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Siyah beyaz karanlık odanın kullanıma hazır hâle 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Siyah beyaz fotoğraf deyince akla ilk gelen şey karanlık odadır. Karanlık oda filmlerin 

banyo edilmesi ve kart baskısı yapmak amacıyla düzenlenmiş,  ışık geçirmeyecek şekilde 

karartılmış, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış bir odadır. 

 

Kendi filminizi yıkamak ve basmak, size sonuçları tümüyle kontrol altında tutma 

imkânı verir. Kompozisyonu, aydınlatılması ve pozlandırılması titizlikle yapılmış fotoğraflar 

çoğu zaman standart bir uygulama gördükleri ticari laboratuvarlara gönderilir. Bu da 

görüntünün gerçek potansiyelini asla ortaya çıkarmaz.  

 

Evdeki herhangi bir oda geçici bir karanlık oda olarak kullanılabilir. Sürekli olarak 

evin bir odasının bu işe ayrılması çok daha büyük kolaylık sağlar çünkü her çalışmadan 

sonra araçlarınızı ortadan kaldırmanız gerekmez.  

 

Baskı yapmanın ilk adımı, yıkanmış filmi kullanarak ışığa duyarlı baskı kartları 

pozlandırmak olacaktır. Bu amaçla bir agrandizör kullanılır. Bu aşamada kartların ne kadar 

süre pozlandırılacağına ve renkli baskı için ayrıca ne kadar bir filtre işlemi gerektiğine karar 

vermeniz gerekir. Renkli kartlar her türlü ışığa karşı hassas oldukları için renkli baskı 

tamamen karanlıkta yapılmalıdır (agrandizörün ışığı hariç). Siyah beyaz kartlar kırmızı ışığa 

karşı duyarsızdır ve bu nedenle hafif bir güvenli ışıkta basılabilir.  

 

Baskıda ikinci aşama banyodur. Renkli baskı yapıyorsanız pozlandırılmış kart, 

yıkanma tankına benzer daha uzunca bir silindire yerleştirilir. Silindirin kapağını sıkıca 

kapadıktan sonra odanın ışıklarını açıp banyo işlemine başlayabilirsiniz.  

 

Geleneksel olarak siyah beyaz kart banyosu, içine fotoğraf banyosu konan açık 

küvetlerde yapılır. Her aşamanın sonunda kartlar bir küvetten diğerine aktarılır. Siyah beyaz 

baskı, renklilere oranla daha az banyo aşaması gerektirir. Siyah beyaz baskı boyunca hep 

güvenli ışıkta kalmayı unutmayınız.  

Bu modülle edindiğiniz bilgiler sonucunda siyah beyaz karanlık odayı tekniğine uygun 

hazırlayabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

Siyah beyaz karanlık odayı sağlık ve ışık koşullarına uygun olarak kurabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan fotoğraf stüdyolarının karanlık odalarını gezerek siyah 

beyaz bir karanlık odada ne tür malzeme, araç ve gerecin bulunduğunu 

araştırınız ve sonuçları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 İnternet ortamında film banyo, kart banyo ve baskı araç gereçleriyle ilgili fiyat 

ve malzeme araştırması yapınız. Bu malzemeleri temin etme yollarını 

araştırınız. 

 

1. SİYAH BEYAZ KARANLIK ODA 
 

1.1. Tanımı 
 

Siyah beyaz fotoğraf deyince akla ilk gelen karanlık odadır. Fotoğrafçılıkta film banyo 

ve baskı işlemlerinin yapıldığı, ışık geçirmeyecek şekilde karartılmış, gerekli araç gereci de 

özel ışıkla aydınlatılan mekâna karanlık oda adı verilir. 

 

1.2. Amacı  
 

Karanlık odanın amacı, çekilen fotoğraflardan negatif ve pozitif görüntü elde etmektir. 

Bu işlemler film banyosu ve kart baskısı olarak adlandırılır. 

 

1.3. İşlevi 
 

Karanlık oda genel olarak amatör ya da profesyonel olarak çekilen fotoğrafların banyo 

edilmesi ve karta basılması işlevini yerine getirir. Çekilen fotoğraflardan negatif ve pozitif 

görüntü elde edilir. Karanlık odada yapılan işlemler şunlardır: 

 

 Film banyosu: Fotoğraf makinesinden çıkardığımız filmleri standart kimyasallar 

kullanarak banyo etme ve sonuçta negatif bir film elde etme işlemidir. 

 Kart baskısı: Fotoğraf kartının agrandizöre yerleştirilen bir negatifle 

pozlandırılması ve banyo edilmesidir.  

 

Tüm bu işlemler, bu amaçla hazırlanmış malzeme, donanım ve fiziki yapıdan oluşan 

karanlık odalarda yapılır 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.4. Önemi 
 

Yoğun bir çalışmanın sonucunda çekilen fotoğrafların ortaya çıkarılması, görünür hâle 

gelmesi gerekir. Çekilen fotoğraflar ancak bu şekilde değer kazanır. Bu işlemleri doğru ve 

zamanında yapabilmemiz için gerekli araç gereçle donatılmış karanlık odaya ihtiyaç vardır. 

 

Kendi filminizi yıkamak ve basmak size sonuçları tümüyle kontrol atında tutma 

imkânı verir. Kompozisyonu, aydınlatılması ve pozlandırılması titizlikle yapılmış resimler 

çoğu zaman standart bir muamele gördükleri ticari laboratuvarlara gönderilir. Bu da 

görüntünün gerçek potansiyelini asla ortaya çıkarmaz. 

 

Evdeki herhangi bir oda geçici bir karanlık oda olarak kullanılabilir. Sürekli olarak 

evin bir odasının bu işe ayrılması çok daha kolaylık sağlar çünkü o zaman her çalışmadan 

sonra araçlarınızı ortadan kaldırmanız gerekmez. 

 

1.5. Karanlık Odanın Fiziki Yapısı 
 

1.5.1. Bölümleri ve Boyutları 
 

Bir karanlık odanın boyutu mümkünse ısıtma ve havalandırma işlevleri göz önüne 

alınarak belirlenmelidir. Karanlık oda düzenlenirken kuru alan ve ıslak alan olmak üzere iki 

bölüme ayrılmalıdır.  

 

 Islak alan: Film ve kart banyolarının yapıldığı kimyasallar, banyo kapları ve 

suyun bulunduğu alandır. 

 Kuru alan: Fotoğraf baskısının yapılacağı ve agrandizör, negatifler, çeşitli baskı 

kartları ve elektrik düğmelerinin bulunduğu alandır. 

 

Şekil 1.1: Karanlık oda 
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1.5.2. Mekân Özellikleri 
 

Banyo ve baskı işlerine başlamadan önce karanlık odanın tamamen ışıktan 

arındırılması gerekmektedir. Işıktan arındırmak için şunlara dikkat etmek gerekir: 

 

 Pencere varsa pencereler kalın perde ya da kâğıtlarla ışık geçirmeyecek bir 

şekilde kapatılmalıdır. 

 Kapı altından ya da menteşelerinden girebilecek ışık sızıntıları engellenmelidir. 

 Karanlık odanın duvar rengi açık bir renge boyanmalı ancak ışık yansımalarına 

engel olmak için mat bir boya kullanılmalıdır. 

 

Karanlık odanın yeteri kadar ışıktan arındırıldığını kontrol etmek için beyaz kâğıt 

yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntemde; karanlık odada siyah bir fon üzerine A4 beyaz bir 

kâğıt konur, ardından bütün ışıklar kapatılarak beş dakika süre ile gözlerin karanlığa alışması 

için beklenir. Bu süre sonunda beyaz kâğıdı göremiyorsanız oda yeteri kadar karartılmış 

demektir. 

 

1.5.3. Havalandırma Özelliği 
 

Karanlık odada banyo işlemleri için kullanılan kimyasalların tamamı zehir içerdiği 

için havalandırma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ortamın havasına karışan bu maddeler, 

kullanılan malzemeleri de olumsuz etkilemektedir. Havalandırma işlemi aşağıdaki 

seçeneklerden biri kullanılarak yapılabilir: 

 

 Dışarıdan filtrelenmiş hava emerek içeriye üfleyen bir aspiratör bu iş için en 

uygun olanıdır. Böylelikle karanlık odada bulunan kirlenmiş hava ile birlikte 

tozlar da kapı aralıklarından başka tarafa atılmış olur. 

 Işık geçirmez bir fanla hava dolaşımı sağlanmalıdır. 

 Bu iki önlem alınamıyorsa pencere ve kapılar açılıp çalışmalara sık sık ara 

verilerek karanlık oda havalandırılmalıdır. 

 

Havalandırma işlemi yapılırken içeriye ışık girmemesine dikkat edilmelidir. 

 

1.5.4. Aydınlatma Özelliği 
 

Karanlık odanın aydınlatılmasında iki tür ışık kullanılır: 

 

 Beyaz ışık, genel karanlık oda aydınlatması içindir. Tavanda asılı olması yararlı 

olur. 40 veya 50 watt’lık bir lamba yeterlidir. 

 Kırmızı ışık ise baskı yaparken kullanacağınız ışıktır. Çok güçlü olmaması ve 

ıslak bölümden uzakta olmasında fayda vardır. Kendiniz yapmak isterseniz 7,5 

veya 15 watt’lık kırmızı bir ampulü kırmızı kâğıt veya selefonlar ile sararak 

parlaklığını azaltabilirsiniz. Prizler ve düğmeler mutlaka topraklı olmalıdır. 
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1.5.5. Su Tertibatı 
 

Karanlık odada istenildiği zaman su akıtabilen muslukların bulunması zorunlu 

değildir. Ancak özellikle filmlerin ve provaların son banyoları için sürekli akan bir suya 

gereksinim vardır. Aksi hâlde bu işlem için karanlık odaya su taşımak gerekecektir. 

 

Gerekli olduğu zamanlarda ideal banyo sıcaklığı için su ısıtmak gerekebilir. Bu 

yüzden odada bir su ısıtıcısı ve termometre de olmalıdır. Odada bir kova su bulundurmak da 

suyun oda sıcaklığında olması açısından bir yarar sağlayabilir. Ancak banyo hazırlamada 

sağlıklı bir negatif elde etmek için mutlaka saf su (akü suyu), bu mümkün değilse temiz içme 

suyu kullanılmalıdır. 

 

1.5.6. Işık Düzeni 
 

Genel aydınlatma için 40 ya da 50 watt’lık beyaz, balon bir lamba idealdir. Bu ışık, 

bütün odanın aydınlanması için doğrudan tavandan sarkıtılmalıdır. Rahatsız edici gölgeler 

oluşturmayacak biçimde yerleştirilmelidir.  

 

Baskı ve banyo işlemleri sırasında bu ışığın elektrik düğmesinin emniyet düğmesi ile 

karıştırılmaması için ayrı bir yerde ve ıslak elle tutma riskine karşı bir ip anahtarla birlikte 

kullanılması daha uygundur. 

 

Kart banyo ve baskı işlemleri sırasında kullanılan kırmızı ışık ise kuru ve ıslak 

bölümlerde kullanılmalıdır. Emniyet ışığı için kullanılan kırmızı lambalar elektrik ya da 

fotoğraf malzemeleri satan yerlerden temin edilebilir.  

 

Agrandizör, timer (zaman saati) gibi elektrikli araçların bağlantıları için tezgâh 

seviyesinde yer alan prizler ve uzatma kabloları kullanılmalıdır. Prizler ve düğmeler mutlaka 

topraklı olmalıdır. Tüm bu işlemlerin bir profesyonel elektrikçi tarafından yapılması çok 

önemlidir. Bir karanlık odanın aydınlatılmasında iki tür ışık kullanılır: 

 

 Beyaz ışık: Genel aydınlatma için kullanılır. 40 ya da 50 watt’lık beyaz, balon 

bir lamba idealdir. Bu ışık, bütün odanın aydınlanması için doğrudan tavandan 

sarkıtılmalıdır. Sadece tavan ve duvarların doğrudan ışık alacağı bir biçimde ve 

rahatsız edici gölgeler oluşturmayacak biçimde yerleştirilmelidir.  

 

Baskı ve banyo işlemleri sırasında bu ışığın elektrik düğmesinin emniyet 

düğmesi ile karıştırılmaması için ayrı bir yerde ve ıslak elle tutma riskine karşı 

bir ip anahtarla birlikte kullanılması gereklidir. 

 

 Emniyet ışığı (karanlık oda ekranı) : Kart banyo ve baskı işlemleri sırasında 

kullanılan kırmızı ışıktır. Bu ışık, kuru ve ıslak bölümlerde kullanılmalıdır. 

Emniyet ışığı için kullanılan kırmızı lambalar elektrik ya da fotoğraf 

malzemeleri satan yerlerden temin edilebilir.  
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Kırmızı emniyet ışığını kendiniz hazırlamak isterseniz kırmızı kâğıt ve 

selofanları 7,5 veya 15 watt’lık bir lamba üzerine sararak bunu yapabilirsiniz. 

Yine de bu ışıklara 100 cm’den daha fazla yaklaşmamak daha sağlıklıdır. 

Ayrıca bazı fotoğraf firmaları bu iş için özel panolar da üretmektedir. Emniyet 

ışığı; agrandizör baskısı ve kart banyosu işlemleri ayrı bölümlerde yapılacağı 

için iki ayrı düzenek olarak düşünülmelidir. 

 

Agrandizör, timer (zaman saati) gibi elektrikli araçların bağlantıları için tezgâh 

seviyesinde yer alan prizler ve uzatma kabloları kullanılmalıdır. Prizler ve 

düğmeler mutlaka topraklı olmalıdır. Tüm bu işlemleri profesyonel bir 

elektrikçiye yaptırmamız daha sağlıklı ve yararlı olacaktır. 

 

1.5.7. Sağlık Koşullarına Uygunluğu 
 

Bir karanlık odada belki de en önemli konu, odanın sağlık koşullarına uygun olmasıdır 

çünkü insan sağlığından daha önemli bir konu düşünülemez. Bu konuda dikkat edilmesi 

gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Karanlık oda düzeninde ıslak ve kuru bölümleri ayırmak 

 Odaya bol miktarda temiz hava girmesini sağlamak 

 Elektrik priz ve düğmelerine, diğer elektrikli malzemelere ıslak elle dokunmaya 

karşı önlem almak 

 Elektrik tesisatının nemden etkilenmesine engel olmak 

 Bütün elektrikli cihazların topraklanmasını sağlamak 

 Kullanılan kimyasalların elle ve ağızla temasını engellemek  

 

1.6. Karanlık Oda Donanımı ve Düzenlenmesi 
 

Bir karanlık odada kullanılan malzeme ve donanımları;  

 

 Film yıkama, film geliştirme banyosu için gerekli olan temel donanımlar, film 

banyo tankı, spiral, geliştirme, durdurma, saptama banyoları, ısıölçer, zaman 

saati, ölçekli kap ve maşalar, film kurutma mandalı, makas, film yıkama 

hortumu, kahverengi cam şişeler, 

 Baskı ve banyo, büyütme cihazı (agrandizör), 3 adet küvet, maşa, derece, 

ölçekli kap, temizlik fırçası, yumuşak bir bez, emniyet ışığı, banyolar, 

kahverengi cam şişeler, maskeleme ve pozlama için siyah karton, marjör, 

giyotin, zaman saati, 

 Arşivleme ve saklama ile diğer donanımlar (bel hizasında tezgâhlar, dolap ve 

raflar, kapalı bir çöp sepeti vb.) şeklinde sınıflandırabiliriz. 
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Resim 1.1: Çeşitli karanlık oda malzemeleri 

1.6.1. Karanlık Odanın Temel Donanımları 
 

1.6.1.1. Film Yıkama Donanımları 

 

Resim 1.2: Karanlık oda malzemeleri 
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Siyah beyaz film banyolarında aşağıda belirtilen malzemeler kullanılmaktadır. 
 

 Siyah beyaz film banyoları: Geliştirici, durdurucu ve saptayıcı olarak 

kullanılan üç ayrı banyodur.  

 Banyo tankı: Banyo işlemi sırasında filmleri ya da diğer duyarlı malzemeleri 

ışıktan koruyan ışık geçirmez kaptır. Açık ve kapalı gibi değişik tipleri vardır. 

Kapalı tanklarda filmler, karanlık odada spirale sarıldıktan sonra bu tank içine 

yerleştirilir ve işleme gün ışığında devam edilebilir. 

      

Resim 1.3: Film yıkama tankı ve spiral 

 Spiraller: Filmin karanlık ortamda üzerine sarıldığı, film üzerindeki 

emülsiyonun kimyasallardan aynı düzeyde etkilenmesini sağlayan makaralardır. 

 Photo-flo solüsyonu: Film yıkandıktan sonra üzerinde su lekeleri kalmaması 

için kullanılan 1/200 oranında sulandırılmış olan solüsyondur. 

 Ölçekli kaplar: Banyo hazırlanması sırasında istenen karışımların 

ölçülendirilmesinin yapıldığı, ölçek işaretlerine sahip kaplardır. 

 Termostatlı ısıtıcı: Düşük banyo sıcaklığını 20 dereceye çıkarmak için 

kullanılır. 

 Poz saati: Zaman saati ya da timer adı da verilir. Banyo sürelerinin hassas 

olarak izlenebilmesi için gerekli bir araçtır. Mekanik ve elektronik türleri vardır. 

Süreler amaca uygun olarak programlanabilir. Elektronik türlerinde ışıklı 

ekranda sayısal olarak kalan süre görülebilir. Sürenin bitimine birkaç saniye 

kala sesli sinyal verir. 

 Film mandalı: Filmleri asıp kurutabilmek için kullanılan metal ya da plastik 

mandaldır. 

 Film çıkarıcı: Film kasetinin içine kaçan ucunu dışarıya çıkarmaya yarayan 

gereçtir. 

 

Siyah beyaz film banyosunda makas, maşa, huni, karıştırıcı, yıkama hortumu gibi 

yardımcı diğer araç ve gereçleri de temin etmeniz gereklidir. 

 

1.6.1.2. Baskı ve Banyo Donanımları 

 

 Siyah beyaz kart banyoları: Geliştirici, durdurucu ve saptayıcı olarak 

kullanılan üç ayrı banyodur. Siyah beyaz kart baskısı için çeşitli firmaların 
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hazırladığı kâğıt geliştirme banyoları vardır. Bunlar talimatlara uygun olarak 

hazırlanır ve kahverengi cam şişelerde saklanır. Ayrıca hem film hem de kart 

geliştirme olarak kullanılan banyolar da vardır. Kodak Dektol (toz), Ilford 

Bromophen (toz) ve Ilford PQ Universal (sıvı), siyah beyaz kart baskısı için 

kullanılan başlıca kart geliştirici banyolardır. Kart durdurma ve saptama 

banyoları ise film banyoları için tarif edilenin aynısıdır. 

 Agrandizör: Negatif boyutundan daha büyük baskılar elde edilmek istendiği 

zaman kullanılan alettir.  

 

Resim 1.4: Agrandizör 

 Kart banyo küvetleri:  İçinde fotoğrafik işlem yapılabilmesi için tasarlanmış, 

fotoğraf kâğıtları boyutuna uygun olarak dikdörtgen şeklinde, değişik 

malzemelerden yapılmış kaplardır. 

 Fotoğraf kâğıtları: Negatif görüntüyü büyütme işlemi sırasında kullanılan, 

görüntüyü pozitif olarak kaydeden, üzeri ışığa duyarlı kâğıtlardır. 

 Marjör (Çerçeveleyici): Baskı boyutuna göre ayarlanabilen, hem fotoğraf 

kâğıdının düz durmasını hem de kadraj yapılmasını sağlayan aparattır. 

 

Resim 1.5: Marjör 

http://3.bp.blogspot.com/_I2FkZN3BOwY/SWsHJbmsYmI/AAAAAAAAABk/BMBVWIps2QQ/s1600-h/BKaiser4500.jpg
http://www.google.com.tr/imgres?q=marj%C3%B6r&um=1&hl=tr&sa=N&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=Q7orOllxhv22DM:&imgrefurl=http://www.hamzarustem.com.tr/Print.asp?ProdID=102&docid=EL6HwOkNBDZ7RM&itg=1&imgurl=http://www.hamzarustem.com.tr/images/prod/102.jpg&w=197&h=281&ei=XDqFT6vXHIPc8gOPs9C9Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=142&dur=694&hovh=224&hovw=157&tx=78&ty=128&sig=113880043285509002783&page=1&tbnh=154&tbnw=107&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:67
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Maşa, derece, ölçekli kap, temizlik fırçası, yumuşak bir bez, emniyet ışığı, banyolar, 

kahverengi cam şişeler, maskeleme ve pozlama için siyah karton, zaman saati diğer 

malzemelerdir. 

 

1.6.1.3. Arşivleme, Saklama ve Diğer Gerekli Donanımlar 

 

Film kuruduktan sonra altışar kareden oluşan parçalara ayırıp film poşetine 

yerleştiriniz. Kullandığınız film poşeti mutlaka kâğıt poşet olmalıdır. Negatifleriniz için en 

sağlıklı olanı kâğıt poşetlerdir. Film poşetini kıvırıp çantalarınıza koymayınız, bunları bir 

dosyada saklayınız. Kıvrılan filmler özellikle kontakt baskı alınırken sorun çıkarır. 

 

Fotoğraf arşivleri için genel saklama ve koruma koşulları aşağıda ayrıntılı olarak 

anlatılmaktadır. İyi bir fotoğraf için şu koşullar yerine getirilmelidir: 

 

 Fotoğraf arşivi için yer seçimi ve koşulları 

 Sıcaklık ve nem bakımından sabit bir ortam olmalıdır. 

 Gün ışığı ortama girmemelidir. 

 Arşiv odasında sadece arşivlenen fotoğraflar bulunmalıdır. Çalışma 

ortamı olarak düşünülmemelidir. 

 Arşiv odasında sıcaklık 24°C’ye, nem %60 oranına çıkmamalıdır. 

 İdeal olarak en az 15-20°C sıcaklık ile %20-40 nem oranı verilebilir. 

Klima, nem emici cihazlar, nem engelleyici kimyasallar ile böyle bir 

ortam sağlanabilir. 

 Arşiv sıcaklığı düzenli ve sabit olmalıdır. 

 Arşivde termometre ve nemölçer bulunmalıdır. 

 Fotoğraf ve negatif cinslerine göre ideal ortam değerleri değişir.  

 Hava dolaşımı olan bir ortamda saklama yapılmalıdır. 

 Ortamda oksitli, sülfürlü gazlar gibi tehlikeli maddeler bulunmamalıdır. 

 Arşivde halı, temizlik maddeleri ve fotokopi makinesi 

bulundurulmamalıdır. 

 Plastik ve çabuk kuruyan boya ve vernikler kullanılmalıdır. 

 Dolap, çekmece ve raflar anotlaştırılmış alüminyumdan yapılmış 

olmalıdır. 

 Arşiv dolapları, radyatörlerden ve su tesisatından uzakta tutulmalıdır. 

 

 Paketleme 

 Kesinlikle asit içeren kâğıtlar kullanılmamalıdır. Özellikle siyah beyaz 

fotoğraflarla temas edecek kâğıtların pH değeri 7,5 – 9,5 (bazik) 

olmalıdır.  

 Asitsiz kâğıt dışında, “mylar”, “secol” ve “melanex” isimli %100 doğal 

polyester malzemeler kullanılabilir. 

 Arşivleme sırasında yapıştırıcı kullanılacaksa kükürt, demir, bakır içeren 

ve basınca karşı hassas, eter bağlı ürünler kullanılmamalıdır. 
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 Fotoğraflar, negatifler, diyapozitifler (saydam pozitif filmler)  ayrı ayrı 

paketlenmelidir. Kimyasal yapılarına da dikkat edilmelidir. 

 Yurt dışında fotoğraf arşivleri için özel saklama dolapları bulunmaktadır.  

 Fazla miktarda fotoğraf üst üste konulmamalıdır. Fotoğraflar mümkünse 

dikey konumda saklanmalıdır. 

 

 Negatiflerin arşivlenmesi: Negatifleri altışarlı şeritler hâlinde kestikten sonra 

arşive kaldırmadan önce sırası ile şu işlemler yapılmalıdır: 

 

 Her negatiften bir kontak baskı alınız (Bu baskılar negatiflerle beraber 

saklanmalıdır.). 

 Negatiflerinizi temiz ve yumuşak bir bezle tozdan arındırınız. 

 Her negatifi mümkün olduğu kadar farklı şekillerde listeleyiniz ve her 

birine bir dosyada özel bir kart ya da bilgisayarda özel bir giriş ayırınız. 

 

Şekil 1.2: Negatif dosyası 

 Her negatife bir kod numarası veriniz. Bu kod, klasördeki negatiflerin 

bulundukları sayfa, sıra ve film karesi numaralarından oluşmalıdır. 

Dosyalarınız arttıkça yeni bir klasör alarak her klasörü (örneğin harflerle) 

kodlandırınız. 

 Temizlenen ve kodlanan negatifleri kontaklarıyla beraber zarf ya da 

albümlere yerleştiriniz. Bu esnada paketlemeyle ilgili temel kurallara 

dikkat edilmelidir. 

 

 Baskıların arşivlenmesi: Kurutma ve parlatma işlemi sonrası baskılar arşive 

alınır. Fotoğraf kâğıtları ile negatifler tozsuz ve rutubetsiz bir ortamda 

saklanmalıdır. Fotoğraf kâğıtlarını arşive kaldırırken sırası ile şu işlemler 

yapılmalıdır: 

 

 Fotoğraf kâğıtlarını boyutlarına göre sınıflandırınız. 

 Fotoğraf kâğıtlarını temiz, yumuşak bir bezle ve yumuşak hareketlerle 

tozdan arındırınız. 
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 Her fotoğrafı mümkün olduğu kadar farklı şekillerde listeleyiniz ve her 

birine bir dosyada özel bir kart ya da bilgisayarda özel bir giriş ayırınız. 

 

Örneğin; bir tatil fotoğrafını hem o yerin adı altında hem fotoğrafı çeken kişinin ya da 

o fotoğrafta kullanılan tekniğin adı altında ayrı ayrı listelendirebilirsiniz. 

 

 Daha sonra her girişe negatiflerde olduğu gibi bir kod numarası veriniz. 

 Temizlenen ve kodlanan kâğıtları boyutlarına göre zarf ya da albümlere 

yerleştiriniz. Bu esnada paketlemeyle ilgili temel kurallara dikkat 

edilmelidir. 

 

1.7. Profesyonel Karanlık Odalar 
 

Fotoğrafçılığı meslek edinenler ya da belli bir ücret karşılığı fotoğrafçılara ya da 

ihtiyacı olanlara hizmet etmek amacıyla kurulan karanlık odalardır. Çeşitli dernek vb. 

kurumların da üyelerinin ve kursiyerlerinin kullanması için kurulan karanlık odalar da 

profesyonel olarak nitelendirilebilir. 

 

1.8. Amatör Karanlık Odalar 
 

Kendi filminizi yıkamak ve basmak için profesyonel bir karanlık odaya girme şansınız 

yoksa kendi karanlık odanızı kurmak zorundasınız. Başlangıçta her ne kadar gözünüzü 

korkutsa da karanlık oda kurmak aslında o kadar da zor değildir. 

 

İhtiyacınız olan ilk şey küçük bir odadır (1,8 x 2,4 m yeteri kadar geniş olmakla 

birlikte daha geniş bir oda daha da iyi olacaktır.). Evinizde bulunan ikinci tuvalet, banyo 

veya yatak odasını kullanabileceğiniz gibi garaja kendi odanızı bile inşa edebilirsiniz. 

Sonuçta karanlık odanın yeri önemli değildir. Mekânda bir musluk bulunması artı puandır. 

Böylece baskılarınızı yıkamak için odayı terk etmeniz gerekmez ancak yine de odayı 

ayarlarken musluk şart değildir. 

                 

     Şekil 1.3: Merdiven altında karanlık oda                     Şekil 1.4: Banyoda karanlık oda 
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Karanlık odayı kuracağınız yeri tespit ettikten sonra ikinci adım, karanlığın 

sağlanmasıdır. İşin en kolayı ve en az çekici yanı olası bütün ışık kaynaklarının bantla 

kaplanmasıdır. En önemli konumda bulunan kapı ve çevresinin ışık geçirmesini önlemek için 

zemin de dâhil tüm alanı köpükle kaplamanız gerekecektir. Bu işlemden sonra kapının ışığı 

sızdırmaya devam etmesi durumunda koyu renk bir battaniye alarak kapının üstüne 

asabilirsiniz. Odanın yeteri kadar karanlık olup olmadığını anlamak için bir beyaz kâğıt 

alarak odanın ortasına gidiniz ve bütün ışıkları kapatınız. Beş dakika geçtikten sonra kâğıdı 

göremiyorsanız geri kalan ekipmanı kurmaya başlayabilirsiniz. 

 

1.9. Karanlık Odada Uyulması Gereken Kurallar 
 

1.9.1. İş Talimatlarına Uyma 

 

Yapılan işin doğru ve eksiksiz olabilmesi için talimatlara uygun çalışmak gerekir. 

Talimatlar yaptığımız iş gereği çok önemlidir. İş Kanunu’na göre talimatlara uymak yasal bir 

zorunluluktur. 

 

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak zorundadır. İşçinin 

talimatlara uymaması, işverene duruma göre iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli fesih 

hakkını verir. 

 

Kuşkusuz hiç kimse sürekli olarak hatasız çalışamaz. Bu nedenle bir iş ilişkisinde 

yapılan her hatalı üretim veya hizmet, iş sözleşmesini fesih hakkı vermez. Özellikle bir 

işçiden yapması beklenebilecek ortalama üretim veya hizmet hatası iş sözleşmesinin fesih 

nedeni olamaz. Bir işçiden yapması beklenebilecek hata payının bir başka anlatımla tolerans 

sınırının üstünde hatalı bir üretim veya hizmet, iş sözleşmesinin feshi açısından önem arz 

edebilir 

 

İş Kanunu'nun 25. maddesinin II. Bendinin (ı) bendine göre işçinin kendi isteği veya 

savsaması yüzünden işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan 

makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla 

ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması haklı fesih nedenidir. Bu hükümden 

hareketle işçinin bu miktara ulaşmamakla beraber işverenin malına zarar vermesi geçerli 

fesih nedeni sayılmalıdır. Buna karşılık meydana gelen zarar işçiye kişisel bilgi ve ehliyeti 

dışında bir iş verilmesinden kaynaklanıyorsa geçerli nedenin varlığı kabul edilmemelidir. 

Böyle bir durumda işçinin özen yükümlülüğünün ihlalinden bahsedilemez. İşçinin 

ehemmiyetsiz miktara ulaşan zararlarından dolayı iş sözleşmesi geçerli şekilde 

feshedilememelidir. İşçinin işverene ait eşya, alet ve edevatı, tesisatı işverenin özel izni 

olmaksızın özel amaçlı olarak kullanması hâli de işçinin davranışından kaynaklanan geçerli 

fesih nedeni sayılabilecektir. Burada özel amaçlı olarak kullanım sonucu işverene ait eşyanın 

zarara uğramış olması şart değildir. 
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1.9.2. Güvenlik Kurallarına Uyma 
 

Teknolojinin gelişmesine ve iş prosedürlerinin karmaşıklaşmasına paralel olarak iş 

yerlerinde çalışan kişilerin güvenliğiyle ilgili sorunlar da artmıştır.  

 

Karanlık odada bulunan kimyasalları kullanırken çok dikkatli olmalıyız. 

Kimyasalların prospektüslerini okuyarak uyarılara göre hareket etmeliyiz. 

 

Karanlık odanın ısıtılması ve havalandırılması da uygun araç gereçlerle yapılmalı, 

tehlike riski en az olanlar tercih edilmelidir. 

 

Bir kaza hâlinde veya acil durumda olayın etkisini azaltacak tüm önlemler derhâl 

alınmalı, varsa diğer çalışanlara da bilgi verilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Siyah beyaz karanlık odanın kurulumu ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Karanlık odanın kurulacağı yeri 

belirleyiniz. 

 Karanlık odanın fiziki şartlarını 

belirleyiniz. 

 Yerleşim planını yapınız. 

 Karanlık oda (mekân) donanımını 

düzenleyiniz. 

 Işık koşullarını hazırlayınız. 

 Su düzeneğini sağlayınız.  

 Havalandırma koşullarını oluşturunuz. 

 Odanın yerini belirlerken bina içindeki 

konumuna dikkat ediniz. 

 Havalandırma, temiz su ve atık su 

bağlantıları olan bir odayı seçiniz. 

 Yerleşim planınızı kâğıt üstünde 

tasarlamak işinizi kolaylaştırabilir. 

 Donanımda eksiklik varsa tamamlayınız. 

 

 

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. Karanlık odanın kurulacağı yeri belirlediniz mi?   

2. Karanlık odanın fiziki şartlarını belirlediniz mi?   

3. Yerleşim planını yaptınız mı?   

4. Karanlık oda (mekân) donanımını düzenlediniz mi?   

5. Işık koşullarını hazırladınız mı?   

6. Su düzeneğini sağladınız mı?   

7. Havalandırma koşullarını oluşturdunuz mu?   
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Karanlık odada çalışırken pencere ve kapı altlarından sızan ışıkları engellemeye 

özen göstermeliyiz. 

2. (   ) Karanlık odanın çalışma öncesi havalandırılması gerekmez. 

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

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

kez kontrol etmeliyiz. 

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

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

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

7. ………………… odanın çeşitli ışık kaynaklarına ihtiyacı vardır. 

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

9. ………………… odasında sadece arşivlenen fotoğraflar bulunmalıdır.  

 

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 

 
 

Siyah beyaz film banyo malzeme ve araç gereçlerini eksiksiz hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Siyah beyaz film banyosu için gerekli malzemelerin ve araç gereçlerin satıldığı 

yerlere gidip bilgi toplayarak gerekli malzemelerin listesini çıkarınız. 

 

2. SİYAH BEYAZ FİLM BANYO MALZEME 

VE ARAÇ GEREÇLERİ 
 

2.1. Siyah Beyaz Film Banyoları 
 

Siyah beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve dia 

pozitif film banyosuna göre daha kolay uygulanabilmesidir. Geliştirme zamanına müdahale 

edebilir, kimyasallarla oynayarak efekt elde edebiliriz.  

 

Film, objektiften geçen görüntüyü ışığa duyarlı saydam bir madde olarak kalıcı şekilde 

kaydeder ancak bu kayıt gizli bir görüntü şeklindedir. Bu görüntünün görünür olması, diğer 

bir deyişle negatife dönüşmesi için bir dizi kimyasal işleme tabi tutulması gereklidir. İşte, 

film banyosu dediğimiz kimyasal işlem burada ortaya çıkar. 

 

2.1.1. Banyo Çeşitleri 
 

Film, objektiften geçen görüntüyü ışığa duyarlı saydam bir madde şeklinde kalıcı 

olarak kaydeder ancak bu kayıt gizli bir görüntü şeklindedir. Bu görüntünün görünür olması, 

diğer bir deyişle negatife dönüşmesi için bir dizi kimyasal işleme tabi tutulması gereklidir. 

İşte burada film banyosu dediğimiz kimyasal bir işlem ortaya çıkar. 

 

2.1.1.1. Markasına Göre 

 

Piyasada çeşitli markalara ait ürünler bulunmaktadır. Bunlardan hangisini 

kullanacağımızı deneyimlerimize ya da bulunurluğuna bakarak seçeriz. 

 

2.1.1.2. Kullanım Amacına Göre 
 

Siyah beyaz film banyosunda temel olarak sırası ile geliştirici banyo (1. banyo), 

durdurma banyosu ara banyo (2. banyo), saptama banyosu (3. banyo) olmak üzere üç ayrı 

banyo kullanılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Hazır (sıvı) kimyasalları 

2.1.2. Banyoların Kimyasal Özellikleri 
 

 Geliştirici madde: Pozlandırma sırasında ışık görmüş gümüş bromür 

taneciklerinin siyah metalik gümüşe dönüştüren asıl madde olarak metol, 

hidrokinon, klorkuinol, glisin, amino fenol, amidol, fenidon kullanılmaktadır. 

Bazen bu maddelerden bir tanesi tek başına kullanılırken bazen birkaç tanesi 

birlikte kullanılmaktadır.  

 

 Koruyucu madde: Geliştirici banyoların hava oksijeni tarafından bozulmalarını 

önlemek amacıyla bileşime ilave edilen koruyucu maddeler genellikle sodyum 

sülfit, bisülfat, potasyum sülfit ve tabii sülfit gibi maddelerdir. Koruyucu 

maddeler sayesinde hazırlanan banyo bileşenlerinin ömrünün uzaması 

sağlanmaktadır.  

 

 Alkaliler: Geliştirici maddelerin önemli bir çoğunluğu, tek başlarına ya da 

koruyucu madde ile birleştirildiklerinde kimyasal tepkimeyi başlatamaz. 

Kimyasal reaksiyonun başlaması için geliştirici banyo bileşimlerine sodyum 

karbonat, potasyum karbonat, sodyum hidroksit, boraks ve potasyum hidroksit 

gibi alkaliler eklenmektedir. 

 

 Yavaşlatıcı maddeler: Geliştirici maddeler alkali ortamında, hızla kimyasal 

etkileşime girer. Bu hızlı reaksiyonun sonunda film yüzeyinde oluşan 

sislenmeyi önlemek ve geliştirici maddelerin kontrollü kimyasal reaksiyona 

girmesini sağlamak için yavaşlatıcı maddelerden yararlanılır. En çok tercih 

edilen yavaşlatıcı madde potasyum bromürdür.  

 

 Ek maddeler: Bu maddelerin dışında geliştirici banyonun genel özelliklerine 

etkisi olmayan ama geliştiricinin daha temiz ve berrak görünmesini sağlayan, 

çeşitli katkı maddeleri kullanılmakla birlikte negatif ya da kâğıt üzerindeki gren 

yapısına etki etmek, kontrastlığı etkilemek amacıyla çeşitli katkı maddeleri de 

kullanılmaktadır.  
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2.2. Malzemelerin Hazırlanması 
 

2.2.1. Tanklar 
 

Banyo işlemi sırasında filmleri ya da diğer duyarlı malzemeleri ışıktan koruyan ışık 

geçirmez kaptır. Açık ve kapalı gibi değişik tipleri vardır. Filmleri karanlık odada spirale 

sardıktan sonra tanka yerleştirip kapağını kapatarak, işleme gün ışığında ya da aydınlık bir 

ortamda devam edebiliriz. 

 

Resim 2.2: Açık tank ve spiral 

2.2.2. Spiraller 
 

Filmin karanlık ortamda üzerine sarıldığı, film üzerindeki emülsiyonun 

kimyasallardan aynı düzeyde etkilenmesini sağlayan makaralardır. 

 

2.2.3. Ölçü Kapları 
 

Banyo hazırlanması sırasında istenen karışımların ölçülendirilmesinin yapıldığı, ölçek 

işaretlerine sahip kaplardır. 

 

Resim 2.3: Ölçü kabı 

http://momografik.files.wordpress.com/2010/01/img_67661.jpg
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2.2.4. Derece ve Karıştırma Çubuğu 
 

Derece, banyo için kullanacağımız karışımın ve suyun uygun sıcaklıkta olup 

olmadığını ölçmeye yarar. Karıştırma çubuğu ise banyo sıvılarının hazırlanmasında 

karıştırma aracı olarak kullanılır.  

 

2.2.5. Termostatlı Isıtıcı 
 

Düşük banyo sıcaklığını 20 dereceye çıkarmak için kullanılır. 

 

2.2.6. Kurutma Ünitesi 
 

Banyo işleminden sonra filmlerin kurutulmasına yarayan ve bu amaçla üretilmiş bir 

çeşit dolaptır. 

 

2.2.7. Küvetler 

 

Resim 2.4: Küvet 

İçinde fotoğrafik işlem yapılabilmesi için tasarlanmış, fotoğraf kâğıtları boyutuna 

uygun olarak dikdörtgen şeklinde, değişik malzemelerden yapılmış kaplardır. 

 

2.2.8. Maşa 
 

Kart banyosunda kullanılan kimyasallarla elimiz temas etmeden kartları tutmaya, 

çevirmeye ve hareket ettirmeye yarayan ahşap malzemeden yapılmış araçlardır. 

 

2.2.9. Saklama Kapları 
 

Banyo kimyasalları birden fazla kullanılabilir. Artan kimyasalların saklandığı, ışık 

geçirmeyen ve dayanıklı plastik kaplardır. 
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2.2.10. Poz Saati 

 

Resim 2.5: Poz saati 

Filmdeki görüntünün kart üzerine aktarılması aşamasında süreyi ayarlayamaya 

yarayan bir çeşit zaman ölçerdir. Argandizörlere bağlı olarak çalışanları da bulunur. 

 

2.2.11. Koyu Renkli Işık Kaynağı 
 

Emniyet ışığı baskı esnasında karanlık odada yaptığımız işi ve etrafımızı görmeyi 

sağlayan kırmızı ya da turuncu renkli ışıktır. Fotoğraf kartları bu renk ışıklardan etkilenmez. 

Ancak çok kuvvetli ve çalıştığınız yere yakın olursa kâğıdınızı etkileyebilir. Emniyet ışığının 

kâğıdınıza zarar verip vermediğini basit bir test ile anlayabilirsiniz. 

 

Bu test için aşağıda verilen işlemleri sırası ile yapınız: 

 

Karanlık oda emniyet ışığını yakınız. Fotoğraf kâğıdını agrandizör tablası üzerine 

yerleştiriniz. Kâğıdın üzerine bir madenî para ya da anahtar koyunuz. Beş dakika kadar 

bekledikten sonra kâğıdı geliştirme banyosuna atıp normal banyo işlemlerinden geçtikten 

sonra oda ışığını açınız. 

 

Kâğıt lekesiz şekilde beyaz ise bir sorun yoktur. Kâğıt grileşmiş ve para ya da 

anahtarın izi belli oluyorsa emniyet ışığı ya çok fazla ya da çalıştığınız yere çok yakın 

demektir. Işığı yeniden ayarlayıp tekrar test yapmanız gerekir. 

 

2.3. Siyah beyaz Baskı Malzemeleri 
 

2.3.1. Agrandizör 
 

2.3.1.1 Tanımı 

 

Agrandizör, fotoğraf süreci içinde kart baskısı için en gerekli temel araçtır. Bu aygıt 

tıpkı bir dia projektörüne benzemektedir. Agrandizör, içine yerleştirilen film üzerindeki 

görüntüyü tabanında bulunan bir fotoğraf kartı üzerine yansıtır. Agrandizörü oluşturan ana 



 

23 

 

bölümler; ışık kaynağı, film şasesi, objektif, kolon, taban, kırmızı filtredir (siyah beyaz 

baskıları için). 

 

Resim 2.6: Agrandizör 

 Işık kaynağı: Agrandizör içine konulan film üzerindeki görüntünün 

yansıtılabilmesi için herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır. Işık kaynakları 

agrandizör içinde aldıkları konum farklılıkları açısından çeşitlilikler gösterir. 

Agrandizör içindeki ışık, filme direkt olarak geliyorsa bu tür agrandizörlere 

"sert ışık kaynaklı" (kondensör agrandizör -toplayıcı dışbükey mercekler 

dizgesinden ötürü) agrandizörler denir. Işığın agrandizör içinde aldığı yol diğer 

türlere oranla daha kısa olduğundan kart baskısı için gerekli pozlama süreleri 

kısalır, baskılardaki kontrast artar. Bir başka tasarım da agrandizör içindeki ışık 

kaynağından gelen ışık direkt değil fakat ayna yardımıyla film üzerine 

yönlendirilir, bu tür araçlara da "yumuşak ışık kaynaklı" agrandizörler denir. 

Belirgin özellikleri ise baskı kalitesindeki yumuşak kontrast ve pozlama 

sürelerinin de kondensör agrandizöre oranla daha uzun olduğudur. Bu sistem en 

çok dikroik filtrelere sahip renkli agrandizörler tarafından kullanılmaktadır.  

 

 Film şasesi: Bunlar baskı yapılabilecek filmi agrandizör içinde düzgün tutmaya 

yarayan kapakçık şeklindeki gereçlerdir. Film formatlarına göre değişiklik 

gösterir. Yapı bakımından da camlı ve camsız olarak ikiye ayrılır. Camlı şase 

kullanmanın amacı, filmi iki cam arasına sıkıştırarak tamamen düz olmasını 

sağlamak, olası netlik bozukluklarını tamamen önlemektir fakat bu türler de 

Newton halkaları dediğimiz harelenmeyi ortaya çıkarırılar ki büyük baskılar da 

belirginleşir. 

 Objektif: Agrandizör objektifleri kısa mesafelerde verimli olmaları 

amaçlanarak üretilmiştir. Pozlama süresi de uzun tutulabildiğinden bu 

objektiflerin hızı diğer objektiflerinki kadar önemli değildir. Objektiflerin 
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üzerinde denetim mekanizması olarak yalnızca diyafram değeri bulunur. Bu 

diyafram değerleri, çekim aşamasında olduğu gibi kartın pozlanmasına etki 

edecek ışık miktarını ve alan derinliğini denetler. 

 
 Taban: Agrandizör kolunun dikey olarak bağlı bulunduğu ve üzerine karta 

basılacak görüntünün yansıtıldığı çoğunlukla beyaz renkte, belli boyutlardaki 

düzlemlerdir.  

 
 Kırmızı filtre: Agrandizör objektifi önünde bulunan bu filtre, siyah beyaz 

fotoğraf kartının görüntü düzenlemesi ve seçiklik ayarları sırasında ışıktan 

etkilenmesini önler. 

 
 Kontakt baskı şasesi: 1:1 film boyutlarında örnek baskılar elde edilmesine 

yarayan, yaklaşık 20x25 cm boyutlarında tek tarafı cam, diğer tarafı da süngerli 

metal veya tahta olan gereçlerdir. Filmler şerit hâlinde kesilerek duyar kat 

tabakaları fotoğraf kartının duyar kat yüzeyi ile temas edecek şekilde cam 

arasına sıkıştırılır ve pozlanır. 

 
 Marjör denilen ve kontakt baskı şasesine benzeyen bir diğer araç da fotoğraf 

kartlarının pozlanması sırasında kartın kendi büyüklüğünden doğabilecek 

seçiklik bozukluklarını, kartı kenarlarından metal bir çerçeve içinde tutarak 

tamamen önlemektedir. 

 

Şekil 2.1: Bir agrandizörün kesiti 
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2.3.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri 

 

Fotoğraf makinelerinde olduğu gibi agrandizörleri küçük, orta ve büyük format olarak 

sınıflandırmak mümkündür. 35 mm’lik film kullanan agrandizörler küçük format grubuna 

girer. Bu agrandizör objektifinin odak uzaklığı yine fotoğraf makinelerinde olduğu gibi 50 

mm’dir. Kısacası agrandizör objektifi odak uzaklığı film formatına bağlı olarak değişir.  

 

Agrandizör üzerinde büyütme işlemi (agrandisman) negatif düzlemi ile tabla 

arasındaki mesafenin değiştirilmesiyle oluşur. 50 mm’lik bir objektife sahip agrandizördeki 

bu mesafe 2 katta 15 cm iken 12 katta 65 cm’ye kadar çıkar. Örneğin; 24x36 mm bir negatif, 

10 cm uzaktan pozlandığında baskı boyutu 24x36 mm olacaktır. Büyütme oranını 10 katına 

çıkarırsak bu boyut 240x360 mm olacaktır. 

 

Agrandizörde negatif görüntünün kâğıda pozlanması, fotoğraf makinesinde filmin 

pozlanmasına benzer. Pozlama agrandizörün ışığı kontrol edilerek gerçekleşir. Işık miktarı 

objektifin diyaframı ile kontrol edilir. Süre ise ışığın açık kalma zamanı ile kontrol edilir. 

Işığı süre açısından kontrol edebilmek için özel olarak agrandizörlere üretilmiş zaman 

ayarlayıcı aygıtlar kullanılır. 

 

Agrandizörlerin diğer önemli özelliklerinden biri ise kabul ettikleri film formatlarına 

göre gösterdikleri sınırlılıklardır. Örneğin; bir agrandizör baskı için yalnız 35 mm formatında 

film kabul ederken bir diğeri 110 formatından 9x12 cm formatına kadar tüm formatları kabul 

edebilir. Bazı agrandizörlerin kafalarının 90° sağa veya sola döndürülebilmeleri, film 

görüntüsünün duvar veya yere yansıtılarak kendi tabanının boyutundan çok daha büyük 

boyutlarda baskılar yapılabilmesine olanak tanır.  

 

2.3.1.3. Agrandizör Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

Argandizörün çalışıp çalışmadığına, elektrik fişinin takılı olup olmadığına, filme 

uygun objektifin takılı olup olmadığına ve temizliğine dikkat etmek gerekir. 

 

2.3.2. Diğer Malzemeler 
 

Karanlık odada bulunması gereken diğer araç gereçler; film silme maşası, makas, film 

kurutma mandalı, negatif dosyası, film çıkarıcı, huni, photo-flo solüsyonudur.  

 

2.4. Film ve Fotoğraf Kurutma Malzemeleri 
 

Film banyo işlemleri bittikten sonra filmlerin kurutulması ve saklanması son derece 

önemlidir. Negatifte daha sonradan oluşabilecek leke ve çizik gibi olumsuz durumlar, filmin 

pozitife dönüştürülmesi olayını da olumsuz olarak etkileyecektir. 

 

Son aşama ise baskının kurutulmasıdır. Yıkamadan alınan fotoğraf kartı düz bir zemin 

üzerine duyar katı bize dönük olarak konur. Kâğıt sünger veya lastik cam sileceği ile suyu 

süzülür. Kart daha sonra oda sıcaklığında kurumaya terk edilir ya da özel bir kurutma 
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makinesine yüzey özelliklerine göre yerleştirilir. Parlak ise duyar kat tabakası kurutma 

cihazının aynalı tamburuna dönük olarak, mat ise duyar katı beze dönük olarak konur. Rezin 

kaplı veya plastik fotoğraf kartları kesinlikle bu tür makinelere sokulmaz. Aksi takdirde 

eriyerek makine tamburuna yapışır ve önemli zararlara neden olur. Plastik kartlar ya kendi 

hâllerinde kurumaya terk edilir veya sıcak hava ile kurutulur. Plastik kartlara özgü sıcak 

hava üfleyen kurutucu cihazları da mevcuttur. 

 

2.4.1. Kurutma Makinesi 
 

Bu cihaz ile banyo edilip durulanmış ve fazla sudan arındırılmış film, asılmak 

suretiyle üst bölümden iki özel ve sessiz çalışan özel bir fan ile kurutulmaktadır. 

 

Isısı ayarlanabilir sıcak hava verilerek film kurutma işlemi gerçekleştirilir. Kurutma 

süresi ayarlı timer ile değiştirilebilir. İş bitince kurutma kendi kendine otomatik olarak 

kapanır. 

 

Resim 2.7: Film kurutma makinesi 

2.4.2. Kurutma Dolabı 
 

Filmlerin zarar görmeden kurutulması için kullanılan özel olarak üretilmiş dolaplardır. 

Belirli bir sıcaklıkta tutularak filmin zarar görmeden kuruması sağlanır. 
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Resim 2.8: Film kurutma dolabı 

2.4.3. Kurutma Araç Gereçleri 
 

Temiz bir sünger ve film mandalı kullanarak film üzerindeki su damlacıklarını 

temizlerseniz daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. 

 

2.5. Banyo Araç Gereçlerinin Muhafazası 
 

2.5.1. Saklama Dolapları 
 

Karanlık odamız ne kadar düzenli olursa o kadar rahat ve verimli çalışırız. 

Malzemelerin gerektiğinde kullanılmak üzere dolaplara konulması buradaki düzen için 

gereklidir.  

 

2.5.2. Banyo Saklama Kapları 
 

Kullanılmayan ya da artan kimyasalların tekrar kullanılmak üzere saklandığı kaplardır. 

Bu kaplar siyah plastikten, ışığı geçirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

2.5.3. Film Saklama Poşetleri 
 

Çekilen fotoğrafların negatiflerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi 

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

bırakılmamalıdır. Şeritler hâlinde kesilerek plastik ya da kâğıt film muhafazalarında 

http://momografik.files.wordpress.com/2010/01/img_6772.jpg
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saklanmalıdır. Muhafazaların her bir sayfasında altı ya da yedi şeritlik yer vardır. Böylece 36 

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

açısından basit bir kartoteks oluşturulabileceği gibi bilgisayarda da kayıt tutulabilir. 

Negatifler kodlanarak bir klasöre takılır. Dosyalanan negatifler kimyasal buhardan uzak, 

serin ve kuru bir yerde saklanır. 

 

2.6. Siyah Beyaz Banyolar 
 

2.6.1.  I. Banyo (Developer) 
 

I. banyo (geliştirme banyosu) yaklaşık 3-3,5 dakika (Banyo süreleri kullandığımız 

banyonun özelliğine ve ısı derecesine göre değişir. Burada belirtilen süre mutlak bir değer 

değildir.) tankta bekletilir. Her banyonun tanka konmasından sonra tank yavaş yavaş 10-15 

saniyede bir 2-3 saniye sallanır (ajitasyon). Tankı sallamaktaki amaç, filmin tüm yüzeyinin 

kimyasal maddelerden eşit derecede etkilenmesini sağlamaktır. Tankın sallanma işlemi her 

zaman aynı yönde olmamalıdır. 

 

2.6.2. Ara Banyo (Stop) 
 

Birinci banyo boşaltıldıktan sonra (Tanktan banyonun boşaltılması ışıkta tankın banyo 

boşaltma kapağı açıldıktan sonra yapılır.) durdurma banyosu (ara banyo) tanka konur ve 5-6 

sn. bekletildikten sonra tespit (2.banyo) banyosu tanka konur.  

 

2.6.3. Tespit Banyosu (Saptama) 
 

Tespit banyosu yaklaşık 5- 10 dakika filmi etkiledikten sonra tankın kapağı açılabilir. 

Banyo sürelerinin ayarlanması için bir çalar saatten yararlanmak yerinde olur çünkü çok kısa 

süreli dalgınlıklar bile filmin açık ya da koyu olmasına neden olabilir. Bir de kullanılan 

banyoların sıcaklığı yaklaşık 18- 20 
0
C civarında (Burada belirtilen sıcaklık kullanılan film 

banyosu türüne göre değişebilir.) olmalıdır. Sıcaklığın fazla ya da az olması, film banyosunu 

olumsuz yönde etkiler. 

 

2.7. Siyah Beyaz Banyo Araçları 
 

 Karanlık oda (3 dakika içinde beyaz bir kağıdın görünemediği) 

 Banyo tankı ve makara 

 Film geliştirici D-76 veya D-11 

 Durdurma banyosu: Sirke veya limontuzu 

 Sabitleyici banyo: Hypo 

 Photo-Flo veya bulaşık deterjanı 

 Beher 1 lt 

 Termometre 

 Makas 

 Su tesisatı 

 Saat 
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 Film mandalı (ağırlıklı) 

 Karıştırıcı 

 3 adet koyu renk büyük cam-plastik şişe 

 Huni 

 Film çıkarıcı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Siyah beyaz film banyo malzeme ve araç gereçlerini eksiksiz hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri belirleyiniz. 

 Gerekli araçların standartlarını 

belirleyiniz. 

 Uygun araçları seçiniz. 

 Araç gereç ve malzemeleri temin ediniz. 

 Araç gereç ve malzemeleri karanlık odaya 

yerleştiriniz. 

 Karanlık oda araç gerecini belirlerken bu 

konuda uzman kişilerden yardım alınız. 

 Araç gerecin sağlam ve sağlıklı olmasına 

dikkat ediniz. Bu konudaki standartları 

öğreniniz. 

 Kullanmayacağınız araç gereci 

almayınız. 

 Araç gereci yerleştirirken düzenli ve 

pratik olmasına özen gösteriniz. 

 

 

 

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. Gerekli araç gereçleri belirlediniz mi?   

2. Gerekli araçların standartlarını belirlediniz mi?   

3. Uygun araçları seçtiniz mi?   

4. Araç gereç ve malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Araç gereç ve malzemeleri karanlık odaya yerleştirdiniz 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. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Siyah beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve 

dia pozitif film banyosuna göre daha kolay uygulanabilmesidir.  

 

2. (   ) Film üzerindeki görüntünün görünür olması diğer bir deyişle negatife dönüşmesi 

için bir dizi kimyasal işleme tabi tutulmasına gerek yoktur. 

 

3. (   ) Siyah beyaz film banyosunda temel olarak sırası ile geliştirici banyo (1. banyo), 

durdurma banyosu -ara banyo- (2. banyo), saptama banyosu (3. banyo) olmak üzere üç 

ayrı banyo kullanılır. 

 

4. (   ) Pozlandırma sırasında ışık görmüş gümüş bromür taneciklerinin siyah metalik 

gümüşe dönüştüren asıl madde olarak metol, hidrokinon, klorkuinol, glisin, amino 

fenol, amidol, fenidon kullanılmaktadır. 

 

5. (  ) Kimyasal reaksiyonun başlaması için geliştirici banyo bileşimlerine sodyum 

karbonat, potasyum karbonat, sodyum hidroksit, boraks ve potasyum hidroksit gibi 

alkalileri eklemek gerekmez. 

 

6. (   ) Filmler karanlık odada sarıldıktan sonra işleme gün ışığında devam edilebilir. 

  

7. (   ) Emniyet ışığı baskı esnasında karanlık odada yaptığımız işi ve etrafımızı görmeyi 

sağlayan kırmızı ya da turuncu renkli ışıktır. Fotoğraf kartları bu renk ışıklardan 

etkilenir. 

 

8. (   ) Negatifler asla rulo hâlinde bırakılmamalıdır. Şeritler hâlinde kesilerek plastik ya 

da kâğıt film muhafazalarında saklanmalıdır. 

 

9. (   ) Birinci banyo boşaltıldıktan sonra tespit banyosu (2.banyo) tanka konur.  

 

10. (   ) Sıcaklığın fazla ya da az olması film banyosunu olumsuz yönde etkiler. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Siyah beyaz banyoları tekniğine uygun hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Siyah beyaz banyolar hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplayınız. Bu bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. SİYAH BEYAZ BANYO 
 

3.1. Fotoğraf Kimyası İle İlgili Kavramlar 
 

3.1.1. Başlıca Kavramlar ve Terimler 
 

Her meslekte olduğu gibi fotoğrafçılıkta da yapılan iş ve kullanılan malzemelerle ilgili 

kavramlar ve terimler vardır. Bu kavramlar ve terimler mesleği yapanlar arasında ortak bir 

dil oluşmasını sağlar. Bu noktada fotoğraf kimyası denilince ilk akla gelen kavramların ve 

terimlerin anlamlarını öğreneceksiniz. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Banyo, emniyet ışığı, 

film, emülsiyon (duyar kat), negatif, geliştirici banyo (developer), ara banyo (stop), saptama 

banyosu (fikser), fotoflue. 

 

3.1.2. Tanımlar 

 
 Banyo: Filmlerde ya da kâğıtlarda oluşturulan gizli görüntüyü görülebilir 

kılmak, geliştirme banyosunun kimyasal işleminin sona ermesini sağlamak ve 

ışık görmemiş olan gümüş bromür zerreciklerini kendi içine alarak filmin 

saydamlaşmasını ve ışıktan etkilenme özelliğini yok etmek ve benzeri daha bir- 

çok işlemi yapmak için kullanılan çeşitli kimyasal bileşimlerdir. 

 

 Emniyet ışığı: Karanlık odada kullanılan film ve kartları etkilemeyen kırmızı, 

koyu yeşil ve turuncu renkli çalışma ışığıdır. 

 

 Film: Fotoğraf çekilecek konunun görüntüsünü saptamak için ışığa duyarlı 

madde ile kaplanmış saydam taşıyıcıdır. 

 

 Emülsiyon (duyar kat): Fotoğraf film ve kâğıtlarında görüntünün 

oluşturulabilmesi için kullanılan ve gümüş tuzlarından oluşan ışığa karşı duyarlı 

katmandır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Negatif: Duyar kat üzerinde çekim ve geliştirme işlemlerinden sonra oluşan 

fakat gerçekte parlak olan yerlerin siyah, karanlık olan yerlerin ise açık çıktığı 

ters görüntüdür. 

 
 Spiral: Fotoğraf filmlerinin banyosunda kullanılan ve banyoların filmin bütün 

satıhlarına homojen (dengeli) olarak temas etmesini sağlayan metal ya da 

plastikten üretilmiş karanlık oda ekipmanıdır. 

 
 Film banyo tankı: Çeşitli boyutlardaki filmlerin banyo edilmeleri için ışık 

geçirmeyen fakat kimyasal eriyiklerin doldurulup boşaltılmasını olanaklı kılan 

ve böylece filmlerin banyo edilmesi işlemlerinin ışık altında da yapılabilmesini 

sağlayan çelik ya da bakalit gibi maddelerden yapılmış kaplardır. 

 
 Developer (geliştirici): Işığa karşı duyarlı malzemelerde ışık görmüş gümüş 

tuzlarını ayrıştırarak siyah metalik gümüşe dönüşmesini sağlayan kimyasal 

bileşimlerdir. Film ve kart banyosunda ilk uygulanan banyo geliştirici 

banyodur. Bu banyoda kart üzerine pozlanan gizli görüntü görülebilir hâle gelir. 

 
 Fikser (saptama banyosu): Işığa duyarlı malzemelerde poz görmeyen 

kısımlardaki emülsiyonun atılmasını sağlayan banyo işlemidir. Film artık 

ışıktan etkilenmez hâle gelir. 

 
 Fotoflue: Fotoğraf filmlerinin yıkanmasından sonra en son aşamada suya 

damlatılarak film üzerinde kireç vb. lekelerin oluşmasını önleyen sıvı kimyasal 

maddedir. 

 
 Beers geliştirici: İki ayrı eriyikten oluşan,  metol ve hidrokinon içeren kontrast 

kâğıt banyosudur. 

 
 Belitski hafifletme eriği: Negatifler için asit saptama banyolarında tonları açıcı 

olarak kullanılan ferrik potasyum sitrat ya da oksalat eriğidir.  

 

3.1.3. Çeşitleri ve Kullanım Alanları 
 

Kimyasallar hem film banyosunda hem de kart banyosunda geliştirme, saptama, 

durdurma, temizleme ve nemlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Yapılarına göre asit, baz 

ya da tuz ve bunların bileşiklerinden oluşur. 

 

3.2. Fotoğrafçılıkta Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

 Boraks: Sodyum tetraborat olarak adlandırılır. Soğuk suda az eriyen beyaz 

kristal yapılı maddedir. Zayıf alkali özelliğinden dolayı ince gren 

geliştiricilerinde etkileyici olarak kullanılır. 
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 Borik asit: Kristal yapılı beyaz toz hâlindedir. Potas ve alümlü saptayıcıların 

ömrünü uzatmak için kullanılır.  

 

 Bromür: Hidrobromik asit tuzudur. Işığa duyarlı tuz olan gümüş bromür ile 

geliştiricilerde sınırlayıcı olarak kullanılan amonyum ve potasyum bromür, 

fotoğrafçılıkta kullanılan başlıca bromürlerdir. 

 

 Hızlandırıcı (Accelerator): Geliştirici kimyasal eriyiklerde, etkileşimin 

hızlandırılması amacıyla kullanılan kimyasal bir katkı maddesidir. 

 

3.2.1. Metol 
 

Suda eriyebilir, beyaz kristale benzer tozdur. Geliştirici banyolarda dengeleyici olarak 

kullanılır. 

 

3.2.2. Hidrokinon 
 

Geliştirici banyolarda yüksek kontrast sonuçlar elde etmek için kullanılan bir 

maddedir. Metol/fenidon adlı maddelerle birlikte kullanıldığındaysa genel amaçlı ince gren 

banyoların yapılmasına yarar. 

 

3.2.3. Sodyum Sülfit 
 

Geliştirici solüsyonların oksidasyonunu engellemek için kullanılır. 

 

3.2.4. Kobalt 
 

Sabitleme özelliğinden dolayı kullanılır. 

 

3.2.5. Sodyum Karbonat 
 

Herhangi bir geliştiriciye sodyum karbonat katılması, aşağıdaki sonuçların ortaya 

çıkmasına sebep olur: 

 

Geliştiricinin aktivasyonunu artırarak yavaş kâğıtların %30 ile %50 arasında 

hızlanmasını sağlar. Bir başka deyişle sodyum karbonatın etkileri, potasyum bromürün 

etkilerinin tersidir. Sodyum karbonatın kullanılması, potasyum bromürün negatif etkilerini 

önleyecektir. Sodyum karbonat çözeltisi hazırlamak için 58,7 gram sodyum karbonat 1litre 

suyla karıştırılmalıdır.  

 

Ayrıca gümüş tuzlarını çözündürme özelliğinden dolayı kullanılır. 

 

3.2.6. Sodyum Bisülfit 
 

Fotoğrafçılıkta gümüş tuzlarını çözündürmede kullanılır. 
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3.2.7. Potasyum Bromür 
 

Herhangi bir geliştiriciye potasyum bromür katılması aşağıdakilerin gerçekleşmesini 

sağlar: 

 Sislenmenin önlenmesi  

 Fotoğraf kâğıdının banyo ile etkileşim hızının yavaşlaması 

 Temiz açık tonların oluşması (Bu kâğıdın kontrastının ve gradasyon aralığının 

genişlemesi anlamını taşımaktadır.) 

 Doğru oranda geliştirici kullanılmamış ya da geliştiriciye aşırı derecede 

potasyum bromür eklenmişse kahverengi ya da zeytuni tonların baskı üzerinde 

hâkim renk oluşturması söz konusu olacaktır. 

 Geliştiriciye sadece potasyum bromür ekleyecek olursanız kâğıdın geliştiricide 

kalma süreci minimum 1 dakika uzayacaktır. Buna ek olarak pozlandırma süreci 

de 3-4 kat kadar artabilir. %10’luk solüsyon hazırlayabilmek için 29,6 gram 

potasyum bromürü 296 ml suyla karıştırınız.  

 

ÖNERİ: Genel olarak 88,8 gram potasyum bromürü 888 ml suyla bir seferde 

karıştırınız. Genellikle bir baskı seansında 2,838 litre geliştirici kullandığınızda tekrar 

solüsyon hazırlamanıza gerek kalmadan 10 seans baskı yapabilirsiniz. 

 

3.2.8. Potasyum Siyanür 
 

Fotoğraf banyolarında kullanılan kimyasallardan biridir. Özellikle polaroid türü 

instant makinelerde resmin tabında kullanılır. Zehirli bir maddedir. 

 

3.2.9. Hipo (hipo sülfit-sodyum tiyosülfat) 
 

Saptama ya da fikserin amacı, ışık almamış gümüş tuzlarının sonradan film ışığa 

çıkarıldığında karararak görüntüyü bozmasını önlemektir. 

 

Saptayıcı olarak en çok kullanılan kimyasal, genel olarak hipo adıyla bilinen sodyum 

tiyosülfattır. 

 

Bu element karmaşık, iki aşamalı işlem sonucunda geliştirilmemiş gümüş tuzlarını 

suda çözünebilir bileşikler hâline dönüştürür. Bu iki aşamalı işlemde genellikle 

fotoğrafçıların pek haberdar olmadığı bir tehlike yatar. Saptayıcı, emülsiyonu etkiledikçe 

filmin sütlü beyaz görünümü giderek açılır ve belli bir süre sonunda film tamamı ile 

saydamlaşır ve saptandığı zannedilir ancak bu bir yanılmadır. Filmin saydamlaşması, sadece 

işlemin birinci aşamasının bittiğini gösterir. 

 

3.2.10. Asetik Asit 
 

Ara banyo ya da durdurma banyosunun hazırlanmasında kullanılan asit özellikli 

maddedir. 
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3.2.11. Sülfürik Asit 
 

Hipo olarak adlandırılan, durdurma banyosunun hazırlanmasında kullanılan asit 

özellikli maddedir. 

 

3.2.12. Potasyum Alüminyum Sülfat (Şap) 
 

Endüstriyel su arıtma işlemlerinde, atık su arıtma işlemlerinde ve içme suyu arıtma 

işlemlerinde kullanılır. 

 

3.2.13. Gliserin 
 

Gliserin (gliserol), sıvı hâlde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe 

tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışır, asetonda çözünür. Filmi tanktan 

çıkarmadan önce suya birkaç damla ilave edilerek yıkanır. Bu şekilde kurutma sırasında 

filmin üzerinde su damlacıklarının oluşması önlenmiş olur. 

 

3.2.14. Boraks 
 

Boraks suyun sertliğini gidermek için kaynakta eritici ve pas önleyici olarak kullanılır. 

 

3.2.15. Formaldehit 
 

Koruyucu özellikte bir organik bileşiktir. 

 

3.3. Kimyasal Maddelerin Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

3.3.1. Kimyasal Maddelerin Birbirlerine Etkileri 
 

Kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşime girip tehlikeli reaksiyona sebep 

vermemeleri için aşağıda özellikle laboratuvarlara yönelik örneği verilen şekillerde bir 

depolama anlayışı temel alınmalıdır.  

 

Kimyasal maddelerin etkileşimi sonucunda tehlikeli madde özelliğine sahip yeni 

maddeler oluşabilir. 

 

Durdurma banyosu olarak kesinlikle asit bileşikli banyo kullanmamalıdır. Doğrudan 

su ile kartın gelişimini durdurunuz. Banyo içeriğindeki “sodyum karbonat” ile “asit” 

birleşince patlamalar meydana gelir ve bu durum hem karta hem de size zarar verebilir. 

 

3.3.2. Fotoğraf Üzerinde Görsel Etkileri 
 

Doğru pozlandırılmış ve banyo edilmiş bir negatifte çok açık beyazdan çok koyu 

siyaha kadar tüm tonlar bulunmalıdır.  
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Bunu kontrol etmenin en pratik şekli şöyledir: Negatifinizi bir gazete kâğıdının 

üzerine yerleştiriniz. Doğru pozlandırılmış ve banyo edilmiş bir negatifin en koyu bölgesinin 

altındaki gazete yazısı zor da olsa okunabilmelidir. 

 

Az banyo edilmiş bir negatifte çok ışıklı bölgeler ve gölgeli alanlar arasındaki 

yoğunluk farkı çok azdır ve görüntü çok siliktir. Çok banyo edilmiş negatifte ise görüntü 

yoğundur ve aşırı kontrasttır.  

 

Az ya da fazla banyo edilmiş filmle az ya da fazla pozlandırılmış film karıştırılabilir. 

Bu filmler arasında farklar vardır. Az pozlandırılmış bir negatifte ışıklı alanlar tamamen 

boştur. Doğru pozlandırılmış bir negatifte ise banyo az yapılmış olsa bile bu bölgelerde 

detaylar bulunur. Fazla pozlandırma, negatifin iri grenli olmasına neden olur. 

 

En kötü hata, filmde hiçbir görüntünün belirmemesidir. Tamamen boş bir film hiç 

çekilmemiş demektir. Kenarlarında numara da yoksa film aynı zamanda banyo edilmemiş 

demektir. Tümüyle siyah bir film ise fotoğraf makinesinde ya da karanlık odada ışık 

görmüştür.  

 

Banyo sonrası negatiflerde ortaya çıkan belli başlı hataları şu tablo ile inceleyebiliriz: 

 

 

1. TAMAMEN ŞEFFAF FİLM 

 

Filmde görüntü dışında üreticiye ait kenar bilgileri (film 

numarası ve markası) yok ise ya film yeterince geliştirme 

banyosunda kalmamış ya da film yanlışlıkla saptama 

banyosuna atılmış ve böylece film üzerindeki tüm halojenler 

yok edilmiş demektir. 

 

2. SADECE KENAR YAZILARI GÖZÜKÜYOR 

 

Perfore numaraları gelişmiş ancak görüntü gelişmemişse film 

geliştiricide yeteri kadar kalmamış ya da pozlanmamış 

demektir. 
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3. TAMAMEN SİYAH FİLM 

 

Filmin geliştirme işleminde herhangi bir problem yok. Film ya 

şiddetli bir ışığa maruz kalmıştır ya da görülen bu kısım filmin 

amors kısmıdır. 

 

4. TAM SİYAHA ULAŞMAMIŞ ZAYIF GÖRÜNTÜ 

 

Film neredeyse şeffaf. Aynı zamanda filmin kenar bilgileri de 

yeterince doygun değil. Film ya pozlandırılmış ya az yıkanmış 

ya da soğuk banyoda yeterince banyo edilmemiştir. 

 

5. ZAYIF AZ GELİŞMİŞ NEGATİF 

 

Filmin kenar bilgileri çok az gelişmiş. Aynı zamanda oluşması 

gereken görüntü çok zayıf. Film az yıkanmış, soğuk banyoda 

yıkanmış ya da geliştirici bayat olabilir. 

 

6. YOĞUN NEGATİF–1 

 

Filmin kenar bilgileri yeteri derecede gelişmiş ancak görüntü 

çok yoğun yani koyu ise film fazla pozlanmıştır. 



 

39 

 

 

7. YOĞUN NEGATİF–2 

 

Filmin kenar bilgileri olduğundan daha fazla gelişmişse, bu 

gelişme kenarlara doğru taşıyorsa ve görüntü de çok koyu ise 

film olması gerekenden daha sıcak ya da aktivasyonu daha 

fazla bir banyoda yıkanmıştır. 

 

8. DUYAR KAT ÇATLAMASI 

 

Film üzerinde çatlama etkileri varsa yapılan banyo sırasında 

soğuk bir ortamla karşılaştığını gösterir. Muhtemelen yıkama 

sonrası soğuk su ile son yıkama yapılmış ya da saptama 

banyosu soğuk hazırlanmıştır. 

 

9. PERFORELERDE DALGALANMALAR 

 

Perforelerden içeri doğru var olan yol şeklindeki izler fazla 

ajitasyonu ya da filmin fazla sıcak bir banyo ile banyo 

edildiğini gösterir. 

 

10. GELİŞMEDEN KALMIŞ BÖLGELER 

 

Negatifin yüzeyinde banyo almamış bölgeler olabilir. Bu daha 

çok çelik spirallerde olan hatadır. Muhtemelen filmin sarılması 

sırasında zorlanmasından dolayı spiral içinde filmin bir kenarı 

filmin diğer tarafı ile birleşerek o bölgenin banyo almasını 

engellemiştir. 
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11. IŞIK SIZMASI 

 

Muhtemelen fotoğraf makinesinin örtücü yaylarından dolayı bir 

problem vardır ve örtücü zamanında kapanmadığı için negatifin 

bazı bölümlerinde bu olay gerçekleşmiştir. 

 

12. TÜM NEGATİF YÜZEYİNDE GRİLİK 

 

Filmin spirale sarılması esnasında muhtemelen karanlık odaya 

ışık sızmasından dolayı film ışık almıştır. 

Tablo 2.1: Negatiflerde banyo sonrası ortaya çıkan bazı hatalar 

3.3.3. İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkileri 
 

Karanlık oda çalışmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalışılır. 

Çalışan kişinin sağlığı açısından bu maddelerin tanınması ile bu maddelerle temas hâlinde 

oluşabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ve olası kazaların önlenmesi mümkündür. 

Kaza anında neler yapılacağı mutlaka laboratuvarlarda yazılı olarak bulundurulmalı, kazaya 

uğrayan kişi bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. 

 

 Kullanılan kimyasalların özellikleri iyi bilinmelidir. Zararlı gazlar, toksik 

maddeler (arsenik, cıva bileşikleri), yanıcı ve patlayıcı nitelikteki maddeler ve 

aşındırıcı kimyasalların (güçlü asit ve bazlar) kullanımı çok dikkat 

gerektirmektedir. 

 

 Asit ve baz çözeltilerini kullanırken son derece dikkatli olmak, çalışmada 

zaman faktörünü iyi hesaplayarak aceleci olmamak gerekir. Örneğin, konsantre 

asit seyreltilirken su üzerine asit konulmamalıdır. 

 

 Karanlık odada önlük kullanılmadan çalışılmamalıdır. Gerekli durumlarda 

asbest eldiven, emniyet gözlüğü, gaz ve toz maskeleri kullanılmalıdır. 

 

 Çalışma esnasında diğer konularla ilgilenilmemelidir. Bu durum, hem hata 

payını arttırır hem de zaman kaybına ve tehlikelere neden olabilir. 
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 Banyo ve baskı sırasında kullanılan araç ve gereçlerin bakımı ve ayarları 

önceden yapılmalı ve kontrol edilmelidir. 

 

 İşlemler yapılırken kullanılan araç ve gereçler kullanım sıralarına göre düzgün 

ve özenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu, çalışana kontrol ve uygulama 

kolaylığı sağlar. 

 

 Kullanılması bilinmeyen araç ve gereçlerin nitelikleri mutlaka deneyimli 

kişilerden ve yazılı kullanma belgelerinden esaslı bir şekilde öğrenilmelidir. 

 

İnsan sağlığına zararlı kimyasallar şunlardır: 

 

 Ağır metaller hidrojen peroksit 

 Aromatik nitro bileşikleri hidrojen sülfit 

 Aldehitler hidrojen syanid 

 Alkali metaller inorganik amidler 

 Alkali tuzları (NaOH, KOH) karbon disülfür 

 Amonyak karbon tetraklorür 

 Benzen Klorlu hidrokarbonlar 

 Cıva oksilen 

 Eterler metil alkol 

 Fenoller nitrat ve nitritler 

 Florlu hidrokarbonlar nitrik asit 

 Formaldehit okzalik asit 

 Fosfor perkloratlar 

 Halojenler toluen 

 

Kimyasallar üzerinde yer alan tehlike sembolleri ve anlamları 

 

E : Patlayıcı ( Explosive ) 
Bu sembol, maddenin alev ve ısı etkisiyle şoka veya 

sürtünmeye maruz kaldığında patlayabileceği anlamına gelir. 

Alınacak önlemler: Madde çarpma, vurma, sürtünme, 

kıvılcım, ateş ve ısı gibi etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

 

 

 
 

O : Oksitleyici (Oxidising) 
Oksitleyici sembolüne sahip maddeler yanabilir maddeler ile 

temasa geçtiğinde yangın tehlikesini dikkate değer bir şekilde artırır 

ve yangın mevcut ise yoğunluğunu artırır. Organik peroksitler, 

oksitleyici sınıfındadır. 

Alınacak önlemler: Maddenin yanıcı maddeler ile hiçbir 

şekilde temas etmemesi sağlanmalıdır. Bu maddeler başlamış 
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yangınları artırır ve yangının söndürülmesini zorlaştırır. 
 

F : Kolay yanabilir (Highly Flammable) 
21 °C’nin altında parlama noktasına sahip sıvılar kolay 

yanabilir sembolü ile gösterilir. Hafif bir ısınma ve aleve maruz 

kalma durumunda hemen yanmaya başlar. Bu sembole sahip katı 

maddeler ve karışımlar ise kısa bir süre için bile ateşleyici bir 

kaynak ile temas ettiklerinde kolaylıkla yanabilir ve ateşleyici 

kaynaktan ayrıldıkları durumda dahi yanmaya devam eder. 

Alınacak önlemler: Kolay yanabilen maddeler açık alev, 

kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 
 

 

F+: Çok kolay yanabilir (Extremely flammable) 
Parlama noktası 0°C’nin altında olan ve kaynama noktası 

maksimum 35 °C olan sıvılar bu sembolle gösterilir. Normal hava 

basıncında ve ortalama bir sıcaklıkta yanabilen gaz ve gaz 

karışımları da son derece kolay yanabilir sınıfında yer alır. 

Alınacak önlemler: Çok kolay yanabilen maddeler açık alev, 

kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

 

 

 

 

 

T : Zehirli (Toxic) 
Az bir miktarı yutulduğunda, solunduğunda veya cildin 

absorbsiyonu yoluyla vücuda girdiğinde sağlık üzerinde dikkate 

değer derecede zarar veren bazen ölüme neden olan maddelerdir. 

Alınacak önlemler: Bu sembole sahip maddelerin insan 

vücudu ile hiçbir şekilde temas etmemesi sağlanmalıdır. Bu tür bir 

madde ile temas ettiyseniz hemen doktora gidiniz. Zehirli 

maddelerin taşınması için bu konuda     hazırlanmış özel talimatlara 

uyunuz. 

 

T +: Çok zehirli (Very toxic) 
Az bir miktarı yutulduğunda, solunduğunda veya cildin 

absorbsiyonu yoluyla vücuda girdiğinde sağlık üzerinde dikkate 

değer derecede zarar veren bazen ölüme neden olan maddelerdir. 

Alınacak önlemler: Bu sembole sahip maddelerin insan 

vücudu ile hiçbir şekilde temas etmemesi sağlanmalıdır. Bu tür bir 

madde ile temas ettiyseniz hemen doktora gidiniz. Zehirli 

maddelerin taşınması için bu konuda hazırlanmış özel talimatlara 

uyunuz. 
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C : Korrozif (Corrosive) 
Bu sembole sahip maddeler canlı doku ile temas ettiğinde 

zarar verir, ciddi yanıklara neden olur. 

Alınacak önlemler: Korrozif malzemelerle çalışılırken 

gözleri, cildi ve elbiseleri korumak için özel önlemler alınmalıdır. 

Buharları solunmamalıdır. Herhangi bir kaza durumunda veya 

kendinizi iyi hissetmediğiniz durumda hemen doktora gidiniz. 

 

Xn: Zararlı (Harmful) 
Zararlı sembolü ile gösterilen maddeler sağlığa, zehirli 

sembolü ile gösterilen maddelerden daha az zarar verir. Bu tür 

maddelerin solunması, yutulması ve cilt yoluyla absorbsiyonu akut 

veya kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. 

Alınacak önlemler: Zararlı maddelerin insan vücudu ile teması 

önlenmelidir. 
 

 

Xi: Tahriş edici (Irritating) 
Tahriş edici maddeler, anlık, uzun süreli ve tekrar eden 

temaslarda ciltte ve mukoz dokuda iltihap ve tahriş oluşmasına 

neden olur. Cilt ile temas etmeleri durumunda hassasiyet oluşturur. 

Alınacak önlemler: Xi sembolüne sahip kimyasal 

malzemelerin göz ve ciltle temas etmemeleri sağlanmalı ve 

buharları solunmamalıdır. 

 

 

N: Çevre için tehlikeli (Dangerous for the environment) 
Çevre için tehlikeli maddeler suya veya toprağa karıştığında 

hemen veya daha sonra doğada zarar oluşturur. 

Alınacak önlemler:Bu tür malzemelerin kanalizasyona, su 

kaynaklarına ve toprağa verilmemeleri sağlanmalıdır. Atıkların yok 

edilmeleri konusunda özel düzenlemelere uyulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Siyah beyaz banyoları tekniğine uygun hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Siyah beyaz banyo için ana malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Siyah beyaz banyo kimyasallarını seçiniz. 

 Temel banyo araçlarını seçiniz. 

 Malzemeleri seçerken en kullanışlı ve 

verimli olanlarını tercih ediniz. 

 Kimyasalların son kullanma tarihlerine 

dikkat ediniz. 

 

 

 

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. Siyah beyaz banyo için ana malzemeleri belirlediniz mi?   

2. Siyah beyaz banyo kimyasallarını seçtiniz mi?   

3. Temel banyo araçlarını seçtiniz 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. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Genel olarak filmlerde ya da kâğıtlarda oluşturulan gizli görüntüyü görülebilir 

kılmak için yapılan işleme banyo denir.  

 

2. (   ) Emniyet ışığı, karanlık odada kullanılan film ve kartları etkilemeyen 

kırmızı ya da turuncu renkli çalışma ışığıdır. 

 

3. (   ) Fotoğraf film ve kâğıtlarında görüntünün oluşturulabilmesi için kullanılan 

ve gümüş tuzlarından oluşan ışığa karşı duyarlı katmana duyar kat adı verilir. 

 
4. (   ) Spiraller, çeşitli boyutlardaki filmlerin banyo edilmeleri için ışık geçirmeyen fakat 

kimyasal eriyiklerin doldurulup boşaltılmasını olanaklı kılan ve böylece filmlerin 

banyo edilmesi işlemlerinin ışık altında da yapılabilmesini sağlayan çelik ya da bakalit 

gibi maddelerden yapılmış kaplardır. 

 

5. (   ) İkinci banyoda kart üzerine pozlanan gizli görüntü görülebilir hâle gelir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. ………….. banyosu  ile film artık ışıktan etkilenmez hâle gelir. 

 

7. …………….    ……………..   iki ayrı eriyikten oluşan, metol ve hidrokinon içeren 

kontrast kâğıt banyosudur. 

 

8. Belitski hafifletme eriği ………….. için asit saptama banyolarında tonları açıcı olarak 

kulanılan ferrik potasyum sitrat ya da oksalat eriğidir. 

 

9. …………..  maddelerin insan vücudu ile teması önlenmelidir. 

 

10. ………….. sembolü/harfi ile gösterilen tehlike uyarı işaretinin anlamı “Çevre için 

tehlikeli maddeler suya veya toprağa karıştığında hemen veya daha sonra doğada zarar 

oluşturur.” şeklinde açıklanabilir. 

 

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–4 
 

 

 

 

Siyah beyaz karanlık odanın temizlik ve bakımını hijyen kurallarına ve donanımların 

kullanım kılavuzuna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakın çevrenizde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait karanlık odaları 

ziyaret ederek gözlem yapınız. 

 

4. SİYAH-BEYAZ KARANLIK ODA 

TEMİZLİK VE BAKIMI 
 

4.1. Siyah Beyaz Karanlık Odanın Periyodik Temizlik ve Bakımı 
 

Çalışmaların bitiminde karanlık odanın genel temizliği için sırası ile şu işlemleri 

yapmalısınız: 

 

 Karanlık odada çalışmaya başlamadan önce gerekli kontroller yapılır, eksik 

malzeme varsa tamamlanır. Malzemelerin yerinde ve düzenli olması 

sağlanmalıdır.  

 Karanlık odadaki tüm araç ve gereçlerin fişleri prizlerinden çıkarılmalıdır. 

 Kimyasallardan kalan artıklar (şişe, ambalaj malzemeleri vb.) çöp kutusuna 

atılmalıdır. 

 Kullanılan banyolar, banyo küvetlerinden saklama kaplarına süzülerek 

boşaltılmalıdır. 

 Kullanılan kimyasal malzemelerin kapakları kapatılarak (Hava almamaları 

sağlanmalıdır.) dolaplara konulmalıdır.  

 Karanlık odanın ıslak bölümü bir sonraki çalışma için hazır hâle getirilip 

tezgâhlar ıslak bezle silinmeli, lavabolar iyice fırçalanmalıdır.  

 Küvetler ve kullanılan ölçekli kaplar kimyasal tortularından arındırılmalıdır. 

 Son olarak karanlık oda, tozdan arındırılmak için elektrik süpürgesiyle 

temizlenir. Yerler ise sağlığa uygun malzemelerle silinir. 

 

4.2. Donanım ve Makinelerin Periyodik Temizlik ve Bakımı 
 

Temiz ve düzenli çalışmak karanlık odanın olmazsa olmaz kurallarından biridir. 

Çalışmaların bitiminde mutlaka karanlık odanın ve kullanılan araç gereçlerin temizliğini 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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yapmalıyız. Ayrıca çalışmalar sırasında titiz, düzenli ve temiz olmak zorundayız. Bu 

yaptığımız işe gösterdiğimiz saygının bir göstergesidir.  

 

Karanlık odadaki iş yoğunluğuna göre belirli aralıklarla temizlik ve bakım 

yapılmalıdır. Yıpranan veya aşınan donanım ve makineler değiştirilmelidir. 

 

4.3. Araç Gereç ve Malzemelerin Temizlik ve Bakımı 
 

Karanlık odada bulunan agrandizör, poz saati vb. aletler yumuşak bir bezle, 

objektifleri ise güderi parçası ile silinmelidir. Makinelerin kullanım kılavuzlarında belirtilen 

bakımları düzenli yapılmalıdır.  

 

Resim 4.1: Güderi 

4.4. Temizlik ve Bakım Yaparken Uyulması Gereken Kurallar 
 

Banyo ve baskı işlemleri sırasında bir önlük giymek, elimizin altında bez, lastik 

eldiven gibi temizlik malzemeleri bulundurmak bir alışkanlık hâline gelmelidir. 

Kullandığımız malzemeyi hemen temizleyerek kendi yerine kaldırmak da bir sonraki 

çalışmalar için bize kolaylık sağlar. 

 

Araç gereç ve makinelerden azami fayda sağlayabilmek ve çabuk yıpranmalarını 

önlemek için düzenli olarak her kullanımdan sonra gerekli temizlik ve bakımlarını yapmak 

gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Siyah beyaz karanlık odanın temizlik ve bakımını hijyen kurallarına ve donanımların 

kullanım kılavuzuna uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Karanlık odanın yer ve zeminlerini hijyen 

malzemeleri ile silerek temizleyiniz. 

 Karanlık odayı havalandırınız. 

 Karanlık odada bulunan makine ve 

ekipmanın bakım ve temizliğini yapınız. 

 Hijyen malzemelerini eldivensiz 

kullanmayınız. 

 Karanlık odayı kullanmadan önce ve 

kullandıktan sonra mutlaka 

havalandırınız. 

 Kullanım kılavuzlarını mutlaka 

okuyunuz ve uyarılara dikkat ediniz. 

 

 

 

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. Karanlık odanın yer ve zeminlerini hijyen malzemeleri ile silerek 

temizlediniz mi? 
  

2. Karanlık odayı havalandırdınız mı?   

3. Karanlık odada bulunan makine ve ekipmanın bakım ve temizliğini 

yaptınız 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. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kullanılan kimyasal malzemelerin kapakları kapatılmadan dolaplara koyulmalıdır.  

 

2. (   ) Küvetler ve kullanılan ölçekli kaplar kimyasal tortularından arındırılmalıdır. 

 

3. (   ) Karanlık odadaki iş yoğunluğuna göre belirli aralıklarla temizlik ve bakım 

yapılmalıdır.  

 

4. (   ) Makinelerin kullanım kılavuzlarında belirtilen bakımları düzenli yapılmalıdır.  

 
5. (   ) Kullandığımız malzemeyi hemen temizleyerek kendi yerine kaldırmak da bir 

sonraki çalışmalar için bize kolaylık sağlar.  

 

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  

 

1. (   ) Karanlık oda genel olarak amatör ya da profesyonel olarak çekilen 

fotoğrafların banyo edilmesi ve karta basılması işlevini yerine getirir.  

 

2. (   ) Karanlık odanın duvar rengi açık renk boyanmalı ancak ışık yansımalarına engel 

olmak için mat bir boya kullanılmalıdır.  

 
3. (   ) Koruyucu maddeler banyo kimyasallarının ömrünü uzatmaz.  

 

4. (   ) Poz saati filmdeki görüntünün kart üzerine aktarılması aşamasında 

pozlama süresini ayarlayamaya yarayan bir çeşit zaman ölçerdir.  

 

5. (   ) Film banyosu yaparken tankın sallanma işlemi her zaman aynı yönde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız.  

 

6. …………  banyo boşaltıldıktan (Tanktan banyonun boşaltılması ışıkta tankın banyo 

boşaltma kapağı açıldıktan sonra yapılır.) sonra durdurma banyosu (ara banyo) tanka 

konur ve 5-6 sn. bekletildikten sonra tespit (2.banyo) banyosu tanka konur. 

 

7. ………….. asla rulo hâlinde bırakılmamalıdır. 

 

8. …………..  objektifi odak uzaklığı film formatına bağlı olarak değişir. 

 

9. ………….. , kullanılan kimyasallarla elimiz temas etmeden kartları tutmaya, 

çevirmeye ve hareket ettirmeye yarayan ahşap malzemeden yapılmış araçtır. 

 

10. ……………    ……….. baskı yaparken kullanacağınız ışıktır, çok güçlü olmaması ve 

ıslak bölümden uzakta olmasında fayda vardır. 

 
 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Spiral 

7 Karanlık 

8 Tank 

9 Arşiv 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Saptama 

7 Beers geliştirici 

8 Negatifler 

9 Zararlı 

10 N 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Birinci banyo 

7 Negatifler 

8 Agrandizör 

9 Maşa 

10 Kırmızı ışık 
 

  



 

53 

 

KAYNAKÇA 
 BOUBAT Edouard, Fotoğraf Sanatı, İnkılap Yayınları, 1983. 

 DENİZ Hasan, Amatör Fotoğrafçılık, İnkılap Yayınları, 4. Baskı. 

 ERGİN Erhan, Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, İnkılap Yayınları, 1989. 

 ERTAN Güler, Bülent ERUTKU, Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, 

Say Yayıncılık, 2004. 

 FAZIL Ali, Genel Fotoğraf Bilgileri, İnkılap Yayınları, 1994. 

 FAZIL Ali, Temel Fotoğraf Bilgileri, İnkılap Yayınları, 1996. 

 GREENHILL Richard, Margaret MURRAY ve SPENCE Jo, Fotoğraf Sanatı, 

Remzi Kitabevi, 2003. 

 HEDGECOE, John, Siyah beyaz Fotoğraf Sanatı ve Karanlık Oda Teknikleri, 

Remzi Kitabevi, 4. Baskı, 2006. 

 KANBUROĞLU Özer, A’ dan Z’ ye Fotoğraf, Say Yayıncılık, 2. Baskı, 2007. 

 KANBUROĞLU Özer, Temel Fotoğraf Bilgisi, İstanbul, 2002. 

 TURAN Ergün, Siyah beyaz Baskı, Say Yayınları, 2007. 

 TURAN Ergün, Siyah beyaz Negatif, Say Yayıncılık, 2004. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 


