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Öğrencilerin stüdyo çekimi ile ilgili sektör çalışanları ile görüşme
yapmasını sağlayan öğrenme materyalidir.
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İç Mekânda Yapay Işık modülünü başarmış olmak
Stüdyoda fotoğraf çekimi yapmak
Genel Amaç
Uygun fotoğraf stüdyosu ortamı sağlandığında stüdyoda
tekniğine uygun fotoğraf çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Stüdyoda fotoğraf çekimi öncesi mekân ve konu için
gerekli hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.
2. Stüdyoda çekilmiş farklı çekim örneklerini inceleyerek
doğru analiz edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

3. Çekim sonrasında yapılması gereken işlemleri hatasız
yapabileceksiniz.
4. Stüdyo ortamında gerekli-araç gereçlerin temizlik, bakım
ve kontrolünü yapabilecektir.
5. Işık ekipmanlarının temizlik, bakım ve kontrolünü
yapabilecektir.
6. Stüdyonun temizlik ve düzenini sağlayabilecektir.

Ortam: Stüdyo
EĞİTİM ÖĞRETİM
Donanım: Stüdyo ortamı, fon sistemi, ışık kaynakları,
ORTAMLARI VE
pozometre, aksesuarlar, yardımcı ekipmanlar, fotoğraf makinesi
DONANIMLARI
objektif, film-bellek kartı, kablo
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek, kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçecek ve değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Fotoğraf çekmek keyifli olduğu kadar zahmetli de bir iştir. Ancak doğru makine
ayarları ve olması gerektiği gibi bir ışık açısı ile nitelikli ve güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.
Ancak, estetik duygunuzu geliştirip, hayal gücünüzü de işin içine katabilirseniz sonuç daha
da mükemmel olacaktır.
Bilindiği gibi fotoğraf hayatın her alanında yer almaktadır. Şöyle bir çevrenize
bakarsanız, okula giderken yolunuzun üzerinde bile fotoğraf karşınıza çıkacaktır. Fotoğraf
artık sadece anılarımızı canlı tutabilmek için kullandığımız bir araç olmaktan çıkmış ve
içinde mesaj taşıyan, görsel efektler kullanılabilen, bir ürünü tanıtan, sattıran hatta ilgi çekici
kılan en önemli unsur hâline gelmiştir.
Tabii ki bu saydıklarımızın hepsi uzunca bir çalışma sürecidir. Bu süreçte profesyonel
fotoğraf makineleri ile ekipmanlar kullanmanız ve en önemlisi de stüdyo ortamında çekim
yapmanız gerekecektir. İşte bu modül size stüdyoda fotoğraf çekimi ile ilgili bilgi ve beceri
kazandırmayı hedeflemektedir. Edineceğiniz bilgi ve becerinin yanında, yapacağınız
uygulamalar ile deneyim kazanacak ve stüdyoda fotoğraf çekebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda stüdyoda fotoğraf çekimi öncesi mekân ve
konu için gerekli hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarını ziyaret ederek, stüdyo ortamını ve çekim
elemanlarının yerleşim düzenini inceleyiniz.

1. STÜDYODA FOTOĞRAF ÇEKİMİ
1.1. Tanımı ve Önemi
Fon, ışık, dekorasyon ve kompozisyon gibi düzenlemelerin fotoğrafı çekilecek
konunun özelliğine göre yapılabildiği, içinde tüm çekim elemanlarını barındıran, kapalı
ortamlara fotoğraf stüdyosu, bu tür ortamlarda yapılan fotoğraf çekimlerine de, stüdyo
fotoğrafı denir.
Stüdyo fotoğrafçılığında teknik bilginin yanı sıra estetik kurgu, anlatım, karşılaşılan
sorunların çözülmesi, durum değerlendirme gibi bir takım yeteneklere, güzel sanatların temel
ögeleri olan kompozisyon, ışık ve anatomi bilgisine, insan ilişkilerinde başarılı olma
becerisine sahip olmayı gerektirir. Stüdyo fotoğrafçılığı sürekli hayatımızda olan bir daldır.
Her gün karşılaştığımız reklam fotoğrafları, afişler, billboardlar, posterler bu çalışmanın
sonuçları olarak hayatımızda yer almaktadır.
Fotoğraf stüdyosu yapmak için gereken odanın büyüklüğü, ne çekmek istenildiğine
bağlıdır. Örneğin, esas ilgi alanı küçük nesneler veya natürmortsa, 9-10 metrekarelik bir oda
yeterlidir. Tam boy portreler çekilecekse daha büyük bir mekâna gerek duyulacaktır.
Farklı türden çekimler yapılan bir stüdyo belli bir esneklik gerektirecektir. Stüdyo
içerisinde çekim elemanlarını, konuların özelliklerine uygun olarak farklı şekillerde
kullanabilmemizi kolaylaştırması açısından stüdyonun biçimi ince uzun değil, kareye yakın
olmalıdır. Rahat bir dikdörtgen ya da kare biçimli stüdyo, çalışırken ışıkları sadece konunun
önüne ve arkasına değil, yanlarına da yerleştirme olanağı sağlayacaktır.
2.75 m veya daha yüksek bir tavan, esnekliği arttırması açısından tercih edilir. Yüksek
tavan, ışıkların ya da reflektörlerin konunun oldukça yukarısına koyulabilmesine ve uzun fon
dekorlarının kullanabilmesine imkân verir.
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Dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlar: titreşimleri üçayak üstüne konmuş
makineye iletmeyen, iyi ve sağlam bir döşeme, yeteri kadar raf ve depo alanı, modeller için
iyi aydınlatılmış bir makyaj köşesi ve ışık üniteleri için çok sayıda elektrik prizi ya da çok
prizli bir uzatma kablosu bulunmasıdır.

Fotoğraf 1.1: Stüdyo fotoğrafı

1.2. Özellikleri
1.3. Çekim Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar
Stüdyo çekimleri genel olarak; ürün çekimi, düğün, anı, nişan, sünnet, özel çekimler
v.b konularda olabilir. Konu belirlendikten sonra, fotoğraf çekimine başlamadan önce,
uygun stüdyo mekânı ve fon belirlenip, konunun pozisyonu ve kompozisyonu kurulur.

1.3.1. Mekânın Düzenlenmesi
Stüdyo fotoğrafında; kompozisyon kuralları ile ışığın etkisini, yönünü, kalitesini ve
konunun yüzeyine, dokularına, motiflerine, formuna verdiği etkiyi bilmek, mekânı buna
uygun düzenlemek çok önemlidir.

Fotoğraf 1.2: Stüdyo ortamı
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1.3.1.1. Mekânın Hazırlanması
Gerekli yapay ışıklar, fotoğraf makineleri, fon çeşitleri gibi çekim ekipmanları
amacına uygun şekilde yerleştirilir. Mekân çekime hazır hâle getirilir.

Fotoğraf 1.3: Fon örnekleri
Fonun Hazırlanması

Fotoğraf çekimlerinde arka planda kullanılan doğal ya da yapay zemine fon
denilmektedir. Stüdyo fotoğraflarında fon; fotoğrafın etkisini arttırmak, vurgu yapmak ve
istenen görüntüyü ön plana çıkarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla
konunun bulunduğu doğal ortamdaki uygun dokulardan yararlanılabileceği gibi stüdyo
ortamında oluşturulmuş fonlardan da yararlanılabilir. Fon seçimimizi daha çok elde etmek
istediğimiz etki belirler.
Fonların desen bakımından fotoğrafın önüne geçmesini önlemek açısından, stüdyoda
kullanım amacına uygun renkli mat bir fon seçilmesi daha uygun olacaktır. Sade ve düz
fonlar konuyu ön plana çıkararak dikkatin konu üzerinde toplanmasını sağlar.
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Kullanılabilecek çok sayıda fon rengi vardır. En çok kullanılan fon renkleri; beyaz,
siyah, koyu mavi, mavi, yeşil ve kahverengidir. Beyaz bir fon üzerinde gerekli ışık
ayarlamaları yapılarak çeşitli gri tonlar elde edilebilir. Mavi, cilt tonunun tamamlayıcı rengi
olduğundan portre çekimlerinde çok kullanılır. Konu-fon ayrımını daha kolay sağlar. Aynı
zamanda gökyüzünü çağrıştırdığından portre için doğal görünümlü bir fon oluşturur. Dikkat
çekici ve konuya baskın gelen fon renkleri yalnızca teatral ve fantastik portre türleri için
uygundur.
Fon, modelin taşıdığı ton değerleri ile uyum içinde olmalıdır. Hem kompozisyon hem
de renk açısından konu ile fonun birbirleriyle uyumlu olması temel ve güvenilir bir kuraldır.
Örneğin; açık renkli saçı ve giysileri olan bir model, siyah fon önünde yer aldığında güçlü
bir kontrast yaratır. Buna karşın açık tonlu fon önüne yerleştirilmiş siyah ya da koyu tonlu
renklere bürünmüş bir model, çerçeveden fırlıyormuş gibi bir etki yaratır. Renkli filmde hem
konunun cildine hem de giysilerinin renklerine uygun fon seçilmelidir. Soğuk renkli fonlar
yüz kenarlarında renk yansıması yaparak sağlıksız bir görünüm verebilirler. Ayrıca renkli
portre baskısı yapılırken soğuk fonlar cilt rengini olduğundan daha yapay gösterecekleri için
önerilmez. Yetişkinler ve genç modeller için toprak rengini çağrıştıran kahverengi, siyah,
yeşil ve koyu kırmızı gibi renkler fon için uygundur. Çocuk ve moda fotoğraflarında ise
genellikle beyaz ya da açık ton renkli fonlar kullanılır.
Teknolojik gelişmeler ve dijital fotoğraf çekimleri, fotoğraflarda kullandığımız fonları,
renkleri ve tonları bilgisayar ortamında değiştirebilmemizi mümkün kılmıştır. Bu konuda
detaylı bilgi almak için Gazetecilik Alanı’na ait olan Fotoğrafta Özel Alan Çalışmaları
modülünü inceleyebilirsiniz.
1.3.1.2. Malzemelerin Düzenlenmesi
Profesyonel fotoğraf çekimlerinin yapıldığı stüdyoların rahat ve konforlu olması,
çalışmaları hem fotoğrafçı hem de model açısından kolaylaştıracaktır. Stüdyo içinde bulunan
malzemelerin ve çekim ekipmanlarının kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi
çekimlerde büyük rahatlık sağlayacaktır.






Depo: Küçük aksesuar, dekorlar vb. için düşündüğünüzden daha fazla yere
ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar çok raf ve dolap
yapınız.
Makyaj köşesi: Bu bir ev stüdyosu için şart değildir; ancak eğer modellerle
çalışmak gerektiğinde, makyaj bir köşesi, soyunma kabini ve hazırlanma
odasının bulunması oldukça yararlı olacaktır.
Fotofludlar: İki ya da üç fotoflud çok genel aydınlatma imkânı verir.
Fotofludlar ışığın yayılmasını sağlar.
Reflektörler: Bunlar basit beyaz kartonlar ya da daha parlak ve keskin bir ışık
elde etmek için mutfak folyosuyla kaplanmış tahtalar olabilir.
Kapakçıklar: Çeşitli büyüklük ve biçimlerdeki kapakçıklar farklı etkiler
üretmek için stüdyo ışıklarına takılabilir.
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Masa: Sağlam yapılmış bir masa küçük nesneleri koymak için gereklidir.
Mat - beyaz duvarlar ve tavan: Işığı yansıtan bir yüzey olarak kullanıldığı
zaman bu tür yüzeyler renk parlaması ya da renk sıçraması yapmaz.
Döşeme: Sert, kaymayan bir döşeme, makinenin oturduğu sehpa ve yerde duran
ışıklarınız için sağlam bir taban oluşturur.
Pencere: Stüdyonuzda doğal gün ışığı girmesine imkân verir. Ama sadece
yapay ışık isteniyorsa pancurlar storlarla kapatılabilir.
Prizli uzatma kabloları: Ana prize takılır. Bütün ışık ihtiyaçlarınız için yeterli
priz olmalıdır.

Resim 1.1: Stüdyo düzeni

1.3.1.4. Aydınlatmaların Yapılması
Stüdyonun düzenlenmesinde aydınlanma konusuna çok özen gösterilmelidir.
Aydınlatmada stüdyo duvarlarının ve tavanın rengi de büyük önem taşır. Beyaz tonlu
yüzeyler ışığı en çok yansıtan yüzeylerdir. Bu nedenle, genel aydınlatma açısından en iyi
seçimdirler. Dahası, istenmeyen renk sıçramalarından korkmadan, ışığı beyaz duvarlar ve
tavandan konunuzun üstüne yansıtma özgürlüğü de olacaktır. Açık renk de olsa duvarlarda
parlak boya kullanması; ışık vurduğunda yüzeyde, istenmeyen parlak noktaların oluşmasına
neden olur.
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Fotoğraf 1.4: Stüdyonun aydınlatılması

Fotoğrafçı, çekim setini hazırlarken, aydınlatmayı kurmadan önce, nasıl bir sonuç elde
etmek istediğini ve bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmeli, ışığın tavandan mı yoksa
zeminden mi geleceğine önceden karar vermelidir. Zemine dayalı ışıklandırma sisteminde
ışık tutucuları, arka plan destekleyicileri vb. ile çalışılmaktadır. Bunlar aynı zamanda hafif ve
taşınması kolay araçlardır. Tavana dayalı ışıklandırmada ise tavana dönen arka plan
ışıklandırma sistemleri ve bir tür ray sistemi monte edilir. Bu sayede içinde bulunulan alanda
ışık istenilen yöne konumlandırılabilir. Tavandan aydınlatma sisteminde çalışma ortamı daha
iyidir ancak bazen zemin aydınlatma araçlarından da yararlanmak gerekebilir.

Fotoğraf 1.5: Stüdyo aydınlatma sistemleri

Stüdyoda aydınlatma sistemleri kurulurken yukarıda anlattığımız tavan ve duvarların
rengi ile aydınlatma sisteminin yönü belirlendikten sonra, yapay ışık kaynaklarının
hazırlanması gerekmektedir. Bunlar:
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Tungsten ışıklandırma: Ev lambalarına benzemekle beraber çok daha güçlü
ışıklandırması vardır. Tungsten flament lambaları kullanıldıkça karardığından;
yumuşak ışık, nokta ışık, hem de projektör ışık temin edilebilir. Böylece değişik
kontrast efektler elde edebilirsiniz.
Ark lambaları: Birkaç değişik tipte ark lambası vardır. Ancak farklı tipte
olsalar da çalışma ilkeleri aynıdır. İki elektrot arasından akım geçirilerek ışık
elde edilir. En çok karşılaşılan tipi kömür elektrotlu ark lambalarıdır. Bu tip
lambalar bugün de sinema projeksiyonlarında ve projektörlerde
kullanılmaktadır.
Buharlı lambalar: Bu lambalar basıncı düşürülmüş bazı gazların içinden
elektrik akımı geçirilmesi hâlinde gazların ışık yaymaları ilkesine dayanır. Bu
tipin en çok karşılaşılan çeşitleri cıva buharlı ve sodyum buharlı lambalardır.
Floresan lambalar: Bu lambalara ‘’fosforışıl lambalar’’ da denilir. Bu lambalar
buharlı lambalar ilkesinin gelişmesinin sonucudur. İçi genellikle cıva buharı ile
dolu bir tüpten oluşan bir buharlı lamba tipidir. Buharlı lambalardan farkı tüp iç
yüzeyinin floresan bir madde ile kaplanmış olmasıdır. Floresan cisimler
morötesi (ultraviyole) ışınları kırmızı ışık hâline çevirirler ve lambanın ışığını
beyaz yaparlar. Floresan lambaların sağladığı ışığın renk ısı derecesi, kullanılan
floresan maddenin özelliğine bağlıdır. Doğal gün ışığı ve sıcak etkili olmak
üzere değişik renk ısı derecelerinde yapılırlar.
Flaş: Flaş, aydınlatmanın yetersiz olduğu hâllerde ya da aydınlanma kontrastını
azaltmak için kullanılan, gün ışığı renk ısısına sahip bir yardımcı ışık
kaynağıdır. Bunlardan başka fotoğrafçılıkta kullanılan yapay ışık kaynakları
olarak, havagazı lambaları, asetilen lambaları, petrol lambaları, kandiller,
magnezyum lambaları ve mum kullanılır.

Fotoğraf 1.6: Flaş

1.3.1.5. Makinenin ve Çekim Açılarının Ayarlanması
Her türlü koşulda iyi bir sonuç verecek tek bir fotoğraf makinesi, objektif, aksesuar
bileşimi yoktur. Bu nedenle fotoğrafçı, çalışacağı alanın genişliğini, ışığın yönünü, neyi
vurgulamak istediğini ve amacına nasıl ulaşacağını iyi düşünmeli ve çekimin amacına uygun
makine seçimi yapmalıdır.
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Dar açı ve geniş açı

Stüdyo içinde çekilecek fotoğraflar, ortamdaki maksimum görülebilir alanı
kapsayacaksa (örneğin bir odada masa başında oturulan bir toplantıda, çekeceğiniz karenin
katılan herkesi içerecekse) geniş açı destekli bir objektif kullanılmalıdır. Eğer çekimde
kullanılacak fotoğraf makinesi D-SLR makine ise objektifi değiştirme olanağı vardır. Ancak
kompakt modellerde mümkün olduğunca geniş açı destekli objektifler tercih edilmesi çok
daha iyi sonuçlar verir. Objektifin 35 mm formata denk gelen odak uzaklığı mümkün
olduğunca küçük olanı kullanılmalıdır. Örneğin; fotoğrafçı, biri 28–112 mm, diğeri 35–140
mm odak uzaklığına sahip iki model arasında kararsız kalırsa 28–112 mm odak uzaklığına
sahip olan daha geniş açıları alabileceğinden tercihi bu yönde olmalıdır. Zoom yapmak
isteyen, yakın plan çalışmayı seven biri ise tam tersi 35-140 mm objektifi tercih etmelidir.
Not: Odak uzaklığı değeri küçüldükçe görülebilen açı artar.

Fotoğraf 1.7: Geniş açılı objektif

1.3.2. Konu İle İlgili Hazırlık ve Düzenlemeler
1.3.2.1. Konunun Hazırlanması
Fotoğraf görsel iletişimin en önemli ögesidir. Stüdyo fotoğrafçılığında çekimlerin ürün
tanıtım, reklam fotoğrafları, afişler, billboardlar, posterler gibi görsel amaçlı ve genellikle bir
mesaja dayalı olması konunun çekime hazırlanması aşamasının önemini daha da
arttırmaktadır. Fotoğrafın, hitap ettiği kitlenin ilgisini çekmesi; iyi bir kompozisyon
oluşturulmasına, seçilen fonun konuyu destekleyici olmasına, ışığın konu üzerindeki
etkisine, uygun açılardan, doğru ayarlanmış makineler ile görüntülenmesine bağlıdır.
Konuyu ön plana çıkaracak olan bu ögeler, hazırlık aşamasının en önemli ögeleridir.
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Resim 1.2: Kontrast

1.3.2.2. Konunun Yerleştirilmesi
Stüdyo fotoğrafçılığında çekimin istenilen sonuca ulaşmasının en önemli
unsurlarından birisi de doğru bir kompozisyon oluşturabilmektir. Bunun için de dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:







Belirginlik: Fotoğraf ile verilmek istenen mesajın, izleyici tarafından
anlaşılması için çekilen konunun belirgin olması gerekir. Bu da, bir iletişim
aracı olan fotoğrafın mesajının en okunaklı biçimde ortaya çıkmasını sağlar.
Sadelik: Fotoğrafta ana konuyu destekleyen ögelerin dışında kalanların,
fotoğraf karesinden çıkarılması gerekmektedir.
Uyum: Konuyu oluşturan ögenin destekleyici diğer ögelerle hareket, biçim,
renk ve ton değerleri bakımından uyumu anlatıma güç katacaktır.
Kontrast: Fotoğrafta yer alan ögelerin gerek ışık, gerek objeler ve gerekse de
renk bakımından karşıt bir anlam ifade edecek şekilde yer almasıdır. Ancak
bazen de bu tür zıtlıklar gerekli hale gelmektedir. Çünkü birbirine zıt ögelerin
birlikte kullanılması konunun belirginliğini arttırabilir. Örneğin, bir insanın
boyunun çok uzun olduğunu gösterebilmek için yanına normal boyda veya kısa
boylu bir insanın görüntüsünü koymak gerekir.
Keskinlik: Konunun daha ilgi çekici olmasını sağlar.
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Fotoğraf 1.8: Keskinlik








Işık: Konuda vurgulanmak istenen noktaların diğer bölgelere göre daha
aydınlık olması ya da istenmeyen görüntüleri fotoğraf karesinin dışına taşımak
için bu bölgelerin çok aydınlık ya da karanlık olması fotoğrafta konunun
belirginliğini arttırır.
Perspektif: Cisimlere belli bir noktadan bakıldığında görülen şey, bulunulan
noktadan görünen konunun görsel gerçeğidir.
Bütünlük: Fotoğrafta ana konu ve bunu destekleyen ögeler bir bütünlük içinde
verilmelidir.
Denge: Konu ile yardımcı ögeler arasında, boyut, renk, ton, biçim ve kontrast
dengesinin sağlanması anlatımı güçlendirirken fotoğraftaki uyumu, belirginliği
ve bütünlüğü sağlar.
Orantı: Ana konu ve yardımcı konuların düzlem içindeki yerleri, aynı zamanda
renk ve ton değerleri arasındaki denge göz önünde tutularak altın kesim kuralına
göre bir orantı kurulmalıdır.

1.3.2.3. Konunun Aydınlatılması
Doğru yapılmış bir aydınlatma konunun vurgulanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.
Fotoğrafta verilmek istenen atmosfer ve fotoğrafçının kurgusu, ancak doğru açılardan
yapılmış aydınlatma ile doğal ve estetik görünüm alır. Stüdyodaki ışığın ayarlanmasında
fotoğrafı çekilecek objenin büyüklüğü de önem taşır. Obje ne kadar büyük olursa ihtiyaç
duyulan ışık miktarı da o kadar fazla olacaktır. Konuyu görünür hâle getirmek, dramatik etki
yaratmak, objelerin var olan önemli özelliklerinin etkisini arttırmak ve belirginleştirmek
aydınlatmanın özellikleri ile de ilgilidir.


Direkt aydınlatma: Tek bir ışık kaynağı kullanılarak sert gölgeli dramatik
anlatımlar elde edilir. Sert kontur çizgileri kompozisyonun etkisini arttırır.
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Resim 1.3: Direkt aydınlatma



Yansıtmalı aydınlatma(reflektörlü): Sert gölgeli yüzeylerde ayrıntıları ortaya
çıkarabilmek için yansıtıcıdan yararlanılır.

Resim 1.4: Yansıtmalı aydınlatma
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Sektirmeli aydınlatma: Işık kaynağı objeye direkt yöneltilmez. Geniş açılı bir
yansıtıcı üzerinden konu aydınlatılır. Bu şekilde ışık objeyi eşit ve yumuşak
aydınlatır.

Resim 1.5: Sektirmeli aydınlatma










Çoğul aydınlatma yöntemi (3 nokta aydınlatma): Asıl amaç ışığın
yoğunluğunu arttırmaktır. Nesnelerin farklı bölgelerini ayrı ayrı aydınlatmak
anlatıma denge ve canlılık katar. Farklı yoğunluktaki ışık kaynaklarının
kullanımı poz dengesini zorlaştırır.
Anahtar ışık: Sert ışık yayar. Konu kamera düzlemine 45 derece açı ile
yerleştirilir. Nesnenin görülmesini sağlar. Nesnenin bir tarafını aydınlatır ve sert
gölgeler oluşturur. Ayrıca nesnenin kontur ve dokularını ortaya çıkarır.
Dolgu ışığı: Anahtar ışığın aksi yönünde 45 dercelik açıyla yerleştirilir. Işık
yoğunluğu daha azdır, yumuşak ve dağınık ışık kaynağı kullanılır. Anahtar
ışığın aydınlatamadığı yüzeylerde detayları ortaya çıkarmak, sert gölgeleri
yumuşatmak için kullanılır.
Arka ışık: Doğrusal ışık yayan sert ışık kaynağıdır. Derinlik etkisini arttırır.
Nesneyi fondan ayırır. Modelli çekimlerde cansız ve mat saçlara parlaklık verir.
Fon aydınlatma: Fonu aydınlatmak 3. boyut etkisini arttırır. Yumuşak ve
dağınık ışık kaynakları kullanılır. Nesne fondan uzak tutulmalıdır.
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Resim 1.6: Fon aydınlatma



Düz bir yüzeyi aydınlatma: Yüzey homojen olarak aydınlatılmalıdır. Yansıma
ve ışık patlamalarına dikkat etmek, yumuşak ışık yüzeyin dokusundan
kaynaklanan sorunları azaltır. Gölge, fotoğrafta ışık kadar etkilidir. Gölge
objelerde iki şekilde meydana gelir. Birincisi dış görünüş olarak, ikincisi
objeleri tamamen kapsayarak.

Resim 1.7: Yansıtmalı aydınlatma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler
 Çekim öncesi stüdyonun şartlarını kontrol  Stüdyoyu ışık açısından kontrol
ediniz.
ediniz.
 Mekânın çalışmanızı kolaylaştıracak
 Stüdyoda gerekli mekân düzenlemesini
şekilde düzenlenmiş olmasına dikkat
yapınız.
ediniz.
 Fonunuzu
seçerken,
konunuzu
 Fonu belirleyiniz.
vurgulamasına özen gösteriniz.
 Işığın konu üzerindeki etkisine
 Işık ekipmanlarının yerlerini belirleyiniz.
dikkat ediniz.
 Kompozisyon kurallarını göz önünde
 Kompozisyonunuzu oluşturunuz.
bulundurunuz.
 Stüdyo çekimlerinde ters ışık
 Işığın geliş yönünü belirleyiniz.
kullanmak isterseniz dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kapalı mekânlarda çekilen tüm fotoğraflara stüdyo fotoğrafları denir.

2.

( ) Fon, ışık, dekorasyon ve kompozisyon gibi düzenlemelerin fotoğrafı çekilecek
konunun özelliğine göre yapılabildiği, içinde tüm çekim elemanlarını barındıran,
kapalı ortamlara fotoğraf stüdyosu, bu tür ortamlarda yapılan fotoğraf çekimlerine de,
stüdyo fotoğrafı denir.

3.

( ) Seçtiğimiz fon çok dikkat çekmelidir.

4.

( ) Billboard, afiş, reklam fotoğrafı gibi çekimler stüdyo ortamında gerçekleştirilen
profesyonel çekimlerdir.

5.

( ) Projektörden yayılan ışığı yumuşatmak, dağıtmak, yaymak, yansıtmak veya ışığın
rengini değiştirmek istersek ışık kesicilerden yararlanırız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Stüdyoda çekilmiş farklı çekim örneklerini inceleyerek doğru analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Farklı ışık ortamlarında çekilmiş fotoğraf örneklerini inceleyiniz.



Farklı açılar kullanılarak çekilmiş fotoğraf örneklerini inceleyiniz.



İncelemelerinizin sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. STÜDYODA FOTOĞRAF ÇEKERKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
NOKTALAR
Doğru bir fotoğraf çekimi için konulara nasıl bakılması gerektiğini ve yeni görüş
açılarını görmeyi sağlamak gerekir. Kurallar ve artisti eğilimler iyi bilinirse etkili bir çekim
yapılır. Her çekim uygulamasıyla birlikte yeni bakış açısıyla bakılmalı. Şekillere, formlara
ışığın verdiği etkiyi görerek öğrenmek, deneyim kazandırdığı gibi seçici olmamızı da sağlar.
Bunun için her deneyimde değişik görüş açılarını ve yükselişlerini araştırmak faydalı
olacaktır. Bu anlamda kompozisyon fotoğrafçının kullandığı bir araçtır. Fotoğrafta
kompozisyon fotoğraf oranları ile başlar. Kare veya dikdörtgen formatlar fiziksel
yardımcılardır.

2.1. Objektif İçi Yansımalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
2.1.1. Parasoley
Objektifin uç tarafına takılan ve güneş ya da farklı bir kaynaktan gelen ışığın objektife
uç açılardan girerek içeride yansımasını engelleyen bir parçadır. Böylece fotoğrafta zaman
zaman rastlayabildiğimiz ışık parlamalarının (flare) önüne geçilmiş olur. Parlamalar
fotoğrafın kontrastını düşüren istenmeyen bir etkidir. Parasoleylerin, objektifimizi darbelere,
temas ve çizilmelere, yağmur taneciklerine ve toza karşı koruma sağlaması nedeniyle de
ekstra bir faydası daha vardır. Parasoleyler çoğunlukla takılıp çıkarılabilir yapıda olmasına
rağmen az da olsa objektifle bütünleşik olarak bulunabilmektedir. Parasoley dizaynı,
objektifin görüş açısına göre değişmektedir. Parasoley istenmeyen ışık maksimum derecede
bloke ederken, aynı zamanda objektifin görüş açısının dışında kalmalıdır. Aksi takdirde
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kararma (vignetting) etkisi oluşabilir. Örneğin telefoto lenslerin görüş açıları dar olduğundan
daha uzun parasoleyler kullanılabilirken, geniş açı objektiflerdeki geniş açıdan dolayı kısa
tutulmalıdır. Parasoleyler, standart objektiflerde kullanılan düz lens hood ve geniş açılı
objektiflerde kullanılan taçyaprağı şeklinde parasoleyler olmak üzere iki türlüdür.

Fotoğraf 2.1: Parasoley2.1.2.

Işık Kesiciler

Işığı kontrol etmek amacıyla, metal, kumaş, plastik veya tahta malzemelerden üretilen
malzemelerdir. Fotoğraf stüdyolarında projektörden yayılan ışığı kesmek, yumuşatmak,
dağıtmak, yaymak, yansıtmak, ışığın rengini değiştirmek veya uygun şartlarda istediğimiz
bölgeye gelmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. Çevremizde bunun doğal
örnekleri de vardır. Balkonlara, teraslara konulan şemsiyeler güneş ışığını yumuşatırlar ve
hatta onun rengini değiştirirler. Camların renkli ve doğal yoğunluk filtreli olması da ışığın
şiddetini azaltmaktadır. Evimizdeki perdeler bir filtre görevi yaparak ışığın yoğunluğunu
değiştirir. Güneş ışığının parçalanıp yumuşamasını sağlar. Günlük yaşamımızda doğal olarak
gerçekleşen ışığın kesilmesi fotoğraf stüdyolarında profesyonel malzemelerle yapılır.
Işık kesiciler çok çeşitlidir ve istenilen alana ışığın uygulanmasına imkân verir.






Bayrak (flag): Projektör kepenklerinden kaçan veya yansıyan ışıkları
engelleyerek daha yüksek kontrast oluşturmak mümkündür. Bu nedenle oluşan
gölgeleri engellemek için de bayraklar kullanılır.
Gobo: Işığı kontrol etmek amacıyla üretilen malzemelerdir. Projektörden
konuya yöneltilen, ancak loş veya tam karanlık kalmasını istediğimiz yerlere
giden ışığı kesmek amacıyla kullanılır. Genelde hafif metallerden, plastik
malzemeden, kartondan, kumaş kaplı çelik çerçeveden ve strafordan üretilir.
Delikli kesiciler: Bu malzeme bir projektör ayağı veya kelepçeye takılarak ışık
kaynağının önünde kısmi bir engel yaratmayı amaçlayarak üretilmiştir. Tahta,
plastik veya hafif metal kullanılarak üretilen modelleri vardır. Işığı tam kesen
model, üzerinde bulunan deliklerden ışığın direkt geçmesine, deliksiz

19

kısmından ışığın geçmemesini sağlar. Bu sayede ışık, uygulandığı fondaki
deliklerin şeklinde görünecektir. Fonda değişik yüzeyler oluşturmak için sıkça
kullanılırlar.

Fotoğraf 2.2: Delikli ışık kesici



Dots (tül): Perde kumaşı gibi delikli, tül kumaşına benzer malzemeden
üretildikleri için ülkemizde "tül" ismi de verilmektedir. Film çekimlerinde ışığı
kontrol etmek ya da yumuşatmak için kullanılırlar.

Fotoğraf 2.3: Işık kesici



İpek kesiciler (silk scrim): İpeğe benzer beyaz bir kumaştan üretildikleri için
ülkemizde "ipek" olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu malzeme bir projektör
ayağı veya kelepçeye takılarak ışık kaynağının önünde bir engel yaratmayı ve
bu sayede ışığın gitmesini istemediğimiz yerlerden kesilmesini sağlar.
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Fotoğraf 2.4: Farklı formlarda ışık kesici örnekleri

2.2. Ters Işık Çekiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Işık kaynağı konunun arkasında fotoğrafçının önündedir. Ters ışıkta fotoğraf çekmek
çok zordur; ama son derece etkili sonuçlar elde edilebilir. Önden gelen ışık nesnenin
görmediğimiz tarafını aydınlattığı için bakış yönümüzde detaylar kaybolur ama nesnenin dış
formu belirginleşir. Konunun etrafındaki ışık hüzmeleri fotoğrafı güzelleştirir. İstenirse
nesne dolgu flaşı ile aydınlatılabilir. Bunu fotoğrafa yükleyeceğiniz duygu belirler.
Işık kaynağı az veya çok konunun arkasındadır ve onu arkadan aydınlatır. Gölgeler
kameraya doğru uzar. Diğer aydınlatma şekillerine göre konu kontrastı daha yüksektir. Bu
özelliği ters ışığı renkli fotoğraf için çok uygun olmadığını gösterir. Diğer taraftan bütün
diğer aydınlatma şekillerine göre daha inandırıcı bir mekân ve derinlik hissi verir. Renkli
çalışan fotoğrafçılar ters ışığı kullanımı zor fakat iyi kullanıldığı zaman insanı ödüllendiren
bir şekil olarak düşünürler. Hemen hemen değişmez bir biçimde ters ışık kullanımı
olağanüstü güzellikler ve ifadeler dünyasının kapısını aralar. En dramatik ışık formudur.
İfadeyi ve atmosferi kuvvetlendirmede eşsizdir.
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Fotoğraf 2.5: Ters ışık çekimleri



Olumlu yönleri

Silüette olduğu gibi, karmaşık bir manzarayı da objeyi vurgulayarak sadeleştirir.
Portrelerde, konuyu daha güzel gösteren bir ışık halesi oluşturur. Silüetler kendi duruluğuyla
ve dış hatlarıyla belirgindirler. Sadece biçimleri ile gölge olarak anlam ifade ederler. Konuyu
oluşturan en temel unsurlardan birisi şekildir. Objedeki bütün renk ve dokular ortadan
kalkmış durumdadır. Silüet objelerde bir ağacın dalları ağaç şeklinde görünüm alır. Silüet
fotoğraf çekimi yaparken ve görüş açısını seçerken çok dikkat etmek gerekir. Görüş açısında
yapılan ufak bir değişiklik dramatik farklılıklar meydana getirebilir. Manzaralara kuvvetli
gölgeler ekler.


Olumsuz yönleri

Koyu renk bir objede ayrıntılar eksik kalır. Objektifte iç yansımaya neden olur. Bu da
düşük kontrasta ve fotoğraf üzerinde garip ışık lekelerine (Newton halkalarına) yol açar. Ters
ışık ile başa çıkmak için pozlama değerini kullanmak aşırı parlak arka plana yol açar.
Not: Ters ışık durumlarında, fotoğraf makinenizi, objektife gölge yapacak, ama bu
arada görüntüye girmeyecek şekilde bir gölgelik (parasoley), eliniz ya da bir kitap ile
gölgeleyerek, iç yansımaya engel olabilirsiniz.
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Fotoğraf 2.6: Ters ışık çekimi örneği



Dikkate alınacak bazı ipuçları ve teknikler

Objenizi tam manasıyla göstermek için, +0.5 veya +1.0 pozlama değeri
(veya makinenizin ters ışık dengeleme düğmesini) kullanın. Bu durumda
arka plan, aşırı aydınlık olabilir.

Dolgu flaşı kullanın. Kenarda parlayan "ışık halesi" olmasını istediğiniz
portrelerde, gölgeleri aydınlatmak veya silüete engel olmak istediğinizde,
kusursuz bir seçenektir.

Işığı objenize geri yansıtmak için, beyaz bir yansıtıcı karton kullanın. Bu
yöntem, özellikle yakın plan çekimlerde (örneğin bir çiçeği çekerken)
kullanışlıdır.

Konuya iyice yaklaşın. Ters ışık alan objenizle çerçeveyi doldurun ki
daha parlak olan çevre ışığı, makinenizi yanıltmasın.

2.3. Farklı Stüdyo Çekim Örneklerinin İncelenmesi
Diyafram açıklığı gereğinden fazla olduğunda fotoğraf çok açık veya aydınlık çıkar.
Kışık olduğunda ise karanlık çıkar. Alan derinliği için söylenenler ışık için de geçerlidir.
Işık, fotoğrafta hem görünürlüğü sağlar hem de estetik bir anlatım aracı olarak önemli bir yer
tutar. Fotoğrafta istenilen sonuca ulaşabilmek doğru makine ve ışık ayarlarıyla mümkündür.
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2.3.1. Hatalı Çekim Örnekleri

Fotoğraf 2.7: Hatalı çekim

Dikkatli bakınca, fotoğrafta yakında ve uzaktaki objelerde netliğin bozuk, sadece
aradaki beyaz objenin görüntüsünün net olduğunu farkedeceksiniz. Bu fotoğrafta olduğu gibi
bir fotoğraf üzerinde net olarak bu görünen aralık alan derinliğidir. Burada fotoğraftaki alan
derinliğini böyle daraltabilmek için diafram açıklığı f2 olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 2.8: Büyük diyafram açıklığı
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Büyük diyafram açıklığı kullanılıp alan derinliğini azaltılmış. Böylece sadece obje net,
arka plan blur blurred ( blur bulanıklık/bulanık) olarak görüntülenmiş.

2.3.2. Doğru Çekim Örnekleri
Fotoğraf çekimine başlamadan önce nasıl bir çekim yapacağınıza, hangi objektifler ile
çekim yapacağınıza ve çekim yerinize karar vermeniz en doğrusudur. Hatta ışık ölçümünüzü
de büyük oranda halletmiş olmanız (örneğin kullanacağınız diyaframı önceden belirlemeniz)
çekim aşamasında işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Fotoğraf 2.9: Küçük diyafram açıklığı

Küçük diyafram açıklığı kullanılıp alan derinliğini arttırılmış. Böylece sadece obje net,
arka plan blur blurred (blur bulanıklık/bulanık) olarak görüntülenmiş.

Fotoğraf 2.10: Diyafram açıklığı f8

Bu fotoğrafta her noktanın net olabilmesi için diafram açıklığı f8 yapılmıştır .
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2.3.3. Farklı Işık Uygulamaları Örnekler

Fotoğraf 2.11: Küçük diyafram açıklığı

Suni ışık kullanılan ortamlarda, ışık kaynağının yüksek ve parlak olması modelin göz
bebeğinin küçülmesine sebep olur.
Aşağıdaki örneklerde ışık kaynaklarının yanlış yerleşmesinden kaynaklanan hatalar
bulunmaktadır, dikkat ederek inceleyiniz.

Sol üst açıdan verilen sert ışık kafanın gölgesini fona düşürmüş. Yakaların gölgesi ve
yüzün sağ alt tarafının karanlıkta kalması derinlik yaratmış. Sol taraftaki gölge çok koyu
olduğu için saç detayları ve sol taraftaki derinlik yok olmuş. Elbise üzerinde kıvrımların
gölgelendirilmesi derinlik oluşturmuş.

Gövdenin sol yanından fakat neredeyse arkadan güçlü bir ışık verilmiş. Bunu
mantonun yakasındaki ve kıvrımlardaki gölge açılarından anlayabiliyoruz. Bu gölgeler çok
dik ve yandan gelen bir ışık kaynağından dolayı olabilir. Burnun gölgesi yüzün sağ tarafına

26

düşmüş. Çenenin gölgesi de sağ yaka üzerinde. Açık renk fona yüze gelen ışıktan daha az bir
ışık yapılmış ve bu sayede gövdenin çerçevesi ortaya çıkmış.

Gövdenin üzerinden hatta hemen hemen tam tepeden güçlü bir ışık kaynağı
uygulanmış. Saç parlamış. Çenenin gölgesi boyuna düşmüş ve uzamış. Işık kaynağının
dikliğinden manto üzerindeki detaylardan enine olanların sert gölgeleri aşağı sarkarken,
boyuna detaylar ve kıvrımlarda derinlik kaybolmuş. Fona yüzdeki ışığa yakın kuvvetli bir
ışık uygulanmış ve manto omuzlarındaki çerçeve yok olmuş. Aşırı kontrast var.

Sol alt açıdan kepenk veya gobo ile kontrol edilen hüzme şeklinde lokal bir ışık 45º
açı ile yüze doğru verilmiş. Bu nedenle mantoda çizgi şeklinde parçalı bir ışık oluşmuş.
Işığın geldiği açıdaki yaka alttan aydınlanırken gölgesi boğazlı kazak üzerine düşmüş.
Yüzün alt kısımları aydınlanıp üstü koyu kalmış aynı durum saçlarda var. Burun, dudak ve
yanak gölgeleri yukarı doğru uzamış. Gözlerin bakışı negatif anlam kazanmış. Sadece
kafanın sağ arkasından uygulanan yumuşak ve yüz ışığından çok düşük bir fon ışığı saçın
sağ bölümünü ortaya çıkarmış. Aynı durum solda görünmediğinden saç fona yapışmış,
detayları kaybolmuş.

Burada soldan, kafanın arkasından ve tepeden dik bir açıyla tek bir güçlü ışık
uygulanmış. Bu sert ışığın etkisiyle tüm enine çıkıntıların gölgesi aşağı uzayarak koyu bir
detay oluşturmuş. Göz çukurları karanlık ve detayları yok. Gözler görünmüyor. Burun
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gölgesi aşağı doru uzamış ve burun hakkında bilgi vermiyor. Saçın üst kısmı parlarken
gölgesi alt kısımlara düşmüş. Fon ışığı çok parlak gövdenin çerçevesi ortaya çıkmış. Boğazlı
kazak hakkında bilgi yok. Tüm detayları kaybolmuş. Yaka üçgeninde bir belirsizlik oluşmuş.

Gövdenin 90º sol tarafından ve 45º yukarı açıdan güçlü bir ışık kaynağı tüm
çıkıntıların gölgelerini sağ tarafa düşürmüş. Yüzün solu aydınlanırken sağ tarafı tam
karanlıkta. Fona uygulanan yüz ışığının dörtte biri kadar bir ışık sağ taraftan itibaren giderek
azalan degrade bir fon yaratmış. Bu saç ve gövde çerçevenin ortaya çıkmasına ve fona
yapışmamasına neden olmuş. Üzüntülü, duygusal bir ifade elde edilmiş.

Gövdenin sol yanından fakat neredeyse arkadan yumuşak bir ışık verilmiş. Bunu
manto yakasındaki ve kıvrımlardaki gölge açılarından anlayabiliyoruz. Bu gölgeler çok dik
ve yandan gelen bir ışık kaynağından olabilir. Burun gölgesi yüzün sağ tarafına düşmüş.
Çene gölgesi de sağ yaka üzerinde. Açık renk fona yüze gelen ışıktan daha az bir ışık gelmiş
ve bu sayede gövdenin çerçevesi ortaya çıkmış.

Kamera üzerinden çok sert bir ışık kaynağı manto ve yüzdeki detayları yok edecek
kadar fazla gelmiş. Biz bu ışığın patladığını da söyleyebiliriz. Fon ışığı çok düşük kalmış ve
çerçeveyi ortaya çıkarmış. Aşırı kontrast var.
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Kamera üzerinden dik bir açıyla yumuşak bir ışık kaynağı uygulanmış. Bu ışık
kaynağının güçsüzlüğü loş bir görüntü oluşturmuş. Gölgeler detay kazandırmış. Sol alttan
lokal olarak uygulanan fon ışığı yüz ışığına eşit sayılır. Sağ tarafa uygulanmadığı için saç ve
gövde çerçevesi fona yapışmış.

Gövdenin sol arkasından oldukça yumuşak bir ışık kaynağı etkileri gözleniyor. Sağ
arkadan uygulanan geri ışığı lokal sol tarafa uygulanmamış. Bu nedenle saçın sağ tarafı ve
sağ omuz parlamış. Fon ışığı homojen ve yüz ışığından daha az.

Gövdenin sol yanından fakat neredeyse arkadan yumuşak bir ışık verilmiş. Bütün
gölgeler çok dik ve yandan bir ışık kaynağından kaynaklanmış. Burun gölgesi yüzün sağ
tarafına düşmüş. Çene gölgesi de sağ yaka üzerinde. Açık renk fona yüze gelen ışıktan daha
az bir ışık yapılmış ve bu sayede gövdenin çerçevesi ortaya çıkmış. Geri ışığı kuvvetli bir
ışık kaynağı tarafından geliyor. Saç ve omuzlar parlamış.
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Kamera sağından yumuşak bir ışık kaynağı yüzü aydınlatırken sol taraftan verilmeyen
bir ışık nedeniyle gölgeli bir görüntü oluşmuş. Sağ arkadan sert bir geri ışığı saçı ve omuzları
parlatmış. Fona uygulanan ışık yüz ışığının üçte biri kadar ve homojen dağılmış.

2.4.4. Farklı Açı Uygulamaları Örnekleri
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Fotoğraf 2.12: Küçük diyafram açıklığı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Model bulup sınıf içerisinde değişik görüş açısı ve ışık yönü ile aşağıdaki işlem
basamaklarını gerçekleştirerek portre çekim yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Aynı objenin farklı diyafram açıklıklarını  Çekim
yaparken
diyafram
kullanarak çekimlerini yapınız.
açıklıklarını not ediniz.
 Aynı objenin farklı ışık açılarında çekimlerini
 Işığın geliş yönünü not ediniz.
yapınız.
 Portre fotoğrafları çekerken dikkatli
 Farklı yönlerde portre fotoğrafı çekiniz.
olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
.
1.

( ) Diyafram açıklığı fazla olursa fotoğraf çok açık veya aydınlık çıkar.

2.

( ) Fotoğrafı çekerken renklerin koyulaşmasını istersek diyaframı kısmak gerekir.

3.

( ) Suni ışık kullanılan ortamlarda, ışık kaynağının yüksek ve parlak olması modelin
göz bebeğinin büyümesine sebep olur.

4.

( ) Büyük diyafram açıklığı kullanılıp alan derinliğini azaltırsak sadece obje net
çıkar, arka plan ise bulanık olarak görüntülenir.

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Çekim sonrasında yapılması gereken işlemleri hatasız yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Arkadaşlarınızla birlikte okulunuzun fotoğraf stüdyosunda, yapay ışıktan
faydalanarak bir kompozisyon oluşturunuz ve farklı açılardan çekim çalışmaları
yapınız.



Çekim yaparken el pozometresi kullanmaya çalışınız. Her çekim için yaptığınız
ölçümleri, bu ölçümlere göre enstantene ve diyafram ayaralarınızı not alınız ve
sonuçlarla karşılaştırınız.



Hangi çekimin hangi pozla elde edildiğini karşılaştırma yapınız.

3. ÇEKİM SONRASI İŞLEMLERDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Film üzerine gelen görüntü kaydolduktan sonra film sarılır ve yeni bir film karesi
çekilmeye hazır hâle gelir.

3.1. Manuel Fotoğraf Makinelerinde
Manuel fotoğraf makinelerinde çekim sonrası dikkat edilmesi gereken noktaları şu
şekilde sıralayabiliriz:

3.1.1. Filmin Çıkartılarak Baskıya Verilmesi
Manuel fotoğraf makinelerinde filmin çıkartılarak baskıya verilmesi işlemini genel
olarak incelemek gerekmektedir. Manuel fotoğraf makinelerinde filmin bitmesi sonucunda
film makineden çıkartılır. Zaten makine otomatik ise, makinenin kendisi yoksa biz elle
sararak makinedeki filmin tekrar film kasetinin içine girmesini sağlarız. Filmi makineden
çıkartarak, filmin banyo servisine bilgilendirici açıklama ile ulaşımını sağlarız.
Bilgilendireceğimiz konular; film tipi, filmin markası, çekim İSO değeri, istenen banyo
işlemi vb. olmalıdır.
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Banyo servisinden gelen filmleri ışıklı masa üzerinde kontrol ederek film saklama
poşetlerinde koruma altına almak gerekir.
Film koruma poşetlerindeki baskısı yapılacak olan fotoğraf kareleri belirlenerek,
bilgilendirici açıklamalarla birlikte baskı ünitesine gönderilir. Özel istemler ve kadraj gibi
bilgiler baskı ünitesine iletilir.

3.1.2. Baskı Sonrası Fotoğrafların Kontrolü
Baskıdan gelen fotoğraflar istenilen nitelikte mi, bilgilendirici mi ve açıklamalar
dikkate alınmış mı incelenir. İstenilen fotoğraflar doğru ve eksiksiz basılmış mı kontrol
etmek gerekir. Ayrıca kontrol etmenin bir faydası da film üzerinde ayrıntıları tam
seçemeyeceğimiz için, somutlanmış fotoğraf üzerinde daha net görme olanağını
yakalayabilmektir.
Bu aşamada bekli de fotoğraf üzerinde kadraj yaptığımızda anlatımı daha güçlü
fotoğraf elde etme olanağına kavuşuruz. Ayrıca fotoğrafın baskı aşamasında uygulanacak
tekniklerle(solarizasyon vb.) istenilen amaca uygun fotoğraf elde etme şansını da
yakalayabiliriz.

3.2. Dijital Fotoğraf Makinelerinde
Dijital fotoğraf makinelerinde çekim sonrası dikkat edilmesi gereken noktaları şu
şekilde sıralayabiliriz:

3.2.1. Bellek Kartındaki Görüntülerin Bilgisayara Aktarılması
Dijital fotoğraf makineleri çekilen görüntüleri iki değişik biçimde bellek yongasına
kaydeder. Bunlar sıkıştırmadan (kayıpsız) veya sıkıştırarak (kayıplı) biçimlerdir. Bunlardan
birincisine örnekler RAW (NEF) ve TIFF görüntü dosyalarıdır. Bu tip görüntü dosyalarında
sensörden alınan bilgiler aynen korunarak saklanır. Bu yüzden bu dosyaların hacimleri
fazladır ve bellek yonganızda fazla yer tutarlar. Kayıpsız oldukları için önem verilen
fotoğrafların çekiminde ve saklanmasında kullanılması önerilir. Bu dosyaları oluşturmak için
önce dijital makinenizde gerekli ayarları yapmalısınız(bazı dijital makinelerde bu seçenek
bulunmayabilir). Bu dosyalardan daha sonra JPG veya diğer formatlara değişim birçok
programla olanaklıdır.
İkinci tip dosyalar yani JPG (JPEG) dosyaları önceki kayıpsız dosyaların bellekteki
kapladıkları alanın belli kurallara göre küçültülmesiyle oluşturulur. Böylece oluşturduğunuz
görüntü dosyaları kolayca taşınacak ve bilgisayarlarda kolaylıkla işlenecek boyutlara iner.
JPG dosyasına dönüşüm ile görüntülerde, ayrıntılarda ve renk bilgilerinde bazı kayıplar
olabilir. Bu yüzden fotoğraf makinenizde JPG oluşturma ayarlarında yüksek sıkıştırma
oranlarını seçmemeniz gerekir. JPG dosyaları bunun yanında günlük kullanım için oldukça
yeterlidir.
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Bu amaçla en çok kullanılanlar JPEG ve TIFF formatlarıdır.


JPEG (the joint photographic experts group): Bu formatının özelliği, gerçek
renk değerlerini içermesidir. JPEG sıkıştırma yöntemi, görüntünün algılanması
için çok gerekli olmayan detayları etkili bir şekilde bulup atan ve dosyayı bu
şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yer alır. Yok
edilen detay miktarı ve sıkıştırma oranı arasında orantı olduğundan bu dengeyi
iyi korumak gerekmektedir. Daha fazla sıkıştırma daha fazla detay kaybı, daha
az sıkıştırma daha büyük dosya demektir.



TIFF (tagged-image-file format): Farklı işletim sistemleri ve uygulamalar
arasında kayıpsız ve esnek bir dosya değiş tokuşu sağlaması nedeniyle tüm
çalışmalar için uygun bir format olarak bilinir. TIFF’in desteklediği birçok
sıkıştırma vardır. Bunlar arasında kayıpsız sıkıştırma yöntemleri (LZW)
bulunur. TIFF’de sıkıştırma ile ortaya çıkan veri kayıpları ortadan
kaldırıldığından hiç bozulmamış bir resim elde etme olanağı sunar. Dijital
makine ile çekilen fotoğraflar, fotoğraf makinenizin belleğinden bir bilgisayara
aktarılarak saklanabilir. Böylece bilgisayarda görüntü dosyanızın yönünü
değiştirebilir, üzerlerinde renk ayarları yapabilirsiniz.

Bilgisayar bağlantısı: USB kabloyu kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayarınıza
bağlayın. Bağlantıdan sonra fotoğraf makinenizi açın. Bilgisayarınız ve fotoğraf makineniz
data transferine başladığı zaman fotoğraf makinenizde yanıp sönen bir ışık olacaktır

Resim 3.1: Bilgisayar bağlantıları



Hafıza kartları


Secure Digital (SD) kart: En yaygın kullanılan kart şekli olan SD kart
olarak da adlandırılan bu hafıza kartı “Multimedia” kartın, dolayısı ile
“SmartMedia” kartın geliştirilmiş şeklidir. Diğer kartların aksine,
istenmeden kayıt yapmayı veya silmeyi önlemek için koruma
mekânizması vardır. Bu kartlar, hızlı aktarım sağlar ve farklı güvenlik
önlemleri sunar.
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Memory Stick (MS-MS PRO DUO) kart: Kayıt işlemi, ani kayıt
birimleri ile yapılır ve dâhilî yönetim merkezi, makine ile olan ilişkileri
düzenler.
Compact Flash (CF) kart: Diğer hafıza kartları ile karşılaştırıldığında
CF kartlar, yüksek kapasiteleri ve az enerji harcamaları ile dikkat çeker.
xD Picture kart: Çok hızlı veri aktarımları için geliştirilmiş olan kart,
diğer hafıza kartları gibi “ani hafıza tekniği” ile çalışır. Uygun adaptörler
ile CF kart yuvalarına yerleşebilir. 8GB kapasiteye kadar geliştirilecektir.
Multimedia kart: “SmartMedia” standardında üretilen, yani “ani hafıza
tekniği” ile çalışan çok amaçlı kullanılan bu kart, bir adaptör vasıtası ile
PC-kart yuvalarında kullanılabilir.
Microdrive kart: Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılabilecek kadar
küçük ebatlarda bir gövdeye sığdırılmış ve daha çok bilgisayarlar için
düşünülmüş bir ek hafızadır. Bu hafıza türünün, fotoğraf makinelerindeki
kullanımı açısından, bazı dezavantajları vardır.

3.2.2. Görüntülerin Kontrol Edilmesi
Görüntünün iyi ya da kötü oluşu ilk olarak dijital fotoğraf makinemizin kalitesi ve
özellikleriyle ilgilidir. Bir dijital fotoğraf makinesinin kalitesini belirleyen birçok önemli
unsuru vardır ve çözünürlük sadece onlardan birisidir. Onun yanında, netlik (noise), ışık
hassasiyeti (dynamic range), renklendirme (color rendering), otomatik beyaz ayarı (auto
white balance) gibi birçok özellik daha derinden incelenmeli ve karar bütün bu bilgiler
doğrultusunda verilmelidir. Eğer tam kapsamlı bir analiz yapılmazsa istenmeyen sonuçlar
ortaya çıkabilir. Yine çözünürlüğü ele alacak olursak, 6MP ile 10MP birer fotoğraf
makinesinin algılayıcıları (sensor) ayni boyutta ise 10MP'lik olanın algılayıcı hücreleri
küçülür. Bu da hücre basına daha az ışık demektir ki bu da istenmeyen netlik(noise)
problemleri doğurabilir. Bu problem yeni algılıcılardaki gelişmeler ile telafi edilmeye
çalışılmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki çözünürlük ile netlik(noise) arasında optimal
bir nokta vardır. Eğer bu nokta gözetilmeksizin çözünürlük arttırılırsa yarar sağlamaktan çok
zarar verici olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf
1.6: Armağan Bice
UYGULAMA
FAALİYETİ

İşlem Basamakları
Öneriler
 Konunun son pozunu çektikten sonra ışık
 Işıklar soğumadan taşımayınız.
düzenini kapatınız.
 Bellek kartı çıkartılırken makineyi
 Filmi/ bellek kartını makineden çıkarınız.
kapatmayınız.
 Film tipi, çekim ISO değeri, istenen
 Filmi banyo servisine bilgilendirici
banyo
işlemi
vb.
konularda
açıklama ile gönderiniz.
bilgilendirme yapınız.
 Bellek kartındaki verileri bilgisayar ya da
 Verileri aktarırken dikkatli olunuz.
depolama aygıtlarına aktarınız.
 Kompozisyon
ve
teknik
açıdan
 Görsellerin kontrolünü yapınız.
yapılacak kontrolleri tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Filmler baskıya gönderilirken, film tipi, filmin markası, çekim İSO değeri,
istenen banyo işlemi vb. konularda bilgi vermeliyiz.

2.

( ) Dijital fotoğraf makineleri çekilen görüntüleri iki değişik biçimde bellek
yongasına kaydeder. Bunlar sıkıştırmadan (kayıpsız) veya sıkıştırarak (kayıplı)
biçimlerdir.

3.

( ) Tüm hafıza kartlarında istenmeden kayıt yapmayı veya silmeyi önlemek için
koruma mekânizması vardır.

4.

( ) Görüntünün iyi ya da kötü oluşu dijital fotoğraf makinenizin kalitesi ve
özellikleriyle ilgili değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Stüdyo araç gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımını kullanım kılavuzuna göre
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çekim öncesi ve sonrasında stüdyo araç gereçlerinin temizlik bakım ve
onarımını yapınız.

4. STÜDYO ARAÇ GEREÇLERININ
TEMIZLIK, BAKIM VE ONARIMI
Stüdyonun temiz olması stüdyo araç ve gerecinin korunması için gereklidir. Stüdyo
ortamı iş bitiminde havalandırılmalı, temiz bırakılmalıdır. Bunun için her çekimden sonra
stüdyo elektrik süpürgesi ile süpürülüp, paspaslanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. Stüdyo
araç gereçleri kullanımdan sonra temiz ve düzenli olarak muhafaza edilecek bir yerde
tutulmalı, mümkünse stüdyoda raflar ve dolaplar bulunmalıdır. Bu tür saklama yerlerinin
bulunması hem stüdyo ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde saklanmasını hem de düzeni
sağlayacaktır.
Kullanım sonrası tüm elektrik kabloları, uzatma kablolar vb. aksamlar sökülmeli,
prizde bırakılmamalıdır. Stüdyodan çıkarken sigortalar kapatılmalıdır.
Her çekimden sonra yapılacak bakım, hem makinenizin ömrünü uzatacak hem de bir
sonraki çekime hazır hâle gelecektir.

4.1. Stüdyo Ortamı Temizliğinde Kullanılan Araç Gereç ve
Ekipmanlar
Yaptığınız her çekim sonrası makine ve lensleri silmeyi alışkanlık hâline getirmeniz
çok yararlı olur.
Fotoğraf makinesi ve donanımının temizliğinde kullanılmak üzere birçok ürün
bulunmaktadır. Lens temizleme kâğıtları, üflemeli fırçalar, yumuşak fırçalar, yumuşak
güderi, temizleyici sıvı, metal olmayan yumuşak alaşımlı ya da plastik cımbızlar gibi ürünler
makineye zarar vermeden, temizlenmesinde çok yardımcı olacaktır.
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Fotoğraf 4.1: Temizleme maddeleri

Gelişmiş bir DSLR ya da kompakt dijital bir makine kullanıyor olmanız farketmez,
objektifinizin camı üzerindeki kir, leke, toz gibi istenmeyen maddeler elde edilen fotoğrafın
görüntü kalitesini oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedir. DSLR kullanıcıları için tek
fark, objektifin değiştirilebilir olmasından dolayı makinenin içinde kalan en arkadaki camın
da tıpkı en öndeki cam ve sensör gibi tozlanma ve kirlenme riskine maruz kalmasıdır.


Koruyucu UV filtreler

Objektifinizi temiz tutmanın en etkili yolu, toz ve kiri lensinize ulaşmadan
engellemektir. Fiziksel yüzey temizleme yöntemleri ise her zaman için camın yüzeyini çizme
riskinden dolayı en son başvurulacak yol olmalıdır.

Fotoğraf 4.2: Koruyucu UV filtre

Ucuz fiyatına karşı lensiniz için etkili bir koruma yöntemidir. Çok daha pahalı olan
lensinizin yüzeyi yerine filtrenin yüzeyini temizleyeceğinizden, çizilmeden dolayı ortaya
çıkabilecek zarar minimuma indirilmiş olacaktır. Bunun yanında lens yüzeyini çarpma,
sürtme gibi diğer dış etkilere karşı koruması bakımından da çok faydalıdır.
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Her ne kadar UV filtrelerin görüntü kalitesinde herhangi bir düşüşe neden olmayacağı
ve sürekli olarak objektif üzerinde taşınmasında bir mahzur olmadığı söylense de, bu konuda
temkinli olmakta ve en kaliteli optiğe sahip modeli almakta fayda vardır. Ayrıca farklı filtre
çapına sahip lensleriniz için farklı UV filtrelere ihtiyacınız olduğunu da unutmayınız.

Fotoğraf 4.3: Temizleme kalemi

Fotoğraf 4.4: Körük

Körük (blower) hem lens yüzeyine hem de makinenin içine uygulanabilir. Bir avantajı
cam yüzeyiyle herhangi bir fiziksel temas gerektirmemesidir. Ancak makinenin içine
sıkıldığında makinenin muhtelif yüzeylerine yapışmış durumda bekleyen tozları çoşturarak
sensör yüzeyine yapışmasına neden olabilir.




Stüdyoda kullanılan ışık ekipmanları her kullanımdan sonra, soğuması
beklenip, üflemeli fırçalar, yumuşak fırçalar, yumuşak güderi, temizleyici sıvı
gibi maddelerle tozdan ve lekelerden arındırılıp, bir sonraki çekimde
kullanılmak üzere koruyucu kılıf ile örtülmelidir.
Tripot, çekimden sonra kullanım kılavuzunda belirtilen yerlerden zorlanmadan,
hırpalanmadan katlanmalı ve kaldırılmalıdır. Aynı şekilde dolly de bağlantı
yerlerine uygun olarak katlanmalı ve korunması ve taşınması amacıyla
kullanılan bez, kılıf ya da plastik kutuya yerleştirilip kaldırılmalıdır.
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Fotoğraf 4.5: Tripot kılıfı



Kablolar, çekimden sonra sökülmeli, gelişigüzel atılmamalı, katlanmamalıdır.
Katlanan kabloların içinde kopmalar olabilir, bu da daha sonraki çekimde sorun
yaşanmasına sebep olur. Bu nedenle kablolar sarma tekniğine uygun olarak
(sekiz şeklinde) sarılarak yerlerine kaldırılmalıdır.

4.2. Ekipmanların Kullanım Kılavuzlarının İncelenmesi
Bazı ürünlerin kendilerine özgü özellikleri olabileceğinden, satın alınan ekipmanların
kullanım kılavuzları mutlaka incelenmelidir. Ürünler kullanım kılavuzlarına uygun olarak
kullanılmalı, bakımı yapılmalı ve saklanmalıdır. Fotoğraf ile ilgili makine ve diğer
ekipmanların pahalı ve hassas cihazlar olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Kullanım
kılavuzuna uygun kullanılmayan ürünlerin garanti kapsamından çıkartıldığı göz önünde
bulundurularak, gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

4.3. Ürünlerin Garanti Koşulları







Garanti süresi malın fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmaların garantisi
kapsamındadır.
Dijital ürünlerde (dijital kamera, tarayıcılar ve aksesuarları) sadece ülke
garantisi geçerlidir.
İlgili husus İngilizce garanti belgesinin arka yüzündeki 1. madde ile
belirtilmiştir.
Yurtdışından temin edilen ürünlerin tamiri ancak ücreti karşılığı yapılabilir.
Sadece analog ürünleri fatura tarihinden itibaren 1 yılla sınırlı uluslararası
garanti altındadır (harici flaş, objektif ve dürbünler).
Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve
kullanıcının hatasından kaynaklı arızalar garanti kapsamında tamir edilemez
(sıvı teması, kum girmesi, paslanma ve korozyon oluşumu, pil akması, nem,
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darbeler, düşme, çarpma, kırılma, eğrilme, ezilme, deri aşınmaları, eksik vida ya
da parça, servis dışı yetkisiz müdahale tespiti ).
Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için garanti belgesi ve fatura
mutlaka servise ibraz edilmelidir. Aksi durumlarda garanti kapsamında tamir
yapılmaz.
Ürünler servise teslim edildikten sonra en geç 5 iş günü içinde müşteriye bilgi
verilir ve ürün en geç 30 iş günü içerisinde tamir edilir. Arızalı ürünler direkt
servis merkezine gönderilmelidir. Gönderimdeki gecikmeler servis süresine
dâhil değildir.

4.4. Sigorta Kapsamları
Yaptırılan sigorta primlerinin tümü müşteri tarafından karşılanır. Her türlü kullanım
hataları, aşırma, kaybolma, kapkaç türü hırsızlıklar, dalgınlık, unutkanlık, denize düşürme
vb. hatalar sonucu oluşan ekipman hasarları da sigorta poliçesi kapsamında değildir. Müşteri
bu gibi durumlarda tam sorumludur ve kaybolan malzemenin yerine aynı malzemenin
yenisini almakla yükümlüdür. Yurtdışına gidecek ekipmanın sigortalanması, müşteri
tarafından yaptırılır. Tamir ve yenileme süresi tamir servisi veren firma tarafından belirlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf 1.6: Armağan Bice

UYGULAMA FAALİYETİ
Öneriler
İşlem Basamakları
 Çekim düzeneğini toplayıp temizledikten  Düzeneği
kılıflarına
yerleştiriken
sonra kılıflarına yerleştiriniz.
dikkatli olunuz.
 Malzemeleri
yerlerine
kaldırırken
 Tüm malzemeleri yerlerine kaldırınız.
dikkatli olunuz.
 Stüdyoyu temizleyiniz ve düzenleyiniz.
 Stüdyoyu havalandırmayı unutmayınız.
 Prizleri kontrol edip, sigorta şalterlerini
 Prizleri control ederken dikkatli olunuz.
kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

3.

4.
5.

( ) Kullanım sonrası tüm elektrik kabloları, uzatma kablolar vb. aksamlar prize takılı
olarak bırakılmalıdır.
( ) DSLR kullanıcıları için tek fark, objektifin değiştirilebilir olmasından dolayı
makinenin içinde kalan en arkadaki camın da tıpkı en öndeki cam ve sensör gibi
tozlanma ve kirlenme riskine maruz kalmasıdır.
( ) Objektifiniz için fiziksel yüzey temizleme yöntemleri hiçbir zaman için camın
yüzeyini çizme riski olmadığından en çok tercih edilen temizleme yöntemlerinden
biridir.
( ) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve
kullanıcının hatasından kaynaklı arızalar garanti kapsamındadır.
( ) Stüdyoda kullanılan ışık ekipmanları her kullanımdan sonra soğuması beklenip
üflemeli fırçalar, yumuşak fırçalar, yumuşak güderi, temizleyici sıvı gibi maddelerle
tozdan ve lekelerden arındırılıp, bir sonraki çekimde kullanılmak üzere koruyucu kılıf
ile örtülmelidir.

.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Stüdyo ortamındaki
yapabileceksiniz.

ışık

ekipmanlarının

temizlik,

bakım

ve

kontrolünü

ARAŞTIRMA


Işık ekipmanlarını kullanım kılavuzlarına uygun olarak temizliğini yapınız.

5. IŞIK EKİPMANLARININ TEMİZLİK,
BAKIM VE ONARIMI
5.1. Işık Ekipmanlarının Temizlik ve Bakımında Kullanılan
Malzemeler






Fırça
Süet ve çeşitli bezler
Temizlik kâğıtları
Temizlik sıvıları
Bakım solüsyonları

5.2. Işık Ekipmanlarının Kullanım Kılavuzlarının İncelenmesi
Işık ekipmanlarının kullanım kılavuzları ayrıntılı bir şekilde okunup incelenmeden
kullanıma başlanmamalıdır. Ekipmanlar yalnızca konusunda bilgili ve yetkin kişilerce
kullanılabilir. Ekipmanlara kullanım süresi içinde herhangi bir mekanik, teknik vb.
müdahalede bulunulamaz. Herhangi bir bölümünde tamir amaçlı dahi olsa müdahale
edilemez. Ekipmanlar üzerindeki özel boya ve mühürlerin hasar görmesi durumu malzemeye
müdahale edildiği anlamına gelir. Bu durumda kullanım özrü oluşur ve sorumluluk tamamen
kullanıcıya ait olur.

Işık ekipmanlari

Işık ayağı: Fotoğraf makinesinin hiç kımıldamaması veya özel etkiler
için uzun süreli pozlama istendiğinde, makinenin üzerine takılabileceği
üç bacaklı ve çeşitli yöntemlerle oynar bir kafaya sahip sehpa sistemidir.

Lamba tutucu: Lambalarla flaş ayağı arasında bir ara birime ihtiyacımız
vardır. Bu lamba tutucuyu flaş ayağına bağlayabilmeli, kendisi yukarıaşağı eksende hareket edebilmeli ve ortasında da şemsiye tutucu sistemi
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olmalıdır. Bu sistemler hep iki aşamalıdır: Lamba takabileceğimiz flaş
ayağı adaptörü ve lamba yuvasını dört lamba yuvasına çevirebileceğimiz
adaptör.

Fotoğraf 5.1: Falcon Eyes Falcon Eyes LH-4E27LS



Lambalar: Ne kadar çok Watt o kadar çok ışık gücü demektir.
Marketlerde bulabileceğiniz genelde max 20Watt olanlar yerine daha
güçlü olanlardan örneğin 60Watt gücünde (efektif 200Watt), 6500K’lik
enerji tasarruf lambaların kullanımı daha iyi sonuç verir.
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Fotoğraf 5.2: Falcon Eyes ve Osaka



Şemsiye: Şemsiye çapı büyüdükçe ışık daha fazla dağılacak, dolayısıyla
ışık gücü azalacağından pozlama süresi artacaktır.

Stüdyo flaşı ile yüksek ışık gücü elde edebildiğimiz için fotoğraflar için en uygun
seçenek olacaktır ama yüksek sahip olma maliyeti nedeniyle çoğu kişi için hayal olmaktan
öteye gidemez. Bu durumda imdada tepe flaşları yetişir. ‘Strobist’ olarak adlandırılan, akım
sayesinde çok popüler olan kafa flaşlarının sağladığı en büyük avantaj taşınabilirliktir. Elde
edeceğiniz ışık gücü stüdyo flaşları kadar değildir ama her yere yanınızda götürebilmeniz
büyük esneklik sağlar.

5.3. Ürünler ve Garanti Koşulları







Garanti süresi malın fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmaların garantisi
kapsamındadır.
Dijital ürünlerde (dijital kamera, tarayıcılar ve aksesuarları) sadece ülke
garantisi geçerlidir.
İlgili husus İngilizce garanti belgesinin arka yüzündeki 1. madde ile
belirtilmiştir.
Yurtdışından temin edilen ürünlerin tamiri ancak ücreti karşılığı yapılabilir.
Sadece analog ürünleri fatura tarihinden itibaren 1 yılla sınırlı uluslararası
garanti altındadır (harici flaş, objektif ve dürbünler).
Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve
kullanıcının hatasından kaynaklı arızalar garanti kapsamında tamir edilemez
(sıvı teması, kum girmesi, paslanma ve korozyon oluşumu, pil akması, nem,
darbeler, düşme, çarpma, kırılma, eğrilme, ezilme, deri aşınmaları, eksik vida
yada parça, servis dışı yetkisiz müdahale tespiti ).
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Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için garanti belgesi ve fatura
mutlaka servise ibraz edilmelidir. Aksi durumlarda garanti kapsamında tamir
yapılmaz.
Ürünler servise teslim edildikten sonra en geç 5 iş günü içinde müşteriye bilgi
verilir ve ürün en geç 30 iş günü içerisinde tamir edilir. Arızalı ürünler direkt
servis merkezine gönderilmelidir. Gönderimdeki gecikmeler servis süresine
dâhil değildir.

5.4. Sigorta Kapsamları
Yaptırılan sigorta primlerinin tümü müşteri tarafından karşılanır. Her türlü kullanım
hataları, aşırma, kaybolma, kapkaç türü hırsızlıklar, dalgınlık, unutkanlık, denize düşürme
vb. hatalar sonucu oluşan ekipman hasarları da sigorta poliçesi kapsamında değildir. Müşteri
bu gibi durumlarda tam sorumludur ve kaybolan malzemenin yerine aynı malzemenin
yenisini almakla yükümlüdür. Yurtdışına gidecek ekipmanın sigortalanması, müşteri
tarafından yaptırılır. Tamir ve yenileme süresi tamir servisi veren firma tarafından belirlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf 1.6: Armağan Bice
UYGULAMA
FAALİYETİ

 Çekim sonrası ışık, ışık ayakları ve
tripodları toz yağ ve kirlerinden
nemlendirilmiş bezlerle temizleyiniz.
 Işık aksesuarlarını kuru/nemli bezle
siliniz.
 Kablo, priz, ampul, flaş tüpleri, kablo ve
prizleri kontrol ediniz.
 Stüdyoyu temizleyerek düzenleyiniz.
 Işık ve aksesuarlarının her çekim sonrası
temizlik ve bakımını düzenli yapınız.
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 Dikkatli olunuz.
 Dikkatli olunuz.
 Siğortaları kontrol etmeyi unutmayınız.
 Stüdyoyu havalandırmayı unutmayınız.
 Kullanım kılavuzuna uygun olarak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

2.

3.
4.
5.

( ) Işık ayağı; fotoğraf makinesinin hiç kımıldamaması veya özel etkiler için uzun
süreli pozlama istendiğinde, makinenin üzerine takılabileceği üç bacaklı ve çeşitli
yöntemlerle oynar bir kafaya sahip sehpa sistemidir.
( ) Kullanım hataları, aşırma, kaybolma, kapkaç türü hırsızlıklar, dalgınlık,
unutkanlık, denize düşürme vb. hatalar sonucu oluşan ekipman hasarları da sigorta
poliçesi kapsamındadır.
( ) Şemsiye çapı küçüldükçe ışık daha fazla dağılacak, dolayısıyla ışık gücü
azalacağından pozlama süresi artacaktır.
( ) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve
kullanıcının hatasından kaynaklı arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.
( ) Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için garanti belgesi ve fatura mutlaka
servise ibraz edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Stüdyo ortamındaki
yapabileceksiniz.

ışık

ekipmanlarının

temizlik,

bakım

ve

kontrolünü

ARAŞTIRMA


Işık ekipmanlarının kullanım kılavuzlarına uygun olarak temizliğini yapınız.

6. STÜDYO TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ
6.1. Stüdyo Düzeninin Önemi
Özellikle son 10 yıl içerisinde yaşanan hızlı teknolojik dönüşüm, hayatımızın birçok
alanında tam olarak fark edemesek de önemli değişikliklere sebep olmuştur. Yaşadığımız an
içinde bu değişiklikleri tam olarak fark edemesek de bir an için 10 yıl öncesine baktığımızda
kullandığımız bilgisayarlardan cep telefonlarına, fotoğraf makinelerinden televizyonlara
kadar nasıl hızlı bir gelişme yaşadığımızı görmüş oluruz.
Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden birisi de fotoğrafçılık sektörü olmuştur.
Buna göre yaklaşık 10 yıl önce dahi klasik filmli fotoğraf makineleri kullanılmaktayken
günümüzde herkesin kullandığı dijital fotoğraf makinelerinden çekilen fotoğrafların klasik
kâğıt baskısına ihtiyaç dahi duyulmamaktadır. Bu yüzden eski filmli baskı makineleri de
tarihe karışmak üzeredir ve fotoğrafların dijital ortamda rötuşlanması, düzenlenmesi ve
istenilen tarzda değişikliklerin yapılabilmesi ile hazırlanan profesyonel fotoğraf çalışmaları
ile birlikte daha farklı bir hizmet kolu ortaya çıkmıştır.
Günümüzde günlük hayatta çektiğimiz fotoğraflar cep telefonları ve basit dijital
makineler ile fotoğraf stüdyolarına gerek kalmadan bilgisayarlarımızda anında
görülebilmekte ve bunlara herkes tarafından ulaşılabilmektedir.
Ancak eskiden bu işlerin tek sağlayıcıları olan fotoğraf stüdyoları, artık daha
profesyonel bir alana kayarak basit kullanıcıların ulaşamadıkları farklı şekil, renk ve tasarım
hizmetleri ile donatılmış profesyonel portre veya boy fotoğraflarının çekimi ve üretimi
konusunda özelliklerini korumaktadırlar. Estetik bakış açısına sahip, kaliteli ve uzun zaman
saklayacağınız bir fotoğrafınızın olmasını istiyorsanız fotoğraf stüdyolarında bu işte ehil
olmuş kişiler size hizmet vermeye hazırdır.
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Fotoğraf 6.1: Fotoğraf stüdyosu

Bu hizmeti veren fotoğraf stüdyolarının fark yarattığı bazı noktalara bakacak olursak:









Fotoğraf stüdyolarında sizin fotoğrafınızı çekecek olan makinelerin ve ışık, flaş,
gölgeleme, perde gibi sistemlerin bu iş için özel olarak tasarlanmış ve verimi
arttırma amaçlı edinildiğini ve sadece bu iş için kullanıldığını belirtmek gerekir.
Kendi aranızda çektirdiğiniz anlık fotoğraflarda tekrar çekme veya düzeltme
imkânınız genelde olmayabilir. Ancak fotoğraf stüdyolarında vereceğiniz poz
esnasında başınızın yönü veya gülüşünüz dahi bu işin profesyonelleri tarafından
ayarlanacaktır. Sizin sadece isteklerinizi belirterek gerisini fotoğrafçıya
bırakmanız yeterlidir.
Fotoğraf stüdyolarında çektireceğiniz birçok poz arasından en çok
beğendiklerinizi seçerek uygun fon seçenekleri ile beraber en çok içinize sinen
fotoğraflardan oluşturan bir albüm sahibi olmanız mümkündür. Bu sebeple
düğün, mezuniyet gibi önemli zamanlarda fotoğraf stüdyolarına gidilerek bu
tarz anların estetik bir biçimde ölümsüzleştirilmesi sağlanmaktadır.
Yıllar içinde birçok kez uğrayarak sadece önemli anlarınızda değil, ihtiyaç
duyduğunuz anlarda da fotoğraf çektireceğiniz bu stüdyolardaki kişilerle artık
tanışmış olmanız neticesinde sizin fotoğrafta nasıl görünmek isteyeceğinizi
söylemenize dahi gerek kalmayabilir.
Çok güzel veya çok yakışıklı olsak da olmasak da, stüdyoda çektireceğimiz
estetik bir fotoğraf çeşitli düzenlemelerle bizim olduğumuzdan daha güzel veya
yakışıklı görünmemizi sağlayabilir.
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6.2. Gerekli Stüdyo Koşulları
6.2.1. Mekân Özellikleri
Fotoğraf stüdyosu yapmak için gereken odanın büyüklüğü, ne çekmek istediğinize
bağlıdır. Örneğin; esas ilgi alanınız, doğada bulunan küçük nesneler veya natürmortsa, 9-10
metrekarelik bir oda yeterlidir. Öte yandan, tam boy portreler çekecekseniz ihtiyacınız olan
yer daha büyük (18-20 metrekare) olacaktır. Farklı türden çekimler yapılan bir stüdyo belli
bir esneklik gerektirecektir. Bu yüzden böyle bir stüdyonun biçimi ince uzun değil, kareye
yakın olmalıdır. Rahat bir dikdörtgen ya da kare biçimi stüdyo içinde çalışırken ışıklarınızı
sadece konunun önüne ve arkasına değil, yanlarına da yerleştirebilirsiniz.
2.75m veya daha yüksek bir tavan, esnekliği arttırması açısından tercih edilir. Yüksek
tavan, ışıkların ya da reflektörlerin konunun oldukça yukarısına konabilmesine ve uzun fon
dekorları kullanabilmesine imkân verir.
Göz önüne almanız gereken diğer önemli hususlar; titreşimleri üçayak üstüne konmuş
makineye iletmeyen iyi ve sağlam bir döşeme, yeteri kadar raf ve depo alanı, modeller için
iyi aydınlatılmış bir makyaj köşesi ve ışık üniteleri için çok sayıda elektrik prizi. Başka bir
seçenek de çok prizli bir uzatma kablosu alıp ışıkların fişlerini buraya takmaktır.

6.2.2. Dekorasyonu
Dekorasyon, fotoğrafçılıkta oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü bir fotoğraf
çekerken neyi çektiğimizin yanında aynı zamanda dekorunda olumlu özelliklere sahip olması
gerekmektedir. Profesyonel bir fotoğrafçı tarafından dekor çekimi yapılırken mekânın
çekilmek istenen fotoğrafın özelliklerine göre analize edilmiş olması gerekmektedir. Dekor
çekimi yaparken mekân ışığının oranı, ışığının nereden geldiği, mekânda bulunan
malzemelerin ve modellerin detayları da en az dekordaki ışık kadar önemli ayrıntılardır.
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Fotoğraf 6.2: Fotoğraf stüdyosu dekor örnekleri

Fotoğraf stüdyolarının mekân düzenlemelerinde iki temel prensipten yararlanıldığı
bilinmektedir:



Reel iç mekân düzenlemeleri
Sanal iç mekân düzenlemeleri

Reel düzenlemelerden kastedilen, stüdyo iç mekânının, gerçekte olan boyutları,
donatım sistemi (dekor), varsa sahne vb. ile anında değisebilen ve takılabilen dekor
düzenlemeleri gibi var olan sistemlerin kullanılmasıdır. Bu tip stüdyo hacimlerinde iç
mekânda sahne düzeni ve oluşumu estetik ve teknik gereksinimlerinin bir bütün olarak
çözülmesi ve uygulanması sonucu meydana gelecektir. Reel düzenlemeler prensibi ile
oluşturulmuş bir stüdyo hacminde teknik ve estetik gereksinimlerin her yönüyle karşılanması
ile iç mekân ideale uygun anlam ve boyut kazanacaktır. Stüdyolar ve farklı dekor örnekleri,
fotoğraf çekim uygulumalarında önemli bir gereksinimdir.
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6.2.3. Mekân Renkleri
Stüdyoda mekân farklılığı yaratabilmek için en ideal yöntem aydınlatma faktöründen
yararlanmaktır. Böylelikle aynı mekânda farklı ışık yansımaları ile zaman değişimi
yansıtılabilir.
Stüdyo tavanında yer alan grid sistemde yerleştirilmiş aydınlatma elemanları farklı
eksenlerde harflerle ve rakamlarla kodlanır. Her fotoğraf stüdyosunda gerekli aydınlatmayı
sağlamak için hem sert hem de yumuşak ışık kaynakları yer almaktadır. Bunlar spot ışıklar
ve projektörlerdir.
Normal olarak flaş ya da lamba gibi yapay ışık kullanıyorsanız ve buna rağmen, eğer
evdeki stüdyonuzda güneş ışığının girdiği büyük bir pencere varsa, böyle güzel bir olanağı
da kullanmanız gerekir Gün ışığı filmi ve flaş, pencereden gelen ışıkla birlikte kullanılabilir,
çünkü hepsinin renk ısısı aynıdır. Yine de, yapay ışığın tek başına kullanılması gerekli olan
durumlarda panjur ya da ışık geçirmeyen perdeler şarttır. Duvarların ve tavanın rengi
özellikle önemlidir. Beyaz tonlu yüzeyler ışığı en çok yansıtan yüzeylerdir Bu nedenle, genel
aydınlatma açısından en iyi seçimdirler. Dahası istenmeyen renk sıçramalarından
korkmadan, ışığı beyaz duvarlar ve tavandan konunuzun üstüne yansıtma özgürlüğünüz
olacaktır Açık renk de olsa duvarlarda sakın parlak boya kullanmayınız. Parlak boyalı
yüzeyler, ışık vurunca istenmeyen parlak noktalar oluşturur.

Resim 6.1: Mekân renkleri

6.2.4. Elektrik Donanımı
Fotoğraf stüdyolarında bina içi elektrik donanımı sıva üstü ve sıva altı olmak üzere iki
şekilde yapılır. Bina içi elektrik donanımı bu konuda çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak
TSE normlarına uygun malzemeler kullanılarak yapılır. Sıva üstü tesisatı tehlikeli olduğu
için artık pek kullanılmamaktadır. Sıva altı tesisatı, gizli olarak binanın yapımı sırasında sıva
altına tesis edilir.
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6.2.5. Güvenlik Donanımı
Fotoğraf stüdyosunda kullanılan malzemelerde, iş ve işçi güvenliğinin devamlılığının
sağlanması için çeşitli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Çıkabilecek
istenmeyen kazaların az hasarla atlatılabilmesi için stüdyoda yangın söndürme tüpleri
bulundurulmalı, stüdyo havalandırma sistemi oluşturulmalı, kimyasal solüsyonların
oluşturacağı reaksiyonlara karşı önlemler alınmalı, sabit flaş taşınması esnasında çıkabilecek
kazaları önleme amaçlı raylı flaş sistemleri tercih edilmeli, kablolar düzenli ve güvenli bir
şekilde yerleştirilip muhafaza edilmeli, elektirik kaçağı kontrolleri yapılmalı ve stüdyoda
bulunan bütün malzemeler sigortalanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğraf 1.6: Armağan Bice
UYGULAMA
FAALİYETİ

 Çekim öncesi, esnası ve sonrasında stüdyo
temizliğini yapınız ve havalandırmasını
sağlayınız.
 Çekim sonrası makine ve ekipmanının
bakım ve temizliğini yaparak koruma
çanta, kılıf ve kilitli dolaplarına
yerleştiriniz.
 Kablo, priz, ampul, flaş tüpleri, kablo ve
prizleri kontrol ediniz.
 Işık aksesuarlarını sökerek dolaplara,
raflara kaldırmak
 Stüdyoyu temizleyerek düzenleyiniz.
 Çekim sonrası makine ve ekipmanların
bakım ve temizliğini yaparak koruma
çantası, kılıf veya kilitli dolaplarına
yerleştiriniz.
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 Dikkatli olunuz.

 Dikkatli olunuz.
 Sigortaları kontrol etmeyi unutmayınız.
 Dikkatli olunuz.
 Stüdyoyu havalandırmayı unutmayınız.
 Stüdyoda son kontrolleri yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

3.
4.

5.

( ) Yüksek tavan, ışıkların ya da reflektörlerin konunun oldukça yukarısına
konabilmesine ve uzun fon dekorları kullanabilmesine imkân sağlar.
( ) Dekor çekimi yaparken mekân ışığının oranı, ışığının nereden geldiği, mekânda
bulunan malzemelerin ve modellerin detayları da en az dekordaki ışık kadar önemli
ayrıntılardır.
( ) Beyaz tonlu yüzeyler ışığı en az yansıtan yüzeylerdir. Bu nedenle genel
aydınlatma açısından en son tercih edilen yüzeylerdir.
( ) Sanal dekor düzenlemelerinden kastedilen; stüdyo iç mekânının gerçekte olan
boyutları, donatım sistemi (dekor), varsa sahne vb. ile anında değişebilen ve
takılabilen dekor düzenlemeleri gibi var olan sistemlerin kullanılmasıdır.
( ) Stüdyoda yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı, stüdyo havalandırma sistemi
oluşturulmalı, kimyasal solüsyonların oluşturacağı reaksiyonlara karşı önlemler
alınmalı, sabit flaş taşınması esnasında çıkabilecek kazaları önleme amaçlı raylı flaş
sistemleri tercih edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Değerlendirme Ölçütleri
Stüdyonun çekim öncesi şartlarını kontrol ettiniz mi?
Stüdyoda gerekli mekân düzenlemesini yaptınız mı?
Fonu belirlediniz mi?
Işık ekipmanlarının yerlerini belirlediniz mi?
Kompozisyonunuzu oluşturdunuz mu?
Işığın geliş yönünü belirlediniz mi?
Aynı objenin farklı diyafram açıklıklarını kullanarak
çekimlerini yaptınız mı?
Aynı objenin farklı ışık açılarında çekimlerini yaptınız mı?
Farklı yönlerde portre fotoğrafı çekiniz mi?
Konunun son pozunu çektikten sonra ışık düzenini kapattınız
mı?
Filmi/ bellek kartını makineden çıkarttınız mı?
Filmi banyo servisine bilgilendirici açıklama ile gönderdiniz
mi?
Bellek kartını bilgisayar ya da depolama aygıtlarına aktardınız
mı?
Görsellerin kontrolünü yaptınız mı?
Çekim düzeneğini toplayıp temizledikten sonra kılıflarına
yerleştirdiniz mi?
Tüm malzemeleri yerlerine kaldırdınız mı?
Stüdyoyu temizleyerek düzenlediniz mi?
Prizleri kontrol edip, sigorta şalterlerini kapattınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

1
2
3
4

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
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