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AÇIKLAMALAR 
KOD 213GIM156 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Foto Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI Baskı Teknikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Analog sitemle çekilen fotoğrafların film banyo ve 

baskısı ile dijital sistemde çekilen fotoğrafların 

kuralına uygun olarak baskısının yapılmasıyla ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/24 

YETERLİK Baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam 

sağlandığında, analog sisteme göre film banyo ve 

kart baskısı ile dijital sisteme göre çekilmiş 

fotoğrafların istenilen nitelikte çıktılarını 

alabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Analog sisteme göre çekilen fotoğrafların 

banyo ve baskısını yapabileceksiniz. 

2. Dijital sistemle çekilen fotoğrafların fotoğraf 

kartına baskısını istenilen nitelikte 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Fotoğraf çekim stüdyosu, renkli ve siyah- 

beyaz banyo ve baskı yapılabilen tam donanımlı 

karanlık oda, bilgisayar ve foto yazıcılar gibi kendi 

kendine ve grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Fotoğraf stüdyosu, tam donanımlı 

karanlık oda ve foto yazıcılı bilgisayar atölyesi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme soruları ile sınıf içinde oluşan 

tartışma ve karşılıklı fikir alışverişleri sonunda 

kendinizi ölçerek değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı 

(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Çektiğiniz fotoğrafın baskısını yapmadan işlemi tamamlamış sayılmazsınız. Baskı 

yapabilmek için de baskı tekniklerini doğru bilmelisiniz ve kullanmanız gereken 

malzemeleri doğru seçmelisiniz. 

Bu modül ile analog fotoğraf makinesi ile film üzerine aktardığınız görüntüleri önce 

negatif hâle getirebilmek için film banyosunu yapabilecek, daha sonra da negatif film 

üzerindeki görüntülerin kağıt üzerine baskılarını renkli ve siyah- beyaz olarak 

gerçekleştirebileceksiniz.  Bunun için de renkli,  siyah-beyaz banyo ve baskı yapabilecek 

ortalama bir büyüklüğe sahip karanlık odanın donanımını tanıyacak ve burada baskı ve 

banyo işlemini uygulayabileceksiniz. 

Dijital baskı tekniği gelişmiş olsa da kullandığı sarf malzemelerinin çok pahalı olması 

nedeniyle fazla ilgi görmemektedir. Bunun yerine kimyasal banyo kullanılarak yapılan ve 

sulu sistem olarak da adlandırılan banyo ve baskı yöntemi piyasayı elinde tutmaktadır. 

İster analog isterse dijital olarak çekilen görüntüler günümüz fotoğraf piyasasında 

mini-lab olarak isimlendirilen, film banyo ve fotoğraf kartlarına baskıyı bir arada yapan 

sistemi kullanmaktadır. Siz de bu modülde mini-lab ile baskıyı hem analog baskı hem de 

dijital baskı bölümünde alanını ilgilendirdiği kadarını tanımaya çalışacaksınız. Yapı 

bakımından dijital olan bu cihaz, çalışma sistemi olarak analog yapıya uygun olduğu için her 

iki bölümü de ilgilendirmektedir. Ülkemiz fotoğraf sektörü baskıda tamamen bu sistemi 

kullanmaktadır.   

Her bölümün sonunda hazırlanan değerlendirme sorularını cevaplayarak, 

öğrendiklerinizin pekişmesini sağlayacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
AMAÇ 

 

 

Analog sistemde siyah- beyaz ve renkli film banyo ederek, bunların baskılarını 

yapabileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

Çevrenizde bulunan fotoğraf stüdyolarında karanlık oda donanımı bulunan stüdyoları 

ziyaret edip hangi cihazların bulunduğunu araştırınız. Karanlık odada siyah beyaz ve renkli 

film banyosunun nasıl gerçekleştiğini gözlemleyiniz Bu ortamlarda renkli ve siyah beyaz 

fotoğrafın baskı aşamasını takip ediniz. Gözlemlerinizi not ederek aldığınız bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KARANLIK ODA UYGULAMASI 
 

Gerek renkli gerekse siyah- beyaz fotoğrafçılıkta olsun karanlık oda uygulaması iki 

aşamada gerçekleşir. Bunlar aşağıda verilmiştir:  

 Film banyosu 

 Film baskısı 

Bunların uygulamasını anlatmadan önce karanlık odada bulunması gereken 

malzemeleri tanıyarak başlayalım. Ardından, önce siyah- beyaz sonra da renkli film 

banyosunun aşamalarını uygulamalı olarak görelim: 

 

1.1.Karanlık Oda Malzemeleri 

Çekimden sonra fotoğrafın ikinci aşaması karanlık oda uygulamasıdır. Anlık bir 

görüntüyü fotoğrafa dönüştürmek, bir filmi pozlamakla başlar. Aslında pozlanmış bir filmle, 

pozlanmamış bir film arasında fark yoktur; resim orada olmasına rağmen, hâlâ gizli bir 

şekildedir. Ortaya çıkarmak için, film banyo edilmelidir.  

Banyo, filmi negatife dönüştürür. Negatif ise fotoğrafın asıl formuna baskı yolu ile 

dönüşür. Fotoğraf tekniği usullerinin önemine gelince, daha iyi negatif, daha iyi baskı 

demektir.  

Filmlerin banyo ve baskılarını kusursuz yapabilmek için, kullanacağımız karanlık 

odanın tam donanımlı ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelikte olması gerekmektedir. Yani 

yapacağımız işlem banyo ise banyo malzeme ve kimyasallarının eksiksiz olması gerekir. 

Aynı şekilde baskı için de kullanacağımız malzeme ve kimyasalların, tekniğine uygun olarak 

hazırlanmış olması gerekir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu açıklamadan sonra karanlık odayı tanıyalım.  

 

Şekil1.1: Temsili bir karanlık oda 

Karanlık odayı; “Her türlü fotoğrafik işlemlerin rahatlıkla yapılabileceği, agrandizör, 

banyo makineleri banyo kimyasalları vb. gibi malzemelerin olduğu, ışıktan yalıtılmış oda” 

olarak tanımlayabiliriz. 

Basit olarak hazırlanan ve geçici olarak kullanılan karanlık odaları daha çok siyah-

beyaz film banyo ve baskısı için kullanabiliriz. Evimizin banyosunu, çatı aralığını veya 

kilerimizi ışıktan arıtarak karanlık odaya dönüştürebiliriz. Renkli banyo ve baskılar daha 

fazla bir donanım gerektirdiğinden sürekli karanlık oda kullanılmasında yarar vardır.  

Bu işlemlerin kusursuz yapılabilmesi için karanlık oda olarak hazırlanan ortamın 

gerekli donanım ve özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikle (adından da anlaşıldığı gibi) 

kontrollü ışıklandırma gerekir. Bunu test etmek için şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz:   

Karanlık oda olarak belirlenen odada ışığı söndürüp beş dakika gözünüzün karanlığa 

alışmasını bekleyiniz. Eğer bu süre sonunda siyah bir fon üzerine konan beyaz bir kâğıdı 

göremiyorsanız ortam film banyosu ve baskı işlemine uygun hâle gelmiş demektir. 

Karanlık odanın fiziksel yapısını hazırladıktan sonra şimdi donanımına bakalım: 
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1.1.1. Siyah-Beyaz Film Banyo Malzemeleri 

 

 

Resim 1.1: Siyah-Beyaz film banyo ekipmanları 

Ortalama gelişmişlik düzeyindeki bir karanlık odada bulunması gereken malzemeleri 

önce sıralayalım daha sonra bunların kullanımlarını ve teknik özelliklerini açıklayalım. 

Aşağıda sıraladığımız karanlık odada hem renkli hem de siyah-beyaz banyo ve baskı 

yapılabilecek donanım bulunmaktadır.Karanlık oda olarak belirlediğimiz mekânın 

duvarlarının siyah boyalı olması gerekir. Işığı yansıtan fayans, opal ve benzeri 

yapılanmalardan uzak durmalıyız. Odadaki çalışma ortamı bel hizasında olmalı ve bir 

kenarında lavabo bulunmalıdır. Ortamın dar olması çalışmayı kolaylaştıracaktır. Lavabo 

gerektiğinde suyunu biriktiren bir yapıda olmalıdır. Karanlık odayı öyle düzenlemeliyiz ki 

gerektiğinde gözü kapalı çalışılabilmeliyiz. Çünkü baskı ve banyo aşamasında tamamen 

karanlıkta çalışacağız. Masanın üst kısmının düz, alt kısımlarının kullanışlı olmasına önem 

verilmelidir. Masanın içerdiği raf ve dolaplar ise kimyasal maddelerin, tank ve küvetlerin, 

ölçü kaplarının ve diğer fotoğrafik malzemelerin konulmasına yarayacak şekilde 

konumlandırılmalıdır. Film ve kâğıtların nem ve diğer olumsuzluklardan etkilenmemesi için 

gerektiğinde havalandırılabilecek nitelikte hazırlanması gerekir. Eğer mümkünse film ve 

kâğıtları karanlık oda dışında nemsiz ve karanlık ortamda saklamalıyız.  

Karanlık odanın bir tarafını kimyasal maddeleri ve yıkama işlemleri için kullanırken diğer 

tarafı sürekli kuru tutmaya gayret etmeliyiz. Islak tarafta banyo işlemi, yıkama vb. işlemler 

yapılırken; kuru taraf agrandizör, kâğıt gibi işlemler için düzenlenmelidir.  

Şimdi sürekli karanlık odada bulunması gereken malzemeleri tanıyalım. Bu malzemeler hem 

siyah-beyaz hem de renkli banyo ve baskılar için kullanılacak 

şekilde sıralanmıştır.  

 Banyo Donanımı 

Tanklar: Genel olarak ışık geçirmeyen taşınabilir ve 

çoğunlukla 1- 1,5 litrelik kimyasal madde taşıyabilen daha çok 

sert plastikten yapılan kutudur. Üst kısmı vida şeklinde açılır ve 

kapanır kapağı koni biçimindedir ve kimyasallar buradan tanka       

Resim 1.2:Film banyosunda kullanılan tanklar 
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dökülür. Kapağın iç kısmı dalgalı ve vida şeklindedir. Bu yapısından dolayı dökülen 

kimyasallarla birlikte ışığın girmesi önlenir. Kullanılan filmin tipine ve karakterine uyan çok 

değişik modellerde tanklar bulunmaktadır ve kullanılma biçimlerine göre iki türde tank 

bulunur. Bunlardan biri; aydınlıkta film takılıp aydınlıkta banyo yapılan tanklar, diğeriyse 

karanlıkta film takılıp aydınlıkta banyo yapılan tank türleridir. Bu tür tanklarla daha çok 

siyah-beyaz film banyosu yapılır ve aynı anda iki veya üç film banyosu yapılabilir. Renkli 

film banyoları için hazırlanan tanklar farklıdır. Bu tanklar birkaç gözlü, film kimyasalları 

içinde tutan ve sürelerini sesli sinyalle verebilen yapıdadır. Basit tankta kimyasallar sırasıyla 

değiştirilirken bu tankta kimyasallar tankın gözlerinde bekletilir ve film sırasıyla süresince 

dolaştırılır. Hem bu tanklar kimyasalların ısılarını da istediğiniz ayarda ısıtarak hazır hâle 

getirir. Soğuduğunda otomatik olarak ısıtır. 

Spiral: Rulo hâlindeki filmin banyo esnasında 

kimyasalların, filmin her yerine aynı oranda ulaşmasını 

sağlamak ve banyoda filmin karelerini birbirine değdirmemek 

için vida yöntemli yapıya sahip plastik parçadır. Spiralin yapısı 

gereği sarılan film açık aralıklı sarılıp tanka konduğunda her 

yerine kimyasallar aynı oranda ulaşacaktır.  

Poz saati:   Filmin banyo süresini karanlıkta 

ayarlayabilmek için kurmalı ve çalar saat gibi işlem gören kronometredir. Fazla bir özelliğe 

sahip değildir. Sadece süresinin doğru verilmesi yeterlidir. Karanlık odalarda genellikle 

mutfak ve benzeri yerler için hazırlanmış saatler kullanılır. Bu saatler kuruldukları süre 

sonunda sesli olarak uyarı verir.  

Ölçülü kaplar: Banyo kimyasallarını hazırlarken hangi kimyasaldan ne kadar 

konulacağını belirlemek için kullanılan kaptır. Dışında mililitreden litreye doğru ilerleyen 

cinsinden değerler yer alır. Bu değerler çok hassas olup belirlenen miktarda olmalıdır. Daha 

çok cam veya şeffaf bakalitlerden oluşur. Şekil bakımından fazla özellik taşımaz ancak 

kimyasalların rahat dökülmesi için uç kısımları gedikli olarak yapılmıştır.  

Banyo kimyasalları:  Görüntüler fotoğraf makinesi yardımıyla filmlerin gümüş bromür ya 

da gümüş iyodür içeren duyarkat tabakasında toplanır. Bunu tespit etmek için filmi bazı 

kimyasal tepkimelerle karşılaştırmak gerekir. Bu işleme fotoğrafın banyo işlemi denir. 

 
 

Resim 1.3: Film banyosunda kullanılan kimyasallar 
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Banyo kimyasalları piyasada daha çok iki şekilde bulunur. Bunlardan birincisi amatör 

ve daha küçük stüdyolar için 1 litre veya 500 mililitre olanlar, diğeri ise seri banyo ve baskı 

yapan fotoğraf stüdyoları için hazırlanmış ve 5 litre olanlardır.  

Banyoları gerek film için gerekse kart baskısı için olsun genel işlevleri bakımından 

sınıflandıracak olursak aşağıdaki tablo ortaya çıkar:  

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER HIZLANDIRICILAR DÜZENLEYİCİLER KORUYUCULAR 

Metol Sodyum Hidroksit Sodyum Bromür Sodyum Sülfit 

Hidrokinon Potasyum Hidroksit Potasyum Bromür Sodyum Bisülfit 

Amidol Sodyum Karbonat Potasyum İyodür Sodyum 

Metabisülfit 

Pirogallik Asit Potasyum Karbonat Sodyum Klorür Potasyum 

Metabisülfit 

Glycin  Kodalk  Asit Nitrit 

Kodalon  Boraks  Asit Okzalik 

   Asit Borik 

Tablo1.1: Film banyosunda kullanılan kimyasalların sınıflandırılması 

 

Bu bileşimler daha çok siyah-beyaz banyo ve baskı kimyasallarıdır. Renkli banyo ve 

baskı ile dia banyoları için ek kimyasallar bulundurulur. Bu kimyasallar aşağıda verilecektir. 

Banyo kimyasalları fotoğraf tekniğindeki gelişimle birlikte değişiklik göstermiştir. 

Siyah- beyaz ve renkli filmlerin banyoları birkaç ayrı banyo hâlindeyken bugün bazı ara 

banyolar birleştirilebilmiştir. 

Banyo kimyasalları film ve fotoğraf kartı üzerine kaydedilen görüntülerin negatif veya 

görülebilir hâle gelmesini sağlarlar. Siyah- beyaz filmler için banyo ve baskıda kullanılan 

banyo aşamaları şöyledir. 

Birinci banyo: Bu aşamada, film ve kart üzerine düşürülmüş görüntü ortaya çıkar. 

İkinci banyo (ara banyo ) : Temizleme banyosu olarak da adlandırılan bu banyo; 

birinci banyonun kimyasal reaksiyonunu durdurmak için kullanılır. Ayrıca tespit banyosunun 

birinci banyodan etkilenmesini önler. 

Tespit banyosu: Birinci banyo ile ortaya çıkan görüntünün kalıcı olmasını sağlar. Işık 

ve diğer yan etkiler ile bozulmasını önler. Güçlendirme işlevini de gerçekleştirir. Süresi 

ortalama 10- 15 dakikadır. Filmi şeffaflaştırır. Bu aşamalara film ve kart üzerinde kalan 

kimyasal madde artıklarının giderilmesi için yapılan yıkama da eklenir. 
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Fotoğraf kimyasalları bu alandaki teknolojik gelişmeye paralel olarak hızla gelişmiş 

ve gerek banyo işlemi hızı, gerekse grenlerin netliği açısından büyük yenilikler kazanılmıştır. 

Daha önceden bir kare fotoğrafın banyo ve tab işlemi dakikaları alırken bugün yaklaşık 15 

dakikada bir plak filmin hem banyosu hem de tabı gerçekleştirilebilmektedir. 

Günümüzde banyo kimyasalları üretilen markalara göre değişiklik arz etmektedir. 

Ancak siyah- beyaz film banyo ve baskısında kullanılanlar çok fazla değişiklik göstermezler. 

Hemen tamamında şu bileşkeler hâlâ vardır.  

 

ADI ÖZELLİĞİ KULLANILDIĞI YERLER 

Metol Beyaz toz hâlindedir. Nem, 

hava ve ışığa karşı duyarlıdır. 

Film banyo maddesidir. 

Nitrium Sülfit Renksiz ve kristal hâldedir. Film kimyasallarının uzun 

süre dayanmasını sağlar. 

Pottasche İnce, beyaz toz hâlindedir. 

Nemden korunmalıdır. 

Banyoya hızlandırma özelliği 

kazandırır. 

Brom Kalium Beyaz kristal haldedir. Tonların tam oluşmasını sağlar  

Hydrochinon  Renksiz kristal hâldedir. Banyo maddesidir. 

Soda  Beyaz toz ve renksiz kristaldir.  Banyoda çabuklaştırıcı özellik 

gösterir. 

Kalium 

metabisülfit 

Sert renksiz kristal ya da kristal 

Toz hâlindedir. 

Açma ve fiksaj maddesidir. 

Hyposülfit  Renksiz kristaldir suyu alınmış 

hali beyaz tozdur. 

Fiksajın ana maddesidir. 

Ferrisiyanür  Koyu kırmızı kristal haldedir. 

Suda eritilmiş hâli ışıktan 

etkilenir. 

Yedirme ve kuvvetlendirme 

banyosunda kullanılır. 

Tablo1.2:  Kimyasalların içerdiği maddeler 

1.1.2.Renkli Film Banyo Malzemeleri 

Karanlık oda düzenlenirken renkli ve siyah-beyaz banyo ve baskının yapılacağı 

şekilde hazırlanmasına dikkat edilir. Hatta dia pozitiflerin banyosu yapılacak şekilde de 

düzenlenir. Bu nedenle renkli banyo malzemeleri ile siyah-beyaz banyo malzemeleri aynıdır. 

Sadece agrandizöre renkölçer aparatı takılır. Bir de kimyasal maddelerde farklılıklar vardır.  

Bunlar ise aşağıdaki gibidir.  
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Metol Hidrokinon Sodyum sülfit 

Kobalt Sodyum karbonat Sodyum bisülfit 

Potasyum bromür Potasyum siyanür Potasyum metabisülfit 

Asetik asit Sülfürik asit 
Hipo (hipo sülfit-sodyum 

tiyosülfat) 

Potasyum alum Gliserin Brokars 

Formaldehit,  Su  

Tablo1.3: Kimyasalların içerdiği maddeler 

 Renkli filmde olduğu gibi kullanılan kartların markalarına göre banyolarda küçük de 

olsa bazı farklılıklar vardır. Ama genel olarak iki ya da üç banyo aşaması kullanılmaktadır. 

Günümüz fotoğraf baskı tekniğinde artık iki banyo kullanılmakta ve bunlar bazı simgelerle 

belirtilmektedir. (RA-4. C-41 gibi). İçerdiği kimyasalların açılımı yukarda verilen 

elementlerdir.  

 

1.1.3. Dia Pozitif Banyo Malzemeleri 

Dia banyosu günümüzde E-6 olarak da bilinir. Çünkü çekilen film negatif 

aşamasından öte film üzerinde pozitif görüntüyü sağlar. Bu özelliğinden dolayı dia pozitif 

olarak da adlandırılır. Banyo malzemeleri markalar arasında farklılık gösterse de genel 

olarak film banyo ve kart baskı kimyasallarını kapsamaktadır. 

Kullanılan malzemeler renkli film banyo malzemeleridir. Sadece kimyasal maddeler 

farklıdır. Bu kimyasallar da renkli film banyosu ile renkli kart banyo malzemeleridir. Bu 

nedenle yukarıda verilen kimyasal maddeler ile hemen hemen aynıdır.  

 

Film ve Baskı Banyoların Hazırlanmasıyla İlgili Öneriler: 

-- Renkli banyo kitlerinin prospektüslerinde özel bir talimat olmadıkça banyo 

solüsyonlarının eritileceği suyun sıcaklığı 30- 40 derece arasında olmalıdır. Daha düşük 

derecede kristal ve toz kimyasalların erimesi zorlaşır. 

— Banyo solüsyonlarının hazırlanmasında en önemli husus banyo formülündeki sıraya 

göre eritilmesidir.  

— Banyo formülündeki sıraya göre eritilen kimyasallardan biri eritilmeden diğerinin suya 

dökülmemesi gerekir.  

— Banyoların bir kısmı zehirli ve tahriş edici olduğundan kimyevi maddeler mümkün 

olduğu kadar cam kaplarda hazırlanmalı ve karıştırma işi cam çubukla yapılmalıdır.  

— Banyoları hazırlamak için kullanılacak kap eğer tek ise karıştırma çubuğunun iyice 

yıkanması gerekir. 
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— Banyo kimyasallarında kullanılan suyun saf ve temiz su olmasına çok dikkat etmek 

gerekir. Eğer imkânınız varsa, banyo kimyasalları damıtılmış su ile hazırlanmalıdır.  

— Banyo kimyasallarını doldurduğunuz kavanoz veya şişelerin üzerine, banyoların 

isimleri okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. 

— Banyo kimyasalları hazırlandıktan sonra en az 12 saat dinlendirilmelidir.  

— Hazırlanan banyo kimyasalları kavanozlara hunilerle boşaltılmalı ve bu huniler mutlaka 

süzgeçli olmalıdır.  

— Banyo kimyasallarının hazırlanışında kimyevi maddelerin deriyi tahriş etmesini 

önlemek için lastik eldiven kullanılmalıdır. 

— Zehirli ilaçların bir şekilde vücuda teması hâlinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Bu 

banyo kimyasallarındaki bazı kimyevi maddelerin vücutta alerjik reaksiyonlar oluşturduğu 

görülmüştür. 

 

 Karanlık Odanın Baskı Donanımı 

Agrandizör:    

Fotoğraf makinesinin yaptığı işlemi tersine 

çeviren cihazdır. Yani film üzerindeki negatif 

görüntüyü gerçek (pozitif) görüntüye 

dönüştürür. Renkli baskıda kullanıldığı zaman 

beraberinde renkölçer gibi aparatların da 

bulunması gerekir. Fotoğraf makinesinde 

bulunan ışığın süre ve miktar ölçümleri 

agrandizör için de geçerlidir. Agrandizörlerin 

objektiflerine mercekler takılarak filmdeki 

görüntülerin kart üzerine büyütülerek veya 

küçültülerek yansıtılması gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca siyah-beyaz baskıda agrandizörün 

objektifine kırmızı filtre takılarak fotoğraf 

kağıdını etkilemeden düşen ışık açısına göre 

marj ayarı da yapabilmemize imkân tanır. 

Renkli baskıda kullanılan agrandizörler, 

üzerindeki renk miktarlarını veren düğmelerle  

de istediğimiz rengi azaltma ve çoğaltmamıza 

imkân tanır. Renk aparatı daha çok çekimdeki 

renk kontrastlarını düzeltmek amacıyla 

kullanılır. 

 Agrandizör genel olarak şu parçalar ve aparatlardan oluşur: 

 Başlık: Işık kaynağı, negatif taşıyıcı, kondansatörler objektif boşluğunun 

aşağı- yukarı hareketi ile net yapma körüğüne ilişkin donanımı ve renkli 

baskılar için gerekli çekmeceyi kapsayan parçadır. 

 

Resim 1.4:  Agrandizör cihazı filmdeki 

görüntülerin kart üzerine büyütülerek veya 

küçültülerek yansıtılması gerçekleştirir 
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 Lamba: Negatif görüntünün kağıt üzerine projeksiyon edilmesi için gerekli 

ışığı sağlayan ışık kaynağıdır. Daha çok halojen lambalar kullanılmaktadır 

ancak opal lambalar da kullanılabilir. 

 Kondansatör: Kaynaktan çıkan ışık demetinin eşit bir biçimde negatif 

üzerine düşmesini sağlayan bir cins ışık dağıtıcı merceklerdir. 

 Negatif taşıyıcı: Kondansatör ile objektif arasında yer alır. Sürgülü 

şekildedir. Öne çekilerek negatif konur ve ışığın önüne sürülür. Camlı ve 

camsız kullanılabilir. Çok nadir kolormatik cam kullanılarak görüntünün 

yapay renklendirilmesi sağlanabilir. 

 Diyafram: Fotoğraf makinesi diyaframı ile aynı yapıya sahiptir. Kâğıt 

üzerine düşen ışık miktarını kontrol eder. Diyaframın bazı gelişmiş şekilleri 

de vardır. Örneğin bazı diyafram makineleri agrandizörden ayrı, ışığın 

şiddetini ve miktarını optik mausla kontrol eden çeşitlerleri vardır. 

 Net kontrol düğmesi: Objektifle körük arasında bulunan ve körüğün dış 

tarafında yer alan parçadır.  Fotoğraf makinesinin objektifinde olduğu gibi 

negatifteki görüntünün kâğıt üzerine net düşmesi göz yordamıyla sağlanır. 

Örneğin 0 (Sıfır) net değer kabul edilirse (- ) sonsuz ve (+) sonsuz değerler 

en flu değerlerdir. Bu değerlerin ortası yani sıfır değeri net değerdir. 

 Başlığı taşıyan kolon: Agrandizör başlığını üzerinde taşır. Aşağı- yukarı 

hareket ederken fotoğraf görüntüsünü büyütür ya da küçültür. Aşağıya 

inerken görüntü küçülür, yukarıya doğru hareketinde görüntü büyür. 

 Yükseltme çarkı: Agrandizör boşluğunu ölçülü olarak aşağı- yukarı 

hareket ettiren ve kenarda duran koldur. 

 Agrandizör tablası: Negatif üzerindeki görüntünün düştüğü ve agrandizörü 

taşıyan bir tabladır. 

 Renk devre mekanizması: Bu aparat renkli film baskısında kullanılır. 

Ancak bunu kullanmak için ya önemli oranda fotoğraf renk bilgisine sahip 

olunmalı ya da renk ölçüm aleti kullanılmalıdır. 

 Marj Sehpası: Agrandizör objektifinden geçen görüntünün fotoğraf 

kartı üzerine hangi ölçülerde tab edileceğini belirleyen kenarları inç 

veya cm birimli paralel kenarlı ölçümlü sehpadır. 

 Kart baskı makinesi:  
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Bu tür makineler hem film 

banyosu hem de filmlerin karta 

baskısını yaparlar. Gelişmiş 

stüdyolarda pozlanan film kartları 

sürelerini ve banyo geçişlerini 

otomatik ayarlayan makinelerle tab 

işlemini gerçekleştirirler. Günümüzde 

bu makinelerin çeşitli markalarda çok 

gelişmiş şekilleri vardır. Ekspres 

baskı makineleri olarak da 

adlandırılan bu cihazlar filmi kısa 

sürede tab edip kurutup 

çıkarabilmektedir. Hatta bu makineler 

film banyosuyla agrandizörü de 

içerisine alan komple bir yapıya 

sahiptirler. Bu tür makineler mini-lab 

olarak adlandırılmaktadır. Günümüz fotoğraf baskı piyasası bu sistemi ağırlıklı olarak 

kullanmaktadır.  

 

Bu tür makinelerin temel çalışma prensibi şöyledir:  

Agrandizörden pozlanan fotoğraf kartı karanlık ortamda baskı makinesine verilir. 

Makine önce kartı banyonun süresi kadar birinci banyoda tutar; ardından sürenin 

tamamlanmasıyla birlikte otomatik olarak ikinci banyonun bulunduğu bölüme aktarır. 

Burada süresi kadar kalan fotoğraf kartı klima sistemli bölüme geçer ve burada da 

kurutularak dışarıya çıkar. 

 Markalarına göre farklılık arz eden baskı makinelerinin temel çalışma prensibi 

yukarıda anlattığımız şekildedir. 

 

Marjör: Agrandizör objektifinde geçen pozlandırılmış görüntünün kâğıt üzerindeki 

ölçüsünü belirleyen parçadır. Agrandizörün büyütme- küçültme koluyla pozlanacak 

görüntünün miktarını belirleriz. Ekspres baskı yapan makinelerde ise marj ayarları genellikle 

standarttır. Haznedeki kâğıtların ebatlarına göre marj ayarı belirlenir ve o büyüklükte baskı 

yapılır. Günümüz fotoğraf baskıcılığında standartlar genellikle 9x11, 11x13 ve 18x24 cm 

olarak kullanılır.  

Poz Saati: Agrandizörün objektifinden geçip kâğıt üzerine düşecek olan ışığın süresini 

otomatik olarak ayarlayan parçadır. Baskı yapılacak filmlerin çekim sırasındaki diyafram ve 

obtüratör ayarlarının miktarlarıyla doğrudan ilgilidir. Örneğin, normal değer üzerinde bir 

diyaframla çekilen fotoğrafı tab ederken bu kez agrandizörde normalin altında bir poz değeri 

ile pozlandırırız. Bu aşamalar poz saati ile düzenlenir. 

Küvetler: Siyah beyaz filmlerin agrandizörden pozlanmasının ardından küvetlere 

konan banyolar içerisine atılarak görüntülerin tespit edilmesi sağlanır. Kullandığımız kâğıt 

ebadına göre küvetler hazırlanır. Küvetler genellikle plastiktendir. Bu özelliği nedeniyle yeri 

kolay değiştirilir ve kimyasalların boşaltılıp doldurulması sağlanır.  

Resim 1.5: Örnek bir baskı makinası 
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Termometre: banyolarda kullanacağımız su ve sıvı kimyasal maddelerin ısı 

miktarları önemlidir. Bu nedenle banyo prospektüslerinde yazılı olan ısı miktarlarına 

harfiyen uymalıyız. Bunu da karanlık odada bulunduracağımız termometre ile sağlarız. 

Kart kurutma makinesi: Filmlerin kart üzerine baskı işlemini tamamladıktan sonra 

duru suda yıkarız. Ardından kartı kurutma makinesine takarak kartı kuruturuz. Kurutma 

makinelerinin bir standardı yoktur. Genellikle, içerisinde ısıtma rezistansları bulunan ve dış 

yüzeyi yumuşak bezle kapanmış şekilde olur. Klima sistemleri de bu işlevi yerine 

getirebilmektedir. 

Dereceli kaplar: Banyo kimyasallarını hazırlarken kullanacağımız sıvı kimyasallarını 

ölçmek için gerekir. Yapı olarak cam veya şeffaf plastiktir. Yuvarlak ve dar olmasında yarar 

vardır. Çünkü genellikle ağzı dar şişelere ölçülü olarak kimyasalları doldurmamız 

gerekecektir.  

 

 Karanlık Odanın Işık Donanımı 

Karanlık oda çalışmaları için çeşitli tip ve türlerde ışık kaynaklarına gereksinim 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki beyaz ışıktır ve gücü 40- 50 watt’ı geçmemelidir. Bu ışık daha 

çok genel aydınlatma için kullanılır. Çalışma olmadığı zaman ortamı aydınlatır. Işığın 

yalnızca tavanı ve duvarları aydınlatacak şekilde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. 

Basitinden gelişmişine kadar tüm karanlık odaların en önemli özelliği ışığı kontrollü olarak 

verebilmesidir. 

Karanlık odada siyah-beyaz kart baskı sırasında koyu kırmızı ışıktan yararlanabiliriz. 

Hatta insan gözünün yeşil renge karşı çok duyarlı olmasına karşılık pankromatik materyalin 

yeşil ışığa insan gözü gibi çok duyarlı olmamasından dolayı karanlık odaların 

aydınlatılmasında çok koyu zeytuni yeşil renkten de yararlanılabilir. Yani karanlık odada 

siyah-beyaz kart baskı sırasında en fazla 10 wattı geçmeyecek koyu kırmızı ve koyu yeşil 

ışık kullanabiliriz. 

Standartları uygun olmayan bir kırmızı ampul fotoğraf kartını pozlayabilir. Bunu şu 

şekilde test edebilirsiniz. Agrandizör ışığını ve diğer ışıkları kapatıp, kırmızı ışığı açın. Bir 

parça test kartı çıkartıp agrandizör tablasına koyun ve kartın bir bölümünü ışık geçirmeyecek 

siyah bir karton, metal para veya başka bir nesneyle kapatınız. Kartın bir bölümü de açıkta 

kalsın. Bu durumda 5 – 10 dakika kadar bekleyin. Süre tamamlanınca kartı yıkama 

solüsyonuna atıp, gereken yıkama süresi tamamlandıktan sonra sudan geçirip hipoya atın. 

Sonra bu kartı alıp gerekiyorsa gün ışığında inceleyin. Eğer test kartınızın kapatmadığınız 

kısmı pozlanmış ( grilenmiş ) ise, kullandığınız kırmızı ışık ampulü karanlık oda 

çalışmalarınız için uygun değildir. Eğer kartın hem açıkta kalan kısmı ve hem de kapattığınız 

kısmı aynı berraklıkta beyaz ise ( hiç pozlanma etkisi yoksa ) kullandığınız kırmızı ışık 

karanlık oda çalışmalarınız için uygundur. 

Kâğıtların yapılarına göre ışıklarımızı ayarlayabiliriz. Bunun için; istediğimiz renge 

dönüştürecek sistemi sağlayan ışık kaynakları vardır. Genellikle bunu ışık kaynağının 

üzerine yerleştirilen renkli filtrelerle sağlayabiliriz. Bazı kartlar bazı renkleri daha geç 

algıladığından farklı markalara farklı renkteki ışıkları kullanmamız gerekebilir.  



 

 14 

Örneğin; Pankromatik duyarkatlar için koyu zeytuni yeşil ışık, ortokramatik 

duyarkatlar kırmızı ya da yakut kırmızısı renklerde ışık, hızlı bromürlü ve klorobromürlü 

kâğıtlarda ise açık kırmızı, turuncu ya da yeşil, yavaş klorobromürlü kâğıtlar için sarı ya da 

açık sarı-yeşil renkte ışık kullanabiliriz. 

 

1.2.Siyah-Beyaz ve Renkli Filmler 

1.2.1.Filmlerin Yapısı 

Tanım: Fotoğraf makinesine takılarak görüntünün saptanmasına yarayan, ışığa 

duyarlı, plaka ya da rulo olarak kullanılan gerece FİLM denir. 

Başka bir deyişle; objektifin oluşturduğu görüntüyü kimyasal bir bileşikle saptamaya 

yarayan, ışığa duyarlı bir maddedir. 

 

              

 Resim 1.5: Siyah-Beyaz ve renkli film örnekleri 

Yapısı: Siyah-beyaz bir film incelendiğinde 4 bölümden oluştuğu görülür: 

Taşıyıcı taban: Fotoğraf sanatının bulunduğu ilk yıllarda film olmadığı için üzerine 

duyarkat sürülmüş camlar kullanılmıştır. Cam kolay kırıldığından esneyebilen ve kırılmayan 

maddeler üzerinde çalışmalar yapıldı. Selüloz nitrat denilen filmler bulundu. Bu madde 

esnek ve kırılmıyordu. Fakat çok çabuk alev alıp yandığından araştırmalar devam etti. 

Sonunda selülozasetat denilen bugün kullandığımız filmler bulundu. Bu filmlere SAFETY 

(yanmaz film) adı verildi. 

Antikalo tabakası: Nesneden gelen ışınlar duyarkat tabakasını geçtikten sonra tabana 

değerek yansırlar. Bu yansımalar değişik ton ve görüntü bulanıklığına neden olur. Bu 

yansımaları önlemek için; taşıyıcı taban üzerine özel bir tabaka sürülür. Bu tabaka 

duyarkattan gelen ışınları emerek yok eder. Aynı zamanda üzerine duyarkat tabakası 

sürüldüğü için taşıyıcı taban (selüloz asetat) büzülmesini önler. 

Duyarkat (emülsiyon):Duyarlı katman, antihalo tabakası üzerinde bulunan ışığa 

duyarlı, gümüş bromür kristallerinden oluşan bir tabakadır. Pozlandırılmış bir filmde ışık 

gören gümüş bromür tanecikleri (gren) siyah gümüşe dönüşür. Tabakanın ışık görmemiş 

kısımlarında ise hiçbir değişiklik olmaz. 
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Düzeltici tabaka:  Filmin esnek hâlde kalmasını ve dış etkenlerden korunmasını 

sağlayan kısımdır.  

Negatif filmlerde görüntü negatif denilen ters bir hâldedir. Yani konunun açık renkleri 

koyu ve koyu renkleri de açık olarak görülür. Siyah beyaz filmlerde bu açıklık ve koyuluk, 

saydamlıktan (kâğıtlarda beyazdan) siyaha kadar giden grinin tonlarıyla olur. 

Herhangi bir film banyo edilip bir büyüteçle incelenirse görüntünün çeşitli 

yoğunluktaki on binlerce noktadan oluştuğu görülür. Fotoğrafçılıkta bu noktalara gren denir. 

İri grenli bir negatif filmden fazla büyütülmüş bir fotoğraf, parlaklığını kaybetmiş kaba bir 

görünümdedir. Bütün hızlı filmler, yavaş veya orta hızdaki filmlerden daha iri grenlidirler.  

 

1.2.2.Film Türleri 

Siyah-Beyaz Filmler  

Objektiften geçen görüntüyü siyah-beyaz olarak kaydeden ve yapısı genel olarak 

yukarıda anlatılan film türüdür. Aldığı görüntülerden koyu renkleri siyah, açık renkleri ise 

beyaz renk olarak kaydederler. Kullanıldıkları makinelere göre türleri vardır. Renkli 

filmlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte kullanımı iyice azalmıştır. Günümüzde bazı siyah-

beyaz fotoğraf tutkunları bunu bir sanat olarak yürütmektedirler. Bunun ötesinde siyah-beyaz 

film kullanılmaktadır. 

 

Renkli Filmler 

Renkli negatif film, beş ana tabakadan oluşmuştur. Bu tabakaların üç tanesinin her biri 

farklı renge duyarlıdır. Diğer iki tanesi ise filtredir. Ek olarak tabakalar üstte ve altta 

koruyucular ve emülsiyonları tutar. Film ışığa tutuluğunda “halidelerin” (gizli görüntü)  ve 

“coupler” in (küplerin ve kürelerin) karışımının görünümü değişmez. Banyo işlemi sırasında 

(renkli banyo) küpler ışık değişiminin etkisiyle gümüş rengine döner. Birleştirilmiş coupler 

(küreler) renklendirilir. Son olarak (beyazlatıcılar ve saptayıcılar) gümüş renktekiler ve 

değişmeyen küreler beyazlaştırılarak kaybolur, sadece renklendirilenler kalır. Renkli 

filmlerdeki üç emülsiyon tabakasının en üstündeki emülsiyon tabakası mavi ışığa karşı 

duyarlı yavaş bir emülsiyondur. Bunun altındaki emülsiyon tabakası ise ortokromatiktir, yani 

mavi ve yeşil ışıklara karşı duyarlıdır. Film üzerine düşen mavi ışıkların büyük bir kısmı 

birinci emülsiyon tabakası tarafından emilirse de ikinci tabakaya, yani yeşil ışıklara karşı 

duyarlı olan emülsiyon tabakasına sızan mavi ışınlar bu tabakayı etkileyecek kadar 

kuvvetlidir. Bu nedenle ikinci emülsiyon tabakası üzerine hiç bir mavi ışığın sızmaması için 

birinci ve ikinci emülsiyon tabakaları arasında sarı boyalı bir jelatin tabaka bulunur. Bu sarı 

jelatin tabaka mavi ışınları emer ve ikinci emülsiyon tabakası üzerine yalnızca kırmızı ve 

yeşil ışınların düşmesini sağlar. İkinci emülsiyon tabakası ise üzerine düşen bu kırmızı ve 

yeşil ışınlardan yalnızca yeşil ışığı saptar. En altta ise kırmızı ışığa karşı duyarlı olan üçüncü 

emülsiyon tabakası bulunur. Bu tabakanın yeşil ışığa karşı duyarlığı o kadar azdır ki, ikinci 

emülsiyon tabakasından geçip de kırmızı ışığa duyarlı üçüncü emülsiyon tabakası üzerine 

düşen yeşil ışığı süzmek için bir filtre gerekmez. Böylece bir görüntüyü oluşturan üç ana 

renk üç ayrı emülsiyon tabakasında saptanmış olur. 
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Renkli filmlerin hızlarını en üstteki mavi ışınlara karşı duyarlı olan emülsiyon 

tabakasının hızı belirler. İkinci ve üçüncü emülsiyon tabakalarının hızları birinci emülsiyon 

tabakasına göre daha hızlıdır. Çünkü birinci tabakadan geçerek ikinci ve üçüncü tabaka 

üzerine düşen ışığın yoğunluğu ve miktarı azalmıştır. Her iki tabakanın da birinci tabakaya 

göre eşit miktarda etkilenmesi bakımından bu tabakaların birinciye oranla daha hızlı olmaları 

gerekir. 

 

Dia Pozitif Filmler 

Reversal filmler, banyo (develope) edildikten sonra pozitif denilen görüntü veren yani 

pozitif ya da slayt denilen sonuçları veren filmlerdir. Üç ana tipte renkli reversal film vardır. 

 Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde uzun zincir 

molekülleri halinde saptanmış Agfacolor tipi filmler. 

 Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde ufak yağ 

habbecikleri hâlinde bulunan Ektachrome tipi filmler. 

 Renk meydana getirici kimyasal maddeleri banyo (developer) eriyiği içinde olan 

Kodachrome tipi filmler. 

Hangi tip olursa olsun bütün reversal filmler üç emülsiyon tabakası, bir sarı jelatin 

filtre tabakası ve genellikle emülsiyon tabakalarını birbirlerinden ayıran saf jelatin tabakaya 

sahiptirler Ve sonuç görüntü emülsiyon tabakalarında konunun renklerinin tonlarıyla oranlı 

olarak üç emülsiyon tabakasında oluşan üç saydam pozitif boya görüntünün birleşmesinden 

oluşur. 

Siyah beyaz, renkli ve dia filmler için temel bir özellik de hızdır. ASA/ISO ve DIN  

harfleriyle kodlanan bu özellik görüntünün hareketliliğini ve daha çok genel planda 

aydınlatmanın yetersiz kalması durumunda filmlerin bu özellikleri aranır. Örneğin bir 

manzara fotoğrafı çekiyorsak ışıkta problem yoksa 100 ASA’lık film kullanırız ve iyi sonuç 

alırız. Eğer otomobil yarışını fotoğraflayacaksak 400 ASA’nın üzerinde bir film 

kullanmalıyız. 

Dijital fotoğrafçılığın profesyonel fotoğrafçılara en büyük katkısı bu değerlerin anında 

değiştirebilmesidir. Örneğin makinenizdeki film 100 ASA. Kapalı ve ışıksız mekânlarda 

fotoğraf yüksek ASA değeri ile çekilmelidir. Kısa zamanda makinedeki filmi değiştirme 

imkânı olmadığından istenilen sonucu almak çok zor olacaktır. Dijital makinelerde anında bu 

değerleri değiştirerek objeleri istediğimiz nitelikte kaydedebilmekteyiz.  

 

Renkli ve Siyah-Beyaz Fotoğraf Kâğıtları 

Fotoğraf kâğıtları için en önemli özellik grendir. Gren ise; pozlandırılmış duyarkattaki 

filmlerin veya fotoğraf kartlarının mikroskobik görüntüsünü depolayan en küçük 

tanecikleridir. Bu tanecikler düşük ASA değerindeki filmlerde küçük, yüksek ASA filmlerde 

veya sıcak banyo edilmiş filmlerde büyük olur. 
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Kâğıtlar yapısına göre kendi içinde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma; 

 Duyarkatına göre: 

  Gümüş-klorürlü kâğıtlar: Günümüzde pek kullanılmayan esnek görüntü 

veren kâğıtlardır. 

 Gümüş-bromürlü kâğıtlar: Çok duyarlı kâğıtlardır. Küçük ve orta boy 

negatif agrandizmanında (büyütülmesinde) kullanılır. 

  Gümüş-klorobromürlü kâğıtlar: Bromürlü kâğıtlardan 10 kez daha büyük 

olup esnektir. Portre ve manzara fotoğrafçılığında kullanılır. 

 Ton değerlerine göre: 

  Yumuşak kâğıtlar: Siyah-beyazı zayıf ve gri değerde görüntü veren 

kâğıtlardır. 

  Normal kâğıtlar: Siyah-beyaz, gri ton veren kâğıtlardır. 

  Sert kâğıtlar: Siyah-beyaz kontrastı güçlü olan kâğıtlardır. 

NOT: Filmde gri tonlar zayıfsa yani filmdeki tonlar açıksa sert kâğıtlar; siyah değer 

yoğunluğu fazlaysa yumuşak kâğıtlar; siyah-beyaz, gri değeri doğalsa normal kâğıtlar 

kullanılır. 

 Görünüşlerine göre: 

 Mat kâğıtlar: Grenli (tanecikli) ya da düz yüzeyde mat görünüşlü 

kâğıtlardır. Rötuş (düzeltme) yapılabildiğinden genellikle portre 

fotoğrafçılığında kullanılır. 

 Yarı parlak kâğıtlar: Az yansıtıcı rötuş yapılabilir kağıtlardır. Portrede 

kullanıldığı gibi dekorasyon fotoğrafçılığında da kullanılır. 

 Parlak kâğıtlar: Cam gibi pırıltılı yüzeyi olan çok ince ayrıntı veren 

kâğıtlardır. 

Fotoğraf kağıtlarında da kontrast derecelenmesine etki eden hususlar, filmlerde olduğu 

gibi geliştiricinin cinsi, gelişme süresi ve kağıt yüzeyinin fiziksel yapısıyla ilgilidir. Fotoğraf 

kâğıtları artan ışığa karşı pozlandırıldıklarında artan bir yorgunluk meydana getirirler ve 

fotoğraf kâğıtlarının baskı derecesi siyahtan beyaza kadar tam bir ton ölçüsü meydana 

getirmek için değişik değerde poz süresi gerektirir. Poz ölçüsü ifadesi en açık renk için 

gereken poz ile tam siyah tonu veren poz arasındaki oran farklıdır. l ‘den 20’ye ölçekli bir 

kağıt, negatifin bütün ton renklerini verir ki en ince kısım ışığı en koyu kısımdan 20 kere 

daha fazla geçirir.  

 

Baskı kâğıtları genellikle kullanılacakları işin tipine göre derecelendirilmişlerdir. Bu 

farklı derecelendirilmeler yumuşaktan (soft) çok sert kontrasta göre her türlü negatif filimden 

mümkün olan en güzel baskıyı elde etmesini sağlar. Fotoğraf kağıtlarının kontrast 

derecelenmesi konusunda uluslararası bir standart yoktur. Bazı yapımcılar kontrast 

derecelerini belirtmek için yumuşak, sert, çok sert gibi yukarıda verdiğimiz sınıflandırmalar 
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yapmışlardır. Ancak bu konuda da tam bir standart sağlanamamıştır. Üretici firmalar 

arasında farklılıklar görülmektedir. 

Değişken Kontrastlı Kâğıtlar 

Bu kâğıtlar agrandizör ışığının önüne bir filtre konarak değiştirilmesi suretiyle çok 

değişik kontrast derecelenmesi vermekte ve böylece aşağı yukarı her karakterdeki negatif ile 

kullanılmaları mümkün olabilmektedir. 

Değişik kontrast derecelenmelerinin aynı kağıt üzerinde toplanması kağıt duyarkatına 

yeşil ışınlara duyarlı ikinci bir duyarkat katının ilavesiyle sağlanmıştır. Bu suretle bir kat 

duyarkatın renk duyarlığı olmamasına karşılık diğer kat, spektrumun yeşil renkli ışınlarına 

karşı duyarlıdır. Bir çok normal negatiflerden, normal kontrast derecesi olan kâğıda baskı 

yapılarak doyurucu sonuçlar elde edilebilir. Fakat bazı durumlarda, örneğin çok sert 

kontrastlı ya da yumuşak (soft) negatifler baskı sırasında yumuşak kağıt yerine sert kağıt 

kullanmayı gerektirebilir. Fakat bu kâğıtlara, çok ender olarak gereksinme duyulur. Bunun 

en iyi çaresi değişken kontrastlı kağıtlar kullanmaktır.  

Değişken kontrastlı kağıtlara herhangi bir filtre kullanılmadan baskı yapıldığında bu 

kağıtların kontrast derecesi normal olarak yüksektir. Filtre kullanılmak suretiyle baskı 

yapıldığında kontrast istenildiği şekilde ayarlanabilir. Kodak firmasının Polycontrast, 

Polycontrast Rapid ve Po-lilure ve Ilford firmasının Multıgrade markalı kağıtları değişken 

kontrastlı kağıtlardır. Yine bu tip kâğıtlarla kullanılmak üzere hazırlanmış değişik marka 

çeşitli filtreler vardır. Örneğin Kodak'ın bu tip kâğıtlarla kullanılmak üzere PC1, PC1½, 

PC2½, FC3, PC3½, BC4 olmak üzere 7 filtrelik bir serisi vardır. Böylece 7 ayrı kutu değişik 

kontrast derecesinde kağıt kullanmak yerine bir kutu değişken kontrastlı kağıt ile 7 ayrı 

kontrastı elde etmek mümkündür. Örneğin Kodak'ın Polycontrast kağıdına yine Kodak 

Polycontrast Filtre PC l ile baskı yapıldığında kâğıdın kontrast derecesi l, PC3 ile baskı 

yapıldığında ise 3 numaradır. 

Burada kâğıtlar ayrıca 6 sınıfa ayrılır: 

  Taban malzemesi: Fotoğraf kâğıtları taban malzemesi bakımından iki sınıfa 

ayrılırlar. Bunlardan birincisi kağıt tabanlı olanıdır, ikincisi ise plastik tabanlı 

kağıtlardır. Günümüzde daha çok ikincisi yani plastik tabanlı kâğıtlar tercih 

ediliyor.  

  Taban rengi: Normalde kullanılan fotoğraf kâğıtları beyaz, krem veya bunların 

karışımı olan fildişi rengindedir. Değişik etkiler yaratmak amacıyla kâğıt 

üreticileri kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turuncu gibi renklerde kâğıt tabanları da 

üretmişlerdir. 

  Taban kalınlığı: Fotoğraf kâğıtları, tek kat tabanlılar, çift kat tabanlılar, ince 

tabanlılar ve özel amaçlar için değişik taban kalınlıklarında üretilirler. Tek kat 

tabana sahip kâğıtların metrekaresi 135g’dır. 

  Kimyasal yapısı: En çok kullanılan fotoğraf kâğıdı duyarkatları gümüş klorür, 

gümüş bromür veya bunların karışımından yapılırlar. Böylece fotoğraf kâğıtları 

bromürlü, klorürlü, kloro-bromürlü olmak üzere üç büyük grupta toplanır. 
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5. Renk duyarlılığı: Nonkromatik kâğıtlar maviye duyarlıdırlar, ortokromatik olanlar 

kırmızı ışığa duyarsızdırlar, pankromatik olanlar her türlü ışığa duyarlıdırlar. 

6. Yüzey dokusu: Yüzeyleri bakımından kâğıtlar parlak, yarı mat, mat, grenlenmiş, kumaş 

desenli, ipek dokulu, saten gibi birkaç gruba ayrılırlar. 

1.2.3. Film Banyosu 

Siyah-Beyaz Film Banyosu 

Filminizi banyo etmek için ışık sızdırmayan bir karanlık oda ortamı hazırlamalıdır. Bu 

laboratuvarın ısısı 20 derecenin altında ise bir klima ile ısısı yükseltilir. Kullandığınız filmin 

ebadına göre spiral ve tank bulundurmanız gerekir. Işığı kapatmadan kullanılacak malzeme 

ve kimyasallar sıralı olarak elinizin altında hazır olmalıdır. Banyo için kullanılacak 

kimyasallar bir cam ölçeğe doldurulur.  

 Filmin ucu dik olarak kesilir. Roll 

filmde ise filmin ucunu kesmeye gerek 

yoktur. Filmin spirale sarılması 

işleminden önce (henüz karanlık 

odanın ışıklarını söndürmeden önce) 

spiral, makas, film kaseti, tank ve tank 

kapağını karanlıkta iken rahatça 

ellerinizin altında hissedecek şekilde 

uygun yerlere koyar ve genel 

aydınlatmayı kapatırsınız. 

Resim 1.6: Filmin spirale sarılması 

 

 Filmin spirale takıldığı giriş 

kısımlarına başparmakları koyup 

diğer parmaklarla spirali 

kavrarsınız. Film kasetini aşağı 

doğru çekip filmin bir miktar 

açıkta kalmasını sağladıktan 

sonra, iki elinizle kavradığınız 

spirali ileri geri çok sert 

olmayacak şekilde hareket 

ettirirsiniz. Bu hareketlerle filmin 

açıkta kalan kısmının spirale 

sarılmasını sağlarsınız. Film 

arada bir yuvadan çıkabilir. 

Kırmadan ezmeden tekrar 

yuvasına koyarak sarımı 

tamamlamalısınız. 

Resim 1.7: Filmin spirale sarılma işlemi 
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 Açıktaki kısmın tamamı sarılınca 

film kaseti spirale gelip 

dayanacaktır. Film kasetini aşağı 

doğru çekip bir miktar filmin boşta 

kalmasını sağlayıp, yeniden film 

spirale sarılır. 

 Bunu birkaç kez tekrar ettikten 

sonra film tamamen spirale sarılmış 

olacaktır. Film bittiğinde kaseti 

yeniden aşağı çekmek mümkün 

olmayacaktır, el yordamıyla filmin 

son kısmı makasla kesilip kasetten 

ayrılır. 

 Resim 1.8: Filmin spirale sarılma işlemi 

 

 Spiral yıkama tankının çubuğuna takılır 

ve tankın içine yerleştirildikten sonra 

kapağı kapatılır. Tank kapağını 

kapatmak için çevirdiğinizde, kapağın 

diş kapmamasına özen göstermelisiniz. 

Eğer diş kaparsa, kapak tam kapanmaz 

ve filmin ışık almasına neden olabilir. 

Ayrıca tankın içindeki küçük borunun 

yerinde olup olmadığını da kontrol 

ediniz. Eğer yerine tam oturmazsa 

kimyasalların konmasında problem 

yaşayabilirsiniz. 

 

Resim 1.9: Spiralin yıkama tankına takılması 

 



 

 21 

 Büyük kapağı kapattıktan sonra 

genel aydınlatma artık açılabilir. 

Birinci banyoyu tanka döktükten 

hemen sonra alarm saati ayarlanır, 

tankın üst kapağı da kapatılır. 

Alarm saati çalıncaya kadar tank 

birer dakika arayla çalkalanır. 

 

Resim 1.10: Spiralin yıkama tankına takılması 

 

 Saat çalınca tanktaki 

banyo şişesine boşaltılır. 

İkinci banyo konmadan 

önce tanka arı su konur 

iyice çalkalanır. Bunda 

amaç banyoların birbirine 

karışmasını önlemektir. 

Bu banyoya ,ara banyo 

denir. Ardından alarm 

saati ayarlanır ve 3.banyo 

tanka doldurulur. 

 

Resim 1.11: Filmin yıkama tankında bekletilmesi 
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 Saat çalınca tankın kapağı 

açılır ve film bir akarsu 

musluğunun altına konur. 

En az 5-10 dakika film 

duru su altında yıkanır. 

Film spiralden çıkarılır, 

altına ve üstüne birer 

mandal takılır. Film 

kurutma ipine ya da film 

kurutma dolabına atılır. 

Artık filminizin banyo 

işlemi tamamlanmıştır ve 

baskıya hazırdır. 

 

Resim 1.12: Filmin yıkanması işlemi 

 

Renkli Film Banyosu 

 Burada anlatacağımız banyo 

işlemi piyasadaki fotoğraf baskı 

laboratuvarlarında kullanılan 

yöntemden ziyade daha küçük ve 

amatör nitelikteki baskı yöntemidir. 

Yandaki fotoğrafta gördüğünüz film 

yıkama makinesi basit ama siyah- 

beyaz ve renkli banyo yapabilen ve 

küçük atölyelerde kullanılan bir 

makinedir. Bu makinelerin üzerinde 

ısıtıcı ve otomatik süre ayarlayıcı 

olması karanlıkta filmi bir hazneden 

diğer hazneye taşımada kolaylık 

sağlamaktadır. Ayrıca bölümünün fazla 

olması bir banyodan diğerine geçerken 

arı su ile yıkamayı da sağlamaktadır. 

Ama fotoğraf baskı sektörü ağırlıklı 

olarak mini-lab kullandığı için artık bu 

tür film yıkama makinelerine ihtiyaç 

duyulmamaktadır.  

 

Kullanılan malzemeleri sıralayıp ardından adım adım uygulamalısınız. Renkli film 

banyosu için gerekli malzemeler, siyah-beyaz banyo malzemelerinden pek farklı değildir. 

Uygulaması da belki aynıdır. Ancak renkli banyonun kimyasal bileşenleri farklıdır. Siyah-

beyaz film banyosunda üç aşama varken renkli film banyosunda en az dört aşama vardır.  

Resim 1.13: Siyah beyaz ve renkli baskı yapabilen 

makine 
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Siyah-beyaz film banyosunda olduğu gibi renkli banyoda da film sarma aşaması ve 

birinci banyo aşaması aynıdır. Yani film karanlık ortamda spirale sarılır ve birinci banyoya 

konur. Renkli filmlerin kimyasal içinde kalma süreleri siyah-beyaz filmlere göre daha 

kısadır.  Ardından ikinci banyo daha sonra da üçüncü banyo işlemine tabi tutulur. Banyolar 

arasında mutlaka durulama banyosu kullanılmalıdır. Aksi hâlde banyolar birbirine 

karışabilir. Bu da sonucu önemli ölçüde etkiler. 

Banyo işlemi tamamlandıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştiririz. Ardından baskı 

işlemine geçeriz. 

Dia Film Banyosu 

Dia filmleri banyo sonrası negatife dönüşmeden pozitif görüntü oluşturur. Banyoları da 

normal filmlere göre daha fazladır. Ortalama altı banyo aşamasından geçer. Bu banyolar 

renkli film banyosu ile renkli kart banyosunun kimyasallarından oluşur.  

1.3.Film Baskısı 

 

1.3.1. Siyah-Beyaz Film Baskısı 

Banyosunu yaptığımız filmin baskısı için yapacağımız yöntemi sırasına göre 

anlatalım: 

Baskı tekniği olarak genellikle iki yöntemden bahsedilir. Bunlar kontak ve 

agrandisman baskıdır.  

Agrandisman Baskı  

 

 Baskıya geçmeden önce her iki baskı 

tekniği için de gerekli olan banyo 

kimyasallarını hazırlamalısınız. Siyah-

beyaz baskı için üç küvet 

kullanacaksınız. İlk küvette birinci 

banyo sonrakinde su, üçüncüsünde ise 

hipo  (hiposülfit) olacak şekilde 

küvetleri koyup sıralayınız. 

Banyolarınız hazırlandıktan sonra 

baskısını yapacağınız film karelerini 

belirleyiniz.  

Resim 1.14:Siyah- Beyaz Film baskısı için üç 

küvet kullanılır 
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 Belirlediğiniz kareyi, önce el 

ve göz yordamıyla çerçevesini 

belirleyip agrandizörün film 

takma bölümüne koyunuz. 

Yalnız buraya filmi takarken; 

filmin parlak kısmının üste 

gelmesine ve kendi 

duruşunuza göre ters bir 

şekilde takmaya dikkat 

etmelisiniz.Ters görüntü 

agrandizörün objektifinde 

bulunan merceklerden 

geçtikten sonra marj tablasına 

düz düşecektir.  
Resim1.15:Filmin agrandizörün film takma bölümüne 

yerleştirilmesi 

 

 Filmi agrandizöre yerleştirdikten sonra    

genel aydınlatmayı kapatıp 

agrandizörün ışığını yakarız. Filmdeki 

görüntü marj tablasına düşer. Burada 

gerekli ayarlamalar yapılır. Örneğin 

büyütme-küçültme gerekiyorsa yapılır. 

Film renkli ise ışıkölçer ile filmin ışık 

ve renk miktarları belirlenir. Bu ayarlar 

tamamlandıktan sonra filmin tab işlemi 

başlatılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.16:  Film agrandizöre yerleştirdikten 

sonra  genel aydınlatmayı kapatıp 

agrandizörün ışığını yakılır 
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 Filmin pozlanması için gerekli 

değerlerden ışık ve renk 

miktarlarını belirlemek için 

optik gözü, filmin ışığının 

düştüğü marj tablası üzerine 

getirmek gerekir. Işık ve renk 

değerleri zamanlama ve 

renkölçer cihazı üzerinde 

belirlenir. Değerleri, cihazlar 

üzerinde ayarladıktan sonra 

agrandizörün de ışığı kapatılır. 

 

Resim 1.17: Işık ve renk değerleri kontrolü 

 Belirlediğiniz değerler ışık ve 

renkölçer cihazının dijital 

ekranına yansıyacaktır. Bazen 

bilinçli olarak değişiklik 

yapabilirsiniz. Böyle bir 

değişikliği yapmayacaksanız 

otomatik olarak pozlama 

başlayacaktır. Bunun için 

yapılması gereken şey ışıkölçer 

üzerindeki Focus düğmesine 

basmak olacaktır. Resim 1.18:Işık ve renkölçer cihazı 

 Baskısı yapılan film siyah-

beyaz ise renkölçer kullanmaya 

gerek kalmaz.  Pozlaması 

tamamlanınca kâğıdı marj 

tablasından alır birinci 

banyonun bulunduğu küvete 

atarız. Bu aşamada görüntü 

istenilen kıvamda oluştuktan 

sonra saf sudan oluşan ara 

(durulama) banyosuna atılır. 

Yaklaşık 10–15 saniye süre ile 

kâğıdı sallayarak birinci banyo 

kimyasallarından arındırılarak 

hiposülfitten oluşan ikinci 

banyoya (tespit) atılır. Yaklaşık 

1 dakika bekletildikten sonra 

akarsudan oluşan durulama 

banyosunda 10 dakika 

bekletilerek banyo işlemi 

tamamlanır. 

 

 

Resim 1.19:Filmin küvete konulması 
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 Önce bir test baskı yapalım. Bunun için filmler arasında ortalama pozlanmış bir 

kareyi belirleyip ayırınız.  

 Agrandizöre bağlı süre belirleme parçası Timer’ da pozlama süresini 2 veya 3 sn. 

ye alınız. Bu değer aslında hızlı banyolar için bile az gelebilir. Ama ilk denemede 

aldığınız değere göre sonraki gerçek baskıların süresini belirleyeceksiniz.  

 Kırmızı ışığı yakınız, diğer ışıkları söndürünüz.  

 Negatiflere ve baskı yapmak istediğiniz ebada göre kart seçiniz. Kartın emisyonlu 

yüzeyinin yukarıda olmasına dikkat ediniz. Seçtiğiniz negatifi kartın üzerine 

(parlak yüzeyi üste gelecek şekilde ) yerleştiriniz.  

 Test alırken kart ve filmin yerinden oynamaması için üzerine temiz bir cam 

koyunuz Işık geçirmeyecek kalınlıkta bir kartonla filmin çoğunluğunu kapatıp, 

çok az bir kısmını açıkta bırakınız. 

 Agrandizör objektifinin önündeki kırmızı filtreyi açabilirsiniz. Timer’ in 

düğmesine basınız ve filmin altında bulunan kartın açıkta kalan kısmının 

pozlanmasını sağlayınız. Kartonunuzu her defasında bir miktar geriye çekerek ( 

yani kartın açıkta kalan kısmını her defasında daha fazla açıkta bırakacak şekilde ) 

pozlamaları tekrar ediniz. 

 İşlem tamamlandıktan sonra, kartı alıp birinci banyoya atınız. Gelişme süresince 

solüsyon küvetini hafif hareketlerle sallayınız. Kullandığınız banyonun hızlı mı 

yavaş mı olduğunu tespit edip ona göre içinde bekletiniz. Örneğin ,hızlı banyoda 

bir buçuk dakika kadar bekletmek yeterli olacaktır.  

Sonra kartınızı alın, sudan geçirdikten sonra hipo’ ya atınız. Hipo ile tam temas etti ise 

ışıkları yakabilirsiniz. 

 Bu aşama ile artık kendinize bir değer belirlersiniz ve gerçek baskı için test 

sonucu değerleri kullanırsınız. Her pozlama dilimi ayrı bir ton aralığı 

gösterecektir. Hangi dilimin en uygun pozlamayı içerdiğini bulabilirsiniz. Kaç 

saniyelik pozlama süresi kullandıysanız( 2 sn. veya 3 sn. ), sırasıyla en az 

pozlanmış dilimden itibaren sayarak kaçıncı dilim olduğunu saptayınız. Timer’ ı  

8 sn.lik pozlama süresine alınız.  

 Tekrar ışıkları kapatıp, kırmızı ışığı yakın ve bir kart çıkartınız. 

 Kartı agrandizör tablasına koyduktan sonra negatiflerinizi sırayla üzerine 

yerleştiriniz. Sonra üzerine cam kapatınız. Timer’ ın düğmesine basınız ve 

bekleyiniz.  

 Pozlama tamamlanıp agrandizör ışığı söndüğünde, kartı alınız ve geliştirici 

solüsyona atınız. Küveti sallayarak banyonun dalgalanma işlemini 

gerçekleştiriniz. Minimum bir buçuk dakika (hızlı banyo kimyasalı kullanılması 

durumunda)  geliştirdikten sonra, sudan geçirip hipo’ ya atınız. Hipo’ yla tam 

temas sağlandıktan sonra, ışıkları yakabilirsiniz.  Kartınız hipo’ da 10–15 dakika 

kadar kaldıktan sonra çıkartıp iyice yıkayınız ve kurumaya bırakınız. Böylece 

agrandizman  baskısını  tamamlamış olacaksınız. 
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 Kullandığınız ışığın, uygun bir ampul olup olmadığını test etmelisiniz. Kart 

baskısı sırasında karanlık odada kullanılacak her kırmızı ampul uygun 

olmayabilir. Bunun için özel üretilmiş ampuller kullanılmalıdır.  

 Hangi boyutta baskı yapmayı düşünüyorsanız, agrandizör yüksekliğini ona göre 

ayarlayınız. Baskısını yapacağınız kareyi parlak yüzeyi yukarıda tutarak ışığa 

doğru tutup üzerinde herhangi bir su lekesi, başka bir leke, toz  vs. bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eğer bir leke veya toz varsa optik paper 

kullanarak bunu temizleyiniz.  

 Filminizi parlak yüzeyi yukarıda olacak şekilde agrandizör başlığında bulunan 

magazine takınız. Ancak bunu bakış yönünüze göre düz taktığınızda aşağıda ( 

agrandizör tablası üzerinde, yani kartı koyacağınız yerde ) görüntünün ters 

olduğunu göreceksiniz. Aşağıya görüntünün düz düşmesi için negatifi ters 

takmalısınız ( Bunda negatif yüzeyinin ters takılması anlaşılmasın. Negatifin 

yönü ters konmalıdır.) . 

 Rahatça netleme yapabilmek için agrandizör objektifini en açık konumuna 

getiriniz. Gene netlemede kolaylık sağlaması için agrandizör tablasının üzerine 

büyük beyaz bir kâğıt koyunuz (Önceden baskıda kullanılmış bir fotoğraf 

kartının beyaz yüzeyi daha iyi olur) . 

 Işıkları söndürüp agrandizör başlığının yakınındaki netleme bileziğini çeviriniz 

ve netleme yapınız. Netlemenizden emin olduktan sonra ışıkları yakınız ve test 

almak üzere timer’ ın süresini 5 sn. ye veya 10 sn. ye alınız.  

 Agrandizör diyaframını kısınız ( Başlangıç çalışmalarınızda 8 diyaframı tercih 

etmelisiniz. ) ve agrandizör objektifinin önündeki kırmızı filtreyi kapatınız ( 

Objektifin önüne alınız. ) .  

 Kırmızı ışığı açınız, diğer ışıkları kapatınız. 

 Kartı çıkartınız. Test almak için el büyüklüğünde bir parça kesiniz. Parmak 

uçlarınızla yoklayarak veya dilinizle dokunarak emisyonlu yüzeyini bulunuz ( 

Dilinizle dokunduğunuzda emisyonlu yüzey hafifçe yapışacaktır. ). 

 Emisyonlu yüzey yukarıda olacak şekilde, görüntü üzerinde belirlediğiniz 

ortalama tonların bulunduğu yere koyunuz. Üzerine temiz bir cam koyunuz. 

Timer’ ı kapatınız. Bir karton yardımıyla test alınız.  

 Kartın bir bölümünü açıkta bırakacak, çoğunluğunu kapatacak şekilde kartonu 

camın üzerine yerleştiriniz ve timer’ ın düğmesine basınız. Her defasında 

kartonu bir miktar geriye kaydırarak ( kart yüzeyine daha fazla açıkta bırakacak 

şekilde ) test alma işlemini sürdürünüz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kartı, 

geliştirici solüsyona atınız. Bir buçuk ile iki dakika arası solüsyonda tutunuz. 

 Sudan geçirip hipo’ ya atınız. Hipoyla tam temas sağladıktan sonra ışığı 

yakabilirsiniz. Test kartınızı alınız ve en iyi pozlama süresini belirleyiniz. 

Tonların en iyi olduğu test aralığını belirledikten sonra, bu aralığın kaç saniyelik 

pozlama süresine tekabül ettiğini hesaplayınız.  
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 Şimdi büyük kartı koyup baskı yapabilirsiniz. Timer’ ı,belirlediğiniz pozlama 

süresine alıp agrandizörün kırmızı filtresini çevirerek objektifin önünü kapatınız.  

 Işıkları söndürünüz. Kırmızı ışığı yakınız ( Kartlar,kırmızı ışığa duyarlı değildir. 

) . Kartınızı yerleştiriniz, timer’ ı kapatınız.  

 Kırmızı filtreyi objektifin önünden çekiniz ve timer’ın düğmesine basınız.  

 Pozlama süresi bittikten sonra, kartınızı test alırken yaptığınız gibi geliştirme 

solüsyonuna koyunuz. Süresi tamamlandıktan sonra  sudan geçirip hipo’ ya 

atınız. Işıkları yakabilirsiniz. Büyük boyutlu baskının ilk denemesini yapmış 

oldunuz.  

 Karanlık oda malzemelerini iyice tanımak ve kolayca kullanmak için bol 

miktarda baskı yapınız. Bu baskıları yaparken bir yandan da nereden test 

almanız gerektiği ve doğru tonları nasıl belirleyebileceğiniz konusunda 

deneyiminiz artacaktır.  

 Karanlık oda konusunda deneyiminizi arttıkça yavaş yavaş kısık diyafram 

kullanarak daha geniş ton aralığı bulmaya çalışınız. Daha sonraları bazı yerleri 

maskeleyip bazı yerleri ekstra pozlamak suretiyle negatifinizin eksiklerini 

tamamlamayı deneyiniz.  

Kontak Baskı 

Kontak baskının yapılma amacı, negatifinizin bire bir kart üzerine aktarılması bütün 

negatif karelerini pozitif olarak görebilmenizdir. Agrandisman baskıda olduğu gibi kontak 

baskıda da işlemler hemen hemen aynıdır. Kontak baskının tek farkı negatifteki görüntü kart 

üzerine bire bir aktarılmasıdır. Ancak dikkatli ve mercekli diyaframlar sayesinde kontak 

baskı yöntemiyle de istenilen bire bir baskının yanında büyük boy baskılar da yapabilirsiniz.  

Baskı boyutunu ( 18 x 24, 20 x 30, 30 x 40 veya 50 x 60 ) hangi büyüklükte düşünüyorsanız, 

bu boyuta uygun kartlar edinmelisiniz ama önce küçük boy baskılarla başlayıp deneyiminiz 

arttıktan sonra büyük boyutlu baskılara geçmelisiniz. 

Kısaca aşamalarını anlatalım: Karanlık oda ortamında önce genel aydınlatmayı 

kapatmadan baskısını yapacağımız negatiflerinizi belirlemelisiniz. Bunları iki cam arasına 

sıkıştırıp genel aydınlatmayı kapatırsınız. Kırmızı ışığı yakıp fotoğraf kartını marj arasına 

yerleştirirsiniz. Ardından negatif üzerine pozlamayı yapar,daha önceki test ile belirlediğiniz 

süreyi kullanırsınız. Ardından kartınızı küvette bulunan birinci banyoya atarak görüntülerin 

tespitini sağlarsınız. Sonra durulama banyosuna kartı atar ve ardından da içinde hiposülfit 

bulunan üçüncü banyo aşamasını gerçekleştirirsiniz.  

 

1.3.2.Renkli Film Baskısı 

Renkli film baskısını iki aşamada anlatmamız gerekir. Bunlardan birincisi basit biçimde 

agrandisman ve kontak baskıdır. Diğeri ise günümüzde yaygın olarak kullanılan mini-lab 

olarak da tanınan otomatik baskı sistemdir. Fotoğrafçılık sektörü şu anda hızlı ve ekonomik 

olması nedeniyle mini-lab sistemini kullanmaktadır. Çünkü bu sistem bir bütün halinde 

çalışmakta ve standartları piyasaya elverişli hâlde sürtülmektedir.  
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Kullanılan sarf malzemeleri dijital ve agrandisman baskı sistemlerinden daha ekonomik 

olması da mini-lab sisteminin cazibesini artırmaktadır. 

Renkli Agrandisman ve Kontak Baskı 

 Baskı işlemini başlatmadan önce kullanacağınız alet ve malzemeleri baştan sona 

tek tek kontrol etmelisiniz. Çünkü hem agrandisman hem de kontak baskı 

sürecinde hiç ışık kullanılmaz.  Malzemeleri hazırladıktan sonra baskısını 

yapacağımız film karelerini tespit edip agrandizörün film haznesine 

yerleştirirsiniz. 

 Temel ayarları yapmak için genel aydınlatmayı kapatıp agrandizörün ışığını 

açmalısınız. Ana renkleri temsil eden ve sıfırdan 170’e kadar ölçüleri içeren renk 

metrelerin devrede olup olmadığınız kontrol ediniz. Eğer agrandizöre bağlı 

renkölçer cihazınız varsa zaten filmin baskısı için kullanmanız gereken renk 

miktarlarını size gösterecek ve siz de o değerleri agrandizör üzerindeki 

renkmetrede ayarlayacaksınız. Eğer renkölçer cihazınız yoksa bu kez ortalama 

değer olan 80 değeriyle bir test baskı yapıp çıktı üzerinde yeni değerlerinizi 

belirleyebilirsiniz.   

 Test baskısını tamamladıktan sonra tamamen karanlık ortamda çalışacağınız için 

kartınızın yerini ve banyo kimyasallarınızı tekrar kontrol ediniz. Eksiklerinizi 

tamamladıktan sonra artık baskı işlemini başlatabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz filmi agrandizörün film takma haznesine takın ve genel aydınlatmayı 

kapatın. Agrandizörün ışığını açın marj tablasına düşen görüntü üzerinde netlik 

ve ölçü ayarlarını yapınız.  

 Renkölçer ile renk ayarlarını yapınız ve zamanlayıcı üzerinde yer alan pozlama 

süresi ve ışık keskinliği ayarlarını tamamlayınız. Marj ayarlarını tekrar gözden 

geçiriniz. Pozlama işlemini başlatmadan baskı makinesini kontrol etmelisiniz. 

Banyo ısılarının ve merdanelerinin çalıştığına emin olduktan sonra agrandizörün 

ışığını kapatınız.  

 Zamanlama üzerinde yer alan değerler pozlama süresini otomatik belirlediğinden 

sizin yapacağınız karanlık ortamda kağıdı çıkartıp marj tablasında çerçevesini 

belirlediğiniz yere kâğıdı koymak ve zamanlama parçası üzerinde yer alan 

“Focus” düğmesine basmaktır. Focus düğmesine basınca daha önce belirlenen 

süre kadar pozlama gerçekleşir ve kendiliğinden kesilir.  

Renkli filmlerin pozlanma süreleri siyah-beyaza göre daha kısadır. Örneğin sorunsuz çekilen 

bir siyah-beyaz film 7 ile 10 saniye arasında pozlanırken, sorunsuz renkli filmin pozlanma 

süresi 1,5 ile 3 saniye arasındadır.  

 Pozlama işlemi tamamlanınca kâğıdı kart yıkama makinesine atmalısınız .Önce 

birinci banyodan sonra da ikinci banyodan geçirerek baskı işlemini 

gerçekleştiriniz. Bu aşamada da kâğıt asla herhangi bir ışık görmemelidir.  

 Kontak baskıya gelince; baskısı yapılacak filmler bir cam arasına takıp 

agrandizör veya başka bir ışık kaynağından geçirilerek ışık miktar ve süresi 

belirlenir. Ardından genel aydınlatma kapatlırır marj ayarı yapılan kâğıt üzerine 
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cam arasındaki filmler tutularak ve ışık göndererek pozlama gerçekleştirilir. 

Ardından kâğıdı baskı makinesine atarak baskı işlemi tamamlanır.Kontak 

baskıda daha çok negatif ebadında yani bire bir baskı yapılır. Film karelerindeki 

görüntüleri görüp ona göre büyük boy baskısını yapmak için kontak baskı 

yöntemi kullanılır. Bunun ötesinde kontak baskı fazla kullanılmaz.  

1.3.3.Dia Pozitif Filmden Baskı Yapmak  

Bu işlem aslında bir çeşit ters banyo işlemine benzemektedir. Çünkü dia pozitif 

üzerindeki görüntü önce negatife dönüştürülür;  ardından film üzerindeki negatif görüntünün 

fotoğraf kâğıdı üzerine baskısı yapılır. Basit bir işlem olmayıp mecbur kalınmadıkça bu yola 

başvurulmaz. Bazı fotoğraf stüdyoları dia pozitif filmlerden kâğıda baskıyı yapabilmektedir. 

Bu baskı yöntemi daha çok görüntüyü (dia pozitif karesini) tarayıp dijital ortama aktarmak 

ve bunun baskısını yapmak şeklindedir.  

Ülkemiz renkli yazılı basını bir dönem negatif film yerine dia pozitif kullanmıştır. 

Ancak gazeteler çekilen görüntüleri kâğıt üzerine baskı yerine pozitif görüntüleri tarayarak 

dijital ortama aktarıp kullanmış ve görüntü kalitesinde de kaybı önlemiştir.  

 

1.4. Mini Lab ile Baskı  

Günümüz fotoğraf sektörü baskı işlemini hâlâ analog sisteme sahip mini-lab ile 

gerçekleştirmektedir. Mini-lab baskı sistemini dijital baskı içerisinde anlatmamızın nedeni; 

analog ve dijital makinelerle çekilen fotoğrafların baskısının bu teknikle yapılmasıdır. 

Aslında yapı bakımından da dijital cihaz özelliği taşımaktadır. Yani gerek filmi gerekse 

bilgisayardaki görüntüleri istediğimiz ebatlarda bir uçtan alıp diğer uçtan verebilmektedir. 

Cihaz aslında dijital sisteme uygun olarak çalışmaktadır. Ama analog sistemin en önemli 

özelliği olan banyo kimyasallarını da kullanmaya devam etmektedir. 

Fotoğraf baskı atölyelerinde kullanılan mini-lab makineleri genellikle bir bütün 

halindedir. Ancak büyük çoğunluğunda film banyosu ayrı, dijital görüntüleri düzenleme ve 

baskıya hazır hale getirme üniteleri ayrıdır. Her ne kadar firmalar piyasaya farklı yapıda 

makine sürse de genel yapıları birbirine benzemektedir.   

Önce mini-lab cihazını tanıyalım ardından da fotoğrafların baskılarının gerçekleşme 

aşamalarını uygulamalı olarak görelim. 

Film takma haznesine film verirlir. Filmdeki tüm kareleri makine agrandizörden 

geçirerek hafızasına alır. Tüm karelerin pozlama süreleri renk miktarlarını monitörüne 

yansıtır. Çünkü tüm kareler her zaman doğru değerlerde pozlanamaz. Bunlara müdahale 

gerekebilir. Eğer otomatik modunu seçersek normal değerlerin dışındaki görüntüleri içeren 

karelerin baskısını yapmaz.  Çekim hatası olan bu tür kareler için, pozlama süresi veya renk 

değerleri değiştirilerek normale yakın çıktılar alınabilir. Mini-lab ile bu uygulamaları da 

gerçekleştirebiliriz. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra fotoğraflar karta basılmış olarak 

kısa süre sonra elimize geçer. 
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Fotoğraflarla bu işlemleri yapalım: 

 

Resim 1.20: Filmin adaptöre takılması 

 Makara hâlinde gelen 

film, banyo için 

adaptöre takılır. 

 

 

 
Resim 1.21:Filmin mini-lab’ın film takma 

haznesine verilişi 

 Adaptöre takılan film mini-lab’ın film 

takma haznesine verilir. Buradan 

itibaren artık film banyosu başlar. 

Herhangi bir müdahale yapılması 

gerekmez. Makinenin kendisi kullanılan 

banyoların sürelerine göre işlemini 

tamamlar ve duru suda yıkama 

aşamasına kadar banyo için her işlemi 

gerçekleştirir.  
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Resim 1.22:Mini-lab makinesinde süre belirleme 

 Bazı mini-lab’lar süreyi 

otomatik algılamazlar. 

Çünkü kullandığımız 

banyolar markalarına 

göre hızlı ve yavaş 

olarak sınıflanmıştır. 

Mini-lab’a 

monitöründen süreyi 

veririz.  

 

 

 

Resim 1.23: Filmin negatif olarak makineden çıkışı 

 

 Banyo süresi 

tamamlandıktan sonra film 

negatif olarak yıkanmış ve 

kurutulmuş hâlde film 

çıktı kutusuna otomatik 

olarak gönderilir. 
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Resim 1.24: Film mini-lab makinesine kaydedilişi 

 Banyosu tamamlanan film 

,baskısı yapılmak üzere 

mini-lab’ın hafızasına 

alınır. Filmlerdeki gerekli 

düzeltmeler bu aşamada 

görülür ve düzeltmeler 

yapılarak baskı işlemine 

hazırlık yapılır. 

 

 

Resim 1.25: Mini-lab’da kullanılacak kâğıtlar ışık 

görmeyen kapalı kasalarda tutulur 

 Mini-lab’da kullanılacak 

kâğıtlar ışık görmeyen 

kapalı kasalar içerisinde 

makineye takılır.  Bu 

kasalar kâğıtları 

ebatlarına göre sınıflar. 

Örneğin 18x24 cm 

ebadında baskı 

yapılacaksa bu kasa mini-

lab’a takılır. Başka bir 

ebat baskı yapılacaksa bu 

kasa çıkarılır ve diğeri 

mini-laba takılır. 
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Resim 1.26: Banyoların kontrolü 

 Banyolar belirli aralıklarla 

kontrol edilir. Eksilen 

banyolar tamamlanır veya 

değiştirilir. Kullandığımız 

banyoların miktarı ve 

markalarına göre baskı 

sayısı değişir. Bunu göz 

önüne alarak banyoları 

sıkça kontrol etmeliyiz. 

Gerçi bazı mini-lab’lar, 

banyo uyarılarını da 

zamanında yapar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analog baskı ve banyo 

işleminin yapılabildiği 

karanlık odayı inceleyerek 

kullanacağınız 

malzemelerin yerlerini ve 

konumlarını tespit ediniz.  

 Karanlık oda ,renkli ve siyah-beyaz agrandizman 

ve kontak baskı yapılabilecek teknik donanıma 

sahip olmalıdır.  Film banyo ve kart baskısı için 

gerekli sarf malzemelerini kontrol ediniz.   

 Analog makine ile 

çektiğiniz renkli veya 

siyah-beyaz filmlerin banyo 

işlemini yapınız. 

 Çektiğiniz filmlerin özelliklerine göre banyosunu 

yapınız. Ortamın ve kimyasalların gerekli ısı 

değerini sağlayınız. Bu değerler için termometre 

bulundurunuz.  

 Negatif ve dia pozitif 

filmlerin karta baskısını 

yapınız.  

 

 Renkli ve siyah-beyaz filmlerin agrandizman ve 

kontak baskı için donanımının yeterliğine dikkat 

ediniz. Ayrıca bazı markalar özel pozlama süresi 

ve ek kimyasal madde isteyebilir. Bunları göz 

önünde bulundurmalısınız.  

 Diadan baskı yapabilmek için banyosu yapılan 

diayı önce negatife dönüştürüp ardından negatife 

dönüşen fotoğraf karesinin baskısını 

yapabilirsiniz.   

 Banyo kimyasallarını 

dikkatli kullanınız. 

 Banyo kimyasallarının bozulmaması ve bir 

sonraki baskıda kullanabilmek için gerekli 

sıcaklıkta ve koyu şişe içinde karanlık ortamlarda 

saklamalısınız. Teninizle temas etmemesine dikkat 

ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun 

olan kutucuğu işaretleyiniz., 

 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1.Gerekli donanıma sahip karanlık odayı tanıdınız mı?   

2.Renkli ve siyah-beyaz film banyosu yapabildiniz mi?   

3.Banyosunu yaptığınız filmlerin karta baskısını yapabildiniz mi?   

Banyo ve baskı sonrası işlemlerinizi yapabildiniz mi?   

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

1. Her türlü fotoğrafik işlemlerin rahatlıkla yapılabileceği, agrandizör, banyo makineleri 

banyo kimyasalları vb. gibi malzemelerin olduğu ışıktan yalıtılmış ortama ……… denir 

2. Rulo halindeki filmin banyo esnasında kimyasalların, filmin her yerine aynı oranda 

ulaşmasını sağlamak ve banyoda filmin karelerini birbirine değdirmemek için vida yöntemli 

yapıya sahip plastik parçanın adı .........................’dır. 

3. Siyah-beyaz fotoğraf baskısı ………….ve …………. ışığa karşı duyarsızdır.  

4. Film banyosuna başlamadan önce ortamdaki tüm ……… kaynaklarını kapatmalıyız. 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

5. Cam gibi pırıltılı yüzeyi olan çok ince ayrıntı veren kâğıtlar. ………. kâğıtlardır.  

6. Negatif filmin üzerine verilen ışık yardımıyla bire bir boyutta yapılan baskıya ne ad 

verilir. 

A) Kontak baskı  

B) Agrandizman baskı 

C) Mini-lab baskı  

D) Çıktılı baskı 

7. Fotoğraf makinesinin yaptığı işlemi tersine çeviren yani film üzerindeki negatif 

görüntüyü gerçek (pozitif) görüntüye çeviren cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kart yıkama makinesi 

B) Agrandizör 

C) Film yıkama tankı   

D) Spiral 

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

8. Siyah-beyaz film banyosunda son banyo kimyasalı Hiposülfittir. (D)     (Y) 

9. Renkli baskıda pozlama süresi siyah- beyaz baskıya göre daha uzundur. (D)     (Y) 

10. Ortokramatik kâğıtlar kırmızı ışığa duyarsızdırlar, pankromatik kâğıtlar ise her türlü 

ışığa duyarlıdırlar. (D)    (Y) 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
AMAÇ 

 

 

Analog makine ile çekilen ve dijital ortama aktarılan fotoğraflar ile dijital makinelerle 

çekilen fotoğrafların baskısını yapabileceksiniz. 

 

 

 Piyasadaki fotoğraf sektörünün en fazla hangi baskı tekniğini kullandığını ve 

neden tercih ettiğini araştırınız.  

 Teknolojik gelişmelerin fotoğraf baskı tekniklerini nasıl etkilediğini araştırınız. 

 

2. DİJİTAL BASKIDA KULLANILAN 

MALZEMELER 
 

Dijital fotoğrafın ortaya çıkması elbette teknolojik gelişmelere bağlıdır. Ancak asıl 

gerekçe, Amerika Birleşik Devletleri’nin l970’li yıllarda NASA’nın ,uzaydan çekilen 

fotoğrafların dünyaya iletilmesinde duyduğu ihtiyacı karşılamaktır. Bu yıllarda NASA 

astronomi biliminde bir hayli ilerlemişti. Uzayda çekilen fotoğrafların, filmlerin uzay 

ortamında ve radyasyondan etkilenerek bozulması dijital hafızalı makinelerin geliştirilmesini 

hızlandırmıştır. Bu amaçla, film kullanmadan uzayda çekilen fotoğrafı bilgisayar verisi 

olarak elde etmenin yolları aranmaya başlanmıştır. 

Dijital fotoğraf makinesi ile ilgili çalışmaları, yine bu yıllarda NASA’nın önerisiyle 

Symbolic Science firması gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise dijital fotoğraf teknolojisi hak 

ettiği yeri rahatlıkla almış ve fotoğraf çekimini fotoğraf makinesinin dışında ( video kamera, 

cep telefonu gibi…) birçok cihaza taşımıştır.  

Dijital fotoğrafçılık hayatımıza gireli fazla olmadı ancak kısa zamanda özellikle film 

alanında analog fotoğrafçılığı devre dışı bıraktı. Ancak ülkemizde fotoğraf çekimleri dijital 

yöntemle olsa da baskılar hâlâ yarı dijital veya analog makineler olan mini-lab ile 

olmaktadır. Çünkü bu sistemde kullanılan sarf malzemeleri baskıyı daha ucuza 

getirmektedir. Hem mini-lab ile yapılan yarı dijital olarak adlandırılan baskı tekniği tüm 

dünyada hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Belki bunun farklı nedenleri de olabilir ama 

günümüzde geçerli olan en önemli gerekçe sistemin dağıtım ve sarf malzemelerinin 

fotoğrafçılar arasında tercih edilmesidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Bilgisayarda Dijital Baskı Programları 

Günümüz fotoğraf baskı tekniğinde kullanılan programlar fotoğraf stüdyolarına 

donanım ve sarf malzemesi sağlayan firmalar tarafından geliştirilmiş ve kullanımlarına 

sunmuştur. Üretilen baskı makineleri dijital ortama uygun olarak üretilmektedir. Bunların bir 

bütün halinde çalışabilmesi için makineden bilgisayara  bilgisayardan da baskı makinesine 

sorunsuz aktarılması gerekmektedir.  

Fotoğraf baskı laboratuvarları talepler doğrultusunda donanımlarını sağlarlar. Ancak 

günümüz fotoğraf sektöründe agrandizman baskı yapan laboratuvar bulmak hemen hemen 

imkânsızdır. Çünkü mini-lab olarak adlandırılan makine kompleks hâldedir. Yani filmlerin 

hem banyosunu yapar gerekiyorsa rötuşünü yapar hem de baskısını yapar. Hatta aynı makine 

baskı programlarıyla, dijital makinelerle çekilen fotoğrafların kart üzerine baskısını 

gerçekleştirir. 

 

2.1.1 .Dijital Görüntüleri Bilgisayara Kaydetme Programları 

Dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğrafları bilgisayara kaydetmek için 

kullanılan programlar iki sınıfa ayrılır. 

Bilgisayar programları fotoğraf makinesi veya baskı makinesi firmasının, makine ile 

birlikte kullanılmak üzere hazırladığı programlardır. 

Bilgisayar yazılım firmaları ,amatör nitelikte de olsa artık tüm programları içerecek 

şekilde program hazırlamaktadır. Örneğin bilgisayara takılacak yazıcı, tarayıcı, harici bellek 

gibi kendi içinde de program gerektiren parçaları bilgisayar otomatik olarak tanımaktadır. 

Ama yine de bu tür cihazları bilgisayara tanıtacak program CD’leri cihazlarla birlikte 

verilmektedir. Bunları bilgisayara tanıtıp gerekli çalışmalarımızı yapabiliriz.  

Bilgisayara takılarak çalışan birçok makineler kendilerine has program 

hazırlamışlarıdır. Bu programlar makinelerin çalışmalarını kolaylaştırır ve bazı özel çalışma 

alanları oluşturur.  Örneğin, bazı yazıcılar bilgisayardan yazı ve fotoğrafların çıktılarını 

almalarının yanında fotoğraf üzerinde ek programla değişiklik yapılmasına da imkân verirler. 

Faks, tarayıcı, fotokopi gibi hizmetleri de bilgisayar ve kendilerine has programlar 

yardımıyla gerçekleştirirler.   

2.2. Dijital Baskı Yapabilen Yazıcılar 

 

 
Resim 2.1: Yazıcıyla dijital baskı 
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Fotoğrafçılığın belki de en zor ve en pahalı kısmı baskı kısmıdır. Çünkü görüntüyü 

film üzerine kaydetmek bir aşamadır ve bunu görebilmek banyo ile gerçekleşir. Ancak dia 

pozitifler hariç gerek renkli gerekse siyah- beyaz filmler kâğıda baskı yapılarak fotoğraf 

değeri kazanır. Dijital fotoğrafçılık ise baskı tekniğini çok kolaylaştırmıştır. Hatta 

profesyonel teknik yardıma gerek kalmadan orta halli bir yazıcıdan bilgisayara kaydedilmiş 

resimlerin baskısını yapabiliriz. Ancak yarı profesyonel nitelikte bir fotoğraf baskısı yapmak 

istendiğinde seçilecek yazıcının bazı özelliklere sahip olması gerekir. 

Bilgisayar ortamındaki görüntü ve yazıları kâğıt üzerine aktarmak için kullanılan 

yazıcılar genel olarak dört grupta toplanır. 

Nokta vuruşlu yazıcılar: Bu tür yazıcılarda yazıcı kafası üstünde bulunan iğneler 

hemen altındaki karbon şeride vurarak alttaki kâğıda karakterleri oluşturan noktaları 

çıkartırlar. Yazıcı kafasının hareketi sağa ve sola doğrudur. Yazıcı kafa üstünde bulunan iğne 

sayısı ne kadar fazla ise elde edilen baskı da o kadar kaliteli olur. Bu tür yazıcılar da 

genellikle siyah mürekkep kullandığından fotoğraf ve benzeri görüntü baskısı yapılamaz.  

Daha çok yazı ve hesap cetveli programı ile yazılan dokümanların yazımını gerçekleştirir. 

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar: Bu tür yazıcılar bilgisayardaki yazı ve şekillerin 

mürekkep püskürtme tekniğiyle kâğıt üzerine yansıtılmasını sağlar. Yazım işini belirli 

yerlerinde püskürtme sağlayan kartuşlarla sağlar. Makineye farklı kartuşlar takılarak belli 

renklerin karışımıyla renkli çıktı da alınabilir. Günümüzde amatörlerin kullandığı bu 

yazıcılar fotoğraf baskısı için de kullanılmaktadır. Renkli kartuşunda kırmızı, sarı ve mavi 

renkleri içermektedir.  

Bu tür yazıcılarda kartuş bir motor yardımıyla hareket ederken, diğer yandan bir başka 

motor da kâğıdı hareket ettirir. Kartuştan gelen mürekkep kâğıda aktarılırken kâğıt da ileriye 

doğru hareket ettirilmiş olur. Kartuşların alt kısmında bulunan deliklerden püskürtülen 

mürekkep kâğıda geçer. Bazı yazıcılarda mürekkep önce ısıtılır, daha sonra ortaya çıkan 

basınçla püskürtülür.  

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar içerisinde yer alan ve (photo) ön adıyla bilinen yazıcı 

çeşitleri amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere üç türlüdür. Bunlar genellikle 

şu adlarla bilinmektedir. 

 

Photo ret teknolojisi: Bu teknolojiye sahip yazıcı türü normal kâğıt üzerine ana renkleri 

kullanarak baskı yapabilen yazıcı türüdür. Photo ret teknolojisinde sayfa üzerinde 

tanımlı noktaları boyut olarak oldukça küçülterek daha kontrollü mürekkep akışının 

sağlanabilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu sistem sayfada bir inç içinde tanımlı her 

nokta için 29 damla mürekkep basabilecek şekildedir. Bu da uygun birleşimler 

kullanıldığında her nokta için 3500 farklı renk oluşturabileceği şeklinde tanımlanır.  

Micro piezo teknolojisi:  Bu tür yazıcılarda mürekkep damlasının boyutu, şekli ve 

yoğunluğu diğer yazıcı türlerinden farklı olarak da içerisinde pompa gibi çalışan 

bileşenler bulunmasıdır. Elektronik olarak yönetilen bu kartuş kafaları istenilen 

boyutlarda, şekilde ve yoğunlukta damlacıkların oluşmasını sağlar. 



 

 41 

Drop modulasyon teknolojisi: Bu yöntemle kâğıt üzerinde noktaları oluşturan 

damlaların her biri farklı boyutta boyama yöntemini kullanır. Yani renklerin daha canlı 

baskısı sağlanabilmektedir. Kartuşların içerisinde bulunan ısıtıcılar sayesinde düşük renk 

derinlikleri için büyük damla, yüksek renk derinliği gerektiren bölgeler için ise küçük 

damlacık püskürtür. 

 Lazer yazıcılar: Lazer yazıcılılar baskı hızı çıktı kalitesi ve baskı maliyeti gibi 

özelliklerinden dolayı günümüzde en fazla tercih edilen ve kullanılan türdür. 

Yazı ve metin kalitesi çözünürlülük veya dpi harfleriyle tanımlanır. Rakamlar 

yükseldikçe çözünürlülük kalitesi de artacaktır. 

Bu tür yazıcıların içinde elektrostatik enerji yüklü bir silindir bulunur. Baskı 

aşamasında lazer ışını bu silindir üzerine belli aralıklar ve belli biçimlerde yansır. Yazılacak 

şekillere göre burada da aynı görüntüler oluşur. Daha sonra yine elektrostatik yükler 

sayesinde görüntü tonere geçer ve kâğıda toz tanecikleri hâlinde gönderilir. Bu taneciklerin 

ısıtılarak ezilmesi ve eritilmesi sağlanarak kâğıt üzerine yapışmaları sağlanır. 

 Geniş format çıktı veren yazıcılar: Aslında yapı olarak laser ve püskürtmeli 

yazıcıların özelliklerini taşır. Farkı ise çıktılarını normal ebadın dışında çok 

geniş şekilde vermesidir. Daha çok reklamcıların kullandığı bu tür yazıcılar; 

fotoğrafları da fazla kayıp vermeden basabilmektedir. Üretildiği firmalarca 

yazılım programlarıyla piyasaya çıkan bu yazıcıların belki de en önemli özelliği 

kâğıdın yanı sıra bez ve farklı özellikteki kâğıt üzerine baskı yapabilmesidir. 

Gelişmiş bir geniş format yazıcısı altı kartuş kullanır. Ancak günümüzde dokuz hatta 

bazı firmaların on iki kartuş kullanan yazıcıları piyasaya sürmeye hazırlandıkları 

bilinmektedir. Çünkü en fazla sarı renkte sorun yaşanıyordu. Yenilenen sarı renkli mürekkep 

sayesinde çok daha geniş bir renk aralığına canlı renklere ve kırmızı-sarı spektrumundaki 

genişlemeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Hem kullanılan mürekkepler pigment ve dye  (su bazlı 

) olarak adlandırılan özellikleri sayesinde iç ve dış mekânlarda kullanımını 

kolaylaştırmaktadır.  

Geniş format çıktı veren yazıcıların kullandıkları programlar da yine üretici firmalar 

tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu programlar tek başlarına çalışmadıklarından birçok 

programa da ihtiyaç duyabilmektedir. Örneğin fotoğraf işleme, teknik çizim, üç boyutlu 

çizimleri de yapabilen programlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu firmalar aynı zamanda bu 

programları da beraberinde verirler. 

Bir üründen beklenen temel nitelik, genellikle kullanımının belirli uygulamalar ve 

sektörler için özel olmasıdır. Ancak ürünün çeşitlilik ve mürekkep seçenekleri ile birçok 

uygulama ve sektöre çözüm olabilecek özellik taşıması da aranmalıdır. Bu nedenle geniş 

format yazıcıları grafik tasarım, mühendislik-inşaat, matbaacılık, baskı provaları, kopyalama 

merkezleri, reklam-tabela-afiş alanlarında tercih edilmektedir.  

Bu bakış yazıcıların genel işlevleri açısındandır. Ancak bizim için önemli olan 

yazıcılar daha çok fotoğraf baskısı yapmak amacıyla üretilen yazıcılardır. Bunun için 

yazıcıları şu bakış açısı ile inceleyebiliriz: 

Dijital fotoğraflardan profesyonel kalitede çıkış alabileceğiniz üç ana yazıcı türü 

vardır. 
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Mürekkep püskürtmeli: Fotoğraf yazdırma aygıtları arasında kuşkusuz en yaygını 

olan mürekkep püskürtmeli yazıcılar, bir dizi meme aracılığıyla kağıda çok az miktarda boya 

veya pigment tabanlı mürekkep püskürtür. Günümüzde, fotoğraf kalitesinde baskı yapan 

mürekkep püskürtmeli yazıcıların çözünürlüğü 2880 dpi'ye kadar çıkabilir ve bu yazıcılarla 

net, lekesiz bir baskı elde edilebilir. Çoğu model, baskıdaki renk geçişlerinin daha yumuşak 

olması için 6 farklı renkte mürekkep kullanır (yedi renkli modeller de çıkmıştır).  

Boya süblimleştirmeli: Dikkatli biçimde denetlenen bir ısıtma birimi, üç veya dört 

renkli bir şeritten farklı büyüklükteki pigment noktalarını kâğıda aktarır. Boya 

süblimleştirme özellikli yazıcılarla elde edilen baskılar renk geçişlerindeki yumuşaklıkla 

dikkat çeker.  

Bazı fotoğraf firmalarınca üretilen PG serisi: Bu yöntemi kullanan yazıcılar özel bir 

boya aktararak görüntüyü elde eder. Kullanılan yöntemler ve malzemelerden dolayı 

geleneksel fotoğraf baskılarını aratmaz. PG serisi yazıcıların ikisinde de çıktıların 

tutarlılığını sağlamaya yarayan bir ayarlama sistemi bulunur. 

Bazı kaynaklar, yukarıda genel özelliklerini açıkladığımız yazıcı türlerinin olumlu ve 

olumsuz yanlarını karşılaştırarak amatör nitelikte de olsa fotoğraf yazıcısı seçmemizde 

avantaj ve dezavantajları göstererek işimizi kolaylaştırmışlardır.  

Her yazıcı türünün kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları vardır. Seçeceğiniz yazıcı 

türü, iş akışınıza ve iş akışınız açısından hangi özelliklerin daha önemli olduğuna bağlıdır. 

Size yazıcı türlerinin avantaj ve dezavantajlarını anlatan bir tablo sunalım. 

 

Yazıcı türü Avantajı Dezavantajı 

Mürekkep 

püskürtmeli 

yazıcılar 

— Önde gelen dijital yazıcı türleri 

arasında en düşük giriş maliyeti (en 

azından 33x48 santimetreye kadar 

baskı boyutlarını destekleyen 

yazıcılar için)  

— Çok sayıda modeliyle 

vesikalıktan postere kadar her 

boyutta baskı yapma olanağı  

— Pigment mürekkepli yazıcılarla 

uzun ömürlü baskılar elde etme 

olanağı  

— Sınırsız kâğıt türü seçeneği ve 

özel amaçlı mürekkep kullanma 

olanağı  

— Düşük mürekkep ve ortam 

maliyeti  

— Çok iyi ile mükemmel arasında 

baskı kalitesi 

— Mürekkep püskürtmeli yazıcıların 

çoğu, boya süblimleştirmeli yazıcılara 

veya  PG serisi yazıcılarına oranla 

yavaştır.  

— Baskılar, diğer yazıcı türleriyle elde 

edilenler kadar dayanıklı değildir.  

— Pigment mürekkepli yazıcılarla elde 

edilen baskılarda metamerizma özelliği 

olabilir, yani baskıdaki renkler, farklı 

ışık kaynakları altında oldukça farklı 

görünebilir.  

— Bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılar 

açık gölge detaylarını yazdırmakta 

zorlanır.  

— Birkaç istisna dışında, mürekkep 

püskürtmeli yazıcılarda çıktının 

tutarlılığını sağlamak, örneğin PG serisi 

yazıcılarda olduğundan daha zordur . 

— Bazı yazıcılarla parlak kâğıda 

yapılan baskıların kuruması ve 

renklerin son görünümünü alması 

birkaç dakika, hatta birkaç saat 

sürebilir. 
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Boya süblimleştirme 

özellikli yazıcılar 

— Kaliteli boya süblimleştirmeli 

yazıcılar düzgün, canlı baskılar 

oluşturur. 

— Son derece hızlıdır (Genel olarak 

üç yazıcı türü arasında en hızlısıdır.).  

— Gelişmiş modeller yoğun baskı 

işlerine uygun olarak tasarlanmıştır . 

— Bazı kâğıt türleriyle uzun ömürlü 

baskı elde edilebilir.  

— Sarf malzemeleri oldukça ucuzdur. 

— Baskılar bazen net olmayabilir  

— Yazıcılar eş değer bir mürekkep 

püskürtmeli yazıcıdan daha pahalıdır 

(Fiyat farkı son zamanlarda büyük ölçüde 

kapanmıştır.).  

— Kâğıt seçenekleri sınırlıdır.  

— Baskı boyutu seçenekleri sınırlıdır. 

Bazı fotoğraf 

firmalarınca üretilen 

PG serisi yazıcılar 

— Mükemmel renkleri ve netliğiyle 

geleneksel fotoğraf baskılarıyla 

neredeyse aynı kalitede baskılar elde 

edilir . 

— Yerleşik ayarlama özelliği, zaman 

içinde çıktı tutarlılığını sağlamayı 

kolaylaştırır.  

— Yoğun baskı işlerine uygun olarak 

tasarlanmıştır.  

— Baskılar, geleneksel fotoğraf 

baskıları gibi uzun süre dayanır.  

— Sarf malzemeleri oldukça ucuzdur. 

— Yazıcılar pahalıdır.  

— Kâğıt seçenekleri sınırlıdır.  

— Baskı boyutu seçenekleri sınırlıdır (En 

çok 30x46 cm boyutunda baskı 

alınabilir.).  

— Yazıcılar büyüktür ve aynı boyutta 

baskı yapabilen bir boya süblimleştirmeli 

veya mürekkep püskürtmeli yazıcı kadar 

kolay taşınamaz. 

 

2.3. Dijital Yazıcılarda Kullanılan Baskı Kâğıtları 

Dijital yazıcıların hepsi fotoğraf baskısı yapmaz. Bu konuyu yukarıda açıkladık. 

Fotoğraf baskısı yapan yazıcıların kullandıkları kâğıt normal kâğıttan farklıdır. Gerçi normal 

birinci hamur en az 80 gr kâğıda da baskı yapabilirler. Ancak fotoğraf baskısı yapabilen 

yazıcıların hemen tamamı püskürtmeli veya nokta vuruşlu sistem olduğundan kâğıda 

görüntüyü dağıtırlar ve renkleri birbirine karıştırırlar. Bu nedenle fotoğraf kâğıdı farklı 

yapıda üretilmiştir. 

Dijital yazıcı kâğıtları yeni exred teknolojisi, silver hâlinde emisyonları kullanarak 

dijital çekime daha duyarlı hale getirmiştir. Bu sistem daha çok gölgeler ve detayların daha 

belirgin olmasını sağlamıştır. Kâğıtlarda özellikle beyaz zemin ve beyaz görüntülerin 

eksiksiz ve net gözükmesini daha iyi ve canlı renklerin elde edilmesini sağlamak için 

çalışılır. Kâğıtların daha uzun ömürlü ve renkleri soldurmaya yapıda olması hedeflenir. 

Üretici firmalar özellikle bu alanlarda daha iyi kâğıt üretme gayreti gösterirler. 

Fotoğraf kâğıtları özellikle yazıcıların kâğıt girdilerine göre ebatlandırılır. Ama 

piyasada daha çok şu ebatlarda dijital yazıcı fotoğraf kâğıtları bulunur: 
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Kâğıt Format 

Mat Düz Kâğıt A4 

'Parlak Beyaz" Düz Kâğıt A4 

360 dpi Ink Jet Paper/Kâğıt A4 - A3 - A3+ - A2, Rulo 420 mm x 15 m 

Fotoğraf Kalitesinde Ink Jet Kağıt  A4 - A3 - A3+,  Rulo 420 mm x 15 m 

Çift Taraflı Mat kâğıt A4 

Mat Arşiv Kâğıdı A4 - A3 - A3+, Rulo 100 mm x 8 m 

Fotoğraf Kalitesinde Ink Jet Kartları A6 

Fotoğraf Kâğıdı Kartları A4 

Foto Etiketler A6 

Kendinden Yapışkanlı Kâğıt A4 

Ink Jet Asetatlar A4 

Parlak Fotoğraf Kâğıdı Rulo 24" x 20,7 m, Rulo 36" x 20,7 m, Rulo 44" x 20,7 m 

Yarı Parlak Fotoğraf Kâğıdı Rulo 24" x 25 m, Rulo 36" x 25 m 

Posterpano B1 - B2 

Polyester Rulo / Ağır Polyester Rulo Rulo 24" x 20 m, Rulo 36" x 20 m, Rulo 44" x 20 m 

Tablo 2.1: Yazıcılarda kullanılan kağıt formatları 

2.4. Dijital Sistemle Baskı Teknikleri 

 

2.4.1. Print Dock Baskı Tekniği  

Dijital fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüler makineye 

bağlanan ve print-dock olarak adlandırılan cihaz ile görüntüler 10 

X 15 cm (4 inç X 6 inç) boyuta kadar çıktı verebilmektedir.  

Kullanımı çok basittir. Genellikle kullandığımız makinelerin 

markalarıyla aynıdır. Yani farklı makine ile çekilen fotoğrafların 

baskısını yapmaz. Genel olarak şöyle çalışır: 

Fotoğraf makinesine aldığımız görüntüleri makinenin 

menüsünden baskıya göndereceğimiz fotoğraf karesini seçip dock 

cihazı üzerindeki print düğmesine basarak baskı işlemini 

gerçekleştiririz. Yalnız önceden docktan kâğıt kontrolü 

yapmalıyız. Bu tür yazıcıların dezavantajları; istediğimiz ebadı  Resim 2.2:Print-dock 

makinesinin kullanımı 
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seçememek ve sarf malzemelerinin çok pahalı olmasıdır.            

2.4.2.Basit Yazıcılarla Baskı Tekniği 

Bu tür yazıcılar daha çok ev tipi olarak nitelendirdiğimiz yazıcılarıdır. Bu yazıcılar 

daha çok metin baskısı yaparlar. Fotoğraf baskısı için uygun değildir. Ancak bazı markalar 

ürettikleri yeni tiplerinde fotoğraf için ayrı kartuş ve ayrı kâğıt haznesi yerleştirerek fotoğraf 

baskısı yapabilmektedir. Baskıyı birçok yolla yapabiliriz. 

En sık kullanılan ve en pratik yol, işletim sisteminin özelliklerinden yararlanarak 

fotoğraflarımızı yazdırma yöntemidir. Herhangi bir yolla (örn. resim dosyasının üzerine sağ 

tıklayarak gelen menüden) yazdır komutunu verdikten sonra gelen iletişim penceresinden 

işletim sistemine tanıtılmış bir fotoğraf yazıcısı seçildiğinde ayarlar menüsünden seçili 

yazıcıya özel ayarlamaları yapabileceğimiz bölüme ulaşabiliriz. Bu ayarlama penceresinden 

kâğıt boyutu, baskı boyutu,  kâğıt türü, baskı adedi, baskı kalitesi gibi ayarları yaptıktan 

sonra fotoğraf ya da fotoğrafları yazıcıya göndererek işlemi tamamlarız.  

Yazdırma işlemini herhangi bir resim işleme programından yararlanarak da 

yapabiliriz. Bu yollardan birisi MS Photo Editor programını kullanmaktır. Önce baskısını 

yapacağımız fotoğraf karesini seçeriz. Microsoft Photo Editor içerisine alırız. Gerekli 

düzenlemeleri ve yatay-dikey gibi yönlendirmeyi de bu aşamada yapabiliriz. Daha sonra 

bilgisayarda açık pencerenin üst kısmında yer alan dosya menüsünden yazdır modunu 

seçeriz. Ekrana yazıcı ile ilgili bazı değerler çıkar. Bu değerler baskısı yapılacak fotoğraf ile 

ilgili olacaktır. 

Baskısını yapacağımız fotoğraf karesi belirlendikten sonra yazıcıya döneriz. Yazıcının 

kâğıt haznesini fotoğraf kâğıdı konacak şekilde ayarlarız. Kâğıdımızı koyar ve gerekiyorsa ( 

Bazı yazıcılar fotoğraf için farklı kartuş kullanırlar.) kartuşu değiştirir ve ekrandaki yazdır 

moduna basarak fotoğrafımızın baskısını gerçekleştiririz. Eğer yazıcımız fotoğraf baskısı 

yapan nitelikte ise buradan da eğer var ise fotoğraf modunu seçer ve tamam moduna 

bastığımızda baskı işlemini gerçekleştirmiş oluruz. 

 

2.4.3.Ofis Tipi Yazıcılarla Baskı Tekniği 

Bu tür yazıcıların ev tipi yazıcılara göre daha fazla fonksiyonları bulunur. Aynı anda 

birçok işlem yapabilmektedir ( örneğin fotokopi, faks, tarayıcı, dört rengi içeren renkli baskı 

ve geniş format baskı gibi). Bu tür yazıcılar günümüzde daha fazla kullanılmaktadır. Bu 

fonksiyonları taşıdığı için daha fazla tercih edilmektedir. Uygulama şekli ev tipi yazıcılarla 

hemen hemen aynıdır. Ancak bu tür yazıcılar daha çok donanımı içerdiğinden kendilerine 

özel programla çalışırlar. Aynı anda birden çok bilgisayar ağına bağlanıp bunların 

gönderdikleri bilgileri yazdırabilir.  Kartuş değiştirmeden baskıya uygun kartuşu kendisi 

seçtiğinden kartuş değiştirmeye gerek kalmaz. 

Geniş format çıktı veren yazıcıları da bu başlık altında inceleyebiliriz. Ancak bu tür 

yazıcılar kendi başlarına bir kompleks olup her ofiste bulunmaz. Özel yazılımlarla çalışan bu 

tür yazıcılar. Reklam ajansları, mühendislik firmaları vb. ofislerinde bulunur.  
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2.4.4.Mini-lab ile Baskı Tekniği 

 

Resim 2.3: Mini- lab makinesinde fotoğraf 

düzeltme işlemi 

Mini -lab’ın hafızasına aktarılan 

fotoğrafların gerekli düzeltme ve marj 

ayarı yapılır. Bu düzeltmeler daha çok 

çekim sırasındaki ışık ve renk hatalarıdır. 

Bazen de küçük rötuşlar gerekebilir. Bu tür 

düzeltmeleri hem bilgisayardan hem de 

mini-lab’ın monitöründen yapabiliriz 

ardından da baskı komutu veririz. 

 

 

 

 
Resim 2.4: Flaş disk veya memory sticklerin  

monitöre takılışı 

Dijital makinelerle çekilen fotoğrafların 

tabı için görüntüler makineden memory 

stick’e aktarılır. Flaş disk veya memory 

stick  mini-lab ile birlikte çalışan 

monitöre takılır. 

 

 
Resim 2.5: Fotoğrafların seçimi 

Baskısı yapılacak fotoğraf kareleri 

ekrandan seçilir ve marj ayarları 

yapılarak baskıya gönderilir. 
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Resim 2.6: Görüntülerin çözünürlülük, marj, 

renk ve ışık gibi ayarlarının kontrolü 

Adaptörler yardımıyla bilgisayara 

aktarılan görüntülerin çözünürlülük, 

marj, renk ve ışık gibi ayarları kontrol 

edilir. Gerekli düzenlemeleri yapılır ve 

baskısını yapmak için mini-lab’a 

gönderilir. 

 

 

Resim 2.7:Fotoğraflar baskısı yapılmış, yıkanmış ve 

kurutulmuş olarak makineden çıkarılışı 

Baskıya gönderilen fotoğraf 

karelerinin banyoları tamamlandıktan 

sonra fotoğraflar karta baskısı 

yapılmış, yıkanmış ve kurutulmuş 

olarak makineden çıkar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dijital makine ile çekilen 

fotoğrafların baskısını yapınız. 

 

 Çektiğiniz fotoğrafları bilgisayara aktarınız. 

Bu fotoğrafları ev tipi yazıcılarda çıktılarını 

almayı deneyiniz. Bu tür yazıcılar baskı için 

özel program gerektirmediğinden sadece 

kullanılan kâğıt ve renkli kartuşlarını kontrol 

ediniz. 

 Baskı makineleri veya yazıcıların 

çalışma koşullarını tanıyınız. 

 Fotoğraflarınızın büro tipi yazıcılardan veya 

mini-lab baskı makinelerinden baskısını 

yapmayı deneyiniz. Bu yazıcılar veya mini-

lab özel program gerektirebilir. Bu 

programların kullanım koşullarını tanıyınız, 

aşamalarını dikkatle takip ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun 

olan kutucuğu işaretleyiniz. 

 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1.Dijital fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüleri bilgisayara 

aktarabildiniz mi? 
  

2.Bu görüntülerin baskısını basit bir yazıcı ile yapabildiniz mi?    

3.Analog veya dijital makinelerle çekilen fotoğrafların baskılarını 

mini-lab ile yapabildiniz mi? 
  

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularla doğru-yanlış sorularını cevaplayınız. 

1. Aşağıdakilerden hangisi dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkmasında öncülük etmiş olan 

kuruluştur? 

A) NATO 

B) NASA 

C) UNESCO 

D) EBU 

2. Aşağıdakilerden hangisi yazıcı türü değildir? 

A) Mini-lab yazıcılar 

B) Lazer yazıcılar 

C) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 

D) Nokta vuruşlu yazıcılar     

3. Grafik- tasarım, mühendislik, kopyalama merkezlerinde kullanılan ve oldukça büyük 

ebatta çıktı verebilen dijital yazıcı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lazer yazıcılar 

B) İnk-jet yazıcılar 

C) Geniş format çıktı veren yazıcılar 

D) Fotoğraf baskısı yapabilen yazıcılar 

4. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yazıcıların çözünürlüğünü gösteren harflerdir?   

A) MP 

B) CAD 

C) DYE 

D) DPI 

5.  Dijital fotoğraf makinelerinde doğrudan çıktı verebilen cihaz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Print-Dock 

B) Scaıner 

C) Linux 

D) Unix 

6. Analog ve dijital sistemle çekilen fotoğrafların hem film banyosunu hem de karta 

baskısını yapan makine aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Film yıkama tankı 

B) Mini-lab 

C) Spiral 

D) Print-dock 

7. Dijital yazıcıların hepsi fotoğraf baskısı yapmaz.   (D) (Y) 

8. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar içerisinde yer alan ve photo ön adıyla bilinen yazıcı 

çeşitleri amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere üç türlüdür.  (D) (Y) 

9. Dijital makinelerle çekilen fotoğrafların tabı için görüntüler memory stick’ten 

makineye aktarılır.  D) (Y) 

10. Mini-lab’da kullanılacak kâğıtlar ışık görmeyen kapalı kasalar içerisinde makineye 

takılır.  (D) (Y ) 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modülü bitirdiniz. 

Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmayacağınızı ölçen bir ölçme 

aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. 

Bu uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçmeyeceğiniz size öğretmeniniz 

tarafından bildirilecektir. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

1 Karanlık Oda 

2 Spiral 

3 Kırmızı ve koyu yeşil 

4 Işık 

5 Parlak 

6 A 

7 C 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yukarıdaki cevap anahtarından değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız 

sorular için ilgili konuya geri dönerek tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini 

sağlayacaksınız. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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