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MODÜLÜN AMACI

Fotoğraf ve Grafik
Fotoğraf Çekim Elemanı / Fotoğraf Baskı
Operatörü
Fotoğraf Sunumu/Gösterisi
Fotoğraf sunusu/gösterisi hazırlama ile ilgili öğrenme
materyalidir.
40/16
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Sunu/gösteri hazırlamak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, eksiksiz bir sunu ve
gösteri hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ortama, koşullara ve amaca uygun olarak sunu için
gerekli olan ortamı ve araç-gereçleri eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.
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hazırlayabilecek siniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak fotoğrafçılıkta hızlı bir gelişme
kaydetmektedir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim bir taraftan fotoğraf çekimiyle ilgili
araç gereçlerin gelişimini sağlarken bir taraftan da fotoğrafın sunumuyla ilgili çok yeni
olanaklar sağlamaktadır.
Basit bir örnek sunumun önemini anlamanıza yardımcı olacaktır: Yemek yemeye
gideceğimiz lokantayı seçerken bile garsonların servise verdikleri önem bizim için önemlidir.
Garsonun dış görünüşü, ustalığı müşteriye karşı tutum ve davranışları o lokantayı
seçmemizde birinci derecede etkili olur. Yemekler çok güzel, çok lezzetli ve kaliteli olabilir
ancak onu sunan gerektiği gibi sunmuyorsa; yani bir atasözümüzün de vurguladığı gibi
kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih
etmeyiz.
Fotoğrafta aynı şekilde doğru zamanda, doğru yerde ve doğru araçla sunulmalıdır.
Fotoğraf sunumundaki amacımıza, konumuza ve iletmek istediğimiz mesaja göre uygun
tekniği, aracı ve diğer destekleyici unsurları kullanmalıyız. İşte bu modülle eksiksiz bir sunu
hazırlamayı ve sunmayı öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, eksiksiz bir sunu ve gösteri hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yaşadığınız çevrede yapılan bir fotoğraf sunumuna katılarak konu, araç-gereç ve
ortam hakkında gözlem yapınız.



Bir fotoğraf sunusunu izleyerek içerik açısından değerlendiriniz. Dikkatinizi
çeken unsurları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.



Fotoğraf sunumunda kullanılan yazılımları inceleyiniz.

1. FOTOĞRAFÇILIKTA SUNU/GÖSTERİ
(PREZANTASYON)
1.1. Amacı
Fotoğraf sunumunun temel amacı; çekilen fotoğrafların fotoğraf severlerle
paylaşılmasıdır. Fotoğrafçı için sergi ne kadar önemliyse sunum da o kadar önemlidir, hatta
sunum daha etkileyici ve akılda kalıcıdır, çünkü sunum ortamında dikkat dağıtıcı unsurlar
bulunmadığından ve genellikle müzik eşliğinde yapıldığından dolayı izleyicinin odaklanması
sağlanır.

1.2. Önemi
Günümüzde bilgi ve belgeler çok hızlı ve çarpıcı bir şekilde üretilmekte, iletilmekte ve
kullanılmaktadır.
Fotoğraf makinelerinin üretiminin ve fotoğraf kullanımının artmasına ve gelişmesine
paralel olarak fotoğrafın kullanım alanları da yaygılaşmıştır. İnternet haberciliği, sosyal
medya olarak tabir edilen en başta facebook ve twitter, çeşitli tartışma platformları ve kişisel
bloglar fotoğrafın kullanımını ve paylaşımını artırmıştır.
Fotoğraf sunumu bu noktada önemli hale gelmektedir. Çok güzel fotoğraflar çekmiş
olabiliriz, ama bunları gerektiği gibi sunamazsak başarılı olmuş sayılmayız.
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Fotoğraf çekme işlemi deklânşöre basınca bitmez. Fotoğrafları bilgisayarda
düzenlemek, onları sunuma hazır hale getirmek gerekir. Fotoğrafların tek bir dosyada sırayla
gösterildiği sunumlar günümüzde giderek daha yaygın hale gelmeye başladı. Posta
kutularımızda gördüğümüz "pps" uzantılı ve içinde bir sürü fotoğraf olan dosyalara iyice
alıştık.
Fotoğraf sunumunun kime yapılacağı da önemlidir. Bunu belirleyen ise fotoğrafçının
uzmanlık alanıdır. Bir fotoğraf sanatçısının amacı ile reklam ya da haber fotoğrafçısının
amaçları farklıdır. Biri estetiği ön planda tutarken diğeri mesajı (haberi) ön planda tutar.

1.3. Sunuda Kullanılan Medya
1.3.1. Slayt Projektör

Resim 1.1: Slayt projektör cihazı

Resim 1.2: Slayt projektör cihazı
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Resim 1.3: Slayt projektör cihazı

Resim 1.4: Slayt projektör cihazı

35 mm’lik fotoğraf makineleriyle çekilmiş renkli ya da renksiz filmlerin pozitif olarak
banyo edilmiş ve 5x5 cm.lik karton ya da plastik çerçevelere yerleştirilmiş öğretim ve sunum
amaçlı materyallere slayt (Dia) adı verilir.
Bu slaytları perdeye yansıtmak için kullanılan araçlara da slayt projektörü denir.
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Resim 1.5: Slayt projektör cihazının bölümleri

Bazıları el ile yüklemeli bazıları ise kızaklı ve çok sayıda slaytı koyarak kullanılır.
Mercekler görüntüyü tersine çevirdiği için slaytlar taşıyıcıya arkası perdeye dönük ve baş
aşağı konur.
Görüntüyü netleştirmek için mercek ileri-geri hareket ettirilir. Günümüzde kızakla
yüklemeli ve uzaktan kumandalı modelleri ile kolayca netlik ve slayt değiştirme işlemleri
yapılır.

Resim 1.6: Slaytların kızağa yerleştirilmesi

Sergi, spor karşılaşması, yarışmalar, tiyatro, folklor gibi etkinliklerde fonda gösterim
yaparak yararlanılabilir.

1.3.2. Projeksiyon makinesi
Bilgisayar veya televizyon ekranındaki görüntüyü daha da büyüterek perdeye ya da
duvara yansıtan görüntü cihazlarıdır. Genelde sunum ve ev sinema sistemlerinde kullanılır.
Fotoğraf sunumu, film keyfi ve daha çok kişi ile iletişim kurmak için mükemmel bir araçtır.
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Resim 1.7: Projeksiyon cihazları

Projeksiyon, Lcd teknojisi ile birlikte gelişmiş bir sistemdir. Sistem özelliği olarak
herhangi bir veri sağlayıcısından aldığı bilgileri bir perde ye yansıtan sistem olarak
tanımlayabiliriz. İşin daha teknik yönüne eğilmek gerekirse LCD üzerinde oluşturulmuş olan
bir görüntünün ışık kaynağı olarak kullanılan bir projektör aracılığıyla istenilen mesafede
bulunan bir ekrana, perdeye veya uygun bir yüzeye odaklama yöntemi ile ekran görüntüsü
elde etme yöntemidir. Bu perde ve ya yüzey aracılığıyla da tüm salon ya da topluluk
görüntüyü net bir şekilde her hangi bir kalitesizlik olmadan takip edebilir.

Resim 1.8: Projeksiyon cihazının çalışma prensibi

Projeksiyon cihazları hayatımızın her safhasına girmiş durumdadır. Okullarda,
sinemalarda ve evlerde de kullanılmaktadır.
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Resim 1.9: Projeksiyon cihazı ile gösteri

Çeşitli ortamlarda ve etkinliklerde çok sayıda izleyiciye kaliteli fotoğraf sunumları da
günümüzde bu cihazlar aracılığı ile yapılmaktadır.


Projeksiyon cihazı çeşitleri

Projeksiyon cihazları LCD, LED ve DLP diye üç farklı yapıya sahiptir. Yaygın olarak
üretilen ve kullanılan tipler LCD ve DLP çeşitleridir.

LCD
LCD projeksiyon cihazlarının yapısında, RGB için 3 adet cam LCD panel vardır.
Üç adet (RGB) LCD panellerden geçen ışık, dikroik prizma ile tekrar görüntü,
lens üzerinden duvara yansıtılır. Yapıda kullanılan dikroik (iki renkli) ayna
lambanın ışığını kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlere ayırmak için kullanılır.

DLP
DLP (digital light processing) cihazları ise optik yarı iletken diye bilinen DMD
(digital micromirror device) teknolojiyi kullanır. DMD chipleri resimdeki her bir
piksele karşılık resim oluşturmak için ışığı yansıtabilen binlerce küçük
alüminyum ayna parçacıklarından oluşur. Aynalar ±10-12o kendi başlarına
hareket edebilmektedir. Burada amaç gelen ışığı lense veya lens dışına
göndermektir.
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DLP Projeksiyonlar

LCD Projeksiyonlar

Avantajlar

• Daha küçük boyutlar
• Yüksek kontrast

• Işığın daha efektif kullanımı
• Daha keskin görüntüler

Dezavantajlar

• Daha az doygun
renkler

• Görüntü piksellerinin daha
fazla algılanması
• DLP projektörlere göre daha
büyük boyutlar



Led projeksiyon

Led projeksiyon teknolojisinin görünen en büyük avantajı uzun projeksiyon
lamba ömrüdür. Led projeksiyon cihazlarına biçilen ortalama lamba ömrü 30.000
saattir. Bu LCD ve DLP projeksiyon cihazlarındaki 3.000 – 4.000 saatlik
ortalama değerler düşünüldüğünde inanılmaz bir avantaj olarak gözüküyor.


Projeksiyon cihazı ile ilgili temel kavramlar


Çözünürlük

Ekranda gösterilecek grafik ya da filmlerin gösterim kalitesini doğrudan
etkileyen bir özelliktir. Görüntünün kaç noktadan oluşacağını belirler. Görüntüyü
oluşturan nokta miktarı arttıkça daha çok ayrıntı gösterilebilir. Böylece
çözünürlük arttıkça görüntü kalitesi artar.


Lamba (ampul) ömrü

Resim 1.9: Projeksiyon lambası
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Gerekli aydınlatmayı sağlayan ampulün belirli bir ömrü vardır. Ampul işlevini
yitirirse yenisi ile değiştirilmek zorundadır. Ampul, toplam projeksiyon
maliyetinin yaklaşık yarısı olduğu için önemlidir. Uzun ömürlü olması her zaman
iyidir.


Parlaklık (ışık şiddeti)

Projeksiyon cihazının yaydığı görülebilir ışık miktarı ile ölçülür. Birimi; “ANSI
lümendir”. Gerekli ışık miktarını belirlemek için salon büyüklüğü, izleyici sayısı,
ortamdaki ışık gibi durumlar parlaklık seçimi açısından önemlidir


Projeksiyon cihazının bağlantıları

Bir projeksiyon cihazında bilgisayara bağlanması için VGA çıkışı, televizyon ya da
kamera gibi aygıtlara bağlamak için S-Video çıkışı, ses çıkışları, USB cihaz bağlamak
için USB bağlantı noktası, network ortamından cihaza erişim için ethernet çıkışı, dijital
kamera, fotoğraf makinesi gibi cihazların bağlanması için RCA Audio / Video çıkışları
gibi pek çok çıkış bulunmaktadır.

Resim 1.10: Projeksiyon cihazlarının standart bağlantıları

Not: Ayrıntılı bilgi için; “Elektrik Elektronik Alanı Projeksiyon Cihazı” modülüne
bakınız.

1.3.3. Video
Özellikle küçük gruplara sunu yapımında daha çok tercih edilir. Video ya da yaygın
adlarıyla VCD Player, DVD player, Div-X, Blue Ray gibi çeşitli cihazlar vardır. Kullanılan
kayıt formatına uygun görüntüleme cihazı tercih edilmelidir.
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Yaygın olarak kullanılan görüntü kayıt formatları şöyledir:





AVI
MPEG1
MPEG4
MP4

Görüntünün türüne ve kullanım amacına uygun kayıt formatını seçmemiz gerekir.
Örneğin videoyu cep telefonu ekranından izlemek için dönüştüreceğimiz format ile bilgisayar
ekranından
izleyeceğimiz
format
farklıdır.
Fotoğraf için tercih edilebilecek öncelikli formatlar divx ya da xvid gibi formatlar
olabilir. Bu formatların özelliği daha düşük boyutlarda görüntü kalitesinden fazla feragat
etmeden dosya boyutlarının küçültülebilmesidir.
Herhangi bir cihazdan video kayıt yapılacaksa amaca göre format belirlenir. Eğer DVD
yapılacaksa mpeg2, vcd yapılacaksa mpeg1, bilgisayara kaydedilip saklanacaksa hem
boyutunun hem de görüntü kalitesinin dengeli olması için divx ya da xvid tercih edilmelidir.

1.3.4. Bilgisayar
CD, USB bellek ya da taşınabilir diskte kayıtlı olan sununun gösterimi için bilgisayar
kullanırız. Kullanacağımız bilgisayarın donanım ve yazılım açısından yapacağımız sunuya
uygun ve yeterli olması gerekir. Sunuyu hazırladığımız yazılımın kullanacağımız bilgisayarda
kurulu olup olmadığını önceden kontrol etmeliyiz. Yazılım kurulu değilse gösteriyi
yapamayız. Yine kullanacağımız bilgisayarın işlem hızının, sesle ilgili yazılım ve donanımını
da önceden kontrol etmeli, eksik varsa önlem almalıyız.

1.3.5. Diğer
Digital sunum hazırlamaya yönelik olarak hazırlanmış onlarca yazılım bulunmaktadır.
Bunları öğrenmek ve kullanmak işimizi oldukça kolay ve zevkli hale getirir.
Ayrıca sunum sırasında elektrik kesintisi vb. istenmeyen durumlara da hazırlıklı olmak
gerekir.

1.4. Sunum Yapılacak Ortam
Ortamın çok küçük ve büyük olması son derece itici bir durumdur. Çok küçük ise
insanlar sıkışır, rahatsız olur görmeyebilir veya duymayabilir. Çok büyük bir salon ise boş bir
atmosferle birlikte başarısızlık havası yaratabilir. Eğer salon çok büyük fakat konuşmacı sayısı
az ise o zaman kişiler salonun önünde toplanmak üzere çağrılabilirler.
Akustik, ses yalıtımı, dikkat dağıtıcı unsurlar (gürültü gibi) klimatizasyon, aydınlatma,
mobilyalar gibi unsurlar ortam oluşturan unsurlardır.
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Resim 1.11: Sunum salonu

Sunumun yapılacağı ortam katılımcıların rahat edebileceği koşullara sahip olmalıdır.
Yeteri kadar büyük olmalı, sığmayacak kadar küçük ve dar olmamalıdır. Isıtma ve soğutma
yeterli olmalıdır. Başarılı ve etkili bir sunum için dışarıdan içeriye ses girmesini engelleyecek
ses yalıtımı olan ortamlar özellikle tercih edilmelidir.
Fotoğraf sunumunda oturma düzeni çok önemlidir. Eğer sunum sırasında yorumlama,
değerlendirme ve tartışma yapılacaksa katılımcıların birbirini görebileceği oturma düzeni
tercih edilmelidir.
Ayrıca ortam temiz ve düzenli olmalıdır.

1.4.1. Ses Sistemi
Etkili bir fotoğraf sunumu için uygun bir müzik seçimi yapılmalıdır. Seçilecek müzik
fotoğrafın anlattığı mesajla uyumlu olmalıdır.
Ses sistemleri gösteri salonlarında kurulu ve kullanıma hazır haldedir. Ancak bir gösteri
salonunda değil de başka bir ortamda yapacaksak; gösterimizi uygun bir ses sistemi
ayarlamalıyız.

1.4.2. Işık Sistemi
Projeksiyonla sunum yapılırken salonun ışıklarının söndürülmesi ve perdelerin kapatılıp
salonun karartılması gerekmektedir. Ortamın karanlık olması perdeye yansıtılan görüntünün
daha belirgin olması ve izleyicinin dikkatini dağıtan unsurların ortadan kaldırılması açısından
önem taşımaktadır.
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Son zamanlarda yüksek güçte ve daha yüksek kontrastlık sağlayan projeksiyonlar
üretilmeye başlanmıştır. Bu projeksiyonlar karanlık olmayan ortamlarda da belirgin görüntüler
verebilmektedir. Ancak hem bu projeksiyonlarla, hem de videolardan yapılan sunumlar
sırasında monitörün ve projeksiyon perdesinin bulunduğu yerin belli oranda karartılması daha
iyi sonuç verecektir. Sunum yapılacak projeksiyon perdesinin veya monitörün bulunduğu
kısımları aydınlatan pencerelerin perdeleri kapatılarak veya orayı aydınlatan ışık kaynakları
kapatılarak karartma işlemi yapılabilir. Bu bakımdan sunum yapılacak salonun ışık sistemi
aydınlatma ve karartma uygulamalarının kolayca yapılabilmesine imkân verecek biçimde
dizayn edilmiş olmalıdır.

1.4.3. Perde Düzeni
Projeksiyon perdesi, projeksiyon cihazından elde edeceğiniz görüntünün kalitesine etki
eden önemli faktörlerden biridir. Sunumlarınız için kullanacağınız projeksiyon perdenizi
seçerken bazı kriterlere dikkat etmekte fayda vardır. Bu kriterlerden ilki perdede kullanılan
kumaştır. Çünkü özel projeksiyon yüzeyinden farklı olarak sıradan bir kumaşın kullanılması
görüntüde çözünürlük kaybına sebep olur. Yine bazı kaliteli projeksiyon yüzeyleri 1.1 veya
1.2 değerlerinde kazanım özelliğine sahiptir. Bu özellik perdenizin, projeksiyon cihazının
sahip olduğu ışık gücüne belirtilen oranda kazanım sağlaması anlamına gelir.
Bir başka unsur da projeksiyon perdesinin arka tarafına ışık geçirip geçirmediğidir.
Projektörünüz ile projeksiyon perdenize yansıtma yaptığınızda görüntünün arka tarafa
geçmesi ışık gücü kaybına ve böylece ön yüzeydeki asıl görüntüde parlaklığının azalmasına
sebep olacaktır.
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Resim 1.15: Projeksiyon perdeleri
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Bir projeksiyon sisteminde seyir zevkini artıran bir başka unsur da perdenin
çevresindeki siyah kontrast çerçevesidir. Projeksiyon perdesinin ön yüzeyinin çevreleyen bu
siyah çerçeve oynatılan içerikle kontrast oluşturarak renklerin daha canlı ve net algılanmasını
olanak sağlar.
Bu kriterlere ek olarak perdenizin türüne göre, stor veya tripod mekanizmasının ya da
motorun sağlamlığı ve kullanışlılığı da dikkat edilmesi gereken diğer faktörlerdir.

1.4.4. İzleyici Düzeni
Katılımcı sayısına ve sunuş tarzına uygun bir masa düzeni seçilmesi önemlidir.
Kendinize ait olmayan bir salonda sunuş yapacaksanız yanlış masa düzeni ile karşılaşmamak
için yeteri kadar önceden salonda bulunmalısınız.


Sunucu alanı – platform

İlk ve en öncelikli olarak kendi yerinizin uygun şekilde düzenlendiğinden emin
olmalısınız. Büyük sayıda katılımcı varsa bir podyum üzerinde durarak sunuş yapmanızda
yarar vardır. Öncelikle sizi fakat aynı zamanda yazı tahtası ve ekranı görmeleri daha kolaydır.
Salonu düzenlerken tepegözün yerini tespit etmek vb. denemeler yapmak zorundasınız.
Tepegözü bazen sahnenin önünde yere koymak en iyisidir.


Balıksırtı

Salonda masaya ihtiyacınız varsa 25–30 kişiden fazla gruplarda balıksırtı düzenleme
tek seçenek olabilir. Bu düzenin yararları şunlardır:




Birbirinin arkasında çapraz şekilde otururlarsa katılımcılar sizi daha iyi
görecektir.
Masaların arka arkaya sıralanması şeklindeki okul düzenine göre daha
fazla oturma yeri elde edersiniz.
Dikkatler sunucuya daha iyi odaklanır.

Resim 1.16: Masa düzeni
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U-biçimi
Çok kullanılan bir oturma düzenidir, katılımcı sayısı 25–30 ile sınırlı ise en iyi oturma
şeklidir. Bu düzenin iyi yönü katılımcıların herhangi bir tartışma sırasında birbirini
görebilmesidir. Kötü yönü ise sahnede çok aktivite varsa başlarını çevirmelerinin
gerekmesidir.

Resim 1.17: U biçimi masa düzeni


Açık V
Bu masa düzeninin iyi yönü U-biçimi ile aynıdır. En çok 20 katılımcı için kullanılabilir.
Salonun arka bölümünde video kamera, slayt projektörü gibi araçlara ihtiyacınız varsa
kolaylık sağladığı için bu düzeni kullanmakta yarar vardır. Koltuklar masaların dış bölümüne
konur.

Resim 1.18: Açık V masa düzeni
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Sinema düzeni
İzleyicilerin not almaları ve/veya herhangi bir yazılı malzeme kullanmaları gerekmediği
kısa süreli sunuşlarda ya da çok sayıda katılımcını olacağı sunumlarda uzun sıralar halinde
koltuklardan oluşan bu düzen uygun olabilir.

Resim 1.19: Sinema Düzeni

1.5. Sunum ile ilgili tanıtım dosyasının hazırlanması
Sunum hakkında kısaca bilgilendirme yapılmalıdır. Eğer tanıtım dosyası hazırlanmışsa
sunumdan önce katılımcılara mutlaka dağıtılmalıdır.

1.5.1. Amacı
İzleyicilerin sunuma dikkatini çekmek sürece katılımlarını sağlamak amacıyla
hazırlanır.

1.5.2. Tanıtım Dosyasının Özellikleri
Sunum yapılacak fotoğrafların nerde ne zaman ve kim tarafından çekildiği, ne kadar
fotoğraftan oluştuğu ve fotoğrafçının öz geçmişini içeren, bilgilendirme amaçlı dosya
hazırlamak gerekir. Ayrıca fotoğraf sanatçısının kullandığı özgün teknikler varsa mutlaka
belirtilmelidir. Dosyada kullanılan özel araç gereçler belirtilmelidir. Ayrıca ilgililerin iletişim
bilgileri yer almalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki sunu için gerekli olan ortamı ve araç-gereçleri eksiksiz hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sunum yapılacak mekânı için gerekli
araç-gereçleri belirleyin.

 Sunumun yapılacağı mekânı incelerek
hazır bulunan araç-gereç var mı tespit
ediniz. İhtiyaç listesi yapabilirsiniz.
 Eğer bu araç-gereci ilk defa
kullanacaksanız kısa bir eğitim alabilir
ya da uzman bir kişiden yardım
alabilirsiniz.
 Sunumunuzu yapacağınız araca karar
verin ve ona uygun araç gereci
belirleyin.
 Araç-gerecinizi zamanında edinerek
denemek için zaman ayırın.

 Sunumda kullanılacak araç-gereçleri
hazırlayın.
 Sunum hazırlamak için gerekli araçgereçleri hazırlayın.
 Sunum için gerekli olacak araç-gereç ve
ekipmanı temin edin.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evet

Hayır

Sunumda kullanacağınız medyayı belirlediniz mi?
Kullacağınız yansıtma aracını kullanmayı biliyor
musunuz?
Sunum yapılacak ortama karar verdiniz mi?
Sunumda gerekli olacak ışık ve ses sistemini belirlediniz
mi?
Sunumda kullanılacak perdenin özelliklerine ve
büyüklüğüne karar verdiniz mi?
İzleyici düzenini belirlediniz mi?
Tanıtım dosyası hazırlayacak mısınız?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fotoğraf sunumunun kime yapılacağı da önemli değildir.

2.

( ) Slayt projektör bir sunum yapma cihazıdır.

3.

( ) Projeksiyon, veri sağlayıcısından aldığı bilgileri bir perdeye yansıtan sistemdir.

4.

( ) LCD projeksiyon cihazlarının yapısında, RGB için 3 adet cam LCD panel vardır.

5.

( ) Herhangi bir cihazdan video kayıt yapılacaksa amaca göre format belirlenir. Eğer
DVD yapılacaksa mpeg2, vcd yapılacaksa mpeg1, bilgisayara kaydedilip saklanacaksa
hem boyutunun hem de görüntü kalitesinin dengeli olması için divx ya da xvid tercih
edilmelidir.

6.

( ) Ortamın çok küçük ve büyük olması son derece itici bir durumdur. Çok küçük ise
insanlar sıkışır, rahatsız olur görmeyebilir veya duymayabilir. Çok büyük bir salon ise
boş bir atmosferle birlikte başarısızlık havası yaratabilir.

7.

( ) Perde olarak sıradan bir kumaşın kullanılması görüntüde çözünürlük kaybına sebep
olmaz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

8.

Yaygın olarak üretilen ve kullanılan projeksiyon tipleri ………. ve …….. çeşitleridir.

9.

…………. cipleri resimdeki her bir piksele karşılık resim oluşturmak için ışığı
yansıtabilen binlerce küçük alüminyum ayna parçacıklarından oluşur.

10.

DLP projeksiyonların avantajları :

11.

Projeksiyon cihazlarının ışık şiddeti birimi ……………….’dir.

12.

Yaygın olarak kullanılan görüntü kayıt formatları : …….-………._......... ve
………….dır.

13.

Etkili bir fotoğraf sunumu için uygun bir müzik seçimi yapılmalıdır. Seçilecek müzik
fotoğrafın anlattığı mesajla ………….. olmalıdır.
…….. …….. biçimi çok kullanılan bir oturma düzenidir, katılımcı sayısı 25–30 ile
sınırlı ise en iyi oturma şeklidir.

14.

a)
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b)

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Sunu/gösteri içeriğini tekniğine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Fotoğraf gösterilerini izleyerek nasıl hazırlandıkları hakkında bilgi toplayınız.

2. SUNU/GÖSTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA
2.1. Sunum Fotoğraflarının Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Fotoğraf sunumunun temel malzemesi fotoğraftır. Her fotoğrafçının belirli bir üretim
süreci sonucunda çevresindekiler tarafından beğenilen çalışmalarını, anlayış ve yorumunu
sanatseverlerle - fotoğraf severlerle paylaşmak ister. İşte bu paylaşımın yollarından biri de
sunum yapmaktır. Bunun diğer yollarını da önceki modüllerde öğrenmiş bulunuyorsunuz.

2.1.1. Konuya Uygunluk
Bir sunum öncelikle katılımcıların, izleyicilerin iç dünyalarına estetik değerler
katmanın yanı sıra konuyla ilgili bir yorum getirerek onları düşündürmek amacıyla düzenlenir.
Sunum hazırlamada en önemli aşama fotoğrafların seçimi sürecidir. Sunumun ana
temasına uygun, estetik ve düşünsel değeri olan fotoğrafların seçimine dikkat edilmelidir.
Her fotoğraf sunumunun bir teması vardır. Ana konunun içinde işlenen daha belirgin bir
alt konuda olabilir. Örneğin doğa konulu bir fotoğraf sunumunun ana teması çiçekler olabilir.
İnsan portrelerini konu alan bir sunumun ana teması çocuk olabilir. Bunlara benzer çok sayıda
örnek verebiliriz.
Konuyla ilgili diğer noktada karma sunulardır. Karma sunularda bir sanatçının farklı
konulardaki fotoğraflarından oluşabileceği gibi, birden fazla sanatçının fotoğraflarından da
oluşabilir.
Aynı konuyu anlatan çok sayıdaki fotoğraf içerisinden seçim yaparken objektif, titiz ve
dikkatli bir seçim yapmak gerekir. Ayrıca yaptığımız seçimin nedenlerini öncelikle kendi
kendimize açıklayabilmeliyiz.
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Fotoğrafların konuya uygun olmaması durumunda sunum amacına ulaşmaz.
İzleyicilerin dikkatini dağıtabileceği gibi fotoğraf sanatçısının saygınlığını da olumsuz etkiler.

2.1.2. Konu Bütünlüğü
Sunu için fotoğraf seçerken dikkat etmemiz gereken bir konuda bütünlüktür. Fotoğrafı
oluşturan öğelerin birbirine görünür ya da görünmez bağlarla bağlanmasına bütünlük diyoruz.
Hareketli fotoğraf konularında çok kısa aralıklarla bütünlüğün bozulup yeniden başka
başka biçimlerde kurulduğuna tanık olunur. Önemli olan bütünlüğün gerçekleştiği anda
çekimi yapmaktır.
Konu bütünlüğü, fotoğrafı çekmeden önce yapmamız gereken ilk aşamadır.
Fotoğrafımızın daha etkili, daha çarpıcı ve anlatım gücünün kuvvetli olması için, hedefimiz
dışında kalan diğer bütün görüntülerden arındırılmış olması gerekir. Bunun için bazen hem
çekim öncesi hem de çekim sonrası yapmamız gereken işlemleri doğru ve eksiksiz
yapmalıyız.
Bütünlük konusunu daha iyi anlayabilmek için amacı bir binayı çekmek olan bir
fotoğrafçının çekmiş olduğu aşağıdaki fotoğrafları inceleyelim.

Resim 2.2: Konu bütünlüğü olmayan fotoğraf

Bu fotoğrafta alt taraftaki demir çit ve çiçek anlatımı güçsüzleştirmektedir. Bu öğelerin
konu dışında kalması gerekirdi.
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İkinci fotoğrafı inceleyelim.

Resim 2.2: Konu bütünlüğü olmayan fotoğraf

İlk fotoğrafta kadrajımız içindeki gözümüzü rahatsız eden alt kısımda yer alan çit ve
çiçek yok ama bu sefer de kareye sağ tarafta bulunan dairesel tabela girmiş bulunmaktadır.
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Resim 2.3: Konu bütünlüğü sağlanmış fotoğraf

Bu fotoğrafa baktığımızda ise daha etkili, daha çarpıcı, güçlü bir anlatıma sahip
olduğunu görebiliriz.
Bu durumda sunu için üç fotoğraftan konu bütünlüğü olan üçüncü fotoğrafı seçmemiz
gerekir.
Fotoğraf; o anda ışıkla yapılan resimdir. Işık; doğanın renklerle harmanlayarak bizlere
sunduğu bir armağandır. Bu armağanı doğru kullanabilmek ve konuşan fotoğraflar elde etmek
için kompozisyon kurallarını uygulamak yeterli olacaktır.

2.1.3. Fotoğrafların Netliği
Fotoğrafın netliği de en önemli öğelerden biridir. Fotoğrafla verilmek istenen mesajın
ya da gösterilmek istenen olayın anlaşılabilmesi için fotoğrafta netliğin sağlanmış olması
gerekir. Ayrıca izleyicinin sunuya dikkatini daha iyi verebilmesi açısından da netlik
önemlidir.
Aşağıdaki fotoğrafları netlik açısından karşılaştırınız.
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Resim 2.4: Net fotoğraf

Resim 2.3: Net olmayan fotoğraf

2.1.4. Diğer
Daha önceki ışık, kompozisyon, kadraj gibi modüllerde fotoğrafla ilgili temel ilke ve
kuralları öğrenmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca deneyimlerinizde size bu yolda bir hayli yardımcı
olacaktır. Fotoğraf gösterilerine ne kadar çok katılıp izlerseniz bu konudaki bakış açınız ve
pratiğiniz de o kadar gelişir.
Sunumda kullanılacak gösterim cihazı da fotoğraf seçiminde önemlidir. Sunum
fotoğraflarını, kullanacağımız cihaza uygun olarak seçip hazırlamalıyız.

2.2. Sunum Süresi
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Sunumun süresi konuya ve katılımcıların beklenti düzeyine göre değişir. Sunumda
süreyi iki açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi sunumun toplam süresi, ikincisi her bir
fotoğrafın gösterileceği süredir. Süre ile ilgili belirli bir standart yoktur. Bunu konumuzu ve
sunacağımız fotoğraf sayısını göz önüne alarak belirleriz.

2.2.1. Önemi
Amacımıza ulaşabilmek için sunumun süresi çok önemlidir. Süre ne izleyiciyi sıkacak
kadar uzun ne de fotoğrafta anlatılmak ya da gösterilmek istenen şeyi algılayıp, anlayıp
yorumlamasına, değerlendirmesine engel olacak kadar kısa olmalıdır.

2.2.2. Sürenin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar








Konu
İzleyici/katılımcı nitelikleri
İzleyici/katılımcı sayısı
Sunumun yapılacağı yer
Sunulacak fotoğraf sayısı
İzleyicinin ilgisine göre 3-5 sn perdede kalacak şekilde olmalı.
Toplam sunum süresi izleyicilerin ilgileri göz önüne alınarak ortalama 5-15
dakika olmalıdır.

Dikkat edilecek noktalar ana hatlarıyla bunlardır.

2.3. Sunum Sırasında Kullanılacak Müziğin Seçiminde Dikkat
Edilecek Noktalar
Fotoğraf sunumlarının olmazsa olmazıdır müzik. Hem destekleyici hem de izleyicilerin
dikkatini fotoğrafa çeken bir etkisi vardır. Müzik; bazen de sunuyu bir şölene dönüştürür.
Burada önemli olan; konuya sunulacak fotoğraflara uygun bir müzik kullanılmasıdır.
Sunumda canlı müzik te kullanılabilir, hatta daha etkileyici ve ilgi çekici olur.

2.4. Metin Seslendirmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Eğer sunumda metin seslendirmesi yapılacaksa fotoğrafın konusuna uygun,
destekleyici, çok uzun olmayan metinler kullanılmalıdır. Sunucunun diksiyonu ve ses tonu
çok önemlidir. Kesinlikle metin fotoğrafı ikinci planda bırakmamalı, onu desteklemelidir.
Fotoğrafın ekranda kalma süresi ile uyumlu olmalıdır.

2.5. Tanıtım Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar
Fotoğraf sunumlarında her zaman tanıtım dosyası hazırlanmaz. Genellikle sponsorların
olduğu ulusal ya da uluslar arası etkinliklerde tanıtım amaçlı dosya hazırlanır. Sunum
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hakkında her türlü bilgiyi içermelidir. Sanatçının öz geçmişi, sunumun konusu, çekimlerin
nerede ve nasıl yapıldığı, varsa katkıda bulunanlar içeriği oluşturur. Ayrıca canlı müzikli sunu
yapılacaksa müzisyen hakkında da mutlaka bilgi verilmelidir.
Aşağıdaki fotoğraf etkinliğini inceleyiniz.

Konferanslar, paneller, fotoğraf sergileri ve fotoğraf gösterilerinden oluşan etkinlik, yerli ve
yabancı birçok fotoğraf sanatçısının katılımıyla gerçekleşecek.
Program:
20 Ekim 2011 Perşembe :
“ULUSLARARASI İZMİR FOTOĞRAF GÜNLERİ” Açılış Kokteyli
21 Ekim 2011 Cuma :
İFOD Üye ve Aday üyelerinin katılımıyla sürdürülmekte olan 8 farklı proje grubunun
fotoğraf çalışmaları, organizasyona davetli yabancı fotoğraf sanatçılarının karma fotoğraf
sergileri ve yine İFOD üyelerinin “Otoportre Fotoğraf Sergisi”yle T.C. Kültür Bakanlığı İzmir
Devlet Resim Heykel Müzesi Galerisinde fotoğraf severlerle buluşacak.
D.E.Ü. Öğretim Görevlileri Fotoğraf Sergisi; D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde
açılacak.
Fotoğraf sergileri 31 Ekim 2011 tarihine kadar gezilebilecek.
21 Ekim 2011 Cuma ve 22 Ekim 2011 Cumartesi :
Panel, konferans ve fotoğraf gösterileriyle devam edecek olan “Uluslararası İzmir Fotoğraf
Günleri” organizasyonu,
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23 Ekim 2011 Pazar günü; fotoğraf günleri katılımcılarının iştiraki ile düzenlenecek
fotoğraf gezisiyle sonlandırılacak.
Detaylı program çok yakında sizlerle paylaşılacaktır.
Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri’nde tüm fotoğraf dostlarımızla birlikte olmayı diler,
saygılarımızı sunarız.
Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir
Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri
Organizasyon Komitesi Bşk.
Fotoğraf Sergileri Açılışı: T.C. Kültür Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi Galerisi /
İzmir
Panel, Konferans ve Fotoğraf Gösterileri: D.E.Ü. Sabancı Kültür Merkezi / İzmir
D.E.Ü. Öğretim Görevlileri Fotoğraf Sergisi: D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisinde
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Program
Yer: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / ANKARA
2 Mayıs 2008 Cuma (1. Gün)
Saat: 10.00 - 13.00
• Sempozyum Sekretaryasının Açılış Konuşması
• ‘AFSAD 30 Yaşında’ Gösterisi
• AFSAD Başkanı A.Gökhan Demirer’in Konuşması
• Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Özcan Taras’ın Konuşması
• Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz’ın Konuşması
• Ara Güler’in Gösterisi ve Konuşması
• Fikret Otyam’ın Gösterisi (Siyah- Beyaz Yıllar) ve Konuşması
• İbrahim Demirel’in Gösterisi (Torak) ve Konuşması
• Coşkun Aral’ın Gösterisi ve Konuşması
• Ali Öz’ün Gösterisi (1982-2007 Türkiye’nin Politik Panoraması)
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• Ozan Sağdıç’ın Gösterisi ve Konuşması
Saat: 13.00 - 14.00 (Yemek Arası)
Panel: Gelenekten Geleceğe Türkiye’de Belgesel Fotoğraf Yaklaşımları
(Dünü, Bugünü, Yarını)
Saat: 14.00 - 16.00
• Mehmet Kaçmaz
• Oktay Çolak (Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
• Dr. Attila Erden
• Yönetici: İbrahim Demirel (Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
AFSAD Kenan Seven Belgesel Fotoğraf Atölyesi Gösterisi
Çağrılı Gösteri ve Sunumlar
Saat: 16.00 - 18.00
• Şebnem Eraş / Berdel (Gösteri)
• Haluk Çobanoğlu / Arabesk (Gösteri)
• Gamze Toksoy / Sosyolojik Sorunsal Olarak Belgesel Fotoğraf (Sunum)
(Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
• Hüsamettin Bahçe / Ezidiler (Gösteri)
• Murat Yaykın / İmbroz - Burada Yalnız Ölüm Var (Gösteri)
• Handan Tunç / Belgesel Fotoğrafın Toplumsal Bilince Etkisi (Sunum)
• Kerim Bora / Rüzgara Fısıldanan Sözler (Gösteri)
• Erdal Kınacı / Gir - Geç Pansiyonlar (Gösteri)
Sempozyum Sergileri (02 / 11 Mayıs 2008)
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi B ve C Galerileri
Sempozyum Sergilerinin Açılış Kokteyli ve Müzik Dinletisi
Saat: 19.00
Çağrılı Sergiler
• Ara Güler / B Galerisi
• Fikret Otyam / B Galerisi
• Foto Muhabirleri Derneği / C Galerisi
• AFSAD 30. Yıl Sergisi / C Galerisi
• Nar Photos, Merhabarev / C Galerisi
• Kutup Dalgakıran, Cezaevleri / C Galerisi
• Tuğrul Çakar, Retrospektif Sergi/ C Galerisi
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3 Mayıs 2008 Cumartesi (2. Gün)
Saat: 14.00 - 15.00
• Kemal Cengizkan’ın Konuşması ve Şehirden Portreler (Gösteri)
• Özcan Yurdalan’ın Konuşması
• İsa Çelik’in Konuşması ve Gösterisi
• Mehmet Özer / Yaşam Bir An’lar Toplamıdır (Gösteri)
Panel
Saat: 15.00 - 17.00
Bir Anlama ve Müdahale Yöntemi Olarak Belgesel Fotoğraf
(İktidar ve İtiraz Dili Olarak Fotoğraf)
• Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir
(Dokuz Eylül Üniversitesi G.S.F Fotoğraf Bölüm Başkanı)
• Özcan Yurdalan
• Orhan Cem Çetin (Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
• Yönetici: Mehmet Özer
AFSAD Doğanay Sevindik Belgesel Fotoğraf Atölyesi Gösterisi
Saat: 17.00 - 17.30 (Ara)
Çağrılı Sunum ve Gösteriler
Saat: 17.30 - 19.30
• Merih Akoğul / Toplumların Fotoğraf Algısı ve
Toplumsal Fotoğraf Okuma (Sunum)
• Adnan Polat / Kent Öyküleri (Gösteri)
• Gülümser İşçelebi / Son Yolculuk (Gösteri)
• Murat Germen / Dünyada Yeni Belgesel Yaklaşımlar (Sunum)
• AFSAD Atölyelerinin Ortak Gösterimi (Gösteri)
• Dora Günel / Doğum, Yaşam, Alzheimer, Ölüm (Gösteri)
• Abdurrahman Antakyalı / FotogROCK (Gösteri)
• Ar. Gör. Tolga Sezgin / Mevsimlik İşçiler (Gösteri)
• Kerem Uzel ve Serra Akcan
Ayazma Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (Gösteri)
• İz’de Magnum Fotoğrafları (Gösteri)
Saat: 20.00
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• Fotoğrafçıların AFSAD Buluşması
Merter Oral Dersliği’nin ve Sergisi’nin Açılış Kokteyli
(AFSAD: Büklüm Sokak No: 22/11 Kavaklıdere / Ankara)
4 Mayıs 2008 Pazar (3. Gün)
Saat: 10.00 - 11.00
• Sıtkı Fırat’ın Konuşması ve Sihirli Myanmar (Burma) Gösterisi
• Necmettin Külahçı’nın Konuşması
• Tansu Gürpınar’ın Konuşması
Saat: 11.00 - 13.00
• Tuğba Kanlı / Belgesel Fotoğrafta Dönüşümler (Sunum)
• C.Murat Özcan / Kardemir’de Bir Gün (Gösteri)
• Cengiz Oğuz Gümrükcü
Dijital Fotoğraf Belgesel Fotoğrafın Sonu mu? (Sunum)
• Novamed Grevi Dayanışma Kadın Platformu
Ayşe Baziki, Melek Özmen, Ebru Ağaoğlu, Eylem Lodos, Nilgün Yurdalan
Novamed Direnişi (Gösteri)
• Arş. Gör. Dr. Tolga Hepdinçler
Fotoğraf ve Oryantalizm 19. yy.’da Osmanlının Fotografik Temsili (Sunum)
• Saner Şen / Afrikalı Göçmenler (Gösteri)
• Altan Bal / Kamyoncular (Gösteri)
Saat: 13.00 - 14.00 (Yemek Arası)
Panel
Saat: 14.00 - 16.00
Haber Fotoğrafı - Belgesel Fotoğraf (Tanıklık ve Taraflılık)
• Yücel Tunca
• Murat Yaykın
• Altan Bal
• Yönetici: Atila Cangır (Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi Gösterisi
Saat: 16.00 - 16.30 (Ara)
Çağrılı Gösteri ve Sunumlar
Saat: 16.30 - 18.30
• Kamil Fırat / Ötekilerin Sesi (Sunum)
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• Metin Avdaç / Işığımızın Emekçileri (Gösteri)
• Sadık Tümay / Hayatın Ardından (Sunum)
• Birol Üzmez / Mortakya Roman Kahramanları (Gösteri)
• Ömer Orhun / Belgesel Yanılsama
• Mert Veysel Kibar / Haliç (Gösteri)
• Hasan Şenyüksel / Genç Umutlar, Belgesel Portfolyolar (Sunum)
• İshak Kalaç / Güvenlik Bölgesi (Gösteri)
Sonuç Bildirgesinin Okunması
Hatıra Fotoğraflarının Çektirilmesi
Çankaya Belediyesi Tesislerinde Sempozyum Yemeği
Sempozyum Yürütme Kurulu
A.Gökhan Demirer
Aydan Adsaz
Ayşegül Karalar
Bahar Doğan
Beyza Tokgöz
Can Gazialem
Feryal Uludağ
Funda Börtücene Öztürk
Hüseyin Türk
İdris Aydın
İmren Doğan
Mehmet Özer
Özgür Kaynak
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf sunumu/gösterisi hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sununun amacını ve konusunu
belirleyiniz






 Amacınızı ve konunuzu önceden
belirleyebilirsin. Burada sınırlarınız net
olsun.
Sunumu yapılacak konunun detaylı
 Konuyu tam yansıtacak nitelik ve sayıda
fotoğraflarını çekiniz.
fotoğraf çekebilirsin.

Konuyu en iyi anlatacak fotoğrafları
 Fotoğraflarınızı seçmeye başlamadan
ayıklayınız.
önce kriterlerinizi belirleyebilirsin.

Sunu süresini belirleyiniz.
 Amacınızı ve katılımcılarınızı dikkate
alabilirsin.

Sunumu yapılacak konunun fotoğraflarını  Fotoğraflanan konudaki işlem, iş, oluş
sunum sırasına göre hazırlayınız.
sırasına dikkat edebilirsin.

Sunumun süresi içinde müziği \
 Müzik ve metin fotoğrafların konusuyla
seslendirilecek metni, görsellerin etkisini
uyumlu olmalıdır. Buna dikkat
kuvvetlendirecek yönde hazırlayınız \
edebilirsin.
hazırlatınız

 İzleyici kitlesine sunum ile ilgili bilgi
veren tanıtım dosyası hazırlayınız
(gerekirse)

 Kapsamlı etkinliklerde ve birden fazla
sunumun olduğu sunumlarla ilgili
tanıtım dosyası hazırlayabilirsin.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Evet

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hayır

Sunum yapacağınız fotoğrafların konusunu
belirlediniz mi?
Sunum yapacağınız fotoğrafları bütünlük açısından
değerlendirdiniz mi?
Sunum yapacağınız fotoğrafları netlik açısından
incelediniz mi?
Sunumun süresine karar verdiniz mi?
Sunumda müzik kullanacaksanız seçim yaptınız
mı?
Sunumda konuşma yapılacaksa gerekli metni
hazırladınız mı?
Tanıtım dosyası hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fotoğrafçının belirli bir üretim süreci sonucunda çevresindekiler tarafından
beğenilen çalışmalarını, anlayış ve yorumunu sanatseverlerle - fotoğraf severlerle
paylaşmak ister.

2.

( ) Sunum için fotoğraf seçerken sunumun ana temasına uygun, estetik ve düşünsel
değeri olan fotoğrafların seçimine dikkat edilmesi gerekli değildir.

3.

( ) Aynı konuyu anlatan çok sayıdaki fotoğraf içerisinden seçim yaparken objektif,
titiz ve dikkatli bir seçim yapmak gerekir.

4.

( ) Fotoğrafı oluşturan öğelerin birbirine görünür ya da görünmez bağlarla
bağlanmasına bütünlük denir.

5.

( ) İyi fotoğraflar elde etmek için kompozisyon kurallarını uygulamak gerekmez.

6.

( ) Fotoğrafla verilmek istenen mesajın ya da gösterilmek istenen olayın
anlaşılabilmesi için fotoğrafta netliğin sağlanmış olması gerekir.

7.

( ) Sununun başarısı için sürenin bir önemi ve etkisi yoktur.

8.

( ) Sunum süresini belirlerken izleyicileri niteliklerini göz önünde bulundurmalıyız.

9.

( ) Sunumda kullanılacak müziğin seçimi çok önemli değildir.

10.

( ) Fotoğraf sunumlarında her zaman sunum sunum dosyası hazırlanmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Sunu/gösteriyi mekâna ve seyirciye uygun yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik ortamlarda yapılan fotoğraf gösterilerine katılarak gözlem ve
değerlendirme yapınız. Gözlem ve değerlendirmelerinizi öğretmenlerinizle ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SUNU/GÖSTERİ (PREZANTASYON)
YAPMA
Bu öğrenme faaliyetiyle artık gösteriyi gerçekleştirme aşamasına gelmiş
bulunmaktasınız. Başarılı bir sunum için tüm çalışmaların yapılmış ve hazırlıkların
tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu aşamaya kadar yaptığımız çalışmalarda kendimizle
baş başayken şimdi sunumuzu izlemek isteyenlerle beraber olacağız. Bu aşamada
yapacağımız hatalar, hazırlıklardaki eksiklikler başarımızı önemli oranda etkileyecektir.

3.1. Sunum Yapılacak Ortamın Hazırlanmasında Dikkat Edilecek
Noktalar
3.1.1. Ses Sistemi
Ses sisteminin çalışır durumda olup olmadığını gösteri başlamadan çalıştırarak deneyin.
İzleyicilerin yerleşmesi ve beklemesi sırasında sıkılmadan hoşça vakit geçirmeleri için güzel
bir müzik çalın.
Kürsü ve gerekirse mikrofon kullanılacaksa konumu ve çalışma durumu kontrol
edilmeli.
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3.1.2. Işık Sistemi
Aynı şekilde ışık sistemini de kontrol edin. Bu işi izleyiciler salona alınmadan
yaparsanız bir sorun çıkarsa çözmeniz için zaman kazanırsınız.
Aydınlatma; gerektiğinde kapatılabilir mi? Kontrol ediniz. Açma kapama düğmelerini
yerini öğrenin.

3.1.3. Perde Düzeni
Perdeyi önceden açarak hazırlayın. Perdenin yerinin, büyüklük ve yüksekliğinin uygun
olup olmadığını kontrol edin. Önceden deneme yaparak gösteriyi tüm izleyicilerin rahat
izleyebileceği konuma sabitleyin.

3.1.4. İzleyici Düzeni
Eğer özel bir oturma düzeni planladıysanız izleyicilerin bu düzene göre oturmalarını
sağlayınız. Gösteriye katılacak protokole tabi kişiler olacaksa yerlerini belirleyin ve bu
konuda karışıklık olmasına fırsat vermeyin.

3.2. Seyirciler İçin İzleme Ortamının Düzenlenmesi
İster bir konferans salonunda kalabalık bir dinleyici topluluğuna, ister fotoğraf
sanatçılarından oluşan küçük bir gruba gösteri yapacak olun, gösteriyi yapacağınız mekânı
önceden incelemeniz gerekir.
Sunum yapılmadan önce konuşmanın yapılacağı mekânı ziyaret etmek, sunuşunuzu
olumsuz etkileyeceğini düşündüğünüz ayrıntıları değiştirmek ve ortama alışmanız açısından
için iyi olacaktır. Sunum yerindeki imkânların, izleyici kitlesinin, sunumun ve kendinizin
gereksinimlerini ne kadar karşıladığını belirleyin.
İzleyiciler ne tür oturaklarda oturacaklar? İzleyicinin dikkatini toplamadaki sorunlarını
önlemek istiyorsanız, plastik ya da düz sandalyeler daha uygundur.
Sunumun yapılacağı ortam ya da salon nasıl düzenlenecek? U oturma düzeni ya da
dairesel biçimdeki düzen izleyicileri fikir alışverişine yönlendirir. Kümelendirilmiş
sandalyeler takım çalışmasına özendirirken, hepsi perdeye dönük durumda sıralanmış
sandalyeler ise genel tek yönlü sunum yapmayı sağlar.
Eğer mümkünse, önceden gösteri yapacağınız yere gidin ve burada en azından bir kez
deneme sunumu yapın.
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Küçük mekânlarda dikkat edilmesi gerekenler:










Kullanacağınız bilgisayar vb. araç gereci salonda ya da kullanacağınız
mekânda doğru yere yerleştirin.
Prizlerin yerini, gerektiğinde ortamın ışıklarını nereden, nasıl açıp
kapayacağınızı,
Ortamın Isınma ve havalandırma ile ilgili kontrolünü nasıl ve nereden
yapabileceğinizi,
Kiralık bir salon kullanacaksanız sorumlunun ismini ve gerektiğinde nasıl
ulaşabileceğinizi önceden öğrenin.
Büyük etkinliklerde salondan sorumlu olacak kişiyi belirleyin.
Etkinliğin büyüklüğüne göre fazladan sandalye gerekebileceğini de hesaba
katarak hazırlıklı olun.
İzleyicilerin salona nasıl bir oturma düzeni içinde yerleşmesini
planladıysanız ona göre oturmalarını sağlayın.
Ortamda cep telefonu gürültüsünü önleyin.
Gösteriyi teknik anlamda kendiniz mi sunacaksınız? Yok, eğer teknik bir
eleman yapacaksa ona ne gibi talimatlar vereceksiniz önceden belirleyin.


Sunum için kullanılacak salonunun hazırlanması
Gösteri yapılacak ortamın önceden temizletilmesi eşyaların düzeninin yapılması,
yerlerin, kullanılacak masanın, oturak ya da koltukların temizlenip, tozlarının alınması,
oturma düzenlerinin yapılması gerekir. Ayrıca ortamın havalandırılması, hava durumuna göre
klima açılarak sıcaklığın ayarlanması gerekir.
Eğer sunum dosyası hazırlanmışsa ayrı ayrı masalara konulmalı ya da salon
sunumlarında girişte verilmelidir.

3.3. Sunum Teknolojileri
Sunumda kullanacağımız cihazların çalışır durumda olup olmadığını mutlaka kontrol
etmeliyiz. Günümüzde gösterilerde en çok bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılmaktadır.
Bu nedenle aşağıdaki uyarılara dikkat etmeliyiz.

3.4. Sunum Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar






Zorunlu olmadıkça gösteri başladıktan sonra salona giriş çıkışlara izin
verilmemelidir.
Çıkabilecek sorunlara zamanında müdahale edilmelidir.
Sunumun yedeği alınmalı ve kullanıma hazır olarak bulundurulmalıdır.
Olağanüstü durumlara da hazırlıklı olunmalıdır.
Etkili bir gösteri yapmak için ipuçları
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İPUCU

AYRINTILAR

 Erken gelin ve donanımınızın  Tüm donanımın bağlı ve çalışır durumda olduğundan
düzgün çalıştığını doğrulayın.
emin olun.
 Disk arızaları, yazılım sürümlerinin eşleşmemesi,
yetersiz disk alanı, düşük bellek ve diğer birçok etmen
sunuya zarar verebilir.
 Sununuzu yapmayı planladığınız bilgisayar size ait
değilse, CD'den sunum yapmak zorunda kalmamak için
yeterli disk alanı bulunduğundan emin olun.
 Sununuzun bir başka
 Ekran koruyucuları kapatın ve Microsoft Office
bilgisayarda sorunsuz
PowerPoint de içinde olmak üzere gerek duyduğunuz
çalışacağı varsayımıyla
yazılımın uygun dosya ve sürümlerine sahip
hareket etmeyin.
olduğunuzdan emin olun.
 Dosyaları CD veya ağ sürücüsüne kopyalarken ve sunu
konumunuza taşırken tüm dosyaların dikkate
alındığından emin olmak için, Sunuyu CD, ağ veya
yerel disk sürücüsüne kopyalama konusuna bakın.

 Projektörün çözünürlüğünün
 Çözünürlük değerleri eşleşmiyorsa, slaytlarınız
sunuyu oluşturduğunuz
kırpılabilir veya diğer görüntü sorunları oluşabilir.
bilgisayarın çözünürlüğü ile
aynı olduğunu doğrulayın.
 Ekran koruyucunuzu kapatın.  İzleyicilerin sunuya odaklanmasını sağlayın.
 Gerçek sunumu yapmadan
önce, bir projeksiyon
 Renkler, monitörünüzde göründüğünden farklı şekilde
ekranında tüm renkleri
yansıtılabilir.
denetleyin.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf sunumu/gösterisi yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Mekânı seçerken izleyici sayısını göz
önünde bulundurabilirsiniz.
 Ses düzenini sunu öncesi çalıştırarak
deneme yapabilirsiniz.

Sunum yapılacak mekânı belirleyiniz.
Sunum yapılacak mekânın ses düzenini
ayarlayınız.
Sunum yapılacak mekânın ışık düzenini
ayarlayınız.
Sunumda kullanılacak medyayı hazırlayınız.

 Işıkların sunumu olumsuz etkileyecek
nitelikte olmamasına dikkat
edebilirsiniz.
 Kullanacağınız medyayı mutlaka
önceden çalıştırarak test edebilirsiniz.

1. Sunum yapılacak perdeyi hazırlayınız.

 Perde büyüklüğünün yansıyacak
fotoğrafın büyüklüğü ile uyumlu
olmasına dikkat edebilirsiniz.

2. Sunum yapılacak mekânın izleyici
düzenini ayarlayınız.

 İzleyicilerin dikkatini sunuma vermeleri
için çok bekletmezsiniz.

3. Sunumu yapınız.

 Sunumunuzu yaparken sakin ve dikkatli
olabilirsiniz. İzleyiciler ve mekân
kontrolünüz altında olsun.
 Sunum sonrası gözlem, sohbet, anket ya
da değerlendirme yoluyla geri bildirim
alabilirsiniz.

4. Sunum hakkında geri bildirim alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütü
Ses sistemini açtınız mı?
Işıkları ayarladınız mı?
Perdeyi açtınız mı?
İzleyicileri yerleştirdiniz mi?
Mekan temiz mi?
Mekanın havası ve ısısı uygun mu?
Sunumda kullanacağınız bilgisayar, projeksiyon vb.
açık ve çalışır durumda mı?
Mekana giriş- çıkışlar kontrol altında mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.

( ) Sunuda mikrofon kullanılacaksa konumu ve çalışma durumu kontrol edilmeli.

2.

( ) İzleyicinin dikkatini toplamadaki sorunlarını önlemek istiyorsanız plastik ya da düz
sandalyeler kullanmak daha uygundur.

3.

( ) Kümelendirilmiş sandalyeler takım çalışmasına özendirirken hepsi perdeye dönük
durumda sıralanmış sandalyeler ise genel tek yönlü sunum yapmayı sağlar.

4.

( ) Sunum öncesinde donanımın çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmeye gerek
yoktur.

5.

( ) Projektörün çözünürlüğünün sunuyu oluşturduğunuz bilgisayarın çözünürlüğü ile
aynı olması gerekmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Belirlenecek konularda fotoğraf çekerek bu fotoğraflarla bir sunum yapınız.
Çalışmanızı grup oluşturarak da yapabilirsiniz.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sunumda kullanacağınız medyayı belirlediniz mi?
Kullacağınız yansıtma aracını kullanmayı biliyor
musunuz?
Sunum yapılacak ortama karar verdiniz mi?
Sunumda gerekli olacak ışık ve ses sistemini belirlediniz
mi?
Sunumda kullanılacak perdenin özelliklerine ve
büyüklüğüne karar verdiniz mi?
İzleyici düzenini belirlediniz mi?
Tanıtım dosyası hazırlayacak mısınız?
Sunum yapacağınız fotoğrafların konusunu belirlediniz
mi?
Sunum yapacağınız fotoğrafları bütünlük açısından
değerlendirdiniz mi?
Sunum yapacağınız fotoğrafları netlik açısından
incelediniz mi?
Sunumun süresine karar verdiniz mi?
Sunumda müzik kullanacaksanız seçim yaptınız mı?
Sunumda konuşma yapılacaksa gerekli metni
hazırladınız mı?
Tanıtım dosyası hazırladınız mı?
Ses sistemini açtınız mı?
Işıkları ayarladınız mı?
Perdeyi açtınız mı?
İzleyicileri yerleştirdiniz mi?
Mekan temiz mi?
Mekanın havası ve ısısı uygun mu?
Sunumda kullanacağınız bilgisayar, projeksiyon vb. açık
ve çalışır durumda mı?
Mekana giriş- çıkışlar kontrol altında mı?
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EVET

HAYIR

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
LCD-DLP
DMB

10

DAHA KÜÇÜK BOYUTTAYÜKSEK KONTRAST

11
12
13
14

ANSİ LÜMEN
AVİ, MPEG1, MPEG4,
MP4
UYUMLU
U BİÇİMİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Çeşitli Fotoğraf Dergileri.
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