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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Televizyon program yapımcılığı, televizyon teknolojisinin çok hızlı değişiminden
etkilenen bir alandır. Uygulamada karşılaşılan bireysel yaklaşımların çok fazla değişiklik
göstermesinin ötesinde; teoride bile her kitap, her kaynak değişik yaklaşımlar
göstermektedir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, atasözüne tam da uygun düşen bir
süreçtir televizyon programcılığı. Katı kuralların olmadığı, var olan kuralların değişik
yorumlanabildiği ve her an yeni yeni yaklaşımların oluştuğu…
Doğaldır ki, temel yaklaşımlar ortaktır; ortak bir dil vardır, herkes tarafından kabul
edilen ve uygulanan kurallar vardır. Buna rağmen, her ışık görevlisi aynı malzemeleri
kullanarak, her seferinde aynı program için değişik bir ışık yapar. Aynı program için iki
dekoratöre aynı malzemeleri kullanarak dekor hazırlama görevi verilse; ortaya çok farklı iki
sonuç çıkacaktır. Bu, tıpkı yemek yapmaya benzer. Herkes aynı malzemelerle yemek yapar
ama hiçbirinin tadı bir diğerine benzemez. Bir müzik programının çekiminde kullanılan
mikrofonların seçimine göre çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır; çünkü hangi amaçla hangi
mikrofonu kullanacağına, mikrofonlardan gelen seslerin seviyelerinin ayarlanmasına, ses
görevlisi karar verecektir, böylece sonuç değişecektir.
Bu modülün hazırlanmasında kaynak oluşturan kitaplar, çeşitli yayınlar ve televizyon
kanallarında bu işlerin uygulayıcısı olan görevlilerin ortak görüşü, tek bir doğrunun olmadığı
noktasındadır. Size modül sonunda verdiğimiz kaynak kitapları incelediğinizde bunun
doğruluğunu görmüş olacaksınız. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bu kaynakları
incelemenizi öneririm. Siz televizyon programcısı olarak, teknik uygulamalara bire bir
katılmasanız bile, hangi malzemelerle ne tür sonuçlar elde edildiğini bilerek, ekibinizden ne
istediğinizi daha rahat ifade edebilecek, kendinizi tekniğe teslim etmemiş olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Stüdyo dekorunun tasarlanması ve kurulmasında görev alabileceksiniz

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:
 Dekorun bir televizyon yapımı için önemini, bir televizyon dekoratörü ve
yönetmeni ile görüşerek öğreniniz. Televizyon dekorunun geçmişi ile bugününü
karşılaştırmasını isteyiniz, varsa örnek fotoğraflar bulunuz.
 Televizyon dekoruyla, tiyatro ve sinema dekorlarını karşılaştırınız.
 Çeşitli program dekorlarını inceleyiniz ve sizi en çok etkileyen dekoru ve
nedenlerini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

1. STÜDYO DEKORU
1.1. Dekorun Amaçları
Televizyon programları bir televizyon stüdyosunda gerçekleştirilebileceği gibi,
programın türüne bağlı olarak bir haber çekiminin yapıldığı mekândan, bir stadyuma kadar
pek çok yerde çekimler yapmak suretiyle üretilebilir. Biz burada daha çok televizyon
stüdyolarında yapılan çekimleri esas alarak, konuları açıklamaya çalışacağız.
Televizyon stüdyolarının boyutları ve teknik donanımları, kurumdan kuruma farklılık
gösterdiği gibi, aynı kurum içinde bile farklılıklar gösterebilir. Daha önceki modüllerde
belirtildiği gibi, bir program; gösteriye konu olan olayın gerçekleştiği yani sunucunun,
konukların, seyircilerin bulunduğu stüdyo ve buradaki gösterinin ya da programın ekrana
yansımasına kadarki sürecin koordine edildiği kontrol odalarında yapılan çalışmalardan
oluşur. Plato da denilen stüdyo mekânının içine kurulan dekorlar, stüdyo ya büyük ve geniş
kapılarla bağlantıları olan dekor atölyelerinde üretilir. Stüdyo alanının ses geçirmez (iyi
yalıtılmış) olması, önemli kurallardan biridir.
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Naklen yayınlarda olduğu gibi, gerçek bir mekânda çalışırken, çekim yapılan yerin
durumuna göre planlama yapılır. Yani olay, ufak değişiklikler yapılarak doğal dekoru içinde
çekime alınır. Oysa bir stüdyo çalışmasında gösteri için gerekli mekân ve çevre düzeninin
yeni baştan yaratılması gerekir. Dekor ve çevre düzenlemesiyle ulaşılmak istenen amaç,
gösterinin içinde oluştuğu fiziksel çevreyi ve havayı elde etmektir. Dekor ve çevre
düzenlemesinin dört ana işlevi vardır:
Programın yer aldığı fiziksel çevreyi oluşturan dekor ve aksesuarların sağlanması
Gösterinin yapıldığı yer ve zamanı belirleyerek programın atmosferinin oluşturulması
(Dramatik yapımlarda bunun anlamı, özel bir mekân ve zamanın belirlenmesi anlamına da
gelir.)
Gösterinin görsel unsurları arasında bir üslup birlikteliği sağlanması
Gösterinin amacını destekleyen –hem gösteriye katılanlar, hem de izleyiciler için–
etken bir yapım unsuru oluşturulması
Dekorun başlıca unsurları şunlardır:
 Üslup
 Görüntü düzenlemesi
 Biçim ve kullanılan malzeme
 Ton farklılıkları
 Renk

Resim 1.1: Görüntü düzenlemesinin göze çarptığı bir televizyon dekoru

Dekorun üslubu, senaryoya ve sanat yönetmeninin yaklaşımına bağlı olarak tarafsız,
gerçekçi veya sembolik olabilir. Tüm setler, etkili bir görüntü düzenlemesi elde edilebilecek
biçimde düşünülmelidir. Dekoratör, pek çok küçük parça biçiminde düşünülebilecek
dekorun, çekimlerle bir bütüne kavuşturulabileceğinin de bilincinde olmalıdır. Dekora
egemen olacak biçimin, kullanılacak malzemenin, ton farklılıklarının ve renklerin de
gösterinin genel atmosferini ve tonunu yakalamada yardımcı unsurlar olacağı
unutulmamalıdır.
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Burada renklerin önemi ve psikolojik etkileri üzerinde durmakta yarar vardır. Bir
yönetmenin, dekorda kullanılacak renklerin etkilerini bilmesi ve ona göre bir dekor
tasarlaması ya da tasarımcıdan istemesi çok önemlidir. Şimdi, gelin renklerin insan
psikolojisi üzerindeki etkilerini inceleyelim:

1.2. Dekorda Rengin Psikolojik Etkileri
Etrafımızdaki nesnelere yeni bir boyut kazandıran renk, aslında ışıktır. Renk, ışığın
nesnelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkidir. İnsanların rengi
görebilmesi için nesnelerin ışığı yansıtması, yansıyan ışığı algılayabilen bir göz ve beyinde
de kusursuz bir görme merkezi gerekir.

Resim 1.2: Dekor ve ışıktaki renk uyumuyla canlılık ön plana çıkarılmış

Renklerin psikolojik etkileri özel bir anlam
taşımaktadır. Genel olarak açık tonların
egemen olduğu görüntüdeki etki olağandır,
basittir. Koyu tonların egemen olduğu
görüntüdeki etki, dramatik ve önemlidir.
Keskin ton zıtlıkları, canlılığı vurgularken;
birbirine yumuşak biçimde karışmış tonlar,
yumuşaklığı, esrarengizliği vurgular.
Resim1.3: Çocuk programı dekoru renklerin
dili dikkate alınarak tasarlanmış
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Resim 1.4: Zıt tonların bir arada kullanıldığı, bir gündüz programı dekoru

Renkler, insanlar üzerinde etkili olmakla birlikte, renklerin yüklenmiş olduğu semboller
evrensel değildir. Anlam ve semboller kişiden kişiye, kültürden kültüre değişiklik gösterir.
Avrupa ülkelerinde beyaz, neşe ve mutluluğun; siyah ise, hüznün sembolü sayılmaktadır.
Çin’de ise beyaz matemin, siyah da neşe ve mutluluğun sembolü sayılmaktadır; ancak yine
de renklerin insanlar üzerinde bir takım ortak etkileri bulunmaktadır.

 Kırmızı
Kan rengi olduğundan insanlarda değişik psikolojik etkilerle nabız atışını ve tansiyonu
arttırabilir. Kırmızı, tutkuyu sembolize eder, insana can verir ve hareketlendirir. Uzun zaman
seyredilmesi kişide gerginliğe yol açar. Cesaret, hareket, enerji ve insan kuvveti temsil
ettiğinden birçok ulusun bayrak rengidir. İlgi çektiği ve dikkatleri üzerinde topladığı için
siyasi partilerin amblemlerinde çoğunlukla kullanılmaktadır. Birçok televizyon kanalı da
logosunda kırmızı rengi tercih eder.

 Turuncu
Çabuk dikkat çeker. Bir ürün ve markada, “herkes için” imajı verilmek isteniyorsa,
turuncu renk tercih edilmelidir. Canlılık, içtenlik, hayata olumlu bir perspektif ve mutluluk
getirir. Kırmızıya göre daha sakin, sevgi ve hayat dolu karakteri vardır. Yaşama sevincinin
ve eğlenceye düşkünlüğün rengidir. Bu renk; bulunduğu grubu, sayıca olduğundan büyük,
çok ve daha cana yakın gösteren bir özellik taşır. Gündüz programlarının dekorlarında sık
kullanılan bir renktir.
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 Pembe

Resim 1.5: Çocuk programlarında en çok kullanılan renklerden biri de pembedir.

Sıcaklığın, sevecenliğin ve rahatlığın simgesi olarak algılanır. İştah açma özelliği
bulunur. Bir grup deneğe, çeşitli renklerdeki kurabiye tabakları gösterilip, en lezzetlilerinin
hangisi olduğu sorulmuş; deneklerin büyük çoğunluğu pembe tabaktakilerin en lezzetli
olduğunu belirtmişlerdir. Yemek programları ve çocuk programlarının dekorunda çok
kullanılan bir renktir.

 Sarı
Sıcak ve ışıklı, beyazdan daha parlak bir renk olması nedeniyle dikkat çekici, neşe ve
hareket veren, uyarıcı ve geçiciliğin simgesi bir renktir. Sinir sistemini uyarır. Sembolizmde
sarı geçiciliği ve ölümü hatırlatır. Sarı odalarda çocukların daha çok ağladığı, yetişkinlerin
daha sinirli oldukları saptanmıştır.

Resim 1.6: Bir kültür sanat programı dekoru
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Sanatçıya ilham veren sarı renk, entelektüel yapılı, akıl ve mantığa önem veren insanlar
için uygun bir renktir. Kültür sanat programlarının dekorlarında sık kullanılır.

 Yeşil
Dinlendirici, güven ve huzur verici bir renktir. Doğanın kendisidir. Sürekli bakıldığı
zaman sakinleştiren, uysallaştıran, gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlayan özelliği
vardır. Çalışma kolaylığı sağlar. Yazı tahtalarının koyu yeşil renkte olması, hastanelerde
ameliyat giysilerinin yeşil olması bundandır. Yaratıcılığı arttırır. Büyük otellerin mutfak
duvarlarının yeşile boyanması, aşçıların yaratıcılığını geliştirici etki eder. Sağlık
programlarında kullanılan bir dekor rengidir.

 Mavi
Sessizlik ve rahatlık telkin eden dinlendirici bir renktir. Düzen, huzur ve sadakati
simgeler. Hastanelerin, koridor ve odalarının maviye boyanması bundandır. Düşünmeye,
karar vermeye ve yaratıcı fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Mavi, büyüklük ve derinliği
simgeler. Mavinin yoğunluğu ve koyuluğu arttıkça derinliği de artmaktadır. Haber kanalları
genelde logolarında mavi rengi kullanır.

Resim 1.7: Daha çok ekonomi, bilgi yarışması vb. programlarda kullanılan bir renk olan
mavinin yoğun olduğu bir dekor

Ünlü renk uzmanları, kırmızı ve benzeri sıcak renklerin tansiyonu yükselttiğini,
mavinin ise düşürdüğünü ortaya koymuşlardır. Mavinin en önemli özelliklerinden birisi de
çok uzaklardan ayırt edilebilmesidir. Bir kadın dergisi, kapakları mavi basılan dergilerinin en
çok satan sayıları olduğunu saptamıştır.

 Mor
Mor; yaratıcı özellikler taşıdığından, sanat bu renkle bütünleşmiştir. Özgüven
duygularını, bütünlüğü simgelediğinden resmigeçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir.
Nevrotik duyguları açığa çıkarttığı, insanları bilinçaltında korkuttuğu tespit edilen bir
renktir. Bizans döneminde, İstanbul’un, yani yönetim merkezinin rengi mordur. Bunun,
insanları bilinçaltında korkutarak, yönetimin gücünü pekiştirme amaçlı olduğu düşünülebilir.
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 Kahverengi
Yeryüzü, toprak ve dünyayı temsil eder. Dayanıklılık, kuvvet, kararlılık ve kendini
sınırlamayı simgeler. Açık kahverengi, anlayışın ifadesidir. Koyu kahverengi ise,
huysuzluğu, eleştirel bir yapıyı, aşırı şüphe ve her konuda kararsızlığı simgeler.
Kahverengi aynı zamanda rahatlatıcı, teklifsiz bir renk olarak da kabul edilir.
Karşımızdakinin kendisini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar.
CNN’in ünlü televizyon yapımcı ve sunucusu Larry King, konuklarını rahatlıkla
konuşturabilmek için genellikle kahverengi ceketler giyer ya da kravat takar.

 Siyah
Ülkemizde ve Batı ülkelerinde siyah keder, ölüm, hüzün ve karanlığın ifadesiyken;
Uzakdoğu’da mutluluğun ifadesidir. Siyahtaki belirsizlik, insanda korku duygusunun
uyanmasına neden olur. Boşluk hissi uyandırır. Psikolojik olarak aynı büyüklükteki iki
cisimden siyah olanı daha küçük görünür. Fonda, karamsarlığı; giyimde, ciddiyet ve
ağırbaşlılığı ifade eder. Siyah; gücün, tutkunun ve hırsın da rengidir. Ayrıca konsantrasyonu
arttıran etkisi de vardır.
Siyah, aslında nötr bir renktir. Siyah, bütün güneş ışınlarını emer ve dışarıya herhangi
bir renk vermez. Televizyon programı çekimlerinde, siyah rengin atmosferini yansıtırken
dikkatli olmak gerekir. Çünkü siyah renkteki nesneler ışığı yansıtmadığından, diğer
renklerden daha fazla ışığa gereksinim duyar. Bu da görüntüdeki diğer renklerin
anlamlarının kaybolmasına yol açabilir.
Konusu dramatik olan bir çekimde siyah ve gri tonları kullanılır.

 Beyaz
Saflık, doğruluk ve güven anlamı vardır. Gelinliklerin beyaz olmasının nedeni de
budur. İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Beyaz renk; tarafsızlığı belirttiği gibi, ölen
insanların temiz bir ruhsal yolculuk yaptığını belirtmek için matemde de kullanılır.
Filmlerde iyi karakterlerin genellikle beyaz giydikleri ve karakterin adının da beyazı
çağrıştıran isimlerden seçildiği dikkatinizi çekmiştir.
Beyaz, sürekli bakıldığında geçici körlüğe yol açar, bu nedenle dekorlarda, yoğun
olarak kullanılmamalıdır.

1.3. Renk Kompozisyonu Kuralları
Yukarıdaki metinde renklerle ilgili verdiğimiz bilgilerden sonra şimdi de renklerin bir
arada kullanımı, birbirini etkilemesi ve renk kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar
nelerdir, gelin bunları inceleyelim:
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1.8: Kırmızı-turuncunun hâkim olduğu dekorda, çerçevenin içindeki mavi renk ön plana çıkıyor



Renkler karıştığında birbirlerini etkiler.



Her renk, kendi çevresine dayanır. Bir renk diğer bir rengin arasında önemlidir.
Örneğin kırmızı rengin siyahla kullanımı bu renklerin yoğun kullanıldığı Carmen
operasını ve tangoyu hatırlatırken; aynı rengin beyazla kullanımı Türk bayrağını
hatırlatır.



Rengin yoğunluğu ile kullanılma oranı, ters orantılıdır.



Aynı tonlar içinde kullanılan, farklı bir renk etkileyicidir, öne çıkar.



Televizyonda renk, duygulandırabilir.



Renk kişilik kazandırır.



Renk seçimi izleyiciye açık açık anlatılmamalıdır. Renk dramatolojisi perde
arkasında kalmalıdır.



Herhangi bir programda kullanılacak renk, o yörenin kendi renk kavramlarıyla
bağlantılı olmalıdır.



Renk, programın genel mesajını destekler ya da tahrip eder.



Prensip olarak renkleri, abartmadan kullanmak gerekir.



Çok renk kullanarak dikkat dağıtılmamalıdır.



Televizyon çok hareketli ve hızlı olduğu için renkler gerçek olmaktan ziyade,
inandırıcı olmalıdır.



Zamanın durduğu ve akmadığı duygusu verilmek istendiğinde monoton renkler
kullanılmalıdır. Yani bir rengin değerleri ve tonlarına yer verilmelidir. Aynı sıkıntı
ve bunalımı, birçok rengi uzun süre kullandığımız zaman da verebiliriz.



Renkli çekimlerde kamera hareketleri kısıtlı ve dikkatli olmalıdır.
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1.4. Dekor Türleri
1.4.1. Kutu Dekor
Geleneksel kutu dekorlar bir odanın tümüyle kurulduğu, ancak bir duvarın, alıcıların
ve boom mikrofonun çalışabilmesi için kaldırıldığı dekor türüdür. Ancak tiyatrodan miras
kalan bu dekor düzeni televizyon için her zaman uygun olmayabilir. Özellikle bant kayıt
tekniğinin gelişmesi ve
sonradan montaj yapmak
üzere durarak, parça
parça
kayıt yapma
olanağının
doğması
sonucunda
kamera
çalışması daha hareketli
ve akıcı duruma gelmiştir.
Dolayısıyla bir gösteri,
birbirinden
bağımsız
olarak çekimi yapılan
parçalar
biçiminde
planlanabilmektedir.
Sonuç
olarak
da
yönetmen,
tiyatro
dekorunun katı sınırları
içine saplanıp kalmaz.
Resim 1.9.Kutu dekor

1.4.2. Açık Dekor
Kutu dekorun aksine, dekorun duvarlarla çevrili olmadığı bir dekor türüdür. Böylece,
bir gösteride o anda gerekli olmayan birtakım duvarlar ve eşyayı kullanmamakla hem
kamera hareketleri kısıtlanmamış hem de belirli bir masraf ve emekten kaçınılmış olur. Bu
tür dekorda, geleneksel kutu dekor, önünde gösterinin çeşitli bölümlerinin geçtiği ufak
parçalara bölünmüş olur. Kullanılacak tüm açık dekor parçaları için kavisli bir dip fonu
(perdesi) kullanılması gerekir. Televizyon program dekorlarının neredeyse tümü açık dekor
şeklinde düzenlenmektedir.

1.4.3. Sembolik Dekor
Kimi zaman dekordan tümüyle vazgeçip gösterinin boş bir stüdyoda kurulmuş
sembolik dekor parçacıkları içinde geçmesi düşünülebilir. Bu durumda, geleneksel dekor
kullanılan yapımlardakine kıyasla, yönetim konusunda ortaya konulan kurallara daha
titizlikle uyulması gerekir. Çünkü izleyicinin gösteriyi anlamasına yardımcı olan önemli
etkenlerden biri olan dekor, ortadan kalkmış durumdadır. Bu nedenledir ki özellikle belirgin
ve kolay anlaşılır görüntüler ve çekimlerle bir program yapılmalıdır.
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1.5. Dekor Yapımında Kullanılan Malzeme ve Teknikler
1.5.1. Dekor Yapımında Kullanılan Malzemeler
Televizyon stüdyosunda genel fonu oluşturmada en yaygın biçimde kullanılan yöntem
kanvas, kadife gibi dikişsiz bir görüntü verebilecek malzemeden yapılan ve stüdyo duvarını
“U” biçiminde, raylardan sarkıtılmak suretiyle bir baştan diğerine kaplayan bir fon
perdesidir. Sema perdesi (cyclorama) adı verilen bu perde sayesinde, küçük boyutlu
stüdyolarda bile çok büyük derinlik etkisi elde edilebilir, renkli ışıklar kullanılarak çok
değişik fon efektleri sağlanabilir. Önünde kullanılacak farklı cisimlerle, üstüne yansıtılacak
değişik görüntü, yazı vb. uygulamalarla birbirinden farklı görsel zenginlikler yaratılabilir.
Sema perdesi için tercih edilen renk, stüdyo zemininin renk ve parlaklığına da bağlı
olmak koşuluyla, nötr gri olmalıdır. Genellikle siyah renk, sema perdesinde gri ile birlikte
kullanılan ikinci bir renk olarak
tercih edilir.
Çeşitli düz panolar, bir
setin
bütününü
oluşturmada
kullanılan
bağımsız
parçacıklardır. Dayanıklılık ve
değişebilirlik
açısından
çok
kullanışlıdır. Bunun dışında,
tavandan sarkıtılarak ya da
ayaklar üzerinde kullanılarak pek
çok değişik ve modüler dekor
unsurları da kullanılabilir.
Resim 1.10: Cyclorama perdesi

Stüdyo zemini genellikle nötr gri renktedir ve üzeri su ile silinince çıkan cinsten
boyalarla boyanabilecek bir yapıdadır. Stüdyo zemini, çeşitli amaçlar için boyanabilir ve
dekorun tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanılabilir.
Pek çok stüdyo donanımı ve dekoru, prefabrik parçaların birleştirilmesiyle oluşur.
Programın konusunu yansıtabilecek farklı yüzeyler ve objeler atölyelerde hazırlanır ve
stüdyo ortamında bir araya getirilir. Bazı dekor ve aksesuarlar satın alınır, bazıları da
kiralanır. Kimi dekor ürünleri, örneğin koltuk, halı vs. de, tanıtım karşılığında ve program
jeneriğinde o ürünü veren firmanın ismi belirtilmek suretiyle kullanılıp iade edilir.
Bir dekora gerçeklik ve ayrıntı katmada dekorda kullanılan eşyaların, aksesuarların
önemli rolü vardır. Her stüdyonun deposunda, çeşitli amaçlar için kullanılabilecek farklı
yapıda eşya bulunmalıdır. Özel yapımlar dışında, çeşitli programlarda kullanılabilecek bu
eşya dayanıklı, kolay taşınabilir ve iyi görüntü verebilecek nitelikte olmalı; farklı
kompozisyonlarla ve ufak eklemelerle değişik etkiler yaratabilmelidir.
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Resim 1.11:Bir dekor atölyesi

Duman, sis, ateş, kar ve özel efektler de dekor sorumlusunun görevleri arasındadır.
Bunların bir kısmı imal edilebileceği gibi bir kısmı satın alınır ya da kiralanır.

1.5.2. Dekor Yapım Teknikleri
Arka ve ön projeksiyon kullanma tekniğiyle, stüdyoya yerleştirilmiş büyük bir
perdeye arkadan hareketli film ya da hareketsiz fotoğraf yansıtılabilir. Bu suretle dekora
katkıda bulunmak ve çok değişik dip görüntüleri elde etmek mümkündür. Perde ve projektör
arasında bulunması gerekli uzaklık nedeniyle bu düzen, stüdyoda büyük yer kaplar. Çekim
sırasında yer değiştirme olanağı da yoktur. Projeksiyonla yansıtılmış bir dip görüntüsü
önünde yapılacak çekimlerde, kameranın perdeye mümkün olduğunca dik durmasına dikkat
edilmelidir. Aksi durumda dip görüntüsünün biçimi bozulacağı gibi, projeksiyondan
kameraya ulaşan ışık gücü zayıflayacak ve dip görüntüsü bulanık bir yüzey olarak
görünecektir. Dip görüntüsü olarak projeksiyon kullanılan dekorlarda aydınlatma büyük
ölçüde projeksiyonun ışık gücüne bağlıdır. Projeksiyon perdesi kullanılan çekimlerde, dip
görüntüsü önünde ileri veya geri kaydırmalar yapılmamalıdır. Çünkü kamera hareket ettiği
zaman öndeki cisimler, dip görüntüsünün değişmeyen perspektifi ile uyumsuz olarak
büyüyüp küçüleceklerdir.
Choroma-key panosu, yapımda kullanılacak farklı görsel malzemenin, o yapımla ilgili
dekor düzeni içinde yer almasına olanak sağlayan mavi veya yeşil renkte genişçe bir
panodur. Günümüz teknolojisinde choroma-key tekniğinden yararlanılarak çok zengin görsel
olanaklar elde edilebilmektedir. Örneğin bir sunucuyu croma-key panosu önünde çekip,
istediğiniz bir görüntüyle birleştirebilir (diyelim ki Amerika’daki Özgürlük Anıtı önünde) ve
o mekânda çekim yapılmış gibi gösterebilirsiniz. Bu teknik daha çok tehlikeli sahnelerin
çekiminde kullanılmaktadır. Örneğin hızlı giden bir trenin üstünde kıyasıya dövüşen iki
kişinin çekiminde bu teknik kullanılır.
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Resim 1.12: Chroma-Key panosu

1.6. Dekor Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bir yapım planlanırken, dekoratör, programın amacı ve özel istekler konusunda
aydınlatılmalıdır. Bu aşamada dekoratörün yanı sıra kameralardan, ışık ve sesten sorumlu
kişilerin de katılacağı bir ekip çalışması söz konusudur. Dekor üzerinde düşünülürken
yalnızca biçim değil, yaratılmak istenen psikolojik hava (aydınlık ve iç açıcı, karanlık ve
kasvetli gibi); hepsinden önemlisi, alınmak istenen çekimlere uygunluğuna da dikkat
edilmelidir.
Dekorun tümüyle başarılı olabilmesi için stüdyonun olanaklarına, programın akışına
ve amacına uygun olması gerekir.
Kimi yönetmenler daha işin başında istedikleri dekor konusunda kesin fikir
sahibidirler; hatta eskizler çizer ve dekoratörle bunun üzerinde konuşurlar. Kimi yönetmenler
de programın tipi, genel havası ve senaryo konusunda bilgi verdikten sonra öneri getirmesi
için dekoratörü serbest bırakırlar.
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Resim1.13: Dekoratör yönetmene programın
duygusuna uygun çeşitli alternatifli örnekler sunar.

Dekor için gerekecek zaman, kuşkusuz programın tipine göre farklılıklar
gösterecektir. Dekor üzerinde dekoratörle fikir birliğine varıldıktan sonra yönetmen, sette
bulunmasını istediği masa, koltuklar, kütüphane vb. tüm eşyaların listesini hazırlamalı ve bu
eşyanın ölçülerini de öğrenmelidir. Böylelikle bu ölçülere göre yapılacak planlama daha
sağlıklı olacaktır. Bundan sonraki evrede dekorun kaba eskizleri hazırlanmalı ve muhtemel
kamera konumları göz önünde tutularak kullanılacak eşyanın yerleri belirlenmeli, kamera
hareketleri ve oyuncuların konum ve hareketleri de hesaba katılmalıdır. Bir eşyanın yerinin
veya sadece açısının değiştirilmesinin bile çekimlerde büyük değişikliklere neden olabileceği
akıldan çıkarılmamalıdır.
Stüdyo dekorlarının konum planları, program çekimi başlamadan önce, inceden inceye
düşünülmelidir. Dekorun sürekli veya sık sık kullanılan parçaları olacaktır. Örneğin sunucu,
haber spikeri, söyleşi setleri, tartışma, gösteri, dans ve müzikli bölümler için ayrılan alanlar
gibi. Bir program ne kadar uzun süredir yayındaysa; dekor, ışık ve ses için gereken hazırlık
süresi de gittikçe azalacaktır. Dekor, ses ve ışık ekibi, hatta kameraman ve yönetmen, her
gün veya her hafta yayınlanan bir program için, gittikçe daha az emek harcayacak,
programın oturmuş olması işlerini kolaylaştıracaktır.
Dekorların konumlarıyla ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmekte yarar vardır:
 Bir setten diğerine kamera hareketi en az düzeyde olmalıdır.
 İstendiğinde setler arasında görüntü bağlantısı kurulabilecek biçimde olmalıdır.
Örneğin sunucu ile haber spikeri ya da sunucudan arka plandaki bir tartışma
grubuna geçilirken bunlar aynı plan içinde görülebilmelidir.
 Tüm dekorlar hafif malzemeden yapılmalı, kolaylıkla değiştirilebilecek bir
esneklik sağlanmalıdır. Sınırlı yer ve zaman ayrılabilen küçük stüdyolarda bu
konu oldukça önemlidir.
 Genel çekimlerin ve boy çekimlerinin derinliği olmalıdır. Aynı konumda güzel
yakın çekimler de alınabilmelidir. Geniş çekimler mekân belirler, coğrafiktir.
Televizyonda gerçek etkinlik ise daha yakın çekimlerle elde edilecektir. Yakın
3’lü, 2’li çekimler, omuz çekim ve yakın çekimler gibi…
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 Dekor; gereğinden büyük yapılmamalı, oyuncular ve eşya birbirinden çok uzağa
yerleştirilmemelidir.
 Karmaşık dekorlarda ayrıntılar ya kaybolacak ya da ufak televizyon ekranında
gereğinden çok yer kaplayacaktır. Televizyonda en etkili görüntüler, en yalın
görüntülerdir.
 Dekorun tiyatro dekoru gibi olmasından ve kişilerin yerleştirilişinin tiyatrovari
olmasından kaçınmalıdır.
 Oyuncular, dekor ve duvar diplerine çok yakın yerleştirilmemelidir. Gölgelerden
kaçınmak ve iyi ışıklandırma sağlayabilmek için aralarında yeterince uzaklık
bırakılmalıdır.
 Ana hareket, dekorun arkasından çok, önlere doğru yer alacak biçimde
düzenlenmelidir. Böylece çekimlere derinlik kazandırılmış ve kamera hareketleri
için daha geniş bir alan bırakılmış olur.
 Dekor ağzı mümkün olduğunca açık bırakılmalıdır. Aynı biçimde, dekoru
stüdyonun bir köşesine sıkıştırmaktan da kaçınmalıdır.
 Kişilerin hareketleri genel olarak kameradan uzaklaşacak biçimde değil kameraya
doğru düzenlenmeli ve dolayısıyla eşya, gösterinin trafiği ve benzeri oluşumlar da
buna uygun olarak düzenlenmelidir.
 Çerçeveleme kuralları akıldan çıkarılmamalıdır. Kişilerin kameraya paralel ve bir
sıra biçiminde durmalarına engel olacak bir düzenleme yapılmalıdır. Düz bir
çizgiyi çapraz bir çizgiye dönüştürmekle daha iyi bir kompozisyon elde edilir.

1.7. Dekorda Program Türünün Önemi
Televizyon yayıncılığında, dekorla programın içeriği arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanan birçok olumsuz örnekle karşılaşmak mümkündür. Kimi zaman bir sağlık
programı, ortadaki sehpaya yerleştirilen alelade bir saksı çiçekle; izleyiciyi eğlendirmeyi
amaçlayan bir söyleşi programı, fona yerleştirilen bir şehir görüntüsüyle geçiştirilmektedir.
Bir klasik Türk müziği konserinde modern çizgilerin kullanılması, eğlence programında
kasvetli, izleyiciyi sıkan dekorlar kullanılması vb. örnekler, verilebilir. İzleyici, mekândaki
ve mekânın içindeki objelerin kendi aralarındaki uyumsuzluğu, bilinçli olarak algılayamasa
bile psikolojik olarak
rahatsızlık duyar.

Resim 1.14: Spor programı dekorunda sembollerin kullanımı
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Stüdyo tasarımında, programın konusuna uygun objelerin seçimi ve uygun bir biçimde
kullanılması kadar, objelerin yapımı için seçilen malzemenin ifade gücü de önemlidir.
Dekoratör, hangi malzemenin konuyu en iyi biçimde anlatabileceği ve mesajı hedefe
ulaştıracağı sorusunu kendi kendine sormak zorundadır. Mekân düzenlemesi sırasında,
programın konusu içindeki en önemli, can alıcı noktaların; sembolleştirilerek, bir obje olarak
stüdyoda kullanılması gerekmektedir. Örneğin çevre bilinci oluşturmak için hazırlanmış bir
stüdyo programında, kocaman bir çorak alan görüntüsü ya da dev yapı bloklarından oluşan
bir şehirde yaşayan mutsuz insanların görüntüsü fon olarak kullanılabilir.
Stüdyoda kullanılacak objelerin oluşturulması aşamasında televizyon dünyasının bazı
pratik hileleri, tasarımcıya yardımcı olmaktadır. Ekranda görünenler birer semboldür. Bu
yüzden bazı objeler aslından çok farklı malzemelerle üretilerek stüdyoya yerleştirilmektedir.
Mermer görünümlü malzemeler, pleksiglastan yapılmış camlar, ağaçtan ve köpükten
yapılmış demir görünümlü objeler buna örnektir. Ancak hammadde ne olursa olsun asıl
amaç, programcının vermek istediği mesajı en iyi aktarabilecek objelerin üretilmesidir.

Resim 1.15: Dekorda kullanılan semboller sanayi, üretim, ihracat vb.
çağrıştıran iş dünyasının sembolleri

1.8. Dekor Yapım Süreci
Modülün buraya kadarki bölümünde verilen bilgilerden sonra, bir dekorun sıfırdan
yayın aşamasına kadar nasıl hazırlandığı ile ilgili işlem basamaklarını şöyle sıralayabiliriz:

1.8.1.Tasarım Aşaması


Program yapımcısı projesini tüm detaylarıyla hazırlar.



Programın türüne göre, en az bir ay önceden projeyi dekoratöre yazılı metin
halinde sunar.
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Dekoratör, asistanlarıyla beraber verileri, yapımcı tarafından belirlenmiş olan
bütçe doğrultusunda dekoru projelendirir.



Yapımcı, yönetmen, ışıkçı, sesçi, aksesuar sorumlusu ve dekoratör toplantı
yaparak, maket üzerinde son kararı verirler.



Son kararlar doğrultusunda üretim çizimleri bitirilip üretime geçilir.

1.8.2. İmalat Aşaması (Dekorun Yapımı)


Dekoratör çalışma ekibini dekorun türü ve kullanılacak melzemeler konusunda
bilgilendirir.



Malzemeler alınır ve üretime başlanır.



Kesinlikle verilen zamana sadık kalınarak, disiplinli çalışılır.



Dekorda detaylara titizlikle dikkat edilir.



Üretimi tamamlanan parçalar tartılarak dekorun hangi parçası ve kaç kilo
olduklarını belirten kimlik etiketleri üzerlerine yapıştırılır.



Nakliye firması ayarlanır (Dekor eğer kurum dışında yapılmışsa).



Ambalajlanan parçalar araçlara özenle yerleştirilir.



Dekor parçaları stüdyoda üretim sorumlusu tarafından karşılanarak, dekorun
kurulmasına başlanır.

Resim 1.16: Marangoz atölyesinde dekor yapım çalışmaları

1.8.3. Dekorun Kurulması


Stüdyo çalışma planı ile görev dağılımı yapılır ve stüdyo şefi, yayına girene kadar
stüdyoda işi takip eder.
 Dekoratör yönetmenle birlikte dekorun ne zaman kurulacağına karar verirken;
teknik yönetmen; ışıkçıları, sesçileri ve kameramanları organize eder.
 Dekor parçaları stüdyoya sokulmadan bir gece önce, stüdyo zemini, özel
boyama/yıkama makineleriyle, su bazlı boyayla boyanır.
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 Sonsuzluk perdesi (cyclorama) /siyah perde/ gauze (üzeri boyalı pamuklu tül
perde) gerilir.
 Dekor parçaları, dekor taşıma arabalarıyla, sırasıyla stüdyoya alınır.
 Tavanda bulunan taşıyıcı makaralar sayesinde dekorun büyük bir bölümü
gerekirse asılabilir.
 Dekoratörle daha önceden yapılmış toplantılarda fikir birliğine varmış ve ışık
planını hazırlamış olan ışıkçı ekibiyle ışık tasarımına başlar, efektler de aynı ekip
tarafından yapılır.
 Aksesuar sorumlusu, dekoratörün seçmiş olduğu mobilyalar ve tüm aksesuarları
temin eder.
 Dekorla hemen hemen aynı zamanda biten ışık tasarımından sonra ses düzeni
yapılır.
 Dekorun son rötuşları yapılır. Kamera provaları başlar.
 Provalar tamamlanıp yayına girilir.

1.9. Stüdyoda Düzenleme
Stüdyo programlarında bir başka önemli düzenleme, stüdyonun görüntüsünün,
dekorun, objelerin ve aksesuarların düzenlenmesidir. Bir televizyon programının konusu ve
içeriğiyle, programın çekileceği stüdyonun iç düzeni birbirleriyle doğrudan ilgili ve birbirini
tamamlayan iki unsurdur. Televizyon stüdyosundaki set düzeni şu iki koşul dikkate alınarak
hazırlanır:
 Kamera ve varsa boom mikrofonun hareketine olanak tanımalı
 Konuya ve programın amacına uygun bir dekor düzenlenmeli
Stüdyo için hazırlanmış bir televizyon programının konusu, içeriği ve mesajı, stüdyo
içi tasarımıyla belirginleşir. Televizyon bir imgeler dünyasıdır. Söz konusu imgeler gerçeğin
birer yansıması, simgesidir. Konusu ne olursa olsun, bir stüdyo programında programı
oluşturan içeriğin görüntüsü çekim mekânında bire bir, gerçek hayatta olduğu gibi kurulmak
zorunda değildir. Konuyu ve içeriği sembolize edebilecek bazı objelerin yerli yerinde ve
uygun bir tasarım içinde düzenlenmesi yeterlidir.
Dekoratör; stüdyodaki hareketlere yanıt verecek alanı oluştururken, görsel açıdan
biçim, renk, ritm, kompozisyon, materyalin ifade gücü gibi unsurları kullanarak programın
içeriğine uygun duygusal ve estetik atmosferin oluşmasını sağlar. Bu aşamada tasarımcı
farkında olarak ya da olmayarak tam bir ergonomi (İnsan gücünün üretim sürecinde verimini
arttırmasını sağlayan mekân düzenlemesi) uzmanı gibi davranır.
Dekoratörün görevi; program metnindeki aksiyonlar, aksiyonların gerçekleşeceği
mekân ve bu ortamın izleyiciye yansıyan görüntüsü arasında uyum sağlamaktır.
Daha sonraki aşamada objelerin, cisim ve renklerin gerektirdiği uyum içinde mekâna
yerleştirilmesi işlemi vardır. Burada objelerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, yükseklik-alçaklık
zıtlığı, konuşmacılar için hazırlanan koltuk ya da kürsülerin program tarzıyla ilgisi, renklerin
uyumlu olması gibi faktörler de dikkate alınacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ










İşlem Basamakları
Dekorun amaçlarını sıralayınız.
Dekorda rengin önemini örnekleriyle
açıklayınız.
Dekorda renk kompozisyonu kurallarını
sıralayınız.
Dekor türlerini sıralayınız.
Dekor yapımında kullanılan malzeme ve
teknikleri sıralayınız.
Dekor hazırlanmasında dikkat edilmesi
gereken kuralları sıralayınız.
Dekorda program türü dikkate alınarak
nelerin kullanılabileceğini belirtiniz.
Dekorun yapım aşamalarını sıralayınız.
Dekorun kurulumunda nelere dikkat
edilmesi gerektiğini sayınız.

Öneriler
 Modülde öğrendiklerinizi, televizyon
programlarını izlerken, dekorları
inceleyerek pekiştirmeye çalışınız.
 Televizyon yayınlarından çeşitli dekor
örneklerini kaydederek, sınıfta üzerinde
tartışınız. Dekorun; programın içeriğine,
türüne amacına uygun olup olmadığını
tartışınız.
 Siz de tasarladığınız bir program için
dekor örnekleri hazırlayınız, eskizler
çiziniz. Dekoru kurarak çekim yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.
1. ( ) Dekor; kameralar, mikrofonlar, aydınlatma ve oyuncuların konum ve hareketlerini
kolaylaştırıcı nitelikte ve stüdyonun genel trafiğine uygun olmalıdır.
2. ( ) Genel olarak açık tonların egemen olduğu görüntüdeki etki dramatik ve önemlidir.
3. ( ) Televizyon dekorunda beyaz renk canlılık, içtenlik, hayata olumlu bir perspektif ve
mutluluğu simgeler.
4. ( ) Bir dekorun yapım süreci; tasarım aşaması, imalat aşaması ve dekor kurulumu
aşamalarından oluşur.
5. ( ) Sema perdesi için tercih edilen renk, stüdyo zemininin renk ve parlaklığına da bağlı
olmak koşuluyla, beyaz olmalıdır.
6. ( ) Projeksiyonla yansıtılmış bir dip görüntüsü önünde yapılacak çekimlerde kameranın
perdeye mümkün olduğunca dik durmasına dikkat edilmelidir.
7. ( ) Cyclorama panosu, yapımda kullanılacak farklı görsel malzemenin, o yapımla ilgili
dekor düzeni içinde yer almasına olanak sağlayan mavi veya yeşil genişçe bir
panodur.
8. ( ) Genel çekimler ve boy çekimlerde derinlik (perspektif) önemli değildir.
9. ( ) Dekoratörün görevi; program metnindeki aksiyonlar, aksiyonların gerçekleşeceği
mekân ve bu ortamın izleyiciye yansıyan görüntüsü arasında uyum sağlamaktır.

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Program kimliğine uygun ses sisteminin tasarlanması ve kurulmasında görev
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:


Sesin bir televizyon yapımı için önemini araştırınız.



Okulunuzdaki mevcut mikrofonları değişik akustik özelliğe sahip mekânlarda
deneyerek ses rengi arasındaki farkları inceleyiniz.



Değişik türde ve yönel özellikteki mikrofonlarla ses kaydı yaparak elde ettiğiniz
sonuçları karşılaştırınız.

2-SES SİSTEMİ KURULUMU
2.1. Ses Sistemi Hazırlığı
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ses sistemi ekipmanın çeşitliliği ve
işlevleri gelişmiş; kullanımları da, daha pratik hale gelmiştir. Örneğin artık televizyon
çekimlerinde konuşmacı mikrofonu olarak, telsiz yaka mikrofonları daha sık kullanılmaya
başlanmıştır. Boyutları neredeyse gözle fark edilemeyecek ölçülerde imal edilen yaka
mikrofonları bu özellikleriyle sağladıkları avantajların yanında; kullanıcıya bir hareket
serbestliği kazandırmıştır. Bunun dışında, izleyicilerin kalite anlamında televizyon
programlarından beklentilerinin artmasıyla birlikte, kullanılan ekipman da gelişmek
durumunda kalmıştır. Örneğin bir canlı müzik performansında sadece bir davul için 7–8 adet
mikrofon kullanmak, standart hale gelmiştir.
Sesli bir kayıt veya yayın yapılacağı zaman öncelikle mekâna ve çekimin konusuna
göre ne tür ekipmanla çalışılması gerektiğine karar vermek gerekir. Bunu yapmak için de
ekipmanın özelliklerinin ve mekânların akustik yapılarının iyi tanınması önemlidir. Eğer bir
müzik kaydı yapılacaksa bu bilgilerin yanında, müzik enstrümanlarının ve vokal sesinin
karakteristik özelliklerinin de iyi tanınması önem kazanacaktır.
Sesle ilgili malzemeyi tanımadan önce sesle ilgili bazı temel özellikleri ve kavramları
anlamakta yarar var. Şimdi gelin bu temel kavramları öğrenmeye çalışalım.
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2.1.1 Sesin Önemi
Televizyonun görsel-işitsel bir araç olması, görüntü ögesinin yanında sesin de önemini
ortaya çıkarır. Televizyon bir görüntü ve ses akımı olarak tanımlanabilir.
Görüntü ve ses unsurunun seyirci üzerindeki etkisi farklıdır. Görüntü daha çok bilgi
içerirken, ses duygu içermektedir. Görüntü beyne bilgi taşırken, ona yardım eden ses duygu
yoluyla görüntünün anlamını, dramatik etkiyi pekiştirir. Haber bültenlerindeki kaza veya
savaş haberleri sesli olarak, olay yerindeki acı çeken insanların çığlıkları, ambulans sirenleri,
yardım görevlilerinin telaşlı sesleri verildiğinde ilgi çoğalacak, duygular işe karıştığından
özdeşlik kurulması kolaylaşacaktır. Bir korku filmini televizyonun sesini kapatarak
izlediğimizde filmin hiçbir etkileyiciliğinin kalmadığını görürüz. Aynı filmi bir ev sinema
sisteminde izlediğimizde ise film daha farklı bir boyut kazanmış olacaktır. Ses; duygu
taşıdığı için, biz ilk etapta görüntünün somut ve tanımlanması kolay özelliği nedeniyle
sadece ona odaklandığımızı sanırken, aslında beynimizin görüntüyle sesi birleştirdiğinin
farkında bile değilizdir. Hiçbir müzik eğitimi almamış bir kişi dahi, bir müzik kaydını
dinlerken, onun iyi mi kötü mü olduğunu ayırabilir. Yanlış bir nota çalındığını bile fark
edebilir. Hatta bunu, farkında olmadan yapar. Bunun yanında görüntüde oluşacak küçük bir
kusur birçoğumuzun dikkatinden kaçabilir. Herhangi bir program veya film izlerken
görüntüde oluşacak birkaç karelik bir hata, hiç dikkatimizi çekmeyebilirken, sesin 1 saniye
kesilmesi, daha çok dikkatimizi çekecektir. Bir programın başarıya ulaşabilmesi, ses
yönünden kusursuz olmasıyla mümkündür diyebiliriz.

Şekil 2.1:Tipik bir stüdyo şekli

Bu yüzden mikrofonların istenilen sesleri sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde
alabilmesi için gerekli düzenlemeler, kameraların ve ışıkların düzenlenmesi kadar önemlidir.
Bu düzenlemeleri birbirinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Bu nedenle programla ilgili tüm
planlama çalışmalarına ses uzmanının da katılması gereklidir. Örneğin naklen yayınlarda ve
film çekimlerinde akustiği bozuk, gürültülü, rüzgâra ve doğanın kendine özgü seslerine açık
yerlerde kaliteli bir ses elde edebilmek için çok daha titiz davranmak, ayrıca en uygun
mikrofon türünü seçmek gerekecektir. Çekim yapılacak yerlerin önceden keşfinin yapılması,
kamera, ışık ve ses için çok önemli bir ön araştırmadır.
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2.1.2 Sesin Kullanım Amaçları
Televizyon programlarında ses üç şekilde kullanılmaktadır: İzleyiciye doğrudan
doğruya bilgi aktaran sözler; olayın mekana ait, o mekandaki nesnelerden gelen efekt olarak
adlandırılan doğal sesler; olayı yorumlayan duygu ve düşünceleri hedefleyen müzik sesi
olarak görüntüyü desteklemektedir.
Sesin televizyona yaptığı katkı, dramatik bir öge olarak kullanım amacına göre şöyle
açıklanabilir:
Doğal Ses: Bilgiyi doğrudan doğruya aktaran, yalın ve düz yolla anlatan konuşma
sesleri. Diyaloglar, anonslar, sunumlar vs.
Yorumlayıcı Ses: Konuyu dramatik açıdan güçlendirmek için duygu ve düşünce
katan sesler. Gerilimli bir müzik, heyecanlı sahnelerde kalp atışını belirten
vurgulamalar.
Çevresel Ses: Olayların geçtiği yeri belirleyen mekânda bulunan nesnelerden gelen
sesler. Sokağın gürültüsü, araç kornaları, motor sesleri, olayın sokakta geçtiğini
betimlemektedir.
Simgesel Ses: Olay ya da konuyu mekân, zaman veya nesne açısından açıklayan ses.
Gün doğuşunu simgeleyen horoz ötüşü, yağmur yağdığını belirten gök gürültüsü,
ölümü simgeleyen silah sesi.
Öykündürücü Ses: Bir konuyu, kişiyi ya da nesneyi taklit eden sesler. Komedi
programlarında sanatçının yaptığı komik hareketlere eşlik eden müzik sesi.
Özdeşleştirici Ses: Bir program, konu, kişi veya bir olayla özdeşleşen sesin
duyulmasıyla aynı şeyi yeniden hatırlamak. Programların başlangıç ve bitiş
müzikleri (jenerik müzikleri), program sırasında kullanılan cılgıllar vs.
Özetleyici Ses: Daha önce duyulan sesleri anımsatmak için kullanılan sesler.
Program tanıtımları.
Birleştirici Ses: Program içindeki sahne, olay ya da konular arasında bağlantı
kurarak geçişi sağlamak için kullanılan sesler. Program sinyal ve tanıtım müzikleri,
geçiş müzikleri.

2.1.3. Ses Tekniği
 Ses Düzeyi
Ses düzeyini anlatmak için öncelikle “dB” ve “sesin dinamiği” kavramlarını
anlamamız gerekir. Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. "0" desibel insan kulağının
işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. 180 dB ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses
olarak ölçülür. Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. Bu şu anlama gelir; 20 dB, 10
dB'den 10 kat daha şiddetlidir. 30 dB, 10 desibelden 100 kat daha şiddetlidir. Aşağıdaki,
ölçülmüş bazı ses seviye değerlerini incelersek dB kavramını daha iyi anlarız.
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0 dB
İnsan kulağının duyabileceği en düşük ses
30 dB
Fısıltı, sessiz konuşma
50 dB
Yağmur düşüşü, sessiz ofis, buzdolabı, havalandırma
60 dB
Bulaşık makinesi, dikiş makinesi, normal bir konuşma
70 dB
Yoğun trafik, elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi
80 dB
Çalar saat, metro, fabrika gürültüsü
90 dB
Tıraş makinesi, kamyon gürültüsü, çim biçme makinesi
100 dB Kar aracı, çöp kamyonu, müzik seti
110 dB Rock konseri, elektrikli testere
120 dB Uçağın havalanışı, gece kulübü
140 dB Av tüfeği, jet motoru
180 dB Roket fırlatıcısı
Şekil 2.3: Uzmanlar, 85 desibel üzerindeki sese sürekli maruz kalmanın tehlikeli olduğunu
belirtiyorlar.

İnsan kulağının dinamik aralığı çok geniştir ve mükemmeldir. Yani kulağımız bir
yaprak hışırtısı ve bir jet motoru sesinin arasındaki tüm sesleri tek tek algılayabilir ve analiz
etmek üzere beyne gönderebilir. Ancak akustik olan bu sesleri, elektronik ortamda işlemeye
ve aktarmaya kalktığımızda birçok problem ve sınırlamalarla karşılaşırız. Elektronik ortamda
sesin dinamik aralığı 0 volt seviyesi ile yaklaşık 1,5 volt seviyesi arasına sıkıştırılmak
zorunda kalınmıştır. Ses ekipmanında bulunan VU (Volume Unit) metre ve PPM (Peak
Program Meter) metre cihazları bu seviyeyi ölçmek üzere konulmuşlardır. Bu seviyeyi aşan
sesler elektronik olarak işlenemeyecek ve doğallığını kaybederek anlaşılmaz hale gelecektir.
Bu olaya “patlama” veya “yırtılma” denilmektedir. Ses görevlisi 0-1,5 volt seviyeleri arasına
bütün bu sesleri dikkatlice paylaştırmak, dağıtmak ve duyulabilirliğini sağlamak zorundadır.
Yani mikrofonlara düşük gelen sesleri yükseltmesi, yüksek olanları düşürmesi, bunu
yaparken de aralarındaki dengenin bozulmamasına özen göstermesi gerekir. Yayın veya
kayıt sırasında çeşitli ses kontrol ve ölçü cihazlarını kullanarak bu işi yaparken asıl ölçü aleti
onun kulağı ve hisleridir. Bir anlamda elektronik cihazları yardımcı olarak kullanır.
 Ses Yakınlığı
Görüntü içinde ekrana konuşarak yaklaşan bir kişinin sesi de doğal olarak ekrana
doğru yaklaştıkça değişmekte ve güçlenmektedir. Hareketli bir nesnenin sesi ekrana ne kadar
yaklaşıyorsa, duyulabilirliği de o ölçüde artmaktadır. Buna sesin yoğunluğu denir. Ancak
bazı durumlarda konuşan kişinin konumuna göre sesin niteliğinde de bazı değişiklikler
olmaktadır. Konuşan kişi yaklaştıkça sesin niteliği dolgunlaşmakta ve zenginleşmektedir.
Sesin bu özelliğine de ses yakınlığı adı verilmektedir. Ses yakınlığı, programın çekimi
sırasında kullanılan mikrofonun türü, mekân akustiği, ses kaynağının şiddeti, doğrudan ve
yansıyarak gelen ses dalgalarının mikrofona ulaşma oranı gibi özelliklere bağlıdır.
Bir oyuncunun mikrofona yakın olması, doğrudan gelen ses dalgalarının, yansıyarak
gelen ses dalgalarının oranından daha fazla olması sonucunu doğurur. Oyuncu mikrofondan
uzaklaştıkça, mikrofon çok fazla yansıyan ses dalgası toplar ve ses yakınlığı azalır, sesin
niteliği zayıflar ve içtenliği eksilir. Yakınlığı arttıkça ses; dolu, zengin ve içten olacaktır.
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Şekil 2.4: Kullanılan mikrofonun türü ve konuşana mesafesi, ses yakınlığını etkiler

Çok yönlü mikrofonlar, her yönden gelen seslere, yansıyan seslere duyarlıdır ve bütün
sesleri kendi bünyesine kabul etme özelliğine sahiptir. Tek yönlü mikrofonlar ise yalnızca
tek bir yönden gelen sesleri alır. Diğer yönlerden gelen yansıyan sesler bastırıldığından,
mikrofona ulaşmaz. Ses yakınlığında mikrofonların bu özellikleri önemlidir.
 Sesin Görüntüye Bağımlılığı
Ekrandaki görüntüye uygun sesin verilmesi anlamına gelmektedir. Ekranda dehşet
verici bir şey gördükten sonra bağıran bir kadın görüntüsü varsa, doğal olarak bu görüntüyle
birlikte bir fabrika sireni ya da havlayan köpek sesi değil, bir kadın çığlığı olmak zorundadır.
Resim, etkisini görüldüğü anda yapar; ancak söz, tamamlandıktan ve anlaşıldıktan
sonra etkili olabilir. Diğer bir yandan izleyicinin önceden sözle hazırlanması durumlarında
görüntünün etkisi daha da fazla olacaktır. Bu nedenle konuşma bir sonraki görüntüyü
hazırlamalı, görüntü daha sonra izleyicinin dikkati sözlerle dağıtılmadan verilmelidir.
Dramatik olmayan sunuşlar için bu konu özellikle önemlidir. Ses ve görüntü asla
çelişmemelidir.
 Ses-Mekân İlişkisi
Ses, bir kaynaktan geldiği için mekânsal bir boyuta sahiptir. Sesin kaynağı, içinde
bulunduğu mekân tarafından belirlenebilir. Televizyon yapımının öykü mekânı içinde
bulunan ses kaynağı, bir oyuncu ya da nesneye ait bu ses, diegetic ses olarak adlandırılır.
Örneğin bir piyanonun sesi, sunucunun ayak sesleri, kapı sesi vs.
Yapım içinde diegetic olmayan sesler de kullanılır. Bunlar öykü mekânı içinde
bulunan bir kaynaktan gelmezler. Örneğin film veya dramalarda kullanılan müzikler,
programlarda kullanılan anlatıcı sesleri gibi.
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2.2. Mikrofonlar
Mikrofonlarla ilgili bu bölümde vereceğimiz bilgi, ses ve mikrofonlar konusunun
işlendiği diğer modüllerden farklı olarak, kullanımına yönelik olacaktır. Bu modülün amacı,
bir programın yapım aşaması sürecinde sesle ilgili gerekli olan bilgiyi size vermektir.
Bütün mikrofonlar aynı temel işlevi görseler de farklı tipleri ile televizyon ya da film,
kayıt ya da yayın gibi yapımlarda ses alımının değişik teknik ve estetik gereksinimlerini
karşılamak için özel olarak imal edilir. Örneğin televizyonda mikrofon eğer görüntü
içindeyse estetik görünümlü olmalıdır, ancak dikkati üzerinde toplamamalıdır. Bir mikrofon
dış çekimde kullanılacaksa rüzgâra karşı dayanıklı ve istenmeyen sesleri almama özelliğine
sahip olmalıdır. Uzaklık bir etken olduğunda, mikrofon ses kaynağını diğer seslerden izole
edebilmeli ve kabul edilebilir bir nitelik sağlamalıdır. Bu ve bunun gibi gereksinimlere göre
mikrofon seçimi yapılır. Mikrofon seçiminde öncelikle dört özellik bilinmelidir:
 Yapısı nedir?
 Yönel özelliği nasıldır?
 Sesi nasıldır?
 Görünümü nasıldır?
Bu sorulardan yola çıkıldığında, herhangi bir yapımda kullanılacak olan mikrofonların
öncelikle yapısal ve yönel özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Çünkü bu tür bir sınıflama,
yapımın özelliğine göre yüzlerce marka ve model mikrofon içerisinden doğru seçim
yapılmasına yardımcı olur.
MİKROFONLAR

YÖNEL ÖZELLİKLER

YAPISAL ÖZELLİKLER

1.Çok yönlü
2.Çift yönlü
3.Tek yönlü (cardioid)
a) Süper cardioid
b) Hiper cardioid
c) Ultra cardioid

1.Dinamik
2. Kapasitif (kondansör)
3.Şerit

Şekil 2.5: Mikrofonların sınıflandırılması

2.2.1.Yapısal Özellikleri
Ses dalgalarının yol açtığı titreşimleri, elektrik sinyallerine dönüştürmenin birçok
yöntemi vardır. Gerçekte bir mikrofonun başlığına monte edilen ve akustik enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştüren kısım, element olarak adlandırılır. Mikrofonun her çeşidi kullandığı
elementin adını alır. Genelde, beş tip elementi içeren mikrofon vardır:
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a) Dinamik
b) Kondansör
c) Şerit (Ribbon)
ç) Karbon
d) Kristal ya da seramik
Bu mikrofonlardan karbon ve kristal mikrofon, profesyonel olmayan ses alımlarında
kullanılmaktadır. Dinamik, kondansör ve şerit mikrofonlar düşük empedanslı ve profesyonel
çalışmalarda kullanılan mikrofonlardır. Bu nedenle biz burada sadece profesyonel amaçla
kullanılan mikrofonlarla ilgili bilgi vermeyi uygun buluyoruz.
Dinamik mikrofon tasarımının, kondansör ve şerit mikrofonlara göre bazı üstünlükleri
vardır. Öncelikle, ucuzdur; rüzgâr ve yüksek ses seviyelerinden fazla etkilenmez. Dayanıklı
ve sağlam yapıdadır. En önemli
üstünlüğü ise, dışarıdan herhangi bir
voltaja gereksinim duymamasıdır.
Kondansör ve şerit mikrofonlara
oranla hassasiyeti daha düşüktür. Bu
nedenle ses kaynaklarına yakın
yerleştirilirler ve ses seviyesi yüksek
ses
kaynaklarında
rahatlıkla
kullanılabilir.
Şekil 2.6: Dinamik mikrofon

Kondansör mikrofonların ses niteliği ve
hassasiyeti, dinamik mikrofonlara oranla daha
mükemmeldir. Hassas olmaları nedeniyle
uzaktan ses almak için idealdir. Ancak dış
çekimlerde hafif rüzgar sesinden bile
etkilenebilir. Bunu önlemek için, üzerlerine
rüzgar başlıkları takılmalıdır. Yüksek ses
yoğunluğuna sahip ses kaynaklarına çok
yakın kullanıldığında hasar görebilir.

Şekil 2.7: Kondansör mikrofon
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Şerit
(ribbon)
mikrofonlar,
kondansör mikrofonlardan daha hassas
yapıda olduklarından, küçük ses basınç
değişimlerinden zarar görebilir. Bu
nedenle, televizyon ve film yapımlarının
seslerini almada hiç kullanılmaz. Ancak
canlı ve yumuşak ses çıkışına sahip
olmaları nedeniyle, daha çok müzik
yapımlarında kullanılır.
Şekil 2.8: Şerit mikrofon

2.2.2.Yönel Özellikleri
Mikrofonların her çeşidi, kulak gibi işitme alanı içerisindeki sesler kadar, tüm
yönlerden gelen seslere de duyarlıdır. Fakat koşullara göre bazı mikrofonlar, tüm yönlerden
gelen seslere eşit, diğerleri ise bazı yönlere karşı daha iyi duyarlı olabilir. İyi bir mikrofon
tekniğinin temel kuralı, ses kaynağının mikrofondan uygun uzaklıkta ve mikrofonun uygun
yönel özellikte olmasını gerektirir.
Bir mikrofonun ses alma modeli; sesi algılama yönünü ya da duyarlı olduğu yönü
belirtir. Tasarımına bağlı olarak bir mikrofon genelde;
Çok yönlü (omnidirectional)
Ön ve arka yönlerden -iki yönlü- (bidirectional)
Sadece önden (unidirectional ya da cardioid)
gelen seslere duyarlıdır. Çok yönlü mikrofonlar, yönsüz ya da nondirectional; tek
yönlü mikrofonlar yönel ya da directional olarak da tanımlanmaktadır. Ancak tek yönlü
mikrofonun ses alma modelinin kalp şekline benzemesi nedeniyle, yaygın olarak kullanılan
adı cardioid’tir.
 Çok Yönlü Mikrofonlar (Omnidirectional)
Çok yönlü mikrofonların, tüm yönlerden gelen seslere
eşit ölçüde duyarlı olması nedeniyle, yönel özellik grafiği
daireseldir. Çok yönlü mikrofonlar elle tutularak yapılan
röportajlar için yararlı bir kullanıma sahiptir. Gürültülü ses
kaynaklarından ya da rüzgârdan, diğer yönel özelliklere göre
fazlaca etkilenmez.
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 İki Yönlü Mikrofonlar (Bidirectional)
Yalnızca ön ve arkadan gelen seslere duyarlıdır.
Sağ ve sol yandan gelen sesleri ise daha az alır.

 Tek Yönlü Mikrofonlar
Yaygın adıyla cardioid mikrofonlar, yalnızca mikrofonun ön
tarafından gelen seslere duyarlıdır. Arka ve yanlardan gelen
seslere, artan derecelerde duyarsızdır. Geniş açılı cardioid,
cardioidden daha geniş ön ve yanlardan gelen seslere duyarlıdır.
Supercadioid, hypercardioid ve ultracardioid yönel özellikler, adım
adım daralan ses alma modelleridir ve ses algılamaları ön kısımda
gittikçe daralan şekilde yoğunlaşmaktadır.
Çok yönlü mikrofon
Üstünlükleri

Eksiklikleri

 Uygun ses almak için konuşmacının ağzının  İstenilmeyen sesler ayırt edilemez.
ön tarafına yönlendirilmelidir.
 Gürültülü çevrelerde kullanılması zordur.
 Mikrofon ve kaynak arasındaki değişiklikleri  Yansıtıcı yüzeylerin çok olduğu yerlerde,
çok az yansıtır.
geribesleme (feedback) sorunu yaratabilir.
 Çevre duygusu yaratabilir.
 Rüzgârdan, küçük ses patlamalarından, elle
tutmalardan az etkilenir.
 Ses kaynağına yakınlık etkisi oluşturmaz.
 Daha ucuzdur.

Tek yönlü mikrofon
Üstünlükleri

Eksiklikleri

 İstenilmeyen sesleri ayırt edebilir.
 Çok az çevre duygusu yaratır.
 Yansıtıcı yüzeylerin çok olduğu yerlerde,
sesin geri besleme (feedback) tehlikesi yoktur.

 Konuşmacının ağzına doğru
yönlendirilmelidir.
 Ses kaynağına yakınlık etkisi yaratabilir.
 Rüzgâra, ses patlamalarına ve elle tutma
gürültülerine karşı çok hassastır.

2.2.3. Kullanım Özelliklerine Göre Mikrofonlar
Bir mikrofonun görüntüsü televizyon icat edilinceye kadar herhangi bir sorun
yaratmadı. Ancak kameranın görüntüsü içerisine giren bir mikrofonun, yalnızca uygun yönel
özelliğe sahip olması yeterli değildir; aynı zamanda iyi görünümlü olması da gerekir. Ses
niteliği iyi olmasına rağmen, bir sunucunun yüzünü kapatacak büyüklükteki bir mikrofonu
ya da uygun yönel özelliğe sahip bir shotgun mikrofonu sunucunun elle tutması, iyi bir
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televizyon programı için istenilmeyen durumlardır. Görüntü içerisine yerleştirilen
mikrofonların hem işitsel hem de görsel gereksinimleri tatmin etmesi gerekir.
Televizyon programcılığında en çok kullanılan mikrofonlar ve özellikleri şunlardır:
Yaka Mikrofonları

Resim 2.1: Yaka mikrofonları

Küçük ve göze batmayan görünüşüyle yaka mikrofonları, ilk olarak televizyon için
üretilmiştir. Kontrollü akustik ortamlarda kullanılmak için tasarlanan çoğu yaka
mikrofonunda iki yaygın özellik dikkat çeker; yönel özelliğinin çok yönlü olması ve
mikrofonun içerisinde yüksek frekansları –işitme alanı içerisindeki– destekleyici bir devreyi
içermesi. Mikrofon genelde çenenin alt tarafına tutturulduğu için ve konuşmacı doğrudan
mikrofona doğru konuşmadığından, bu iki özellik de önemlidir.
Çekimin koşullarına bağlı olarak tek yönlü yaka mikrofonları da kullanılabilir. Ancak
bu tür bir kullanımda konuşmacının başını ani olarak sağa ve sola çevirmemesine dikkat
edilmelidir.
Yaka mikrofonlarının dinamik yapıda olanları fazlaca kullanılmaz, genelde kondansör
yapıda olanları, dinamiklere göre hem daha küçük boyutta hem de daha iyi bir frekans
alanına sahip olmaları nedeniyle yaygın olarak tercih edilmektedir.
Hareketli bir kullanım sağlayan bu mikrofonun en büyük yararı, aydınlatmadaki gölge
sorununu ortadan kaldırması ve konuşmacıya hareket kolaylığı sağlamasıdır. Sakıncaları ise
özellikle bayan konuşmacıların takılarının mikrofona çarpma olasılığının fazla olması ve
sesde şiddetli patlamaya yol açmasıdır.
Shotgun Mikrofonlar
Kamera karşısında iyi görünen
mikrofon ihtiyacı, ilk olarak televizyondan
gelmesine karşın, görüntü çerçevesi
dışındaki mikrofonların iyi ses alma gereksinimi
de sinemadan gelmiştir. Sorun, görünmeyen bir mikrofon
tarafından oyuncunun sesinin uzaktan kaydedilmesiydi. Çoğu usta
yönetmen mikrofonları set içerisinde çiçeklerin arasına, vazoya,
lambalara, elbiselere ya da mikrofonun gizlenebileceği herhangi bir
yere gizleme yolunu buldu.
Resim 2.2: Shotgun mikrofon
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Uzaktan ses alma sorununu çözmek için shotgun
mikrofonlar kullanıldı. Bu tür mikrofonların çalışma
prensibi; önlerindeki çok dar açı haricinde, diğer
yönlerden gelen sesleri almamaya dayanmaktadır. Çok
yönlü, iki yönlü ve cardioid mikrofonlar hedef sesi ve ses
kaynağı ile etkileşimli bir çevre içerisindeki yayılan sesleri
alabilir. Shotgun mikrofonlar supercardioid, hypercardioid ya da
ultracardioid yönel özelliklerle çalıştıklarından, istenilmeyen çevre
seslerini ayırabilir ve ana ses kaynağına kilitlenebilir.
Shotgun mikrofonlar yaygın olarak dramatik yapımlarda,
uzaktan diyalog seslerinin alımında kullanılır.
Resim 2.3: Shotgun mikrofon

PZM (Pressure Zone Microphones) Mikrofon
PZM, sesleri yansıtıcı, bir yüzeye yerleştirilmiş minyatür bir kondansör mikrofondur.
Çoğu mikrofon, ses alma modeline bağlı olarak yansıyan sesleri ve doğrudan gelen sesleri
belli oranlarda alır. PZM mikrofonlar, doğrudan ve yansıyarak gelen ses dalgaları arasındaki
zaman farklılıklarını kaldırarak ve aynı fazda seste
bozulmalara (distorsiyon) yol açmadan, her iki ses
seviyesini birlikte kuvvetlendirir. Bu da mikrofon
hassasiyetinin yaklaşık 6 dB yükselmesini sağlar.
PZM mikrofonlarının yönel özelliği, yarım
küreseldir, çok ve tek yönlü olanları da vardır.
Resim 2.4:PZM mikrofon

Telsiz Mikrofon Sistemleri
Kamera ile ses kaynağı arasındaki mesafe çok uzak olduğunda ya da shotgun
mikrofonların ses almalarının yetersiz olduğu yerlerde, oyuncu, sunucu ya da konuşmacıların
hareketli olduğu durumlarda, telsiz mikrofon sistemlerinden yararlanılabilir. Mikrofon, verici
ve alıcıdan oluşan telsiz mikrofon sistemlerinde yaygın olarak yaka mikrofonları ve elle
tutulan mikrofonlar kullanılmaktadır. Elle tutulan telsiz mikrofonlarda, verici ile mikrofon
birleşik, batarya da mikrofonun içerisindedir; yaka mikrofonlarında ise verici ayrıdır.

Resim 2.5 ve Resim 2.6: Telsiz mikrofon sistemi
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Ses sinyalleri belirli bir yüksek frekans üzerine VHF ya da UHF bandına bindirilerek,
bir anten aracılığıyla alıcıya gönderilir. Verici ve alıcılar gelişen teknolojiyle birlikte çok
küçülmüşlerdir ve daha az akım veren bataryalarla uzun süre çalışabilmektedir.
El Mikrofonları
Bir sunucunun, konuşmacının ya da solistin mikrofonu elle tutarak, yalnızca kendi
sesini ya da kendi sesiyle birlikte karşısındaki kişinin sesini almak için yönlendirdiği
mikrofon çeşididir. Bu mikrofonun en önemli özelliği, mikrofonun elle tutulmasından
kaynaklanabilecek gürültüleri ya da sunucunun ağzına mikrofonu çok yaklaştırmasından
kaynaklanan ses patlamalarını, çıkışa yansıtmamasıdır. Bu nedenle, el mikrofonları
genellikle dinamik yapıdadır. Mikrofonun kapsülüne sünger ve değişik materyallerden
yapılabilen ızgara şeklindeki koruyucuların (pop filter) geçirilmesiyle, diyaframın ani ses
basınç değişimlerinden etkilenmesi önlenir.
El mikrofonları fiziksel şoklara dayanıklıdır
ve ses kaynaklarına yakın kullanılabilir. Yağmura,
kara, nemli havaya, yaz sıcaklıklarına karşı
dayanıklı olması nedeniyle, dış çekimlerde sıkça
kullanılır.
Resim 2.7: El mikrofonu

Stüdyo Tipi Kondansör Mikrofonlar
Stüdyolar, kontrollü akustik ortamlardır. Kondansör yapıdaki mikrofonlar duyarlı ve
hassas
olmaları
nedeniyle,
stüdyo
uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.
Televizyon
stüdyolarında
haber
programlarından
dramalara,
şov
programlarından klasik müzik yapımlarına
kadar, farklı yapılardaki programlar
çekilebilir. Bir dramada asılarak, gizlenerek
ya da bir boom’un ucuna takılarak, haber
programlarında masanın üzerine konularak,
bir şov programında orkestradaki müzik
aletlerine yönlendirilerek değişik amaçlar
için kullanılabilir.
Resim 2.8: Stüdyo tipi mikrofon
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2.2.4. Mikrofon Aksesuarları
Pop-Filter
Ses patlamaları hem mikrofonların diyaframlarına
zarar verebilir hem de ses çıkışında istenmeyen seslere yol
açar. Bu ses patlamaları, ses seviye indirgeyicileri (pad)
tarafından da önlenemeyebilir. Bu sorunu çözmek için
mikrofon içerisine yerleştirilen pop filter ya da mikrofonun
dışına geçirilen rüzgarlıklar kullanılabilir.
Pop filter, en çok dinamik mikrofonlarda ve bazı
kondansör mikrofonlarda kullanılır. Özellikle tek yönlü
mikrofonlarda bulunur. Çünkü, tek yönlü mikrofonlar ses
patlamalarına karşı daha duyarlıdır.
Resim 2.9: Pop fitler

Şok Önleyici Çerçeve ya da Yuvalar
Katı nesneler, sesleri mükemmel ilettiklerinden, istenilmeyen titreşimler mikrofon
sehpaları ya da boomlar aracılığıyla mikrofona ulaşabilir. Bunu önlemek için, mikrofonlar
şok önleyici olarak adlandırılan çerçeveler ya da elastiki süspansiyonlar içerisine yerleştirilir.
Bu aletler mikrofon ile sehpasını mekanik olarak izole eder.
Mikrofon Sehpaları ve Boomlar
Ses kaynağının önüne mikrofonu yerleştirmek için, mikrofon zemin ya da masa
sehpalarına ihtiyaç vardır. Zemin sehpaları; mikrofon tutacağı ve şok önleyici çerçeveleri
monte etmek için, 0.8 m ile 1.6 m arasında değişen yüksekliktedir. Masa sehpaları da
süspansiyon ile birlikte yaklaşık 15-20 cm yüksekliğe sahiptir.
Küçük boomlar, normalde zemin sehpalarının yerleştirilmesinin zor olduğu yerlerde
ve ses kaynağının hareketli olduğu durumlarda kullanılır. Stüdyo tipleri tekerlekli ya da
motorlu olabilmektedir. Boomların uzunlukları ayarlanabilir şekilde, dikey 1.5-2.3 m, yatay
2.3-2.8 m arasında değişmektedir.

Resim 2.10: Boom kolları ve
Mikrofon sehpaları
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2.2.5. Mikrofon Seçimi
Mikrofon seçiminde ilk kural, yapımın özelliğine göre kullanılacak olan mikrofonların
yapısal ve yönel özelliklerinin belirlenmesidir. Bu temel özelliklerin belirlenmesinden sonra,
istenilen amaca uygun modelde –yaka, el, telsiz vb.- seçilen mikrofonun, ses kaynağına belli
bir mesafe ve açıyla yerleştirilmesi gelmektedir.
En basit yapımdan en karmaşığına kadar, yapımların çekim öncesi çalışması teknik ve
yaratıcı planlamayı gerektirir. Senaryo yazımından sonra ses için yapılan teknik planlamada,
seçilen mikrofonların ya da diğer teknik donanımların çekim mekânlarında nasıl
kullanılacağı belirlenir.
Stüdyo çalışmalarında ve genellikle dramatik yapımlarda, stüdyonun üstten
görünüşünün ölçekli olarak küçültülerek çizilmiş ve stüdyonun tüm özelliklerin görülebildiği
iki boyutlu bir stüdyo planı kullanılabilir. Bu plan üzerinde bir yapımın dekoru, nesne ve
aydınlatma kaynaklarının yerleri, kameraların, oyuncuların ve boom mikrofonların
konumları ve hareketleri simgesel çizimlerle gösterilir.
Stüdyo dışı çekimlerin önceden planlanması hem para hem de zaman kaybını önlemek
açısından önemlidir. Örneğin bir mikrofonun getirilememesi, ses kayıt cihazının
bataryalarının unutulması, çekim yerinin yanlış seçilmesi… gibi plansızlıklar kayıplara yol
açabilir.
Herhangi bir mekânda istenmeyen sesleri önlemek için, mikrofonun öncelikle doğru
yapıda ve yönel özellikte seçilmesi; ses kaynağına uygun bir yere konumlandırılması gerekir.
Örneğin çevre sesleri, tek yönlü mikrofonlarla izole edilebilir; çevre seslerinin alınması
istenmiyorsa supercardioid ya da hypercardioid yönel özelliğe sahip bir mikrofon yalnızca
konuşan kişinin sesini alabilir. Konuşan kişiyle birlikte çevre seslerinin de alınması
isteniyorsa, çok yönlü bir mikrofon uygun olabilir. Yüksek seviyeli sesler alınacaksa, ses
yoğunluğunu indirgeyebilen bir mikrofon –üzerinde pad anahtarı bulunan-; rüzgâr sorun ise
pop filtreli ya da rüzgârlıklı bir mikrofon; bir olta (boom) ya da elle tutuluyorsa fiziki
darbeleri önleyici mekanizma gereklidir.
Değişik sesleri elde etmek için, mikrofonlar ses kaynağı ile ilişkili olarak değişik
şekillerde yerleştirilebilir. İstenen etkiyi hangi konum veriyorsa, mikrofonun doğru
yerleştirimi odur. En iyi sonucun alınabilmesi için mikrofonlar konuşmacıdan ortalama
olarak 45 ile 60 cm. uzağa konulmalıdır.

2.3 Program Türlerine Göre Ses Alımı
Stüdyo içi ve dışındaki ortam önemsenmeksizin yapımlar,
 Statik (çok az ya da hiç hareket gerektirmeyen)
 Dinamik (geniş hareket gerektiren) olmak üzere iki grupta toplanabilir. Bu
sınıflama rehber alındığında mikrofonlar da sabit ya da hareketli olarak
tanımlanabilir.
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Statik yapımlarda bir mikrofon; esnek ve sabit bir ayak ya da masa ve zemin sehpası
üzerine; elbiseye ya da bir yere tutturulabilir, asılabilir ve gizlenebilir. Özel amaçlar için
düzenlenen mikrofon sehpaları da bulunmaktadır.
Dinamik yapımlarda ise mikrofonlar hareket edebilir tekerlekli boom, elle tutulan olta
boom ya da telsiz sistemleriyle kullanılabilir.
Mikrofonların yerleştirileceği sehpa, ayak ya da özel bir mikrofon tutacağı
saptandıktan sonra, kullanılacak mikrofonun yönel özelliği belirlenmelidir. Çoğu yaka
mikrofonu çok yönlü ya da boom mikrofonları da supercardioid ya da hypercardioid
olduğundan, seçim kendiliğinden yapılmış olabilir. Eğer çok yönlü ve tek yönlü bir ses alma
modeli arasında bir seçim yapılacaksa, yukarıdaki tabloda gösterilen üstünlük ve eksikliklere
dikkat edilmelidir.

2.3.1 Statik Stüdyo Yapımlarında Ses Alımı
Haberler, tartışma programları, söyleşiler
televizyonun statik stüdyo programları arasında yer
alır. Bu programlarda en çok kullanılan mikrofon
türü yaka mikrofonudur. Yaka mikrofonları panel,
eğitim, müzik gibi programlarda da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni göze
batmayacak kadar küçük olmaları ve kolay
yerleştirilmeleridir. Genellikle kondansör yapıda
olan yaka mikrofonlarının ses niteliği mükemmeldir.

Resim 2.11: Yaka mikrofonunun ses niteliği mükemmeldir.

Çok yönlü ses alma modeline sahip bir yaka mikrofonu, konuşmacının kafasını sağa
sola çevirmesi durumunda bile, ses seviyesinin eşit düzeyde kalmasını sağlayabilir.
Her iki tarafa da dönerek konuşacak bir konuşmacı için tek yönlü mikrofon
kullanılacaksa iki tane (biri sağa biri sola) kullanılmalıdır. Bu aynı zamanda mikrofondan
birinde meydana gelebilecek bir arızada, en azından diğerinden ses alarak yayını kurtarmayı
da bir bakıma garantilemiş olur. Bir konuşmacının önündeki kâğıtları karıştırmasının sesi ya
da arka plandaki sesler sıkıntı yarattığında, tek yönlü yaka mikrofonları tercih edilmektedir.
Yönetmenler yaka mikrofonlarının görünmesinden endişe duymadıkları gibi,
mikrofonların görüntünün doğal bir parçası olduğunu da düşünebilirler. Bazen yaka
mikrofonlarının gizlenmesi tercih edilebilir ve bu gizleme bazı sorunlar yaratabilir. Örneğin
konuşmacının elbisesinin, ceketinin, kravatının altına yaka mikrofonu gizlendiğinde, giysiler
mikrofona ulaşabilecek yüksek frekansları kesebilir ve sesin niteliği azalabilir. Aynı
zamanda yaka mikrofonu; mücevher, kolye, kravat iğnesi gibi nesnelerle temas edebilir ve
bu durum, seste patlamalara yol açabilir. Bu nedenle, konuşmacılar, mikrofona yakın
yerlerde takı bulundurmamaları ve mikrofonun rahatça takılabileceği giysiler giymeleri
konusunda önceden uyarılmalıdır.
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Şekil 2.8: Tartışma programlarında masa mikrofonu yerleştirilmesi

Bir yapım setinde hareket eden oyuncuların seslerinin alımında telsiz yaka
mikrofonları uygun çözüm olabilir. Kontrollü bir çevrede, karışım sorunları önlenebilir ve
set içerisindeki konuşmacıya serbestlik sağlayabilir. Sunucunun stüdyo içinde hareket ettiği
durumlarda bu tip mikrofonlar kullanılır.
Normalde boom mikrofonlar haber ya da iki kişilik sohbet programlarında
kullanılmaz; boom kullanımı kalabalık bir ortam gerektirir. Aynı zamanda, set içerisindeki
boom mikrofonun gölgelerinin giderilmesi için ışık ayarlarının yapılması da ayrı bir yük
getirir. Tüm setin açıkça görülebildiği haber programlarının çekiminde boom
mikrofonlarının gizlenmesi oldukça zordur. Bunun yerine masa veya sehpa üzerine
yerleştirilen mikrofonlar kullanılabilir. Masa mikrofonu olarak adlandırılan bu kullanım,
teknik üstünlükten daha çok, konuşmacı ve izleyiciler arasında psikolojik bir ilişki yaratmak
için kullanılır. Masa mikrofonları kullanıldığında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:
Kameraların, teknik ekibin ve stüdyo içerisindeki diğer hareketli çalışanların
gürültülerinin alınmaması için, tek yönlü mikrofon kullanılmalıdır.
İlgiyi üzerinde toplamayacak, estetik görünümlü mikrofonlar tercih edilmelidir.
 Konuşmacının sesinin doğrudan mikrofonun diyaframına çarpmasını önlemek
için, masa mikrofonu konuşmacının sağ ya da sol yanına yerleştirilir. Böyle bir
yeleştirme, seslerin patlama ve ıslıklanma olasılığını azaltır ve konuşmacının
konuşma metni üzerindeki el ya da kol hareketlerini kısıtlamaz.
 Mikrofon ile ses kaynağı açısının doğru yönlendirilmesi gereklidir.
 Mikrofon ve masa/sehpa arasına fiziksel şokları önleyici süspansiyon takılarak,
masaya el ya da ayak çarpmalarından kaynaklanan gürültüler en aza
indirgenmelidir.
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Resim 2.12: Masa mikrofonlarında estetik görünüm önemlidir

Çoğu panel ve tartışma programlarının set düzeni temelde aynıdır. Misafir
konuşmacılar sunucunun yüzünü görebilecek şekilde çapraz ya da yarım daire şeklinde
otururlar. Panele katılan konuşmacılar ayrı masalara oturduklarında, masalara yerleştirilen
küçük ve esnek masa mikrofonlarının kullanımı uygun olabilir.
Panel ya da tartışma programlarında çok fazla sayıda konuşmacı dağınık şekilde
oturuyorsa, boom mikrofonları da kullanılabilir. Eğer mikrofonla ses kaynağı arasındaki
mesafe 1-1.5 metreden fazlaysa hypercardioid ses alma modelindeki mikrofonlardan
yararlanılabilir. Boom mikrofonlara ek olarak, el telsiz mikrofonları da dağınık oturan fazla
sayıdaki konuşmacıların seslerini almada tercih edilebilir.
Görüntü açısından sıkıntı yaratmayacak bir mikrofon tercih edilirse, bu ‘PZM’
olabilir. Bu mikrofonlar; bir levha ya da bir masa gibi, ses yansıtıcı yüzeyler tarafından hem
doğrudan hem de yansıyarak gelen seslerin toplamını alması açısından, bu tip uygulamalarda
başarılı bir şekilde kullanılabilir. PZM mikrofonların en önemli üstünlüğü, ses alma alanı
içerisindeki tüm sesleri eşit seviyede alabilmeleridir.

2.3.2. Dinamik (Aktif) Stüdyo Yapımlarında Ses Alımı
Aktif stüdyo yapımlarında bu özelliklerden dolayı kaç mikrofonun kullanılacağı, hangi
mikrofonların görüntü içerisinde ya da dışında olacağı gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Çok
sayıdaki konuşmacının tüm seslerini almak için, sadece boom mikrofonların kullanılması
olanaksızdır. İzleyicilerin seslerini almada tek bir mikrofon da yeterli olmayabilir. Aynı
zamanda, izleyiciler sahne içerisindeki sesleri de iyi işitebilmelidirler.
Bir şov programına katılan izleyicilere tek yönlü mikrofonlar (rüzgârlıkları ile birlikte)
göze batmayacak şekilde yerleştirilmelidir. İzleyicilere tek yönlü mikrofon verilmesinin
nedeni, izleyicileri küçük gruplara ayırarak ses kontrollerinin daha iyi yapılmasını ve fon
gürültülerinin en aza indirgenmesini sağlamaktır.
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Sahnede elle tutulan çok yönlü telsiz, el ve yaka mikrofonları kullanılabilir. Çok yönlü
mikrofon sahnedeki sunucu için uygun olabilir; çünkü bu tür mikrofonlarda, mikrofon-ses
kaynağı arasındaki değişimde ses seviyesi hissedilir şekilde etkilenmez. Tek yönlü
mikrofonlar, seviyedeki değişimleri yansıtır. Aynı zamanda sunucu, mikrofonu ağzına daha
rahat bir açıyla tutabilir; çok yönlü mikrofonlar nefesten, herhangi bir hava hareketinden ve
elle tutuşlardan daha az etkilenir.
Televizyon şov programlarında sunucular ellerinde yazılı materyalleri ya da bazı
aletleri tutabilirler. Bu durumda el mikrofonlarının yerini telsiz yaka mikrofonları
almaktadır. Telsiz el mikrofonları da yaka mikrofonları da sunucuya esneklik sağlayabilir. El
mikrofonu programa katılanlarla bire bir iletişim kurmada, yaka mikrofonu ise kameraya
doğrudan konuşurken kullanılabilir.
Seyirciler, program sunucuları, yıldızlar ya da yarışmacılar, televizyon şovlarının bir
parçasıdır. Onların gülüşleri, alkışları ya da diğer tepkileri programın heyecanını ve izleme
ritmlerini artırabilir. Seyircilerin tepkisi programın bir parçası olduğunda, sahnedeki olaylar
stüdyodaki izleyiciler ve evlerinde izleyen izleyiciler tarafından işitilebilmelidir. Bu nedenle
hem sahneye hem de seyircilerin arasına hoparlörler yerleştirilir. Hoparlörler seyircilerin
seslerini almada kullanılan mikrofonlara yakın olarak yerleştirildiğinde, geri beslemenin
ıslığı andıran sesi (feedback) işitilebilir. Bunu önlemek için, mikrofonların ses alma modeli
hoparlörün sesleri yaydığı alanın dışında olmasına dikkat edilir (Tek yönlü ve aynı model
mikrofonların kullanılması gibi.)

2.3.3 Dramatik Yapımlarda Ses Alımı
Televizyon ya da bir filmde dramatik bir sahne
çekilirken, mikrofonların, kameranın görüş alanının dışında
olması gereklidir. Sahne ya da öykü mekânı dışındaki ses ve
gürültüler alınmadan oyuncuların sesleri belirli uzaklıktan
alınabilmelidir. Bu nedenle, supercardioid ya da
hypercardioid mikrofonlar, boom kolunun ucuna takılarak
ses alınır. Drama yapımlarında kameraların, oyuncuların ve
boom mikrofonun hareketlerini belirleyen bir düzenleme yapıldığında, ses alma kararları
çekim öncesi sahne planlamasıyla yapılabilir.
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Set küçük ise olta boomlar kullanılır. Eğer set içerisindeki hareket geniş bir alana
yayılmışsa, iki boom ve bazen de asılan ya da gizlenebilen mikrofonlar kullanılabilir. Yakın
çekimde sesin daha yüksek seviyede ve genel çekimde de daha düşük seviyede -işitilebilir
seviyede- olması için, boom mikrofonu ile ses kaynağı arasındaki mesafe ayarlanmalıdır.
Boom mikrofonun kullanımıyla ilgili şunlara dikkat etmek gerekir:
 Uygun işitsel dengeyi sağlamak için dramatik her sahnenin mikrofon yerleştirimi, çekim
öncesi evrede belirlenmelidir.
 Seyircili programlarda, seyircilerin olayın bir parçası olduklarını hissetmeleri için
kamera ve boom mikrofonlar mümkün olduğu kadar seyircilerin görüş alanı dışında
olmalıdır.
 Boom mikrofonun konumu oyuncunun ön kısmında ve yukarısında, başının tam üstünde
olmalıdır.
 Mikrofon-ses kaynağı arasındaki mesafe yakın çekimde 1 metre ise, boy
çekiminde 2 metre, uzak çekimde de 5 metre olabilir.
 Boom operatörünün sahne planı ve sahneyi rahatça izleyebileceği bir monitör,
boom mikrofonunun yakınına yerleştirilir. Boom operatörüne verilen bir
kulaklıkla yapımın sesi bir kulağa, yönetmenin uyarıları diğer kulağa verilir.
 Boom mikrofonun yaratacağı gölgelere ve mikrofonun kadrajda görünmemesine
dikkat edilmelidir.
Drama yapımlarında oyuncuların seslerini almak için, telsiz yaka mikrofonları da
kullanılabilir. Bir boom mikrofon ile telsiz yaka mikrofonu arasındaki başlıca işitsel farklılık,
perspektiften kaynaklanmaktadır. Telsiz yaka mikrofonu kullanıldığında, mikrofonla ses
kaynağı arasındaki mesafe değişmeyeceğinden, ses seviyesi hemen hemen sabit kalarak
seste, sürekli bir yakınlık etkisi yaratılabilir.
Dramalarda kullanılan bir başka mikrofon tekniği ise asılan mikrofondur. Diğer çeşit
mikrofonların yerleştirilmesinin zor ya da gereksiz olduğu durumlarda yardımcı olur.

2.3.4. Stüdyo Dışı Yapımlarda Ses Alımı
Dış çekimlerde sunucu ya da konuşmacılar, genellikle rüzgârın yaratacağı ses
patlamalarını önleyici kılıflar ile el mikrofonu olarak adlandırılan dinamik mikrofonlar
kullanırlar. Konuşmacının sesini bastırmaksızın çevre seslerini almak için, çok yönlü
dinamik mikrofonlar da kullanılabilir. Mikrofon konuşmacıya yaklaştırılarak ya da
uzaklaştırılarak arka plan ve konuşmacının sesinin dengesi kontrol edilebilir.
Stüdyo dışı haber program çekimlerinde, mikrofonun uzunca süre görüntüde kalması
göze batabilir. Kısa konuşmalar ve röportajlarda sorun yaratmasa da, uzun konuşmalarda
yaka mikrofonunun kullanılması daha uygun olabilir. Gürültülü çevrelerde çok yönlü
mikrofon kullanılması, mikrofon ses kaynağına yaklaştırılsa bile, konuşmacının sesinin
istenilen netlikte alınmasını önler. Buna benzer durumlarda, tek yönlü mikrofonlar dış çekim
şartlarına uygun rüzgârlık gibi aksesuarlarla kullanılmalıdır.
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Dış çekimlerde ses almanın bir başka yolu, iki ayrı mikrofon kullanımıdır. Konuşmacı
ağzına bir mikrofonu yaklaştırarak çevre seslerini en aza indirger ve diğer mikrofon ise çevre
seslerini almada kullanılır. Bu mikrofonlardan alınan sesler ayrı ayrı kaydedilerek, daha
sonra birleştirilir. Bu yöntem zamanın sınırlı olduğu haber çekimlerinde değil, stüdyo dışı
drama çekimlerinde kullanılır.
Eğlence, drama, spor, belgesel ve reklâm gibi çeşitli programlar stüdyo dışında
çekilebilir. Bu programlar, haber programlarından daha fazla teknik ve estetik planlama
gerektirebilir. Mikrofonlar genellikle görüntü dışında olacağından olta boom mikrofonlar ve
oyuncuların üzerine yerleştirilen telsiz yaka mikrofonları bu tür programlar için uygundur.
Hareketli dış drama çekimlerinde farklı mikrofon tekniklerinin kullanımı, yapıma
esneklik sağlayabilir. Ancak bu yöntem ayrı kanallara kayıt gerektirir. Örneğin bir dış
çekimde, bir çift parkta yürümekte ve çekim açısı genişten yakına doğru değişmektedir. Bu
durumda çiftin konuşmalarını alacak iki telsiz yaka mikrofonu ve çevre seslerini almak için
de PZM mikrofonlar kullanılabilir. Her mikrofondan gelen ses ayrı kanallara kaydedilerek,
kurgu aşamasında işitsel ögelerin istenilen seviyede kontrolüne izin verir. Yine de
diyaloglardan alınan ses istenilen düzeyde değil ve arka plan gürültüleri fazla ise, diyaloglar
stüdyoda yeniden kaydedilir. Değişik çekim ölçekli sahnelerin arka plan sesleri ayrı
mikrofonlarla kaydedildiğinde, bu sesler diyaloglarla daha kolay ve esnek birleştirilebilir.
Hiçbir yapım sorunsuz değildir. Birden fazla mikrofon diyalog ve arka plan sesleri
arasındaki ilişkiyi kontrol edebilse de mikrofon-ses kaynağı arasında farklı mikrofonların
kullanılması, diyalog ile arka plan seslerinin birleştirilmesinde sorun yaratabilir. Bu nedenle,
ses alımından önce mikrofon seçiminde mikrofonların yapısal ve yönel özelliklerinin
sahnenin içeriğine uygun olarak seçilip, yerleştirilmesi planlanmalıdır.

2.3.5. Spor Programlarında Ses Alımı
Spor yayınlarında ses üç temel işitsel ögeden oluşur: sunucunun sesi, kalabalığın sesi
ve oyundaki aksiyonun sesi. Ses alımında en iyi sonucu elde etmek için, üç ayrı yerden gelen
ses mikserde belirli bir denge içerisinde birleştirilir.
Spor yayınlarında sunucunun sesi kalabalığın ve aksiyonun sesinden daha önde ve
anlaşılır olmalıdır. Kulaklıklı mikrofondan başka hiçbir mikrofon bu istekleri daha uygun
karşılayamaz. Tasarımı, sunucunun mikrofonu ağzına çok yakın konumlandırmasına izin
verir. Mikrofonun dinamik yapıda olması ve ‘pop filter’ı içermesi, aşırı yüklenmeksizin
(ovarloading) yüksek konuşma seviyesine karşı dayanıklı olmasını sağlar. Yine de sınırlayıcı
(limiter) ya da sıkıştırıcı (compressor) devrelere gereksinim duyar. Tek yönlü mikrofonun
ses alma modeli, sunucunun çevresinden gelen ya da sızan seslere kapalı olmasını sağlar ve
çok yönlü ses alma modeli de sunucunun sesine daha fazla arka plan sesi ekler. Kulaklığın
her iki hoparlöründen ayrı bilgi taşınır (birisinde yönetmenin komutları, diğerinde ise
programın sesi).
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Seyircilerin sesleri, spor olayının ya da oyunun heyecanını iletmede önemlidir.
Alkışlar, coşkulu söylenen şarkılar, oyundaki aksiyona göre tepkiler ve genel gürültüler, o
yayını izleyenlere bir coşku ve heyecan katar. Ekran başında olmalarına karşın, kendilerini
olayın içinde hissetmelerini sağlar. Seyircilerin tepkisini almada en iyi mikrofon, çok yönlü
ses alma modeline sahip ‘pop filter’ ya da daha güvenli olması için rüzgârlıkla kullanılan
dinamik mikrofondur. Bu mikrofon her türlü hava şartlarında çalışır.

Şekil 2.9: Futbol maçının sesini kaydetmek için kullanılan mikrofon türleri

Kalabalık bir seyircinin sesini almak için en uygun mikrofon yerleştirme, doğrudan
alınan seslerin niteliğini etkiler. Basketbol ya da futbol gibi spor karşılaşmalarında,
seyircilerin tepkilerini almak için kullanılan mikrofon, genellikle merkezi yerleşiminden
dolayı basın locasının dışına asılır. Buraya ulaşmanın kolay olması ve en iyi ses toplama
noktası olması açısından tercih edilir. Eğer bir mikrofon yeterli gelmiyorsa, daha fazla
mikrofon da kullanılabilir.
Oyunun ya da aksiyon sesinin kendisi, spor olayını etkiler. Oyuncuların birbirlerine
bağırmaları, topun sesi, hakemin düdüğü gibi. Bu sesleri almak için seyirci mikrofonlarından
ayrı mikrofonlar kullanılır. Bu mikrofonlar aksiyona doğru yönlendirilerek oyuna bağlı
olarak değişik şekillerde yönlendirilir. Öte yandan canlı futbol yayınlarında devre arası ve
maç sonrası futbolcular, teknik direktörlerle röportaj yapılır. Bu nedenle telsiz el
mikrofonları, hatta sunucuya takılan telsiz yaka mikrofonu kullanmak uygundur.
Saha içi olarak tanımlanan oyundaki sesleri almada genellikle shotgun mikrofonlar
kullanılır. Eğer parabolik mikrofon varsa, uzaktan ses alma özelliği daha fazla olduğu için,
tercih edilebilir. Kamera üzerindeki mini shotgunlar da saha içi aksiyonu almaya yardımcı
olabilir.
Tüm bu değişik kaynaklardan gelen sesler, ses mikseri üzerinde birleştirilir. Burada
anlatım sırasında spiker sesinin diğer sesler tarafından bastırılmamasına dikkat edilir.
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2.3.6. Müzik Yapımlarında Ses
Alımı
Müzik radyo, televizyon ve film
yapımlarının en önemli ögesidir. Bu
yapımlarda müzik yalnızca dinleti
amacıyla ya da çeşitli sahnelerin
arkasında
fon
müziği
olarak
kullanılabilir.
Müziğin
alımında
kullanılan mikrofon tekniği açısından üç
etkenin bilinmesi gerekir:
 Müzisyenlerin görüntü içinde
ya da dışında olmaları
 Müzik alımının yapıldığı
akustik ortam ya da koşullar
 Müziğin türü
Eğer müzisyenler yapımda yer
alacaksa, öncelikle görsel bütünlük
içinde
yerleştirilmelidir.
Müzik
aletlerine yerleştirilen mikrofonlar,
görüntünün bir parçası olmalıdır. Müzik Şekil 2.10: Enstrümanlara göre mikrofon yerleştirimi
aletlerinin sesini almak için yerleştirilen
mikrofonlar, müzik aletinin ürettiği ses yoğunluğu ve frekansına bağlı olarak seçilmeli ve
sesin üretildiği yöne uygun yerleştirilmelidir. Örneğin vurmalı müzik aletleri için dinamik,
üflemeliler için de kondansör yapıdaki mikrofonlar uygundur.

Resim 2.13: Müziğin türü mikrofon yerleştirimini etkiler.

Müzik alımının yapıldığı akustik ortam, mikrofon seçimini ve yerleşimini etkiler.
Sesleri çok yansıtan bir ortam ile hiç yansıtmayan bir ortam, müziksel niteliği bozabilir. Bu
sorunu gidermek için, portatif ses emici ya da yansıtıcı paneller müziğin istenilen zenginlikte
alınabilmesini sağlayabilir.
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Müziğin türü de kullanılan mikrofon tekniğini etkiler. Örneğin klasik müzik
dinleyicileri, orkestra sesinin mikrofonlarla alınarak hoparlörler aracılığıyla yayınlandığı
salonlar yerine, doğal akustiğe sahip konser salonlarına alışıktır. Orkestrayı mikrofonlarla
örtülü görmeyi yadırgarlar. Bu tür müziğin alımında, asılan ve gizlenebilen mikrofon tekniği
daha uygun olabilir.
Bir konser çekimini planlayan ses operatörü, konseri 3 ayrı yerden değerlendirir ve
müdahale eder. Bunlar;
1- Sahne (Solistler, müzisyenler) ve seyircilerin bulunduğu bölüm
2- Kayıt (Yayına gidecek veya kaydedilecek müzik balansının yapıldığı yer.)
3- Reji (Yayına giden son kontrol noktasında sunucuların konuşmalarının, seyirci
efektleri, ayrıca sesli ve görüntülü bantlardan veya çeşitli kaynaklardan gelen seslerin
kontrol edildiği bölüm.)
Bu üç işlem için üç ayrı ses mikseri kullanılır.
Sahneye yerleştirilen mikrofonlar “microphone splitter” (mikrofon ayırıcı) cihaza
girildikten sonra her bir kanal bağımsız olarak işlenmek üzere üçe ayrılır ve bu üç miksere
girilir. Böylece bu mikrofonların tonlamaları ve balansı birbirlerinden etkilenmemiş olur.
Akustiğe göre sahnede yapılacak tonlama ve balans, seyirciye sunulacak olandan farklı, kayıt
mikserinde kullanılacaktan farklıdır. Akustik olarak üç ayrı bölüm birbirlerinden kısmen
etkilense de, bu üç mikser elektriksel anlamda işlevlerini bağımsız olarak yerine getirir.

Şekil 2.11: Splitter box sistemi
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGUAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sesin önemini kavrayarak kullanım
 Ses tekniği konusunu yeniden okuyunuz
amaçlarını sıralayınız
ve atölye ortamında, “ses yakınlığı”nı
 2-Ses tekniği ile ilgili kavramları ve
deneme yaparak kavrayınız.
kullanım yerlerini kavrayınız.
 Çeşitli program görüntülerinden hangi
 3-Mikrofonların özelliklerini kavrayarak,
ses tekniklerinin nasıl uygulandığını
amacınıza göre mikrofon seçiniz.
bulmaya çalışınız.
 4-Programın türüne göre kullanılan ses
 Kendinize amaçlar belirleyip, bu amaç
cihazlarını belirleyiniz.
için hangi mikrofonun kullanılması
gerektiğini belirtiniz. Mikrofon çeşitleri
üzerinde bunları uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.

(….)Televizyon yapımlarında ses; söz, müzik ve efekt olmak üzere üç şekilde
kullanılır.

2.

(….)Konuşan kişi yaklaştıkça sesin niteliği dolgunlaşmakta ve zenginleşmektedir.
Sesin bu özelliğine ses düzeyi adı verilir.

3.

(….)Bir mikrofon dış çekimde kullanılacaksa rüzgâra karşı dayanıklı ve istenmeyen
sesleri almama özelliğine sahip olmalıdır.

4.

(….)Dinamik mikrofonlar, ses kaynaklarına yakın yerleştirilirler ve ses seviyesi
yüksek ses kaynaklarında rahatlıkla kullanılabilirler.

5.

(….)Hareketli bir kullanım sağlayan shotgun mikrofonun en büyük yararı,
aydınlatmadaki gölge sorununu ortadan kaldırması ve konuşmacıya hareket kolaylığı
sağlamasıdır.

6.

(….)Konuşmacının sesinin doğrudan mikrofonun diyaframına çarpmasını önlemek
için, masa mikrofonu konuşmacının sağ ya da sol yanına yerleştirilir.

7.

(….)Sunucu mikrofondan uzaklaştıkça, mikrofon çok fazla yansıyan ses dalgası toplar
ve ses yakınlığı azalır.

8.

(….)Mikrofonlar yönel özelliklerine göre dinamik, kapasitif (kondansör)
mikrofonlar olmak üzere üçe ayrılır.

9.

(….)Dramatik yapımlarda boom mikrofon oyuncunun başının arka kısmında
konumlandırılmalıdır.

ve şerit

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Program kimliğine uygun ışık sisteminin tasarlanması ve kurulmasında görev
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:
 Işığın bir televizyon yapımı için önemini araştırınız.
 Okulunuzda bulunan değişik ışık türlerini kullanarak dramatik etkiler oluşturunuz.
 MEGEP bünyesinde hazırlanmış ve size temel oluşturabilecek ışık konusunu daha
ayrıntılı bir şekilde işleyen modülleri, internetten indirip inceleyiniz. Teknik
bilginizi geliştiriniz.

3. IŞIK SİSTEMİ KURULUMU
3.1. Aydınlatma Sistemini Tanıma
3.1.1. Televizyon Kamerası İçin Aydınlatmanın Önemi
Aydınlatma; görme, gözlem ve kişisel tercihi içeren bir konudur. Aydınlatma
kesinlikle sürekli olarak kuralların yıkıldığı veya köklü bir değişime uğradığı yaratıcı,
yenilikler getirebileceğiniz bir alandır. Denemeler yapmak ve gözlem yapmayı bir tutku
haline getirmek gereklidir. Nerede olursanız olun ışığın etkisini daima gözlemleyin, bu
gözlemi hem doğal durumlarda yapın hem de televizyon ve sinemada diğer ışıkçıların
aydınlatmayı nasıl yaptıklarını inceleyin.
Modern televizyon kamerası son derece dikkate değer bir teknolojidir. Özellikle, son
on yıldan beri kameralarda ışık hassasiyetinde büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Bu da
modern kameralarla, pek çok ışık koşulunda az bir miktarda ışık ilavesiyle çekim
yapılabilmesini sağlamaktadır. Stüdyo dışı mekân çekimlerinin çoğunda aydınlatma kitleri
mevcut ışık koşullarına ilave olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bugün kullanılan ışıkların
çoğu kameraların hassasiyetinin çok daha az olduğu zamanlarda tasarlanmış olduğundan,
çoğunlukla mevcut ışıkla dengelemek için, ışık kafalarından gelen ışık miktarını azaltmamız
gerekmektedir. Bunun için de dimmer’ler veya nötr yoğunluklu (ND) filtreler (sadece geçen
ışığın yoğunluğuna etki ederler, ışığın renk değerini değiştirmezler) kullanılır.
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Kameraların hassasiyet problemi çözülmüş olmasına rağmen, kontrast problemi halen
mevcuttur. İç ve dış mekan çekimlerinde çoğu sahne 150:1’in üzerinde bir kontrast oranı
içerir. Bazen de birkaç yüze bir oranında kontrast ile karşılaşılabilir. Televizyon kamerasının
kontrast oranı 32:1 oranındadır ve bu çoğu kez başa çıkılması zor sorunlar oluşturur. Bu
kısıtlamaların neden olduğu sorunların bazıları, her zaman olmasa da ışık kullanarak
hafifletilebilir.
Yıllardan beri pek çok ışık kafası tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Lensli veya lenssiz
sert ışıklar, değişik boyut ve kapsama niteliği olan yumuşak ışıklar, rengi evlerde kullanılan
normal tungsten lambasına yakın olan lambalar, gün ışığının rengine uyan lambalar
üretilmiştir.
Piyasada mevcut olan lambalar hakkında bilgi sahibi olmak çok yararlıdır. Bu
lambalar hangi renkte ışık veriyor, hangi ışık seviyesinde ışık üretiyor, hangi kapsama
alanında bir ışığa ihtiyacımız var, lens, kepenk (barndoors), harici kesiciler kullanmak
suretiyle kapsama açısı ne dereceye kadar kontrol edilebilir, gibi konular hakkında bilgi
edinilebilir.

3.1.2. Aydınlatmayla İlgili Bazı Terimler
 Foton
Doğal ışık kaynağı, güneştir. Güneşi değil de doğal olmayan ışık kaynaklarını
kullanmak istediğimizde, bu kaynakların elektrik enerjisinden ışık enerjisine dönüşüm yapan
elemanlar olduğunu bilmeliyiz. Ölçülebilen en küçük ışık değerine fizikte foton ya da foton
taneciği denir. Biz de foton kelimesiyle ışık yoğunluğunu veya azlığını ifade edeceğiz. Bir
ışık kaynağı, aydınlatılmak istenen bir cismin üzerine yönlendirildiğinde, ışık kaynağından
çıkan fotonlar cisme çarparak cismin özelliklerini (rengini, şeklini vb.) alıp gözümüze ya da
objektife taşır.
 Lümen
Televizyon tekniğinde, bir aydınlatma kaynağının birim zamanda ürettiği ışık
miktarıdır. Bir ışık kaynağı teknik değerlendirmesinde daima lümen olarak ifade edilir.
Kesinlikle lüx değeriyle ifade edilmez.
 Lüx
Aydınlatma şiddeti birimidir. Televizyon tekniğinde ise ışık miktarı birimidir. Bir
birim yüzeyde algılanan ışık miktarıdır.
 Kelvin
Renk sıcaklığıdır. Aydınlatma kaynağından çıkan fotonlar bir renk bilgisi de taşır.
Taşınan bu renk bilgisi ışık kaynağının cinsine göre değişim gösterir. İşte bu renk faktörüne
Kelvin diyoruz. Göz, hangi ışık kaynağı olursa olsun asla renk faktörünü algılamaz, çünkü
beyin onu ortalama değerlere dönüştürür. Ancak iki ayrı ışık kaynağının aydınlatması aynı
anda bir gözle algılandığında fark o zaman algılanır. Filtreler konusu anlatılırken fark
konusu detaylarıyla açıklanacaktır.
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3.1.3. Aydınlatmada Amaç
Aydınlatmanın öncelikle amacı, en yüksek kalitede görüntü üretilmesini sağlamaktır.
Çalışma esnasında, TV kamera veya kameralarının en yüksek kalitede görüntü üretmesi
gerekir. Bu durum film çalışmaları için de aynıdır. Yetersiz veya fazla yapılan aydınlatma
filmin laboratuar işlemleri sırasında, istenilen sonucun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bu,
ışık seviyesinin (ışık yoğunluğu), kullanılan kameranın objektifinin diyafram açıklığına
uygun olması demektir. Bu uygunluk görüntünün doğru poz değerlerini taşıması için
gereklidir. Bu film kamerası için böyledir, video kamerada ise ışık seviyeleriyle oynamadan
mevcut seviyeye uygun diyafram seviyesi, kamera kontrol masasından ayarlanabilir. Eğer
kontrastlık yüksekse ya karanlık alanların biraz daha takviye edilmesi ya da fazla aydınlık
alanların seviyesinin biraz daha düşürülmesi gerekecektir. Amaç kontrastlık seviyesini uçuk
noktalardan kurtarmaktır.
Stüdyo aydınlatmasında amaç, kamerayı ve televizyon başındaki izleyiciyi
doyurmaktır. Bu nedenle stüdyo aydınlatmasının uygun ve yeterli olup olmadığı, yönetim
odasında ya da stüdyoda bulunan izleme monitörlerinden yapılır.
Işık uygulaması sırasında, setteki fiziki unsurları da dikkate almak zorunludur.
Aydınlatma; kameraların pozisyonlarına, boom mikrofonun pozisyonuna, vb. ögelere uymak
zorundadır. Örneğin uygun yerleştirilmemiş lambalar, prompter’la yapılan TV çekiminde
sanatçıların okumasını güçleştirir. Kamera objektiflerinde parlamalara neden olur. Boom,
gölgeler oluşturabilir. Makyajın etkisini bozabilir, kısaca ustalıkla düzenlenmiş bir sette
problem yaratabilir.
İyi bir aydınlatmayla görsel etki güçlendirilebilir. Bilindiği gibi sinema ve TV iki
boyutlu görüntü yaratır. Aydınlatmanın başarısı, iki boyutlu bir resimde üç boyutlu bir etki
yaratır. Aydınlatma, konuya derinlik ve sağlam bir görünüş verir. Konuya bağlı olarak
çarpıcı bir görsel etki yaratabilir.

Resim 3.1: Işık ölçerli fotoğraf uygun atmosferi yaratmak için aydınlatma kullanılır.

Aydınlatma, olay için uygun atmosferi yaratabilmelidir. Gerçekçi etki yaratılmak
istenen dekorlarda, aydınlatma doğal görünmeli, yapay kalmamalıdır. Aydınlatma, ayrıca
bize zaman hakkında da bilgi verir, günün saati ve hava durumunu bu sayede tahmin
edebiliriz.
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Başarılı aydınlatmayla izleyicilerin ilgisi yönlendirilebilir. Aydınlatma, seyircinin
dikkatini önemli özelliklere (konulara) yönlendirir. Görüntü yönetmenine, kompozisyon
düzenlemesine ilişkin fırsatlar yaratır.
Tüm bu genel amaçları yerine getiren kişinin adı ister aydınlatma yönetmeni, ister
ışıkçı, ister ışık teknisyeni olsun; aydınlanmanın yapılabilmesi, bireysel düzeyde sezgilere ve
bilgilere, uygulaması ise ekip çalışmasına ve kullanılan malzemeyi iyi tanımaya bağlıdır.
Yukarıda kısa kısa sözünü ettiğimiz konuları genel başlıklar altında sınıflandırırsak,
aydınlatmanın amaçlarını üç temel noktada toplayabiliriz:
 Teknik Amaçla Yapılan Aydınlatma
 Estetik Amaçla Yapılan Aydınlatma
 Psikolojik Amaçla Yapılan Aydınlatma
Tabiidir ki televizyon için yapılan aydınlatmada tüm bu amaçların aynı anda yerine
getirildiği aydınlatmalar vardır. Bu sınıflandırma yapılırken yalnızca teknik, yalnızca estetik
yalnızca psikolojik aydınlatma yapıldığı anlamını taşımaz.
3.1.3.1. Teknik Amaçla Yapılan Aydınlatma
Kamera ve kameraya bağlı ek donanımın seçik ve kabul edilebilir bir görüntü vermesi
için yeterli şiddete sahip bir ışığın sağlanması gereklidir. Teknik aydınlatmanın amacı,
kameranın çalışabileceği yeterli ışık düzeyinin sağlanması, sağlanan ışığın istenen renk
koşullarına uyumunun sağlanması veya ek düzenekler aracılığıyla ışığın renginin
düzenlenmesidir.
Bir kameranın görüntü üretebilmesi için gereken ışık şiddeti; kamera merceğinin sahip
olduğu ışık gücüne, film kamerası ise kamerada kullanılacak filmin duyarlılığına, televizyon
kamerası ise kameranın türüne, teknolojisine, kamera tüplerinin duyarlılığına, ışığın
kontrastlık düzeyine, genel sahne dekorunun yansıtma özellikleri ve yaratılmak istenen
dramatik atmosfere göre değişkenlik gösterebilir. Işık seviyesinin çok düşük olduğu
durumlarda, diyafram olabildiğince açılır, ancak böyle bir durumda alan derinliği azalacaktır.
Böylece temel ışığın şiddeti düştükçe, fark edilebilir bir seçiklik alanı sorun olmaya başlar.
Eğer daha fazla bir alan derinliğine ihtiyaç varsa, o zaman daha yüksek bir ışık şiddeti
gerekecektir. Bu koşullarda kamera ve kameraya bağlı olarak diğer elektronik donanımın;
yeterli ve denetlenebilir seçik görüntü verebilmesi için, yeterli yoğunlukta bir ışık şiddetinin
sağlanmış olması gerekmektedir.
Öte yandan sahnenin renk olarak ekranda görülebilmesi ve görüntüde renklerin doğru
biçimde görülebilmesinde ışık kaynaklarının renk özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Bu renk
ısısı kavramıyla ilgilidir.
Isıtılan cisimler, belli bir renk açığa çıkarır, buna renk ısısı adı verilir ve Kelvin olarak
adlandırılır. Farklı kaynaklar, farklı renk ısılarında ışırlar. Teknik açıdan, aydınlatma
kaynaklarının renk ısılarının bilinmesi gerekmektedir.
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Açık mavi gökyüzü

10 000- 20 000 K

Bulutlu gökyüzü

6 800 K (değişir)

Gün ortası güneş ışığı

5 600 K

Tungsten-halojen ampul

3 200 K

Standart floresant lamba

2 700 K

Kompakt floresant lamba

6 500 K

Evlerdeki tungsten ampul

2 700 K

Gün doğumunda güneş ışığı

2 000 K

Mum ışığı

2 000 K

Şekil 3.1: Bazı ışık kaynaklarının verdikleri renk ısıları

Renk ısısı ve sahnede bulunan renklerin doğru olarak oluşturulması, önemli bir
konudur. Buradaki ortak nokta ya da baz alınan ölçü, çeşitli türlerdeki ışık kaynakları altında
beyazın, beyaz olarak görünmesini sağlamaktır. Bu da renk ısısının titizlikle denetlenmesi ile
sağlanır. Bunu sağlamanın üç temel yöntemi bulunmaktadır:
Filtreler
Elektronik Beyaz Dengesi
Işıklar
Filtreler: Renklerin doğru olarak
gösterilebilmeleri için; aydınlatma ortamının
renk
ısısında
farklılıkların
olduğu
durumlarda, kamera ya da aydınlatma
kaynaklarının önüne filtreler konulur. Farklı
renk ısısı veren aydınlatma kaynaklarıyla
yapılan bir çekimde, gerekli düzenleme ve
düzeltmeler yapılmamışsa, aslına uygun
olmayan renkler elde edilir.
Resim 3.2: Filtre kataloğu

Elektronik Beyaz Dengesi: Renklerin doğru olarak oluşturulabilmesi için,
kameraların var olan ışık ortamına göre renk düzeltme işleminin yapılmasıdır. Bu düzeltme
sırasında referans alınan renk beyazdır. Elektronik renk düzeltme, stüdyo kameralarında
(EFP), teknik yönetmen tarafından; aktüel çekimlerde kullanılan kameralarda kameraman
tarafından yapılır. Her ışık değişiminde beyaz ayarı (white balans) yapılır.
Işıklar: Aydınlatma kaynakları, çok değişik renk ışıklarında ışırlar. Floresan ışık
kaynakları, tungsten flamanlı kaynaklara oranla, daha yüksek bir ısıda ışımaktadır. Film
çekimi için üretilmiş stüdyo ışık kaynakları 3200 K’lik bir renk ısısı içerir. Bu kaynaklar
kullanıldıkları zaman, düzeltme filtreleri ile gün ışığının sahip olduğu renk ısısı değerlerine
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dönüştürülmeleri gerekmektedir. Bir film ya da televizyon yapımında, görüntünün içerdiği
alan içinde renkleri doğru olarak kaydedebilmek için, ortamdaki tüm ışıkların aynı renk
ısısını yayar duruma getirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapıları gereği bazı özel
aydınlatma kaynakları gün ışığının sahip olduğu Kelvin değerlerinde (5500 K) ışırlar. Bu ışık
kaynakları, gün ışığının bulunduğu ortamlarda, yani dış çekimlerde kullanılmaktadır.
3.1.3.2. Estetik Amaçla Yapılan Aydınlatma
Bir film görüntüsü ve televizyon ekranı en ve boydan oluştuğundan, elde edilen
görüntü de iki boyutludur. Bu iki boyutlu yüzeyde, derinlik etkisinin oluşturulması ve
üçüncü boyutun yaratılması, aydınlatmanın estetik özellikleriyle ilgilidir. Estetik açıdan
aydınlatma, ışık ve gölgelerin (aydınlık ve karanlıkların) düzenlenmesidir. Işık ve gölgenin
uygun denetimi, üç boyutlu nesnelerin şekil ve biçimlerini, zaman ve uzaydaki durumlarını,
birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini ortaya çıkarır.
Bir nesnenin şekil ve boyutunu yaratmada, ışıktan daha çok gölgeler önem kazanır.
Nesnenin şeklini ortaya çıkaran gerçekte ışık değil, gölgedir.
3.1.3.3. Psikolojik Amaçla Yapılan Aydınlatma
Bir filmde her görüntü belli bir duyumun, izleyiciye yönetmen tarafından istenilen
mesajı iletmek için düzenlenmiştir. Görüntüde psikolojik etki yaratmanın etkin olan
ögelerinden bir tanesi de aydınlatmadır.
Aydınlatma görsel olarak uzay oluşturmanın yanında, görüntüde duygusal bir etki
yaratır. Sevinç, üzüntü ya da heyecan gibi duygular, uygun aydınlatma yöntemleri ile
belirtilir. Aydınlık ya da parlak olan nesnelerin, görüntülerin coşkun duygular uyandırdığı;
koyu ve karanlık görüntülerin, nesnelerin daha çok karamsar düşünceleri içeren bir atmosfer
oluşturduğu yaygın olarak kabul edilmiştir.
Etkili bir aydınlatmada temel olan, ışık ve gölgenin birleşmesidir. Işığın açısı ve
dağılma alanı dikkatle ve bilinçli olarak seçilerek, görüntüye istenen etkiyi verebilir. Uzun
gölgelerin yarattığı etki, akşamüstü etkisidir. Ancak bu, aynı zamanda rahatsızlığı, üzüntüyü
ve ölümü çağrıştırma yönünde kullanılır. Sert aydınlatma, sıcak bir güneş ışığı etkisi verir,
hareket ve yaşamı çağrıştırır.
Suyun ve dalların gölgelerinin insan yüzüne ya da bir duvara yansıması mutluluk ve
ılımlı bir hava yaratır. İç aydınlatmada arkadan gelen ışığın güçlü olması, ortaya çıkan etkiyi
güçlendirecektir. Göz düzeyinden yapılan aydınlatma, görüntüdeki gizemi artıracaktır.
Doğada ışık, tepededir. Gölgelerin nesnenin altına düşmesi beklenir. Işığın aşağıdan gelmesi
ve gölgelerin yukarıda oluşması insan gözünün alışık olmadığı görüntüleri oluşturur; bu da
görüntüde karmaşıklık, esrarengizlik duyguları oluşturur.
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3.1.4. Yapılarına Göre Aydınlatma Kaynakları
3.1.4.1. Sert Aydınlatma Kaynakları (Toplu Aydınlatma)
Belirli bir ışık demetiyle, sınırlı bir yeri aydınlatan kaynaklardır. Keskin olarak
belirlenmiş sert ışıklı ve gölgeli bir görünüm sağlar. Odaklanmış ışığa gerek duyulduğunda
kullanılır. Silindirik bir yapıya sahip olup, ışığın çıkış yönü ve şiddeti, iç bükey ayna ya da
lensle ayarlanmaktadır.
Bütün fresnel camlı toplu ışık kaynakları, belirli bir ışık kaynağını istendiğinde yayma
ve toplama düzeneğiyle donatılmışlardır. Mercekli olanlarda bu çok daha sert ve sınırlı bir
biçimde sağlanabilir. Işığın çıkış açısı ampul ve arkasındaki reflektörün ileri geri hareketi ile
ayarlanır. Ön taraftaki toplayıcı lens ile odaklanarak çıkışa verilir. Çoğu zaman anahtar ışık
olarak kullanılır. Ayrıca bünyesinde bulunan panjurlar (barn door) aracılığıyla ışığın yönü
denetlenebilir.
3.1.4.2. Yarı Sert Aydınlatma Kaynakları
Bu tür kaynaklarda da aynı yapıdaki iç bükey ayna mevcuttur ancak mercek
bulunmamaktadır.
3.1.4.3. Yumuşak Aydınlatma Kaynakları (Dağınık Aydınlatma)
Bu tür kaynaklar iç bükey ayna ve mercek bulunmamaktadır. Bu kaynakların
bazılarında zaman zaman iç bükey aynaya rastlanmakta ancak ayna dönerek direkt veya
endirekt pozisyona girebilmektedir. Dağınık aydınlatma, belirsiz bir ışık demetiyle geniş bir
alanın aydınlatılmasıdır. Yumuşak ve yaygın ışıklı ve gölgeli görünümler oluşturur.
Tek bir noktaya değil, geniş bir çevreye aynı şiddette ışık yayabilme özelliği taşır. Bu
ışık kaynaklarının yapıları, toplu ışık kaynaklarına göre hayli büyük ve geniştir.
Belli türleri dolgu ışığı olarak kullanılmak üzere üretilmiş, diğer türleri ise geniş
yüzeyleri aydınlatmada kullanılan ve birkaç ışık kaynağının bir arada olduğu ışık türleridir.
Genellikle, cyclorama perdelerini aydınlatmada kullanılır. Objelerin keskin hatlarını
yumuşatmada kullanılır.
Bir stüdyoda kullanılacak yumuşak ve sert ışık kaynakları, eşit seviyede olmalıdır.
Stüdyonun orta bölümlerine sert (spot türü) ışık kaynakları daha yoğun bir sıklıkla
yerleştirilir. Dolgu ışık kaynakları ise daha çok bir stüdyonun kenar alanlarına doğru, dolgu
ışığı olarak konumlandırabilmek için yerleştirilir.
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3.1.5.Aydınlatma Türleri
 Genel Aydınlatma
Genellikle yumuşak ışık kaynakları kullanılarak yapılan bir aydınlatma türüdür.
Lüxmetre veya pozometre ile ölçüm yapıldığında, her bir noktanın eşit aydınlandığı görülür.
Yani homojen bir aydınlatma sağlanır. Bu tür aydınlatmanın karakteristik bir yönü yoktur.
 Lokal Aydınlatma
Adından da anlaşılacağı gibi ışık kaynağından çıkan fotonların bloke edilmesiyle
yapılan bir aydınlatma türüdür. Bu işlem, spotların kepenkleri kullanılarak yapılır. Burada
amaç obje veya objelerin tek tek aydınlatılması, fon veya aksesuarlara ışık sızmasını
önlemektir. Eğer fon veya aksesuarların da aydınlatılması gerekiyorsa, bunlara da aynı
şekilde lokal ışık yapılması gerekir.
 Drama Aydınlatması
Bu tür aydınlatmaya aynı zamanda natüralizm de denir. Ekranda, görüntüde olan
mekanlar için alabildiğince gerçekmiş hissini
verebilecek şekilde yapılan aydınlatmadır.
Örneğin bir pencere dekorundan gelen güneş
ışığı gibi.
Kamera çerçevesi içinde görünen bir
ışık kaynağı varsa, örneğin bir aplik gibi, suni
olarak kullanılan ışığın aplikten geliyormuş
duygusunun verilmesi gereklidir.
Objenin karanlık kalan tarafı için ana
ışık kaynağından daha zayıf olmak kaydıyla
yumuşak ışık kaynağı dolgu olarak
kullanılabilir. Ancak bu dolgu kaynağı, ana
ışığın etkisini ortadan kaldırmamalıdır.
Resim 3.3: Drama aydınlatması

Dış çekimlerde güneşin meydana getirdiği gölge korunurken objenin karanlık kalan
diğer yüzü güneş reflektörleri tarafından aydınlatılmalıdır. Ya da bunun yerine daylight
(günışığına eşdeğer) ışıkları kullanılarak dolgu yapılabilir. Çekim bir iç mekânda
yapılıyorsa ve ana ışık pencereden giriyorsa ışınlar tamamıyla siyah fon bezi kullanılarak
izole edilir. İç ortam, yapay ışık kaynaklarıyla yeniden ele alınarak aydınlatılır.
Bazı akademisyenler; Rembrent, cameo, siluet, tiyatral, cario cros vb. gibi
sınıflandırmalar yapmışlardır. Bu sınıflandırmalar aslında drama aydınlatmasının içinde ele
alınabilir; çünkü bu türler, dramanın içindeki stillerdir.
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 Show Aydınlatması

Resim 3.3: “ECEL” kullanılarak yapılan show aydınlatması

Adından da anlaşılacağı gibi gösteri çekimlerinde yapılan ışıktır. Robot, takip spotları,
renkli par’lar, suni sis vb. araç ve gereçler kullanılarak hareketli bir görsellik sağlanmış olur.
Eğlence ve müzik programları için uygun bir aydınlatma türüdür.
 Fantazi Işık
Yukarıda saydığımız dört gruptan birine dâhil edilemeyecek, ancak zaman zaman tüm
bunların özelliklerinden de parçalar taşıyan bir aydınlatma türüdür. Bu gruba örnek olarak
video kliplerde kullanılan aydınlatmayı gösterebiliriz. Ayrıca, kontur veya geri ışık
kullanarak yapılan drama aydınlatmaları da bu gruba dâhil edilmelidir.

3.1.6. Aydınlatma Araçları


Projektör (Spot)

Doğal ışık kaynaklarının (güneş) olmadığı veya yetersiz
olduğu durumlarda suni ışık kaynakları olan spotları kullanarak
çekim yaparız. Aydınlatmanın temel kaynağı suni kaynaklar olan
spotlardır. Bu bakımdan spotların yapılarını, güçlerini ve
menzillerini iyi bilmek gerekir. Bu konunun detayları iyi bir
ışık tasarımcısını ilgilendirdiğinden detaylara girmiyoruz.

Resim3.4:Bir spot ışık ve
kepenkleri

 Işık Kaynakları-Ampul Türleri
Lambalar çok geniş bir konudur. Bu nedenle ayrıntılarına girmeden aydınlatma
tekniğinde kullanılan üç temel ampul yapısından söz edebiliriz. Bunlar:
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— Tungsten Lambalar (2800- 2950 K)
— Halojen Lambalar (3200 K- Ortalama)
— HMI (5200- 5600 K)
Bir televizyon stüdyosunda kullanılan ışık kaynaklarının türü ve gücü, televizyon
stüdyosunun tasarlanması sırasında kullanılan ya da kullanılacak olan kameraların tür ve
yapılarına, stüdyonun hacmine ve tavan yüksekliğine bağlıdır.
Kamera tekniğinin günümüzdeki kadar gelişmediği dönemlerde, televizyon
stüdyolarında elektronik kameraların iyi kalitede görüntü elde edebilmesi için, objeler
üzerindeki ışık şiddeti oranının 1000 ile 2000 lüx arasında olması gerekliydi. 1500 lüx ışık,
her türlü kamera ve objektif sistemi için standart olarak kabul ediliyordu. Ancak, günümüz
kameraları ışığa çok daha duyarlı olduğu için (özellikle dijital kameralar) artık yüksek ışık
değerleriyle çekim yapılmamaktadır. Bu aynı zamanda alan derinliğini de arttırmaktadır.
Televizyon kameraları objeden yansıyan ışık ile görüntü oluşturmaktadır. Bu nedenle
de objeden yansıyan ışığın bilinmesi gerekir. Işık kaynaklarının verdikleri ışık şekli ve
yoğunluğundan başka, ışığın türü, yaydığı ışığın rengi ve kameraların renk ayarları açısından
sorunlar çıkartabilir. Stüdyoda kullanılan ışık kaynaklarının her biri ayrı ışık şiddetine ve
renk ısısına sahiptir. Bu nedenle stüdyoda kullanılan ışıklandırmada, aynı türden renk ısısına
sahip ışık kaynaklarının kullanılması zorunludur. Stüdyo çekimlerinde 3200 Kelvin ve 1500
lüx’lük bir ışık, yayın kalitesinde bir görüntünün elde edilebilmesi için yeterlidir. Ampul
türünden ışık kaynakları üçe ayrılabilir:
 Flamanlı akkor telli ampuller
 Gazlı ampuller
 Elektrik arklı ampuller
Flamanlı ampuller, güçlerine göre renk ısıları ve ışık şiddetleri yönünden geniş bir
dağılım gösterirler. Bu türdeki ampuller evlerimizde kullandığımız armut biçimindeki
ampullerin benzerleri, fakat daha yüksek güce sahip olanlarıdır. Stüdyoda ışık kaynağı olarak
kullanıldıklarında, flaman arkasına içbükey bir ayna yerleştirilerek ışığın odaklanması
sağlanmaktadır.
Bu türdeki ampuller 1000 Kelvin ile 5600 arasında renk ısısı verebilir. Halojen adı
verilen bu tür ampuller, stüdyolarda en çok kullanılan ampul türlerindendir. Uzun
ömürlüdür.
Gazlı ampullere örnek olarak evlerdeki floresan ampulleri gösterilebilir. Bu ampuller
televizyon aydınlatmasında tercih edilmez.
Elektrik arklı ampuller ise, çok fazla gerilim gerektiren ve çok fazla ışık veren ampul
türleri içindedir. Sahne ve televizyon aydınlatmasında, spot ve takip spotu olarak kullanılır.
Diğer ampul türlerine göre kısa ömürlüdür ve yüksek voltajla çalışır.

56

 Işık Kontrol Masaları
Işık dimmerleriyle birlikte kullanılan elemanlardır. Kanal sayılarının çokluğuna göre
masa seçimi yapılır. Örneğin çok fazla spot bulunan bir stüdyoda, tek tek kayıt imkânı
sağlarken, gruplamalar da yapılabilmektedir. Bazı stüdyolarda daha az spot sayısı
olduğundan kanal sayısı düşük olan küçük masalar tercih edilir. Masanın fonksiyonu
dimmerleri uzaktan kontrol etmektir.
 Dimmerler
Elektronik reosta olarak da tanımlanır. Fizikte reosta, ayarlanabilir direnç anlamına
gelmektedir. Dimmerler sayesinde tek tek veya gruplamalar şeklinde spot ampulünün
üzerine giden gerilim kontrol edilebilmektedir. Bu sayede ışığın şiddeti istediğiniz ölçüde
sabit tutulabilmektedir. Bir başka deyişle ışığın volümünün masa üzerinden
ayarlanabilmesine olanak sağlayan elemanlara dimmer diyoruz. Bu arada dimmer ile bir
spota volüm verildiği zaman ampulün renk sıcaklığında düşüş meydana gelir. Örneğin 3200
kelvin olan bir halojen lamba, dimmer kontrolüne sokulduğunda, “full” olarak yanarken,
3200 kelvin; seviye verildiğinde ise verilen seviyeye göre değişen (3200 kelvinin altında)
bir değer verdiğini görürüz.
 Pantograf
Işık kaynaklarının sağa sola kaydırılmasını, yukarı aşağı inmesini sağlayan kontrol
devreleridir. Bunu sağlayan donanıma pantograf adı verilir. Bu devrelerin motorize
olmayanları yani, manuel olanları da vardır. Stüdyolar standart yapıda olmadıkları için
zaman zaman farklı yüksekliklerde olabilir. Bu nedenle kullanılacak olan pantograflar bu
yüksekliğe göre tayin
edilir. Pantograflar da
standart
değildir.
Pantografların
açılıp
kapanma
sertlikleri
çelik yaylar aracılığıyla
ayarlanabilir. Bu ayarlar
pantografın
ucuna
asılacak
ya
da
bağlanacak olan spotun
ağırlığına
göre
ayarlanır.

Resim 3.5: Pantograf

 Yansıtıcılar (Reflektör)
Geçirgenlikleri yoktur ama yansıtma özellikleri vardır. Konunun gölgeli kısımlarını
aydınlatmada kullanılan başlıca araçlar yansıtıcılardır. Güneş ışığı yansıtıcılardan yansıyarak
konuyu aydınlatır. Yansıtıcılar konuya yaklaştıkça kuvvetli, uzaklaştıkça zayıf ışık verir.
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Yansıtıcılar parlak ya da yarı parlak olabilir. Bunlar düz yüzeylerdir. Gümüş rengindeki çok
ince alüminyum kâğıtlar sert bir yüzeye plakalar halinde yapıştırılır. Rüzgârdan
devrilmemesi için ağır ve sağlam olmalıdır.
Renkli çekimlerde gümüş renginin yerine
altın renkli plakalar da kullanılır. Bu altın
renkli yansıtıcılar renkli çekimlerde gün
ışığında gece etkisi elde etmek için de
kullanılabilir. Yansıtıcılar parlak ve mat
olabilir. Parlak olanlar daha kuvvetli, mat
olanlar daha zayıf ışık verir. Yansıtıcıların
elde tutulanları hareket edip görüntüyü
bozabileceğinden sehpa üzerinde olanları
tercih edilmelidir.
 Konu ile Güneş Arasına Konan Araçlar
Güneşten doğrudan doğruya gelen ışığı yayarak konu üzerindeki sert gölgeleri
yumuşatmak için, konu ile güneş arasına genellikle beyaz tül konur. Beyaz tül bir tür
yumuşatıcı olduğundan sert gölgeleri yumuşatarak yumuşak gölgeler durumuna getirir. Tül
büyük bir çerçeveye gerilir. Ortalama olarak 2x3 metre boyutlarında olmalıdır. Bu tülden
çerçeveyi yukarıda tutabilmek için ayaklara ihtiyacımız vardır. Dayanıklı olduklarından
naylon ya da ipek tüller tercih edilmelidir.
Tüller film çevriminde başka amaçlarla da
kullanılabilir. Dışarıda çekilen bir sahnede güneş
ışığı konu üzerinde yumuşak gölgeler yapar.
Konunun arkasındaki bölge çok parlak ise denge
bozulur ve fon parlak görünür. Dengeyi sağlamak
için konunun arkasına siyah tül konabilir. Çeşitli
koyuluktaki tüller de yine böyle durumlarda
kullanılabilir. Örneğin dengeyi bozan parlak bir
eşya ya da cisim, uygun koyulukta bir tülle
kaplanırsa istenilen tona getirilebilir. Hava
perspektifi etkisi elde etmek için mavi tondaki
tüller geri planda kullanılabilir. Ayrıca sis ve pus
etkileri için beyaz tüller de kullanılır.

Resim 3.7: Tül filtre

Geniş bir çerçeve ile tülü kaplayarak geniş alanlara uygulayabiliriz. Tül filtreler
diğerlerine göre ucuzdur ve boyutları büyüktür. Tüllerin özel olarak ışık amacıyla
üretilenlerinin haricinde pratikte evlerde kullandığımız tüller de kullanılabilir.
Tülün gözenekleri sık olursa ışığı daha fazla kıracağından gölgeler azalır, gözenekleri
büyüdükçe ışığı daha az kırar ve yumuşatır.
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Beyaz renkli tüller ışığı daha az, siyah renkli tüller daha çok kırar ve geçirmez. Renkli
tüller kendi rengini geçirip diğer renkleri sadece gözeneklerinden geçireceği için renk
sıcaklığına etkili olabilir. Bu durumlarda önceden kelvinmetre ile ölçümler yaparak
kullanmamız gerekir.


Mekanik Sehpa Adaptörleri

Stüdyo dışı çekimlerde kullanılan elemanlardır. Stüdyoda spotları asacak pantograf,
teleskobik askı sistemleri vb. mekanik adaptörler kullanılırken, dış ortamda bu şartlar
bulunmadığı için ışık kaynakları üçayak üzerine monte edilerek çekim yapılır. Spotların
üzerinde bulunan geçme pimleri farklı standartlarda olduğundan, bu pimlerin sehpalara olan
adaptasyonları için uygun adaptör parçalar da kullanılmaktadır.

3.2. Aydınlatma Uygulamaları
3.2.1. Işıkların Yerleştirilmesinde Nelere Dikkat Edilmeli
Lambaların ayarlanmasında en klasik yöntem her defasında önce bir lambayı yakmak,
sonra onu söndürüp bir diğerine geçmektir. Ancak bu yöntem çok fazla lambanın aydınlattığı
setlerde, aydınlanmayan alanların fark edilmesini zorlaştırır. Aydınlatmanın başarılı
olabilmesi için kullanılan her lambanın etkisinin önceden bilinmesi işimizi kolaylaştırarak
bize yardımcı olacaktır.
Lambaları kurmada en iyi yaklaşım, bir lambayı yerleştirdikten sonra bir sonrakini
eklemek ve yavaş yavaş genel etkiyi oluşturmaktır. Bazen bütün ışıkların yakılmış olduğu bir
şekilde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda kalırsanız hangi ışığın hangi alanda
etkili olduğunu anlayabilmek için, ışığın önünden elinizi geçirin veya ışığı açıp kapatın. Eğer
lambalar rastgele yerlere yönlendirilmişlerse gözü rahatsız edici durumlar oluşabilir.
Lambalar yerleştirilirken istenmeyen gölgelere neden olan ve üst üste binen anahtar
ışıklara dikkat etmek gerekir. Lambaları kurmak deneyim ve bilgi işidir. Görmek istediğimiz
yeri aydınlatırken, aydınlatmanın atmosferi oluşturma ve ışığı oluşturan aydınlatma
unsurlarıyla; pencereler, mekânın kendi aydınlatma kaynakları vb. kaynaklarla ilişkisinin
kurulması gerekir.
Stüdyo ortamında, dış çekimlerde veya televizyon çalışmalarında monitör kullanarak
yapılan ışık düzenlemesinin izlenmesi çok yararlı olacaktır. Bu sayede parlaklık, kontrast ve
renk değerlerini ayarlayabiliriz.
Lambaları yerleştirirken aydınlatılacak olan konunun önceden incelenmesi ve daha
sonrasında ışıkların yerleştirilmesi faydalı olacaktır. İlk işimiz lambaları yerleştirmeden önce
konuyu incelemektir. Bu konuyla ilgili ortaya çıkarmak istediğimiz, vurgulamak istediğimiz
yönler nelerdir? Bunları düşününüz. Konuyla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Koyu göz
çukurları olan kişiler veya büyük şapka kullanan kişiler aşağıdan anahtar ışık kullanmayı
gerektirebilir.
Film ve TV çekimlerinde netlik her zaman istenmeyebilir. Bazen dikkati bir konuya
çekmek için görüntüdeki bazı yerlerin flu (bulanık) görünmesini isteyebiliriz. Burada net
alan derinliğinin ne kadar olması gerektiği önemlidir.
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Konunun çekim açıları da önemlidir. Tek bir açıdan ya da farklı açılardan çekilen
görüntülerde ve açı değişimlerinde kamera ve boom gölgelerine dikkat etmek gerekir. Dekor
gölgeleri de dikkat edilecek en önemli unsurdur. Şimdi gelin tüm bu genel bilgilerden sonra
ışıkların yerleştirilmesi konusunu inceleyelim.

3.2.2. Aydınlatmada Genel Kurallar
 Dekor içinde zaman zaman gözü rahatsız edici parlak noktalar olabilir. Gümüş
sigara tablaları, şamdanlar, cam, kitaplık gibi bazı eşyalardaki parlamalar objektife ulaşabilir.
Bunlar, bir sabun ya da cam macunu ile dokunarak ortadan kaldırılabilir.
 Bakaçtan görünen küçük görüntü içinde parlamalar gözden kaçar. Kameraman
kuşkulandığı zaman objektifin önüne geçip parlama olup olmadığını denetlemelidir. Çok
küçük parlamalar görüntüye canlılık katacağından faydalıdır. Örneğin oyuncunun göz
bebeğindeki parlama özellikle gereklidir. Bunu elde etmek için kamerada küçük bir göz ışığı
kullanılabilir.
 Kamera açısından pencere de görünüyorsa ve pencere dışında parlak gün ışığı varsa,
içerdeki aydınlatma dışarıdaki ışık değerine uydurulmaya çalışılmamalıdır. Pencereye
konacak siyah tülle dışarıdaki parlaklık azaltılabilir. Tüller yolu ile dışarıdaki parlak güneş
ışığı, içerdeki ışık değerine uydurulmalıdır.
 Işığın aydınlatma gücü, uzaklıkla ters orantılıdır. Işık kaynağına yakın ölçümler
yapıldığında lüks değeri yüksek, kaynaktan uzaklaşıldığında daha da düşük lüks değerleri
elde edilir.
 Gerektiğinde elbise üzerindeki deseni ortaya çıkarmak için özel, küçük ışıklar
kullanılır. Bunlara elbise ışığı denir.
 Sinemadaki aydınlatmayı fotoğraf aydınlatmasından ayıran en önemli özellik,
konunun çok zaman hareketli olmasıdır. Bir yerden bir yere yürüyen oyuncu tek lamba ile
aydınlatılamaz. Birçok lamba kullanmak gerekebilir. Lambaların ışıkları kenarlarda zayıflar.
Buna dikkat edilmeli ve her ışığın kapladığı alan üst üste bindirilmelidir. Görüntü yönetmeni
oyuncunun yürüyeceği yerde elinde ışıkölçerle gezerek ışık gücünün her yerde eşit olmasını
sağlamalıdır.
 Konuyu aynı uzaklıkta izlemek için yapılan kaydırma çekimlerinde, kamera üzerine
konan küçük bir lamba, destekleyici ışık görevini yapabilir.
 Arka ya da çevre ışığı romantiktir. Büyük alanlar halindeki yarı karanlıklar yalnızlık
duygusu yaratır.
 Kameranın hemen yanından gelen ön ışık düzdür, bütün gölgeleri ortadan kaldırır.
Ön ışığın kullanıldığı yerler de vardır. Yüzünün kırışıklıklarını göstermek istemediğimiz bir
bayan oyuncuda ışık, kameranın hemen yanından gelmelidir. Buna karşılık yüzdeki
kırışıklıkların önem kazandığı karakter ışığında ana ışık, yanlarda bulunur.
 Karşılıklı konuşan iki oyuncu iki ana ışıkla aydınlatılabilir. Birisinin ana ışığı
ötekinin yan ışığı olabilir. Önemli olan gölgelerin çift olmamasıdır.
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 Diyafram değeri, çekimden çekime çok farklı olmamalıdır. Örneğin bir çekim f: 2,
öteki f: 8, üçüncüsü f: 16 olursa görüntüler arasında kalite birliği sağlanamaz. Genel olarak,
stüdyo çekimlerinde kullanılan diyafram değeri f:4 ile f: 5,6 arasındadır.
 Stüdyoda çekilen yağmur sahnelerinde oyuncuların yakın çekimleri için ana ışık
olarak, toparlayıcı lamba yerine dağıtıcı lamba kullanılmalıdır.
 İnsan yüzlerinin çoğu simetrik değildir. Yüzün bir yanı ötekinden daha geniş
olabilir. Böyle bir durumda aydınlatma ile yüzün bir kusuru azaltılabilir. Yüzün geniş yanı
öteki yanından daha az aydınlatılır ve bir kısmı gölgelenir.
 Kulakları büyük olan birinin aydınlatılmasında yapılacak iş kulakları gölge içine
almaktır. Kel birisinin alnından yukarısı gölgede bırakılmalıdır. Bu çeşit özelliği belirli olan
kimselere uygulanacak yanlış bir aydınlatma, kusurlarının büyümesine yol açar.
 İnsan yüzünde olduğu gibi bütün cisimlerde aydınlık alanlar, aynı büyüklükteki
karanlık alanlardan daha geniş görünür. Gözün bu aldanmasından yararlanılarak aydınlatma
yolu ile çeşitli düzeltmeler yapılabilir.

3.2.3. Aydınlatma Açıları ve Uygulamaları

Resim 3.8. Dört temel aydınlatma açısının nesneye göre konumları

 Anahtar Işık (Ana Işık)
Sert bir ışık kaynağıdır. Kamera pozisyonuna uyacak şekilde yerleştirilir. Genellikle
cismin 45 derece üstüne doğru yerleştirilir. Anahtar ışık kaynakları, mercekli ışık
kaynaklarından seçilmelidir. Bu ışığın temel görevi nesnenin görülmesini sağlamaktır. Bu
yüzden biçimleme ışığı da diyebiliriz. Çünkü nesneyi biçimlendirir. Nesne üzerinde sert
gölgeler oluşturarak nesnenin dokusunu ve konturlarını ortaya çıkarır. Temel aydınlatmayı
sağlayan ışıklar arasında yoğunluğu en yüksek olanı anahtar ışıktır.

61

Resim 3.9: Anahtar ışıkla yapılan bir drama aydınlatması

Anahtar ışığın konumlandırılması çok önemlidir. Nesne ve kamera arasında farklı
yerlere konan anahtar ışık değişik sonuçlar doğurur. Eğer anahtar ışık 45 dereceden daha az
bir açıyla yerleştirilirse gerçekle uyuşmayan görüntüler oluşur. Bu da istenmeyen bir
durumdur. Anahtar ışığın 45 derecelik bir açıyla yerleştirilmesi üçüncü boyut etkisinin
ortaya çıkışında belirleyicidir. Eğer anahtar ışık nesnenin üzerine kameranın hemen yanından
veya kameranın tam arkasından verilirse kameranın nesneye göre bulunduğu konumda
gördüğü tüm yüzeyler aydınlanacaktır. Anahtar ışığın bu şekilde kullanımı, derinlik etkisini
ortadan kaldıracaktır. Anahtar ışık eğer çok dik olursa göz çukurlarına, uzun burun ve boyun
gölgelerine yol açabilir. Eğer alçak konumlandırılırsa da oyuncuların gözlerinin kamaşması
ve gözlüklerde parlama gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.
Anahtar ışığın nesneye olan uzaklığı belirlenirken pratik olarak şu kurala uyulur:
Anahtar ışığın nesneye uzaklığı, nesne yüksekliğinin iki katı olmalıdır. Anahtar ışık bir
programda sunucunun iki metre üzerinde ise, sunucunun anahtar ışığa uzaklığı dört metre
olmalıdır. Görüntüde amaç sadece göstermek değil aynı zamanda da boyut yaratmaktır.
Oyuncuların fondan ayrı olarak aydınlatılabilmeleri için oyuncuları fona 2 veya 3
metreden daha fazla yaklaştırmamak gerekir.
 Dolgu Işık
Gölgeleri doldurarak aydınlatma kontrastını kontrol eden aynı zamanda gözlerdeki
pırıltıyı sağlayan yumuşak ve dağınık bir ışık kaynağıdır. Dolgu ışığı anahtar ışığın
kullanıldığı durumlarda gereklidir. Anahtar ışığın ters tarafında göz seviyesine ve kamera
aksına daha yakın olacak biçimde yerleştirilir, dik açılı olarak kullanılmamalıdır. Anahtar
ışık konuya ne kadar önden gelirse dolgu ışığa gereksinme de o kadar az olur. Bu ışığın
temel amacı, anahtar ışığın yarattığı sert gölgeleri yumuşatmak ve anahtar ışığın
aydınlatmadığı koyu gölgelerde detay oluşturmaktır. Dolgu ışığı dağınık olmalıdır. Gerekirse
ışık kaynağı üzerine dağıtıcı filtre takılabilir.
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Dolgu ışığın özelliğini güneş ışığının önünü kapatan, etkisini azaltan ve yumuşatan
bulutlu havada gökyüzünden süzülen ışığa benzetebiliriz. Dolgu ışığı ile anahtar ışığın ışık
yoğunlukları birbirlerinden farklı olmalıdır. Dolgu ışığın yoğunluğunun, anahtar ışık
yoğunluğunun yarısı kadar olması gerekir. Yanlış yoğunlukta kullanıldığında, setin yan ve
arka duvarları çok parlak görünür.
Kötü yerleştirilmiş anahtar ışığın etkisini örtmek için yüksek yoğunlukta dolgu ışığı
kullanılmamalıdır. Dolgu ışığı kendisini hissettirmeye başladığı anda, yanlış kullanılıyor
demektir.
 Arka Işık (Kontr Işığı-Geri Işığı)
İki boyutlu yüzeylerde, derinlik etkisi sağlamak için en gerekli olan aydınlatma
kaynaklarından bir tanesi de arka ışıktır.
Aydınlatma üçlemesini tamamlar. Arka ışık,
konuyu fondan ayırarak, konunun içinde
bulunduğu ortamın boyutlarının kavranmasına
katkıda bulunur. Doğrusal aydınlatma yapan sert
bir ışık kaynağıdır. Arka ışık, frensel mercekli
spotlardan seçilir.
Arka ışık yerleştirilirken konuyla aynı
aksta olmasına dikkat edilir ve 45 derecelik bir
açıyla yerleştirilir. Arka ışığın arkadan
konumlandırılmasının bir sonucu olarak
nesnenin gölgesi ön tarafa düşer.
Resim 3.10: Arka ışık

Bu durum nesnenin biçimini ve derinliğini vurgular. Görüntünün görsel etkisini
güçlendirmek için arkadan 45 derecelik bir açıyla yapılan aydınlatmada, saçlara da ışık
taşırılarak baş çevresinde aydınlık bir alan oluşturulur. Bu durum özellikle sinema ve TV
aydınlatmasında çok önemlidir. Mat ve cansız görünen saçlar ve arka ışığı olmayan nesneler,
görsel olarak zayıf ve etkisiz kalır.
Arka ışığı dik durumda kullanmamak gerekir. Dik kullanıldığı durumlarda kafa
düzleşir ve ışık, burnun ucunda patlar. Konunun fona yakın olduğu ve fondan
uzaklaştırılamadığı durumlarda arka ışık kullanmamak gerekir; çünkü böyle bir durumda
arka ışık istenen etkinin ortaya çıkmasını zorlaştıracaktır.
Arka ışığın düzenlenmesinde aydınlatılacak olan konunun renklerini, ışık yansıtma
değerlerini de bilmek gerekir. Genellikle parlak nesneler, koyu nesnelerden daha az arka ışık
gerektirir. Örneğin sarı saçlı oyuncunun koyu tenli ve koyu elbiseli oyuncuya oranla daha az
yoğunlukta arka aydınlatılmasına ihtiyacı vardır.
Arka ışığın seviyesinin iyi ayarlanması gerekir. Alçak olarak konumlandırılan arka
ışık çerçeveye girebilir, ayrıca objektifte parlamalara neden olabilir. Arka ışığın
yoğunluğuna da dikkat etmek gerekir. Genellikle arka ışık, anahtar ışık yoğunluğunun 1/3’ü
kadar olmalıdır.
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 Fon Işığı
Fon aydınlatması yapılırken özel bir stil içerip içermeyeceği, ortamla ya da belli
duygusal durumlarla ilgisi olup olmayacağı hakkında ön araştırma yapmak gerekebilir.
Fonun çekim içindeki önemini belirlemek gerekir. Fon konuya hâkim mi olacak yoksa yakın
planların arkasında bir leke olarak mı görünecek? Fon aydınlatmasının ayrıntılarını
belirlemek açısından bunu bilmek gerekir.
Fonun renk tonlarıyla konunun renk
tonlarının karışmaması için bunların ayrı
tonlardan, mümkünse kontrast renklerden
seçilmesi yararlı olacaktır. Fondan önce,
konuyu aydınlatmak gerekir; çünkü konu
aydınlatılırken
fona
düşen
ışık
fon
aydınlatmasını gereksiz kılabilir ama mümkün
olan her yerde fon aydınlatması yapılmalıdır.
Fonu aydınlatırken, fon yüzeyindeki defoların,
fon bitişme noktalarının görünmemesi için
gerekirse fon üzerinde sahte gölgeler
yaratılmalıdır.
Resim 3.11: Fon ışığı

Çekimi yapılan konu ile fon arasındaki mesafeyi vermek ve derinlik yaratmak
amacıyla fondan yararlanılabilir. Fona uygulanan dekor, aksesuarlar, hacimli nesneler ve
fonun rengi bize yardımcı olabilir. Bu nesnelerden yararlanarak, ışık yardımıyla derinlik
yaratılabilir. Eğer fon düz bir yüzeyse ışık ve renk kontrastlıkları yaratılarak derinlik
sağlamaya çalışmak akıllıcadır.
Fon genelde kameraya paralel durur. Kişinin gölgesinin fona düşmesini engellemek
için fon ile kişi arasında en az bir buçuk insan boyu (yaklaşık 3 metre) mesafe olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Aydınlatmanın önemini kavrayarak
kullanım amaçlarını sıralayınız.
 Yapılarına göre aydınlatma kaynaklarını
ve etkilerini kavrayınız.
 Aydınlatma türlerini ve özelliklerini
sıralayınız.
 Temel ve yardımcı aydınlatma
gereçlerini sıralayınız
 Aydınlatma açıları ve uygulamalarını
kavrayınız.

Öneriler
 Aydınlatmanın önemini sınıfta tartışınız.
Başarılı yapımları izleyerek, nasıl bir
aydınlatma yapıldığını, konularımızdan
öğrendikleriniz doğrultusunda analiz
ediniz.
 Stüdyonuzda bulunan aydınlatma
kaynaklarıyla, çeşitli açıları kullanarak
aydınlatma uygulamaları yapınız. Elde
ettiğiniz sonuçları analiz ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1-(….)Stüdyo aydınlatmasının uygun ve yeterli olup olmadığı, gözle kontrol edilir.
2-(….)Teknik aydınlatmanın amacı, kamera için yeterli ışık düzeyini sağlamak, sağlanan
ışığın istenen renk koşullarına uyumunu sağlamak veya ek düzenekler aracılığıyla ışığın
rengini düzenlemektir.
3-(….)Belirli bir ışık demetiyle, sınırlı bir yeri aydınlatan kaynaklara yumuşak ışık
kaynakları denir.
4-I(….)şık kaynaklarının parlaklıklarını kontrol eden elektronik devrelere dimmer denir.
5- (….)Kulakları büyük olan birinin aydınlatılmasında yapılacak iş kulakları gölge içine
almaktır.
6- (….)Anahtar ışığın temel görevi, nesnenin görülmesini sağlamaktır. Bu yüzden biçimleme
ışığı olarak da adlandırılır.
7- (….)Dolgu ışığının temel amacı, anahtar ışığın yarattığı sert gölgeleri yumuşatmak ve
anahtar ışığın aydınlatmadığı koyu gölgelerde detay oluşturmaktır.

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.

66

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Stüdyo Dekorunun Tasarlanması ve Kurulması
A) Dekorun amaçlarını sıraladınız mı?
B) Dekorda rengin önemini kavradınız mı?
C) Renk kompozisyonu kurallarını sıraladınız mı?
Ç) Dekor türlerini ayırt edebildiniz mi?
D) Dekor yapımında kullanılan malzeme ve teknikleri sıraladınız
mı?
E) Dekor hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları
sıraladınız mı?
F) Program türüne göre dekor örneklerini ayırt edebildiniz mi?
G) Dekorun yapım aşamalarını sıraladınız mı?
H) Dekorun amaca uygun biçimde kurulumunu sağladınız mı?
Program Kimliğine Uygun Ses Sisteminin Tasarlanması ve
Kurulması
A) Sesin önemini kavrayarak kullanım amaçlarını sıraladınız mı?
B) Ses tekniği ile ilgili kavramları ve kullanım amaçlarını kavradınız
mı?
C) Mikrofonların özelliklerini kavrayarak, seçimine karar verdiniz
mi?
Ç) Programın türüne göre kullanılan ses cihazlarını belirlediniz mi?
Program Kimliğine Uygun Işık Sisteminin Tasarlanması ve
Kurulması
A-Aydınlatmanın önemini kavrayarak kullanım amaçlarını
sıraladınız mı?
B-Yapılarına göre aydınlatma kaynaklarını ve etkilerini kavradınız
mı?
C-Aydınlatma türlerini ve özelliklerini sıraladınız mı?
Ç- Temel ve yardımcı aydınlatma gereçlerini tanıdınız mı?
D-Aydınlatma açıları ve uygulamalarını kavradınız mı?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

123456789-

D
Y
Y
D
Y
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y

123456789-

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar
Y
D
Y
D
D
D
Y

123456768
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