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İletişim, en yalın biçimiyle bir kaynak, ileti (mesaj) ve alıcı sürecinden oluşur. Kaynak
bir kişi ya da bir kurum olabilir ve iletmek istediği mesajı hedeflediği alıcıya bir araç vasıtasıyla
ya da doğrudan (yüz yüze) iletir.
Ancak genel olarak kitle iletişimi özel olarak da çeşitli araçların araya girmesini
gerektirir. Yazılı basın için mesajı üreten kaynak, hedef alıcıya ulaşabilmek için kağıt,
mürekkep, boya, baskı makinesi, dağıtım araçları vs. kullanmak zorundadır. Televizyon için bu
süreç daha da karmaşıklaşır.

Mesajı üreten kaynak, televizyonunun doğası gereği, mesajını görüntüyü ve sesi
kullanarak üretmek zorundadır. Üretim için bir dizi teknolojik gereç kullanmanın yanı sıra,
iletim için de bir dizi elektronik gereç kullanmak zorundadır.
İletinin hedeflediği alıcıların da bunu alabilmek için televizyon alıcılarına sahip olmaları
ve açmaları gereklidir. Genel olarak televizyonla iletişim, kaynaktan alıcıya, alıcıdan yeniden
kaynağa dönüşen bir süreci kapsar.
Bu sürecin nasıl işlediğine ilişkin, çeşitli modeller geliştirilmiştir. Shannon ve
Weaver’in “Matematiksel İletişim Modeli”, iletişimi doğrusal ve tek yönlü bir süreç olarak
tanımlar ve iletinin kaynağının alıcıyı etkileme süreci olarak görür. Gürültü kaynağı
(parazitlenme), mesajın etkisinin kaynağın amaçladığı biçimde alıcıya ulaşmasını engeller. Bu
da anlam sorunlarına yol açar.
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Shannon ve Weaver modelinden etkilenen Laswell, konuya kitle iletişim süreci
açısından yaklaşır ve iletinin etkisinin, uzun ya da kısa olması, aktarılan aracın türü, değişik
toplumsal sınıflardan ya da kültürlerden kişilere aktarılmasına göre değiştiğini belirtir.
Laswell’in modelindeki aşamalar, araştırma ve uygulama alanlarını da belirlemiştir.
Laswell’in modeline getirilen eleştiriler, modele “Hangi koşullar altında” ve “Hangi
amaçla” soruları eklenmiştir.

Yukarıda, şemalarla özetle anlatılan ilk modellerde, kitle iletişimin toplumsal ve
kültürel boyutlarının yok sayıldığı görülmektedir. İzleyiciler açısından, bireysel algılama ve
algıyı tanımlama ve açıklama, süreci etkiler. Algılamayı etkileyen çevresel ve kültürel
koşulların da yer aldığı modellerde (George Gerbner, Willbur Schramm, Riley ve Riley), hem
mesajı üretenin hem de mesajı alanın çevresel ve kültürel koşullarının, algılamayı dolayısıyla
mesajın etkisini değiştiren ya da azaltan-arttıran etmenler olduğu saptamasına dayanır.
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Televizyonla iletişimin iki yönlü sürecinde, izleyicilerin tepkilerini, mesajı üreten
kaynağa geri besleme şeklinde bildirmeleri, sürecin akışının yine de tek yönlü olmasını
değiştirmez. Aşağıdaki çizelge, televizyonla iletişim sürecini en yalın, ama süreçteki tüm
işlevsel unsurları barındıran bir modeli gösterilmektedir. Herkesin izleyebileceği bir program
üretebilmek, televizyonla iletişim sürecinin unsurlarını iyi tanımlamak ve tanımakla
mümkündür.
a) Amaç/Kaynak: Bir televizyon kuruluşu, tecimsel (ticari) ya da kamusal bir
gerekçeyle, toplumun üyelerini istenen bir yönde etkileme amacı taşımaktadır. Televizyon
yayıncılığı bir kitle iletişim sürecidir ve kitle iletişimini diğer iletişim türlerinden ayıran
özelliklerin başında iletişim kaynağının bir kurumsal yapıda olmasıdır.
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Kurumsal yapıların örgütlenme biçimi, toplumların televizyon sistemlerine göre
farklılık gösterir. (Yemek süreciyle kıyaslarsak, bizim mutfağımız her hangi bir evin mutfağı
değil, kitlesel üretim yapabilecek bir kurumlaşma gerektiren, lokanta, restoran ya da bir otel
mutfağı gibi her gün yüzlerce kişiye yemek servisi yapabilecek bir donanım gerektirir.)
Özel televizyonların kurulmasıyla, Türkiye'de televizyon yayıncılığında TRT tekel
olmaktan çıktı, yayıncılık alanını özel televizyonlarla paylaşmaya başladı. Özel televizyonların
ticari ve dolayısıyla kar amaçlı olması, genellikle yayın politikalarında en fazla kazancı öne
çıkarmalarına neden olmakta.
Bununla birlikte, her yayın kuruluşu, belli bir hedef kitle belirlemekte ve yayın
politikaları oluşturarak, yukarıda belirtilen amaca göre yayıncılık yapmaktalar. Ancak bu
kuruluşların da üstünde genel yayın esaslarını ve diğer ilkeleri belirleyen bir politika koyucu ve
denetleyici kurul bulunur. Türkiye'de yasa çerçevesinde bu işlevi Radyo-Televizyon Üst
Kurulu yerine getirir.

b) Yaratım: Televizyon kuruluşunun amacı doğrultusunda programlar gerçekleştirilir
(mesaj üretimi) (Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.)
c) İletim: Program (mesaj) tüm toplum üyelerinin erişimi için yayılır. Televizyon, esas
olarak, elektronik iletişim aracıdır. Televizyon mesajlarını taşıyan ses ve görüntü sinyalleri
elektronik araçlarla ve havadaki radyo dalgalarıyla iletilmektedir.

Buna ek olarak, kablo şebekeleri ve video kayıt cihazları (VCR-Video Cassette Recorder)
yayın kanallarını genişletmişlerdir. Video kayıt cihazı ile izleyiciler bir programı kaydedip
kendilerine uygun bir zamanda izleyebilmektedirler. Buna "zaman kaydırma işlevi" adı
verilir.
10

d) İzlerkitle: Toplumun tek tek üyeleri programı almayı ve yorumlamayı seçebilir.
e) Etki/Tepki: Program (mesaj) izlerkitlenin hem gereksinimi, hem de beklentileri
bakımından tepki alır. Bu tepkiler programın kaynağına bireysel yanıtlar şeklinde olabileceği
gibi, genel kamunun tepkisi ya da kollektif tepki de olabilir. (Aşağıda izleyici gereksinim ve
beklentileri bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.)
f) Geri Besleme: İzlerkitlenin tepkilerine göre, programın yeniden yapılandırılması,
aynen sürdürülmesi ya da yayından kaldırılması gibi kararlar verilebilir. Kaynağın
üreteceği/yayınlayacağı programların yapısı tepkilere göre biçimlendirilir.
Televizyonla iletişim sürecinin, mesajı oluşturan bir kaynak, mesajın oluşturulduğu bir
televizyon gösterisi (yaratım-yapım-program), bu gösterinin iletilmesi için gerekli teknik
altyapı, mesajın hedefi olan izleyiciler ve izleyiciler üzerindeki etki ile bu etkinin sonucu olan
kısa ya da uzun dönemde ortaya çıkan tepki olarak özetlenebileceğini açıklamaya çalıştık.
Bir mesaj izleyici için yaratılır ve amacına uygun olarak etkilemesi düşünülür.
İzleyicinin mesajı alabilmesi için televizyon programını izlemesi gerekir. İzlenebilir bir
program yaratabilmenin de, televizyonun kendine özgü anlatım olanaklarını ve yapım
unsurlarını doğru biçimde kullanmakla yakından ilişkisi vardır.
Dolayısıyla, yaratım ile izleyici, izleyici ile etki/tepki iç içe geçmiştir. İzleyici kavramını
açıklayabilmek için etki/tepki sürecinin nasıl planlandığını ve bu süreci etkileyen kuramsal
çalışmalara bakmak gerekir. Dolayısıyla, çeşitli iletişim modellerinde de görüldüğü gibi,
televizyonla iletişim sürecinde en temel iki unsur, yaratım/yapım ve izleyicidir.
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İzleyici
Yaratıcı belli bir etkileme amacı ile görsel ve sessel mesajlar üretir ve izleyiciye sunar.
İzleyici, televizyon iletişiminin biçim ve içeriğini belirleyen en önemli etkendir. İzleyicinin
tepkisi, programın sürdürülmesi ya da kaldırılması açısından en önemli veriyi oluşturur. Özel
televizyon kanalları olarak adlandırdığımız tecimsel kanallar açısından en çok sayıda izleyiciye
ulaşan yani çok sayıda izleyicinin izlediği program başarılı varsayılmaktadır.

Daha çok izleyici daha çok reklam geliri yani daha çok kar anlamına gelir. Yayıncılığın
bir kamu hizmeti olarak değerlendirildiği sistemlerde izlerkitlenin boyutu önemli olmakla
birlikte, izleyicileri belli bir yönde etkilemesi (eğitim, kültür, propaganda gibi) aynı oranda
önemlidir.
Bir toplumun üyeleri olan izleyiciler, televizyonu neden izler ya da hangi beklentilerle
bir programı izlemeyi seçerler? Türkiye’de izleyicinin gereksinimlerine ilişkin hemen hemen
hiç araştırma bulunmamaktadır. Ama televizyon yayınlarının ilk yayından itibaren tecimsel
olarak yapılandığı ve çok sayıda kanalın bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde,
izleyicinin beklentileri konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmaların sonuçları yapımcılar açısından yöneldikleri kitleyi tanıma ve onlara
ulaşma konusunda programlarının biçim ve içerik açısından yapılandırmaları konusunda çok
önemli veriler sunmaktadır.
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İzleyiciler, özellikle çok kanaldan yayın yapabilmeye izin veren sistemlerde, hangi
zaman diliminde hangi kanaldaki hangi programı neden izlemektedirler? sorularını gündeme
getirmektedir. Aslında bu soruların yanıtı oldukça yalındır. İzleyici sayısı kadar beklenti ve
gereksinim bulunmaktadır. İzleyici sayısı da toplumdaki ya da televizyon izleyen insan
sayısına yakındır.
Yapımcılar açısından, bu kadar çok beklenti ve gereksinimin saptanması ve
karşılanmaya çalışılması gereklidir. Ancak, tek bir programla tüm bu beklenti ve gereksinimleri
karşılamak olanaklı değildir. En öne çıkan yanıtları bulabilmek ve ortak beklenti ve
gereksinimleri saptayabilmek ancak televizyon izleyicileri üzerinde yapılan araştırmalarla
mümkündür.
Kitle iletişim araştırmalarında, “Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı”, bu araçların
tüketicilerinin yani izleyicilerin beklentileri ve gereksinimleri olduğu varsayımına dayanır.
İzleyicilerin gereksinimleri vardır ve bu araçları belli gereksinimlerini karşılamak amacıyla
kullanırlar.
Dolayısıyla bir televizyon yapımcısı da, izleyicinin gereksinimlerini karşılamakla
yükümlüdür. Beklentilerin ve gereksinimlerin karşılanması oranında izleyicilerin programa ilgi
gösterecekleri, dolayısıyla programın başarısını belirleyeceği ortadadır.
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Yapımcı, başarılı bir program üretebilmek için, kendi amacını program şeklinde
oluştururken, izleyicinin o programı tüketme amacını da göz önünde bulundurmalı ve bunların
örtüşmesi için izleyiciyi daha iyi tanımalıdır. Mesaj verilecek kitlenin hangi toplumsal
katmanlardan oluştuğunu, toplum yapısını ve toplum psikolojisini bilmek, program yapımcıları
için en önemli konulardır.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde yapılan çeşitli araştırmalar, bireylerin
gereksinimlerini başlangıç noktası olarak alırlar. Birey merkezli bu yaklaşımın, toplumsal
çıktıları göz ardı eden zayıf yönü bulunmakla birlikte, ortak beklentileri saptamaya elverişli
yönü ile izleyicilerin toplumsal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamalarına olanak
tanımaktadır.
Katz ve Foulkes’e (1962) göre, yaşanan veya içinde bulunulan toplumsal koşulların
yarattığı anlaşmazlık ya da gerilim, bireyleri kitle iletişim araçları tüketicimi özellikle de
televizyon izleyiciliği yoluyla dinlenme dürtüsünü harekete geçirebilir. Edelstein (1973)
bireyin, toplumdaki sorunlardan haberdar olmak ve daha fazla bilgi edinmek için kitle iletişim
araçları içeriğinden daha fazla bilgi aramaya yönelmiş olabileceğini belirtmektedir.
Rosengren ve Windhal (1972) ise doğal yolla etkileşim gereksinimini giderme
olanağından yoksun olan bireyler sonuç olarak kitle iletişim araçlarının içeriklerini (örneğin
dramaları) kullanmaya yöneldiklerini saptamaktadırlar.
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Farklı kişilere ve gruplara göre gereksinimler de farklı olacağı için, sonuç da, davranış
kalıpları da farklılık gösterecektir. Bazı kişiler eğlence içeriklerine yönelirken, bazıları
enformasyon ile uğraşacak, bazıları da kitle iletişim araçları içeriği ile ilgilenmeyecektir.
Dolayısıyla izleyici, beklentilerini karşılayacak televizyon yapımlarını seçerek doyuma
ulaşmayı ummaktadır.
Elihu Katz ve Jay Blumler (1974), izleyicilerin kitle iletişim araçlarını kullanımı ve
sağlanan doyumlar üzerine yapılan araştırmaların nedenini, bireylerin kitle iletişim araçlarına
farklı şekillerde maruz kalmalarına sebep olan, kitle iletişim araçları ve diğer kaynaklardan
beklentiler oluşturan gereksinimlerin sosyal ve psikolojik kökenlerine bağlamakta ve ya
gereksinimlerin karşılanmasıyla, ya da önceden amaçlanmamış başka biçimlerde
sonuçlanabileceğini belirtmektedirler.
Katz ve Blumler, televizyon izleyicilerinin, programların içeriğinden üç temel
beklentisinin öne çıktığını söylemektedirler:
1. İzleyici içinde yaşadığı dünya ve toplum hakkında bilgi edinmek ister. Örneğin, seçim
yayınlarını, haber bültenlerini izler. Ayrıca izleyici, televizyonda yayınlanan birçok kurmaca
dizi ve seriyi de, gerçeği araştırmak amacıyla kullanır. (Bilişsel beklenti)
2. İnsanlar, günlük yaşamın sıkıntılarından kaçma ve vakit geçirme isteğindedirler. Bu
isteği, beklentiyi karşılayan programlar da; söyleşi, müzik, güldürü ve diğer eğlence içerikli
yapımlardır. Günlük yaşamın tekdüzeliğinden de, yarışma programları, spor karşılaşmaları,
serüven serileri ile kaçmaktadır. (Duygusal beklenti)
3. Bireyler toplumda kendi yaşamlarına benzer yaşamlar olduğunu ya da yaşamlarındaki
önemli bir ayrıntıyı öne çıkardığı için televizyon izlemektedirler. Dolayısıyla toplumda yalnız
olmadığını, onun gibi insanların varlığını bilmek ister. (Kişisel kimlik)
Denis McQuail ve arkadaşları, televizyon üzerine yaptıkları bir araştırmada (1972),
kitle iletişim araçlarının karşıladığı gereksinimleri başlıca dört grupta toplamışlardır:
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1. Gündelik yaşamın sıkıntılarından, gerginliklerinden, sorunların yükünden kaçış ve
duygusal rahatlama
2. Kişisel ilişkiler, dostluk ve arkadaşlık, toplumsal yarar gereksinimi
3. Kişisel kimlik gereksinimi, insanın değerlerinin pekişmesi, gerçekliği araştırma ve
kişiliğine ilişkin referans noktalarının sağlanması
4. Çevreyi gözetim altında tutma, bu amaçla içinde yaşanılan karmaşık dünyaya ilişkin
bilgi sahibi olma isteği.
Hedef Kitle
Televizyon yayın kuruluşları genel olarak belli bir grup izleyiciyi hedef kitle olarak
seçerler. Bu amaçla; yerel, bölgesel kanallar kurulmaktadır. Bunun yanı sıra, hedef kitlesini
belli zevkleri, belli amaçları olan izleyiciler olarak seçen ve tüm yayın içeriğini buna göre
belirleyen yayın kuruluşları da bulunmaktadır.
Tematik kanal olarak adlandırılan böyle kuruluşlar, tüm günlük yayınlarını belirledikleri
hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Örneğin, haber kanalı, müzik
kanalı, film kanalı, belgesel kanalı, çocuk kanalı, spor kanalı gibi. (Yemek örneğine dönersek;
hangi kitlenin müşterimiz olmasını istiyoruz sorusu öne çıkar. Örneğin et yemekleri sevenler
mi, sulu yemek sevenler mi, gençler mi vs?
Bu soruların yanıtlarına göre, biz nasıl bir kuruluş olmalıyız? Her gün çok çeşitli yemek
servisi yapan bir kuruluş mu, bir köfteci mi, pizzacı mı, herkesin yemek yiyebileceği bir yer mi
yoksa belli ekonomik potansiyele sahip kişilerin gelebilmesine olanak tanıyan fiyatlara ve
sunum özelliklerine sahip bir yer mi?)
Hedef izleyici kitlenin yanı sıra, bir televizyon kuruluşunun yayınlarını alabilen ve
yöneldiği kitle açısından belirlenmiş bir potansiyel izleyici kitlesi bulunmaktadır. Bölgesel ve
yerel televizyon kanalları açısından yayın sinyallerini alabilen izleyiciler potansiyel
izleyicilerdir. Örneğin, GAP televizyonunun potansiyel izleyici kitlesi, bölgesel yayın yapması
ve belli bir bölgeye seslenmesi nedeniyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oturan ve
televizyon alıcısı olanlardır. Ancak, GAP televizyonu Türkiye'nin diğer bölgelerinden de
izlenebilmektedir.
İzler kitle ya da fiili izleyici kitlesi ise, potansiyel kitle içinde çok küçük grupları ifade
eder. Belli bir anda belli bir televizyon kanalını izleyen kişilerin toplamıdır.
Çoğu kez hedef izleyici kitle ile fiili izleyici kitlesi, televizyon kuruluşunun arzuladığı
gibi örtüşmemektedir.
Hedef kitle kavramı, bir televizyon yapımcısının, bir televizyon kuruluşunun ya da bir
program veya reklam sponsorunun mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü
izleyici kümelerini ifade eder. Özellikle izleyicilerin programları seçmede; onların yaş, cinsiyet,
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öğrenim, gelir ve benzeri özelliklerine göre programlar hazırlanması ve hedef kitlenin özenle
belirlenip tanımlanması, programın amacına ulaşmada ve yapımcının başarılı olmasında en
temel etkendir.
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Geri besleme (Feedback)
İletişim sürecinde, sürecin işlevinin yerine getirmesinin, iletişimin niteliğinin
iyileştirilmesinin ve süreçteki hataların düzeltilmesinin, hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığının
yani hedef kitlenin, programın izlerkitlesi olup olmadığının anlaşılmasının ana unsuru, yapımla
ilgili tepkilerin kaynağa ya da kaynağın amacına geri dönmesine yani geri beslemeye bağlıdır.
İzleyici Ölçüm Çalışmaları
Televizyon iletişiminin geleneksel yapısında, izleyicilerin anında katkısı bulunmadığı
için, yani interaktif bir iletişim ortamı sözkonusu olmadığı için, geri besleme gecikmeli olarak
uygulanır. Yayın anında, ya da yayından sonra doğrudan televizyon kuruluşu veya çeşitli
araştırma kuruluşlarının yaptıkları "izlenme oranı" (rating) ve "izlenme payı" (share)
ölçümleri ve etki araştırmaları, televizyon sistemlerinin başlıca geri besleme araçlarıdır.
•

Bu ölçüm ve araştırmalar televizyon kuruluşlarının reklam payını belirlediği için,
tecimsel televizyon sistemlerinin temel unsurlarından biridir.

•

Türkiye'de TV İzleme Ölçüm araştırmaları ilk kez, AGB Anadolu A.Ş. aracılığıyla 1989
yılında başlatıldı. AGB Anadolu A.Ş., ölçümlerinde ilk olarak İstanbul'da 150 hane ile
başlayarak bu sayıyı 1991'de 220, 1992'de de 330'a çıkarıldı.

•

1992 yılında reklamveren firmalar, reklam ajansları ve TV kanalları temsilcileri
Türkiye'de gerçekleştirilen TV İzleme Ölçüm Araştırmalarını denetlemek ve etkin
kullanımını sağlamak amacı ile biraraya gelerek "Televizyon İzleme Araştırmaları
Komitesi" TİAK'ı oluşturdular.

•

TİAK’ın, uluslararası araştırma şirketlerine yönelik açtığı ihale sonucunda AGB
Anadolu ihaleyi kazanarak, ülkemizde TV İzleme Araştırmalarını gerçekleştirecek ve
sunacak araştırma kuruluşu olma hakkı elde etti.

•

Rekabet Kurulu’nun 2009 yılı kararıyla TİAK’ın tüzel bir kişilik olarak yapılanması
gerekliliğini bildirmesi üzerine, televizyon izleme araştırmalarını organize etmek ve
denetlemek amacıyla Aralık 2010'da Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve
21 televizyon kanalı olmak üzere 23 hissedarla TİAK anonim şirket olarak yeniden
yapılandırılmıştır.

•

AGB Anadolu, panel hane sayısını 1993'de 440, 1994'de 660, 1995'de 1000 ve 1997'de
1300 haneye 1998'de 1630 haneye, 1999'da yapılan artış ile AGB Anadolu panelindeki
hane sayısı 1951'e ulaştı.

•

1 Ocak 2003 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il
merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde 1951 hanede yapılmakta, bu
bölgelerdeki telefonlu ve televizyonlu 9.786.338 hanedeki 5 yaş üzeri 36.114.723 kişiyi
temsil etmekteydi. 2011 yılında ise 2224 hane denek grubu (panel) olarak
kullanılmaktaydı.
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•

20 Aralık 2011 tarihine kadar Türkiye’de izleyici ölçüm çalışmalarını sürdüren AGB,
Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), AGB’nin ölçümler üzerinde
manüplasyon yaptığı iddiaları ile hukuksal süreç başlatılması üzerine, 20 Aralık’ta AGB
ile olan sözleşmesini erken sona erdirdi.

•

Aslında TİAK, AGB’nin sözleşmesi devam ederken, bir sonraki dönem için ihale
açmıştı ve Eylül 2012’den itibaren Türkiye’de izleyici ölçümleri yapmak üzere ihaleyi
araştırma şirketi TNS (Taylor Nielsen System) kazanmıştı. 20 Aralık 2011’den TNS’nin
ilk rating raporlarını açıkladığı 18 Eylül 2012 tarihine kadar ölçüm yapılmamıştır.

•

İzlenme oranı (rating); bir ülkedeki televizyon sahibi tüm hanelerin programı izleyen
hanelere oranıdır. Uygulamada genellikle bu ölçüm, araştırma amaçlı Peoplemeter
(İzleyici ölçer-izleyici sayacı) adı verilen izleme cihazı takılmış tüm televizyon
alıcılarının sayısının, programı izleyen cihaz takılmış televizyon alıcılarına oranı olarak
hesaplanır.

•

Belli bir zaman diliminde (bütün gün, sabah, öğleden sonra, akşam ya da en çok kişinin
televizyon izlediği zaman aralığı anlamında kullanılan prime-time saatleri gibi) veya
program bazında, peoplemeter (İzleyici ölçer-izleyici sayacı) cihazı takılmış, o zaman
diliminde açık ya da kapalı olsun tüm televizyon alıcılarının programı izleyen alıcılara
oranlanmasıyla elde edilen sonucun yüzdelik ifadesidir.

İzlenme payı (share) ise, programın yayınlandığı saatte, televizyon izleyen hanelerin o
programı izleyen hanelere oranıdır. İzlenme payı her zaman izlenme oranından yüksektir.
İzleme oranında, o zaman diliminde kapalı olan televizyonlar da hesaba dahil edilirken, izlenme
payı hesaplamasında yalnızca açık olan televizyon alıcıları değerlendirilir. Herhangi bir zaman
diliminde (örneğin sabah saatlerinde) tüm televizyonlar açık olmayacağı için, izlenme payı her
zaman izlenme oranından yüksek olmaktadır.
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Peoplemeter (İzleyici ölçer-izleyici sayacı) araçlarıyla, günün hangi saatlerinde hangi
toplumsal grupların televizyon izlediği, belli bir programın hangi toplumsal grup tarafından
tercih edildiği de belirlenebilmektedir. Peoplemeter (İzleyici ölçer-izleyici sayacı) frekans
detektörü, kayıt cihazı ve uzaktan kumanda olmak üzere 3 birimden oluşur.
Frekans detektörü televizyona bağlanarak, o an televizyonda hangi kanalın izlendiğini
tespit eder. kayıt cihazı ise frekans detektöründen hangi kanalların izlendiğini veriler halinde
toplayarak kaydeder. Uzaktan kumanda ise, ölçüm yapılan hanedeki her bireyde ayrı ayrı
bulunur ve o an televizyon izleyen kişi kendi kumandasından kayıt cihazını çalıştırır. Kayıt
cihazının topladığı veriler, veri üretim yazılımı tarafından her gün otomatik olarak veri üretim
merkezine çekilir. Bu işlem, yazılımın hanedeki ölçüm cihazına GPRS aracılığıyla
bağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca son yıllarda yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, kemere takılabilen ve
yayınların ses kanalından aldığı sinyaller ile hangi kanalın izlendiğini tespit eden portatif
modeller de bulunmaktadır.
Bireylerin sosyoekonomik gruplar halinde sınıflandırılması, reklam verenler için alım
gücü açısından önemlidir. Uygulamada, a grubu, b grubu, ab grubu olarak ifade edilen
sınıflandırmalar ise, hane halkı için asıl gelir kazanan kişinin meslek, eğitim ve tüketim malları
sahipliği ile belirlenir.
AGB Anadolu şirketinin 1989-2006 yılları arasında Türkiye’de belirlenen sosyoekonomik statü göstergeleri aşağıda yer almaktadır. Ait olunan sosyoekonomik grubu bulmak
için her bir kategorideki ilgili başlığının karşısındaki puanlar toplanıp, toplam puan
karşılığındaki grup saptanır.
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Türkiye’de sosyo-ekonomik statü göstergeleri 2012 yılında Türkiye Araştırmacılar
Derneği (TÜAD) tarafından yapılan çalışmayla değiştirilmiş ve TNS izleyici ölçüm
çalışmalarına esas oluşturmuştur.
•

Türkiye’de halihazırda yürürlükte olan 2012 yılı verilerine göre yeni Sosyo Ekonomik
Statü (SES) Dağılımı şöyledir:
ABC1 Total

A

B

C1

C2

D

E

34%

Base

4%

9%

22%

29%

28%

9%

39%

KENT

5%

10%

24%

31%

22%

8%

14%

KIR

1%

2%

11%

22%

52%

12%

Türkiye’de TİAK verilerine göre, 2012 SES ölçümleri temel alınarak yapılan Televizyon
izleyici ölçümü evren değerleri de aşağıda gösterilmektedir:
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Tablodan da görüleceği üzere, televizyon izleyicilerinin büyük çoğunluğu yüzde 34 ile
C2 sosyo ekonomik gruba, sonraki büyük çoğunluk ise yüzde 25 ile DE ve C1 grubuna dahildir.
Oysa izlenme oranı açıklamalarında AB grubu öncelikli değer olarak verilmektedir.
İzleyicilerin tepkileri yalnızca cihazlarla ölçülmemektedir.
Ayrıca, kaynağa mektup, telefon ya da elektronik posta (e-mail) ile ulaşan izleyiciler de
geri besleme olarak değerlendirilir. Bundan başka son on yılda, sosyal medya kullanıcıları
üzerinden yapılan Sosyal Medya Ratingleri (SOMERA) ölçümleri de yapımcılara ışık
tutmaktadır. Bununla birlikte, televizyon yapımcılarının en itibar ettikleri kaynak,
meslektaşlarının görüşleri, değerlendirmeleri ve yakın çevrelerinin tepkileridir.
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Yapım-Yaratım (Mesaj)
Bir televizyon yapımından beklenen temel işlevler genel olarak şunlar olarak kabul
edilir:
Haber verme, eğitim ve kültür, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtılması. Bunlar
televizyonla iletişimin işlevsel yönüdür. Bu işlevleri kapsayan genel bir nitelik de, televizyon
yayınlarıyla, kişilerde verilene inanma ve bu inanma sonucunda bir eyleme geçme etkisinin
yaratılmasıdır.
Televizyonun bu işlevleri, program türlerine temel oluşturmuştur. Programın amacına,
yöneldiği kitleye, yayınların kapsama alanına, yapım biçimlerine göre çeşitli programlarla bu
işlevler yerine getirilir. Program türleri aşağıda açıklanacaktır.
Bir televizyon kanalı, mesajını çeşitli programlarla iletir. Tek tek programlar kendi
içlerinde bir bütün oluşturmakla birlikte, Raymond Williams'a göre, tek tek programların
oluşturduğu yayının tümü bir tek program gibi algılanmalıdır. Yani, tek tek programlardan
oluşan televizyon yayını belli bir bütünlük ve düzen içinde sunulduğu için, bütünsel bir söylemi
vardır.

Bu da, televizyon iletişimini diğer iletişim araçlarının söyleminden ayıran bir unsurdur.
Televizyonun bütünsel çıktısı yeni bir anlatı türüdür. Örneğin, haber bültenlerinde öğrenci
sorunlarına yer vermeyen bir televizyon kanalının, bu konuda bir drama yayınlaması da
düşünülemez.
Bir televizyon yapımının amacı, hedef kitleye olabildiğince kapsayıcı olarak ulaşmak,
ulaştıktan sonra da izleyicileri ekran başında tutmaktır. Televizyon yapımının amacı,
televizyonun işlevlerini yerine getirme çerçevesinde düşünülür.
Televizyon yapımcılığının esas işlevi; bir fikri, bir konuyu, bir görüşü ya da bir olayı
hikâye etme, öyküleme bilgisi ve becerisidir. Teknik yön, bu esas işleve yardımcı olan
unsurlardır.
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Teknik yön; kamera, stüdyo, ışık, ses, video kayıt cihazı gibi çok sayıda teknik aygıt
ve uygulayımla ilgilidir. Bu aygıtların ve uygulayımların sunduğu olanak ve sınırlamaların
neler olduğu, bunların teknik ve işletim özelliklerinin bilinmesiyle kavranabilir.
Yapımcının, bu araçların televizyon anlatımında kullanımlarını bilmesi gereklidir.
Bunlar; kompozisyon, ekran hareketleri ve yönleri, kamera açıları, aydınlatma ilkeleri, çekim
ölçekleri, kurguda noktalama teknikleri ve kuralları, ses perspektifi gibi birçok konuyu kapsar.
Tüm bu bilgiler, bir yapımcı için "olmazsa olmaz" bilgilerdir, ancak bu bilgilerin işlevi,
yapımcının öyküleme bilgi ve yeteneğine destek olmakla sınırlıdır. Söyleyecek bir şeyiniz
yoksa ya da söyleyeceğinizi önceden kafanızda biçimlendiremiyorsanız, tüm elektronik
araçların en küçük parçasını biliyor olmanız, yapımcı olmanıza yetmeyecektir.
Bir televizyon programı ile olan ilişkimizde, program hakkındaki değerlendirmemizi, o
programı yaratan yapımcının öyküleme becerisi ve yeteneği belirlemektedir. Tıpkı, günlük
yaşamda, bir arkadaşımızın, bir tanıdığımızın anlattıkların dinlememizin, onun anlatma,
öyküleme becerisine bağlı olduğu gibi.

Anlatan kişinin, öyküleme becerisine göre ya sıkıcı bulup dinlemek istemeyiz;
dinliyormuş gibi görünüp aklımızdan başka şeyler geçiririz (kendi kendimize öykü anlatırız) ya
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da sözünü kesip kendi öykümüzü anlatmaya çabalarız. Çok fazla sıkılırsak, toplumsal kuralları
bir yana bırakıp oradan uzaklaşmak isteriz.
Bazı tanıdıklarımızın ya da arkadaşlarımızın anlattıklarının da bitmesini istemeyiz.
Televizyon programlarına yaklaşımımız da buna benzemektedir. Elbette, televizyon
karşısındaki davranışlarımız, yüz yüze iletişimin doğası gereği dayattığı, duygusal bağlardan
ve toplumsal kurallardan bağımsız olarak gerçekleştiği için, televizyonu kapatmak, kanaldan
kanala sürekli dolaşmak (zap) gibi daha sert, kaba ve kesin olabilir.

Böylelikle, konusu bizi ilgilendirse bile, tatsız bir programı terk ederiz; buna karşılık
bazı programları da, konu bizi hiç ilgilendirmese bile sonuna dek izleriz. Bu tür programların
yapımcıları, anlattığı konu bitmesin diye gözünün içine baktığımız tanıdıklarımız gibi,
öyküleme yetenek ve becerileri yüksek kişilerdir.
Yapımcılık, zihinsel bir kavramı televizyon tekniğinden ve farklı uzmanlık ve beceri
sahibi kişilerden oluşan yapım ekibinden yararlanarak, televizyon ekranında izler kitleyle
buluşacak bir mesaj haline dönüştürmektir.
Televizyon yapımcılığı, bir öyküleme, öykü anlatma; çeşitli anlatı ögelerini bir
bütünlük halinde kurgulama işidir. Televizyona özgü anlatım ögelerini yapımcının bilmesi
gerekir. Bu olanakların bir biriyle içi içe geçmiş iki yönü bulunur. Yaratıcı yön (içerik ve anlatı
yapısı yani biçim) ve teknik yön …
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Programlar ya da bir televizyon mesajı, içerik bakımından, bilişsel ve duygusal olarak
iki unsura ayrılabilir: Bilişsel alan, bilme, anlama ve yorumlama ile ilgili yandır. Duygusal alan
ise, tutumlar, coşkular, değerler ve duygularla ilgili insan davranışı yanıdır.
Televizyon programları üzerine yapılan araştırmalar, belgesel, haber gibi bilişsel yanı
ağırlıklı türlerin erkekler; arkası yarın (soap opera), aile dramaları gibi türlerin ise daha çok
kadınlar tarafından izlendiğini ortaya koymaktadır.

David Morley, 1986 yılında aile içinde televizyon izleme alışkanlıkları üzerine yaptığı
bir araştırmada, televizyon izleme deneyiminin erkeğin beğenileri çerçevesinde gerçekleştiğini
saptamıştır. Morley, kentli-alt sınıf ailelerde, televizyon izleyiciliği üzerine yaptığı bu
araştırmada, televizyon izleyiciliğinin de toplumsal cinsiyet politikasının bir parçası olarak
işlemekte olduğu sonucunu çıkarmıştır:
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Uzaktan kumanda aleti genellikle kocanın elindedir ve izleneceklere karar verir.
Erkekler olgusal programları tercih etmektedir. Haberler, spor programları, belgeseller gibi.
Eğer kurgusal programlar izlemek isterlerse bunların da gerçekçi olanlarını seçmektedirler.
Ayrıca erkekler hareketli dramaları da sevmektedirler. Diğer yanda kadınlar “aile” dramalarını,
pembe dizileri ve sevda öykülerini tercih etmektedirler.
Çünkü bu tür programlarda, vurgu eylemden çok ilişkiler üzerinedir ve erkeklerin dışsal
dünyasından ziyade, duyguların ve tepkilerin içsel dünyası üzerine bilgi verilmektedir.
Ancak, bir program tüm duygusallığına karşın (örneğin, Arkası yarın-Soap Opera) bilgi
verici mesajlar içerebilir. Ya da, haberler gibi yansız ve nesnel bilgi vermesine özen gösterilen
programlar da duygulara seslenebilmektedir.
Televizyon programlarının biçimi, belli bir içeriğin hangi türde sunulacağını belirler.
Benzer içerikteki programlar, değişik anlatı yapılarında sunulabilirler. Anlatı yapıları, hedef
kitleye ve izleyicilerin beklentilerine uygun olarak belirlenir.
Örneğin, bilgi edinme beklentisindeki yetişkinleri hedefleyen bir programın belgesel,
haber program ya da tartışma türlerinde olması hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştıracaktır. İçerik
izleyici kitlesinin gereksinim ve beklentileri televizyon programlarının anlatı yapısını da etkiler
ve belirler.
Televizyon iletişiminin amaçlarının sınıflandırılması, program türlerine göre
ayrımlamaya da denk düşer. Genellikle haber ve haber programları enformasyon-bilgi verme,
belgeseller eğitim ve kültür, drama ve yarışma gibi program türleri eğlence, reklam ve tanıtım
programları ise, ikna etme ve inandırma amacına yönelik olarak değerlendirilebilir.
Ancak, yukarıda söz edildiği gibi, bunlar çok keskin ayrımlar değildir. Bir program hem
eğlendirebilir hem de bilgi verebilir. Yani bir televizyon yapımı bir kaç işlevi bir arada
bünyesinde bulundurabilir.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde bakıldığında, izleyici
beklentilerinin, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanması açısından, televizyonun
işlevleri daha karmaşıktır. Televizyon programları açık ya da gizli mesajlarla izleyiciye
ulaşırken, onların, bireysel veya toplumsal tutum ve davranışları üzerinde değişiklik yaratır.
İzleyici kendinde önceden var olan değerler ve kültür yapısıyla gelen mesajları
anlamlandırmaya çalışır. Kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde yapılan araştırmalar,
mesajların etkisinin, içeriği ve sunum biçimiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.
Örneğin; reklamların sonucunda, hiç bir ürün satılmazsa, işlevini yerine getirememiş demektir.
Yapımcılar, belirlenen içerikte bir program yaratmak için öncelikle hangi türde hangi
anlatı yapısını yani formatı seçeceklerine karar vermek durumundadırlar. Anlatı yapısı,
programın amacı, kullanılan yapım unsurları ve yapım süreci açısından farklılık
göstermektedir. Uygulamada, öncelikle programın türü, sonra formatı yani anlatı yapısı
belirlenir ve o türün uzmanı olan yapımcının belirli bir içerikle programı üretmesi beklenir.
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Bir konu, drama ya da belgesel ya da haber program şeklinde sunulabilir ancak, drama
yapımcısı ile haber program yapımcıları genellikle kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir ve
yayın kanalı hangi anlatı yapısında program istiyorsa yapımcısını da o anlatı yapısının uzmanı
olan kişiler arasından seçer.
Türkiye’de, genellikle yayın kanallarının yapımcı kadroları bulunmakta ve öncelikle
kendi çalışanı olan yapımcıların üretimi tercih edilmektedir. Ancak, tecimsel televizyon
yayınlarının başlamasından sonra, önceleri çoğunlukla reklam filmi üreten şirketlerle birlikte
çok sayıda televizyon programı üreten şirketler kurulmuştur.
Bunların bir kısmı yalnızca teknik hizmetler sunmalarına karşılık, bir kısmı da belirli
tür program üretiminde uzmanlaşma yoluna gitmişlerdir. Bir televizyon kanalı, örneğin bir dizi
film ya da bir eğlence programı üretilmesini istiyorsa, o konuda uzman yapım şirketlerine
program yaptırabilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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5. BÖLÜM BAŞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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Program Türleri
Televizyon iletişiminin mesajı olan programlar, gerek konuları, gerek bu konuların
işlenirken kullanılan gereçler ve yapım unsurlarının kullanılış biçimlerindeki ortak özelliklere
göre sınıflandırılırlar.
Nijat Özön, televiyon program türleri kavramını, “İzlencelerin belli bir konuyu işlerken
kullandığı gerece, uygulayımbilime, çeşitli ögelerin kullanılış biçimine, belli bir konuyu ele alış
açısına göre ortak yönleri bulunarak yapılan kümelendirme sonunda ortaya çıkan sıralamalar.”
şeklinde tanımlamaktadır.
Bir televizyon yapımından beklenen temel işlevler kitle iletişim araçlarından beklenen
işlevlerden farklı değildir. Kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri konusunda çalışmalar
yapan ilk kuramcılardan Harold Lasswell, kitle iletişimin işlevlerini üçe ayırır:
1.Çevrenin gözetimini yapmak,
2. Çevreye karşılık vermede toplumun parçaları arasında ortak ilişkiyi kurmak,
3. Bir kuşaktan diğerine sosyal mirası nakletmek.
Egemen görüşleri toparlayan Denis McQuail iletişim araçlarının görevini/rolünü beş
temel kategoride özetler:
(1) Enformasyon görevi: Dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi
sağlamak; çıkar grupları ve örgütleri arası ilişkiler göstermek; yenilikleri, uyumu ve gelişmeyi
kolaylaştırmak.
(2) Karşılıklı bağ kurma görevi: Enformasyon ve olayların anlamı hakkında açıklama
ve yorum yapma; yerleşmiş kurallar ve egemenlik için destek sağlamak; toplumsallaşma; farklı,
etkinlikleri ayarlama; fikir veya oybirliği sağlama; öncelikler sırasını saptama ve birbirine bağlı
toplumsal duruma işaret etme.
(3) Devamlılık sağlama görevi: Kültürü ifade etme, alt kültürler ve yeni kültürel
gelişmeleri tanıma; değerler ortaklığını işleme ve tutma.
(4) Eğlendirme, avuntu görevi; iyi ve hoş vakit geçirme günlük baskılardan uzak,
dinlenme olanakları sağlama.
(5) Harekete geçirme (seferber etme) görevi: Siyasal, savaş, ekonomik kalkınma vb
toplumsal amaçlar için kampanya yapma.
Kitle iletişimin ve bu kapsamda televizyonun bu işlevleri, program türlerine temel
oluşturmuştur.
Programın amacına, yöneldiği kitleye, yapım biçimlerine, yayınların kapsama alanına,
göre çeşitli programlarla bu işlevler yerine getirilir.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde iletişim alanını düzenleyen Federal İletişim Komisyonu
(FCC-Federal Communication Commission), televizyon programlarını sekiz kategoride
sınıflandırmıştır:
1-Tarım programları
2-Eğlence programları
3-Haberler
4-Kamusal konular
5-Din programları
6-Eğitim programları
7-Spor programları
8-Diğer programlar (yukarıdaki türlere girmeyen programlar)

İngiliz yayın kuruluşu BBC, televizyon yayıncılığının ilk yıllarında aşağıdaki gibi
sınıflandırma yapmıştır;
•

Haberler ve kamusal konular

•

Magazin ve belgeseller

•

Eğitim

•

Sanat ve müzik

•

Çocuk programları
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•

Dramalar

•

Filmler

•

Eğlence programları

•

Spor

•

Din programları

•

Program tanıtımları

•

Reklamlar

BBC’nin günümüzde geçerli sınıflandırması çok daha ayrıntılıdır. Temel başlıklar
oluşturulmuş ve bunların altında alt başlıklar açılmıştır. Temel başlıklar şunlardır:
•

Çocuk

•

Müzik

•

Haber

•

Din ve ahlak

•

Gerçeklik

•

Spor

•

Eğitim

•

Komedi

•

Dramalar

•

Eğlence

•

Hava

Avrupa Yayın Birliği (EBU), ESCORT (EBU System Of Classification Of Rtv
Programmes sözcüklerinin baş harfleri alınarak oluşturulan kısaltma) adlı bir sistem
geliştirerek, radyo ve televizyon programları için standart bir sınıflandırma kalıbı geliştirmiştir.
İlk aşamada, programlar 7 ana sınıfa ayrılmış, bu ana başlıklara kod numaraları verilmiş, sonra
her başlığı alt başlıklar şeklinde ayrıntılandırılmıştır.
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Amaç
Eğlence
Bilgi verme
Zenginleştirme
İlgi çekme

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Format
Kurmaca olmayan
Drama
Eğlence
Müzik, bale, dans

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

İçerik
Bilgi
Drama
Eğlence
Müzik

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Hedef Kitle
Genel izleyici
Yaş grupları
Bölgesel gruplar
Azınlık gruplar
Mesleki gruplar
Diğer özel ilgi grupları

5.
5.1.
5.2.

Yapıldığı Yer
Televizyon Stüdyosu
Konser/Tiyatro Salonu
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5.3.
5.4.
5.5.

Sinema Endüstrisi
Video
Toplumsal olay/kamuya açık etkinlik

6.
Dil
6.0. Programda kullanılan orijinal dil
6.1. Dublaj için kullanılan dil
6.2. Alt yazı için kullanılan dil
İkili olarak dublaj veya altyazı söz konusu olduğunda, ilave kodlar eklenmelidir:
6.3 Çoğunluk ana dili
6.4 Azınlık ana dili
6.5 Yurtiçi lehçe
7. Katılım (Belirli ilgili (baskı) gruplarının temsilcilerinin (ör. Siyasi partiler, dilsel
azınlıklar, bölgeler vs.) katılımına ilişkin verileri sınıflandırma amacıyla ayrılmış bir
boyut.)
TRT televizyonunda ise;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber bülteni ve haber programlar
Spor programları
Eğitim-Kültür programları
Dramalar
Belgeseller
Müzik programları
Eğlence programları
Çocuk programları
Yarışma programları
Reklam programları olarak sınıflandırma yapılmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun 2014 yılında hazırladığı “Yayınlarda
Program Türleri Kod, Tanım Ve Sınıflandırmaları” adlı kitapçıkta yapılan program
sınıflandırmaları ise şöyledir:
1.

Haber

1.1.

Haber Bülteni

1.2.

Haber Programları

1.3.

Ekonomi Bülteni

1.4.

Hava ve Yol Durumu

1.5.

Spor Bülteni
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2.

Güncel Programlar

2.1.

Yorum Programları.

2.2.

Sohbet Programları

2.3.

Dini Tören Yayınları

2.4.

Kriz Dönemi Canlı Yayınlar

2.5.

Seçim Yayınları

2.6.

Siyasi Parti Faaliyetleri Yayınları

2.7.

Ulusal ve Uluslararası Törenlerin Naklen Yayınları

2.8.

Sosyal Amaçlı Kampanya Programları

3.

Kültür Programları

3.1.

Belgesel Programlar

3.2.

Bilgi-Kültür Yarışmaları

3.3.

Kültür ve Sanat Programları

3.4.

Yaşam Tarzı ve Eğilimlerle İlgili Yapımlar

3.5.

Sektör Tanıtım Programları

3.6.

Gezi Programları

4.

Eğitim Programları

4.1.

Örgün Eğitime Destek Programları.

4.2.

Yaygın Eğitim Programları

4.3.

Bilgi-Beceri Programları

4.4.

Sağlık Programları

4.5.

Dini Eğitim Programları
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5.

Gerçek Yaşamlar

5.1.

Reality Show

5.2.

Gerçek Hayat Hikayeleri

6.

Drama

6.1.

Dizi Filmler

6.2.

Sinema ve Televizyon Filmleri

7.

Eğlence Programları

7.1.

Magazin Programları

7.2.

Drama Öğeleri İçeren Eğlence Programları

7.3.

Müzik Ağırlıklı Programlar

7.4.

Müzik Video Klipleri

7.5.

Konser Yayınları

7.6.

Beceri ve Direnç Yarışmaları

7.7.

Spor Karşılaşmaları Yayınları

7.8.

Show ve Gösteriler

7.9.

Talk-Show

7.10. Kuşak Programları

8.

Çocuk Programları

8.1.

Okul Öncesi Çocuk Programları

8.2.

Çizgi ve Animasyon Filmler

8.3.

Çocuk Eğitim Programları

8.4.

Çocuk Aktivite Programları
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8.5.

Çocuklara Yönelik Drama

8.6.

Çocuk Haber

8.7.

Çocuk Yarışma

9.

Ticari İletişim ve Tanıtım

9.1.

Reklam Kuşakları

9.2.

Tele-Alışveriş

9.3.

Bant Reklam

9.4.

Siyasi Reklam

9.5.

Program Desteklemesi

9.6.

Ürün Yerleştirme

9.7.

Program Tanıtımları

10.

Diğer

10.1.

Logo ve Çağrı İşareti

10.2. Koruyucu Sembol
10.3. Kamu Spotları

Yukarıda verilen, farklı kurum ve kuruluşların program türleri listelerinde, hedefe kitle,
konu, biçim ve amacın karışık kullanıldığı görülmektedir. Televizyon programları
hazırlanırken, hangi konuda olacağı, bu konunun hangi biçimde verileceği, hedef kitlesine ve
programın amacına göre belirlenmektedir. Programları;
Konusuna göre
Hedef kitlesine göre
Biçimine (Structure) göre
Amacına göre şeklinde yapılacak bir tür dağılımı daha işlevsel olacaktır.
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Bu konuya yalnızca EBU’nun ESKORT sınıflandırmasında dikkat edildiği
görülmektedir.
Bu program türleri alt türlere de ayrılabilmektedir: Örneğin, drama programları,
televizyon oyunu, televizyon filmi, dizi film, seri film, soap opera (arkası yarın), durum
güldürüleri olarak alt türlere indirgenebilir.
İletişim bilimci Arthur Asa Berger, televizyonun popüler sanatların değişik türlerini
ilettiğini belirterek, alt türleri popüler sanat biçimi olarak niteler ve kendi başına birer
televizyon program türü olarak kabul eder. Berger, popüler televizyon türlerini şöyle sıralar:
Arkası Yarın (Soap Opera’lar), casus dizileri, polisiyeler, varyeteler, haberler,
reklamlar/reklam filmleri, müzikaller, kovboy filmleri, dinsel programlar, söyleşiler (talk
show), durum güldürüleri.
Bir programın içinde birden fazla konu ve program türü bulunabilir. Bunlara karma ya
da kuşak program adı verilir.
Program Formatları
Hiçbir televizyon yapımcısı, programını kendisi ya da yakın çevresi için üretmez. Bir
kitle iletişim aracı olan televizyonun mesajı olan programlar, izleyici kitlelerine sunulmak için
üretilir. Yapımcıların amacı, programlarının izleyenler üzerinde, onların amaçladıkları etkinin
yaratmasıdır.
Yapımcının amacı ile izleyicinin televizyon programı izleyiciliğinden beklentisinin ve
gereksinimlerinin karşılanarak doyum sağlamasının örtüşmesi, yapımcının amacı ile izleyicinin
amacının buluşması anlamına gelir.
Örneğin izleyici günlük sıkıntılarından kurtulmak, gerçek dünyanın dertlerinden
uzaklaşmak için televizyon karşısına oturmuşsa ve program bu beklentisini karşılayan bir
yapıda ise, yapımcının amacı ile izleyicinin amacı örtüşmüş demektir. Ama, izleyicilerin
televizyon programlarını da, karşısında uyumak için seçtikleri de olmaktadır.
Bununla birlikte, programın içeriği ve sunum biçiminin izleyici üzerinde bir etki
yaratması da istenir. Bunun için öncelikle, yapımcının seslenmek istediği hedef kitlenin, daha
da iyisi hedef dışındaki kitlelerin de programı izlemeyi tercih etmesi ya da ikna olması
gereklidir.
İnsanların başka herhangi bir etkinlikte bulunmayarak televizyon izlemeleri; pek çok
yayın kuruluşunun ve programın arasından, belli bir programı seçmesi gerektiğinin nedenleri
anlatılabilmeli ve izlemeye ikna edilmelidirler.
Bu nedenle de, izleyiciye sunulan programın, aynı zaman dilimi içinde yayınlanan
programlardan onun beklentilerini en iyi karşılayacak program olması gerekmektedir ki, bu da
hem izleyici iyi tanımak, hem de kitlelere söyleyecek sözü olduğunu ileri sürerek,
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söyleyeceklerini televizyonunun anlatım olanaklarını kullanarak program üreten yapımcıların
donanımlı olmasını gerektirir.
Belli bir türde, belli içerikte ve izleyicinin ilgisini çekecek biçimde bir televizyon
programının anlatı yapısı nasıl oluşturulmalıdır? Yapımcı programının ilgi çekip izlenebilmesi
için her şeyden önce, izleyiciye çekici gelecek şekilde sunmalıdır.
Format, programın yapısını ve biçimini, yapım yaklaşımını anlatan bir kavramdır.
Örneksel bir yapısı vardır. Pek çok televizyon programı, uluslar arası pazarda format olarak
satılmakta, yapılan anlaşmalar çerçevesinde alıcı ülkelerin toplumsal ya da kültürel
özelliklerine göre uyarlamalarına izin verilmektedir.
Televizyon programcılığında format oluşturmak uzun ve yoğun araştırma gerektiren bir
süreçtir. İzleyici gereksinim ve beklentilerini göz önüne almanın yanında, mesajın izleyici
üzerinde yaratması istenen olası etkilerin de belirlenmesi ve sınanmasını gerektirir.
Örnek olarak, ülkemizde çok izlenen programlardan biri olan “Kim 500 Milyar İster”
adlı yarışma programı, ABC televizyonunca (Who Wants To Be A Millionaire) geliştirilmiş,
İngiltere ve Almanya’da (RTL kanalında) da “Kim Milyoner Olmak İster” adıyla
yayınlanmaktadır.

Sunucu özelliklerinden, dekora, izleyicilerin oturma biçiminden, ışık ve kamera
kullanımına, soruların ve yanıtların ekran grafiklerinden, müziğe ve yarışmacının joker
haklarına dek formata sadık kalınması gerekmektedir. Tüm bunlar, pilot izleyici çalışmaları
üzerinde, yaratılan etkiler açısından sınanmıştır.
Örneğin, yarışmacı soruyu yanıtlama aşamasındayken ya da düşünürken stüdyo ışıkları
kırmızı, soruyu bildiği zaman mavi olmaktadır. Renklerin insanlar üzerindeki etkisinden
yararlanılmaktadır. Ekran karşısındaki izleyicinin de yarışmacı ile birlikte heyecan duyması,
gerilmesi amacıyla kırmızı ışık kullanılmakta, buna gerilim yükseltici müzik eşlik etmektedir.
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Yarışmacı rahatladığı anda, izleyici de mavi ışıkla rahatlatılmakta ve çözüme
ulaşıldığını gösteren müzik kullanılmaktadır. Yalnızca, sorulara karşılık gelen ödül miktarı ile,
soruların içeriklerinin yayınlanan ülkenin ekonomik ve kültürel yapısına göre belirlenmesine
izin verilmekte ve yayın denetlenmektedir.

Televizyon programları, bir yönüyle insanların da (izleyicilerin) tutum ve
davranışlarının da programlanmasıdır. Televizyon programlarının etki araştırmaları ülkemizde
yok denecek kadar azdır. Geliştirilecek yeni bir formatın kısa ya da uzun dönemli etkilerinin
diğer bir deyişle, insanlardan beklenen tutum ve davranışları geliştirebilmeleri için nasıl
programlanmaları gerektiğinin yöntemleri ülkemiz için net değildir.
Ülkenin değişmez politikalarından, günlük politikalarına, televizyon kanallarının yayın
politikalarının yapımcıların yapmak istediklerine dek geniş bir yelpazede, izleyicilerin
etkilenme biçimlerinin ve insan davranışlarının, tüm bu politikaların ortak noktaları
doğrultusunda olması istenmektedir.
Bu yüzden de, ülkemizdeki televizyon kanallarında çoğunlukla etkileri sınanmış,
başarısı kanıtlanmış yabancı (çoğunlukla Amerikan) kökenli programlar ya çeviri şeklinde, ya
uyarlama ya da esinlenme biçiminde yeniden üretilip yayınlanmaktadır.
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Yapım Unsurları
Televizyonla iletişimin işlevleri, bir program fikrini geliştirme ya da metin yazımı
aşamasında, izleyicilerin (farkında olmasalar da) gereksinimleri açısından değerlendirildiğinde,
içerik ve biçiminde çok sayıda unsur bulunması gerektiği görülür. İzleyici, televizyonda genel
olarak şunları arar, ister.
1. Eğlendirilme
2. Otorite figürlerini yüceltilmiş ya da küçültülmüş görme
3. Güzelin denenmesi
4. Deneyimlerin başkaları ile paylaşılması
5. Merakın tatmini ve bilgilendirilmek
6. Tanrı ile özdeşleşmek ve ilahi plan (Kitle iletişim araçları çoğunlukla insanlara
yaşamın doğası ve tinsel güce ilişkin sezgiler kazandırır.)
7. Dalgınlık ve oyalanma
8. Duygu katılımı deneyimi
9, Aşk ve nefret, korku ve üzüntü gibi uç duyguların kontrollü durumlardaki deneyimi
10. Taklit edecek modeller bulmak
11. Özdeşlik kazanmak
12. Dünya hakkında bilgi kazanmak
13. Adalet inancının pekiştirilmesi
14. Romantik aşka inanmak
15. Sihre, fevkaladeliğe ve mucizelere inanmak
16. Başkalarının hatasını görmek
17. Düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı görmek
18. Tarihe katılmak
19. Hoşa gitmeyen duygulardan arınmak
20. Cinsel dürtülere suç oluşturmayan koşullarda boşalımlar bulmak
21. Cezalandırılmaksızın tabuları araştırmak
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22. Çirkinin denenmesi
23. Ahlaki, ruhsal ve kültürel değerleri onaylamak
24. Kötüleri eylemde görmek
Yapım Unsurları
İzleyici beklentileri bu şekilde listelendiğinde (liste daha da uzatılabilir), bunların hangi
yapım unsurları kullanılarak karşılanabileceği sorusu akla gelir.
Programların içerik ya da biçimlerinde veya izleyiciyi ikna etme sürecinde bulunması
gereken temel yapım unsurlarını, çok sayıda araştırmayı çözümleyen Roger L. Walters birkaç
başlıkta toplamaktadır.
Gerilim, aksiyon, cinsellik, güldürü, enformasyon, önem, değer, kişisellik, merak,
gerçekçilik, yenilik. Bunlardan bir ya da birkaçının bir programda bulunması, hedef kitleye
ulaşmayı sağlaması açısından önemlidir.
Yapım unsurları beklentileri karşılama açısından değerlendirildiğinde; günlük yaşamın
sıkıntılarından uzaklaşma olanağı sağlayan programlarda, daha çok güldürü, gerilim, aksiyon
ve cinsellik; bilgi gereksinimini sağlayan programlarda, enformasyon, değer, önem; kişisel
kimlik gereksinimi ve özdeşlik sağlayan programlarda ise, kişisellik, merak ve gerçekçilik
unsurları yer alır.
Elbette bu ayrımlar kesin değildir. Örneğin bir yarışma programı, kişisellik ve merak
unsurları yanında gerilim ve enformasyon unsurlarını da taşır.
Gerilim
Gerilim, çözüm bekleyen konuların bir doruk noktaya kadar ilerlemesi ve fiziksel,
duygusal ya da zihinsel çatışma biçimleriyle verilir. Ne olacağına, olayların insanları nasıl
etkileyeceğine ilişkin belirsizlik gerilim yaratır.
Pek çok program türünde gerilim unsuru kullanılır. Dramalardan, belgesellere, yarışma
programlarından tartışma programlarına, spor karşılaşmalarının sonuçlarına hatta haber
bültenlerine dek, insanları ekran karşısında tutmaya yönelik gerilim yaratıcı ayrıntılar kullanılır.
Gerilim, programın akışına ve içeriğine bağlı olarak karakterlerin başına gelen bir
durumla yaratılabileceği gibi, tartışma programları ya da yarışmalara katılanlar üzerinden de
oluşturulabilir. Müzik, ses efektleri, kamera açıları anlatının gerilim yaratması yönünde
kullanılan teknik desteklerdir.
Aksiyon (Hareket)
Programın iç akışının hızı ya da konu olan objenin hareketli olmasını ifade eder. Göz,
şablon çeşitliliğinden etkilenir. Şablon ana hatlarda görsel vurgulamanın bir çeşididir. Aksiyon,
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görsel düzenlemede önem verilen ana konulardan biridir. Yavaş ve düzgün akan çizgilerle ciddi
ve sessiz bir ruh hali anlatılırken; hızlı, kısa ve kesik çizgilerle heyecanlı ve dramatik bir durum
anlatılır.

Gerçek yaşamdan etkinliklerin aktarıldığı programlarda ayrıca bir hareket unsuru
yaratılması gerekmez. Örneğin bir spor karşılaşması, yarış ya da çatışmanın konu edildiği
programlarda, etkinliğin doğası gereği hareketlidir. Programın hedef kitlesinin özelliğine göre,
izleyicinin ilgisinin program üzerinde tutulabilmesi, belli bir hızın tutturulmuş olmasına
bağlıdır.
Örneğin, çocukların ilgisi ya da herhangi bir konu üzerinde yoğunlaşma süreleri çok
kısa olduğu için, çocuklara yönelik programlarda, bir plana diğerine geçiş, reklam spotu gibi
çok kısa sürelerde yapılmaktadır. Örneğin “Susam Sokağı” adlı çocuk programının ön
araştırmasında, çocukların televizyon izleyiciliğinin yetişkinlere göre farklılıklar gösterdiği,
sık sık gözlerini ekrandan ayırıp çevreyle ilgilenen çocuğun, bir saat içinde televizyona
bakmadığı sürenin 150 göz kırpışına eşit olduğu saptanmıştır. Her bakışın ise, 15'er saniyelik
kaçışlar olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, çocuklara daha hareketli, temposu yüksek bir
programla ulaşmak gerekmektedir.
Yine Susam Sokağı’ndan örneklersek, her bölüm 28 dakika program ve 1'er dakikalık
jenerik bölümleriyle toplam 30 dakikadır. Bu bölümlerde, 10 dakikalık yerli stüdyo
parçacıkları, 2 dakikalık yaşamın içinden çekilen film parçacıkları, 1 dakikalık animasyon
parçacıkları ve 15 dakikalık CTW (Children Television Workshop) arşivinden seçilmiş kukla,
animasyon ve film parçacıkları kullanılmaktadır.
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Parçacıkların uzunlukları da 17 saniye ile 1 dakika arasında değişmektedir.
Bir programın hızı, çekimlerin, sahnelerin ve parçacıkların uzunlukları ile sağlanır.
Amerikan televizyon kanallarında bir çekimin uzunluğu 3,5 saniyeyi geçmez.
Cinsellik
Öncelikle, ekranda görünen televizyon çalışanları ya da drama oyuncularının fiziksel
bakımdan çekici olmalarına özen gösterilir. Onlar televizyon kişiliği olarak sunulurlar. Fiziksel
çekicilik yanında sıcak insanlar olmaları, ses tonlarının ikna edici ve dostça olmaları tercih
edilir. Programının içeriğine uygun bir biçimde, akış içinde cinsellik zaman zaman öne çıkarılır.
Ayrıca, televizyon çalışanı olmasalar da programlara katılan konukların giyim ve
makyajları da cinselliklerini vurgulayacak biçimde yapılır. Müzik ve eğlence programları,
çeşitli dramalar, cinselliğin özellikle kullanıldığı programlardır.
Ve yine, gerilim yaratacak konuların yumuşatılması isteniyorsa yine cinsellik
unsurundan yararlanılır. (Haber spikerlerinin çoğunun bayan olduğu dikkatinizi çekmiştir.)
Güldürü
İzleyiciyi ekranda tutmanın en etkili yollarından biri güldürü unsurunun kullanılmasıdır.
Durum güldürüleri (sitcom) gibi drama programları tümüyle güldürüye dayanırken (hatta
gülme efektleriyle gülünecek noktaların altı çizilir), kimi programlarda yan unsur olarak
kullanılır.
Çoğu Amerikan polisiye dizi ya da seri filmleri, karşılıklı konuşmalarla espriye dayanan
güldürü unsurunu kullanır. Güldürünün temelinde, abartı ya da aşağılama vardır ve bu da
izleyici beklentilerini karşılar niteliktedir.
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Enformasyon
Enformasyon unsuru, özellikle eğitim-kültür programları, belgeseller ve haber
bültenleri ile haber programlarının temelini oluştursa da, tartışma programları ya da dramalarda
da enformasyondan yararlanılır.
İzleyicinin, dünyayı tanıma, bilme yeni şeyler öğrenme gereksinimi casus dizilerinden,
durum güldürülerine, arkası yarınlardan yarışma programlarına dek bir çok program türünde
karşılanabilir. Bir arkası yarın dizisinde örneğin, aile içi şiddet konusunda izleyicinin
alabileceği önlemler, başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgi verilebilir.
Önem
İzleyici için önemli bir konunun işlendiği ya da önemli gördüğü bir kişinin katıldığı
program izlenmeye değerdir. Kendisi için önemli bir konunun programın içeriğini
oluşturduğunu bilmesi, izlemesi için yeterlidir. Bir drama programında tanıdığı, sevdiği bir
oyuncunun varlığı önemlidir.
Gazetelerin televizyon programları sayfaları ve program aralarındaki tanıtımlar
genellikle önem unsurunun vurgulandığı alanlardır. Ya şu kişinin oynadığı, konuk olduğu ya
da şu konunun ele alındığı program denilerek veya üretim aşamasında gösterilen özen
anlatılarak izleyicinin önem vermesi istenir. Enformasyon unsuruyla yakından ilişkilidir.
Değer
Önem ve enformasyon unsurlarıyla ilişkili olmakla, duygusal ve geleneksel bağların da
altı çizilerek, izleyicinin değerli görebileceği konuların altı çizilir.
Kahramanlık öyküleri, din konuları gibi manevi değerlerin yanı sıra, program için
harcanan maddi olanakların (para, zaman, vb) büyüklüğü vurgulanarak, izleyicinin programla
duygusal bir bağ kurarak değer vermesi beklenir.
Kişisellik
İzleyicinin özdeşlik kurabileceği kişilerin, yaşamların konu edilmesi bir televizyon
programı için önemlidir. İzleyicinin psikolojik gereksinimlerini karşılamanın en uygun yolu,
özdeşlik kurabileceği kişi ya da yaşamlara yer vermektir. Başkalarının yaşadıklarının
gerçekliğine inandığı ölçüde izleyici, programla ilgilenecektir.
Gerçek yaşam öykülerinin ele alındığı programlar bu nedenle sevilir. Bu nedenle, haber
bültenlerinde de, kişisel yaşam öykülerine yer verilerek, başlarına gelenler anlatılır ve
izleyicinin tatmin olması sağlanmaya çalışılır.
Bir dramanın da karakterlerinin toplumsal yaşamda var olabilecek kişileri
canlandırması, ya da karakterlerden birkaçının izleyicinin özdeşlik kurabileceği kişilikte
yapılandırılmaları, o dramanın izleyiciye çekici gelmesini sağlayacaktır.
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Merak
Merak, yaşamın her anında insanların doğasında bulunan bir gereksinimdir. her şeyi
merak etmeye yatkın bir psikolojik yapılanma içinde bulunduğumuz için, merak unsuru hemen
hemen her tür televizyon programlarında yer alır.
İnsanlar olup biteni merak ettikleri için haberleri izlerler. Başka insanların ne yaptığını,
nasıl yaşadığını merak ettikleri için insana ilişkin belgesellerden (tarih, gezi, tıp, uzay vs),
magazin programlarına geniş bir yelpazedeki program türleri, geniş bir kitleye seslenir.
Dramalarda da bir sonraki sahneyi merak ederler. Merak unsuru, izleyicinin bilmek
istediğini geciktirerek kolaylıkla yaratılabilir. Bu nedenle, dizi filmlerin son sahnesi, bir sonraki
bölümün merakla beklenmesi açısından doruk noktayla bitirilir.
Gerçekçilik
İzlediklerinin gerçek olduğunu bilmek, izleyicide belli bir programa güven duymasını
sağlar. Dünyayı gezip görme olanağından yoksun kitleler için televizyon dünyayı evlerine
kadar getirir. Haberlerden, gerçek yaşam öykülerine, belgesellerden magazinlere dek insanlar
anlatılanların gerçek olduğuna güvenmek isterler.
En gerçek dışı öykülerde bile gerçeklik duygusunun yaşanması önemlidir izleyici
açısından. Televizyondan beklenen gerçeğin birebir yansıtılması değil, yaratılan gerçeklik
duygusunun sürdürülmesidir. Televizyonunun kendine özgü bir görsellik ve gerçekliği vardır.
İzleyiciler bildikleri bir programın çekim ortamında bulunsalar/bulunduklarında hayal
kırıklığına uğrayacaklardır. Stüdyo, televizyon ekranında göründüğünden genellikle çok daha
küçüktür. Kaliteli gibi görünen mobilyalar, yer yer bozulmuş olabilir, duvarlar ve kapılar çok
hafif ve dayanıksız malzemeden yapılmışlardır, ekranda çok canlı görünen renkler aslında
solgun olabilir.
Ama aynı şeyi televizyon ekranında yeniden gördüklerinde ise izleyicilerin gözünde her
şey normale dönecektir. Televizyon izleyicileri için tek gerçek, ekranda gördükleri gerçektir.
Gerçek yaşamdan herhangi bir görüntü, televizyon kamerası tarafından çerçevelenip televizyon
ortamı aracılığıyla izleyicilere iletilmedikçe, o gerçek yoktur.
Bu anlamda, televizyon izleyicisi için tümüyle yeni bir gerçekliğin yaratılmasında,
amacın ve televizyonun anlatım özelliklerinin iyi kullanılması gereklidir. Örneğin, Süpermen
gibi, gerçekdışı bir kahramanın dünyada var olduğuna inandırıldıktan sonra, onun başa
çıkamayacağı sorunların yaratılması izleyicinin güven duygusunu zedeler ve bu kez o
sorunların varlığının gerçek dışı olduğu değerlendirmesini yapar.
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Yenilik
Televizyon programları, zahmetli ve maliyeti yüksek bir çalışmayla üretilmelerine
karşın çok çabuk tüketilen ürünlerdir. İzleyici sürekli yeni bir şeyler görmek ister. Bir
televizyon programının başarısı, yenilik ve özgünlüğüyle bağlantılıdır.
Ekranda sık sık görünen kişiler, bir süre sonra ‘yüz eskimesi’ ile karşılaşırlar. Bu
nedenle televizyon ünlülerine bir süre sonra rastlanmaz ve yeni ünlülerle tanışırız.
Uzun yıllar sürdürülen programlar bile, zaman içinde içerik ve biçim açısından
değişiklik yaratılmasını gerektirir. En sevilen, en çok izlenen program bile bir süre sonra
izleyici açısından çekiciliğini kaybedecektir.
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YAPIM EKİBİ
Televizyon bir takım çalışmasını gerektirir. En basit programdan en karmaşık programa
dek, her televizyon yapımı, onlarca insanın bireysel yeteneklerinin birleştiği bir ekibin işidir.
Programın başarısı, ekipteki her bir görevlinin kendi işlerini başarıyla yapmalarına paraleldir.
Televizyon, tiyatro, sinema ve radyonun teknik yönlerinden yararlanan ve uyarlanan
bir araçtır. Televizyonunun ilk yıllarında yayınlar, genellikle bu üç araçta deneyim kazanmış
kişilerce gerçekleştiriliyordu.
Kimse, televizyon yapımcılığını bilmediği için, deneme-yanılma yöntemiyle
programlar geliştiriliyordu. Onların çalışmaları, televizyonun gerek içerik gerek teknik açıdan
geliştirilmesine, üretim sürecinde köklü değişimler meydana gelmesine katkıda bulunmuştur.
Bir televizyon yapım ekibini iki ana grupta toplamak mümkündür;
1- Yaratıcı ekip: Yapımcı, yardımcı yapımcı, yönetmen, yönetmen yardımcıları, yapım
yardımcıları, yazar ve araştırmacılar. Program içeriği, geliştirilmesi ve yaratılmasından sorumlu
ekiptir.
2- Teknik ekip: Teknik yönetmen, resim seçici, ses mühendisi/teknisyeni, ses ekibi,
aydınlatma yönetmeni, ışık operatörü, sanat yönetmeni, stüdyo şefi, kameramanlar, resim
kontrol teknisyeni, kayıt operatörü, makyajcı, kostümcü, dekoratör, grafiker vs.
Yapım Sürecinde Yapım Ekibinin Görevleri
Bir programın, fikir aşamasından yayına dek temel olarak 4 temel aşamadan oluşan
yapım sürecinden geçer.
Yapım - Çekim Öncesi Aşama (Pre-production)
Teknik Hazırlık ve Provalar (Set up and Rehearsal)
Yapım - Çekim/Yayın Aşaması (Production)
Yapım - Çekim Sonrası Aşama (Post-production)
Yapım-Çekim Öncesi Aşama (Pre-production)
Programın yapımcının kafasında fikir olarak belirlemesinden başlayıp içeriği, yaklaşımı
ve yapım özelliklerinin belirlenme aşamasıdır. Bu aşamada, yönetmenin belirlenmesinden,
diğer ekip üyelerinin kimler olacağına karar verilmesi ve ekip üyelerinin görev alanlarına giren
konularda programın geliştirilmesi ayrıntılarıyla tartışılır.
Teknik Hazırlık ve Provalar (Set up and Rehearsal)
Dekorun kurulması, ses ve ışık donanımının hazırlanması, programda yer alacak
önceden hazırlanmış kayıtların kontrol edilmesi, stüdyo ve kontrol odalarında düzenlemeler
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yapılması, çeşitli bağlantıların kontrol edilmesi gibi işlemler gerçekleştirilir. Programın türüne
bağlı olarak, akış provası ya da programın tümünün prova edildiği “sıcak prova” yapılır.
Programın metnine ya da senaryoya uygun olarak, çekim yapılıyormuş gibi, kamera,
ışık ve aydınlatma, kostüm-aksesuar-makyaj gibi ekranda görünecek her şeyin tümüyle prova
edilmesi işlemine sıcak prova denir.
Söz konusu canlı yayın veya canlı kayıt ise yayından önce, parçaların kaydı ise
çekimlerden önce olabilecek tüm aksaklıkların bu aşamada ortaya çıkması ve giderilmesi için
gerekenlerin yapılmasının sağlanmasıdır.
Drama programlarında, sıcak prova öncesi canlandıracakları karakterin özelliklerini
kavramaları açısından oyuncuların rollerini, prova etmeleri zorunludur. Bu da soğuk provadır.
Yapım - Çekim/Yayın Aşaması (Production)
Programın canlı olarak çekilip yayınlandığı ya da video bant veya filme çekildiği
aşamadır. Bu aşama yönetmenin tümüyle kendi yaratıcılığını ve bilgisini kullanarak, programı
görüntü ve ses olarak düzenlediği, program fikrinin yazılı metinden, görüntü ve ses ortamına
aktarıldığı aşamadır.
Yapım - Çekim Sonrası Aşama (Post-production)
Canlı yayınlanmayan ya da canlı kaydedilmeyen, sonradan kurgulanacak ve ses, grafik,
görüntü, animasyon, fotoğraf vb. eklenecek programlar için, programın kurgu ve tamamlanma
aşamasıdır. Bu tür programların yayın öncesi son aşaması olduğu için, programın yayın bandı
bu aşamada hazırlanır.
Bu aşama ayrıca, yapım için alınmış gereçlerin iadesi, programa ilişkin bilgilerin
dosyalanıp arşivlenmesi, programın değerlendirilmesi, izleyici tepkilerinin belirlenmesi,
sonuçlarıyla ilgili bilgilerin toplanması aşamasıdır.
YARATICI EKİP
YAPIMCI;
Tiyatro için oyuncunun, sinema için yönetmenin, televizyon için ise yapımcının aracı
denir.
Gerçekte, bu üç gösteri sanatı da, bir ekip çalışmasını gerektirir. Her birinde, son ürünün
ortaya çıkmasına çok sayıda farklı beceri ve uzmanlık sahibi insan ortaklaşa katkıda bulunur.
Ekip elemanlarından, herhangi birinin hatası, ürüne yansır. Ama, tiyatroda oyuncu,
sinemada yönetmen, televizyonda ise yapımcı; oyun, film ya da program mesajının izler-kitleye
ulaşmasını sağlayan temel rolleri üstlenmişlerdir.
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Yapımcı, programın tümünden sorumludur. Programın planlanmasından senaryo
yazımına, kurgusundan son ürün aşamasına dek tek yetkilidir. Bu nedenle, yapımcı programın,
estetik yönü kadar bütçesiyle ve yapım süreci planlamasıyla da ilgilenir.
Yapımcı ilk başta aklına gelen fikrin gerçekleştirilme olanaklarını, yararlarını ve benzeri
çeşitli yönlerini düşündükten sonra, izleyicinin ilgiyle izleyebileceği bir gösteri biçimine
dönüştürebilmelidir.
Bunun için de, televizyonunun kendine özgü anlatım olanaklarını kullanarak,
izleyicilerin beklentilerini de göz önüne alarak, onların ilgisini ve dikkatini kaybetmemeye
çalışarak öyküleme becerisini oluşturabilmedir.
Yapımcının Nitelikleri
a) Yaratıcılık: Bir yapımcıdan beklenen yüksek bir yaratıcılık ve beğeni düzeyidir.
Yaratıcılık öğretilebilir bir nitelik olmayıp, insanın doğal niteliklerinin yanı sıra tüm bir
yetişme, eğitim, toplumsallaşma süreçlerinde edindikleriyle ilgilidir. Bilgi ve deneyim ile
yaratıcılık arasında bir ilişki olduğunu söylemek de yanlış değildir.
Deneyim çeşitliliği, çok geniş ve genel bir bilgi birikimi, dünyayla kurulan bilinçli bir
ilişki, insanlara ve olaylara karşı duyarlılık, görev yüklenme cesareti ve ataklık, sorumluluk
duygusu yaratıcılığı geliştiren unsurlardır. Bir yapımcı, yaratıcı kişilikte – geniş ve
derinlemesine bilgi sahibi olmalı, eğitim-öğrenim altyapısı sağlam olmalı, çevresindeki
dünyada olup bitenleri merakla izlemeli, olaylara karşı duyarlılık göstermeli ve farklı
sorumlulukları üstlenebilecek yapıda - olmalıdır.
Yapımcı, program için bir vizyon yaratmalıdır –olaylara nasıl bakılacağı, ne ölçüde ses
getireceği ve mesajını nasıl ileteceği – Bunu en mükemmel özetleyen, ABC televizyonunun
kıdemli yapımcısı Paul Rauch’un sözleri olabilir: “Yapımcının damak tadı mükemmel
olmalıdır.
Fakat yaratıcılık da, mükemmel damak tadı sahibi olmak da kolaylıkla öğrenilemez.
Ama, her ikisinin de deneyim ve kendini hazırlamayla yakından ilintili olduğu söylenebilir.
Örneğin, birbirinden çok farklı konular üzerindeki bilgililik, yapımcının romansal yazımdan
doğacak bir soruna çözüm getirmesini kolaylaştırır.
Yaratıcılık, ekip ve televizyonun anlatı özellikleri aracılığıyla güzel bir kavramı, güzel
bir programa dönüştürebilmeyi gerektirir. İsterse yapımcı hayatında hiç kamerayı eline
almamış, ışık ayarları yapmamış ya da kurguda bulunmamış biri olsun, yine de bunlar hakkında
yeterli bilgi sahibi olmalıdır ki, akıllı kararlar verebilsin. Teknolojinin ortalama olanaklarının
yapamayacağı şeyleri isteyen bir yapımcı, asla ekibinin saygısını kazanamaz.
b) Önderlik: Televizyon yapımcısı, işini yaparken esas olarak insanlarla uğraşmak
zorunda olduğu için, sahip olması gereken temel niteliklerinden biri de önderliktir. Yönetme
yeteneği, doğru zamanda, doğru yaratıcı kararları alma ve bu kararları yerinde ve zamanında
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uygulamaya koyma yeteneğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu yetenek ise zamanla, değişik ve çok
sayıda iş yapmakla kazanılır.
Başarılı yapımcılar, insanları yönetme yetisine sahip olan, tek bir amaç doğrultusunda
insanları harekete geçirip onları yönlendirebilen, üstlendikleri işi zamanında, ayrılan bütçe
sınırları içinde ve en nitelikli şekilde bitiren kişilerdir. Yapımcının, ekibini güdülemesi,
yönlendirmesi, yönetmesi ve ekip elemanlarına esin verebilmesi, yani yaratıcı bir profesyonel
olması beklenir.
Yaratıcı bir yapımcının, aynı zamanda etkin bir iletişimci olması gerekir. Çünkü eninde
sonunda, iş insanlarla kurulacak ilişkilere bağlıdır ve bunun başarıya ulaşabilmesi için de
yapımcının takıma heyecan ve şevk vermesi gerekir ki, ekibi oluşturan insanların her biri
programa katkı sağlayabilsin.
Ayrıca, ekibin içindeki farklı görüşteki ya da patlamaya hazır insanları bile ortak hedefe
yönlendirebilmek, yapımcının iletişim kurma gücüne bağlıdır. “Üretim, TV program
yapımlarında olduğu gibi, grup psikolojisine bağlıdır.” Unutulmamalıdır ki, yapımcının
vizyonunu bir televizyon programına dönüştürecek olan ekipten başkası değildir.
c) İdarecilik ve İşletmecilik: Televizyon, yüzlerce farklı ayrıntıyı eşgüdümleyecek
etkili bir örgütleyici gerektiren karmaşık ve teknik bir araçtır. Örgütleme yeteneği ve becerisi
olmayan bir yapımcının yaratıcı bir kavramı başarılı bir televizyon programına dönüştürme
şansı yoktur.
Tüm bu niteliklerine ek olarak yapımcının mali konularda da bilgili olması,
televizyonun ticari (tecimsel) özelliklerinden kaynaklanan kısıtlamalarla başa çıkabilecek
yeterlilikte olması gerekir.
Televizyon programları çoğunlukla olması gerekenden daha az bir parasal kaynakla
gerçekleştirildiği için, yapımcının bütçeleme tekniklerini bilmesi, programını önerirken tüm
harcamalarını düşünmesi ve zaman zaman da, programına parasal kaynak sağlaması, projeyi
yürütürken de personel, teknik araç-gereç ve mekan gibi bütçe kalemleriyle ilgili harcamaları
önceden belirlenmiş sınırlar içinde gerçekleştirmesi zorunludur.
Yapım için gereken, resmi ya da teknik izinlerin alınması, teknik tahsislerin sağlanması,
programın duyurulması işlemlerini yaptığı gibi; yapım sonrası, malzemelerin iadesi, program
sonrası mali işlemler ve programın değerlendirilmesini düzenlemek de yapımcının görevleri
arasındadır.
Her ne kadar bütün yapımcılar için yaratıcılık, önderlik ve iş dünyasına yatkınlık temel
gereklilikler olsa da, organizasyonun yönetim sorumlulukları konusunda yapımcıdan
yapımcıya farklılıklar görülür. Bazı yapımcılar bir kurum personelidir. Belirli bir kanalın,
stüdyonun ya da yapım kurumunun düzenli çalışanlarıdır. Türkiye’de özel televizyon
kanallarındaki kadrolu yapımcılar daha çok haber ve spor programlarında kullanılmaktadır.
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Buna karşılık bir kamu kuruluşu olan TRT’de, bölgesel ve yerel kanallarda çalışanlar
ise haberden spora, eğlenceden belgesele geniş yelpazede, çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca,
personel konumundaki yapımcılar ile çalışan görevliler de genellikle maaşlı çalışanlardır.
Programlar televizyon kanalının stüdyolarında gerçekleştirilir. Eğer değişik türden
donanım ya da personel gerekirse, dışardan kiralamak yoluna gidilir. Ama bu türden
programların çok büyük bir bölümü mümkün olduğunca kanalın ya da kurumun kendi
olanaklarıyla gerçekleştirilir.
Personel yapımcılardan az farklı olan yapımcılar ise bağımsız olanlardır. Bu yapımcılar
bir yapım şirketiyle çalışan ve programlarını kanal ve yapım şirketlerine satmaya çalışan
girişimcilerdir.
Bağımsız yapımcılar, genellikle film ve televizyon festival ve fuarlarında yabancı
kökenli programların telif haklarını satın alarak ya da bir program fikri yaratarak, satılmaya
hazır bir öneri paketini sürekli hazır bulundurmak durumundadırlar. Pakette; program fikri,
metin, yönetmen, sanatçılar ve yapım ekibi yer alır. Söz konusu program, herhangi bir yerde
çekilebilir. Bunun için alıcının bir stüdyosu bulunması şart değildir.
Proje tamamlandıktan sonra da, o program için bir araya gelen ekip dağılır ve yeni başka
programlar hazırlamak için bir başka yapımcının önerisine açık olarak bekler. Bağımsız
yapımcılara hemen bütün kanallardaki eğlence ve şov programlarında rastlanır.
Çok başarılı bazı bağımsız yapımcıların, aynı anda birkaç programı birden yürüttüğü
görülebilir. Bu tür yapımcılar, öncelikle programı geliştirip satmayı hedefleyen birer yönetici
yapımcı (executive producer) konumundadırlar. Programın gündelik akışının kontrolü, bunların
altında çalışan ve “uygulama yapımcısı” (line producer) olarak adlandırılan birer yardımcıya
bırakılmıştır.
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YÖNETMEN
Yapımın görsel ve işitsel yaratıcılığından sorumludur. Yapımcının program kavramını
bir televizyon programına dönüştürür. Yönetmen, metin dilini görüntü diline aktaran kişidir.
Bunu yaparken, yayındaki sanatçıların performansını denetler ve teknik ekibi idare eder.
Yönetmenin işi oldukça karmaşık olduğu için, aynı anda birçok işi ve kişiyi yönlendirebilecek
yetenek gerektirir.
Aynı anda birkaç farklı kamera görüntüsünü izleyip yayına verilecek olanı seçer,
kameramanların bir sonraki çekimlerinin komutunu verir, program seslerini dinleyip gerekli
komutları verir, sanatçılar, kameramanlar, ses, ışık, vs. dahil tüm yapım ekibini yönetir, tüm
sanatsal çalışmaları, grafik ve ışık tasarımını denetler, kısacası; yaratılan tüm etkilerin,
yapımcının program içeriğine uygun olarak görsel işitsel bir biçime büründürür.

Yönetmenin nitelikleri
Yönetme Yeteneği: Yönetmen bir programın ses ve görüntü olarak gerçekleştirilmesi
için, çok sayıda insana gerekli komutları vermek zorundadır. İyi bir yönetmenin, insanlarla iyi
ilişkiler kurabilen ve bunalımlı anlarda hızlı kararlar alabilen ve çevresindekileri yönetebilen
bir kişilikte olması zorunludur.
Çevresindekiler üzerinde etkili olabilmesi için, konusuna egemen, ne yapılması
gerektiğini iyi bilen bir nitelikte olmalıdır. Bunun için mesleki eğitim almış olması, dünyayı
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algılaması açık bir kişi olması gerekir. Güzel sanatlardan anlaması, programlı ve disiplinli
çalışma alışkanlığının bulunması ve ekip çalışmasının gerekliliğini sindirmiş olmalıdır.
Görüntülerle düşünebilme yeteneği: Tüm bunları gerçekleştirebilmek için, görüntü
dilinin gramerini iyi bilmeli ve kullanmalıdır. Yönetmen, görüntülerle düşünebilme yeteneğine
sahip olmalıdır. Çekimler için stüdyoya girmeden önce programı baştan sona kafasında görüntü
olarak tasarlayabilmelidir.
Görüntü dilinin noktalama işaretlerinin, anlatılmak istenen metne ve izleyici üzerinde
yaratılmak istenen etkiye göre yerli yerinde kullanılması gerekir.
Tıpkı yazılı metinlerin, sözcük, cümle, paragraf, bölümlerden oluşması gibi, bir
televizyon programı da; çekim (programı oluşturan en küçük birim=sözcük), sahne (aynı
kişiler arasında ya da aynı dekor içinde geçen bir ya da birden çok çekimden oluşan
birim=cümle), parçacık (ayrım) (konuyu oluşturan her bir olgunun başlayıp sonlandığı
sahneler dizisi=paragraf) ve bölüm (yapımın ana parçalarından birinin başlayıp geliştiği ve
sonlandığı görüntüler dizisi=bölüm) ve bölümlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Yazılı metinde; sözcük, cümle, paragraf ve bölümleri oluşturan ve ayıran noktalama
işaretleri vardır. Görüntünün noktalama işaretleri de kurgu sırasında (canlı yayında anında,
kayıt edilmiş çekimlerde daha sonra yapılır) geçiş yöntemleridir.
Kesme, zincirleme, bindirme, açılma ve kararma, silme bunların bazılarıdır.
Yönetmenin, programın içeriğine, mesajına, yaratılmak istenen etkiye ve hareketliğine göre, bu
geçiş yöntemlerini iyi kullanması gerekir.
Teknik bilgi sahibi olma: Yönetmen, işinin doğası gereği yazılı bir metni görüntü ve
sesle anlatılabilecek bir ortama aktardığı için, görsel etkinin yaratılması konusunda pek çok
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teknik araçtan yararlanmak zorundadır. Bu yüzden araçların teknik olanaklarını,
yapabileceklerinin sınırlarını ve onları kullanmanın yöntemlerini bilmelidir.

YAZAR
Televizyon programının yapımcının kafasında gelişen bir fikir olmaktan çıkıp öncelikle
akış planının ve formatının belirlenebilmesi için, hiç değilse konunun anlaşılabilmesi için yazılı
metin şekline getirilmesi gerekir. Bunu çoğunlukla yapımcılar kendileri yaparlar ancak çoğu
program türleri yapım sürecinde televizyon yazarlığı konusunda uzmanlaşmış kişilere
gereksinim gösterir.
Kimi yazarlar drama alanında uzmanlaşırken, kimisi belgesel, kimisi magazin, çocuk
programları, komedi şovları, haber program ya da yarışma türünde uzman olabilirler. Ayrıca,
yapımın özelliğine göre kimi programlar ilgili alanda uzman kişilerin yardım ve desteğinde
hazırlanmak zorundadır.
Örneğin, gezi, tarih, arkeoloji belgeselleri bu alanda uzman bilim insanlarının bilgisine
ve çoğunlukla yazarlıklarına baş vurularak gerçekleştirilir. Sağlık programları da, programın
ele aldığı alanda uzman tıp bilim insanlarından metin ve akış konusunda yardım alınarak
gerçekleştirilmelidir.
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Yukarıdaki cümleden anlaşılacağı üzere, yazar yalnızca metni yazmaz, aynı zamanda
programın akışını ve bütününe etki eden yapısını da belirler. Televizyon yazarları görüntüyle
düşünebilmelidir. Yazar, izleyici kitlelerin kimliği ile bakabilme duygusunu geliştirebilmelidir.
YARDIMCI YÖNETMEN
Yönetmene her alanda yardım eden ve destek olan kişidir. Sanatçıları, kameraları, film
ya da kasetleri hazırlar ve yapılacak işler konusunda ekip elemanlarını uyarır. Yardımcı
yönetmen, programın her bir çekim, ayrım ve bölümünün zamanın iyi tutmak zorundadır.
Programın süresi içinde bitirilmesi onun tuttuğu zamanın doğruluğu ile mümkündür.
Bazı büyük ve kalabalık yapımlarda bir veya daha çok yönetmen yardımcısı da bulunabilir.
Bunlar da, yukarıdaki işlerin yapılmasında yönetmen ve yardımcı yönetmene yardım ederler.
YAPIM YARDIMCISI
Temel görevi yapımcıya, yönetmene ve diğer yapım elemanlarına yardımcı olmak olan
yapım yardımcısının işi, programdan programa değişiklik gösterir. Genellikle kontrol odasında
notlar alarak, yapımcı ve yönetmene yardımcı olur. Gerekirse metin üzerinde değişiklik yapar,
yardımcı yönetmene zaman tutma konusunda yardım eder.
Yapım yardımcısı, metnin basılması, metin üzerinde değişiklik yapılması, yapımla
ilgili formların ve filmler, kasetler, slaytlar gibi diğer malzemelerin muhafaza edilmesi
işlerinden sorumludur. Yapım yardımcısı aynı zamanda stüdyoda da çalışır.
Yapımın metne uygun sürdürülmesi için provalar sırasında, metni takip ederek
oyunculara sözlerini hatırlatır, program kartlarını hazırlar. Kimi zaman da, yapım
yardımcısından sıradan görevleri yapması da beklenir. Kahve ve sandviç getirmek gibi.
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TEKNİK EKİP
TEKNİK YÖNETMEN
Teknik yönetmen, programın görüntü ve ses biçiminde üretilmesi aşamasında,
yönetmenin yanında kontrol masasında oturur ve yönetmenin komutları doğrultusunda
düğmelere kumanda eder. Teknik ekipten sorumlu kişidir. Programın teknik gereçlerinin
sağlanması ve işletilmesi onun sorumluğundadır.
SES TEKNİSYENİ
Televizyon yapımının ses kısmından sorumludur. Tüm ses kaynaklarından
(mikrofonlar, ses kasetleri, plaklar, film ve video bantlarda kayıtlı ses) ses kontrol ünitesinde
karıştırılması ve yapımın içeriğine uygun bir düzenleme yapılmasından sorumludur. Ses
gereçlerinin kurulması ve işletilmesi ile, ses ekibinin yönetilmesi de ses teknisyeninin görevidir.

IŞIK YÖNETMENİ
Televizyon için ışık, görüntü yaratılmasında, kaydedilmesinde ve gösterilmesinde en
önemli unsurdur. Kameralar, ışık yoğunluğuna göre kayıt yapar, evlerdeki televizyon alıcıları,
santimetre karedeki ışık çözünürlüğü esasına göre gelen görüntüyü alabilir, gösterebilirler. Işık
yönetmeni yalnızca stüdyonun aydınlatmasından değil, program içeriğinin etkisini de düzenler.
Yönetmenin isteğine göre, bir sahne de tam aydınlatma, bir başka sahne de gerilim
uyandırıcı karanlık ve gölgeli bir aydınlatma ya da bölgesel aydınlatma yapılması farklı renkte
ışıklandırma gerekebilir. (Çoğu gerilim sahnesi karanlık ortamda geçer!)
Işık yönetmeni tüm bu aydınlatma ve ışık kaynaklarını saptayan, yerleştiren ve
çalıştıran kişidir. Işık ekibini yöneten kişi olarak, program yönetmenin istekleri doğrultusunda
ışık ekibine gerekli komutları verir.
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SAHNE TASARIMCISI
Art direktör olarak da adlandırılan ve program için gerekli fiziksel mekanı
yaratmaktan sorumlu kişi olan sahne tasarımcısı, televizyon gerçekliğini yaratan kişi olarak da
tanımlanabilir. Televizyon ekranında çok sağlam taş duvar olarak görünen bir dekor parçası
aslında tahta ya da bir strafor parçası olabilir.
Dolayısıyla izleyici ekranda gördüğü biçimiyle yani sağlam taş duvar olduğu gerçeğini
algılamaktadır. Sahne tasarımcısı, bütçe sınırları konusunda yapımcı ile, gerekli etkinin
yaratılması konusunda da yönetmen ve ışık yönetmeni ile yakın çalışmak zorundadır.
STÜDYO ŞEFİ
Çekimler sırasında program yönetmeninin kontrol odasından verdiği komutları,
kulaklığı aracılığıyla alıp stüdyonun çekim alanında, kamera önündeki kişilere (sanatçılar,
sunucular, izleyiciler vb.) aktarır. Stüdyo şefi adeta yönetmenin stüdyodaki uzantısı gibidir.
KAMERAMAN
Yapım sırasında kameraları idare eder. Yönetmenin isteğine uygun olarak kameraları
gerekli çerçeveleme, çekim açıları, çekim ölçekleri farklı açı ve boyutlarda görüntü
kaydedilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.
İyi bir kameramanın yaratacağı görüntü kompozisyonu ve görselleştirme, programın en
değerli unsurunu oluşturur.
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Kameramanın amacı, görüntüyü çerçevedeki temel nesneye gözleri yöneltecek biçimde
dengelemektir. Görüntülediğimiz çerçevede bizi rahatsız edecek ve konudan uzaklaştıracak
gereksiz ayrıntılar ve boşluklar bulunmamalıdır.
KAYIT TEKNİSYENİ
Kameradan gelen görüntünün teknik kalitesinden sorumlu kişidir. Görüntünün
parlaklığı, renk düzeyi, keskinliği gibi teknik ayrıntıları düzenleyerek programın görsel etkisi
açısından en önemli katkıyı sağlar.
Teknik ekipte, bu görevlilerin yanısıra yapımın büyüklüğü ile doğru orantılı olarak, ışık
yardımcıları, kamera yardımcıları, kayıt yardımcıları ve set görevlileri gibi çok sayıda ekip
üyesi bulunmaktadır.
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Yapım sürecinin aşamaları ve yapım ekibinin görevleri ve sorumluluklarından
sözederken, bir program yaratmanın dört aşaması olduğunu belirttik: Yapım öncesi (preproduction), hazırlık ve provalar (set up and rehearsal), yapım (production) ve yapım sonrası
(post-production) aşamaları. Bu aşamalarda, bir yapım ekibinde çalışan kişilerin her birinin
ayrı ayrı işlev ve sorumlulukları bulunur.
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YAPIM-ÇEKİM ÖNCESİ AŞAMA (PRE-PRODUCTION): YAPIMCININ
YAPMASI GEREKENLER
Yapımcının rolü ve kişiliği, yapım sürecinin dört aşamasında, gösterinin bütünsel
sürekliliğinin sağlanması ve yapım programlama sürecinde belirlenen hedeflere ulaşılmasında
da kendini hissettirir. Yapımcı, bütün bu aşamalar boyunca, değişik önemli yapım kararlarını
aynı anda almak zorundadır.

Ancak, bunu mantıksal bir sıralamaya sokabilmesi için, her biri ile ayrı ayrı
ilgilenmesi gerekmektedir. Ancak gerçek hayatta işler ne burada anlatılan kadar iyi organize
edilebilir ne de sanıldığı kadar açıktır.
Televizyonda, yapımcıların kilit rolü oynaması, televizyon işinin doğasından
kaynaklanır. Çünkü, televizyon, kaynak olarak sürekli program ister. Yalnızca yapımcı ve
belki çok az sayıda ekip arkadaşı, bir program yapımının en başından, yayın ya da dağıtım
aşamasına kadar işin içinde bulunurlar. Bu yüzden de, hazırlanan programın tüm bölüm ve
ayrıntılarını bilen kişi olarak, sadece yapımcı programın sürekliliğine ve bütünlüğüne yol
gösterebilir.
Bu bütünlüğü sağlayabilmesi için yapımcının; yetkiyi, sorumluluğu ve hem bütün
çalışmayı yönetebilecek hem de bütün yapım süreci boyunca zor kararları anında alabilecek
yetenekte bir lider olması gerekir.
Yapımcı, televizyon için program fikrini geliştirir, üretim süreci boyunca daha ilk
yapım öncesi toplantısından başlamak koşuluyla, son video bant kurgusuna kadar
yönlendirmeleri yapmak ve her unsurun – ister teknik, ister yaratıcılık açısından olsun sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Bu yüzden de yapımcının Rönesans insanı gibi
olması ve her türlü yeniliğe, yaratıcılığa açık bulunması gerekir.
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Ayrıca, yapımcı; ekibindeki bireylerin işlerinin neler olduğunu tam olarak bilmelidir
ki, kimi nerede ve hangi amaçla kullanabileceğine karar versin.
Yapımcının bilgilerine dayanarak vereceği ilk iki karar;
(1) Programın stüdyoda mı, yoksa açık mekanda mı yapılacağı ve
(2) Hangi özgün yapım yaklaşımının – canlı ya da video kayıt- kullanılacağıdır.
PROGRAM FİKRİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Her programın ortaya çıkışı diğerinden farklıdır. Bazı programlar, birisi yapılmasını
istediği için yapımcıların önüne gelir. Bazı programların yapım fikri, yapımcının ileride bazı
sponsorlar bulacağı umudundan doğar ya da ekipten biri, iyi bir program olacağı inancıyla
yöneticilere bir yapım önerisi getirebilir.
Yapım fikri nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, yapımcının işi, çoğu zaman küçük
bir kıvılcım olarak karşısına çıkan bu fikirden ektili bir televizyon programı yaratmaktır.
Bunun için de yapımcı, bir dizi program geliştirme adımı atmak durumundadır.
Fikrin Araştırılması
Yapımcının, temel bir program fikrine sahip olduktan sonra yapması gereken ilk iş,
kaynak araştırmasına girişmek olmalıdır. Örneğin bilgilendirici bir program -belgesel, eğitim
ya da haber- söz konusu ise, yapımcı öncelikle konu hakkında araştırma yapmalı ve
edinebildiğince fazla bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda, konunun uzmanlarına da
başvurup, önemli noktalara odaklanmasını sağlayacak bilgiler edinmeli ya da yeni araştırma
kaynakları öğrenmelidir.
Üniversiteler, yetkililer, profesyonel danışmanlar ve sivil toplum örgütleri gibi bilgi
kaynaklarından yararlanmalıdır.
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Eğer eğlence programı yapılacaksa, iki önemli unsur üzerinde durulmalıdır (1) metin
yazmak ya da “satın almak”, (2) değişik yetenekte kişiler (oyuncular, sanatçılar, sunucular,
kısaca ekranda görünecek kişiler).
Program içeriği üzerindeki araştırmaları sırasında yapımcı kendi kendisine “bu fikir
programa uyarlamak için uygun mudur ve benim yapımcılığıma uyar mı?” sorularını
sormalıdır. Çünkü televizyon görsel bir araçtır ve programı etkili kılacak en çekici ve ilgi
uyandırıcı resimlere gereksinim duyulacaktır.
Genellikle, drama (oyunlaştırılmış) yapımları için, geniş bir oyuncu kadrosu ve
gerçekçi ve ayrıntıları düşünülmüş bir set gerektiğine inanılır. Ne var ki, çok başarılı dramatik
bazı yapımlarda, setin öneminin çok düşük olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bu, sanatçıyı bir
karatahta başına geçirip yarım saat boyunca izleyicilere mikrobiyoloji anlatması demek
değildir. Genel olarak, televizyonun görsel kurallarının ne zaman çiğneneceği ve geleneksel
görsel efektler olmaksızın izleyicinin ilgisinin nasıl çekilebileceği yapımcının vereceği karara
bağlıdır.
Diğer önemli bir konu ise, çekim için yapımcının isteyeceği donanımlarda
yatmaktadır. Gerçekten de bazı yapımcılar, küçücük bir stüdyoda yapacakları çekimler için en
büyük stüdyolardaki olanak ve donanımı kullanmak istemektedirler. Yapımcı, elde edip
yararlanabileceği olanak ve donanımı isteyip kullanmak durumundadır.
Program fikri, giderek gelişip netleşmeye başladığında, yapımcının düşünmesi gereken
program içeriğinin çok geniş ya da çok dar olup olmadığıdır. Çok geniş tutulmuş bir program,
izleyicide bitmemiş bir program izlenimi uyandırabileceği gibi, çok dar bir program da
izleyiciye çok durağan ve dolayısı ile sıkıcı gelebilir. Ayrıca yapımcı, programın verilen süre
içinde elindeki malzemeyi yeterince kullanıp kullanmadığını da düşünmelidir.
Gerçekten de bazı programlar için yarım saatlik süre yeterli olurken, diğer bazıları için
çok uzun bile gelebilir. Çoğu kez gözden kaçırılsa da, bu işin kuralı yapımcının işi kendi
gücünün sınırları çerçevesinde değerlendirmesidir. Kimi yapımcılar bilgilendirmeye yönelik
haber ya da belgesel programları yapmaktan hoşlanırken, bazılarının eğilimleri eğlence ya da
müzik programlarınadır. Aynı şekilde, televizyon kanalları da kendi kaynakları ve
olanaklarıyla sınırlıdır.
Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Her programın yapımındaki temel amaç, hiç kuşkusuz bunu izleyicilere izlettirmektir.
Bu nedenle de; izleyicilerin yapısı, program gereksinmeleri ve program öncelikleri çok
önemlidir ve yapımcının daha ilk adımda belirlemesi gereken bir konudur. İzleyici bölümünde
ayrıntılı olarak anlatılan izleyici kavramını hazırladığımız program için belirlememiz gerekir.
Tıpkı bir konuşmacının konuşmasını seslendiği kitleye uygun biçimde yapması gibi,
yapımcı da programı izlettireceği kitleye göre yapmalı, bunun için de kendisine bir hedef kitle
belirlemelidir. Hedef izleyici kitlesi çok küçük ya da çok özgün olabilir ve kolaylıkla
saptanabilir; ya da tam tersine, kitle birbirinden farklı geniş bir bireyler grubundan oluşabilir.
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Örneğin, gençleri hedef kitle seçen bir sağlık programı onlu yaşlardaki gençlere
sigaranın sağlığa zararlarını anlatmayı amaçlıyorsa, yapımcı hedef izleyici kitlesinin
kimlerden oluştuğunu bilir ve programın yapısını ve akışını bu kitleyi en iyi etkileyecek
biçimde düzenler.
Her ne kadar izleyici kitlenin yapısı/bileşimi çoğu yayınlar için kolay saptanabilecek
bir şey değilse de, işe kavramı daraltmakla başlanılabilir. Seslenilecek kitle ulus çapında
mıdır, yoksa yerel midir? Hedeflenen kitle erkeklerden mi, kadınlardan mı yoksa çocuklardan
mı oluşmaktadır? Yaş grubu nedir? Kuşkusuz, burada da yapımcılar arasında önemli
farklılıklar söz konusudur.
İzleyici Araştırması
İyi bir yapımcı, bir program fikrini izleyicisinin beklentileriyle uyuşturmak için kendi
sezgilerine ve deneyimlerine de güvenir. Ancak, bu tür “sezgisel tepkiler” her zaman için
güvenilirlik taşımazlar. İzleyicilerin programa ilgilerini ve beklentilerini doğru saptayıp analiz
edebilmek için çoğu kere daha bilimsel verilerin yardımı gerekir.
Özgün program kavramlarını, formatlarını ya da yapım yaklaşımlarını test etmek için
biçimlendirici araştırma teknikleri kullanılır. İzleyicilerden alınan sonuçlar ve yapılan yüz
yüze görüşmeler, izleyicilerin izlemeyi en çok istedikleri program yapısının geliştirilmesinde,
değişik program parçacıklarının sıralanmasında, gösteri için sürekli oyuncu kadrosunun
belirlenmesi gibi konularda önemli roller oynamaktadır.
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Birçok yerel haber formatları, program araştırma danışmanlarının yaptıkları alan
araştırmaları ve bunların sonucundan elde edilen verilerin, kanalın hedef kitlesine en
mükemmel seslenebilecek program formatı ve yaklaşımının belirlenip geliştirilmesini
sağlamaktadır.
Stüdyo-Dış Mekan Karşılaştırması
Çoğu zaman yapılmakta olan programın kendisi, çekimlerin stüdyoda mı yoksa açık
mekanlarda mı yapılacağını belirler. Örneğin, bir spor karşılaşması yerinde çekilmelidir Buna
karşılık, bir çok programın çekimi, yapımcıya değişik çekimler yapma olanağı tanıyabilir.
Çekimlerin stüdyoda mı açık mekanlarda mı yapılacağı bir başka açıdan da yapım için ayrılan
paraya, zamana ve kullanılacak donanıma bağlıdır.
Stüdyo çekimleri genellikle en yüksek kontrolün sağlandığı çekimlerdir. Çünkü; hava
koşulları, ses kirlenmesi ve benzeri dış etkilerden uzak kalmak kolaydır. Bu yüzden de stüdyo
çekimleri, fazla film ve bunun doğal sonucu olarak fazla para harcanmasının istenmediği
yapımlar için çok uygundur.
Buna karşılık; kapalı stüdyolarda kurulup gerçekleştirilmesi zor olan dekorlar, setler
gerektiren çekimler için açık mekanlar tercih edilir. Nitekim, günümüzdeki yeni portatif
çekim araç-gereçlerinin kullanımının yaygınlaşması sonucunda, açık mekan çekimleri daha
fazla tercih edilmektedir. Gene de, örneğin bir romantik ortam çekiminin stüdyo ortamında
değişmeyen koşullar altında defalarca yapılabileceğini unutmamak gerekir.
Canlı Yapım
Televizyonun sunduğu en mükemmel ve aynı zamanda en berbat çekimler canlı
yapımlardır. Canlı yayının anında televizyonlarda yayınlanabilmesi yer almaktadır. Bu
yalnızca izleyicinin ilgisini artıran bir unsur olmakla kalmamakta, tek gösterimlik şovlar
olduğu yani yinelenmesinin olanaksızlığı nedeniyle, hem oyuncu/sanatçı kadrosunun hem de
ekibin üstün sunuma ulaşmalarını sağlamak gerekir.
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Buna karşılık, canlı yapım asla hata payı bırakmamaktadır. Ne teknik sorunlar ne de
yapım hatalarının kurguyla düzeltilebilmesi olanağı yoktur ve bu yapımlar, yapımcının
üzerlerinde en az kontrolü olanlardır. Kuşkusuz, burada da, çekimi yapılacak yapımın niteliği,
canlı olup olmayacağını belirlemekte önemli pay sahibidir. Örneğin spor karşılaşmaları gibi.
Video-kayıt (videogram) Yapımlar
Çok yaygın kullanımı olan video bantlar yapımcıya dört kayıt yaklaşımı sunar: (1)
banda canlı kayıt, (2) parça parça kayıt (3) tek kamera/tek video kayıt cihazı (VTR) ve (4) çok
kamera/çok VTR.
Günümüzde televizyon ve video kayıtların tümü dijital ortamda gerçekleşmektedir.
Kameralardan yayın iletim sistemlerine kadar tüm süreç dijitalleşmiş durumdadır.
Modern video kayıt donanımları, giderek artan yapım hızı sunmakta ve maliyetleri de
bu ölçekte düşürmektedir.
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PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE SORULMASI GEREKEN SORULAR
Televizyon için bir program içeriği geliştirme sürecinde yapımcının yanıtlaması
gereken sorular, aşağıdaki sormaca formu ile daha yalın açıklanmaktadır.
Program Geliştirme Sorgu Listesi (Bu liste, bir fikri televizyon programına
dönüştürebilmek için yararlı olacaktır.)
1. Hedef izleyici kimdir?
a. Demografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim vs.)
b. İzleyici kitlesi homojen mi yoksa heterojen midir?
2. İzleyici neden izlemelidir?
a. Bilgi, eğitim, eğlenme için mi?
b. Bireysel (gevşemek, kendini geliştirmek vs.) ya da kurumsal (eğitim, ortak
bilgilenme vs.) gereksinimlerini karşılamak için mi?
3. İzleyici ne zaman izlemelidir?
a. Gün içinde, akşamları, prime time, okul zamanı, çalışma zamanı?
b. Sunulan yapım zamana duyarlı mıdır? (bir seçim programı gibi
“bayatlayacak” türden midir yoksa doğa programları gibi “raf ömrü” mü vardır?
4. Programın uzunluğu ne olmalıdır?
a. Tekli seriler mi, yoksa dizi mi?
b. Yarım saatlik mi, bir saatlik mi, yoksa “mini seri” mi olmalıdır?
c. Okul zamanına entegre mi?
5. İzleyici ne izlemelidir?
a. Bir kanal ya da kurum tarafından hazırlattırılmış olanları mı, yoksa
kendiliğinden üretilmiş olanları mı?
b. Konu güncel ilgi alanlarından mı seçilmelidir (sağlık, iş hayatı, ekonomi vs.)?
c. Konu tarihsel ya da çağdaş/güncel mi olmalıdır?
6. Fikirler nereden kaynaklanmalı/gelmelidir?
a. Güncel iletişim araçları başlıkları mı (dergiler, gazeteler, diğer TV kanalları)
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b. Kitaplıklar
c. Konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmeler
d. Kişisel bilgi ve deneyimler
e. Kurumların “bilmesi gerekenler” (örneğin yeni politikalar)
f. Eğitim müfredatının kapsamına giren konular
7. Program nasıl üretilmiş/yapılmış olmalı?
a. Stüdyoda, dışarıda, ikisi birlikte?
b. Canlı ya da kayıt?
c. Yapım sonrası kurgu ne denli önemlidir?
d. Tek kamera mı, çok kamera mı?
8.Yapım maliyetleri nelerdir?
a. Yaratıcı yapım ekibi-teknik ekip için tahmini ödeme
b. Aksesuar ya da mekan harcamaları
c. Ulaştırma giderleri hesaba katılmalı mıdır?
d. “Maliyeti ne olursa olsun” özel sanatçılar gerekli midir?
9. Fikir hayata geçirilebilir türden midir?
a. Maliyetinin altından kalkılabilinir mi?
b. Gerekli personel bulunabilir mi?
c. Donanımlar yeterli midir?
d. Yeterli zaman var mıdır?
e. Gerekli sanatçılar, özel aksesuar ve dekor bulunabilir mi?
10. Fikir satılabilir türden midir?
a. Fikrin ana hatlarıyla program önerisi sunumu (treatment), sponsorları ya da
karar verecek olanları etkileyebilir mi?
b. Kazanılacağı düşünülen kara oranla, maliyetler akla yatkın mıdır?
c. “Lezzetli duyguları” destekleyecek araştırma yapılmış mıdır?
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d. İçerik, karar verecek olanları tatmin edecek şekilde görselleştirilebilir mi?
11. Başarıya ulaşacağı neye dayanılarak önceden nasıl kestirilebilir?
a. İzleyici araştırmaları (reyting ve izlenme payı)?
b. Çalışma (eğitim ya da eğitsel malzeme)?
c. Telefonlar (izleyici tepkileri)?
d. Geri besleme formları (bölüm yöneticilerinin, üniversite ya da konunun
uzmanlarının değerlendirmeleri.)
Yukarıdaki listedeki soruların tümü yanıtlandıktan sonra, programın yapım özellikleri
ve tahmini bütçesinin de yer alacağı bir dosya hazırlanması gerekir.
Öncelikle, programın ana hatlarıyla ne olduğu, hangi izleyici kitlesini hedeflediği, yayın
saati vs. gibi yukarıdaki listenin içerdiği soruları yanıtlayan bir öneri formu hazırlanmalıdır.
PROGRAM ÖNERİ FORMU
•

Programın Adı: (Kısa, akılda kalan, programın içeriğine uygun olmalıdır)

•

Programın Türü: (Eğlence, yarışma, belgesel, haber vs.)

•

Programın Konusu: (Programın hangi konuda olduğu kısaca belirtilmelidir.)

•

Amacı: (Neden böyle bir program yapılmak istendiği açıklanmalıdır.)

•

Hedef Kitle:(Programın toplumun hangi kesimine (cinsiyet, yaş, eğitim, yerleşim,
çalışma durumu vs.) seslenmek istediği belirtilmelidir.)

•

Yayın Dönemi:(Hangi dönemde (ilkbahar, kış, yaz, sonbahar) yayınlanması uygun
olduğu yazılmalıdır. Bir yayın dönemi 3 ay ve 13 haftadır)

•

Yayın Saati: (Hedef izleyicinin yakalanması açısından günün hangi saatinde
yayınlanması gerekir.)

•

Süresi: (Programın bir bölümünün süresi ne kadardır. 30 dakika, 45 dakika vs.)

•

Yayın Sıklığı: (Günlük, haftalık vs.)

•

Bölüm Sayısı: (Toplam kaç bölümden oluşacağı belirtilmelidir. Bir çok program için
öncelikle 13 haftalık bir yayın dönemi hedeflenir. Program izleyicilerce beğenilir ve
izlenirse sonraki yayın dönemine de uzatılabilir.)
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•

Programın Formatı: (Programın iç akışının hangi ana unsurlardan yararlanılarak,
hangi sırada ve hangi ortamda (izleyicili, konuklu, stüdyo, dış mekan vs.
gerçekleştirileceği belirtilmelidir.)

•

Yapım Özellikleri: (Teknik gereçler ve donanım bilgileri, film ya da kaset bilgileri,
sanatsal gereksinimler, varsa telif hakkı ya da resmi izin gerektiren ayrıntılar,
yararlanılacak ya da görüşüne başvurulacak kişiler, varsa verilecek ödül ve sponsor
olabilecek kuruluşlarla ilgili bilgiler bu bölümde yer alır.)

•

Tahmini Bütçe: (Harcama kalemleri belirtilerek, yaklaşık olarak maliyetin
hesaplanması gerekir.)
TELEVİZYON METİNLERİ

Televizyon programları aralarında yazarın da bulunduğu yapım ekibinin izleyici ile
iletişim kurabilmek için bireysel bilgi ve yeteneklerini birleştirerek çalışmaları ile gerçekleşir.
Herhangi bir programın üretim süreci, fikir olarak belirmesiyle başlayıp, metin olarak
geliştirilmesi ve televizyonun anlatım özelliklerinden yararlanılarak görüntü ve ses olarak bir
televizyon programı oluşturulması ile tamamlanır.
Yönetmenin, yazılı bir metin olmadan bunu görüntü diline aktarması beklenemez. En
yalın programdan en karmaşığına her televizyon programı, bir yazılı metnin yönlendiriciliğini
gereksinir. Program metni yazımı bir öykü anlatma sürecidir ve anlatımın görsel ve sessel
içerikle sunulması gerekir.
Televizyon programları her ne kadar görsel ve sessel olsalar da, mesajın önemli bir
kısmı izleyiciye sözlerle aktarıldığı için, program metinleri aynı zamanda izleyiciye söylenecek
sözleri içeren bir belge niteliğindedir. Bir televizyon yazarının mümkün olduğunca, izleyicilere
anlatmak istediği öyküyü resimler, görüntüler halinde düşünmesi gerekir.
Görüntüyle düşünmeye başlayınca, konuşmaların yüzeysel kaldığı da görülecektir.
“Gösterebiliyorsanız gösterin, sözlerle anlatmayın.” Amaç göstermektir, konuşmak değil.
Açıklamaktansa göstermek tercih edilmelidir.
Fakat, televizyon programlarının süresi kısıtlı olduğu için, etkin bir anlatım için
gösterileceklerin de belli zaman süresi içine sığdırılması gerekir. Bu yüzden doğru parçaların
seçilmesi, öyküyü doğrudan etkilemeyen ayrıntıların ve parçaların çıkarılması gerekir.
Ayrıca, televizyon programları belli bir bütçe içinde gerçekleştirilmek zorunda
olduklarından, en ekonomik biçimde görüntüye aktarılabilecek bir metnin üretilmesi tercih
edilir. Bir televizyon metni geliştirmek ve öyküyü ilerletebilmek için dört temel araçtan
yararlanılır:
•

Mekan: En uygun resmi verebilecek mekan tasarlanır.

•

Anlatım: Resmin, mekanının içinde olanların tanımlanması
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•

Diyalog: Resimde söylenenler

•

Sahne: Yukarıdaki üç araç bir birlik oluşturur ve her bir uyumlu birliktelik bir hareket
sahnesi yaratır.

Program metni, programın içeriğini, formatını, yapım yaklaşımını ve üretim sürecini de
belirler. Ekrana gelecek görüntünün ne olacağına karar verirken, bunu neyi anlatması gerektiği,
izleyici üzerinde nasıl bir etki bırakmasının istendiği belirlenmiş olmalıdır.
Belirlenen etkiye uygun atmosferin yaratılması, öykünün anlatmak istediklerini
görüntülerin anlatabilmesi için ışık, renk, yer, zaman ve kamera açılarının dikkatle metne
yerleştirilmesi gerekir.
Bir televizyon metninin taşıması gereken temel özellikler, televizyonun anlatım
olanaklarına uygun yazılması ve hedef kitle ile buluşabilmesidir.
Televizyon için metin yazanlar (yapımcının kendisi olabildiği gibi televizyon yazarlığı
konusunda uzmanlaşmış kişiler de olabilir) metnin, görüntü diline aktarılacağını ve okunmayıp
işitileceğini göz önünde bulundurarak, yönetmenin görüntü ile düşünmesi gibi, televizyonun
anlatım olanaklarını düşünerek yazmaları gerektiğini bilmek durumundadırlar.
•

Bu nedenle program metinleri, çoğunlukla yapım öncesi aşamada yönetmenle birlikte
bir kez daha gözden geçirilir. Bu yüzden de televizyon yazarlığı uzmanlık gerektiren bir
konudur.

•

Program metinlerinin yazım biçimleri, yapılacak programın türüne ve yapım
özelliklerine göre değişiklik gösterirler.

•

Haber bültenleri, haber programları, belgeseller, eğlence programları, eğitim
programları, dramalar ve reklam metinleri birbirinden farklı özellikte metinlerdir.
İçerdikleri bilgiler ve kağıda aktarılma biçimleri de farklı şekillerde olmaktadır.

•

Yalnızca akış planını içeren, bir programın yalnızca belli parçalarını bütünlüklü bir
şekilde sıralayan metinler; programın akışı, kameranın gösterecekleri ve yaklaşık olarak
söylenecekleri içerir. Tüm programların bir akış planı, formatı vardır ancak çoğu
program akış planının dışında ayrıntılı metinler gerektirir.

Bazı programlar ise, programın türü gereği ayrıntılı bir metin yazılmasını
olanaksızlaştırır. Tüm konuşma ve gösterilecekler bulunmasa da, bu tarz metinler yönetmen ve
programda yer alan sunucu ve yapım ekibine yol gösterici olurlar. Tartışma programlarının
metinleri, canlı spor karşılaşmaları bu biçimdeki metinlere örnek verilebilir.
•

Özet metin yardımıyla gerçekleştirilecek program türleri için, programın bazı
bölümleri ayrıntılarıyla yazılır, görüntü akış planı belirlenir ancak tüm konuşulacakların
içeriği önceden bilinemeyeceği tümü yazılmaz. Söyleşi programları, talk şovlar,
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doğaçlamaya dayalı eğlence programları ve spor karşılaşmaları bu türden
programlardır.
Sunucunun, açılış ve kapanışta söyleyecekleri ayrıntılarıyla yazılır fakat, konukların
nelerden konuşacakları önceden tam olarak bilinemeyeceği için yapım ekibinin bir birinden
kopuk, dağınık ve rastgele çalışmasını önlemek amacıyla özet metin yazılır.
•

Ayrıntılı metin gerektiren televizyon programları için, açılışından kapanışına dek,
gösterilecekler ve söylenecekler tüm ayrıntılarıyla yazılır. Bir dizi ya da seri film veya
tek bölümlük televizyon filmi için, sinemasal anlatımlı bir senaryo yazılmasını
gerektirir ve senaryo yazım teknikleri uygulanır. Haber bültenleri, haber programlar,
eğitim programları ve belgesel programlar özellikle ayrıntılı metin yazımını gerektiren
program türleridir.

Metnin yapısı; akış planı, özet ya da ayrıntılı metin şeklinde de olsa, başta yönetmen
olmak üzere ekip üyelerinin, yapım aşamasında herhangi bir karışıklık olmaksızın
yararlanabilecekleri bir belge özelliği taşımalıdır. Metnin yazım kurallarına uygun, okunaklı ve
anlaşılır olması için çeşitli biçimlerde kağıda aktarılır.
Dramalar dışındaki televizyon programları için genellikle çift sütunlu sayfa düzeni
tercih edilir. Bu düzende, görüntü kısmı solda, sesle ilgili kısım sağda yer alır. Kağıdın sol
sütununda, grafikler, araya girecek fotoğraf, film gibi görsel malzemeler ve bunların görünme
sürelerine ilişkin bilgiler yazılır.
Ses kısmına ise, konuşmalar, müzik, efekt gibi işitilecek öğelerin yanı sıra, sözü
söyleyeceklerin hareket biçimi de bu bölümde ve büyük harflerle ve parantez içinde yer alır.
Dikkat gerektiren en önemli konu, görüntü kısmında yazılanlarla, bu görüntülere eşlik eden
sözlerin sayfa üzerinde aynı hizada yerleştirilmeleridir.
Televizyon için yazılan oyunlaştırılmış (drama) programların yazım biçimi ise, film
tarzı metin şeklinde olmalıdır. Film tarzı metin, bir sahne içinde yer alan çekimlerin
numaralandırılarak, büyük harflerle çekimin zamanı, yeri, mekanı, süresi yazılır ve küçük
harflerle görüntüye gelmesi gereken ayrıntılar belirtilir.
Çekim içinde konuşma varsa, sözleri söyleyen karakterin adı büyük harfle sözlerin
üzerine ortalanarak yazılır, sözleri küçük harfle yazılır. Karakterin sözleri söylerken yapması
gereken hareketler ise, adıyla sözleri arasına parantez içinde yazılır.
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TELEVİZYON METİN FORMATLARI
Televizyon program metinlerinde iki farklı tür format düzeni kullanılır. Bunların ilki,
çift sütunlu sayfa düzeni, diğeri ise dramatik senaryo, ya da film-tarzı metin düzenidir. (Bu tür
Senaryo Yazarlığı dersinde anlatılmaktadır. Burada konu edilmeyecektir.
Çift sütunlu sayfa düzeni
Televizyon programlarında aynı anda hem görüntü, hem de ses unsurları kullanıldığı
için, biri görüntü unsurlarını, diğeri de ses unsurlarını içeren çift sütunlu sayfa formatı en yaygın
metin biçimidir.
Bu formatta sayfanın solundaki ''GÖRÜNTÜ'', sağındaki ise ''SES'' sütunudur.
Programda sesle ilgili tüm unsurlar ses sütununa, tüm görsel unsurlar da görüntü sütununa
yazılır, Bu kuralın bir istisnası, oyuncu ya da sunucuların ekran hareketlerini belirten
yönergelerin genellikle SES kısmına yazılmasıdır. Bunun nedeni, ekrana çıkan kişilerin
GÖRÜNTÜ talimatlarına pek dikkat etmeyip, daha çok söyleyecekleri sözlerin bulunduğu
sütun üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmalarıdır.
Televizyon metni kuşkusuz daktiloyla yazılacaktır. Ses sütunu iki aralıklı yazılır. Buna
karşılık görüntü yönergeleri tek aralıklıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, görüntü
yönergelerini kendilerine eşlik eden sesle sayfa üzerinde koşut biçimde yerleştirmektir, yani
görüntü ile ona eşlik eden ses sayfa üzerinde aynı noktada bulunmalıdırlar.
Ses sütununda konuşmalar, sözler küçük harflerle yazılır; söz dışındaki tüm sesle ilgili
bilgiler (örneğin müzik, efekt, icracıların ekrandaki hareketleri) BÜYÜK HARFLERLE yazılır.
İcracılara ilişkin talimatlar büyük harflerle yazıldığı gibi, parantez içine de alınmalı ve tam
uygulanacakları yere yerleştirilmelidirler. Örneğin, bir sunucu bir şeyler söyledikten sonra, bir
sözcüğü anımsamaya çalışır gibi yapacaktır:
SES
SUNUCU: (KAMERAYA) İyi sabahlar sayın seyirciler. Bugünkü konumuz
(ANIMSAMAYA ÇALIŞIR)...bir futbol hakeminin dramı.
(MÜZİK YÜKSELİR)
Örnekte görüldüğü gibi, konuşma dışındaki ses unsuruyla ilgili bilgiler de parantez içine
alınmakta ve altı çizilmektedir, Ayrıca sunucu ya da oyuncu sözlerini söylerken görüntüdeyse
veya görüntü-dışıysa bu durum da parantez içinde büyük harfle belirtilir.
Bu durumları belirtmek için ÜST SES ya da DlŞ SES (voice-over) veya GÖRÜNTÜDE
(on camera) ya da GÖRÜNTÜ-DlŞI (off camera) deyimleri kullanılır. Üst ses ya da dış ses
deyimleri, konuşmacının sözlerini söylerken görünme~iğini, başka görsel malzemenin üzerine
konuştuğunu ifade etmektedir.
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Görüntü kısmı, ekranda görünecek olan yazı ve grafiklerin içeriği dışında tümüyle
BÜYÜK HARF yazılır:
GÖRÜNTÜ
ORTAÇEKİM-AHMET ÇANKAYA'DADlR
(FONDA ATAKULE)
BİNDİRME-GRAFİK: En büyük Ahmet
Başka büyük yok.
Yine görüntü kısmında kullanılan sinema ve televizyon terminolojisine ait bilinen
kısaltmaların (örneğin yakın çekim yerine YÇ, üstten görüş yerine ÜG, vb.) kullanılması, hem
yerden tasarruf sağlar, hem de metnin okunmasını kolaylaştırır ve hızlandırır.

Örnek: ÇİFT -SÜTUNLU TELEVİZYON METNİ
BİR İNSAN, BİR YAŞAM
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ANLATI YAPISININ KURULMASI
•

Televizyon programları, Raymond Williams’ın deyişiyle bir bütünün parçasıdırlar.
Birçok başka programdan meydana gelen, günlük, haftalık, aylık ve bir yayın dönemini
kapsayan tüm yayın belli bir bütünlük içinde planlanır ve tek tek programlar bu bütünü
oluşturacak ve tamamlayacak şekilde hazırlanır.

Dolayısıyla yayınlanacak programların formatları ve süreleri önceden belirlenmiştir.
Tüm yayının bütünlüğünü oluşturan her bir programın, bütünlük içinde bir yeri ve tamamlayıcı
özelliği vardır. Bu nedenle, her bir programın da kendi içinde bütünlüğü ve izleyici için çekici
gelecek bir yapısı bulunmalıdır.
•

Programlar temel olarak üç bölümden oluşur:
– Açılış (tanıtım-başlık) bölümü,
-

ana gövdesi (giriş- gelişme-sonuç)
– kapanış (son) bölümleri.

Televizyon programını bir kitaba benzetirsek;
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•

Açılış kısmı, kitabın kapağı ve ardından gelen tanıtım yazılarını içeren sayfalar,
gövdesi, girişle başlayan ve çeşitli bölümlerle geliştirilen ve sonuç kısmıyla bir sonuca
ulaştırılan kısmı ve kapanış bölümü de, kaynakça ve arka kapak şeklinde eşleştirmek
mümkündür.

AÇILIŞ
Programın tanıtımını yapmak ve izleyicinin dikkatini çekmek amacıyla, programın
açılışının etkili bir şekilde olması gerekir.
İzleyici bir programın kapanışı ile bir başkasının başlaması arasındaki sürede, ya kanal
değiştirerek bir başka programı izlemeye devam edebilir ya da tümüyle izleme işinden
vazgeçebilir. İzleyicinin bir başka etkinlikte bulunmadan ya da başka kanala geçme kararını
engelleyecek en önemli unsur, programın açılışındaki dikkat çekiciliktir.
Belli bir programı önceden izlemeye karar vermiş olan izleyiciler için programın açılışı
tanıtım niteliğindedir.
Programın ne olduğu konusunda önceden fikri olmayan izleyiciler içinse, programın
kimliğini açıklayıcı özelliktedir.
Bu nedenle, program açılışları izleyicilere programın kimliğini belirtecek nitelikte
olmalı, adı, oyuncular ya da sunucu, nasıl bir program olduğu (drama, eğlence, yarışma,
tartışma vb.) hakkında bilgi vermelidir.
Eğlence programlarının açılışı canlı, hareketli, duygusal programların ise duygusallığı
yansıtacak nitelikte olmalıdır. Programın içeriğine göre, farklı açılış bölümü bulunur.
Temelde iki tür program açılışı vardır:
Tanıtıcı Açılış
ve
Soğuk Açılış.
Tanıtıcı Açılış:
Genellikle, dizi, seri ve televizyon filmi gibi dramalarda kullanılan bir açılış türüdür.
İzleyicinin kolaylıkla tanıyacağı programa özgü malzemeler kullanılır.
Müzik, program bilgilerini içeren yazı karakterleri gibi. Her programın kendine ait
belirgin bir müzikle başlaması olağanlaşmıştır. Sürekli programlar için bu tanıtıcı müzik hiç
değişmez.
Örneğin haberlerin bir başlangıç müziği vardır.
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Bu müzik, televizyona o anda bakmayan bir kişinin bile, tanıdığı alıştığı "haberler
başlıyor" diyebileceği bir yapıdadır ve genellikle, gizli bir olayın aydınlatılacağı izlenimi
uyandırır.
Müzik, sözsüz bir söz gibi, program başlamadan izleyiciyi etkisi altına alır, bir imge
yaratır. İzleyici ile tek bir sözcük söylenmeden gerekli iletişim kurulmuş olur.
Postman, bunu bir tiyatro oyununa benzeterek, tiyatronun sahnesinin bütün dünya
olduğunu söylemektedir:
"Tiyatroda perdenin kalkışı sırasında olduğu gibi bir hava eser ve gerilim yaşanır."
Bu açılış türünde kullanılan programa özgü malzemeler, etkileyici bir müziğin
kullanılmış olması dışında, dikkat çekicilikten uzaktır. Bu nedenle tanıtıcı açılış denilmektedir.
Soğuk açılış:
Özellikle drama (oyunlaştırılmış televizyon programları) programlarında kullanılmakla
birlikte, eğlence ve diğer tür programlarda da kullanılmaktadır.
Program, ya olay örgüsünün doruk noktasının görüntüleriyle ya da doğrudan olay
örgüsüyle açılır. Tanıtıcı herhangi bir öğe olmaksızın doğrudan program parçaları ile giriş
yapıldığı için soğuk açılış olarak adlandırılır.
İzleyicinin programa ısınmasına değil dikkatini çekmeye önem veren bir açılış türüdür.
Soğuk açılış, programın en etkileyici görüntüleriyle yapılırken, genellikle içerikteki
doruk nokta seçilir ve birkaç dakika gösterilebilir.
Bundan sonra, programın ne olduğuna ilişkin tanıtıcı yazılar ve diğer açılış malzemeleri
yerleştirilir ve program giriş kısmından başlar.
Doruk nokta programın normal akışı içinde bir kez daha gösterilir. Dolayısıyla izleyici
doruk nokta hakkında önceden bilgilenmiş olacağı için, normal akışı içinde gösterildiğinde
etkisinin azaltması gibi bir olumsuz yönü vardır ancak izleyicinin dikkati çekilmiş ve programın
izler kitlesi çoğaltılmış olacaktır.
Diğer bir soğuk açılış türü de, programı doğrudan olay örgüsü ile açmaktır. Program
normal sırası içinde gösterilmeye başlanır ancak metin akışı içinde önemli doruk noktalardan
biri programın en başına yerleştirilir.
Bu açılış türünde, izleyici açılışta gördüğü sahneleri bir kez görür, dikkati çekilmiş olur.
Haber programları ve dramalar için uygun ve dikkat çekici bir açılış türü olmakla birlikte,
özellikle dramalarda kullanıldığında, izleyici henüz karakterleri ve mekanı tanımadığı için,
gösterilen çatışmanın her zaman ilginç bulunmama gibi bir olumsuz etkisi olabilir.
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Tanıtıcı ve soğuk açılışların olumsuzluklarının etkisini azaltmak için uygulamada
genellikle bu iki açılış türü birlikte kullanılır.
Karma açılış:
Tanıtıcı ve soğuk açılışın bir arada kullanılmasına karma açılış denir. Bu açılışta
özellikle dramalarda, içeriği oluşturan görüntü parçalarının en etkileyici olanlarının birkaç
saniyelik görüntülerinin seçilip hızlı kurguyla derlenmesiyle oluşturulan bir kolajla açılıp,
bundan sonra tanıtım yazıları yerleştirilir.
Program bir drama ise, önceki bölümlerden seçilen görüntüler de seçilebilir. Ya da bir
haber program ise, örneğin daha önceki bölümlerde ekrana getirilmiş devlet adamlarıyla
yapılan söyleşilerden kesitler derlenebilir.
Tüm bunlar izleyicinin dikkatini çekip ya da beklentilerini karşılayabilecek bir program
olduğu konusunda güven vermek için yapılır. Dolayısıyla, mesaj daha çok sayıda kişiye
ulaştırılmış olur.

Özetle,
Yapımcılar açısından program
açılışları, içerik kadar önemli bir unsurdur.

GÖVDE
Programın asıl kısmını gövdesi oluşturur. Tıpkı yazılı metinlerde konuya giriş yaptıktan
söylemek istenenlerinin daha etraflıca ele alınıp açıklanması gibi, görsel metinlerde de,
program açıldıktan sonra, gövde kısmında giriş-gelişme-sonuç bölümlerinde asıl söylenmek
istenen yani mesaj örgütlemesi yapılır.
Klasik anlatı yapısında sıralamanın giriş-gelişme-sonuç bölümleri şeklinde olması
beklenir. Her kesimden izleyiciyi yakalamak için program akışının belli bir sıralamada olması,
karışıklık yaratmaması anlamına gelmektedir.
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Görsel metinlerde her zaman giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinin birbirini izlemesi şart
değildir. Soğuk açılış yapılarak girilen bir programda, klasik anlatı yapısındaki akış içinde
gelişme bölümünde yer alması beklenen içerik, en başta verilebilir.
Yapımcının mesajı örgütlerken, programın gövdesini oluşturan anlatı unsurlarını
izleyicinin algılayabileceği bir şekilde aktarması ve dikkati, ilgiyi toplayabilmesi önemlidir.
Ama sıralaması yapımcının anlatım biçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Önemli olan anlatı unsurlarının -birlik, çeşitlilik, akıcılık ve doruk noktaların- izleyicinin
ilgisini sürdürecek biçimde varlığı ve yerleştirilmeleridir.
Birlik:
Her program birçok yapım unsurundan oluşur. İçeriği oluşturan unsurların bir biriyle
ilgisiz ve rastgele sıralanmaları, mesajı iyi örgütlenmediğinin göstergesidir. Programın
bütünlüğü içinde yeri olmayan, gereksiz hiçbir unsurun bulunmaması, varolan her unsurun
birbiriyle etkileşimli ve birbirini destekler nitelikte olması, mantıksal bir ilişki içinde bulunması
ve görsel zenginliğin gözetilmiş olması önemlidir.
Televizyon programlarının belli bir birlik içinde sunulabilmesi için; tek fikir ele
alınmalı, belli bir konu etrafında geliştirilmeli, oyuncu ya da sunucunun sürekliliği sağlanmalı,
kullanılan malzemelerin tümünün konuyu ve olay örgüsünü desteklemesi, konuyu en iyi
anlatacak görüntü düzenlemesi gibi konulara dikkat etmek gerekir.
Çeşitlilik:
Bir programın sıkıcı olmaması, ilgiyi canlı tutmak için programın belirli bir tema içinde
çeşitli konular ya da olaylar anlatı yapısını zenginleştirir.
Örneğin haber programlarında, ele alınan konuyu görsel zenginlikle destekleyecek
sokak görüntüleri, bir eğlence programında değişik skeç bölümleri, haber bültenlerinde siyasal
ve ekonomik konuların yanında daha yumuşak haber konularına yer vermek gibi. Çeşitlilik
ayrıca, konuyla ilgili slaytlar, grafikler vb. görüntü malzemeleriyle de sağlanabilir.
Akıcılık:
Programda kullanılan malzemeler ne kadar ilginç olursa olsun, bir süre sonra durağanlık
etkisi yaratacağı için ilginin canlı tutulma olanağı ortadan kalkar. Programın akışını
yavaşlatacak uzun sahnelerden, uzun konuşmalardan, uzun açıklamalardan, uzun ağır
ezgilerden kaçınmak gerekir. Televizyon programı sürekli yeni bir unsura yer vermeli ve içeriği
zengin görüntü malzemesiyle desteklemelidir.
Doruk nokta:
Dramalarla sınırlı olmaksızın tüm televizyon program türleri, izleyicinin ilgisini giderek
yükseltecek, merakını körükleyecek bir tırmanış çizgisi sergilemelidir. Dramalarda, oyunun en
çatışmalı, en gerilimli, en merak edilen noktası doruk noktasıdır.
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Bu noktadan sonra, çatışma bir çözüme kavuşturulur ve sonuca gidilir. Diğer program
türlerinde de, örneğin haber programlarda en önemli sorunun sorulduğu nokta doruk noktasıdır.
Eğlence programlarında da, örneğin en popüler şarkıcının ekrana geldiği an benzer bir etki
yaratır.
KAPANIŞ
Bir programın başladığının açılışla belirtilmesi gibi, bitişi de kapanışla izleyiciye net bir
biçimde belirtilmelidir. Program kapanışlarının, program başladıktan sonra izlemeye
başlayanlar için kimliği hakkında bilgi verme işlevleri de vardır. Bu nedenle genellikle, açılışta
kullanılan tanıtıcı malzemeler kapanışta da kullanılır.
Uygulamada genellikle, açılışlarda programın adıyla birlikte ekranda görünecek başlıca
kişilerin, yapımcının, yönetmenin adı verilirken, kapanışta diğer ekip üyelerinin ve ikinci
derecede ekranda görünen ve katkısı bulunanların adları yazılır.
Program kapanışları, görsel metnin akışı içinde doruk noktanın çözüme ulaştığı noktaya
yakın olmalıdır. Çünkü, olaylar çözüme kavuştuktan sonra izleyicinin ilgisi de kaybolmaya
başlar ve kanal değiştirme eğilimi belirir. Bir sonraki programın da izlenebilmesi için,
izleyicinin ilgisi tümüyle bitmeden önce programın sonlandırılması yerinde olur.
Metin Düzeltmeleri
Her programın temelini bir program metni oluşturur ve hemen hemen bütün bu metinler,
programın yapımından önce defalarca gözden geçirilir, düzeltilir ve yeniden yazılır. Hatta, en
mükemmel metinlerde bile; karakter oluşturmada, sunumda, parçaların bütünlüğündü ya da
bölümlemede veya tarz bakımından sorunlar çıkabilir.
Yazar, yapımcının önerilerini kabullenip ikinci bir metin yazmaya giriştiğinde, yapımcı
bir metin toplantısı isteyebilir. Bu toplantı; yazar, yönetmen ve yapımın temel kişileri arasında
yapılır. Toplantıda, yönetmenin bazı önerileri olabileceği gibi, ileride çıkacak bazı sorunlar da
gündeme gelebilir.
Set ve ışık düzenleyiciler, metnin çekimlerinde karşılaşılabilecek düzenleme ve ışık
sorunlarını dile getirebilirler. Dahası, metin iyice okunduktan sonra, çok kısa olduğu
anlaşılabilir ve yeni bölümlerle uzatılması da istenebilir. Eğer gereğinden uzunsa, kısaltılması
söz konusu olacak demektir.
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YAPIM KLASÖRÜNÜN HAZIRLANMASI
Program metninin tamamlanması ya da son aşamaya gelmesinden, yönetmenin seçilip
işe başlamasından ve yapımla ilgili çeşitli işler yoluna girdikten sonra yapımcı, televizyon
programlarının kaçınılmazları olan birçok karmaşık işlemi düzenlemek ve yönlendirmek
durumundadır.
Ayrıntılı Öneri Formu, yapımın planlanmasını sağlayacak bütün temel bilgileri içerir
duruma geldiğinde bile; bir çalışma rehberi işlevini üstlenecek ayrıntılardan yoksundur. Yapım
Klasörü, bir anlamda, çalışma sürecinin bütününü kuşbakışı, gösteren bir belge niteliğindedir.
Bu dosyaya bakılarak bir an içinde; kim, neyi, ne zaman ve nasıl sorularının yanıtlarını
bulabilmek mümkündür.
Bunun sayesinde, yapımcıdan herhangi bir güncelleştirme istendiğinde ya da yapım
konusunda herhangi bir soru sorulduğunda bu kaynağa bakarak kolayca yanıtlanabilir. Her ne
kadar çoğu kişi için yapımcılığın çekici gelmesinin başlıca nedeni, kağıtla uğraşılacak masa
başı işler yerine, böylesine bir yaratıcı ortamda çalışmak olsa bile yapımcının farklı kişileri
yönlendirebilmek ve sorunları çözebilmek için işlerin akışını kağıda dökmek kaçınılmazdır.
Yapım öncesi aşamada, dosya tutmaya başlamak işleri kolaylaştırdığı ve prova, yapım ve yapım
sonrası aşamalarda zaman kaybını önlediği de bir gerçektir.
Bu açıdan bakıldığında, yapım klasörünün yapımcının “kutsal kitabı”, başvuru kaynağı
ve güvenlik şemsiyesi olduğu söylenebilir. Bu klasörde, yapım süreci boyunca yapımcının
gereksineceği her noktanın yer alması gerekir.
Bir yapım klasöründe, Öneri Formunun yanı sıra, programın metni ya da senaryo,
çekim senaryosu, bütün bütçe bilgileri, yapıma ilişkin değişik formların (resmi veya özel izin
alınması gereken kişi/kuruluşlara başvuru yazıları, müzik ve uyarlama senaryo için telif
anlaşmaları vb.) kopyaları, notlar ve ekip üyelerine dağıtılan çalışma takvimine ilişkin program
da, dosyalar şeklinde yer almalıdır.
Aşağıda, bir yapım klasöründe genellikle yer alması gereken dosyaları göstermektedir.
YAPIM KLASÖRÜNÜN UNSURLARI
Temel Yapım Takvimi -- Tüm yapım sürecini bir bakışta anlatan bilgiler içerir. Yapım
sürecinde yayın gününe kadar, tüm yapılması gerekenler gün gün belirtilerek, bunlara ilişkin
toplantıların ve hazırlıkların yapılması gereken son tarihler belirli bir takvim şeklinde gösterilir.
(Metnin tamamlanması, oyuncu/konuk/sunucu seçimi, dekor ve ışık gereçlerinin
sağlanması ve kurulması, yapım ve çekim günleri, yapım sonrası çalışmalar, yapımın son
şeklini alması ve yayın tarihi ayrıntılı olarak belirtilir.)
Ekip Üyeleri ve Sanatçılar - Programın yapımında çalışanların tümünün isimleri,
telefon numaraları ve adres listeleri
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Prova Takvimi – Prova takvimi, provaların gün, saat, tarih ve yerleri ile hazır
bulunacaklarını listesini içerir.
Talep Formu – Yapım süresince stüdyoda gereksinilecek tüm teknik gereç ve
malzemenin ayrıntı listeleri (kablo uzunlukları dahil kameraların (sabit stüdyo kameraları,
taşınabilir kameralar (steady camera) ya da akrobat kamera (Jimmy jip gibi) ve objektiflerin
özellikleri, Mikrofonlar ve özellikleri (yaka mikrofonu, boom mikrofon vs.), film özellikleri,
video bant özellikleri (kaset süresi ve tekniği), monitörler, ışık gereçleri gibi.)
Ekip Çalışma Zamanı Listeleri – Program için gereken teknik malzeme ve donanımı
kullanacak teknik ekip üyelerinin listesi ile bunların çalışma düzeni.
(Kimin, hangi saatler arasında çekim için bulunması gerektiği, ekranda görünecek
kişilere ne zaman makyaj yapılacağı dolayısıyla, makyaj odasının ayırtılması ya da makyözün
sette bulunması gereken saatler, yemek arası zamanları gibi ayrıntılı zaman dökümünü içerir.)
Sanatçıların/Konukların Zaman Listeleri – Gerek provalarda gerekse yapım
sırasında, sanatçıların nerede olacakları ve buralarda ne zaman bulunacaklarının listesi.
(Özellikle drama programlarının ve kalabalık oyuncu kadrosunun bulunduğu yapımlarda,
stüdyo ya da dış çekimlerde, oyunculara ne zaman nerede hazır bulunmaları gerektiğinin
bildirilmesi ve yapımcının bunu takip etmesi gerekir.
Örneğin, saat 15.00’teki bir çekim için oyuncunun, kostüm ve makyaj yapılıp çekime
hazır olabilmesi için en az bir saat önceden belirtilen yerde bulunması gerekir. Konuk
çağrılması gereken bir program yapılıyorsa, konukların da en az yarım saat önceden stüdyoda
bulunup, yine makyaj hazırlığı ve konuşulacak konunun gözden geçirilmesi gerekir.)
Çekim Programı – Hangi özel çekimlerin yapılacağının sıralaması ve bunların
tamamlanma süreleri bir program içinde yürütülür.(Bir yapımın bir ya da birkaç sahnesi ya da
parçacığı özel bir çekim yeri gerektirebilir. Genellikle çekim yeri için özel bir izin alınması ya
da kiralanması gerekir.
(Örneğin, bir okul, bir banka şubesi ya da tarihsel ve sanatsal özellikleri olan bir mekan
gibi.) Bu tür çekimlerin ne zaman yapılacağı ve ne kadar süreceği izin alınırken ya da
kiralanırken belirlendiği için, hangi teknik donanımın gerektiği, ekibin ve oyuncuların ne
zaman orada olacakları gibi ayrıntılar, çekim senaryosuna uygun şekilde bir çizelgede
gösterilir.)
Çekim ve Yayın İzinleri – Programda gerekli fotoğraf, slayt, film vb. gösterim
ürünlerinin kullanım izinleri ile, telif, park ve yapım sürecinde gerekecek diğer yasal izin
belgeleri ile sözleşmeler.
(Örneğin, yapımda görev alacak sanatçılarla yapılan sözleşmeler, kullanılacak müzik ve
diğer gösterim ürünleri için kiralama ya da izin belgeleri ile telif sözleşmeleri, resmi
kurumlardan alınması gereken çekim izni (bazı çekimler şehir trafiğini etkileyebilir ya da
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emniyet müdürlüğünden izin alınmasını gerektiren bir kamusal alanın kullanılması gerekebilir)
başvuruları gibi belgeler)
TEMEL YAPIM TAKVİMİ (Tarihler örnek olarak verilmiştir.)

TARİHLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR
•

Metnin tamamlanması

•

Sanatçı Seçimi

2 Ekim

6 Ekim
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•

Set/Işık onayı 6 Ekim

•

Stüdyo tamamlanması ışık/set 11 Ekim

•

Stüdyo provası 12-13 Ekim

•

Yapım

•

Yapım sonrası 17-19 Ekim

•

Yapımın tamamlanması 19 Ekim

•

Yayın tarihi 25 Ekim

14-15 Ekim

PROGRAM BÜTÇESİNİN HESAPLANMASI
Yapımcının organize edeceği yaratıcı program, bütçe sınırları çerçevesinde olmalıdır.
Çünkü, yapılması istenen program kim tarafından finanse edilirse edilsin, kimin fikri olursa
olsun; hayata geçirilebilmesi ancak elde edilebilecek kaynaklarla mümkün olabilir. Konunun
“iş” yanının temel unsurları (1) bütçeler yaratmak, (2) fikri satmak ve (3) sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektir.
Bir programın yapımcının kafasındaki fikir olmaktan, ekranda izleyiciye sunulan bir
program haline dönüşebilmesi için para harcanarak bir üretim sürecinden geçmesi gereklidir.
Yapım ekibi üyelerinin emeklerinin karşılanmasından, teknik gereçler ve dekor ya da mekan
için yapılacak harcamalara, en küçük aksesuardan, yiyecek içecek giderlerine, görülmeyen
giderlere dek tüm harcamaların önceden belirlenmesi zorunludur. Bütçenin büyüklüğü,
program önerisinin kabul edilip edilmemesini belirleyen en önemli etkenlerden biridir.
Bir program bütçesi, yapılması istenen programın ayrıntılı maliyet tahminlerini içerir.
Tıpkı aile bütçesi gibi, başarıya ulaşması ve öngörülen işlerin yapılabilmesi, bütçeye tam
anlamıyla sadık kalmaktan geçer.
Gelir ve gider dengesinin tutturulabilmesi, programdan kar elde edilebilmesi, bir
televizyon kanalının programlar için yapılacak harcamaları genel bütçe içindeki yerini
bilebilmeleri için, sağlıklı program bütçelerinin hazırlanması gerekir. Bütçe hazırlanırken
akıldan çıkartılmaması gereken iki önemli nokta vardır:
(1) program yapımı için ne kadar paraya gereksinim olduğunun tahmini, (2) programın
yapımı için ne kadar para bulunmasının umut edildiği. Program üretmek için yeterli para yoksa,
üretilecek programın yapılması istenen olmayacağı açıktır.
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Bütçenin sağlıklı hazırlanabilmesi için, öncelikle programın uygulama planının ayrıntılı
olarak geliştirilmesi ve tüm masraf kalemlerinin eksiksiz bir listesinin yapılması gereklidir. Bu
yüzden, çekim ve çekim sonrası süreçleri de kapsayan çalışma takviminin gerçekçi bir zaman
programının oluşturulması ile işe başlanmalıdır.
Metin yazımı, oyuncu ya da sanatçı kadrosunun oluşturulması, mekan araştırılması,
dekor yapımı, provalar, çekim, çekimlerin izlenmesi, kurgu ve ses ve müzik kaydı gibi
işlemlerin gün gün saptanarak planlanması, bütçe hazırlanması için temel koşuldur.
Çünkü, programlanan zamanın bir gün bile aşılması, mekan kirasından ulaşıma, yiyecek
içecek giderlerinden ekip üyelerinin ödemelerine maliyet artacağı için bütün bütçe hesabı
değişecektir.
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Çoğu programın bütçesi iki ana maliyet kalemine ayrılır: (1) yaratıcılıkla ilgili
maliyetler: yapımcı, yönetmen, yazar ve oyuncular, (2) teknikle ilgili maliyetler: yapım
harcamaları (personel ve teknik donanım).
Bütün stüdyolarda, sağlayacakları olanakları ve bunların fiyatlarını, saatlik-günlük
olarak gösteren “bedel kartları” vardır. Ayrıca dış mekan çekimleri yapılacaksa; ulaştırma,
yemek, konaklama giderleri de listeye eklenir.
Telifleri alınmış görsel ve işitsel malzemelerin kullanımı yasalarca korunmaktadır.
Telif; müzik bestecileri ve metin/konu yazarları için de geçerlidir.
Müzik, sadece o program için özgün olarak güfte yazılmış ve bestelenmiş olsa da, telif
hakları yasasına bağlıdır. Müziğin yaratılma bedeli, onun herhangi bir yapımda kullanılma
hakkını birlikte getirmeyebilir.
Bunun için, programda kullanılacak müziklerin, güfte ve beste bedellerini ve kullanım
koşullarını işe girişmeden önce ayrıntılı olarak gerekir. Bunun dışında, çeşitli fotoğraf ve film
arşivleri de izin alınmak ve bedeli ödenmek koşuluyla kullanılabileceği için, tahmini bütçe
içinde bedellerinin gösterilmesi gereklidir.
Bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, gerekli kalemlerin
tümünün göz önünde tutulmasıdır.
Bütün kalemler sıralandıktan ve toplamları alındıktan sonra da, yüzde 10-15’lik bir
ekleme yapılarak beklenmedik giderler için görülmeyen giderler kalemi oluşturmak gerekir.
Bütçe, yapımcının stüdyoya adım atmasından çok daha öncesinden onun neler yapıp
neler yapamayacağını belirleyen unsur olduğundan, yalnızca bir rakamlar dizisi olmanın çok
ötesinde önem taşımaktadır.
Yapımcı, bütçeyle sınırlı olan paranın dağıtımını ayarlamak durumundadır. Bu da, bir
kalem için fazladan yapılan harcamaları karşılık, diğer bir kalem için daha az harcama
yapılacağı anlamını taşır.
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13. BÖLÜM BAŞLIĞI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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YAPIM AŞAMASI (PRODUCTION)
Yapım öncesi aşamada, programa karar verilip, araştırmaları yapılıp, metni yazılıp ekip
ve yapım yaklaşımı belirlenip, programı yayınlayacak televizyon kanalı yöneticilerinin de
onayı alındıktan sonra, artık programın yapım aşaması başlayabilir demektir.

Yapım Aşamasında Yapımcı
George Heinmann, “İyi bir yapımcı, yapım boyunca, dünyanın en yalnız insanıdır.
Çünkü işini doğru yapıyorsa, tüm önemli kararlar çok daha önceden verilmiş olduğu için
kendisini bu şekilde hissedecektir.” der.
Kuşkusuz ki bu kuralın önemli istisnaları da vardır. Örneğin haberler, özel olaylar ve
spor programları gibi. Çünkü, canlı yayınlanan bu programlarda, yapımcı andan ana değişen
durumlar için son derece hızlı kararlar vermek durumundadır.
Buna karşılık önceden planlanmış olan programların büyük çoğunluğunda, programın
başlamasıyla birlikte yapımcının rolü de sona erer. Artık bütün iş, yönetmen ile yapım ekibinin
ellerindedir.
Elbette yapımcı hala onların yanındadır ama yapıp yapabileceği, diğerlerini
yüreklendirmekten öte değildir. İşte o zaman yapımcı, izlediği şeylerin, aslında çok daha
önceden gözlerinin önünde canlandırdığı ve beyninde geliştirdiği görüntülerin ekrana yansımış
halleri olduğunu görecektir.
Yapım Aşamasında Yönetmen
Yapım aşamasına gelinen bir programın yapım öncesi aşamalarında da alınan kararların
büyük bir kısmında rolü olan yönetmen için, televizyon ekranı doldurulması ve
renklendirilmesi gereken bir kara bir kutu gibidir. Ekranın doldurulma biçimi, izleyicinin
programı ve mesajı algılamasını belirler.
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Aslında televizyonda kullanılan araç-gereç ve teknikler bellidir. Kamera hareketleri ve
çekim ölçekleri, ışık kullanma yöntemleri, birkaç mikrofon ve ses kaynakları, çekimleri
birbirine bağlama ve geçiş yöntemlerini bir program şekline dönüştürme ve iletilecek mesaja
göre kullanma biçimi, bir yönetmeni diğerinden farklı kılar.
Yapım unsurlarının seçimi, birleştirilmesi ve kaynaştırılması yönetmenin yeteneği,
bilgisi, dünyayı algılaması ve estetik yaklaşımına bağlıdır. Aynı fikir iki farklı yönetmene
verilse ve program yapmaları istense, iki değişik program ortaya çıkar.
İyi yönetmen, doğru yapım tercihlerini, doğru sırada ve doğru zamanda kullanmayı
başarabilendir. Kişileştirme, mekan ve zaman seçimi; yapımın inanılır olmasını, izleyicinin
duygusal bağ kurmasını, verilen bilgi ya da olay örgüsünden tatmin olması ya da sıkılmasını
etkiler.
Televizyon yönetmenin tercihleri önemlidir. Çünkü, izleyicinin görüp duyacakları
yalnızca yönetmenin tercihleri olacaktır. Tiyatro salonundaki izleyici, oturma konumuna göre,
oyuncuların sahneye girip çıktıkları kapıyı ya da sahnenin bakmak istediği tarafındakileri
görebilir, ama ekran karşısındaki izleyicinin oturma konumunu değiştirmesi ya da kafasını
ekranın sağına-soluna çevirmesi göreceklerini değiştirmez.
TELEVİZYONUN ANLATIM ÖZELLİKLERİ
Televizyon, görsel ve işitsel bir araç olduğu için, izleyici televizyonla iletişimini görerek
ve duyarak kurmak durumundadır. Televizyon yapımları, televizyonun kendine özgü anlatım
özelliklerinden yararlanılarak izleyicinin göreceği ve işiteceği bir ortam hazırlayarak iletilmek
istenen mesajı örgütlerler.
“Görülecek ve işitilecek” kavramları, televizyon kanalının bulunduğu ülkenin
yöneticileri, ülkenin yönetim politikası, televizyon kanalının yayın politikası çerçevesinde
izleyicinin hangi yönde etkilenmesinin istendiği ile ilgili olarak biçimlendirilir.
Verilecek ilk karar izleyicinin neyi görmesi ve işitmesinin istendiği kararıdır.
İzleyicinin, televizyonun mesajını doğru algılayıp, arzulanan yönde etkilenmesi, kısa ya da
uzun vadede istenen davranış kalıplarını geliştirebilmesi, görüntü ve sesin televizyon teknikleri
kullanılarak iletilmesine bağlıdır.
GÖRÜNTÜ
Yönetmen, resimler ve imgelerle çalışır. Yani yönetmen, kamera açıları, çekim
ölçekleri ve özel efektlerle yaratılan gerçekliğin sunumunu yönlendirir. Her sahneyi, her
çekimi, her geçişi, program çekimleri başlamadan, stüdyoya gitmeden önce kafasında
canlandırmalıdır.
Bu çerçevede bir televizyon programı gerçekleştirilirken görüntülerinin, uygun kamera
yönetimi (kamera açıları, kamera hareketleri, çekim ölçekleri) derinlik, renk, çizgi, aydınlatma,
makyaj, kostüm, grafikler, dekor biçimi ve renkleri gibi televizyon tekniklerinden
211

yararlanılarak arzulanan etkiyi yaratacak biçimde elde edilmesi gerekir. “Televizyon görüntüsü
estetik düzenleme açısından diğer görsel sanatlardaki estetik kurallara uymalıdır.
Bunlar “kompozisyon, ışık-gölge, renkler, ses, dekor, kurgu” gibi görüntünün temel
öğelerinin, “biçim, ahenk, tempo, perspektif ve denge” gibi sanatın diğer dallarında uygulanan
kurallarla harmanlanıp, dramatik yapıya uygun olarak göze hoş görünen görüntülerle
izleyicinin ilgisini ve dikkatini çekmektir.
Amaç, izleyicinin ilgisini çekmek olduğundan, düzenlemede ilgi merkezi bir noktada
toplanmalı ve sürekli tutulmalıdır.
Elde edilen görüntülerin, görüntü dilinin noktalama işaretleri kullanılarak, metnin
anlatmak istediğini görüntülerle anlatabilmek için programın formatına göre sıralanmaları
gerekir. İzleyici ile, gösterilenin ve işitilenin dışında iletişim kurma olanağı yoktur.
Yönetmenin izleyici gibi düşünüp üç konuda karar vermesi gerekir. (1) İzleyici ne
görmek ister, (2) İzleyicinin neyi görmeye ihtiyacı vardır, (3) İzleyici istediği ve ihtiyacı olanı
ne zaman görmek ister.
Hareket
Hareketli görüntüler hareketsiz olanlardan daha ilgi çekicidir ve akıcılık yaratırlar.
Görüntü hareketliliği kamera açıları ve çekim ölçekleriyle yaratılabileceği gibi, kameranın
hareketsiz olması gereken çekimlerde, kamera önündeki kişi ya da nesnelerin hareketli olması,
ilgiyi yükseltir.
Ekranda görülen bir hareketin yönü, gücü, hızı, sürekliliği ve zamanı vardır. Genellikle
çok sayıdaki hareket, enerji, telaş, heyecan ya da şiddet duygusu yaratır. Hareketin çok az ya
da hiç olmadığı durumda sessizlik, sıkıntı, hüzün, ciddiyet ya da tam tersine, sahnenin iç
anlamına bağlı olarak, güçlü duygusal bir ortamın geçici olarak tüm aktiviteyi durdurduğu
izlenimi doğabilir.
Hareket genellikle konuşma çizgisine bağlı olarak gelişir. Eğer hareket konuşmayı öne
çıkarırsa, konuşma önem kazanır. Eğer konuşma hareketi öne çıkarırsa, hareket önem kazanır.
Sinemada ve televizyonda hareketin başlıca üç kaynaktan oluştuğu görülür.
Kamera hareketi,
nesne hareketi
ve kurgu hareketi (çekimlerin sıralamasının hareketi).
İnsan gerçek hayatta sürekli hareket halinde olduğundan, doğal akışı bozmayacak
şekilde hareketli görüntüler, izleyicide gerçeklik hissi uyandırmaktadır. Oyuncunun kendi
çevresinde dönerek oluşturduğu dairesel hareket ile kameranın yatay çevrinme hareketi aynıdır.
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Yürüyen, koşan ya da araba kullanan bir oyuncunun yatay hareketi, hareketli bir araç
üzerine yerleştirilmiş kameranın hareketine benzer. Yatan ya da oturan bir oyuncu ayağa
kalkarken, basamakları çıkarken, bir halata tırmanırken ya da bir araç yardımıyla yukarıya
çıkartılırken dikey hareket eder.
Kamera da benzer şekilde hareket edebilir ve gerektiğinde bu üç tür hareketi bir arada
kullanabilir. Görüntüyü elde eden kamera, sadece gerçek yaşamdaki olayları çerçeveleyerek
izleyiciye sunmaz, o çerçevenin içine olayların gerçeklik boyutunu da katarak görüntülerin
inandırıcı olmasını sağlar. Bu yüzden bir çok insan, izlediği televizyon görüntülerine karşı
anında duygusal tepkiler vermektedir.
Uzun ve ayrıntılı betimlemelere girmeden, sıfat ve zarflar aracılığıyla yapılan hareketin
özeliklerini belirleyebiliriz. Görüntüdeki hareketler, izleyicinin dikkatini bilinmeyene doğru
çekerken, “olayın içinde olma” duygusunu yaşatarak görüntünün sanal atmosferine izleyiciyi
de dahil etmektedir.
Örneğin, kamera açılarının anlamları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları, bir
yapımcının programının izleyiciler tarafından mesajı doğru algılaması konusunda ilginç
yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olacaktır. Kameraya doğrudan bakan bir televizyon
sunucusu ile yarı profilden bakan bir sunucu arasında anlam açısından fark olup olmadığı
konusunda, izleyiciler üzerinde yapılan bir araştırma televizyon kodlarının bir uzlaşım
içerdiğini göstermektedir.
Televizyon görüntüleri ile belli olguları ve kişileri belli bir biçimde izleyiciye
yansıtmak, bir süre sonra izleyicilerin gördüklerini, belli mesajlarla örtüştürmesini sağlamakta,
programın belli bir biçimde algılanmasına yol açmaktadır.
J. Baggaley ve S.Duck tarafından bu araştırma için, aynı sunucunun aynı uzaklık, aynı
konumda birinde doğrudan (cepheden) kameraya baktığı ve diğerinde yarı profilden kameraya
baktığı iki görüntüsü, birbirine benzer sosyal yapıda iki farklı izleyici grubuna gösterilerek
tepkileri ve algıları saptanmıştır. İzleyici gruplarının genel tepkileri şöyle olmuştur: Sunucunun
profilden kameraya baktığı görüntüsü daha güvenilir, daha uzman ve daha içten bulunmuştur.
Profilden göstermek sunucunun daha insancıl daha adil, doğrucu, hoşgörülü, duygusal
ve sakin görünmesini sağlamaktadır. Oysa genellikle sunucu ve politikacıların konuşurken
kameraya doğrudan bakmayı sevdikleri göz önüne alınırsa, bu ilginç bir sonuçtur.
Gerçek yaşamda, yüz yüze iletişimde dinleyiciye doğrudan seslenme genellikle,
içtenliği, doğruculuğu ve uzmanlığı nitelemektedir. Gerçek yaşam kodlarıyla televizyon kodları
arasında bir farklılık söz konusudur. Bu farklılık yine televizyon tarafından yaratılmış olmakla
birlikte, izleyici artık televizyon ekranında gördüklerini bu uzlaşımlar aracılığı ile
yorumlamaktadır.
Televizyon ekranında, izleyiciye doğrudan bakanlar (kameranın cepheden gördüğü
kişiler) hemen her zaman aracın profesyonel çalışanlarıdır ve çoğunlukla bir metni okurlar, yani
başka insanların sözcüklerini konuşurlar. Profilden gösterilenler ise çoğunlukla görüşme
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yapılan uzmanlar, olayı gören görgü tanıklarıdır. Bunlar kendi sözcükleriyle konuşan dürüst
kişilerdir, kameraya değil muhabire konuşurlar. Dolayısıyla kamera onları genellikle profilden
görüntüler. Eğer kameraya konuşurlarsa inandırıcılıklarını yitirirler.
Kamera açıları ve konumu, gerçeklik yanılsamasını artıran en etkin uygulamadır.
Örneğin, bir miting alanında ya da politikacıların halka seslendikleri alanlarda ya da toplumsal
bir patlamanın yaşandığı sokak olaylarında (1 Mayıs gösterileri gibi), kameranın görüş
çerçevesi daraltılıp genişletilerek, katılımın az ya da çok olduğu yargısına varılabilir.
Kamera açılarını belirleyen estetik, teknik ve psikolojik unsurların yanısıra, gözönünde
bulundurulması gereken dramatik, kurgusal, doğal ve fiziksel aşamalar da vardır.
Estetik Unsurlar: Kamera açısı seçilirken estetik unsurların göz önünde
bulundurulması gerekir. Kompozisyona ilişkin tüm öğeler: oyuncular, donanım, mobilya,
dekor, arka plan, araçlar vs. oyuncuların hareketleri ve sahnenin genel devinimi dikkate alınarak
değerlendirilir. Öykü anlatımını gerçekleştirmek için kompozisyona yönelik çizgilerin,
formların ve hareketlerin tümünden yararlanmak gerekir.
Teknik Unsurlar: Teknik nedenler kamera açılarını konumlandırırken göz önünde
bulundurulmalıdır. Işıklandırma koşulları ve mevcut olan malzeme yüzünden oluşan
sınırlamaları karşılamak için kamera açılarında ve sahnelemede özveride bulunmak gerekebilir.
Psikolojik Unsurlar: İzleyiciler kameranın bakış açısı yolu ile duygusal açıdan
etkilenebilirler. Kameranın üstten, alttan, eğik ve öznel açılaması izleyiciyi normal göz hizası
öznel izleme konumundan farklı bir konuma oturtabilir ve perdede görüntülenen olaylara
duygusal tepkisini güçlü bir biçimde etkileyebilir.
Öznel açılar sahneyi bir oyuncunun gördüğü biçimde görüntüler ve izleyiciyi öyküye
daha da yakından dahil eder. İzleyicinin psikolojik tepkisi, büyük ölçüde kamera açılarına ve
kurgusal uygulamaya bağlıdır. Bir sinema filminin ya da televizyon programının temel
psikolojik amacı izleyiciyi istenilen ruh halinde tepki verecek biçimde yönlendirmektir.
Dramatik Unsurlar: İzleyicinin ilgisini çekmek için öykü içeriğinin yettiği durumlarda
kamera öykü anlatımına karışmamalıdır. Ancak durağan, sıkıcı ya da sıradan konular
kameranın hayal gücü kullanılarak canlı bir hale getirilebilir. İzleyicilerin duygusal tepkisi
konunun özel, dramatik bir tarzda sunulması ile artırılabilir.
Görsel düzenlemelerde İzleyicinin ilgisini çekmenin etkili yöntemlerinden birisi de
seçici odaklamadır. Kompozisyon içerisindeki keskin ve ayrıntılı görüntüler daha etkin ve
dikkat çekicidir. Bütün aksiyon alanı üzerinde keskin odak için çabalayan görüntüleme stiline
derin odaklı görüntüleme denir.
Dar odaklı görüntüleme, izleyicinin dikkatini yönlendirmek için kullanılabilen bir
başka tekniktir. Bir yönetmen bir çekim sırasında ya kameraya ya da kameradan uzaklaşan bir
nesne üzerinde odağı korumak ya da dikkati bir nesneden diğerine değiştirmek üzere izleyiciyi
yönlendirmek için odağı değiştirebilir.
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Aydınlatma
İzleyici açısından, görüntüdeki diğer nesnelerden daha aydınlık olan da dikkat edilmesi
gerekenin o olduğu şeklinde algılanır. Görüntü düzenlemesi yapılırken, izleyicinin ilgi
göstermesi gereken merkezin aydınlatılması gerekir.
Görüntü düzenlemesinde nesneleri görünür kılmak için aydınlatma amacıyla
yararlandığımız ışık, kompozisyona derinlik vererek nesnelere başka bir anlam kazandıran ve
bir sanat eserine dönüştüren en önemli faktördür. Kompozisyonda başarılı olmak için nesneleri
yerleştirmek kadar aydınlatmak da önemlidir. Yani ışıklandırma doğru yapılmalıdır.
Kompozisyonun dramatik yapısına uygun bir aydınlatma için ışık bilgisi kadar deneyim de
gereklidir.
Genellikle çok aydınlatılmış nesneler az aydınlatılmış nesnelerden daha çok dikkat
çeker. Bu, film yapımcısına dramatik etkiyi insanlar ve nesneler arasında bölmek imkanını
verir. Gölgeler ve karanlık, genellikle ürkütücü bir şey ile bağlantılıdır.
Genel ve yumuşak bir aydınlık ise iyiliği akla getirir. İnsanların ve nesnelerin bir yandan
ya da aşağıdan aydınlatılmaları güçlü gölgeler oluşturur ve bölünme, dengesizlik izlenimi
yaratır. Belgeselleri izlerken pencereden giren ve odayı dolduran mavi ışığa pek dikkat etmeyiz.
Gün ışığı ile yapay ışığın ısı farkının doğurduğu gerçekdışı etki, belgesele ilişkin bir
sessiz sözleşme haline gelmiştir. Oysa konulu bir filmde, bu ışık farkını ortadan kaldırmak için
her zaman pencerenin önüne bir kırmızı filtre ya da yapay ışığın önüne bir mavi filtre konur.
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RENKLER
Işığın çeşitliliği ve nesneler üzerinde yarattığı tonlar, nesnelerin biçimlerini; yüzeydeki
yansıması, dokularını; ışık tayfının belirli dalga uzunluklarına tepkileri de nesnelerin renklerini
göstermektedir. Etrafımızdaki nesnelere yeni bir boyut kazandıran renk, aslında ışıktır.
Renk, ışığın nesnelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkidir.
İnsanların rengi görebilmesi için nesnelerin ışığı yansıtması, yansıyan ışığı algılayabilen bir göz
ve beyinde de kusursuz bir görme merkezi gerekir.
Renk, olayların geçekliğinin vazgeçilmez öğesidir. Rengin gerçeği güzelleştirme
eğilimi nedeniyle hiç ait olmadıkları yerlerde lirik ve şiirsel tonlar oluşmasıdır. Bu nedenle
bazı zamanlarda çekime başlamadan önce, gerçek renkleri değiştirmek (görüntüyü karıştıran ya
da çok dikkat çeken renkleri yok etmek) gerekli olmaktadır. Renklerin psikolojik etkileri özel
bir anlam taşımaktadır. Genel olarak, açık tonların egemen olduğu görüntüdeki etki olağan,
basittir.
Egemen tonların koyu olduğu görüntüdeki etki dramatiktir. Keskin ton zıtlıkları
canlılığı vurgulayabileceği gibi, birbirine yumuşak biçimde karışmış tonlar yumuşaklığı,
esrarengizi vurgulayabilir. Renkler insanlar üzerinde etkili olmakta ancak renklerin yüklenmiş
olduğu semboller ve anlamalar evrensel değildir. Anlam ve semboller kişiden kişiye, ülkeden
ülkeye ve kültürden kültüre değişiklik göstermektedir.
Avrupa ülkelerinde, beyaz neşe ve mutluluğun, siyah ise hüznün sembolü sayılmaktadır.
Çin’de ise, beyaz matemin, siyah da neşe ve mutluluğun sembolü sayılmaktadır. Televizyon
yayınlarının ulaştığı izleyicilerin evrenselliği göz önüne alındığında bu durum ciddi bir
tutarsızlıktır. Ancak yine de renklerin insanlar üzerinde bir takım ortak etkileri bulunmaktadır.
Kırmızı
Görülebilir renk yelpazesinin dalga boyu en uzun, titreşimi en kuvvetli olan rengidir.
Kan rengi olduğundan insanlarda değişik psikolojik etkilerle nabız atışını ve tansiyonu
arttırabilir. Kanın rengi kırmızıdır. Kan hücrelerinin tamamı vücudu çepeçevre sarar, ‘vücut
kana tutkundur, onsuz yapamaz’. Belki bu yüzden de kırmızı tutkuyu sembolize eder.
Ve belki de bu yüzden insana can verir ve hareketlendirir. Cesaret, hareket, enerji ve
kuvveti temsil ettiğinden bir çok ulusun bayrak rengi kırmızıdır. İlgi çektiği ve dikkatleri
üzerine topladığı için siyasi partilerin amblemlerinde de yoğunluklu olarak kırmızı renk
kullanılır. Kırmızı; yakınlaştırıcı, ışıyan, sıcak, canlı, heyecanlandırıcı ve hırslandırıcı
özellikleri üzerinde taşıyan bir renktir. Titreşimi en kuvvetli olan renktir.
Hareket, canlılık ve ihtiras telkin eder. Pek çok ulusun bayrağının kırmızı olması bu
nedenledir. Uzun zaman seyredilmesi kişide sinir gerginliği meydana getirir. Kırmız tansiyonu
yükseltir, kan akışını hızlandırır. Bu yüzden, gençliğe seslenen markalar logo ve ürünlerinde
kırmızıyı tercih ederler.
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Turuncu
Çabuk dikkat çeker. Bir ürün ve markada, herkes için imajı vermek istenirse, turuncu
renk tercih edilmelidir. Kırmızı renkten daha açık ve titreşimi daha düşüktür. Canlılık, içtenlik,
hayata olumlu bir perspektif ve mutluluk getirir.
Güneşin parlaklık ve sıcaklık hissini verir. Yaşama sevincinin ve eğlenceye
düşkünlüğün rengidir. Güneşin doğuş ve batış rengi turuncudur. Kendine güvenen, gururlu,
gülmeyi ve güldürmeyi seven insanların tercih ettiği renktir.
Bu renk bulunduğu grubu sayıca olduğundan büyük, çok ve daha cana yakın gösteren
bir özellik taşır. Çevredekilerce kolaylıkla görülmekte ve büyük bir kalabalığın içinde
bulunsalar bile kolaylıkla fark edilmektedirler.
Pembe
Sıcaklığın, sevecenliğin ve rahatlığın simgesi olarak algılanır. İştah açma özelliği
bulunur. Bir grup deneğe, çeşitli renklerdeki kurabiye kutuları gösterilip, en lezzetli
kurabiyelerin hangi kutuda olduğu sorulduğunda çoğu pembe kutudakilerin en lezzetli
olduklarını düşünmüş.
Sarı
Sıcak ve ışıklı, beyazdan daha parlak bir renk olması nedeniyle dikkat çekici, neşe ve
hareket veren uyarıcı ve geçiciliğin simgesi bir renktir. Sinir sistemini uyarır. En az pigmentle
yaratılan renk olduğu için doğada en çok rastlanan renklerden biridir. Sembolizmde sarı,
geçiciliği ve ölümü hatırlatır.
Sarı odalarda çocukların daha çok ağladığı, yetişkinlerin daha sinirli oldukları
saptanmış.
Toplumsal ihanet yorumlarında da sarı rengi alaycı ve küçümseyici bir ifadeyle
kullanılır. Sarı sendikalar” bir çok ülkede herkesin bildiği bir terimdir. Amerika’daysa ayrıca
sarı köpek sözleşmesi vardır. Sanatçıya ilham veren sarı renk, entelektüel yapılı, akıl ve mantığa
önem veren insanlar için uygun bir renktir.
Yeşil
Dinlendirici, güven ve huzur verici bir renktir. Doğanın kendisidir. Yeni çıkan taze
yapraklar, bitkiler ve otlar gibi yaşamın simgeleriyle doğrudan ilgilidir. Sürekli bakıldığı zaman
sakinleştiren, uysallaştıran, gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlayan özelliği vardır.
Çalışma kolaylığı sağlar. Yazı tahtalarının koyu yeşil renkte boyanması, hastanelerde
ameliyat giysilerinin yeşil olması bundandır. Yaratıcılığı arttırır. Büyük otellerin mutfak
duvarlarının yeşile boyanması aşçıların yaratıcılığını geliştirici etki eder.
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Mavi
Sessizlik ve rahatlık telkin eden dinlendirici bir renktir. Düzen, huzur ve sadakati
simgeler. Hastanelerin, koridor ve odalarının açık maviye boyanması bundandır. Düşünmeye,
karar vermeye ve yaratıcı fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Mavi büyüklük ve derinliği
simgeler. Gökyüzü, deniz hep mavidir. Mavinin yoğunluğu ve koyuluğu arttıkça derinliği de
artmaktadır.
Mavinin en önemli özelliklerinden birisi çok uzaklardan ayırt edilebilmesidir.
Marie Clarie dergisi mavi basılan kapaklarının en çok satan sayıları olduğunu
saptamıştır. (Kanal D, NTV, TRT kendi alanlarında en büyük ve ciddi kanal olduklarını
logolarında mavi kullanarak göstermektedirler.
Beyaz
Saflık, doğruluk ve güven anlamı vardır. Gelin elbiselerinin geleneksel beyazlığı da
bundandır. İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Beyaz renk tarafsızlığı belirttiği gibi,
ölen insanların temiz bir ruhsal yolculuk yaptığını belirtmek için matemde de kullanılır.
Serbest ve rahat bir zihni işaret eden nötr bir titreşime sahiptir. Negatif anlamda
şaşkınlık, karışıklık, üzüntü, kayıp, ölüm ve yas tutma anlamları taşıyabilir.
Filmlerde iyi karakterlerin genellikle beyaz giydikleri ve karakterin adının da beyazı
çağrıştıran isimlerden seçildiği dikkatinizi çekmiştir. Beyaz nötr bir renk olmasına karşın
aslında bütün renklerin birleşmesi ile oluşmuştur.
Çünkü beyaz güneş ışınlarını olduğu gibi yansıtır. Bu anlamıyla beyaz renk saflığı,
berraklığı, kararlılığı, sürekliliği ve temizliği simgeler. Süt, kar, toz şeker, un, pamuk, yalnız
beyazın değil, aynı zamanda berraklığın da göstergesidir.
Mor
Mor, yaratıcı özellikler taşıdığından sanat bu renkle bütünleşmiştir. Özgüven
duygularını, bütünlüğü simgelediğinden resmi geçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir.
Nevrotik duyguları açığa çıkarttığı, insanları bilinç altında korkuttuğu tespit edilen bir
renktir. Bizans döneminde, İstanbul’un yani yönetim merkezinin rengi mordur. İnsanları bilinç
altında korkutarak, yönetimin gücünü pekiştirme amaçlı olduğu düşünülebilir.
Kahverengi
Yeryüzü, toprak ve dünyayı temsil eder. Dayanıklılık, kuvvet, kararlılık ve kendini
sınırlamayı simgeler. Orta açıklıkta bir kahverengi, anlayışın ifadesidir. Negatif anlamda koyu
kahverengi; huysuzluğu, eleştirel bir yapıyı, aşırı şüphe ve her konuda kararsızlığı simgeler.
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Kahverenginin bu gizli iticiliğinden dolayı dünyadaki fast-food yenilen bütün
restoranların duvarları, masaları ve sandalyeleri genellikle kahverengi ya da kahverengişampanya-pembe karışımı renklerle boyalıdır. Benzeri ‘fast-food’ sunan, ‘snack’ yenilen
yerlerde; müşterilere doğrudan dil ile söylenmese bile; kare masalarla, rahat olmayan
sandalyelerle, duvarların döşemelerin ve yerlerin renkleriyle insanların bedenlerine acele
gitmeleri emri verilir.
Kahverengi aynı zamanda rahatlatıcı, teklifsiz bir renk olarak da kabul edilir.
Karşımızdakinin kendisini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar. Ünlü
televizyon yapımcı ve sunucusu Larry King (CNN kanalında), konuklarını rahatlıkla
konuşturabilmek için genellikle kahverengi ceketler giyer en azından kahverengi bir kravat
takar.
Siyah
Bizde ve Batı’da siyah, keder, ölüm, matem ve karanlığın ifadesiyken Uzakdoğu’da
mutluluğun ifadesidir. Siyahtaki belirsizlik, insanın korku duygularını uyandırmasına neden
olur. Boşluk hissi uyandırır. Psikolojik olarak aynı büyüklükteki iki cisimden siyah olanı daha
küçük görünür.
Fonda karamsarlığı, giyimde, ciddiyet ve ağırbaşlılığı ifade eder. Siyah gücün, tutkunun
ve hırsın da rengidir. Devletteki makam arabalarının hep koyu renkli ve siyah olması bir
anlamda devlet ile ilgili olanların asaletini, gücünü akıllara getirmektedir. Konsantrasyonu
arttıran etkisi vardır.
Siyah aslında nötr bir renktir. Siyah bütün güneş ışıklarını emer ve dışarıya herhangi bir
renk vermez. Televizyon programı çekimleri sırasında siyah rengin atmosferini yansıtırken
dikkatli olmak gerekir. Çünkü siyah renkteki nesneler ışığı yansıtmadığından, diğer renklerden
daha fazla ışığa gereksinim duyar. Bu da görüntüdeki diğer renklerin anlamlarının
kaybolmasına yol açabilir.
SES
Televizyonun görsel-işitsel bir araç olması, görüntü ögesinin yanında sesin de önemini
ortaya çıkarır. Televizyon, bir görüntü ve ses akımı olarak tanımlanabilir. Örneğin, televizyon
haberlerinin, asıl sunum biçimi, sürekli konuşmadır.
Spiker haberi okur, karşılıklı görüşmeler yapılır, sorular sorulur, canlı bağlantılar
yapılır, stüdyoya konuk çağırılır; ama sonuçta, sürekli bir konuşma olgusu yer alır ve mesaj,
çoğunlukla sözlerde örgütlenir.
Televizyon programlarındaki, bu sürekli konuşmanın ve duyulan seslerin içinde, en
önemlisi "spiker"in sesidir. Çünkü, her akşam, ana haber bülteninde, bu "ses" izleyicilere
güvenlik duygusu verir. Haberin oluşturduğu kopmayı, şoku hafifletir, izleyicilere süreklilik,
bütünlük, güvenlik ve rahatlama duygusu verir.
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Ana haber spikeri, mimikleri, ses tonu, oturuşu, gülümsemesi, rahatlığıyla, televizyonun
sağladığı teknolojik yakınlaşmanın insani tamamlayıcısı ve ona kişilik kazandıran bir "yüz"dür.
Sesi, görünüşü ve haberleri sunuş biçimiyle, program boyunca bize çeşitli yerlerden seslendiği
izlenimini uyandıracak olan da odur.
Ancak ses ve görüntünün bir arada nasıl çalıştığının farkında olduğumuz takdirde,
medyanın bu etkisinin önüne geçebileceğimiz bilinmelidir.” der.
Görüntü beyine bilgiyi taşırken, ona yardım eden ses duygu yoluyla görüntünün
anlamını, dramatik etkiyi pekiştirir. Haber bültenlerindeki kaza veya savaş haberleri sesli
olarak, olay yerindeki insanların acı çeken çığlıkları, ambulans sirenleri, yardım görevlilerinin
telaşlı sesleri verildiğinde ilgi çoğalacak, duygular işe karıştığından özdeşlik kurulması
kolaylaşacaktır.
Televizyon programlarında ses üç şekilde kullanılmaktadır. İzleyiciye doğrudan
doğruya bilgi aktaran sözler, olayın geçtiği mekana ait, o mekandaki nesnelerden gelen efekt
olarak adlandırılan doğal sesler, olayı yorumlayan duygu ve düşünceleri hedefleyen müzik sesi
olarak görüntüyü desteklemektedir.
Sesin televizyona yaptığı katkı, dramatik bir öğe olarak kullanım amacına göre şöyle
açıklanabilir:
Doğal ses; bilgiyi doğrudan doğruya aktaran, yalın ve düz bir yolla anlatan konuşma
sesleri. Diyaloglar, anonslar, sunumlar vs.
Yorumlayıcı ses; konuyu dramatik açıdan güçlendirmek için duygu ve düşünce katan
sesler. Gerilimli bir müzik, heyecanlı sahnelerde kalp atışını belirten vurgulamalar.
Çevresel ses; olayların geçtiği yeri belirleyen, mekanda bulunan nesnelerden gelen
sesler. Sokağın gürültüsü, araç kornaları, motor sesleri, olayın sokakta geçtiğini
betimlemektedir.
Simgesel ses; olay ya da konuyu mekan, zaman veya nesne açısından açıklayan ses.
Gün doğuşunu simgeleyen horoz ötüşü, yağmur yağdığını belirten gök gürültüsü, ölümü
simgeleyen silah sesi.
Öykündürücü ses; bir konuyu, kişiyi ya da nesneyi taklit eden sesler. Komedi
programlarında sanatçının yaptığı komik hareketlerine eşlik eden müzik sesi.
Özdeşleştirici ses; bir program, konu, kişi veya bir olayla özdeşleşen sesin
duyulmasıyla aynı şeyi yeniden hatırlamak. Programların başlangıç ve bitiş müzikleri, program
sırasında kullanılan efektler.
Özetleyici ses; daha önce duyulan sesleri anımsatmak için kullanılan sesler. Program
tanıtımları.
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Birleştirici ses; program içindeki sahne, olay ya da konular arasında bağlantı kurarak
geçişi sağlamak için kullanılan sesler. Program sinyal ve tanıtım müzikleri, geçiş müzikleri.
Sıralayıcı ses; konuyu dramatize etmek veya komikleştirmek için seslerin kurgu
yoluyla birbiri ardına eklenmesi. Bantların hızlı sarılmasıyla elde dilen, anlaşılmayan sesler.
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