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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Grafik ve Fotoğraf 
DAL/MESLEK Fotoğraf/Fotoğrafçı 
MODÜLÜN ADI  Mimari Fotoğraf 

MODÜLÜN TANIMI  
Mimari fotoğraf çekim tekniği ile ilgili bilgilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 
SÜRE 40/24 
ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 
YETERLİK Mimari fotoğraf çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun mimari 

fotoğraf çekebileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Mimari fotoğraf çekimi öncesi hazırlıkları eksiksiz 

tamamlayabileceksiniz. 
2. Mimari fotoğrafı yapının özelliklerine göre 

çekebileceksiniz. 
3. Çekim sonrasında yapılması gereken işlemleri 

hatasız yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çekim ortamı  
Donanım: Işık kaynakları, aksesuarlar, yardımcı 

ekipmanlar, su terazisi, tripod, fotoğraf makinesi, 

bilgisayar, tarayıcı, ışıklı masa, film saklama poşeti 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Her konuda olduğu gibi mimari konuların fotoğraflanmasında da düzenli çalışmak 

gerekir. Mimari fotoğrafta malzeme ve planlama yapılmadığı takdirde isteğe uygun fotoğraf 

çekilemez. Mimari fotoğraf çekim hazırlıkları, yapının plastik öğelerinin ve fonksiyonlarının 

incelenmesiyle başlar. Bununla birlikte doğru bakış açısı, doğru ışıklandırma, doğru fotoğraf 

makinesi ve uygun odak uzaklıklı objektif seçimi ve yardımcı malzemeler gereklidir.  
 

Bu modülde mimari fotoğraf çekerken bu işleme nasıl başlayacağınızı, hangi 

malzemeleri hangi durumlarda nasıl kullanmanız gerektiğini ve karşılaşabileceğiniz 

olağanüstü durumlarda hangi malzemelerle nasıl hareket edeceğinizi ve hangi teknikleri 

kullanacağınızı öğreneceksiniz. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 
 

Mimari fotoğraf çekimi öncesi hazırlıkları eksiksiz tamamlayabileceksiniz. 

 

 

 
 Mimari fotoğraf çekimlerini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden 

inceleyiniz. 

 Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. MİMARİ FOTOĞRAF 
 

1.1. Tanımı 
 

Mimarlık işlev, estetik ve teknik olarak üç ana başlıkta değerlendirilebilir. Mimarlık, 

insanın en basit gündelik ihtiyaçlarından başlayarak daha üst düzey ihtiyaçlarına yönelik bir 

çalışmadır. Görsel estetiğe ve diğer taraftan kusursuzluğa yöneliktir. Bu yüzden mimari hem 

bir sanat hem de bir bilim dalıdır. Mimari, insanın çeşitli gereksinimler için gereken mekânların 

belirli ölçü ve kurallara göre yapılmasını sağlar ve ihtiyaçların çeşitliliğine bağlı olarak da değişim 

gösterir. 

 

Fotoğraf 1.1: Klasik tarzda inşa edilmiş bir yapı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.2. Önemi 
 

Mimarlık, bir yapı yapma eylemidir. İnsanoğlunun doğal bir gereksinmesi olan 

korunma içgüdüsüne yanıt olarak başlamıştır. Sığınmak, örtülü bir yere girmek, saklanmak 

ve yuva yapmak temel ve evrensel bir olgudur. Canlı varlığı korunma içgüdüsünün onu 

yönelttiği üretim, temelde canlıyı çevreden ayırma işlemidir. Belirli bir gereksinme, 

gereksinmeye uygun bir biçim tasarımı, bu biçimi ayakta tutacak strüktür, yapıyı 

gerçekleştirecek uygun malzeme ve tekniklerin seçilmesi mimari eylemin safhalarıdır. 

Bununla birlikte insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için kendi yaşadığı mekânın dışında başka 

ihtiyaçları da söz konusu olmuştur. Akarsuları aşmak için köprüler, ibadet etmek için çeşitli yapılar (cami, 

kilise, tapınak, sunak) depolar ve su kanalları gibi yapılar yapmışlardır. Özetle mimari eylem, insanın 

kendisini güven içinde hissedeceği mekânları veya ihtiyaçlarını karşılayacak yapıları yaratmaktır. 

 

 

Fotoğraf 1.2: Modern tarzda inşa edilmiş bir yapı 

1.3. Amacı 
 

Mimari fotoğrafın amacı, yapıları değişik amaç ve yaklaşımlar doğrultusunda belli 

estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Mimari fotoğrafın birçok amacı olabilir. 

Bu amaç da yapının niçin fotoğraflanacağına bağlı olarak değişim gösterir. Bir yapı, birçok 

nedenle fotoğraflanabilir çünkü bir yapıyı anlatmak için yapılan çekim ile onun işlevlerini 

anlatmak için yapılan çekimler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla fotoğrafçının ilk yapacağı 

çalışma, yapıyı fotoğraflamadan önce konuya nasıl yaklaşacağını saptamasıdır çünkü mimari 

fotoğrafta çeşitli yaklaşımlar vardır ve titiz bir fotoğrafçı her çekim için uygun olanı 

bulmalıdır.  
 

Anlamlı bir mimari fotoğraf sadece mimariyi ilginç bir şekilde göstermekle 

kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış açısını da bir anlamda yansıtmalıdır. Her 

yapı, yer ve düzen açısından belli bir çözümleme gerektirir. Her mimar, bu sorunu değişik 

şekilde çözümler. Dolayısıyla mimari fotoğrafın esas amacı da bu mimari anlatımın 

ardındaki belirli sebepleri fotoğrafik anlamda ifade etmektir.  
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Fotoğrafçı, bir mimarın yapı yoluyla ifade ettiği düşüncesini sebep ve bakış açılarını 

dikkatle inceleyerek, farklı bakış açıları ile görüntüleyerek ifade eder. Böylece fotoğrafçı, bu 

gereklilikleri önceden tespit ederek müşterisinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir. 
 

Bir yapı, görünen yönü ile biçimsel bir kompozisyondur. Bu yapıyı oluşturan 

hacimler, kitleler, kitlesel ayrıntılar, pencereler, saçaklar, çıkmalar, bacalar gibi mimari 

detayları ve bu detayların yapı ile ilişkisini fotoğrafa aktarmak gerekebilir. Aynı zamanda 

yapının çevresi de yapıyı değerlendirmede önemli rol oynar. Yapı, değişik coğrafi veya 

topografik bir ortamda olabilir. Bu durumda, yapıların tiplerinde değişiklikler olur. Örneğin, 

karlı bölgelerdeki evlerin çatılarının, kar tutmaması için dik yapılması, az yağış alan yerlerde 

yapı damlarının düz yapılması tamamıyla iklimsel koşulların getirdiği bir sonuçtur. Bununla 

birlikte ülkemizde sert esen rüzgârlar genellikle kuzeyden geldiği için bu cepheler hep kapalı 

tutulmaya, güney yönü ise ışık almak için açık tutulmaya çalışılır.  
 

Bunları, uygun perspektifler ile çekerek çok açık bir şekilde fotoğrafa aktarmak 

gerekebilir. Yapının hemen hemen bütün özelliklerini aktardığımız böyle bir fotoğrafa 

bakanlar, yapıyı üç boyutlu olarak görmedikleri halde yapı hakkında bilgi sahibi olurlar. 
 

Genel olarak yapılar aşağıdaki amaçlar doğrultusunda fotoğraflanır:  

 

1.3.1. Yapının Çevresi ile Olan İlişkisini Anlamak İçin Yapılan Çekimler 
 

Bazı özel durumlarda fotoğraf, yapıyı oturduğu topografya veya çevresi ile birlikte 

tanımlamakta etkin bir rol oynar. Bazen bir ağaç, bir tarihi eser ya da başka bir yapının 

bulunduğu ortam yapı hakkında bilgi verir ve yapıyı tanımlamada yardımcı olur. Böyle 

durumlarda fotoğrafçının görevi sadece yapıyı değil yapının çevresini de iyi etüt ederek 

birlikte fotoğrafa aktarmaktır. 

 

Fotoğraf 1.3: Yapının çevresiyle ilişkisini anlatan bir fotoğraf 

Çoğu tarihi bölgelerde yerel yönetimler, yeni yapıların o bölgedeki tarihi yapı 

karakteristiğine uygun yapılmasını şart koşar. Dolayısıyla bu amaçla çekilen fotoğrafların 

çevre hakkında yeterli bilgi vermesi gerekir. Örnek olarak Zeyrek’teki Sosyal Sigortalar 
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Kurumu, İstanbul Bölge Müdürlüğü Kompleksini gösterebiliriz (Fotoğraf 1.3). Ağa Han 

Mimari Ödülü’ne layık görülen, mimarlığını Sedat Hakkı Eldem’in yaptığı bu yapı, 

etrafındaki tarihi dokuya çok iyi uyum sağlamış ve bir mimari bütünlük oluşturmuştur. Böyle 

bir yapıyı fotoğraflarken onu etrafındaki tarihi yapılarla birlikte fotoğrafa aktarmak yapının 

özelliğini iyi anladığımızı gösterir.  

 

1.3.2. Yapının Aşamalarını Belgelemek İçin Yapılan Çekimler 
 

Bu çalışma, yapının tüm oluşum sürecini belgelemek için yapılır. Çoğunlukla inşaat 

firmalarının yapının aşamasına göre aldıkları hak edişler için çekilir çünkü işveren, inşaatın 

hangi aşamada olduğu konusunda bilgi sahibi olmak ister ve ona göre ödemede bulunur.  
 

Bu yöntem, devlet tarafından yaptırılan yapılarda uygulanır. Yüklenici firma ile kamu 

kurumu arasındaki bilgi akışını güçlendirir. Bazen de fotoğrafçılardan önemli yapıların tüm 

aşamalarının daha sonra görülmesi amacıyla fotoğrafa aktarılması istenebilir ya da yapının 

önemli detaylarının fotoğrafa aktarılması istenebilir. Böyle durumlarda yapıyı tüm 

oluşumlarıyla birlikte dört cephesinden ve yorumsuz olarak belgelemek gerekir. Geriye 

dönüp bakıldığında elimizde o yapıyla ilgili aşamalar ve detaylar fotoğraf arşivi olarak 

oluşmuş olur. Yapıyı aşamalarıyla inşa hâlinde fotoğrafa aktarmanın diğer önemli bir görevi 

de yapıdaki olası problemlerin zamanından önce ortaya çıkmasına yardımcı olmasıdır. Bu tür 

çekimlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yapının ilerlemesinin daha rahat 

izlenebilmesi için belli bir çekim için saptanan bakış noktasının sonraki çekimlerde de aynen 

kullanılmasıdır. 

 

Fotoğraf 1.4: Yapının aşamalarını anlatan bir fotoğraf 

Bir yapının düzenli aralıklarla tekrarlanan aşama çekimleri mümkünse hep aynı odak 

uzaklığına sahip objektif ile yapılmalıdır. Çekim noktasının seçimi, önceden dikkatlice 

düşünülmelidir. İnşa edilecek olan yapının hem ölçülendirilmesi hem de hassas bir şekilde 

konumlandırılabilmesi için mimar ile bilgi alışverişi yapılmalıdır. Genellikle şantiyeyi iyi 
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gören yerlerde oldukları ve projenin tamamlanmasına kadar orada kalacakları için şantiye 

barakalarından birisinin çatısı bazen çok iyi bir görüntü alma noktası olabilmektedir. Ayrıca 

daha sonra kullanım için tripod ayaklarının kondukları yerleri boya ile işaretlemek de 

mümkündür. Bu işlemi yaparken tripodun da durumu muhakkak suretle not edilmelidir. 

 

1.3.3. Proje Öncesinde Veri Toplamak İçin Yapılan Çekimler 
 

Şehir, mekân, organizasyon vb. projeler hayata geçirilmeden önce gerekli fizibilite 

çalışmalarının içerisinde fotoğraf çekimi de vardır. Proje öncesi çekilen fotoğraflar proje 

öncesi, uygulama esnası ve sonrasında çalışmalara rehberlik etmesi açısından ve 

değerlendirme ölçütleri oluşumunda önemli bir veri olarak kullanılacaktır. 

 

1.3.4. Rölöve İçin Yapılan Çekimler Yapılan Çekimler 
 

Bazen bir yerden diğer bir yere taşınacak veya restorasyonu yapılacak bir yapının 

aslına uygun olarak monte edilmesi ya da restorasyonu için fotoğraf çekimi yapılır. Bu 

amaçla yapılan çekimlerde daha sonraki montaj aşamasında yardımcı olması amacıyla 

yapının sökülen her parçası ve söküldüğü yer numaralandırılarak fotoğraflanır. 
 

1.3.5. Şehirciliği Belgelemek İçin Yapılan Çekimler 
 

Çoğunlukla imar planı hazırlanmadan önce çalışmaya kılavuzluk yapması için şehrin 

ya da imar planı yapılacak bölgenin her noktası fotoğrafa aktarılır. Bu fotoğraf çekimlerinin 

amacı, şehrin doğal veya tarihsel çevreyle birlikte uyumunu ya da uyumsuzluğunu 

belgelemek,  şehirdeki yapıların olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkararak yerel 

yönetimlerin tedbir almasını sağlamaktır. Bu yolla şehrin gelişimi incelendiği gibi 

olumsuzluklara karşı yeni planlamalar da vakit geçirilmeden yapılabilir. 

 

Fotoğraf 1. 5: Şehirciliği belgeleyen bir fotoğraf 
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1.3.6. Arkeolojik Yapıları ve Kazıları Belgelemek İçin Yapılan Çekimler 
 

İnsanlık tarihi boyunca yapılan yapı ve diğer eserleri daha sonraki kuşaklara aktarmak 

için belgelemek gerekir. Çoğunlukla bir arkeolojik sitin tümünü ve ayrıntılarını veya sadece 

belli bir yapıyı belgelemek için fotoğrafları çekilir. Bazen de bir arkeolojik kazının 

aşamalarını ve bu aşamalarda hangi tarihi eserlerin hangi derinlikte ve hangi noktada ortaya 

çıkarıldığını tespit etmekte kullanılır. Böylece bu fotoğraflar geriye dönük incelemelerde 

arkeoloğa ışık tutar. 

 

 

Fotoğraf 1.6: Bir arkeolojik yapıyı belgelemek için çekilmiş bir fotoğraf 

 

1.3.7. Doğal Afetlerden Sonra Şehri Belgelemek İçin Yapılan Çekimler 
 

Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerden sonra meydana gelen zararı belgelemek için 

yapılan çekimlerdir. Özellikle ülkemizde alt yapının tam olarak yapılmamasından dolayı 

büyük zararlarla atlatılan bu oluşumlar sonrası yapılması gereken çekimlerdir. Bu çekimler, 

doğa olaylarından sonra şehirdeki yardım çalışmalarının ve şehrin yeniden inşasının sağlıklı 

olarak sürdürülebilmesi için de gereklidir. Aynı zamanda yer bilimcilere de bilimsel 

bağlamda bilgi toplanmış olur. 

 

1.3.8. Tanıtım Amacıyla ve Yapımcı Firma İçin Yapılan Çekimler 
 

Genellikle turizm ve tanıtma amacıyla yapılan bu çekimler, yapının hedef kitle 

tarafından algılanması amacıyla yapılır. Bu çekimlerde yapı gerek dışarıdan gerekse içeriden 

işverenin isteğine uygun olarak fotoğraflanarak yapının tüm yönleri ile tanıtılması amaçlanır. 

Yapı bir tatil köyü ise hedef kitleye dönük olarak tatil köyündeki aktivitelerin yapıldığı 

alanlar, spor tesisleri, yüzme havuzları, bar ve diskotek gibi mekânlar hedef kitle için 

mutlaka fotoğraflanmalıdır. 
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Fotoğraf 1.7: Yapıyı tanıtmak amacıyla yapılan bir çekim 

Yapımcı firmalar ya da yapının mimarı, bizden yaptıkları yapıların tanıtımı için 

fotoğraflanmasını isteyebilir. Bu çekimler, bir mimari fotoğrafçı için en zor çekimlerden 

biridir çünkü en yetkin ve en detaylı çalışmayı yapan mimar ya da yapımcı firma için çekim 

yapılacaktır. Mimarın çok uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardığı yapıtı, onun için enerji ve 

zaman açısından çok değerlidir. Gelecekteki müşterilerine göstermek için bizlerden o 

yapının tüm işlev ve görevlerini anlatan fotoğraflar isteyebilir. Bu nedenle fotoğrafçının yapı 

hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplaması gerekir. Mimar ya da şantiye şefi ile irtibat 

kurarak yapının planı üzerinde konuşmak yapıyı fotoğraflarken fayda sağlayacaktır. 

 

 

Fotoğraf 1.8: Yapının içini tanıtmak amacıyla çekilmiş bir fotoğraf 
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1.3.9. Mimari Amaçla Çıkan Kitap ve Dergi İçin Yapılan Çekimler 
 

Mimari amaçla çıkan kitap, dergi, ansiklopedi için gerekli olan uygun fotoğrafları elde 

etmek için kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, fotoğrafla birlikte 

yayınlanacak olan yazının çekimden önce fotoğrafçı tarafından okunması, fotoğrafçının 

metin hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Yazıya eklenecek illüstrasyon varsa bu da fotoğrafçı 

tarafından görülmelidir. Tamamlanmış metin, fotoğrafçı için bir çekim planı görevi görür ve 

bu yazı, dergi ya da o yayının fotoğrafik tavrını ortaya koyabilir. İyi bir fotoğrafçı ile iyi bir 

dergi editörü, bir derginin uzun ömürlü olmasında kilit isimlerdir. Dolayısıyla bu iki kişinin 

ortak çalışması yani bilgilerini birleştirmesi ortaya iyi fotoğraf ve iyi bir dergi çıkaracaktır. 

 

Fotoğraf1.9: Mimari amaçtan çıkan dergi için çekilmiş fotoğraf 

1.3.10. Mimari İle İlgili Görsel Etkinlikler İçin Yapılan Çekimler 
 

Mimari ya da şehircilikle ilgili yapılacak bir sempozyum, forum veya panel için bir 

multivizyon veya dia gösterisi istenebilir. Bu tür çekimleri gerçekleştirirken çekilecek olan 

dialardan bir senaryo oluşturulması, başka bir deyişle bir fotoğraf cümlesi kurulması 

gerektiği unutulmamalıdır. Bu çekimlerden önce bir senaryo ya da çekim planı yaparak 

çekime hazırlıklı başlamak, gösterinin başarısını mutlaka artıracaktır. Dolayısıyla bu amaçla 

kullanılacak fotoğraflardan bir bütün oluşturulmuş olur. 

 

1.3.11. Yapının İşlevini Anlatmak İçin Yapılan Çekimler 
 

Bazı özel durumlarda yapının işlevini fotoğraf diliyle anlatmak gerekebilir. Özel 

yapıların (su kemeri, köprü, tünel, demiryolu geçidi vb.) işlevlerini anlatmak için fotoğraftan 

yararlanılabilir. Yapının neden yapıldığı, hangi işlevlerinin olduğu fotoğraflanabilir. 
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Örneğin, açılıp kapanan bir köprünün bu durumu seri fotoğraflarla saptanarak işlevi tespit 

edilebilir. Bu tür çekimlerde de işlevi daha iyi anlatmak için hep aynı açıyı kullanmakta 

büyük yarar vardır.  

 

Fotoğraf 1.10: Yapının işlevini anlatan bir fotoğraf 

 

1.3.12. Resmî Evrakta Kullanmak İçin Yapılan Çekimler 
 

Fotoğrafçıdan bir yapının tadilatı öncesi fotoğraflanması istenebilir. Gerek yapı sahibi 

gerekse işi yapacak mimar tarafından tadilat öncesi ve sonrası yapıyı kontrol etmek ve 

yapının özelliklerinin bozulmaması için fotoğraflanması istenebilir. Bu gibi çekimlerde 

fotoğrafçı, varsa yapının planını isteyerek bir metot dâhilinde yapıyı fotoğraflamalıdır.  

Yapının planı yok ise en ince ayrıntılarına kadar yapıyı fotoğrafa aktarmalıdır. Belediyeler 

ve tapu müdürlükleri yaptıkları işlem sırasında yapının durumunu fotoğraflayıp arşivler. 

Örneğin, iskân izni ve kat mülkiyeti için işlem yapılırken mutlaka yapının dış fotoğrafları 

istenir. 

 

Fotoğraf 1.11: Resmî evrakta kullanmak için çekilmiş bir mimari fotoğraf 
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1.4. Mimari Fotoğrafta Kullanılan Fotoğraf Makineleri 
 

1.4.1. Özellikleri 
 

Başlangıçta, fotoğrafçı için konuya uygun fotoğraf makinesi seçmek zordur. Seçilen 

fotoğraf makinesi birçok ihtiyaca cevap vermelidir. Mimari fotoğraf çekecek olan 

fotoğrafçının fotoğraf makinesi seçerken dikkat etmesi gereken ilk konu, seçeceği fotoğraf 

makinesinin perspektif kontrolündeki esnekliğidir. Mimari fotoğraf çekecek olan fotoğrafçı 

şu kuralı unutmamalıdır: Sadece teknik kamera, mimari fotoğraftaki karşılaşılacak tüm 

problemleri çözecek kapasitededir ancak bu kamerayla mimari fotoğrafa başlamak da o 

kadar zordur. Fotoğrafçı işe sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile başlarsa bu fotoğraf 

makinesinin mimari çekimlerdeki eksikliğini görecek, ihtiyacının bir teknik kamera ya da en 

azından sabit gövdeli fotoğraf makinesi önüne takılacak bir PC objektif olduğunu 

anlayacaktır. Fotoğrafçı, teknik kameranın mimari fotoğraftaki gücünü ancak sabit gövdeli 

bir fotoğraf makinesi kullanarak tespit edebilecektir. 

 

1.4.2. Çeşitleri 
 

 Teknik kamera 

 

Mimari fotoğrafta teknik kameranın (viewcamera, fieldcamera, largeformadcamera, 

standcamera) önemli bir yeri vardır. Zaman içerisinde çeşitli teknik eklemelerle gelişme 

gösteren bu kameralar ikiye ayrılır: 

 Monorailkamera (tek raylı kamera) 

 Düzlem yataklı kamera (kızaklı kamera) 

 

Fotoğraf 1.12: Teknik kamera 
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 Monorail  kamera (tek  raylı  kamera) 

 

Tek ray üzerinde hareket eden monorail kamera, her iki çerçevenin (ön ve arka) 

hareketliliğinden dolayı düzlem yataklı kameralardan daha fazla düzeltme olanağı sağlar. Bu 

kameralar, arka buzlu cam (groundglass), objektif levhası (lens panel), ön çerçeve 

(frontframe), film taşıyıcı (film holder, plateholder), körük, ray ve bazı özel aksesuarlardan 

oluşur. FT teknik kamerada, film düzlemi ve objektif düzlemi olmak üzere kamera 

hareketlerini düzenleyen iki ana parça vardır. Teknik kameradaki bu iki ana parça dikeyde 

rise (yükseltme, yukarı kaydırma), drop (aşağı kaydırma); yatayda swing (döndürme, 

çevirme), shift (yana kaydırma), tilt (eğme) hareketlerini kolaylıkla yapar.  

 

Fotoğraf 1.13: Monarail kamera 

 Düzlem yataklı kamera 

 

Düzlem yataklı kameraların sadece ön çerçeveleri hareketli olduğundan tek raylı 

kameraya göre olanakları daha azdır. Bu kameranın en büyük avantajı, katlandığında küçük 

bir kutuya sığabilmesi ve büyük format çekimleri daha profesyonel şekilde yapabilmesidir. 

Bu kameranın ön kapağını açtığımızda objektif paneliyle birlikte arkasındaki körük de 

hareket ederek kameranın tam olarak açılmasını sağlar. Bu aşamada kapak görevini gören 

tabla, kameranın taşıyıcısı durumuna gelir yani kızak görevini görür.  

 

Bazı eski modellerde basit tel vizör, yeni modellerinde ise paralaks hatası yapmayan 

elektronik vizör vardır. Film magazinleri 4 x 5 cm, 13 x 18 cm ve bazı eski modellerinde 18 

x 24 cm’ye kadar film alabilir. Düzlem yataklı kameralar, monorail kameralara göre daha 

kısıtlı kamera hareketleri imkânı verir. Bu, film çerçevesinin bazı modellerde ya hareket 

etme olanağının olmamasından ya da bazı modellerde kısıtlı hareket etme olanağının 

olmasındandır (Rise ve drop hareketlerini yapamaz.). Düzlem yataklı kameralar, monorail 

kameraların üretilmesine ilham kaynağı olmuştur. 
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Fotoğraf 1.14: Düzlem  yataklı kamera örnekleri 

 

1.5. Mimari Fotoğrafçılıkta Kullanılan Objektifler 
 

1.5.1. Objektif Çeşitleri 
 

 Teknik kamera objektifleri 

 

Teknik kamera için objektif seçimindeki en önemli faktör belki de kapsama gücüdür. 

Hemen hemen bütün objektifler (teknik kamera objektifleri hariç) film formatını içine alan 

çapta net görüntü dairesine sahiptir. Bundan nedenle sabit kameralarda normal objektif odak 

uzaklığı format diyagonali kadardır.  Teknik kamerada kullanılan objektiflerin net görüntü 

daire çapları format diyagonalinden daha büyüktür.  Odak uzaklığı format diyagonali kadar 

olduğu hâlde net görüntü dairesi çapı daha geniştir. Bunun sebebi ise gerek ön çerçevenin 

gerekse arka çerçevenin hareketleriyle objenin görüntüsünün film düzlemi üzerinde hareket 

etmesine olanak vermektir. Teknik kamerada kullanılan bazı objektiflerin net görüntü dairesi 

çaptan daha geniş bazıları ise daha az geniştir. Bunların en büyük avantajı, özellikle mimari 

çekimlerde konunun film formatı içinde rahat hareket etmesi ve perspektif düzeltmelerine 

yardımcı olmasıdır. Bazı teknik kamera objektiflerinin içinde kapsama gücü format 

diyagonali kadar olanlar da vardır. Bunlar, özellikle kamera hareketlerin gerekli olmadığı, 

ışıklılığın önemli olduğu yerlerde kullanılır çünkü kapsama gücü bir objektifte ne kadar 

geniş tutulursa o kadar fazla mercek kullanmak gerekir. Bu da bir yerde ışıklılıktan ödün 

vermektir. Teknik kamera objektifi seçerken ne tip çekimler yapılacak ise ona uygun objektif 

seçmekte yarar vardır. Teknik kamera objektiflerinde odak uzunluğuna göre en yüksek 

kapsama gücüne sahip objektif grubu geniş açılardır. Geniş açıdan kastedilen, odak uzaklığı 

kullanılan film formatının diyagonalinden büyük olan objektiflerdir. Kapsama gücünü 

etkileyen en önemli iki faktör, diyafram açıklığı ve konuya olan uzaklıktır.  Fotoğrafçının 

kullandığı objektifin kapsama gücünden azami şekilde faydalanabilmesi için bu faktörleri 

göz önünde bulundurması gerekmektedir.  
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Şekil 1.15: Teknik kamera objektiflerinin net görüntü dairesi çapları 

 Odak uzaklığı 
 

Mimari çekimlerde değişik perspektifleri elde etmek için gerekli olan en önemli 

ayrıntı, bakış noktasının seçimidir. Objektif odak uzaklığı ise o bakış noktasından istenen 

kadrajı sağlamaya yarar. Bu nedenle teknik kamera objektiflerinin odak uzaklığı mimari 

çekimlerde daha da büyük önem taşır. Mimari çekimlerde bakış uzaklığı belli bir perspektif 

için gerekli olduğundan cismin belli bir bölümü fotoğrafa aktarılacaksa uygun odak 

uzaklığına sahip bir objektif kullanmamız gerekir. Örneğin bir yapıyı uygun bir perspektiften 

çekmek için X yere kamerayı yerleştirdiğimizde bizim için en önemli şey, istediğimiz kadrajı 

kapsayan uygun odak uzaklığına sahip objektifi kameraya takmaktır. Bu objektif 280 mm 

odak uzaklığına sahip bir objektif ise aynı yapıyı 28 mm ile çekmek konunun film düzlemi 

üzerindeki boyutunu küçültecektir. 
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Fotoğraf 1.16 : X yerden 280 mm odak uzaklığına sahip bir objektif ile yapılan çekim  

 

Fotoğraf 1.17: Aynı yerden odak uzaklığı 28 mm olan bir objektif ile yapılan çekim 

 Objektif ışıklılığı 

 

Fotoğrafla uğraşan birçok kişi, objektifinin diyafram açıklığıyla her zaman övünür. 

Objektif açıklığı yani ışıklılığı özellikle aydınlık seviyesinin az olduğu çekimlerde 

fotoğrafçıya büyük kolaylıklar sağlar. Mevcut ışıkla makine elde tutularak yapılan  röportaj 

çekimlerinde ışıklılığın önemi büyüktür. Sehpa üzerinde ve çoğunlukla durağan objelerin 

çekildiği mimari fotoğraflarda ışıklılığın önemi ikinci derecededir. Daha önemli olan net 

görüntü dairesi çapıdır. Bu yüzden net görüntü dairesi geniş ancak ışıklılığı az olan objektif 

mimari fotoğraf çekmek için uygundur. Net görüntü çapı dar olan ancak yüksek ışıklı 

objektifler çoğunlukla mimari fotoğrafçılar tarafından tercih edilmez. 
 

1.6. Mimari Fotoğrafçılıkta Kullanılan Ekipman ve Aksesuarlar 

 

1.6.1. Tripod (Üçayak) 
 

Mimari çekimlerde fotoğrafçının fotoğraf makinesini dolayısıyla perspektifi kontrol 

etmek için makineyi sağlam bir malzemenin üzerine monte etmesi gereklidir. Bu uygulama, 

fotoğrafçının konuyu daha rahat kontrol etmesini sağlar. Teknik kamera ile yapılan 

çekimlerde ise bu bir zorunluluk olur. Kamera hareketlerinin rahatça yapılabilmesi ve bu 

hareketlerin sonucunun buzlu camda doğru olarak izlenebilmesi, teknik kameranın 
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sabitleştirilmesi ile mümkündür. Bu sabitleştirme ise tripod (üçayak) olarak adlandırılan 

yardımcı malzeme ile gerçekleştirilir. Bu nedenle fotoğrafçının mimari çekim için alacağı ya 

da kullanacağı tripodda araması gereken bazı özellikler olmalıdır. Bu özelliklerden en 

önemlisi, tripod kolonuna ve başlığına monte edilmiş olması gereken su terazisidir. Bu 

teraziler, kameranın yatayda ve dikeyde terazide durmasını sağlar.  

Bu paralellikler sağlanmadığı takdirde kamera hareketleri sonucunda yapılacak 

düzeltmeler sağlıklı olarak gerçekleştirilemez çünkü mimari çekimlerde çekimin hatasız 

tamamlanabilmesi için tripod kolonunun ve tripod başlığının terazide olması gerekir.  Tripod 

kolonu ve tripod başlığı terazide ise çekimin hatasız olarak tamamlanması mümkündür.   

Bunlardan bir tanesi terazide değilse fotoğraf makinesi terazide olsa bile özellikle panorama 

çekimlerinde sağa ve sola çevirmelerde düşeyler bozulacaktır. Fotoğrafçının bir tripodda 

arayacağı ikinci önemli özellik ise  tripodun sağlamlığıdır çünkü teknik kameranın kasası, 

onun üzerine monte edilen objektif ve diğer yardımcı aksesuarlar, doğal olarak tripod 

üzerinde belli bir ağırlık oluşturacaktır. Kullanılacak tripodun bu ağırlığı taşıyacak özellikte 

olması gereklidir. Tripodda aranacak diğer bir özellik ise tripod başlığının esnekliğidir. Bu 

esneklik ne kadar fazla olursa kameranın hareketleri de o kadar kolay olur. 

                              

Fotoğraf 1.18: Terazili tripod başlığı        Fotoğraf 1.19: Bir polaroid filmi ve film tutucusu 

1.6.2. Su Terazisi 
 

Su terazisi yataylığı temin etmekte kullanılan bir kontrol aletidir. En çok sudan 

istifade edilerek yapıldığı için bu adı almıştır. Tüp içindeki suyun üstünde bulunan hava 

kabarcığı tüpün tam ortasında durduğu vakit, su terazisi yatay konuma gelmiştir. Hava 

kabarcıklı su terazilerinin çok çeşitli maksatlara göre türleri de yapılmıştır. 

Su terazileri yatay, dik ve kırk beş derece açıları gösterecek şekilde üç ayrı kabarcıklı 

su tüpünün karışımı şeklinde de yapılmıştır. En mükemmel su terazisi klinometre 

(meyilölçer) adı verilenidir. Klinometrede düzlemin her yöndeki meyli açı olarak ölçülebilir. 

Hava kabarcığı sıfır değerine getirilen  klinometre, basit su terazisi olarak kullanılabilir. 

   

Fotoğraf 1.20: Su terazisi örnekleri        
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda mimari fotoğraf çekimi öncesi hazırlık yapmış 

olacaksınız. 
 

Kullanılacak malzemeler: Işık kaynakları, aksesuarlar, yardımcı ekipmanlar, su 

terazisi, tripod, fotoğraf makinesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çekilecek mimari yapının özellikleri 

hakkında bilgi alınız. 

 Bilgilerin doğru kaynaklardan 

topladığına dikkat ediniz. 

 Çekim öncesi mimari yapıyı kontrol 

ediniz. 

 Mimari yapıyı belirlerken dikkatli 

olmalısınız. 

 Mimari yapıyı fotoğraf çekim 

koşullarına hazırlayınız / hazırlatınız. 

 Mimari yapıyı çekimde estetik bakış 

açısına sahip olmalısınız. 

 Kullanılacak makine, ışık ve yardımcı 

ekipmanları belirleyiniz. 

 Yardımcı ekipmanların seçiminde 

dikkatli davranınız. 

 Çekim zamanını ve sürecini belirleyiniz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Çekim noktalarını ve planlarını 

belirleyiniz. 
 Estetik bakış açısına sahip olmalısınız. 

 Mimari yapının mevcut aydınlatmasını 

kontrol ediniz. 
 Çekim için yaratıcı olmalısınız. 

 Mimari yapının aydınlık/karanlık 

bölümlerini tespit ediniz ve yardımcı 

ışıklarla aydınlatmayı destekleyiniz. 

 Aydınlık ve karanlık mekânlar için 

uygun aydınlatmayı sağlamak için 

yaratıcı olmalısınız. 

 Mevcut aydınlatmanın (ortam ışığı) renk 

ısısını (Kelvin) kontrol ediniz. 
 Ölçümde dikkatli olunuz. 

 Kullanılacak yardımcı ışıkların renk ve 

ısısını mevcut ışığın (ortam ışığı) renk 

ısısı ile dengeleyiniz. 

 Renk ısısının ölçümüne dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekilecek mimari yapının özellikleri hakkında bilgi aldınız mı?   

2. Çekim öncesi mimari yapıyı kontrol ettiniz mi?   

3. Mimari yapıyı fotoğraf çekim koşullarına hazırladınız mı?   

4. Kullanılacak makine, ışık ve yardımcı ekipmanları belirlediniz 

mi? 
  

5. Çekim zamanını ve sürecini belirlediniz mi?   

6. Çekim noktalarını ve planlarını belirlediniz mi?   

7. Mimari yapının mevcut aydınlatmasını kontrol ettiniz mi?   

8. Mimari yapının aydınlık/karanlık bölümlerini tespit ederek 

yardımcı ışıklarla aydınlatmayı desteklediniz mi? 
  

9. Mevcut aydınlatmanın (ortam ışığı) renk ısısını (Kelvin) kontrol 

ettiniz mi? 
  

10. Kullanılacak yardımcı ışıkların renk ve ısısını mevcut ışığın 

(ortam ışığı) renk ısısı ile dengelediniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Mimari hem bir ………….hem de bir ……….dalıdır. 

2. Mimari fotoğraf çekecek olan fotoğrafçının fotoğraf makinesi seçerken dikkat etmesi 

gereken ilk konu, seçeceği fotoğraf makinesinin …………………………………..dir. 

3. Tek ray üzerinde hareket eden ………….kamera, her iki çerçevenin (ön ve arka) 

hareketliliğinden dolayı düzlem yataklı kameralardan daha fazla düzeltme olanağı 

sağlar.  

4. ………………………………en büyük avantajı, katlandığında küçük bir kutuya 

sığabilmesi ve buna rağmen büyük format çekimleri daha profesyonel şekilde 

yapabilmesidir. 

5. Ön çerçeve, arka çerçeve, buzlu cam, ray, körük, film magazini ve objektif 

……………… kamerayı oluşturan parçalardır 

6. Yapının ortasında durulamadığı durumlarda yani yapının bir tarafında durulmak 

zorunda kalındığı takdirde çekilecek herhangi bir cephesinin görüntüsünün 

alınmasında …………………………... hareketi kullanılır. 

7. ………………………………hareketi yapının bazı bölümlerinin abartılması 

gerektiğinde, arka çerçevenin yatayda döndürülmesi ile ya da yapının perspektifinden 

çekim yapıldığında yatayda Scheimplug hareketinin gerektiği durumlarda ön ve arka 

çerçevenin ayrı ayrı ya da her ikisinin birden yatayda döndürülmesinde kullanılır.  

8. Dikey eksende yukarı kaydırma ya da yükseltme hareketi, mimari fotoğrafçının dış 

çekimlerde tepe noktasında birbirine …………………………………..kontrol etmesi 

için gereklidir. 

9. Mimari çekimlerde değişik perspektifleri elde etmek için gerekli olan en önemli nokta, 

……………………………..seçimidir.  

10. ……………………………..ile birlikte çalışan fotoğrafçı hem ortamdaki renk 

sıcaklığının durumunu öğrenir hem de tespit ettiği renk sıcaklığına göre uygun film ve 

gerekiyorsa düzeltici filtreleri kullanabilir. 

 

 

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. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Mimari fotoğrafı yapım özelliklerine göre hatasız çekebileceksiniz.  

 

 

 

 Çektiğiniz mimari fotoğraf örneklerinden yararlanarak bir dosya oluşturup sınıf 

ortamında sunum yapınız. 

2. MİMARİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
 

2.1. Mimari Fotoğrafta Perspektif Kontrolü 
 

2.1.1. Teknik Kameralarda Perspektif Kontrolü 
 

Mimari fotoğrafta en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında gelen perspektif 

kontrolü, çekim aşamasında teknik kamera ile ya da PC objektifler ile gerçekleştirilebilir. 

 

 Tek boyutlu kontrol 

 

Teknik kamera ile en çok yapılan ve en kolay yöntemdir. Teknik kameranın ön 

çerçevesinin yukarı aşağı kaydırılması ile yapının dik elemanlarının filmin dikey kenarına, 

yapının yatay elamanlarının ise filmin yatay kenarına paralel olmasını sağlayarak çekimin 

gerçekleştirilmesidir. 

 

Şekil 2.1: Teknik kamera yapıya alttan eğik durumdayken (üstte) ve yapıya paralel  hâle 

getirilip (altta) elde edilen tek boyutlu görüntüler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 İki boyutlu kontrol 

 

Yapının sadece bir yüzü değil iki yüzü birden istendiğinde uygulanan bir yöntemdir. 

Genellikle yapının ön yüzüyle birlikte yan yüzü ya da yapının ön yüzüyle birlikte üst yüzü de 

istenir. Teknik kamera hareketleriyle yapının dikey ve yatay elemanlarının filmin kenarlarına 

paralel gelmesini sağlayarak çekimi gerçekleştiririz. Bunu gerçekleştirmek için ilk önce 

kamerayı yapıya paralel olacak şekilde yerleştiririz. Birinci aşamada ön çerçeve yukarı 

kaydırılarak buzlu camda yapının tamamının görüntüye girmesini sağlarız. Daha sonra 

kamerayı yapının görülmesi istenen yüzünü görecek şekilde yapının ön yüzüne olan 

paralelliğini koruyarak sola kaydırırız. Bu sırada yapının görülmesi istenen yüzünü görüntü 

alanı içine almak için de arka çerçeveyi yeterince sola kaydırırız. 

 

Şekil 2.2: Teknik kameranın ön çerçevesinin yukarı kaydırılması ile tek boyutlu sonra da arka 

çerçevenin sola kaydırılması ile elde edilen iki boyutlu kontrol 

 Üç boyutlu kontrol 

 

Yapının üç yüzünün de istendiği hâllerde uygulanır. Teknik ayarlanırken hem yapının 

üç yüzü verilir hem de kenarların film kenarına paralel olması sağlanır. Bunu 

gerçekleştirmek için ilk önce kamerayı yapıya paralel olarak ön ve üst yüzlerini görecek 

şekilde yerleştiririz. Birinci aşamada ön çerçeveyi aşağı kaydırarak buzlu camda yapının 

tamamının görüntüye girmesini sağlarız. Daha sonra kamerayı yapının görülmesi istenen 

yüzünü görecek şekilde yapının ön yüzüne olan paralelliğini koruyarak sola kaydırırız. Bu 

sırada yapının görülmesi istenen yüzünü görüntü alanı içine almak için de arka çerçeveyi 

yeterince sola kaydırırız. 

 

Pratikte kamera iki boyutlu kontrol için görülmesi istenen iki cepheyi ya da üç boyutlu 

kontrol için görülmesi istenen üç cepheyi görecek şekilde yerleştirildikten sonra yukarıda 

anılan kamera hareketleri peş peşe gerçekleştirilir. 
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Şekil 2.3: Teknik kameranın ön çerçevesinin aşağı kaydırılması ile elde edilen iki boyutlu 

kontrol 

      Teknik kameranın ön çerçevesinin aşağı kaydırılmasından sonra arka çerçevenin 

sola kaydırılmasıyla elde edilen üç boyutlu kontrol 

 

2.1.2. Orta ve Küçük Format Fotoğraf Makinelerinde Perspektif Kontrolü 
 

 Sabit gövdeli fotoğraf makineleri: Kamera hareketlerine olanak vermeyen 

sabit gövdeli küçük ve orta format fotoğraf makineleri de mimarı çekimler için 

kullanılabilir. Bunlar için yapılmış PC (perspektive controller) ve TS (tilt- shitt) 

objektifler ile bazı sınırlı düzeltmeler yapmak mümkündür. Mimari fotoğrafa 

yeni başlayanlar için de uygun bir fotoğraf makinesi olan sabit gövdeli fotoğraf 

makineleri, fotoğrafçıya monorail teknik kamera ya da düzlem yataklı teknik 

kamera kadar esneklik sağlayamaz. Bu fotoğraf makinelerinin gelişmiş 

tiplerlerinden biri olan SLR (single lens refleks) ile PC objektif kullanmadan 

çekim yapılmak istendiğinde çekilecek yapının tam merkezine çıkmadıkça 

düşeyler ve yataylar film kenarına paralel yapılamaz.   Çekilecek yapıya göre 

uygun odak uzaklığına sahip bir PC objektifle kısıtlıda olsa SLR tip fotoğraf 

makineleri birlikte kullanıldıklarında sağlıklı mimari fotoğraflar çekilebilir. 

 

 Sabit gövdeli fotoğraf makineleri ile perspektif kontrolü: Birçok sabit 

gövdeli tip fotoğraf makinesinde film ve objektif düzlemleri birbirine paraleldir. 

Film objektife paralel yerleştirilir ve objektif ekseni üzerine ortalanır. Bir 

yapının bütün yüksekliği birlikte çekilmek isteniyorsa sabit gövdeli fotoğraf 

makinesi doğal olarak yukarı doğru tutmak zorunda kalınır. Bu da yapının ön 

yüzünü temsil eden düzleme paralel film düzleminin geriye eğilmesi sonucu, 

obje görüntüsünün film üzerine düşen ölçeğinde değişiklikler meydana getirir. 

Başka bir tanımla görüntüdeki dikeyler yukarı doğru yakınlaşmaya başlar. Bu 

da yapının insan beyninde arkaya doğru düşüyormuş gibi algılamasına neden 

olur. Diğer izlenen olay ise doğal olarak yapının dikeylerinin filmin kenarlarına 

paralelliğini kaybetmesidir. Yapının görüntüsündeki dikeylerin paralelliğin 
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bozulmaması için film düzlemi kesinlikle dik tutulmalıdır. Bir yapının tüm 

yüksekliğini tamamen alabilmek için üç adet yöntem vardır: 

 

 Yapının ortasına yükselmek: Fotoğraf makinesi, çekilecek olan yapının tam 

orta noktasına getirilir. Bu yapının karşısındaki başka bir yapıya çıkarak, bir 

itfaiye aracının merdivenlerini kullanarak ya da bir vinç kiralayarak yapılabilir. 

Bu hareket uygulandığında yani optik eksen yapının yatayda ve dikeyde tam 

orta noktasına getirildiğinde yapının alt, üst ve yan kenarları filmin alt, üst ve 

yan kenarlarına paralel olur. 

 

Şekil 2.4: Yapının altından sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile yapılan çekim 

Yapının ortasına yükselerek sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile yapılan çekim 

 

 Fotoğraf makinesini yapıya paralel tutmak: İkinci yol ise fotoğraf 

makinesini yapıya paralel tutmaktır fakat uygun odak uzaklığına sahip bir geniş 

açı objektifimiz yok ise yapının sadece alt tarafını alarak çekimi uygun şekilde 

gerçekleştiremeyiz.  Uygun bir geniş açı objektif  ile çekimi tamamlarız. Bu 

çekimdeki en büyük zaaf ise geniş açı objektifin ön kısmı yani zemini fotoğraf 

karesi içine almasıdır. Bu yüzden ön tarafın baskı aşamasında istenmediği 

takdirde atılmalıdır.  

 

Şekil 2.5 : Bir basit gövdeli fotoğraf makinesi ve geniş açı objektif kullanarak yapılan çekim 
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 PC objektif ile perspektif kontrolü yapmak: Mimari çekimlerde teknik 

kameranın olmadığı durumlarda uygun odak uzaklığına sahip PC objektiflerle 

sınırlı da olsa perspektif kontrolü yapılır. Bu objektiflerin bazıları ile perspektif 

düzeltmelerini bazıları ile hem perspektif düzeltmelerini hem de Scheimplug 

hareketlerini yapabiliriz. Bazı sabit gövdeli fotoğraf makinelerinin bu tip 

objektifleri vardır. PC objektiflerin en önemli özelliği, net görüntü dairesi 

çapının format diyagonalinden büyük olması ve merkezden kaydırma hareketini 

yapabilmesidir. Gerek 35 mm  gerekse orta format fotoğraf makinelerinin sabit 

objektiflerinin net görüntü dairesi çaplarının format diyagonalinden daha fazla 

olması gerekmez.   Bu fotoğraf makinelerinde hem ön eleman objektif düzlemi 

hem de arka eleman film düzlemi sabittir, yerinden oynamaz.  PC objektifler 

merkezden kaydırma yaptığı için net görüntü çapları aynı odak uzaklığına sahip 

sabit objektiflerin net görüntü dairesinden daha fazla olmak zorundadır. 

 

Standart bir objektif kullanarak düzeltemeyeceğimiz perspektif bozukluklarını 

düzeltme şansımız doğacaktır. PC objektifler, özel olarak daha geniş net görüntü dairesine 

göre tasarlandıklarından optik eksene göre 11 mm’lik bir kaymaya neden olur. Bu kayma, 

özellikle bir yapıyı çekerken düşeylerin üstte birbirine yaklaşmasını önleyecek şekilde 

fotoğraflamaya imkân verir. 

 

Yukarı doğru bu daralma, film düzleminin obje düzlemine paralel olmadığı 

zamanlarda belirgindir. Bu objektifler, küçük ve dar alanlarda fotoğrafçıya rahat çalışma 

imkânı verir. PC objektif kullanırken dikkat edeceğimiz önemli husus, yapıdan uzaklaştıkça 

perspektifi kontrol etme şansımızın çoğalmasıdır. Yaklaşıkça düzeltme şansımız azalır. Aynı 

miktarda merkezden kaydırma olanağına sahip objektifler arasında odak uzaklığı en kısa 

olanının düzeltme şansı diğerlerine göre en azdır. En geniş açılı olan ile yapıya daha fazla 

yaklaşma olanağı olacağından eşit miktardaki kaydırma bu objektif için yetersiz kalır. Oysa 

dar açıyla zorunlu olarak yapıdan uzaklaşılacağı için perspektif kontrolü daha 

kolaylaşacaktır. 
 

 

Şekil 2.6: PC ile perspektif kontrolü 
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 Panorama fotoğraf makineleri: Bazen fotoğrafçıdan bir yapının dışında çok 

geniş bir alanın ya da çok geniş bir yapı kompleksinin (liman, baraj gibi) 

fotoğraflanması istenebilir. Bu konulan 1x1 ya da 1x1,5 oranlarındaki klasik 

film formatlarına aktardığımızda konu film karesinin ortasında kalır ve 

büyültülmesi gerekir. Böyle durumlar, keskinlik probleminin yaşanmasına 

sebebiyet verebilir. Çoğunlukla bu formatlara çekilen geniş alan fotoğraflarında 

gökyüzü ve ön plan gereksiz yere lazım olmadığı hâlde çok fazla yer kaplar. Bu 

gibi durumlarda kullanılabilecek en iyi makine daha geniş görüş ve yatay 

görüntü imkânı veren panorama fotoğraf makinesidir. Şu an dünyada 

kullanılmakta olan 24x54 mm, 24x56 mm, 6x8 cm, 6x9 cm, 6x12 cm, 6x17 cm 

boyutlarında film ile çalışan panorama fotoğraf makineleri vardır. Bu panorama 

fotoğraf makineleri iki tür imal edilir. Bunlardan ilki döner optik ile çalışan 

panorama fotoğraf makineleri, diğeri ise geniş açılı bir fotoğraf makinesinin 

daraltılması ile elde edilen panorama fotoğraf makinesidir. İhtiyaca ya da eldeki 

imkânlara göre bu tip özel konularla karşılaşıldığında bu fotoğraf makineleri 

rahatlıkla kullanılabilir. Bu suretle standart şekilde elde ettiğimiz fotoğraflarda 

işimize pek yaramayan gökyüzü ve ön plan bu makinelerde elimine edilmiş 

olur. 

 

Fotoğraf 2.1: Panorama fotoğraf makinesi 

 

2.2. Mimari Çekimde Konuya Yaklaşım 
 

2.2.1. Yorumlu Yaklaşım 
 

Fotoğrafçı burada kadrajın içine sadece yapıyı değil kendi yorumunu da katar. Kendi 

yorumunu verirken de insan, bulut, ağaç, gökyüzü, ışık perspektif gibi bazı öğeleri kendi 

yorumuna yardımcı olarak kullanabilir. Bu öğeleri kullanarak yapıyı sıradan bir izlenime 

oranla olduğundan daha değişik atmosferde gösterebilir. Böylece sıradan olmayan etkili ve 

işlerliği olan fotoğraflar elde edilir. 
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Fotoğraf 2.2: Yorumlu yaklaşımla çekilmiş bir fotoğraf 

2.2.2. Yorumsuz Yaklaşım 
 

Yapının her cephesinin tam karşıdan yapılan çekimleri yatay ve düşeylerinin film 

karesinin kenarlarına paralel gelecek şekilde fotoğrafa aktarılması ile gerçekleştirilir. Bu 

çekimlerde ya teknik kamera ya da sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile perspektif düzeltici 

PC objektif birlikte kullanılarak perspektifi düzeltme yoluna gidilir. Bu imkânlarımız yoksa 

çekeceğimiz her cephenin yatayının ve dikeyinin tam ortasında yer alacak şekilde uygun 

yüksekliğe çıkılıp bu bakış noktasından çekim yapılır. Yapı, uygun bir perspektiften üç 

boyutlu izlenimi ortaya çıkacak şekilde de fotoğraflanır. 

 

Fotoğraf 2.3: Yorumsuz yaklaşımla çekilmiş bir fotoğraf 
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2.3. Mimari Fotoğraf Örneklerinin İncelenmesi 

 

 

 

Fotoğraf 2.4: Mimari fotoğraflar 
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2.4. Mimari Fotoğrafçısı 
 

2.4.1. Mesleki Nitelikleri 
 

Mimari Fotoğrafçısı mimarideki farklı üsluplarla bu üsluplara ait soyut detay 

fotoğrafları görülebilmelidir. Günümüzde artık akademide eğitim almış uzmanlar tarafından 

yürütülen mimarlık mesleği, daha rasyonel ve kullanıma uygun yapıların yapılmasına olanak 

sağladı. Bu süreçte gelişen üsluplar, uzun vadede mimari akımların da ortaya çıkmasını 

sağladı. Klasik, modern ve post modern yapıların mimari çekimlerinden oluşan sergilerin 

amacı sadece bir serginin bellekte uzun süre kalması değil aynı zamanda doğru mimari 

fotoğraflarla bu mesleğe katkıda bulunmasıdır. 

 

Fotoğraf 2.5: Mimari fotoğraf  

2.4.2. Kişisel Özellikleri 
 

Stüdyo fotoğrafında tüm ortamı fotoğrafçı yaratabilir, ancak mimari fotoğrafta güneşin 

durumu, şantiyenin vaziyeti, mekânın işlevi gibi tamamen sizin uyum sağlamanız gereken 

değişkenler bulunmaktadır. Ne kadar güçlü bir keşif yeteneğiniz olsa bile, çekim günü 

açacak güneşin ve bulutların durumu bir türlü istediğiniz hale gelmediği için, defalarca 

organize edip, defalarca eli boş döndüğünüz işlerle karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, ilk 

bakışta zorluk olarak görünen bu tür girdiler doğru yönetildiğinde, size bir stüdyo 

fotoğrafında asla yaratamayacağınız bir atmosfer de sağlayabilir. 

 Mimari fotoğrafla uğraşanların kişilerin en azından mimari ile yakından ilgilenmesi 

ve farklı mimariler hakkında genel bilgisinin olması gerekir. İyi bir mimari fotoğrafçı için 

hem mimarlık eğitimi hem de fotoğraf eğitimi alması, çekim yapacağı konuyu daha iyi 

anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda mimari fotoğraf çekebileceksiniz. 
 

Kullanılacak malzemeler: Teknik kamera, orta ve küçük format fotoğraf makinesi, 

tripod, mimari fotoğraf örnekleri  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Planlanan çekim noktalarına makineyi 

tripoda bağlayarak yerleştiriniz. 
 

 Tripodun ve tripod kafasının su 

terazilerini kontrol ederek akademik 

perspektife getiriniz. 

  Mimari fotoğrafta perspektif kontrolü 

yapmalısınız. 

 Makine üstündeki su terazisini ve 

makineye takılabilen harici su terazisini 

kontrol edip akademik perspektife 

getiriniz. 

 Teknik kamera için ayrı perspektif 

kontrolü yapmalısınız. 

 Mimari perspektif kontrolü yaparak 

ayarlayınız. 

 Orta ve küçük format fotoğraf 

makineleri için ayrı perspektif kontrolü 

yapmalısınız. 

 Teknik kameralarda buzlu camdan 

bakarak makinenin ön-arka çerçeve 

yardımı ile mimari perspektif kontrolü 

yaparak ayarlayınız.  

 

 Orta ve küçük format makinelerde 

shift/tilt objektifler yardımıyla mimari 

perspektif kontrolü yaparak ayarlayınız. 

 Mimari çekimde konuya yaklaşımı göz 

önünde bulundurunuz. 

 Mimari fotoğraf örnekleri inceleyiniz.  

  Mimari fotoğraf örneklerinin 

incelenmesinde mimari fotoğrafçısını 

mesleki nitelikleri ve kişisel özellikleri 

açısından incelemelisiniz.   

 Fotoğrafı çekiniz.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dergi ya da katalogda yer alacak mimari yapıyı belirlediniz mi?   
2. Planlanan çekim noktalarına makineyi tripoda bağlayarak 

yerleştirdiniz mi? 
  

3. Tripodun ve tripod kafasının su terazilerini kontrol ederek 

akademik perspektife getirdiniz mi? 
  

4. Makine üstündeki su terazisini ve makineye takılabilen harici su 

terazisini kontrol ederek akademik perspektife getirdiniz mi? 
  

5. Mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız mı?   
6. Teknik kameralarda buzlu camdan bakarak makinenin ön-arka 

çerçeve yardımı ile mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız 

mı? 
  

7. Orta ve küçük format makinelerde shift/tilt objektifler yardımıyla 

mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız mı? 
  

8. Mimari fotoğraf örnekleri incelediniz mi?   

9. Fotoğrafı çektiniz mi?   
10. İncelediğiniz örneklerde belirlediğiniz çekim özelliklerini 

(kompozisyon, ışık, kadraj vb.) çektiğiniz fotoğraflarda 

uyguladınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. ……………………………teknik kameranın ön çerçevesinin yukarı, aşağı kaydırılması 

ile yapının dik elemanlarının filmin dikey kenarlarına, yapının yatay elamanlarının ise 

filmin yatay kenarına paralel olmasını sağlayarak çekimin gerçekleştirilmesidir. 

2.  Üç boyutlu kontrolde teknik ayarlanırken hem yapının üç yüzü verilir hem de kenarların film 

kenarına …………………….sağlanır.  

3. Mimari çekimlerde teknik kameranın olmadığı durumlarda uygun odak uzaklığına sahip, 

………………….., sınırlı da olsa perspektif kontrolü yapılır.  

4. …………………fotoğrafçı burada kadrajın içine sadece yapıyı değil kendi yorumunu 

da katar.  

5. Yorumsuz yaklaşım, yapının her cephesinin tam karşıdan yapılan çekimleri de yatay 

ve düşeylerinin film karesinin kenarlarına ………………gelecek şekilde fotoğrafa 

aktarılması ile gerçekleştirilir.  

 

 

 

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. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

Çekim sonrasında yapılması gereken işlemleri hatasız yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dijital fotoğraf makinesi ve filmle çekilmiş mimari fotoğraf örnekleri 

toplayarak inceleyiniz, rapor halinde sınıfa sunum yapınız. 

3. ÇEKİM SONRASI İŞLEMLERDE DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 
 

Çekim sonrası işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.1. Manuel Fotoğraf Makinelerinde 
 

3.1.1. Filmin Çıkartılarak Baskıya Verilmesi 
 

Siyah-beyaz negatiften baskı en az çekimde olduğu kadar özen ister. Bunun 

gerçekleşmesi için bizim genel kurallara uymamız gerekir: Bunlar; banyo ısısı, karanlık odanın 

tamamıyla ışık sızdırmayacak şekilde olması, banyoların taze olması gibi kurallardır. Karanlık 

odada negatiften iki şekilde baskı yapılır: 

 

 Kontak baskı 
 

Kontak baskı, negatif film ile baskı materyalinin emülsiyonlarının üst üste 

çakıştırılması ile negatif boyutunda görüntü elde edilmesi işlemidir. Bu tip baskı, 

agrandisman baskısından çok daha kolaydır. Esas ilkeler hem kontak baskıda hem de 

agrandismanda aynı olduğundan kontak baskı agrandisman baskısına başlangıç için iyi bir 

alışkanlık kazanma devresidir. 
 

Fotoğrafçının gerek kontak baskıda gerekse büyültmede karanlık oda tozlarından 

kâğıdı ve filmi izole etmesi şarttır. Bu yapılmadığı takdirde tozlar film ve baskı üzerinde 

istenmeyen noktacıkların ve lekelerin oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle karanlık oda 

tozdan arındırılmalıdır. Bununla birlikte kontak baskının en az büyültme kadar kaliteli 

olması gerekir. İdeal olan tonların bu baskıda da gözükmesi gerçeği aranmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki kontak baskı büyültmeye giden yolun başlangıcı ve yol göstericisidir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kontak baskı genellikle iki şekilde yapılır:  

 

 Kontak şasi pres (baskı) 

 

Şasi presler genellikle metalden ya da plastiktendir. Bir şasi pres, çerçeve, cam ve 

kapak kısımları olmak üzere üç kısımdan oluşur. Çerçeve kısmı çeşitli boylardadır. Bunun 

üzerinde kapağı bastıracak bir yay düzeni vardır. Kusursuz temizlikteki bir cam bu çerçeveye 

yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 3.1: Kontak baskı şasisi 

Baskının kenarlarında ince şerit hâlinde beyazlık isteniyorsa kullanılan baskı kâğıdı ve 

negatif boyuttan göz önüne alınarak siyah kâğıttan kesilmiş bir kenar kâğıdı (kaş) cam 

üzerine konabilir. Çok basit anlamda bir kontak şasisini kendi imkânlarımızla da yapabiliriz. 

Aynı boyutlarda çok temiz ve lekesiz bir pencere camı ile kalın bir mukavva alıp bunları bir 

kenarlarından bant ile yapıştırarak kontak şasisi elde edilebilir. 

 

 Kontak baskı kutusu 
 

Şasi preslerin daha seri işlerde kullanılmak üzere ışık kaynağı ile birleştirilmiş 

şekilleridir. Hazır satılan birçok şekli olduğu gibi amatörler tarafından da çok kolaylıkla 

yapılabilir. Kontak baskı kutusunun en basit şekli, içi beyaza boyanmış dört köşe bir sandık 

olarak düşünülebilir. En önemli kısmı üst kısmıdır ve bu kısım sandık boyutunda bir şasi 

prestir. Hazır satılan kontak baskı şasilerinin bazılarında kenar beyazlığı için özel olarak 

yapılmış çeşitli malzemelerden yapılmış sürgüler vardır. 

 

Şekil 3.2: Kontak baskı kutusu 
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 Agrandizör baskısı (büyültme) 
 

Kontak baskı yoluyla ancak negatif boyutunda baskılar elde edilmesine rağmen 

agrandisman baskıda negatif boyutlarından çok daha büyük baskılar elde edilebilir. 

Agrandisman baskı, bir nevi projeksiyon baskısıdır.  Optik yollardan duyarlı materyal 

üzerine negatif görüntünün yansıtılması yöntemiyle yapılan bir baskıdır. Bu projeksiyonda 

negatif görüntü istenilen büyüklüğe ayarlanabilir ve böylece negatif boyutlarından çok daha 

büyük baskılar yapabilme olanağı doğar.  

 

 Bir agrandizörün yapısı 

 

Şekil 3.3: Agrandizörün yapısı 

A. Işık kaynağı 

B. Isı emici 

C. Renk düzeltme filtre haznesi 

D. Kondansör 

E. Negatif taşıyıcı  

F. Objektif 

G. Filtre tutucu 
 

3.1.2. Baskı Sonrası Fotoğrafların Kontrolü 

 
 Fotoğraf kâğıtları 

 
Fotoğraf kâğıtlarında da filmlerde olduğu gibi ışığa karşı duyarlı kimyasallardan 

oluşmuş bir emülsiyon kat vardır. Bu kimyasal malzeme karışımları kâğıt çeşidine göre çok 

değişiktir. Bunlar genellikle gümüş bromürlü ya da gümüş klorürlü kâğıtlardır. Bazı 

durumlarda az da olsa gümüş iyodür kullanılır. Bu nedenle fotoğraf kâğıtları başlangıçta bu 

kimyasal maddelerin miktarına göre üç gruba ayrılır: 

 Klorürlü kâğıtlar 

 Bromürlü kâğıtlar 

 Kloro-bromürlü kâğıtlar 
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Fotoğraf kâğıtlarında artan ışığa karşı pozlandırıldıklarında artan bir yoğunluk 

meydana gelir. Fotoğraf kâğıtlarında, siyahtan beyaza kadar tam bir ton ölçüsü meydana 

getirmek için değişik değerde poz süresi gerekir. 

 

Poz süresi, en açık ton için gerekli olan poz ile tam siyah tonu arasındaki oran farkıdır. 

1'den 20’ye ölçekli bir fotoğraf kâğıdı, normal kontrast bir negatifin bütün tonlarını verir ki 

en ince kısım ışığı en koyu kısımdan 20 kere daha fazla geçirir. Poz ölçüsünü ifade etmek 

için, genellikle logaritmik ifadeler kullanılır. 

 

Bir aritmetik ölçüde 1'den 20’ye kadar olan ölçü logaritmik olarak 1.20'dir ve bu 

değerler ayarlanıp standart hâle getirilmiş, 0-1-2-3-4-5 gibi numaralar ile gösterilmiştir. 

Baskıları genellikle kullanılacağı işin tipine göre derecelendirilmiştir. 

 

Bu farklı derecelendirmeler, fotoğrafçının çok düşük kontrasttan çok yüksek kontrasta 

kadar her türlü negatif filmden mümkün olan en doğru baskıyı elde etmesini sağlar. 

Kâğıtların kontrastlıklarına göre sınıflandırılması ise şöyledir: 

 

0-Ekstra soft (çok yumuşak) 

1-Soft (yumuşak) 

2-Normal 

3-Hard (kontrast) 

4-Ekstra hard (çok kontrast) 

5-Ultra kontrast  (çok fazla kontrast) 

 

Yukarıda anlattığımız kâğıtlardan başka variablecontrast “değişken kontrastlı kâğıtlar” 

olarak adlandırılan fotoğraf kağıtları da vardır. Normal fotoğraf kâğıtları maviye duyarlı iken 

bu kâğıtlar spektrumun ortalarına yani yeşile duyarlı yapılmışlardır. Ilfordmultigrade ve 

Kodak policontrast buna örnek verilebilir. Bu kağıtlar,  agrandizör ışığının önüne bir filtre 

koyarak ışığın değiştirilmesi çok değişik kontrast derecelendirmeleri vermekte ve böylece 

her kontrastlık negatif için kullanılabilmektedir. Bu kâğıdın çalışma prensibi ise şöyledir:  

 

Fotoğraf kâğıdının en üstüne yeşil bir tabaka monte edilmiştir. Böylece agrandizör 

ışığı önüne konan magenta yoğunluktaki filtreler ile ışığın kontrasta hükmetmesi sağlanmış 

olur.  

Kâğıtlar sadece kontrastlık derecelerine göre değil kâğıt tabanına göre de 

sınıflandırılır: 
 

 Parlak yüzeyli kâğıtlar 

 Yarı mat yüzeyli kâğıtlar 

 Mat yüzeyli kâğıtlar, grenlenmiş yüzeyli kâğıtlar 

 İpeksi yüzey dokulu kâğıtlar 

 Değişik dokulu kâğıtlar (kanaviçe vs.) 
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 Baskıda kontrast kontrolü 

 

Herhangi bir sebepten hatalı (yüksek ya da düşük kontrastlı) elde edilmiş negatiflerden 

de baskıda önlemler alarak temiz sonuçlar elde edebiliriz. Böyle bir negatifimiz varsa 

aşağıdaki tedbirler uygulanarak baskıda kontrast kontrolü sağlanır. 

 

 Kontrast düşürme 

o Kâğıt gradasyonu düşürülür. 

o Geliştiricinin aktivitesi düşürülür.  

o Kondansörlü agrandisör yerine difüzörlü agrandizör kullanılır. 

o Düşük kontrastlı geliştirici kullanılır. 

o Ön pozlama yapılır. 

o Su banyosu kullanılır. 

o Maskeleme yapılır. 

o Agrandizör ışığının önüne buzlu cam konur. 

o İkili banyo kullanılır. 

 

 Kontrast yükseltme 

o Kâğıt gradasyonu yükseltilir. 

o Geliştiricinin aktivitesi yükseltilir. 

o Difüzörlüagrandizör yerine kondansörlüagrandizör kullanılır. 

o Kondansörlüagrandizöre halojen ampul monte edilir. 

o Yüksek kontrastlı geliştirici kullanılır. 

o İkili banyo kullanılır. 

o Bölgesel banyo kullanılır. 

o Konsantre banyo kullanılır. 

o Agrandizör camının önünde ki buzlu cam kaldırılır.  

o Tire filme aktararak ara negatif alınır. 

 

3.2. Dijital Fotoğraf Makinelerinde 
 

3.2.1. Bellek Kartındaki Görüntülerin Bilgisayara Aktarılması 
 

Bilindiği gibi dijital makineler, çekilen resimleri bellek kartlarında saklar. Kartın 

üzerindeki resimlerin bir şekilde bilgisayara aktarılması gerekir. Genellikle dijital 

makinelerin tamamında USB bağlantısı bulunur. Burada önemli olan makinenin özellikle de 

yeni model makinelerin USB 2,0 bağlantıyı desteklemesi gerektiğidir. Bu sürümü önceki 

sürüm olan USB 1,1'e göre çok hızlıdır ve bu hız gereklidir çünkü bellek kartlarının 

kapasitesi, makinelerin çözünürlüğü, videoların boyutu artmaktadır. Bu kadar artan bilgiyi 

PC'ye transfer etmek için bağlantının hızlı olması avantaj sağlayacaktır. 

 

3.2.2. Görüntülerin Kontrol Edilmesi 
 

Bilgisayara aktardığınız resimleri görüntü işleme programlarından birinde kontrol 

edebilirsiniz. Kontrol sırasında konunun özüne uygun fotoğraflar seçilir ya da bazılarının 
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üzerinde ışık gölge ile oynanarak farklı kontrastlıklar elde edilebilir. Görüntülerin net 

olmasına ve mimarı yapılardaki ayrıntıların net olarak gözükmesine dikkat etmek gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda mimari fotoğrafın çekim sonrası işlemlerini 

yapmış olacaksınız. 

 

Kullanılacak malzemeler: Işık düzenleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar, bellek CD, 

DVD, harici hard disk vb.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Konunun son pozunu çektikten sonra ışık 

düzenini kapatınız. 

 Işık düzeninin kapanmış olduğundan 

emin olunuz. 

 Filmi/ bellek kartını makineden çıkartınız 

(Bellek kartı çıkartırken makineyi 

kapatılmalısınız.). 

 Filmin ışık almamsına dikkat ediniz. 

 Bellek kartını çıkartmadan önce 

makineyi kapalı konumuna getiriniz.  

 Filmi banyo servisine bilgilendirici 

açıklama ile göndermelisiniz (Film tipi, 

çekim ISO değeri, istenen banyo işlemi 

vb.). 

 Bilgilendirme notunu yazmayı 

unutmayınız.  

 Bellek kartını kart okuyucu aparatı veya 

makinenin yardımıyla bilgisayarın hard 

diskine aktarmalısınız (Gerekirse capture 

yazılımı kullanmalısınız.). 

 Bağlantı kablolarını ya da bellek 

kartını makineden çıkartırken 

makineyi kapalı konuma getirmeyi 

unutmayınız.  

 Bilgisayarın hard diskine aktarılan çekim 

dosyasının görsellerini görüntüleme 

programı ile kontrol etmelisiniz. 

 Görüntüler üzerinde işlem yapmayınız 

ya da kopyasını alarak kontrol ediniz.  

 Çekim dosyasını yedekleyerek 

arşivlemelisiniz (CD, DVD, harici hard 

disk vb.). 

 Görüntülerin zarar görmemesi için 

dikkatli olunuz. 

 Banyo servisinden gelen filmi ışıklı masa 

altında kontrol edip film saklama 

poşetlerinde korumalısınız. 

 Filme çıplak elle dokunmayınız. 

 Çekilen kareleri bilgisayar ortamında 

arşivlemek için tarayıcı ile taramalısınız. 

 Tarayıcının ekranının temiz ve tozsuz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Tekrarlanması gereken kareler olmaması  

hâlinde stüdyo düzenini toparlamalısınız. 

 Stüdyoyu temizleyiniz ve cihazların 

kablolarını pirizlerden çekiniz. 

  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konunun son pozunu çektikten sonra ışık düzenini kapatınız mı?   

2. Filmi/bellek kartını makineden çıkardınız mı? Bellek kartı 

çıkartılırken makinenizi kapattınız mı? 
  

3. Filmi banyo servisine bilgilendirici açıklama ile gönderdiniz mi?    

4. Bellek kartını kart okuyucu aparatı veya makinenin yardımıyla 

bilgisayarın hard diskine aktardınız mı? 
  

5. Bilgisayarın hard diskine aktarılan çekim dosyasının görsellerini 

görüntüleme programı ile kontrol ettiniz mi? 
  

6. Çekim dosyasını yedekleyerek arşivlediniz mi?   

7. Banyo servisinden gelen filmi, ışıklı masa altında kontrol ederek film 

saklama poşetlerinde korudunuz mu? 
  

8. Çekilen kareleri bilgisayar ortamında arşivlemek için tarayıcı ile 

taradınız mı? 
  

9. Stüdyo düzenini topladınız mı?   

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Siyah-beyaz negatiften baskı yapılırken, banyo ………., banyoların ………… olması ve 

karanlık odanın tamamıyle ………… sızdırmayacak şekilde olması gerekir. 

 

2. ……………………….., negatif film ile baskı materyalinin emülsiyonlarının üst üste 

çakıştırılması ile negatif boyutunda görüntü elde edilmesi işlemidir. 

 

3. …………………………., optik yollardan duyarlı materyal üzerine negatif görüntünün 

yansıtılması  yöntemiyle yapılan bir  baskıdır. 

 

4. Kontrast …………………için kâğıt gradasyonu düşürülür, geliştiricinin aktivitesi 

düşürülür, ön kondansörlüagrandizör yerine difüzörlü agrandisör kullanılır. 

 

5. Mimari çekimlerde, bazı olanaksızlıklardan dolayı perspektif düzeltmesi yapılamamış 

olabilir. Bu gibi durumlarda ……………….yardımıyla bir ölçüde perspektif 

düzeltmesi yapılabilir. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Performans Değerlendirme: Tanıtım amacıyla mimari dergilerde kullanılmak için 

mimari fotoğraf çekerek çekim sonrası işlemleri yapınız. 

 

Kullanılacak malzemeler: 

 

 Teknik kamera, orta ve küçük format fotoğraf makinesi 

 Tripod 

 Mimari fotoğraf örnekleri  

 Işık düzenleri 

 Fotoğraf makinesi 

 Bilgisayar 

 Bellek kartları, CD, DVD, harici hard disk vb.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dergi ya da katalogda yer alacak mimari yapıyı belirlediniz mi?   
2. Planlanan çekim noktalarına makineyi tripoda bağlayarak 

yerleştirdiniz mi? 
  

3. Tripodun ve tripod kafasının su terazilerini kontrol ederek 

akademik perspektife getirdiniz mi? 
  

4. Makine üstündeki su terazisini ve makineye takılabilen harici su 

terazisini kontrol ederek akademik perspektife getirdiniz mi? 
  

5. Mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız mı?   
6. Teknik kameralarda buzlu camdan bakarak makinenin ön-arka 

çerçeve yardımı ile mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız 

mı? 
  

7. Orta ve küçük format makinelerde shift/tilt objektifler yardımıyla 

mimari perspektif kontrolü yaparak ayarladınız mı? 
  

8. Mimari fotoğraf örneklerini incelediniz mi?   

9. Fotoğrafı çektiniz mi?   
10. İncelediğiniz örneklerde belirlediğiniz çekim özelliklerini 

(kompozisyon, ışık, kadraj vb.) çektiğiniz fotoğraflarda 

uyguladınız mı? 
  

11. Konunun son pozunu çektikten sonra ışık düzenini kapatınız mı?   
12. Filmi/bellek kartını makineden çıkardınız mı? Bellek kartı 

çıkartılırken makine kapatınız mı? 
  

13. Filmi banyo servisine bilgilendirici açıklama ile gönderdiniz mi 

(film tipi, çekim ISO değeri, istenen banyo işlemi vb.)? 
  

14. Bellek kartını kart okuyucu aparatı veya makinenin yardımıyla 

bilgisayarın hard diskine aktardınız mı? 
  

15. Bilgisayarın hard diskine aktarılan çekim dosyasının görsellerini 

görüntüleme programı ile kontrol ettiniz mi? 
  

16. Çekim dosyasını yedekleyerek arşivlediniz mi (CD, DVD, harici 

hard disk vb.)? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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17. Banyo servisinden gelen filmi ışıklı masa altında kontrol ederek 

film saklama poşetlerinde korudunuz mu? 
  

18. Çekilen kareleri bilgisayar ortamında arşivlemek için tarayıcı ile 

taradınız mı? 
  

19. Stüdyo düzenini topladınız mı?   

 

 

 

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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sanat, bilim 

2 
Perspektif kontrolündeki 

esnekliği 
3 Monorail 
4 Düzlem yataklı kameraların 
5 teknik 
6 Shift (yana kaydırma) 
7 Swing (döndürme) 
8 Yaklaşan düşey çizgileri 
9 Bakış noktasının 
10 Thermocolorimetre 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tek boyutlu kontrol 
2 Paralel olması 
3 PC objektiflerle 
4 Yorumlu yaklaşımda 
5 Paralel 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Isısı – taze - ışık 
2 Kontak baskı 
3 Agrandisman baskı 
4 Düşürmek 
5 Agrandizör 

CEVAP ANAHTARLARI 
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