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GİRİŞ
GİRİŞ
Ş

Sevgili Öğrencimiz,
Televizyonculuk, her şeyden önce görsel bir sanattır. Bu sebeple insan için göz ne
kadar önemliyse, televizyon yayıncılığı için de kamera o derece önemlidir.
Profesyonel kameraların kullanımı, amatör kameralara göre daha karmaşıktır.
Profesyonel kameraların birçok aksesuarları ve eklenebilir parçaları vardır, profesyonel
kameralarda çekimden önce pek çok ayar yapılması gerekir.
Temel kamera bilgisi, sadece kameramanların bilmesi gereken bir konu değildir. TV
ekibindeki yönetmenden resim seçiciye kadar pek çok kişi, kamera kullanımını bildiği
takdirde kendi işini daha verimli yapabilir ve kameramanla iyi bir iş birliği sağlayabilir.
Kameramanların iş sahası da sadece televizyon kuruluşlarıyla sınırlı değildir. Bir
kameraman; haber ajanslarında, sinema sektöründe, reklâmcılık firmalarında, kamu
kurumlarının, belediyelerin veya özel firmaların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde iş
bulabilir.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kameraların temel ve eklenebilir
parçalarını, kamera aksesuarlarını tanıyacak ve kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Kameranın temel parçalarını ve eklenebilir parçalarını çekime hazır hale getirme
konusunda bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kamera ve aksesuarları hakkında yerel ağ( internet) ve değişik kaynaklardan
bilgi edininiz.



Okulunuzda profesyonel kamera varsa parçaları ve aksesuarlarıyla birlikte
kamerayı inceleyiniz.



İnsan gözünün çalışma yapısını araştırınız.



İnsan gözünü kamera objektifleriyle karşılaştırınız. Bu ikisinin enzerliklerini ve
farklılıklarını saptayınız.



Profesyonel

kameraları

evlerimizde

kullandığımız

amatör

kameralarla

karşılaştırınız.


Elde ettiğiniz bilgilerden sunum oluşturarak arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

Araştırma işlemleri için okulunuzun teknik imkânlarını kullanabilir, kamera satan
firmaların internet sitelerini ziyaret edebilir, televizyon kuruluşlarını ve yapım şirketlerini
ziyaret edebilirsiniz.

1. KAMERANIN TEMEL PARÇALARI
1.1. Elektronik Kameraların Çalışma Prensibi
1.1.1. Kamera Nedir?
Kameralar televizyon yayıncılığının temel donanımlarındandır. 19. yüzyıl sonlarında
icat edilen kameralar bugün hayatımızın pek çok alanında yerini almıştır. Kameraların TV
yayıncılığı için kullanılanları dışında kişisel çekimler için amatör kameralar, bina güvenliği
için güvenlik kameraları, su altını görüntülemek için su altı kameraları ve tıbbi amaçlarla
kullanılan tıbbi gözlem kameraları gibi pek çok türü vardır.
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Video kameralar, fotoğraf makinelerinin gelişmiş hâli olarak da nitelendirilebilir.
Batı dillerinde fotoğraf makinelerinin “camera”, kameraların ise “video camera” olarak
adlandırılmaları bu tezi doğrular. Kameraları fotoğraf makinelerinden ayıran iki temel fark,
kameraların tek tek yerine seri hâlde görüntü çekmeleri ve ses kaydedebilmeleridir. Kamera
kelimesi Latince “oda” anlamına gelir. Gerçekten de kamera gövdelerinin içi karanlık bir oda
gibidir. Bu odanın ışık giren tek yeri, yani penceresi objektifidir.
Fotoğraf filmlerinin ve makinelerinin bulunması, TV kameralarının icadını hazırlayan
önemli gelişmelerdendir. Önceleri bir çark üzerine sıra ile yerleştirilen fotoğraflar hızla
döndürülerek görüntünün hareketli olduğu izlenimi uyandırılıyordu. 1895’te Fransız Lumiere
Kardeşler’in ve ABD’li Edison’un icat ettiği sinema kameraları ise saniyede 24 kare görüntü
çekerek sinemanın temelini oluşturdu. Bu yıldan başlayarak pek çok ülkede filmler çekildi,
sinema salonları kuruldu. 1920’lerde ise televizyon cihazının bulunması ile bu cihaza uygun
kameralar üretilmeye başlandı. Kameralar günümüze gelinceye değin pek çok aşamalardan
geçmişti; boyutları gitgide küçüldü, renkli çekim yapabilir hâle geldi ve pek çok yeni özellik
ile donandı.
Teknik bir tanım olarak yapmak kameralar “Görüntüden yansıyan ışığı mercek veya
objektiften yararlanarak bir düzlemde toplayan, o düzleme konulan film (sinema kameraları
için) veya ışığa duyarlı elektronik devre elemanları vasıtasıyla ışık enerjisini elektrik
enerjisine çevirdikten sonra çıkış sinyali veren, gerekirse kasete ya da dijital kayıt
birimlerine (hafıza kartı, harddisk vb.) kaydeden cihaz” olarak tarif edilebilir.” Kameralar
“alıcı” ismiyle de bilinir.

Fotoğraf 1.1: Profesyonel kamera
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1.1.2. Çalışma Prensibi
Kamera, bir televizyon görüntüsünün elde edilmesinde birinci derecede önemli olan
araçtır. Türü ne olursa olsunb ütün kameralar nesnelerden yansıyan ışıkları algılarlar.
Kamera, mercekle elde edilen görüntüyü elektriksel işlemlerden geçirerek elektronik bir
görüntüye dönüştürme işlevini yapar. Nesnelerden yansıyan ışık, mercekler aracılığı ile
kamera gövdesi içinde yer alan görüntü algılayıcıda (sensör) toplanır. Görüntü algılayıcı, bu
ışık bileşenlerini özel tarama yöntemleri ile elektriksel işarete çevrir.

Şekil 1.1: Elektronik kamera çalışma prensibi

Fotoğraf 1.2: Bir elektronik televizyon kamerasının yandan görünüşü

1.1.3. MObjektif- Göz Benzerliği
Bütün duyu organlarımızın içinde en karmaşık çalışanı gözdür. Öğrendiklerimizin çok
büyük bir kısmını gözümüz aracılığıyla ediniriz. Görme duyusunun organı göz, uyarıcısı da
ışıktır. Görmenin genel mekanizması oldukça basittir. Işıkların yaydığı elektromanyetik
dalgalar, göz merceği ile ağ tabakadaki alıcılar üzerine odaklaşır. Işık, burada bulunan ışığa
duyarlı pigmentlerde çözülmeye yol açar. Pigmentlerdeki bu çözülme, sinir akımını
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başlatacak sinir akımını harekete geçirir. Sinir akımı, görme siniri boyunca ilerleyerek
gözden çıkar ve beyne girer. Böylece görme eylemi gerçekleştirilmiş olur. Gözbebeği ise
göze giren ışığın miktarını düzenler. Bünyesindeki kaslar sayesinde ışık çok olduğunda göz
bebeği küçülür, az olduğunda ise büyür.
Gözün yapısındaki bu düzenleme kabaca bir fotoğraf makinesıne benzetilebilir.
Fotoğraf makinelerinde de gözde olduğu gibi ışığı film düzlemi denilen ışığa duyarlı yüzeye
odaklaştıran bir mercek bulunur. Herhangi bir cisimden gelen ışınlar, göz bebeğinden göze
girip, mercekten kırılarak geçer. Cismin görüntüsü ağ tabakada ters olarak gerçekleşir. Bu
arada sinir iplikçiklerinin ayrılmasıyla bir sinir akımı oluşur. Bu akımın görme siniri
boyunca ilerlemesiyle beynin arka kısmında görme olayı gerçekleşir. Birbirine benzeyen bu
iki eleman arasındaki en önemli fark, odaklaşmanın gözde merceğin şekil değiştirmesine,
fotoğraf makinesi ya da bir kamerada ise merceğin bir optik eksen üzerinde filme olan
uzaklığının değiştirilmesine bağlı olmasıdır.

Resim 1.3: Objektif-göz benzerliği

1.1.4. Ağ Tabaka İzlenimi
Gözün ağ tabakasına düşen görüntü hemen kaybolmaz. Bir süre daha orada kalır.
Gözün bu tembelliğine ağ tabaka izlenimi denir. Örneğin, kırmızı bir lekeye bir süre
baktıktan sonra gözümüzü beyaz bir kâğıda çevirsek beyaz kâğıtta kırmızı lekenin
görüntüsünün devam ettiğini görülür. Bu süre saniyenin onda biri kadardır. Karanlık bir
odada ışıklı bir cismi hızla sağdan sola çevirdiğimizde sağdan sola ışıklı bir yol görülür.
Kameranın parçalara ayırıp saptadığı fotoğraflar kısa aralıklarla gösterilince, gözün ağ
tabaka izlenimi denilen tembelliği yüzünden, bir fotoğrafın görüntüsü ağ tabakada
kaybolmadan yenisi gelir ve göz, birbirinden küçük farklarla ayrılmış görüntüleri
hareketliymiş gibi algılar. Başka bir deyişle, arka arkaya gelen donuk fotoğraflar gözü aldatır
ve beynimizde hareketli bir görüntü gördüğümüz kanısını uyandırır. Gözün bu tembelliği
olmasaydı sinema olamazdı.

6

İki fotoğraf arasında geçen zaman sırasında göstericinin örtücüsü ışığın önüne gelerek
ışığın perdeye ulaşmasına engel olur. İki görüntü arasında perde karanlıktır. Bu yüzden iki
saatlik bir sinema gösterisinde perde bir saat karanlık demektir. Fakat ağ tabaka izlenimi
yüzünden göz karanlık araları fark etmez.

1.2. Kullanım Amaçlarına Göre Kamera Çeşitleri
1.2.1 Amatör - Profesyonel Kameralar
Televizyon çekimleri için geliştirilen video kameralar yaptıkları kayıt kalitesine göre
profesyonel ve amatör olarak sınıflandırılırlar. Bir televizyon kamerasının ulusal çapta yayın
yapan bir sistem içinde kullanılabilmesi için uluslararası standartlarda frekans bant
genişliğine sahip olması gerekir. Bu tür kameralar herhangi bir elektronik cihaz satış
noktasında bulunmadığı gibi oldukça yüksek fiyatlara da satılırlar. Öte yandan tüketici
kameraları olarak isimlendirebileceğimiz amatör kameraları herhangi bir elektronik malzeme
satan dükkânda bulmak mümkündür. Bu kameralarda içlerinde küçük bant formatına sahip
kasetler kullandığından küçük formatlı kameralar diye de tanımlanabilirler.
Amatör kameralarda görüntü kaydetme cihazı profesyonel kameraların tersine kamera
kafası ve objektifle bütün bir yapı oluşturur. Bu kameraların çoğunun objektifleri de sabittir.
Önceleri amatör kameralarda tek çip (CCD, CMOS, MOS vb.) bulunurken günümüzde çoğu
amatör kamera üç çipli görüntüleme elemanına sahiptir. Profesyonel kameraların tümünde
ise üç adet çip bulunur. Çünkü doğruya en yakın renkli görüntüleri elde etmek için kırmızı,
yeşil ve mavi dalga boylarını ayrı ayrı çözecek çiplere ihtiyaç vardır.
Amatör kameralar genellikle birbirlerine
benzerler ve küçük ayrıntılarda
birbirlerinden ayrılırlar. Örneğin çoğu amatör kamera otomatik netleme, otomatik iris ve
basit bir beyaz ayarına sahiptir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde amatör
kameralarda bile görüntü kalitesi oldukça yüksektir. Amatör ve profesyonel kameraların
aralarındaki farklarından ise kullanılma süreleridir. Profesyonel kameralar işlevleri gereği
uzun süre kaliteli yayın yapabilirler. Amatör kameralarda ise bu süre fazla uzun değildir.

Fotoğraf 1.4: Amatör kamera
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Profesyonel kameraların amatör kameralara göre bir diğer üstünlükleri de ses kayıt
sistemlerinin özelliğidir. Profesyonel kameralar en az iki kanala ses kayıt etme özelliğine
sahipken amatör kameralarda aynı kalitede bir ses kaydı bile söz konusu değildir.

Fotoğraf 1.5: CCD’li profesyonel kamera

1.2.2 Analog ve Dijital Kameralar
Analog terimi “benzetme” anlamına gelen “analogy” kelimesinden gelmektedir.
Küçük format denilen V8. Hi8, VHS-C gibi kameralar 1995 yılına kadar görüntüyü sadece
analog olarak kaydetmekteydi. Analog görüntü kaydının ne demek olduğunu bir örnekle şu
şekilde açıklanır: Bir anahtarcıya elimizdeki anahtarın kopyasını yaptırırken yaptığınız iş
analog bir kopyalama işlemidir. Anahtar yaptırmış herkes anahtar kopyalama makinesini
tanır. Makinenin bir ucu asıl anahtar üzerinde hareket ederken diğer uç yeni anahtarı yontar.
Bu şekilde eski anahtarın bir kopyası üretilmiş olur. İlk kopyada çok sorun çıkmaz ama asıl
anahtarı kaybederseniz elinizdeki kopya anahtardan yeni bir anahtar üretmeye mecbur
kalırsınız. Bu yeni anahtar en baştaki anahtara çok benzese de aslında ondan farklı olacaktır.
Çünkü analog kopyalar yapılırken mutlaka bir miktar bozulma olur. Birkaç kere aynı şey
tekrarlanırsa son anahtar çalışmamaya başlar.
Peki dijital ne demek? Anahtar örneğinden hareketle, ilk anahtarı üç boyutlu şekilde
bilgisayara aktarılıp bu işlemden oluşan veri anahtar kopyalama aletine aktarılabilseydi
dijital bir kopyalama işlemi yapılmış olurdu. İlk anahtar kaybedilse bile kopya anahtar,
birinci ile tamamen aynı olacağı için sorunsuzca yeni kopyalar üretebilecekti.
Analog kameralar, ürettikleri görüntüyü elektrik sinyalleri olarak kaydeder. Dijital
kameralar ise sayılara dönüştürerek kaydeder. Görüntüyü sayılara dönüştürerek kaydetmenin
pek çok yararı vardır. Görüntü kalitesi daha iyidir. Daha da önemlisi kasetteki görüntü bir
bilgisayara aktarılabilir, hiç kayıpsız kopyalar yapılabilir. Bunun dışında dijital kameraların
görüntülerinden istenilen görüntü seçilip resim olarak kaydedilebilir. Ayrıca kayıt devam
ederken geçmiş kayıtlar da seyredilebilir.
Tüm bu avantajlarına ragmen dijital kameralar her zaman, her şart altında daha iyidir
gibi bir sonuca varılamaz. Fakat konuyu biraz basitleştirerek “Aynı özelliklere sahip dijital
ve analog kameralardan dijital olan daha iyidir.” gibi bir genelleme yapılabilir.
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Fotoğraf 1.6: Dijital kamera

Fotoğraf 1.7: Analog kamera

1.2.3 Kullanım Amaçlarına Göre Kamera Çeşitleri
Elektronik kameraları kullanım amaçları doğrultusunda üç sınıfa ayırabiliriz:
1. Stüdyo kameraları
2. EFP kameralar
3. ENG kameralar
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1.2.3.1 Stüdyo Kameraları
Bu kamera türü stüdyo içerisinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Çalışabilmeleri için
stüdyo içinde özel düzenlenmiş donanıma ihtiyaç duyulur.Bu sistem kurulduktan sonra
kesintisiz kullanılabilirler. Ancak günümüzde yalın olarak stüdyo kamerası üretimi
durdurulmuş denecek kadar azdır. Bunun yerine EFP kameralar bir sisteme bağlanabilecek
biçimde üretilerek stüdyo kamerası olarak kullanılabilmektedir.
1.2.3.2 EFP Kameralar (Electronic Field Production)
Birden fazla kameranın aynı anda ve kesintisiz beraber kullanılmaları yöntemine
dayanır. Bu tür kameralar da kullanılabilmeleri için ek donanıma ihtiyaç gösterirler.
Televizyon programlarının açık havada veya stüdyoda çekilmesinde genel olarak bu
kameralar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu türden kameralar genellikle şehir gerilimi ile
çalışırlar. EFP kameraların yoğun olarak kullanılmasındaki amaç, canlı (live) yayın yapan
programların kaydedilmesi değildir. Temel kullanım amacı, kaydedilmiş program
görüntülerinin daha sonra yapılacak kurgu aracılığı ile bağımsız program durumuna
getirilmesidir. Bu sistemin ihtiyaç duyacağı ek donanımlar en yalın haliyle kamera kontrol
üniteleri ve kamera ayar üniteleridir.
1.2.3.3 ENG Kameralar (Electronic News Gathering)
Teknolojideki gelişmeler yalnızca stüdyolarda kullanılabilen kameraları uzun
sayılamayacak bir süreç içerisinde dışarıda kullanılabilecek duruma getirdi. Bu yeni durum
kamera teknolojisi ve kullanımında devrim oluşturdu. O güne kadar film ile yapılabilen
haber toplama işi yerini tamamen ENG kameralara bıraktı. Bu gelişme televizyonlara haber
toplama işine hız kazandırmasının yanı sıra parasal kazanımlarda sağladı. Bir kez kullanılan
görüntü kayıt bandı defalarca kullanılmaya başlandı. Bu kamera tipinin temel işlevi haber
toplamaya yönelik üretilmiş olmasıdır. ENG kameralar, omuzda kolaylıkla taşınabilecek
yapı ve ağırlıktadır. Daha düşük ışık koşullarında ve batarya kullanılarak çalıştırılabilirler.
Diode-Gun görüntü tüplerinin üretilmesiyle enerji kullanım oranları azalmış ve görüntü
kalitesi yükselmiştir.
ENG kameralar günümüzde yalnızca haber toplama alanında kullanılmamaktadır.
Sağladığı avantajlardan dolayı, belgesel yapımında, tanıtma programlarında, reklâm
programlarının çekiminde ve daha pek çok alanda verimli biçimde kullanılabilmektedirler.
Stüdyolarda ek donanımlar kullanılarak stüdyo kamerasına dönüştürülme imkânına da
sahiptirler. Bu durumda kamera kontrol ünitesi ve kamera ayar ünitesine bağlı değilse ENG
kamera olma özelliğini sürdürecek ve bağımsız görüntü üretmeye devam edecektir. Söz
konusu ünitelere bağlı çalıştığı takdirde özelliğini yitirerek bir EFP kameraya dönüşecektir.

10

1.2.4. Sinema Çekiminde Kullanılan Filmli Kameraların Özellikleri

Şekil 1.8: Film kamerasının yapısı

Sinema kamerası, kısa aralıklarla fotoğraf çeken bir fotoğraf makinesine benzetilebilir.
Kamerada bir çerçevenin ışıklanma prensibi fotoğraf makinesinin aynısıdır. Kamerayı
fotoğraf makinesinden ayıran özellik, kameranın kısa sürede çok sayıda fotoğraf çekmesidir.
Normal çevirimlerde bu sayı, saniyede 24 çerçevedir. Çünkü göstericide de film saniyede 24
çerçeve geçer. (Televizyonda saniyede 25 çerçevedir.) Kısa aralıklarla fotoğraf çeken böyle
bir makinenin başlıca iki özelliği olmalıdır:



Kısa süre içinde filmi eşit aralıklarla pencere önüne getirebilmeli ve ışıklama
süresi boyunca hareketsiz tutulabilmelidir.
Filmin bir çerçeveden ötekine geçişi sırasında pencerenin önünü kapatarak
ışığın film üzerine düşmesine engel olmalıdır.

Film kameralarında birinci işi yapan tırnak veya tırnaklar (perfore’ler), ikinci işi yapan
ise örtücülerdir.
Tırnak filmin kenarındaki deliğe girer, filmi bir çerçeve aşağı çekerek pencere önüne
getirir. Bu sırada örtücü, pencerenin önünü kapatarak ışığın duyarkatı etkilemesine engel
olur. Film, pencere önünde tam hareketsiz bir duruma gelince örtücü, pencere önünü açarak
ışığa yol verir ve duyarkatın ışıklanmasını sağlar. Işıklanmış olan çerçeve aşağı inmeye
başlamadan örtücü, pencereyi kapatır. Pencere kapalı durumdayken tırnak, filmi bir çerçeve
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aşağı çeker ve ışıklanmamış çerçevenin pencere önüne gelmesini sağlar. Film hareketsiz
konumdayken örtücü açılarak yeni çerçeve ışıklanır. Bu işlem saniyede 24 kez tekrar edilir.
Kameranın parçalara ayırıp saptadığı fotoğraflar kısa aralıklarla gösterilince, gözün
ağtabaka izlenimi denilen (ağtabaka izlenimi: gözümüzün ağtabakasına düşen görüntü aynı
anda kaybolmaz, bir süre daha orada kalır, bu süre saniyenin onda biri kadardır.) tembelliği
yüzünden, bir fotoğrafın görüntüsü ağtabakada kaybolmadan yenisi gelir ve göz, birbirinden
küçük farklarla ayrılmış görüntüleri hareketliyimiş gibi algılar.

Şekil 1.9: Makara filmi

Sinema ve dizi kameralarında kayıt, filmin üzerine yapıldığı için hatalı çekimlerde
geri alma mümkün değildir. Kaydedilen film yalnış çekildiyse bir daha üzerine kayıt
yapılamaz. Bu nedenle maliyeti yüksektir. Görüntü kalitesi kullanılan filme bağlı olmakla
birlikte diğer kameralara oranla daha kalitelidir.
Sinema kameraları, en fazla görüntü derinliğine sahip olan kameralardır.

1.3. Kameranın Temel Parçaları
Kameralar temelde üç parçadan oluşur: görüntüyü toplayan objektifler, bu görüntüyü
elektronik sinyale dönüştüren ve kaydeden gövde, kameramanın çektiği görüntüyü görmesini
sağlayan bakaç. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

1.3.1 Objektifler
Objektifler, birden fazla mercek içeren, fotoğraf makinelerinde ve kameralarda
görüntü toplamaya yarayan iki tarafı açık tüplerdir. Merceği ise “Bir tarafı küresel diğer
tarafı düz olan, camdan yapılan ve bir ışık demetini kırarak belli bir noktaya düşüren saydan
cisim” olarak tanımlayabiliriz. Kameralar dışında görüntüyü seyretmek, kaydetmek veya
nakletmek amacıyla kullanılan fotoğraf makinesi, dürbün, teleskop, mikroskop gibi
cihazlarda da objektifler kullanılır.
Objektifin temel görevi, içindeki mercekler vasıtasıyla dış dünyadaki görüntüleri
toplayarak kamera gövdesine ulaştırmaktır. Objektifin en önünde bulunan mercek görüntüyü
toplar, bu görüntü daha arkalardaki merceklerden aynasal yansıyarak kamera gövdesine

12

ulaşır. Kamera gövdesinde bulunan görüntü algılayıcı sensörler bu görüntüleri elektronik
sinyallere çevirir.

Şekil 1.10: Objektif kesiti

Amatör kameralardaki objektifler, kamera gövdesine sabitlenmiştir; bu objektiflerin
çıkartılıp yerlerine başka objektifler takılması mümkün değildir. Amatör kamera
objektiflerinin çok fazla ayar düğmeleri de bulunmaz.

Fotoğraf 1.11: Kamera objektifi

Profesyonel kameraların ve bazı yarı profesyonel kameraların objektifleri ise takılıp
çıkartılabilir. Bu özellik, çekimin niteliğine göre farklı türde objektif kullanabilmemize
imkân sağlar.
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Fotoğraf 1.12: Bazı objektif türleri

Profesyonel objektiflerin üzerinde bazı ayarlamalar için üç adet “halka” veya diğer
adıyla “bilezik” vardır. Bunlar, önden arkaya doğru sırasıyla netlik halkası, zum (zoom)
halkası ve diyafram (iris) halkasıdır. Kameralar otomatik netlik konumundayken en
yakındaki nesneyi ve mümkün olan en geniş alanı net gösterecek şekilde çalışırlar.

Fotoğraf 1.13: Objektif Bilezikleri

Netlik halkası: Objektif üzerindeki netlik ayar düğmesi elle ayarlama (manuel)
konumuna alındığında kameraman netlik bileziğini sağa-sola çevirerek istediği
kişilerin/nesnelerin net veya bulanık görünmesini sağlayabilir. Netlik bileziğinin üzerinde
metre veya feet gösteren rakamlar vardır. Örneğin netlik bileziği 5 metreye ayarlandığında 5
metre uzaklıktaki cisimler ve etrafında bir alan net olacak, daha öndeki veya arkadaki
cisimler bulanık (flu) görünecektir. Netlik ayarlanırken çekimi yapılan konuya sonuna kadar
optik yaklaşılması (zoom in) ve sonrasında netlik bileziğiyle ayarlama yapılması daha iyi
sonuç alınmasını sağlar.
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Zum (zoom) halkası: Zum bileziği, kameranın konumunu değiştirmeden kişi veya
nesnelere yakınlaşmayı veya bunlardan uzaklaşmayı sağlar. Bu merceksel yani optik
yakınlaşma ile kamera hiç hareket etmediği hâlde bir odanın tümü görüntülenebileceği gibi
sadece bir kişinin yakın plan çekimi de yapılabilir. Merceksel yakınlaşma ve uzaklaşma
hareketlerini zum bileziğinin yanı sıra, objektifin sağ tarafında bulunan zum motoru ile de
yapmak mümkündür.
Diyafram (iris) halkası: Objektifin üzerindeki son halka diyafram halkasıdır. Bu
halka sağa-sola çevrildiğinde objektifin içindeki perde genişler veya daralır, bu şekilde
gövdeye girecek ışık miktarı düzenlenir. Diyafram ayarının detayları ileriki modüllerde
ayrıntısıyla verilecektir.
Objektiflerin sağ tarafında kamera elceği bulunur. Kamerayla omuzda çekim
yapılırken sağ el bu kayıştan geçirilerek cihazın iyi kavranması sağlanır. Kamera elceğinin
üzerinde çeşitli ayar düğmeleri de vardır. Sağ el başparmağı altına denk gelen REC
düğmesiyle kayda girilip çıkılabilir, zum düğmeleriyle optik yakınlaşma-uzaklaşma
hareketleri yapılabilir. Elcek üzerinde diyafram (iris) bileziğini kontrol eden düğmeler de
vardır.
Objektiflerin önlerine güneşlikler ve filtreler gibi değişik amaçlara dönük malzemeler
takılabilir.
Objektifler temelde sabit odak uzaklıklı ve değişebilir odak uzaklıklı olmak üzere iki
grupta incelenir. Sabit odak uzaklıklı olanlar da kendi arasında geniş açılı, normal açılı ve
dar açılı olmak üzere üçe ayrılır. Şimdi bu profesyonel objektif türlerini tanıyalım.
1.3.1.1. Geniş Açılı Objektifler
Kısa odak uzaklıdır. Küçük bir odanın veya arabanın içi gibi dar bir alanda, insan
gözünün görebileceğinden daha geniş bir çerçevede görüntü çekebilir. Küçük mekânlarda
kameramanın daha çok şeyi çerçeve içine sığdırabilmesini ve rahat hareket etmesini sağlar.
Geniş açılı objektifler 100 dereceye yakın görüntü toplayabilir (Etrafımız toplam 360
derecedir.). Bu tip objektifler yakındaki nesneleri olduğundan daha büyük, uzaktakileri ise
olduğundan daha küçük gösterir. Bu sebeple geniş açılı objektifler yakın portre çekimlerinde
kötü sonuç verir; kişinin burnu yüzün diğer bölümlerine göre daha büyük ve izleyiciye daha
yakın görünür. Bu tip objektifler diğer objektiflere kıyasla daha kısa ve şişkin görünümlüdür.
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Fotoğraf 1.14: Geniş Açılı Objektifler

1.3.1.2. Normal Açılı Objektifler
İnsan gözünün algılamasına yakın bir görüş açısına ve çerçevelemeye sahiptir. Bu
merceklerle insan gözünün gördüğünden farklı, sıra dışı bir görüntü elde edilemez. Normal
açılı objektifler, 35 mm film kullanan çoğu fotoğraf ve film kamerası için standart
merceklerdir.
1.3.1.3. Dar Açılı Objektifler
Dar odak uzaklıklı objektifler veya telefoto objektifler olarak da adlandırılır. Bu
objektiflerle kamera pozisyonunu değiştirmeden uzaktaki nesnelerin yakınlaştırılmış ve
büyütülmüş görüntülerini elde ederiz. Dış çekimlerde; özellikle uzakta hareket eden uçak,
roket gibi araçların veya doğada yaşayan, vahşi hayvanların görüntülenmesinde kullanılır.
Bu objektiflerle netlik yapmak diğerlerine kıyasla daha zordur. Telefoto objektifler normal
objektiflere göre daha uzun ve ince görünümleriyle tanınabilir.

Fotoğraf 1.15: Dar Açılı Objektifler
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Geniş açılı ve dar açılı objektifler bakış perspektifinde bozulmalara sebep olur. Geniş
açılı objektifle elde edilen görüntülerde mekân daha geniş, dolayısıyla nesneler arasındaki
mesafe olması gerekenden daha fazladır. Yine geniş açılı objektifle çekilmiş bir görüntüde,
çok kısa bir mesafe kat eden kişi, çok uzak bir mesafeden yaklaşıyormuş ve hızlı hareket
ediyormuş gibi görünür. Dar açılı objektiflerde ise tam tersine bir perspektif yığılması vardır.
Bu objektifler nesnelerin arasındaki mesafeyi azaltır, cisimleri birbiri üstüne bindirir, hareket
hızını da azaltır.
Geniş açılı, normal açılı ve dar açılı objektifler sadece belli bir açıyla çekim
yapabildikleri için “sabit odak uzaklıklı objektifler” olarak adlandırılır.
Sabit açılı objektifler arasında, balıkgözü objektifler ile makro objektifleri de saymak
gerekir. Balıkgözü objektiflerde resmin kenarlarında bulunan nesnelerin şekli bozulmuş
gibi görünür. Görüntü dışa doğru bombelidir. Makro objektifler ise yakındaki küçük
nesneleri gözün görebileceğinden daha fazla yakınlaştırabilir. Karınca, imza, yazı, leke gibi
küçük şeyleri net ve büyük olarak gösterebilir.

Fotoğraf 1.16: Balık gözü objektifle çekilen bir görüntü

1.3.1.4. Değişebilir Odak Uzaklıklı Objektifler
“Zum (Zoom) objektifler” olarak da adlandırılır. Zum bileziği veya zum motoru ile
geniş açıdan dar açıya kadar değişik odak uzaklıklarını sağlayarak geniş bir seçim imkânı
içerir. Objektifin odak uzaklığı basit bir hareketle uzundan kısaya değiştirilebilir. Amatör
kamera objektiflerinin tümü bu türdendir. TV yapımcılığında da çoğu durumda bu tip
objektifler kullanılır.
Sinema kameralarında odak uzaklıkları objektif üzerinde milimetre değerleriyle
gösterilir(35–70 mm gibi).TV kameralarının zum objektiflerinin görüntü küçültme ve
büyültme oranları ise objektif üzerinde yazılan 4X, 10X, 12X gibi tanımlamalarla belirtilir.
Örneğin 10X’lik bir zum objektif, görüntüyü 10 kez büyütebilir ve küçültebilir.
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1.3.2. Gövde
Kamera gövdesi, görüntünün işlendiği ve kaydedildiği bölümdür. Objektiften gelen
görüntü mercekler aracılığıyla görüntü algılayıcı sensörlerin yüzeylerine ulaşır ve burada
elektronik sinyallere dönüştürülür. Gövdenin ışık giren tek yeri objektiflerdir. Objektifler
göze benzetilirse kamera gövdesi insan beynine karşılık gelir. Çekilen tüm görüntüler burada
işlenir. Gövdenin dış kısmında bir düğmeye basıldığında bu işlem içerideki elektronik
devrelerde gerçekleştirilir. Gövde; batarya, objektif ve bakaç gibi parçaları da üzerinde taşır.
Kamera gövdeleri insanın vücut yapısına göre üretilmiştir. Gövdenin üst kısmında
bulunan taşıma sapı, kameramanın cihazı elde dengeli bir şekilde tutularak çekim
yapılmasını sağlar. Kameranın altında bulunan yumuşak plastik malzeme, kamera omuzda
çekim yapılırken yastık vazifesi görerek hem omzu rahatlatır hem de görüntünün titremesini
engeller.
1.3.2.1 Kamera Bağlantıları
Kamera gövdeleri üzerinde çeşitli bağlantıları yapabilmek için giriş ve çıkışlar vardır.
Bunların başlıcalarını sıralamak gerekirse:


Kamera Güç Bağlantısı

DC (Direct Current) adı verilen bu bağlantıyla kamera doğrudan şehir şebekesine
bağlanarak enerji alır. Stüdyo kameralarının tümü bu yolla çalışır. Aktüel kamera
çekimlerinde de ihtiyaç halinde şehir şebekesinden yararlanılabilir. Kameraya gelen elektrik
akımını aynı düzeyde tutmak için gerilim regülatörü (adaptör) kullanılır. Bu bağlantı
kameranın arkasında bulunan DC girişine (DC in) yapılır. Kamera güç kaynağı, şehir
şebekesini kameranın ihtiyaç duyduğu değere dönüştürür. Kamera tepe ışığı, enerjisini DC
çıkış (DC Out) noktasına bağlanarak alabilir.
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DC IN
Şehir şebekesi 220 Volt AC

ADAPTÖR
Şekil1.1: Kamera elektrik bağlantı şeması

Fotoğraf 1.17: Kamera arkasındaki DC giriş ve çıkışları (solda) ile iki adet mikrofon giriş
(sağda).



Mikrofon Bağlantıları

Kameralar, üzerinde bulunan dâhili mikrofondan ses alabileceği gibi harici mikrofon
bağlantısıyla da ses alabilir. Bu durumda kameranın arkasında bulunan, MIC, AUDIO In
veya CH kanallarına mikrofon kablosu (XLR) bağlanır. Bu şekilde kameradan uzak
mesafede bulunan sesler daha rahat toplanmış olur.


Video ve Ses Bağlantıları

Kameralara başka kaynaklardan görüntü ve ses almak ya da o anda çekilen veya
kasette bulunan görüntüleri başka kaynaklara (monitor, VTR cihazı vb.) aktarmak için
kamera gövdesi üzerinde video giriş ve çıkışları bulunur. Bu bağlantılar çoğunlukla DV,
BNC veya RCA kablolarla yapılır.
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1.3.3 Bakaç (Vizör)
Kameramanın, objektifin çektiği görüntüyü görmesini sağlayan küçük monitördür.
Bakaç objektifin üzerinde genelde solda bulunur. Renkli ve siyah beyaz olanları vardır.
Kamera genellikle sağ omuza alındığı için bakacın solda bulunması bakış kolaylığı sağlar.
Ancak bazı bakaçlar solaklar için ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Bakaçların üzeri, gözün
zarar görmemesi için lastik şeritlerle kaplıdır. Bakaçtan bakarken konuya yoğunlaşabilmek
ve daha net görebilmek için diğer gözün kapatılması faydalı olur.
Göz koruyucu lastiğin hemen altında “dioptri ayarlama halkası” vardır. Bu halka göz
bozukluğu olanların gözlük kullanmadan görüntüyü net görmesini sağlar. Bakaçların ön
tarafında, vizör ekranı ayarlarını yapabilmek için bazı düğmeler vardır. Bu düğmelerle bakaç
görüntüsünün kontrastı, parlaklığı vs. ayarlanabilir. Burada yapılan ayarlar sadece bakaçtaki
görüntüyü değiştirir, kasete kaydedilen görüntü üzerinde etkisi yoktur.
Bakaç ekranında görüntünün altında ve üstünde çeşitli semboller ve yazılar bulunur.
Bu sembol ve yazılardan çeşitli uyarı sinyallerini takip etmek mümkündür. Kayda
girildiğinde vizör ekranında kırmızı “record” (REC) ışığı yanar. Kayıttan çıkıldığında ise
bekleme konumunu gösteren (genellikle yeşil renkte) “stand by” (STD) ışığı belirir. Kaset
sona yaklaştığında veya batarya azaldığında kaset veya batarya sembolleri yanıp sönmeye
başlar. Kameranın kullanım hataları da vizör ekranında görülebilir (düşük ışık, kaset
sıkışması, yüksek nem, kaset yuvasının kapanmaması, mekanik hatalar vb.).
Stüdyo kameralarında bakaç yerine daha büyükçe bir ekran bulunur. Son yıllarda
üretilen profesyonel omuz kameralarında bakacın yanı sıra bir LCD ekran da yer almaktadır.
Kamera elde veya ayaklık üzerinde çekim yaparken bu ekran kullanılabilir. Ancak kamera
omuzda çekim yapılıyorsa tek alternatif yine bakaçtır.

Fotoğraf 1.18: Bakaç

20

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
“Kamera bir şairin gözü gibi kullanılmadığı sürece bir film asla
yeterince iyi olamaz.”
Orson Welles
Yönetmen, yazar, oyuncu, yapımcı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarına göre kameranın temel parçalarını her türlü dış
etkenlerin zararlarından koruyarak bağlantılarını gerçekleştiriniz. Gerekli ayarlarını yapınız.

UYGULAMA FAAL
İşlem Basamakları
 Kullanım amaçlarına göre kamera
çeşitlerini karşılaştırınız.
 Ağ tabaka oluşumunun sinema ve
televizyon için önemini tartışınız.
 Objektif üzerindeki bilezikleri
kullanınız.
 Ayarlamalarını yaparak bakacı (vizör)
kullanınız.
 Kameranın temel parçalarının
ayarlarını yapınız.
 Kameranın enerji bağlantılarını
yapınız.
 Kameranın mikrofon bağlantılarını
yapınız.
 Kameranın ses ve video bağlantılarını
yapınız.

Öneriler
 Kameralar hassas elektronik cihazlardır.
Özenli ve dikkatli kullanmalısınız.
 Gözün yapısını araştırmalısınız.
 Objektif merceğini tozdan, nemden ve
darbelerden korumalısınız.
 Tecrübeli kameramanları işbaşında
seyrederek pratik ipuçları edinebilirsiniz.
 Kameranın temel parçalarını her türlü dış
etkenlerin zararlarından korumalısınız.
 Elektrik tehlikelerine karşı iş sağlığı ve
güvenliği kurallarına dikkat etmelisiniz.
 Mikrofon kablo ve konnektörlerin zarar
görmemesi için dikkatli olmalısınız.
 Konnektörleri bağlı bulunduğu kablodan
tutarak çekmelisiniz.

İYETİ

22

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Gözümüzün ağ tabakasına düşen görüntü hemen kaybolmaz. Bir süre daha orada kalır.
Gözün bu tembelliğine ...........................................denir.

2.

.............…...….. objektifler küçük nesneleri yakından çekmeye yarar.

3.

Göz bozukluğu olanlar, gözlük kullanmadan bakaçtan net görüntü görebilmek için
…………...….... ayarı yapmalıdır.

4.

Kameraların üç temel parçası ………….., ………………….. ve ……………’dır.

5.

Netlik bileziği üzerindeki rakamlar, …………..…. ve …..………. üzerinden uzaklığı
gösterirler.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Kameralar fotoğraf makinelerinin gelişmiş hâlidir.

7.

( ) Netlik ayarlanırken konunun sonuna kadar optik yaklaşılması daha iyi netlik
yapılmasını sağlar.

8.

( ) Netlik ayarı sadece netlik bileziği ile yapılır.

9.

( ) Dar açılı objektifler telefoto objektifler olarak da adlandırılır.

10.

( ) Geniş açılı ve dar açılı objektifler bakış perspektifinde bozulmalara sebep olur.

11.

( ) Elektronik televizyon kamerasında merceklerden oluşan bölüme bakaç adı verilir.

12.

( ) Profesyonel televizyon kameralarını elektronik cihazların satıldığı herhangi bir
mağazada bulabilirsiniz.

13.

( ) Amatör kameraları küçük formatlı kameralar diye tanımlanabilir.

14.

( ) Film kameraları saniyede 24 kare çekim yapar.

15.

( ) Film kameralarıyla çekim yapmak ucuz maliyetlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Kameranın eklenebilir parçalarını ve aksesuarlarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kameraların kullanım kılavuzlarını inceleyerek parça ve aksesuarları hakkında
bilgi toplayınız.



Kamera parçası ile aksesuarı üreten/satan firmaların kataloglarını veya İnternet
sitelerini inceleyiniz. Bu parça ve aksesuarların teknik özelliklerini, kullanım
şekillerini araştırınız.



Kullanım amacı aynı olan ürünler, farklı firmalar tarafından değişik isimlerle
üretilebilir. Kamera malzemelerinin birden fazla isimleri varsa bunları
öğreniniz.



Araştırma

sonucunda

edindiğiniz

bilgileri,

sunum

haline

getirerek

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. KAMERANIN EKLENEBİLİR
PARÇALARI VE AKSESUARLARI
Kameraların değişik amaçlar için üretilmiş birçok eklenebilir parçaları ve aksesuarları
vardır. Bunlardan bazıları bir çekimin olmazsa olmazıdır, bunların yokluğunda çekim
yapılamaz. Bazı parça ve aksesuarlar ise çekimin ön şartı değildir; görüntüye estetik
kazandırmak, kameramanın işini kolaylaştırmak veya daha kaliteli görüntü toplamak
amacıyla kullanılır.

2.1. Batarya (Akü)
Başta kameralar olmak üzere stüdyodaki bütün elektronik cihazlar bir enerji
kaynağından güç alarak çalışır. Bu güç kaynağı elektriktir. Stüdyo içinde enerji kaynağına
bağlanmanın zor olduğu durumlarda veya dış mekânlarda çekim yaparken bu cihazlar
enerjilerini bataryalardan alır.
Bataryalar veya diğer adıyla aküler, içinde bulunan kimyasal maddelerin reaksiyona
girmesi sonucu doğru akım üreterek kamera için gerekli enerijiyi sağlar. Kameralar
doğrudan prize de takılabildikleri için bataryalar kameranın olmazsa olmaz parçası değildir.
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Elektrik şebekesine kablolarla bağlı olmak kameranın hareket kabiliyetini sınırlar. Batarya
ile beslenen kamera serbestçe hareket edebilir.
Kullanılan kameranın markasına, modeline ve ihtiyaca göre çok değişik batarya türleri
vardır. Ancak bataryaların bazı temel özellikleri değişmez. Bataryalara şarj cihazı denilen
özel cihazlarla enerji yüklemesi yapılır. Batarya şarj cihazına takılıp dolum başladığında
kesik kesik veya sürekli bir kırmızı ışık yanar. Bataryanın dolduğu, bu ışığın devreden çıkıp
yeşil ışığın yanmasından anlaşılır. Son yıllarda üretilmiş bataryaların üzerinde cihazın
doluluk seviyesini gösteren dijital göstergeler de vardır. Bazı bataryalar kamera enerji
kaynağına takılı ve çekime kapalı konumdayken kamera üzerinde şarj olabilir. Şarj cihazına
gerek duymaz.

Fotoğraf 2.1: Profesyonel kamera bataryaları ve bir şarj cihazı (solda), amatör kamera
bataryası (sağda)

Aynı tip kameranın farklı ihtiyaçlara göre üretilmiş batarya türleri olabilir. Örneğin bir
bataryaile 2 saat çekim yapabilmeyi sağlarken, bundan daha büyük ve ağır bir batarya 4 saat
çekim yapabilir. Bataryaların dayanma süresi kameraların ek parçalarının kullanımına da
bağlıdır. Kamera tepeüstü ışıkları ve LCD ekranlar, bataryaların daha çabuk boşalmasına
sebep olur. Kamera bataryaları genellikle Nikel-Kadmiyum ve Lityum-İon (Li-ion)
malzemeden üretilir ve binden fazla dolum yapılabilir. Bunların dolum süresi 2 saat ile 10
saat arasında değişebilir. Çok hızlı dolum yapan şarj cihazları genellikle bataryanın ömrünü
kısaltır. Bataryalar yıllar geçtikçe zayıflar, yeni şarj edilmiş olduğu halde çok kısa sürede
enerjisi bitebilir.
Bataryalar, kamera parçaları ve aksesuarları arasında en kısa ömürlü olanlardandır. Bu
sebeple özenli kullanılmaları ve korunmaları gerekir. Bataryaların kullanımında ve
korunmasında dikkat edilmesi gerekenler “Çekim Hazırlıkları” modülünde ele alınacaktır.
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2.2. Ayaklık (Tripod)
Tripod veya üçayak olarak da bilinir. Stüdyolarda kullanılan büyük ve ağır türlerine
“kamera sehpası” adı verilir. Temel görevleri kamerayı bir zemin üzerine sabitlemek ve
kameramanın yorulmasını engellemektir. Profesyonel çalışmalarda sürekli kullanıldıkları
gibi amatör çalışmalarda da yaygın olarak tercih edilmektedir. Özellikle sabit konulu bir
konuşmanın devamlı çekimi, manzara taraması yapılacak ya da sık sık yer değiştirmeyip
sabit bir noktada kalınacaksa mutlaka ayaklık kullanılmalıdır. Olaylı sahnelerde, açık hava
toplantılarında ve yürülüşlerde çoğu haberin çekiminde ayaklık kullanmak kameramanın
zengin görüntü toplamasını engeller.
Ayaklıklar, öncelikle kullanılacak kameranın ağırlığına göre seçilir. Her bir ayaklığın
taşıyabileceği ağırlık miktarı kendi kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. Profesyonel
kameralar için üretilmiş ayaklıklar amatör kamera ayaklıklarına kıyasla daha ağırdır ve ek
özelliklere sahiptir. Ayaklıklar 2 veya 3 kademe yükseltilebilir.
Ayaklıkların tümü üç ayak üzerine imal edilmiş olup kimi sabit, kimi tekerlekli, kimisi
ise hidrolik mekanizmalıdır. Her birinde kamerayı sağa sola çevirmeye yarayan “pan”
sistemi, aşağı-yukarı tarama yapmayı sağlayan “tilt” sistemi vardır. Ayaklıklarda bu
hareketleri yapabilmek için bir çevirme kolu bulunur. Pan ve tilt hareketlerinin sert veya
yumuşak yapılmasını sağlayan veya bu özelliği kilitleyen ayar düğmeleri de vardır.
Kameranın dengede olup olmadığını anlamak için ayaklık üzerindeki “su terazisi” kullanılır.
Su terazisi inşaatçıların kullandığıyla aynı özelliktedir: Suyun içerisindeki hava boşluğu
ortaya çizilmiş olan dairenin içinde duruyorsa kamera ve ayaklık dengededir. Eğer hava
boşluğu köşelerde birisine meyilli ise dengeyi sağlayan ayaklık düğmesi kullanılarak
kamerayı dengelenir.
Ayaklıkların yarı veya tam otomatik olanları da vardır. Hidrolikli veya hava basınç
sistemine sahip otomatik mekanizmalı olan ayaklıklar, kamera hareketlerini kolaylaştırır.
Pedestallı tripodlar ağır kameraların görüntü titremeden ve kolaylıkla kaldırılıp indirilmesini
sağlar. Stüdyolarda, ucuna kamera bağlanarak 4–5 metre yükseklikten hareketli çekim
yapılmasını sağlayan stüdyo vinçleri de kullanılır.
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Fotoğraf 2.2: Tripod kurumu

2.3. Kamera Kızağı
Kamera ile ayaklık arasındaki bağlantıyı sağlar. Her iki yanındaki vidalar ve
tutacaklarla hem ayaklığa hem de kameraya sabitlenir. Kamera kızağı ayaklık üzerine
oturtulduktan sonra ayaklık üzerindeki sıkıştırma kolu kullanılarak kızağın gevşememesi ve
çıkmaması sağlanır. Kamera, kızağın üzerindeki yola arkadan öne doğru ittirilerek
yerleştirilir. Kameranın ayaklığa oturduğunu belli eden “tık” sesi duyulmadan kamera
bırakılmaz.
Amatör ve yarı profesyonel kameralar ile bunlara ait ayaklıkların bağlantısı, kamera
kızağından daha küçük ve basit yapıdaki aparatlarla yapılır. Bu aparat kameranın altındaki
yivli deliğe vidalanır ve kilit düğmesiyle kilitlenir. Daha sonra aparat ve üzerindeki kamera
ayaklığın üzerine yerleştirilir, sıkıştırma kolu kullanılarak ayaklık ve kameranın bağlantısı
tamamlanmış olur.

Fotoğraf 2.3: Kamera kızağının üstü ve altı
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Fotoğraf 2.4:Kamera kızağı

2.4. Tepe Işığı
Kameraların üst-ön tarafındaki ışık kızağına takılır ve kameranın çekim yönünde
birkaç metrelik alanı aydınlatır. Özellikle habercilikte karanlık iç mekânlarda veya gece
çekiminde kullanılır. Dizi veya film çekimleri için daha büyük boyutlu ve yüksek voltajlı,
kameradan bağımsız ışıkların kullanılması gerekir.
Tepe ışıklarının bazı türleri enerjisini kamera bataryasından alır, bazılarının ise kendi
özel bataryaları vardır. Bu ışıklar bataryanın çok kısa sürede boşalmasına sebep olduğundan
sadece kayda girildiğinde açılmalıdır. Kamera gövdesi üzerindeki “otomatik ışık” modu
seçildiğinde tepe ışığı ortamdaki ışığa göre otomatik olarak devreye girer. Kamera
üzerindeki sabitleme vidası gevşetilerek yatay eksende 360°, dikey eksende 180°
döndürülebilir. Bu ışığın yönünü değiştirmek için dört kenarında bununan kepenkler
kullanılabilir. Ayrıca filtre yatağı olan tepe ışıklarının önüne özel filtreler de takmak
mümkündür. Tepe ışığının arkasında bulunan zum anahtarı yardımıyla lamba ileri geri
hareket ettirilerek ışığın bir noktada toplanması veya dağıtılması sağlanabilir.
Günümüzde tepe ışıkları sadece kamera üzerine takılmak için üretilmemektedir. Bu tip
lambalar küçüklüğünden dolayı sık tercih edilir. Işık ayağı üzerine konularak veya
kelepçelerle asılarak da kullanılır. Tepe ışıkları ışık ayağına takıldığında kamera aküsüne
uygun, 12 volt civarında bir akü veya adaptör yardımıyla şehir şebekesinden beslenebilir.

Fotoğraf 2.5: Tepe ışığı ve kepenkleri
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2.5. Mikrofonlar
Stüdyo veya sinema kameraları dışındaki çoğu kameranın üzerinde dâhili bir mikrofon
sistemi vardır. Amatör kameralarda mikrofon kısmı küçük bir çıkıntı şeklinde olabildiği gibi
mikrofon, gövdenin önünde, içine dâhili mikrofon yerleştirilmiş deliklerden de ses alabilir
(cep telefonlarındaki gibi). Profesyonel kameraların üzerindeki mikrofonlar bağımsız bir
mikrofona benzer görünümdedir, iptal edilebilir veya çıkartılabilir. Profesyonel kameralarda
ayrıca el mikrofonlarının takılabileceği 1 veya 2 mikrofon girişi vardır. İstendiği takdirde bu
mikrofonların topladığı sesler kasette farklı kanallara kaydedilebilir.
Gerek dâhili mikrofon, gerekse el mikrofonları, enerjisini kameradan alır. Kamera
gövdesi üzerinde mikrofonların ayarlarını yapmaya yarayan pek çok düğme vardır. Bu
düğmelerle mikrofonlar açılıp kapatılabilir, ses hassasiyetleri arttırılabilir, kasette farklı
kanallara ses göndermeleri sağlanabilir. Gövde üzerindeki VUmetre, sesin seviyesini
gösterir. VUmetre’den sinyal alınamıyorsa, kameraya bağlı mikrofonun kapalı olduğu
anlaşılır.

2.6. Kulaklık
Kameramanlar kameranın topladığı görüntünün kalitesini bakaçtan veya LCD
ekrandan takip ederler, sesin kalitesini ölçmek için ise kulaklık kullanılır. Kameramanların
kullandığı bu kulaklıklar, kamera üzerindeki kulaklık girişine (ear) takılır. Kameramanlar
dinleme yaparak kaydedilen sesin niteliğini, seviyesini ve etraftaki gürültülerin kayda girip
girmediğini denetler.

2.7. Işık Kesici (Parasoley)
İstenmeyen açılardan objektife giren ışıkları engellemek amacıyla ışık kesici
(parasoley) kullanılır. “güneşlik” adıyla da bilinen ışık kesiciler objektif camının
kirlenmesini ve çizilmesini de kısmen engeller. Plastik veya metal malzemeden, ihtiyaca
göre değişik boyutlarda ve objektifin çapına göre üretilir. Işık kesicilerin daha gelişmişlerine
“matte box” adı verilir.
Objektife giren istenmeyen ışıklar filtre ve lens katları arasında dolaşarak olumsuz
etkilere yol açar. Görüntüde harelenmeler oluşur, ışık dengesi bozulur. Işık kesiciler sadece
güneşli havalarda değil bulutlu havalarda da etkili olur. Çünkü bulutlu havalarda ışık yerden
daha çok yansır.

Fotoğraf 2.6: Işık kesici (parasoley)
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2.8. Filtreler
Filtreler, objektifin veya ışık kaynaklarının önüne takılarak görüntüyü değiştirmeye
yarayan, cam, akrilik, jelatin vb. maddelerden yapılmış malzemelerdir. Objektifin önüne
takılan filtreler genellikle yuvarlaktır ve camdan yapılmıştır. Filtrelerle filmin renkleri
üzerinde değişmeler, düzeltmeler yapılabilir ya da çekim esnasında problemli yüzeylerin
yarattığı sorunlar giderilir. Filtrelerden değişik efekt etkileri oluşturmakta da yararlanılır.
Sinema, dizi film ve reklâm gibi görüntü estetiğinin önde olduğu yapımlarda sıklıkla
kullanılır. Çok farklı türleri olan filtrelerin kullanımında dikkatli olmak gerekir.
Filtreler genelde kendi rengindeki ışık dalgalarını geçirir ve öteki renkleri emer.
Örneğin ana renklerden olan kırmızı renkli filtre, kırmızıyı geçirirken mavi ve yeşili emer.
Mavi renkli filtre, maviyi geçirirken kırmızı ve yeşili emer. Yeşil renkli filtre ise yeşili
geçirirken kırmızı ve maviyi emer. Ara (ikincil) renklerden macenta renkli filtre yeşili
emerken kırmızı ve maviyi geçirir. Siyah renkli filtre, kırmızıyı emerken mavi ve yeşili
geçirir. Filtrelerin bir rengi emmesi, o rengin ekranda diğer renklerden daha baskın olması ve
diğer renklerin tonlarının bu baskın renge yaklaşması şeklinde görünür.

Fotoğraf 2.7: Değişik renkte filtreler

Sinema ve televizyon çalışmalarında kullanılan filtreleri işlevleri bakımından dört
temel gruba ayırmak mümkündür:





Renk düzeltme filtreleri (colour correction filters)
Renk ayarlama filtreleri (colour compensating filters)
Nötr yoğunluk (ND) filtreleri (neutral density filters)
Efekt filtreleri

Şimdi bu filtre türlerini sırasıyla tanıtılacaktır.
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2.8.1. Renk Düzeltme Filtreleri
Bu filtrelerin temel görevi farklı renk ısılarına sahip filmlerin veya ışık kaynaklarının
renk dengelemesini yapmak ve kameranın ortamdaki renkleri gözün gördüğüne yakın
tonlarda algılamasını sağlamaktır.
Her ışık kaynağının bir renk ısı derecesi (Kelvin) vardır. Bu değerler ışıkölçerlerle
ölçülür ve “°K” (Kelvin) sembolüyle gösterilir. Örneğin öğlen güneşinin Kelvin değeri 5600,
tungsten stüdyo ışıklarının Kelvin değeri ise 3200’dür. Gün ışığı, yapay stüdyo ışıklarından
daha mavimsi bir renk yayar. İnsan gözü uyum sağlama yeteneği sayesinde değişik renk
ısısında bir ortamdaki renkleri gerçek tonlarında görebilir. Kameralar ise renk ısılarına uygun
olmayan ışık şartları altında renkleri doğal olarak değil, ışık kaynağının ana rengi yönünde
yansıtır. İşte renk düzeltme filtreleri çekim yaparken yapay ışığın günışığı filmine göre ya da
gün ışığı kullanırken yapay ışık filmine göre dengelemesinde kullanılır.

Fotoğraf 2.8: Mavi renk düzeltme filtresi veturuncu renk düzeltme filtresi

2.8.2. Renk Ayarlama Filtreleri
Bu filtreler ışık kaynaklarının renk dengesini ölçen ışıkölçerlerle birlikte kullanılır.
Ölçüm alındıktan sonra uygun filtre kırmızı, yeşil, mavi, macenta ya da siyahın fazla
miktarının telafisi için objektifin önüne takılır. “Matrix” filminde gerçek dünyanın ve sanal
dünyanın farkını vurgulamak için gerçek dünyada geçen sahnelerin çekiminde kırmızı, sanal
dünyanın çekiminde ise mavi filtreler kullanılmıştır. Aynı şekilde bazı yerli dizilerin geçmiş
yılları anlattığını göstermek için çekimlerinde sarı filtreler kullanılmıştır.

Fotoğraf 2.9: Renk ayarlama filtresi ve koruyucu kabı
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2.8.3. Nötr Yoğunluk Filtreleri
Işığı spektrumun her tarafında aynı miktarda emer ve kamera gövdesine (CCD yüzeyi
ya da film) ulaşan ışık miktarının azaltılmasını sağlar. Güneş ışığının fazla yoğunluğunu ve
ışığın tüm dalga boylarını eşit miktarda azaltır. Renk açısından bir etkisi yoktur. Nötr
yoğunluk (ND) filtreleri diğer filtrelerle aynı anda kullanılabilir.

2.8.4. Efekt Filtreleri
Çok geniş çeşidi olan bir filtre türüdür. Görüntüyü esaslı bir şekilde değiştirebilir.
Önemli birkaç çeşidi şunlardır:
a) Yumuşatma (diffusion) filtreleri: Görüntüdeki keskin hatları yumuşatır, renkleri
pastelleştirir, aynı zamanda görüntü netlemeyi zorlaştırır. Yüzdeki kusurları ve yaşlılık
izlerini de giderdiği için yaşlı kadın oyuncuların çekimininde sıklıkla kullanılır. Bu filtrenin
bulunamadığı durumlarda objektifin önüne gerilecek ince bir kadın çorabı da buna benzer bir
etkiyi sağlayabilir.

Fotoğraf 2.10: Yumuşatma filtresinin, deniz dalgalarını yumuşatma görünümü
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b) Sis filtreleri: Siyah rengin yoğunluğunu ve kontrastı azaltarak görüntüde puslu bir
beyazlık oluşturur. Sisli ortam, romantizm, rüya, hayâl, öteki dünya vb. gibi konuların
çekiminde tercih edilir.

Fotoğraf 2.11: Aynı görüntünün normal bir mercekle (solda) ve sis filtresiyle (sağda) çekilmiş
hâli

c) Geliştirme filtreleri: Görüntünün alt ve üstünde farklı etki yapar. Parlak güneşli bir
günde güneşi de çerçeve içine alarak bir kişiyi çektiğimizde, güneş gereğinden parlak ve kişi
karanlıkta görünür. Geliştirme filtresi, sahnenin alt bölümünde daha fazla ışık emerek kişinin
karanlıkta kalmasını engeller. Geliştirme filtrelerinin renklere duyarlı olanları da vardır.
Mavi geliştirme filtreleri kullanıldığında gökyüzünün maviliği arttırılabilir. Kırmızı
geliştirme filtresi ise güneşin batışı esnasında gurub etkisini arttırır.
ç) Zayıf kontrast filtreleri: Işığın çekimin koyu bölümlerinde kırılmasıyla
görüntünün tümünde kontrastı azaltır, böylelikle siyah yoğunluğu ve sahnenin tümünde
kontrast (renk tonlarının zıtlığı) azalmış olur. Keskin renk farklılıklarını giderir.

Fotoğraf 2.12: Zayıf kontrast filtresiyle çekilmiş bir fotoğraf

d) Polarize filtreler: Işığın su, cam, metal gibi yüzeyler üzerinde yaptığı yansımaları
giderir. Örneğin polarize filtre kullanıldığında suyun üzerindeki güneşin yansımasını giderip
sualtında yüzen kişiyi görmek mümkündür. Bir arabanın dışından çekim yapılıyorsa polarize
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filtre kullanarak araba camının yansıma yapmasını engelleyebilir ve araba içindeki insanları
çekimleyebiliriz.

Fotoğraf 2.13: Polarize filtrelerin su yüzeyinde kullanılması
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
IŞIĞI YANAN EVLER
Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev yaptığım yere, Konya'ya
bağlı bir beldenin sağlık ocağına gitmiştim. Gençtim, bekârdım. Küçük bir beldeydi gittiğim
yer. İlk gece bir eve misafir olmuştum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Akşam
yemeğinden sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmişti. Üzerimde yol yorgunluğu,
geldiğim yeni yerin yabancılığı vardı. Saatler ilerliyor, ağır bir uyku beni içine çekiyordu. Ev
sahibine bir şey de diyemiyordum. Bir müddet daha geçti; yine bir hareket yoktu. Evin
büyüğü olan Hacıanneye sıkılarak: "Anneciğim, sizin buralarda kaçta yatılıyor?" dedim.
Hacıanne: "Evlâdım treni bekliyoruz. Az sonra tren gelecek, onu bekliyoruz" dedi.
Merak ettim, tekrar sordum:
"Trenden sizin bir yakınınız mı inecek ?"
Hacıanne: "Hayır evlâdım, beklediğimiz trende bir tanıdığımız yok. Ancak burası uzak
bir yer. Trenden buraların yabancısı birileri inebilir. Bu saatte, yakınlarda, ışığı yanan bir ev
bulmazsa, sokakta kalır. Buraların yabancısı biri geldiğinde, "ışığı yanan bir ev“ bulsun diye
bekliyoruz.


Bu şekilde sorumluluk bilincine sahip kişiler denildiğinde aklınıza kimler
gelmektedir?Niçin?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 Bu parça toplumumuzun hangi özelliği ya da özelliklerini temsil etmektedir?
Açıklayınız.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kameraya bataryayı takınız. Dolu olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Bataryaları çekiminiz bittikten sonra
kamera üzerinde bırakmamalısınız.
 Çekim bittikten sonra ayaklığı
çantasında taşımaya ve saklamaya özen
göstermelisiniz.

 Ayaklık kurunuz. Su terazisine bakarak
ayaklığı dengeye getiriniz.
 Ayaklık üzerindeki pan ve tilt
düğmelerinin sıkılık/gevşekliğini
ayarlayınız.

 Pan ve tilt kilidi kapalıyken ayaklığı
kamera hareketine zorlamamalısınız.

 Kamera kızağının ayaklık yuvasına tam
olarak sabitlendiğinden emin
olmalısınız.
Tepe ışığıyla kamera kullanınız. Bu ışığın  Tepe ışığını kepenkleri kapalıyken
görüntüye etkisini bakaçtan takip ediniz.
çalıştırmamalısınız.
 Çekim sırasında ses kaydını
Kamera dahili mikrofonuyla sesli çekim
VUmetreden ve kulaklıktan takip
yapınız.
etmelisiniz.
 Çekim sırasında ses kaydını
Kameraya el mikrofonları takarak bunlarla
VUmetreden ve kulaklıktan takip
ses alınız.
etmelisiniz.
 Kulaklıktan dinlediğiniz ses seviyesi ile
Çekim anında sesleri kulaklıktan takip
kayıt sesi seviyesinin ayrı ayrı
ediniz.
ayarlandığını unutmamalısınız.
 Filtrelerin çoğunun istenen etkiyi
Değişik filtreler kullanarak çekim yapınız.
vermek dışında görüntüde ışık ve renk
Bunların görüntü üzerindeki etkilerini
kaybına veya başka kusurlara yol
izleyerek tartışınız.
açtığını unutmamalısınız.
 Kameranın eklenebilir parçalarını ve
Çekim bittikten sonra kamera ve
aksesuarlarını kullanım sonrasında
aksesuralarını toplayınız.
kutusuna veya saklandıkları dolaplara
koymalısınız.

 Kamera kızağını kameraya takınız.
Kamerayı ayaklık üzerine sabitleyiniz.








36

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1- ( )Bataryaların tümü kamera üzerinde takılıyken şarj edilebilir.
2- ( )Su terazisi kameranın dengede olup olmadığını anlamaya yarar.
3- ( )Tepe ışıkları enerjisini kamera bataryasından alır veya kendi bataryası bulunur.
4- ( )Kameraların sabit bir mikrofonu vardır ve sadece bununla ses alır.
5- ( )Renk düzeltme filtreleri güneş ışığının yoğunluğunu azaltır.
6- ( )Sis filtreleri görüntüde puslu bir beyazlık oluşturur.
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
7- Stüdyo içinde enerji kaynağına bağlanmanın zor olduğu durumlarda veya dış mekânlarda
çekim yaparken bu kameralar enerjilerini ............................’dan alır.
.....................................: Temel görevleri kamerayı bir zemin üzerine sabitlemek ve
kameramanın yorulmasını engellemektir
8- …………… …............., kamera ile ayaklık arasında bağlantı noktasıdır.
9- Filtreler ………….., ………………. ve ……………… gibi malzemelerden imal edilir.
10- Işığın su, cam, metal gibi yüzeyler üzerinde yaptığı yansımaları gideren filtre
............................... filtrelerdir.
11- Ayaklıkların temel iki görevi…………………………… ve ………………………..tir.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri,
EVET, kazanamadığınız becerileri HAYIR kutucuğuna X işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz

mmm
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kameranın temel parçalarını kullanmak
1. Kamera objektifini ayarladınız ve kullandınız mı?
2. Kamera gövdesinin temel özelliklerini incelediniz mi?
3. Ayarlarını yaparak bakaç kullandınız mı?
Kameranın eklenebilir parçalarını ve aksesuarlarını kullanmak
4. Kameraya bataryayı taktınız ve dolu olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?
5. Ayaklık kurarak ayarlarını yaptınız mı?
6. Kamera kızağını kameraya taktınız ve kamerayı ayaklık üzerine
sabitlediniz mi?
7. Tepe ışığıyla kamera kullanıp ışığın görüntüye etkisini bakaçtan
takip ettiniz mi?
8. Kameraya mikrofon bağlayarak ses aldınız mı? Bu sesin
kalitesini kulaklıktan dinleyerek kontrol ettiniz mi?
9. Çekim anında sesleri kulaklıktan takip ettiniz mi?
10. Diğer eklenebilir parçaları kameraya takarak kullandınız mı?
11. Değişik filtreler deneyerek bu filtrelerin görüntüye etkisini
incelediniz mi?
12. Çekim bittikten sonra kamera ve aksesuralarını topladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ağ tabaka izlenimi
makro
dioptri
objektif-gövde-bakaç
metre-feet
D
D
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Y
D
D
Y
Y
D
batarya
ayaklık (tripod)
kamera kızağı
cam, akrilik, jelatin
polorize
Kamerayı sabitlemek,
kameramanın yorulmasını
engellemek

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


CERECİ Sedat, Televizyonda Program Yapımı, Metropol Yayınları, İstanbul,
2001.



GÖKÇE Gürol, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der
Yayınları, İstanbul, 1997.



TAMER Emel Ceylan, Dünü ve Bugünüyle Televizyon, Varlık Yayınları,
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KAFALI Nadi, TV Yapımlarında Teknik ve Kuramsal Temeller, Ümit
Yayıncılık, Ankara, 1993.



KAFALI Nadi, Televizyonda Kameramanlık, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000.
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DEMİRCAN, A.Kadir, KURT Hüsamettin, A’dan Z’ye Kamera (Televizyon
Film Yapım Yönetim), Ankara, 2002.
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Eskişehir, 1999.
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