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AÇIKLAMALAR 
MODÜLÜN KODU 213GIM013 

ALAN  Fotoğraf ve Grafik 

DAL/MESLEK Fotoğrafçı  

MODÜLÜN ADI  Siyah Beyaz Film Banyosu 

MODÜLÜN TANIMI  

Karanlık odada banyoların kullanım talimatlarına ve iĢlem 

sırasına uygun olarak siyah-beyaz film banyosunun 

anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Siyah beyaz film banyosu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, banyoların kullanım 

talimatlarına ve iĢlem sıralarına uygun olarak siyah beyaz 

film banyosu yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Karanlık oda ve araç-gereçleri siyah beyaz film 

banyosu için eksiksiz hazırlayabileceksiniz. 

2. Siyah-beyaz film banyosunu eksiksiz 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Filmi hatasız banyo yapabileceksiniz. 

4. Filmleri tekniğine uygun kurutup 

arĢivleyebileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Siyah-beyaz karanlık oda araç-gereçleri, siyah-

beyaz banyo malzemeleri, siyah-beyaz filmler 

Ortam: Siyah-beyaz karanlık oda  

ÖÇLME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

ĠletiĢim sanatı olarak fotoğrafın oluĢma süreci diğer görsel iletiĢim araçları gibi 

düĢüncede baĢlar. Attığımız adımlar onu gerçekleĢtirir. Adımlardan ilki anlatılacak duygu ve 

düĢünceyi yansıtan alıcı ve verici arasında ortak olan simgeleri bulmaktır. Fotoğraf çekimi 

planlanırken istenen etkiyi yaratmak için ana mesajın ortaya çıkmasına yardımcı olan 

araçların teker teker seçilmesi, mesajın kolay ve doğru anlaĢılmasına yardımcı olur. 

Fotoğrafla anlatılmak istenen konuyu deklanĢöre basarak yakalayıp elde ettiğiniz negatifleri, 

banyo edip baskıya hazır hale getirebilmeniz için filmi banyo yapmayı bilmeniz önemlidir. 

Bu modül ile, elinizdeki bir negatif filmi tekniğine uygun olarak banyo edip kurutabilecek ve 

arĢivleyerek saklama bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. 
 

Ayrıca bu modül size meslekî alıĢkanlıklar kazandıracaktır. Bu çalıĢmaları 

okulunuzdaki bir karanlık odada ya da evinizde kurma becerisine sahip olarak amatörce 

hazırladığınız bir odada yapabileceksiniz. 
 

 

GĠRĠġ 



 

 2 

 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, siyah-beyaz 

karanlık oda ve araç gereçlerini eksiksiz hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan fotoğraf stüdyolarının karanlık odalarını gezerek, bir 

karanlık odada ne tür malzeme, araç gereçlerin bulunduğunu araĢtırınız ve 

sonuçları sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. KARANLIK ODA VE ARAÇ GEREÇLER  
 

1.1. Karanlık Oda 
 

Siyah beyaz ve renkli fotoğrafçılıkta filmi banyo yapmak amacı ile kullanılan, ıĢık 

sızıntılarından arındırılmıĢ özel çalıĢma odalarıdır. 
 

1.2. Karanlık Odanın Düzenlenmesi 
 

Fotoğrafçının barınağı olan karanlık oda düzenlenirken dikkat edilecek en önemli 

nokta odanın aydınlıktan iyice ayırt edilmiĢ olmasıdır. Örneğin gündüz ıĢıklar 

söndürüldüğünde hiçbir yerden ıĢık sızmamalıdır. Karanlık odanın çeĢitli ıĢık kaynaklarına 

ihtiyacı vardır. Bunlardan biri beyaz ıĢıktır, günlük hayatımızda kullandığımız 60 watt‟lık bir 

ampuldür. Bundan baĢka bir kırmızı bir de yeĢil ampule ihtiyaç vardır. Bunlar da piyasada 

fotoğrafçılar için özel olarak hazırlanmıĢtır. Karanlık odadaki ıĢığın Ģiddeti de önemli bir 

noktadır. IĢık Ģiddetini ölçmek için Ģu deneyi yapabiliriz. IĢığın çıkıĢ yerinden 60 cm 

uzaklıkta ellerinizin varlığını fark edebiliyorsanız ıĢığın Ģiddeti karanlık oda için kafidir. Bu 

ıĢık kaynaklarının dıĢında, (Safe Lıght) seyflayt denen emniyet ıĢıkları vardır. Özel olarak 

imal edildiklerinden hataya neden olmazlar. Bunlardan baĢka renkli camlara beyaz ıĢıklar 

koyarak da renkli emniyet ıĢıkları elde etmek mümkündür. (Bkz. ġekil:1.1) 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Karanlık oda 

Karanlık odadaki en temel cihaz ve malzemeler; spiral (banyo edilecek filmlerin 

sarıldığı aparat), tank (film sarılı spirallerin konup filmlerin banyo edildiği aparat) 

agrandizör (fotoğrafın basılmasını sağlayan cihaz), timer (kartın pozlanma süresini sağlayan 

cihaz) ve küvettir (kimyasalların konduğu, kart geliĢtirme ve durdurma iĢlemlerinin yapıldığı 

kap). (Bkz. Resim1.2) 
 

Kimyasallar; D – 76 (film geliĢtirici solüsyon), Dektol (kart geliĢtirici solüsyon), Hipo 

(durdurma solüsyonu, film için ayrı, kart için ayrı), (Bkz. Resim1.3) 

 

Resim 1.2: Siyah beyaz film banyo malzeme ve araç gereçleri 

1.3. Siyah Beyaz Film Banyo Malzemeleri ve Araç Gereçleri 

 

Resim 1.3: Siyah beyaz film banyo tankı ve ölçekli kaplar ve solüsyonlar 
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 Karanlık oda (3 dakika içinde beyaz bir kağıdın görünemediği) 

 Banyo tankı ve makara 

 Film geliĢtirici D-76 veya D-11 

 Durdurma banyosu: Sirke veya limontuzu 

 Sabitleyici banyo: Hypo 

 Photo-Flo veya bulaĢık deterjanı 

 Beher 1lt 

 Termometre 

 Makas 

 Su tesisatı 

 Saat 

 Film mandalı (ağırlıklı) 

 KarıĢtırıcı 

 3 adet koyu renk büyük cam-plastik ĢiĢe 

 Huni 

 Film çıkarıcı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda siyah-beyaz karanlık oda ve araç 

gereçlerini eksiksiz hazırlayabileceksiniz. 
 

Kullanılacak Malzemeler  
 

 Agrandizör 

 Su tesisatı 

 Ġki adet küvet 

 Spiral 

 Banyo tankı ve makara 

 Termometre 

 Makas 

 Timer (poz saati) 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 Odaya hiçbir Ģekilde ıĢık sızmamasına 

özen göstermelisiniz. 

 Odanın ıĢıklarını kontrol ediniz. 

 Fotoğraf kağıtlarının kutularından çıkan 

siyah muĢambaları birbirine ekleyerek 

güvenli bir karartma sağlayabilirsiniz. 

 Pencere kenarları ve kapı altlarından 

gelebilecek ıĢık sızmalarını engelleyiniz. 

 Bu iĢlemi tamamen karanlıkta yapmanız 

gerektiği için önceden aydınlıkta 

deneme yapmalısınız. 

 Film sarma makaranızı temin ediniz. 

 Temiz içme suyu ya da saf su (akü suyu) 

kullanmaya dikkat ediniz. Aksi halde 

temiz negatiflere sahip olamazsınız. 

 Film yıkama tankınızı temin ediniz.  

 Banyo malzemelerinizi temin ediniz.  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 7 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Karanlık odanın fiziki ortamını temin ettiniz mi?   

2. Karanlık odayı siyah beyaz banyoya hazır hale getirdiniz mi?   

3. Film sarma makaranızı temin ettiniz mi?   

4. Film yıkama tankınızı temin ettiniz mi?   

5. Banyo malzemelerinizi temin ettiniz mi?   

6. Diğer araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

7. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

8. Hazırlıklarınızı zamanında bitirebildiniz 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 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Karanlık oda da çalıĢırken pencere ve kapı altlarından sızan ıĢıkları engellemeye 

özen göstermeliyiz. 
 

2. (   ) Karanlık odanın çalıĢma öncesi havalandırılması gerekmez. 
 

3. (   ) Karanlık oda siyah beyaz film banyosu için kullanılmaz. 
 

4. (   ) Karanlık odayı siyah beyaz banyoya hazırladıktan sonra ıĢık kaynaklarını son bir 

kez kontrol etmeliyiz. 
 

5. (   ) Karanlık odayı hazırlarken banyo malzemelerini önceden temin etmeliyiz. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. ……………… banyo edilecek filmlerin sarıldığı aparattır. 
 

7. ……………… odanın çeĢitli ıĢık kaynaklarına ihtiyacı vardır. 
 

8. ………………. filmin banyo edildiği araçtır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

Resim 1: Şaloma kolu ve bekleri 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, siyah-beyaz karanlık oda sağlandığında, 

siyah-beyaz film banyolarını eksiksiz hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan stüdyoların karanlık odalarını gezerek, basılı ve görsel 

kaynakları araĢtırarak, bir karanlık odada filmi banyo etmek için kullanılan araç 

gereçleri tanıyıp inceleyerek gözlemleyiniz. 

 

2. FĠLM VE BANYOLARIN 

HAZIRLANMASI 
 

TaĢıyıcı bir taban ve üzerine fabrikasyon olarak sürülmüĢ ıĢığa karĢı duyarlı gümüĢ 

halojenürlerin yer aldığı film Ģeridi, ıĢıktan etkilenmemesi için bir kaset içine alınmıĢtır. 

Satıcıdan özelliklerini belirterek aldığımız filmi, fotoğraf makinemize yerleĢtirdiğimizde 

film artık pozlandırmaya hazır haldedir. ġimdi bu filmimizi banyoya hazırlayalım. 

 

Resim 2.1: Banyo hazırlama 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Siyah Beyaz Filmin Banyoya Hazırlanması 
 

Filmin banyosu genel hatlarıyla basit bir iĢlemdir. Makineden çıkarılan film önce 

karanlık bir odada spirale sarılır. (Bkz. Resim 2.2) Filmin spirale sarılması için tamamen 

karanlık bir odaya ya da ortama ihtiyaç vardır. Bu iĢlem tamamen karanlıkta yapılacağı için 

önceden aydınlıkta deneme yapılmalıdır. Elin belli bir alıĢkanlık kazanmasından sonra gözler 

kapatılarak aynı denemeler tekrarlanmalıdır. Film kenarı film çıkarıcı ile çıkarılır, film 

çıkarıcı yoksa film kutusu iki kenarından basılarak kapağın açılması sağlanır.Filmin kasetten 

çıkarılan ucu düzgün bir Ģekilde kesilip keskin köĢeleri hafifçe yuvarlanmalıdır. (Bkz. Resim 

2.3) KöĢelerin keskin bırakılması halinde filmin spiral içindeki hareketi güçleĢir. Film 

makarasına ileri geri hareketler yaptırılarak sarılır. Sarılan makaralar tankın içine yerleĢtirilip 

kapağı kapatılır. 

  

Resim 2.2: Filmi spirale sarma   Resim 2.3: Filmin kesimi 

 

2.2. Banyo Malzemeleri 
 

 Film banyo tankı 

 Spiral 

 Ölçekli kap 

 Derece 

 Makas 

 Film çıkarıcı 

 KarıĢtırıcı 

 Saat 

 Film yıkama hortumu 

 3 adet koyu renk cam ĢiĢe (1litrelik) 

 Banyo küvetleri 

 Film kurutma mandalı 
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2.3. Film Banyolarının Hazırlanması 
 

Banyoların hazırlanması esnasında tortu ve kireçten arınmıĢ temiz su kullanılmalıdır. 

Diğer seçenek, temiz içme suyu ya da saf su (akü suyu) kullanmaktır. Hazır banyo 

kullanılması halinde de aynı sorun devrededir. Hazır likit banyolar sulandırılarak kullanılır. 

 

Resim 2.4: Banyo hazırlama 

Toz banyolar temiz su kullanılarak hazırlanmıĢ olsa bile kullanım esnasında mutlaka 

süzülerek kullanılmalıdır. Çünkü gerek toz kimyasalın içinde tam olarak erimeyen kalıntılar, 

gerekse zamanla banyonun dibinde oluĢan tortular sorun yaratacağından temiz su kullanımı 

ve süzme iĢlemi tüm banyolar için geçerlidir. 
 

2.3.1. GeliĢtirme Banyosu 
 

Kullanılan filme uygun bir geliĢtirici banyo seçilmelidir. Film geliĢtirici banyoları 

piyasada iki Ģekilde bulabiliriz: 
 

 Sıvı halde 

 Toz halde 
 

Bu banyolar yapımcının talimatlarına uygun olarak hazırlanır. (Bkz. Resim 2.4) 

GeliĢtirici banyoları iki Ģekilde kullanılabilir: Sulandırılarak ve sulandırmadan.Sulandırılarak 

kullanıyorsa kullanma talimatına uygun olarak değiĢik oranlarda sulandırılır ve kullanılan 

banyo bir daha kullanılmaz. Sulandırmadan kullanılıyorsa yapımcının talimatlarına uygun 

olarak hazırlanır ve kullanıldıktan sonra tekrar süzerek ĢiĢesine dökerek muhafaza edilebilir 

ve üzerine geliĢtirici banyo etiketi yapıĢtırılır. 
 

2.3.2. Durdurma (Stop) Banyosu 
 

Durdurma banyosu piyasada asetik asit adıyla bir litrelik ĢiĢelerde satılır. Kullanırken 

binde 20 oranında sulandırılarak kullanılır, üzerine durdurucu banyo etiketi yapıĢtırılır. 
 

2.3.3. Saptama Banyosu 
 

Saptama banyosu piyasada hypo sülfit adıyla bir veya iki kiloluk torbalarda satılır. 

Yarım litre sıcak suyun içersinde 250 gr. Hypo sülfit eritilir, sonra soğuk suyla 5 litreye 

tamamlanır. Banyonun çabuk bozulmasını önlemek için % 5 oranında potasyum metabisülfit 

de eklenebilir. 
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Ayrıca piyasada hazır olarak sıvı halde tespit banyosu bulunur. Bunlar üretici firmanın 

kullanma talimatına göre kullanılır. ġiĢeye boĢaltılarak üzerine sabitleyici banyo etiketi 

yapıĢtırılır. 
 

2.3.4. Stabilizatör (Photo-flo) Solüsyonu 
 

Filmi tanktan çıkarmadan önce photo flo veya birkaç damla deterjan suya ilave 

edilerek yıkanır. Bu Ģekilde kurutma sırasında filmin üzerinde su damlacıklarının oluĢması 

önlenmiĢ olur. 
 

Sorunsuz bir geliĢtirme iĢlemi yapmak istiyorsak banyo ısılarını kontrol altında tutmak 

gerekir. 
 

Film banyosunun tüm aĢamaları için gereken ısı miktarının 20 ºC olmasına dikkat 

edilmelidir. GeliĢtirme banyosunun ısısı her çalkalamadan sonra tankın içine sokulan bir 

derece yardımıyla kontrol edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda film ve banyoları 

hazırlayabileceksiniz.  
 

Kullanılacak Malzemeler 
 

 Spiral 

 Ölçekli kap 

 Termometre (derece) 

 Makas 

 Film çıkarıcı 

 KarıĢtırıcı 

 Saat 

 Film yıkama hortumu 

 3 adet koyu renk cam ĢiĢe (11 lt‟lik) 

 Banyo küvetleri 

 Film kurutma mandalı 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda filmi ve banyoyu hazırlamıĢ olacaksınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Siyah-beyaz filminizi (negatif) banyoya 

hazırlamanız için gerekli 

malzemelerinizi temin ediniz. 

 Filminizi kasetten çıkartırken karanlık 

ortamın hiçbir yerden ıĢık almadığına 

emin olunuz 

 Filminizi karanlık ortamda kasetten 

çıkartınız. 

 Filminizin üzerinde lekelerin 

oluĢmaması açısından ellerinizin temiz 

ve kuru olmasına özen gösteriniz. 

 Filminizi spirale sarınız.  Filminizi banyo tankına yerleĢtiriniz. 

 Kullanılacak filminize uygun geliĢtirme 

banyonuzu seçiniz 

 Banyolarınızı saklamanız için koyu 

renkli ĢiĢelerinizi hazır bulundurunuz. 

 Kullanım talimatlarına uygun olarak 

geliĢtirme banyosunu ölçekli kapta 

hazırlayınız 

 Ölçekli kabınızın cam olmasına dikkat 

ediniz. 

 Saptama banyonuzu hazırlayınız ve 

hazırladığınız banyoları ĢiĢelere koyarak 

üzerlerine etiketlerini yapıĢtırınız. 

 Öğrenme faaliyeti 2‟de öğrendiğimiz 

Saptama Banyosu Hazırlama konusunu 

hatırlayınız. 

 Stabilizatörü (photo- flu solüsyonunuzu) 

hazırlayınız 

 Temiz negatifler elde etmek açısından 

kullandığınız suların temiz olmasına 

özen gösteriniz. 

 Hazırladığınız banyoların ısılarını 

kontrol ederek ısının 2 ºC  olmasına 

dikkat ediniz. 

 Zamanı doğru kullanınız. 

 

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 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Siyah-beyaz filminizi (negatif) banyoya hazırlamanız için gerekli 

malzemelerinizi temin ettiniz mi? 
  

2. Filminizi karanlık ortamda kasetten çıkarttınız mı?   

3. Filminizi spirale sardınız mı?   

4. Kullanılacak filminize uygun geliĢtirme banyonuzu seçtiniz mi?   

5. Kullanım talimatlarına uygun olarak geliĢtirme banyosunu ölçekli 

kapta hazırladınız mı? 
  

6. Saptama banyonuzu hazırlayarak hazırladığınız banyoları ĢiĢelere 

koyup üzerlerine etiketlerini yapıĢtırdınız mı? 
  

7. Stabilizatörü (photo- flu solüsyonunuzu) hazırladınız mı?   

8. Hazırladığınız banyoların ısılarını kontrol ederek ısının 2 º C 

olmasına dikkat ettiniz 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 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Makineden çıkarılan film karanlık bir odada spirale sarılır. 

2. ( ) Filmin kasetten çıkarılan ucu kesilir. 

3. ( ) Banyoları hazırlarken herhangi bir su kullanılır. 

4. ( ) GeliĢtirme banyosunu piyasada sıvı ya da toz halde bulabiliriz. 

5. ( ) Film banyolarını hazırlarken kullanma talimatına uygun hazırlanması önemli 

değildir. 

6. ( ) Photo flu solüsyonunu hazırlarken birkaç damla deterjan ilave edebiliriz. 

7. ( ) Hazırlanan banyoları koyu renk ĢiĢelerde ağzını sıkıca kapatarak muhafaza 

edebiliriz. 

8. ( ) Banyo ısılarını ölçmek için termometreye ihtiyacımız yoktur. 

9. ( ) Film geliĢtirme banyosu için gereken ısı miktarı 2 ºC„dir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında filmi 

hatasız olarak siyah-beyaz banyo yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan stüdyoların, fotoğrafçıların karanlık odalarını ve 

laboratuvarlarını gözlemleyiniz.  

 Basılı ve görsel kaynakları araĢtırarak film banyoları ve aĢamaları hakkında 

bilgi edinip sınıf ve laboratuvar ortamında arkadaĢlarınızla konu hakkında 

tartıĢabilirsiniz. 

 

3. FĠLM BANYOSU AġAMALARI 

 

Resim 3.1: Banyo hazırlama 

3.1. Siyah-Beyaz Filmlerin Banyosu  
 

Bu faaliyetimizde öncelikle film ve yapısına değinelim. Film, taĢıyıcı bir taban üzerine 

sürülmüĢ emülsiyondan oluĢur. Emülsiyon ıĢığa duyarlı kristaller ve bu kristallerin ana 

maddesi olan jelatin bir tabakadan meydana gelmiĢtir. Film makineye yerleĢtirildiğinde 

filmin objektife bakan tarafı emülsiyon sürülmüĢ tarafıdır ve mattır. Filmi arka yüzü ise 

parlak taĢıyıcı tabandır. 
 

Filmin kesiti incelendiğinde (Bkz. ġekil 3.2) ayrıca emülsiyon üzerine sürülmüĢ, 

emülsiyonu çizilmelerden koruyan dayanıklı bir kaplama tabakası ve ıĢığın film tabanından 

geriye yansıyıp istenmeyen ekstra poz lambaları ve sızmaları önleyen yutucu (anti holo) 

tabakası görülür. Bu tabaka ıĢığı emen bir boya tabakasıdır ve ilk banyo ile filmin 

yüzeyinden uzaklaĢır. TaĢıyıcı tabanın üzerinde bulunan emülsiyon banyonun etkisiyle 

yumuĢar ve ĢiĢer; bu sırada koruyucu jelatin tabakası da büzüldüğü için filmin kıvrılmasına 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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neden olur. Bunu önlemek için taĢıyıcı tabakanın arkasına jelatin tabakası sürülür ki buna 

düzeltici tabaka denir. 

 

ġekil 3.2: Film kesiti 

PozlanmıĢ her film karesi henüz açığa çıkmamıĢ birer gizli görüntü halindedir. Eğer 

film banyo iĢleminden önce ıĢığa maruz kalırsa, ıĢık almamıĢ gümüĢ tuzları da ıĢık 

göreceğinden film tamamen kararır. Film içindeki saklı olan “gizli görüntü” bir indirgeyici 

banyo yardımıyla açığa çıkarılır. Bu banyoya developer, geliĢtirici ya da birinci banyo denir. 

Film banyo içinde gereğinden fazla tutulacak olursa, az ıĢık almıĢ gümüĢ tuzları ve hatta ıĢık 

almamıĢ gümüĢ tuzları bile etkileneceğinden belli bir süre içinde geliĢtirme iĢlemine son 

vermek gerekir. Asit karakterli stop (durdurucu) banyo iĢlevi görür. Developman iĢlemi sona 

erer. Son aĢamada saptama (fixer) banyosu devreye girer. Saptama banyosu filme gereken 

Ģeffaflığı kazandırır. Son olarak yapılan yıkama ile filmin üzerindeki saptama banyosu 

kalıntıları temizlenir. Kurutulan film artık basılmaya hazır durumdadır. 
 

3.1.1. Banyo Isısının Ayarlanması 
 

Sorunsuz bir geliĢtirme iĢlemi yapmak isteniyorsa banyo ısısını kontrol altında tutmak 

gerekir. Film banyosunun tüm aĢamaları için gereken ısı miktarı 20 
º
C olmalıdır. 

 

3.1.2. Banyo Sürelerinin Hesaplanması 
 

Öncelikle hazırlanan eriyiklerin ısıları kontrol edilir. Film geliĢtirme süreleri 2 ºC‟ye 

göre ayarlanmıĢtır, banyo sıcaklıkları 18 
0
C ile 24 

0
C arasında olabilir. Sıcaklık 2 ºC‟nin 

altında veya üstünde olursa zamanı ona göre ayarlamak gerekir. Genel olarak 2 ºC 1 

dakikaya tekamül eder. 
 

Yani eğer banyonun ısısı 18 
º
C ise süreye 1 dk ilave etmeniz gerekir. Eğer banyonun 

ısısı 21
º
C ise o takdirde süreyi ½ dk azaltmak gerekir. Bu nedenledir ki geliĢtirme 

banyosunun ısısı her çalkalama sonrasında tankın içine sokulan bir derece yardımıyla kontrol 

edilmelidir. 
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3.2. Filmi GeliĢtirme Banyosu (Developer) 
 

Bir filmi banyo edecek miktarda ölçekli kapta kullanma talimatına göre hazırlanan 

geliĢtirme banyosu (Bu miktar bir film için 30 ºC‟dir.) film yıkama tankının içine 

boĢaltılarak iĢleme baĢlanır. Ġlk 1 dk sürekli ajitasyon (çalkalama) sonraki her bir dakika için 

üç kez ajite edilir. Bu aĢamada gizli görüntü yani ıĢıktan etkilenmemiĢ gümüĢ halojenler, 

içinde hidrokinon (geliĢtirme ajanı), metol (geliĢtirme ajanı), sodyum sülfit (koruyucu), 

sodyum karbonat (aktivatör), potasyum bromür (sınırlayıcı), boraks (etkileyici) oluĢan 

geliĢtirme banyosunda metalik gümüĢe çevrilir, kalan gizli görüntü ıĢıktan etkilendiği oranda 

kararır yani metalik gümüĢe çevrilir. Talimata uygun olarak banyo iĢlemi bitince tankın 

kapağı açılmadan banyo boĢaltılır. Sulandırarak kullanıldıysa lavaboya dökülür. 
 

3.3. Filmi Durdurma Banyosu (Stop) 
 

GeliĢtirme banyosunda uygun ısıda ve norm sürede geliĢimini tamamlayan film, 

buradan içinde asetik asit ve su bulunan durdurma banyosuna atılır. Bu banyonun görevi, 

film üzerindeki geliĢmeyi durdurmaktır. Bu aĢamada, film üzerindeki kararma tamamen 

durur. Film bu banyoda 5-10 sn kalır. 
 

3.4. Film Görüntüsünü Sabitleme (Saptama) 
 

Tanka saptama banyosu doldurulur. Sadece geliĢtirme ve durdurma banyosundan 

geçen film, gün ıĢığına çıkartılmamalıdır. Çünkü halâ film yüzeyinde ıĢıktan etkilenmemiĢ 

gümüĢ halojenirleri vardır. Aynı zamanda filmde saydamlığı da elde etmek için, içinde 

değiĢik oranlarda sodyum hypo sülfit, potasyum metabisülfit ve su bulunan sabitleĢtirme 

banyosuna atılır. Bu banyonun görevi, film üzerindeki etkilenmemiĢ gümüĢ halojenirleri 

suyun da yardımları ile emülsiyondan ayırmaktır. Burada film yaklaĢık olarak 5 dakika 

(banyonun cinsine ve tazeliğine göre değiĢebilir) süreyle kalır. Saptama süresi tamamlanınca 

banyo süzülerek tekrar ĢiĢesine boĢaltılır. 
 

3.5. Filmi Suyla Temizleme  
 

Yıkama hortumu tankın üst deliğinden sokularak film akarsuda 10 dk yıkanır. 

GeliĢtirme, durdurma, sabitleĢtirme banyosundan geçen film, üzerindeki kimyasallardan 

arınması amacıyla su banyosuna atılır. Filmin imkanlar elverdiği sürece, akarsuyun içinde ½ 

saat kadar kalması uzun süre saklanmasında önemli bir etkendir. (Bkz. Resim 3.3) 
 

3.6. Stabilizerden Geçirme 
 

Filmi yıkadıktan sonra üzerinde su lekeleri kalmaması için 1/200 oranında 

sulandırılmıĢ photo-flu solüsyonuna 3 sn süre ile daldırılır. Bu Ģekilde kurutma sırasında 

filmin üzerinde su damlacıklarının oluĢması önlenmiĢ olur. 
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Resim 3.3: Filmin yıkanması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda film banyosunu yapabileceksiniz. 
 

Kullanılacak araç gereçler 
 

 Film banyo tankı 

 Spiral 

 Ölçekli kap 

 Termometre 

 Makas 

 Film çıkarıcı 

 KarıĢtırıcı çubuk 

 Saat 

 Film yıkama hortumu 

  3 adet koyu renk cam ĢiĢe 

 Banyo küvetleri 
 

ÇalıĢma için gereken araç gereçlerinizi temin ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 (GeliĢtirme) banyosu olan developeri 

banyo tankınıza doldurunuz. 

 

 Banyo tankınızı ajitasyon yöntemi ile 1 

dakika sürekli olarak sonra her 1 dakika 

için üç kez çalkalayınız. 

 Önceden hazırladığınız banyonun en az 

24 saat dinlendirilmesi yararlıdır. 

 Banyo tankınızı ajitasyon yöntemiyle 

uygun sürede çalkalayınız. 

 Bkz. Öğrenme Faaliyeti III 

AJĠTASYON iĢlemi 

 Süreniz dolunca tankın kapağını 

açmadan geliĢtirme banyonuzu 

boĢaltınız. 

 Zamanınızı doğru kullanmalısınız. 

 II. ( durdurma – stop ) banyonuzu 

tankınıza doldurunuz 

 Tankınızı gerektiği kadar 

çalkalamalısınız. 

 Süreniz tamamlanınca II. durdurma stop 

banyonuzu tankın kapağını açmadan 

boĢaltınız 

 

 III.Saptama (hipo) banyonuzu tankınıza 

doldurunuz 

 

 Banyo tankınızı ajitasyon yöntemiyle 3 

dakika süreyle sürekli, sonra her 1 

dakika için üç kez çalkalayınız. 

 

 Saptama banyonuzu tankın kapağını 

açmadan boĢaltınız 

 

 Yıkama hortumunuzu tankın üst 

deliğinden sokarak filminizi akar suda 

10 dakika yıkayınız. 

 

 ĠĢleminiz bitince tankın kapağını açıp 

filminizi çıkartabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Filminizi yıkama iĢleminizi 

tamamladıysanız, üzerinde su lekeleri 

kalmaması için önceden hazırladığınız 

foto flu solüsyonuna 3sn süre ile 

daldırınız. 

 

 

ÇalıĢmanızı bitiriniz ve karanlık odanızı bir sonraki çalıĢmaya hazırlamak üzere 

temizleyiniz ve düzenleyiniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malzemelerinizi temin ettiniz mi?   

2. Banyo tankınıza su doldurup, filminizi birkaç dakika suyla 

çalkaladınız mı? 

  

3. GeliĢtirme banyonuzu tanka doldurup, ajitasyon yöntemiyle 

çalkaladınız mı? 

  

4. Hazırladığınız banyolarınızı tanka boĢalttınız mı?   

5. Ajitasyon iĢleminizi doğru olarak uyguladınız mı?   

6. Saptama banyonuzu yaparken verilen süreyi doğru 

kullanabildiniz mi? 

  

7. Photo-flu iĢleminizi baĢarıyla uygulayabildiniz mi?   

8. Banyo sürelerinizi doğru kullandınız mı?    

9. Size verilen zamana uygun çalıĢtınız mı?   

10. Temiz ve düzenli çalıĢmaya dikkat ettiniz 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. ………….. taban üzerinde bulunan emülsiyon banyonun etkisiyle yumuĢar ve ĢiĢer. 
 

2. Sorunsuz bir geliĢtirme iĢlemi yapmak isteniyorsa banyo …………….. kontrol altında 

tutmak gerekir. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

3. (   ) Film geliĢtirme süreleri 20 ºC‟ye göre ayarlanmıĢtır. 
 

4. (   ) Ġçinde asetik asit ve su bulunan banyo durdurma banyosudur. 
 

5. (   ) Film fiksaj banyosunda yaklaĢık yarım saat bekletilir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında filmleri 

tekniğine uygun olarak kurutup arĢivleyebileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan fotoğraf stüdyolarına giderek filmlerin kurutma ve 

arĢivleme yöntemlerini araĢtırınız.  

 AraĢtırdığınız bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. FĠLMLERĠN KURUTULMASI VE 

ARġĠVLENMESĠ 
 

4.1. Filmin Kurutulması  
 

4.1.1. Amacı 
 

Filmlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde saklanması, ihtiyaç duyulduğunda hemen 

bulunabilmesi için iyi ve düzenli bir arĢivleme gerekir. Filmleri arĢive koyabilmek için 

kurutulması gerekmektedir. Filmin kurutulması filmin biyolojik ve fizyolojik 

deformelere maruz kalmasını önlemek için yapılır. ArĢiv için yapılması zorunlu bir 

iĢlemdir. 
 

4.1.2. Önemi 
 

ArĢivde saklanan filmler ihtiyaç duyulduğunda tekrar kullanım için zarar görmemiĢ 

olması gerekmektedir. Bunun için filmlerin banyo iĢlemi bittikten sonra mutlaka kurutup 

usulüne uygun bir Ģekilde arĢive konulması gerekmektedir.  
 

4.1.3. Filmin Kurutma iĢlemi 
 

Film spiralinden çıkarılıp iki ucuna film asma mandalı tutturulur. Ağırlıklı mandal alt 

tarafa gelecek Ģekilde film kurutma dolabına veya toz almayan bir yere asılır. Film silme 

maĢası ile filmin suyu alınarak kurumaya bırakılır. (Bkz. Resim 4.1) 
 

Baskıdan sonra meydana çıkacak olan istenmeyen görüntülerin önlenmesi amacıyla 

filmi kurutma süresi içinde dikkat edilmesi gereken belli baĢlı hususlar vardır. Bunlar 

titizlikle uygulanırsa fotoğrafta istenen sonuca ulaĢılmıĢ olur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Resim 4.1: Filmin kurutulması 

 

4.1.4. Filmin Kurutulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

Negatif filmin hataları ve sebepleri: 
 

 Emisyona gömülmüĢ toz ve partüküller: Filmi kurutmak için astıktan sonra, 

silmeyi unutmak, filmi insanların girip çıktığı ortamda ve fön yardımıyla 

kurutmak. 
 

 Parmak izleri: Nemli olan filmlerin kuru elle tutulmasından ya da nemli ellerin 

kuru filmlere temas etmesiyle oluĢur. 
 

 Yuvarlak Ģeffaf noktalar: Developman sırasında filme hava kabarcıklarının 

yapıĢması nedeniyle oluĢurlar. 
 

 Çizilme kazınma ve aĢınmalar: Kamera içinde bulunan kum zerrecikleri, uzun 

tırnaklar, film bobininin sıkıĢması ve agrandizör Ģasesinden filmi çıkarırken 

Ģaseyi kaldırmadan çekmek neden olur. 
 

Yukarıda saydığımız fiziksel hatalar filmin kurutulmasında dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardır. 
 

Film kurutulduktan sonra arĢivleme ortamına göre 4-6 kare uzunluklarda kesilerek 

filme zarar vermeyecek muhafazalar içine yerleĢtirilir. Banyo servisinden gelen filmleri 

saklama poĢetlerinde ve dia filmleri, diaboxlarda arĢivlemek üzere hazır bulundurulmalıdır, 

(Bkz. Resim 4.2) 
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Resim 4.2: Negatif 

 

4.2. Klasik ArĢiv 
 

4.2.1. Fotoğraf ArĢivi 
 

Kuruyan fotoğraf kağıtları, boyutlarına göre  albümlerde ya da zarflarda  saklanır. 

Aranan karelerin  bulunabilmesi açısından iĢlevselliği anlatılmalıdır. Dosyalama ve 

saklanmasında aĢağıdaki  kodlama sistemi kullanılır. Her çekilen konunun iki  ya da üç harfli 

kodu  üretilir. Yanına  çekim ayı, yılı yazılır. 
 

4.2.2. Negatif ArĢivi 
 

Negatiften tekrar baskı yapabilmek için filmlerimizin arĢivlenmesi gerekmektedir. 

Negatifler altıĢarlı kareler halinde kesilerek  arĢiv poĢetine konulur. ArĢiv  poĢetinin üstüne 

adı, soyadı, tarihi  ve çekim konusu gerekiyorsa özel notlar yazılır. 
 

4.2.3. Dia ArĢivi 
 

Tek tek çerçevelenerek stüdyolardan size geri dönmektedir. Çerçevelenmiş dialar için 

de plastik dosyalama poşetleri bulunmaktadır. Ayrıca çerçevelenmiş dialar için yapılan 

kutularda arĢivleyebilirsiniz. 
 

4.2.4. ArĢiv Malzemeleri ve Kullanımı 
 

ArĢiv odasında sadece arĢivlenen fotoğraf ve negatifler bulunmalıdır, çalıĢma, ortamı 

olarak düĢünülmemelidir. 
 

Klima sistemlerinin olmadığı durumlarda, yüksek nem oranı higrostat ile kontrol 

edilen buzdolabı türü nem emiciler ile filtreleri küçük toz parçacıklarını ayırabilen ve bağıl 

nemi kontrol edebilen donanıma sahip kimyasal olarak saf slikajel gibi reaksiyon vermeyen 

maddeler kullanılabilir. Nem dedektör alarmı yerleĢtirilmelidir.Kesinlikle düzensiz ısıtma 

olmamalıdır ve arĢivin sıcaklığı sabit tutulmalıdır.Sıcaklık ve nem kontrolü için kaydedici 

termometre ile nem ölçer yerleĢtirilmeli, ayrıca nem dedektör ayarı yerleĢtirilmelidir. 
 

ArĢiv için seçilen ortamların sıcaklık ve bağıl nem bakımından sabit, gün ıĢığı (uv) nin 

ortama girmediği, su tesisatının da bulunduğu bir ortam olması gerekir. 
 

4.2.5. Türlerine Göre Etiketleme 
 

 Muhafazaların her bir sayfasında altı ya da yedi Ģeritlik yer vardır. Böylece 36 pozluk 

bir film tek bir sayfada saklanabilir. Aranan bir negatifi en kısa zamanda bulabilmek 

açısından basit bir kartoteks oluĢturulabileceği gibi bilgisayarda da kayıt tutulabilir, ayrıca 
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negatifler kodlanarak bir klasöre takılır. Dosyalanan negatifler kimyasal buhardan uzak serin 

ve kuru bir yerde saklanır. 
 

4.2.6. Dosyalama  
 

 Çekilen fotoğrafların negatiflerinin sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde muhafaza edilmesi 

için iyi bir negatif dosyalama sistemine gereksinim duyulur. Negatifler asla rulo halinde 

bırakılmamalıdır. ġeritler halinde kesilerek plastik ya da kağıt film muhafazalarında 

saklanmalıdır. (Bkz. Resim 4.3) 

 

Resim 4.3: Örnek dosyalama  

4.2.7. Kontrol ve Koruma 
 

ArĢiv içinde bakterilerin ve zararlı gazların oluĢmaması için halı temizlik maddeleri ve 

fotokopi makinesi bulundurulmamalıdır. ArĢivde kullanılacak dolaplar, çekmeceler ve raflar 

anonize edilmiĢ alüminyumdan yapılmalıdır. Yüzeyi cila, emaye, boya ya da diğer aĢınmaya 

dayanıklı koruyucular ile iyice kaplanmıĢ çeliğin kullanılması uygundur.ArĢiv dolapları 

radyatörden ve su tesisatından ya da suyla ilgili her hangi bir Ģeyden uzak tutulmalıdır. 
 

Dosyalama ve paketlemede kesinlikle asit içeren malzemeler kağıtlar 

kullanılmamalıdır. Eğer saklamada kağıt kullanılacaksa paçavra kağıttan olan beyazlatılmıĢ 

kağıt hamurundan yapılmıĢ olanlar tercih edilmelidir. Eğer arĢivleme sırasında zamk 

kullanılması gerekirse fotoğrafik kalitede selüloz ester yapıĢtırıcılar uygundur. Yurt dıĢında 

fotoğraf arĢivleri için özel üretilmiĢ saklama sistemleri mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken 

husus, fazla miktarda negatifi üst üste koymamaktır. Özellikle cam negatifler olabildiğince 

az gruplar halinde yatay saklanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda filmleri tekniğine uygun olarak 

kurutup arĢivleyebileceksiniz. A FAALĠYETĠ 
 

Kullanılacak Malzemeler  
 

 Karanlık oda  

 Banyo tankı  

 Film  

 Film ve kart saklama kabı  

 Saklama poĢeti 

 Film ve kart albümü  

 Etiketler 

 Dolap  

 Film mandalı 
 

Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Filminizin iki ucunu mandallayınız.  Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 Filminizi kuru ve tozsuz bir yere, varsa 

film dolabına asınız. 

 Ağırlıklı mandalınızı filminizin alt 

tarafına gelecek Ģekilde takmalısınız. 

 Film maĢası ile filmin suyunu alarak 

kurumaya bırakınız. 
 

 Kuruyan filmleri arĢivleme ortamına 

göre uygun sayılarda kesiniz. 

 Filminizi tutarken üzerinde parmak 

izleri oluĢturmadan kenarından 

dikkatlice tutmaya özen gösteriniz. 

 Kesilen filmleri negatif film poĢetine 

yerleĢtiriniz 
 

 Filmleri etiketleyerek ilgili dosyalara 

yerleĢtiriniz. 
 

 

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 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malzemenizi temin ettiniz mi?   

2. Filmin suyunu alarak kurumaya bıraktınız mı?   

3. Kuruyan filminizi arĢivleme ortamına göre uygun sayılarda 

kestiniz mi? 

  

4. Kesilen filmleri film poĢetine yerleĢtirdiniz mi?   

5. Filmleri etiketleyerek ilgili dosyalara koydunuz mu?   

6. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

7. ÇalıĢmanızı zamanında bitirebildiniz 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 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )Filmi kurutmadaki amacımız filmin üzerindeki su damlacıklarının ve lekelerin 

oluĢmasını önlemektir. 
 

2. (   ) Filminizi istediğiniz herhangi bir yerinden tutabilirsiniz. 
 

3. (   ) Filminizi kuruturken tozlanması önemli değildir. 
 

4. (   ) Filminizi kuruttuktan sonra arĢivleme ortamına göre 4-6 kare uzunluklarda 

kesebilirsiniz. 
 

5. (   ) Banyo servisinden gelen filmleri saklama poĢetlerinde muhafaza edebilirsiniz. 
 

6. (   ) ArĢiv odası bir çalıĢma odası değildir. 
 

7. (   ) ArĢiv odalarına nem dedektör alarmı yerleĢtirilmemelidir. 
 

8. (   ) ArĢiv odasında bakterilerin ve zararlı gazların oluĢması önlenmelidir. 
 

9. (   ) ArĢivlerin sıcaklıkları sabit tutulmalıdır. 
 

10. (   ) Negatifler yatay olarak ve olabildiğince az gruplar halinde saklanmalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Filmi banyo yapmak ve kurutmak 
 

Kullanılacak Araç –Gereçler 
 

 Banyo tankı 

 Spiral 

 Ölçekli kap 

 Film çıkarıcı 

 Makas 

 KarıĢtırıcı çubuk 

 Derece 

 Film yıkama hortumu 

 3 Adet koyu renk cam ĢiĢe 

 Film kurutma mandalı 

 Film ve kart saklama kabı 

 Saklama poĢeti, etiketler 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda siyah-beyaz filminizi banyo edip kurutup 

arĢivleyebileceksiniz. 
 

 ÇalıĢma için gereken araç gereçleri temin ediniz. 
 

 Piyasadan aldığınız toz halindeki ilaçları kullanma talimatına uyarak ölçekli 

kapta eritiniz. 
 

Önceden hazırladığınız banyonuzun en az 24 saat dinlenmesi yararlıdır. 

 Banyolarınızın ısısını yıkadığınız filmin cinsine ve banyonun özelliğine göre 

ayarlayınız. 
 

 

 

 Birinci banyo developeri tanka boĢaltınız ve saatinizi istenen saat birimine 

kurunuz. 
 

 Tankınızın kapağını kapayınız ve tankınızı her 1 dakika ara ile 

çalkalayınız. 

 

 

 

 Developman süresi bitince tankın içindeki developeri saklama ĢiĢesine 

boĢaltınız. 
 

Hatırlayınız: Öğrenme Faaliyeti III (Banyo Isılarının Ayarlanması). 

Bak: Öğrenme Faaliyeti III, Ajitasyon ĠĢlemi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 Hazırladığınız sulandırılmıĢ (asetik asit)stop banyonuzu tanka dökünüz. 
 

 Öğrendiğiniz gibi stop banyosu için süre 5 dakikadır. Bu süre içinde tankı 

boĢaltınız. 
 

 Saptama banyonuzu tanka boĢaltınız. 
 

 En az 3dakika sonra isterseniz tankın vidalı kapağını açabilirsiniz. 
 

 Banyonuzun aktiflik derecesine göre gerekirse süreyi uzatabilirsiniz. 
 

 Filmin son banyoda fazla kalması, görüntüyü etkilemeyecektir,aksine 

görüntünün iyi fikse olması açısından yararlıdır. 
 

 Yıkama hortumunu tankın üst deliğinden sokarak 5-10 dakika yıkayınız. 
 

 Tankınızı açarak filminizi çıkartınız. 
 

 

 

 

 Filminizi su lekelerinin oluĢmasını önlemek, kireç vb. gibi maddelerden 

arındırmak için, deterjan esaslı bir banyodan geçiriniz. 
 

 Filminizi spiralden çıkararak iki ucundan film asma mandalıyla tutturunuz. 

 

 

 

 Filminizi film kurutma dolabına veya toz almayan uygun bir yere asınız. 
 

 Kuruyan filmlerinizi uygun sayılarda kesiniz. 
 

 Kesilen filmlerinizi, negatif film poĢetlerine yerleĢtiriniz. 

 ÇalıĢmanızı bitiriniz, karanlık odanızı bir sonraki çalıĢmaya hazır hale 

gelecek Ģekilde temizleyiniz ve düzenleyiniz. 
 

Uygulama sırasında sorun ile karĢılaĢırsanız öğretmeninizden yardım alınız. 

Filminizi eliniz leke yapmayacak Ģekilde dikkatlice kenarlarından tutmaya 

özen gösteriniz. 

 

Filminizi ağırlıklı mandal alt tarafa gelecek Ģekilde asınız. 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. 
 

Siyah Beyaz Film Banyosu modülü, faaliyetleri ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda 

kazandığınız bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı 

uygulayacaktır. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
 

Siyah Beyaz Film Banyosu modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle 

iletiĢim kurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 spiral 

7 karanlık 

8 tank 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 taĢıyıcı 

2 ısısını 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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