 

çoğu zaman normal objektifinizle close-up objektifler birbiriyle optik açıdan uyum 

sağlamayacaktır. Bu olumsuzluk da elde edilen görüntü kalitesine yansır. 

 

Fotoğraf 2.11: Yakınlaştırıcı mercekler (close-up lenses):  

Öte yandan diğer yakın çekim araçlarına göre close-up objektifler taşıması ve 

kullanımı kolay malzemelerdir. +5 ölçüsündeki bir close-up objektif, kullanım yerine göre 

oldukça iyi neticeler verebilir. +10 ölçüsündekiler ise ana objektif çok açık diyaframda 

kullanıldığı zaman kenarlarda netlik kaybına yol açar. +20 ölçüsündeki close-up 

objektiflerde objektif merkezine doğru artan bir netlik kaybını göze almak gerekecektir. Bu 

tip close-uplar kullanıldığında küçük diyafram kullanılarak (f/11 ve daha küçük diyaframlar) 

netlik kaybı azaltılabilir. 
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Fotoğraf 2.12: Farklı yakınlaştırıcı merceklerle çekilmiş fotoğrafların etkisi 

2.3. Makro Çekimde Pozlandırma (Körük Faktörü) 
 

Bir objektifin f/stop değeri, sonsuza netlendiği zaman toplayabildiği ve içinden 

geçirdiği ışık miktarını belirler. Üzerinden netlik ayarı yapılan konu sonsuz mesafedeki 

yerinden fotoğraf makinesine doğru yaklaştıkça objektifimiz makinenin arka kısmındaki film 

düzleminden uzaklaşmaya başlar. Bu durumda objektif içinde toplanan ve film üzerine düşen 

ışık, konu objektife iyice yaklaştıkça git gide azalır. Başlangıçta pek önemli olmayan bu ışık 

azalması konuya çok yakın olduğumuzda iyice fark edilebilir hâle dönüşür. Konudan 

yansıyan ışık objektifin içinde iyiden iyiye azalmıştır. 
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Fotoğraf 2.13: Körük kullanılan fotoğraf makinesi 

Özetlenecek olursa konuya ne kadar yakın isek net görüntü elde etmek için film 

düzlemi ile objektif arasındaki mesafeyi o oranda artırmamız gerekir ki, bu da görüntüyü net 

olarak büyütmekle beraber film üzerine düşen ışığın yine oransal olarak azalmasına neden 

olur. Normal ışık altındaki makro çekimlerde bu teknik koşuldan dolayı uzun poz değerleri 

kullanılması gerekir. 

 

İçinde otomatik poz değeri ölçüm fonksiyonları olan fotoğraf makinelerinde her ışık 

koşuluna göre gereken poz değerleri programlanmış bir şekilde seçenekler halinde karşımıza 

gelecektir. Ancak görüntülenen nesnenin yakın çekimle elde edilecek büyütülmüş 

fotoğraflarında doğru poz değerlerini belirlemek için bazı noktalara dikkat etmekte fayda 

vardır. Böyle durumlarda yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

El pozometresi ile ölçüm yapın. El pozometreniz yoksa konu üzerinden yansıyan ışığı 

makinenizin içindeki pozometre ile de ölçebilirsiniz. Ancak bu durumda ölçüm yaparken 

makro objektif veya uzatma tüpü poz değerlerini etkileyeceği için makinanıza normal bir 

objektif takarak ölçüm yapmanız gerekecektir. 

 

Yakın çekim için kullandığınız araç her ne ise (close-up objektif, uzatma tüpü ya da 

körüğü, makro objektif vs) bu araç yardımıyla konu üzerine netleme yapın. Konunun gerçek 
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boyutu ile fotoğraflanacak görüntünün boyutunun oranını tasarlayın. 35 mm SRL bir 

fotoğraf makinesinde vizörün ebadı 24 x 36 mm dir. Eğer görüntülenecek nesnenin gerçek 

yüksekliği 48 mm ise ve vizöründen bakıldığında kadrajın kısa kenarı içine sığıyorsa (24 

mm) bu durumda görüntü boyut oranı 1:2 dir. Bir başka ifade ile gerçekte 48 mm olan bir 

böcek bu durumda fotoğraf filmi üzerinde 24 mm olarak (gerçek boyutun yarısı kadar) 

görüntülenecektir. Eğer kısa kenarın yarısına kadar geliyorsa (12 mm) bu durumda görüntü 

oranı 1:4 ‘tür. (48 mm boyundaki böcek film üzerinde 12 mm olarak kaydedilecektir). Eğer 

böceğin yarısı kısa kenarı dolduruyorsa ve görüntü net ise bu durumda böceğin gerçekte 24 

mm olan bir bölümü film üzerinde de 24 mm olarak kaydedilecektir ki bu görüntü oranına 

1:1 ya da yaşam boyutu denir. 

    

Fotoğraf 2.14: Körük kullanılmış makine ile çekilmiş fotoğraf örnekleri 

Daha sonra aşağıdaki tablo yardımıyla seçtiğimiz görüntü oranına karşılık gelecek poz 

düzeltme miktarını ilk ölçtüğümüz poz değerlerine uygulayıp gerekli poz ayarlamasını 

yapmalıyız. Bu düzeltme miktarlarını diyafram değerlerinde yapabileceğiniz gibi ihtiyacınıza 

bağlı olarak enstantane değerlerinde de yapabilirsiniz. 

 

2.4. Makro Çekimde Alan Derinliği-Diyafram İlişkisi 
 

Alan derinliğini, netleme yapılan objenin önü ve arkası arasındaki bölgenin net olarak 

görülebilen uzunluğu olarak tanımlayabiliriz. Alan derinliği, fotoğrafı diğer sanat dallarından 

ayıran önemli bir özelliktir. Çekilmek istenen fotoğraf için seçilen alan derinliği fotoğrafçılar 

arasında farklılıklar gösterebilir ve görecelidir. 

 

Alan derinliğine etki eden faktörleri vereceğimiz örneklerle nasıl kullanılabileceğimizi 

birlikte görelim. 

 

 F-Stops:  

 

Lensinizdeki farklı açıklıklar, f/stoplar, f/sayıları veya f/değerleri adı verilen bir dizi 

rakamlarla ifade edilir. F-değeri odak uzaklığının efektif diyafram çapına bölünmesi ile elde 

edilir. Her bir f/değeri lensten geçen belli bir ışık değerini temsil eder. 
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Daha küçük sayılar açık diyafram f/değerleri, daha büyük sayılar daha kısık diyafram 

f/değerleri ile ifade edilirler. Kısık diyaframı ifade eden büyük sayılar lensten daha az ışık 

geçişine neden olur. 1 stopluk ölçekte her bir f/değeri arasında bir adım yukarı geçiş (f:8 den 

f:11 örneğin), geçen ışık miktarını tam olarak yarıya indirir. Dolayısı ile poz miktarı da 

yarıya iner. Diyafram ölçekleri bu yazının en sonunda gösterilmiştir. 

 

 Alan derinliğine üç faktör etki eder: 

 1.Diyafram açıklığı (f değeri olarak da ifade edilir.) 

 2.Lens üzerinde seçilen odak uzaklığı 

 3.Konuya olan uzaklık (çekim mesafesi) 

      

Fotoğraf 2.15:Kısık diyaframla daha fazla alan derinliği elde edilmesi 

Alan derinliğine etki eden faktörlere kısaca bakalım: 

 

 Daha kısık diyafram daha fazla alan derinliği verir.  

 Soldaki fotoğrafta çekim değerleri: Lensin odak uzaklığı 70 mm, çekim 

mesafesi 130 cm, diyafram açıklığı f/2.8, ISO Değeri 200’ dür. 

 Sağdaki fotoğrafta çekim değerleri: Lensin odak uzaklığı 70 mm, 

çekim mesafesi 130 cm, diyafram açıklığı, f/11, ISO Değeri 200’ dür. 

 

Soldaki fotoğrafta  daha az alan derinliği (netlik derinliği) olduğu görülür. Erkek 

manken, netleme noktası olarak seçilmiştir. 

     

Fotoğraf 2.16: Kısık diyaframla daha fazla alan derinliği elde edilmesi 
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 Odak uzaklığı kısaldıkça alan derinliği artar.  

 Soldaki fotoğrafta çekim değerleri: Çekim mesafesi 140 cm, diyafram 

açıklığı  f:5.0, odak uzaklığı 70mm, ISO değeri 200’ dür. 

 Sağdaki fotoğrafta çekim değerleri: Çekim mesafesi 140 cm, diyafram 

açıklığı  f:5.0, odak uzaklığı 24 mm, ISO değeri 200’ dür. 

 

24 mm lens (veya odak uzaklığı) ile yapılan çekimde alan derinliğinin 70 mm odak 

uzaklığında yapılan çekime göre daha fazla olduğu görülür. Erkek biblo netleme noktası 

olarak seçilmiştir. 

       

Fotoğraf 2.17: Odak uzaklığı kısıldıkça alan deriliğinin artması 

 Çekim mesafesi arttıkça, alan derinliği artar 

 Soldaki fotoğrafta çekim değerleri: Çekim mesafesi 100 cm, diyafram 

açıklığı  f:6.3, odak uzaklığı 35 mm, ISO değeri 200’ dür. 

 Sağdaki fotoğrafta çekim değerleri: Çekim mesafesi 400 cm, diyafram 

açıklığı  f:6.3, odak uzaklığı 35 mm, ISO değeri 200’ dür. 

 

4 metre mesafeden yapılan çekimde (sağdaki fotoğraf) netlik /alan derinliğinin 1 

metreden (soldaki fotoğaf) yapılan çekime göre daha fazla olduğu görülür. Erkek manken, 

netleme noktası olarak seçilmiştir. 

 

Fotoğraf 2.18: Çekim mesafesi arttıkça, alan derinliğinin artması 
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Alan derinliğinin diğer önemli özelliği de netleme yapılan konunun önündeki net 

mesafenin konunun arkasındaki net mesafeden daha kısa olmasıdır. Soldaki fotoğrafta 

bibloya netleme yapılmıştır. 70 mm odak uzaklığına ve f:5.0 diyafram açıklığında çekim 

yapılmıştır. Biblo ve şişeler makineye göre 10 cm eşit aralıklarla dizilmişlerdir. Etiketler 

üzerindeki yazılar incelendiğinde biblonun arkasında kalan şişe etiketlerindeki yazıların 

öndekilere göre simetrik dizilimde daha net ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Kadın biblo 

netleme noktası olarak seçilmiştir. 

 

 Artırılmış etki: Aynı anda her üç değişken (diyafram – odak uzaklığı ve konuya 

olan mesafeniz) üzerinde alan derinliğini artırıcı veya azaltıcı yönde düzenleme 

yaptığınızda alan derinliğinin azalması veya artması etkisi daha şiddetli 

olacaktır. 

 

2.5. Yakın Çekim (Makro) Fotoğrafların İncelenmesi 
 

Bilinçli bir fotoğrafçı hangi durumlarda az veya fazla alan derinliğine ihtiyacı 

olduğunu ve   kullanması gereken diyafram değerini bilir. 

 

 Genellikle manzara fotoğraflarında kompozisyonun her noktasının net olması 

istenir, bu nedenle kısık diyafram değerlerinin kullanılması (35 mm makineler 

SLR /D-SLR için f:11, f:16), yani alan derinliğinin artırılması önerilir. Soldaki 

manzara fotoğrafında f:16 diyafram değeri kullanılmış ve netleme noktası için 

sağdaki ağaç gövdesi seçilmiştir. 

 Portre ve yaşam fotoğraflarında, ön ve arka plan ilişkisinin birlikte 

gösterilmesindeki niyetin ne olduğu ve vurgunun ne olduğuna bağlı olarak alan 

derinliği (diyafram değeri) tercihleri farklılık gösterir.  Burada olmak neye 

benzer? İzlenimi yaratılmak istenen yaşam ve manzaranın iç içe olduğu 

fotoğraflarda yüksek alan derinliği tercih edilmesi önerilir. Bazı durumlarda 

istenmeyen arka plan detayının esas vurgulanmak istenen konudan dikkati alıp 

götürmemesi için açık diyafram (küçük f değerleri f:1.4, f:2.8, f:3.5…) 

kullanılarak soyutlamaya gidilebilir. Yukarıda solda taş-makas-kağıt oyunu 

oynayan çocukların çekiminde 2.8 diyafram değeri kullanılmış, netleme 

çocukların yüzü ve el bölgesine yapılmıştır. 

 

Benzer şekilde makro veya close-up çekimlerde alan derinliği oldukça sınırlı 

kullanılır. 

 

2.5.1 Makro Fotoğrafçısı 
 

Makro fotoğrafçıları, doğaya yakından bakmayı seven, ayrıntılarda gizli güzellikleri 

keşfetme arzusunu taşıyan sabırlı kişilerdir.  
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2.5.2. Mesleki Nitelikleri 
 

Her branşın olduğu gibi makro fotoğrafçılığın da zor yanları vardır. En zor 

yanlarından biri de teknik eksikliktir. Makro fotoğrafçılığı, geniş açı fotoğrafçılığından daha 

fazla bilgi ve beceri ister. Makro fotoğrafçılığı sabır ister. Doğayla mücadelede önce uygun 

ortamı bulmak, sonra uygun kompozisyonu hazırlamak, zamanı değerlendirmek, sabretmek, 

canlılarla iletişim kurmak, onları fotoğraflarken canlıların hedefi olmak gibi bir dizi 

zorluklarla mücadele etmek gerekiyor. 

 

2.5.3. Kişisel Özellikleri 
 

Makro fotoğrafçısının ihtiyacı olan husus sabırdır. Her ne kadar fotoğrafçılığın hemen 

hemen bütün dallarında çalışan fotoğrafçılar için sabırlı olmak en önemli özelliklerden biri 

olsa da makro fotoğrafçılığında bu iki kat daha önemlidir. Çünkü zaman zaman saatlerce bir 

konunun istediğiniz açı ya da ışığa gelmesini bekleyebilirsiniz, bunlar olurken konuyu 

kaçırabilirsiniz. Özellikle böcek vb. küçük hayvanları fotoğraflarken canlı olanlarını 

istediğiniz gibi yönlendirmeniz mümkün olmayabilir. 
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UYGULAMA  FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda farklı mesafelerdeki konuların çekimini 

yapabileceksiniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 Fotoğraf makinesi,  

 Makro çekim ekipmanları (close-up filtre, körük, uzatma halkası, sehpa) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çekilecek konuya olan uzaklığı (çekim 

mesafesi) belirleyiniz. 

 Çekim için uygun mesafeyi belirlemeyi 

unutmayınız. 

 Kullanılacak çekim ekipmanlarını 

belirleyiniz (makro objektif, körük, 

uzatma tüpü, ters çevirme halkası, 

yakınlaştırıcı mercekler v.b.) 

 Konunuza uygun ekipman belirlemeyi 

unutmayınız.  

 Ekipmanı kameraya monte etiniz.  Dikkatli olunuz. 

 Netlik ayarını yapınız.  Dikkatli olunuz. 

 Gerekiyorsa pozlandırma düzeltmesi 

yapınız. 

 Gerekiyorsa öğrenme faaliyetine dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 

 Çekim yapınız.  Dikkatli, düzenli ve sistemli olunuz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız EVET, 

uygulayamadıysanız HAYIR kutucuklarını (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üzerinde çalışacağınız konuları tespit ettiniz mi?   

2. Kullanacağınız makine, objektif ve diğer ekipmanları 

hazırladınız mı? 
  

3. Kullanacağınız ekipmanları monte ettiniz mi?   

4. Netlik ayarı yaptınız mı?   

5. Doğa çekimi (çiçek, böcek vb.) yaptınız mı?   

6. Elde ettiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla birlikte 

inceleyip üzerinde tartıştınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Close-up filtreler objektifin önüne takılan ve büyüteç mantığı ile çalışan 

filtrelerdir. 

2. (   )Makro körükleri hassas netleme yapmamıza yardımcı olur. 

3. (   ) Makro çekimler daha çok detay gerektirmeyen işlerde tercih edilir. 

4. (   ) Makro objektifler 1:1 ve 1:2 oranında büyütme yeteneğine sahiptir. 

5. (   ) Makro objektiflerle çekim yaparken uzun enstantanelerde sehpa kullanmak 

gerekmez. 

6. (   ) Film düzlemi ile objektif arasındaki mesafe kısılması yakın çekim için 

daha etkili olur. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

7. Aşağıda verilen objektiflerden hangisi yakın çekim için en uygun olanıdır? 

A) 50 mm  

B) 24 mm 

C) 300 mm 

D) 16 mm 
 

8. Aşağıda verilenlerden hangisi alan derinliğine etki etmez? 

A) diyafram açıklığı 

B) lens üzerinde seçilen odak uzaklığı 

C) görüş alanı 

D) konuya olan uzaklık 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla alan derinliği vermez? 

A) daha kısık diyafram 

B) düşük odak uzaklığı 

C) artan çekim mesafesi 

D) konunun büyüklüğü 
 

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi makro fotoğrafçının özelliklerinden değildir? 

A) hızlı ve aceleci olmak 

B) sabırlı olmak 

C) doğayı sevmek 

D) araştırmacı olmak 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları tekrar gözden geçiriniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Konuları yakın veya uzak etkisi vererek tekniğine uygun çekebileceksiniz. 

 

 

 

 Fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlarınızı hazırlayınız. 

 Farklı odak uzaklığı olan objektifler kullanarak bulunduğunuz sokağı farklı 

yönlerden fotoğraflayınız. 

 Elde ettiğiniz görüntüleri aranızda tartışınız. 

 

3. YAKIN VEYA UZAK ETKİSİ VEREREK 

FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
 

3.1.Odak Uzaklığı Değişik Objektiflerin Perspektife Olan Etkileri  
 

Fotoğrafta; derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle ya da 

fotoğraf makinesi aracılıyla bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemlere 

PERSPEKTİF denir. 

    

Fotoğraf 3.1: Fotoğrafta perspektif örnekleri 

Fotoğrafçının bir fotoğrafın atmosferini belirlemede ışıktan sonra yararlanacağı en iyi 

malzemesi objektifleridir. Doğru odak uzaklığı ile çekilmiş bir fotoğraf tabii ki istenen 

sonuçtur. Ancak, hangi konu için hangi odak uzaklığının kullanılması gerektiği hemen 

hemen tüm fotoğrafçıların problemidir. Fotoğraflara baktığımızda geniş açı ile çekilmiş 

olanlarda arka planın fotoğrafa daha egemen olduğunu, adeta arka planın fotoğrafla 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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bütünleştiğini görmekteyiz. Bunun nedeni refleks fotoğraf makinelerinde vizörden her şeyi 

iki boyutlu görmemiz ve fonu öndeki objeden uzaktaymış gibi algılamamızdır. Bu nedenle 

vizörden bakarken o uzaktaymış gibi gözüken fon esas konu ile üst üste gelecek ve bu objeyi 

ezecektir. Bunu önlemenin yolu bitmiş fotoğrafı görmek için bulu camdan fotoğrafın son 

haline bakmaktır.  

   

Fotoğraf 3.2: Fotoğrafta perspektif örnekleri 
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Fotoğraf 3.1: Farklı odak uzaklıkları ile çekilmiş fotoğraflarda perspektif üzerindeki etkisi 

 

Odak uzaklığı farklı lenslerle yapılan çekimleri incelediğimizde geniş açılı 

objektiflerle yapılan çekimlerde konunun daha uzak ve alan derinliğinin daha geniş olduğu, 

dar açılı lenslerde ise görüntünün büyüdüğü ve alan derinliğinin azaldığı görülmektedir. 

 

3.2. Konuya Olan Mesafenin Perspektife Etkisi 
 

Objektifler çok yakın ve çok uzak noktaları aynı anda, özellikle açık diyaframlarda net 

olarak alamaz. Yakın bir noktadan objektife ulaşan ışının, uzaktakine göre eğimi daha 

fazladır. Uzaklığın artması hâlinde konuya yaklaşabilmek için netlik halkasını objektifin 
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boyunu kısaltacak şekilde çevirmek gerekir. Ufuk hattındaki (netlik halkası üzerinde sonsuz 

işareti ile gösterilen yerde) bir nokta ile 6 metre uzakta bir nokta arasındaki objektif üzerinde 

netleme yapmak için gereken fiziksel mesafe oldukça kısadır.  

 

Bize yakın cismin büyük, uzak cismin küçük görülmesi olayına perspektif denir. 

Fotoğrafta, perspektif ile derinlik hissi belirginlik kazanır. İki boyuta sahip fotoğrafta, 

perspektif çeşitli şekillerde algılanır. En başta, bakış noktamıza yakın konu büyük, uzak 

konu küçüktür. Boyutlarının eşit olduğu bilinen nesneler fotoğrafta farklı boyutlarda 

görülürse derinlik hissi verilmiş olur. 

    

Fotoğraf 3.2: Perspektifin konuya etkisini gösteren örnekler 

 

Fotoğraf 3.3: Perspektifin konuya etkisini gösteren örnekler 
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Yakın konunun uzaktaki nesneleri kısmen örtmesi bir başka perspektif etkisidir. 

Uzayıp giden demir yoluna baktığımızda sonsuzda raylar birleşir. Örneğin, iki yanında 

elektrik direkleri bulunan bir yol sonsuzda bir noktada toplanır ve fotoğrafta bir "X" şeması 

oluşur.  

 

Hava perspektifinde atmosferi oluşturan partiküller uzak mesafelerde renklerin 

keskinliklerini kaybetmesine ve soğuyup mavi, gri tonlara gitmesine neden olur. Bir manzara 

fotoğrafında, ton değerleri en açık olan dağ kitlesinin, ton değeri koyu olana göre daha 

uzakta olduğunu anlarız. 

 

Fotoğraf 3.3: Hava perspektifi 

Perspektifin algılanmasında renkler de önemli rol oynar. Saf, canlı renkler her zaman 

dikkat çekicidir. Sıcak ve canlı renkli nesneler fotoğrafta ön planda, soğuk renkli nesneler ise 

uzakta algılanır. Renkler canlılığını kaybettikçe, soğudukça geri planda hissedilirler.  

Perspektifte konuya bakış noktası yani konuya olan mesafe çok önemlidir. Konuya 

yaklaştıkça derinlik etkisi, perspektif artar, planlar arasındaki mesafeler büyür ve planlar 

birbirinden ayrılır. Bakış noktası uzaklaştığında derinlik etkisi gittikçe kaybolur. Sonsuzda 

bakıldığında perspektiften söz edilemez. Çünkü planlar üst üste binmiş, kaçma noktası ve 

boyutlar arasındaki farklar yok olmuştur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda farklı mesafelerdeki konuların çekimini 

yapabileceksiniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 Fotoğraf makinesi,  

 Farklı odak uzaklıklı objektifler 

 Sehpa (tripot) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çekilecek konu içindeki ana ögeyi 

belirleyiniz. 

 Ana öğeyi çekmek için mesafeye uygun 

objektif kullanmayı unutmayınız. 

 Kadrajı (görüş açısı) belirleyiniz.   Farklı kadrajları deneyiniz. 

 Ana öğenin konunun içindeki diğer 

ögelere olan orantısına (perspektif) göre 

odak uzaklığı kısa ya da uzun bir objektif 

takınız. 

 Gerekiyorsa öğrenme faaliyetine dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 

 Vizörden bakarak, önceden belirlenmiş 

görüş açısını kontrol ediniz. 

 Sistemli olunuz. 

  

 Gerekirse kadrajı sağlayabilmek için 

konuya yakınlaşınız ya da uzaklaşınız.  
 Farklı kadrajları deneyiniz. 

 Fotoğrafı çekiniz.  Dikkatli, düzenli ve sistemli olunuz.  

 Kadraj aynı kalmak koşuluyla, yakın ya 

da uzak etkisi verecek uygun objektifi 

takarak çekimi tekrarlayınız. 

 Dikkatli olunuz.  

 Aynı kadraja sahip farklı odak 

uzaklığındaki objektiflerle çekilen 

fotoğraflardaki perspektifi inceleyiniz. 

 Dikkatli, düzenli ve sistemli olunuz.  

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bize yakın cisimlerin büyük, uzak cisimlerin küçük görünmesi olayına 

………………….. denir. 

2. Atmosferdeki partiküllerden dolayı uzaktaki nesnelerin soluklaşmasına ve keskinliğini 

yitirmesine …………. Perspektifi denir. 

3. Fotoğrafta renkler canlılığını kaybettikçe ……… planda hissedilir. 

4. Odak uzaklığı büyüdükçe alan derinliği …………….. 

5. Odak uzaklığı ………………. nesneler büyür. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları tekrar gözden geçiriniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız EVET, 

uygulayamadıysanız HAYIR kutucuklarını (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun objektifleri seçtiniz mi?   

2. Sokakta çekim yapacağınız yeri tespit ettiniz mi?   

3. Netlik ayarı yaptınız mı?   

4. Elde ettiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla birlikte inceleyip 

üzerinde tartıştınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makinenizi hazırladınız mı?   

2. Kullanacağınız yardımcı ekipmanları hazırladınız mı?   

3. Gerekli yerlerde kullanılmak üzere makineyi tripota 

taknız mı? 
  

4. Konunun vizörden istenilen görüş açısına uygunluğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

5. Konuya uygun objektifi makineye taktınız mı?   

6. Diyafram ve enstantane ayarlarını yaptınız mı?   

7. Netlik ayarını yaptınız mı?   

8. Alan derinliği hesabını yaptınız mı?   

9. Fotoğrafı çektiniz mi?   

10. Elde ettiğiniz görüntüleri aranızda tartıştınız mı?   

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 A 

8 C 

9 D 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Perspektif 

2 Hava 

3 Arka 

4 Azalır 

5 Büyüdükçe 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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