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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

IĢık, yaĢamın temel gerekliliklerinden biridir; canlıların yaĢamasını sağlayan önemli 

unsurlardan biridir. IĢığın olmadığı bir ortamda canlı yaĢamından bahsedilemez. 
 

IĢık, fotoğrafın her Ģeyidir. Fotoğraf ıĢıkla var olur, ıĢıkla yok olur. Fotoğrafın filme 

yazımlanmasından karanlık odada basılmasına kadar bütün süreçlerde ıĢık gereklidir yani 

fotoğrafı fotoğraf yapan ıĢıktır. 
 

IĢığı, bir kaynaktan her yöne doğru dalgalanarak yayılan parçacıklar olarak 

düĢünebiliriz. Bu parçacıklar, çekim süresince filmler üzerindeki ıĢığa duyarlı bileĢiklere 

yani film düzlemine çarparak fotoğrafı oluĢturur. Dijital fotoğrafçılıkta, kamera çekimlerinde 

de ıĢık Ģarttır. IĢık ayrıca kompozisyon oluĢturmada, psikolojik etkiler yaratmada da önemli 

iĢlevler üstlenir. 
 

IĢığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir. 

Renkler de hayatımızın önemli unsurlarındandır. Bir an düĢünün renklerin olmadığı bir 

dünya, ne kadar sıradan ve sıkıcı olurdu. 
 

Renkler, fotoğrafçılıkta ve tüm görsel sanatlarda çok önemlidir. OluĢturulan ürünlerde 

renklerin kullanımı çok önemlidir. Renklerin kareye yerleĢtirilmesi, psikolojik etkilerinden 

yararlanılması oluĢturulan ürüne anlam katar, etkisini artırır.  
 

Bu modül ile size ıĢık, ıĢık kaynakları, ıĢık kanunları, dalga boyları, renk, renk 

sıcaklığı, renklerin özellikleri ve psikolojik etkileri konusunda bilgiler verilmiĢtir. Bu modül 

sonunda ıĢık ve renk oluĢumu konularında yeterli bilgiye sahip olacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde ıĢık ile ilgili tanımları, kavramları, ıĢığın 

görevlerini, baĢlıca özelliklerini ve fonksiyonlarını doğru olarak analiz edebileceksiniz. 
. 

 

 

 

 

 IĢığın oluĢumunu araĢtırınız.  

 IĢığın iĢlevlerini araĢtırınız. 

 

1. IġIK 
1.1. Tanımı 
 

IĢık, maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileĢim sonucu meydana gelen, ıĢıyan bir 

enerji türüdür. Kaynağından çıktıktan sonra bütün yönlere dağılır ve dalgalar Ģeklinde ilerler. 

Herhangi bir objenin görülebilmesi için ya kendisinin bir ıĢık kaynağı olması ya da üzerine 

düĢen herhangi bir ıĢığı yansıtması gerekir. IĢık kaynağı olmayan cisimler özelliklerine göre 

kendi üzerlerine düĢen ıĢınların bir kısmını az veya çok yansıtır. Ġki tip ıĢık vardır: doğal ve 

yapay ıĢık. 
 

1.2. Önemi 
 

Görme, ıĢıkla baĢlar. IĢık, görsel nesnelerin bize yansımasını, dolayısıyla onları 

görmemizi sağlar. Çizimi istenen biçimin bir yüzeyde gerçekleĢmesi, yansıtmıĢ olduğu ıĢık 

değerlerinin doğru görülmesi ve doğru yerleĢtirilmesiyle olasıdır. 
 

IĢık, tüm görsel sanatların temelidir ve fotoğraf da ıĢıktır. Fotoğraf yapmanın ilk adımı 

olan ıĢık, fotoğraftaki görselliğin nedenidir. Nasıl resim boya ile çiziliyorsa fotoğraf da ıĢıkla 

çizilir. Bir çekimde fotoğraf makinesinin ayarları ıĢığa göre yapılır; çünkü fotoğrafın kaynağı 

ıĢıktır (Photo Yunanca ıĢık anlamına gelir.). Bir ölçüde fotoğrafın baĢarısı ıĢığa bağlıdır yani 

ıĢıklandırmayı doğru yapmak gerekir. IĢığın en önemli iĢlevi fotoğrafın çekilmesini 

sağlamaktır. IĢığın olduğu yerde gölge de vardır. IĢığın Ģiddeti gölgenin keskinliğini de 

beraberinde getirir; soft ıĢık ise yumuĢak gölgenin oluĢum nedenidir. Eğer fotoğrafın bir 

bölümüne ıĢık yeterli gitmezse siyah çıkacaktır. AĢırı ıĢık alan kısmı da beyaza kaçacaktır. 

Öğle ıĢığında çekilen bir fotoğrafta her Ģey çok sert ve daha kontrast olacaktır. Sonuç olarak 

gerek yaratılan (yapay) ıĢık kaynağı gerekse doğal ıĢık olsun doğru kullanılması önemlidir; 

çünkü ıĢık, fotoğrafın temel taĢıdır. Bu nedenle ıĢığı iyi bilmek ve buna göre de iyi 

değerlendirmek gerekir. Çekim sonrası karanlık odada yapılan iĢlemler de, ıĢıklamaya 

dayanır yani fotoğraf ıĢıkla baĢlar, ıĢıkla biter.  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Fotoğrafın aracı olan ıĢığın bilgisine sahip olmak, çekilen fotoğrafın kaliteli olmasını 

sağlar; böylece fotoğraf da yaratı alanlarından biri olur. 
 

1.3. Özellikleri 
  

IĢığın özellikleri aĢağıda anlatılmaktadır. 
 

1.3.1. Parlaklık 
 

Parlaklık, ıĢığın yoğunluğunun ölçüsüdür. Bir pozometre yardımı ile ölçülür. Pozu 

belirler, kameranın elde mi tutulacağına, sehpaya mı bağlanacağına karar vermekte yardımcı 

olur. Fotoğrafın rengini ve atmosferini belirler. Parlaklık, kar ile kaplı alanlar ve buzullarda 

görülebilecek Ģiddetten, yıldızsız bir gecenin karanlığına kadar farklılıklar gösterir. Sadece 

pozu etkilemez, fotoğrafın renk yorumunu da belirler. Parlak ıĢık genellikle sert ama her 

zaman gerçekçidir. LoĢ ıĢık ise daha gevĢek, dinlendirici ve gizemlidir. 
 

1.3.2. Yön 
 

DüĢen ıĢığın yönü, gölgelerin pozisyonunu ve yoğunluğunu (miktarını) belirler. Bu 

durumda ıĢığın beĢ türünden söz etmek mümkündür. 
 

 Cephe (önden) ıĢığı: IĢık kaynağı, az veya çok, kameranın arkasındadır. 

Kontrastlık, baĢka aydınlatma Ģekillerine oranla daha düĢüktür. Renkli fotoğraf 

için temel bir avantaj sayılabilir. Cephe ıĢığı, aynı zamanda en düz ve en yassı 

etkiyi verir çünkü gölgeler tamamen veya kısmen objenin arkasındadır ve 

objektif tarafından görülmezler. Doğru renkler almak için cephe ıĢığı tavsiye 

edilse bile bu ıĢıkta hacim ve derinlik etkisinin en az seviyede olduğu 

bilinmelidir. Yüzde yüz cephe ıĢığı çok enderdir çünkü ister fotoğrafçının 

arkasındaki güneĢ ister makinenin üzerine takılı flaĢ olsun, optik eksenden biraz 

kaçık olunca objenin bir yanında ince gölgeler belirmeye baĢlar. Gerçek cephe 

ıĢığı için en iyi kaynak, ring flaĢlardır çünkü objektifi kuĢatan bu halka 

biçimindeki lamba gerçekten gölgesiz görüntü verir. 
 

 Yanal ıĢık: IĢığın kaynağı konunun yan tarafındadır. Ön taraftan ziyade hafifçe 

arkaya kaymıĢ durumdadır. Üç boyutluluk izleminin ve renk veriminin iyi 

olması için sıkça baĢvurulan bir aydınlatma Ģeklidir. Yan ıĢık, kullanılması 

kolay bir Ģekildir ve daima iyi sonuç verir. 
 

 Ters ıĢık: IĢık kaynağı az veya çok konunun arkasındadır ve onu arkadan 

aydınlatır, gölgeler kameraya doğru uzar. Diğer aydınlatma Ģekillerine göre 

konu kontrastı daha yüksektir. Bu özelliği ters ıĢığı renkli fotoğraf için çok 

uygun olmadığını gösterir. Diğer taraftan bütün diğer aydınlatma Ģekillerine 

göre daha inandırıcı bir mekân ve derinlik hissi verir. Renkli çalıĢan 

fotoğrafçılar, ters ıĢığı kullanımı zor fakat iyi kullanıldığı zaman insanı 

ödüllendiren bir Ģekil olarak düĢünürler. Hemen hemen değiĢmez bir biçimde 

ters ıĢık kullanımı olağanüstü güzellikler ve ifadeler dünyasının kapısını aralar; 

en dramatik ıĢık formudur, ifadeyi ve atmosferi kuvvetlendirmede eĢsizdir. 
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 Tepe ıĢığı: IĢık kaynağı az çok konunun üzerindedir. Diğer aydınlatma Ģekilleri 

arasında en az fotojenik olanıdır çünkü düĢey yüzeyler, doğru renk verimi için 

yeterince aydınlanmaz. Gölgeler çok küçüktür ve derinlik ifadesi veremeyecek 

Ģekilde görüntüde yer alır. DıĢarıda bu, tipik öğle güneĢ ıĢığıdır. Fotoğrafa yeni 

baĢlayanlarca parlak ve güzel bulunduğu için tercih edilir. Deneyimli 

fotoğrafçılar, dıĢ çekimler için uygun zamanın, güneĢin nispeten alçakta olduğu 

sabah erken ve öğleden sonraki geç saatler olduğunu bilirler. 
 

 Alttan gelen ıĢık: Az çok konuların alttan aydınlatıldığı Ģekildir. Ġyi 

kullanılması zordur. 
 

1.3.3. Renk 
 

IĢığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir. 

Ġnsanlarda renk duygusunun oluĢması için bir cismin göze ıĢık göndermesinin yanında, gelen 

ıĢık karĢısında normal çalıĢan bir göz ve beyinde kusursuz bir görme merkezi gerekir. IĢığın 

göze gelmesi fiziksel, bu ıĢınlar karĢısında gözde meydana gelen iĢlemler fizyolojik, ıĢınların 

gözde algılanması olayı psikolojik olaydır. 

 

Fotoğraf 1.1: Renkler 

Renklerin hepsinin bir araya gelmesiyle oluĢan beyazlık ve siyahlık aslında 

renksizliktir çünkü beyaz ile siyah renk değil, renksizliktir. Siyah ile beyazın karıĢımından 

oluĢan çeĢitli değerdeki griler de nötr renklerdir. 
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Bir cisim, belli bir derece ısıtıldığında ya da gazlar bir enerji yardımı ile uyarıldığında, 

ısıtılmaya bağlı olarak çeĢitli uzunluklarda ıĢın saçar. GüneĢ de bu tür enerji kaynaklarından 

biridir ve dalgalar hâlinde ıĢın yayar. Renkleri belirleyen bu dalga boylarıdır. Buna göre, 

güneĢ ıĢınları tüm renkleri içeren bir ıĢık dalgasıdır. Beyaz olarak algıladığımız gün ıĢığı, 

spektrumunda kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, lacivert ve mor renkleri verir. Kısaca renk; 

bir ıĢık kaynağından yayılan ıĢınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonucu 

gözümüzün algıladığı duyumdur, diyebiliriz. 
 

1.3.4. Kontrast 
 

Kontrast, renklerin birbirlerine zıtlığıdır. Fotoğrafta en karanlık ve en aydınlık 

bölümler arasındaki, ıĢık yoğunluğudur.  
 

Bir ıĢık kaynağının yaydığı ıĢığın konu üzerindeki kontrastını belirleyen faktörler 

öncelikle konu-ıĢık kaynağı mesafesi ve ıĢık kaynağının konuya göre etkili ya da geçerli 

boyudur. Konu-ıĢık kaynağı mesafesi arttıkça ya da ıĢık kaynağının konuya göre etkili ya da 

geçerli boyu azaldıkça ıĢık kaynağının yaydığı ıĢınlar birbirlerine paralel hâle gelir. Bu da 

ıĢık ve yarattığı gölge arasındaki yoğunluk farkının artmasına ve ıĢık-gölge arasındaki geçiĢ 

bölgesinin daralmasına yol açar. 

 

Fotoğraf 1.2: Kontrastlık 

GüneĢ, dünyaya oranla oldukça büyük olmasına karĢın çok uzak bir mesafede 

bulunduğundan noktasal ıĢık kaynağı konumundadır. Bu da güneĢten gelen ıĢınların birbirine 

paralel olmasına neden olur; ancak bulutlu havalarda güneĢ artık yalnızca bulutları 

aydınlatmaktadır. Bu durumda büyük ya da geniĢ bir ıĢık kaynağı konumuna gelen bulutlar, 

yeryüzündeki konuları her yönden aydınlattığı ve yeryüzüne olan mesafesi de az olduğundan 

daha yumuĢak görüntülerin oluĢmasını sağlar. 
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1.4. IĢığın Formları 
 

IĢığın formları aĢağıdaki gibidir. 
 

1.4.1. Direkt IĢık 
 

IĢığın, kaynağından çıktıktan sonra hiçbir engelle karĢılaĢmadan konu üzerine geldiği 

formdur. Bu tür ıĢık yüksek kontrast ve parlaklık yaratır. 
 

1.4.2. Yansıyan IĢık 
 

IĢığın kaynağından çıktıktan sonra, doğal ya da yapay yollarla yansıyarak konu 

üzerine geldiği formdur. Bu tür ıĢık konu üzerinde düĢük kontrastlı bir etki yaratır. 

 

Fotoğraf 1.3: IĢık yansımaları 

1.4.3. Yaygın IĢık 
 

IĢığın belli bir süzgeçten geçirilerek konunun aydınlatıldığı formdur. Bulutlu havalar 

ve stüdyo fotoğrafçılığında kullanılan çeĢitli yumuĢatıcı malzemeler bu ıĢığa örnek 

gösterilebilir. 
 

1.5. IĢığın Fonksiyonları 
 

 IĢık, nesneleri görünür kılar.  

 IĢık, siyah-beyaz ayrıntıyı belirler. 

 IĢık, mekân ve derinliği sembolize eder. 

 IĢık, atmosfer yaratır. 

 IĢık, imgesel anlatım aracı olarak kullanılabilir. 



 

 8 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
IĢığın oluĢumu, ıĢığın fonksiyonları hakkında araĢtırma yapınız. 

 

Siyah beyaz ve renkli fotoğrafta kontrast nedir araĢtırma yapınız. AraĢtırmalarınızı 

raporlayınız ve sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Kaynak kitaplar 

 Ansiklopediler 

 Dergiler 

 Ġnternette ilgili siteler 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 IĢığın oluĢumu hakkında araĢtırma 

yapınız. 
 IĢığı yönlendiriniz. 

 IĢığın fonksiyonları hakkında araĢtırma 

yapınız. 

 DeğiĢik ıĢık formlarının özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Siyah beyaz fotoğrafta kontrast nedir 

araĢtırma yapınız. 

 DeğiĢik siyah beyaz fotoğrafları 

inceleyerek kontrast hakkında 

inceleme yapınız. 

 Renkli fotoğrafta kontrast nedir, 

araĢtırma yapınız. 

 Renkli fotoğrafları inceleyerek kontrast 

renklerin birlikte kullanıldığında kiĢinin 

üzerinde yarattığı etkiyi inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Belli ölçülerde kartonların çeĢitli sistemlere ya da sistemsizliklere göre bölümlenip 

kesilmesi, kesilen kısımların çıkarılması, burulması, bükülmesi, kırıĢtırılması ve boĢ dolu 

alanlar elde edilmesiyle ıĢık değerlerinin Ģekillendirmede anlatım olanaklarının araĢtırmasını 

yapınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 ÇeĢitli ölçülerde karton 

 Maket bıçağı 

 Cetvel 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kartonunuza eĢit aralıklarla kareler 

çiziniz. 
 

 Maket bıçağı yardımıyla çizdiğiniz bu 

karelerin içini boĢaltın 
 

 Kartonunuz bir kısmını buruĢturunuz.  

 Kartonunuz bir kısmını rulo hâlinde 

bükünüz. 
 

 Kartonunuz bir kısmını katlayarak 

biçimlendiriniz. 

 Aynı çalıĢmayı, farklı Ģekillerle de 

deneyebilirsiniz. 

 

 IĢık olaylarının daha iyi algılanabilmesi için yapılan bu Ģekillendirmenin 

ıĢık değerleriyle resimlenmesinde gözlemlerin kalıcılığı açısından 

önemlidir. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. IĢık oluĢumuyla ilgili bilgi topladınız mı?   

2. IĢığın önemini kavradınız mı?   

3. IĢığın özelliklerini araĢtırdınız mı?   

4. IĢığın formları hakkında bilgi topladınız mı?   

5. Topladığınız bilgileri sundunuz mu?   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ġki tip ıĢık vardır bunlar,……… ve ……..   ıĢıktır. 

2. ……… , ıĢığın yoğunluğunun ölçüsüdür. 

3. …… ……. , üç boyutluluk izleniminin ve renk veriminin iyi olması için sıkça 

baĢvurulan bir aydınlatma Ģeklidir. 

4. IĢığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye ……. denir. 

5. Kontrast, fotoğrafta ……. ……….. ve ….  ………..  bölümler arasındaki ıĢık 

yoğunluğudur. 

6. Direkt ıĢık ……. ……… ve ………. yaratır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde doğal ve yapay ıĢık kaynaklarını, 

özelliklerini doğru olarak analiz edebileceksiniz. 

 
 

 

 

 GüneĢ ıĢığının yapısını ve özelliklerini, yapay ıĢık kaynaklarını bu ıĢıkların 

enerji kaynaklarını ve özelliklerini araĢtırınız. 

 

2. IġIK KAYNAKLARI 
 

2.1. Doğal IĢık Kaynakları 
 

Doğal ıĢık kaynaklarının baĢında güneĢ ıĢığı gelir. Açık havada gün ıĢığının sağladığı 

aydınlatma, aslında güneĢten gelen ıĢınlarla, göğün yansıttığı ıĢınların toplamından ibarettir. 

Ayrıca ay da güneĢten aldığı ıĢığı yansıtan doğal ıĢık kaynağıdır. 
 

2.1.1. GüneĢ 
 

GüneĢ doğal ıĢık kaynağı olarak kabul edilir. 
 

2.1.1.1. GüneĢin Özellikleri 
 

GüneĢ özellikle ultraviyole A (320-400 nm) ve B(290-320 nm) olmak üzere ıĢınlarını 

tüm dünya yüzeyine yaymaktadır. Rakımın yüksek olduğu yerlerde ıĢınım miktarı, daha 

yüksek olmakla birlikte deniz kenarında, suyun içinde, çim ve kumdan yansıyan ıĢınların 

etkinliği de yüksektir. 
 

GüneĢ içindeki atom parçalanmaları enerjiye dönüĢtüğünde, bu enerjinin bir kısmı da 

ıĢık olarak yayılır. Dünyamız için güneĢten direkt olarak gelen veya atmosferden, aydan, 

dünya üzerinden yansıyan ıĢık, doğal ıĢık kaynağı olarak kabul edilir. GüneĢ ıĢığını 

prizmadan geçirdiğimizde altı renkten oluĢtuğunu görürüz.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 2.1: GüneĢ ıĢığı 

GüneĢten gelen elektromanyetik radyasyon çeĢitli dalga uzunluklarındadır. GüneĢten 

gelen elektromanyetik radyasyonun % 50’ si uzun dalga boyu, % 10’ u ise kısa dalga 

boyundadır. Bunlardan bir kısmı atmosferden geçerken gaz molekülleri tarafından yansıtılır. 
 

Atmosferin üst kısmına çarpan ve dalga boyu 300 anstrom olan ıĢınlar, burada yutulur. 
 

2.1.1.2. GüneĢ IĢığının Renklere Ayrılması 
 

Gün ıĢığı, beyaz renkte bir ıĢıktır; homojen bir yapıda değildir. Farklı dalga boyundaki 

ıĢıklar bir araya gelerek gün ıĢığını meydana getirir. Eğer gün ıĢığı bir prizmadan geçirilecek 

olursak gün ıĢığını oluĢturan ve her biri farklı dalga boyundaki ıĢıklara ve renklere ayrılır. 

Her biri farklı dalga boyundaki bu ıĢıklar, bizim renk diye adlandırdığımız, kavramı 

meydana getirir. Bu renkli ıĢık demetleri tekrar birleĢtirilirse beyaz gün ıĢığı meydana gelir. 

Beyaz ıĢığın, kendisini oluĢturan farklı dalga boyundaki renkli ıĢıklarına ayrılmasına ıĢık 

tayfı, renk tayfı denir.  

 

ġekil 2.1: Renk tayfı 
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IĢık tayfı incelendiği zaman, mordan kırmızıya doğru çeĢitli renkler oluĢur. Bu renkler 

alt alta sıralanırsa beyaz ıĢık Ģu renklerin birleĢiminden oluĢur. Sıralama, en büyük dalga 

boyundan küçüğe doğrudur.  
 

 Kırmızı 700 nm  

 Turuncu  

 Sarı  

 YeĢil  

 Mavi  

 Lacivert  

 Mor 400 nm  
 

Gün ıĢığının bileĢiminde en küçük dalga boyuna sahip olan ıĢıma, 400 nm ile mordur. 

400 nm’den daha küçük dalga boyuna sahip ıĢımaya ultraviole (UV) adı verilir.  
 

UV ile gün ıĢığı arasından sınır tam olarak 400 nm değildir. 350 nm’ye kadar olan UV 

ıĢımalar göz ile de görülebilir. Kesin bir sınır yoktur. Bundan dolayı fotoğrafta UV 

ıĢımaların olumsuz etkileri engellemek için UV filtreler kullanılır.  
 

En büyük dalga boyu ise 700 nm ile kırmızıdır. 700 nm’den daha büyük dalga boyuna 

sahip olan ıĢımalara da IR infrared adı verilir. 700 nm - 1350 nm arasındaki bölgeye de 

infrared bölgesi denir.  
 

2.1.2. Ay 
 

Aslında bir ıĢık kaynağı olmayan, sadece güneĢin ıĢığını yansıtır. 
 

2.1.2.1. Ayın Özellikleri 

 

Fotoğraf 2.2: Ay ıĢığı 
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Aslında bir ıĢık kaynağı olmayan, sadece güneĢin ıĢığını yansıtan ay, bir reflektör 

gibidir ancak izleyiciye psikolojik olarak birçok vurguyu anlatmaya yarar. Zaman kavramı, 

gece, mekânlar ay ile anlatılır. Gece geçen çalıĢmalarda görüntünün alınabilmesi için 

gereken ıĢık olarak ay ıĢığı mantığı kullanılır. Ay ıĢığı, karakter olarak Ģiddeti çok düĢük 

ama renk ısısı çok yüksek, mavinin hakim olduğu bir ıĢıktır. Bu nedenle çok geniĢ alanlarda 

ve doğada çalıĢırken, kelvin derecesi ve ıĢık Ģiddeti yüksek gün ıĢığı projektörleri ile ıĢık 

yapılır. Ay ıĢığının da gölgesi tektir. IĢık yaparken bu mantığı göz ardı etmemek gerekir. 
 

2.1.2.2. Yıldızların Özellikleri 
 

Yıldız, yoğun ve ıĢık saçan bir plazma küresidir. Bir araya toplanan yıldızların 

oluĢturduğu gökadalar, görünür evrenin hâkimidir. Gün ıĢığı dahil olmak üzere dünya 

üzerindeki enerjinin çoğunun kaynağı, bize en yakın yıldız olan güneĢtir. Diğer yıldızlar, 

güneĢin ıĢığı altında kalmadıkları zaman yani geceleri gökyüzünde görünür. Yıldızların 

parlamasının nedeni, çekirdeklerinde meydana gelen çekirdek kaynaĢması (füzyon) 

tepkimelerinde açığa çıkan enerjinin yıldızın içinden geçtikten sonra dıĢ uzaya ıĢıma 

(radyasyon) ile yayılmasıdır. Yıldızlar olmasaydı, ne yaĢam ne de öğelerin (element) büyük 

bir kısmı var olabilirdi. 
 

2.2. Yapay IĢık Kaynakları 
 

Yapay ıĢık kaynakları, katı ve sıvı yakıtlar yakarak ya da elektrik enerjisini ıĢık 

enerjisine dönüĢtürerek yapay ıĢık sağlar. 
 

2.2.1. Günlük YaĢamda Kullanılan IĢık Kaynakları 
 

Günlük yaĢamda kullanılan ıĢık kaynakları aĢağıdaki gibidir. 
 

2.2.1.1. Mum 
 

Mumlar, günümüzden yaklaĢık 2000 yıl önce ortaya çıktı. Mum, çevresi balmumuyla 

ya da don yağıyla sarılmıĢ bir fitilden oluĢur; yakılan fitilin alevi, balmumunun ya da don 

yağının bir bölümünü eritir. Böylece fitil sürekli yanarak ıĢık yayar. Bu bakımdan mum, 

kullanılması daha kolay bir yağ lambasıydı. Yağ lambaları ve mumlar, gaz yağıyla 

aydınlatmanın yaygınlaĢtığı 19. yüzyıla kadar baĢlıca yapay ıĢık kaynakları olmayı 

sürdürmüĢtür. 

 

Fotoğraf 2.3: Mum ıĢığı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Plazma_Fizi%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kada
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1ma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
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IĢık Ģiddetinin değerini bulmada kullanılan mum için çıkarılan formül; normal bir 

mumun 1metre mesafedeki bir noktaya etki ettiği ıĢığa bir lümen, 1metre mesafedeki 1m² 

yüzeye etkisi ise 1 lüks değerindedir yani bir mumun bulunduğu ortamda çekim yapmamız 

gerekirse, kameraya uzaklığı çok yakın olduğu durumlar haricinde diyaframa etkisi yok 

denecek kadar azdır. IĢık ısısı yaklaĢık 2300ºK civarında olduğundan sıcak bir renk içerir. 
 

Sadece elinde bir mum olan bir kiĢiyi çekeceğimizi düĢünürsek, mum yüzde titrek bir 

aydınlatma etkisi yaratır fakat bu ıĢığın çekim için az olduğunu düĢünerek mutlaka bir 

projektör ile takviye edilmesine, ıĢık Ģiddetinin artırılmasına ihtiyaç duyulacaktır.  
 

2.2.1.2. Gaz Lambası 
 

Gemici feneri, gaz lambası veya içinde mum olan gemici fenerleri mumdan biraz daha 

fazla ıĢık verir. Özellikle genel planlarda bir kiĢinin karanlıkta yürürken elinde hareketi ile 

güzel bir efekt alınabilir. Oda içinde yakılan bir kibrit ile ateĢlenen fener içindeki mum fitili 

önce parlak büyük bir ıĢık verir, sonra bu ıĢık yavaĢça sabit hâle gelir.  
 

2.2.1.3. Tungsten Lambalar 
 

Tungsten fitilli lambanın sağladığı ıĢık, etkisi olmayan bir gazla doldurulmuĢ bir 

ampulün içindeki tungsten fitilden elektrik akımı geçirilerek elde edilir. Akımın geçiĢi ile 

tungsten fitilin akkor hâline gelmesi sonucunda ıĢık elde edilir. Lambanın vereceği ıĢık 

miktarı ve renk ısı derecesi lambaya uygulanan akımın voltajına bağlıdır. Tungsten fitilli 

lambaların bir çeĢidi evlerde kullanılan ampullerdir ki, bunlara da fitille, fitilin gücü kadar 

voltaj verilir ve oldukça uzun süre ıĢık sağlanır. 
 

2.2.1.4. Floresan 
 

Fosfor ıĢıl lambalar da denir. Bu, lambalar buharlı lambalar ilkesinin geliĢmesinin 

sonucudur. Ġçi genellikle cıva buharı ile dolu bir tüpten oluĢan bir buharlı lamba tipidir. 

Buharlı lambalardan ayrımı tüp iç yüzeyinin floresan bir madde ile kaplanmıĢ olmasıdır. 

Floresan cisimler morötesi (ultraviyole) ıĢınları kırmızı ıĢık hâline çevirir ve lambanın ıĢığını 

beyaz yapar. Floresan lambaların sağladığı ıĢığın renk ısı derecesi, kullanılan floresan 

maddenin özelliğine bağlıdır. Doğal gün ıĢığı ve sıcak etkili olmak üzere değiĢik renk ısı 

derecelerinde yapılır. 
 

2.2.2. Endüstride Kullanılan IĢıklar 
 

Endüstri kullanılan ıĢıklar aĢağıdaki gibidir. 
 

2.2.2.1. Mor Ötesi IĢınlar 
 

Ultraviyole ıĢınlar için mor ötesi denilebilir. Mor ötesi ıĢık dalga boyunun, insan gözü 

tarafından görülemeyecek bölümündedir. Fotoğraf çekerken kullandığımız film UV ıĢığı da 

saptar. Bu UV ıĢık fotoğrafın renklerini ve kontrastlığını bozabilir. Bu nedenle UV ıĢınları 

absorbe eden filtreler kullanarak bu istenmeyen ıĢığı engellemeye çalıĢırız. 
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 UV Fotoğraf Teorisi 
 

Film yüzeyine saptanan ve görüntüyü oluĢturan ıĢık içinde geniĢ bir UV bandı 

bulunur. Özellikle UV - A/B bandı renkli UV fotoğrafların oluĢmasını sağlayan ıĢık dalgası 

boyundadır. 

 

Fotoğraf 2.4 :UV ıĢık  

Film üreticileri tarafından gerek deneysel, gerekse baĢka alanlarda kullanılması için 

UV filtreler üretmiĢlerdir. Sadece cisimlerden yansıyan UV ıĢığı saptayan bu filtreler aynı 

zamanda cismin görüntüsünü de oluĢturmaktadır. Bu görüntü bizim gözümüzün algıladığı 

normal ıĢık ve renkler olmadığından cisim farklı renklerde görünecektir. 
 

Herkes UV fotoğrafların mavi çıkacağını sanır ancak her renk maviye dönüĢmez. 

Oysa UV renk paletindeki birçok renk reflekte edilerek ve kendi aralarında dengeyi 

sağlayarak fotoğrafı oluĢturur. Temel renkler mor ötesi dalga boyunda UV filtre ile genelde 

sarı ve yeĢile dönüĢür.  
 

2.2.2.2. Kızıl Ötesi IĢınlar 
 

1800 yılında fizikçi Willliam Herschell, kızıl ötesi ıĢınları, güneĢ ıĢığı spektrumunu 

incelerken bulmuĢtur. En uzun dalga boylu ıĢındır. Kızıl ötesi ıĢınların en belirgin özelliği bu 

ıĢınları emen maddelerin ısınmalarıdır. Kızıl ötesi, görülebilen kırmızı ıĢıktan daha uzun 

dalga boyuna sahip, gözle görülmeyen ıĢınlardır. Isı detektörleri ile tespit edilenler en uzun 

dalga boyu olanlarıdır. YaklaĢık olarak, dalga boyları 0,8 mikron ile 1000 mikron 

arasındadır. Normal fotoğraf filmlerine tesir etmez ve normal optik aletlerle fark edilmez; 

bunun sebebi, enerjilerinin görülen ıĢığın enerjisinden oldukça düĢük olmasıdır. 
 

Bu ıĢınların kullanım alanları içinde; tıpta, hastalıkların iyileĢtirilmesi; bilimsel 

araĢtırmalarda, eski belgelerin incelenmesi; sanat alanında örneğin resim tablolarının hakiki 

olup olmadığının anlaĢılması; sinemada; bu sistemle çekilen filmlerin düzenlenmesi 

amacıyla kullanmak vardır. 
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GeliĢtirilen yeni hassas filmlerle, ıĢık vermeyen fakat sıcak cisimlerin fotoğrafını 

çekmek mümkün olmaktadır. Bu tür fotoğraflar, gün ıĢığında olabildiği gibi, karanlıkta da 

çekilebilir. 
 

2.2.2.3. X ıĢınları 
 

X-ıĢınları 1895’te Alman fizikçi Röntgen tarafından keĢfedilmiĢ ve o zaman için 

yapısı bilinmediği için bu isim verilmiĢtir. Adi ıĢıktan farklı olarak bu ıĢınlar görünmez 

cinstendir fakat doğru çizgiler boyunca yayılır ve fotoğraf plağı ıĢığın etkilediği Ģekilde 

etkiler. Diğer taraftan ıĢıktan çok daha fazla nüfuz edicidir ve insan vücudu, tahta, oldukça 

kalın metal parçaları ve diğer "saydam olmayan" cisimler içinden kolayca geçebilir. Bu 

özelliği ile tıpta, mühendislikte ve birçok bilim dalında kullanılmaktadır. 
 

X-ıĢınları elektromanyetik spektrumda ultraviyole ıĢık ile gama ıĢınları arasında yer 

alır. X-ıĢınları genellikle hızla hareket eden elektronların aniden frenlenmesinden ve bunların 

hareket enerjisinin bir iĢin kuantumuna dönüĢtürülmesinden elde edilir. Dalga boyları 

elektronların enerjilerine göre değiĢir. X-ıĢınları radyoaktif izotoplar ile de elde edilebilir. 

 

 

Fotoğraf 2.5 :X ıĢınları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Doğal ıĢık kaynakları, yapay ıĢık kaynakları, endüstride kullanılan ıĢınlar ve günlük 

yaĢantımızda en çok kullanılan ıĢık kaynakları hangileridir, araĢtırınız; konuyla ilgili bilgi 

toplayınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Kaynak kitaplar 

 Ansiklopediler 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Doğal ıĢık kaynakları hakkında bilgi 

toplayınız. 

 GüneĢin canlı yaĢamına etkilerini 

araĢtırınız. 

 Yapay ıĢık kaynakları hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Yapay ıĢık kaynaklarının enerji 

kaynaklarını inceleyiniz. 

 Endüstride kullanılan ıĢınların hangileri 

olduğunu araĢtınız, konuyla ilgili bilgi 

toplayınız. 

 Endüstride kullanılan ıĢınların 

sağlığımıza yararlarını ve zararlarını 

inceleyiniz. 

 Günlük yaĢantımızda kullandığımız en 

çok kullanılan ıĢık kaynakları hangileridir 

araĢtırınız konuyla ilgili bilgi toplayınız. 

 IĢık kaynaklarının canlılar üzerindeki 

etkilerini inceleyiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. IĢık kaynakları ile ilgili bilgi topladınız mı?   

2. Toplanan bilgilileri sundunuz mu?   

3. Doğal ıĢık kaynaklarını araĢtırdınız mı?   

4. Yapay ıĢık kaynaklarını araĢtırdınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 20 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Beyaz ıĢığın, kendisini oluĢturan farklı dalga boyundaki renkli ıĢınlarına ayrılmasına 

…… …… denir. 

2. ….. ……. ıĢık, dalga boyunun insan gözü tarafından görülemeyecek kısmındadır. 

3. Ay ıĢığı ………..  rengin hakim olduğu bir ıĢıktır. 

4. 400 nanometreden küçük dalga boyuna sahip ıĢımaya ……….  adı verilir. 

5. .. ………  saydam olmayan cisimlerden kolayca geçebilen, tıpta, mühendislikte ve 

birçok bilim dalında kullanılabilen ıĢınlardır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6.  AĢağıdakilerden hangisi yapay ıĢık kaynağıdır? 
 

A) Mum 

B) Ay 

C) GüneĢ 

D) Yıldız 
 

7.  AĢağıdakilerden hangisi doğal ıĢık kaynağıdır? 
 

A) Mum 

B) Yıldız 

C) Gaz Lambası 

D) Floresan 
 

8.  AĢağıdakilerden hangisi endüstride kullanılan ıĢık kaynağı değildir? 
 

A) Mor ötesi ıĢınlar 

B) Tunsgten lambalar 

C) Kızıl ötesi ıĢınlar 

D) X ıĢınları 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde ıĢık kanunlarını, ıĢığın dalga boyları ve 

dalga boyuna göre renk oluĢumunu doğru olarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 IĢık kanunlarını, ıĢığın dalga boyunu ve dalga boylarına göre renk oluĢumuyla 

ilgili araĢtırma yapınız, elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. IġIK KANUNLARI VE DALGA BOYLARI 
 

3.1. IĢık Kanunları 
 

IĢık kanunları aĢağıda anlatılmıĢtır. 
 

3.1.1. Yansıma 
 

Saydam olmayan cisimlerin yüzeyine çarpan ıĢınların büyük kısmı aynı açıda geri 

döner. Bu olaya yansıma denir. Bir cisim ne kadar pürüzsüz ve parlak olursa üzerine düĢen 

ıĢınları o kadar iyi yansıtır. 
 

Yansıma kanunları: 
 

 1. Gelme açısı, yansıma açısına eĢittir. 

 2. Gelen ıĢın, normal ve yansıyan ıĢın aynı düzlem içinde bulunur. 
 

 Aynaya gelen ıĢına, gelen ıĢın denir. 

 Gelen ıĢının aynaya düĢtüğü noktadan aynaya çizilen dikmeye normal denir. 

 IĢın bu noktadan yansıyarak döner. Bu dönen ıĢına yansıyan ıĢın denir. 

 Normal ile gelen ıĢının yaptığı açıya gelme açısı denir. 

 Normal ile yansıyan ıĢının yaptığı açıya yansıma açısı denir. 
 

IĢığın bazı metallerin üzerine çarptığında, metalden elektron çıkararak metalde küçük 

bir elektrik akımına sebep olduğu 1880'lerden itibaren biliniyordu. 1903 yılında Fransız 

Phillipp Lenard, metal yüzeye çarpan ıĢık miktarı artırıldığında dıĢarı fırlayan elektronların 

enerjisinin aynı kaldığını fakat buna karĢılık çıkan elektronların sayısının arttığını deneyle 

gösterdi. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bu bilimsel bulgulara dayanarak ıĢığın çeĢitli maddelerden yansıması sonrasındaki 

teknik verilerin alındığı bir deneyler serisi yapılarak hangi maddelerin ne Ģekilde ıĢığı 

yansıttığı tespit edildi. Projektörlerin aynaları, reflektörler bu özelliğe göre üretilmektedir. 
 

Ortamda ilerleyen bir ıĢık ıĢını, ikinci ortamın sınırına gelince eğer bu ortamın içinden 

geçemiyorsa, ortam yüzeyine geldiği açıyla aynı açıyı yaparak çarptığı ortamdan 

uzaklaĢmaya baĢlar, buna yansıma denir. Eğer ıĢın pürüzsüz, diğer bir deyiĢle ayna gibi bir 

yüzeyden yansıyorsa buna verilen isim düzgün yansımadır. Düzgün yansıma da paralel 

gelen ıĢık ısınları yine paralel olarak yüzeyden ayrılır. 

 

ġekil 3.1: IĢığın yansıması 

Eğer yüzey düzgün değil ise cisim bu gelen ıĢıkları düzensiz olarak saçar, buna da 

dağınık yansıma denir. Yüzeyin düz / pürüzlü olmasını, ıĢığın dalga boyu belirler. Eğer 

yüzey değiĢimleri ıĢığın dalga boyuna göre küçük farklılıklar gösteriyorsa yüzeyimiz düzgün 

bir yüzey gibi davranacaktır. 

 

ġekil 3.2: IĢığın yansıması 

Tam yansıma da yansıtıcı yüzey kırılma indisi farkından kaynaklanmaktadır. Eğer ıĢık 

yoğun bir ortamdan daha az yoğun bir ortama yönelirse bir de kritik açıdan daha büyük bir 

açıyla gelirse ikinci ortama girmek yerine yüzeylerin arasında bir ayna varmıĢ gibi geri 

yansır bu olaya da tam yansıma denir.  
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3.1.2. Kırılma 
 

Bir saydam ortamdan baĢka bir saydam ortama geçen ıĢık demetinin bir kısmı bu iki 

ortamı ayıran yüzey üzerinde yansırken, ıĢık demeti doğrultusunu değiĢtirerek diğer ortama 

geçer. IĢığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultusunu değiĢtirmesine ıĢığın 

kırılması denir. 
 

Gelen ıĢın, kırılan ıĢın ve normal, aynı düzlemde bulunur. Belirli ortamlar için geliĢ 

açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranını sabit olur. Snell Kanunu (sin i / sin r = 

a). IĢık, yoğunluğu az ortamdan yoğunluğu fazla olan ortama girdiğinde hem daha fazla 

açıyla kırılır hem de hızı azalır. 

    

ġekil 3.3 : IĢığın kırılması 

Gelen ıĢığın, geliĢ açısı büyüdükçe kırılma açısı da büyür. Kırıcı ortamın yoğunluğu 

arttıkça kırılma da daha büyük olur. Kırılan ıĢın doğru boyunca yayılır. Terk edilen hat, 

kırılan hat ve normal tek bir düzlemde yani görüntü yüzeyinde yer alır. Dik ıĢın kırılmaz. 

 

ġekil 3.4: IĢığın suda ve titanyum beyazında kırılması 

Kırılma, saydam ortamın yoğunluğuna bağlıdır. IĢık yoğunluğu az ortamdan 

yoğunluğu çok ortama girdiğinde hızı azalır yani belirli bir dalga uzunluğu ile gelen ıĢın, 

ortam değiĢtirdiğinde eğer bu ortam daha yoğunsa dalga uzunluğu kısalır. 
 

Aynı zamanda gelen ıĢığın belirli bir kısmı saydam cismin yüzeyinden geri 

yansımakta ve bir kısmı sadece cisim içine girebilmektedir. IĢık ıĢınlarının saydam bir 

ortamdan yoğunluğu farklı baĢka bir saydam ortama geçerken doğrultularını değiĢtirir. Bu 

olaya kırılma denir. 
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Bir su bardağı boĢken kaleminizi içine koyup değiĢik açılardan kaleme bakarak 

görünüĢünü inceleyiniz. ġimdi ise bardağa su koyup aynı iĢlemi tekrar ediniz. Öncekine göre 

kalemin görüntüsünün nasıl değiĢtiğini inceleyiniz. Bardak boĢken bardağa bir metal para 

koyunuz. Bardağa bir pipet aracılığıyla bakarak metali görmeye çalıĢınız Ģimdi ise bardağı su 

ile doldurunuz ve çubuk vasıtasıyla tekrar bakınınız. Metal para biraz önce baktığınız yerde 

mi? ġimdi ise size bir soru hiç balık tutmaya gidip elinizle balık yakalamaya çalıĢtınız mı? 

Balıkları yakalayamadığınızı fark etmiĢsinizdir. Sebebini açıklar mısınız? Yağmur yağdıktan 

sonra gök kuĢağı oluĢtuğunu görmüĢsünüzdür. ĠĢte bunların hepsinin ana sebebi kırılmadır. 

Sıcak yaz günlerinde yollarda su birikintisi görürüz ve ya çölde serap dediğimiz olayları 

görürüz iĢte bunların hepsi ıĢığın kırılmasından kaynaklanan olaylardır. 
 

  Kırılma Kanunları  
 

 1-Gelen ıĢın, normal, kırılan ıĢın ve ayırma yüzeyi aynı düzlemdedir. 

  

 2-IĢık ıĢınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale 

yaklaĢarak kırılır. 

 3-Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaĢarak 

kırılır. 
 

Ġki saydam ortamı birbirinden ayıran düzleme ayırma yüzeyi denir. IĢığın ayırma 

düzlemine değdiği noktadan bu düzleme çizilen dik doğru normal adını alır. Gelen ve kırılan 

ıĢının izlediği yollar ise gelen ıĢın ve kırılan ıĢın adını alır. Gelen ıĢının normal ile yaptığı 

açıya gelme açısı; kırılan ıĢının normal yaptığı açıya ise kırılma açısı denir. Gelen ıĢın, 

normal ve kırılan ıĢın aynı düzlem içindedir. 
 

Kırıcılık özelliği saydam ortamın yoğunluğu ile ilgilidir. Ortamların bu özellikleri 

kırılma indisi denilen sayılarla ifade edilir. Örneğin havanın kırılma indisi 1, camın kırılma 

indisi 1,5, suyun kırılma indisi 1,33, elmasın kırılma indisi 2,42’dir. Bu rakamlar ıĢığın bu 

ortamlardaki hızarıyla orantılıdır. Bu rakamları, küçük olan az kırıcı büyük olan ise çok 

kırıcı olarak da düĢünebiliriz. 
 

3.1.3. Yayılma 
 

IĢık, aynı ortamda doğru yolla yayılır. Bir ıĢık kaynağından çıkan ıĢığın bir kısmının, 

ıĢığı geçirmeyen bir cisim tarafından engellenmesi sonucu gölge oluĢur. Gölge, ıĢığın doğru 

yolla yayıldığını gösterir. IĢık doğrusal ıĢınlar Ģeklinde yayılır. Bunun sonuçlarından biri 

cisimlerin gölgelerinin kendilerine benzemesidir.  
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3.2. IĢığın Dalga Boyları 
 

Her ıĢının bir dalga boyu vardır. 
 

3.2.1. Dalga Boyu Kavramları 
 

Bu dalga boyu ıĢığın görünür-görünmez ya da elektromanyetik spektrumda nerede ve 

ne özellikte olduğunu belirler. Örneğin infrared (kızıl ötesi) ıĢınlar insan gözünün 

algılayabileceği sınırın altındadır. 

 

ġekil 3.5: Dalga boyları 

Bir ıĢın demetinin nüve içerisinde ilerleme hızı, dalga boyuna bağlıdır. Örneğin mor 

olan yani mor renkli ıĢığın dalga boyu 455 nm, kırmızı ıĢığın dalga boyu 620 nm’dir.  
 

GüneĢten gelen elektromanyetik radyasyon, çeĢitli dalga uzunluklarındadır. GüneĢten 

gelen elektromanyetik radyasyonun % 50’si uzun dalga boyu, % 10’u ise kısa dalga 

boyundadır. Bunlardan bir kısmı atmosferden geçerken gaz molekülleri tarafından yansıtılır. 

Atmosferin üst kısmına çarpan ve dalga boyu 300 anstrom olan ıĢınlar burada yutulur. 
 

 X ıĢınları 100 nm 

 Mor Ötesi ( ultraviole ) IĢık 100 - 400nm 

 Görülebilir IĢık 380 – 720 nm 

 Kızıl Ötesi ( infrared ) IĢık 7000 - 10.000.000 mikron 

 Mikro Dalgalar 1000 - 1.000.000 mikron veya 0.1 – 100 cm 

 Orta ve Kısa Dalga Radyo sinyali 100 cm 
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GüneĢ ıĢığının 380–720 nanometre arasındaki bölümü insan gözü tarafından 

görülebilir. Ġnsan gözü üç ana renge karĢı daha çok duyarlıdır. YeĢil, mavi ve kırmızı. YeĢil 

renk gözün en duyarlı olduğu ve en iyi gördüğü renktir. 
 

Herhangi bir dalganın iki temel özelliği dalga boyu ve frekansıdır. Dalga boyu, 

birbirine komĢu iki dalganın tepe noktaları arasındaki mesafedir. Frekans ise, belli bir 

noktadan belli bir zaman birimi içinde geçen dalga adedidir. Dalga boyu ile frekansın 

çarpımı, ıĢığın yayılma hızını verir. IĢığın dalga boyu, mavi ıĢık için yaklaĢık 380 nanometre, 

kırmızı ıĢık için 760 nanometre'ye kadar uzanır. IĢığın frekansı ise 600 milyar adettir. Bu 

ifadeye göre ıĢığın saniyede 600 milyar defa yanıp söndüğünü söyleyebiliriz. Yayılma hızı 

ise saniyede yaklaĢık 300.000 km'dir. Bu ölçüler yaklaĢık boĢluk ortamı için geçerlidir. Daha 

yoğun ortamlarda bu ölçüler değiĢir.  
 

Herhangi bir objenin görülebilmesi için ya kendisinin bir ıĢık kaynağı olması ya da 

üzerine düĢen herhangi bir ıĢığı yansıtması gerekir. IĢık kaynağı olmayan cisimler 

özelliklerine göre kendi üzerlerine düĢen ıĢınların bir kısmını az veya çok yansıtır. 
 

Fotoğraf söz konusu olduğunda, ıĢığın dört temel özelliği vardır. Bunlar: parlaklık, 

yön, renk, kontrasttır. IĢık ayrıca üç ana Ģekilde de incelenebilir: Direk ıĢık, yansıyan ıĢık, 

filtrelenmiĢ ıĢık. Pratik olarak ise iki tip ıĢık vardır; doğal ve yapay ıĢık. 
 

3.3. IĢığın Dalga Boylarına Göre Renk OluĢumu 
 

Renklerin belirleyen bu dalga boylarıdır. Beyaz ıĢık tüm renkleri içeren bir ıĢık 

dalgasıdır. Bu durum, ıĢık bir prizmadan geçirildiğinde gözle de görülebilir; ıĢık dalga 

boylarının kırınımı ile oluĢtuğu renk birimlerine ayrılır. Buna ıĢık tayfı (spektrum) denir. 
 

IĢınların bazıları gözle görülebilirken, bazılarını gözle algılamak mümkün değildir. 

CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) 380 nm ile 780 nm arasındaki dalga 

boylarını “görülebilir” olarak belirlemiĢtir. Bu görülen ıĢığın 380 nm’ den (mavi) 700 nm’ ye 

(kırmızı) değiĢen kombinasyonlarıdır. 
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ġekil 3.6: IĢığın dalga boyları 

Belli bir dereceye kadar ısıtılan siyah cisimlerde ıĢın saçar (radyasyon). Fizikte, bu 

cisimlerin yaydığı ıĢına, renk sıcaklığı (Farbtemperatur) adı verilir.  

     

ġekil 3.7 : "farbtemperatur" ile etiketlenen fotoğraf 

Renk sıcaklığı Kelvin derecesi (K) ile ölçülür 0 Kelvin derecesi -273,15°C (santigrat) 

dereceye, 20°C, 293,15 Kelvin dercesine, ortalama gün ıĢığı ise 5000-5500 Kelvin 

derecesine (renk sıcaklığına) eĢittir. DüĢük düzeydeki renk sıcaklığı, insan gözü tarafından, 

kırmızı yönünde bir renk, yüksek renk sıcaklığı ise mavi yönünde bir renk olarak algılanır. 

Morötesi (UV) ve kızılötesi (IR) ıĢınlar ise, gözle algılanamayan ıĢık dalgalarıdır. 
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3.3.1. Renk OluĢumu  
 

Gördüğümüz çoğu renk "absorpsiyon" yolu ile oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.8: Renk  

Burada bir madde, gelen ıĢıkta bazı dalga boylarını absorbe ettikten sonra geriye 

sadece göründüğü renge ait dalga boylarını yansıtır. Transparan maddeler yansıttığı renkte 

değil, içinden geçirdiği dalga boyları renginde görünür. Bazı floresan boyalar aldıkları ıĢığı 

dalga boyunu değiĢtirerek farklı bir renkte ve dalga boyunda yansıtır. Fosforesan boyalar ise 

aldıkları ıĢığı depolayıp uzun süre saçabilir. Bazen ıĢığın kendisi renklidir. IĢığın kaynağı 

kırmızı alev gibi sıcak veya neon/ateĢ böceği kimyasal ıĢığı gibi soğuk olabilir.  
 

Sabun köpüğünde ve su yüzeyindeki ince filmlerde birbirine çok yakın iki yansıtıcı 

yüzey vardır. OluĢan renkler, iki ayrı yüzeyden yansıyan ıĢık dalgaları arasında oluĢan 

interferans sonucu oluĢur. Bazı kelebek ve böceklerdeki doygun mavi ve yeĢiller, CD ve 

plaklardaki renkler, difraksiyon (saçılma) yoluyla oluĢur. En değerli yeĢil renk, bu yolla 

oluĢur. Gökyüzünün mavisi ise, toz ve su parçacıkları tarafından saçılan kısa dalga 

boylarından oluĢur.  
 

Görme iĢi, nefes alma gibi kendiliğinden geliĢen bir eylem değildir. ÇeĢitli insanlar 

renk uyumundan bahsederken farklı Ģeylerden bahsettikleri çok kolay anlaĢılabilir. Görünen 

Ģeyler renk, form, doku, gölge, hareket ve anlam açısından değerlendirilir. Gördüklerimizi 

kıyaslama yoluyla değerlendirdiğimizi söylersek çok yanlıĢ olmaz. 
 

3.3.2. Renk Analizi 
 

 IĢık, nesneleri görünür kılar,  

  IĢık, siyah-beyaz ayrıntıyı belirler,  

 IĢık, mekân ve derinliği sembolize eder, 

 IĢık, atmosfer yaratır,  

  IĢık, imgesel anlatım aracı olarak kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
IĢık kanunları, ıĢığın dalga boyları ile ilgili çeĢitli kaynaklardan topladığınız bilgileri 

dosyalayarak sununuz. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Kaynak kitaplar 

 Ansiklopediler 

 Dergiler 

 Ġnternette ilgili siteler 

 Dosya 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 IĢık kanunları ile ilgili çeĢitli 

kaynaklardan bilgi toplayınız. 
 IĢık kanunlarının etkilerini inceleyiniz. 

 IĢığın dalga boyları ile ilgili çeĢitli 

kaynaklardan bilgi toplayınız. 

 IĢığın dalga boylarının görmemize 

etkilerini inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri dosyalayarak 

sununuz. 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. IĢık kanunları ile ilgili bilgi topladınız mı?   

2. Toplanan bilgilileri sundunuz mu?   

3. IĢığın dalga boyları ile ilgili bilgi topladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Saydam olmayan cisimlerin yüzeyine çarpan ıĢıkların aynı açı ile geri dönmesine 

……… denir. 

2. IĢığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultusunu değiĢtirmesine ………  

………. denir. 

3. …… nm ile ……. nm arasındaki dalga boyları görülebilir dalga boylarıdır. 

4. Belli bir dereceye kadar ısıtılan cisimler ıĢın saçar, fizikte cisimlerin yaydığı bu ıĢına 

…… ………. denir. 

5. Ġnsan gözü üç renge çok duyarlıdır. Bu renkler ……, ……… ve ……… dır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde rengin tanımını, önemini, oluĢumunu ve 

sentezini doğru olarak analiz edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Renk, önemi, özellikleri, oluĢumu ve renk senteziyle ilgili araĢtırma yapınız, 

elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

4. RENK 
4.1. Tanımı 

 

Fotoğraf 4.1: Renkler 

Renk, dünyayı ve gözü aydınlatan ıĢık kaynaklarının, çevremizdeki cisimlerden 

yansıyan, görünebilen ıĢığın dalga boylarındaki değiĢimdir. Ġnsanların renklerin algılanması, 

ıĢığa, ıĢığın cisimler tarafından yansıtılıĢına ve öznenin göz yardımıyla beyne iletilmesi 

sayesinde gerçekleĢir. Göz tarafından algılanan ıĢık, retinada sinirsel sinyallere dönüĢtürülüp 

buradan optik sinir aracılığıyla beyine iletilir. Göz, üç temel birleĢtirici renk olan, kırmızı, 

yeĢil ve maviye tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları 

olarak algılar. Renklerin algılanıĢı dıĢ koĢullara bağlı olarak değiĢir. Aynı renk güneĢ 

ıĢığında ve mum ıĢığında farklı algılanacaktır fakat insanın görme duyusu ıĢığın kaynağına 

uyum sağlayarak, bizim her iki koĢuldakinin de aynı renk olduğunu algılamamızı sağlar. 
 

Tat alma, duyma, dokunma ve diğer duyularımızda da olduğu gibi renklerin algılanıĢı 

da kiĢiden kiĢiye değiĢir. Bir rengi sıcak, soğuk, ağır, hafif, yumuĢak, kuvvetli, heyecan 

verici, rahatlatıcı, parlak veya sakin olarak algılayabiliriz; ancak bu tanımlama, kiĢinin, 

kültür, dil, cinsiyet, yaĢ, ortam veya deneyimlerinden kaynaklanır. Kısacası diyebiliriz ki 

herhangi bir renk, iki ayrı insanda asla aynı duyguları uyandırmayacaktır. Ġnsanların gamma 

ıĢınına duyarlılıklarıyla da birbirlerinden ayırmak mümkündür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bir nesnenin Ģekli de bu farklılıklardan birini oluĢturmaktadır. Büyük bir ihtimalle, 

katalogdan seçtiği bir ürünün rengi, asıl rengi ile katalogdaki rengi arasında hiçbir ilgisi 

olmadığını fark eden kiĢi sayısı hiç de az değildir. 
 

IĢık, aydınlattığı nesnenin algılanmasını sağlayan araç olarak da tanımlanır. Biz bir 

nesneyi ancak gözlerimiz nesnenin yansıttığı ıĢık tarafından uyarıldığı zaman görür ve bunu 

bir renk olarak algılarız. 
 

Dünyayı ve gözü aydınlatan ıĢık kaynaklarının, çevremizdeki cisimlerden yansıyan, 

görünebilen ıĢığın dalga boylarındaki değiĢimdir. YaĢamımızda sürekli olarak karĢımıza 

çıkan bir kavramdır. Genel olarak rengi Ģöyle tanımlayabiliriz. IĢığın, cisimlere çarptıktan 

sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye renk denir. 
 

4.2. Önemi 
 

IĢığın göze gelmesi fiziksel, bu ıĢınlar karĢısında gözde meydana gelen iĢlemler 

fizyolojik, ıĢınların gözde algılanması olayı psikolojik olaydır. Bu olaylardan birinin 

eksikliği görsel algılamayı zorlaĢtırır. Renklerin psikolojik ve fizyolojik açıdan büyük önemi 

vardır. Psikolojik açıdan ruhsal, zihinsel ve duyusal olarak direkt etkisini görürüz. Fizyolojik 

olarak renk gözdeki retina ağı ile ıĢığın yakalanıp, beyne iletilmesidir.  
 

4.3. Özellikleri 
 

Rengin üç temel özelliği vardır: doygunluk, tonlama ve aydınlık. Bu özellikler bir 

görüntüyü kaydederken kullanılan sistemlere, bazı teknik değerler verilmesi sayesinde, 

uluslararası bir standart sağlamıĢtır. Film ile çalıĢırken renklerin doygunluğunun ve genel 

parlaklığın sağlanması gerekmektedir. Bu aynı zamanda filmin ıĢık kalitesini ve filmin 

ömrünü de artıracaktır, aksi takdirde filmin zamanla emülsiyon tabakası üzerinde renk değer 

kayıpları meydana gelecek ve arĢiv değerini etkileyecektir. Aynı durum elektronik 

sistemlerde de gözlemlenmektedir. Elektronik sistemlerde toleranslar daha azdır. Renklerin 

parlaklığı ve doyumu, renkler arasındaki tonlamalar hata kabul etmez. 
 

 Doygunluk 
 

Doygunluk rengin ıĢığı yeterince yansıtması ve parlaklığıyla ilgilidir. O rengin, aynı 

ıĢık ortamında renksiz bir gri tonuna oranıyla hesaplanır. Doygunluk azaldıkça renk, rengini 

yitirir ve siyaha yaklaĢır. Doygunluk sıfır olduğunda, renk siyahtır. Çekim yapılırken yeterli 

ıĢık ortamı sağlanmadığında nesnelerin renkleri yansımadan grileĢme oluĢmaktadır. Bu 

duruma “renkler ıĢığa doymadı” deriz; aksi bir durumda yani ıĢığın fazla uygulandığında ise 

cisimlerden yansıyan renklerin beyaza yaklaĢtığını, parlak yüzeylerde ise ıĢığın patladığını 

görürüz. Renklerin doygunluğunun az veya çok olması görüntü kalitesini etkileyecektir; bu 

nedenle tam doygunluğun sağlanması gerekir. 



 

 33 

 

A: Tonlama              B: Aydınlık           C: Doygunluk 

ġekil 4.1: Rengin özellikleri 

 Tonlama 
 

Tonlamalar renklerin, ıĢık spektrumunda sıralandığı gibi, mor, mavi, cyan, yeĢil, sarı, 

turuncu ve kırmızı olmak üzere altı renk ve bu renklerin aralarında oluĢturdukları herhangi 

bir birleĢimden meydana gelen ara renkler Ģeklinde sınıflandırılmasını sağlayan özelliktir. 
 

Ton farklılıkları, gözün algıladığı ıĢığın dalga boyundaki değiĢimlere bağlıdır. 

Tonlamalar görsel olarak kırmızı, yeĢil, mavi ve yeniden mavi, yeĢil, kırmızıya dönen bir 

renk dairesi Ģeklinde gösterilebilir. 
 

 Aydınlık 
 

Aydınlık rengin koyuluğu ve açıklığını belirtir. Aydınlık oranını ıĢığın değdiği fiziksel 

yüzeyin yansıtma derecesi belirler. Aydınlık arttıkça renk daha açık, azaldıkça daha koyu 

görünecektir. 
 

Kromatik ve akromatik renkler; akromatik renkler beyaz, siyah ve gridir. Renk 

özellikleri ve doygunlukları yoktur. Kromatik renkler, “renk” olarak algıladıklarımızdır; 

beyaz, siyah ve gri olmayanların tümüdür. 
 

4.4. Renk OluĢumu 
 

Beyaz olarak algılanan ıĢık homojen bir ortam olmayıp farklı dalga boylarının 

karıĢımından meydana gelmiĢtir. 
 

4.4.1. Spektrum 
 

Beyaz olarak algılanan ıĢık homojen bir ortam olmayıp farklı dalga boylarının 

karıĢımından meydana gelmiĢtir. Bu dalga boyları birbirlerinden görsel olarak ayrılabilir. Bu 

iĢi gerçekleĢtiren cihaz bir prizma ya da bir spektroskoptur sonuçta ortaya spektrum adı 

verilen ve ıĢığın içindeki farklı dalga boylarının her birinin farklı bir renk bandı olarak 

görüldüğü bir ıĢık kuĢağı ortaya çıkar. Spektrumun en bilinen örneği gökkuĢağıdır. 
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GökkuĢağının renkleri, güneĢ ıĢınlarının, havada asılı bulunan çok fazla miktardaki su 

damlacığına çarparak kırılıp yayılmasından kaynaklanır. Klasik Newton spektrumu yedi 

farklı rengi tanımlar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, mor, eflatun. 

 

ġekil 4.2 

Evrende birbirine karıĢmadan yol alan elektro magnetik ıĢınlar dalga boyları 

bakımından birbirinden farklıdır.  
 

Göz içindeki ağ tabakasında bulunan sinir lifleri elektromanyetik kuĢak içinde 390 ile 

770 milimikron uzunluğundaki dalgalara duyarlıdır. Elektromanyetik kuĢak içinde gözün 

görebildiği, beyaz ıĢığın kapladığı alana visible spectrum denir.  

Cosmic
Rays

Long
Rays

Long
Wave

Ultra 
Violet

İnfra 
Red

Cosmic
Rays

Short 
X

Radar Rd. Tv.
Dalgaları 

GÖRÜNMEYEN KUŞAK GÖRÜNMEYEN KUŞAK

ELEKTROMAGNETİK SPECTRUM

 
VİOLET

MOR

ULTRA 
VİOLET

BLUE GREEN YELLOW İNFRAREDRED

MOR ÖTESİ KIZIL ÖTESİ

4000 A 5000 A 6000 A 7000 A

400 milimikron (400-700) milimikron 700 milimikron

Uzunluğundaki dalgalalara duyarlıdır. ġ

ġekil 4.3: Elektromagnetik spectrum 
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4.5.3. Ana Renkler ve Tamamlayıcı Renkler 

 

ġekil 4.6: Ana renkler ve tamamlayıcı renkler 

Renk çemberi dikkatlice incelendiği zaman, üç ana (esas) renk olduğu görülür. Bunlar 

SARI, KIRMIZI ve MAVĠ renklerdir. Bu ana renklerin ikiĢer ikiĢer aynı ölçüde 

karıĢmasından meydana gelen renklere ara (yardımcı) renk denir. Bunlar da TURUNCU, 

YEġĠL ve MOR renklerdir. 

Kırmızı Sarı Mavi 

Turuncu Yeşil Mor 

Kırmızı   + Sarı = Turuncu 

Sarı   + Mavi = Yeşil 

Mavi   + Kırmızı = Mor 

ġekil 4.7: Ana ve yardımcı renkler 

Mavi ile mor rengin arasındaki yedinci renk lacivert, mavinin bir tonu olduğu için 

sınıflandırmaya konulmamaktadır. 
 

Doğada bulunan bütün renkler yukarıda gördüğümüz ana renklerden doğar. Bunların 

arasında olmayan siyah ve beyaz Ģu Ģekilde meydana gelir. Bir cisim güneĢ ıĢığında depo 

olmuĢ renkleri, yansıtmayıp yutuyorsa siyah, eğer tümünü yansıtıyorsa beyaz olarak görünür. 
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ġekil 4.8: Ton çubuğu 

Bir renge siyah ya da beyaz katılırsa o rengin tonları elde edilir. Örneğin maviye biraz 

siyah katılırsa mavinin koyu tonu, beyaz katılırsa mavinin açık tonu elde edilir. Bu durumda 

mavi renk olarak kalmıĢ fakat tonları değiĢmiĢtir. Siyah ya da beyazla tonları değiĢtirilen 

renkler, kıymetlerinden kaybeder. Derinlik vermek için bu yola baĢvurarak yapılan 

resimlerin renklilikleri azalır. Bu nedenle siyah, beyaz ve bunların karıĢımından meydana 

gelen griler, renk olarak sayılmaz. 

 

Siyah   + Beyaz = Gri 

ġekil 4.9: Tonları değiĢtiren renkler 

Ana renkler dediğimiz kırmızı, sarı, mavi kendi aralarında eĢit ölçülerde 

karıĢtırıldığında, yardımcı renkler olan turuncu, yeĢil, moru meydana getirdiğini gördük. Bu 

üç ana renk yine kendi aralarında bu kez de değiĢik ölçülerde karıĢtırılırsa güneĢ ıĢığında 

bulunan altı rengin sayısız dereceleri bulunur. 
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SARI + ÇOK MAVİ = KOYU YEŞİL 

SARI + ÇOK KIRMIZI = KOYU TURUNCU 

KIRMIZI + ÇOK SARI = AÇIK TURUNCU 

KIRMIZI + ÇOK MAVİ = LACİVERT 

MAVİ + ÇOK SARI = AÇIK YEŞİL 

MAVİ + ÇOK KIRMIZI = ERGUVAN 

SARI + AZ MAVİ = AÇIK YEŞİL 

SARI + AZ KIRMIZI = AÇIK TURUNCU 

ġekil 4.10: Renklerin karıĢımı ve ortaya çıkardığı renkler 

4.4.2. Rengin OluĢumu 
 

Doğadaki varlıkların kendilerine özgü bir renkleri yoktur yani gerçekte renksizdir; bu 

yüzden karanlıktaki bir varlığın rengini göremeyiz ancak bir ıĢık kaynağı olduğunda renkleri 

fark ederiz. Rengin oluĢumunu Ģu Ģekilde açıklayabiliriz. GüneĢ ıĢığını bir cam prizmadan 

geçirdiğimizde, renkler ayrıĢarak yedi renk ortaya çıkar. Bu renkler; kırmızı, turuncu, sarı, 

yeĢil, mavi, lacivert ve mordur. Örneğin bu renk ayrıĢımını gökkuĢağında gözleyebilirsiniz. 

GüneĢ ıĢığında depo olmuĢ bu renk grupları, herhangi bir cisim üzerine geldiğinde, o cisim 

renklerin bir kısmını yutar, bir kısmını da yansıtır. Bunun sonucunda cisimler bize 

yansıttıkları renkte görünür. Doğadaki bütün varlıkların rengi bu Ģekilde ortaya çıkar. 

Örneğin bir ağacın yeĢil renkte görünmesi, onun güneĢ ıĢığından altı rengi yutup, sadece 

yeĢili yansıtması sonucudur. Renk, birçok farklı yolla oluĢturulabilir ve bunların çoğu aynı 

ortak prensibe göre çalıĢır. Bir rengin oluĢabilmesi, fotoğraflanabilmesi ve görülebilmesi için 

o rengin gözlemlenen cismi aydınlatan ıĢığın spektrumunda mevcut bulunması gerekir. Eğer 
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belli bir ıĢığın spektrumunda, belli bir rengi, mesela kırmızıyı oluĢturan dalga boyları yok ise 

güneĢ ıĢığı altında kırmızı görülen bir obje, söz konusu ıĢığın altında bakıldığında kırmızı 

gözükemez.  
 

4.5. Renk Sentezi 
 

Renk sentezi aĢağıdaki gibidir. 
 

4.5.1. Toplamsal Renk Sentezi 
 

Üç ana renk, kırmızı, mavi, yeĢil ayrı projektör ile beyaz bir ton üzerine 

düĢürüldüğünde, ana renklerin üst üste geldiği yerlerde yardımcı renkler (cyan, magenta, 

sarı), üç ana rengin üst üste geldiği bölgede ise beyaz görülür. Buna toplamsal renk 

karıĢımı denir. AĢağıda toplumsal renk karıĢımının Ģekli yer almaktadır. 

       

ġekil 4.4 : Toplamsal renk karıĢımı 

4.5.2. Çıkarmalı Renk Sentezi 
 

Üç yardımcı renk, cyan, magenta, sarı, ayrı projektor ile beyaz bir ton üzerine 

düĢürüldüğünde, yardımcı renklerin üst üste geldiği yerler ana renk, üç yardımcı rengin üst 

üste geldiği bölge ise siyah görülür. Buna çıkarımsal renk karıĢımı denir.  
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ġekil 4.5: Çıkarımsal renk çemberi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
GüneĢ ıĢığını bir cam prizmadan geçirdiğimizde, renkler ayrıĢarak yedi renk ortaya 

çıkar. Bu renkler; kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, lacivert ve mordur. 
 

GüneĢli bir günde siz de bir cam prizma yardımıyla renklerin ayrıĢımını gözleyiniz. 

Ayrıca kaynaklardan da renk oluĢumuyla ilgili bilgi toplayarak sunum dosyası hazırlayınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Kaynak kitaplar 

 Ansiklopediler 

 Dergiler 

 Ġnternette ilgili siteler 

 Dosya 

 Cam prizma (kristaller) 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Rengin hayatımızdaki önemini 

araĢtırınız. 
 

 Renk oluĢumuyla ilgili çeĢitli 

kaynaklardan araĢtırma yapınız. 
 

 Renklerin oluĢunu, görebildiğimiz ve 

göremediğimiz renkleri araĢtırınız  

 Avizelerdeki kristallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Boyalarla renkleri karıĢtırıp sonuçlarını 

araĢtırınız. 
 

 AraĢtırma sonuçlarını sununuz.   

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Rengin önemini ve özelliklerini araĢtırdınız mı?   

2. Renk oluĢumunu araĢtırdınız mı?   

3. Renk sentezini araĢtırdınız mı?   

4. Toplanan bilgileri sundunuz mu?   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Rengin üç temel özelliği vardır. Bunlar ……., ………..  ve ……….. tır. 

2. ……….  ıĢığı yeterince yansıtması ve parlaklığıyla ilgilidir. 

3. Beyaz, siyah ve gri ……….…  renklerdir. 

4. Ana renkler …………,  ….……………… ve ……………… dır. 

5. Yardımcı renkler….. ………, ……………. ve ….…… dur. 

6. ……………. ve …………….. renklerin tonlarını değiĢtirir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde renk sıcaklığını, fotoğrafa etkilerini, doğru 

ıĢık dengelemeyi kavrayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Renk sıcaklığı, Kelvin Skalası, doğru ıĢık dengeleme ve renk sıcaklığının 

fotoğrafa etkileri konularında araĢtırma yapınız, elde ettiğiniz bilgileri 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

5. RENK SICAKLIĞI 
 

Renk sıcaklığı, ıĢık kaynaklarının renk kalitesini belirlemek için kullanılır. Birimi ºK 

(Kelvin)'dir.  
 

5.1. Kelvin Skalası 
 

IĢığı, renk ısısı türünden ölçer. Sadece akkor ıĢık kaynaklarında uygulanır. Kelvin 

Skalası’nın baĢlangıç noktası mutlak "0" yani -273°C'dir. Bir demir parçasını ısıttığımızda 

ısının miktarına bağlı olarak ıĢık yaymaya baĢladığını biliriz. Bundan yola çıkarak 1000°C 

'ye kadar ısıtılmıĢ bir demir parçasının yaydığı kırmızımtırak ıĢık için 1273 Kelvin derecesi 

tanımlaması yapılabilir.  
 

Herhangi bir ıĢığın renk ısısı, siyah gövde radyatörü adı verilen ve bir tarafında bir 

delik bulunan içi boĢ metal bir kürenin tanımlanacak ıĢık ile aynı renge gelene kadar ısıtılıp 

santigrat cinsinden ölçülen derecesine 273 rakamının ilave edilmesi ile bulunur. Bulunan bu 

rakam incelenen ıĢığın "Kelvin" derecesidir.  
 

Bu noktada renklerden bahsederken sanatçıların tanımlamalarıyla fizikçilerin 

tanımlamaları arasındaki tersliğe dikkat çekilmelidir. Sanat çevrelerinde kırmızı ve komĢusu 

olan renkler sıcak, mavi ve komĢusu olan renkler soğuk diye tanımlandıkları hâlde, fizikçiler 

Kelvin Skalası’nda da görüleceği gibi, kırmızı grubu soğuk, mavi grubu ise sıcak diye 

tanımlarlar. Fizikçiler için koyu kırmızımsı ıĢık 1000 K civarında olurken, mavi kuzey 

göğünden yayılan ıĢık 27.000 K civarında olabilir. Tabii bu hiçbir zaman göğün o 

bölümünün 27.000°C dereceye kadar ısındığı için o rengi yaydığı anlamına gelmez. Kelvin 

metrenin ancak renk düzeltme filtre seti ile birlikte olduğunda bir anlamı vardır tek baĢına 

bir iĢe yaramaz. Kelvin metre ancak konunun genelini aydınlatan ıĢıkta bir uygunsuzluk var 

ise düzeltilmesinde yardımcı olur. Konu içinde oluĢmuĢ yerel renk sapmalarını düzeltmekte 

yararlı olamaz. Birinci tür kırmızı ve mavi, ikinci tür kırmızı, mavi magenta yeĢil dengesini 

veren Kelvin metreler vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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5.2. IĢık Kaynağına Göre Renk Sıcaklığı 
 

Tablodaki, sıcaklıktaki cisimlerin sıcaklığı ile eĢdeğer renkte olduğu hesaplanmıĢtır. 

Amatör piyasadaki filmlerin çoğu bu nedenle 5500 K'de en iyi sonucu verecek Ģekilde 

üretilmektedir. Stüdyo fotoğrafçılığı filmleri paraflaĢ kullanımdan ötürü daha yüksek 

sıcaklıklarda sonuç verecek Ģekilde üretilir. Ayrıca profesyonel paraflaĢ sistemlerinde renk 

sıcaklığı ölçüm sistemleri ve ayarları bulunmaktadır. Genellikle kullanılan 5500K'de sonuç 

verecek Ģekilde üretilmiĢ filmlerle, güneĢ ıĢığından baĢka ıĢık kaynaklarından yararlanırken 

olası renk kaymalarını önlemek için bazı hesaplar gereklidir. Kelvin sistemi kullanılırken 

hesaplar zor olduğundan Micro-Reciprocal Degree'nin kısaltması olan MIRED derecesi 

kullanılmaktadır. (MIRED = 1000000/Kelvin) Örnek olarak ev içerisinde tungsten ıĢığı 

kullanılarak yapılacak bir çekimde sonuçların turuncu çıkmasını önlemek için kullanmamız 

gereken düzeltme miktarı Ģöyle hesaplanmaktadır. Film MIRED değeri - Mevcut IĢık 

MIRED değeri = (1000000/5500) - (1000000/2800) = 182 - 357 = -175 MIRED. Bu 

durumda toplam -175 MIRED düzeltme yapmamız gerekecektir. Bunun için -130 MIRED 

düzeltme yapan 80 B numaralı mavi filtreyi, -45 MIRED düzeltme yapan açık mavi 82C 

filtresi ile birlikte kullanmamız gerekecek. Açık mavi ve açık turuncu renkte olan filtreler 

renk düzeltme dıĢında fotoğrafa sıcak veya soğuk bir hava vermek için sık sık 

kullanılmaktadır. 
 

IĢık kaynağında dikkat edilecek baĢka bir özellik içerdiği Ultraviyole miktarıdır. 

Fotoğraf emülsiyonlarındaki mavi katman UV'ye en duyarlı katmandır. Gözle 

görülememesine rağmen UV ıĢınları fotoğrafın mavi çıkmasına sebep olur. Bu maviliği 

önlemek için renksiz olan bir UV filtresi veya UV ıĢınlarını süzme yeteneğine sahip Sky 

Light adında açık pembe filtresini kullanmak hem objektifinizi temiz tutacak hem 

görünmeyen ıĢınlar tarafından fotoğrafta meydana gelecek olan renk kaymalarını 

önleyecektir. Açık havalardaki aĢırı UV bazen pozometreyi etkileyerek sonuçların koyu 

çıkmasına sebep olur. Bu durumlarda pozometrenin önerdiği değerden bir stop daha fazla 

pozlandırma sonucu çözecektir. 
 

Karanlık bir oda içinde ısıtılan cismin rengi kızıldan maviye ve beyaza doğru bir 

değiĢime uğrar yani cimin sıcaklığı arttığında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür, 

kırmızının payı azalır. 

 

ġekil 5.1: Renk sıcaklıkları 
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Renk ve sıcaklık arasında güçlü bir iliĢki vardır. Yüksek bir sıcaklıkta yanan bir alev 

mavidir, daha alçak bir sıcaklıkta ise kırmızıdır. Rengin sıcaklığının ölçümü, bir nesneye 

baktığımızda, ıĢığın durumunu objektif değerlerle belirleyebilmek için kullanılır. Rengin 

sıcaklığı Kelvin’le ölçülür. Tüm ıĢığı emen siyah, hayali bir nesneyi baz alır. Renk sıcaklığı, 

ıĢık saçan ve bir enerji oluĢturan siyah bir cismin, belirli bir kaynaktan (bir lamba gibi) çıkan 

enerjinin rengine eĢit bir renk yansıtabildiği sıcaklıktır. 
 

Örneğin öğleyin güneĢ yaklaĢık 5000 Kelvin, sabah ve akĢam saatlerindeyse 4000 

Kelvin’dir. Flüoresan bir lamba 6500 Kelvin ve bir bilgisayar ekranı da genellikle 6500 

Kelvin’dir. Rakam azaldıkça, renk kırmızıya, arttıkça maviye yaklaĢır. Bu aynı giysinin niçin 

normal durumda ve flüoresan lamba ıĢığında farklı göründüğünü açıklar. 
 

5.3. Doğru IĢık Dengeleme 
 

Siyah bir cismin ıĢıması temeline dayanan renk sıcaklığı, bir ıĢık kaynağının renk 

özelliğiyle ölçülür; sarımsı tonlar sıcak, mavimsi tonlar soğuk kabul edilir. Geleneksel 

fotoğrafta, değiĢik renk sıcaklıklarından doğacak sapmalar, o sıcaklığa uygun film seçimi ya 

da uygun filtre kullanımıyla önlenebilir.  
 

Sayısal kamera teknolojisinin getirdiği, çok yeni gelen bir kavram da “beyaz dengesi 

(ayarı)”dir. Beyaz dengesi kameranın gerçek beyazı algılamasıdır. Beyaz bir nesne tungsten 

ıĢıkla sarımsı, floresan ıĢıkla hafif yeĢilimsi ya da bulutlu bir günde hafif mavimsi beyaza 

dönüĢür. Sayısal kamera beyazın doğru tonlarını elde ederek renk dengesini ayarlamaya 

çalıĢır. Bazı daha geliĢkin son modeller, görüntünün içindeki beyaz bir alandan beyaz 

dengesi ayarı yapmaya olanak tanır. Bu sayede istenilen tonlamayı sağlayacak renk 

dengesine eriĢilebilir. 
 

5.4. Renk Sıcaklığının Fotoğraf Üzerindeki Etkileri 

 

 

Fotoğrafı çekilecek ıĢık kaynaklarının renk ısılarının bilinmesi filmde nasıl renk elde 

edileceğine yardım eder. Böylece fotoğrafı çektiğimiz ıĢık kaynağının Kelvin derecesine 

göre hangi ton filtreyi kullanacağımızı bulmaya yardımcı olur. Kelvin derecesi düĢtükçe 

mavilik azalır, kırmızılık artar.  
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Kelvin yükseldikçe mavilik artar, kırmızılık azalır. Her filmin üzerindeki ıĢığa duyarlı 

bileĢikler, kullanılacak ıĢığın renk sıcaklığına göre ayarlanmıĢtır. Eğer film üzerinde yazan 

Kelvin derecesinden daha yüksek Kelvin değerlerinde çekilirse fotoğraf mavileĢir. Bunu 

önlemek için sarı bir filtre kullanılır. Tam tersi film ayarlandığı Kelvin derecesinden daha 

düĢük Kelvin değerinde çekilirse fotoğraf sarı-kırmızımsı renk verir. Bunu önlemek için 

mavi filtre kullanmak gerekir. 
 

Sıcak renkler, konuyu ön plana çıkarırken soğuk renkler, uzaklaĢtırır. Gün ıĢığının 

rengi sabahların erken saatlerinde sarıdır, akĢama doğru kırmızılaĢır. KıĢın gün ıĢığında yaza 

göre daha çok mavi vardır. Deniz seviyesinden yükseldikçe mavilik ve ultraviyole ıĢınların 

etkisi artar. Doğrudan gelen güneĢ ıĢığı gölgelere göre daha sıcak olur tonlu olur. Bulutlu ve 

puslu havalar mavi tonlu renkleri vermek eğilimindedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çevrenizdeki bir fotoğrafçıya giderek aynı resmin farklı değerlerde baskısını 

yaptırınız ve bu farklı fotoğrafların etkileri üzerine sınıfta diğer arkadaĢlarınızla birlikte 

tartıĢınız. 
 

Kullanılacak Araç ve Gereçler 

  

 Farklı değerlerde basılmıĢ fotoğraflar 

 Ansiklopediler  

 Dergiler 

 Internet 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ren sıcaklığı konusunu araĢtırınız. 
 Farklı renk sıcaklıklarında fotoğraf 

çekiniz. 

 Fotoğraflar üzerinde renk sıcaklığının 

etkilerini inceleyiniz. 

 Dijital fotoğraf makinesinde beyaz ayarı 

yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Renk sıcaklığını araĢtırdınız mı?   

2. IĢık kaynaklarına göre renk sıcaklığını araĢtırdınız mı?   

3. Renk dengelemesi yaptınız mı?   

4. Renk sıcaklığının fotoğrafa etkilerini incelediniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ……… ……… ıĢık kaynaklarının renk kalitesini belirlemek için kullanılır. 

2. Kelvin derecesi düĢtükçe …….. azalır, ………. artar. 

3. Renk sıcaklığı ölçü birimi …….. dir. 

4. Geleneksel fotoğrafta renk sıcaklığından doğacak sapmalar, o sıcaklığa uygun …… 

seçimi ya da uygun …….. kullanımıyla önlenebilir. 

5. Sayısal fotoğraf makinelerinde ıĢık dengelemesi ………  ……….. ile yapılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde renklerin özelliklerini, renklerin psikolojik 

etkilerini doğru olarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Renklerin özelliklerini, sınıflandırma sistemlerini, psikolojik etkilerini 

araĢtırınız, elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. RENKLERĠN ÖZELLĠKLERĠ 
 

6.1. Renk Türü, Doygunluk ve Parlaklık 
 

Tür, halk arasında renk denilen olgunun bilimsel karĢılığıdır. Kırmızı, sarı, yeĢil ve 

mavi çok bilinen tür örnekleridir. Bunlara birincil renkler de denilebilir. Portakal, mavi -

yeĢil ve menekĢe ikincil türlerdir. Tür, bir rengin en çok göze çarpan özelliğidir; bir rengin 

ıĢığının dalga boyları cinsinden tanımlanmasına olanak sağlar. Uygun Ģartlar altında insan 

gözü 200 farklı türü algılayabilir.  
 

 Renk ÇeĢitleri 
 

Renkler, kromatik ve akromatik olarak çeĢitlendirilebilir.  
 

 Kromatik Renkler 
 

Radyoaktif spektrumda insan gözünün algılayabildiği, 380nm - 780nm dalga boyu 

arasında bulunan ve ıĢık ismi verilen bölümdür. Mor, mavi, yeĢil, sarı, turuncu ve kırmızı 

olmak üzere altı renk ve bu renklerin aralarında oluĢturdukları ara renkler kromatik 

renklerdir. 
 

 Akromatik Renkler 
 

Beyaz ve siyah, bu iki rengin aralarında oluĢturdukları ara renkler akromatik 

renklerdir. Beyaz ve siyah radyoaktif spektrumda bulunmadığı için fizik tarafından renk 

olarak kabul edilmemektedir. 
 

 Doygunluk 
 

Bir rengin saflığının ölçüsüdür. Herhangi bir rengin içinde bulunan türün miktarını 

anlatır. Rengin doygunluğu arttıkça görünüĢ daha güçlü ve canlı hâle gelir. Doygunluk 

azaldıkça, renk nötr gri ile karıĢarak griye doğru gider.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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 Parlaklık 
 

Bir rengin açıklığının veya koyuluğunun ölçüsüdür. Bu anlamıyla parlaklık, siyah 

beyaz fotoğraftaki gri skalaya benzetilebilir. Parlak renkler gri skalanın üzerinde yani beyaz 

tarafa doğru, koyu renkler skalanın alt tarafında siyaha doğru yol alır. Halk arasında parlak 

terimi, renk tekniği bakımından farklı bir rengi tanımlar. Örneğin bayrak kırmızısı ya da 

itfaiye aracının rengi halk arasında parlak diye tanımlanabilir; ancak bu renk, parlaklık 

skalasında çok da yukarılarda yer almaz. Diğer taraftan grimsi pembe, bilimsel olarak 

tanımlamak gerekirse, düĢük doygunluklu parlak kırmızıdır.  
 

6.2. Renk Sınıflandırma Sistemleri 
 

Renklerin algılanması ıĢık kaynaklarına bağlı olduğundan, farklı mekânlar için eylem 

özelliklerine uygun renkler ve ıĢık kaynaklarının seçilmesi gerekmektedir. 
 

6.2.1. Renk Algılaması 
 

Renklerin algılanması ıĢık kaynaklarına bağlı olduğundan, farklı mekânlar için eylem 

özelliklerine uygun renkler ve ıĢık kaynaklarının seçilmesi gerekmektedir. Eylemler ve renk 

arasındaki iliĢkilerin doğru kurulması sonucu görsel konforun sağlanması kolaylaĢacak, 

kiĢilerin eylemleri daha kolay ve istekle yerine getirmeleri sağlanacaktır.  
 

Renk, mekânın, ıĢıklılık düzeyiyle de bağlantılı olarak içinde gerçekleĢtirilecek 

eyleme göre büyük, küçük, sıcak, soğuk, enerjik, sıkıcı, sakinleĢtirici olmak gibi birtakım 

özellikler yüklenmesine yardımcı olur. Özellikle çalıĢma ortamlarında verimlilik, yaratıcılık; 

okullar ve çocuklara yönelik oyun alanlarında yönlenme, sosyal katılımın sağlanması, 

tepkilerin uyarılması, motivasyon; hastane gibi sağlıkla ilgili mekanlarda ise rahatlama, 

pozitif enerji, hijyen duygusu gibi noktalarda renk kullanımı daha da önem kazanır. 

Endüstriyel ürünlerin tasarımında renk ürün-kullanıcı iliĢkisini yapılandıran, ürünün 

malzeme, konstrüksiyon veya fonksiyon özelliklerini yansıtan bir faktör olarak 

kullanılmaktadır. Bir nesne görsel olarak daima renk ve biçim bütünlüğü ile tanımlanır. 

Biçim renkten daha etkin bir iletiĢim aracı olarak öne çıksa da renk bu biçimi tamamlayan, 

onun ifadesel niteliklerini içeren bir öğe olarak değerlendirilir.  
 

Ayrıca renk, tasarımcının estetik anlayıĢının ve tasarımcı olarak kimliğinin, vermek 

istediği bazı özel mesajlarının aktarıcısı olarak da farklı anlamlar yüklenebilir. Bunun yanı 

sıra, renk kullanıcının dürtülerini harekete geçiren, performansını etkileyen bir uyarandır. 

Uzun yıllar kanı çağrıĢtırması nedeniyle kırmızının tıraĢ bıçaklarında kullanılmaması, hız 

özelliğiyle ön plana çıkan otomobillerde özellikle kırmızı rengin tercih edilmesi örnek 

verilebilir.  
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6.2.2. Gözün GörüĢü ve Renk 
 

 Nasıl Görürüz? 
 

Rengin doğru bir tanımını yapmak ve bu kavramı daha doğru anlayabilmek için “göz” 

hakkında kısa bir bilgi vermek gerekir. Kimi insanlar renkleri görebilir, ayırt edebilirken 

kimi insanlar bu yeteneğe sahip değildir çünkü renkleri göremezler. Onlar “renk körü”dür. 

� 

Resim 6.1: Newton ve spektrum 

Gözümüzün 1milimetrekaresi 40.000’de birine hassastır. Bazıları renkleri çok iyi ayırt 

eder. Dalga boylarının farkı 1/40.000 mm olan iki rengi birbirinden ayırt edebilir. Sonuç 

olarak normal insan gözü 50-100 civarında renk türünü, bunlardan her birinin 100 ayrı 

doygunluk derecesini ve her derecenin 100 farklı parlaklık derecesini seçebilir. O hâlde 

toplam olarak görebileceğimiz renkler ve tonların sayısı 1 milyonu geçer.  
 

 Renk Görme Genleri 
 

Renkleri görmemizi sağlayan Ģey, ağ tabakada yer alan üç ayrı tip koni hücredir. Bu 

koni hücreler birbirinden farklı spektral absorbsiyonlara (emilme) sahiptir. Tiplerden biri 

öncelikle 350-450 nm arasındaki kısa dalga boyunda ve azami 420 nm’lik değerdeki ıĢığı 

emer. Bu dalga boyundaki ıĢık nötr bir Ģekilde bakıldığında mavi renkte göründüğü için bu 

reseptörlere “mavi koni hücre” denir. 
 

Diğer iki tip koni hücrenin emme eğrileri, birbirlerine çok benzemektedir. Azami 

değerler arasındaki fark yalnızca 30 nm civarındadır. Bu benzerliğin nedeni söz konusu 

kırmızı ve yeĢil koni hücrelerin yaklaĢık 35 milyon yıl önce bir mutasyon sonucu 

birbirlerinden geliĢmiĢ olmalarıdır (renk görme genleri), bu yüzden gözde birbirine komĢu 

olan kırmızı ve yeĢil renk koni hücreler birbirlerine çok benzemektedir.  

http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMjQ5X2ZNTTl3MjkxYVEuanBn
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMjQ5X2ZNTTl3MjkxYVEuanBn
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ġekil 6.1: Gözün yapısı 

6.2.3. Renk Uyumu 
 

Renkli bir uygulamada aynı büyüklük ve aynı renklilikte (Chroma) iki karĢıt renk yan 

yana geldiklerinde, biçimde rahatsız edici bir ortam oluĢur çünkü her ikisi de sürekli olarak 

bir egemenlik savaĢında bulunur. Bu nedenle doğada olduğu gibi, bunlardan birisini pasif, 

ötekini aktif duruma getirmek, iki karĢıtı bir aracı ile bağlamak gerekir. 

 

Fotoğraf 6.1:Renk uyumu 

Renk iliĢkilerindeki bu özellikler değiĢik dengeleme sorunlarını, dolayısıyla renk 

uyumu kurallarını oluĢturmuĢtur. Genel olarak üç renk kullanıldığı zaman, birincisi renklilik 

bakımından çok güçlü ( katıksız ), ikincisi hafiflemiĢ, üçüncüsü ise ancak fark edilebilecek 

derecede olmaktadır. Burada böylece ( üç güç hiyerarĢisi ) gerçekleĢmiĢtir. 

http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMjUxXzljZG9SSnRmdUsuanBn##
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMjUxXzljZG9SSnRmdUsuanBn##
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMTQxX2pmaTJ2QmMyY1UuanBn
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMTQxX2pmaTJ2QmMyY1UuanBn
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/image_zoom.php?show=MV8xMjUwX3NMaW8xeEhUcHAuanBn
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Fotoğraf 6.2: Renk uyumu 

Birincisi, yani renklilik yönünden en güçlü olan çok küçük, ikincisi orta, renklilik 

yönünden çok hafif olan ise çok büyük olarak uygulanmaktadır. Böylece denge, büyük 

parçalardaki zayıf renklerin küçük parçalardaki zayıf renklerin küçük parçalarındaki renklilik 

yönünden güçlü renkleri tartıya almasıyla sağlanmıĢ olmaktadır. Öyleyse renkli 

uygulamalarda, bir renk büyük bir alanı kaplama durumundadır. Öteki renkler birbirlerinin 

ve bu birinci rengin değerini artırmak suretiyle aralarında iliĢki kuracaklardır. 

 

Fotoğraf 6.3: Renk uyumu 

Büyük alan kaplayan rengin, renklilik yönünden öteki küçük alanı kaplayanlardan 

güçsüz olması gerekir. Bir rengin renklilik gücü, içerisine az ya da çok baĢka bir rengin 

karıĢtırılmasıyla sağlanır. Örneğin mavi ile sarıyı karıĢtırdığımızda yeĢil renk elde ederiz. 

 

Fotoğraf 6.4: Renk uyumu 
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Bu durumdaki yeĢilin renklilik gücü, yabancı renk karıĢtırılmamıĢ yeĢilden daha 

zayıftır. Aynı kural öteki renkler için de geçerlidir. Elde edilmiĢ denge çok az baĢka bir renk 

daha eklediğimizde, renklilik gücü çok, azalmıĢ bir renk elde ederiz. Böyle bir renk ne kadar 

büyük olursa olsun, katıksız, son derece küçük bir karĢıt renkle dengelenebilir. 

 

Fotoğraf 6.5: Renk uyumu 

Renkte bu üç güç hiyerarĢisinden yola çıkılarak sağlanan denge, renk uyumunun temel 

koĢuludur. Ġkinci koĢul, rengin soğuk - sıcak değerlerinden kaynaklanır. Sıcak-soğuk 

iliĢkilerini gerçekleĢtirirken tutulan yolda belirgin bir kiĢilik sağlanması gerekir. 
 

Genel olarak üç temel yöntem izlenmektedir: Bunlara kontrast armoni, ton üzerine ton 

armoni ve nüanslı armoni de denir. 
 

6.2.4. Renk Sabitesi 
 

Bizim renk algımız sürekli değiĢim içindedir. Biz rengi algılar ve çevre koĢullarına 

uygun olarak, renk ve ıĢık değiĢimlerine adapte oluruz. 
 

 Karanlığa Adaptasyon 
 

Aydınlık bir odadan karanlık bir odaya girdiğimizde, gözlerimiz yavaĢ yavaĢ karanlığa 

alıĢmadan etrafımızı seçmemiz zordur. Bu olay, karanlığa adaptasyon ismini alır. 
 

 IĢığa Adaptasyon 
 

Bu, bir öncekinin tam tersidir. Karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğimizde 

gerçekleĢir. 
 

 Kromatik Adaptasyon 
 

Gözlük taktığımızda, ilk önce her Ģey merceklerin rengindeymiĢ gibi gözükse de bir 

süre sonra rengin farkına varmayız. Bu kromatik adaptasyondur. 
 

Ġnsan gözü belli bir renge alıĢtığı zaman, ufak yoğunluk farkları, ıĢığın algılanıĢını 

değiĢtirmeyecektir. Bu ıĢığın sabitliği, özelliğidir. Aydınlatma değiĢse de renk yine aynı 

Ģekilde algılanacaktır. 
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6.3. Renklerin Psikolojik Etkileri 
 

 Renk Psikolojisi  
 

Renklerin psikolojik etkilerinden, uyumlarından bahsedebilmek için renkler 

sınıflandırılmalı ve sıralanmalıdır.  

 

ġekil 6.2: Renk çarkı 

 Sarı :Sarı, renk çemberinin en aydınlık rengidir. Sevinç, neĢe hisleri 

uyandırır. Aynı zamanda saldırganlık ifade eder. DoğuĢ ve batıĢında 

güneĢin ve akkor aydınlatmanın rengi olduğu için sarı, ıĢığı sembolize 

eder.  
 

 Kırmızı : Renklerin içinde en ilgi çekici, en kuvvetli olanıdır. Kuvvet, 

canlılık ve sıcaklık ifade eder. Huzursuz edici, heyecanlandırıcı bir 

renktir.  
  

 Mavi :Sakinlik ve soğukluk verir. Doğada en sık karĢılaĢılan iki ana 

elemanın rengidir.  
 

 Turuncu :IĢıma kavramını ifade eder. AteĢin rengidir ve sıcaklığı hatta 

kuraklığı anlatır.  
 

 Mor :Bir yandan zenginlik ve gösteriĢ, bir yandan esrarengizlik ve 

sonsuzluk ifade eder. Sihir ve astrolojiyle bağdaĢtırılır.  
 

 YeĢil :Doğada yer alan baĢlıca renktir. Bitkiler yeĢildir, bu da büyümeyi 

çağrıĢtırır. Serinlik, tazelik, memnunluk, sükûnet ve ümit telkin eder.  
 

 Siyah :Yaygın olarak matemin, hüznün ve belirsizliğin simgesi olarak 

bilinse de aslında, gücün, korumacılığın, doğumun ve gizemliliğin 

simgesi olan bir renktir.  
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 Beyaz :Beyaz saflığı, temizliği, bozulmamıĢlığı simgeler. Zaman zaman 

kullandığımız "Yeni, beyaz bir sayfa açtım." deyimi beyaz rengin aynı 

zamanda yeniden baĢlamanın da simgesi olduğunun bir göstergesidir. 
 

6.3.1. Munsell Çarkı 

 

ġekil 6.3: Munsel çarkı 

Bu sistem 1905 yılında Amerikalı A.H.Munsell tarafından önerilmiĢ ve 1945 yılında 

yeniden gündeme gelmiĢtir. Üç renk özelliği tanımlar: H ( hue, yani tonlamalar), C (chroma, 

yani krom) ve V (value, değer-aydınlık). 
 

Tonlamalar beĢ temel renge ayrılır; kırmızı (R), sarı (Y), yeĢil (G), mavi (B) ve 

erguvani (P) 10 seviyesi olan renkler arası ikinci bir boyut olan değer; bir rengin karanlık ve 

aydınlığını ölçer, beyazdan siyaha doğru 11 derecede de tanımlanır. Krom, bir rengin 

doygunluk (veya saflığını) ölçer, 15 seviyesi vardır. Munsell sisteminde renkler 3 sembollü 

gruplar kullanılarak gösterilir. Örneğin, parlak bir kırmızı 5R 4/14 olurdu. 5R tonlamalar, 4 

aydınlanma ve 14 kromu tanımlar. 
 

6.3.2. Tamamlayıcı Renklerin Etkisi 
 

Tamamlayıcı renkler birbirini daha parlak ve doygun gösterir. Herhangi bir rengin 

tamamlayıcısı onu beyaza tamamlayan renktir. 

 

Fotoğraf 6.4: Renklerin tamamlama oranları 
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6.3.3. Bağlantılı Renkler 
 

Bağlantılı renkler deyince uyumlu, komĢu renkler akla gelmelidir. 
 

 Kırmızı, turuncu, sarı 

 Mavi, yeĢil, magenta 
 

Koyu yeĢille bej, deniz mavisiyle gri ve eflatunla mor gibi renklerin birliktelikleri 

gözü sakinleĢtirir. 
 

Tamamlayıcı renkler dinamik ve hareket izlenimi verir, tahrik edicidir. Buna karĢın 

bağlantılı (uyumlu) renkler sakin ve dinlendiricidir. Bir fotoğraf düĢünün ki masmavi, berrak 

bir gökyüzü, yemyeĢil bir kır, ağaçlar ve bir ağaca dayandırılmıĢ mor bir bisiklet, insana 

huzur veren, insanı dinlendiren, durgunlaĢtıran bir görüntü ama o bisiklet kırmızı ya da 

turuncu olsa (maviye ve yeĢile kontrast bir renk) daha dikkat çekici ve heyecan verici bir 

görüntü oluĢurdu. Renkleri kullanarak verilmek istenen mesajın etkisini arttırılabiliriz ya da 

azaltabiliriz. Reklâm veya tanıtım fotoğrafçıları, pasif düzenlemeyle renkleri doğru 

kullanarak, mesajı en etkili Ģekilde verirler. Sanat, doğa, basın fotoğrafçılığında bunu 

baĢarmak daha zordur ancak rengin sırrını bilen fotoğrafçılar bunu da kolaylıkla baĢarır. 

Çoğu fotoğraf sanatçısı kırmızı bir Ģapkayı veya çekim alanlarında kırmızı montlu, kırmızı 

ayakkabılı, kırmızı bikinili birini, kırmızı çiçeği, mutlaka bunu bir Ģekilde 

kompozisyonlarına dahil etmek isterler.  
 

6.3.4. Uyumlu Renkler 
 

Armoni; uyum, birlik demektir. Renk armonisi oluĢturmak, sadece bir resmi belli bir 

renk eğiliminde boyamak anlamına gelmektedir. Büyük ustaların yaptıkları resimlerin 

çoğunda renk eğilimi açıkça görülür. Rubens; çok sarılar, altın renkleri ve kırmızılarla resim 

yapmıĢtır, Velazquez; kahverengileri, grileri ve nötr renkleri ile tanınır. 

 

Fotoğraf 6.5: Fotoğrafta uyumlu renkler 
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Empresyonistlerin pek çok renk eğilimi vardır. Ama resimlerin bir çoğunda özellikle 

peyzajlarında (manzara resimlerinde) mavi en ön planda olan hakim renktir. Bu renk 

eğilimleri ve bazı renklerin hâkim oluĢu rastlantısal değildir; bunlar resimde kullanılan ve 

birbiri ile uyum sağlamıĢ renklerin ya da bir diğer deyiĢle armonik renkler oluĢturduğu renk 

dizileri yoluyla ortaya çıkar. Bunun nedeni bu renklerin arasındaki örneğin kırmızı ve sarı, 

yeĢil ve mavi ya da kahverengi ve gri arasındaki yakınlıktır. 
 

Doğa, her zaman renkleri mükemmel bir uyum içinde ortaya çıkarır yani renkler 

arasına karıĢan her yeni renk diğerlerine uygun düĢer. Bunun nedeni ister natürmort, ister 

peyzaj ya da figür, her ne olursa olsun modelimizi hep aynı tür ıĢığın aydınlatmasıdır. Doğa, 

her Ģeyi günün saatine (sabah, öğle ya da akĢam olmasına) uygun bir renk eğiliminde 

"boyar". Gördüğümüz renkler sabahın erken saatlerinde maviye kaçan soğuk renkler, öğle 

saatlerinde altın rengine kaçan siyah renkler, bulutlu günlerde nötr griler ve güneĢli günlerde 

parlak, canlı renkler olabilir. 
 

Ton uyumu, bir rengin ıĢık etkisi ile koyudan açığa doğru gösterdiği değerlerdir. 

Herhangi bir rengin tonları ile yapılan ahenge ton uyumu denir. 
 

 Yakın Renklerin Uyumu 
 

Renk çemberindeki iki ya da üç komĢu rengin karıĢımından kurulan uyumdur. 

Örneğin mavi, sarı ve karıĢımları olan yeĢil gibi yan yana düĢen üç renkle kurulan uyum.  

         

Fotoğraf: 6.6: Yakın renklerin uyumu 

 

 



 

 59 

 Zıt Renkler Uyumu 
 

Zıt renklerle ya da sıcak-soğuk renklerle kurulan armonidir. Bu çeĢit armonide 

genellikle taraflardan bir renk grubu ile resmin çoğunluğu boyanır, karĢı renk grubuyla da 

uyum sağlanır. 

            

 

Fotoğraf 6.7: Zıt renklerin uyumu 

6.3.5. Sıcak Renkler 
 

Sıcak renkler; kırmızı, turuncu, sarıdır. Kırmızıda ateĢin sıcaklığını, turuncuda güneĢ 

ıĢığının etkisini, sarıda da ıĢık ve aydınlığı duyarız. Bu renklerin havadaki titreĢimi kuvvetli 

olduğu için, diğer renklere göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayıĢı baĢladığı 

zaman, kırmızıya doğru atılması, ilkel toplulukların en çok önem verdiği renklerin sıcak 

renkler oluĢu bundandır. Varlıkların ıĢık alan kısımlarında daha çok sıcak renkler egemendir. 

Bu renklerin ruhsal etkisi neĢe, canlılık harekettir. 

Kırmızı Sarı Turuncu 

Mavi Yeşil Mor 

ġekil 6.4 :Renkler 
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6.3.6. Soğuk Renkler 
 

Soğuk renkler; yeĢil, mavi ve mordur. Sıcak renklere göre titreĢimi az olan bu renkler, 

gözü ikinci derece etkiler. Ruhsal etkisi hüzün, rahatlık ve durgunluk olan bu renkler gölgeli 

kısımlarda daha çok yer alır. 

 

Fotoğraf 6.8: Soğuk renkler 

6.3.7. Yüksek Doygunlukta Renkler 
 

Doygunluk, rengin ıĢığı yeterince yansıtması ve parlaklığıyla ilgilidir. Parlak renkler 

yüksek doygunluktaki renklerdir. Rengin parlaklığı azaldıkça kendi renginde uzaklaĢır. 
 

6.3.8. Soluk Renkler ve Pastel Tonlar 
 

 Soluk renkler : %60-75 oranında beyaz içerir; fildiĢi, uçuk mavi, uçuk pembe 

gibi. Bulutsu, yumuĢak bir atmosfer yaratır. Genellikle iç mekânlarda kullanılır. 

     

Fotoğraf 6.9: Soluk renkler 
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Fotoğraf 6.10: Soluk renkler 

 Pastel renkler: Beyazla yumuĢatılarak rengi açılmıĢ ya da soluklaĢtırılmıĢ 

renktir. Rengin saf olarak kullanılması daha gerçekçi bir etki yaratırken pastel 

renklerin kullanılması da romantik bir etki yaratabilir. 

    

Fotoğraf 6.11: Pastel renkler 
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Fotoğraf 6.12: Pastel renkler 

6.3.9. Monokrom Renkler 
 

Monokrom, tek rengin farklı tonları için kullanılan bir terimdir. Bu terim “tek renkle 

resim yapma” anlamına da gelir. Obje sadece bir rengin açık ve koyu tonları kullanılarak 

resmedilir. Bu tarz resimlerde arka plan çok önemlidir; çünkü arka plan resimde kontrast 

yaratmada en önemli faktördür. Dramatik etki yaratır. Siyah ve beyaz için kullanılan bir 

terimdir. 
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6.3.10. Siyah-Beyaz 
 

Cisim üzerine gelen ıĢığın bileĢenleri arasında bir farklılık yaratmadan hepsini birden 

aynı oranda geçirme, yutma veya yansıtma özelliği gösteriyorsa ıĢığın karakteri değiĢmez. 

Bu cisimlerin ıĢığa tepkileri nötr olarak kabul edilir. 
 

Bu cisimler ıĢığın bileĢenleri arasındaki dengeyi bozmadan aynı oranda yansıtarak 

Ģiddetini değiĢtirerek veya tamamını yutarak ıĢığın toplam Ģiddetine etki eder. 
 

Tepkileri nötr olan cisimler eĢit enerjili ıĢıkla aydınlatıldıklarında, kendi yansıtma 

veya geçirme oranlarına bağlı olarak ıĢığın Ģiddeti değiĢir ve aĢağıdaki belirtildiği gibi 

görünürler veya ıĢığı geçirir, yansıtır. 
 

Üzerine düĢen ıĢığın tam dalga boylarını yansıtan cisim beyaz, tüm dalga boylarını 

yutan ve yansıtmayan cisim siyahtır. Beyaz ve siyah renk değildir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Renk özellikleri, renklerin kiĢiler üzerindeki psikolojik etkilerini araĢtırarak rapor 

oluĢturunuz ve raporunuzu sınıfta diğer arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Kaynak kitaplar  

 Ansiklopediler  

 Dergiler 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Renk özellikleri ile ilgili araĢtırma 

yapınız. 

 Renklerin psikolojik etkilerini 

algılayabilmeniz için doğadaki ıĢığın 

renkler üzerindeki etkisini gün boyu 

inceleyiniz. 

 Renklerin psikolojik etkilerini araĢtırınız.  

 AraĢtırma sonuçlarını sununuz.  Uyumlu renkleri inceleyiniz. 

  

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Renklerin özelliklerini araĢtırdınız mı?   

2. Renk sınıflandırma sistemlerini araĢtırdınız mı?   

3. Renklerin psikolojik etkilerini araĢtırdınız mı?   

4. Toplanan bilgileri sundunuz mu?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………… rengin açıklığının ve koyuluğunun ölçüsüdür. 

2. Sıcak renkler………., ………. ve ……..  dır. 

3. Tamamlayıcı renkler birbirini daha …….. ve …….. gösterir. 

4. ……….. ateĢin rengidir, sıcaklığı hatta kuraklığı ifade eder. 

5. ……..  ……… bulutsu, yumuĢak bir atmosfer yaratır. 

6. Üzerine düĢen ıĢığın tam dalga boylarını yansıtan cisim …….., tüm dalga boylarını 

yutan ve yansıtmayan cisim ……… tır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Öğretmeniniz, modüldeki faaliyetleriniz ve araĢtırma çalıĢmalarınız sonunda 

kazandığınız bilgi ve becerilerinizi ölçme araçlarıyla ölçerek sizin modül ile ilgili 

durumunuzu değerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir. 
 

Faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 IĢık oluĢumunu araĢtırmak 

 IĢık oluĢumunu araĢtırdınız mı?   

 Topladığınız bilgileri sundunuz mu?   

 IĢık kaynaklarını incelemek 

 IĢık kaynakları ile ilgili bilgi topladınız mı?   

 Topladığınız bilgileri sundunuz mu?   

 IĢık kanunları ve ıĢığın dalga boylarını incelemek 

 IĢık kanunlarını araĢtırdınız mı?   

 IĢığın dalga boylarını araĢtırdınız mı?   

 Topladığınız bilgileri sundunuz mu?   

 Renk oluĢumunu araĢtırmak 

 Renk oluĢumunu araĢtırdınız mı?   

 Topladığınız bilgileri sundunuz mu?   

 Renk sıcaklığını incelemek 

 Renk sıcaklığını araĢtırdınız mı?   

 Fotoğraflar üzerinde renk sıcaklığının etkilerini 

incelediniz mi? 

  

 Renklerin fiziki ve psikolojik özelliklerini incelemek 

 Rengin özelliklerini araĢtırdınız mı?   

 Renklerin psikolojik etkilerini araĢtırdınız mı?   

 Topladığınız bilgileri sundunuz ?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 doğal-yapay 

2 Parlaklık 

3 Yanal ıĢık 

4 renk 

5 
en karanlık-en 

aydınlık 

6 
yüksek kontrast- 

parlaklık 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Renk tayfı 

2 Mor ötesi 

3 mavi 

4 Ultraviole 

5 X ıĢınları 

6 A 

7 B 

8 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 yansıma 

2 ıĢığın kırılması 

3 380-780 

4 renk sıcaklığı 

5 yeĢil, mavi, kırmızı 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
doygunluk, tonlama, 

aydınlık 

2 Doygunluk 

3 akromatik 

4 sarı, kırmızı, mavi 

5 turuncu, yeĢil, mor 

6 Siyah, beyaz 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 68 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 renk sıcaklığı 

2 mavilik-kırmızılık 

3 Kelvin 

4 film-filtre 

5 
beyaz dengelemesi 

(ayarı) 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Parlaklık 

2 kırmızı, turuncu, sarı 

3 parlak-doygun 

4 Turuncu 

5 Soluk renkler 

6 beyaz-siyah 
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