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Bölüm 5: Renk

Renkler RGB veya CMYK gibi bir renk modeli kullanılarak birçok şekilde tanımlanabilir. Görüntünüzle çalışırken, 

renkleri renk modellerinden birini kullanarak belirtirsiniz. Photoshop uygulamasında, görüntünüz için uygun olan 

renge yaklaşımı ve nasıl kullanılacağını seçersiniz.

Renk hakkında

Rengi anlama

Renklerin nasıl oluşturulduğunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamanız, Photoshop uygulamasıyla daha verimli 

çalışmanıza olanak verir.  Bir efekti yanlışlıkla elde etmek yerine, temel renk teorisini anlamış olmanız sayesinde, 

tutarlı sonuçlar üretirsiniz.

Ana renkler

Toplamsal ana renkler, farklı kombinasyonlar halinde birbirlerine eklendiğinde, görünür ışık tayfındaki bütün 

renkleri üreten üç ışık rengidir (kırmızı, yeşil ve mavi).  Eşit oranda kırmızı, mavi ve yeşil ışık eklendiğinde beyaz renk 

oluşur.  Kırmızı, mavi ve yeşil ışığın tamamen yokluğu, siyah rengi verir.  Bilgisayar monitörleri, renk oluşturmak için 

toplamsal ana renkler kullanan aygıtlardır.

Toplamsal renkler (RGB)
R. Kırmızı(R)  G. Yeşil(G)  B. Mavi(B)  

Eksiltici ana renkler, farklı kombinasyonlarda bir renk tayfı oluşturan pigmentlerdir. Yazıcılarda, monitörlerin aksine, 

eksiltici karıştırmayla renkleri üretmek için eksiltici ana renkler (camgöbeği, macenta, sarı ve siyah pigmentler) 

kullanılır.  "Eksiltici" teriminin kullanılmasının nedeni, ana renklerin karıştırılmadan önce saf olmaları ve 

karıştırıldıktan sonra ana renklerin daha az saf sürümleri olan renklerin elde edilmesidir. Örneğin turuncu, 

macentayla sarının birbiriyle çıkartımsal olarak karıştırılmasıyla elde edilir.
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Çıkartımsal renkler (CMYK)
C. Siyan  M. Macenta  Y. Sarı(Y)  K. Siyah  

Renk çarkı

Renk bileşenlerini ayarlama konusunda deneyimsizseniz, renk dengesi üzerinde çalışırken standart renk çarkı 

diyagramını elinizin altında tutmanıza yardımcı olur.  Bir renk bileşenindeki değişikliğin diğer renkleri nasıl 

etkilediğini ve değişikliklerin RGB ve CMYK renk modelleri arasında nasıl çevrildiğini önceden tahmin edebilmek için 

renk çarkını kullanabilirsiniz. 

Renk çarkı
R. Kırmızı(R)  Y. Sarı(Y)  G. Yeşil(G)  C. Siyan  B. Mavi(B)  M. Macenta  

Örneğin, herhangi bir rengin karşıtını renk çarkında artırarak o rengi azaltabilirsiniz; tersi de uygulanabilir. Standart 

renk çarkında birbirine karşıt olan renklere tamamlayıcı renkler denir.  Aynı şekilde, çark üzerindeki birbirine bitişik 

iki rengi ayarlayarak veya hatta karşıtına bitişik iki rengi ayarlayarak bir rengi artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Bir CMYK görüntüde pembe rengi, ya pembe miktarını azaltarak ya da tamamlayıcı rengi olan yeşili (renk çarkında 

pembenin karşı tarafındaki rengi) artırarak azaltabilirsiniz.  Bir RGB görüntüde pembe rengi, kırmızıyı ve maviyi 

kaldırarak veya yeşil ekleyerek azaltabilirsiniz.  Bu ayarlamaların tümü, genel renk dengesinin daha az pembe 

içermesiyle sonuçlanır.

Ayrıca bkz. 

“Adobe Renk Seçici ile renk seçme” sayfa 124

Renk modelleri, alanları ve modları

Renk modeli, dijital görüntülerde gördüğümüz ve kendileriyle çalıştığımız renkleri tanımlar.  RGB, CMYK veya HSB 

gibi her renk modeli, rengin tanımlanmasında (çoğunlukla sayısal) farklı birer yöntemi temsil eder.

Renk uzayı, renk modelinin bir varyantıdır ve kendine özgü bir renk gamutuna (aralığına) sahiptir. Örneğin, RGB renk 

modeli içinde birçok renk uzayı vardır: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB vb. 
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Sözgelimi monitörünüz veya yazıcınız gibi her aygıtın kendi renk uzayı vardır ve yalnızca o gamuttaki renkleri yeniden 

üretebilir.  Görüntü bir aygıttan başka bir aygıta geçtiğinde, her aygıt RGB veya CMYK değerlerini kendi renk uzayına 

göre yorumladığından, görüntünün renkleri değişebilir.  Görüntüleri taşırken, çoğu rengin aynı veya yeterince benzer 

olarak tutarlı görünmesini sağlamak için renk yönetimini kullanabilirsiniz.  Bkz. “Neden renkler bazen eşleşmez” 

sayfa 134.

Photoshop uygulamasında bir belgenin renk modu, üzerinde çalıştığınız görüntüyü görüntülemek ve yazdırmak için 

kullanılan renk modelini belirler. Photoshop uygulaması, kendi renk modlarını, yayıncılıkta kullanılan görüntülerde 

yararlı olan renk modellerindeki renk modlarına dayandırır.  RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi), CMYK (Camgöbeği, Pembe, 

Sarı, Siyah), Lab Renk (CIE L* a* b* renk moduna dayalı) ve Gri Tonlamalı arasından seçim yapabilirsiniz.  Photoshop 

uygulamasında, Dizine Alınmış Renk ve Çift Ton gibi özel renk çıktılarına ilişkin modlar da vardır.  Renk modları, bir 

görüntün renk sayısını, kanal sayısını ve dosya boyutunu belirler.  Seçilen renk modu aynı zamanda, hangi araçların 

ve dosya formatlarının kullanılabileceğini de belirler. 

Bir görüntüdeki renklerle çalışırken, dosyadaki sayısal değerleri ayarlamaktasınızdır.  Sayısal bir renk değerini renk 

olarak düşünmek daha kolaydır, ama aslında bu sayısal değerler kendi içinde mutlak renkler değildir; bunların sadece, 

rengi üreten aygıtın renk uzayı içinde renk olarak birer anlamı vardır.

Ayrıca bkz. 

“Renk modları” sayfa 113

Renk tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını ayarlama

İnsanın renk algısına dayalı olarak HSB modeli, rengin üç temel özelliğini tanımlar:

Ton Bir nesneden yansıyan veya nesnenin içinden iletilen renk.  Standart renk çarkı üzerinde bir konum olarak ölçülür 

ve 0° ile 360° arasında bir derece olarak ifade edilir.  Yaygın kullanım şeklinde ton, kırmızı, turuncu veya yeşil gibi, 

rengin adıyla tanımlanır. 

Doygunluk Rengin kuvveti veya saflığı (bazen kroma olarak adlandırılır).  Doygunluk, tonla orantılı olarak gri 

miktarını temsil eder; % 0 (gri) ile % 100 (tam doygun) arasında bir yüzdeyle ölçülür.  Standart renk çarkında 

doygunluk, merkezden kenara doğru artar.

Parlaklık Rengin göreli açıklığı veya koyuluğu; çoğunlukla, % 0 (siyah) ile % 100 (beyaz) arasında bir yüzde olarak 

ölçülür.

HSB renk modeli
H. Ton  S. Doygunluk  B. Parlaklık  
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Renk modları

RGB Renk modu

Photoshop RGB Renk modunda, her piksele bir yoğunluk değeri atanan RGB modeli kullanılır.  Kanal başına 8 bitlik 

görüntülerde yoğunluk değerleri, renkli bir görüntüdeki her RGB (kırmızı, yeşil, mavi) bileşen için 0 (siyah) ile 255 

(beyaz) arasında değişir. Örneğin, açık kırmızı rengin R değeri 246, G değeri 20, B değeri 50'dir. Üç bileşenin değeri de 

eşit olduğunda sonuç, nötr bir gri tondur.  Tüm bileşenlerin değerleri 255 olduğunda sonuç saf beyaz, değerler 0 

olduğunda saf siyahtır.

RGB görüntülerde renkleri ekranda oluşturmak için üç renk veya kanal kullanılır. Kanal başına 8 bitlik görüntülerde 

üç kanal, her piksel için 24 bitlik (8 bit x 3 kanal) renk bilgisine çevrilir. 24 bitlik görüntülerle üç kanal, piksel başına 

en çok 16,7 milyon renk üretebilir. 48 bitlik (kanal başına 16 bit) ve 96 bitlik (kanal başına 32 bit) görüntülerde piksel 

başına daha da fazla renk üretilebilir. RGB modeli, yeni Photoshop görüntülerde varsayılan mod olmanın yanı sıra, 

bilgisayar monitörlerinde renkleri görüntülemekte kullanılır. Bu, Photoshop'un CMYK gibi RGB'den farklı renk 

modlarında çalışırken CMYK görüntüyü ekranda görüntülenmek üzere RGB'ye dönüştürmesi anlamına gelir.

RGB standart bir renk modeli olmakla birlikte, temsil edilen renklerin kesin aralığı, uygulamaya veya görüntü aygıtına 

göre değişebilir.  Photoshop uygulamasındaki RGB Renk modu, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz 

çalışma alanı ayarlarına göre değişir.

Ayrıca bkz. 

“Renk çalışma alanları hakkında” sayfa 153

CMYK Renk modu

CMYK modunda proses mürekkeplerinin her biri için her piksele birer yüzde değeri atanır.  En açık (vurgu) renklere 

atanan proses mürekkep renkleri yüzdesi düşük, koyu (gölge) renklere atanan yüzde yüksektir.  Örneğin, açık bir 

kırmızı % 2 camgöbeği, % 93 pembe, % 90 sarı ve % 0 siyah içerebilir.  CMYK görüntülerde dört bileşen de % 0 

değerinde olduğunda saf siyah üretilir.

Proses renkler kullanılarak yazdırılacak bir görüntü hazırlarken CMYK modunu kullanın.  Bir RGB görüntünün 

CMYK görüntüye dönüştürülmesi renk ayrımı oluşturur. RGB görüntüyle başlarsanız, RGB olarak düzenleyip 

düzenleme işlemleri tamamlandıktan sonra CMYK'ye dönüştürmek en iyi yoldur. RGB modunda asıl görüntü 

verilerini değiştirmeksizin CMYK dönüştürmenin etkilerinin benzetimini görmek için, Prova Ayarı komutlarını 

kullanabilirsiniz.  Ayrıca, taranmış veya yüksek teknolojili sistemlerden içe aktarılmış CMYK görüntüler üzerinde 

doğrudan çalışmak için de CMYK modunu kullanabilirsiniz.

CMYK standart bir renk modeli olmakla birlikte, temsil edilen renklerin kesin aralığı, basımevi ve baskı koşullarına 

göre değişebilir.  Photoshop uygulamasındaki CMYK Renk modu, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz 

çalışma alanı ayarlarına göre değişir.

Ayrıca bkz. 

“Renk çalışma alanları hakkında” sayfa 153

“Yazılımla prova renkleri” sayfa 143
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Lab Renk modu

CIE L*a*b* renk modeli (Lab), rengin insan tarafından algılanış şeklini temel alır.  Lab modelindeki sayısal değerler, 

normal görme yeteneğine sahip bir insanın gördüğü tüm renkleri tanımlar.  Lab modeli bir aygıtın (sözgelimi monitör, 

masaüstü yazıcısı veya dijital kamera) renkleri oluşturması için belirli bir renk verici öğeden ne kadar gerektiğinden 

ziyade rengin nasıl göründüğünü tanımladığından, Lab modeli aygıttan bağımsız bir renk modeli olarak kabul edilir. 

Renk yönetimi sistemleri Lab modelini, bir rengi bir renk uzayından diğerine, sonuçları önceden tahmin edilebilecek 

şekilde dönüştürmek için kullanır.

Lab Renk modunda, 0'dan 100'e kadar değişebilen bir açıklık bileşeni (L) vardır. Adobe Renk Seçici'de ve Renk 

panelinde a bileşeni (yeşil-kırmızı ekseni) ve b bileşeni (mavi-sarı ekseni) +127 ile –128 arasında değişebilir. 

Photoshop uygulamasında Lab görüntüleri Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, 

Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 veya Photoshop DCS 2.0 formatlarında kaydedilebilir.  Photoshop 

uygulamasında 48 bitlik (kanal başına 16 bit) Lab görüntülerini Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, 

Photoshop Raw veya TIFF formatlarında kaydedebilirsiniz.

Not:  DCS 1.0 ve DCS 2.0 formatlarında dosya, açıldığı zaman CMYK renge dönüştürülür.

Gri Tonlama modu

Gri Tonlama modunda, bir görüntüde grinin farklı tonları kullanılır.  8 bitlik görüntülerde grinin en çok 256 tonu 

bulunabilir.  Gri tonlamalı görüntünün her pikselinin parlaklık değeri 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında değişir.  16 ve 

32 bitlik görüntülerdeki ton sayısı, 8 bitlik görüntülerdekinden çok daha fazladır. 

Gri ton değerleri, siyah mürekkep kapsamının yüzdesiyle de ölçülebilir (% 0 beyaza, % 100 siyaha eşittir). 

Gri Tonlama modunda, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz çalışma alanı ayarlarıyla tanımlanan aralık 

kullanılır.

Ayrıca bkz. 

“Renk çalışma alanları hakkında” sayfa 153

Bitmap modu

Bitmap modunda, bir görüntüdeki pikselleri temsil etmek için iki renk değerinden (siyah veya beyaz) biri kullanılır.  

Bitmap modundaki görüntüler, bit derinlikleri 1 olduğundan, bit eşlemli 1 bitlik görüntüler olarak adlandırılır.

Çift ton modu

Çift ton modu, birden dörde kadar özelleştirilmiş mürekkep kullanarak, tek tonlu, çift tonlu (iki renkli), üç tonlu (üç 

renkli) ve dört tonlu (dört renkli) gri tonlamalı görüntüler oluşturur.

Ayrıca bkz. 

“Çift tonlama hakkında” sayfa 511

Dizinlenmiş Renk modu

Dizinlenmiş Renk modu, en çok 256 renkli 8 bitlik görüntü dosyaları üretir.  Photoshop, dizinlenmiş renge 

dönüştürürken, görüntüdeki renkleri saklayan ve dizinleyen bir Renk Arama Tablosu (CLUT) oluşturur. Asıl 

görüntüdeki bir renk tabloda yoksa program en yakın rengi seçer veya mevcut renklerden yararlanarak o rengin 

benzetimini yapmak için renk taklidi kullanır. 
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Renk paleti sınırlı olmakla birlikte, dizinlenmiş renk modu, dosya boyutunu küçültebilir, yine de multimedya 

sunumları, Web sayfaları ve benzerleri için gereken görsel kaliteyi korur.  Bu modda yapılabilecek düzenleme işlemleri 

sınırlıdır.  Kapsamlı düzenleme için, geçici olarak RGB moduna dönüştürmeniz gerekir.  Dizinlenmiş renk dosyaları 

Photoshop uygulamasında, BMP, DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim), GIF, Photoshop EPS, Large 

Document Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® veya TIFF 

formatlarında kaydedilebilir.

Çok Kanal modu

Çok Kanal modundaki görüntüler her kanalda grinin 256 düzeyini içerir ve özel baskılar için kullanışlıdır. Photoshop 

uygulamasında Çok Kanal modundaki görüntüler Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw 

veya Photoshop DCS 2.0 formatlarında kaydedilebilir.

Görüntüler Çok Kanal moduna dönüştürülürken şu ilkeler geçerlidir:

• Orijinal görüntüdeki renk kanalları, dönüştürülen görüntüde spot renk kanallarına dönüşür. 

• CMYK görüntü Çok Kanal moduna dönüştürüldüğünde, camgöbeği, pembe, sarı ve siyah spot renk kanalları 

oluşturulur.

• RGB görüntü Çok Kanal moduna dönüştürüldüğünde, camgöbeği, pembe ve sarı spot renk kanalları oluşturulur.

• RGB, CMYK veya Lab görüntüden bir kanal silindiğinde, görüntü otomatik olarak Çok Kanal moduna 

dönüştürülür. 

• Çok kanallı bir görüntüyü dışa aktarmak için, Photoshop DCS 2.0 formatında kaydedin.

Renk modları arasında dönüştürme

Bir görüntüyü başka bir renk moduna dönüştürme

Bir görüntüyü orijinal modundan (kaynak moddan) başka bir moda (hedef moda) dönüştürebilirsiniz.  Görüntü için 

farklı bir renk modu seçtiğinizde, görüntüdeki renk değerlerini kalıcı olarak değiştirmiş olursunuz. Örneğin, bir RGB 

görüntüyü CMYK moduna dönüştürdüğünüzde, (Renk Ayarları iletişim kutusundaki CMYK çalışma alanı ayarıyla 

tanımlanmış olan) CMYK gamutunun dışında kalan RGB renk değerleri, gamutun kapsamına girecek şekilde 

ayarlanır. Dolayısıyla, bazı görüntü verileri kaybolabilir ve görüntüyü CMYK modundan tekrar RGB moduna 

dönüştürürseniz, kaybolan veriler geri yüklenemez.

Görüntüleri dönüştürmeden önce en iyisi şunları yapmaktır:

• Düzenleme işlemlerinden mümkün olduğunca çoğunu orijinal görüntü modunda (çoğu tarayıcının veya dijital 

oluşturduğu görüntüler için çoğunlukla RGB modunda veya geleneksel tamburlu tarayıcıların oluşturduğu veya 

Scitex sisteminden içe aktarılan görüntüler için CMYK modunda) yapın. 

• Dönüştürme işleminden önce görüntünün yedek kopyasını kaydedin.  Görüntünüzün kopyasını, bütün katmanları 

içerecek şekilde kaydetmeye dikkat edin ki dönüştürmeden sonra görüntünün orijinal kopyasını düzenleyebilin.

• Dönüştürmeden önce dosyayı düzleştirin.  Mod değiştiğinde, renklerin katman karıştırma modları arasındaki 

etkileşimi de değişir.

Not:  Çoğu durumda dosyayı dönüştürmeden önce düzleştirmek istersiniz. Ancak bu şart değildir ve bazı durumlarda 

istenmeyen bir işlemdir (örneğin dosya vektör metin katmanları içerdiğinde). 

❖ Görüntü > Mod'u seçin ve alt menüden, istediğiniz modu seçin.  Etkin görüntüye uygun olmayan modlar menüde 

soluk görünür.
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Çok Kanal, Bitmap veya Dizinlenmiş Renk moduna dönüştürüldüğünde görüntüler düzleştirilir, çünkü bu modlarda 

katman desteği yoktur.

Bir eyleme koşullu mod değişikliği ekleme

Bir mod değişikliği için koşullar belirleyerek, dönüştürmenin, tek dosyaya veya toplu halde bir dizi dosyaya sırayla 

uygulanan bir dizi komuttan oluşan bir eylem sırasında gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.  Mod değişikliği bir eylemin 

parçasıysa, açılmakta olan dosya eylemde belirlenen kaynak modunda değilse hata ortaya çıkabilir.  Örneğin, bir 

eylemdeki ilk adımın RGB kaynak modundaki bir görüntüyü CMYK hedef moda dönüştürmek olduğunu varsayın.  

Bu eylemin Gri Tonlama modunda veya RGB dışındaki herhangi bir modda uygulanması hatayla sonuçlanır. 

Bir eylemi kaydettiğinizde, kaynak modu olarak bir veya birden çok mod belirlemek ve hedef modu olarak bir mod 

belirlemek için Koşullu Mod Değişikliği komutunu kullanabilirsiniz. 

1 Eylemi kaydetmeye başlayın.

2 Dosya > Otomatikleştir > Koşullu Mod Değişikliği'ni seçin.

3 Koşullu Mod Değişikliği iletişim kutusunda, kaynak modu için bir veya birden çok mod seçin.  Mümkün olan tüm 

modları seçmek veya hiçbir mod seçmemek için Tümü veya Yok düğmelerini kullanın.

4 Mod açılır menüsünden hedef mod seçin.

5 Tamam'ı tıklatın.  Koşullu mod değişikliği, Eylemler panelinde yeni adım olarak belirir. 

Ayrıca bkz. 

“Eylemlerle otomatikleştirme” sayfa 641

Renkli fotoğrafı Gri Tonlama moduna dönüştürme

1 Siyah-beyaza dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı açın.

2 Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin.

3 İptal'i tıklatın. Photoshop görüntüdeki renkleri siyaha, beyaza ve grinin tonlarına dönüştürür.

Not:  Renkli bir fotoğraf Gri Tonlama moduna dönüştürüldüğünde daha küçük bir dosya boyutu elde edilir, ancak renk 

bilgileri kullanımdan kaldırılır ve sonuç olarak iki benzer gri tonu tamamen aynı gri tonuna dönüştürülebilir. Renkli bir 

görüntü siyah beyaza dönüştürüldüğünde oldukça büyük bir dosya boyutu elde edilir, ancak renk bilgileri saklanır ve 

renklerden grinin tonlarına eşleme yapmanıza izin verilir. 

Ayrıca bkz. 

“Renkli görüntüyü siyah beyaza dönüştürme” sayfa 181

Bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürme

Bir görüntü Bitmap moduna dönüştürüldüğünde, görüntü iki renge indirgenerek, içerdiği renk bilgileri büyük ölçüde 

basitleştirilmiş ve dosya boyutu küçültülmüş olur.

Renkli bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürürken, önce Gri Tonlama moduna dönüştürün.  Böylece ton ve 

doygunluk bilgileri piksellerden çıkartılıp sadece parlaklık değerleri kalır.  Ancak, Bitmap modundaki görüntülerde 

sadece birkaç düzenleme seçeneği kullanılabildiğinden, çoğunlukla en iyisi görüntüyü Gri Tonlama modunda 

düzenleyip sonradan Bitmap moduna dönüştürmektir. 
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Not:  Bitmap modundaki görüntüler kanal başına 1 bitliktir.  Kanal başına 16 veya 32 bitlik bir görüntüyü Bitmap 

moduna dönüştürmeden önce 8 bitlik Gri Tonlama moduna dönüştürmeniz gerekir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Görüntü renkliyse, Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin.  Sonra Görüntü > Mod > Bitmap seçin.

• Görüntü gri tonlamalıysa, Görüntü > Mod > Bitmap seçin.

2 Çıktı için, Bitmap modundaki görüntünün çıktı çözünürlüğü için bir değer girin ve bir ölçü birimi seçin.  

Varsayılan değer olarak, hem girdi hem de çıktı çözünürlüğü olarak mevcut görüntü çözünürlüğü seçilidir.

3 Kullan açılır menüsünden, aşağıdaki bitmap dönüştürme yöntemlerinden birini seçin:

% 50 Eşik Orta gri düzeyinin (128) üstünde gri değerine sahip pikselleri beyaza, bu düzeyin altında gri değerine sahip 

pikselleri siyaha dönüştürür.  Sonuç, görüntünün son derece yüksek kontrastlı siyah-beyaz versiyonudur.

Desen Renk Taklidi Görüntüyü dönüştürürken, gri düzeylerini siyah ve beyaz noktalardan oluşan geometrik yapılar 

halinde düzenler.

Dağıtma Renk Taklidi Görüntüyü, sol üst köşedeki pikselden başlayıp hata dağıtma işlemi kullanarak dönüştürür.  

Pikselin değeri orta grinin (128) üstündeyse piksel beyaza dönüştürülür; altındaysa siyaha dönüştürülür. Orijinal 

piksel ender olarak saf beyaz veya saf siyah olacağından, kaçınılmaz şekilde hata oluşur.  Bu hata, çevredeki piksellere 

aktarılır ve tüm görüntü boyunca dağıtılır; böylece ortaya grenli, film benzeri bir doku çıkar.

Yarım Ton Tram Dönüştürülen görüntüde yarım tonlu noktaların görünümünü taklit eder.  Yarım Ton Tram iletişim 

kutusunda gerekli değerleri girin:

• Sıklık için, tram sıklığı değerini girin ve bir ölçü birimi seçin.  Değer aralığı inç başına 1.000 - 999.999 satır, 

santimetre başına 0,400 - 400,00 satırdır.  Ondalık değerler girebilirsiniz.  Tram sıklığı, inç başına satır (lpi) 

cinsinden yarım tonlu tram ayarını belirler.  Sıklık, baskıda kullanılan kağıt kaynağına ve baskı türüne bağlıdır.  

Gazeteler genelde 85 satırlık tram kullanır.  Dergilerde 133 lpi ve 150 lpi gibi daha yüksek çözünürlükte tram 

kullanılır. Gereken tram sıklığı konusunda basımevinize danışın.

• Tram açısı için derece cinsinden -180 ile +180 arasında bir değer girin. Tram açısı, tramın yönüne işaret eder.  

Sürekli tonlu ve siyah-beyaz yarım tonlu tramlarda genellikle 45° açı kullanılır.

• Şekil için, istediğiniz nokta şeklini seçin. 

Önemli: Yarım tonlu tram, görüntüyle bütünleştirilir.  Görüntüyü yarım tonlu bir yazıcıda yazdırırsanız, yazıcı hem 

kendi yarım ton tramını hem de görüntüyle bütünleştirilmiş olan yarım tonlu tramı kullanır.  Bazı yazıcılarda bunun 

sonucunda Moire deseni ortaya çıkar.

Özel Desen Dönüştürülen görüntüde özel yarım tonlu tram görünümünü taklit eder.  Kalınlık değişikliklerine uygun 

düşen, tipik olarak çeşitli gri tonlarına sahip bir desen seçin.

Bu seçeneği kullanmak için önce bir desen tanımlar sonra gri tonlamalı görüntüyü bu deseni uygulayarak tramlarsınız.  

Tüm görüntüyü kaplaması için desenin de görüntü kadar büyük olması gerekir.  Yoksa desen döşenir.  Photoshop 

uygulamasıyla birlikte birkaç adet, yarım tonlu tram deseni olarak kullanılabilecek, kendiliğinden döşenen desen gelir. 

Dönüştürme işlemi için siyah-beyaz bir desen hazırlamak üzere önce görüntüyü gri tonlamaya dönüştürün, sonra 

birkaç kez üst üste Daha Fazla Bulanıklaştır filtresi uygulayın.  Bu bulanıklaştırma tekniği, koyu griden beyaza kayan 

kalın çizgiler oluşturur.
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Orijinal gri tonlamalı görüntü ve % 50 Eşik değeriyle dönüştürme yöntemi

Desen Renk Taklidi dönüştürme yöntemi ve Dağıtma Renk Taklidi dönüştürme yöntemi

Bitmap modundaki bir görüntüyü Gri Tonlama moduna dönüştürme

Bitmap modundaki bir görüntüyü düzenlemek için Gri Tonlama moduna dönüştürebilirsiniz.  Gri Tonlama modunda 

düzenlenen Bitmap modundaki bir görüntünün tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde aynı görünüme sahip 

olmayabileceğini unutmayın.  Örneğin, Bitmap modunda siyah olan bir pikselin Gri Tonlama modunda bir gri tonuna 

dönüşecek şekilde düzenlendiğini varsayın.  Görüntü tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde eğer gri değeri orta 

gri değerinin (128) üstündeyse o piksel beyaz olarak oluşturulur.

1 Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin.

2 Boyut oranı olarak 1 ile 16 arasında bir değer girin.

Boyut oranı, görüntünün daha küçük bir boyuta ölçeklenmesinde kullanılan çarpandır.  Örneğin, gri tonlamalı bir 

görüntüyü % 50 küçültmek için, boyut oranına 2 girin.  1'den büyük bir sayı girerseniz, program gri tonlamalı 

görüntüde tek bir pikseli oluşturmak için Bitmap modundaki birden çok pikselin ortalamasını alır.  Bu işlem, 1 bitlik 

bir tarayıcıda taranmış görüntüden, birden çok gri tonu oluşturmanızı sağlar. 

Gri tonlamalı veya RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme

Dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme işlemi, görüntüdeki renk sayısını en çok 256 olacak şekilde azaltır; bu sayı, 

GIF ve PNG-8 formatlarının ve birçok multimedya uygulamasının desteklediği standart renk sayısıdır. Bu 

dönüştürme, görüntüden renk bilgilerini silerek dosya boyutunu küçültür.

Dizinlenmiş renk moduna dönüştürmek için, kanal başına 8 bitlik, ya Gri Tonlamalı veya RGB modunda olan bir 

görüntüyle başlamanız gerekir.

1 Görüntü > Mod > Dizinlenmiş Renk'i seçin. 

Not:  Görünür tüm katmanlar düzleştirilir; gizli tüm katmanlar atılır.

Gri tonlamalı görüntülerde dönüştürme otomatik olarak gerçekleşir.  RGB görüntüleri için Dizine Alınmış Renk 

iletişim kutusu görüntülenir. 

2 Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda, değişikliklerin önizlemesini görüntülemek için, Önizleme'yi seçin.

3 Dönüştürme seçeneklerini belirleyin. 
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Dizine alınmış renk görüntüleri için dönüştürme seçenekleri

Bir RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürürken, Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda bir dizi 

dönüştürme seçeneği belirleyebilirsiniz.

Palet Türü Bir görüntünün dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürülmesinde kullanılabilecek çeşitli palet türleri 

vardır.  Algısal, Seçici ve Bağdaşık seçeneklerinde, mevcut görüntünün renklerine dayalı yerel bir palet kullanılmasını 

seçebilirsiniz.  Kullanılabilecek palet türleri şunlardır:

• Tam  Tam olarak RGB görüntüde yer alan renklerin kullanıldığı bir palet oluşturur; bu seçenek sadece görüntüde 

256 veya daha az renk kullanılmışsa geçerlidir. Görüntünün paleti görüntüdeki tüm renkleri içerdiğinden, renk 

taklidine gerek kalmaz. 

• Sistem (Mac OS) Mac OS sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan paletini 

kullanır. 

• Sistem (Windows) Windows sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan 

paletini kullanır. 

• Web Platform ne olursa olsun, Web tarayıcılarının görüntüleri 256 renkle sınırlı bir monitörde görüntülemek için 

kullandıkları 216 renkli paleti kullanır.  Bu palet, 8 bitlik Mac OS paletinin bir alt kümesidir.  Görüntüleri, 256 renkle 

sınırlı bir monitörde görüntülerken tarayıcının renk taklidi yapmasını önlemek için bu seçeneği kullanın.

• Yeknesak RGB renk küpündeki renkleri yeknesak olarak örnekleyerek bir palet oluşturur.  Örneğin, Photoshop 

her biri kırmızı, yeşil ve mavi renkten oluşan eşit aralıklı altı renk düzeyi alırsa, bu kombinasyon, 216 renkli tek tip bir 

palet üretir (6'nın küpü = 6 x 6 x 6 = 216).  Bir görüntüde görüntülenen renklerin toplam sayısı, en yakın mükemmel 

küpe (8, 27, 64, 125 veya 216) karşılık gelir; bu değer, Renkler metin kutusundaki değerden küçüktür.

• Doğal (Algısal) İnsan gözünün daha fazla hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur.

• Doğal (Seçici) Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web 

renklerinin korunmasına öncelik tanır.  Bu seçenek çoğunlukla, renk bütünlüğü en fazla olan görüntüleri üretir.

• Doğal (Bağdaşık) Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur.  Örneğin, sadece 

yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur.  Çoğu 

görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır.  Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce 

görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin.  Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu 

renklere ağırlık verir.

• Kalıp (Algısal) İnsan gözünün daha hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur. Birden fazla 

belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

• Kalıp (Seçmeli) Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web 

renklerinin korunmasına öncelik tanır.  Bu seçenek çoğunlukla, en fazla renk bütünlüğüne sahip görüntüleri üretir. 

Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

• Kalıp (Uyarlanır) Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur.  Örneğin, sadece 

yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur.  Çoğu 

görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır.  Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce 

görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin.  Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu 

renklere ağırlık verir. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

• Özel Renk Tablosu iletişim kutusunu kullanarak özel palet oluşturur.  Ya renk tablosunu düzenleyip sonradan 

kullanmak üzere kaydedin ya da önceden oluşturulmuş bir renk tablosunu yüklemek için Yükle'yi tıklatın.  Bu seçenek 

aynı zamanda, mevcut Bağdaşık paleti görüntüler; bu palet, bu görüntüde en sık kullanılmış olan renklerin 

önizlemesini yapmak için yararlıdır.
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• Geri Önceki dönüştürmenin özel paletini kullanarak, aynı özel paletle birkaç görüntü birden dönüştürmeyi 

kolaylaştırır.

Renk Sayısı Yeknesak, Algısal, Seçici veya Bağdaşık paletinde, Renkler için bir değer girerek, görüntülenecek tam renk 

sayısını (en çok 256) belirleyebilirsiniz.  Renkler metin kutusu, sadece dizinlenmiş renk tablosunun nasıl 

oluşturulacağını denetler.  Adobe Photoshop hala görüntüyü 8 bitlik, 256 renkli görüntü olarak ele alır.

Renk Kapsama Ve Saydamlık Dizinlenmiş renk tablosuna dahil edilecek renkleri belirlemek veya görüntüdeki 

saydamlığı belirlemek için, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

• Zorlanmış Belirli renklerin renk tablosunda içerilmesini zorlayan seçenekler sunar.  Siyah-Beyaz seçeneği, renk 

tablosuna saf siyah ve saf beyazı ekler; Ana Renkler kırmızıyı, yeşili, maviyi, camgöbeğini, pembeyi, sarıyı, siyahı ve 

beyazı ekler; Web seçeneği Web'de sorunsuzca görüntülenebilen 216 rengi ekler; Özel seçeneği, eklenecek özel renkler 

tanımlamanıza olanak verir.

• Saydamlık Dönüştürme sırasında görüntünün saydam alanlarının korunup korunmayacağını belirler.  Bu seçenek 

kullanıldığında, renk tablosuna saydam renkler için özel bir dizin girişi eklenir.  Bir seçenekteki işaretin kaldırılması, 

saydam alanları örtü rengiyle veya örtü rengi seçilmemişse beyazla doldurur.

• Örtü Görüntünün saydam alanlarına bitişik olan yumuşatılmış kenarları doldurmakta kullanılan arka plan rengini 

belirler.  Saydamlık seçildiğinde, kenarların aynı renkteki Web arka plan rengiyle bütünleşmesine yardımcı olmak için, 

kenar alanlarına örtü rengi uygulanır.  Saydamlık seçeneğindeki işaret kaldırılırsa, saydam alanlara örtü rengi 

uygulanır.  Örtü için Yok seçildiğinde, Saydamlık seçildiyse katı kenarlı saydamlık oluşturulur, seçilmediyse tüm 

saydam alanlar % 100 beyazla doldurulur.  Örtü seçeneklerinin kullanılabilmesi için görüntüde saydamlık bilgisinin 

bulunması gerekir.

Renk Taklidi Tam renk tablosu seçeneğini kullanmadığınız sürece, renk tablosu görüntüde kullanılan tüm renkleri 

içermeyebilir.  Renk tablosunda bulunmayan renklerin benzetimini yapmak için, renk taklidi kullanabilirsiniz.  Renk 

taklidi, eksik renklerin benzetimini yapmak için, mevcut renklerin piksellerini karıştırarak kullanır.  Menüden bir renk 

taklidi seçeneği belirleyin ve taklit miktarı için yüzde değeri girin.  Daha yüksek miktar, daha fazla sayıda rengi taklit 

eder ama dosya boyutunu büyütebilir.  Aşağıdaki renk taklidi seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

• Yok  Renk taklidi yapmak yerine, eksik renge en yakın rengi kullanır.  Bu seçenek, görüntüdeki renk tonları 

arasında keskin geçişlere neden olarak posterleştirme efekti oluşturabilir.

• Dağıtma Desen seçeneğine göre daha belirsiz şekilli bir renk taklidi üreten hata dağıtma yöntemini kullanır.  

Görüntüdeki, renk tablosunda bulunan girişleri içeren renklerin taklit edilmekten korumak için, Tam Renkleri Koru 

seçeneğini işaretleyin.  Bu seçenek, Web görüntülerinde ince çizgilerin ve metnin korunması için yararlıdır. 

• Desen Renk tablosunda olmayan renklerin benzetiminin yapılması için, yarım ton benzeri kare desen kullanır.

• Parazit Görüntü dilimlerinin kenarlarındaki ek yeri izlerinin azaltılmasına yardımcı olur.  Görüntüyü HTML 

tablosuna yerleştirmek üzere dilimlemeyi düşünüyorsanız bu seçeneği kullanın.

Dizinlenmiş renk tablolarını özelleştir

Renk Tablosu komutu, dizinlenmiş renkli bir görüntünün renk tablosu üzerinde değişiklik yapmanıza olanak verir.  

Bu özelleştirme özellikleri özellikle, yalancı renkli görüntüler için yararlıdır; bu tür görüntülerde gri düzeylerindeki 

çeşitlemeler, grinin tonları yerine renklerle gösterilir; bunlar çoğunlukla bilimsel ve tıbbi uygulamalarda kullanılır.  

Ancak, renk tablosunun özelleştirilmesi aynı zamanda, sınırlı sayıda renge sahip dizinlenmiş renkli görüntülerde de 

özel efektler üretebilir.

Not:  Yalancı renkli bir görüntüdeki renkleri basitçe kaydırmak için, Görüntü > Ayarlamalar'ı seçin ve alt menüdeki renk 

ayarlama komutlarını kullanın.
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Renk tablosuyla renkleri düzenleme ve saydamlık atama

Özel efektler oluşturmak için renk tablosundaki renkleri düzenleyebilir veya görüntüde tablodaki tek bir renge 

saydamlık atayabilirsiniz.

1 Dizinlenmiş renkli görüntüyü açın.

2 Görüntü > Mod > Renk Tablosu'nu seçin.

3 Tek bir rengi değiştirmek için, rengi tıklatın ve Renk Seçici'de yeni bir renk seçin.

4 Belirli bir aralıktaki renkleri değiştirmek için, tablo içinde sürükleyerek, değiştirmek istediğiniz renk aralığını seçin.  

Renk Seçici'de, aralığa dahil etmek istediğiniz ilk rengi seçin ve Tamam'ı tıklatın.  Renk seçici tekrar 

görüntülendiğinde, aralıkta istediğiniz son rengi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Renk Seçici'de seçtiğiniz renkler, Renk Tablosu iletişim kutusunda seçtiğiniz aralığa yerleştirilir.

5 Bir renge saydamlık atamak için, Renk Tablosu iletişim kutusunda Damlalık aracını seçin ve tabloda veya 

görüntüde istediğiniz rengi tıklatın.  Örneklenen renk, görüntüdeki saydamlıkla değiştirilir.

6 Yeni renkleri dizinlenmiş renkli görüntüye uygulamak için, Renk Tablosu iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Önceden tanımlanmış renk tablosu seçme

1 Dizinlenmiş renkli görüntüyü açın.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Görüntü > Mod > Renk Tablosu'nu seçin.

• Görüntü > Mod > Dizinlenmiş Renk'i seçin.  Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda Panel açılır menüsünden Özel'i 

seçin.  Renk Tablosu iletişim kutusu açılır.

3 Renk Tablosu iletişim kutusunda Tablo menüsünden, önceden tanımlanmış bir tablo seçin.

Özel Belirlediğiniz bir paleti oluşturur.

Siyah Gövde Siyah çubuklu bir elektrikli radyatörün ısındıkça aldığı çeşitli renklere (siyahtan kırmızıya, turuncuya, 

sarıya ve beyaza) dayalı bir palet görüntüler. 

Gri Tonlamalı Grinin 256 düzeyine (siyahtan beyaza kadar) dayalı bir palet görüntüler. 

Tayf Beyaz ışığın cam bir prizmadan geçtiğinde ürettiği renklere (mor, mavi ve yeşilden sarıya, turuncuya ve 

kırmızıya) dayalı bir palet görüntüler. 

Sistem (Mac OS) Standart Mac OS 256 renkli sistem paletini görüntüler.

Sistem (Windows) Standart Windows 256 renkli sistem paletini görüntüler. 

Renk tablolarını kaydetme ve yükleme

Dizinlenmiş renk tablolarınızı başka Adobe Photoshop görüntüleriyle kullanmak üzere kaydetmek için, Renk Tablosu 

iletişim kutusundaki Kaydet ve Yükle düğmelerini kullanın.  Görüntüye bir renk tablosu yüklediğinizde, görüntüdeki 

renkler, yeni renk tablosunda işaret ettikleri renk konumlarına uygun olarak değişir. 

Not:  Kaydedilmiş renk tablolarını Renk Örneği paneline de yükleyebilirsiniz.
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Renk seçme

Ön plan ve arka plan renkleri hakkında

Photoshop, seçimleri boyamak, doldurmak ve konturlamak için ön plan rengini, degrade dolgular yapmak ve 

görüntünün silinen alanlarını doldurmak içinse arka plan rengini kullanır. Ön plan ve arka plan renkleri, bazı özel 

efekt filtreleri tarafından da kullanılır.

Damlalık aracını, Renk panelini, Renk Örneği panelini veya Adobe Renk Seçici'yi kullanarak yeni bir ön plan veya arka 

plan rengi belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ön plan rengi siyah, varsayılan arka plan rengi beyazdır. (Alfa kanalında, varsayılan ön plan beyaz, arka plan 

siyahtır.)

Araç kutusunda renk seçme

Seçili ön plan rengi, araç çubuğundaki üst renk seçiminde görüntülenir; seçili arka plan rengiyse alt kutuda 

görüntülenir.

Araç çubuğundaki ön plan ve arka plan renk kutuları
A. Varsayılan Renkler simgesi  B. Renkleri Birbiriyle Değiştir simgesi  C. Ön plan rengi kutusu  D. Arka plan rengi kutusu  

• Ön plan rengini değiştirmek için, araç çubuğundaki üst renk seçim kutusunu tıklatın, sonra Adobe Renk Seçici'de 

bir renk seçin.

• Arka plan rengini değiştirmek için, araç çubuğundaki alt renk seçim kutusunu tıklatın, sonra Adobe Renk Seçici'de 

bir renk seçin.

• Ön plan ve arka plan renklerini birbiriyle değiştirmek için, araç çubuğundaki Renkleri Birbiriyle Değiştir simgesini 

tıklatın. 

• Varsayılan ön plan ve arka plan renklerini geri yüklemek için, araç çubuğundaki Varsayılan Renkler simgesini 

tıklatın.

Ayrıca bkz. 

“HDR Renk Seçici Hakkında (Photoshop Extended)” sayfa 78

Damlalık aracıyla renkleri seçme

Damlalık aracı, yeni bir ön plan veya arka plan rengi belirlemek üzere renk örneklemesi yapar. Etkin görüntü içinden 

veya ekrandaki herhangi başka bir yerden örnekleme yapabilirsiniz. 

1 Damlalık aracını  seçin.

2 Damlalığın örnekleme boyutunu değiştirmek için, Örnek Boyutu menüsünden bir seçenek belirleyin:

Nokta Örneği Tıklattığınız pikselin kesin değerini okur.

3 x 3 Ortalama, 5 x 5 Ortalama, 11 x 11 Ortalama, 31 x 31 Ortalama, 51 x 51 Ortalama, 101 x 101 Ortalama 

Tıklattığınız alan içinde, belirlenen sayıdaki pikselin ortalama değerini okur. 

A

C

B

D



123PHOTOSHOP CS4'Ü KULLANMA

Renk

Damlalık aracıyla ön plan rengi seçme 
A. Nokta örneği  B. 5 x 5 ortalama örnek  

3 Örnek menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

Tüm Katmanlar Belgedeki tüm katmanlardan renk örnekleri alır.

Geçerli Katman O anda etkin durumdaki katmandan renk örnekleri alır.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yeni ön plan rengi seçmek için, görüntüyü tıklatın. Veya işaretçiyi görüntünün üzerine getirin, fare düğmesine 

basın ve ekrandaki herhangi bir yere sürükleyin. Siz sürüklerken, ön plan rengi seçim kutusu dinamik olarak 

değişir. Yeni rengi seçmek için fare düğmesini tıklatın.

• Yeni arka plan rengi seçmek için, Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak görüntüyü 

tıklatın. Veya işaretçiyi görüntünün üzerine getirin, Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın, 

fare düğmesine basın ve ekrandaki herhangi bir yere sürükleyin. Siz sürüklerken, arka plan rengi seçim kutusu 

dinamik olarak değişir. Yeni rengi seçmek için fare düğmesini tıklatın.

Herhangi bir boyama aracını kullandığınız sırada, Damlalık aracını bir ön plan rengi seçmek üzere geçici olarak 

kullanmak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutun. 

Adobe Renk Seçici'ye genel bakış

Adobe Renk Seçici'de, dört renk modelini kullanarak renk seçersiniz: HSB, RGB, Lab ve CMYK. Ön plan rengini, arka 

plan rengini ve metin rengini belirlemek için Adobe Renk Seçici'yi kullanın. Ayrıca, çeşitli araçlar, komutlar ve 

seçenekler için hedef renkleri de belirleyebilirsiniz.

 Adobe Renk Seçici'yi, yalnızca web'le uyumlu paletin parçası olan renkleri seçmek veya belirli renk sistemlerinden 

seçim yapmak üzere yapılandırabilirsiniz. Photoshop Extended kullanıcıları, HDR görüntülerde kullanılmak üzere 

renk seçmek için HDR (yüksek dinamik aralık) seçiciye erişebilir.

Adobe Renk Seçici'deki Renk Alanı, HSB renk modundaki, RGB renk modundaki ve Lab renk modundaki renk 

bileşenlerini görüntüler. İstediğiniz rengin sayısal değerini biliyorsanız, metin alanlarına o değeri girebilirsiniz. Ayrıca, 

seçilecek rengin önizlemesini yapmak için, renk sürgüsünü ve renk alanını kullanabilirsiniz. Renk alanını ve renk 

sürgüsünü kullanarak rengi ayarladığınız sırada ilgili sayısal değerler otomatik olarak ayarlanır. Renk sürgüsünün 

sağındaki renk kutusunda, üst kısımda ayarlanan renk, alt kısımda orijinal renk görüntülenir. Renk web'le uyumlu 

değilse  veya gamut dışıysa (yazdırılamaz  ise) uyarılar görüntülenir. 

A 

B 
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Adobe Renk Seçici
A. Seçilen renk  B. Orijinal renk  C. Ayarlanan renk  D. Gamut dışı uyarı simgesi  E. Renk web'le uyumlu değil uyarı simgesi  F. Yalnızca Web 
uyumlu renkleri görüntüler  G. Renk alanı  H. Renk sürgüsü  I. Renk değerleri  

Adobe Renk Seçici'de renk seçtiğinizde, aynı anda rengin HSB, RGB, Lab, CMYK ve on altılık sayısal değerleri 

görüntülenir. Bu özellik, farklı renk modellerinin bir rengi nasıl tanımladığına görüntülemek için yararlıdır.

Photoshop uygulaması varsayılan olarak Adobe Renk Seçici'yi kullanır ancak, bir tercih belirleyerek Adobe Renk 

Seçici'den başka bir renk seçici de kullanabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızın işletim sistemindeki yerleşik renk seçiciyi 

veya diğer üreticilere ait bir Renk Seçici eklentisini kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz. 

“HDR Renk Seçici Hakkında (Photoshop Extended)” sayfa 78

Renk Seçici'yi görüntüleme

• Araç çubuğunda, ön plan veya arka plan renk seçim kutusunu tıklatın.

• Renk panelinde, Ön Plan Rengini Ayarla veya Arka Plan Rengini Ayarla seçim kutusunu tıklatın.

Özellikler renk seçmenize izin verdiğinde Renk Seçici de kullanılabilir. Örneğin, bazı araçlar için seçenekler 

çubuğunda renk örneğini veya bazı renk ayarı iletişim kutularında damlalığı tıklattığınızda.

Adobe Renk Seçici ile renk seçme

HSB, RGB ve Lab metin kutularında renk bileşeni değerlerini girerek veya renk sürgüsünü ve renk alanını kullanarak 

renk seçebilirsiniz.

Renk sürgüsüyle ve renk alanıyla renk seçmek için, renk sürgüsünü tıklatın veya renk bileşenini ayarlamak için renk 

sürgüsünü hareket ettirin. Sonra dairesel işaretleyiciyi hareket ettirin veya renk alanını tıklatın. Böylece, diğer iki renk 

bileşeni ayarlanır. 

Renk alanını ve renk sürgüsünü kullanarak rengi ayarladığınız sırada farklı renk modelleriyle ilgili sayısal değerler de 

buna göre ayarlanır. Renk sürgüsünün sağındaki dikdörtgende, yeni renk üst kısımda, orijinal renk alt kısımda 

görüntülenir. Renk web'le uyumlu değilse  veya gamut dışıysa  uyarılar görüntülenir. 

Adobe Renk Seçici penceresinin dışından da renk seçebilirsiniz. İşaretçi belge penceresi üzerine getirildiğinde, 

Damlalık aracına dönüşür. O zaman görüntüyü tıklatarak renk seçebilirsiniz. Seçilen renk, Adobe Renk Seçici'de 

görüntülenir. Görüntüyü tıklatıp fare düğmesini basılı tutarak, Damlalık aracını masaüstünüzdeki herhangi bir yere 

götürebilirsiniz. Fare düğmesini bırakarak renk seçebilirsiniz.

F G

C

H I

DA B E
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HSB modelini kullanarak renk seçme

HSB renk modelini kullanarak, renk alanında ton, 0° ile 360° arasındaki, renk çarkındaki bir konumu gösteren açıyla 

belirlenir. Doygunluk ve parlaklık yüzde olarak belirlenir. Renk alanında, ton doygunluğu soldan sağa, parlaklık 

aşağıdan yukarıya doğru artar.

1 Adobe Renk Seçici'de H seçeneğini belirleyin ve H metin kutusuna sayısal bir değer girin veya renk sürgüsünde bir 

ton seçin.

2 Renk alanını tıklatıp dairesel işaretçiyi hareket ettirerek veya S ve B metin kutularında sayısal değerler girerek 

doygunluğu ve parlaklığı ayarlayın. 

3 (İsteğe bağlı) Diğer ayarları yapmak üzere, rengin doygunluğunu veya parlaklığını renk alanında görüntülemek için 

S seçeneğini veya B seçeneğini belirleyin. 

RGB modelini kullanarak renk seçme

Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini belirleyerek bir renk seçin.

1 Adobe Renk Seçici'de R, G ve B metin kutularına sayısal değerler girin. 0 - 255 arasında bileşen değerlerini belirleyin 

(0 renk yok, 255 saf renktir).

2 Renk sürgüsünü ve renk alanını kullanarak görsel olarak renk seçmek için, R, G veya B'yi tıklatıp sürgüyü ve renk 

alanını ayarlayın. 

Tıklattığınız renk, renk sürgüsünde altta 0 (o renkten hiç yok), üstte 255 (o renkten maksimum miktarda) ile 

görüntülenir. Renk alanında, biri yatay eksende diğeri dikey eksende olmak üzere diğer iki bileşenin aralığı 

görüntülenir. 

Lab modelini kullanarak renk seçme

Lab renk modeline dayalı olarak renk seçilirken, L değeri rengin ışıklılık değerini belirler. A değeri bir rengin ne kadar 

kırmızı veya yeşil olduğunu belirler. B değeri bir rengin ne kadar mavi veya sarı olduğunu belirler.

1 Adobe Renk Seçici'de L için (0 - 100 arasında) ve A ile B için (-128 - +127 arasında) değerler girin.

2 (İsteğe bağlı) Rengi ayarlamak için renk sürgüsünü veya renk alanını kullanın.

 CMYK modelini kullanarak renk seçme

Her bileşen değerini camgöbeği, macenta, sarı ve siyahın yüzdesi cinsinden belirleyerek renk seçebilirsiniz. 

❖ Adobe Renk Seçici'de C, M, Y ve K için yüzde değerlerini girin veya renk seçmek için renk sürgüsünü ve renk 

alanını kullanın.

On altılı değer belirleyerek renk seçme

Bir renkteki R, G ve B bileşenlerini tanımlayan on altılık değeri belirterek renk seçebilirsiniz. Üç çift rakam, 00 

(minimum ışıklılık) ile ff (maksimum ışıklılık) arasında ifade edilir. Örneğin 000000 siyah, ffffff beyaz ve ff0000 

kırmızıdır.

❖ Adobe Renk Seçici'de # metin kutusuna on altılı bir değer girin.

Web'le uyumlu renkler seçme

Web'le uyumlu renkler, tarayıcılar tarafından platformdan bağımsız olarak kullanılan 216 renktir. Tarayıcı, görüntüyü 

8 bitlik bir ekranda görüntülerken, tüm renkleri bu renklere dönüştürür. Bu 216 renk, 8 bitlik renkli Mac OS 

paletlerinin bir alt kümesidir. Sadece bu renklerle çalışırsanız, Web için hazırladığınız resimlere 256 renk 

görüntüleyecek şekilde ayarlanmış sistemlerde renk taklidi uygulanmamasını garantilersiniz.
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Adobe Renk Seçici'de Web'le uyumlu renkler seçme

❖ Renk Seçici'nin sol alt köşesindeki Sadece Web Renkleri seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek işaretliyken seçeceğiniz 

tüm renkler Web'le uyumlu olacaktır.

Web'le uyumlu olmayan rengi Web'le uyumlu renge dönüştürme

Web'le uyumlu olmayan bir renk seçerseniz, Adobe Renk Seçici'de renk dikdörtgeninin yanında bir uyarı küpü  

belirir.

❖ En yakın Web rengini seçmek için, uyarı küpünü tıklatın. (Uyarı küpü çıkmazsa, seçtiğiniz renk Web'le uyumlu 

demektir.)

Renk panelini kullanarak Web'le uyumlu renk seçme

1 Renk panelini görüntülemek için, Renk paneli sekmesini tıklatın veya Pencere > Renk'i seçin.

2 Web'le uyumlu renk seçmek için bir seçenek belirleyin:

• Renk paneli menüsünde Rampayı Web'le Uyumlu Yap'ı seçin. Bu seçenek işaretliyken seçeceğiniz tüm renkler 

Web'le uyumlu olacaktır.

• Renk paneli menüsünde Web Renk Sürgüleri'ni seçin. Varsayılan değer olarak, sürüklediğinizde Web renk 

sürgüleri (kertiklerle işaretli olan) Web'le uyumlu renklere yapışır. Web'le uyumlu renk seçimini geçersiz kılmak 

için, sürgüleri Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak sürükleyin.

Web'le uyumlu olmayan bir renk seçerseniz, Renk panelinin sol tarafındaki renk rampasının üstünde bir uyarı küpü 

 belirir. En yakın Web rengini seçmek için, uyarı küpünü tıklatın.

Yazdırılamaz bir renk için CMYK eşdeğerini seçme

RGB, HSB ve Lab renk modellerindeki bazı renkler yazdırılamaz, çünkü gamut dışıdırlar ve CMYK modelinde tam 

eşdeğerleri yoktur. Adobe Renk Seçici'de veya Renk panelinde, yazdırılamaz bir renk seçtiğinizde bir uyarı üçgeni 

çıkar. Üçgenin altındaki bir renk örneği, en yakın CMYK eşdeğerini gösterir. 

Not:  Web Renk Sürgüleri kullanıyorsanız, Renk panelinde uyarı üçgeni çıkmaz.

❖ En yakın CMYK eşdeğerini seçmek için, Renk Seçici iletişim kutusunda veya Renk panelinde uyarı üçgenini  

tıklatın.

Yazdırılabilir renkler, Renk Ayarları iletişim kutusunda tanımlanan mevcut CMYK çalışma alanı tarafından belirlenir.

Ayrıca bkz. 

“Gamut dışındaki renkleri tanımlama” sayfa 169

Spot renk seçme

Adobe Renk Seçici'yi kullanarak PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® 

Colour System, Toyo Color Finder™ 1050 sistemi, ANPA-Color™ sistemi, HKS® renk sistemi ve DIC Color Guide'dan 

renk seçebilirsiniz. 

Nihai basılı çıktının istediğiniz renkte olmasını garantilemek için, basımevinize veya servis büronuza danışın ve 

renginizi basılı renk örneğine dayalı olarak seçin. Üreticiler, solan mürekkeplerden veya diğer hasarlardan 

etkilenmemeniz için her yıl yeni bir renk örneği kataloğu edinmenizi önerir. 
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Önemli: Photoshop uygulaması, spot renkleri CMYK (proses renk) kalıplara, Çift Ton dışındaki her görüntü modunda 

basar. Gerçek spot renk kalıplar basmak için, spot renk kanalları oluşturun.

1 Adobe Renk Seçici'yi açın ve Renk Kitaplıkları'nı tıklatın.

Özel Renkler iletişim kutusunda, Adobe Renk Seçicide o sırada seçili olan renge en yakın renk görüntülenir.

2 Katalog için, bir renk kitaplığı seçin. Renk kitaplıklarının açıklamaları için aşağıya bakın.

3 Mürekkep numarasını girerek veya üçgenleri kaydırma çubuğu üzerinde sürükleyerek, istediğiniz rengi bulun.

4 Listede istediğiniz renk lekesini tıklatın.

Ayrıca bkz. 

“Spor renkler hakkında” sayfa 514

Spot renk kitaplıkları

Adobe Renk Seçici, şu renk sistemlerini destekler:

ANPA-COLOR Genelde gazete uygulamalarında kullanılır. ANPA-COLOR ROP Gazete Rengi Mürekkep Kataloğu, 

ANPA renk örnekleri içerir.

DIC Renk Kılavuzu Genelde Japonya'da baskı projelerinde kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için, Tokyo, 

Japonya'daki Dainippon Ink & Chemicals, Inc. şirketine başvurun.

FOCOLTONE 763 CMYK renkten oluşur. Focoltone renkleri, renkleri oluşturan üst baskıları göstererek, baskı öncesi 

bindirme ve çakıştırma sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Focoltone'dan proses ve spot renklere ilişkin bir renk 

örneği kataloğu, üst baskı tabloları ve mizanpajları işaretlemek için bir yonga kitapçığı edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi 

edinmek için, Stafford, İngiltere'deki Focoltone International, Ltd. şirketine başvurun.

HKS renk örnekleri Avrupa'daki baskı projelerinde kullanılır. Her rengin, belirlenmiş bir CMYK eşdeğeri vardır. HKS 

E (sürekli sabit için), HKS K (kuşe karton için), HKS N (doğal kağıt için) ve HKS Z (gazete baskısı için) arasından seçim 

yapabilirsiniz. Her ölçek için renk örnekleri mevcuttur. HKS Proses katalogları ve renk örnekleri, renk sistemi 

menüsüne eklenmiştir.

PANTONE® Spot renk röprodüksiyonu için kullanılan renkler. PANTONE MATCHING SYSTEM, 1.114 renk 

oluşturabilir. PANTONE renk kılavuzları ve yonga kitapçıkları, basılı çıktının görsel olarak hatasız şekilde 

algılanmasını ve daha iyi baskı kontrolünü sağlamak amacıyla kuşe, kaplamasız ve mat kağıda basılır. CMYK ile düz 

PANTONE renk basabilirsiniz. Düz PANTONE rengi en yakın proses renk eşdeğeriyle karşılaştırmak için, PANTONE 

düzden prosese kılavuzunu kullanın. Her rengin altına CMYK ekran ton yüzdeleri basılır. Daha fazla bilgi edinmek 

için, Carlstadt, New Jersey, ABD'deki Pantone, Inc. şirketine başvurun (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050 Japonya'da kullanılan en yaygın baskı mürekkeplerine dayalı olarak 1000'den fazla renkten 

oluşur. TOYO Process Color Finder kataloğu ve renk örnekleri, renk sistemi menüsüne eklenmiştir. TOYO Color Finder 

1050 Book kataloğunda Toyo renklerinin basılı örnekleri vardır; basımevlerinden ve grafik sanatlarla ilgili malzeme 

satıcılarından edinilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için, Tokyo, Japonya'daki Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. 

şirketine başvurun.

TRUMATCH Bilgisayarda oluşturulmuş, gerçekleştirilebilir nitelikte 2000'den fazla renkle, sonuçları önceden tahmin 

edilebilecek CMYK renk eşleşmesi sunar. Trumatch renkleri çift sayılı aralıkta adımlarla, CMYK gamutunun görünür 

tayfını kapsar. Trumatch Color her tonun, her biri aslında dört renkli prosesle oluşturulmuş olan ve her biri elektronik 

görüntü yerleştiricilerde dört renkte yeniden oluşturulabilir nitelikte 40 ara tonunu ve nüansını görüntüler. Ayrıca, 

farklı tonlar kullanan dört renkli griler de eklenmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için, New York Şehri, New York, 

ABD'deki Trumatch Inc. şirketine başvurun.
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Renk Seçici'yi Değiştirme

Adobe Renk Seçici'yi kullanmak yerine, bilgisayarınızın işletim sisteminin standart Renk Seçicisi'nden veya diğer 

üreticilere ait bir Renk Seçici eklentisinden renk seçebilirsiniz.

1 Düzen > Tercihler > Genel (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin. 

2 Renk Seçici menüsünden bir Renk Seçici seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi edinmek için, işletim sisteminizin belgelerine bakın.

Not:  Adobe Renk Seçici'ye geri dönmek için, Genel Tercihler'deki Renk Seçici menüsünden Adobe Renk Seçici'yi seçin.

Renk paneline genel bakış

Renk panelinde (Pencere > Renk), seçili ön plan ve arka plan renklerinin renk değerleri görüntülenir. Renk 

panelindeki sürgüler aracılığıyla, farklı renk modellerini kullanarak ön plan ve arka plan renklerini düzenleyebilirsiniz. 

Panelin alt tarafındaki renk rampasında görüntülenen renk tayfından da ön plan veya arka plan rengi seçebilirsiniz. 

Renk paneli 
A. Ön plan rengi  B. Arka plan rengi  C. Sürgü  D. Renk rampası  

Bir renk seçtiğinizde Renk panelinde şu uyarılar görüntülenebilir:

• CMYK mürekkepler kullanılarak yazdırılamayacak bir renk seçtiğinizde, renk rampasının sol tarafının üstünde 

üçgen içinde bir ünlem işareti  belirir.

• Web'le uyumlu olmayan bir renk seçtiğinizde, renk rampasının sol üst tarafında bir kare  belirir.

Ayrıca bkz. 

“Gamut dışındaki renkleri tanımlama” sayfa 169

“Renk modları” sayfa 113

Renk paneli sürgülerinin renk modelini değiştirme

❖ Renk paneli menüsünde bir Sürgüler seçeneği belirleyin.

Renk panelinde görüntülenen tayfı değiştirme

1 Renk paneli menüsünden bir seçenek belirleyin:

• Belirlenen renk modelinin tayfını görüntülemek için RGB Tayfı, CMYK Tayfı veya Gri Tonlama Rampası.

• Seçili ön plan rengiyle seçili arka plan rengi arasındaki renklerin tayfını görüntülemek için Seçili Renkler.

2 Sadece Web'le uyumlu renkleri görüntülemek için, Rampayı Web'le Uyumlu Yap'ı seçin.

Renk rampasının rengini hızla değiştirmek için, istediğiniz tayfı görene kadar renk rampasını Shift tuşunu basılı 

tutarak tıklatın. 

A
B

C
D
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Renk panelinden bir renk seçin

1 Ön plan ve arka plan rengini düzenlemek için, Renk panelinde renk seçim kutusunun etkin (siyah çerçeveli) 

olduğuna dikkat edin. Ön plan veya arka plan renk seçim kutusunu etkinleştirmek için, kutuyu tıklatın. 

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Renk sürgülerini sürükleyin. Varsayılan değer olarak, siz sürükledikçe sürgü renkleri değişir. Performansı artırmak 

amacıyla, Tercihler iletişim kutusunun Genel bölümünde Dinamik Renk Sürgüleri seçeneğindeki işareti kaldırarak 

bu özelliği kapatabilirsiniz.

• Değerleri, renk sürgülerinin yanına girin. 

• Renk seçim kutusunu tıklatın, Renk Seçici'yi kullanarak bir renk seçip Tamam'ı tıklatın.

• İşaretçiyi renk rampasının üstüne getirin (işaretçi damlalık şeklini alır) ve bir rengi tıklatıp örnekleyin. Örneği etkin 

olmayan renk seçim kutusuna uygulamak için, Alt tuşunu basılı tutup tıklatın.

Ayrıca bkz. 

“Adobe Renk Seçici'ye genel bakış” sayfa 123

Renk Örnekleri panelinden bir renk seçin

Renk Örnekleri panelinde (Pencere > Renk Örneği), sık kullandığınız renkler saklanır. Panele renk ekleyebilir veya 

panelden renk silebilir veya farklı projeler için çeşitli renk kitaplıklarını görüntüleyebilirsiniz.

• Ön plan rengi seçmek için, Renk Örnekleri panelinde bir rengi tıklatın. 

• Arka plan rengi seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutarak (Windows) veya Command tuşunu basılı tutarak (Mac OS) 

Renk Örnekleri panelinde bir rengi tıklatın.

Not:  Renk Örnekleri paneli menüsünden bir seçenek belirleyerek renk örneklerinin görüntülenme şeklini değiştirin.

Renk örnekleri ekleme ve silme

Renk Örnekleri panelinden renk örnekleri eklenebilir veya silinebilir.

Renk Örneklerine Ekle düğmesini tıklatarak da Renk Seçici'den renk örneği ekleyebilirsiniz. 

Renk Örnekleri paneline renk ekleme

1 Hangi rengi eklemek istediğinize karar verip ön plan rengi olarak o rengi seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Renk Örnekleri panelinde Yeni Renk Örneği düğmesini  tıklatın. Bunun yerine, Renk Örnekleri paneli 

menüsünde Yeni Renk Örneği'ni de seçebilirsiniz.

• İşaretçiyi, Renk Örnekleri panelinin alt satırında boş bir alanın üstüne getirin (işaretçi, Boya Kovası aracına 

dönüşür) ve boş alanı tıklatarak rengi ekleyin. Yeni renk için bir ad girip Tamam'ı tıklatın.
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Görüntüden seçilen (solda) ve Renk Örnekleri paneline eklenen (sağda) renk

Not:  Yeni renkler, düzenleme oturumları arasında kaybolmamaları için, Photoshop tercihler dosyasına kaydedilir. 

Rengi kalıcı olarak kaydetmek için, bir kitaplığa kaydedin.

Renk Örnekleri panelinden renk silme

❖ Aşağıdakilerden birini yapın:

• Bir renk örneğini Sil simgesine  sürükleyin.

• Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak işaretçiyi bir renk örneğinin üzerine getirin (işaretçi 

makas şeklini alır) ve tıklatın.

Renk örneği kitaplıklarını yönetme

Renk örneği kitaplıkları çeşitli renk setlerine erişmek için kolay bir yol sağlar. Özel renk örneği setleri, sonradan tekrar 

kullanılmak üzere kaydedilebilir. Renk örnekleri, başka uygulamalarla paylaşmaya uygun bir formatta da 

kaydedilebilir.

Ayrıca bkz. 

“Hazır Ayar Yöneticisiyle çalışma” sayfa 41

“Renk örneklerini uygulamalar arasında paylaşma” sayfa 131

Renk örneği kitaplıklarını yükleme veya değiştirme

❖ Renk Örnekleri paneli menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

Renk Örneklerini Yükle Seçili renk örnekleri setine kitaplık ekler. Kullanmak istediğiniz kitaplığı seçin ve Yükle'yi 

tıklatın. 

Renk Örneklerini Değiştir Seçili listeyi başka bir kitaplıkla değiştirir. Kullanmak istediğiniz kitaplığı seçin ve Yükle'yi 

tıklatın. Photoshop size, değiştirmeden önce seçili renk örnekleri setini kaydetme olanağı verir.

Bir renk kitaplığı adı  Renk Örnekleri paneli menüsünün alt kısmında listelenen belirli bir renk sistemini yükler. Seçili 

renk setini, yüklemekte olduğunuz kitaplıkla tamamen değiştirebilir veya yeni kitaplığı seçili renk setine 

ekleyebilirsiniz. 

Renk örnekleri setini kitaplık olarak kaydetme

1 Renk Örnekleri paneli menüsünden Renk Örneklerini Kaydet öğesini seçin.

2 Renk örneği kitaplığı için konum seçin, dosya adını girin ve Kaydet'i tıklatın. 

Kitaplığı istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ancak, kitaplık dosyasını varsayılan hazır ayarlar konumundaki 

Presets/Swatches klasörüne yerleştirirseniz, uygulamayı yeniden başlattığınızda kitaplık adı, Renk Örnekleri paneli 

menüsünün alt kısmında çıkar.
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Varsayılan renk örnekleri kitaplığına geri dönme

❖ Renk Örnekleri paneli menüsünden Renk Örneklerini Sıfırla öğesini seçin. Seçili renk setini, varsayılan kitaplıkla 

tamamen değiştirebilir veya varsayılan kitaplığı seçili renk setine ekleyebilirsiniz. 

Renk örneklerini uygulamalar arasında paylaşma

Photoshop, Illustrator ve InDesign uygulamalarında oluşturduğunuz düz renk örneklerini takasla ilgili renk örneği 

kitaplığını kaydederek paylaşabilirsiniz. Renk ayarlarınız senkronize olduğu sürece renkler uygulamalarda tam olarak 

aynı görüntülenir.

1 Renk Örnekleri panelinde, paylaştırmak istediğiniz proses ve spot renk örneklerini oluşturun ve paylaştırmak 

istemediğiniz renk örneklerini kaldırın. 

Not:  Şu türden renk örneklerini uygulamalar arasında paylaşamazsınız: Illustrator ve InDesign kaynaklı desenler, 

degradeler ve Kayıt renk örneği; Photoshop kaynaklı kitap rengi referansları, HSB, XYZ, çift ton, monitör RGB, opaklık, 

toplam mürekkep ve webRGB renk örnekleri. Bu tür renk örnekleri, takasla ilgili renk örneklerini kaydettiğinizde 

otomatik olarak dışarıda bırakılır.

2 Renk Örnekleri paneli menüsünde Renk Örneklerini Alışveriş İçin Kaydet'i seçin ve renk örneği kitaplıklarını kolay 

erişilebilecek bir konuma kaydedin. 

3 Renk örneği kitaplığını Photoshop, Illustrator veya InDesign uygulamasının Renk Örnekleri paneline yükleyin.

Kuler paneli

Kuler paneli hakkında

Kuler™ paneli renk grupları ya da temalar için, tasarımcıların çevrimiçi topluluğu tarafından oluşturulan portalınızdır. 

Binlerce Kuler™ temasına göz atmak için bunu kullanabilir; ardından da düzenlemek ya da projelerinize eklemek için 

bazılarını indirebilirsiniz. Temaları oluşturmak ve kaydetmek için de Kuler panelini kullanabilir; bunları yükleyerek 

Kuler topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

Adobe Photoshop® CS4, Adobe Flash® Professional CS4, Adobe InDesign® CS4, Adobe Illustrator® CS4 ve Adobe 

Fireworks® CS4 uygulamalarında Kuler paneli bulunur. Bu ürünün Fransızca sürümünde bu panel kullanılamaz.

Kuler paneliyle ilgili video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4088_xp_tr.

Kuler ve renk esini hakkında bir makale için 

http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe_kuler_update_and_color_tips/tr adresindeki Veerle Pieters bloguna 

bakın.

Temalara gözatma

Çevrimiçi temalara gözatmak için Internet bağlantısı gerekir.

Temaları arama

1 Pencere > Uzantılar > Kuler'i, ardından da Gözat panelini seçin.

2 Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

• Ara kutusuna temanın, etiketin ya da oluşturanın adını girin.

Not:  Aramalarda yalnızca alfasayısal karakterler (Aa-Zz, 0-9) kullanın.

http://www.adobe.com/go/lrvid4088_xp_tr
http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe_kuler_update_and_color_tips/tr
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• Sonuçların üstündeki açılan menülerden seçenek belirleyerek arama sonuçlarına filtre uygulayabilirsiniz.

Temayı çevrimiçi olarak Kuler'de görüntüleme

1 Gözat panelinde arama sonuçlarında bir tema seçin.

2 Temanın sağ tarafındaki üçgeni tıklatıp Kuler'de Çevrimiçi Görüntüle'yi seçin.

Sık yapılan aramaları kaydetme

1 Gözat panelindeki ilk açılan menüde Özel seçeneğini belirleyin.

2 Açılan iletişim kutusuna arama terimlerinizi girip kaydedin.

Aramayı çalıştırmak istediğinizde ilk açılan menüde bunu seçin.

Kaydedilen aramayı silmek için açılan menüde Özel seçeneğini belirleyin. Ardından, silmek istediğiniz aramaları seçin 

ve Kaydet'i tıklatın.  

Temalarla çalışma

Temaları oluşturmak ya da düzenlemek, bunları projelerinize eklemek için Kuler panelini kullanabilirsiniz.

Not:  Illustrator'da temaları Oluştur paneli yerine Renkleri Düzenle/Resmi Yeniden Renklendir iletişim kutusuyla 

oluşturur ve düzenlersiniz. Ayrıntılar için bkz. Illustrator Yardım.

Uygulamanızın Renk Örnekleri paneline tema ekleme

1 Gözat panelinde kullanmak istediğiniz bir tema seçin.

2 Temanın sağ tarafındaki üçgeni tıklatıp Renk Örnekleri Paneline Ekle'yi seçin.

Temaları, panelin altındaki Renk Örneklerine Ekle düğmesini tıklatarak Oluştur panelinden de ekleyebilirsiniz.

Tema düzenleme

1 Gözat panelinde düzenlemek istediğiniz temayı bulup arama sonuçlarında bu temayı çift tıklatın. Tema, Oluştur 

panelini açar.

2 Oluştur panelinde kullanımınızda olan araçları kullanarak temayı düzenleyin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki 

Oluştur Paneli Araçları konusuna bakın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Temayı Kaydet düğmesini tıklatarak temayı kaydedin.

• Temayı, panelin altındaki Renk Örnekleri Paneline Ekle düğmesini tıklatarak uygulamanıza ait Renk Örnekleri 

paneline ekleyin.

• Temayı, panelin altındaki Yükle düğmesini tıklatarak Kuler hizmetine yükleyin.

Panel araçları oluşturma

Oluştur paneli temaların oluşturulması ve düzenlenmesi amacıyla çeşitli araçlar sağlar.

• Kural Seç açılır menüsünden bir uyum kuralı seçin. Uyum kuralında, temel renk, renk grubundaki renklerin 

oluşturulmasında temel olarak kullanılır. Örneğin, mavi bir temel renk ve Tamamlayıcı uyum kuralını seçerseniz, 

mavi temel renk ve onun tamamlayıcı rengi olan kırmızı kullanılarak bir renk grubu oluşturulur.

• Serbest form ayarlamalarını kullanarak tema oluşturmak için Özel kuralını seçin.
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• Renk tekerleğinde renkleri işleyin. Ayarlamalarınızı yaptığınızda seçili uyum kuralı renk grubu için oluşturulan 

renkleri yönetmeye devam eder.

•  Renk parlaklığını ayarlamak için Parlaklık sürgüsünü tekerleğin yanına getirin.

• Temel renk işaretini (en geniş, çift halkalı renk işaretçisi) tekerlek çevresinde sürükleyerek temel rengi ayarlayın. 

Temel rengi iletişim kutusunun altındaki sürgüleri ayarlayarak da ayarlayabilirsiniz.

• Renk grubundaki diğer dört renkten birini temel renk olarak ayarlayın. Renk örneğini seçip renk grubunun 

altındaki hedef tahtası düğmesini tıklatın. 

• Anabilgisayar uygulamasının önplan/arka plan rengini ya da kontur/dolgu rengini temel renk olarak ayarlayın. 

Renk grubunun altındaki ilk iki düğmeden birini tıklatın.

• Renk örneğini seçip, renk grubunun altındaki Renk Kaldır düğmesini tıklatarak renk grubundan rengi kaldırın. Boş 

renk örneği seçip Renk Ekle düğmesini tıklatarak yeni renk ekleyin. 

• Yeni uyum kuralı seçerek ve renk tekerleğinde işaretçileri hareket ettirerek farklı renk efektleri deneyin.

• Uygulamanızda etkin rengi (önplan/arka plan ya da kontur/dolgu) ayarlamak için renk grubunda herhangi bir renk 

örneğini çift tıklatın. Uygulamada etkin veya seçili renk özelliği yoksa Kuler paneli uygun bir şekilde önplan rengini 

ya da dolgu rengini ayarlar. 


