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AÇIKLAMALAR 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Radyo-Televizyon 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Çekim Hazırlıkları 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/54 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye, kamera ve aksesuarlarının bakımı ve 

korunması, kayıt ortamları ve kayıtların arşivlemesi, temel 

kamera ayarları ve çekim öncesi ayarlar konusunda bilgi ve 

beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Kamera ve eklenebilir parçalarının hazırlık ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Çekimin niteliğine ve kameraya uygun kayıt ortamını 

seçebileceksiniz. 

3. Kamera ve eklenebilir parçalarının ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

4. Kamera ekibi ve diğer birimlerle koordineli çalışarak 

gerekli çekim hazırlıklarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TV stüdyosu, atölye ortamı, arşiv odası, çeşitli dış 

mekânlar  

Donanım: Kameralar, objektifler, batarya, şarj cihazı, 

kamera sehpası, parosoley, kamera çantası, kamera 

yağmurluğu, kameraman yeleği, kasetler, kafa temizleme 

kaseti, kablolar, adaptörler, inter-com cihazı, malzeme 

çantası, temizlik malzemeleri (güderi, optik paper, havalı 

fırça vs.), kulaklık, harici mikrofon, pozometre, çeşitli 

filtreler, dijital sistemler, bilgisayarlar 

ÖLÇME VE  

DEĞERLENDİRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Kamera televizyon, sinema ve diğer görsel iletişim araçları ile bireysel kullanıcıların 

görüntü kaydetmede ve yayınlamada kullandığı temel araçtır. 

 

İletişim teknolojisi başdöndürücü bir şekilde gelişmekte ve değişmektedir. 

Teknolojinin gelişmesiyle program yapım ve yayınında daha pratik ve hızlı çalışan yeni 

sistemler gün geçtikçe yayıncılık sektöründe yerini almaktadır. Günümüzde gelişen 

teknolojinin getirdiği yeniliklerden olan dijital kameralar sayesinde hareketli ve sabit 

görüntüler kaliteli bir şekilde kasete değil sabit disklere ve hafıza kartlarına kayıt 

yapabilmektedir. Bu kameralar renkleri doğallıkla vermekte en küçük ayrıntıyı bile 

yakalayabilmektedir. 

 

Kamera ile kaliteli ses ve görüntü kaydı yapabilmek için kamera üzerinde bulunan ses 

ve görüntü ayarlarını iyi kullanmak gerekir. Görüntünün renk ve ışık seviyesini tutturmak 

çok önemlidir.  Kayıtla ilgili diğer bilgileri kaydedebilmek kameraman ve montajcıya büyük 

kolaylıklar sağlar. Kameraman bu ayarları iyi yaparak hem kaliteli görüntü oluşturabilir hem 

de ekibin işini kolaylaştırır. 

 

Burada şunu belirtelim ki kameraman sadece kamera kullanan kişi değildir, bir 

anlamda sanatçıdır. Kameramanın güzel görüntü alabilmesi için mesleki bilgisinin yeterli 

olmasının yanı sıra estetik anlayışının da olması gerekir. Kameramanın görevi sadece çekim 

yapmak değildir. Kamera ve aksesuarlarının kullanımından sonra bakımı, korunması, bir 

sonraki çekime hazırlanması onun görevleri arasındadır. Kameramanın başarısını etkileyen 

faktörler zincirin halkaları gibidir. Bu görevlerini yerine getiren kişisel yeteneklerini 

sergileyen kameramanlar başarılı olurlar. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile kamera ve eklenebilir 

parçalarının hazırlık ve bakımını yapabilecek, çekimin niteliğine ve kameraya uygun kayıt 

ortamını seçebilecek, kamera ve eklenebilir parçalarının ayarlarını yaparak kamera ekibi ve 

diğer birimlerle koordineli çalışabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Kamera ve eklenebilir parçalarının hazırlık ve bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kameranın genel bakım ve korunması hakkında araştırma yapınız. 

 Kamera eklenebilir parçalarının ve aksesuarlarının korunması hakkında 

araştırma yapınız. 

 Araştırmlarınızı arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. KULLANILACAK ARAÇ-GERECİN BAKIM VE 

HAZIRLIĞI  
 

1.1. Kameranın Genel Bakımı ve Korunması 
 

Kameraların bir sonraki çekim için daima hazır hâlde bulundurulmaları önemli bir 

husustur.  Kamera ile çekime başlamadan önce mutlaka kamera genel bir kontrolden 

geçirilmelidir. Kamera sadece tek kullanıcıya aitse ve son yapılan çalışmanın ardından  

temizlenip bakımı yapıldıktan sonra kutusuna yerleştirilmişse belki gözle muayene bile 

yetebilir. Kamera birçok kullanıcı tarafından kullanılıyor ve işi bittikten sonra dolabına 

kaldırılıyorsa mutlaka kameraman veya asistanı tarafından yeni yapılacak çalışmaya 

hazırlanmalıdır. 

 

Kamerayı birçok kişi paylaşarak kullanıyorsa  kamerayı en son teslim eden kişinin 

bazı ayarları kendi çekim ölçülerine göre yapması normaldir. Kamerayı kullanacak kişi 

kendi ayarlarını yapmak ve kamerayı kontrol etmek zorundadır. Kameranın çalışmaya 

hazırlanması için gereken temizliğin ve bakımın da çekimi yapacak kişi tarafından yeniden 

yapılması gerekir. Aksi takdirde objektifte temizlik sırasında kalan bir lekeden, kamera 

ayarlarının yanlışlıkla bir değerde kalmasından bir önceki kameraman sorumlu tutulamaz.  

 

Yapılması gereken ilk bakım temizliktir. Gövde, objektif ve vizör lastiği 

temizlenmelidir. Objektif bayonetinden çıkarılarak arkadaki lens temizlenir. Vizör lensleri 

temizlenir. Kamerayı her kullanıcı kendi gözüne göre ayarladığından vizörün diyoptri ayarı 

yapılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Kamera çalıştırılarak normal çalışıp çalışmadığı denetlenir. Film kameralarında test 

çekimi yapılır ve objektifler tek tek denenir.Çeşitli hızlarda çekim yapılarak kameranın 

doğru çalışıp çalışmadığı denenir. Kameranın video çıkışı, monitöre bağlanarak kontrol 

edilir.Eğer sesçi yoksa ses kanalları kontrol edilerek bir ses deneme kaydı yapılır. Bu sayede 

ses kaydı ve mikrofon da kontrol edilir. 

 

Kameraların genel bakımı ve korunması için kameramanın dikkat etmesi 

gereken bazı hususlar vardır. Bunlar: 

 

 Öncelikle çekim yapıldıktan sonra kamera asla aküyle çantasına kaldırılmamalı, 

akü boşaldıysa şarj cihazına takılmalıdır. 

 Çalışırken kamerada ses, koku vs. hissedildiğinde kayıt hemen kesilmelidir. 

Sorun araştırılmalı, kablolar kontrol edilmeli eğer sorun devam ederse teknik 

servise bildirilmelidir. 

 Kalabalık ortamlarda dikkatli olunmalı şiddetli sartıntıdan kamera korunmalıdır.  

 Kamera otomatik netlik konumundayken netlik bileziğine dokunulmamalıdır. 

  Kameranın doğrudan güneş ışığına tutulmamasına dikkat edilmelidir. 

Çekimlerde ışık mümkün olduğu kadar yan ya da arka taraftan gelmelidir. 

 Kameranın içine sıvı ya da katı bir cismin girmemesine dikkat edilmelidir. 

Kameranın kısa devre yapmaması için yağışlı havalarda kamerayı 

yağmurluğuyla kullanmak ya da çantanın içinde muhafaza etmek önemlidir. 

Unutmamalıdır ki toz da kameranın en büyük düşmanıdır. 

 Kameranın objektifi zaman zaman temizlemenmelidir. Bunun için özel olarak 

hazırlanmış temizleme ilaçları kullanılmalıdır. 

 Kameralar kullanma kılavuzunda belirtilen sıcaklık aralığına sahip ortamlarda 

çalıştırılmalıdır. 

 Kamera nemli ortamda bulundurulursa arızalanır. Nem hassasiyet oranı her 

kamerada ayrı olup kamera kullanım kılavuzunda belirtilmektedir. Kılavuzda 

belirtilen bu değerlere dikkat edilmelidir. 

 Vizörden bakılınca görüntü bulanıksa göz kusuru düzeltme halkası (dioptri) ile 

görüntü göze göre ayarlanabilir. Buna rağmen görüntü düzelmediyse focus 

fonksiyonu manuel konumda kalmış olabilir. 

 Kameranın kullanılırlığını artırmak için bu özelliklere dikkat etmek gerekir.Her 

çekimden sonra  kameranın kontrolü ve temizliği yapılarak çantasında temiz ve 

rutubetsiz yerde korunmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.1: Kamera çantaları 
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1.2. Objektif ve Merceklerin Bakımı ve Temizliği 
 

Kameralarda kullanılan objektifler çalışacağınız konuya ve konunun teknik 

özelliklerine göre değişir. Kamera ile çekime başlamadan önce objektif kontrol edilmelidir. 

 

 Objektif üzerindeki netlik, diyafram ve zoom(zum) halkalarının rahatça çalışıp 

çalışmadığına bakılmalı, eğer bir zorlanma varsa halkalar arasına kaçan tozlar 

hava ile temizlenmelidir. Gerekirse objektif açılmak üzere tamire verilir. 

 Objektifler çok hassas çalışan parçalardan oluştuğundan nemden, ısıdan ve 

darbeden mümkün olduğunca korunmalıdır. Her objektif kendi kamerasıyla 

kullanılmalıdır. 

 Objektif temizliğinde özel kâğıtlar (lens paper, güderi vs.), sıvılar, 

temizleyiciler kullanılmalıdır. Mercek üzerindeki tozlar, hava üfleyen fırça ile 

temizlenmelidir. Sert silme mercek üzerinde çiziklerin oluşmasına neden olur. 

 Merceğin temizlenmesi, ortasından dışarıya doğru daireler çizilerek yapılır. 

Yağ, parmak izi vb. lekeler özel hazırlanmış mercek temizleyici sıvılar 

kullanılarak ortadan kaldırılmalıdır. 

 Objektifler tam anlamıyla su geçirmez değildir. Yağmur, kar gibi şartlar altında 

çalışılacağı zaman uygun şekilde korunmalıdır. Yüksek nemli ortamlarda 

merceklerde buğulanma meydana gelir. Bu tür ortamlarda görüntünün 

bozulmaması için merceğin ortama alışması beklenir veya mercek silinmelidir.  

 Eğer kamera kirli ve tozlu ortamlarda bulunacaksa çekimden sonra objektif 

hemen kapatılmalı, tozların merceklere ulaşması engellenmelidir. 

 Kimyasal buharın bulunduğu ortamlar da objektiflerin zarar görmesine sebep 

olur. Kameralar gibi objektifler de belli sıcaklık koşullarında çalışır. Aşırı soğuk 

ortamlarda mekanik kısımlarda bulunan yağlar sertleşir ve objektiflerin mekanik 

kısımları çalışamaz hâle gelir. Aşırı sıcak ortamlarda  mercekler çatlayabilir. 

 Objektifin ön kısmına bir UV(Ultraviole) filtre takılarak ön mercekler toz ve 

çeşitli kirlenmelerden korunabilir. Objektiflerin önünde parasoley (gölgelik) 

olsa bile güneşe karşı fazla tutulmamalıdır. 

 Uzun süre kullanılmayacak objektifler kamera üzerinden sökülmeli, bir naylon 

paket içinde nem emici maddelerle muhafaza edilmelidir. 

 

Fotoğraf 1.2: Objektif 
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Fotoğraf 1.3: Parasoley(gölgelik) 

1.3. Bataryaların Hazırlanması ve Korunması 
 

Kameralar, diğer stüdyo cihazları ve elektronik cihazların tamamı enerji dediğimiz bir 

güç kaynağı ile çalışırlar. Elektrik enerjisinden sabit olan yerlerde doğrudan kablo 

bağlantısıyla seyyar ve elektrik sisteminin olmadığı ya da zahmetli olduğu durumlarda ise 

“Nikel Kadmiyum” (Ni-Cd) ve Lityum İon (Li-On) adı verilen piller ve bataryalardan 

yararlanılır. Bunlara seyyar güç kaynakları adı verilir. 

 

Seyyar güç kaynaklarına  önceden özellikleri ve kapasitelerine göre şarj cihazı denilen 

özel cihazlarla elektrik enerjisi depolanır. Bunlardan özellikle Nikel-Kadmiyum ve Lityum-

İon pillerin bir defa doldurulup, kullanıldıktan sonra tekrar şarj edilerek defalarca kullanılan 

cinsleri vardır. Şarj edilen piller daha ekonomik ve daha uzun süreli kullanılmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, uzun süre şarjda kalan bataryaların zamanla 

kendiliğinden deşarj (boşalma) olabilmesidir. Bu durum göz ardı edilmemelidir.. 

 

Bataryalar kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar: 

 

 Şarjdan çıkartılan batarya soğumadan kullanılmamalıdır. 

 Bataryalar ve şarj cihazı sert darbelerden korunmalıdır.  

 Bataryalar nemli ve ıslak ortamlardan uzak tutulmalıdır. 

 Şarj edilen bütün bataryalar ilk kullanımda mutlaka en az 14 saat şarj 

edilmelidir.  

 Şarjı biten batarya soğumadan şarja takılmamalıdır. 

 Bataryalar tekrar tekrar kullanılabilir olduğundan dikkatli ve itinayla 

kullanılmalıdır. 

 Kesinlikle yere düşürülmemeli ve darbe görmemelidir. 

 Kullanılan batarya tam bitmeden şarja takılmamalıdır. Batarya kullanıldıktan en 

az 10 dakika sonra şarja takılmalıdır. Sürekli bir enerji akımı olduğundan 

bataryalar ısınacaktır. 10 dakikalık bekleme süresi bataryanın soğumasını 

sağlar.  

 Birden fazla batarya kullanılıyorsa her birine numara verilir. Böylece dolu 

batarya ile boş bataryanın karışması önlenir. 

 Bataryalar ateşten ve ateşli ortamlardan uzak tutulmalıdır.  
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 Gerektiğinde kuru veya hafif nemli temiz bezle silinmelidir.  

 Şarj cihazları toprak hatlı enerji kaynağına bağlanmalıdır. 

 Bataryalar serin bir yerde (yaklaşık 20°) saklanmalı, 10°C-30°C arasındaki oda 

sıcaklığında şarj edilmelidir. 

 

Fotoğraf 1.4: Bir şarj cihazı ve üzerinde şarj olan bataryalar 

1.4. Mikrofonların Bakımı ve Hazırlanması 
 

Çekilecek programın özelliğine göre mikrofonların seçimi ve yerleştirilmesi 

önemlidir. Mikrofonlar programın özelliğine göre ya dekorun içinde yer alır ya da çeşitli 

yöntemlerle izleyiciden saklanır. 

 

Yaka mikrofonlarının boyutları çok küçük olduğundan kullanım alanları geniştir. 

Konuşmacıların yakalarına iliştirilir. Çoğunlukla canlı yayınlarda kullanılır. Sakıncası ise 

konuşmacının aksesuarlarına dolanıp, sesin duyulmamasıdır. 

 

Özellikle programdaki kişilerin hareketli veya sabit olmaları durumuna göre de 

seçilecek mikrofonlara dikkat etmek gerekir. Sunucunun sürekli hareket etmesi durumunda 

mikrofon kablosu sıkıntı yaratır. Bu durumda kablosuz mikrofonlar tercih edilir. 

 

Kulaklıklı mikrofon naklen yayınlarda ve konserlerde kullanılır. Genellikle enstrüman 

çalarak vokal yapan sanatçılar tarafından tercih edilir. 

 

Özellikle maçlarda uzaktan gelen sesleri rahatlıkla alabilen tüfek (shotgun) 

mikrofonlar kullanılır. 

 

El mikrofonları, öncelikle müzik programlarında çalgıcı ve sunucuların seslerini 

almak için kullanılır. Bu tür mikrofonlar her yönden gelen seslere duyarlıdır ve söyleşilerde 

başarılı sonuçlar verir. Ancak bu tür mikrofonların ağza çok yaklaştırılmaması gerekir. Aksi 

hâlde seste patlamalara yol açar. 
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Dış çekimlerde özellikle rüzgârlı havalarda el mikrofonuyla ses alınacaksa mikrofon 

başlığı kullanılmalıdır. Buna dikkat edilmezse rahatsız edici rüzgâr sesi duyulur ve 

mikrofonun diyaframı zarar görebilir. 

 

Çekim, stüdyoda bir masa veya ortada bir sehpa ya da koltuklardan oluşan bir dekor 

içinde gerçekleştirilecekse ayaklı mikrofon kullanılması uygundur. Bu tür mikrofonların en 

büyük sakıncası kişinin hareketini kısıtlamasıdır. 

 

Masa mikrofonu olarak kullanılan mikrofonların çok yönlü olması gerekir. Haber, 

tartışma gibi program türlerinde tercih edilmelidir. Bu tür mikrofonlar, masaya ayak veya 

parmakla yapılan dokunmaları ses patlaması olarak iletir. Bununla ilgili konukların önceden 

uyarılması gerekir. 

 

Belgesel programlarında, çanak anten sayesinde çok uzaktan temiz bir ses almak için 

parabolik reflektörlü mikrofon kullanılır. 

 

Çekilecek programın türüne göre tespit edilen mikrofonları, darbeden, sarsıntıdan 

korumamız gerekir. Bu mikrofonlar dikkatsiz ve acemice kullanılmamalıdır.  

 

Çekime başlamadan ya da dış çekimlere çıkmadan önce sesin sağlıklı gelip gelmediği 

control edilir. Aksi takdirde mikrofon sistemindeki bozukluğu fark edilip müdahale edilmesi 

zorlaşır ya da imkânsızlaşabilir. Ses kaydının kesilmesi ya da yapılamaması, bir anlamda 

seslerin sağlıklı kaydedilememesi programın başarısını olumsuz yönde etkiler. 

 

Çekimlerden sonra mikrofonlar ses kontrolleri yapılarak temiz bir şekilde yerlerine 

kaldırılmalı ve bir sonraki çekime hazır hâlde bırakılmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.5: Mikrofon 

1.5. Kamera Ayaklıklarının Bakımı ve Hazırlanması 
 

Bir kamera sehpası, bir televizyon ya da yapım kuruluşu için çekilecek görüntülerin 

sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için önemli bir mekanizmadır. Profesyonel çalışmalarda 

sürekli kullanıldığı gibi amatör çalışmalarda da yaygın olarak kullanılır. 
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Her kameraya göre orijinal olarak imal edilmiş çeşitli nitelik ve özelliklerde kamera 

sehpaları ve  tamamlayıcı elemanları vardır. 

 

Sehpaların tamamı üç ayak üzerine yapılmış olup bazıları tekerlekli, bazıları hidrolik 

mekanizmalıdır. Bu sistemler hafif ve kolay taşınabilir özelliktedir.  

 

Profesyonel çalışmaların tümü sehpa kullanılarak çekilir. Özellikle sabit bir 

konuşmanın devamlı çekimi, manzara taraması gibi durumlarda mutlaka tripod kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.6: Kamera ayaklığı (tripod) 

Kamera ayaklıkları, başarılı bir çekimin gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur. Bu 

yüzden de kullanımına dikkat edilmelidir: 

 

 Tripod çekimden sonra kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde zorlanmadan, 

hırpalanmadan katlanmalı ve kaldırılmalıdır.  

 Aynı şekilde dolly de bağlantı yerlerine uygun olarak katlanmalı ve 

kaldırılmalıdır.  

 Kamera ayaklıklarında hava şartlarından kaynaklanan kir, çamur vs. şeyler 

olması durumunda ayaklıklar özenle temizlenmeli, vakit darlığı bahane edilerek 

o şekilde yerine kaldırılmamalıdır. 

 Kameranın sağlıklı görüntüler alması için gerekli olan ayaklıkları, şiddetli 

sarsıntı ve darbelerden korumak gerekir. 

 Sehpanın korunması ve taşınması amacıyla kullanılan bez, kılıf ya da plastik 

kutu vardır. Bu kılıfın özelliği su geçirgenliği olmayan maddelerden üretilmiş 

olmasıdır. Özellikle büyük ve ağır malzemeler için üretilen sehpa kutularında 

sadece ayak taşınabilir. Kafa için ayrıca başka bir kutu kullanılır. 
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Fotoğraf 1.7: Ayaklık ve bez kılıf 

 Çekim sırasında kamera yer değiştirdiğinde daha kısa mesafelerde taşımak için 

sehpayı kutusuna koyma ihtiyacı duyulmaz. Sehpanın taşınması için tecrübeye 

ihtiyaç vardır. Eğer kamera ile birlikte sehpa taşınmaya çalışılırsa şu sorunlar 

ortaya çıkar: 

 

 Yüksekte olan kamera bir yere çarpabilir. 

 Sehpa bir yere, bir kişiye çarpabilir. 

 Kamera kilitleri açık ise denge bozulabilir. 

 Kamera kilitleri aşırı eğimden dolayı boşalabilir. 

 Taşıyıcı kişinin ayağı takılabilir, kayabilir. 

 Aktüel tip için üretilen sehpaların, ayak çivilerinin düz zeminlerde kaymasını 

engellemek amacıyla lastik paletler üretilmiştir. Dâhili mekânlarda çalışırken 

ayak çivileri, halı, parke gibi değerli yer döşemelerinin üzerinde kayarak bunları 

çizebilir. Lastik palet bu çizilmeyi önler. 
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Fotoğraf 1.8: Palet 

 Paletler, yumuşak toprak, çamur gibi zeminlerde daha büyük bir yüzey 

sağlayarak ayağın zemine gömülmesini engeller. 

 Stüdyo kameraları iri gövdeli ve ağır olduğundan onları hareket ettirmek için 

tripod yeterli olmaz. Özel olarak üretilen ve stüdyo kameralarını kullanılmasına 

olanak veren pedestallar kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.9: Pedestal 

1.6. Kabloların Hazırlanması 
 

Kamera ekipmanları arasında yer alan kablolar, başarılı bir çekimin gerçekleşmesi için 

kameramanın yanında bulunması gereken araç gereçlerdendir. Bu donanımlar (adaptör ve 

şarj cihazı, batarya, kamera sehpası, kablolar, mikrofon vs.) tam ve sağlam olmadan başarılı 

bir çekim gerçekleştirilemez. 
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Deneyimli bir kameraman, en kötü koşulları düşünerek yanına gerekli olan her türlü 

malzemeyi alır. Malzemenin eksik ve arıza tespiti yapılmadan alınması, çekimin iptaline 

kadar uzanan sorunlar yaratabilirBu sebeple çekimde kullanılacak malzemelerin içinde yer 

alan kabloların bakımı önem kazanır: 

 

 Kablolar gelişigüzel atılmamalı, katlanmamalıdır. Katlanan kobloların içinde 

kopmalar olabilir. Çekimde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle kablolar sarma 

tekniğine uygun  (sekiz şeklinde) sarılarak yerlerine kaldırılmalıdır. 

 Çekim sırasında kabloları düzenli ve dikkatli döşemek gerekir. Aksi takdirde 

ekipte yer alan kişilerin, özensiz döşenen kabloların üzerine basması sıkıntı 

yaratacağı gibi ekibin ayağına dolanması da kazalara yol açabilir. Bu duruma 

meydan vermemek için kablolar çekimden hemen sonra özenle toplanmalı, 

üzerinde oluşan çamur, kir vs. şeyler silinmelidir. 

 

Fotoğraf 1.10: Kablolar 

1.7. Çekim Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar 
 

 Öncelikle programın çekimini gerçekleştirecek ekibin yönetim kadrosu ve 

sorumlulukları belirlenmelidir. Senaryo, oyuncu ve teknik ekip tarafından iyi 

bilinmelidir. Özellikle yönetmen senaryoya hâkim olmalıdır. Kamera kartları 

hazırlanarak dizi, program ve bölümlerinin çekimlerinde sahne ve çekim 

numaraları yazılarak çekim başında kameraya kaydedilmelidir. 

 Çekimin iyi gitmesi için kameramanın yanında bulundurması gereken araç 

gereçler vardır. Bu donanımlar tam değilse ve gerekli kontroller yapılarak 

alınmamışsa çekim yapılamaz ya da yapılan çekimde aksaklıklar meydana gelir. 

 Kameramanın yanında bulundurması gereken ekipmanları şöyle sıralanabilir:  

 Adaptör ve şarj cihazı,  

 Asıl ve yedek batarya,  

 Kamera sehpası,  

 Dolly,  

 Gerekli bağlantı kabloları,  
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 Seyyar mikrofon ve adaptör,  

 Flâş lambası,  

 Kayıt üniteleri (kaset, dvd, hafıza kartları) yedeğiyle birlikte olmalı, 

kontrolleri yapılmalıdır.  

 Kameramanın üzerinde çok fonksiyonlu olan ve rahat kullanılan kameraman 

yeleği olmalıdır. Bu yelek fazlaca cebe sahiptir. Bu ceplere kameraman 

malzemelerini koyar. Bir anlamda kameramanın malzemeleri elinin altında 

olmalıdır. 

 Kameraman kamerayı elektriğe bağlayacağı gibi aküyle de çalıştırabilir. 

Akünün dolu olmasına dikkat etmek gerekir. Bataryanın dolu olup olmadığı 

bakaç ekranındaki işaretten anlaşılır. Kamera, bataryanın bitmesine yakın 

gerekli uyarıyı verecektir. 

 Beyaz ayarı kameradan 1,5 metre uzaklığa beyaz kâğıt konularak yapılır. Çekim 

yapılacak ortama göre kameranın netlik ve beyaz ayarının yapılması gerekir. 

Beyaz ayarı ortamlara göre kamera tarafından otomatik olarak yapılacağı gibi 

manuel olarak (elle)da yapılabilir. 

 Kameraların netlik ayarı manuel olarak yapılacaksa netlik bileziği net görüntü 

elde edilinceye kadar sağa sola çevrilir. Otamatik netlik ise kameranın üzerinde 

bulunan focus (netlik) düğmesi ile yapılır. 

 Video kameralar günümüzde mum ışığında bile çekim yapabilmektedir. Işığın 

yetersiz olduğu durumlar için tepe ışığı ve bataryası hazır bulundurulmalıdır. 

Tepe ışığı, enerjisini kameradan alabileceği gibi dışarı bağlanarak kablo 

aracılığıyla da enerji sağlanabilir. 

 

Fotoğraf 1.11: Tepe ışığı 

 Kameralarda bulunan mikrofon her zaman yeterli olmayabilir. Dışardan 

mikrofon bağlamak gerekebilir. Bu durumda kameranın harici mikrofon girişine 

bağlanan bir mikrofon ses alma işlemini gerçekleştirecektir. 

 Kameranın üzerinde bulunan Gain sistemi ile kamera ışığının yetersiz olduğu 

durumlarda bu düğmeye basılarak kazanç elde edilir. Böylece kamera cisimleri 

daha aydınlık olarak kaydeder. 

 Stüdyo ortamında kameraların çekime hazır hâle getirilmesi için her şeyden 

önce kameraların stüdyo bağlantılarının doğru olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Yapım kontrol odasına veya naklen yayın aracına bağlanarak çekim yapan 

kameraların görüntü ve ses çıkışlarının resim seçme masasına bağlanması 
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gerekir.  Kameralardan gelen renk bilgilerinin değerlendirilmesi için ışık 

masasındaki kontrol monitörlerinden izlenir. CCU adı verilen kamera kontrol 

üniteleri ile kameralardan gelen renk ve ışık bilgileri kontrol edilir. 

 Kamera EFP olarak kullanılacaksa şehir cereyanından yararlanılır. Bu nedenle 

kameranın arkasında bulunan elektirik çıkışının şebekeye adaptör yardımıyla 

bağlanması gerekir. 

 Program çekimine başlamadan önce yönetmen başkanlığında bir reji toplantısı 

gerçekleştirilir. Bu toplantıda çekimin gerektirdiği ışık, ses, kamera düzenleri 

son kez gözden geçirilir, dekor ve kostümlerin uygunluğu denetlenir. 

  Bir televizyon programının ortaya çıkarılması ekip çalışmasını gerektirir. 

Yapım ve yönetim birbiri ile koordineli bir bütünlük içerisinde çalışabilmelidir. 

Çekim, ışık, dekor, kostüm, ses, sunum bir programı tamamlayan unsurlardır. 

Bu unsurlar özenle hazırlanır, ekipteki her kişi görevini eksiksiz yaparak 

sorumluluğunun farkında olursa hazırlanan program başarıya ulaşır. Bu 

çalışmalar özveri gerektirir.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda çalışkanlık ve sorumluluk bilincinin vurgulandığı özlü sözler verilmiştir. 

Çalışkanlık ve sorumluluk bilinci değerlerinin vurgulandığı bu sözlerden yola çıkarak 

çevrenizde yaşanmış bir olayı aşağıdaki boşluğa yazınız. 

 

“Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan  

dokuz terdir.” 

Thomas Alva Edison 

 

“Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer.”   

Henry Ford 

 

“Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir.”   

Türk Atasözü 

 

“Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa,  

çalışarak gerçek yerinizi bulun.” 

Charlie Chaplin 
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………………………………………………………………………………………… 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kamera ve eklenebilir parçalarının genel 

bakım ve temizliğini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullandığınız kameranın özelliklerini 

tespit ediniz. 

 Kullandığınız kameranın kullanma 

kılavuzunu inceleyebilirsiniz. 

 Kameranın genel bakım ve korumasını 

yapınız. 

 Kameraların genel bakımı ve korunması 

için kameramanın dikkat etmesi gereken 

bazı hususları gözden geçirmelisiniz. 

 Objektiflerin bakım ve temizliğini yapınız. 
 Objektif ve bakacın her zaman temiz 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Bataryaların bakımı ve dolumunu yapınız. 
 Dolu bataryaları uzun süre şarjda 

bırakmamalısınız. 

 Amacınıza uygun mikrofon seçiniz.  

 Mikrofonların özelliklerini tespit ediniz. 

Dış çekimlerde mikrofon başlığını 

kullanmaya dikkat etmelisiniz. 

 Kamera ayaklıklarının kullanım 

özelliklerini belirleyiniz. 

 Kamera ayaklıklarını taşırken sert 

hareket etmemeye dikkat etmelisiniz. 

 Yapacağınız çekime göre kabloların 

özelliğini belirleyiniz.  

 Kabloların çalışıp çalışmadığını kontrol 

etmelisiniz. 

 Kamera ve aksesuarlarının kılıf ve 

koruyucularını hazırlayınız.  

 Yağışlı havalarda çekim yaparken 

mutlaka kameranın yağmurluğunu 

kullanmalısınız.  

 Çekim öncesi yapılması gereken 

hazırlıkları tamamlayınız. 

 Kamerayı doğrudan güneş ışığına 

tutmamalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Objektifte temizlik sırasında kalan bir lekeden, kamera ayarlarının yanlışlıkla bir 

değerde kalmasından bir önceki kameraman sorumlu tutulur. 

2. (    ) Çekim sonrası batarya kameradan çıkartılmaz.  

3. (  ) Dış çekimlerde özellikle rüzgârlı havalarda el mikrofonuna mikrofon başlığı 

takılmalıdır. 

4. (   ) Kamera sehpalarının düz zeminlerde kaymasını önlemek amacıyla paletler 

kullanılır. 

5. (   ) Stüdyo kameraları tripot üzerinde kullanılabilir. 

6. (   ) Kamera çok soğuk ortamlarda muhafaza edilir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak  doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kameraların genel bakımı ve korunması için kameramanın 

dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? 

A) Çekim yapıldıktan sonra kamera asla aküyle çantasına kaldırılmamalıdır. 

B) Kameranın objektifini her çekimden sonra söküp kutusuna koymak gerekir. 

C) Kalabalık ortamlarda dikkatli olunmalı şiddetli sarsıntıdan kamera korunmalıdır. 

D) Kamera otomatik netlik konumundayken netlik bileziğine dokunulmamalıdır. 

E) Kamera doğrudan güneş ışığına tutulmamalıdır. 

 

8. Aşağıdaki mikrofon tiplerinden hangisi özellikle maçlarda uzaktan gelen sesleri 

rahatlıkla alabilmek için kullanılır? 

A) Yaka mikrofonu 

B) Tüfek (Shotgun) mikrofon 

C) Boom mikrofon 

D) Kulaklıklı mikrofon 

E) Kablolu mikrofon 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kameramanın yanında taşıyabileceği aksesuarlarından biri 

değildir? 

A) Adaptör ve şarj cihazı 

B) Asıl ve yedek batarya 

C) Kamera sehpası 

D) Kamera Yağmurluğu 

E) VTR cihazı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Aşağıdakilerden hangisi kameranın objektifine takılarak objektifi ışığın olumsuz 

etkilerinden korur? 

A) Tripod 

B) Batarya 

C) Elcek 

D) Parasoley 

E) Çanta 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Teste geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Çekimin niteliğine ve kameraya uygun kayıt ortamını seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Değişik formattaki kaset türlerini araştırınız. 

 Dijital kayıt sistemleri hakkında bilgi toplayınız.  

 Yakınınızda bulunan yapım-yayın kuruluşları ve televizyonların arşivleme 

sistemlerini araştırınız. 

 Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. VİDEO KAYIT SİSTEMLERİ 
 

Günümüz yayıncılığında iki sistem kullanılmaktadır. Bunlar analog ve dijital 

sistemlerdir. Dijital sistem yeni teknolojiye dayanır. 

 

Dijital sistemlerde sinyal dijital ortamda elde edilir. Bu durum dijital-analog 

dönüştürmede sıkça yaşanan çözünüm kaybını ortadan kaldırarak daha yüksek görüntü 

kalitesi sağlar. Analog sisteme göre daha kaliteli renk ve görüntü sunar. 

 

Günümüzde dijital sistemler, analog sistemlerin yerini almaya başlamıştır. Dijital 

kameralarda görüntü bilgileri, görüntü algılayıcı sensörlerden elde edilir. 

 

Dijital kameralarda görüntü sinyallerinin ayarlanmasını sağlayan dijital devrelere ayar 

devreleri adı verilir. 

 

Dijital ayar devreleri kameralarda şu ayarların yapılmasını sağlar. 

 

 Gamma (renk) ayarı: Her üç renkte (mavi kırmızı ve yeşil) de görüntü 

noktacıkları sayısal değerlerin önceden atanmış bilgilerinin eklenmesini sağlar. 

 

 Gölgeleme (shading) ayarı: Gölgeleme ayarında bir satır boyunca olan 

noktalardan sadece belirli bölgelerdeki noktaların sayısal değerlerine ekleme 

veya çıkarma yapılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Dijital flare (yansıma) ayarı: Kameralardaki optik yansımalardan dolayı siyah 

seviyesinde oluşan istenmeyen artışların yok edilmesi işlemidir. Dijital işleme 

sahip kameralarda, kırmızı ve yeşil renklerde noktacıkların dijital değerlerinin 

istenilen oranda düşürülmesi ayarıdır. 

 
 Masking(maskeleme)ayarı: Tüm renkli kameralarda renk ayrımlarının 

prizmalar ile yapılmasından dolayı düzgün renk alınması için gerekli olan 

negatif renklerin birbirleriyle çakıştırılıp toplanmasını sağlayan devrelerdir. 

 

Dijital kayıt sistemlerinin analog kamera sistemlerine göre avantajları şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Tüm görüntüler ayrı ayrı tam ekran olarak kaydedilebilir. 

 15 günden daha uzun süre kayıtları hafızada tutabilir. 

 Gerçek zamana yakın (kare atlamadan) tüm kayıt görüntüleri görebilir. 

 Rahatlıkla belli görüntüleri seçip görüntü (JPEG) olarak kaydedebilir. 

 Kayıt devam ederken geçmiş kayıtlar seyredilebilir. Kayıtlar CD-DVD’ye 

aktarılabilir.  

 Görüntülerin istenilen yerine kolaylıkla ulaşılabilir. 

 

Fotoğraf 2.1: Dijital kayıtçı 

2.1. Profesyonel Kaset Türleri  
 

İlk kaset formatı olan ¾ inch U-Matic 1972’de piyasaya sürülmüştür. Kayıt cihazı 

kameradan ayrıydı ve bunu taşımak için de ayrı bir elemana gereksinim vardı. O günden bu 

güne kadar kaset formatları hep ilerleme göstermiştir. 

 

1982’de yeni bir format olan ½ inç Betacam üretildi. Bu, kamera ile kaydedicinin bir 

arada olduğu tamamen yeni bir üründü ve buna Camcorder adı verildi. Daha sonra 1987 

yılında Betacam SP piyasaya sürüldü. Betacam SP dünya üzerinde en yaygın kullanılan 

formatlardan bir tanesidir. 

 

2.1.1. Betacam SP 
 

Analog olarak birçok kayıt formatı üretilse de profesyonel yayıncılık alanında geçmiş 

yıllarda en çok kullanılan Betacam SP’dir. Günümüzde yerini dijitale bırakmıştır. 
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Kasetler, bant üzerindeki manyetik demiroksit parçacıklarının küçük ve düzgün olarak 

yayıldığı kayıt kasetleridir. Betacam sisteminde kullanılan kasetli bant, betamax kasetleri 

ölçüsünde olmakla birlikte kaset içindeki bant daha kaliteli üretilmiştir. Bant üzerine iki ayrı 

kanala ses kaydedilmektedir. Bant üzerinde kontrol izi ve Q izi (time code track) 

bulunmaktadır. 

 

Yarım inç ölçüsündeki Betacam’ın kayıt ve okuma sisteminde dört ses kanalı vardır. 

Bunlar sesi  yüksek kaliteli kaydeder. Betacam SP manyetik bant kayıt sistemi  anolog 

sistemdir. Bantlara iki ya da dört saat süreli kayıt yapılabilir. 

 

Bu kasetler Betacam kameralarda kullanılır. CCD’li donanıma sahip olan bu 

kameralar, yüksek renk çözünürlüğü ile kaliteli görüntü elde etme özelliğine sahiptir. Bu 

kameralarda objektifin açılıp kapanma süresi saniyede; 1/60, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 

olabilmektedir. Bu özelliği ile hareketli görüntülerde bile oldukça başarılı sonuçlar elde 

edebilirler. Ayrıca zoom objektif özelliği görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabilmektedir. 

 

Kamerada bulunan bar düğmesi ile çekime başlamadan önce otomatik olarak kasetin 

başına renk barı (color bar) döşenir. Bu şekilde kurguda kolaylık sağlanır. Çünkü kurgu 

sırasında okuyucu ve kayıtçı, kayıt sırasında bandı beş saniye geri sarar. Bu nedenle çekime 

başlamadan önce 5–10 saniye boş olarak kayıt yapılması gerekir. Aksi takdirde kurgu 

sırasında sorunlar yaşanır. 

 

Fotoğraf 2.2: Betacam kasetler 

2.1.2. Betacam Dijital 
 

Betacam sisteminin piyasada tutulmasından sonra 1993 yılında Betacam’ın digital 

versiyonu çıkarılmıştır. Betacam SP formatının mirasçısıdır. 1/2 inç kaset formatı kullanır. 

Boyutları SP kasetler ile aynıdır. Betacam SP kasetleri okuyabilir ama kayıt yapamaz. Bu 

formatta 4:2:2 örneklem hızı ve 10’ar bitlik quantising seviyesi kullanılır. 2.34’e 1 sıkıştırma 

oranı vardır. DCT (Discrete Cosine Transform) sıkıştırma tabanlıdır. Kafalardan banda 

aktarılan veri hızı 128 Mbps’dir. 
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Dijital Betacam, analog Betacam kasetlerini okuyabilir. Kaset dikine yerleştirilir. Ses 

izi görüntü izinin arasına kaydedilir. Band hızı saniyede 96,7mm’dir. 40 dakikalık kayıt 

uzunluğu vardır.½ inçlik band kullanır. 1 tam kare görüntünün kaydı 12 izden meydana gelir. 

İz kalınlığı 26µm’dir. Video izleri +,- 20º lik açı yaparlar. Her izin içerisinde pilot referans 

sinyali bulunur. Bu izler kurgu esnasında zamanlama ve referans için kullanılır. 

 

Fotoğraf 2.3: Dijital Betacam kamera ve Betacam kasetler 

2.1.3. Betacam SX 
 

Dijital yayıncılık alanında kullanılan kaset formatlarından birisi de 1996’da piyasaya 

sürülen Betacam SX formatıdır. Betacam SX dijital kayıt yapar. Analog sisteme göre daha 

kaliteli renk ve görüntü verirler. Aktarımda görüntü kaybı en aza indirilmiştir. Sıkıştırmalı 

kayıt yaptıklarından az yer kaplarlar. Yayın sistemlerine bağlanma ve görüntü aktarma 

imkânları daha iyidir. 

 

Dijital sistemde çalışmasına rağmen diğer bant formatlarından oldukça farklıdır. Disk 

ve ağ sistemi üzerinde çalışabilir ve diğer bant formatlarında olmayan birçok yeni 

teknolojiye sahiptir. 

 

Fotoğraf 2.4: Betacam SX 

Betacam SX analog sistemde çalışan Betacam SP’lerin tüm özelliklerini kapsar. 

Betacam SX, camcorderler kompakt ve hafif olup Betacam SP 400p’ye oranla daha küçük 

boyuttadır. Kayıt için hafıza kartı kullanımı ve diğer kamera setleri arasında transfer 

kolaylığı sağlar. Turbo kazanç ile 0.5’e kadar lüks çekim olanağı sunar. 
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Betacam SX, MPEG-2 4:2:2’de (ITU-601 standartı) sıkıştırılır. Yapılan sıkıştırma 

sonucu 18 Mbps’lik veri hızı elde edilir. Bu veriler giriş sinyaline göre 10:1 oranında 

sıkıştırılmıştır.Sıkıştırılan ayrımlı (component) video sinyalinin çıkışta dijitale 

dönüştürülmesinde örnekleme alma frekansları (Y:13.5 MHz,U:6.75 MHz,V:6.75 MHz) 

katsayısı biçiminde Y için 4, U için 2, V için 2 biçiminde tasarlanıp sayısal dönüşümü 

tamamlamak için 4:2:2 kodlaması yapılmıştır. 

 

2.1.4. DV (Digital Video) 
 

DV (Digital Video)formatı birçok farklı teknoloji firmasının bir araya gelerek 

oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından amatör kullanıcıların dijital kayıt formatını 

kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. 

 

1996 yılında geliştirilen DV formatında ¼ inch (6,35mm) boyutundaki metal buharı 

bazlı kasetler kullanılarak dijital video kaydedebilmektedir. 

 

DV formatının başarılı olması üreticileri profesyoneller için de benzeri bir format 

düşüncesine yöneltmiş ve DV’den farklı olarak profesyoneller için farklı firmalar tarafından 

DVCAM ve DVCPRO formatları geliştirilmiştir. 

 

2.1.4.1 DVCAM (Digital Signal Processing- Dijital Sinyal İşlemci) 

 

DVCAM kameralar DSR kodlaması ile gösterilir. DVCAM formatı, DV ile aynı 

sıkıştırma oranı (5:1) ve 4:2:0 örneklemeli 8 bit dijital component kayıt kullanır. DVCAM, 

kurgu uygulamaları için ideal olan kare-içi (intra-frame) sıkıştırmaya dayanır. 

 

DV, 6.35 mm genişliğinde metal buharlı olarak adlandırılan DV kasetleri kullanarak 

yüksek kaliteli dijital video kaydı yapar. 

 

DV intra-frame sıkıştırma teknolojisini kullanır. Her kare bir önceki ve bir sonraki 

kareye bakılmaksızın kendi içinde sıkıştırılır. 

 

DVCAM cihazları herhangi bir ek adaptöre gerek duymadan doğrudan  DV kasetleri 

(yalnızca SP modunda) okuyabilirler. 

 

Fotoğraf 2.5: DVCAM kayıtçı
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Fotoğraf 2.6: DVCAM kamera ve kasetleri 

2.1.4.2 DVCPRO (Digital Video Cassette Professional) 

 

Dijital ortamda elde edilir. Kasedinin dar ve ince olması bandın dış faktörlerden daha 

kolay etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu sistemde kayıt hızı dört kat artırılabilir. 

DVCPRO’nun iki formatı vardır: 

 

 DVCPRO saniyede 25 Mbit bilgi akışı sağlar. Örnekleme: 4:2:0 

 DVCPRO 50: Saniyede 50 Mbit bilgi akışı sağlar. Örnekleme; 4:2:2 dir. 

 

DVCPRO’larda da ¼ inchlik (6,35mm)metal partiküllü kaset kullanılır. Sıkıştırma 

oranı 5:1 ‘dir. Veri oranı 25Mbps’dir. 

 

DVCPRO bant üzerine boylamasına analog ses izi ve kontrol izi eklenerek kurgu 

işlemlerinde kullanıcıya kolaylık sağlar. 

 

Fotoğraf 2.7: DVCPRO kamera ve kaset 

DVCPRO’nun gelişmiş bir versiyonu olan ve 2000 yılında geliştirilen DVCPRO HD 

100 versiyonu vardır. Veri aktarım hızı 100 Mbps’e çıkarılmıştır. 

 

2.1.5 HDCAM 
 

HDCAM formatı Dijital Betacamın HDTV versiyonu olarak 1997’de piyasaya 

çıkarılmıştır. 10 bit DCT sıkıştırma tekniği kullanarak 4:2:2 örnekleme oranında 720p veya 

1080i çözünürlükte kayıt yapar. Bazı HDCAM VTR’ler Betacam kasetleri oynatabilir. Bant 

uzunlukları S için 40 dakika ve L için 124 dakika olmak üzere Dijital Betacam’la aynıdır.  
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HDCAM formatı DV ile benzer bir sıkıştırma teknolojisini kullanır. Fakat HDCAM 

kesinlikle DV ailesinden sayılamaz. Veri aktarım oranı 135 Mbps’tir. HDCAM’de çok 

yüksek kaliteli görüntüler sağlanır.  

 

Fotoğraf 2.8: HDCAM kaset 

 

2.1.6 HDCAM SR 
 
2003’te piyasaya sunulan HDCAM SR daha yoğun parçacıklı bant kullanır ve 4:4:4 RGB 

şeklinde 440 Mbit/s bant genişliğinde kayıt yapabilir. Bu yüksek hız, HDCAM SR ın HDSDI 

sinyalinin tümünü yakalamasını sağlar. Bazı HDCAM SR VTR ler 880 Mbits/s lık bant 

genişliğini mümkün kılan 2x modu   özelliğe sahiptir. Bu şekilde 4:4:4 lük tek bir sinyali veya 

4:2:2 lik 2 sinyali aynı anda göndermek mümkündür. HDCAM SR sıkıştırma için MPEG-4 

Studio Profile kullanır ve ses kanal sayısını 12 ye çıkarır. HDCAM SR’ler  mavi şeritli siyah 

renktedir. 

            

Fotoğraf 2.9: HDCAM SR kaset ve kayıtçı 
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2.2. Yarı Profesyonel Kaset Türleri 
 

2.2.1. Mini DV ( Mini Digital video) 
 

Yarı profesyonel sistemler arasında en yüksek kaliteyi sağlar. Bandının genişliği 6 

milimetredir. 

 

Mini DV’ler kullanım özellikleri farklı olan cihazlardır. Bu cihazlar aracılığıyla kurgu 

ve ses eşlemesi yapılabilmektedir. Mini DV sinyali doğrudan dijital biçimde depolar.Bu   

nedenle  diğer amatör tip kameralarda çok sık karşılaşılan kalite sorunlarına ve video 

gürültüsüne yol açmadan profesyonel kalitede video kaydı üretir. 

 

Mini DV’nin bir özelliği de dijital video kasetler kopyalanarak çoğaltıldığında çok az 

kalite kaybı olur. 

       

Fotoğraf 2.10: Mini DV kamera ve kaset 

2.2.2. S-VHS 
 

VHS, Avrupa ve Amerika’nın yarım inç bantlı kasetli kayıt sistemidir. Yaygın olarak 

evlerde kullanılır. S-VHS, VHS kayıt sisteminin daha da geliştirilmişidir. Daha iyi görüntü 

kalitesi ve kurgu yapma olanağına sahiptir. 

 

2.2.3. Video High 8 (Hi-8) 
 

10x7 cm ebatında ve teyp kasedi büyüklüğündeki bu kasetler amatör ve yarı 

profesyonel olarak adlandırılır. Hi8 adlı video kameralarda kullanılır. 

 

Piyasada 60’lık (bir saat) ve 90’lık (1.5 saat) türleri bulunmaktadır. Bu kasetlerin 

Türkiye’de okuyucu videoları yaygın ve kullanışlı olmadığından normal VHS videoların 

kaset yuvasına yerleştirilen özel imal edilmiş seyyar yatak vasıtasıyla izlenebilmektedir. 

 

Bu kasetler ve özellikle kameraları diğer cihazlara göre daha az ışıkta görüntü alabilir 

(5 lüx), daha net ve daha canlı görüntü elde edebilirler.  
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Fotoğraf 2.11: Hi8 kaset 

2.3. Amatör Kaset Türleri  
 

2.3.1. VHS (Video Home System) 

 

Fotoğraf 2.12: VHS Kaset 

VHS kasetler 19x10.5 ebatında olup normal VHS ve süper VHS (S-VHS) olmak üzere 

iki çeşittir. Bu kasetler, resim tarama frekansı ve kimyasal içerik bakımından iki ayrı özelliğe 

sahiptir. Normal VHS kasetler her yerde kolayca bulunabilir. Ayrıca fiyat olarak da 

diğerlerinden daha ucuzdur. 

 

Bu kasetler saniyede 30 görüntü, 425 satır taramalıdır. Süper VHS kasetler diğerine 

oranla daha kalitelidir. 

 

S-VHS’ler 1 saniyede 25 görüntü ve 550 ile 625 satır tarama frekansına sahiptir. Yarı 

profesyonel özelliğe sahip olduğu için VHS ve S-VHS kameralarda amatörler için iyi 

kalitede  video kayıtları sağlar. 

 

VHS kameralarda yalnızca VHS kasetler, S-VHS kameralarda ise hem VHS hem de 

S-VHS kasetleri kullanılır. 
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Fotoğraf 2.13: VHS video oynatıcı 

2.3.2. Video 8 mm (Hi8) 
 

Bant genişliği 8 mm olan amatör kasetli kayıt sistemidir. Görüntü kalitesi diğerlerine 

göre daha iyidir. 

 

Bu kasetler amatör ve yarı profesyonel diye adlandırılan Hi8 video kameralarda 

kullanılmaktadır. Piyasada 60’lık (bir saat) ve 90 dakikalıkları bulunmaktadır. Bu kaset 

türlerinin çok iyi kayıt okuma olanağı vardır. 

 

Fotoğraf 2.14: Hi8 video kamera 
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Fotoğraf 2.15: 8 mm okuyucu 

2.3.3. Betamax 
 

Japonların ürettiği yarım inçlik kaset bant kullanılanılan bir kayıt sistemidir. Piyasada 

çok fazla benimsenmediği için günümüzde çok az kullanılmaktadır. Evler için ideal bir 

kullanıma sahiptir. 

 

Kasetleri Betacam boyutlarındadır. Zaman zaman  isim karışıklığı olsa da Betamaxlar,  

Betacam okuyucularında kullanılamazlar. 

 

Fotoğraf 2.16: Betamax kaset 

2.3.4. V2000 
 

Video 2000 serisi Avrupa ülkelerinin çıkarttığı bir alternetif ev tipi kayıt ve okuma 

sistemidir. Televizyon yayıncılığında veya profesyonel amaçlarla kullanılmaz. Kullanımı 

genel bir yaygınlığa ulaşamamıştır.  
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Fotoğraf 2.17: V2000 kaset 

2.4. Dijital Kayıt Ortamları 
 

2.4.1. Kamera Sabit Diskleri 
 

Son yıllarda üretilen bazı dijital kameralarla çekilen görüntüler kasetlere veya bantlara 

değil kamera sabit diski üzerine kaydedilirler. Bu kameralar kendi içinde bütünleşik sabit 

disk ile beraber gelir. Sabit disk üzerine kaydedilen görüntünün mümkün olan en az kayıpla 

kaydedilip saklanarak uzun yıllar kullanılabilmesi, televizyon kuruluşlarının işini 

kolaylaştırmıştır. 

 

Dijital kayıt ortamlarıyla birlikte kaset kullanımı ortadan kalkmakta ve doğrudan 

disklere kayıt yapılabilmektedir. Bu sistem bilgisayar teknolojisine bağlı olarak gelişme 

kaydetmektedir. Dijital kameralar belli büyüklükteki görüntüleri depolayan kameralardır. Bu 

kameraların teknik özelliklerine göre görüntü depolama büyüklükleri değişmektedir. 

 

Değişik firmaların piyasaya sürdüğü profesyonel disk sistemli ürünler, yüksek tanımlı 

optik kameralar ve kayıt cihazları kullanıcılarına esnek dijital yapım seçenekleri sunar. 

 

2.4.2. Video DVD 
 

Digital video disc ya da digital versatile disc adı verilen ve çok amaçlı optik disk 

anlamına gelen DVD, optik depolama teknolojisidir. 

 

DVD temelde ses, video veya herhangi bir veri depolamada CD’den daha büyük ve 

daha hızlıdır. 

 

DVD, televizyon ya da monitöre bağlanan bir DVD okuyucu ile izlenen video 

görüntülerinin depolandığı ortamdır. Günümüzde pek çok elektronik, bilgisayar, film oyun 

ve müzik firmaları DVD teknolojisini desteklemektedir.  

 

DVD’ler başlangıçta video uygulamaları için düşünülmüş ve uygulanmaya 

başlanmıştır. Günümüzde DVD’ler film, bilgisayar verileri, kameralar ve müzik için kayıt 
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aracı olarak kullanmaktadır. Çünkü DVD görüntü ve ses kalitesinde oldukça mükemmel 

sonuçlar ortaya koyar. 

 

Fotoğraf 2.18: DVD kamera 

DVD’lerde fiziksel formatlar (DVD-ROM veya DVD-R gibi) ile uygulama formatları 

(DVD-Video veya DVD-Audio gibi) arasındaki farkı anlamak gerekir. DVD-video, 

televizyon ya da monitöre bağlanan bir DVD player ile izlenen video progamlarının 

depolandığı ortamdır. DVD-RAM ise bilgisayar verileri depolar ve DVD-ROM sürücüsünde 

çalışır. Bu fark Audio CD ile CD RAM arasındaki farka benzer. DVD ROM ayrıca 

kaydedilebilir varyasyonlara da sahiptir (DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW). 

 

Uygulama formatlarına ise DVD-Video, DVD-Video Recording (Kayıt) ve DVD-

Audio dahil edilebilir. DVD, DVD-ROM sürücüye sahip bilgisayarlar DVD player’a ihtiyaç 

duymadan DVD-videoları oynatabilir. 

 

DVD’lerin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 2 saatten fazla yüksek kaliteli dijital video (çift katmanlı ve çift taraflı 

DVD’lerde 8 saati bulan), standart ya da geniş ekran (widescreen) 

televizyonlarda (4:3 ve 16:9) geniş ekran filmleri destekler. 

 Menüler ve basit interaktif özellikler.  

 Farklı dillere uyarlanabilen açıklayıcı yazılar. (başlık, albüm ismi, şarkı ismi 

vb.) 

 Kare kare geri sarım veya hızlı ileri sarım. (başlık, zaman, track ya da bölüme 

göre) 

 Dayanıklılık (Kullanımdan dolayı bozulma olmaz, manyetik alana duyarlı 

değildir. Isıya dayanıklıdır.) 

 Compact boyut (Taşınması, saklanması kolaydır.) 

 

2.4.3. XDCAM 
 

Tamamen yeni bir kayıt formatı olarak ortaya çıkmıştır. Bu formatta manyetik kaset 

gitmiş yerine optik bir materyal olan DVD’nin bir benzeri  Professional Disc Media 

gelmiştir. Blu-Ray (mavi ışın) teknolojisi kullanılır. Kameranın VTR kısmı, video sinyalini 

doğrudan profesyonel disk üzerine yazar. Çevre etkilerine karşı  bir koruma kabı 

(cartridge) içerisinde muhafaza edilir ve kameraya o şekilde yerleştirilirler. Kamera 

içerisinde de şoklara karşı korumak için amortisör sistemi vardır. Araba içerisinde, bir 
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helikopterde, koşuşturma veya kameranın şiddetli bir darbe esnasında, çekim yaparken 

profesyonel diskin yerinden oynayarak laser ışını ile temasını kaybetmesi önlenir. 

 

XDCAM kameralarda marka ve modele göre MPEG IMX ve DVCAM kayıt 

yapabilir. MPEG IMX seçeneğinde MPEG-2 4:2:2P@ML sıkıştırmada 8 bit dijital 

component kayıt yapar. Yüksek kaliteli kayıt istendiğinde MPEG/IMX tercih edilmelidir.45, 

55 ve 68 dakika kayıt zamanı tercih edilebilir. Ama kayıt zamanının artması demek görüntü 

kalite kaybı anlamına gelir. DVCAM seçeneğinde 4:2:0 örnekleme oranı, 5:1 sıkıştırma 

oranı ile 8 bit component kayıt yapar. 85 dakika kayıt seçeneği vardır. Profesyonel disk, 

kayıttan sonra hemen bilgisayarlı kurgu ünitesinde kurgu yapılabilir. Yayın dünyasının 

profesyonel dosya standandartı olan MXF (Material eXchange Format) standartını da 

destekler. Böylece bu standartı destekleyen profesyonel kurgu yazılımları ile kullanılabilme 

imkânı sağlar. Şu anda birçok televizyonun haber merkezinde kullanılmaktadır. 

 

Fotoğraf 2.19: XDCAM 

2.4.4 Hafıza Kartları 
 

Hafıza Kartı (Memory Card veya Flash Memory Card) içerisine çeşitli medya 

dosyalarının depolandığı bellek biçimidir. Hafıza kartları genellikle içerisine fotoğraf, video, 

müzik ve diğer data türleri aktarılması için elektronik aygıtlar, fotoğraf makineleri ve bazı 

kameralarda kullanılır. 

 

 P2 Kartları 

 

2004 yılında geliştirilmiştir. Profesyonel bir hafıza kartı (Professional Plug-in 

Card) olarak DVCPRO bandın yerini almıştır. Yeni teknolojide artık bandın (manyetik 

depolama) yerine hafıza kartı (elektronik depolama) kullanılmaktadır. Bu hafıza kartı çoğu 

cep telefonlarında kullanılan SD (Secure Digital) yapıdaki kartların bir araya getirilerek 

profesyonel kayıt için uygun hale getirilmiş şeklidir ve buna da PCMCIA kart denmiştir. 

Bu hafıza kartının 4-8-16-32-64 GB’lık bir kapasitesi vardır. Her geçen gün kapasite artırımı 

için çalışmalar sürmektedir. 

https://wmaraci.com/nedir/hafiza-karti
https://wmaraci.com/nedir/flash
https://wmaraci.com/nedir/fotograf
https://wmaraci.com/nedir/video
https://wmaraci.com/nedir/elektronik
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Fotoğraf 2.20: P2 Kart 

8 GB’lik hafızaya DVCPRO kalitesinde 36 dk, DVCPRO 50 kalitesinde ise 18 dk.’lık 

video kaydı yapmak mümkündür. Kamera üzerindeki anahtar yardımı ile kayıt kalitesi 

dolayısıyla da kayıt süreleri seçilebilir. Burada veri transfer hızı 640 Mbps’dir. Kamera ile 

PC arasında bağlantı kurabilmek için kamerada USB çıkışı vardır.  

 

 CompactFlash (CF) Kart 
 

1994 yılında dijital fotoğraf makineleri için üretilmeye başlanan CF, 50-pin bağlantılı 

bir depolama cihazıdır. Çoğunlukla PDA cihazlarının, dijital kameraların ve diğer taşınabilir 

aygıtların içerisinde kullanılmaktadır. Kullanıcılara boyut konusunda muhteşem geniş bir 

seçenek yelpazesi sunan CF'nin piyasa üzerinde 32-64-128 GB gibi farklı modelleri 

bulunmaktadır. 160 mb/s okuma hızı 120 mb/s ‘den yüksek yazma hızına sahip modelleri 

vardır. Artık günümüzde yerini SD kartlara bırakmıştır.  

 

Fotoğraf 2.21: CF Kart 

 SD Kart 

 

2001 yılında geliştirilen SD Kart (Secure Digital Memory Card) en yaygın 

kullanılan hafıza kartı türlerinden biridir.  Telefon, fotoğraf makineleri ve video kayıt 

kameraları gibi birçok platformda kullanılır. Hız olarak sınıflara ayrılmıştır. Class 2,4,6,8,10 

gibi sınıfları vardır. Sayı kaç ise en az o hızda veri aktarmalı ve okumalıdır. Örneğin Class 

https://wmaraci.com/nedir/pin
https://wmaraci.com/nedir/lan
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10 kartlar minimum 10 mb/s okuma ve yazma hızına sahip olmalıdır. 90mb/s’den daha 

yüksek okuma hızı ve yazma hızlarına sahip SD kartlar vardır. 

 

 SDHC Kart 

 

SDHC Card (Secure Digital High Capacity Card), SD kartların geliştirilmiş bir üst 

sürümüdür. SDHC'ler ile birlikte en fazla 16-32-64 GB'a kadar kullanılan SD kartların 

kapasitesi 128 GB'a yükseltilmiştir. Buna rağmen SDHC'ler SD kartlarla aynı işleyişe sahip 

değildir ve tüm cihazlar SDHC kartları desteklememektedir. 

 

Fotoğraf 2.22: SD hafıza kartları 

2.5. Kaset ve Kayıt Ortamının İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi 
 

Yapılacak ilk iş çekilen kasetlere numara vermek ve etiketlemektir. Etiketin üzerine 

çekilen kasedin içinde yer alan konu ve süre yazılarak belirtilmelidir. Sonra bunlar arşive 

konulmalıdır. 

 

Kasetlerin arşivlenmesi istenilen görüntülere çabuk ulaşılmasını sağlar, elimizin 

altında numaralandırılmış ve muhafaza edilmiş bir arşiv, hazırlanacak programa doküman 

sağlamak açısından önem taşır.  

 

Kasedin numaralandırıp içinde ne olduğu yazılmazsa kasedi yanlışlıkla silinebilir ya 

da üzerine başka görüntüler çekilebilir. Kasetteki görüntüler bir anda kaybolabilir. Böylece 

hazırlayacağımız programa ilişkin çektiğimiz görüntüleri koruyamayabiliriz. Hatta yeniden 

çekme imkânımız da olmayabilir böyle bir durumda yapılan program başarılı olmaz ve zor 

durumda kalırız. 

 

Bir kasedin kayıt yapabilmesi için kayıt emniyet dili sağlam olmalıdır. Arşive 

konulacak bir kasedin yanlışlıkla üzerine kayıt yapılmaması için kayıt emniyet dilinin 

kırılması gerekir. Bu şekildeki bir kâsede kayıt yapılacaksa kırılan kayıt emniyet dilinin yerie 

bantla kapatılarak veya kâğıt parçası ile sıkıştırılarak kayıt yapılabilir. Kasedin baş tarafında 

bulunan ve kayıt almayan beyaz bölümüne geçmek için 20–25 saniye ileri doğru sarılmalıdır. 

 

Betacam kameraya ilk olarak takılan kasedin başına 30 saniyelik renk çubuğu 

(colour bar) kaydı yapılmalıdır. Bu bar kaydı kameranın üzerinde yapılır. Renk barı 

alındıktan sonra kullanılan kasedin sarma işlemi okuyucu veya kayıt cihazıyla yapılmışsa 

tekrar bar almaya gerek yoktur. Çünkü elektronik cihaz onu renk barının olduğu yere kadar 

otomatik olarak geri sarar, barlı kısım aynen korunmuş olur. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda israf ile ilgili atasözlerine yer verilmiştir. Atasözlerinin her biri için size 

ayrılan bölüme kısaca açıklama yapınız. 

 

Birin kıymetini bilmeyen, bini toplayamaz. 

 

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tasarrufun bir parçası israftır. 

 

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Cehd ile malını etme israf, düşmana kalırsa da dosta olma muhtaç. 

 
…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kamera kayıt ortamlarınına kayıt 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analog ve dijital kayıt ortamlarının 

özelliklerini karşılaştırınız. 
 

 Kameraya ve çekime uygun kayıt ortamını 

tespit ediniz. 

 Her kameranın kayıt ünitesinin farklı 

olabileceğine dikkat etmeliniz. 

 Kameraya ve çekime uygun kayıt ortamını 

kameraya yerleştiriniz. 
 

 Kayıt ortamına deneme kaydı yapınız. 

 Kasedin kayıt yapabilmesi için emniyet 

dilinin sağlam olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Capture (görüntü yakalama) işlemi ile 

kasetteki görüntüleri bilgisayara aktarınız. 
 

 Kasetle yapılan çekimler sonrası kaset 

etiketlemesini yapınız. 

 Kasedin üzerine çekimin konusunu, 

tarihini ve süresini yazabilirsiniz. 

 Sabit disk, optik disk ve hafıza kartı ile 

yapılan çekimlerde bilgisayarda 

klasörleme ve arşivleme işlemlerini 

yapınız. 

 Bilgisayarda arşivleme işlemlerinde 

klasöre çekimin konusunu ve tarihini 

yazabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  (   ) Betacam SP ile makara bantlardaki gibi fazla sayıda kopya çıkarılamaz. 

2. (   ) Betacam SP manyetik bant kayıt sistemi dijital sistemdir. 

3. (   ) Betacam kayıt ve okuma sisteminde iki ses kanalı bulunur. 

4. (    ) Betacam SX dijital sistemde yer alır. 

5. (   )Dijital kasetler sıkıştırılmış kayıt yaptıklarından analog kayıtlara göre daha az yer 

kaplar. 

6. (   ) DVCAM ve DVCPRO dijital kasetler grubuna girmez. 

7. (   ) Bir kasedin kayıt yapabilmesi için “kayıt emniyet dili’nin sağlam olması gerekir. 

8. (   ) Kasedin bant tabakasına kesinlikle el sürülmemeli, kaset kapsız olarak açıkta 

bırakılmamalıdır. 

9. (    ) Kasetler 15 ile 30 derece sıcaklık ortamında muhafaza edilmelidir. 

10. (   ) Aşırı soğuk ortamlardan getirilen bantlar en az 24 saat bekletilmeden 

kullanılmamalıdır. 

 

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 yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Kamera ve eklenebilir parçalarının ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evinizdeki veya okulunuzdaki kamerayı inceleyerek üzerindeki düğmelere ve 

bileziklere dikkat ediniz.  

 Amatör ve profesyonel kameralardaki ayar düğmeleri arasında farkları 

araştırınız. 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşıp 

karşılaştırınız. 

 

3. TEMEL KAMERA AYARLARI 
 

Profesyonel kameraların gövde, bakaç ve objektiflerinin üzerinde çeşitli ayarlama 

düğmeleri, bilezikleri ve giriş-çıkış noktaları vardır. Bu ayarlamaların zamanında ve doğru 

şekilde yapılması çekilen görüntünün kalitesini artırır. İyi bir kameraman çekime geçmeden 

önce kameranın standart ayarlarını kontrol eder, konunun ve mekânın gerektirdiği yeni 

ayarları ise çekime geçmeden tamamlar. Kamera üzerinde yapılan ayarların bazılarını çekim 

sırasında yenilemek veya değiştirmek de gerekebilir. 

 

Kamera üreticileri, aktüel kameraların temel ayar düğmelerini cihazın omuzda, elde 

veya ayaklık üzerinde çekimi sırasında kolaylıkla yapılabilecek noktalara yerleştirmişlerdir. 

Ayrıca benzer görevdeki tuşlar ve düğmeler, kamera üzerinde birbirine yakın 

konumlandırılmışlardır. 

 

Bu ayar düğmelerinin ve giriş-çıkış yerlerinin bazıları daha önceki modüllerde kısaca 

verilmişti. Şimdi bu ayarlar gruplar hâlinde incelenecektir. 

 

3.1. Bakaç Üzerindeki Ayar Düğmeleri 
 

 Diyoptri Halkası 

 

Bakaçtaki görüntünün netliğini ayarlamak için diyoptri ayarı yapılır. Kamera 

otomatik netlik konumundayken bakaç ekranının hemen altında yer alan diyoptri halkası net 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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görüntü elde edene kadar çevrilir. Kamera vizörünün çekim sırasında tam olarak kapanması 

gerektiğinden gözlük ile vizörden bakma imkânı yoktur. Diyoptri sayesinde gözlük kullanan 

kameramanlar mesleklerini sürdürebilmektedir. Her insanın gözünün hata oranı farklıdır ve 

kameraman kamerasında, kendi gözüne göre diyoptri ayarı yapmak zorundadır. Fakat 

kameramanın gözü bozuk olsa da olmasa da diyoptri ayarının yapılması gereklidir. Aksi 

takdirde çekilen görüntünün net olması tesadüf olacaktır. 

 

 Kayıt Lambası (REC-TALLY) ve Ayarları 

 

REC tuşuna basılarak kayda girildiğinde vizörün üst-ön tarafında kırmızı bir ışık 

yanar. Kayıttan çıkıldığında bu ışık söner. Kameranın arka-üst tarafında ikinci bir kayıt 

lambası da bulunabilir. Bu ışık TALLY düğmelerinden kontrol edilir. Bu ışığın siddetini 

arttırmak için HIGH, düşürmek için LOW seçilir. TALLY düğmesi OFF konumuna 

getirildiğinde ise kayıt sırasında kırmızı ışık yanmaz. 

 

Fotoğraf 3.1: Bakacın ön panelindeki düğmeler 

 Bakaç Gösterge Ayarları 

 

Bakaç ekranında objektiften toplanan görüntüler dışında pek çok bilgi ve uyarı 

yazı/şekilleri vardır. (bataryanın doluluk durumu, kasetin durumu, diyafram ve enstantane 

değerleri, kamera uyarı sinyalleri gibi.) Bu göstergelerin görünmemesi için bakacın önünde 

bulunan DISPLAY tuşunun OFF konumuna getirilmesi yeterlidir. 

 

 Bakaç Görüntüsü Ayarları 

 

Bakaçtan görünen görüntüyü daha net ve kaliteli yapmayı sağlar. Bakacın üst-ön 

tarafında yer alan PEAKING, CONTRAST ve BRIGHT (keskinlik, karşıtlık ve aydınlık) 

düğmeleri bu işe yarar. Bu düğmelerin kasete kaydedilen görüntünün kalitesi üzerinde hiçbir 

etkisi yoktur.  

 

Bakaç üzerinde bataryanın azaldığını veya ortamda ışığın yetersiz olduğunu gösteren 

uyarı ışıkları da bulunabilir.  
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Fotoğraf 3.2: Bakacın bölümleri 

3.2. Objektif Üzerindeki Ayar Düğmeleri 
 

Objektif üzerinde önden arkaya doğru netlik halkası, zum halkası ve diyafram halkası 

bulunur. Bu halkaların üzerlerinde ayar yapılmasını kolaylaştıracak rakam değerleri vardır. 

Kamera otomatik netlik konumundayken (AUTO), netlik bileziğini kullanmaya gerek 

yoktur. İstenilen kişi ve nesneleri net görüntülemek için objektif üzerindeki FOCUS 

düğmesini MANUEL (elle) konumuna getirmek gerekir. Objektif üzerinde diyaframı 

otomatik veya manuel seçmeye yarayan IRIS SELECTOR tuşu  vardır. 

 

Kamera objektiflerinin sağ tarafında Kamera Elceği bulunur. Kamera, omuzda çekim 

yapılırken sağ el, bu elcek üzerindeki kayıştan geçirilerek kameranın iyi tutulması, 

sallanmaması sağlanır. Kayda girip çıkma (REC) ve optik yakınlaşıp uzaklaşma (zoom in-

zoom out) hareketini sağlayan zum motoru elcek üzerinden sağ elle kontrol edilir. (Sol elini 

kullananlar için özel yapılmış kameralar vardır. Bu kameralarda her şey sola göre 

yapılmıştır.) 

 

3.3. Kamera Arkasındaki Giriş-Çıkış Yerleri ve Ayarları 
 

Bataryalar kameraların arka taraflarına sabitlenir. Kamera şehir şebekesine bağlanıp 

elektrikle çalışacaksa, elektrik bağlantısı kamera arkasındaki DC IN girişinden yapılır. 

Enerjisini kameradan alan tepe ışıkları ve bazı telsiz mikrofonlar burada bulunan DC OUT 

girişine bağlanır.  

 

Kameranın arka kısmında, kamera sabit mikrofonu dışındaki mikrofonları bağlamak 

için mikrofon girişleri vardır. (CH1 ve CH 2) AUDIO In olarak da bilinen bu girişlere 

mikrofonlar takılarak istenen yönden ve uzaklıktan daha kaliteli ses alımı yapılabilir. 

Mikrofon kabloları bu girişlere ittirilerek takılır, mikrofonu çıkartmak için ise giriş yerinin 

üzerindeki PUSH mandalına bastırmak ve mikrofonları geri çekmek yeterlidir. Mikrofon 

girişine takılan mikrofonlar kapasitif (kondansatörlü) türde ise sesin tekniğine uygun 

kaydedilmesi için mikrofon girişi üzerindeki ayar düğmesi, “+48V”a getirilir. 
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3.4. Kamera Gövdesindeki Ayar Düğmeleri 
 

Her kameranın ilk kullanılacak düğmesi, ON/OFF (açık/kapalı)dur. Kamera kapalı 

konumdayken mekanik tuşlar dışında hiçbir özelliği çalıştırılamaz. Çekim veya kayıttan 

izleme yapılamaz. Kamera açık konuma getirildikten ve enerji verildikten sonra yapılacak 

işin niteliğine göre konum belirlenir. Eğer yeni görüntü kaydı yapılacaksa kamera CAMERA 

konumuna, kasetten video izlemesi yapılacaksa VTR konumuna, (varsa) hafıza kartından 

fotoğraf izlemesi yapılacaksa MEMORY konumuna getirilir.  

 

 Ses Ayarları 

 

Kamera gövdesinin değişik yerlerinde birçok ses ayar düğmeleri ve göstergeleri 

vardır. Kameranın üzerindeki ses ayar düğmesi (MONITÖR), dışarıdan alınan sesin 

kameraman tarafından duyulmasını sağlar. Bu ayarın kayda bir etkisi yoktur. Bu şekilde 

kayıt sırasındaki seslerin amaca uygun ve kaliteli olup olmadığı anlaşılır. AUDIO LEVEL 

düğmesi ise dışarıdan alınan seslerin kayıt seviyesini ayarlar. Kameranın gövdesi üzerinde 

bulunan VUmetre ile (dijital ya da analog) kayıt ses seviyesi görülür. Eğer VUmetre 

göstergesinde hiçbir hareket yoksa kamera ses almıyor demektir. Bu durumda ya mikrofon 

girişlerine ya da ses ayar düğmelerine bakılır.  

 

Kamera, sabit mikrofondan ses alacaksa AUDIO IN bölümü, LINE veya FRONT 

konumunda tutulur. Kameraya dışarıdan mikrofon bağlanmışsa ses ayar düğmeleri MIC 

(REAR) konumuna getirilir. 

 

 VTR Tuşları 

 

Kamera VTR konumundayken kaydedilmiş görüntüler izlenir. Bu panel üzerinde tıpkı 

bir video okuyucu cihazındaki gibi PLAY (okuma), REW (geri), FF (İLERİ), PAUSE 

(bekletme), STOP (durdurma), SLOW (yavaş okuma), REC (harici kayıt yapma) tuşları 

vardır. Frame tuşları görüntüyü kare kare ilerletmeyi sağlar. Bazı kameralarda görüntü 

çekimi yapıldıktan sonra kamera üzerinde dublaj yapılmasına imkân tanıyan AUDIO DUB 

tuşu bulunur. Kamera VTR konumundayken görüntü oynatımı sırasında bir mikrofona 

konuşularak görüntüye dublaj yapılabilir. 
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Fotoğraf 3.3:VTR paneli 

Yeni bir kayıt formatı olan HD (High Definition) kameralarda bu cihazlara özel  

birtakım ayar düğmeleri vardır. HD formatının iki ayrı türü (720p ve 1080i) olduğu için HD 

kameralar üzerinde kayıttan önce hangi formatta ayar yapılacağı seçilir.  HD kameralarda  

saniyede kaç kare görüntü çekileceği de ayarlanabilir. Bunun için FRAME RATE 

bölümünden ayarlama yapılır. 

 

Kameraların gövdesi üzerinde yapılan bazı ayarlar ise biraz daha fazla ustalık ve 

dikkat gerektirir. Bunlar  bir sonraki öğrenme faaliyetinde ele alınacaktır.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel...” sözüyle ne anlatmak istemiştir?  

Kendi cümlelerimiz ile anlatalım. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kamera ve eklenebilir parçalarının ayarlarını 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kamera bakacı üzerindeki ayarlamaları 

yapınız. 

 Çekim öncesi kamera ayarlarını kontrol 

etmeyi alışkanlık hâline getirmelisiniz. 

 Kamera objektifi üzerindeki ayarlamaları 

yapınız. 

 Teknik terimlerin ve ayar komutlarının 

Türkçe karşılıklarını araştırmalısınız. 

 Kamera arka panelindeki ayarları ve 

bağlantıları yapınız. 

 Kameranın kullanma kılavuzundan 

yararlanabilirsiniz. 

 Kamera gövdesi üzerindeki ayarları 

yapınız. 

 Ayarlar konusunda öğretmeninizden 

yardım alabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendiriniz 

veya boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

1. (   )Kamera kayda başladığında bakacın ön tarafında ……….. ışığı yanar.  

2. (  )Bakacın ön tarafındaki keskinlik, karşıtlık ve aydınlık ayarlarının kaydedilen 

görüntüye bir etkisi yoktur. 

3. …………      ……….. bölümünün üzerinde kayda girme tuşu ve zum motoru bulunur. 

4. Enerjisini kameradan alan alan tepe ışıkları ve bazı telsiz mikrofonlar ……… ……. 

girişine bağlanır. 

5. (    )Kamera OFF konumundayken mekanik ayarlar dışında bir işlem yapılamaz.  

6. (    )VUmetre ibresi hareket ediyorsa ses kaydında sorun var demektir.  

7. (    ) Kameraya harici mikrofon MIC’den bağlanır.  

8. VTR konumundayken görüntüyü kare kare oynatabilmek için …… , ……. tuşları 

kullanılır.  

9. (  ) HD kameralarda saniyede kaç kare görüntü çekileceği “frame rate” seçeneğinden 

ayarlanır.  

10. (    ) Kameralar VTR konumundayken çekim yapar.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda yanlış cevaplarınızla ilgili konuları 

faaliyete dönerek tekrar ediniz.  

 

Cevaplarınız hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde kamera çekim öncesi ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bazı görüntülerde kırmızı ve mavi rengin baskın olmasının sebebini araştırınız. 

 Kameraların kullanma kılavuzlarını inceleyiniz. 

 Kameralarda beyaz ayarı neden yapılır? Araştırınız. 

 Time code sinyalinin döşemesinin amaçlarını araştırınız. 

 Profesyonel çekimleri inceleyip değerlendiriniz. 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp karşılaştırınız. 

 Araştırma işlemleri için okulunuzun teknik imkânlarını kullanabilir, kamera 

satan firmaların internet sitelerini ziyaret edebilir, televizyon kuruluşlarını ve 

yapımcı şirketleri ziyaret edebilirsiniz. 

 

4. KAMERA ÇEKİM AYARLARI 
 

4.1. Beyaz ve Siyah Denge Ayarı (W/B Ayarı) 
 

İnsan gözü her ortamda ve farklı ışıklar altında cisimlerin renklerini gerçeğe çok yakın 

algılayabilir. Kameralar ise her ortamda cisimlerin renklerini doğru görebilmek için beyaz 

ayarı yapılmasına ihtiyaç duyar.  

 

Kameranın renkleri doğru olarak algılayabilmesi için kameraya ortamdaki ışığın renk 

ısısı hakkında bilgi vermek gerekir. Aslında bütün cisimler renksizdir. Işığın cisimlere çarpıp 

yansıması sonucunda cisimler, ışığı  yansıttığı renkte görünürler. Işık her cisimden farklı 

dalga boylarında yansır. İnsan gözünün görebildiği frekanslar arasındaki yansımalar o cismin 

rengini oluşturur. Hiçbir yansıma olmazsa cisim siyah demektir. Kırmızı, yeşil, mavi 

renklerin belirli bir oranda birlikte yansıması ise beyaz rengi (parlaklığı) oluşturur. 

 

Parlaklık = 0,59 Yeşil + 0,30 Kırmızı + 0,11 Mavi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bir renk, üç temel rengin belirli oranlarda karışmasından elde edilir. Beyazı oluşturan 

renk karışımı formülü yani parlaklık formülü bilindiğine göre bütün renklerin hangi oranda 

yansıdığını hesaplanabilir. 

 

Örnek: 

Ortamda ölçülen ışık rengi 0,24 kırmızı ise mavi oranı nedir? 

Mavi = Parlaklık – 0,24 Kırmızı + 0,59 Yeşil 

Mavi = 1 – 0,24 + 0,59 

Mavi = 0.17  

 

Bu bilgilere göre kameranın renkleri algılaması ortamdaki ışığın renk ısısı (Kelvin 

derecesi) ile bağlantılıdır. 

 

Kameralar üretilirken bu bilgiler göz önüne alınmıştır. Parlaklık formülü kamera 

hafızasına kaydedilmiş, bu sabit değere göre ortamdaki ışığın renk ısısını ölçmek mümkün 

olmuştur. Ortamdaki ışığın renk ısısı ile matematiksel ayar yapıp diğer renkleri bilinen 

oranlarda yerli yerine oturtarak doğru ışık değerlerinde görüntü üretmek mümkündür. Bu 

sayede beyaz ayarı yaparak kameranın insan gözünün gördüğü renklere en yakınını 

üretmesini sağlanır. 

 

Fotoğraf 4.1: Renk ayarı kartları 

4.1.1. Neden Beyaz Ayarı Yapmalıyız? 
 

Renklerin doğru olarak kaydedilmesi birkaç önemli amaca hizmet eder: 

 

 Kaydedilen görüntü haber, belgesel veya arşiv değeri taşıyorsa bu bilgilerin 

uzun zaman sonra da kullanılacağı ve izleyiciye bilgi vereceği düşünülerek 

görüntü ile ilgili teknik bilgilerin ve renklerin doğru kaydedilmesi gerekir. 

Özellikle Türk bayrağının kırmızısı, insan yüz tonu ve rengi, para rengi, 

Anıtkabir’in dış rengi gibi herkes tarafından bilinen renklerin doğru olarak 

aktarılması gerekmektedir. Beyaz elbise ile kamera karşısına çıkan bir 

sanatçının elbise rengini kırmızıya kaçan bir beyaz veya maviye yakın beyaz 

tonlarda çekmek doğru olmaz. 
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 Birbiri arkasına montajlanacak görüntüler değişik zamanlarda çekiliyorsa 

renklerin birbirini tutması gerekir. Örneğin filmin bir sahnesinin planlara 

bölünerek bazı planların daha sonra çekileceği durumlar söz konusu olabilir. Bu 

durumda beyaz ayarı tutmuyorsa, daha önce çekilen planlar ile yeni çekilen plan 

arasında renk farkları ortaya çıkar. Montajda bu planlar arka arkaya 

eklendiğinde bu durum bir renk sıçraması olarak filme yansır. 

 

 Birbiri arkasına montajlanacak görüntüler değişik kameralarla çekiliyorsa 

renklerin birbirini tutması gerekir. Üretilen her kameranın aynı marka ve model 

bile olsalar aralarında renk farklılığı olduğu unutulmamalıdır. Bazen bu 

farklılıklar gözle hissedilemez bazen de hissedilecek boyuttadır. Farklı iki 

kamera ile çekim yapılırken iki kameraya da aynı ortamda beyaz ayarı yapmak 

gerekir. 

 

4.1.2. Beyaz Ayarı (White Balance) Nasıl Yapılır? 
 

Beyaz ayarı şu şekilde yapılır:  

 

 Kamera açılır ve CAMERA konumuna getirilir. 

 Ortama göre filtre seçilir (örneğin 3200 veya 5600 K değerleri). 

 Diyafram otomatik konuma alınır. 

 Çekim yapılacak mekânın ışığını algılayabilecek bir noktada kameraya 1-2 

metre uzaklıktan düz beyaz bir kâğıt veya benzer bir beyaz nesne tutulur. 

 Tutulan test kâğıdına vizörden sadece beyazlık görünene kadar zum girilir.  

 Kamerada bulunan otomatik W/B seçici “beyaz” konumuna getirilerek birkaç 

saniye basılı tutulur. Bakaç ekranına onay işareti geldiğinde tuş bırakılır. 

 

Beyaz ayarının girilen her farklı ışık ortamında veya bulunulan ortamda ışık değerleri 

değiştiğinde yapılmalıdır.  

 

Kameralarda zaman zaman siyah (black) ayarı da yapılır. Bunun için de yukarıdaki 

işlemler aynen tekrarlanır ancak W/B anahtarı (switch), “black” konumuna getirilir. 

 

Acil durumlar için kameralarda hafızaya alınmış siyah-beyaz ayarları kullanılır. 

Bunun için  kamerada siyah-beyaz ayarı hafıza paneli bulunur. Panelde A, B ve preset 

seçenekleri vardır. Örneğin iç çekimde bu paneldeki “A” seçilir ve beyaz ayarı yapılır. Daha 

sonra farklı ışık değerinde bir ortamda beyaz ayarı “B” ile yapılır. Tekrar “A” ortamına 

geçildiğinde yeniden beyaz ayarı yapılmaksızın paneldeki “A” seçildiğinde kamera bu 

ortamın ışık değerlerini hatırlar ve renkleri buna göre ayarlar. “Preset” konumu ise fabrika 

çıkış W/B ayarlarıdır.  
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Fotoğraf 4.2: Kamera üzerinde beyaz ayarı tuşu 

4.1.3. Beyaz Ayarı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

Beyaz ayarı, çekilecek konuya gelen ve çarparak kameraya yansıyan ışık esas alınarak 

yapılmalıdır. Yani çekimi yapılacak konuya gelen ışık kaynağından yararlanılır. 

 

Ancak bazen çekimi yapılacak konu üzerine başka ışık kaynaklarından farklı ışık 

gelebilir. Bu durumda renklerin doğru olarak kaydedilmesi için kameramanın tercih yapması 

gerekir. 

 

Beyaz ayarının yapılmasında baskın olan ana ışık kaynağı kullanılmalıdır. Örneğin 

güneşli bir havada genel çekim yapılıyorsa ve yapılan çerçevede daha çok güneşli yerler  

büyük bir alan kaplıyor ve  konu gölgede kalıyorsa kameraman tercihini kullanmalıdır. 

Önemli olan konu ise ona gelen ışık esas alınır. Konu yardımcı unsursa genel ışık esas 

alınabilir. Bu durumda gölgedeki yardımcı unsurların rengi maviye sapacaktır. Çekimi 

yapılan konu önemliyse ve ona göre beyaz ayarı yapılırsa güneş ışığının doğrudan geldiği 

yerler, olduğundan daha kırmızı görünecektir. 

 

4.1.4. Beyaz Ayarı Hataları 
 

Beyaz ayarı yapılırken en çok yapılan hata, beyaz ayarı yapılan kartın yanlış ışıkta 

tutulmasıdır. Çekimi yapılacak konu eğer gölgedeyse  beyaz ayarı güneşin doğrudan ışığı 

altında yapılmaktadır. Oysa güneşin doğrudan ışığı 5600 Kelvin derece civarındaysa 

gölgedeki renk sıcaklığı bu değerin örneğin 6500 Kelvin kadar üzerindedir. Bu şekilde 

yapılan ayarla renkler maviye sapacaktır. 

 

 Beyaz kartı tutan kişi vücuduyla gölge yapıp güneşi engelleyerek, kart üzerine 

doğrudan gelen ışık yerine yansımaların renk ısısının ayarlamasına neden 

olmamalıdır. 

 Beyaz karta gelen yansımalar (kırmızı bir araba, yeşil bir duvar, vb. ) doğru ayar 

yapılmasına engel olur. Kart yüzeyi yansıma yapmayacak şekilde tutulmalıdır. 

 Kart üzerindeki aşırı parlamalar da beyaz ayarını etkilemektedir. 

 Beyaz ayarı yapılacak kartın rengi solduğunda, özellikle kirlendiğinde beyaz 

ayarı yanlış yapılmaktadır. Kart yüzeyi temiz olmalıdır. 

 Bulutlu bir havada beyaz kart yere doğru tutulduğunda ışığın zemin renginden 

yansımasına göre ayar yapılır. Oysa beyaz kartı bulutlara doğru tutmak gerekir. 
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 Gece, gündüz veya aşırı ışık şiddeti, loşluk gibi ışık şiddetinin değiştiği 

durumlarda beyaz ayarı yapmadan önce mutlaka siyah ayarı yapmak gerekir. 

 

4.2. Renk Çubuğu (Colour Bar) ve Test Ton 

 

Fotoğraf 4.3: Renk çubuğu 

Kamera üzerinde, kameranın ürettiği görüntüdeki renk değerlerini belirlemek 

amacıyla bir renk jeneratörü (Colour Bar Generator) bulunur. Elektronik bir kart şeklinde 

kameraya eklenen bu renk jeneratöründen üretilen sinyaller kayıt yapılacak kaynağa belirli 

bir süre kaydedilir. Bu renk sinyali referans alınarak diğer cihazlarda gereken teknik 

ayarlamalar yapılır. Bu sinyale aynı zamanda “test sinyali” denilir. Test sinyali Avrupa yayın 

birliği (EBU) ve dünyadaki bütün malzeme üreticileri tarafından kabul edilmiş standart 

değerlerdedir. 

 

Kameranın ürettiği renk sinyallerinin kaydedilmesi montaj sırasında birçok problemi 

çözecektir. Örneğin yönetmen aynı çekimin aşamalarını çekmek için birkaç kere çekime 

gitmek zorunda kalabilir. Fakat birçok yönetmen ve kameraman çekimler için farklı 

kameralar kullanmak zorunda kalabilmektedir. Kameralar arasındaki renk farkları montajda 

problem çıkarmaktadır. Özellikle birden çok kamera ile yapılan çekimlerde yönetmenin, 

kameramanın ve montajcının bütün çekilen görüntülerin renklerini eşitlemek için 

kullanabileceği tek unsur, kayıt öncesinde yapılan renk çubuğu kaydıdır. 

 

Kameraya kaset takıldıktan sonra kamera üzerinde bulunan renk çubuğu anahtarı açık 

konuma getirilir. Bu sayede kamera elektronik devresi tarafından üretilen renk çubuğu 

sinyali çıkışa verilir. Vizörden bakılarak renk çubuğunun görüntüsü kontrol edilir. Normal 

çalışmalarda 30 saniye, arşiv değeri taşıyan kayıtlarda ise 1 dakika kayıt yapılır. Daha sonra 

renk çubuğu anahtarı kapatılır ve görüntü çekimine başlanır. 

 

Bazen kamera üzerindeki her elektronik devrenin zamanla değerini yitirmesi 

olağandır. Özellikle referans alınacak olan renk ayarlarının doğru olması gerekmektedir. 

Kameranın renk jeneratöründen ürettiği sinyalleri periyodik olarak test etmek edilmelidir. Bu 

amaçla bilgisayarla hesaplanarak  özel olarak üretilen renk çubuğu test kartı kullanılmalıdır.  
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Test kartının üreticisi tarafından belirlenen ışık şiddeti ve renk sıcaklığında test kartı 

aydınlatılarak kameranın çıkışı osiloskop yardımıyla kontrol edilmeli ve kameranın renk 

çubuğu sinyali ile üretilen görüntü arasındaki farklar üzerinde gereken düzeltmeler 

yapılmalıdır. 

 

4.2.1. Sinema Kameraları İçin Renk Çubuğu Ayarı 
 

Film kameraları ile çekime başlamadan önce kullanılacak filmin ve objektiflerin testi 

yapılmalıdır. Bu testlerden bir tanesi de renk testidir. Kullanılacak filmlerin ışığa 

duyarlılıkları (ASA değerleri) ve film tipi (gün ışığı, tungsten gibi) farklı olabilir. Filmlerin 

renklere karşı tepkisini öğrenmekiçin renk testi yapılır. Bu test için renk çubuğu kartı 

(color resolution chart ) kullanılır. 

 

Kart üzerine tungsten 3200 K standart ışık veren projektör ile 2000 lüks şiddetinde 

ışık uygulanır. Test çekimleri kullanılacak her marka film ve değişik asa değerli filmlere 

yapılır. Bu test çekimleri laboratuara gönderilir ve sonuçlar gözlemlenerek not edilir. 

Kameraman bu sonuca buna göre gereken filmi kullanır. Testin uygulanmasının bir nedeni 

de filmlerin aynı bobinden üretilmiş olmasıdır. Yani film 1000 metre gibi üretildikten sonra 

parçalara ayrılarak üretici tarafından mesela 122 metre olarak kutulanır. İşte bu seri 

bitiminde satın alınan film başka bir seriden olabilir. Bu durum çok küçük de olsa renk 

farklılıkları yaratabilir.Üretim tarihleri farklı filmleri kullanmak zorunda kalınabilir.Aynı 

marka bile olsa filmlerin üretim tarihleri farklıysa veya saklama ortamları farklıysa renk 

farklılıkları doğabilir. Bu yapılan test ile filmin özellikleri kaydedilir ve ona göre önlem 

alınır. 

 

Fotoğraf 4.4: Renk kontrol tablosu 
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4.3. Kontrast Ayarı 

 

Fotoğraf 4.5: Bakaç 

Kameralarla iyi görüntü alınabilmesi için vizörden görünen ve kullanılacak olan 

görüntünün de iyi olması gerekir. Film kameralarında vizör temizlenip diyoptri ayarı 

yapılırsa iyi görüntü alınabilir. Diyafram en açık duruma getirilerek karanlık ortamlarda da 

iyi görüntü alabiliriz. Elektronik kameralarda ise durum biraz daha farklıdır. Elektronik 

kameralarda kullanılan vizör kamerada elde edilen görüntünün izlendiği küçük monitördür. 

Bu görüntünün izlendiği monitörün ayarları iyi yapılmalıdır. 

 

Vizörün temizliği kontrol edildikten sonra görüntü netleşinceye kadar vizörün diyoptri 

ayarı yapılır. Vizör monitörünün parlaklık ve kontrast ayarlarının yapılması gerekir. 

Kameranın ürettiği renk çubuğu açık duruma getirilerek vizöre renk çubuğu görüntüsü 

verilir. Vizör bölümü üzerinde bulunan parlaklık (brightness) ve kotrast (contrast), kontrol 

anahtarları kullanılarak tamamen kapatılır. Siyahı ayarlamak için parlaklık anahtarını en 

koyu renkten (siyah) hemen yanındaki bir açık ton çubuğunu ayırt edinceye kadar arttırmak 

gerekir. Beyazı ayarlamak için beyaz renk, gözü alamayacak ve aşırı parlamayacak şekilde 

rahat görününceye  kadar parlaklığı arttırmak gerekir. Ardından renk çubuğu kapatılabilir. 

Bu ayar bittikten sonra herhangi bir ışıklı görüntüye çerçeve yaparak, görüntüyü teknik 

olarak denetlemek gerekir. Vizör üzerinde Peaking kontrolü vardır ve bu kontrol yalnızca 

vizörde görünen görüntünün (artifical focussing) yapay odaklama üzerindeki düzelme 

miktarını zevkinize veya ihtiyacınıza göre ayarlamaya yarar. Renkli kamerada oluşan 

görüntü siyah-beyaz vizörde izlenir. Bunun yarattığı problemlerden biri eğer bir görüntü aşırı 

pozlanır ve b renkli olarak izlenirse aşırı pozlanmış parlak bölümlerin rengini kaydederek 

beyaza dönüştüğünü görebiliriz. Fakat siyah-beyaz vizörde açık gri tonlar birbirine çok yakın 

olacağından aşırı pozlanmış bölümleri görmek zor olur. 

 

Renkli ve siyah-beyaz vizörler için aynı ayarları yapmak gerekir. Sıvı kristal ekran 

şeklindeki vizörlerde de aynı ayarlar yapılır. Ayrıca yansımayı giderecek ekstra kontrollerde 

vardır. 

 

Unutulmaması gereken en önemli faktör, vizörden izlenen görüntü kaydedilmez. Eğer 

karanlık bir ortamda çalışıliyorsa ve vizörün parlaklığı çok açıksa kaydedilen görüntü bu 

kadar parlak olmayacaktır. Bu nedenle vizörü doğru ayarlamak çok önemlidir. Ancak bu 

sayede vizörden mümkün olan en fazla bilgiyi elde ederiz. 



 

 54 

4.4. Zebra Ayarı  
 

Elektronik kameralarda ve fotoğraf makinelerinde pozlama (diyafram) seviyesini 

kontrol etmek amacıyla vizörlere zebra ayarı konulmuştur. Vizörün yapılan keskinlik, 

kontrast ve renk ayarları bazı durumlarda yetmeyebilir. Özellikle beyaz bir duvar veya parlak 

gökyüzünün önünde duran bir kişinin yüzüne göre diyafram ayarlamak istenirse, 

gökyüzünün veya beyaz duvarın parlaklık oranının kayıtta nasıl görüneceği merak edilir. 

Zebra ayarı yardımıyla fazla pozlama belli bir seviyeyi geçmişse vizörde görüntünün bir 

kısmında zebra deseni oluşur. Böylece kullanıcı fazla pozlama seviyesini görebilir ve 

görüntüyü normalleştirmek için gereken ayarları yapabilir. 

 

Fotoğraf 4.6: Zebra %70 ayarında koyu ten yüzler normal, açık ten yüzler parlak görünür. 

2.5. Shutter Ayarı 
Kameranın enstantanesi olarak düşünülebilir. PAL ve SECAM sistemlerinde 1/50 

frekansta, saniyede 25 kare görüntü üretilir ve kayıt yapılır. Shutter hızı  gelen ışığın süresini 

azaltır. Bunu ise karelerin bazı bölgelerini atarak yapar. Görüntü karesinin bir bölümü atılır 

ancak saniyede üretilen görüntü hâlen 25 karedir. Shutter speed, ON yapılarak 1/100 

konumuna getirildiğinde ışık miktarı azalacağından diyafram düşer. 1/2000 durumunda 4F 

stop diyaframa etkisi vardır. Aynı oranda da alan derinliği etkilenir. Bu yüzden shutter hızı 

ışık miktarının yeterli olduğu durumlarda kullanılabilir.  

 

Shutter hızının hareketli nesnelere bazı etkileri vardır. Helikopter kanatları ve su 

damlaları duruyormuş gibi görünebilir. Bazı monitörlerde veya televizyon çekimlerinde 

ekrandaki frekans uyuşmazlığından ortaya çıkan akma durumunu engellemek için 

kullanılabilir. Ağır çekimlerde (slow motion) net kareler elde etmek için kullanılabilir. Aynı 

şekilde araba içinde net çekim yapabilmek için de bu ayar kullanılabilir. Alan derinliği 

etkilerinde yararlanılabilir. Net veya bulanık yapmak istenilen nesnelerin alan derinliğini 

azaltacağından daha geniş açılarda net veya bulanık (flu) yapılabilmesini  sağlar. Işık şiddeti 
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yüksek ise shutter speed ile daha kolay daha net-bulanık yapılabilir. Alan derinliği 

azaltılabilir.  

 

Shutter speed devreye girdiği oranda CCD çiplerinin voltajı artar. Bu nedenle açık 

unutulmamalı ve devamlı kullanılmamalıdır. 

 

4.6. Time Code Döşemek 

 

Fotoğraf 4.7: Time Code paneli 

Time Code (zaman kodlaması), kayıt sırasında kameranın kaydettiği (frame) görüntü 

karelerini, baştan sona doğru sayısını, bant üzerine kaydeder. Bu sayede yapılan bir kayıt 

planının kaç kare olduğu, dolayısıyla ne kadar zamanda kayıt yapıldığı kaydedilmiş olur. Bu 

bilgi kayıt, montaj ve okuma sırasında kullanılarak çekimin süresi, başlangıç ve bitiş zamanı 

öğrenilir. Montaj yapılırken hangi kareden itibaren başlanacağı ve biteceği hesaplanabilir. 

 

Gelişmiş kameralarda Time Code çıkışı bulunur ve bu çıkış bir verici-alıcı 

kullanılarak bu amaçla üretilmiş telsiz sistemler yardımıyla takip edilebilir. 

 

Kameranın ürettiği resim sinyali PAL ve SECAM sistemlerinde 1/50 frekansta, 

saniyede 25 kare görüntü üretilir ve kayıt yapılır. NTSC sisteminde ise 1/60 frekansta 30 

kare görüntü üretilir ve kayıt yapılır. Her 25 kare için bir boşluk bulunur ve buraya kamera 

tarafından Time Code döşenir. Time Code dikey / vertical olarak döşenen bir sinyaldir. Bu 

sinyalin ismine VITC denir. Ayrıca dikey / vertical olarak döşenen Time Code sinyaline 

Lateral sinyal de eklenir. Sinyal döşenirken saniye başına bir sinyal gönderilir ve TC gibi 

kullanılır.  

 

Kameraya her yeni kaset konulduğunda eski Time Code değerleri sıfırlanır. Renk 

çubuğu üzerine 1 dakika kadar Time Code döşenir ve görüntü kaydına geçilir. Böylece bant 

üzerine Time Code döşenmeye başlanmış ve bunun kotrolü yapılmış olur. Kayıt sırasında bu 

otomatik olarak devam eder. 

 

Time Code hafızası, değerlerini kamera aküsünden beslenerek hafızada tutar ve 

kamera açıldığında bu değerler ekranda görülür. Akü söküldüğünde hafıza pili devreye girer 

ve akü takılana kadar değerleri hafızada tutacak devreyi besler. Bu hafıza pili bittiğinde 
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Time Code hafızada tutulamaz Bu durumda eğer müdahale edilmezse kamera her 

kapatıldığında Time Code silinir ve sıfırdan döşenmeye başlanır. Bu durumda kurguda 

olumsuzluklar yaşanır. 

 

Kameramanın Time Code döşenmesine kalınan yerden devam edebilmesi için 

yapılması gereken  çok basittir. Kameraya daha önce kayıt yapılmış kaset takıldığında 

kamera en son time code değerinden kayda devam eder. Objektif üzerinde bulunan RET 

(Return) tuşuna basmak yeterlidir. RET tuşu yapılan kaydın son üç saniyesini tekrar 

izletmeye yaradığı gibi yapılan kaydın son time code değerini de bulur ve time code 

döşemeye bu değerden devam eder. 

 

Tarih ve ulusal saat ayarı da yazmak gerekebilir. Çekimin hangi tarih ve saatte 

yapıldığını gösteren bu kayda Free Time denir. Bu bilgi time code bilgisi üzerine yazılır ve 

User Bit bilgisi olarak da adlandırılır. Kamera üzerinden görülemez, montaj setindeki okuma 

sırasında monitörden görülebilir. Referans bilgisi olarak kullanılır. 

 

4.7. Diyafram Ayarları 
 

4.7.1. Çekimin Gerektirdiği Işık İhtiyaçları  
 

Televizyon kameraları ile alınan görüntüler, insan gözü ile alınan görüntüler kadar 

mükemmel olmadığı için televizyon programlarının hazırlanması sırasında ortaya bazı 

problemler çıkmaktadır. Bu nedenle televizyon kameraları için çalışma ışık seviyesi, kontrast 

değeri, resim çözümlemesi önemlidir. 

 

 Çalışma Işık Seviyesi  

 

Kameralardan beklenen en düşük ışık seviyesinde en uygun görüntünün 

alınabilmesidir. Düşük ışık seviyesinde çalışıldığı zaman ışık yeterli olmadığı için, 

kameranın kazancını arttırmak gerekir. Kameranın kazancının artmasıyla birlikte gürültü de 

artar. Sözü edilen gürültü, kameraların elektronik devrelerinde oluşan ve normal çalışma 

şartlarında ortaya çıkan bir gürültüdür. Bu nedenle kameralardaki sinyal-gürültü oranı 

oldukça yükseltilmiş, az ışıklı bir ortamda en iyi görüntünün alınabilmesi sağlanmıştır. 

 

Düşük ışık seviyesinde parlak bir cismin karanlık bir arka fon üzerinde hareket etmesi, 

o cismi oldukça parlak gösterir. Bir futbol maçının görüntülenmesi sırasında futbolcular iyi 

aydınlatılmamış bir bölgeden karanlık bir bölgeye girdiklerinde oldukça parlak ve 

kırmızımsı bir alev gibi görünür. 

 

 Kontrast Değeri 

 

Kontrast, bir resimdeki en parlak ve en karanlık noktalar arasındaki orandır. Renkli 

kameralar için kontrast oranı 30:1 dir. Bir resimdeki en parlak nokta, en karanlık noktadan 

en fazla 30 defa daha parlak olur.Çerçeve içindeki en karanlık nokta ile en aydınlık nokta 

arasındaki kontrast farkı 30 birimden fazla olduğunda görüntü kalitesi bozulur. Dış çekimler 
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sırasında, güneşli bir havada bu oran kuşkusuz daha fazla olacaktır. Bu nedenle kameralarda 

nötr yoğunluk filtresi kullanılır. 

 

 Görüntü Çözümlemesi 

 

Görüntü çözümlemesi veya berraklığı, kullanılan kameranın mercek sistemi, kontrast 

oranı ve kamera tüpünün yapısı ile yakından ilgilidir. Kaliteli televizyon kameralarında 

resim çözümlemesini arttırmak için kullanılan tekniklerden birisi de, görüntü niteliğini 

arttırıcı elektronik elemanların kullanılmasıdır. 

 

4.7.2. Işıkölçerlerle Yapılan Ölçümler 
 

 Pozometre 

 

Fotoğraf 4.8: Işıkölçerler 

Pozometre, görüntüsü kaydedilecek cismin üzerine düşen ışığın ölçülmesi amacıyla 

kullanılır. Cismin üzerine düşen ışık cismin üzerinden yansır. Bu ışınların objektiften 

geçmesi, filmi pozlaması veya elektronik cihazlarda tüpe, CCD’ lere düşmesiyle görüntü 

kaydedildiğine göre doğru değerde diyafram bağlanması için cisimden yansıyan ve objektife 

giren ışığın değerinin bilinmesi gerekir. Pozlama ışık değerini ölçmeye yarayan cihazlara 

pozometre adı verilir. Görüntüsü çekilecek cisme gelen bütün ışık kaynaklarının pozometre 

ile tek tek ölçülüp matematiksel ortalaması alınarak diyafram bağlanmalıdır. Bu alınan değer 

her şeye rağmen kameramanın yaratmak istediği atmosfere bağlı olarak kendisi tarafından 

değerlendirilir. 

 

Bir görüntü karesinin oluşması için ışık ve gölgenin birlikte olması gerekir. Tamamen 

ışıklı bir ortamda görüntü oluşmayacağı gibi tamamen karanlık bir ortamda da görüntü 

oluşmaz. Bu nedenle ışığın yapısını iyi kavramak lazımdır.  

 

Pozometre ışık şiddetini ölçmeye yarayan, ışığa duyarlı elektronik devre elemanıdır. 

Işık şiddetini elektrik sinyaline dönüştürür. Makineye takılan modellerin yanında bir de el 

tipi pozometreler vardır. Bunlar makineden bağımsız olup ayrı olarak kullanılır ve ölçülen 

değerler sonra makineye uygulanır. Çalışma biçimleri makineye takılan modellerin aynısıdır. 

Pozometre üzerinde ışığa duyarlı bir göz vardır. Pozometrenin gözü üzerine 

yerleştirilen bir kapsül yardımıyla yaklaşık 180 derecelik bir yaydan gelen ışıkların hepsinin 
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içeri girmesi sağlanır. Pozometre, konudan ışık kaynağına doğru yöneltilerek ışık ölçümü 

yapılır ve pozometrenin önerdiği değerler makineye uygulanır. Kapsül üzerinde takılıyken 

düşen ışığı ölmeye yarayan pozometre, kapsül çıkarıldığında yansıyan ışığı ölçmek için 

kullanılır. İki türlü ışık ölçümü vardır. 

 

 Yansıyan Işığı Ölçen Pozometreler:  

Bu pozometreler, çekilecek konudan yansıyan ışığın ölçülmesinde kullanılır. 

 

 Düşen Işığı Ölçen Pozometreler 

Bu tür pozometreler, çekilmekte olan objenin üzerine düşen olan ışığı ölçmekte 

kullanılır. Kullanma şekli, konudan ışık kaynağına doğru yöneltilerek ışığın yoğunluğu 

ölçülür. Böylece objenin üzerine düşmekte olan ışık ölçülmüş olur. Düşen ışığı ölçen 

pozometrelerin kullanımı yansıyan ışığı ölçenlere göre daha kolay ve pratiktir. 

 

Pozometre elektrikle çalışır. Bu nedenle pillerin tam dolu olması gereklidir. Bazı 

makineler pil bitse ve pozometre devre dışı kalsa da çalışabilir.  

 

4.7.3. Kamera Üzerinde Diyafram Ayarı 
 

 Bağıntılı Açıklık ( f ) Değeri 

Merceklerin gerçek ışık geçirgenliğini belirten sayıdır. “f” ile gösterilen diyafram 

değerleri, aslında odak uzaklığının diyafram (f) açıklığı çapına bölünmesiyle elde edilir. 

Kullanılan fotoğraf filmlerinde elde edilecek olan negatifin iyi olabilmesi için belirli bir ışık 

şiddetine ihtiyaç duyulursa TV kameralarının da elektronik görüntüyü iyi verebilmesi için 

yeterli bir ışık yoğunluğunun bulunması gerekir. Kameranın gördüğü nesnelerden yansıyıp 

gelen ve mercekten geçerek görüntü tüpü (CCD) yüzeyine (odak düzlemine) vuran ışık 

şiddeti az ise, elde edilecek olan görüntü silik, birbirine karışmış durumda olur. Görüntü tüpü 

(CCD) yüzeyine vuran ışık şiddeti, gereğinden fazla ise elde edilen görüntü ayrıntısız ve 

parlak olur.  

 

Televizyon kameraları, ışık yoğunluğu ve şiddeti kontrol edilebilen stüdyo ortamında 

çalıştığı gibi kamerayı dış çekim ortamlarında da kullanılır. Bu nedenle dış çekim 

ortamlarında kameraya gelen ışık şiddetinin kontrol edilmesi amacıyla dış çekim kameraları 

(ENG), zoom merceklerle donatılmıştır. 

 

Bu merceklerin tümünde Auto Iris Control devresi ile merceğin diyafram açıklığını 

otomatik olarak kontrol etmek mümkündür. Ancak merceklerdeki oto iris kontrolünün her 

zaman kullanılması mümkün olmayabilir. Bazen otomatik kontrolden çıkıp manuel olarak 

kullanılır. Manuel konumda bulunduğunda merceğin açıklığının denetimini kameraman 

kendisi yapar. Manuel çalışma, otomatik iris çalışmalarından daha çok karşılaşılan bir 

durumdur. Bu durumda kameraman, kameranın bakacındaki kontrastlık değerlerini kontrol 

eder ya da bir ışık ölçer ile ölçüp diyaframa gereken değeri verir. Otomatik olmayan bir 

çalışma sırasında verilen diyafram değeri nesnelerin hareketinden doğan ışık değişikliği söz 

konusu olunca kameraman çekim sırasında küçük diyafram düzeltmeleri yapmalıdır. 

Otomatik iris kontrollü çalışmada böyle bir düzeltmeye gerek yoktur.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

 

Aşağıdaki özlü sözü okuyunuz. Bu sözden yola çıkarak sorumluluk bilinci ile ilgili bir 

kompozisyon yazınız. Yazdığınız kompozisyonu öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

‘‘Sorumluluk, yalnız ortası görülebilen bir sicime benzer, iki ucu görünürde yoktur.’’ 

                                                                                               John Mc Crac 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-4 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim için gerekli kamera ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Beyaz  ve siyah ayarı yapınız. 
 Her çekime başlamadan önce kamera 

ayarlarını kontrol etmelisiniz. 

 Renk çubuğu alınız, test tonu kaydediniz. 
 Hatalı çekim örneklerini 

inceleyebilirsiniz. 

 Kontrast ayarı yapınız. 
 Vizörden izlenen görüntünün kaydedilip 

kaydedilmediğine dikkat etmelisiniz. 

 Görüntüdeki ışık dengesini Zebra 

düğmesiyle kontrol ediniz. 

 Fazla pozlama seviyesini gözlemleyerek 

görüntüyü normalleştirmek için gereken 

ayarları yapmalısınız. 

 Shutter ayarı yapınız. 
 Değişik shutter hızlarında deneme 

çekimi yaparak etkisini görebilirsiniz. 

 Time Code ayarı yapınız.  

 Ortam ışığına göre diyafram ayarını 

yapınız. 

 Farklı ortamlarda çekimler yaparak 

kamera kullanım tecrübenizi 

geliştirebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı  yerleri uygun şekilde doldurunuz.  

 

1. Bütün renklerin doğru olarak kaydedilmesi sadece ……. ayarı ile mümkündür. 

2. Kamerada renkler, üç temel renk olan ……, ……. ve …….’nin belirli oranlarda 

karışmasıyla oluşur. 

3. Beyaz ayarı yapılırken en çok yapılan hata, beyaz ayarı yapılan kartın ……. ……. 

tutulmasıdır. 

4. Vizördeki görüntü üzerinden yapılan, görüntünün açıklık koyuluk ayarına …….. 

denir. 

5. Vizörde göz bozuklukları için yapılan ayara ………… …….….. denir. 

6. Fazla veya eksik pozlanmış bölgeleri bakaç üzerinde takip edebilmek için ……… 

………… kullanılır. 

7. ……. …….. kameranın estantanesi olarak düşünülebilir. 

8. …….. ……… kameranın kaydettiği görüntü karelerinin sayısının, baştan sona doğru 

kayıt sırasında bant üzerine kaydedilmesidir. 

9. Kameraların insan gözü gibi ışık üretebilmesi için önemli olan üç unsur …….. ……. 

……., …….. ……. ve …….. ………. dir.  

10. ………, görüntüsünü kaydedeceğimiz cismin üzerine düşen ışığın ölçülmesi amacıyla 

kullanılan cihazdır. 

11. ………  . …… ………. merceklerin gerçek ışık geçirgenliğini belirten sayıdır. 

12. ENG kameralarda zoom merceklerin tümünde ………. ……….  kontrol devresi ile 

merceğin diyafram açıklığını otomatik olarak kontrol etmek mümkündür. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 

 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kameranın bakımını doğru yaptınız mı?   

2. Objektiflerin bakımını doğru yaptınız mı?   

3. Bataryaları şarja doğru taktınız mı?   

4. Kayıt ortamlarının rutubetsiz ve temiz ortamlar olmasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

5. Amacınıza uygun mikrofon seçtiniz mi?   

6. Kamera ayaklıklarını doğru katladınız mı?   

7. Kabloları doğru sardınız mı?   

8. Çekim öncesi hazırlıklarınızı eksiksiz tamamladınız mı?   

9. Uygun kayıt ortamı ve kaset seçtiniz mi?   

10. Kasetlerin etiket ve arşivlenmesini doğru yaptınız mı?   

11. Kamera bakacı üzerindeki ayarlamaları yaptınız mı?   

12. Gövde üzerindeki ayarları yaptınız mı?   

13. Objektif üzerindeki ayarları yaptınız mı?   

14. Beyaz ayarı yaptınız mı?   

15. Renk çubuğu ve test tonu eklediniz mi?   

16. Shutter ayarı yaptınız mı?   

17. Kontrast ayarı yaptınız mı?   

18. Time Code ayarı yaptınız mı?   

19. Diyafram ayarı yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 B 

8 B 

9 E 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 REC-TALLY 

2 Yanlış 

3 Kamera elceği 

4 DC OUT 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Frame 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Beyaz 

2 Kırmızı, Mavi ve Yeşil 

3 Yanlış Işıkta 

4 Kontrast Ayarı 

5 Diyoptri Ayarı 

6 Zebra Ayarı 

7 SHUTTER Ayarı 

8 Time Code 

9 

Çalişma Işık Seviyesi, 

Kontrast Değeri ve Resim 

Çözümlemesi 

10 Pozometre 

11 Bağıntılı Açıklık f Değeri 

12 Auto Iris 
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