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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Fotoğrafçı 

MODÜLÜN ADI İç MekândaYapay Işık 

MODÜLÜN TANIMI 
Yapay ışık kaynakları, ışık aksesuarları, pozometre, ışık 

yansıtıcılar, ışık kesicileri vb. araç-gereçleri kullanarak iç 

mekânda çekim yapmayı öğreten öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK İç mekânda yapay ışık hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, iç mekân 

çekimlerinde gerekli yapay ışığı tespit ederek eksiksiz 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında, 

1. Ortamın ışıklarına göre uygun ışık kaynağını 

seçebileceksiniz. 

2. Işık kaynağına göre ışığın gücünü belirleyebileceksiniz. 

3. Işık kaynaklarının aydınlatma özelliğini 

belirleyebileceksiniz. 

4. Çekim için uygun ışığı kurabileceksiniz. 

5. Kaynağına göre ışık ve renk denetimi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çekim ortamı (iç mekân) 

Donanım:Yapay ışık, ışık aksesuarları, pozometre, ışık 

yansıtıcılar, ışık kesicileri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci; 

 

Fotoğraf sabır ve emek istediği kadar zevkle yapılacak bir uğraştır. Doğru ışığı, doğru 

açıyı, perspektifi yakalayınca yapılacak işten zevk almamak mümkün değil. Özellikle doğru 

anı yakalayıp o anı hissetmek gerekir. Bunun için çok araştırma yapmak ve çok okumak 

gerekiyor. Sanatla ilgili eserleri inceleyip farklı kültürler hakkında bilgi edinmek ufkumuzu 

genişletecektir.  

Fotoğraf çekmek için her zaman doğada, sokakta dolaşma imkânımız olmayabilir. İç 

mekânda da fotoğraf çekmemiz gerekebilir. Bu durumda gerekli ortamı oluşturmak için 

yapay ışık kaynaklarına ve bazı aksesuarlara ihtiyacımız olacak. Hazırlayacak olduğumuz 

stüdyoda model çekimleri, vesikalık çekimler, küçük ürün çekimleri ve büyük ürün çekimleri 

yapabileceğiz.  

 Bu modül ile kapalı mekanlarda kullanacağımız ışık kaynaklarını ve bu ışık 

kaynaklarında kullanacağımız aksesuarları, bu aksesuarların ışık üzerinde etkilerini 

öğreneceğiz. Yapay ışık kaynaklarını kullanırken elde ettiğimiz ışığın şiddetini ölçebileceğiz 

ve makinemizin enstantane ve diyafram ayarlarını doğru bir şekilde ayarlayabileceğiz. 

Stüdyo ortamında etkili fotoğraflar çekebilme becerisini kazanacaksınız. 

  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

  

 

Ortamın ışıklarına göre uygun ışık kaynağını seçebileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyete başlamadan önce şunları yapınız: 

 Çevrenizdeki ışık kaynaklarını araştırarak kullanabileceğiniz yapay ışık 

kaynaklarını belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz ışık kaynaklarını kullanarak çekim yapınız. 

 Hangi ışık kaynağının sizin konunuz için uygun olduğunu tespit ediniz. 

 

1. YAPAY IŞIK KAYNAKLARI 
  

1.1.Günlük Yaşamda Kullanılan Işık Kaynakları 
 

Günlük yaşantımızda aydınlatma ve ısınma amacıyla kullandığımız birçok ışık 

kaynakları vardır. Kandil, mum gibi basit aydınlatma araçları bunlardan en eskileridir. 

Yıllarca insanların aydınlatma amaçla kullandığı bu ışık kaynakları günümüzde de halen 

kullanılmaktadır. Ampulün icadıyla birlikte elektrikli ışık kaynakları kullanılmaya ve hızlı 

bir gelişme göstererek farklı ışık şiddetlerinde daha gelişmiş ışık kaynakları imal edilmiştir.  

Işık şiddetine ve yaptığı işe göre günümüzde çok değişik ışık kaynakları 

kullanılmaktadır. Konut aydınlatmasında kullanılan ampul ve floresan lambalardan sokak 

aydınlatmasında kullanılan tungsten ve halojen lambalara, fotoğraf ve sinema sektöründe 

kullanılan aydınlatma araçları çok değişik sektörlerde aydınlatma araçları mevcuttur. Bu ışık 

kaynaklarındanbazıların bir göz atalım. 

 

1.1.1. Mum 
 

Doğal ışık kaynaklarından gece aydınlatması için yeteri kadar yararlanamayız. Bu 

nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmış yapay ışık kaynakları kullanılır. 

Mum, parafin, donyağı ya da bunların benzeri, yavaş yanan bir maddenin, genellikle 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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pamuktan yapılan bir fitilin üzerine döküldükten sonra katılaştırılması yöntemiyle 

hazırlanan, genellikle silindir biçimindeki ışık kaynağıdır.Mumun Kelvin cinsinden renk 

sıcaklığı 1000-2000 K arasındadır.  

 
Fotoğraf 1.1: Mum 

 

1.1.2.Tungsten 

 
Tungsten fitilli lambanın sağladığı ışık, etkin olmayan gazla doldurulmuş bir ampulün 

içindeki tungsten fitilden, elektrik akımı geçirilerek elde edilir. Akımın geçişi ile tungsten 

fitilin akkor haline gelmesi sonucunda elde edilir. Lambanın vereceği ışık miktarı ve renk ısı 

derecesi lambaya uygulanan akımın voltajına bağlıdır. Tungsten fitili lambaların fitiline, 

gücü kadar voltaj verilir ve oldukça uzun süre ışık sağlanır. Kelvin cinsinden renk sıcaklığı 

2500-3500 K arasındadır. 

 
Fotoğraf1.2: Tungsten lamba 
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1.1.3. Flüoresan 

 
Bu lambalar buharlı lambalar ilkesinin gelişmesi sonucudur. İçi genellikle cıva buharı 

ile dolu bir tüpten oluşan lamba tipidir. Buharlı lambalardan farkı tüp iç yüzeylerinin 

flüoresan bir madde ile kaplı olmasıdır. Flüoresan cisimler mor ötesi ışınları, kırmızı ışık 

haline çevirirler ve lambanın ışığını beyaz yaparlar.  

Flüoresan lambaların sağladığı ışığın renk ısı derecesi, kullanılan flüoresan maddenin 

özelliğine bağlıdır. Doğal gün ışığı ve sıcak etkili olmak üzere değişik renk ısı derecelerinde 

yapılırlar. Genelde, fotoğrafta yarattıkları renk dominantı yeşildir. Kelvin cinsinden renk 

sıcaklığı 4000-5000 K arasındadır. 

 

 
Fotoğraf 1.3: Flüoresan lamba 

1.1.4. Halojen 

 
Amatör ya da profesyonel fotoğrafçı için çoğu kez istenen türde bir fotoğraf elde 

etmek için ışık yeterli olmadığı gibi, renkli fotoğraf içinde elverişli olmayabilir. Bazı 

durumlarda gün ışığı ya da yapay ışık yeterli olacaksa da canlandırılmak istenen sahneye 

uygun düşmeyen, pek de istenmeyen bir görüntü ortaya çıkacaktır. Böyle durumlarda 

fotoğrafçı yapay ışıktan faydalanmaya bakar.  

Bu lambalara halojen lamba adı verilir. Bunlar elektrik lambalarına benzemekle 

birlikte içlerinde bulunan teller sayesinde aşırı voltaja maruz bırakılarak çok daha yoğun ve 

beyaz bir ışık sağlar. Son zamanlarda fotoğrafçılıkta ve sinemacılıkta halojen lambalar 

kullanılmaya başlandı. Bu, tungstenden yapılmış bir tel bulunduran küçük bir tüpten 

oluşmuştur. Ayrıca, bu tüpte az bulunur gazlarla iyot zerrecikleri türünden madensi bir cisim 

bulunmaktadır. Bu tür bir lamba çok daha uzun bir yaşam süresine sahiptir. Kelvin cinsinden 

renk sıcaklığı 1000-2000 K arasındadır. 

Madeni bir reflektöre bağlı lamba taşıyıcısı ile kullanılmalıdır. Güçlerine göre (250 ya 

da 500 W) 2,  6 veya 10 saat gibi bir sürede rahatlıkla kullanılabilirler. İç mekânlarda bu 

lambalarla rahatlıkla fotoğraf çekilir. Siyah-beyaz ya da renkli fotoğraf çekimlerinde iyi 

sonuç verirler. Yerleştirilmeleri uzun sürer ve her zaman elde edilemeyecek bir elektrik 
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gücüne sahiptirler. Halojen lambaların kullanılması diğer ışık kaynaklarına göre daha uğraş 

gerektirir. Kullanım sırasında çok ısındıkları için bazı tedbirler almak gerekiyor. Uzun süre 

sıcaklığını koruduğu için el değmemek gerekiyor. Ayrıca ıslak bez veya benzeri ıslak 

malzemelerin değmesi halinde ampulün patlamasına neden olabilir. Bu tür lambalar iç 

mekân ve ürün çekimlerinde iyi sonuç verir.  

 

 
Fotoğraf 1.4: Halojen lamba 

 

1.2. Fotoğrafta Kullanılan Işık Kaynakları 
 

Fotoğrafta kullanılan aydınlatma kaynakları, doğal ışık kaynakları ve yapay ışık 

kaynakları olarak ikiye ayrılır. 

Doğal ışık kaynağı güneş ve buna bağlı olarak ay ve gökyüzü, bulutlardan yansıyan 

ışıklardır. Gün ışığı genellikle “beyaz ışık” olarak adlandırılır. Aslında var olan ışık 

saydamdır. Yeşil, kırmızı ve mavi renkler eşit miktarda birleşirse beyaz ışığı bir başka 

deyişle saydam olan gün ışığını oluştururlar. 

Yapay ışık kaynaklarının birçoğu elektriği kullanarak ışık verir. Ancak yanan bir 

odun, bir mumun verdiği ışık da yapay ışık olarak kabul edilmelidir. Bir fotoğrafçı, yapay 

ışık kaynaklarına renk ısısı açısından bakmalıdır. Çünkü yapay ışık kaynaklarının birçoğu 

farklı renk ısısına sahiptir. Aşağıdaki çizelgede yaklaşık renk ısıları verilmiştir. Renk ısısı 

konusunda değinildiği gibi, doğru renk ısısını kullanmak doğru renkleri ve tonları elde etmek 

için gereklidir. 

Elektrik enerjisiyle çalışan yapay ışık kaynakları arasında, Tungsten flamentli 

lambalar, ark lambaları, cıva buharlı lambalar, flüoresan lambalar ve flaşlar vardır. 
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Işık Kaynağı Kelvin Değeri 

Kızgın Demir (Mat Kırmızı) 800 °K 

Mum ışığı 1200-1800°K 

100 Watt Tungsten Flamanlı Ampul 2800-2900°K 

800-1000 Watt Tungsten-Halojen Ampul 3200°K 

Flüoresans Ampul Normal 3500-3750°K 

Flüoresans Ampul Günışığı Rengine Yakın 4800°K 

Flaş 6000°K 

Gün ışığı 5000-6000°K 

Beyaz Bulutlardan Yansıyan Işık 6000-7000°K 

Bulutsuz Parlak Gökyüzü 7000°K ve üzeri 

Tablo1.1: Işık kaynağı sıcaklık değerleri 

Yukarıda belirtilen değerler yaklaşıktır. Kuramsal olarak günışığı 5500°K olarak kabul 

edilir ve renkli filmler 5500°K’de doğru renkler vermek üzere tasarlanmıştır. Son yıllarda 

geliştirilen LED ampul teknolojisiyle günışığına eşdeğerde Kelvin değerlerini elde etmek 

olanaklıdır. Yine aynı biçimde özellikle televizyon stüdyosu aydınlatması için, son yıllarda 

geliştirilen flüoresans ışık kaynakları da 5500°K renk ısısına sahiptir ve soğuk ışık kaynağı 

olarak adlandırılır. 

 

1.2.1. Sürekli Işıklar 
 

Kapalı mekânda ürün, portre veya video çekimi yapmaya kalktığınızda karşınıza çıkan 

en büyük engel, yetersiz ışık nedeniyle uzun pozlama süreleri kullanmak zorunda olmak 

olacaktır. Bunu aşmak için kullanılabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur.  

Fotoğraf konusunda flaşların avantajı şüphe götürmezken, işin içine video çekmek 

girdiğinde flaşlar seçenek olmaktan çıkar. Çünkü bize sürekli ışık sağlayabilen bir sistem 

gereklidir. Sürekli ışık sistemlerinin aynı zamanda fotoğraf çekiminde de kullanılabilir 

olması ise onları en azından kapalı mekân kullanımında da oldukça esnek hale getirmektedir. 

 

1.2.1.1. Sinema Işığı 
 

Sinema çekimlerinde en önemli unsurlardan biri de ışık kullanımıdır. Yaratmak 

istediğiniz atmosferi ışık yardımıyla çok daha kolay yakalayabilirsiniz.  

Temel ışık kaynağı güneşin kameradaki değeri ortalama 5600 Kelvin’dir. Bu orandan 

daha düşük ışık değerleri soğuk ışık olarak tabir edilen ışıklardır. Bu ışıklara beyaz ışıklar da 

denir. Kamerada ne kadar soğuk ışık kullanılırsa o kadar mavi bir görüntü elde edilir. Bu 

genel olarak hastane, hapishane gibi mekânların aydınlatılmasında kullanılır. Duygusuzluk 

ve nötr olma anlamında da kullanılır. 

Gün ışığı ve daha yüksek değerdeki ışıklar ise sıcak ışık olarak tabir edilir. Genel 

olarak mum ışığı da dâhil olmak üzere yumuşak ve gölgeli bir etki yarattığından daha 
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duygusal anlarda ve olumlu duyguları anlatmak için kullanılır. Sıcak ışıklar soğuk ışıklar 

gibi her tarafı aynı oranda aydınlatmadığı için daha derinlikli bir görüntü elde etmiş oluruz. 

 
Fotoğraf 1.5: Sinema ışıkları 

 

Işık kullanımında en önemli unsur, nasıl bir etki yaratmak istediğinizle doğru orantılı 

bir ışık kullanmaktır. Kamerada, objektiften/diyaframdan içeri giren ışık oranının değerini 

veren ve bizim oluşturduğumuz ışık oranı ile orantılı olarak değiştirebildiğimiz özelliği de 

uygun bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Yani kameramızın ışık oranlarını algılama 

sınırı diyaframla ayarlanabilir. 

1.2.1.2. Video Işığı 
 

Video ışığı video ya da fotoğraf çekmek için sürekli ışık kaynağıdır. Bu ışık 

kaynaklarının şarj edilebilir kalem pille çalışanları olduğu gibi daha uzun süre kullanım 

özelliği olan profesyonel amaçlı akülü video ışık kaynakları da bulunmaktadır. Video 

kamera üzerine monte edildikleri gibi tripot yardımı ile de kullanılabilmektedir. Lambaların 

halojen olanlarında ısınmayı önlemek amacıyla fan kullanılmaktadır. Kırılmalara karşı ön 

kısmında koruma kapakları bulunur. 

 

Amatör video ışık kaynakları şarj edilebilir pille çalışmaktadır. Led ışık kullanılan bu 

ışık kaynaklarında pillerin bitmesi ya da ışığın zayıflaması durumunda elektrikle şarj edilip 

yeniden doldurularak kullanılabilir.Dolum süreleri 1 ila 5 saat arasında değiştiğinden yedek 

pil bulundurmak gerekiyor. 
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Fotoğraf 1.6: Fanlı video ışık kaynağı 

 
Fotoğraf 1.7: Akülü video ışık kaynağı ve Led video ışık kaynağı 

 

1.2.1.3. Fotofludlar 

 
Fotoğraf stüdyolarında kullanılan yüksek yoğunluklu elektrikli lamba veya yapay ışık 

kaynağıdır. Metal bir reflektörle kullanılan ve renk sıcaklığı 5500K ile 3200K arasında 

değişen akkor ya da tungsten ampulden oluşur. Tercih edilmesinin amacı düşük elektrik 

tüketimi ve ışık yoğunluğunun çok olmasıdır. Fotoğraf stüdyolarında portre çekiminde ve 

ürün aydınlatmasında kullanılmaktadır. Sürekli ışık kaynağı olması da diğer aydınlatma 

araçlarına göre daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Renkli filmler tungsten ışığına 

maruz kaldığında 3200K-3400K renk sıcaklığı aydınlatma konusunda dengeli olmuştur. 
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Fotoğraf 1.8: Fotoflut (Photoflood) ışık kaynakları 

 

1.2.1.4. Paraflaşlar 

 
Stüdyo ekipmanları dendiğinde ilk akla gelen paraflaş" sistemleridir. Özellikle son 

yıllarda kullanımı artan taşınabilir paraflaş kitlerine olan tercih artış göstermiştir. Stüdyo 

ekipmanlarının daha ağır, büyük ve çok pahalı olması taşınabilir paraflaş kitlerinin ise kolay 

taşınabilir ve çok daha uygun fiyatlı bir çözüm sunması tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Böylece, sadece belli bir stüdyoya bağlı kalmadan elektriğin olduğu her yerde bu flaşlarla 

fotoğraf çekebilirsiniz. Bu kitlerin kurulumu ve sökülmesi ise çok kolay ve fazla vaktinizi 

almıyor.  

Işık kullanımı profesyonel bir yaklaşım ve çok çalışmayla iyi bir şekilde öğrenilebilir. 

Bu paraflaş kitlerini aldığınızda işin sadece ilk aşamasını halletmiş olursunuz. İşin esas 

önemli olan kısmı yapay ışık kaynaklarının kullanımını ve kontrolünü öğrenmenizdir. 
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Fotoğraf 1.10: Paraflaşlar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda yapay ışık kaynaklarını öğreneceksiniz.  

 

 Çevrenizde kullandığınız ışık kaynaklarını belirleyiniz. 

 Işık kaynaklarının özelliklerini ve renk sıcaklıklarını araştırınız. 

 Çekim yapacağınız konuya uygun ışık kaynaklarını belirleyiniz. 

 Işık kaynaklarını kullanım için hazır hale getiriniz. 

 

  

 İşlem Basamakları 

  

  

 Öneriler 

  

 Ortamda bulunan yapay ışık kaynağının 

genel aydınlatmaya dâhil edilmesine 

karar veriniz. 

 Yaratıcı olunuz. 

 Ortamda bulunan yapay ışığın konuyu 

aydınlatmadaki yeterliliğini kontrol 

ediniz. 

 Yapay ışık kaynaklarının gücü ile ilgili 

bilgileri kontrol ediniz. 

 İkinci yapay ışık kaynaklarının 

kullanılıp kullanılmayacağına karar 

veriniz. 

 İlk ışık kaynağı ile yeterli olmazsa 

ikinciyi deneyiniz. 

 Kullanılacak ikinci yapay ışık kaynağını 

belirleyiniz. 

 Işık ölçümü yaparak kullanmanız 

gereken ışık kaynağına karar veriniz. 

 İkinci yapay ışık kaynağının sayısını 

belirleyiniz. 

 Denemeler yaparak ışık kaynaklarının 

sayısına karar veriniz. 

 Kullanılacak yapay ışık kaynaklarını 

temin ediniz. 

 Emniyet kurallarını uygulayınız. 

  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.  

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Mum ışığının renk sıcaklığı 1000-2000K’dır 

 

2. (   ) Floresanlar cıva buharlı lambalardır. 

 

3. (   ) Sinema ışığı sürekli ışık kaynaklarından değildir. 

 

4. (   ) Fotofloodlar gün ışığına yakın ışık veririler. 

 

5. (   ) Gün ışığı 3500-4500 K’dır 

 

6. (   ) Halojen lambalar ürün çekimleri için uygun yapay ışık kaynaklarıdır. 

 

7. (   ) Soğuk ışıklarla daha çok mavi ağırlıklı görüntü elde edilir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Işık kaynağına göre ışığın gücünü belirleyebileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 

 Işık kaynakları hakkında teknik bilgi toplayınız. 

 Işık kaynaklarınızı belirleyiniz. 

 Çekim için kullanacağınız objektifleri belirleyiniz. 

 

2. IŞIK KAYNAĞININ GÜCÜ 
 

2.1. Net Alan Derinliği 
 

Fotoğraftaki net olan bölgeye net alan derinliği denir. Alan derinliği, üzerinde 

odaklama yapılan cismin önündeki ve arkasında oluşan netlik sahasıdır. Alan derinliği 

kullanmak kompozisyon yapabilme yönünden çok önemlidir. 

Net alan derinliği birden fazla faktöre bağlıdır. Bunlar (çekilen fotoğraf hep aynı 

kadrajda olduğu farz edildiğinde) 

 

 Objektifin diyafram açıklığı (ne kadar açık o kadar az net alan derinliği)  

 Netlenen cismin uzaklığı (ne kadar yakın o kadar az net alan derinliği)  

 Kullanılan objektifin odak uzaklığı (ne kadar yüksek o kadar az net alan 

derinliği)  

 Kullanılan makinenin sensör boyutu (ne kadar büyük o kadar az net alan 

derinliği)  

 

Bu dört etkenden herhangi birinin değişmesi net olan bölgenin derinliğini de değiştirir. 

Bu parametrelerin çokluğu başlangıçta istenen net bölgenin derinliğini tahmin ederken çok 

karışık gelse de fotoğraf çektikçe tecrübeyle tahmin edilebilir hale gelir. 

 

 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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 Objektifin diyaframın açıklığı 

 

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

derinliği de buna paralel olarak azalır.(Şekil 2.1), (Şekil 2.2) 

 
Fotoğraf 2.1: Net alan derinliği, diyafram kısıldıkça artar, açıldıkça azalır. 

 
Şekil 2.1: Diyafram açıklığına göre alan derinliği 

 NetlenenCismin Uzaklığı 

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

ile daha fazla net alan derinliğine sahip oluruz. (Şekil 2.2) 
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Şekil 2.2: Alan derinliğinin cismin uzaklığına göre değişimi 

 

 Kullanılan objektifin odak uzaklığı  

 

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

sahiptir.(Şekil 2.3) 

 
Şekil 2.3: Alan derinliğinin objektiflerin odak uzaklığına göre değişimi 

 

 Kullanılan makinenin sensör boyutu 

 

Bu üç ana etmenden başka, kullanılan makine sensörünün fiziksel boyutu da alan 

derinliğine etki eder. Bu etki diğer etmenler kadar belirleyici olmasa da neden farklı 

makinelerde aynı diyafram değerinde aynı odak uzunluğunda aynı mesafeden çektiğimiz 

fotoğrafların farklı olduğunu açıklamada yardımcı olur. 
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Fotoğraf makinelerimizde kullanılan sensörlerin fiziksel boyutu (dikkat edelim; kaç 

milyon piksel olduğundan bahsetmiyoruz) çok büyük bir aralıkta değişkenlik göstermektedir. 

Burada sensör üzerinde kaç milyon piksel bulunduğu değil, algılayıcı yüzeyin kapladığı alan 

söz konusu edilmektedir. Çok pahalı büyük ve orta format sensör kullanan dijital makineler 

ile dijital arkalıkları bir kenara bırakırsak, full-frame dediğimiz standart 36×24 mm boyutlu 

sensör kullanan makineler ile mercimek kadar sensörü bulunan kompakt makineler arasında 

büyük fark vardır.  

 
Şekil 2.4: Farklı markalardaki fotoğraf makinelerinin sensör boyutları 

 

2.2.Işık Kaynaklarının Güçlerine Göre Aydınlatma Mesafeleri 
 

Işık kaynaklarının aydınlatma mesafeleri ışık yoğunluğuna ve ışık şiddetlerine 

bağlıdır.  Işığın yoğunluğu, fotoğraflanan konu üzerine düşen ışığın miktarıdır. 

 

Aydınlatma kaynağından bir nesnenin üzerine düşen ışığın toplamı "düşen ışık" olarak 

adlandırılır. Aydınlatılan nesne veya sahne üzerine düşen ışığın bir kısmını yansıtır, yansıyan 

bu ışığın toplamı ise " yansıyan ışık" olarak adlandırılır. Sahne üzerine düşen ışığın toplamı 

(aydınlatma) ışık kaynağının parlaklığına ve ışıma yoğunluğuna bağlıdır. Ayrıca kullanılan 

aydınlatma kaynağının (eğer yapay bir aydınlatma kaynağı kullanılıyorsa) optik yapısı, 

aydınlatılan konuyla aydınlatma kaynağı arasındaki mesafe, ışığın geçtiği ortamda bulunan 

ve ışığın yoğunluğunu azaltan, kırılmasına neden olan duman, sis, cam, filtre gibi etmenler 

de konu üzerine düşen ışığın toplam değerini etkiler. 

 

2.2.1.Işık-Konu Aydınlatma Oranı 
 

Işığın yoğunluğunu ölçmek için lüksmetre adı verilen ölçüm araçları kullanılır. 
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Fotoğraf 2.2: Lüksmetre 

Işığın parlaklık yoğunluğu mesafe ile orantılı olarak azalır. Bu şöyle formüle 

edilebilir. 

Yoğunluk =  1/ aydınlatılan nesne ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin karesi 

Bunu şöyle açıklayabiliriz: 

 

Bir başka deyişle ışık kaynağından iki birim uzaktaki bir yüzey, bir birim uzaktaki 

yüzeyden dört kez daha az ışık alır. Bu ters kare kuralı olarak bilinir. Işığın parlaklığı ise 

pozlamayı belirler. 

 

2.3. Işık Aksesuarlarının Aydınlatma Gücüne Etkileri 
 

Işık aksesuarları (cam, filtre, kepenek, gobo vb.) ışık kaynaklarından yayılan ışığı ister 

istemez etkileyecektir. Kullanılan aksesuarın özelliğine göre ışıkta değişiklikler olacaktır. 

Aksesuarların asıl kullanım amacı da çekimi yapılacak konuya uygun ışık yoğunluğu elde 

etmektir.  

 

Işığı yansıtırken sarı renkli (gold)reflektörler ışığın renginde değişikliğe neden olur. 

Yumuşak ışık tercih edildiğinde softbox, petek veya şemsiye tipi reflektörler kullanılır. Hem 

ışığın şiddetini azaltıp yumuşak ışık elde edilmesine yardımcı olur hem de ışığın yönünü 

değiştirerek konu üzerine düşecek ışığın miktarını azaltmaya yardımcı olur. Işık kesiciler ise 

ışığı difüze ederek fazlasını emerek daha az ışık ya da loş ışıklı bir ortam elde etmemizi 

sağlar.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda ışık kaynağının gücü konusunda bilgi sahibi 

olacaksınız. 

 

 Çekim yapılacak konuyu belirleyiniz. 

 Fotoğraf makinesi, lenslerinizi ve ışık kaynaklarınızı hazırlayınız. 

 Net alan derinliğine göre diyafram açıklığını belirleyiniz. 

 Konu-ışık mesafesine göre ışık kaynaklarının gücünü tespit ediniz. 

 Farklı ışık kaynakları kullanarak işlemi tekrarlayınız. 

 Işık kaynaklarını prize takmadan önce ellerinizin kuru olmasına ve güç 

anahtarının kapalı (0) konumda olmasına dikkat ediniz. 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Konu ile ışık kaynağı arasındaki 

mesafeyi belirleyiniz. 

 Mesafenin konuyu yeterli kadar 

aydınlatacak uzaklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Konunun net alan derinliğini 

belirleyiniz. 
 Vizörden kontrol ederek deneyiniz. 

 Belirlenen net alan derinliğine göre 

çekim diyafram değerini belirleyiniz. 

 Net alan derinliği ile ilgili konuya tekrar 

göz gezdiriniz. 

 Belirlenen konu ışık mesafesine ve 

istenen diyafram değerine göre ışık 

kaynaklarının gücünü tespit ediniz. 

 Ölçüm yapınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Objektifin diyafram açıklığı net alan derinliğini etkileyen faktörlerdendir. 

2. (   ) Kullanılan makinenin sensörü net alan derinliğini etkilemez. 

3. (   ) Diyafram açıldıkça net alan derinliği artar. 

4. (   ) Uzun odaklı objektifler geniş açılı objektiflere göre daha kısa net alan derinliğine 

sahiptir. 

5. (   ) Işığın parlaklık yoğunluğu mesafe ile orantılı olarak azalır. 

6. (   ) Beyaz (silver) reflektörler ışığın renginde değişikliğe neden olur. 

7. (   ) Işığı yumuşatmak için reflektör kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

8. Işık kaynaklarının aydınlatma mesafeleri ışık ……………… ve ışık 

……………..bağlıdır. 

 

9. Aydınlatma kaynağından konu üzerine düşen ışığın toplamı 

………………………olarakadlandırılır. 

 

10. Işık yoğunluğunu ölçmek için ………..……….kullanılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Işık kaynaklarının aydınlatma özelliğini belirleyebileceksiniz. 
 

 

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 Çekim ortamını hazırlayınız. 

 Çekimi yapılacak ürün ya da konuyu hazırlayınız. 

 Ürünün aydınlatılmasında kullanılacak ışık kaynaklarını belirleyiniz. 

 Işık kaynaklarını uygun yerlere konumlandırarak uygun ışığı yakalayınız. 

 Uygun ışık için farklı aksesuarlar kullanınız. 

 

3. IŞIK KAYNAKLARININ AYDINLATMA 

ÖZELLİĞİ 
 

3.1. Işık Aksesuarları 
 

Bir görüntünün kaydedilmesi sırasında kullanılacak ışığın, gereken teknik vepsikolojik 

etkileri sağlayabilmesi amacıyla tam anlamıyla kontrol edilmesigerekmektedir. Işığın kontrol 

edilebilmesi amacıyla ışık aksesuarlarına ihtiyaç duyulur.Işığı yönlendirmek ve yumuşatmak 

amacıyla yansıtıcı ve kesiciler olarak adlandırılan aksesuarlar kullanılmaktadır. 

  

3.1.1. Tanımı 
 

Kapalımekânlarda fotoğrafçı kullandığı ışığı istediği sayıda farklı açılardan konu 

üzerine gönderebilir ve bunların yönlerini ve şiddetlerini ayarlayabilir. Tüm bu ayarlamaları 

yapabilmek için ışık kaynaklarında belirli özelliklere sahip parçalar ve aksesuarlar kullanır. 

Fotoğrafçının ışığı istediği gibi yönlendirmek, yumuşatmak, azaltmak ve çoğaltmak için 

kullandığı aksesuarlara ışık aksesuarları diyoruz. 

 

 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.1.2. Önemi 
 

Işığı yönlendirmek amacıyla kullandığımız malzemelerdir. Kullanılan aksesuarlar 

sayesinde sert ışığı yumuşattığımız gibi belirli bir noktaya veya ışığı dağıtarak daha çok 

alanlara yönlendirebiliriz. Böylece daha etkileyici ve amaca uygun fotoğraflar elde ederiz. 

Işık aksesuarları sayesinde sert ışığı yumuşatabilir, şiddetini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz 

ve istenilen yöne doğru yönlendirebiliriz.   

 

3.1.3. Kullanım Alanları 
 

Işık aksesuarları stüdyo fotoğrafçılığında portre çekimi, model çekimleri, ürün 

çekimleri (araba, parfüm, mobilya, gıda vb.) ile video ve sinema alanındaki çekimlerde 

kullanılır. 

 

3.1.4.Çeşitleri 
 

Bir stüdyoda kullanılan flaşlarda ışığı yumuşatmak ve yönünü değiştirmek amacıyla 

şemsiye, petek, softbox, strip, portre tası, huni, ring flaş, vb. aksesuarlar kullanılır. Bu 

aksesuarlar ve yaptıkları işlere göz atalım. 

 

3.1.4.1. Şemsiye 
 

Yumuşak etkiler tercih edilmek istendiği zaman tercih edilmelidir. Genellikle portre 

çekimlerinde kullanılır. Softbox’un verdiği etkiye yakın etki verir. Ana ışık kaynağına 

takılarak kullanılırlar. İç kısmı metalik sarı (gold) ya da metalik beyaz(gümüş)dır. Işığı 

geçiren şemsiyelerde bulunmaktadır. Metalik olan şemsiyeler ışığı yansıtarak kullanılırken 

geçirgen olanlar ışığı süzerek yumuşamasına yardımcı olur. Sarı saplı olanları portre 

çekimlerinde daha çok tercih edilmektedir. 

 

 
Fotoğraf 3.1: Stüdyo ortamında kullanılan şemsiye çeşitleri 
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3.1.4.2. Petek 
 

Flaşların öne yerleştirilen bal peteği görünümündeki aksesuarlardır. Işığın etkisini 

yumuşatmak amacıyla kullanılırlar. Portre çekimlerinde saç ışığı ya da fon ışığı elde etmek 

için kullanılır.  

 
Fotoğraf 3.2: Petek çeşitleri 

3.1.4.3. Softbox 
 

Yaşam biçimini konu alan çekimlerin vazgeçilmez aksesuarıdır. Cam ve parlak 

yüzeyli materyallerde oluşan beyaz ışık efektlerinin elde edilmesinde güzel sonuçlar verir. 

Portre çekimlerinde de kullanılır. Portre tasına benzer etkiler verir. Portre çekiminde de 

kullanılır. 

 

Fotoğraf3.3: Softbox çeşitleri 

3.1.4.4. Strip 
 

Softbox’un kullanıldığı yerlerde ve daha uzun konuların (otomobil, motosiklet, 

manken, makine vb.) çekiminde kullanılır. Etkisi yumuşaktır. Genelde ana ışık kaynağı 

olarak kullanılır.  
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Fotoğraf 3.4: Genelde uzun konuların çekiminde kullanılanstripler 

 

3.1.4.5. Portre Tası 
 

Portre çekimlerinde kullanılır. Işığı yayma özelliği vardır. Işığı süzme (difüz) özelliği 

vardır. Özellikle portre çekimlerinde yüz hatlarını gizlemekte çok başarılıdır. Ana ışık 

kaynaklarından biridir. 

 
Fotoğraf 3.5: Portre tası 

3.1.4.6. Huni 
 

Çoğunlukla lokal ışık verilmesi gereken konular için tercih edilir. Etkisi ve 

oluşturduğu gölgeler çok serttir. Genelde saç ışığı ve fon ışığı gibi efekt gerektiren 

durumlarda kullanılır. 
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Fotoğraf 3.6: Huni 

3.1.4.7.Ring Flaş vb. 
 

Detay ve hassas ışıklandırmanın gerektiği durumlarda kullanımı daha uygundur. 

Portre çekiminde tek başına kullanılması istenmeyen sert gölgelerin oluşmasına neden 

olduğu için dolgu flaşı olarak kullanılması daha uygundur. Tepe flaşına göre daha yumuşak 

ışık verir. Ring flaş ünitesi makro fotoğrafçılık için (mücevher çekimi, dokümantasyon, 

dişçilik ve arşiv çekimi) homojen aydınlatma sağlar. 

 

Objektiflerin önüne bayonet ya da adaptör halkası ile takılır. 

 
Fotoğraf 3.7: Ring flaş çeşitleri 

3.2. Aksesuarların Işık Kaynaklarına Yerleştirilmesinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Öncelikle aksesuarların ışık kaynaklarına yerleştirmeden önce üretici firma ya da 

tedarikçi firma tarafından hazırlanan kullanma talimatlarının dikkatle okunması gerekir. 

Tedarikçi firma tarafından size verilen aksesuarların teknik servis elemanları tarafından 

montajının yapılmasını ve kullanma şeklinin uygulamalı olarak gösterilmesini 

isteyiniz.Aksesuarların takılması sırasında elektrik kablolarının prizden çekili olduğuna ve 

ışık kaynaklarının açma kapama anahtarlarının kapalı (I) konumda olmasına dikkat 

etmelisiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda ışık kaynağının gücü konusunda bilgi sahibi 

olacaksınız. 

 

 Konuya uygun ışık kaynağını belirleyiniz. 

 Işık kaynağına takacağınız aksesuarı seçerken konunun özelliklerini ortaya 

çıkaracak aksesuarları seçmeye çalışınız. 

 Işık kaynaklarına aksesuarları yerleştirmeden önce ışık kaynaklarının fişinin 

çekili olduğundan ve güç düğmesinin kapalı (0) konumda olduğundan emin 

olunuz. 

 Aksesuarları takarken ışık kaynaklarına zarar vermemeye dikkat ediniz.  

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Konuya verilecek ışıkla gölge ve 

aydınlık bölgeleri belirleyiniz. 
 Konu üzerinde gözlemde bulununuz. 

 Işık kaynaklarının önüne 

yerleştireceğiniz aksesuarları 

belirleyiniz. 

 Aksesuarların özelliklerine dikkat 

ediniz. 

 Aksesuarları ışık kaynaklarına takınız. 
 Güvenlik kurallarına uyunuz ve dikkatli 

olunuz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık aksesuarları değildir? 

A) Huni  

B) Portre tası 

C) Petek 

D) Renk filtresi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi reflektör değildir? 

A) Şemsiye 

B) Softbox 

C) Huni 

D) Strip 

 

3. Aşağıdaki şemsiyelerden hangisi ışığı yönlendirirken rengini de değiştirir? 

A) Gold şemsiye 

B) Silver şemsiye 

C) Beyaz şemsiye 

D) Şeffaf şemsiye 

 

4. Aşağıdaki ışıklardan hangisi fon ya da efekt ışığı olarak kullanılır? 

A) Strip 

B) Petek 

C) Şemsiye 

D) Portre tası 

 

5. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi lokal ışık verir? 

A) Strip 

B) Petek 

C) Huni 

D) Ring flaş 

 

6. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi makro çekim için daha uygundur? 

A) Strip 

B) Petek 

C) Huni 

D) Ring flaş 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdaki ışık aksesuarlarından hangisi stil life için daha uygundur? 

A) Petek 

B) Strip 

C) Şemsiye 

D) Softbox 

 

8. Aşağıdaki ışık aksesuarlarından hangisi portre çekimlerinde tercih edilmez? 

A) Ring flaşı 

B) Softbox 

C) Şemsiye 

D) Petek 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Çekim için uygun ışığı kurabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 

 Işıkkaynaklarını hazırlayınız. 

 Tek ışık kaynağını ileri geri hareket ettirerek farklı gölgeler elde ediniz. 

 Işık kaynağını yukarı, aşağı, yan ve cephe şeklinde konumlandırınız. 

 Elde ettiğiniz ışık ve gölgeleri gözlemleyiniz. 

 İkinci ışık kaynağını kullanınız. 

 Işık kaynaklarından birini ana ışık diğerini yardımcı ışık ya da fon ışığı olarak 

kullanınız. 

 

 

4.UYGUN IŞIĞIN KURULMASI 
 

4.1. Fotoğrafta Kullanılan Aydınlatma Ekipmanında Işık Düzeni 
 

İyi bir aydınlatmayı sağlamak için güç itibariyle kuvvetli ve pahalı aydınlatma araçları 

kullanmak her zaman gerekli değildir. Yapacağınız işe göre ucuz ve en basit aydınlatma 

araçlarıyla güzel bir aydınlatma sağlamak mümkündür. Genellikle portre fotoğraflarında 

kullanılan aydınlatma kaynakları direkt gün ışığı, yaygın gün ışığı flaş aydınlatması ve yapay 

ışık kaynaklarıdır. Özellikle amatör fotoğrafçılıkta fotofludlar daha çok kullanılır. Spot 

ışıklar ise daha toplu ışık verir ve genel olarak arkadan aydınlatma ve efekt aydınlatması için 

kullanılırlar.  

 

Yapay ışıkla çalışacak fotoğrafçının her şeyden evvel, kaç ışık ve ne güçte ışık 

kullanacağını ve bunları ne şekilde yerleştireceğini saptaması gerekir. Başlangıçta yapılacak 

bir hata, gereğinden fazla ışık kullanmakla bunların meydana getireceği gölge ve bu 

gölgelerin etkilerinin çatışmasıdır. Güzel bir aydınlatma düzeni bir ana ışık, bir yardımcı 

ışık, bir fon ışığı ve bir deefekt ışığı ile sağlanabilir.  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Spot ışıklar ise yukarıda bahsettiğimiz gibi daha toplu ışık verdikleri için ve genel 

olarak arkadan aydınlatma ve efekt aydınlatmasında kullanılırlar.  

 

 

Şekil 4.1: Klasik aydınlatma düzeni 

 

Genel olarak, klasik aydınlatma ve dramatik aydınlatma olarak iki aydınlatma stili 

vardır. Dramatik aydınlatma; daha çok sinema fotoğrafları, tiyatro fotoğraflarında, afiş ve 

reklam fotoğraflarında bol bol efekt ışığı kullanılarak yapılan aydınlatma şeklidir. Çok 

gölgeli kısımlarla, efekt ışıklarının verdiği aydınlık kısımlar arasındaki farkların meydana 

getirdiği dramatik bir ifadenin sağlanması esas tutulur. Klasik aydınlatma ise özellikle klasik 

fotoğraf kültürü olanların tercih ettiği bir aydınlatma şeklidir. Bu aydınlatma şeklinde bir ana 

ışık kaynağı kullanılır, efekt ışıklarından sakınılır, fazla kuvvetli ve aydınlık bölgeler 

bulunmaz. 

 
Fotoğraf 4.1: Dramatik aydınlatma ile çekilmiş fotoğraf 
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4.2. Işığın Kontrolü 
 

Başlangıçta belirli bir aydınlatma olarak tek bir ana ışık, cephe ışığı kullanılır ve 

bunun meydana getirdiği gölgeli bölgeler ile yan etkileri incelenerek istenilen şekilde bir 

aydınlatma yapılmak üzere yardımcı ışık kaynağı ileri geri hareket ettirilerek gölgeler 

istenilen miktarda eritilir. Ana ışık, cephe ışık kaynağı ne kadar yukarıda olursa burnun ve 

gözlerin altında meydana gelecek gölgeler de o kadar büyük olur. Aynı şekilde cephe ışık 

kaynağı ne kadar yan olursa yüzün diğer tarafının gölgede kalış oranı da o kadar artar. 

 
Resim 4.2: Ana ışık kaynağı ile üstten aydınlatma 

Konu için uygun olacak aydınlatmanın sağlanması için ana ışık, cephe ışığının bir 

yerden diğer yere taşınması ile gölgeler de yer değiştireceğinden, yardımcı ışık kaynağının 

da yerini değiştirerek bu gölgeleri eritmek yerinde olur. Fotoğrafı çekilen kimsenin 

karakterine uygun bir aydınlatmanın sağlanması için, lambaların ayrı bir şekilde 

düzenlenmesi gerekir ve fotoğrafı çekene sonsuz ifade olanağı sağlar.  

 

Genellikle iyi bir aydınlatma şekli cephe ışığının ön-yukarıdan konuya 

yöneltilmesidir. Fakat bunun da sonsuz değişik şekilleri vardır. Özel bir etki istenmediği 

zaman cephe ışık kaynağı, fotoğrafı çekilecek kimseye tam karşıdan, fotoğraf makinesi 

pozisyonundan verilmez; çünkü bu şekilde düz, gölgesiz bir aydınlatma yapılmış olur.  

Genel olarak cephe ışık kaynağı pozisyonu konuya göre 45 derece yan ve 45 derece 

yukarıdır. Bu durumda konunun karakterinin belirtilmesi için gölge kısımların kalması 

gerekiyorsa bu kısımlar gölge olarak bırakılır. Yine konunun karakterinin belirtilmesi 

bakımından gölge kısımlarında aydınlatılması isteniyorsa, bu durumda yardımcı ışıklarla bu 

gölgeler eritilir. Bundan gaye, aydınlatma kontrastının konu karakterine göre ayarlanmasını 

sağlamaktır.   

 

Örneğin, bir erkek için normal olan 1/3'lük bir konukontrastı, bir kadın için çok 

aşırıdır. Kadında bu kontrast oranının daha düşük olması gerekir. Çocuk fotoğraflarında ise 

gölgelerin yumuşak olması gerekir. 
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 Tek ışıkla aydınlatma: Fotoğrafçılıkta kesinlikle fazla ışık kaynağı 

kullanılacak diye bir kural yoktur. Bir tek ışık kaynağıyla da çok güzel 

fotoğraflar elde edilir. Oda içinde yeterli derecede gün ışığı olduğu zaman tek 

ışık kullanılabilir. Bu durumda yapay ışık, yani ana ışık kaynağı; gün ışığı ise 

yardımcı ışık kaynağı görevlerini yaparlar.  

 

Böyle durumlarda konunun pozisyonu o şekilde ayarlanmalıdır ki yapay ışık cephe 

ışığı durumunu alınca, gün ışığı konu üzerine yardımcı ışık olarak düşebilecek durumda 

olmalıdır. Bazı durumlarda pencereden gelen ışık, konunun arkasından ya da hafif yanından 

gelecek şekilde ayarlanabilir. Bu aydınlatma şekli cazip bir arkadan aydınlatma efekti 

yaratır. Yalnız bu durumda konunun pencere önüne ne dereceye kadar yanaştırılacağı iyice  

hesap edilmelidir. Çünkü pencereden gelen ışığın şiddeti fazla olursa cephe ışığı kendi 

hüviyetinikaybeder ve istenilmeyen bir sonuçla karşılaşılır.  

 
Şekil 4.3: Tek ışıkla aydınlatma 

 

Eğer pencereden gelen ışık yeterli değilse bu durumda bir yansıtıcı yüzey  

kullanılabilir. Bu yansıtıcı yüzey bir ayna ya da parlak herhangi bir yüzey olabilir. Yan 

taraftan tutularak ışık kaynağından çıkan ışıkların konu üzerine bir yardımcı ışık etkisi 

yapacak şekilde yöneltilmesi gerekir. Aynı şekilde bir ayna ile konunun arkasından ışık 

yansıtılarak konunun saçları etrafında bir hale sağlanmasıyla güzel bir etki elde etmek de 

mümkündür.  

 

 İki ışıkla aydınlatma: Aydınlatma amacıyla iki ışığın kullanıldığı durumlarda, 

bu ışıklardan biri cephe ışığı diğeri de yardımcı ışık kaynağı görevini görürler. 

Şayet, yine portre odada çekiliyorsa ve pencereden gelen ışık gölgeli kısımları 

yeterli derecede aydınlatarak gölgeleri yumuşatabiliyorsa ve yardımcı ışık 

görevini yapabilirse bu takdirde ikinci ışığı konu arkasından vererek bir efekt 

ışığı olarak kullanmak mümkündür. Ya da ikinci ışık fonu aydınlatmada 

kullanılabilir. Ya da hem fonu ve hem de konuyu aydınlatması isteniyorsa bu 

durumda hem konu ve hem de fonu aydınlatacak şekilde yan tarafa yerleştirilir. 

Bunun için de birçok yerleştirme şekilleri vardır. Cephe ışığı, konu ile makine 

doğrultusuna 45 derecelik bir açı verecek şekilde konulmalıdır.  
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Şekil 4.4: İki ışıkla aydınlatmaya örnek 

 

 Üç ışıkla aydınlatma: Yeterli derecede gün ışığı bulunmadığı durumlarda 

birinci ışık cephe ışığı, ikinci ışık yardımcı ışık ve üçüncü ışık da fonu ya da 

konuyu arkadan aydınlatmak için arka ışığı olarak kullanılabilir. Yeterli 

derecede gün ışığının bulunması halinde gün ışığı yardımcı ışık görevini, birinci 

ışık ana ışık, yani cephe ışığı, ikinci ışık fon ışığı ve üçüncü ışık da efekt ışığı 

olarak kullanılır. Ya da ikinci ve üçüncü ışıkların her ikisi birden her biri 

konunun bir tarafından yöneltilmek üzere hem fon ve hem de efekt ışığı olarak 

kullanılabilir. Veya üçüncü ışık konunun arkasında ve yüksekte olabilir. Bu 

durumda ışık konunun saçlarına parlaklık verip tondan ayrımını sağlar. Kadın 

portrelerinde bu tip aydınlatma daha caziptir.  

 
Şekil 4.5: Üç ışıkla aydınlatma örneği 

 Dört ışıkla aydınlatma: Konunun aydınlatılmasında dört ışık kaynağı 

kullanılması halinde, bunlardan birinci ışık cephe ışığı, ikincisi yardımcı ışık, 

üçüncüsü fon ışığı ve nihayet dördüncü ışık kaynağı da konuyu arkadan 

aydınlatmak üzere efekt ışığı olarak kullanılabilir. Cephe ışığının gölgede 
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bıraktığı kısımlar aydınlatacak yeterli gün ışığı bulunduğu durumlarda, ikinci 

konuyu arkadan aydınlatarak efekt ışığı olarak kullanılabilir.1-5 kişilik 

grupların fotoğraflarının çekiminde ikinci ışık da birinci ışık gibi ana ışık, cephe 

ışığı olarak grubun aydınlatılmasında ve tam aydınlık bir alan sağlanmasında 

kullanılır. Üçüncü ışık yardımcı ışık olarak gölgeli yerlerin yumuşatılmasında 

ve dördüncü ışık da fonun aydınlatılmasında ya da efekt ışığı olarak kullanılır. 

 
Resim 4.6: Dört ışıkla aydınlatma 

Çoğu zaman birinci ışık cephe ışığı olarak kullanılır, ikinci ışık ise çok yukarıdan ön 

yandan efekt ışığı olarak konuya yöneltilir ve saçların aydınlatılmasında kullanılır. Bu 

özellikle sarışın saçların aydınlatılmasında, sarışınlığın belirtilmesinde önemlidir. Bu 

takdirde üçüncü ışık yardımcı ışık olarak dördüncü ışık ise yine yardımcı ışık olarak ya da 

fon ışığı olarak kullanılır.  

 

Fotoğrafı çekilecek kimsenin her bir duruş şekli, yüz ifadesi ayrı bir ışıklandırma  

düzenini gerektirir. Bir portre için ayarlanmış olan aydınlatma şekli, yalnız yüze çevirmekle 

profil aydınlatmasında kullanılmaz.  

 

Buraya kadar anlatılan bütün aydınlatma düzenleri yüzün tam karşıdan ya da yarı 

yandan görünüşü esasına göre verilmiştir. Profil aydınlatmasında ise cephe ışığı fon ile konu 

arasından verilerek konunun kenar çizgilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Konunun 

makineye bakan kısımları koyu gölgelidir.Profil aydınlatması, özellikle portrecilikte yüzün 

yan hatlarını ortaya çıkarmakta kullanılır. Bunun için konu, arka yan ve yukarıdan 45 

derecelik bir açıdan arka ışıkla aydınlatılır. Bu suretle konunun bir yanı ince şerit halinde 

aydınlanır ve bu aydınlanma diğer taraflara doğru yavaş yavaş kaybolur. Fotoğrafa bir 

derinlik duygusu verilmek isteniyorsa konunun aydınlatılmış kısmının arkasına gelen fon 

kısmı karanlık bırakılır. Konunun karanlık kısmının arkasındaki fon kısmı ise aydınlatılarak 



 

34 

 

aydınlık yapılır. Fon ile konu birbirine kaynaştırılmak istenirse, bu durumda, konunun 

aydınlık kısmının fonu aydınlık, karanlık kısmının fonu ise karanlıkta bırakılır. 

 

4.3. Konuya Göre Işık ve Aksesuar Seçimi 
 

Kapalı mekânlarda ve stüdyolarda kullanılan flaşlar güçlü yapay ışık kaynaklarıdır. 

250 ile 1000 Watt gücünde flaşlar kullanılır. Bu flaşlar çok sert ışık ve gölgeler oluşturur. 

Bunu önlemek için aksesuarlar kullanılır. Stüdyo flaşlarının en önemli özelliği önlerine 

takılan aksesuarlarla ışığın karakteri ile oynayıp fotoğrafçıya çeşitli farklılıklarda etkiler elde 

etme şansı vermektir.  

 

Çekilecek konuya göre uygun aksesuarı kullanmak çok önemlidir. Öncelikle 

fotoğrafçı ne yapmak istediğini, vereceği mesajla nasıl bir etki yaratmak istediğini bilmelidir. 

Tüm bunların hesaplarını yaptıktan sonra ışık kaynaklarını yerleştirip kullanacağı 

aksesuarları yapay ışık kaynaklarının önüne takmaktır. Aksesuarların her biri konu üzerinde 

farklı etki bırakır. Çekimi yapılacak konuya uygun ışık ve aksesuar seçebilmek için ışık 

kaynaklarının ve aksesuarlarının özelliklerini bilmemiz gerekiyor. 

 

Portre çekimlerinde ana ışık kaynağı olarak yüz hatlarını gizlemedeki başarısından 

dolayı portre tası tercih edilmelidir. Portre tası, softbox, linebox ve şemsiyeler ana ışık 

kaynağı olarak tercih edilirler. Ürün çekimleri, reklam ve moda çekimleri ile cam 

çekimlerinde ışığı yumuşatıp dağıtması özelliğinden dolayı softboxlar tercih edilir. Daha 

büyük ve uzun konuların çekiminde ise softboxlarla aynı özellikleri taşıyan ama dik ve uzun 

yapılarından dolayı lineboxlar kullanılır. Huniler ışığı toplayıp lokal ışık verdikleri için efekt 

ışığı olarak kullanılmaları daha uygundur. Özellikle lokal olarak aydınlatılması gereken 

yerlerde kullanılır(Örneğin saçlara ışık vermek için saç ışığı olarak).  

 

Işığı yumuşatmak için kullanılan bir başka aksesuarlar paraflaşların önüne takılan 

petek ve panjur şeklindeki reflektörlerdir. Bu reflektörler ışığın geçişi sırasında petek ve 

panjurların etkisiyle yumuşayarak (ışığın emilmesiyle) geçer. Portre çekimlerinde saç ışığı 

olarak ya da fon ışığı olarak kullanılır. 

 

Kapaklı reflektörler ışığı kısmak, açısını açmak ya da kapatmak için kolaylık sağlar. 

Efekt ışığı olarak kullanılırlar. 

 

Işığı yaymak, yönünü değiştirmek ya da konu üzerine dolaylı olarak vermek için 

reflektörlere ihtiyaç duyulur. Beyaz reflektörler ışığı yumuşatarak yansıtır. Sarı (gold) ve 

metalik (silver) reflektörler ışığı daha fazla yansıtma özelliğine sahiptir. Gold reflektörler 

aynı zamanda ışığın rengini değiştirerek yansıtır. Koyu renkli reflektörler/ışık kesiciler 

koyuluklarına göre ışığın büyük bir kısmını emer, az bir kısmını rengini değiştirerek yansıtır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda uygun ışığın kurulmasında bilgi ve beceriye 

sahip olacaksınız. 

 Çekim yapılacak konuyu belirleyiniz. 

 Çekimde kullanılacak ışık kaynaklarını belirleyiniz. 

 Işık kaynaklarını konuyu en iyi şekilde aydınlatması için aşağıdaki işlem 

basamaklarını ve önerileri dikkate alınız. 

 Işık kaynaklarından faydalanırken yaratıcılığınızı kullanın. 

 Işık kaynaklarını prize takmadan önce ellerinizin kuru ve ışık kaynaklarının güç 

düğmelerinin kapalı (0) konumda olmasına dikkat ediniz. 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Konuyu aydınlatması düşünülen 

tasarlanmış ışığa göre bir anahtar ışık 

belirleyiniz. 

 Ana ışık olabilecek özellikteki ışığı 

seçiniz. 

 Belirlenmiş anahtar ışığa göre diğer ışık 

kaynaklarını konuya yönlendiriniz. 

 Işık düzeni ile ilgili şekillerinden 

faydalanınız. 

 Konunun aydınlanmasında istenen ışık-

gölge-kontrastlık detaylarını belirleyiniz. 
 Konuyu gözlemleyiniz. 

 Işık kaynaklarını ve aksesuarlarını 

konuya doğru mesafe ve açıdan vererek 

fotoğraflanacak konunun özelliklerini 

ortaya çıkarınız. 

 

 Işık düzeni ile ilgili şekillerinden 

faydalanınız. 

 Işıkları aydınlatma düzenine göre 

yerleştiriniz. 
 Güvenlik kurallarına dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Spot ışıklar daha çok arkadan aydınlatma ve efekt aydınlatması olarak kullanılır. 

2. (   ) Dramatik aydınlatma düzeni sinema ve tiyatro fotoğrafları ile afiş ve reklam 

fotoğraflarında kullanılır. 

3. (   ) Klasik aydınlatma düzeninde efekt ışıkları en çok başvurulan aydınlatma 

yöntemidir. 

4. (   ) Ana ışık kaynağı ne kadar yukarıda olursa burun ve gözlerin altında meydana 

gelecek gölgeler o kadar büyük olur. 

5. (   ) İki ışıkla aydınlatmada kullanılan ışıklardan biri dolgu ışığı, diğeri efekt ışığıdır. 

6. (   ) Üç ışıklı aydınlatmalarda birinci ve ikinci ışık ana ışık üçüncü ışık ise dolgu 

ışığıdır. 

7. (   ) Dört ışıklı aydınlatmalarda ana ışık, yardımcı ışık, fon ışığı ve efekt ışığı 

kullanılır. 

8. (   ) Kapaklı reflektör ışığı ana ışık olarak kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. ……………aydınlatması özellikle portrecilikte yüzün yan hatlarını ortaya çıkartmakta 

kullanılır. 

 

10. Işığı ………………………için softboxlar uygun ışık kaynaklarıdır. 

 

11. Uzun ve büyük konuların çekimlerinde ………………….lar tercih edilir. 

 

12. Huniler ışığı toplamaları açısından …………….ışık verirler. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Kaynağına göre ışık ve renk denetimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırma şudur: 

 

 Ürün çekimi için konuyu hazırlayınız. 

 Işık kaynaklarını, yansıtıcıları ve pozometreyi hazırlayınız. 

 Işık kesicileri (koyu renkli karton, kumaş vb.) hazırlayınız. 

 Işık kaynaklarını konumlandırınız. 

 Pozometre ile farklı ışık ölçüm yöntemlerini deneyiniz. 

 

5.IŞIK VE RENK DENETİMİ 
 

5.1. Işık Ölçümü 
 

Pozometreler, kullanılan filmin ISO (ASA) değerine göre, konudan yansıyan ışığı 

ölçüp, sonucu enstantane ve diyafram cinsinden verir. Bu verileri çeşitli şekillerde (ışık, ibre 

ya da sayısal göstergelerle) bize iletirler. Ölçüm yapabilmek için deklanşöre yarım basmak 

ya da dokunmak yeterlidir. Deklanşöre yarım basıldığında pozometre çalışmaya başlar ve 

mevcut ışık altında kullanılması gereken enstantane ve diyafram değerlerini 6-8 saniye 

boyunca gösterir. 

 

5.1.1.Tanımı 
 

Görüntünün film ya da sensör üzerinde oluşabilmesi için doğal veya yapay ortamda 

bulunan ve objeyi aydınlatan ışığın bulunması gerekir. Enstantane ve diyafram ayarlarının 

yapılabilmesi için ortamdaki ışığın şiddetinin ölçülmesi için kullanılan yöntemlere ışık 

ölçümü denir. 

 

Günümüzde hemen tüm fotoğraf makinelerinin ışıkölçeri/pozometresi bulunmaktadır. 

Işıkölçer, doğru diyafram açıklığı ve örtücü hızını belirleyebilmek için var olan ışığın 

miktarını ölçer. Ayrıca el ışıkölçerleri/pozometresi de bulunmaktadır. Bu aygıtlar kullanıcıya 

daha fazla seçenek sunar ve daha hassastır. Fotoğraf makinelerinin üzerinde bulunan tipte 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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ışıkölçerler gibi konudan yansıyan ışığı ölçen aygıtlara yansımalı ölçücüler denir. Konu 

üzerine düşen ışığı ölçen aygıtların kullanımı da bir diğer ölçüm tekniğidir. 

 

5.1.2.Önemi 

 
Filmin ya da sensör üzerinde görüntünün oluşabilmesi için belirli bir miktarda ışığa 

gereksinim vardır. Pozlama ya da ışıklama dediğimiz bu işlemin doğru olarak yapılması, 

fotoğraf çekiminin temelini oluşturur. Filmin doğru pozlanması, makine üzerindeki diyafram 

ve enstantane değerlerinin doğru seçilmesine bağlıdır. Bu değerleri biz, fotoğraf 

makinelerinin içindeki pozometreler (ışıkölçerler) sayesinde öğreniyoruz. Bütün SLR 

makinelerde, ışığa duyarlı bir göz vardır. Bu göz makinenin içine, objektiften giren ışığın 

yoğunluğunu ölçebileceği bir yere yerleştirilmiştir. Bu sisteme TTL (Through The Lens: 

objektifin içinden) ölçüm sistemi denir. 

 

5.1.3.Amacı 

 
Duyarlı yüzeyde görüntünün koyu ve açık alanlarının mümkün olduğu kadar 

belirebilmesi yani yeterli kontrastın oluşması için gerekli sayıda ışığın duyarlı yüzeye 

çarptırılması gerekir. Böylece filmdeki kimyasal tepkime oluşur veya elektronik sensörlerde 

yeterli elektriksel sinyal büyüklüğü oluşur. Eğer yeterli ışık duyarlı yüzeye ulaşmazsa bu 

tepkimeler oluşmaz ve yeterli kontrast, dolayısıyla görüntü elde edilemez. Eğer gereğinden 

fazla ışık duyarlı yüzeye çarparsa bu seferde özellikle açık renkli olması gereken alanda 

koyuluklar fazla olur,kontrast yine azalır hatta tamamen siyah bir görüntü elde edilebilir. 

Optimal düzeyde ışığı duyarlı yüzeye aktarabilmek için ışık ölçümü yapmamız 

gerekmektedir.  

 

5.1.4. Ölçüm Yöntemleri 

 
Fotoğraflanan veya filme kaydedilen bir konunun renk değerlerinin ve tonlarının 

doğru olarak görülebilmesi için doğru pozlanması gerekir.  Doğru pozlama değerinin 

saptanmasında en sağlıklı yol ışıkölçer/pozometre kullanılmasıdır. Film üzerine düşmesi 

gereken doğru ışık miktarını bulmak, görüntülenecek konuyu aydınlatan ışığın miktarını 

ölçmek için kullanılan araçlara ışıkölçer/pozometre diyoruz. Yaygın olarak iki tip 

ışıkölçer/pozometre kullanılır. Bunlar, yansıyan ışığı ölçen ışıkölçerler/pozometreler 

(ReflectedLightmeter) ve düşen ışığı ölçen ışıkölçerler/pozometreler (IncidentLightmeter) 

olarak adlandırılır. 

 

5.1.4.1.  Yansıyan Işık Ölçümü 

 
Pozometre/ışıkölçer ile ölçümleri hatasız yapabilmek için Gri referans kartı kullanılır 

yada “Yerine koyma” (avuç içinden ölçerek) ölçüm yapılabilir. Yansıyan ışık ölçümü koyu 

konulardan bir miktar artırılarak açık konulardan bir miktar azaltılarak ya da konudan 

yansıyan ortalama ışığın ölçülmesi ile elde edilir. Konu yansıtıcılığı %18 ise bulunan değer 

doğrudan doğruya uygulanır. Pozometreler/ışıkölçerler daima konuya düşen ışığın %18’inin 
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yansıdığı varsayılarak kalibre edilmişlerdir. Bu amaçla doğru ölçüm için % 18 yansıtıcılığı 

olan bir gri kart kullanılabilir. Yansıyan ışık ölçümü 3 yolla yapılabilir; 

 

1. Genel ölçüm: Konunun ortalama bir yansıtıcılığını bulmak için belli bir 

mesafeden yapılan ölçümdür. 

2. Yakın ölçüm: Konunun belli bir kısmına yapılan ölçümdür. Yaklaşık ölçüm 

yapılması istenen yüzeyin iki misli bir mesafeden yapılır. 

3. Spot ölçüm: Uzak konulara yaklaşmanın mümkün olmadığı hallerde optik bir 

araç ile (dürbün gibi) konudan yansıyan ışığın pozometre üzerine düşürülmesi ile 

yapılır. Bu tür araçlara “Spot metre” denir. Yapılan ölçüm yansıyan ışık 

ölçümüdür. 

5.1.4.2. Düşen Işık Ölçümü 

 
Işık kaynağına doğru yapılan ölçümdür. Pozometrenin/ışıkölçerin önüne konulan bir 

filtre ile “Tercüme Ölçüm” alınır. Bu filtre gelen ışığın 1/5’ini geçirme özelliğine sahiptir. 

Normal konularda pozometre direkt olarak kullanılır. Pozometre/ışıkölçer ile ölçüm 

yapıldığında örneğin, siyah ağırlıklı konu 1/60-f:16, beyaz ağırlıklı konu: 1/250-f:16 

ölçecektir. 

Yani her iki rengi griye dönüştürerek bir ölçüm yapacaktır. O halde ortalamayı 

bulmamız gerekir. Belli bir ton değerini ölçüp doğru ölçümü bulmaya “Ton Yerine Oturtma” 

denir. Yine örneğin kar manzarasında ölçülen 1/500-f:16 ise enstantane iki stop kadar 

düşürülerek (yani poz süresi uzatılarak) 1/125-f:16 uygulanır. 

Bu uygulama film ASA diskinden müdahale ile otomatikleştirilebilir. Yada fotoğraf 

makinelerinin bazı modellerinde bulunan ve pozu, ölçülen değerden -2, -1, 0, +1, +2 stop 

değiştirilebilen bir skala üzerinde yapılan müdahale ile de otomatikleştirilebilir. Bir buharlı 

lokomotifin fotoğraf çekimi için yapılan ölçümü 1/60-f:5,6 ise, doğru değer 1/15-f:5,6 

olabilir. Örneklerde verilen düzeltmelerde yalnızca enstantane değerleri ile müdahale 

yapılmıştır. Aynı müdahale diyafram değerlerine de uygulanabilir. 

 

5.1.4.3. Manuel Ölçüm 

 
Bazı ışık koşullarında, makinemizin içindeki pozometre yanılabilir. Çünkü o, 

fotoğrafını çektiğimiz konudan yansıyan ışık miktarını ölçmektedir. Ve tabii ki açık renk 

konular daha çok, koyu renk olanlar daha az ışık yansıtır. 
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Fotoğraf 5.1: El pozometresi 

 

Doğru ve tam bir ölçüm için yapılması gereken, konu üzerine "gelen" ışığı ölçmektir. 

El pozometrelerinin de yaptığı tam olarak budur. Her zaman en doğru ölçümü yapmak 

isteyen fotoğrafçıların en gerekli araçlarıdır. En şaşırtıcı ışık koşullarında bile bu aletle, en 

doğru ölçümü yapmak mümkündür. Çünkü konunun renginden ya da yansıtıcılığından 

etkilenmeden, yalnızca konuya ulaşan ışığın miktarını ölçebilirler. 

 

Bir el pozometresi ile yapmanız gereken, onu konunun önünde ışığa doğru tutarak 

ölçüm yapmaktır. Eğer bu mümkün değilse, konuyla aynı ışık koşullarındaki başka bir yerde 

ölçüm yapabilirsiniz. 

 

Günümüzde tüm el pozometreleri flaş ışığını da ölçme yeteneğine sahiptir. Geçmişte 

bu işi yapabilen aletlere "flaşmetre" denirdi. Günümüz modelleri ise hem "pozometre" hem 

de "flaşmetre" olarak görev yapabiliyor. 

 

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

cismin, üzerine düşen ışığı eşit miktarda yansıtmadığıdır. 

 

Yansıyan ışığı ölçen pozometreler, orta yoğunlukta bir griyi (%18) ya da buna eşdeğer 

renk tonunu doğru ölçecek şekilde tasarlanmışlardır. Başka bir deyişle, makinelerdeki 

pozometreler, çekim yaptığınız ortamlarda orta gri yansıtma özelliği olan tonların var 

olacağını kabul ederek değer verirler. Bu çoğu zaman doğrudur ve genelde doğru ölçümler 

alırsınız. Ancak bazen, çekim yaptığınız ortamda bu durum yoktur ve size sorunlar yaratır. 

 

Örneğin açık ya da koyu renk fonlar önünde çekilecek konularda ışık ölçümü 

yaparken, pozometrenin yanılma olasılığını unutmamak gerekir. Pozometrenin yanılacağını 

bilmek fotoğrafçılığın bir parçasıdır. Çekilecek konu ya da arka plan, olağandışı aydınlık ya 
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da karanlıksa, kompozisyonunuza bir ışık kaynağı giriyorsa, eksik ya da fazla pozlamaya 

neden olan sorunlar yaşanır. Fotoğraf makinenizde noktasal (spot) ışık ölçümü yoksa en 

doğru ölçüm konunun yanına kadar gidip, merkez ağırlıklı ölçüm modunda konunun 

yansıttığı ışığın ölçülmesidir. Bir manzara fotoğrafı çekerken, makinenizi gökyüzünü 

almayacak şekilde eğerek ışığı ölçmeniz doğru değeri bulmanızı sağlayacaktır. 

 

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

elinden ölçüm alır. Bu tabii ki kendi ten renginize bağlı olarak değerleri değiştirmenizi 

gerektirebilir. Başka bir ölçüm yöntemi ise, yanınızda taşıyabileceğiniz ve en doğru ölçüm 

şansını veren %18’lik gri kartı kullanmaktır. Bu kartı kullanırken çerçevenizin tamamını 

kartla doldurarak ölçüm yapın. Bu kartın yansıtıcılığının doğru olduğunu bildiğiniz için 

güvenle çekim yapabilirsiniz. Ancak rüzgârlı, yağmurlu ya da karlı günlerde ve hızlı hareket 

etmek zorunda olduğunuz durumlarda gri kart kullanımı pek pratik değildir. 

 

5.1.4.4. Genel Ölçüm 

 
Normal ölçme şekli olan bu yöntemde, pozometre fotoğraf makinesi pozisyonunda 

fotoğrafı çekilecek olan yapıya (objeye) doğru yöneltilir. Açık havada vb. fotoğraf çekilmesi 

halinde, gökten ya da diğer aydınlatma kaynaklarından gelen ışınların fazla miktarda 

pozometreyi etkilememesi için, pozometre hafifçe aşağıya doğru eğilir. Böylece konunun 

gölgeli kısımlarının da yeterli poz alması sağlanarak doğru poz değerlerinin bulunmasına 

çalışılır. Bu tip ölçüm yönteminde yanılma payı kadraj içerisine girecek orta gri dışındaki 

tonların kadrajın geneline oranına göre değişir. 

 

5.2. Işık Ölçüm Sistemleri 
 

Doğada ya da kapalı mekânda bulunan herhangi bir objenin fotoğrafını çekebilmek 

için fotoğraf makinesi içerisindeki ışığa duyarlı malzemeyi pozlandırmak gerekir. Bu işlem 

sırasında perde ve diyafram belli değerlerde açık kalır. Bu elemanların ne derecede açık 

kalacağını gerek fotoğraf makinesi içerisindeki pozometre ya da dışardan kontrol edilen bir 

el pozometresi belirler. Işığa duyarlı malzemenin yeterli miktarda ışığa maruz kalması yani 

doğru pozlanması gerekir. Bu yüzden poz, ışığa duyarlı malzemenin duyarlılık miktarına ve 

konunun parlaklığına bağlıdır. Konunun en parlak noktalarını ve en az parlak noktalarını 

birlikte kaydetmek isteyeceğimizden poz buna göre ayarlanmalıdır. Çünkü bilinmelidir ki bir 

pozometre yüzey tanımaz. Yüzeyin yansıttığı ışığı algılar. Üzerine düşen ışığın şiddeti aynı 

olsa bile, siyah bir yüzeyden çok az yansıyan ışık pozometre için karanlık bir ortam ya da 

beyaz bir duvardan çok fazla yansıyan ışık ise aydınlık bir ortam demektir.  Bütün 

pozometreler algıladığı ışığı film ya da sensöryüzeyinde orta gri oluşturacak şekilde 

değerlendirir. 

 

Dolayısıyla bir pozometre hangi şartlarda üretilirse üretilsin, yöneltildiği her konuyu 

%18 gri olarak algılar. Çünkü doğa orta gridir. Dolayısıyla fotoğraf makinesi üreticileri 

doğanın orta gri olmasından dolayı ve fotoğraf makineleri ile çoğunlukla bu tip konuların 

çekileceğini varsayarak fotoğraf makinesi bünyesindeki pozometreleri orta griye göre 

programlarlar. Yukarıda da belirtildiği gibi bu pozometreler iki türde bulunur. Bunlar el 
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pozometresi ve fotoğraf makinesi bünyesinde bulunan T.T.L. ölçüm sistemidir. Çünkü 

teknik kamera ve bazı orta format fotoğraf makinelerinin içerisinde poz ölçümü yapacak bir 

pozometre sistemi bulunmaz. Bu nedenle bu fotoğraf makineleri ile çekimler söz konusu 

olduğunda özellikle teknik kamera ile çalışırken ölçüm ancak bir el pozometresi ile 

yapılabilir. 

 

El pozometresi olarak üretilen bu pozometreler de, fotoğraf makinesi içerisine 

yerleştirilen pozometreler de ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek, LCD ekran 

üzerinde örtücü ve diyafram değerlerini göstererek fotoğrafçıya sağlıklı çekim değerleri 

verir. Bu tip el pozometreleriyle herhangi bir objeyi çekerken farklı ışık ölçüm sistemleri 

kullanabilir. 

 

5.2.1. Makinelerde 

 
Günümüzde üretilen DSLR (Digital Single Lens Reflex) ve LDSLR (Light Digital 

Single Lens Reflexgörünümlü kompakt fotoğraf makinesi) fotoğraf makinelerinin 

bünyelerinde T.T.L. (Through The Lens – Objektifin içinden okumalı) ölçüm sistemi vardır. 

 
Şekil 5.1: Koyu yüzeylerin gelen ışığın bir kısmını emerek yansıtması 

 

Bu ölçüm sistemi ise yansıyan ışık ölçüm yöntemine göre çalışır. Yani objeye gelen 

ışınlar objektifin içinden geçerek penta prizma içerisinde bulunan silikon hücrelere ulaşır. 

Deklanşöre yarım basıldığında bu hücreler üzerlerine gelen ışınlardan voltaj üreterek, gelen 

ışığın diyafram değerini ve perde hızını ekranda belirtir. Fotoğraf makinesi bünyesindeki 

TTL sistemde ölçüm yapan pozometre, değişik ölçüm modlarına sahiptir. Bu da 

fotoğrafçıya, konuya göre ölçüm modu seçme şansı verir. Bu tip fotoğraf makinelerinin 

içinde genellikle 4 tip ölçüm modu vardır. Bunlar fotoğrafçıya çekecekleri konulara göre 

daha doğru pozlandırma yapmalarını sağlar. 

 

5.2.1.1. Değerlendirmeli Ölçüm 

 
Matrix ölçüm yöntemi olarak da bilinen bu ışık ölçüm yönteminde ölçüm, fotoğraf 

karesinin tamamının okunarak ortalamasının alınması şeklinde yapılır. Işığın her bölgeye eşit 

dağılmadığı durumlarda yanıltıcı sonuçlar verdiği için bu sistemle ölçüm yapılırken 
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gökyüzü, beyaz ya da siyah konular ölçüm alanına girmemelidir. Genellikle gökyüzünün 

girmediği manzara fotoğraflarında kullanılması önerilir. 

 
Şekil 5.2: Değerlendirmeli ölçüm yöntemi 

 

5.2.1.2.  Merkez Ağırlıklı Ölçüm 

 
Center Weight olarak da bilinen bu ölçüm yöntemi genellikle portre çekimlerinde 

fotoğrafçıya doğru pozlandırma şansı verir. Çünkü bu tip konular genelde vizörün orta 

kısmına yerleştirilir. 

 

Dolayısıyla “fotoğrafçıların konuları çoğunlukla vizörün orta kısmına yerleştirmeleri 

bazı fotoğraf makinesi yapımcılarını yeni modellerine merkezden ölçüm yapan pozometre 

modu eklemeye yöneltmiştir. Birçok fotoğraf makinesinde bulunan bu ölçüm modunda, 

“ölçümün % 70'i merkezden % 30'u ise görüntünün diğer kısımlarından okunur. 

 

 

Şekil 5.3: Merkezden ölçüm yöntemi 
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Ancak tam orta noktaya parlak gök ya da koyu bir fon rastlayacak şekilde ölçüm 

yapılırsa, pozometrenin yanılması doğaldır. Bu nedenle, fotoğrafçının ölçümü bilinçli 

yapması gerekir. 

 

5.2.1.3.  Spot/Noktasal Ölçüm 
 

Spot ölçüm yöntemi olarak bilinir. Fotoğraf makinelerindeki nokta ölçüm sistemi, 

spotmetreler gibi görüntünün küçük bir yüzeyinden yansıyan ışığı ölçer. Çoğunlukla çok 

uzak bölgelerdeki objelerin çekiminde objelerin yanına gitmeden objelerin yansıttıkları ışığın 

yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Ölçümü yapılan alan genellikle vizörün 

görüntü penceresi üzerinde bir daire ya da dikdörtgen ile belirlenir. 

 

Bu ölçüm alanı bazı fotoğraf makinelerinde tüm görüntünün % 5'ini, bazılarında ise 

%8’ini kapsar. Nokta ölçüm sistemi küçük bir yüzeyi ölçtüğü için diğer ölçüm sitemlerine 

göre çok daha titiz bir biçimde konuya yöneltilmelidir. 

 

Örneğin, parlak bir gökyüzü önünde fotoğraf çekerken vizör içindeki ölçüm dairesi, 

gökyüzü yerine konu üzerine getirilmelidir. Aksi halde pozometrenin ölçüm yaptığı yer 

parlak gökyüzü olduğu için yapı karanlık ve ayrıntısız olarak görüntülenir. Vizörde gözüken 

bu sınırların dışındaki herhangi bir ışık yoğunluğu pozometre tarafından algılanmaz. 

 
Şekil5.4: Nokta ölçüm yöntemi 

 

5.2.1.4. Bölgesel Ağırlıklı Ölçüm 

 
Ölçüm yöntemlerinin temelidir. Özellikle 90’lı yıllara kadar yapılan SLR (Single Lens 

Reflex) fotoğraf makinelerindeki fotoğraf ölçüm yöntemidir. Bugün birçok fotoğraf 

makinesi üreticisi bu sistemi ürettikleri fotoğraf makinelerinde kullanmamaktadır. Sebebi ise 

mevcut ölçüm yöntemlerinin, bu ölçüm yönteminden daha sağlıklı olmasıdır. 
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Şekil 5.5: Bölgesel ağırlıklı ölçüm yöntemi 

 

Bu tip ölçüm yönteminde fotoğraf makinesi pozometresi kadrajın her noktasında eşit 

etkilenir ve özellikle kadrajdaki gökyüzü, siyah ya da beyaz objelerin fazla olduğu 

fotoğraflarda az ya da fazla pozlandırma yaparak hatalı pozdanmış fotoğraflar elde 

edilmesine neden olurlar. Bu tip ölçümde doğru sonuç alabilmek için kadrajın tamamının 

orta gri bir yere denk getirilerek ölçüm alınması gerekir. 

 

5.2.2.Pozometrelerde 

 
Görüntüsünü kaydedeceğimiz cismin üzerine düşen ışığın ölçülmesi amacıyla 

kullanılır. Cismin üzerine düşen ışık cismin üzerinden yansır biz bu ışınların objektifimizden 

geçmesi ve filmi pozlaması veya elektronik cihazlarda tüpe veya ccd’lere düşmesiyle 

görüntü kaydettiğimize göre, bizim doğru değerde diyafram bağlamamız için cisimden 

yansıyan ve objektife giren ışığın değerini bilmemiz gerekir. Pozlama ışık değerini ölçmeye 

yaradığı için pozometre adını alır. Görüntüsünü çekeceğimiz cisme gelen bütün ışık 

kaynaklarını pozometre ile tek tek ölçüp matematiksel ortalamasını alarak diyafram 

bağlanmalıdır. Bu alınan değer her şeye rağmen kameramanın yaratmak istediği atmosfere 

bağlı olarak kendisi tarafından değerlendirilir. 

 

5.2.2.1.Yansıyan Ölçüm  

 
Bu ölçüm, pozometrenin önündeki beyaz opal kapsül çıkarılarak yapılan ölçüm 

yöntemidir. “Pozometre çekimi yapılacak yapıya (objeye) tutularak ölçüm yapılır. Bu şekil 

ölçüm fotoğraf makineleri içerisindeki pozometrelerin çalışma prensibi ile aynıdır. Bu 

sistemle, yani yapıdan yansıyan ışığın şiddetini genel ölçüm yöntemi, yakın ölçüm yöntemi, 

siyahtan ölçüm yöntemi ve beyazdan ölçüm yöntemi olarak 4 şekilde yapabiliriz. 
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Şekil 5.6: Yansıyan ışık ölçme yöntemi 

 Genel ölçüm yöntemi: Normal ölçme şekli olan bu yöntemde, pozometre 

fotoğraf makinesi pozisyonunda fotoğrafı çekilecek olan nesneye doğru 

yöneltilir. Açık havada vb. fotoğraf çekilmesi halinde, gökten ya da diğer 

aydınlatma kaynaklarından gelen ışınların fazla miktarda pozometreyi 

etkilememesi için, pozometre hafifçe aşağıya doğru eğilir. Böylece konunun 

gölgeli kısımlarının da yeterli poz alması sağlanarak doğru poz değerlerinin 

bulunmasına çalışılır. Bu tip ölçüm yönteminde yanılma payı kadraj içerisine 

girecek orta gri dışındaki tonların kadrajın geneline oranına göre değişir. 

(Şekil5.8) 

 

 Yakın ölçüm yöntemi: Bu yöntemde, pozometre ile nesneye yaklaşılarak önce 

nesnenin en fazla ışık almışolan kısımlarının poz değerleri ölçülür. Sonra, yine 

yakından konunun en az ışık almış kısımları için gerekli poz değerleri bulunur 

ve bunların bir ortalaması alınarak fotoğraf makinesinde uygulanır. Başarılı 

sonuç verebilmesi için ölçümlerin doğru yerden alınması gerekir. Özellikle 

gölge ve aydınlık bölümlerin aynı karede buluştuğu fotoğraflarda doğru 

sonuçlar verir. 

 
Şekil 5.7: Yakından ölçüm yöntemi 

 Beyazdan ölçüm yöntemi: Bu ölçümşeklinde konuya yaklaşarak konunun en 

aydınlık kısımları için gerekli poz değeri bulunur. Bulunan bu değer 2,5-3 

stopluk bir düzeltme ile (diyafram açarak) fotoğraf makinesine uygulanır. Bu 

düzeltme yapılmazsa, pozometre orta griye göre tasarlandığı için beyazı orta gri 

gibi algılayarak nesneyi az pozlandıracaktır. Sonuçta fotoğraftaki obje beyaz 
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yerine gri çıkacaktır. Çünkü fotoğraf makinesi bünyesindeki pozometre her şeyi 

orta gri olarak görmektedir. Eğer ölçüm doğru yerden yani tam beyazdan 

alınmışsa ve düzeltme tam yapılmışsa çekim çok sağlıklı olur. 

 
Şekil 5.8: Beyazdan ölçüm yöntemi 

 

 Siyahtan ölçüm yöntemi: Bu ölçü şeklinde isenesneye yaklaşarak en karanlık 

kısımları için gerekli poz değeri bulunur. Bulunan bu değer 2,5-3 stopluk bir 

düzeltme ile (diyafram kısarak) fotoğraf makinesine uygulanır. Buradaki kısma 

işlemi ise, yukarıda da belirtildiği üzere pozometrenin her şeyi orta gri olarak 

algılamasındandır. Bu düzeltme yapılmazsa, pozometre orta griye göre 

tasarlandığı için siyahı orta gri gibi algılayarak çok pozlandıracaktır. Sonuçta 

fotoğraftaki obje siyah yerine gri çıkacaktır. Çünkü fotoğraf makinesi 

bünyesindeki pozometre her şeyi orta gri olarak görmektedir. 

 

 
Şekil 5.9: Siyahtan ölçüm yöntemi 

 

5.2.2.2. Spot Ölçüm 
 

Bu yöntemde, uzak konulara yaklaşmanın mümkün olmadığı hallerde optik bir araç ile 

(dürbün gibi) konudan yansıyan ışığın pozometre üzerine düşürülmesi ile yapılır. Bu tür 

araçlara “Spot metre” denir. Yapılan ölçüm yansıyan ışık ölçümüdür. 
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Şekil 5.10: Spot ölçüm yöntem 

 

5.2.2.3. Düşen Ölçüm 
 

Bu ölçüm, aslında en sağlıklı ölçüm şeklidir. Nedeni ise yapıdan (objeden) yansıyan 

ışığın değil, yapıyı (objeyi) aydınlatan ışığın şiddetinin ölçülmüş olmasıdır. Çünkü objenin 

renginden dolayı yansıyarak pozometreye gelen ışık bizi aldatabilir. Nedeni ise, her rengin 

ışığı değişik oranda yansıtmasıdır. 

 

Bu yöntemle ölçümde pozometre, konunun bulunduğu yerden ana ışık kaynağına 

yöneltilmek suretiyle ana ışık kaynağının konu üzerine düşürdüğü ışığın şiddeti ölçülür. 

Pozometrenin gösterdiği değer, konunun yansıtılırlık derecesi göz önüne alınarak 

yorumlanır. Gerekli değişiklik yapıldıktan sonra gerçek poz değeri bulunur. 

 

 
Şekil 5.11: Düşen ışık ölçüm yöntemi 
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5.3. Işık Yansıtıcıları 
 

Işığı yönlendirmek amacıyla kullandığımız malzemelerdir. Reflektörler sayesinde sert 

ışığı yumuşattığımız gibi belirli bir noktaya veya ışığı dağıtarak daha çok alanlara 

yönlendirebiliriz. 

Dış mekânlarda ya da stüdyo ortamında fotoğraf çekerken en çok ihtiyacını 

duyacağımız ekipmanlardan biri olan yansıtıcılar ya da diğer bir söylemiyle reflektörler, 

farklı boyutlarda ve değişik renklerde olabilir.  

 

5.3.1. Tanımı 
 

Işığın istediğimiz yere düşmediği durumlarda kullanılır. Yansıtıcı, nesnenin karanlıkta 

kalan bölgelerine ışığı yönlendirebilmek için ışığa doğrultulur. Altın renkli yansıtıcılar 

renkleri sıcaklaştırırken, gümüş ve beyaz renkli yansıtıcılar renklerde değişiklik yapmazlar. 

Değişik renklerde yansıtıcı kullanılarak fotoğrafı çekilecek nesnenin renklerinde 

değişiklikler elde edilebilir. Siyah renkli yansıtıcının görevi ise biraz farklıdır ve ışığı emerek 

görüntünün daha karanlık çıkmasını sağlar. 

 

 
Fotoğraf 5.1: Reflektör/ışık yansıtıcı çeşitleri 

 

5.3.2. İşlevi 

 
Gölgeleri yumuşatmak için kullanılır ve ışığı yansıtma özelliğine sahip malzemelerden 

yapılır. Beyaz, gümüş ve altın renkli yansıtıcılar en çok kullanılanlardır. Bunlar genellikle 

metal çerçeveli kumaş olup kolayca katlanabilir ve biz fotoğrafçıların her zaman yanında 

bulundurabileceği hale gelir. Basit olanların iki yüzü farklı renklerdedir. Örneğin bir yüzü 

beyaz diğer yüzü gümüş renklidir. Biraz daha gelişmiş olanları fermuar yardımıyla dış 

yüzlerine bir kılıf şeklinde geçilir. Böylece aynı yansıtıcıyla beyaz, açık sarı, gümüş, altın 

yüzeyler ile renk ısısı değiştirilebilir ve ortasından da yarı geçirgen bir yüzey elde edilerek 

ışık yumuşatılmış olur. Böylece tek bir yansıtıcıyla birçok farklı kullanım imkânı sağlanmış 

olur. 
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Beyaz ve gümüş renkli bir yansıtıcı, ışığı olduğu gibi, altın renkli bir yansıtıcı ise 

gelen ışığın renk sıcaklığında değişiklik yaparak konuya yansıtır. Yansıtıcının kontrolü 

flaşlardan daha kolaydır. Çünkü gözümüzle görerek ayarlama yapılabilir.  

 

 Beyaz ve gümüş yansıtıcı: Gölgeli alanlarda, şapka takmış portre çekimlerinde, 

parçalı ışıklı ortamlarda, stüdyolarda…  

 Altın renkli yansıtıcı: Özellikle portre çekimlerinde ten rengini 

kuvvetlendirmek için, renk sıcaklığını artırmak için, stüdyolarda… 

 Yarı geçirgen yansıtıcı: Çok sert ışıklı ortamlarda ışık şiddetini düşürmek için 

(örneğin deniz kenarındaki çekimlerde). 

 

5.3.3. Önemi 

 
Stüdyo çalışmalarında projektörlerin tavandan sarkmaları üst açıdan ışık vermelerine 

neden olmaktadır. Kameranın alt açıdan çekim yapması durumunda ise ışığın reflektörlerle 

yansıtılarak karanlıkta kalan veya çok loş bölgeleri yumuşatması sağlanır. Fotoğraf 

stüdyolarında özellikle reflektör tercih edilmektedir. Bu sayede yumuşak ışıklar ile objeyi 

sarmak mümkündür. 

 

Stüdyolarda çerçevelere monte edilen reflektörlerin haricinde şemsiye tipindeki 

reflektörler de sıkça kullanılır. Yarı geçirgen şemsiyelerin üretilme özelliklerine göre ışığın 

bir kısmını yayarak geçirme  kullanılarak projektörlerin önlerine konularakprojektör ışığının 

sert etkilerinden kurtulmak mümkün olur. 

 

Daha hassas çalışmalarda veya küçük objelere, maketlere ışık yaparken gobolara 

monte edilen reflektörler ışığı daha rahat kontrol etmemizi sağlar. Stüdyoda çalışırken çok az 

projektör ve reflektörlerle mükemmel sonuçlar alınabilir. Reflektörleri yerinde ve zamanında 

kullanmak gerekir. Bu, tecrübeyle ve deneme yanılma yöntemiyle sağlanabilir. Profesyonel 

ışık yapımında bir gerçek vardır ki bu, ışığı yapan kişinin ışığın şiddetini ve rengini tam 

olarak kontrol altında tutabilmesi ve gözüyle etkilerini görebilmesini gerektirir. Bu nedenle 

flaşlar ile çalışmak yerine ışığı görebileceğimiz bir düzende ışık yapmak daha uygundur. 

Reflektörler bize bu imkânı verir. 

 

Pratik olarak evlerde reflektör yapmak ve ucuza mal etmek isterseniz bir karton 

üzerine alüminyum folyo kaplamak çözüm olabilir. Kartona alüminyum folyoyu 

yapıştırırken buruşturarak değişik yansımalarda reflektörler üretilebilir. Reflektörün daha az 

yansıtmasını isterseniz üzerine pudra serpin daha az ışığı yansıtacaktır. Kartonun iki yüzüne 

değişik yansıtan reflektörler yapıştırın kullanım sırasında alternatif sağlayacaktır. Bu 

reflektörü çantanızda taşıyacak büyüklükte yaparak her yerde kullanabilirsiniz. Beyaz ve 

parlak yüzeyli kartonlar da ışığı yansıtır ve işinizi görebilir. Evlerde makro çalışmalarında 

özellikle beyaz kâğıt kullanmaya çalışın. Küçük bebekleri flaşla çekerseniz korkarlar 

reflektör daha iyi sonuç verecektir. 
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5.4. Işık Kesicileri 
 

Işığı kontrol etmek amacıyla, metal, kumaş, plastik, tahta veya kartondan üretilen 

malzemelerdir. Güneş veya projektörden yayılan ışığı kesmek, rengini değiştirmek, 

dağıtmak, yaymak, yumuşatmak veya yansıtmak amacıyla kullanılırlar. 

 

Bu nedenle birçok çeşitleri vardır. Belki oldukça fazla üretici firmaların bir standart 

oluşturamaması nedeniyle isimleri de değişmektedir. Türkçe karşılıkları tespit edilmemiştir. 

İngilizce karşılığı çevrildiğinde ilk çıkan anlam ile anılmaktadırlar.Gobolar, ipek ışık 

kesiciler, bayrak tipi ışık kesiciler, delikli ışık kesiciler gibi. 

 

Projektör kepenklerinden kaçan veya yansıyan ışıkları engelleyerek daha yüksek 

kontrast oluşturmak amacıyla kullanılırlar. İşlevine göre farklı boyutlarda ve farklı 

modellerde ışık kesiciler kullanılmaktadır. Bu nedenle oluşan gölgeleri engellemek içinde 

bayrak ipi olanlar tercih edilir. Fon üzerinde desenli gölgeler elde etmek için delikli ışık 

kesiciler ile gobolardan yararlanılır.  

 

5.4.1. İşlevi Tanımı 
 

Fotoğraf ya da film çekiminde konu üzerine düşen ışığın tamamını ya da bir kısmını 

engellemek amacıyla plastik, tahta, kumaş, karton vb. malzemeler kullanılarak farklı boy ve 

şekillerden hazırlanan çekim aksesuarlarıdır.  

 

Fotoğraf çekimi ya da film, video çekimlerinde fazla ışığı kesmek için veya efektler 

uygulamak için ışık kesicilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanıldıkları işlere göre farklı ışık 

kesiciler bulunmaktadır. 

 

 

 
Fotoğraf 5.2: Farklı amaçlarla kullanılan ışık kesiciler 
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 Bayrak tipi ışık kesiciler: Siyah renkte üretildikleri için ülkemizde "Zenci" 

olarak da geçmektedir. Çekimlerde ışığı kontrol etmek için değişik ışık 

kesicilere ve aksesuarlara gerek vardır. Bu malzeme bir projektör ayağı veya 

kelepçeye takılarak ışık kaynağının önünde bir engel yaratmayı ve bu sayede 

ışığın gitmesini istemediğimiz yerlerden kesilmesini sağlar.  

Projektör kepenklerinden kaçan veya yansıyan ışıkları engelleyerek daha 

yüksek kontrast oluşturmak mümkündür. Bu nedenle oluşan gölgeleri 

engellemek içinde bayraklar kullanılır. 

Bayraklar ışığı daha kontrollü bir şekilde kesebilmek amacıyla çeşitli ebatlarda 

üretilmektedir. Eğer profesyonel bir kaç kesiciniz yoksa fon kartonu ile aynı işi 

yapabilirsiniz. 

 

 
Fotoğraf: 5.3: Bayrak tipi ışık kesiciler 

 

 Delikli ışık kesiciler: Bu malzeme bir projektör ayağı veya kelepçeye takılarak 

ışık kaynağının önünde kısmi bir engel yaratmayı amaçlayarak üretilmiştir. 

Tahta, plastik veya hafif metal kullanılarak üretilen modelleri vardır. Işığı kesen 

ve yumuşatan modelleri üretilmektedir.  

Işığı tam kesen model, üzerinde bulunan deliklerden ışığın direk geçmesine, 

deliksiz kısmından ışığın geçmemesine neden olur. Bu sayede ışık uygulandığı 

fonda deliklerin şeklinde görünecektir. Delikler kamuflaj efekti, yaprak gibi 

şekillerde üretildiği gibi çizgi, kare gibi özel şekiller de bulunmaktadır. Işığı 

yumuşatarak içinden geçiren modeli, üzerinde bulunan deliklerden ışığın direk 

geçmesini, deliksiz kısmından geçen ışığın yumuşayarak yayılmasını sağlar. Bu 

sayede hem istenilen efekt alınır, hem de ışık yumuşatılmış olur. Koyu renkte 

üretilenleri ışığı daha fazla yumuşatır, yüksek kontrastlıklar yaratır. Beyaz 

renkte olanları ışığı daha az yumuşatır. Fonda değişik yüzeyler oluşturmak için 

sıkça kullanılırlar. Eğer profesyonel bir kaç delikli kesiciniz yoksa fon kartonu 

ile aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Fon kartonunu istediğiniz efektte kesin ve ışık 
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kaynağının önüne uygulayın. Daha yumuşak etkiler için perde tülü üzerine 

istediğiniz efektlerde delikler açarak kullanabilirsiniz. 

 
Fotoğraf 5.4. Delikli ışık kesici 

 Gobo ışık kesiciler: Işığı kontrol etmek amacıyla üretilen malzemelerdir. 

Projektörden konuya yöneltilen, ancak loş veya tam karanlık kalmasını 

istediğimiz veya ışığın o bölgeye gitmesini istemediğimiz yerlere giden ışığı 

kesmek amacıyla kullanılır. Genelde hafif metallerden, plastik malzemeden, 

kartondan, kumaş kaplı çelik çerçeveden ve strafordan üretilir veya elde 

kendimiz tasarlayabiliriz. Bu malzemeler üzerine reflektör yapıştırarak veya 

hazır üretimlerden faydalanarak yansıtma işlemi de yapılan aksesuarlardır. 

Çeşitli şekillerde yarı geçirgen şekilde üretilmiş veya bizim mesela pencere 

şeklinde kestiğimiz goboları ışık kaynağının önüne koyarak efektler elde etmek 

için kullanılır. Cam veya jelatin filtreleri gobolar ile kullanarak zaman 

kazanırız. Genelde bir akrobat yardımıyla kullanıldıkları gibi ağır ve büyük 

yüzeyli, ağır gobolartripod ile kullanılır. Kelepçelere takılabilir. 

 

 
Fotoğraf 5.5: Gobo ışık kesici çeşitleri 

 İpek ışık kesiciler: İpeğe benzer beyaz bir kumaştan üretildikleri için 

ülkemizde "İpek" olarak da geçmektedir. Film çekimlerinde ışığı kontrol etmek 

için değişik ışık kesicilere ve aksesuarlara gerek vardır. Bu malzeme bir 

projektör ayağı veya kelepçeye takılarak ışık kaynağının önünde bir engel 
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yaratmayı ve bu sayede ışığın gitmesini istemediğimiz yerlerden kesilmesini 

sağlar. Projektör kepenklerinden kaçan veya yansıyan ışıkları engelleyerek daha 

yüksek kontrast oluşturmak mümkündür. Bu nedenle oluşan gölgeleri 

engellemek içinde bayraklar kullanılır. Bayraklar ışığı daha kontrollü bir şekilde 

kesebilmek amacıyla çeşitli ebatlarda üretilmektedir. 

Eğer profesyonel bir kaç kesiciniz yoksa fon kartonu ile aynı işi yapabilirsiniz. 

 
Fotoğraf 5.6: İpek ışık kesici 

 Nokta tipi ışık kesiciler: Perde kumaşı gibi delikli, tül kumaşına benzer 

malzemeden üretildikleri için ülkemizde "tül" olarak da geçmektedir. Film ve 

fotoğraf çekimlerinde ışığı kontrol etmek için değişik ışık yumuşatıcı filtrelere 

ve aksesuarlara gerek vardır. Bu malzeme bir projektör ayağı, akrobat veya 

kelepçeye takılarak ışık kaynağının önünde bir engel yaratmayı ve bu sayede 

ışığın tamamının veya bir kısmının yumuşamasını sağlar. Projektör ışığının 

yayıldığı bütün alanda veya alanın bir kısmında oluşan gölgeleri yumuşatmak 

için de nokta kesiciler kullanılır. Eğer profesyonel bir kaç kesiciniz yoksa bakır 

kabloyu yuvarlak veya kare şekle getirdikten sonra uçlarını lehimleyin. Siyah 

veya beyaz tül perdeden yeteri kadar parça kesip tele yapıştırın veya iplikle 

dikiş atın. Bu sayede benzeri sonuçlar sağlayarak ışığı yumuşatabilirsiniz. 
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Fotoğraf 5.7: Nokta tipi ışık kesici 

 
Resim 5.9: Işık kesicilerin yerleştirmeaçısı ilezeminde yatay yumuşak geçiş elde edilmesi 
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5.4.3. Önemi 

 
Işığı kontrol etmek amacıyla üretilen bu malzemeler çekimi yapılan konuda loş veya 

tam karanlık kalmasını istediğimiz ya da ışığın o bölgeye gitmesini istemediğimiz yerlere 

giden ışığı kesmek amacıyla kullanılır. Işık kesiciler bazen fon üzerine, bazen de konu 

üzerine efekt uygulamak açısından önem taşır. Işığı kesmek, yumuşatmak ve efekt 

uygulamak için farklı farklı aksesuarlara ihtiyaç vardır. Işık kesiciler tüm bu özellikleri tek 

başlarına taşımaktadır. İhtiyaç duyduğumuz ışık kesiciyi satın alabildiğimiz gibi kendimizde 

hazırlayabiliriz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyetleri tamamladığınızda uygun ışığın kurulmasında bilgi ve beceriye 

sahip olacaksınız. 

 

 Işık ölçümü için pozometrenizi hazırlayınız. 

 Pozometre yardımı ile farklı noktalardan ortamın ışığını ölçünüz. 

 Konu üzerinde parlamalara ve istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden olan 

ışık kaynaklarının yerini değiştirin ya da yansıtıcı ve kesiciler kullanınız. 

 Işık kaynaklarının ışıklarının Kelvin değerlerini tek tek ölçün.  

 İstediğiniz Kelvin değerini elde edinceye kadar düzeltme yapınız. 

 Düzeltme için ışık kaynaklarının kontrol panelinden güç potanslarını yükseltin 

ya da düşürün. 

 İstenmeyen yansıma ve ışıkları kesmek için ışık kaynaklarının yerini 

değiştiriniz ya da yansıtıcı reflektör kullanınız. 

 Işık kaynaklarının yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra pozometre ile genel 

ölçüm alınız. 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Pozometre ile yapay ışıkları ölçünüz. 
 Işık ölçüm yöntemleri ile ilgili 

konuya göz gezdiriniz. 

 Ortamda istenmeyen ışık varsa güçlerini 

ölçünüz. 

 Pozometre ile ortam ışığını ölçerek 

ışık şiddetleriniayarlayınız. 

 İstenmeyen ışıkların fotoğrafa etkilerini 

inceleyiniz. 
 Gözlemci olunuz. 

 Konuyu aydınlatan ışık kaynaklarının  

Kelvin değerini düzeltiniz/değiştiriniz 

 Emniyet kurallarına uyunuz ve 

gözlemci olunuz. 

 Konuyu aydınlatacak tüm ışık 

kaynaklarının tek tek ölçümlerini yapınız. 

 Düşen ışık ölçüm yöntemini 

kullanınız. 

 Konuda istenen aydınlanma 

oranına/kontrastlığına göre ışık 

kaynaklarının güç potanslarını ayarlayınız 

(Düşürünüz ya da yükseltiniz.). 

 

 Güvenlik kurallarına dikkat ediniz. 

 Konuya düşen istenmeyen 

yansımaları/ışıkları kesiniz. 

 Çekim yaparak parlamaları tespit 

ediniz. 

 Konunun gölge kısımlarını gerekirse 

yansıtıcılarla aydınlatınız 

 Silver ya da beyaz reflektör 

deneyiniz. 

 Pozometre ile konunun genel aydınlanma 

ölçümünü yapınız. 
 Yansıyan ışık ölçümünü kullanınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Fotoğraf çekiminde ortam ışığını/konudan yansıyan ışığı ölçmek için 

…………….kullanılır. 

 

2. Fotoğraf makinelerinde yerleşik olan ışık ölçüm sistemine ………….denir. 

 

 

3. Pozometreler/ışık ölçer ile ölçümü hatasız yapabilmek için referans olarak 

………………kullanılır. 

 

4. Pozometrelerde/ışıkölçerlerde konuya düşen ışığın ………….’inin yansıdığı 

varsayılarak kalibre edilir. 

 

5. Pozometrenin belli bir kısmına yapılan ölçüme ……………….ölçüm denir. 

 

6. Uzak konuların ışık ölçümünde optik bir araç yardımıyla yansıyan ışığın ölçülmesi 

yöntemine …………………….denir. 

 

 

7. Fotoğraf karesinin tamamen okunarak ortalamanın alındığı ölçüm yöntemine 

…………………ölçüm denir. 

 

8. Konuların vizörün orta kısmına yerleştirilerek yapılan ölçüme 

………….………….ölçüm denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yansıyan ışık ölçümü yollarından biri değildir? 

A) Genel ölçüm 

B) Yakın ölçüm 

C) Spot ölçüm 

D) Gelen ölçüm 

 

10. Aşağıdaki ışık ölçümlerinden hangisi ışık kaynağına doğru tutularak yapılan 

ölçümlerdendir? 

A) Düşen ışık 

B) Yansıyan ışık 

C) Genel ışık 

D) Spot ışık 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Aşağıdakilerden hangisi pozometrenin yaptığı işlerdendir? 

A) Rengi algılar 

B) Nesneyi algılar 

C) Yansıyan ışığı algılar 

D) Hareketi algılar 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf makinelerinde yerleşik bulunan pozometrelerin 

ölçüm tiplerinden değildir? 

A) Değerlendirmeli ölçüm 

B) Genel ölçüm 

C) Merkez ağırlıklı ölçüm 

D) Bölgesel ağırlıklı ölçüm 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi reflektör değildir? 

A) Silver şemsiye 

B) Siyah bayrak 

C) Beyaz karton 

D) Ayna 

 

14. Aşağıdaki reflektörlerden hangisi ışığın renginde değişikliğe neden olur? 

A) Beyaz reflektör 

B) Yarı geçirgen reflektör 

C) Metalik/gümüş reflektör 

D) Altın/gold reflektör 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi reflektörün özelliklerinden değildir? 

A) Işığı yansıtırlar 

B) Işığı yönlendirirler 

C) Işığı keserler 

D) Işığın renginde değişikliğe neden olurlar 

 

16. Aşağıdaki ışık kesicilerden hangisi ışıkla efekt yapma özelliği taşır? 

A) Delikli ışık kesiciler 

B) İpek ışık kesiciler 

C) Nokta ışık kesiciler 

D) Bayrak tipi ışık kesiciler 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Flaş ışığının renk sıcaklığı………….K’dır.   

 

2. Diyafram açıldıkça net alan derinliği …………… 

 

3. Işığı yumuşatmak için ………………..kullanılır.    

 

4. Işık yoğunluğunu ölçmek için ………..……….kullanılır.       

 

5. Gold (altın sarısı) reflektörler ışığı yönlendirirken ………………değiştirir.  

 

6. Çekimi yapılan konunun en parlak yeri referans alınarak ışığı ölçülürse konudaki 

beyaz kısımlar ……….renginde çıkar.     

 

7. ……………..ölçüm genellikle portre çekimlerinde fotoğrafçıya doğru pozlandırma 

şansı verir.  

 

8. Özellikle portre çekimlerinde ten rengini kuvvetlendirmek ve  renk sıcaklığını 

artırmak için ……….renkli reflektör kullanılır. 

 

9. …………….aydınlatma düzeni sinema ve tiyatro fotoğrafları ile afiş ve reklam 

fotoğraflarında kullanılır. 

 

10. İki ışıkla aydınlatmada kullanılan ışıklardan biri ……. ışık, diğeri 

…………….ışığıdır. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boşbırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlışise Y yazınız. 

 

11. ( ) Huni lokal ışık veren ışık aksesuarıdır.  

 

12. ( ) Strip reflektör değildir.  

 

13. ( ) Ring flaşlar geniş alana yayılan ürünlerin çekimlerine daha uygundur.   

 

14. (  ) Petek gözlü ışık aksesuarları stil life çekimler için en uygunudur.   

 

15. ( ) Uzun ve büyük konuların çekimlerinde stripboxlar tercih edilir. 

 

16. ( ) Fotoğraf çekiminde konudan yansıyan ışığı ölçmek için lüxmetre kullanılır.  

 

17. (  ) SLR ve DSLR makinelerde ışık ölçümü TTL sistemi ile yapılır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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18. ( ) Pozometreler gri renge göre kalibre edilir.  

 

19. ( ) Merkez ağırlıklı ölçüm modunda, “ölçümün %82'si merkezden % 18'i ise, 

görüntünün diğer kısımlarından okunur. 

 

20. ( ) Uzak bölgelerdeki objelerin çekiminde objelerin yanına gitmeden yansıyan ışığın 

yoğunluğunu ölçmek değerlendirmeli ölçüm yöntemi kullanılır.  

 

21. ( ) Pozometreler renkleri algılayan cihazlardır.  

 

22. ( ) Beyaz karton reflektör olarak kullanılabilir. 

 

23. ( ) Altın renkli yansıtıcı gölgeli alanlarda, portre çekimlerinde, parçalı ışıklı 

ortamlarda iyi sonuç verir.  

 

24. ( ) Işık kesiciler güneş veya projektörden yayılan ışığı kesmek, rengini değiştirmek, 

dağıtmak, yaymak, yumuşatmak veya yansıtmak amacıyla kullanılırlar.  

 

25. ( ) Değerlendirmeli ölçümün genellikle gökyüzünün girmediği manzara 

fotoğraflarında kullanılması önerilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 yoğunluğu - şiddetine 

9 düşen ışık 

10 lüksmetre 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 C 

6 D 

7 B 

8 A 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Profil 

10 yumuşatmak 

11 lokal 

12 stripbox 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

1 pozometre 

2 TTL 

3 gri kart 

4 %18 

5 yakın 

6 spot ölçüm 

7 değerlendirmeli 

8 merkez ağırlıklı 

9 D 

10 A 

11 C 

12 B 

13 B 

14 D 

15 C 

16 A 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 6000 

2 artar 

3 reflektör 

4 lüxmetre 

5 rengini 

6 gri 

7 merkez ağırlıklı 

8 altın 

9 dramatik 

10 ana-yardımcı 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Yanlış 

24 Doğru 

25 Doğru 
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