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1. TEKNİK GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ VE TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Bu haftaki dersimizde teknik görüntünün tarihi, temel kavramlar, yapım aşamaları ve
yapım ekibi üzerinde duracağız. Böylece bir yapımın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ile
ilgili aşamaları öğreneceğiz ve yapım ekibini tanıyacağız.
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1.Teknik Görüntünün Tarihi Ve Temel Kavramlar
Sinema ve Televizyonun Varlık Nedeni Görüntüdür. Sinematografik ve Videografik
Görüntü Alanlarında Kameranın Görüntünün Oluşmasındaki Rolü, Işığın İşlevi, Çekim ve
Bağlantı Teknikleri dersimizin ana başlıklarını oluşturmaktadır.
1.1.Teknik Görüntülerin Tarihi
Dünyayı görüntülerle yeniden sunma isteği ilk defa karşımıza mağara resimleriyle ilk
çağlarlarda çıkmaktadır. Ancak, Teknik görüntü dediğimiz kavramın ortaya çıkışı: 1826 Joseph
Nicephore Niepce ilk fotoğrafı çekmesiyle oluşmuştur. Thomas Edison’un Kinetoscope’u ilk
hareketli görüntü kaydeden kameradır. Lumiere Kardeşler’in 1895 yılında Paris’te gösterdiği
“Trenin Gara Girişi” adlı film ilk sinema gösterimi olarak tarihe geçmiştir. İzleyici halk ilk defa
gördüğü bu görüntü karşısında şaşkına uğramış ve trenin üzerine geldiği hissine kapılarak
sinema salonunu terke etmişlerdir. Günümüzde ise üç boyutlu filmleri izlerken ilk sinema
gösteriminde verilen tepkinin benzerini oturduğumuz koltukta irkilerek yaşıyoruz. İzleyiciye
farklı duygular yaşatmak perdede/ekranda gerçekleşenin çekiciliğine kaptırmak görüntü üreten,
görüntü cümleleri kuran kişilerin bilgileri ve yetenekleri ile ilgili bir durumdur. Bu ders ile
görüntü oluşturabilmenin temel ilkelerini öğrenerek görüntü cümleleri kurabilme yetisini
kazandırmaya çalışacağız.
1.2.Temel Kavramlar
•

Çekim

•

Plan/Çekim Ölçekleri

•

Sahne

•

Sekans
Çekim
Kameranın kayıt düğmesini basıldıktan stop düğmesine basılana kadar geçen süreç

çekim olarak ifade edilir. Çekim tek bir kamera tarafından kesintisiz olarak filme alınan sürekli
bir izlemeyi tanımlar. Çekimin uzunluğu, kameranım durdurulmadan kaydettiği görüntünün
miktarı ile sınırlıdır. Örneğin, dört, on ya da otuz üç dakika gibi. Çekim kesilmeyen bir
akıcılıkta, kendi bütünlüğü

içinde ya da parçalara ayrıldıktan

sonra

diğer çekimlerle

birleştirilerek de kullanılabilir.
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Plan/Çekim Ölçekleri
Çekimlerin belirli kurallar doğrultusunda sınıflandırılmasına plan (çekim ölçeği) adı
verilmektedir. Örnek; Genel Plan, Boy Plan, Göğüs Plan….
Sahne
Sahne terimi ile, oyunun oluşturulduğu yer ve dekor tanımlanır.
Eisenstein’a göre; sinemada sahneye koyma başlangıç noktasıdır ve sinemasal anlatımın
özgün yapısı buradan doğar. Senaryoyu ve kurguyu belirleyen yalnız konu değildir, aynı
zamanda sahneye koymadır da, daha doğrusu dramatik aksiyonun zaman ve mekan içinde
oyuncular tarafından canlandırılma şeklidir. tiyatro oyunu perdelere bölünür, perdeler
sahnelere, sahneler de sahneye koymaya; sinemada bölünme daha da ötelere gider: Sahneye
koyma kurgu düğümlerine bölünür, kurgu düğümleri de tek tek çerçevelere bölünür.
Sekans
Dramatik anlatım yapısı içerisinde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük birim sekanstır.
Bir sekans, kendi başına bir bütünlük taşıyan sahne ya da çekim dizisidir. Sekans tek bir
sahneden ya da zaman ve mekan sürekliliğine sahip birbirleriyle bağlantılı sahnelerden oluşur.
Genel olarak bir sekansın başlangıcı, gelişimi ve bir sonu vardır. Bu son öykünün geriliminin
düşük bir anında ya da doruğunda noktalanabilir.
İfade

etmeye

çalıştığımız

bu

kavramları

edebiyattan

bir

örnek

vererek

somutlaştırabiliriz; plan: kelime, sahne:cümle, sekans:paragraf
1.3.Program Yapım Süreci
Genellikle yapım süreci üç ana aşamaya ayrılabilir:
•

ön-yapım/Yapım öncesi (Pre- Production-Yapım hazırlığı)

•

Yapım (On-Production -gercekleştirme)

•

Son-yapım/ Yapım sonrası (Post-Production- sonlandırma)
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1.3.1. Ön-Yapım (Yapım Hazirliği/ Pre-Production)
Öncelikle bir yapım bir fikir ve bu fikirden gelişen bir proje demektir. İsabetli bir
fikir bulmak, ya da secmek başlı başına bir iştir, bu fikir sizin seçiminiz ya da düşünceniz
olabileceği gibi muşterinizin isteği, talebi ya da ısmarladığı bir düşünce olabilir.
Bir yapım hakkında düşünürken, hakkında konuşulurken ve maliyeti hesaplanırken
gelişim halindedir demektir. Fikri geliştirip proje haline, proje de program ve bütçe
tasarımına ulaştığında, programın yapılmasina karar verilir ve ön-yapım aşamasına
geçersiniz. Bu aşamada daha fazla araştırma yapıyor olursunuz, çekim ekibini kurar ve
ekipman hazırlatırsınız. Mekanları seçersiniz, programda görünebilecek ki§ilerle
konuşursunuz, hir sunucu ya da aktöt seçersiniz, bir çekim senaryosu yazarsınız ya da
yazdırırsınız. Storyboard’lar çizdirirsiniz ve yapım takvimini planlarsınız. Ayrıca
dekorları tasarlıyor, aksesuarlar ve kostumler seçiyor olabilir ve müzik üzerindeki telif
hakkı konusunu çözümlüyor da olabilirsiniz.
Dikkatli ve titiz bir ön-yapım programın başarısı için çok önemlidir. Bunu doğru
yaparsanız, programınızın düzgün ve bütçeyi aşmadan sonlanması büyük bir olasılıktır.
Eğer, kücük ya da büyük bir yanlış yaparsanız her şey karmakarışık olab ilir ve program
sanıldığından da pahalıya gelebilir.
Geliştirme ve ön-Yapım aşamalarında ekipman (teknik alet) açısından ihtiyaç
duyacağınız şevler bir büro, masa, telefon, kalemler, kağıt, dosyalar, bir adres defteri,
bir günlük ve ideal olarak kelime işlemci spreadsheet (gider çizelgesi) software'li bir
kişisel bilgisayardır. Ayrıca bazı türden ulaşım araçlarna da ihtiyaç duyacaksınız.
1.3.2.Yapim (On-Production/Gerçekleştirme)
Gereken ön hazırlıklar eksiksiz tamamlandığında; yapımı gerçekleştirmeye
hazırsınız. Bu ayrıca gerçekleştirme aşaması olarak da bilinmektedir. İşe koyulursunuz ve
tüm ekibinizle birlikte çekimleri vapmaya başlarsınız.
Yapıma geçtiğinizde ve çekimlere başladığınızda bir kamera ile vi deo banda
ihtiyaç duyacağınız açıktır. Kullanacağınız kamera türü çektiğiniz formata bağlı
olacaktır. Maliyeti en düşük olan VHS banttır. Yayıncılık ve şirket formatı standart
profesvenel kaset formatı Betacam SP (Beta SP) olarak bilinmektedir.
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Daha da iyi görüntü kalitesi arıyorsanız, Dijital (sayısal) Betacam (Sayısal Beta
olarak bilinmektedir) ya da HD (High Definition/Yüksek Tanımlı)kameralar ile çekim
yapabilirsiniz, ama ekipman, kaset stoku ve sonraki kurgu daha pahalıya mal ola caktır.
Beta SP'den daha düşük bir seviyede olan ve buna ragmen kabul edilebilir sonuçlar veren
ve daha az pahalı bir sayısal seçenek de DV formatıdır. Bu tekneloji giderek kendini
geliştirmektedir.
1.3.3.Yapım Sonrası (Post-Production/ Sonlandirma)
Çekimler tamamlandıktan sonra post-production sonlandırma aşamasına geçilir.
Genellikle önce offline (prova) kurguyu tamamlayarak kurguya başlarsınız. Bu müşteriniz
tarafından onaylanınca, değişiklikleri ve düzeltmeleri yaparsınız, commentary (program
metni)’nin son halini kaydedersiniz ve gerekiyorsa görsel efektler ekleyerek, görsel
bütünlüğü sağlar yüksek çözünürlüklü bir online .assembly’ ini (yayın kopyası)
tamamlarsınız. Kullanmakta olduğunuz ekipmana ve ses kuşaklarınızın karmaşıklığına
bağlı olarak, sesi yayın assembly’ sinde miks edebilirsiniz. Yoksa, kurgusu bitmiş master
bandınıza sesle ilgili tamamlayıcı şeyler (ses-müzik-ses efekti) eklemek için bir
seslendirme stüdyosuna tekrar götürmeniz gerekir.
Çekimlerinizi

tamamlayıp

son-yapım

aşamasına

geçtiğinizde,

sonra

da

programınızdaki iki ana kurguyu yapacaksınız önce -prova kurgusunu, sonra da yayın
kurgusunu- Temel olarak prova kurgusu size bütün materyalle oynama ve çektiğiniz
malzemenin sonuç; verip vermedigini gorme fırsatı veren düşük çözünürlüklü bant ile
çalışabileceğiniz bir kurgudur. Siz ve müşteriniz bir kez mutlu oldugunuzda, program
toparlanır, yayın kurgusunda bir araya araya getirilir ve yayın kurgusunda görsel
efektler eklenir. Tamamlanmış progrmınız “edit master” olarak bilinmektedir.
Prova kurgu için iki seçeneğiniz vardır. Bütün işlemi ya bir kayıt makinesine
bağlı olan bir ya da daha çok playback makinesi kullanarak bant üzerinde yapabiliriniz
ya da bir sayısal (dijital) masa üstü sistemi kurabilirsiniz. Standart bir linear (doğrusal)
bant sistemini, bir sayısal bant sisteminde ya da sayısal masa üstü sisteminde yayın
kurgusu olarak yapabilirsiniz.
1.4. Yapım Ekibi
Bir yapım ekibini iki ana grupta toplamak mümkündür.
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1-

Yaratıcı ekip: Yapımcı, yapım yardımcıları, yönetmen, yönetmen yardımcıları,

yazar, senarist ve araştırmacılar. Program içeriği geliştiilmesi ve yaratılmasından sorumlu
ekiptir.
2-

Teknik ekip: Teknik yönetmen, resim seçici, ses mühendisi/teknisyeni, ses

ekibi, ışık yönetmeni, ışık operatörü, sanat yönetmeni, stüdyo şefi, kameraman, resim control
teknisyeni, kayıt operatörü, makyajcı, kostümcü, decorator, grafiker gibi birinci derecede araç
gerecin işletilmesinden sorumlu teknik görevliler.

Yapımcı
Bir televizyon ya da video yapımının proje aşamasından
bölümlerin işleyiş ve her tür

gösterimine dek tüm

ihtiyacından sorumlu kişi olacaktır,

yaratıcılık, iş

yönetimi, lojistik, hukuki ve mali açılardan bilgi donanımlı, ekibi toparlayan ve ekibin
iş programına ve butçeye uygun çalışarak yapımın tamamlanmasındaki bir numa ralı
sorumlusu.
Tiyatro için oyuncunun, sinema için yönetmenin, televizyon için ise yapımcının aracı
denir.
Yönetmen
Bir televizyon ya da video yapımını görsel, işitsel ve estetik bir bütün olarak var
eder. Çekimlere öncülük ve başkanlık eder ve süpervizürlük yapar, senaryoda ya da
11

yazılı metinde bulunan, olacak olanın olmasını, iyi görünmesini, sesinin de iyi gelmesini
ve başarılı olmasını sağlar. Çekimdeki her şeyden sonuçta yonetmen sorumludur, karar
verir ve uygular.
Yapımcının program kavramını bir televizyon programına döönüştürür.
Yönetmen, metin dilini görüntü diline aktaran kişidir. Bunu yaparken yayındaki
sanatçıların perfomansını denetler ve teknik ekibi idare eder.

Senarist
Bir yapımın fikir ve konusunun ana hatlarıının bulunmasından sonra belirlenmiş olan
ilk konsepti geliştirir, programın temel yapısını yaratır, metnini yazar programı görsel olarak
kurar.
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Yapım Yardımcısı
Temel görevi yapımcıya, yönetmeneve diğer yapım elemanlarına yardımcı olmak olan
yapım yardımcısı işi, programdan programa değişiklik gösterir. Yapım yardımcısı, metnin
basılması, metin üzerinde değişiklik yapıması, yapımla ilgili formların ve filmler, kasetler,
slaytlar gibi diğer malzemelerin temini muhafaza edilmesi işlerinden sorumludur.

Yardımcı Yönetmen
Yönetmene her alanda yrdım eden ve destek olan kişidir. Sanatçıları, kameraları, film
ya da kasetleri hazırla ve yapılacak işler konusunda ekip elemanlaını uyarır. Yardımcı
yönetmen, programın her bir çekim, ayrım ve bölümün zamanını iyi tutmak zorundadır.
Programın süresi içinde bitirilmesi onun tutuğu zamanın doğruluğu ile mümkündür. Bazı büyük
ve kalabalık yapımlarda bir veya daha çok yönetmen yardımcısı bulunabilir.
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Teknik Yönetmen
Teknik yönetmen, programın görüntü ve ses biçiminde üretilmesi aşamasında,
yönetmenin yanında control masasında oturur ve yönetmenin komutları doğrutusunda
düğmelere kumanda eder. Teknik ekipten sorumlu kişidir. Programın teknik gereçlerinin
sağlanması ve işletilmesi onun sorumluğundadır.
Ses Teknisyeni
Televizvon yaplmının ses kısmından sorumludur. Tüm ses kaynaklarından
(mikrofonlar, ses kasetleri, plaklar, film ve video bantlarda kavıtlı ses) ses control
ünitesinde karıştırılması ve yapımınn içeriğine uvgun bir düzenlerne yapılmasından
sorum1udur. Ses gereçlerinin kurulması ve işletilmesi ile, ses ekibinin yönetilme de ses
teknisveninin görevidir.

14

Kameraman / Kamera operatörü
Programin çekimlerinde kamerayı kullanır ve görüntülerin teknik kalite sinden
sorumludur. Işık ekibini de yönlendirir. 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.

Işık Yönetmeni
Televizvon için ışık, görüntü yaratılmasında, kavdedilmesinde ve gösterilmesinde
en önemli unsurdur. Kameralar, ışık yoğunluğuna göre kayıt yapar, evlerdeki televizvon
alıcıları, santirnetre karedeki ışık çözünürlüğü esasına göre gelen görüntüyü alabilir,
gösterebilirler.
Işık yönetmeni yalnızca stüdyonun aydınlatılmasından değil, program içeriğinin
etkisini de düzenler. Yönetmenin istediğine göre, bir sahnede de tam aydınlatma, bir baska
sahne de gerilim uyandırıcı karanlık ve gölgeli bir avdınlatma va da bölgesel aydınlatma
vapılması farklı renkte ışıklandırma gerekebilir. (Çoğu gerilim sahnesi karanlık ortamda
15

geçer!) Işık vönetmeni tüm bu avdınlatma ve ışık kaynaklarını saptayan, yerleştiren ve
çalıştıran kişidir.. lşık ekibini yöneten kişi olarak, program yönetmenin istekleri
doğrultusunda ışık ekibine gerekli komutları verir.
Sahne Tasarımcı
Art direktör olarak da adlandırılan ve program için gerekli fiziksel mekanı
yaratmaktan sorumlu kişi olan sahne tasarımcısı, televizvon gercekliğini varatan kişi
olarak da tanımlanabilir. Televizvon ekranında çok sağlam taş duvar olarak görünen bir
dekor parçası aslında tahta ya da bir strafor parçası olabilir. Dolayısıyla izleyici ekranda
gördüğü biçimivle yani sağlarn 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 Şefi
Çekimler sırasında program yönetmenişni control odasından verdiği
komutları, kulaklığı aracılığıyla alıp, stüdvonun çekim alanında, kamera önündeki
kişilere(sanatçılar, sunucular, izleyiciler vb.) aktarılır. Stüdyo şefi adeta yönetmeni
stüdyodaki uzantısı gibidir.
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Uygulamalar

17

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Yapım aşamaları nelerdir?
2. Çekim, plan, sahne, sekans kavramlarını edebiyattan örnek vererek somutlaştırınız?
3. Yönetmen yapım ekibi içerisinde teknik ekip çerisinde yer almaktadır? Doğru / Yanlış
4. Çekim yapmak yapım süreci içerisinde hangi aşamaya girmektedir?
5. Çekim, plan, sahne, sekans kavramlarını izlediğiniz bir filmden örnek vererek
açıklayınız.

6. Kameranın kayıt düğmesini basıldıktan stop düğmesine basılana kadar geçen sürece ne
ad verilir?
a. Sahne
b. Sekans
c. Oyun
d. Çekim
e. Video

7. Çekimlerin belirli kurallar doğrultusunda sınıflandırılmasına ne ad verilmektedir?
a. Çekim ölçekleri
b. Genel plan
c. Sahne
d. Sekans
e. Video

8. Programın kurgusunun yapıldığı aşama yapım süreçleri içerisinde yer alan hangi sürece
girmektedir?
a. Yapım Öncesi
b. Yapım Sonrası
c. Yapım
d. Gerçekleştirme Aşaması
e. Hiçbiri
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9. Programın temel yapısını yaratıp, metnini yazan, yani programı görsel olarak kuran
kişiye ne ad verilir?
a. Yazar
b. Yönetmen yardımcısı
c. Öykü Tasarım
d. Senarist
e. Yaratıcı Yönetmen
10. Aşağıda yer alan yapım ekibi üyelerinden hangisi teknik ekipte yer almaktadır?
a. Resim Seçici
b. Senarist
c. Araştırmacılar
d. Yazar
e. Hiçbiri
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2. PLAN/ÇEKİM ÖLÇEKLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

24

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

25

Anahtar Kavramlar

26

Giriş
Çekim ölçekleri içerisinde yer alan planların (Genel Plan, Boy Plan, Amerikan Plan,
Diz Plan, Bel Plan) teknik yönden nasıl oluşturulacağı ve hangi durumlarda kullanılması
gerektiği incelenecektir.
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2. Plan/Çekim Ölçekleri
Çekimlerin sınıflandırılması, belirli bir düzen doğrultusunda gerçekleştirilmesine
verilen addır. Örneğin, Canan adında bir oyuncu olduğunu varsayalım. Siz kameramandan onun
belinin üst kısmını çekmesini istediğiniz zaman, yalnızca “Canan’ın bel çekimi” diyeceksiniz.
Eğer bunu kâğıda dökecek olursanız, şöyle olacak: Bel Ç Canan.
Farklı çekim teknikleri görüntü dilini etkiler ve zenginleştirir. Şimdi bu çekim
ölçeklerine bir göz atalım. Çekim ölçekleri genel olarak insan anatomisi göz önünde tutularak
düzenlenmiştir.
2.1.Genel Plan
Panoramik ya da bir yeri tanıtıcı, kalabalık bir ortamı tamamıyla alarak, konuya genel
bakış olarak tanımlanabilir. Dekor ya da çekim yapılan mekanla ilgili en geniş bilgiyi veren
plandır.
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2.2.Boy Plan
Baş üstünde boşluk ve ayakaltında boşluk bırakılarak yapılan plandır. Bu planı
gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken husus görsel dengenin sağlanabilmesi için ayak
altındaki boşluğun, baş üstündekinden daha az olmalısıdır. Denemeler sonucunda baş boşluğu
oranı 2 birim düşünülürse, alt boşluk oranının 1 birim olmasının boy plan için en uygun
görüntüyü verdiği görülmüştür. Baş ve alt boşluğun verilmemesi ise dar bir alanda sıkışmış,
ezilen insan görüntüsü oluşturmaktadır.

30

31

32

2.3. Amerikan Plan
Diz altından yapılan çekimlere verilen genel addır. Bu planda ayak bileklerinden
kesmemeye özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, izleyicide oyuncuların sakat olduğu yönünde
bir izlenim yaratılır. İlk olarak Western filmlerinde kovboyların çizmelerine vurgu yapmak için
kullanılmıştır.
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2.4.Diz Plan
Dizin hemen üstünden gerçekleştirilen plandır. Tam dizden kesinlikle kesilmemelidir.
Kadrajda yer alan kişi/oyuncu tam dizden kesildiğinde izleyici üzerinde sakat olduğu yönde bir
izlenim yaratacaktır. Olacak Okadar programında Levent Kıraca tarafından canlandırılan
“Bestami” karakteri sakat görünümünü tam dizden kesilerek yapılan çekimler ile pekiştirmiştir.
Baş boşluğu bırakılarak dizin üstünden yada altından kesilerek yapılan çerçevelemedir.
Amaç objenin mekanla ilişkisini vermektir. Rahat bir çerçevedir Kim-nerede-ne yapıyor
sorularının yanıtını verir.
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2.5.Bel Plan
Bacakların bitim noktasının biraz altı veya üstüdür. Göğüs planın devamı şeklinde
düşünülebilir. Belin hemen kemer çizgisi altından veya üstünden baş boşluğuna kadar olan
ölçektir. Genelde vücut ölçüsünün yarısına denk gelen bir çerçevedir. Bu nedenle 1/2 çekim de
denir. Bel plan ve daha büyük ölçeklerde artık fon ve çevredeki etkenlerin de kompozisyon
halinde çerçeveye yerleştirilmesi gerekmektedir. Baş boşluğu bırakılarak bel ekleminin
üstünden ya da altından kesilmesiyle çerçevelenir. Kullanım amaçı göğüs planla aynıdır ama
daha soğuk kanlı bir anlatımı vardır. Duygusal yoğunluktan ziyade kişinin ne yapıp ettiğini
gösterir. Çerçevenin kişiyle olan ilişkisi yavaş yavaş etkinleşmeye başlar. Bazı eşyalar yavaş
yavaş çerçeveye girmeye başlar. Kişi oturarak çekiliyorsa oturduğu yerde çerçeveye girer. Bu
planda ki amaç obje-mekan ilişkisini vermekten ziyade oyuncunun nerede olduğunun ve ne
yaptığının takibidir. Uzun süren söz konuşmalarına uygun değildir.
Drama ve filmlerde diyalog için kullanılabilir.
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Uygulamalar

40

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Çekim ölçekleri neden yararlanılarak oluşturulmuştur?
2. Boy plan oluştururken neden altta daha az boşluk bırakılmalıdır?
3. Çekim ölçekleri oluşturulurken neden eklem yerlerine dikkat edilir?
4. Dramalarda ve filmlerde diyaloglarda sıklıkla kullanılan planın adı nedir?
5. Obje-mekân ilişkisini vermekten ziyade oyuncunun nerede olduğunun ve ne
yaptığının takibini sağlayan plan hangisidir?

6. Gösterilen kişinin önemli ve baskın olduğu durumlarda kullanılan planın adı nedir?
a. Göğüs plan
b. Omuz plan
c. Baş plan
d. Boy plan
e. Hiçbiri

7. Aynı objeyi çekerken boy plandan sonra hangi planı kullanmak daha doğru olur?
a. Boy plan
b. Bel plan
c. Amerikan plan
d. Diz plan
e. Hiçbiri

8. Panoramik ya da bir yeri tanıtıcı, kalabalık bir ortamı tamamıyla alarak, konuya genel
bakış olarak tanımlayabilen plana ne ad verilir?
a. Boy Plan
b. Genel Plan
c. Yarı genel Plan
d. Plansekans
e. Extreme Long Shot
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9. ………….. …………… gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken husus görsel
dengenin sağlanabilmesi için ayak altındaki boşluğun, baş üstündekinden daha az
olmalısıdır. Boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
a. Diz plan
b. Genel Plan
c. Boy Plan
d. Amerikan Plan
e. Hiçbiri

10. Aşağıdaki planlardan hangisi objenin mekânla ilişkisini ifade eden planlar arasına
girmez?
a. Genel plan
b. Amerikan plan
c. Boy plan
d. Göğüs plan
e. Hiçbiri
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3. PLAN/ÇEKİM ÖLÇEKLERİ II

45

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
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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

48

Anahtar Kavramlar

49

Giriş
Çekim ölçekleri içerisinde yer alan planların (Göğüs Plan, Omuz Plan, Baş Plan, Amors
Plan, Yakın /Detay/Ayrıntı Plan) teknik yönden nasıl oluşturulacağı ve hangi durumlarda
kullanılması gerektiği incelenecektir.
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3.1.Göğüs Plan
Dirseklerin üstü göğsün hemen altından başlayarak yapılan planlardır. Bu fotoğrafta
olduğu gibi bakış yönüne doğru bir boşluk olmalıdır. Göğüsün altından ya da üzerinden
kesilerek yapılan çerçevelemedir. Burada önemli olan objeyi dirsekten kesmemektir. (Böyle bir
görüntü objeye sakat havası katar.) Mimikler ve jestler görünür ancak çok baskın değildir. TV
çekimlerinde, sürekli konuşmalarda kullanıma en uygun ölçektir. Ayrıca yine TV çekimlerinde
Kj vermek için de kullanılan ölçek göğüs plan olmalıdır.
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3.2.Omuz Plan
Kolların başladığı yerden değil göğsün üzerinden gerçekleştirilen ölçeklerdir. Baş
boşluğu bırakılarak ve omuzun biraz altından kesilerek çerçeve yapılan çekim ölçeğidir. Bu
planda duygusallık verilir ancak amaç değildir. Objenin duyguları seyirciye gösterilir ancak
amaç bu olmadığı için duygu yoğunluğu azdır. Objenin çevreyle ilişkisi omuz planda verilmez.
Konuşmaya konsantrasyon sağlanması yönünden oldukça avantajlıdır.
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3.3.Baş Plan
Bir miktar boyun gözükerek yapılan planlardır. Alından ve çeneden, altlı üstlü kesilen
bir şekli de vardır. Baş üstünde boşluk bırakmadan yapılan çekimler baskı altında bir insan
ifadesi vermek içindir. Başın üzerinden baş boşluğu bırakılarak ve boyunun ortasından
kesilerek çerçeve yapılan çekim ölçeğidir. Gösterilen kişinin önemli ve baskın olduğu
durumlarda kullanılır. Objenin duygularının verilmesinde kolaylık sağlar. Konuşmalarda
dramatik etki verilmek istendiğinde kullanılabilir. Fakat çok uzun süreli konuşmalarda bu
ölçeğin kullanımı görüntüye dar ve sıkışmış havası katar.
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3.4.Amors Plan
Genel olarak kaynaklarda konuyu, bir kişinin omuzunun üstünden (omuzu kadrajın ön
planında görerek) çekmek olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tanım amors plan için eksik ve
yetersiz bir tanımdır.Daha geniş bir tanım yapacak olursak; odaklanan konu ile kamera arasına
bir obje konularak yapılan çekimler amors planı ifade eder. Örneğin, çiçeğin amorsundan
oyuncu gibi.
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3.5. Yakın /Detay/Ayrıntı Plan
Vücudundan bağımsız olarak bir uzvun görüntülenmesinde; "El Yakın, Ayak Yakın,
Göz Yakın" gibi tabirler kullanırız. "El Detay, Ayak Detay" da denir. Objelerde de kullanılan
bir tabirdir. "Çay bardağı, kapı kolu, kül tabağındaki sigara yakın" gibi...
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Amerikan terminolojisinde tabirler daha farklıdır:
Extreme Long Shot (ELS): En geniş çekim
Long Shot(LS): Genel çekim (boy gibi)
Medium Shot(MS): Orta ölçek(bel gibi)
Close Up(CU): Göğüs, omuz, baş planlar…
Extreme Close Up(ECU): Çok yakın, göz çekim gibi.
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•

Kadrajımızın içindeki kişi sayısı da belirleyicidir. "Tekli, ikili, üçlü Çekim" ler gibi...
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Uygulamalar

64

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)

1) Aşağıdaki planlardan hangisi objenin mekânla ilişkisini ifade eden planlar arasına
girmez?
a) Genel plan
b) Amerikan plan
c) Boy plan
d) Göğüs plan
e) Hiçbiri
2) TV çekimlerinde Kj vermek için de kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Göğüs plan
b) Bel plan
c) Boy plan
d) Baş plan
e) Hiçbiri
3) Konuşmalarda dramatik etki verilmek istendiğinde kullanılan plan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bel plan
b) Göğüs plan
c) Baş plan
d) Boy plan
e) Amors plan
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4) Konuşmaya konsantrasyon sağlanması yönünden oldukça avantajlı olan plan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Omuz plan
b) Boy plan
c) Bel plan
d) Göğüs plan
e) Detay plan

5) Vücudundan bağımsız olarak bir uzvun görüntülenmesinde kullanılan plan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Detay plan
b) Boy plan
c) Baş plan
d) Amors plan
e) Göğüs plan
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4. KOMPOZİSYON KURALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
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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

72

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu haftaki dersimizde görüntü cümleleri kurarken kullanmamız gereken kompozisyon
kurallarını inceleyeceğiz.
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4.1.Temel Kompozisyon Kuralları
Dikkat edilmesi gereken boşluklar:
•

Hareket Boşluğu

•

Bakış Boşluğu

•

Baş Boşluğu
Hareket Boşluğu

Konu hareket yönünde boşluk kalacak şekilde kadrajın 1/3’lük kısmına yerleştirilmelidir.
Böylece;
–

Hareketin hangi yönde geçekleşeceğine vurgu yapılmış olunur.

–

Hareketin takibi kolaylaşır.
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Bakış Boşluğu
Konunun baktığı yönde boşluk bırakılarak aynı hareket boşluğunda olduğu gibi konu
kadrajın 1/3’üne konumlandırılır. Bu konumlandırma şekli, aksiyonun hangi yönde
gerçekleşeceği konusunun bilgi vermenin dışında doğru bir kompozisyon oluşturabilmek için
uygulanır.

Baş Boşluğu
Konunu üzerinde makul ölçülerde boşluk bırakılarak yapılan çekim şeklidir. Konu
üzerinde boşluk bırakılmadan yapılan çekimlerde konu kadrajda sıkışmış ve baskı altına
alınmış hissi yaratılmaktadır.

78

4.2. Üçte Bir ve Altın Kesım Kuralı
•

Üçte bir kuralı, görsel bir düzenleme yapabilmek için gerekli olan en temel

kompozisyon kuralıdır
•

Kadrajı yatay ve dikey olarak üç eşit parçaya böldüğümüzde ortaya çıkan

kesişim yerleri insanın doğası gereği ilgi merkezini oluşturmaktadır.
•

Çekmek istediğiniz konuyu bu çizgilere yerleştirmeye özen göstermemiz

gerekir. Konuyu fotoğrafın ortasından yatay olarak çizilmiş bir çizgiye yerleştirmekten her
zaman kaçınmamız gerekir. Bu durum fotoğrafı iki ayırmış hissi yaratır.
•

Çizgilerin birbiriyle kesiştiği noktalara altın nokta ya dakardinal noktaları adı

verilir. Bu noktalar üzerine yerleştirilmiş konular daha fazla dikkat çeker.
•

Bu kural değişmez değildir fakat temel bir rehber niteliğindedir. Başarılı

deneyler bu kuralın etkisini yıkabilir.
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Görüntü düzlemini hem yatayda, hem de dikeyde üç eşit parçaya
bölecek olursanız, birbirini kesen doğruların kesişme noktaları, ilgi
merkezlerini yerleştirebileceğimiz en uygun noktalardır.

Örneğin yatay kadrajda bir portre çekilirken, konu sol üstteki kesişme
noktasına (ilgi merkezine) yerleştirilirse sonuç daha ilgi çekici olur. İki ilgi
merkezinin yer aldığı fotoğraflarda dört noktadan diagonal olanlar
yeğlenmelidir. Daha fazla sayıda ilgi merkezi varsa, öncelikle bu dört
noktaya yerleştirilmeye çalışılmalıdır. Konunun boyutunun da bu
yerleştirmede etkisi olduğu unutulmamalıdır. Fotoğrafın bütününü dolduran bir
bina ya da yüz elbette merkeze yerleşecektir.

Ama görüntü alanının küçük bir bölümünü oluşturan ilgi merkezlerini
merkeze yerleştirmek en çok karşılaşılan basit hatalardandır. Aslında altın
kesim kuralı, çerçeve içinde yer alan şekillerin rahatça seçilebilecekleri dengeli
bir durumda bulunmalarını sağlar. Eğer ana konuyu çok kenara çekerseniz
kompozisyonun ne kadar zayıfladığını ve dengenin bozulduğunu fark edersiniz
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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. Altın kesim kuralı nedir?
2. Bakış boşluğu neden bırakılmalıdır?
3. Baş boşluğu neden bırakılmalıdır?
4. Hareket boşluğu neden bırakılmalıdır?
5. Ekranı neden ortalamamalıyız?

6. Konu hareket yönünde boşluk kalacak şekilde kadrajın ………….. kısmına
yerleştirilmelidir. Boşluğa uygun düşen değer aşağıdakilerden hangisidir? (ZOR)
a. 1/4
b. 1/2
c. 2/3
d. 1/3
e. 2/4

7. Aşağıdakilerden hangisi aks atlaması ile ilgili değildir? (ZOR)
a. Aksiyon çizgisi
b. Seyirci ve yön duygusu
c. 180 derecelik hayali çizgi
d. Sahne
e. Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi görüntü düzlemini hem yatayda, hem de dikeyde üç eşit
parçaya bölerek oluşturulan kuralla ilgili değildir? (ZOR)
a. Altın Kesim
b. Üçte bir
c. Altın oran
d. Kesişme
e. Altın noktalar
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9. Yatay kadrajda bir portre çekilirken, konu ……………… kesişme noktasına (ilgi
merkezine) yerleştirilirse sonuç daha ilgi çekici olur. Boşluğa uygun düşen ifade
aşağıdakilerden hangisidir? (ORTA)
a. Sağ üst
b. Sol üst
c. 1/3 aks
d. 1/2 aks

10. Çekmek istediğimiz hikayeyi, aksiyonu; ………………………… vasıtasıyla
parçalayarak anlamlı bir bütün haline getirmemiz gerekmektedir. Boşluğa uygun düşen
ifade aşağıdakilerden hangisidir? (KOLAY)
a. Çekim ölçekleri
b. Aks atlaması
c. Kamera hareketleri
d. Işık
e. Hiçbiri
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5. AKSİYONUN PARÇALANMASI VE AKS ÇİZGİSİ
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Giriş
Bu haftaki konu başlıklarımız; aksiyon nasıl planlanmalıdır, aksiyonu planlarken
nelere dikkatedilmelidir
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5. Aksiyonun Parçalanması Ve Aks Çizgisi
•

Çekmek istediğimiz hikayeyi, aksiyonu; çekim ölçekleri vasıtasıyla parçalayarak

anlamlı bir bütün haline getirmemiz gerekmektedir.
•

Bu parçalama işlemi sinemasal zamanla gerçek zaman arasındaki temel ayrımı

oluşturur. Sinemasal anlatımla bir dakikada bir ömrü işleyebilirsiniz. Ayrıca, seyircinin
yoğunlaşmasını istediğiniz konuya dikkati çekmenizi sağlar ve filmi daha akıcı bir hale
getirir.
•

Aksiyonun tek tek her durumunun, anının planlara ayrılarak belirtilmesiyle yalnızca

heyecansal izlenimi güçlendirmekle kalmaz, olayların özgün yorumunu da yaparız. Alıcının
her yeni konumu seyirciyi belirli tek bir yerden baktırır. Bu arada senaryonun akışı içinde,
kişilerin mekan içinde aralarındaki genel ilişkilerini, hareketlerinin yönünü, zaman ve ritim
birliğini, vb... korumak da gerekmektedir.
•

Aksiyonun parçalanması ile ilgili örnek:
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Aksiyon Çizgisi: İncelenen örnekte aksiyon parçalanırken aksiyon çizgisine dikkat
edilmiştir. Aksiyon çizgisi, çektiğimiz konunun üzerinden geçtiği varsayılan 180 derecelik bir
hayali çizgidir. Bu çizginin bir tarafından çekime başlar isek aksiyonu parçaladığımız sürece
çizginin öbür tarafına geçmemiz gerekmektedir. Geçmemiz durumunda aks atlaması adı verilen
hata gerçekleşir. Ekranın sağında yer alan oyuncu aksın diğer tarafına geçilerek yapılan
çekimde ekranın solunda yer alacaktır. Bu durum seyircinin yön duygusunu yitirmesine sebep
olacaktır. Örneğe dönecek olursak aksiyon oyuncunun sağında başlamış ve gerçekleştirilen tüm
planlarda sağında devam ettirilmiştir.
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102
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Aksiyon çizgisinin varlığı, en dikkat çekici şekli ile izleyici tarafından spor
müsabakalarında hissedilmektedir. Aks çizgisi geçilerek verilen görüntüler “Ters Açı” olarak
özellikle ekranın bir köşesinde belirtilmektedir. Bu şekilde izleyici ekrandaki yön duygusunu
kaybetmemektedir.

Formula Örneği:

105

106

Aksiyon çizgisinde değişiklik yapabilmek için 2. Kamera aksiyon çizgisinin ortasına
koyulmuştur. 2. Kamera’dan resim vermeden 3.Kamera’ya geçiş yapılırsa yani 1.Kamera ve
ardından 3.Kamera görüntüsü verilirse aks atlaması yaşanmış olacaktır. İzleyici araçların hangi
yönde gittiğini algılayamayacak, araçların geriye döndüğünün hissine kapılacaktır.
Bir sahnede bulunan iki ana oyuncu arasındaki aksiyon çizgisi, oyuncuların karşılıklı
bakış yönlerine bağlıdır. Aksiyon çizgisi, çizginin diğer tarafına geçilmeden üç ayrı konumda
gözlenebilir. Bu üç konumun oluşturduğu üç şeklin tabanı aksiyon çizgisine paraleldir. Üçgen
kamera ilkesinin ana kuralı, aksiyon çizgisinin bir tarafını seçmek ve onu gözetmektir. Bu, film
dili içinde özen gösterilmesi gereken kurallardan biridir.
İki ayrı üçgen düzenleme içerisinde bulunan kameraların birinden diğerine başarılı
kesmeler, görüntü geçişleri yapılamaz. Böyle geçişler yapıldığı takdir de sadece seyirciyi
şaşırtmış oluruz. Çünkü, değişik üçgen düzenlemeler içinde bulunan iki ayrı kameranın
kullanımı durumunda, oyuncuları sürekli olarak görüntü çerçevesinin aynı bölümü içinde
tutmak imkansızdır.

107

108

Sadece aksın tek tarafından çekim yapmayı anımsamanın yanı sıra göz çizgilerinin de
birbirini tutmasını sağlamanız gerekir. Biri ayakta biri de oturan ve birbiriyle konuşan iki
kişinin çekimini yaptığınızı varsayalım. Her ikisinin de yakın çekimlerini yaptığımızda
oturmakta olan kişinin yukarıya bakması ve ayaktaki kişinin de aşağıya doğru bakması gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aks çizgisi nedir?
2) Aksiyonu neden parçalara ayırmamız gerekmektedir?
3) Sinemasal zaman ne demektir?
4) Bakış aksı nedir?
5) Aksiyon çizgisini nasıl değiştirebiliriz?

6) Çektiğimiz konunun üzerinden geçtiği varsayılan 180 derecelik bir hayali çizgiye ne ad
verilir? (KOLAY)
a. Aksiyon çizgisi
b. Yön çizgisi
c. Ufuk çizgisi
d. Net alan çizgisi
e. Hiçbiri
7) Bir sahnede bulunan iki ana oyuncu arasındaki aksiyon çizgisi, oyuncuların karşılıklı
…………………… bağlıdır. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(ZOR)
a. Hareket boşluğuna
b. Bakış yönüne
c. Yön duygusuna
d. 1/3 kuralına
e. Hiçbiri
8) Aks çizgisi geçilerek verilen görüntüler ……………………. olarak özellikle ekranın
bir köşesinde belirtilmektedir. Bu şekilde izleyici ekrandaki yön duygusunu
kaybetmemektedir. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir? (ZOR)
a. Hareketli kamera
b. Hareket yönü
c. Bakış yönü
d. 1/3 kuralı
e. Ters açı
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9) ………………………. ilkesinin ana kuralı, aksiyon çizgisinin bir tarafını seçmek ve
onu gözetmektir. Bu, film dili içinde özen gösterilmesi gereken kurallardan biridir.
(ORTA)
a. Üçgen kamera
b. Hareketli kamera
c. Hareket yönü
d. Bakış yönü
e. 1/3 kuralı

10) Aşağıdakilerden hangisi aksiyonun parçalanmasının nedenleri arasında yer almaz?
(ORTA)
a. Sinemasal zamanla gerçek zaman arasındaki temel ayrımı oluşturmak
b. Seyircinin yoğunlaşmasını istediğiniz konuya dikkati çekmenizi sağlamak
c. Filmi daha akıcı bir hale getirmek
d. Aksiyon çizgisini ayırmak için
e. Hiçbiri
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6. KAMERA HAREKETLERİ
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6.Kamera Hareketleri
•

Pan: Kameranın soldan sağa ya da sağdan sola çevrinmesidir. Kameranın yatay

düzlemde yapmış olduğu hareketlere pan adı verilmektedir. Pan yaparken birbiriyle ilişkili iki
unsur hakkında izleyiciye bilgi vermek ve bu iki unsuru birbiriyle ilişkilendirmek amacıyla
hareket tercih edilir. Pan hareketinin hızı da çok önemlidir; detayların kaybolmayacağı kadar
yavaş ama sıkmayacak kadar tempolu olmalıdır.

•

Tilt Up / Tilt Down: Kameranın aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı çevrinmesidir.

Kameranın dikey düzlemde yapmış olduğu hareketlere Tilt adı verilmektedir. Kamere
121

gövdesinin yükselip alçalarak yaptığı hareketten farkı çekim düzleminin değişmemesidir.
Genel görüntüsü herkes tarafından bilinen veya daha önceki planlarda gösterilen objelerinin
detayları hakkında bilgi vermek amacıyla çerçeve formatına uymayan çok yüksek ve büyük
objelerin çekiminde tilt yapılır.

•

Travelling (Kaydırma): Kameranın dolly ya da şaryo(ray) üzerindeki hareketleridir.

Eğer kameranın kendisi de aynı yönde hareket ediyorsa bir mekanik kaydırma ya da mekanik
kaydırma çekimi yapıyorsunuz demektir.
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•

Zoom İn/Zoom Out: Optik olarak yapılan bir kamera hareketidir. Konuya optik

olarak yaklaşma ya da uzaklaşmadır.
•

Mezo Pan: Objeler resimde derinlemesine yerleştirildikten sonra bir çekim içinde

netliğin bir objeden öbürüne alınması. Optik kaydırma.
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6.1.Kamera Hareketleri İçin Gerekli Ekipmanlar
Tripod: Kameramızı sabitlemek ve pan,tilt hareketlerini görsel açıdan düzgün bir şekilde
gerçekleştirebilmek için kullanacağımız en basit ekipmandır. Kameramızın olmazsa olmaz
aksesuarıdır.

Crane: Vinç demektir. Günümüzde remote kontrollü, monitörlü craneler kullanılıyor artık. Her
formatta kamera, bu cranelere aparatlar ile takılır.

Şaryo: Kameranın konuya yaklaşması, uzaklaşması ya da konuyu takip etmesi gereken
çekimlerde yere ray döşenir. Bu rayların üzerinde tekerlekli bir düzenek vardır. Kamera ve
kameraman bu düzlemin üzerinde şaryo asistanları ile hareketini gerçekleştirir.
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•

Steadicam/Actioncam: Sarsıntıyı hissettirmeden çekim

yapılmasını sağlayan

kameramanın gövdesine bağlanarak kullanılan bir düzenektir. Mesela takip çekimleri için
idealdir.
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•

Artık kameraların boyutlarının küçülmesi ve mekanik sistemlerin de gelişmesiyle

birçok alternatif oluşmuştur. Jimmy Jib de bunlardan biridir. Kendi kamerası olan jimmy,
yerden kendi operatörü tarafından kumanda edilir.

•

Omuz Kamerası: Kameranın tripotta değil de elde yapılan bütün çekimlerine bu ad

verilir. Bu çekimler sırasında kameraman kamerayı mümkün olduğunca az titretmelidir.
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Dolly
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Diğer Kamera Hareketleri
•

Arc: Açılı raylar yardımıyla herhangi bir nesnenin çevresinde dönmek anlamında

kullanılır. Genelikle derece ile ifade edilir. (180 derece ark yapmak, 360 derece ark yapmak
gibi)
•

Swish (Zip) Pan: Çok hızlı pan yapılması anlamına gelir. Kamçı pan olarak da bilinir.

Eski Türk sinemasında özellikle iki planı veya sahneyi birbirine bağlamak için kullanılırdı.
6.2.Kamera Hareketleri İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler
•

Kamerayı asla gereksiz yere hareket ettirmeyin. Kameranı amaçsız hareketleri hem

seyirciyi yorar hem de amatörlük etkisi yaratır.
•

Her kamera hareketini birer cümle olarak düşünün. Buna göre hepsi bir şey anlatmalı

ve mutlaka bir başı, ortası ve sonu olmalıdır.
•

Kamera hareketlerinin hepsi “kararlı” olmalıdır.Tereddüt etmeden yavaşça başlamalı,

belirli bir hıza ulaşmalı sonrada yavaşça durdurulmalıdır.Özel bir amaç olmadıkça ani
hareketlerden kaçınılmalı.
•

Herhangi bir hareket yapılırken önce konu sonra kamera hareket ettirilmelidir.

Böylece hareketi dikkat çekmez.
•

Oyuncular kameraya değil kamera oyunculara uymalıdır.

•

Çerçeveyi bir kere yapıp düzeltmemeniz beklenemez. Oyuncularla olan yakınlığınız

değiştikçe veya kamera hareket ettikçe çerçevenin “düzeltilmesi” gerekir.bu tür düzeltmelere
“tashih” adı verilir.
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•

Kamera hareketlerini genellikle geniş açı merceklerle daha başarılı olur.

6.3.Kamera Açıları
•

Öznel Kamera: Birinin gözünden çekiyormuşcasına yapılan çekimlerdir. Mesela;

katilin gözünden kurban… Ya da bir köpeğin gözünden dünya… Kamera omuz kamerası
olarak kullanılır.

•

Nesnel Kamera: Kameranın konumlandırması konuyu seyirci gözünden takip

edebilecek şekilde gerçekleştirildiği çekim tarzıdır. Seyirci kahramanlarla özdeşleşlik kurmaz,
ekranda gerçekleşenin seyirlik olduğunun farkındadır.
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•

Alt Açı: Kameranızı oyuncunuzun göz seviyesinin altına yerleştirirseniz ona mağrur,

güçlü, etkin, baskıcı bir ifade vermiş olursunuz. (Alt bakış açısı/Conter Plonje)
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•

Üst Açı: Kameranızı oyuncunuzun göz seviyesinden yukarı yerleştirirseniz ona baskı

altında, ezik bir ifade vermiş olursunuz. (Üst bakış açısı/Plonje)
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•

Eğik (Dutch) açı: Kameranın bir dengesizliği belirtircesine çılgınca eğimlenmesi.

Mesela sarhoş bir adamın gözüyle görmek için bu açı yapılabilir.
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6.4.Çekim Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1- Baş boşluğu ve bakış boşluğunu unutmayın.
2- Kişileri profilden çekmek estetik algılamayı zorlar, üç çeyrek denilen duruşla yerleştirmeyi
tercih edin. Derinliksiz yerleştirmelerden kaçın.
3- Objenizi fona yapıştırmamaya çalışın.
4- Kadraj ölçeğiniz anlatmak istediğinizle bağlantılı olmalı… (yüzde ifade varsa genelde
kalmanız hatadır mesela…)
5- Kamera hareketi olan planlarda, planın başına ve sonuna en az üç saniye kadar fiks
koymalısınız. Yani kamera önce en az üç sn. durağan, sonra hareket, bitişte gene durağan…
6- Devamlılığı olan planlarda kadrajın sağından çıkılırsa, takip eden planda solundan girilir.
7- Birbirine bakan ya da birbirini takip eden insanlarda planlara keserken bakış yönünü
tutturamazsak anlam bozulur (aks atlaması olur).
8- Zoom hareketinden mümkün olduğunca kaçının, tempoyu yavaşlatır…
9-Birbirinin aynı ölçekler birbirinin arkasına pek uymaz, dikkatli olun. (Genel arkasına
genel, yakın arkasına yakın gibi.)
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Bölüm Soruları
1) Kamerayı neden sürekli hareket ettirmemeliyiz?
2) Kamera açıları nelerdir?
3) Zoom hareketinden mümkün olduğunca neden kaçınmalıyız?
4) Alt açının izleyicide yarattığı etki nedir?
5) Üst açının izleyicide yarattığı etki nedir?

6) Kameramızı sabitlemek ve pan, tilt hareketlerini görsel açıdan düzgün bir şekilde
gerçekleştirebilmek için kullanacağımız en basit ekipman aşağıdakilerden hangisidir?
(KOLAY)
a. Jimmyjib
b. Tripod
c. Ronin
d. Steadycam
e. Hiçbiri

7) Kameranın dolly ya da şaryo(ray) üzerindeki hareketine ne ad verilmektedir? (ORTA)
a. Tilt up
b. Şaryo
c. Pan
d. Tilt down
e. Travelling

8) Kameranın konuya yaklaşması, uzaklaşması ya da konuyu takip etmesi gereken
çekimlerde yere döşenen sisteme ne ad verilir? (ORTA)
a. Jimmyjib
b. Mezopan
c. Şaryo
d. Arc
e. Steadycam
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9) Kameranın optik olarak konuya yakınlaşmasını ve uzaklaşmasını sağlayan hareketin adı
nedir? (KOLAY)
a. Kaydırma
b. Zoom
c. Şaryo
d. Mezopan
e. Arc
10) Kameranın dikey düzlemdeki hareketlerine ne ad verilmektedir? (KOLAY)
a. Şaryo
b. Pan
c. Tilt
d. Kaydırma
e. Hiçbiri
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7. OBJEKTİF ÇEŞİTLERİ
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Giriş
Kameralarda kullanılan objektifler çalışacağımız konuya ve konunun teknik
özelliklerine göre değişir. Objektif seçiminde konu hakkında doğru bilgiler vermek temel
amaçtır. İlgiyi konu üzerinde toplayarak arka veya ön planları flulaştırmak mümkündür. Aynı
görüntüyü her objektifle alabileceğimiz gibi, alınan bu görüntüler arasında psikolojik ve
teknik farklılıklar olacaktır. Görüntü yönetmeni tarafından iyi bilinmesi gereken bu etkiler
objektifler ile sağlanır.
Çalışılan konunun veya konu parçasının özelliğine göre objektif kullanmak gerekir.
Bu nedenle çalışılacak konu tespit edildikten sonra makinemize doğru objektifi takmak bize
zaman kazandıracak ve daha iyi sonuçlara neden olacaktır. Objektifleri iyi tanımak ve onlarla
nasıl görüntüler alınabileceğini bilmek, doğru objektifleri satın almak veya yanımızda
bulundurmak için aynı konuyu değişik açılı objektiflerle çekerek karşılaştırmak iyi fikirdir.
Siz de elinizdeki objektiflerle aynı görüntüyü çekerek etkilerini inceleyiniz

Objektif Çeşitleri
•

Normal Objektif

•

Geniş Açılı Objektif

•

Dar (Tele) Objektif

•

Zoom (Değişken odaklı) Objektif

•

Makro Objektif

•

Balık Gözü Objektif
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7.1.Normal Objektifler
Bu objektiflerin en büyük özelliği sağladığı perspektifin gözün algıladığı perspektife
çok yakın olmasıdır. Bunun en önemli sebebi, kullanıcının değişik görme açısıyla vizörden
bakarak, konuyu değişik bir boyutta görmesini önlemek ve konudaki boyutların bozulmadan
göze ve oradan da filme ulaşmasını sağlamaktır.
50mm

7.2.Geniş Açılı Objektifler
Geniş açı objektiflerin en büyük özelliği, konuyu gözün gördüğünden daha geniş açıda
görebilmesidir. Çünkü normal göz, 46 ila 48 derecelik bir açıyla görebilirken, geniş açılı
objektifler, 60 ila 65 dereceden başlayıp 180 derecelik açılara kadar görebilirler. Genel olarak
kullanılan filmin formatına göre normal objektifin odak uzaklığından küçük olan her objektif,
geniş açılı objektiftir. Bu objektifler aynı zamanda alan derinliğinin en fazla olduğu
objektiflerdir. Görüntü içindeki nesneleri olduğundan daha geride gösterir. Deformasyon
yapmaz.
24 mm
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7.3. Dar Açılı (Tele) Objektifler
Dar açılı objektifler, konuya yaklaşmadan konu düzlemini fotoğraf makinesine
yakınlaştıran ve odak uzaklığı olarak normal objektiften daha büyük olan objektiflerdir.
Kullanılan filme göre odak uzaklığı normal objektiften büyük olan her objektif dar açılı
objektif diyebiliriz.
Yapı olarak biri önde biri arkada 2 optik gruptan oluşur. Tele objektiflerin en büyük
özelliği konuyu yaklaştırmakla beraber, konu planlarını üstüste bindirmesidir. Doğal olmayan
bu görüntüyü daha çok sinemacılar uzak plan çekimlerde kullanırlar. Portre fotoğrafçılığında
ve moda fotoğrafçılığında da sürekli kullanılır. Çünkü alan derinliğini azaltarak konuyu ön
plana çıkartır.
200mm
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7.4.Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler
Bir mercek grubunda, ince ve kalın kenarlı merceklerin arası açılabilirse ya da mesafe
ayarlanabilirse, odak uzaklığı da sistem olarak değiştirilebilir. Odak uzaklığının değişme oranı
ince ve kalın kenarlı mercekler arasındaki mesafenin değişimine bağlı olarak değişebilir. Bu
kuraldan istifade edilerek, değişken odaklı objektifler üretilmiştir.
Ancak bu objektif sabit odak uzaklığına sahip bir objektifin yerini hem ışıklılık hem
de keskinlik olarak asla tutamaz. Çünkü ışınlar objektifin yapısından dolayı daha fazla
mercekten geçmek zorundadır. Bu da görüntü kalitesini düşürür. Ancak hem maliyet, hem de
çabukluk açısında tercih edilmektedir.
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7.5.Makro Objektif
Çekilen konuyu birebir ölçülerde film ya da dijital sensöre düşürebilen objektif
türüdür. Örnek olarak 2cm büyüklüğündeki bir çiçeğin film üzerindeki görüntüsü 2cm
olabiliyorsa, bu objektif makro objektiftir. Makro objektifler yapıları gereği hem daha yakına
netlik yapabilirler hem de diğer objektiflerden daha keskinlerdir.
7.6.Balık Gözü Objektif
180 derecelik görüş açısı sunan objektif türüdür. Balık gözü objektiflerde biçim
bozulmaları had safhaya ulaşır.
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Normal Objektif

Geniş Açılı Objektif

Dar Açılı Objektif

 Lens odak uzunluğu gerçekte görüş açısıyla ilgilidir.
 Balık gözü ‘Görüş açısı’ 180 derece
 500mm ‘Görüş açısı’ 5 derece
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7.7.Net Alan Derinliği
Çekilecek konuya netlik yaptığımızda, bu konunun önünde ve arkasında bulunan
cisimlerin net olduğu fakat daha önde ve arkadaki cisimlerin net olmadığı görülür. Bizim
çekeceğimiz netlik yaptığımız cisim ve önündeki, arkasındaki net olan cisimleri kapsayan
alanın tümüne net alan derinliği denir.
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Net Alan Derinliği Hangi Faktörlere Bağlıdır ?
1. Diyafram açıklığına
2. Objektif odak uzunluğuna
3. Objektifin konuya olan uzaklığına
7.7.1.Diyafram Açıklığı
Fotografîk görüntüler oluşturulurken, film/sensör üzerine düşecek ışığın miktarını
belirleyen f rakamları ve bunlara bağlı olarak diyafram açıklığı aynı zamanda film/sensör
üzerinde oluşacak görüntüdeki nesnelerin hangisinin veya hangilerinin de net olacağının
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Bilindiği gibi diyafram açıklığı büyüdükçe (f rakamı
küçüldükçe) görüntüdeki netlik alanı azalır, diyaframın açıklığı küçüldükçe (f rakamı
büyüdükçe) görüntüdeki netlik alanı artar. Aşağıdaki şekilde bu ilişki gösterilmiştir.

.
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•

Örnek

Kamera objektifine 7m uzaklıktaki bir konuyu gece az ışıkta çekerken net olduğumuzda
diyafram açıklığı 2.8 ise, net alan derinliği az olacaktır. Eğer aynı konuyu aynı şartlarda
gündüz, daha çok ışık şiddetinde ve 16 diyaframda çekersek net alan derinliğinin çok daha
fazla olduğunu görürüz.
Net alan derinliğini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz. Burada net alan derinliğinin
hesaplanması için önce hyperfocal distance yani odak ötesi uzunluğun bilinmesi
gerekmektedir.
Ys = Öndeki net alan derinliği
Us = Arkadaki net alan derinliği
H = Odakötesi uzunluğu
S = Kameranın konuya olan uzaklığı
F = Objektif odak uzaklığı
TAD = Toplam alan derinliği ( Net alan derinliği
7.7.2.Objektif Odak Uzaklığı
Objektiflerin baktıkları alanda görüntüyü görme genişliği odak uzunluğu kavramıyla
açıklanır. Odak uzunluğu, objektif optik merkezinin objektif sonsuza ayarlandığında odak
noktasına olan uzaklığı olarak tanımlanır. Objektifler odak uzaklıklarına göre sabit odak
uzaklıklı (kısa odak uzaklı, normal odak uzaklı, uzun odak uzaklı) ve değişken odak uzaklı
(zoom) olarak sınıflandırılırlar. Objektiflerin sınıflandırılmaları ve oluşturdukları görüş
genişliklerinin ayrıntıları üzerinde daha sonra duracağız. Objektiflerin daha geniş odak veya
daha dar odak uzunluğuna sahip olmaları, normal odak uzunluğunun mm cinsinden daha altında
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veya daha üstünde olmalarıyla ilişkilidir. Kısa odak uzunluklu objektifler, normal odak uzaklığının daha altında olan geniş açılı objektiflerdir ve bu objektiflerin alan derinliği daha geniştir.
Uzun odaklı objektifler, normal odak uzunluğunun daha üstünde odak uzunluğuna sahip olan
dar açılı objektiflerdir ve bu objektiflerin alan derinliği daha sığ veya azdır. Kuşkusuz normal
odak uzunluğuna sahip bir objektifle, kısa odak uzunluğuna sahip bir objektife göre elde edilen
net alan derinliği daha azdır.
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Geniş açı lensler arka alan persfektifine etkide bunarak konudan uzakmış gibi görünür.
Tele lensler arka alan persfektifine etkide bulunarak arka alanı konuya yaklaştırır.

155

7.7.3.Objektifin Konuya Olan Uzaklığı
Konuyla objektif arasındaki uzaklığında alan derinliğini etkilemesi söz konusudur.
Konunun objektife olan uzaklığı büyüdükçe (netleme uzaklığı) alan derinliği genişler, bu
mesafe küçüldükçe alan derinliği azalır.

Dar Açılı Objektif

Geniş Açılı Objektif
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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) Net alan derinliğine etki eden faktörler nelerdir?
2) Geniş açılı objektifin konuya etkisi nelerdir?
3) Dar açılı objektifin konuya etkisi nelerdir?
4) Normal objektifin tercih nedeni nerelerdir?
5) Objektiflerin rakamsal değerleri nelerdir?

6) Aşağıdakilerden hangisi çekim sırasında dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
(ORTA)
a. Baş boşluğu ve bakış boşluğunu unutmayın
b. Objenizi fona yapıştırmamaya çalışın
c. Kamerayı hareket ettirmeyin
d. Kadraj ölçeğiniz anlatmak istediğinizle bağlantılı olmalı
e. Zum hareketinden mümkün olduğunca kaçının

7) Conter plonje ne demektir? (ORTA)
a. Nesnel Açı
b. Öznel Açı
c. Üst Açı
d. Alt Açı
e. Arc

8) Dramatik anlatım yapısı içerisinde tercih edilmeyen kamera hareketi hangisidir?
(ORTA)
a. Pan
b. Tilt
c. Zum
d. Kaydırma
e. Arc
9) Birinin gözünden çekiyormuşçasına yapılan çekimlere ne ad verilir? (ZOR)
a. Öznel kamera
b. Nesnel kamera
c. Üçgen kamera
d. Bakış açısı
e. Hiçbiri
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10) Aşağıdakilerden hangisi kamera hareketleri ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler
arasında değildir? (ZOR)
a. Kamerayı asla gereksiz yere hareket ettirmeyin
b. Herhangi bir hareket yapılırken önce konu sonra kamera hareket ettirilmelidir
c. Kamera hareketlerinin hepsi “kararlı” olmalıdır
d. Kamera hareketlerini elimizde yapmamalıyız.
e. Her kamera hareketini birer cümle olarak düşünün
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8. VİDEO KAMERA ÇEŞİTLERİ

162

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

164

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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8.1. Işık Alıcısına Göre Kameralar
•

Tüplü Kameralar

•

CCD’li Kameralar

•

CMOS Teknolojili Kameralar
Tüplü Kameralar
Kullanılan merceklerde de benzerlikler vardır. Fakat hızlı pankromatik filme kıyasla

daha hassastır. Işık enerjisini elektrik enerjisine çevirebilmesi için sahnede 50 Candle foot'luk
bir ışık uygulamak yeterlidir. Bu bir çok setlere 500 wattlık bir ışıklandırma ünitesinin
yeteceğini gösterir. Bu ortalama 5.6 diyafram açıklığı demektir. Bazı tüplü kameralar 2
diyaframa kadar inebilmektedir. Tüp; karmaşık, ağır ve cüsseli bir yapıda olduğundan, kullanışı
hareket ettirilmesi ve bakımı ustalık ister.
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CCD Kameralar
Elektronik kamera üreticileri, stüdyo kamerasından sonra ve hatta günümüzün ilerlemiş
teknolojisiyle stüdyo kameraları kadar gelişmiş taşınabilir prodüksiyon amaçlı kameralar
üretilmektedir. Kayıt kalitesi bakımından içindeki kartlarının, ccd chiplerinin gelişmişliği
sayesinde çok kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir.

Cmos Kameralar
Complementary Metal Oxide Semiconductor; Bütünleyici Metal Oksit Yarıiletken), bir
tümleşik devre üretim teknolojisidir. N-tipi ve P-tipi olarak adlandırılan NMOS ve PMOS
transistorların aynı tümdevre üzerinde gerçeklenmesine olanak tanır. Genel olarak günümüzde
kullanılan sayısal (dijital) devrelerin neredeyse tamamı (örneğin mikroişlemciler) CMOS
teknolojisi ile üretilir. Bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasının nedeni, bu teknolojinin
birim silisyum alanda en fazla transistor gerçeklenmesini olanaklı kılması, gerçeklenen devre
açık durumda fakat işlem yapmazken neredeyse güç tüketmemesi gibi önemli özelliklerdir.
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Böylece elektronik endüstrisinin temel taleplerinden olan düşük maliyet ve düşük güç tüketimi
(uzun pil ömrü) sağlanmış olur. Günümüzde artık Dijital Fotoğraf Makinelerinde CMOS tercih
edilmektedir. Az ısınması nedeni ile Dijital Video çekimine uygundur. 1

8.2. Kullanım Yerine Göer Kamera Çeşitleri
•

EFP Kameralar

•

ENG Kameralar

•

STÜDYO Kameraları

•

Diğer Kameralar

EFP Kameralar
( Electronic Field Production )
Bu gün artık üretilen EFP kameralar her türlü kamera hareketi yapılan cihaza uygunluğu
ve aksesuarlarının her türlü ihtiyaca cevap vermesi bakımından sorunsuz olarak yapımlarda
kullanılmaktadır. Drama, belgesel veya arşiv niteliği taşıyacak bütün görüntüler EFP
kameralarla çekilmelidir. Kontrastlık oranları yüksek kameralar sayesinde film kameralarına
rakiptirler. Özellikle digital kayıt yapabilen kameralar ile kayıt çok iyi sonuçlar vermekte,
montaj sırasında bilgisayar sistemleri kullanılarak harikalar yaratılmaktadır.

1

Çevrimiçi, http://tr.wikipedia.org/wiki/CMOS
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ENG Kameralar
( Electronic News Gathering )
Günümüzde üretilen elektronik kameralar içinde en çok kullanılan cinsi tabii ki haber
amacıyla üretilen kameralardır. Hatta bir çok prodüksiyon şirketi veya televizyon kanalı sadece
haber amacıyla üretilen kameraları tercih ederler.
Haber kameraları prodüksiyon amaçlı kameralara göre daha basit ve hızlı kullanım
amacıyla yapılmışlardır. Bu nedenle prodüksiyon amaçlı kameralara göre ucuzdurlar.
Haber kamerası taşınabilir özellikleri ve camcorder yani hem görüntü üretimi hem kayıt özelliği
olması nedeniyle tercih edilir. Gerekirse bu kaydın kamera tarafından okunarak bir vericiden
veya uydudan yayın yapabilmesi düşünülerek tasarlanır. Ancak her ne kadar görüntü kalitesi
ve bir çok özelliği EFP kameralara benzese veya yaklaşsa da EFP kameralar veya stüdyo
kameraları kadar özelliği bulunmaz. Zaten haberciler tarafından aranmaz.
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Haber Kamerasında Aranması Gereken Özellikler
•

Her türlü şartta çalışabilme, düşük ve yüksek ısılarda çalışabilme, belirli nem

oranında çalışabilme,
•

Işığa karşı duyarlılığının yüksek olması, tepe ışığı, değişik ışık ortamlarına

uygun filtreler,
•

Objektifinin zoom değerlerinin fazla olması,

•

Güçlü ses alma ve kayıt özelliği,

Ses kaydı amacıyla üst mikrofon ve mikrofon kanallarına giriş yapmadan kullanılabilecek
telsiz mikrofon sistemi,
Gerekirse naklen yayın araçlarına bağlanma amacıyla çıkışlar,
İnsanın ergonomik yapısına uygun olması, küçük veya çok büyük olmaması, omuzda
kullanmaya elverişliliği,
Stüdyo Kameraları
Stüdyo ortamı en çok kullanılan ve çekim için ideal ortamdır. Stüdyo haricinde de bir çok
kamerayla çalışma gerektiğinde stüdyo kameralarının bulunduğu naklen yayın arabaları veya
üç kameralı setler kullanılmaktadır. Elektronik kamera üreticileri, günümüzün ilerlemiş
teknolojisiyle gelişmiş, taşınabilir stüdyo kameraları üretmektedirler.
Stüdyo kameralarının bu nedenle tercih ve kullanım alanı çok fazladır. Stüdyolarda
drama çekimleri, her türlü stüdyo programı, eğlence programları, haber ve hava durumu
çekimleri amacıyla, Stüdyo dışı çekimlerde ise spor karşılaşmaları, konserler, bir çok
kameranın gerektiği çekimlerde kullanılırlar.
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Stüdyo kameralarının aktüel elektronik kameralardan farkı;
•

Objektif çapı çok büyüktür. Bu nedenden de ışığa karşı çok duyarlıdırlar.

•

Objektiflerinin özellikleri geniş ve dar açı olarak çok fazla seçenek sunmasıdır.

Çok uzaklardan kaliteli görüntü alabilmek için tasarlanmışlardır.
•

Aktüel kameralardan daha çok elektronik kontrol devreleri vardır ve iyi görüntü

üretirler.
•

Stüdyo kameralarında kayıt ünitesi bulunmaz. Resim kayıt ünitesinde kayıt

yapılır veya uyduya gönderilir.
•

Kameranın diyafram, renk, kontrastlık ayarları, beyaz - siyah ayarı gibi üniteleri

yoktur. Kamera kontrol ünitesi ve görevlisi tarafından düzenlenir.
•

Kameranın optik ve mekanik düzenekleri onun gövdesinin büyük olmasına

nedendir. Stüdyo kameraları bu nedenle kamera sehpasıyla kullanılamaz. Pedestal denilen ve
kameranın yer değiştirmesi için dolly hareketi yapabilen özel bir mekanizma kullanılır.
•

Kameraman, Intercom denilen sistemi kullanarak yönetmen ile karşılıklı

konuşarak rejiye daha fazla katkıda bulunur.
•

Vizörleri aktüel kameralara göre çok daha büyüktür. Kameraman ayrıntıları

görebilir, kolay takip yapabilir.
•

Kameramanın katlama, optik kaydırma ve netlik kumandaları pedestal veya

kamera sehpasının kollarında takılıdır.
•

Kameraman, kendi kamerasının görüntüsünü izleyebildiği gibi, kayıt sinyalini

veya diğer kameraları da izleyebilir.
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•

Kamera gövdesi çok ağır ve hantal olduğu halde aktüel kameralardan daha

kontrollü

hareketler

yapabilir.

Diğer Kameralar
Casus, Kalem, Güvenlik, Web kameraları gibi özel amaçlarla kullanılan kamera çeşitleri
bu sınıflandırma içine girmektedir.
8.3. Görüntü Üretme Sistemine Göre Kameralar
•

Analog Kameralar

•

Dijital Kameralar

•

High Definition

High Defination
SD (Standart Definition)


Günümüzde yaygın olarak gerçekleştirilen dijital yayıncılık



720x576 piksel
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HD (High Definition)


Hızla yaygınlaşan yayıncılık sistemi



Yüksek çözünürlüklü- SD den 3 kat daha fazla



1920x1080 piksel Geniş ekran

8.4. Kaydettiği Ortama Göre Video Kameralar


KASET



DVD



HARDDİSK



HAFIZA KARTI



HİBRİT
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MiniDV Tape

HARDDİSK

8cm DVD

SD KART

Video Kameralarda Kayıt Ortamı Olarak Kaset


Teknolojik Yaygınlık (Ucuz)



Sıkıştırılmamış Görüntü Fotmatı: AVİ



Yüksek Görüntü Kalitesi



Kurgu Sistemleri ile Mükemmel Uyum



Uzun Süreli Arşiv olanağı



Firewire / IEEE-1394 veri aktarımı olanağı

Kaset Teknolojisinin Dezavantajları


Veri Aktarımının Eş Zamanlı Gerçekleşmesi



AVİ Formatının Bilgisayarda Çok Yer Kaplaması



Çekim Süresinin Sınırlı Olması

Video Kameralarda Kayıt Ortamı Olarak DVD


Kolay Çoğaltılabilir ve Paylaşılabilir



Farklı ortamlarda –Bilgisayar, DVD Player- izlenebilme olanağı



Duallayer özelliği ile uzun süreli kayıt



Yazılabilir DVD ler ile birden çok kayıt imkanı



DVD üzerinde sahne silebilme özelliği



Rastgele erişim, kolay izleme

DVD Teknolojisinin Dezavantajları


İşleme-editing sorunları



DVD’de meydana gelebilecek veri kaybı olasılığı



Sonlandırma

Video Kameralarda Kayıt Ortamı Olarak Harddisk
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Uzun süreli kayıt imkanı: 10 saat ve üzeri



Bilgisayara aktarım kolaylığı



Ekstra aksesuar (DVD, kaset, kart) kullanımını ortadan kaldırıyor



Rastgele erişim, kolay izleme,



Sahne düzenleme

Harddisk Teknolojisinin Dezavantajları


Veri kaybı olasılığı



Paylaşım



Hafız kartlı ürünlere göre büyük ve ağır

Video Kameralarda Kayıt Ortamı Olarak Hafıza Kartı


Paylaşılabilir-Çoğaltılabilir



Bilgisayara aktarım kolaylığı



Güvenli



Uzun süreli kayıt imkanı



Rastgele erişim, kolay izleme, sahne düzenleme



Oldukça küçük ve şık

Hibrit Video Kameralar


Aynı kamera üzerinde kayıt ortamının (Harddisk ya da Hafıza Kartı) değiştirebilme



Harddisk ve hafıza kartına aynı çözünürlükte video kaydı



Harddisk’ten Hafıza Kartına veri kopyalama



Uzun süreli kayıt ve güvenli ortam seçimi



Paylaşılabilir-Çoğaltılabilir



Bilgisayara aktarım kolaylığı



Harddiskteki video ve fotoğrafları hafıza kartına yedekleyebilme
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Uygulamalar

177

Uygulama Soruları

178

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-

Haber kameralarının özellikleri nelerdir?

2-

Stüdyo kameralarının diğer kameralardan farkları nelerdir?

3-

Reklam ya da sinema filmi gibi yüksek bütçeli yapımlarda hangi tür kamera

seçilmelidir?
4-

Kullanım Yerine Göre Kamera Çeşitleri nelerdir?

5-

Kaydettiği Ortama Göre Video Kameralar nelerdir?

6) Konunun objektife olan uzaklığı ……………. (netleme uzaklığı) alan derinliği genişler,
bu mesafe küçüldükçe alan derinliği …………….. Boşluğa uygun düşen ifade
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Büyüdükçe/azalır
b) Büyüdükçe/artar
c) Küçüldükçe/azalır
d) Azaldıça/küçülür
e) Hiçbiri
7) Objektiflerin baktıkları alanda görüntüyü görme genişliği …………………. kavramıyla
açıklanır. Boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Objektif türü
b) Odak uzaklığı
c) Odak türü
d) Odak açıklığı
e) Diyafram açıklığı

8) Net alan derinliği hangi faktörlere bağlıdır?
a) Objektifin büyüklüğüne
b) Konunun boyutuna
c) Kameranın büyüklüğüne
d) Diyafram açıklığına
e) Işığın açısına
9) Aşağıdakilerden hangisi objektif çeşitleri arsında yer almaz?
a) Normal objektif
b) Geniş açılı objektif
c) Zoom objektif
d) Net odaklı objektif
e) Balık gözü objektif
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10) Konuyu gözün gördüğünden daha geniş açıda görebilmesini sağlayan objektifin adı
nedir?
a) Zum
b) Dar açı
c) Geniş açı
d) Makro
e) Hiçbiri
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9. BANT FORMATLARI
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Giriş
Çekim öncesi hazırlıkları yaparken çekimde kullanacağınız format ve kurguda
kullanacağınız sistem konusunda karar vermeniz gereklidir. Eğer bir televizyon kanalında
yayınlanmak üzere bir program yapıyorsanız, TV istasyonu uymanız gereken bir kalite
standardını size bildirecektir. Örneğin, TRT çekimi neyle yapmış olursanız olun yayın bandını
HD olarak istemektedir. Eğer bir şirket için program çekiyorsanız, format seçiminiz eldeki
bütçeye ve müşterinin alıştığı ya da istediği kalite düzeyine göre belirlenecektir.
Çekimde ve kurguda kullanacağınız çeşitli film türleri ve bant formatları arasındaki
farkları anlamak için televizyonun tarihi ve televizyon öncesi dönem üzerinde birkaç dakika
harcamaya değer.
Televizyondan önce, hareketli görüntüleri kaydetmek istediğinizde bunu yapmanm tek
yolu film üzerine kaydetmekti ve filmi insanlara gösterebilmenizin tek yolu da bu fiImi bir
projektörden bir perdeye yansıtmaktı. İzleyicilerin filmin gösterildiği yere gelmeleri ya da sizin
projektörü onlara göturmeniz gerekmekteydi.
Televizyon ise filmin hava dalgaları üzerinden nakledilebileceği ve evdeki bir alıcıyla
izlenebileceği anlamına geliyordu. Ama televizyon sadece film yayınlamıyordu. Yeni icat
edilen elektronik kamera üzerinden görüntüler de yayınlıyordu. ilk günlerde bu görüntüler
sürekli olarak “canlı” görüntülerdi, çünkü hiç kimse elektronik kameranın verdiği yayını kaliteli
bir şekilde kaydetmenin yolunu henüz bulamamıştı.
Televizyon yapımcısının seçenekleri biraz kısıtlıydı. Elektronik kameralar kullanılarak
bir stüdyoda çekilecek olan bir dram'ın canlı olarak çekilmesi gerekiyordu. Evde TV’yi izlerken
gördüğünüz her şey aynı anda stüdyodaki kameraların önünde oluyordu. Aktörler repliklerini
unutuyor ya da yanlış şeyler söylüyorlardı ve yönetmen¬ler de hata yaparak yanlış kameraları
seçebiliyorlardı. Çekim anında ,yapılan yanlış., doğrudan olduğu gibi "yayın"a giriyordu. Eğer
senaryoda bir sekansın stüdyo dışındaki bir mekanda çekilmesini gerektiriyorsa, bu sekansın
filme çekilmesi, kurgulanması ve bu bölümün uygun anda yayına verilmesi gerekiyordu.
1960’larda VTR (video tape recording-video bant kaydı)’nın gelişmesi ile birlikte
televizyon yaşamı biraz daha kolaylaştı.

Artık elektronik TV kameralarının çıkışlarını

buzdolabı büyüklüğündeki bir makinenin üzerindeki 2 inç lik manyetik şeritlere
kaydedebiliyordunuz. Canlı televizyon yayınları giderek daha da azaldı. Ama elektronik
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kamera ekipmanının ölçüsü yüzünden dış mekanlardaki bütün çekimler filme çekilmeye devam
etti.¬
Bütün bunlar 1980’lerde ENG (Elektronik haber kameraları) ‘nın gelişiyle birlikte
tümüyle değişti. Kabaca 16mm film kamerası büyüklüğünde olan bu kameralar düşük ışık
seviyelerinde çalışabilir ve manyetik şeride kayıt yaptıkları için de filmi banyo etme zahmeti
ve maliyetinden de kurtulmuş olundu.
Günümüzde ise; doğrusal (Analog) ve sayısal (Dijital) olmak üzere iki bant sistemi
bulunmaktadır.
Doğrusal ya da analog bantla ses ve görüntüler kare kare kaydedilir. Işığa tutup
görüntüye bakabilmeniz dışında bu bir film parçası üzerine kayıt yapmaya benzer. Kurgulamak
için, istediğiniz çekimleri yeniden kaydetmeniz gerekir ve onları olması gereken sıra içinde
playback makinelerinden birer birer kaydetmeniz zorunludur. Bu işlemde görüntü kalitesinde
bir kayıp vardır ve değişiklikleri yapmakta çok zaman alır.
90 ‘lı yıllarda hem çekim hem de kurgu için sayısal (dijital) formatların gelişi ile
televizyon hayatında devrim niteliğinde bir değişim yaşandı. Ses ve görüntüye ilişkin bilgiler
bir bilgisayar diski üzerinde kayıt edildiği ve depolandığı gibi sayısal olarak banda da depolanır.
Bu bütün kurgu işlemi boyunca daha üstün görüntü kalitesi verir ve bu da kurgulanmanın çok
daha esnek ve kolay bir hale geldiğini gösterir. Sayısal (dijital) olarak kaydedilmiş ses ve
görüntü, kayıt yeri numarası ile hızlı ve eksiksiz bulunması, montüjda istenilen görüntüyü
yerine yerleştiriken kurguya da hız kazandırır.
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9.1. Doğrusal (Analog) Bant Formatları
Bu bölümde yaygın olarak kullanılan doğrusal kaset formatlarını inceleyeceğiz. Bu
formatlar en kalitelisinden aşağıya doğru sıralanmışlardır.
1 inç: Ağır ve hantal bir teknolojisi olduğundan hızla modası geçti; asıl kurgu bandı
(edit matering) için standart formattı. Kullanımdan kalktı. “Olacak O kadar” televizyon
programı uzun yıllar bu formatta kaydedildi.
Betacam SP: Genellikle Beta olarak bilinir, televizyon haberleri, güncel olaylar,
belgesel ve şirket filmlerinin çoğu için standart doğrusal formattır.
Betacam Kaset

Betacam VTR

Hi-Bant Umatik: kurum ve şirket videolarının standardıydı, Kullanımdan kalktı.
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Lo-Bant Umatik: Düşük bütçeli şirket videoları yapımları için kullanılmaktaydı.
Kullanımdan kalktı.
VHS: Sadece çoğaltma kopyaları için kullanılan yerel system. Günümüde hala düğün
organizasyonlarında sıklıkla kullanılan sistem.

Hi-8: Amatör ve yarı profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiş üstün yerel system,
küçük boyutlu ve pratik.

190

SVHS: Hala prova kurgusu için kullanılan üstün yerel system.
9.2. Sayısal (Dijital) Bant Formatları
Çekim için

sayısal bant formatları şunlardır:

HD: Film kalitesine yakın görüntü kalitesi sunan video kamera ve bant formatıdır.
Günümüzde yüksek bütçeli drama ve reklam projelerinde kullanılmaktadır Ekran boyutu
1920x1080 pikseldir.
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Sayısal Betacam (Digital Betacam): Genellikle Dijibeta olarak bilinir, kalitesi
yüksektir ve 16 mm film seviyesindedir. Dramlarda ve reklam filmlerinde daha çok
kullanılmaktadır.
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HDV: Yüksek çözünürlüklü sayısal video bandı, kalitesi yuksektir. Pratik ve küçük
olması tercih nedeni, özellikle haber ve reklam filmlerin de daha çok kullanılmaktadır.
Teknolojisi sürekli geliştirilmektedir. Ekran boyutu 1440x1080 pikseldir.
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DVCPro, DVCam, Digital S &Beta SX: Dijital Betacam kalitesinin biraz altında, olan
bu formatların içerirsinde yer alan DV formatı günümüzde televizyon yayıncılığında özellikle
habar programları içerisinde en yaygın olarak kullanılan formattır.
D1, D2, D3, D5: Özellikle edit mastering için kullanılmaktadır. Bir D4 yoktur, çünkü o
Japonca'da “ölüm” anlamına gelmektedir. Pek yaygınlık kazanmamış formatlardır.
9.3.Film Formatları
35 mm Negative Film: Tam profesyonel ve büyük bütçeli çekimlerde kullanılır. Çok
yüksek kalitededir, Çok pahalıdır, neredeyse Sadece sinema filmleri ve reklam filmlerinde
kullanılmaktadır. Çekim sonrası yıkanır ve pozitif filme basıldıktan sonra görülür hale gelir.
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Süper 16 mm Negative Film: Bütçe 35mm'yi kapsamaya yetmediğinde özellikle dram
çekimlerinde ve kaliteli belgesellerde kullanılmaktadır. Çekim sonrası yıkanır ve pozitif filme
basıldıktan sonra görülür hale gelir.
16 mm Negative Film: Bant öncesi yayın standardıydı, şimdi yerini büyük ölçüde
Süper 16'ya kaptırmıştır.
9.4.Dünyadaki Televizyon Yayin Sistemleri
Bant formatlan evrenseldir. Tokyo'da satın alınan bir Beta SP bandı Londra’da ya da
San Fransisko’da alınan ile aynı olacaktır. Ama kameralar, kaydediciler, playback makineleri
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ve monitor gibi televizyon ekipmanları için dünyada tek bir standart yoktur. Dünyada genel
olarak üç farklı yayın standardı vardır. Bunlar: NTSC, PAL ve SECAM’dır.
Kendi ülkenizin dışında çekim yapıyorsanız, başka bir ülkeden arşiv kullanıyorsanız ya
da yurt dışında gösterilecek kopyalar yapıyorsanız, nerede hangi standardın uygulandığını
kontrol etmeniz gerekir.


NTSC:

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya için standart sistemdir.

640x480 piksel ekran çözünürlüğü, saniyede 30 kare


PAL: İngiltere'de geliştirilmiştir ve oradaki standart sistemdir. Bu sistem Batı

Avrupa'nın büyük bir bölümünde ve eski İngiliz sömürgelerinde de bulunmaktadır. Ülkemizde
de bu yayıncılık sistemi uygulanmaktadır. 720x576 piksel ekran çözünürlüğü, saniyede 25
kare


SECAM: Fıransa'da geliştirilmiştir ve orada standarttır. Bu system ayrıca

Rusya'da Dogu Avrupa'nın büyük bölümünde ve

eski Fransız sömürgelerinde de

bulunmaktadır.
Fransa’da yerel bir ekip kullanarak bant çekimi yapmak isteyen bir yapımcı iseniz, iki
seçeneğiniz bulunmaktadır. Ya PAL ekipmana sahip olan bir ekip bulacaksınız ya da
SECAM’la çekip eve geri döndükten sonra bantları PAL standardına aktaracaksınız. Bu işlem
ek bir maliyet getirir. Ayrıca kalitedeki belirli bir kaybı da kabul etmek zorunda kalırsınız.
Filme çekiyorsanız TV standartları konusunda kaygılanmanıza gerek yoktur. Film
formatları evrensel olarak aynıdır. Sadece filminizi banda aktardığınızda bunu düşünmek
zorunda kalırsınız.
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Uygulamalar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Ülkemizdeki yayın formatı nedir?
2. SD yayınla HD yayın arasındaki farklar nelerdir?
3. En kaliteli kayıt formatı nedir?
4. HDV ile HD arasındaki fark nelerdir?
5. Günümüzde tercih edilen formatlar nelerdir?

6. Aşağıdakilerden hangisi sayısal bant formatlarından biri değildir?
a. HD
b. HDV
c. DVCPro
d. DVCam
e. SVHS
7. Aşağıdakilerden hangisi stüdyo kamerasında aranan özelliklerdendir?
a. Objektif çapı çok büyüktür. Bu nedenden de ışığa karşı çok duyarlıdırlar.
b. Objektiflerinin özellikleri geniş ve dar açı olarak çok fazla seçenek sunmasıdır.
Çok uzaklardan kaliteli görüntü alabilmek için tasarlanmışlardır
c. Aktüel kameralardan daha çok elektronik kontrol devreleri vardır ve iyi görüntü
üretirler
d. Stüdyo kameralarında kayıt ünitesi bulunmaz. Resim kayıt ünitesinde kayıt
yapılır veya uyduya gönderilir
e. Hepsi
8. Kayıt kalitesi bakımından içindeki kartlarının ve çiplerinin gelişmişliği sayesinde çok
kaliteli görüntüler elde etmeye yarayan kameralar hangileridir?
a. CCD kameralar
b. OCD kameralar
c. CMOS kameralar
d. Tüplü kameralar
e. COD kameralar

9. Aşağıdakilerden hangisi video kamera değildir?
a. 35mm kamera
b. Analog kamera
c. Stüdyo kameraları
d. EFP kameralar
e. Hiçbiri
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10. Aşağıdakilerden hangisi ABD ve Japonya için kullanılan yayın sistemi standardıdır?
a. NTSC
b. PAL
c. SECAM
d. MESECAM
e. Hiçbiri
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10. AYDINLATMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.1.1.
10.2.
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10.1. Işık/Aydınlatma
Teknik yönden aydınlatma, kameraların belirli bir seçiklik ve nitelikte görüntü
vermesini (resim yapabilmesini) sağlayacak yoğunluktaki ışığın sağlanması anlamına
gelmektedir.
Işığın Önemi
•

İki boyutlu televizyon ekranında 3. boyut etkisini yaratmak.

•

Bir sahnede izleyicinin dikkatini belirli bir yönde toplamak.

•

Sahnenin atmosferini yaratmada ..

•

Zaman duygusunu verebilmek: Sabah ...akşam.

•

Programın amacını vurgulamada..

Işık yoğunluğu
•

Işık yoğunluğu ışık ölçerle/pozometre ile ölçülür.

Video kameraların içinde de pozometre benzeri otomatik diyafram belirleyici
mevcuttur. Ancak yansıyan ışığı ölçen bu sistem her zaman konuya düşen gerçek ışık miktarını
belirlemez. Doğru pozlama elde edebilmek için önemli projelerde (sinema, reklam vb.)
kesinlikle görüntü yönetmeni ya da fotoğrafçı tarafından kullanılması gerekmektedir.
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10.2. Genel Aydınlatma Yöntemi
Genel aydınlatma yöntemi, aydınlatılacak bir konunun tek başına veya içinde bulunduğu
uzay ile aydınlatılmasında uygulanmakta olan oldukça etkili ve işlevsel bir aydınlatma
yöntemidir. Bu aydınlatma yöntemiyle, konunun görülebilmesi, konturlarnın, biçiminin anlaşılması sağlanırken, aynı zamanda bu aydınlatmayı sağlayan birden fazla ışık kaynağı ve
aydınlatma tanımlamasıyla iki boyutlu bir yüzey üzerinde oluşturulan görüntüde derinlik
etkisini sağlarız. Bu bağlamda uygun kamera açısının seçilmesi de önem taşır.
Genel aydınlatma yöntemi içerisinde yer alan öğeler:
•

Ana Işık (key light)

•

Dolgu Işığı (fll-in light)

•

Geri ışığı/Tepe Işığı/Arka ışk (back light)

•

Fon/dekor Işığı
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İki temel ışık kaynağı vardır. Anahtar ışık ve dolgu ışık. Ayrıca arka ışık ve fon ışığı da,
kullanılan destekleyici kaynaklardır
Anahtar Işık / KEY LİGHT
Anahtar ışık kamera lensinin aksıyla 45° açı yapıcak şekilde, sağ veya sol tarafa
yerleştirilen bir ışıktır. Bu ışığın özelliği sert ışık kaynağı olmasıdır. Anahtar ışık kaynakları,
stüdyo veya dış çekimlerde fresnel (mercekli) ışık kaynaklarından seçilmelidirler. Anahtar
ışığın temel görevi, nesnenin görülebilmesini sağlamaktır. Bu ışığa aynı zamanda biçimleme
ışığı da denilir. Anahtar ışık nesne üzerinde sert gölgeler oluşturur ve nesnenin konturlarını ve
dokusunu ortaya çıkarır. Nesne üzerinde oluşturduğu bağlı gölgeler, nesnenin formunu tanımlar, nesnenin neye benzediğinin anlaşılmasını sağlar. Anahtar ışık, temel aydınlatmayı
sağlayan ışıklar arasında yoğunluğu en yüksek olanıdır.
Dolgu ışığı/ FİLL LİGHT
Dolgu ışığı, anahtar ışığın aksi tarafında göz seviyesine ve kamera aksına daha yakın
olacak şekilde yerleştirilir. Dolgu ışığı ışık karakteri olarak yumuşak ve dağınık ışık verir. Ve
bu özelliğe sahip ışık kaynaklarıyla, soft light denilen türleriyle ya da floresan lamba kullanan
sinema ve TV aydınlatması için terbiye edilmiş ışık armatürle-riyle gerçekleştirilir. Dolgu ışığın
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temel amacı, anahtar ışığın aydınlatmadığı koyu bölgelerde, ek gölgeler yaratmadan detay
oluşturmak; anahtar ışığın yarattığı sert gölgeleri yumuşatmaktır.
Arka Işık (Back Light)
Arka ışık, temel aydınlatma yöntemi içinde aydınlatma üçlemesini tamamlayan ve
derinlik etkisini güçlendiren, özellikle fon önünde yapılan aydınlatmalarda nesnenin fondan
ayrılmasını sağlayan önemli bir aydınlatma çeşididir. Arka ışık da, anahtar ışık gibi doğrusal
aydınlatma yapan, sert ışık kaynağıdır. Fresnel mercekli spotlardan seçilmesi doğrudur. Konum
itibariyle, konuyla aynı aksta olacak şekilde ve düşey olarak 45°'lik bir açıda yerleştirilmesi
uygun ya da idealidir. Bu nedenle film veya TV çalışmalarında, kurulacak olan setler genellikle
fona çok yakın olacak şekilde oluşturulmazlar. Böyle bir durumda, setin ya da dekorun görece
fondan daha önde, orta noktalarda konumlandırılması, set ya da dekorun duvarlarına eşyaların
ve oyuncuların gölgelerinin düşmesini engeller.
Fon Işığı (Background Light)
Temel aydınlatma yöntemi, özde üç ışık kaynağıyla gerçekleştirilmekle birlikte, fonun
görüntüde üçüncü boyut etkisi oluşturmada se-çikliği, diğer bir deyişle aydınlanma seviyesi
önemli bir durumdur. Çünkü iki boyutlu yüzeyde, üçüncü boyut etkisini ortaya çıkarmada
önemli öğelerden biri fondur. Aydınlatılan bir insanın çevresindeki nesnelerin düzenlenmesi,
kamera açısı ve aydınlatma, fonla olan ilişkileri içinde derinlik duygusunu pekiştirir. Bu
nedenlerden dolayı fon için ayrı aydınlatma kaynakları gerekmektedir. Bu ışık kaynakları, "soft
light" denilen yumuşak ve dağınık ışık veren kaynaklardan seçilmelidir.
Temel aydınlatma yöntemi, özde üç ışık kaynağıyla gerçekleştirilmekle birlikte, fonun
görüntüde üçüncü boyut etkisi oluşturmada se-çikliği, diğer bir deyişle aydınlanma seviyesi
önemli bir durumdur. Çünkü iki boyutlu yüzeyde, üçüncü boyut etkisini ortaya çıkarmada
önemli öğelerden biri fondur. Aydınlatılan bir insanın çevresindeki nesnelerin düzenlenmesi,
kamera açısı ve aydınlatma, fonla olan ilişkileri içinde derinlik duygusunu pekiştirir. Bu
nedenlerden dolayı fon için ayrı aydınlatma kaynakları gerekmektedir. Bu ışık kaynakları, "soft
light" denilen yumuşak ve dağınık ışık veren kaynaklardan seçilmelidir.

210

Resimler: Dedolight ürün katoloğu
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Resimler :Dedolight ürün katoloğu
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•

Üç kişiyi aydınlatmak için, “Key Light” ve “Fill Light” objelerden mümkün olduğunca uzağa
yerleştirilmeli ki, en yakında ve en uzakta bulunan kişiler arasındaki ışık şiddeti farkı asgari
düzeyde kalsın.

•

Mini soft box (30cm x 30cm) ile birlikte 150W soft light projektör tek bir kişi için ideal olarak
tanımlanabilir. Birkaç kişilik bir çekim olduğunda ise ışık kaynağı daha uzağa alınmalıdır. Bu
durum mesafeden dolayı ışık kaynağının göreceli olarak küçük kalmasına ve gölge/ışık
geçişlerinin sertleşmesine sebep olur. Çözüm daha büyük soft box (difüzör) kullanmaktır.
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10.3. Aydınlatma Ekipmanları
•

Kırmızı Kafalar olarak bilinen Sarı(Tungsten) ışık kaynakları ekonomik profesyonel ışık
türleridi.800’lük 1000’lik olmak üzere farklı güçlerde ışık verebilmektedirler.

Arc: Beyaz ışık kaynağı olan bu ışıklar oldukça güçlü ışık kaynaklarıdır.

575, 1200, 2500, 4000, 6000, 12000, 18000
Geniş mekanların aydınlatılmasında kullanılan beyaz (daylight) ışık türüdür.
Kino Flo: yumuşak ışık kaynağıdır.
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Fresnel Işık: Lambaları balansta ihtiyaç duymayan genellikle televizyon
stüdyolarında kullanılan tungsten ışık kaynaklarıdır. Işığı odaklayan özel bir mercek sistemine
sahip camlı projektörlerdir.
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Qartz Işık (Camsız Projektörler): Lambadan yayılan ışığın direkt olarak gövde dışına
çıkması ve lamba arkasında bulunan parabolik reflektörün yansıtması ile odaklaması amacıyla
üretilmiştir. Fresnel projektörlerdeki gibi cam olmadığı için bu ışık kaynakları kadar ışığı
odaklayamazlar. Işığın renk ısısı 3200 Kelvin (Tungsten) dir.

•

Mizar=>300 watt<= Sarı 500, 650

•

Black Rep (Wrap): Yanmaz siyah kartonumsu. Sızıntıları engeller.

•

Strafor ve alüminyum folyo: Reflektör olarak kullanılırlar.
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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. Genel aydınlatma yönteminde yer alan unsurlar nelerdir?
2. Anahtar ışık ile dolgu ışık arasındaki farklar nelerdir?
3. Televizyon stüdyolarında daha çok tercih edilen ışık türü nedir?
4. Tepe ışığının kullanım amacı nedir?
5. Işığın kullanım amacını açıklayınız?

6. Aşağıdakilerden hangisi genel aydınlatma yöntemi içerisinde yer alan öğelerden
değildir?
a. Ana ışık
b. Yanal ışık
c. Dolgu ışığı
d. Arka ışık
e. Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi arka ışığın özellikleri içerisinde yer almaz?
a. Derinlik etkisi yaratır
b. Konuyu fondan ayırır
c. Yumuşak ışık kaynağıdır
d. Konuyu arkadan aydınlatan ışık türüdür
e. Hiçbiri
8. Aşağıdakilerden hangisi televizyon ışığının özellikleri arasında yer almaz?
a. Yorumsuz bir aydınlatma yöntemi
b. Tek amacı resmi ortaya çıkarmak
c. Renk ton skalası geniştir
d. Gölgeler yoktur
e. Hiçbiri
9. Aşağıdakilerden hangisi filtrelerin kullanım yerleri arasında yer almaz?
a. Işık önünde
b. Objektif önünde
c. Pozometre önünde
d. Kamera içinde
e. Hiçbiri
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10. Aşağıdakilerden hangisi derinlik hissi ve renk ton skalasının en fazla olduğu ışık
türüdür?
a. Tepe ışığı
b. Yanal ışık
c. Ters ışık
d. Cephe ışığı
e. Hiçbiri
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11. RENK-FİLTRELER-IŞIĞIN YÖNÜ

223

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

225

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

.
.
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Anahtar Kavramlar
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11.1.Renk Isısı – Kelvin
Kelvin ismini, termodinamikteki mutlak sıfır kavramını ilk kez gazlardan tüm
maddelere uygulayan İskoç asıllı bilim adamı Lord Kelvin’den (1824–1907) alır. 19. Yy’ da
Lord Willam Kelvin tarafından ispatlanan cisimlerin ısı ile renklerinde meydana gelen değişim
ölçü birimi olarak Lord Willam Kelvin anısına Kelvin olarak adlandırılmıştır.
•

Kelvin “K” simgesi ile gösterilir.

Renk ısısı, gözle görünebilir ışığın aydınlatma, fotoğraf, sinema ve baskı alanlarında
önemli kullanımı ve belirleyici etkisi olan karakteristik özelliklerinden biridir. Bir ışık
kaynağının renk ısısı o kaynağın kromasitesi (renginin niteliği) ile kara cisim ışıması (black
body radiator) arasında yapılan karşılaştırma ile belirlenir.Bir siyah gövdenin (black body) ısısı
artırıldığında koyu bir kırmızıdan, kırmızıya, turuncuya, sarıya ve sonunda beyaza doğru bir
değişim olmaktadır. Eğer madde daha fazla ısıtılırsa maviye döner. Renk ısısı arttıkça ışık
insanın gözüne daha mavi görünür.
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Renk ısısı azaltıldıkça ışık daha kırmızı (veya sarımtırak) veya turuncu olarak
gözükmektedir.
Bir ışık içindeki kırmızı, mavi, yeşil bölgeler arasındaki bir eşitliğin bulunduğu
durumlarda ışık nötr dengeli bir ışık olarak adlandırılır. Gözlerimiz bu ışığı renksiz ve beyaz
olarak görür.
Tayfın bir bölümünü birazcık ya da tümüyle ortadan kaldırdığımızda, çıkardığımızda,
gözlerimiz bu tür bir ışığı renkli ışık olarak görmektedir.
•

Yapay ışık kaynakları genel olarak ikiye ayrılır:

1-Tungsten – Sarı Işık – 3200 K
2-Daylight – Beyaz Işık – 5600 K (Gün Işığı)
•

Day light renkli filmler bol mavi ışığa sahip olan gün ışığına göre hazırlanarak

üretilmiştir

•

Sarı ışığı mavi, mavi ışığı sarı filtrelerle düzeltiriz.(Beyaza çevirir, nötrilize ederiz.)
Bazı Kelvin Değerleri:
•

1750 K

Kibrit Alevi

•

1850 K

Mum Alevi
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•

2000 K

Çok erken saatlerdeki gün doğumu

•

2800 K- 3000 K

Evde kullanılan sarı ampuller

•

3200-3350 K

Stüdyo Tipi Işıklar

•

4100 K

Xenon arc lambalar

•

5600 K

Tipik (beyaz) Gün Işığı

•

7000 K

Bulutlu Gökyüzü

•

8000 K

Tamamen Kapalı Gökyüzü

•

9000 K

Gün ışığında açık alandaki gölge

•

11000 K

Güneşsiz koyu mavi gökyüzü

•

22000 K

Güneş tam batmadan 1-2 dakika önceki parlament mavisi

Sarı-kırmızı tabanlı renkler sıcak renkler, mavi yeşil tabanlı renkler ise soğuk tabanlı
renkler olarak tanımlanmışlardır. Evlerimizde suyun sıcaklığını ve soğukluğunu renkler
arasındaki bu farklılık dolayısıyla ayırt edebiliyoruz.
Beyaz Ayarı
Işığın içinde bulunan üç ana renk olan (Red, Green, Blue-RGB) kırmızı, mavi, yeşilin
birbirlerine olan oranları o ışığın rengini belirler. Bu üç temel renk denge içinde bulunuyorsa,
o ışıktan beyaz renkteki ışık veya cisimlerin rengine etki etmeyen renksiz ışık olarak söz
edebiliriz. Ancak ışığın içindeki renklerin oranlarının kırmızı veya mavi yönüne artması, o ışık
kaynağındaki rengin sıcak veya soğuk tabanlı olmasına getirir. Öğlen saatlerinde güneş tam
tepedeyken gün ışığının yarattığı renk beyaz olarak kabul edilmiş ve 5600 Kelvin olarak bir
referans noktası oluşturmuştur. Bu renk ısısından sayı olarak yukarı doğru çıktığımızda
(Örneğin 7000 Kelvin ve daha üzerilere doğru gittikçe) ışığı renginin mavileştiğini, sayı olarak
aşağı

doğru

inildikçe

ise

(Örneğin

2600

Kelvin),

ışığın

renginin

sarılaştığını

gözlemleyeceksiniz.
Çektiğimiz görüntüde bulunan cisimlerin kendi doğal renkleri çok önemli ise (reklam,
sinema ve belgesel gibi projelerde birebir rengi yakalamak son derece önemlidir) ışığın
durumuna göre “renk düzeltmesi” yani beyaz ayarı yapma zorunluluğumuz oluşur. Filmle
çalışan fotoğrafçılar ve görüntü yönetmenleri bu doğal renkleri yakalayabilmek için renk
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düzeltme filtreleri ile daha çekim başlamadan müdahaleler yaparlar. Kelvin ayarlamaları
yaptığımız bu filtrelere düzeltici filtreler deriz. Dijital görüntü teknolojisi video ve fotoğrafta
bizlere bu filtreler yerine makinemizde kayıtlı elektronik filtreleri kullanarak ya da ileri
aşamada sayısal görüntü işleme programları kanalıyla renk düzeltme imkanları sunmaktadır.
İşte bu imkanlar kısaca white balance (WB) yani beyaz ayarı olarak adlandırılmaktadır. Özet
olarak beyaz ayarı; çekim yaptığımız ortamda hakim olan ışığın içindeki kırmızı, mavi ve yeşil
renklerin oranlarının kameranızda ayarlanarak görüntümüzdeki tüm renklerin doğal renklere
yaklaşmasını sağlayan çok faydalı bir fonksiyondur.
Kameramızda bulunan beyaz ayarları:
1.AWB (OTOMATİK) Auto White Balance: Kameramızın beyaz ayarını otomatik
olarak yaptığı durumdur. Bu durumda, çoğu zaman istediğimiz beyaz ayarını elde edemeyiz.
Özellikle ışık kaynaklarının farklılık gösterdiği sahnelerde kameramız renkleri doğru
algılamayacaktır. Bu nedenle AWB pek tavsiye edilmeyen moddur. Hızlı çekim yapmanız
gerektiği durumlarda-haber gibi- bu beyaz ayarı seçeneği trcih edilebilir.
2. Preset WB modları: Kameranızın menüsünde kayıtlı bulunan hazır white balance
modlarıdır. 5600K, 3200K gibi. Bulunduğunuz ortama göre bu hazır beyaz ayarı seçeneklerini
seçmeniz size avantaj sağlayacaktır.
3. Manuel WB (Custom): Ortamdaki ışığın rengini gözümüzle saptamak sağlıksız
olacağı için kameranın vizöründen bakarak beyaz bir kâğıda kadraj yaparız. Ortamın ışığı o
beyaz kâğıdın üzerine yansır. Kâğıt sarı ya da mavi gözükürse kameranın filtrelerini devreye
sokarak, kameranın ortamın ışığını beyaz olarak algılamasını sağlarız. Bu şekilde manuel (elle)
olarak beyaz ayarılı yapmış oluruz.
Beyaz ayarı; Güneş’in sürekli değişken bir ışık olduğu düşünülürse; sahne, mekân ve
zamanda değişiklik oldukça filmimizde bir ışık devamlılığı ve tutarlılığı olması için çekim
süresince sık sık yapılması gereken bir ayarlamadır. Ayrıca çoklu kamera çekimlerinde
kameraların

aynı

renkleri

sağlayabilmesi

için

yapılması

gereklidir.
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11.2. Filtreler
Filtreler kullanım yerlerini göre üçe ayrılmaktadır:
a- Işık önünde
b- Objektif önünde
c- Elektronik kamera içinde

Filtrelerin yaratıcı aydınlatma tekniklerinde çok önemli bir yeri vardır. Filtreler genel
olarak ışığı dengeleme, kontrol etme ve yaratma amacıyla kullanılmaktadır.
11.2.1.Filtre Çeşitleri
Filtreler kullanım yerlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğein ışığın önüne jelatin
fitre, objektif önüne cam filtre koymak daha ugun olacaktır.


Renkli Camlar



Jelatin Filtreler



Plastik filtreler



Filtre Panoları



Dikroık (İki Renkli Filtreler)
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11.2.2.Filtre Uygulamaları
11.2.2.1.Morötesi (Ultraviyole-UV) Filtre
Yüksek rakımlarda çalışırken, geniş alanlı manzaralar çekerken, deniz kenarında, dağ
sahnelerinde ya da puslu hava koşullarında ışıktaki aşırı morötesi ışınlar, objektifin oluşturduğu
görüntünün berraklığını bozar. Bu sorunu gidermek için objektifinizin önüne takacağınız bir
morötesi (UV) filtre ile daha keskin, kontrastı daha bir görüntü elde edebilirsiniz. Koruyucu
filtre olarakta kullanabileceğiniz bir filtre türüdür.
1.2.2.2.Renk Düzeltme Filtreleri
Ağırlıkla hakim ışığın renk niteliğinin, sistemin renk dengesi ile uyuşmadığı zaman renk
düzeltme/dönüştürme filtreleri kullanılır. Örneğin; kamera merceğine gün ışığını sarı ışığa
dönüştürücü filtre (Wraten 80A) takılarak tungsten (sarı) ışıkla aydınlatılmış ve gün ışığı alan
bir yerde çekim yapabiliriz.
Sık karşılaşılan başka bir sorun da, sahnenin hem gün ışığı, hem de tungsten ışıkla
aydınlatılmasıdır. Yakındaki pencereden içeriye bol ışık girerek mekanı aydınlatsa bile, en iyi
görüntü niteliğini elde edebilmek için çoğu zaman fazladan tungsten ışığa gerek duyarız. Gün
ışığı yetersizdir, geliş yönü ve aydınlattığı yer yanlıştır, ya da kontrast çok yüksektir. Karma
ışık kaynaklarının farklı renk niteliklerinin uyuşmadığını gördüğünüzde (bazı kısımlar aşırı
mavi ya da turuncu-sarı görünmektedir), pencereden

gelen günışığını düzeltmek veya

lambaların önüne uygun filtreleri koymanız gerekmektedir.
Gün ışığını düzelltmeye karar verdiğinizde, ışığın renk niteleğinde istediğiniz gibi
değişiklik yapabilmenizi sağlayacak pekçok çeşit filtre vardır. En çok kullanlan CT orange
(Turuncu filtre) filtrenin tam, yarım, çeyrek oranlarda düzelten basamakları vardır. Turuncukehribar renkli Wratten 85 filtre serisi gün ışığını tungsten ışığına dönüştürür.
1.2.2.3.Nötr-Yoğunluk (Neutral Density-ND) Filtreler
Pencere veya kapının dışında görünen alanı aydınlatan günışığı, iç mekanı aydınlatan
ışığa göre 4-5 diyafram fazla olabilir ve ışık seviyelerindeki bu fark gerçek bir sorun
oluşturabilir. Ya dışarısı uçacaktır (aşırı pozlanacak-tropoze), ya da içerisi karanlık kalacaktır
(az pozlanacak- pöpoze).
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Film 2 veya 3 diyafram farkı bağdaştırabilir, ama video kamera arada 1-1,5 kat ışık farkı
olduğunda, dışarıyı uçuracak, aşırı pozlayacaktır. İşte nötr yoğunluk – ND filtreleri tamda
burada işe yarayacaktır. ND filtreler, renk niteliğini etkilemeden ışık yoğunluğunu azaltmak ve
aşırı aydınlık bir harici sahnenin ışık yoğunluğunu düşürmek ve günışığının parlaklığını içteki
ışığa dengelemek için kullanılır.
11.2.2.4.Renk Filtreleri
Ateş ışığı, ay ışığı, güneş batışı gibi gerçek etkileri taklit etmek ya da

sahneyi

renklendirmek için renkli filtreleri kullanabiliriz

11.3. Işığın Yönü
•

Cephe ışığı: Çoğu zaman normal ışık diye adlandırılır. Nesnenin gölgesi yoktur.

Derinlik hissi ve üçüncü boyut etkisi oluşmaz. Renklerin ton skalası kısıtlıdır. Pozlama hatası
daha az olur. Konu ne kadar dikkat çekici olursa olsun cephe ışığının kullanıldğı çekimler hatıra
fotoğrafı etrafında döner durur. Pamukkale her fotoğrafçının ilgi alanı içindedir. Ancak
aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi seçilen ışık fotoğrafı sıradanlaştırmıştır.
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•

Ters Işık: Işık karşınızda veya ona yakın noktadadır. Şiddet aralığı çok

fazla olur; siluetler ortaya çıkar. Nesnede, ışık geçirgen değilse, monokrom /siyah-beyaz
etki fazla olup, renkler belirgin değildir. Işığın açısına göre nesne üzerinde ışık çizgileri
oluşur. Işık geçirgen nesnelerde (buz, yapraklar vs.) ise renkler daha kuvvetli ortaya
çıkar ve arka fon az pozlandığından koyulaşır. Bu sayede sadelik sağlanır. Pozlama
hatası çok fazladır. Ancak ışığı tanır ve onu doğru zamanda kaşınıza alırsanız, aşağıdaki
örnekte görüldüğü gibi farklı ve etkileyci bir Pamukkale görüntüsü elde edebilirsiniz.
*Bu bölümde kullanılan fotoğraflar; İbrahim Zaman, Işık ve Zaman, Fotoğraf Dergisi,
Sayı 83-86-87
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Çekmiş olduğunuz konun formunu ortaya çıkarmak veya çerçeve ışığı elde etmek
istiyorsanız yine ters ışıktan yararlanabilirsinz.
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•

Tepe Işık: Güneş ışınlarının yüksek açılarla geldiği gün ortasında oluşur.

Nesnelerin tepeleri ve bir yüzleri aydınlıktır. Gölgeler kısa, derinlik hissi zayıftır. Renkler
doygun değil, kontrast yüksektir.
•

Yanal Işık: Işığın gün doğumu ve batımında geliş açısı düşük değerlere kadar

indiğinde, atmosferde daha uzun yol aldığından renk ısısı değişir. Açının azalmasına doğru
orantılı olarak, ışığın rengi sarıdan kırmızıya doğru değişir. Geliş açısıyla doğru orantılı olarak
ışığın şiddeti azalır, kontrast düşer, gölgeler uzar. Derinlik hissi ve renk ton skalası fazladır.
Rölyef etkisinden dolayı, nesnelerin dokularının en iyi görüldüğü ışıktır.
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Yukarıda görülen fotoğraflarda ışığın yönü ve etkisini algılayabilmekteyiz. Sol taraftaki
cephe ışığı ile aydınlatılmış resimde kabul görülebilecek bir kabartma olmasına karşın sağ
taraftaki resimde kullanılan yanal ışık ile vurgulamak istediğimiz bölgeler, ışığın gücü ile ön
plana çıkarılmıştır.
Aşağıda görülen iki fotoğraftada benzer etkiyi görmekteyiz. Yanal ışık sayesinde aynı
açıdan çekilen fotoğraftaki kabartmaları net olarak seçebiliyoruz. Örnekte yer alan ilk
fotoğrafta ise, kabaca baktığımızda kocaman bir kaya kütlesi olarak karşımıza çıkıyor.
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Aşağıda görünen örnek, ters ışık ve yanal ışık birleşimi sonucu ortaya çıkmış etkileyici
bir manzara görünümüdür. Güneşin ışınlarının dik geldiği yaz aylarında ters ışıktan
faydalansanız dahi böyle bir resim elde edebilmeniz mükün değildir. Güneşin yatay düzlemde
kaldığı sonbahar mevsimi bu tarz fotoğraflar için uygun bir zamandır.
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•

Yansıyan ışıklar / Homojen ışık: Kapalı, parçalı bulutlu havalarda veya

ışık geçirgen bir nesnenin arkasından oluşan ışıktır. Gölgeler, yansıma etkisi ve derinlik
hissi azdır veya hiç yoktur. Renkler pastel tonlara kayar, canlı olmamakla birlikte
gölgenin parlaklığına bağlı olarak daha iyi görülür, doygundur ve ton skalası
zenginleşir. Işık eğer renkli bir nesneden geçerek veya aralarından yansıyarak geliyorsa,
fotoğrafa konu olan nesnenin rengi, gelen ışığın renginden etkilecektir.
Yansıyan ışık sayesinde etkileyici görünümler elde edebilirsiniz.

•

Alt ışık: Işığın konunun göz seviyesinin altında konumlandırıldığı ışık

şeklidir. Genel olarak gölgeler iri ve uzun, kontrast fazla olur. Korku filmlerinde yaygın
olarak kullanan bu ışık şekli ile efektif etki yaratılır.
Işığın Yönün aynı çerçevede nası farklı etkiler yarattığına dair örnekler:
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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- Beyaz ayarı neden yapılmalıdır?
2- Filtre kullanım yerleri nelerdir?
3- Yanal ışığın görsel etkileri nelerdir?
4- Cephe ışığın görsel etkileri nelerdir?
5- Görsel açıdan en etkili ışık yönü nedir?

1) Mavi ışığı hangi renk filtreler ile düzeltir beyaza çeviririz? (ORTA)
a) Turuncu
b) Sarı
c) Yeşil
d) Kırmızı
e) Beyaz
11) Kelvin değeri büyüdükçe ışığın renginde nasıl bir değişim gözlemlenir? (ORTA)
a) Mavileşir
b) Sarılaşır
c) Kararız
d) Kırmızılaşır
e) Beyazlaşır
12) Yüksek rakımlarda çalışırken, geniş alanlı manzaralar çekerken, deniz kenarında, dağ
sahnelerinde ne tür filtreler kullanmalıyız? (ORTA)
a) Ultraviyole-UV
b) Renk Düzeltme Filtreleri
c) Sarı Filtre
d) Turuncu Filtre
e) Mavi Filtre
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12. TELEVİZYON IŞIĞI-DRAMATİK AYDINLATMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.

250

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
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12.1.Televizyon Işığı
Tek amacı resmi ortaya çıkarmak olan yorumsuz, adeta vesikalık fotoğraf aydınlatması
gibi bir aydınlatmadır. Birçok kameraya göre düşünülmüş bir ışıklandırma olduğu için
gölgelerden kaçınılır. Doğada tek bir gölge vardır. Tek ışık kaynağı olduğu düşünülürse!.. Bu
yüzden çok kameraya ışık yapılırken çift gölge olma tehlikesi de çoktur. Yorumsuz, net bir
resim hem TV programlarının içeriğine uygundur hem de pratiktir. Çünkü sürekli bir program
için her seferinde yeniden ışık yapılamaz. Bir kez ayarlanan ve fikslenen ışıklar genellikle
periyodik olan TV programlarının çekim saati geldiğinde kolaylıkla hazırlanır.
12.2.Dramatik Aydınlatma
12.2.1.Chiaroscuro Işığı
Karanlıkla aydınlığı vurgulayan, karanlık ve gölgeyi kontrastlayan ışık türüne
Chiaroscuro ışığı/aydınlatması denir. Bu üsluba okaadr alışığız ki, inceden inceye düşünülüp
gerçekleştirilen bir teknik olduğunu göz ardı etmeye, unutmaya yatkınızdır. Burada vurgu,
boyut üzerinedir. Hedef, bir sağlamlık ve derinlik hissi yaratmaktır. Bu etki, dikkatle denetlenen
tonsal basamaklar, derinlemesine alanlarda tonsal ayrımlar, aşamalı tonsal değrler, gölge
oluşumları ve dokusal denetimle oluşturulur.
İtalyanca’da bir sözcük olan Chiaroscuro, aydınlık-ışık (chiaro), karanlık (oscuro)
anlamına gelmektedir. Sinema ve televizyonda aydınlatmanın görsel öğe olarak önem taşıyan,
estetik boyutu, aydınlık (ışıklı) karanlık (gölgeli) alanların düzenlenmesinde ortaya çıkar.
Chiaroscuro aydınlatması adını ve tekniğini görsel sanatlarda, önce resimde ortaya konulmuş
bir yaklaşımdır. Chiaroscuro ışığı/aydınlatması, adını ve tekniğini eserlerinde yüksek kontrast
ışığı kullanan Mannerist (poströnesans 1530-1650) ve barok dönemi ressamlarından almıştır.
Chiaroscuro aydınlatmasında, aydınlatmada kontrast çok belirgindir. Konun belli yerleri
aydınlanırken, diğer yerler tümüyle karanlık kalmayacak şekilde göreli bir koyuluk içerir.
Nesnelerin bağlı ve atılan gölgeleri, yani parlak ve koyu alanlar arasındaki geçişler yumuşaktır.
•

(Örn; Caravaggio…)
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Chiaroscuro aydınlatması aydınllık ve karanlık alanlardaki kontrastlığın derecesine göre
üç ana biçime ayrılmaktadır; Rembrant aydınlatması, Cameo aydınlatması ve Silüet
aydınlatması.
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12.2.2.Rembrandt Işığı
Adını ünlü ressamdan (1606-1669) alan bir çeşit Chiaroscuro Işığıdır. Kompozisyonda
sadece önemli unsurlar aydınlatılır. Kısılmış kepenklerle spot ışıklar kullanılır. Dikkatle
yerleştirilmiş arka plan ışıkları vardır. Seçili bir aydınlatma şeklidir ve yine genellikle karanlık
arka plan söz konusudur.
Rembrant aydınlatmasında hem kompozisyon hemde içerik açısından temanın
anlatımını destekleyen alanlar ışıklıdır. Görüntü alanı içerisindeki diğer alanlar tamamen
karanlıktır. Bu aydınlatmanın ana hatları görüntüde görseldeğerlendirmede gölgeli ışıklı
lekelerin ve karanlık bölgelerin ilişkisi üzerine kuruludur. Chiaroscuro, aydınlatma türleri
içerisinde görüntüde derinlik etkisini en iyi yaratan aydınlatma biçimidir.
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12.2.3.Cameo Işığı
Cameo ışıklandırması Chiaroscuro ışığının en üst düzeye çıkarılmasıdır. Cameo taşı
gibi… Cameo taşı iki birleşik katmandan oluşur. Taşın üst katmanı beyaz ya da açık renkte
bir yüzeydir. (Bir çeşit madalyon gibi…)
Bu aydınlatmada, dikkatin belirli bir nokta üzerinde toplanması söz konusudur. Güçlü
nokta ışık kaynaklarıyla yapılan bir aydınlatmadır. Özellikle nesnelerin detaydaki yapı ve
boyutlarının özgün niteliğini belirleme açısından önemlidir. Cameo aydınlatmasında konunun
arkasındaki detay önemli değildir.

•

Cameo sanatçıları kişileri, resimleri ve portre profillerini üst katmana, koyu katmanı
arka plan olarak bırakarak oyarlar-kazırlar. Cameo görüntüsü sahnesi vs.. Yalındır,
manzarasızdır.
Çünkü portrelerde kullanılır.

12.2.4.Silüet Işığı:
Işık gölge kontrastlığıyla Chiaroscuro’ya benzer, ayrıca Flat ışıktır. Çünkü hacim ve
dokudan çok dış hatlara kontüre önem verir, vurgular. Cameoda figürü-şekli ışıklandırırız,
arka planı değil, siluette arka planı aydınlatırız figürü-şekli değil…
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Silüet aydınlatma ile aydınlık ve karanlık arasında dramatik zıtlık sağlanır. Salt arka
fonun aydınlatılmasından dolayı öndeki nesne tamamen karanlıktır ve nesnenin dokusu ve
tonal değerleri belirgin değildir.
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12.2.5.Flat Aydınlatma
Düz aydınlatma Chiaroscuro ışıklandırmasının tam zıddıdır… Düz aydınlatma ayrı
yönlerden gelmiş gibi görünen ışıkların difüze edilmiş(dağıtılmış) halidir. Homojen bir
aydınlatmadır. Işığın belirli bir noktadan geldiği anlaşılmaz. Çünkü dağılarak gelmesi
sağlanır. Kontür dediğimiz hatlar-kenar çizgileri yok edilmiştir. Gölgeler adeta şeffaftır.
Resme yumuşaklık ve duygu verir. Leonardo Da Vinci bu tür bir ışık kullanmıştır. Renkler
tahrife uğramış adeta yeniden yorumlanmıştır.
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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. Televizyon ışığı ile dramatik ışık arasındaki farklar nelerdir?
2. Chiaroscuro ışığının özelliği nelerdir?
3. Rembrandt ve Cameo ışığı arasındaki farklar nelerdir?
4. Flat aydınlatmanın özelliği nedir?
5. Silüet ışığının özelliği nedir?

6. Işık ayrı yönlerden gelmiş gibi görünen ışıkların difüze edilmiş(dağıtılmış) halidir.
Homojen bir aydınlatmadır. Işığın belirli bir noktadan geldiği anlaşılmaz. Çünkü
dağılarak gelmesi sağlanır. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Flat ışık
b. Sinema ışığı
c. Ter ışık
d. Yanal ışık
e. Silüet ışık
7. …………………… ile aydınlık ve karanlık arasında dramatik zıtlık sağlanır. Salt arka
fonun aydınlatılmasından dolayı öndeki nesne tamamen karanlıktır. Boşluğa uygun
düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dramatik aydınlatma
b. Sinema ışığı
c. Ter ışık
d. Silüet ışık
e. Yanal ışık
8. Karanlıkla aydınlığı vurgulayan, karanlık ve gölgeyi kontrastlayan ışık türüne ne denir?
a. Dramatik aydınlatma
b. Sinema ışığı
c. Chiaroscuro ışığı
d. Ter ışık
e. Yanal ışık
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9. Bu aydınlatmada, dikkatin belirli bir nokta üzerinde toplanması söz konusudur. Güçlü
nokta ışık kaynaklarıyla yapılan bir aydınlatmadır. Özellikle nesnelerin detaydaki yapı
ve boyutlarının özgün niteliğini belirleme açısından önemlidir. Bu tanımlaya uygun
düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cameo ışığı
b. Rembrandt ışığı
c. Silüet ışığı
d. Cephe ışığı
e. Yanal ışık

Fotoğraftaki ışık türüne ne ad verilir?

10.
a.
b.
c.
d.
e.

Rembrandt ışık
Sinema ışığı
Ter ışık
Yanal ışık
Silüet ışık
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13. SES VE MİKROFON
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13.1.Ses
Sıvı, katı, gaz ortamlarında 16Hz - 20000Hz arasındaki insan kulağının algılayabileceği
basınç değişiklikleri SES olarak tanımlanmaktadır.
Ses,titreşimlerden oluşan bir enerji türüdür.
Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu çok
net görebiliriz.
İnsanların ses çıkarması da titreşimle olur. Gırtlağımızda bulunan ses telleri
akciğerlerimizde bulunan hava ile titreşerek ses çıkmasını sağlar.
Ses Kirliliği: Sesin abartılı ve gelişi güzel kullanılması sonucu ortaya çıkar. Ses
kirliliğine gürültü denir. Ses kirlilikleri insan sağlığı için çok zararlıdır.
İnsan kulağı 16 Hz-20 Khz. arasındaki sesleri işitebilir. Digital ses 48 KHz’dir.
Saniyede 16 kez tekrarlanan basınç değişiklikleri insan kulağı tarafından algılanabilir.
İnsan kulağının hissedebileceği en az ses şiddeti 1 desibeldir.
İnsan kulağının tahammül edeceği maksimum ses şiddeti 10-4 Watt / cm2 olup 120
desibele eşittir.
İnsanın akciğerinden dışarı çıkartılan havanın, gırtlak yapısı ve ağız hareketleriyle
basıncının değiştirilmesi yardımıyla insan sesi oluşur.
İnsan vücudundan çıkan havanın basıncını kontrol edebilir. Bu sayede sesini azaltıp
çoğaltırken bazı ses frekanslarını kullanarak konuşabilir, şarkı söyleyebilir, bağırabilir,
fısıldayabilir.
İnsanların bu yapısı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Şişman bir insan ile zayıf bir insan
arasında ses frekans farkı vardır. Erkek ve kadınlar arasında da fark bulunur. Bas sesin frekansı
düşük, tiz seslerin ise frekansı yüksektir.
Sesin kullanımına yönelik sinema ve telivizyonda yer alan uzmanlık alanları
farklılaşmaktadır. Bunlar:
-

Tonmaister
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-

Ses mühendisi

-

Mühendis asistanı

-

Teknisyen

-

Teknisyen asistanı

-

Pruduktor

Tonmaister: Perfonmans dünyaasında en üst kademede en çok sözü geçen kişilerden
biridir. Dünya standartlarına gore en az üç enstrümanı orkestrada soloist kapasitesinde en az on
sene çalmış olması gerekmektedir. Dünyada bu özelliklere sahip 7- 8 tonmaister vardır.
Görevleri:
1)

Notaya sadık kalınmasını sağlamak

2)

Yorumu yönlendirmek

3)

Doğru enstrümanı seçmek

4)

Doğru kayıt ekipmanlarına karar vererek mühendisi yönlendirmek

Ses mühendisi: Sürekli teknolojiyi takip ederek, personelin psikolojik durumunu göz
önünde bulundurarak elektronik ortama en iyi şekilde aktarmaktır.
Görevleri:
1)

Doğru kayık ortamını ve doğru ortamı seçmek

2)

Gerekli kayıt cihazlarını bir araya getirmek

3)

Ortalama müzik kulağına sahip olmak

Mühendis asitanı: Teknolojiyi çok iyi takip eder. Mühendisin sağ kolu niteliğindedir.
Görevleri:
1)

Mikrofon kulaklık ve kabloları yerleştirmek.

2)

Seçilen cihazları işler konuma getirmek

3)

Mühendisin yokluğunda mühendisin işini yapabilecek kapasitede olmak
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Teknlisyen: Gerekli cihazların istenilen kombinasyonda kullanımından sorumludur.
Teknisyen asistanı: Kabloları ve mikrofonları toplar. Cihazların bakım ve
temizliğinden sorumludur.
Produktör: İki çeşit produktör vardır.
1)

Genel olarak eserin piyasaya uygunluğunu sağlayan, müzikal

anlamda bilgili, teknik anlamda bilgili kişidir.
2)

Para verip eserin çıkmasını sağlayan produktör. Executive

producer olarak bilinen kişidir.
13.2.Yapım Sırasında Ses
•

Ses Öğeleri = Görsel Öğeler =Önem ( Sese görselliğe verdiğimiz önemi vermemiz
gerekir)

•

Ses gerçek hayattaki gibi olmalı

•

Sesin canlılığı doğrudan ve yansıyan sesle sağlanır

•

Sesin etkisi ses perspektifi ile ilgilidir. Uzak ses ve yakın sesin farklı özellikleri ve
nitelikleri vardır.

•

Ses ve görüntü koşut(senkron) gitmeli.
Unutulmamalıdırki resim etkisini göründüğü anda yapar, söz ise ancak tamamlandıktan

ve anlaşıldıktan sonra etkili olur.
13.3.Ses Efekti ve Müzik Kullanımı
Ses efektleri yerinde ve başarıyla kullanılmalıdır. Gereksiz efektlerden kaçınılmalıdır.
Müzik kullanımı bir yapım sırasında 2 şekilde gerçekleşir.
1) Jenerik müziği: dikkat çekmeli programın genel yapısı ile ilgili genel bilgi vermeli
2) Fon müziği: yaratılmak istenen atmosferi oluşturmak, iletilmek istenen duyguyu
yoğunlaştırmak için kullanılır.
Müzik Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•

Müzik Konuya uygun olmalı
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•

Söyleşi, açık oturum, beyanat tipi programlarda konuşmacılar konuşurken müzik

kullanılmaz.
•

Başka bir programın simgesi olmuş müzik parçası kullanılmamalıdır.

•

Özel olarak hazırlanmış müzikler kullanılabilir

•

Kullanılan

müziklerle

ilgili

telif

hakkı

konusunda

önemle

durmak

gerekmektedir.
1.4. Yapım Sonrasında Ses İşleme
Kaydedilen herhangi bir programdaki ses kuşağı bir kaç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
görüntülerle birlikte kaydedilen senkronize ses kuşağını, anlatımı, müziği, ses efektlerini ve
atmosfer seslerini içerir. Bütün bu unsurların ya da kuşakların, son ses kuşuğının düzenli bir
seviyede akması miks edilmeyi ihtiyacı vardır. Ve iki ya da daha fazla ses kuşağı akıyorsa
onlarında duyulabilmeleri gerekir. Örneğin, anlatımı duyabilmeniz için müzik ya da arka plan
sesinin seviyesinin alçaltılması gerekir Anlatım bir kez bittiğinde müzik seviyesi yükseltilebilir.
Anlatım tekrar dönünce, müziğin seviyesi tekrar düşürülebilir.
Ses kuşaklarının kurgulanması, seçilmesi ve miks edilmesi dub (seslendirme) olarak
bilinmektedir. Seslendirme işlemi selendirme stüdyoları adı verilin yayıncılık standartlarındaki
ses ve görüntü kaydı donanımlara sahip profesyoonel yerlerde gerçekleştirilir.
Bir selenrirme stüdyosunu kullanmaya ihtiyaç duyacağımız nedenlerden bazılarını şu
şekilde sıralayabiliriz:
• Doğal ya da görüntüye gore bir anlatım elde etmek
• Sinire dokunan ses kesmelerini düzleştirmek
• Kötü şekilde kaydedilmiş dış mekan seslerini iyileştirmeye çalışmak
• Müziği döşemek ya da kurgulamak
• Spot efektleri eklemek
• İkiden fazla ses kuşağının eş zamanlı olarak oynadığı yerlerde sesi miks etmek
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• Seslendirilmiş yabancı dil versiyonlarını oluşturmak
1.5. Mikrofon
Mikrofonlar sesi elektrik sinyaline çeviren elektronik aletlerdir.
Sesin elektriğe çevrilmesi, sesin havada yarattığı akustik dalgadan yararlanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Herhangi bir şekilde yayınlanan ses havada basınç değişimi yaratmakta ve bu basınç
değişimi, suya atılan taşın yarattığı dalgaya benzer şekilde, havada bir dalga iletimi şeklinde
yayılmaktadır.
Hava basıncının yarattığı etkiden yararlanılarak, mikrofonlar aracılığıyla sesin elektriğe
çevrilmesi sağlanmıştır.
Bunun tersi bir işleme, elektriğin de sese çevrilmesi mümkün olmaktadır. Elektriğin
sese çevrilmesi de hoparlörler ile gerçekleştirilmektedir.
Bu çeviri özelliklerinden dolayı mikrofon ve hoparlöre ortak bir ad olarak "SES
TRANSDUSER" i diyoruz.
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Mikrofon yardımıyla sesin elektriğe çevrilmesi
Transduser kelimesi, İngilizce transducer (transdusır) dan gelme olup, dönüştürücü
anlamındadır. Örneğin, termakupl da bir transduser 'dir. O d, ısı enerjisini elektriksel enerji
haline dönüştürmektedir. Mikrofonların Yapıları ve Çalışma Prensipleri Bütün mikrofonların
yapıları,ses dalgalarının bir diyaframı titreştirmesi esasına dayanmaktadır. Her sesin belirli bir
şiddeti vardır. Bu ses şiddetinin havada yarattığı basınç ses şiddeti ile orantılıdır. Gelen hava
basıncının büyüklük ve küçüklüğüne göre ileri-geri titreşen diyaframın bu titreşimini, elektrik
enerjisine çevirmek için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlere göre de
mikrofona ad verilmektedir.
İyi Bir Mikrofonun Özellikleri
•

Duyarlılığı yüksek olmalı. Ses kalitesi nasıl? Kullanacağınız yerdeki üretilecek

bütün ses frekanslarını aynı ayarda elektriksel enerjiye çevirebiliyor mu... Diğer bir değimle
frekans karakteristiği nasıl?
•

Frekans karakteristiği; Konuşma için: 100-7000Hz, Müzik için: 30-15000Hz

olmalı.
Mikrofon direktivitesi, her frekans için aynı olmalı. Yakın konuşma : Omni mikrofon, 25
santimetreden uzak konuşma : Uni mikrofon
•

Harmonik distorsiyon küçük olmalı. (Aşırı yüklenmede zayıflatıcı (Attenatör)

kullanılır).
•

Çevre şartlarına uygun seçilmeli. (Nem, basınç, sıcaklık, mekanik, vb.)Uzun

süre arızalanmamaları gerekir. •
•

Elimizde bir yükseltecimiz var ve buna uygun mikrofon almak gerekirİhtiyaca

göre mikrofondan en iyi randımanı alabilmek için, mikrofon empedansı ile yükseltecin giriş
empedansı da mümkün olduğunca birbirine eşit olmalıdır. (Bu durum enerji transferinin bir
kanunudur
•

Bir kaynağa yük bağlanıyor. Kaynaktan maksimum enerjiyi çekebilmek için,

kaynak empedansı (direnci) ile yük empedansının birbirine eşit olması gerekir. Mikrofon içinde
aynı kural geçerlidir.
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•

Mikrofonun kullanma şekli de önemlidir

•

Örneğin bir toplantıda ellerin serbest kalabilmesi için mikrofonun yakaya

takılması gerekebilir.
•

Bir gürültü saptamasında her yönden gelen sesin alınması gerekir. Bir tiyatroda

sahnenin iki yanından gele sesin alınması gerekebilir. Bu gibi ihtiyaçlar için farklı mikrofon
kullanılacaktır.
•

Mikrofonun sadakat derecesini de bilmek gerekir. Mikrofona yapılan konuşma

veya verilen müzik çıkışta da aynı tonda çıkıyor mu?
•

Hassasiyet. Mikrofon gelen ses dalgalarını yeterli şiddette elektriğe çevirebiliyor

mu? Bu yapılamıyorsa, yükselteçte normalin üzerinde ses ayarlaması yapmak gerekli, buda
distorsiyona neden olabileceği gibi birtakım gürültü işaretlerini de arttırır.
1.5.1. Mikrofon ÇeşitleriDinamik mikrofonlarŞeritli mikrofonlarKapasitif
mikrofonlar
1.5.2. Karbon

mikrofonlarKristal

mikrofonlarElektret

mikrofonlarTelsiz

mikrofonlar

13.5.1.1.Dinamik Mikrofonlar
Dinamik mikrofonlar en çok kullanılan mikrofon türüdür.
Şu özelliklere sahiptir
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Sağlam yapılı, küçük, hafif ve oldukça iyi sayılabilecek bir frekans
karakteristiğine sahiptir. (60-10000Hz)



Maliyeti de düşüktür.



Çalışması için ayrıca bir gerilim kaynağına ihtiyaç duymadığından oldukça
geniş bir kullanım alanı vardır.



Güçlü çıkış verir.



Güçlü çıkışına rağmen sadakati (fidelity), yani ses frekansını takibi o kadar iyi
değildir.



Dinamik mikrofonlar kullanım sırasında, elektriksel alandan uzak tutulmalıdır.

Dinamik mikrofonlar şu adlarla da anılırlar: Magnetik mikrofon (Magnetic
Microphones) Hareketli bobinli mikrofon (Moving Coil Microphones)
13.5.1.2.Kapasitif Mikrofonlar
1920 'ler den beri Radyo yayıncılığında (Broad-casting) en çok kullanılan
mikrofondur.
Başlıca şu üstünlüklere sahiptir:
50 - 15000 Hz arasında oldukça geniş bir frekans karakteristiği vardır.
Distorsiyon azdır.
Empedansı büyüktür. (10 - 50 MΩ)
Bu özelliklere karşın şu tip dezavantajları vardır:
Diğer mikrofonlardan farklı olarak, bir besleme kaynağına ihtiyacı vardır.
Yükselteç ile mikrofon arası kablonun kapasitif etkisi mikrofon kapasitesini etkileyerek
parazite neden olur.
Bu etkiyi azaltmak amacıyla mikrofon içersine bir yükselteç konur.
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13.5.1.3.Kristal Mikrofonlar
Kristal mikrofonlar başlıca şu özelliklere sahiptir:
Sağlam yapılıdırlar.
Hassasiyetleri oldukça iyidir.
Frekans karakteristiği çok geniş sayılmaz. 50-10000 Hz arasındadır.
Ürettikleri gerilim yeterli büyüklükte olmadığı için mikrofon içi yükselteç ile kullanılır.
En çok kullanım alanları: Daha çok kayıt sistemlerinde, amatör haberleşmede, telsiz
mikrofonlarda kullanılır. Radyo yayıncılığına pek uygun değildir.
13.5.1.4.Karbon Mikrofonlar
Karbon mikrofonlar, bir kapsül içerisine doldurulan kömür tozlarından oluşmaktadır.
Kapsül, diyaframa bağlı hareketli bir kapak ile kapatılmıştır. Diyafram ses basıncı ile titreştikçe,
kömür tozlarını sıkıştırıp gevşetir. Kömür tozları sıkışınca direnci küçülür, gevşeyince büyür.
Böylece ön yükselteç "beyz" akımı artıp eksilir. Ve gerekli yükseltme sağlanır.
Kömür tozlarının zamanla tortulaşarak özelliklerini yitirmeleri nedeniyle de, bugün
kullanımı tercih edilmemektedir.
Bununla beraber, birçok telefonun mikrofon kapsülü, halende karbonlu mikrofon
yapısındadır.
Karbon tozundan yapılır, telefonlarda kullanılır (hala kullanıldığı telefonlar vardır) en
eski ve en basit mikrofondur.
13.5.1.5.Şeritli Mikrofonlar
Şeritli (Ribbon) mikrofonlar da dinamik mikrofonlar gibi, sabit mıknatısın magnetik
alan etkisinden yararlanılarak geliştirilmişlerdir. Şerit mikrofonlar çok hassas yapılıdırlar,
sarsıntıdan, hava akımından, etkilenirler ve gürültülü çıkış verirler.
Bu nedenle, kullanırken fazla sarsmamaya dikkat etmek gerekir. Rüzgarlı havalarda da,
açık havada kullanılmamalıdır. Düşük gerilim ürettiği için, hem kuvvetlendirici, hem de
empedans uygunluğu sağlayıcı olarak transformatörlü üretilir.
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Hassas olması nedeniyle, düşük frekanslı sesleri (bas) dahi rahat alır ve frekans
karakteristiği geniştir. Bu nedenle müzik nakli için çok uygundur.

13.5.1.6.Elektret Mikrofonlar
Kristal mikrofon benzeri yeni bir tip mikrofondur.
Elektret mikrofonların başlıca özellikleri:
Yapımı kolay ve ucuzdur.
Frekans karakteristiği geniş ve düzdür. Yani alçak ve yüksek frekanslı sinyalleri dengeli
olarak algılarlar
Küçük boyutlu olduğundan kullanımı kolaydır. (Örneğin yakaya takılabilmektedir.)
Önlem alındığında distorsiyonsuz bir çıkış yapılabilir.
En iyi özelliklerinden biri de, özel besleme gerilimine gerek bulunmamasıdır.
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Bölüm Soruları
1. Bir yapım sırasında ses nasıl olmalıdır?
2. Müzik Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar nelerdir?
3. Dinamik mikrofonun özellikleri nelerdir?
4. Yapılarına göre mikrofon çeşitleri nelerdir?
5. Radyo yayıncılığında en çok kullanılan mikrofonlar nelerdir?

6. Dünya standartlarına göre en az üç enstrümanı orkestrada soloist kapasitesinde en az on
sene çalmış olması gerekmektedir. Bu tanımlaya uygun düşen ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tonmaister
b. Ses mühendisi
c. Prodüktör
d. Yönetmen
e. Teknsiyen

7. ……………........ dikkat çekmeli programın genel yapısı ile ilgili genel bilgi vermelidir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fon müziği
b. Popüler müzik
c. Jenerik müziği
d. Müzik şiddeti
e. Sesin şiddeti

8. Ses kuşaklarının kurgulanması, seçilmesi ve miks edilmesine ne ad verilir?
a. Dub – seslendirme
b. Kayıt
c. Record audio
d. Ses
e. Bütünleşik ses
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9. Elektriğin sese çevrilmesini gerçekleştiren alete ne ad verilir?
a. Mikrofon
b. Ekolayzır
c. Hoparlör
d. Bass
e. Hertz
10. Sağlam yapılı, küçük, hafif ve oldukça iyi sayılabilecek bir frekans karakteristiğine
sahiptir. En çok kullanılan mikrofon türüdür. Çalışması için ayrıca bir gerilim kaynağına
ihtiyaç duymaz. Bu tanımlamaya uygun mikrofon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dinamik
b. Karbon
c. Şeritli
d. Kapasitif
e. Telsiz
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14. SES VE MİKROFON II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
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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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14.1. Sesi Toplama Doğrultusuna Göre Mikrofon Çeşitleri
•

“Omnidirectional” mikrofonlar, teorik olarak bütün doğrultularda gelen sesleri toplar.

Geri plandaki ortam seslerini kaydetmede kullanılırlar.
•

•

“Unidirectional” mikrofonlar, sadece tek doğrultuda gelen sesi aktarmada kullanılırlar.

•

“Bidirectional” mikrofonlar, iki doğrultuda gelen sesi aktarmada kullanılırlar.
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“Cordioid” mikrofonlar, en yaygın kullanılan mikrofon tipidir. Mikrofona en yakın sesi
alır, geri plandaki seslere duyarlı değildir.
14.2. Kullanım Şekıllerıne Göre Mikrofonlar
•

El Mikrofonu

•

Yaka Mikrofonu

•

Telsiz Mikrofonu

•

Boom (Shotgun /Tüfek) Mikrofonu

14.2.1. El Mikrofonu
Elde tutmak için dizayn edilmiş mikrofon tipidir. Genel olarak dinamik mikrofon
türüdür.
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14.2.2. Yaka Mikrofonu (Lavaliere Microphone)
Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderme
prensibine göre üretilmişlerdir. En büyük özellikler diğer mikrofonlara nazaran boyutlarının
küçük olmasıdır.Yaka mikrofon, set halindedir. Bir dinamik mikrofon, mikrofon için rüzgar
başlığı ve filtreler, yakaya veya herhangi bir yere tutturmak için maşa bulunmaktadır.

Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderme
prensibine göre üretilmişlerdir. En büyük özellikler diğer mikrofonlara nazaran boyutlarının
küçük olmasıdır.
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Yaka mikrofon, set halindedir. Bir dinamik mikrofon, mikrofon için rüzgar başlığı ve filtreler,
yakaya veya herhangi bir yere tutturmak için maşa
Yaka Mikrofonu Yerleştirme
Yaka mikrofonu kullandığımız ismiyle anlaşılacağı gibi genelde röportajlarda veya
sunucu çekimlerinde konuşan kişinin rahat hareket edebilmesi, ellerini kullanabilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
Mikrofonun Takılması:
Yaka mikrofonu telli veya telsiz olsa da mikrofon şekli aynıdır ve mikrofonu yakaya
tutturmak için bir maşa sistemi kullanılmaktadır. Maşa yakaya tutturulur. Bu sırada mikrofon
ses kaynağına yani konuşan kişinin ağzına doğru yönlendirilir.
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Yaka mikrofonu genelde elbise yakasına veya gömleğe takılmaktadır. Eğer mikrofon kumaşa
temas ederse bu gürültü istenmeyen bir şekilde kaydedilir. Bu nedenle sıkı bir şekilde takılmalı
ve mikrofon başlığı hiç bir yere temas etmemelidir.
Mikrofonun Uzaklığı
Kadınlarda ses yönü aşağıya doğru olduğundan yakanın altına veya göğüs hizasına,
erkeklerde ise ses yukarı hareket ettiği için biraz daha yukarıya takılmalıdır. Eğer yaka
mikrofonu çok yukarıya yani boğaz altına doğru bağlanırsa ağızdan çıkan sesi tam olarak
alamaz ve ses gırtlaktan gelen sesle birlikte boğuk, bas olur.
Rüzgar Etkisi
Yaka mikrofonunu kullanılırken eğer rüzgar varsa mikrofonun çalışmasını
engelleyebilir. Rüzgar mikrofona devamlı olarak basınç yaptığında mikrofon diyaframı
tetiklenir ve diyafram diğer seslere tepki veremez, elektriksel sinyale çeviremez.
Rüzgarın yönü ve cinsi çok önemlidir.Eğer konuşmacı rüzgarı arkasına alabiliyorsa
vücudu ile rüzgarı engeller ve daha iyi bir ses alınabilir.
Eğer konuşmacı rüzgarı yandan alıyorsa mikrofona bir rüzgar başlığı takılarak rüzgar
engellenebilir.
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Eğer rüzgar tam cepheden geliyorsa ve bu durum kaçınılmazsa, rüzgar değişkenlik
gösterip yön değiştiriyorsa veya aşırı şiddetliyse o zaman en kuvvetli rüzgar başlığını takmayı
deneyebiliriz. Hatta bu da rüzgar sesini engellemiyorsa yaka mikrofonunu elbise içine takmak
kaçınılmaz olacaktır
Mikrofonun Görünmemesi Sağlanabilir.
Özellikle drama ve belgesel çekimlerinde mikrofonun görünmesi doğallığı
bozacağından istenmeyen bir durumdur. Yaka mikrofonu kullanmak zorunluysa ve
görünmemesi isteniyorsa tek çare mikrofonu elbise içine yerleştirmektir.
Elbise içine yerleştirilen yaka mikrofonu konuşmacının hareketleriyle kumaşa çarparak
gürültüyü alacaktır. Bu nedenle yaka mikrofonunu takan kişinin hareket etmemesi en uygun
durumdur. Ancak hareket etmesi kaçınılmazsa yapılacak en güzel şey yaka mikrofonuna tüylü
bir rüzgar başlığı takarak kumaştan uzaklaşmasını sağlamak veya kumaşa iyice tutturarak
kumaşla birlikte hareket edecek bir yastık sistemi yaratmaktır. Mikrofonu iyice kumaşa veya
vücuda bantlamak da iyi bir çözümdür.
Önemli Uyarılar
Yazın yaka mikrofonu kullanılacağında sunucunun tshirt giymemesi konusunda kendisi
ile önceden konuşulmalıdır. Kışın da aynı durum kazak ve boğazlı kazak için geçerlidir.
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Yaka veya takacak yer olmayan elbiselerde yaka mikrofonu düşebilir, kayabilir, yönü
değişebilir,

kumaşa

sürtebilir.

Bu

nedenle

durumu

zorlamamakta

yarar

vardır.

Yaka mikrofonu kullanıldığında mutlaka prova alınarak ses dinlenmelidir. Kayıt sırasında ise
kulaklık ile ses dinlenmeli ve çekimden sonra kontrol edilmelidir.
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Mikrofon, masaya konularak, elde tutularak veya başka şekillerde kullanılmamalıdır.
Gömlek, V yaka giyinmiş veya dekolte elbiseli kadınlarda yaka mikrofonu takarken bir başka
kadından yardım alınması tavsiye olunur.
14.2.3. Telsiz Mikrofon
Bir Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya
göndermek mümkündür. Telsiz mikrofonlar bu prensibe göre üretilmişlerdir.
Telsiz verici ve alıcılar ülkenin telsiz kullanma yasasına uygun frekanslarda UHF veya
FM türlerde üretilirler.
Enstrümanlara takılabilen şekilde, el mikrofonu şeklinde veya kulaklık ile beraber
kullanılabilecek şekilde üretilen modelleri üretilmektedir. Telsiz mikrofonlar kamera üstlerine
alıcı devre monte edilerek çekim amaçlı da kullanılmaktadır.

14.2.4. Tüfek Mikrofon (Shotgun – Boom Microphone)
Yönlendirilmiş mikrofon türüdür. Televizyon ve sinema setlerinde sıklıkla tercih
edilen bir mikrofon olan boom mikrofon konunun seslerinin doğal olarak alınmasını sağlar.
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14.3.Ses Depolama Ortamları
Gramofon, Pikap, CD, CDDA, DAT, DCC, DDCD, DVD-A, DataPlay, DualDisc
HDCD, Kaset, MD, Plak, Play Tape, SACD, Teyp, XRCD
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Bölüm Soruları
1) Sesi Toplama Doğrultusuna Göre Mikrofon çeşitleri nelerdir?
2) Kullanım Şekillerine Göre Mikrofon çeşitleri nelerdir?
3) Mikrofon neden belirli bir uzaklıkta olmalıdır?
4) Tek yönlü mikrofonlara ne ad verilmektedir?
5) Çok yönlü mikrofonlarla tek yönlü mikrofonlar arasında ne fark vardır?

6) Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderme
prensibine göre üretilmişlerdir. En büyük özellikler diğer mikrofonlara nazaran
boyutlarının küçük olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya uygundur?
a. Yaka mikrofonu
b. El mikrofonu
c. Dinamik mikrofon
d. Boom mikrofon
e. Elektret mikrofon
7) …………………………. ses yönü aşağıya doğru olduğundan yakanın altına veya
göğüs hizasına, ………………….. ise ses yukarı hareket ettiği için biraz daha yukarıya
takılmalıdır. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a. Kadınlar/Erkekler
b. Şiddetin/yönü
c. Erkekler/Kadınlar
d. Rüzgâr/Şiddetin
e. Ortamın/Yoğunluk
8) Yönlendirilmiş mikrofon türüdür. Televizyon ve sinema setlerinde sıklıkla tercih edilen
bir mikrofon olan ………………………. konunun seslerinin doğal olarak alınmasını
sağlar. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yaka mikrofonu
El mikrofonu
Telsiz mikrofon
Boom mikrofon
Elektret mikrofon
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9) Aşağıdakilerden hangisi ses depolama aygıtlarında biridir?
a. MD
b. SDS
c. VHS
d. B-MAX
e. PRx
10) ……………………… mikrofonlar, sadece tek doğrultuda gelen sesi aktarmada
kullanılırlar. Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Omnidirectional
b. Unidirectional
c. Bidirectional
d. Dirirectional
e. Contexttional
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