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AÇIKLAMALAR 
KOD 213GIM055 

ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Fotoğraf 

MODÜLÜN ADI Gece Çekimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Uygun çekim ortamı sağlandığında, tripot, kablolu deklan-

Ģör, ıĢığa yüksek duyarlılıklı objektif ve gece çekim yapa-

bilme özelliği olan fotoğraf makinesi ile gece çekimi yapa-

bilmeyi amaçlayan öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK Gece çekimi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Uygun çekim ortamı sağlandığında,  tekniğine uygun 

gece çekimi yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1- Çekim öncesinde gerekli araç ve gereçleri eksiksiz 

hazırlayabileceksiniz. 

2- Konuyu en iyi anlatacak fotoğrafı doğru poz ve açıda 

gece çekebileceksiniz. 

3- Çekim sonrası iĢlemleri eksiksiz yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM OR-

TAMLARI VE DONA-

NIMLARI 

Ortam: Az ıĢıklı iç ve dıĢ mekânlar 

Donanım: IĢık kaynakları, yardımcı ekipmanlar, objektif-

ler, fotoğraf makinesi, film/bellek kartı,  Stüdyo ortamı, 

bilgisayar, tarayıcı, ıĢıklı masa, film saklama poĢeti 

ÖLÇME VE DEĞER-

LENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.   

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Gecenin kendine has bir çekim gücü ve güzelliği vardır. Bir tarafta yapay ıĢıklarla ay-

dınlatılmıĢ tarihi, turistik ve resmi binalar, diğer tarafta caddeleri aydınlatan ıĢıklar, mağaza 

ve alıĢveriĢ merkezlerinin göz alıcı ıĢıklı tabelaları, otomobillerin far ve stop lâmbalarından 

yansıyan ıĢık demetleri fotoğrafçı için bir çekim merkezi oluĢturur. Kalabalık bir Ģehri gece 

uzaktan seyrettiğimizde binalardan, cadde ve araçlardan yansıyan ıĢıklar her zaman ilginç 

görüntüler oluĢturmuĢtur. Bu renk ve ıĢık demetleri amatör ya da profesyonel fotoğrafçılar 

tarafından sıklıkla kullanılan konulardır. 
 

YaĢadığımız mekânlar gece olunca insan eliyle yapılmıĢ kusurların hepsi birden yok 

olur. Biz ise sadece görmek istediğimiz yerleri yapay ıĢıkla aydınlatarak görüntüleriz. 
 

Gece çekimleri gündüz yapılan çekimlere göre biraz daha zor ve özel ekipman isteyen 

bir iĢtir. IĢığın yetersiz olmasından dolayı makinenin uzun süre pozlama yapmayı gerektirdi-

ği için tripot, kablolu deklanĢör gibi sarsıntıyı engelleyici aksesuarlar ile gece çekimi yapa-

bilme özelliği taĢıyan fotoğraf makinesi ve ıĢık duyarlılığı yüksek objektif kullanmamız ge-

reken en önemli ekipmanlardır. 
 

Bu modülün sonunda elde edeceğiniz bilgiler ve denemelerle gece çekimi yapabilecek 

ve kullanılan aksesuar ve ekipmanı tanıyıp öğreneceksiniz.   

GĠRĠġ 



  

2 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 
 
Çekim öncesinde gerekli araç ve gereçleri eksiksiz hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 
 

 
 Gece çekilmiĢ fotoğrafları araĢtırarak nasıl çekilmiĢ olabilecekleri konusunda 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 

1. GECE ÇEKĠMĠ 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Özel nedenler dıĢında gece fotoğrafları gün doğumundan biraz önce ve gün batımın-

dan biraz sonra çekilmesi gerekir. Yani havanın henüz aydınlanmadığı ya da kararmadığı 

mavi saatlerde yapılan fotoğraf çekimleridir. Havanın tamamen karardığı durumlarda da 

gece fotoğrafları çekilebilir. Örneğin ay ıĢığından faydalanıp ilginç fotoğraflar elde edilebi-

lir. Ya da yıldız fotoğrafları çekilebilir. Gece çekimlerinde konuya yapay ıĢık girmemelidir. 

Çünkü uzun pozlamalar gereken bu tip çekimlerde yapay ıĢığın patlamıĢ olması olumsuz 

etkiler yaratabilir. Gece çekimlerinde bazen dolgu flaĢı kullanmak ya da aynı karenin uzun 

süreyle pozlandırılması mümkündür. Örneğin Ģehrin alıĢveriĢ merkezlerinde, mağaza aydın-

latmaları ile sokak lambalarının birbirlerini güçlendirdiği ortamlarda denemelerimiz ilk ha-

reket noktalarımız olabilir. Gece çekimlerinde uzun poz sürelerine ihtiyaç vardır. Gece çe-

kimlerinde makinenin elde tutulması ile sarsıntı oluĢacağı için tripot kullanılmalıdır. Ayrıca 

bir deklanĢör kablosuna da ihtiyaç duyulacaktır. Gece çekimlerimde genelde ıĢık ölçmemizin 

olanağı yoktur. Çünkü pozometreler 30 saniyenin altındaki okumaları yapamaz. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Aynı konunun farklı pozlandırma süreleri ile çekilmiĢ gece fotoğrafı örnekleri 
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1.2. Amacı 
 

Tarihi ve turistik mekânların çekimlerini yapmak, kataloglarda vb. basılı materyaller-

de kullanılmak üzere farklı ürünlerin çekimi ile Ģehir ıĢıkları ve otomobillerin farlarından 

yansıyan ıĢıkların oluĢturduğu anları görsel hâle getirmek fotoğrafla uğraĢanlar için ayrı bir 

hazdır. 
 

1.3. Gece çekimi öncesi ekipman ve aksesuarların hazırlanması 
 

Gece çekimlerinde kullanılacak makine ve ekipmanların önceden hazırlanır. Bu Bun-

lar “B”, “T” ve “P” ayarları bulunan fotoğraf makinesi, ıĢığa duyarlılığı yüksek objektif ya 

da objektifler, çekim sırasında sarsıntı olmaması için tripot (üçayak, sehpa) ve yine sarsıntı-

nın önlenmesi için kablolu ya da uzaktan kumandalı deklanĢör kullanılmalıdır. 
 

1.3.1. Objektif seçimi 
 

Gece çekimlerinde kullanılacak lenslerin ıĢığa duyarlılığı yüksek olanlar seçilmelidir. 

Örneğin f değeri f/2:8, f/1:4, f/1:2, f/1:1 gibi. Gece çekimlerinde baĢlangıçta poz değeri için 

f:2 gibi açık bir diyafram seçebiliriz. Bu diyaframın gerektirdiği perde hızını ise makinemi-

zin kendisi belirleyecektir. 

 

Resim 1.2: IĢığa yüksek duyarlı objektif çeĢitleri 

1.3.2. Makine seçimi 
 

Gece fotoğrafı çekmek için makinemizde (P) program (T) ve (B) ayarlarından en az 

birinin olması gerekmektedir. Çünkü gece fotoğraf çekmek için poz süresi, saniyenin kesirle-

riyle değil saniyelerle ifade edilir. Uzun süre perdenin açık kalması için bulb (B) modu (B), 

çok uzun süre açık kalması için (T) ayarının olması lazım. Gece çekimi yapmak istiyorsanız 

fotoğraflarınızın aydınlık çıkması ve objelerin net görülebilmesi için uzun pozlama yapma-

nız gerekir. Dijital kameraların, fotoğraf makinelerin uzun pozlama yapılan, ıĢık kaynağının 

az olduğu fotoğraflarda yarattığı en büyük problem fotoğrafın grenli yani piksel piksel çık-
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masıdır. Gece çekimleri için objektif uzun süre açık kalmalıdır. Kaliteli bir objektif için bu 

süre daha kısa olabilir ama hiçbir makinede tripot (üç ayak) olmadan iyi bir görüntü almak 

mümkün değildir. Az ıĢığın olduğu ortamlarda uzun pozlama yapmadan kabul edilebilir fo-

toğraflar çekmek, yüksek ISO hassasiyetine sahip makinelerle (mesela ISO 3200 gibi) müm-

kündür.  

 

 
Resim 1.3: Gece çekimi için (P), (T) ve (B) ayarları 

1.3.3. Tripod seçimi 
 

Gece çekimlerinde pozlama süresinin uzun olması makinenin elde tutulmasını imkan-

sız hâle getiriyor. Bulb modunda (B) enstantanenin basılı tutulduğu süre içinde açık kalma-

sından dolayı elde yapacağımız çekimlerde sarsıntı oluĢacağı için çekimlere uygun tripot 

(üçayak-sehpa) seçmeliyiz. Uygun tripottan kasıt rüzgârdan ve sarsıntılardan etkilenmeyen, 

150-160 cm yükselebilen tripotlar tercih edilmelidir. Oysa bazı çok ince tripotlar neredeyse 

ayna (görüntünün vizöre düĢmesini sağlayan aynalı mekanizma) hareketinden bile etkilen-

mekte ve fotoğraf makinesini sarsmaktadır. Ayrıca kullanılacak tripot fotoğraf makinesini 

taĢıyacak güçte olmalıdır. Tripotların oynar baĢlıklarına monte edilmiĢ su terazili olanları 

fotoğraf makinemizi terazide ve düzgün sabitlememize yardımcı olur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Resim1.3: Su terazili tripot 

 
Resim1.3: Gece çekimine uygun kalın ayaklı tripot 

 

 

 

 

 

AĢağıdaki faaliyetleri tamamlayarak gece çekimi konusunu öğreniniz ve konuyla ilgili 

çekimler yapınız. 
 

Kullanılacak ekipman ve aksesuarlar: 
 

 Fotoğraf makinesi, ıĢığa yüksek duyarlıklı objektif 

 Tripot 

 Kablolu deklanĢör  veya otomatik deklanĢör 

 Hazırladığınız ekipmanları çanta ve kılıflarına yerleĢtiriniz. 

 Çekim yapacağınız bölgeye gidiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine ve yardımcı ekipmanlarını belir-

leyiniz. 

 Ekipmanları kontrol ederek düzgün çalı-

Ģıp çalıĢmadıklarına bakınız. 

 Makine ve yardımcı ekipmanlarını koru-

ma çanta ve kılıflarına yerleĢtirerek topla-

yınız. 

 Zarar görmemelerine dikkat ediniz. 

 Çekim yapılacak bölgeye gidiniz. 
 Estetik açıdan uygun görüntü açısını 

yakalayın. 

 Makineye konu görüĢ açısına uygun ob-

jektifi takınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Makineyi tripota bağlayınız. 

  Makineyi tripota sabitlediğinize emin 

olunuz. Tripotu devrilmeyecek Ģekilde 

konumlandırınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim için gerekli ekipman ve aksesuarları belirledi-

niz mi? 

  

2. Ekipman ve aksesuarların kontrolünü ve bakımını 

yaptınız mı? 

  

3. Ekipmanları koruma çantalarına ve kılıflarına düz-

günce yerleĢtirdiniz mi? 

  

4. Çekim için uygun yeri tespit ettiniz mi? 
  

5. Konuya uygun objektif/lens seçtiniz mi? 
  

6. Makineyi tipota sabitlediniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki aksesuarlardan hangisine gece çekimlerinde ihtiyaç duyulmaz? 

A) Tripot   

B) Kablolu deklanĢör   

C) Filtreler   

D) IĢık kaynağı  
 

2. AĢağıdaki enstantane ayarlarından hangisi gece çekimlerinde kullanılacak fotoğraf 

makinesinde bulunmalıdır? 

A) B  

B) M 

C) Av 

D) Tv 
 

3. AĢağıdaki diyafram açıklıklarından hangisi ıĢığa daha fazla duyarlıdır? 

A) 1:2   

B) 1:1    

C) 1:4    

D) 2:8 
 

4. AĢağıdaki enstantane ayarlarından hangisi gece çekimi için uygun değildir? 

A) B   

B) T    

C) P 

D) Auto    
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



  

10 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Konuyu en iyi anlatacak fotoğrafı doğru poz ve açıda gece çekebileceksiniz. 
 

 
 

 

 Gece çekimlerinde kullanılan araç gereçler konusunda araĢtırma yapınız. 

Öğrendiklerinizi sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

2. GECE ÇEKĠMĠNDE KULLANILAN 

EKĠPMANLAR 
 

2.1. Gece çekimlerinde kullanılan ekipman tercihi 
 

Her türlü koĢulda iyi sonuç verecek tek bir fotoğraf makinesi/aksesuar/objektif bileĢe-

ni maalesef yoktur. Nerede çalıĢacağınızı, ne tür fotoğraflar elde etmek istediğinizi ve ama-

cınıza nasıl ulaĢacağınızı iyi belirlemeniz gerekir. Bu amaçla kullanacak olduğumuz ekiman-

larımızı iyi seçmeliyiz. 
 

2.1.1. Filmler 
 

Gece çekimleri için yüksek duyarlılık hızına sahip filmlerin kullanılması gerekir. 

100ASA‟lık filme göre 50 ASA'lık bir filmle çekim yapacağımız zaman aydınlığı ve ıĢığı 

yeteri kadar vermek için diyaframı daha fazla açmalı, enstantaneyi düĢürerek daha uzun poz-

lama yapılmalıdır. 
 

 
Tablo 2.1: ASA/ISO DIN eĢleĢtirmesi 

 400-3200 ISO arasındaki filmler hızlı filmlerdir. Üst sınırdaki filmler karta basıldı-

ğında iri grenli sonuç verirler. Hızlı film, filmin ıĢık karĢısında tepkime duyarlılığıdır. Yani 

görüntüyü saptama hızıdır. Hızlı filmlerde gümüĢ tuzları diğer filmlere göre daha büyük ve 

dağınıktır. Ġri grenli ve yumuĢak sonuç veririler. Negatif ve pozitif görüntü vermelerine göre 

ikiye ayrılırlar. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 
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2.1.2. Yardımcı aksesuarlar 
 

Gece sorunsuz çekim yapabilmek ve titreĢimleri önlemek için bazı yardımcı aksesuar-

lara ihtiyaç vardır. Bu aksesuarlar yetersiz ıĢığın olduğu ortamlarda ihtiyaç duyacağımız 

farklı ıĢık kaynakları ve çekim sırasında sarsıntıyı önlemek için mutlaka kullanmamız gere-

ken kablolu ya da uzaktan kumandalı deklanĢörlerdir. 
 

2.1.2.1 IĢık Kaynakları (ºK) 
 

IĢığı bir kaynaktan her yöne doğru dalgalanarak yayılan parçacıklar olarak düĢünebili-

riz. Bu parçacıklar çekim süresince ıĢığa duyarlı bileĢiklere, yani film düzlemine çarparak 

fotoğrafı oluĢturur. Cisimler ana ıĢık kaynağı güneĢten veya suni ıĢık kaynaklarından aldıkla-

rı ıĢık parçacıklarını helozonik dalgalı bir Ģekilde saniyede 300000 km‟lik bir hızla yansıtır. 

Bütün ıĢık türlerinin hızı aynıdır ama dalga boyları farklıdır. Dalga boyu ıĢığın niteliğini 

belirler. Dalga boyu kısa olan güçlü, uzun olan güçsüz ıĢıktır. Görebildiğimiz en uzun dalga 

boyu kırmızı, en kısası mavi ıĢıktır. Kırmızının gücü renklerde olduğu gibi burada da teknik 

olarak karĢımıza çıktı. 
 

Gece çekimlerinde gün ıĢığından doğrudan faydalanamayız. Ancak güneĢten aldığı 

ıĢığı yansıtarak aydınlanma sağlayan ay ıĢığından gece çekimleri için faydalanmamız müm-

kündür. Ay kendisi ıĢık üretemediği için doğal ıĢık kaynakları arasında yer almaz. Gece çe-

kimlerinde ay ıĢığından, ĢimĢek ve yıldırım ıĢıklarından faydalanarak çok güzel ve etkileyici 

fotoğraflar çekebiliriz. Gece gökyüzünde ıĢıldayan yıldızları da çekerek etkileyici görüntüler 

elde edebiliriz. 

 
Fotoğraf 2.1: Ay ıĢığında çekilmiĢ fotoğraf 
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Fotoğraf 2.2: ġimĢek ıĢığında çekilmiĢ fotoğraf 

 
Fotoğraf 2.3: Uzun süreli pozlandırmada gökyüzünde yıldız hareketlerini çekimi 
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Fotoğraf 2.4: AteĢ ıĢığında görüntü  

 

Fotoğraf 2.5: Harici flaĢ ile kullanılan bazı aksesuarlar 

Gece çekiminde harici flaĢlarda bazı aksesuarlar kullanarak ıĢığı bir noktaya toplaya-

bileceğimiz gibi yumuĢatarak dağıtabiliriz de. 
 

 Petek (Grid Spot, HoneyComb) : Birkaç farklı derinlikte olanları vardır. 

Kullanım amacı, ıĢığın peteklerin arasından geçip etrafında vignet etkisi (köĢe 

karartma) oluĢturmasıdır. Konuya yakınlığı ve uzaklığıyla da bağlantılı olarak 
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efektin gücü artar veya azalır. GeniĢliği en az olan peteğin etkisi de en azdır. 

Yani 1cm aralıklı peteği kullanırsak vignet etkisi en az olacaktır. Bu alacağımız 

vignet etkisi degrade bir Ģekilde etki eder. Yani birdenbire kararmıĢ bir ortam 

görmek yerine, yavaĢ yavaĢ kararan bir etki alırız. Petekleri temiz Ģekilde 

saklamak gerekir, her toz zerreciğinin fotoğrafa olumsuz etkisi olacaktır. 

 

Fotoğraf 2.6: Harici flaĢlarla kullanılan petekler 

Snoot: Dar açılı (15 derece gibi) spot efekti oluĢturmaya yarar. Fotoğrafta her yeri de-

ğil, belli bir bölge aydınlatılmak istenirse snoot çok kullanıĢlı olur. Petekler gibi degrade 

Ģekilde değil ani karartma etkisi yapar. Profesyonel modellerinde içindeki lensin dönmesi 

sonucu bu etki oluĢur.  
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Fotoğraf 2.7: Harici flaĢlar ile kullanılan snoot ve petekler 

 

Fotoğraf 2.8: Snoot kullanılarak çekilmiĢ fotoğraf 

 GoBo: Snoota benzemekle birlikte farklı olarak etrafı siyah değil, beyazla 

çevreler. GoBo ıĢığın etrafa biraz daha yumuĢak dağılmasını sağlar.  
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Fotoğraf 2.9: Harici flaĢlarda kullanılan yaprak GoBo'lar 

 
Fotoğraf 2.10: Harici flaĢlara takılan GoBo'lar 

 Barndoor: Genellikle sürekli ıĢık kaynaklarında kullanılır, ama flaĢlarda ve 

paraflaĢlarda da kullanılmaktadır. Konunun üzerine yatayda ve dikeyde gelen 

ıĢığı ayarlamakta kullanılır. Bunların da spot yapılabilenleri vardır. Bunu, ıĢık 

kaynağını, ıĢık kutusu içinde ileri-geri hareket ettirerek yapar. Önlerinde 

“Fresnel Cam” bulunur. Fresnel spotun çok güzel bir etkisi vardır.  
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Fotoğraf 2.11: Harici flaĢlarda kullanılan barndoor 

 

Fotoğraf 2.12: Barndoor ile çekilmiĢ fotoğraf 

2.1.2.2. Kablolu, uzaktan kumandalı deklanĢörler 
 

Fotoğraf çekiminde üzerinde önemle durulacak durumlardan bir tanesi de, deklanĢöre 

basıĢ anında fotoğraf makinesinin titrememesidir. Genellikle, fotoğraf makinesi tripod‟ta bile 

olsa deklanĢöre basıĢ anında titreme olur ve bu nedenle de fotoğraf net olmaz. Bu durum 

genellikle uzun örtücü hızlarında (1/2, ¼, 1/8 gibi) daha da belirginleĢir. Bu titremelere engel 

olmak için kablo deklanĢör kullanılır. Kablo deklanĢörler, çelik veya kumaĢ bir kablo içine 
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yerleĢtirilmiĢ çelik bir teldir. Normalde bu kablo deklanĢörler 10, 20, 30 cm gibi ölçülerde-

dir. 

 
Resim 2.13: Kablolu deklanĢörler 

Fotoğrafta titremeyi önlemek için kablo deklanĢörlerden baĢka uzaktan kumandalı 

deklanĢörler de kullanılmaktadır. Birçok fotoğraf makinesinde bir poz otomatiği, yani örtücü 

hareketini deklanĢöre basıldıktan 10-15 saniye geciktirme (self-timer) düzenleri vardır. Ge-

ciktirme düzenleri olmayan makinelerin en önemli yardımcı malzemelerinden biri otomatik 

deklanĢörlerdir. Otomatik deklanĢörler, deklanĢöre basıldığı andan örtücüyü istenilen süre 

içinde harekete geçiren bir çeĢit saat düzeneğidir. Elektronik ya da mekanik türleri vardır. 

 
Resim 2.14: Uzaktan kumandalı deklanĢör 

Bazı durumlarda fotoğrafçının makinenin yanında olamayacağı durumlar söz konusu 

olabilir. Örneğin vahĢi hayvan ya da çok hassas yapıdaki hayvanların (kuĢ, ceylan vb.) çe-

kimlerinde uzaktan kumanda deklanĢör kullanılır. En basit uzaktan kontrol, lastik bir balon-

dur. Lastik balona basmakla boru içindeki hava sıkıĢtırılır ve diğer uçtaki deklanĢörün çalıĢ-

masını sağlar. Bu Ģekilde fotoğrafçı, uzak bölgelerden deklanĢörü harekete geçirme imkânı 
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elde etmiĢ olur. Uzaktan kumandalı elektronik deklanĢörler kumandadan gelen ikazı değer-

lendirerek deklanĢörü harekete geçirir.  
 

2.2. Gece çekimlerinde pozlandırmada dikkat edilecek konular 
 

Gece çekimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan birisi gün batımın-

dan sonra geçen zamandır. Mevsimine ve çekim yönüne göre gün batımından sonra 10 daki-

ka ile 30 dakika müddetince çekim yapılması tercih edilir. Bu zaman diliminde yapılan çe-

kimlerde gökyüzü alacakaranlık mavisi (parlament mavisi) rengindedir.  
 

Unutulmaması gereken en önemli nokta, gözümüzün gördüğü mavinin tonundan daha 

koyu bir ton elde edileceğidir. Gözümüz hâla koyu lacivert görürken çektiğimiz karelerde 

maalesef gökyüzü siyaha dönüĢecektir. Bu nedenle geç kalmadan  çekimlerimizi tamamla-

malıyız.  
 

Özellikle geziye gidilen mekânlarda, akĢamüstü o mekânın gecesini anlatabilmek adı-

na az ıĢık çekimleri fotoğraf tutkunlarına cazip gelmektedir.  

 
Fotoğraf 2.15: Gün batımından sonra gökyüzü  

Gün içinde az ıĢık gece fotoğraflarının nerelerde çekileceği planlanmalı, çekimden 

sonra vakit kaybetmeden gece çekimi alanlarına hareket edilmelidir.  
 

Aynı akĢamda 3 ayrı yerde çekim yapmak istiyorsak, doğru planlama yapmalıyız. Bu 

planlamada en önemli nokta önce doğu tarafındaki çekimi yapmak ve batı tarafına doğru 

ilerlemektir (çünkü en geç batı ıĢığı kaybeder). 
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 Az zamanda çok fotoğraf çekebilmenin tek yolu doğru planlama, mekânı tanıma, keĢ-

fetme, gün içinde bir yandan fotoğraf çalıĢırken diğer yandan da geceye iliĢkin zihinde hazır-

lıklar yapmaktan geçer.  
 

2.3. Gece çekimlerinde hareketli konuların çekimi 
 

IĢığın yetersiz olduğu ortamlarda hareketli konuları çekmek istediğinizde ise, uzun sü-

reli pozlandırmalar yapmanız gerekir. Örneğin bir gece fotoğrafı çekmek istediğinizde, tri-

podun üzerine bağlayacağınız makinenizin enstantanesini 30 saniye gibi bir süreye (ya da B 

konumuna) ayarlamalısınız. Bu süre içinde çerçevenize girecek olan tüm araçların farları 

fotoğrafınızda ıĢık çizgileri oluĢturacaktır. Bu tür fotoğrafları çekebilmek için havanın ka-

rarmıĢ olması, makinenizin sabit durması ve uzun süreli bir enstantane değerinin seçilmiĢ 

olması gerekir. 4, 8, 15 ve 30 saniyeler, baĢlangıçta deneyebileceğiniz uygun değerlerdir.  
 

ġehirden uzaklaĢarak dağlara ve yaylalara gittiğinizde, daha farklı gece fotoğrafları da 

çekebilirsiniz. Havanın kapalı olmaması Ģartıyla, çok uzun süreli pozlandırmalarla yıldızların 

fotoğraflarını çekmek isterseniz makineniz tripoda bağlı iken 15 dakika, yarım saat, bir saat 

gibi çok uzun süreli pozlandırmaları deneyebilirsiniz. Bu süre içinde, dünyamız kendi çevre-

sinde hareket ettiği için yıldızların film üzerinde uzadıklarını ve çizgi hâline geldiklerini 

göreceksiniz. Çıplak gözle görülemeyecek bu etki, çok ilginç fotoğrafların oluĢmasına neden 

olur. Bu konuda baĢarılı olabilmek için sabırlı olmalı ve yanınızda yeteri kadar dolu pil bu-

lundurmalısınız. 

 

Resim 2.15: Hareketli gece çekimleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki faaliyetleri tamamlayarak gece çekiminde kullanılan ekipmanlar konusunu 

öğrenip konuyla ilgili çekimler yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Vizörden konu görüĢ açısına bakılarak 

çekim noktasını belirleyiniz. 

 Kompozisyon kurallarına uyunuz. Yaratı-

cılığınızı kullanınız. 

 Makineye bellek kartı \ yüksek ISO (ter-

cihen) değerinde film takınız. 

 Filmi takarken ıĢıktan etkilenmemesi için 

dikkatli olunuz. 

 Makine ISO değerlerini kontrol etmek\ 

ayarlayınız. 

 Filmin ISO değerini makineden düzetti-

ğinize emin olunuz. 

 Konunun ıĢık değerini makinenin pozo-

metresinden ölçünüz. 
 IĢık değerinin ölçümünde dikkatli olunuz. 

 Makine poz değerlerini konunun ıĢıklı\ 

karanlık bölgelerini değerlendirerek dü-

zeltiniz. 

 Ayrıntılara dikkat ediniz.  

 Hareketli konuların çekimlerinde ıĢık 

efektleri için çok düĢük enstantane de-

ğerleri seçiniz (tercihen). 

 Kompozisyon kurallarına uyunuz.  

 Uzun poz sürelerinde makinenin enstan-

tane ayarını „B‟ (bulb) konumuna getiri-

niz (tercihen). 

 Gece çekiminde B (bulb) konumuna ge-

tirdiğinize emin olunuz. 

 Diyafram ve netlik ayarını yapınız. 

 Makinenin pozometresinin iĢaret ettiği 

değerlere göre diyafram ve enstantaneyi 

ayarlamayı unutmayınız. 

 Konunun fotoğrafını tripod ve kablo 

deklanĢörü yardımıyla titretmeden çeki-

niz. 

 Makineyi sarsmadan çekim yapmaya 

özen gösteriniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konunun çekimi için uygun yer tespiti yaptınız mı?   

2. Konuyu vizörden bakarak kontrol ettiniz mi?   

3. Gece çekimine uygun film seçtiniz mi?   

4. Makinenin ISO ayarını filme uygun seçtiniz mi?   

5. Konuya uygun enstantane ve diyafram ayarı yaptınız mı?   

6. Hareketli konu çekimi için farklı enstantaneleri denediniz mi?   

7. Gece çekiminde B (bulb) konumunu kullandınız mı?   

8. Tripot ve deklanĢör kablosu kullandınız 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.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki filmlerden hangisi ıĢığa daha duyarlıdır? 

A) 100 ASA  

B) 320 ASA   

C) 800 ASA   

D) 3200 ASA 
 

2. AĢağıdaki ASA –DIN eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

A) 100-21   

B) 500-28   

C) 1000-32   

D) 3200-36 
 

3. AĢağıda verilen ıĢık kaynaklarından hangisi doğal ıĢık  kaynağı değildir? 

A) GüneĢ   

B) Ay   

C) ġimĢek   

D) AteĢ böceği 
 

4. Gece çekimlerinde harici flaĢa takılan aksesuarlardan hangisi noktasal ıĢık verir? 

A) Petek   

B) Gobo   

C) Snoot    

D) Barndoor 
 

5. AĢağıdaki harici flaĢ aksesuarlarından hangisi ile ıĢık vignet etkisi verir? 

A) Petek  

B) Gobo   

C) Snoot    

D) Barndoor 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

 

Çekim sonrası iĢlemleri eksiksiz yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 

 

 Analog makinelerde çekim bittikten sonra hangi iĢlemlerin yapıldığını 

araĢtırınız. 

 Dijital makinelerde çekim bittikten sonra hangi iĢlemlerin yapıldığını 

araĢtırınız. 

 

3. ÇEKĠM SONRASINDA DĠKKAT 

EDĠLMESĠ GEREKEN NOKTALAR 
 

3.1. Manuel fotoğraf makinelerinde 
 

Manual makinelerde çekim bittikten sonra yapılacak iĢlemler aĢağıdaki gibidir. 
 

3.1.1. Filmin çıkartılarak baskıya verilmesi 
 

 Manuel fotoğraf makinelerde çekim iĢlemi tamamlandıktan sonra makinenin geri 

sarma kolu ile film makarasının içine sarılır. Fotoğraf makinelerinin pille çalıĢanlarında film 

yuvasına yerleĢtirilip kapağı kapatıldıktan sonra film geri sarar ve deklanĢöre her basıĢta 

pozlanan kare makaranın içine girer. Çekim iĢlemi tamamlandıktan sonra gün ıĢığına maruz 

kalmadan arka kapağı açarak film kasetini yerinden çıkarmalısınız. 
 

 PozlanmıĢ film makarası makineden çıkarttıktan sonra, su, nem, yüksek ısı ve güneĢ 

ıĢınlarından korunmalıdır.  Makineden çıkartılan makara, koruma kutusuna konulmalı ve 

baskıya verilene kadar burada muhafaza edilmelidir. 
 

3.1.2. Baskı sonrası fotoğrafların kontrolü 
 

Öncelikle kontak baskı alınır. Yapılan çekimlerin sonucuna bakılarak fotoğraftaki poz-

landırma incelenir. Gerekirse baskı aĢamasında fotoğrafa müdahale edilebilir.  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Fotoğraf 3.1: Kontakt baskı 

Çoğunluğunu fotoğrafçıların oluĢturduğu fotoğraf izleyicileri, bir fotoğrafı çözümle-

meden önce kestirmeden sonuca gitme eğiliminde, yani doğrudan yargı aĢamasına geçmek-

tedirler. Fotoğraflar üzerinden yapılan seçme, eleme, sıralama, beğenme gibi eylemlere “Fo-

toğraf Değerlendirme” denilmektedir. 
 

Her Ģeyden önce, bir baĢkasının foto grafik söylemini yargılayabilmek; fotoğraf tarzla-

rı, teknikleri, kuramları ve kültürü hakkında birikime sahip olmayı gerektirir. Yetersiz bilgi 

birikimi, değerlendirmenin kısıtlı kriterler çerçevesinde yapılmasına neden olur ki, bu da 

ancak değerlendirmenin yetersizliğinin bir göstergesidir. 
 

Fotoğraf değerlendirmelerine öznel tercihler etki eder, ancak varılan yargıyı destekle-

mek adına hangi yargı kriterlerinin dikkate alındığı ve bu kriterler çerçevesinde varılan yar-

gının gerekçelerinin açıklanmasına ihtiyaç duyulur. 
 

Genelde kullanılan kriterler teknik, içerik, kuramsal ve özgünlük kriterleridir. 
 

 Teknik kriterde zanaatkârlık boyutuna göre değerlendirme yapılır. 

 Ġçerik kriterinde fotoğrafın ardındaki dünya görüĢü ve fikirsel altyapı 

değerlendirilir. 

 Özgünlük kriterinde fotoğrafın kendisinden sonra gelen çalıĢmalara ne ölçüde 

yön verdiği değerlendirilir. 

 Kuramsal kriterde ise fotoğrafın gerçekçilik, dıĢavurumculuk, biçimcilik, 

iĢlevsellik gibi sanat kuramlarını ne ölçüde desteklediği üzerine değerlendirme 

yapılır. 
 

Ġyi bir “fotoğraf okuru” olabilmek için bu etkileĢimlerin her biri üzerinde yetkinlik 

sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir fotoğrafçı, zaten her Ģeyden önce “iyi” bir 
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fotoğraf okuru olmalıdır. Zira baktığı fotoğrafı okuyamayan, onun üzerine yorum yapama-

yan bir kiĢinin, fotoğrafla bir Ģeyler anlatması düĢünülemez. 
 

Hatalardan en fazla uzaklaĢan ve etkili bir kompozisyon oluĢturabilen fotoğraf değer-

lidir.  
 

3.2. Dijital fotoğraf makinelerinde 
 

Dijital makinelerde çekimden sonra yapılması gereken iĢlemler aĢağıdaki gibidir. 
 

3.2.1. Bellek kartındaki görüntülerin bilgisayara aktarılması 
 

 Dijital fotoğraf makinelerindeki görüntüleri iki Ģekilde bilgisayara aktarabiliriz.  
 

 USB kablo yardımı ile fotoğraf makinesinden 

 Kart okuyucu yardımı ile bellek karttan 
 

 USB kablo yardımı ile: Fotoğraf makinemiz ile birlikte verilen USB 

kablonun ince ucunu fotoğraf makinesinin mini USB giriĢine, BS USB 

ucunu bilgisayarın USB giriĢine takarız. Bilgisayar fotoğraf makinemizi 

otomatik olarak tanıyacaktır. Tanımadığı takdirde makinemizle birlikte 

bize verilen CD‟yi kullanmalıyız. CD‟den yazılımı bilgisayara yükledik-

ten sonra makinemizin sürücüsü bilgisayarda gözükecektir veya “Otoma-

tik Kullan” penceresi ekrana gelecektir. Her ikisinden de çektiğimiz fo-

toğraflara ulaĢabiliriz. Otomatik kullan penceresinden “Resimleri ve vi-

deoları al” seçeneğine tıkladığımızda “Resimler ya da Images” klasörüne 

otomatik olarak yüklenir ya da fotoğraf makinesi sürücüsüne girerek fo-

toğrafları istediğiniz bir yere sürükleyerek kopyalayabilirsiniz. 

 
Fotoğraf 3.2 : USB kablo ve fotoğraf makinesi mini USB giriĢi 
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Fotoğraf 3.3: TaĢınabilir aygıt olarak görünen fotoğraf makinesi sürücüsü  

 
Fotoğraf 3.4: Otomatik kullan penceresinde “Resimleri ve videoları al” seçeneği  

 Kart okuyucu yardımı ile: Fotoğraf makinemizi kapattıktan sonra  bel-

lek kartı dikkatli bir Ģekilde çıkarılmalıdır. Bellek kartı, bilgisayara takılı 

kart okuyucuya ya da bilgisayar üzerindeki kart yuvasına takılmalıdır. 

Bilgisayar otomatik olarak kartı tanıyacaktır. “Otomatik kullan” pencere-
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sinden ya da bilgisayarıma girerek taĢınabilir aygıtlar sürücü seçeneğin-

den kart okuyucu sürücüsünü açıp fotoğraflar bilgisayara indirilebilir. 

 

Fotoğraf 3.2: Bellek kartı okuyucusu 

 Görüntüleri iĢlemeden önce orijinal çekimlerin mutlaka kopyasını alınız. Fotoğrafla-

rımızı görüntü iĢleme programını her açıp kayıt ediliĢte resim dosyaları sıkıĢtırıldığı için 

görüntü kaybına uğrar. 
 

3.2.2. Görüntülerin kontrol edilmesi 
 

 Görüntüleri incelemek için farklı görüntü inceleme programları vardır. Burada 

önemli olan görüntüler üzerinde herhangi bir iĢlem yapmadan olduğu gibi korunmasıdır. 

Bunun için en uygun programı seçip görüntülerin üzerinde hiçbir iĢlem yapmadan zumlama, 

döndürme, yatay ya da dikey çevirerek görüntüleri inceleyebiliriz. Ancak görüntülerin ıĢık 

ve renk olarak incelenebilmesi için görüntü iĢleme programlarından birini kullanmamız ge-

rekiyor. Photoshop, Paint Shop Pro veya Corel Photo Paint gibi daha geliĢmiĢ programları 

tercih etme yoluna gitmenizde yarar var. Photoshopta veya diğer görüntü iĢleme programla-

rında açtığımız görüntülerin rengini, kontraslığını ve ıĢığını rahatlıkla inceleyebilir ya da 

değiĢiklik yapabiliriz. 
 

Çekim sonrasında görüntüler program yardımıyla incelenip çözünürlükleri, ıĢığı, ren-

gi, kontratlığı ve kadrajı gözden geçirilir. Ġyi bir görüntünün çözünürlüğünün yüksek olması 

gerekir. DüĢük çözünürlükteki fotoğraflarda ayrıntılar gözükmediği gibi görüntüyü büyüt-

mek istediğimizde bütün özelliği kaybolur.  
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Fotoğraf 3.3: Kontrastlığı artırılmıĢ ve azaltılmıĢ fotoğraf 

Çözünürlük, ister ekranda isterse baskı aĢamasında görüntünün kalitesini önemli ölçü-

de etkiler. Genel olarak; çözünürlük ne kadar yüksekse, görüntü kalitesi o kadar yüksektir. 

Özellikle resmin iĢlenmesinde esneklik kazandıracağı için resimlerin yüksek çözünürlükle 

çekilmiĢ olması avantajdır. Resmin iĢlenmesi aĢamasında çözünürlük amaca uygun olarak 

belirlenmelidir. Özellikle web sayfalarında kullanılacak fotoğraflar için 72 ile 96 ppi arası 

ideal değer kabul edilmektedir. Aksi takdirde dosya boyutlarının büyük olması nedeniyle 

web sayfasının görüntülenmesi çok zaman alacak ve sayfa iĢlevselliğini yitirecektir. Baskı 

için 300 ppi ve üzeri çözünürlük önerilmektedir. Bu öneriler baskının boyutlarına göre deği-

Ģiklik gösterebilir. 
 

Çözünürlük (resolution) kavramını anlamak için öncelikle piksel kavramını öğrenme-

niz gerekir. Piksel, kare Ģeklindeki görüntünün en küçük birimidir. Pikseli, “dijital görüntü-

nün tuğlaları” olarak tanımlayabiliriz. Dijital görüntüler, bir araya gelen piksellerden oluĢur. 

Pikselin kendi baĢına en ve boy değerleri yoktur. Bu demektir ki dikdörtgen biçimindeki tek 

bir piksel 1x1 mm olabileceği gibi, 1x1 cm boyutlarında da olabilir. Bir piksel sadece tek bir 

renk değeri içerir. Farklı renk ve tonlardaki pikseller bir araya gelerek görüntüyü oluĢturur. 
 

 
Fotoğraf 3.4: Büyütülen fotoğrafta pixellerin görünmesi 
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Bir görüntünün/fotoğrafın çözünürlüğü 1 inç kareye (2,54x2,54 cm) düĢen piksel sayı-

sı olarak ifade edilir. Çözünürlüğün ölçü birimi olarak genellikle ppi ( pixelperinch) kullanı-

lır. Bazen ppc (pixelpercentimeter) biriminin kullanımına da rastlanır. 
 

Çözünürlük arttıkça resmin monitörde görüntülenme ebatları da büyür. Örneğin, 72 

ppi çözünürlükte çalıĢan bir monitörde 1024 x 768 piksellik bir görüntü, yaklaĢık olarak 36 x 

27 santimetrelik boyutlara denk gelmektedir. 
 

Yatay piksel sayısını gösteren 1024 rakamı ile düĢey piksel sayısı olan 768‟i çarptığı-

mız zaman bir resmi oluĢturan piksel sayısına ulaĢırız. 1024x768 =786432 sonucu çıkar. Bu 

da yaklaĢık 0,8 mega piksel demektir. 
 

Fotoğraf 3.5‟de en büyük görüntün eni 7554 piksel, yüksekliği ise 4223 pikseldir. Bu 

fotoğraf yaklaĢık (7554 x 4223 = 31900542) 32mega pikseldir. 
 

7554 piksel x 4223 piksel boyutlarındaki görüntünün 32 mega piksel ettiğini söylemiĢ-

tik. Bu görüntü 72 ppi çözünürlükte olduğu zaman eni 266,49 cm, boyu 148,98 cm olur. 

Görüntü iĢleme programlarında birini kullanarak ham olan bu görüntüyü piksek sayısı sabit 

kalmak Ģartıyla 300 ppi ye yükseltirsek görüntünün boyut 63.96 cm x 35,75 cm‟ye düĢer. 

Eğer piksek sayısının (31900542 piksel) çözünürlük ile orantılı büyümesine izin verirsek eni 

31475 piksele, yüksekliği ise 17596 piksele yükselir. Bu durumda fotoğrafımızda piksel 

sayısı artacaktır ancak görüntü netliğini kaybedecektir. Çünkü orijinal boyutu 7554 x 4223 

piksel olan görüntüyü 4 kattan fazla büyütüyoruz. Piksellerin boyutu değiĢmezken kullandı-

ğımız program otomatik olarak araya yeni pikseller serpiĢtirecektir. Bunu yaparken etraftaki 

piksellerin rengini ve tonunu referans olarak alacaktır ve görüntünün bozulmasına neden 

olacaktır. Tıpkı bir lastiği sağa sola çekiĢtirerek büyüttüğümüzde görüntüsünün bozulması ve 

renginin değiĢmesi gibi. 

 
Fotoğraf 3.5: Çözünürlük yükseldikçe netliğin artması 
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Ġnç kareye düĢen piksel sayısı arttıkça görüntü netliği de yükselir. Bir piksel sadece bir 

renk değeri aldığı için piksellerin sayısının çok olması, renk tonları arasındaki farkı zengin-

leĢtirerek, resme daha canlı ve net bir görünüm kazandırır. Tersi durumda ise piksellere para-

lel olarak renk tonları arasındaki fark da azalacağı için resim canlılığını ve netliğini yitirmek-

tedir. Görüntüler dikkatle incelendiğinde çözünürlük düĢtükçe fotoğraflarda pikseller daha 

büyüyerek mozaik görüntüsü oluĢur. 

 
Fotoğraf 3.6: DüĢük çözünürlük, orta çözünürlük ve yüksek çözünürlük arasındaki görüntü 

farkı 

3.3. Stüdyonun temizlenmesi 
 

Stüdyoda kullanılan malzemeler temiz tutulmalıdır. Korumak için çekim iĢi biter bit-

mez makineleri çantasına yerleĢtirmeli, ıĢık kaynaklarının güç düğmesi kapatılmalıdır. Kab-

lolar prizden çıkartılıp soğuduktan sonra uygun ortama yerleĢtirilmelidir. Cihazların tozu 

nemli bir bezle alınarak, tozlanmaması için uygun bir yerde saklanmalıdır. 
 

Filmler taĢıma, saklama ve kullanım sırasında kirlenebilir. Bu kirlenme toz, insan 

elinden bulaĢan doğal yağ lekeleri, film üzerine dökülen sıvılar veya banyo artıklarından 

kaynaklanabilir. Bir bez ile silmek kesinlikle filmi çizecektir. Hatta filmi el ile tutarak temiz-

lemeye çalıĢmak bile daha büyük zararlara yol açabilir. Bu nedenle temizlik amaçlı üretilen 

özel ürünlerden faydalanmak gerekir. 
 

Fotoğraf makinesini ve objektifini çalıĢmalar sırasında ne kadar titiz davranılsa bile 

temiz tutmak çok zordur. Çoğu zaman fotoğrafın konusuna konsantre olmamız, çevre etken-

lerini göz ardı etmemize neden olur. Fotoğraf makinesinin taĢıma, uzun süre saklama ve 

kullanma aĢamalarında tozlanması veya kirlenmesi normaldir. Temizlemeden kullanmak ise 

makinenin ömrünü azaltacağı gibi sonuca da etki eder. Günümüzde modern temizlik araçları 

üretilmektedir. Puar, eldiven, güderi, hava, film temizlik fırçaları, lens temizlik sıvısı, lens 

temizlik kâğıdı, lens temizlik kalemi gibi. 
 

Stüdyoda kullanılan malzemelerin temizliği kadar stüdyonun genel temizliğinin ya-

pılması da önemlidir. Stüdyo genel temizliği bittiğinde havalandırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki faaliyetleri tamamlayarak çekim sonrası dikkat edilecek konuları öğrenip 

konuyla ilgili çekimler yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Konunun son pozunu çektikten sonra ıĢık 

düzenini kapatınız. 

 IĢık düzenini toplarken dikkatli olunuz. 

IĢıklara sıcakken çıplak elle temas etme-

yiniz.  

 

 Filmi/ bellek kartını makineden çıkartı-

nız. 

 Bellek kartını ve filmi makine kapalı 

konumda iken yapınız. 

 Filmi banyo servisine bilgilendirici açık-

lama ile gönderiniz. 

  

 Filmle ilgili açıklayıcı bilgileri (film tipi, 

çekim ISO değeri, istenen banyo iĢlemi 

vb.) mutlaka filmin üzerine yazarak gön-

deriniz. 

 Bellek kartını kart okuyucu aparatı veya 

makinenin yardımıyla bilgisayarın hard 

diskine aktarınız. 

 Bellek kartını kart okuyucuya yerleĢtirir-

ken dikkatli olunuz. Gerekirse capture 

yazılımı kullanınız. 

 Bilgisayarın hard diskine aktarılan çekim 

dosyasının görsellerini görüntüleme 

programı ile kontrol ediniz. 

 

 Görüntüleri ham hâliyle kopyasını aldık-

tan sonra kontrol ediniz. 

 Çekim dosyasını yedekleyerek arĢivleyi-

niz. 

 

 Görüntüleri ham Ģekliyle CD, DVD ya da 

harici hard diske yedekleyiniz. 

 Banyo servisinden gelen filmi ıĢıklı masa 

altında kontrol ederek film saklama po-

Ģetlerinde koruyunuz. 

 Filmin yüzeyine elle dokunmayınız. 

 Çekilen kareleri bilgisayar ortamında 

arĢivlemek için tarayıcı ile tarayınız. 

 Çekilen kareleri ve taranan fotoğrafları 

bilgisayar haricinde depolama araçlarını 

kullanarak depolamayı unutmayınız 

 Tekrarlanması gereken kareler olmaması 

hâlinde stüdyo düzenini toparlayınız. 

 Stüdyoyu havalandırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekim sonrasında ıĢıkları kapatıp ıĢık kaynaklarını saklama 

kutularına yerleĢtirdiniz mi? 
  

2. Filmi ya da bellek kartını fotoğraf makinesini kapatarak çı-

karttınız mı? 
  

3. Bellek kartını ya da filmi koruma kutusuna düzgünce yerleĢ-

tirdiniz mi? 
  

4. Konuyu/nesneyi uzaktan çekerek elde ettiğiniz sonuçları 

kontrol ettiniz mi? 
  

5. Filmi banyo servisine gönderdiniz mi? / Bellek kartını kart 

okuyucuya yerleĢtirip kart okuyucuya aktardınız mı? 
  

6. Filmleri ıĢıklı masada, bellekteki görüntüleri görüntüleme 

programı kullanarak incelediniz mi? 
  

7. Tekrar görüntüleri ve uygun olmayan görüntüleri elediniz 

mi? 
  

8. Seçtiğiniz fotoğrafları taradınız mı?   

9. Taradığınız ve seçtiğiniz görüntüleri arĢivlediniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (    ) PozlanmıĢ filmin zarar görmemesi için ıĢıktan ve nemden korunmalıdır. 
 

2. (    ) Baskı sonrası fotoğrafları kontrol etmek için kontakt baskı alınır. 
 

3. (    ) Manuel fotoğraf makineleri ıĢığa duyarlı sensör yardımıyla görüntü alan fotoğraf 
makineleridir. 

 

4. (    ) Görüntü iĢleme programlarından biri ile iĢlenen görüntünün çözünürlüğü piksel 
cinsinden değiĢtirilerek artırılırsa görüntü netliği artar. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (    ) Gece çekimlerinde pozometre kullanılması zorunludur. 
 

2. (    ) IĢığa duyarlılığı yüksek olan objektifler gece çekimlerinde iyi sonuç verirler. 
 

3. (    ) Gece çekimlerinde kullanılan tripotlar 150-160 cm ve rüzgârdan etkilenmeyen 
kalın tripotlar olmalıdır. 

 

4. (    ) Gece çekimlerinde hızlı filmler kullanılması iyi sonuç verir. 
 

5. (    ) Görebileceğimiz en uzun dalga boyu mavi, en kısa dalga boyu kırmızı ıĢıktır. 
 

6.  (    ) IĢık kaynağının az olduğu fotoğraflardaki en büyük problem fotoğrafın grenli, 
yani piksel piksel çıkmasıdır. 

 

7.  (    ) Gece hareketli konuları çekerken pozlama süresini kısa tutmalıyız. 
 

8.  (    ) Fotoğrafları görüntü iĢleme programlarında açıp tekrar kaydettiğimizde 

fotoğraflar görüntü kaybına uğrar. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

9. IĢığın az olduğu ortamlarda fotoğraf çekmek için yüksek…………..hassasiyetine sa-
hip makine kullanılmalıdır. 

 

10. Fotoğraf makinelerinde enstantane ………. (B) modunda basılı tutulduğu süre içinde 
açık kalır.  

 

11. Filmlerin ıĢığa duyarlılıklarını göstermek için ……… veya ………. birimleri kullanı-
lır. 

 

12. . Tripotu sarsmadan örtücüyü uzun süre açık tutmak için 
…………………….kullanılır. 

 

13.  Fotoğraf makinesinin yanında bulunmadan deklanĢörü harekete geçirmek için 
………………………kullanılır. 

 

14.  Dijital fotoğraf makinelerindeki görüntüler …………… ve …………….yardımıyla 
bilgisayara aktarılır. 

 

15.  Fotoğraflar üzerinden yapılan seçme, eleme, sıralama, beğenme gibi eylemlere 
“……………………….” denilmektedir. 

 

16.  1 inç ……….cm eder. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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17.  Eni 3600 piksel, yüksekliği 2013 piksel olan görüntü yaklaĢık ……………..mega 

pikseldir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 ISO 

10 Bulb 

11 ASA-DIN 

12 kablolu deklanĢör 

13 otomatik deklanĢör 

14 USB kablo – Kart 

okuyucu 

15 fotoğraf değerlen-

dirme 

16 2.54 

17 7.2 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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