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AÇIKLAMALAR 

KOD 342PR0034 

ALAN Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL/MESLEK KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI 

MODÜLÜN ADI 
Görsel Medyayı Takip Etme 

 

MODÜLÜN TANIMI 

Görsel medyayı takip ederek müşteri ile ilgili 

haberlerin araştırıldığı, kaydedildiği ve montajının 

öğretildiği bir öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Yazılı Medyayı Takip etme  Modülünü almış olmak. 

YETERLİK Görsel medyayı takip etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Bu modülle,  görsel medyayı takip edebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hedef kitle ile ilgili haberleri araştırabileceksiniz. 

2. Hedef Kitle ile ilgili bilgileri kaydedebilecek ve 

montajlayabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, işletme, bilgi teknolojileri ortamı, süreli ve 

süresiz yayınlar gibi kendi kendinize ve grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Bilgisayar donanımlı atölye, kurgu seti, 

projeksiyon, internet, süreli ve süresiz yayınlar, 

ansiklopediler, kaynak kişiler. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı 

uygulayarak, modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bilgi ve belge akışının çok süratli olarak gerçekleştiği günümüz dünyasında işletmeler için bu 

bilgi ve belge akışını takip etmek, imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle bu işleri yapacak uzman 

personele ya da organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçlardan dolayı müşterileri adına onları 

ilgilendiren haber, yorum, yazı ve görüntüleri toplayıp düzgün bir formatta kaydederek ileten 

kuruluşlar ortaya çıkmıştır.  

 

Her geçen gün artan rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını koruyabilmesi ve 

geliştirebilmesi için gelişmeleri ve rakip işletmelerin faaliyetlerini izlemeleri gerekir. Her türlü 

gelişme piyasaları doğrudan doğruya etkilediği için, bu vazgeçilmez bir durum haline gelmiştir.  

 

Günümüzde medya takibi ve medya ölçümlemesi kurumsal iletişim faaliyetlerinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Televizyon yayınlarının çoğalması ve çeşitlenmesi, etki gücünün artması, günün her vakti 

devam eden yayın akışı gibi nedenlerle takip işinin profesyonel kurumlar tarafından yapılmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Medya takip kuruluşları TV kanallarını müşterileri adına sürekli izleyerek, 

yayınlanan haber, reklâm ve sponsorlukları raporlayarak ve müşterilerinin istediği kaydederek onların 

gelişmeler hakkında zamanında ve düzenli bilgi edinmelerini sağlarlar. 

 

Bu modülde görsel-işitsel medyanın nasıl takip edileceğini, elde edilen görüntüleri nasıl 

kurgulayabileceğinizi öğreneceksiniz. Böylece bir halkla ilişkiler elemanı olarak ihtiyaç duyacağınız 

donanımlardan birine daha sahip olacaksınız. Bol bol uygulama yaparak istediğiniz başarıyı elde 

edebileceksiniz.  

 

Başarılar dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

Hedef kitle ile ilgili haberleri araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir işletmeye giderek görsel işitsel medyadan hangi haber ve konuları 

takip etme ihtiyacı duyduklarını araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Bir konu seçerek internet ortamında araştırma yapınız. 

 

1. BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
 

1.1. Bilgisayar Ortamında Verilere Ulaşma 

 
1.1.1. İnternetten Gündem Takibi 

 

 Tanım 

 
İnternet, birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu, dünya çapında bir iletişim ağı olarak 

tanımlanıyor. Önceleri bir bilgi kaynağı olarak kullanılan internet, şu anda dev bir kütüphane ve 

üretim alanına dönüşmüştür.  

 

 
1.1: Bilgisayar devresi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://www.focusdergisi.com.tr/bilim/00585/all_images.php
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Kimileri interneti, milyonlarca insanın etkileştiği, haberleştiği kendine özgü kuralları olan bir 

sosyal alan; kimileri de kültür ve sanat merkezi olarak tanımlıyor. Bazılarıysa interneti içinde 

bulunduğumuz yüzyılın en önemli gelişmesi olarak görüyor. Örneğin Sony şirketinin başkanı 

Nobuyuki Idei, “Internet, dinozorlar çağını ezip, tuz-buz eden dev bir göktaşıdır.'' diyor. Sonuç olarak 

şunu söyleyebiliriz: İnternet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemi, yaşam 

biçimlerini etkileyen, algılayışları değiştiren bir buluştur. 

 

 Kullanıcı Sayıları 

 
Dünyada ve Türkiye’de internet kullanıcıları sayılarına bir bakalım dilerseniz. 

 

Tablo 1: Türkiye’de yıllara göre internet kullanıcı sayıları: 

Türk 

1996 14.200 

2000 1.500.000 

2001 4.000.000 

2005 7.270.000 
kullanıcı sayıları 

Kaynak: Byte Dergisi 

 

2005 Ağustos ayı itibariyle Türkiye internet kullanımında 24. sırada yer almaktadır. Ülkemizde 

internet kullanım oranının artış hızı dünya ortalamasının üzerindedir. 

 

 

1995 14.200 

2006 1.500.000 

2000 4.000.000 

2001 7.270.000 

2005 940 milyon 

 

Tablo 2: Dünyada internetin gelişimi 

 

Kaynak: Byte Dergisi 

 

2005 yılı sonuna kadar dünyada internet kullanıcı sayılarının 1 milyarı aşması bekleniyor. 

 

1.1.2. İnternet ve Gazetecilik 

 
Araştırma yapmanın değişik yollarından birisidir interneti kullanmak. Gelişen internet ile 

birlikte sanal kütüphaneler, gazeteciler için önemli bir araştırma kaynağı haline dönüşmüştür. 

Haberciler, internet yardımıyla hazırladıkları bir habere ilişkin, evrensel boyuttaki elektronik ortamda 

yer alan milyonlarca bilgiye, bir dakikadan da az bir sürede ulaşabilmektedirler. İnternet, haberciliğin 

araştırmacı boyutunun daha da gelişmesine yardımcı olmuştur. 

 
Bilgisayarlar Aralarında Konuşuyor (Aa) 

 

İnternet sayesinde muhabirler, haberlerine ilişkin değişik kesimlerdeki kişilerden de elektronik 

posta yöntemiyle görüş alabilmekte, sohbet odalarında onlarla sohbet ederek, haberin detaylarını 

öğrenebilmektedirler. Yeryüzündeki sınırları ortadan kaldıran internetle insanlar, bilgi otoyollarında 
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sörf yaparak dünyanın bir köşesinden diğer bir köşesine rahatlıkla ulaşabiliyor, istediği her türlü 

bilgiyi edinebiliyor hatta alışveriş yapabiliyorlar; hem de evlerinde bilgisayarın birkaç tuşuna 

dokunarak.  

 

Gerçekten de internet bilgiye ulaşmanın en kısa yoludur. İnternet dünyanın her yerinde basılan 

gazeteleri, web sayfaları üzerinden 24 saat yayın yaparak istendiği anda kişinin evine getirmekte ve bu 

gazeteler haberi anında okuyucularına ulaştırmaktadır. Normalde bütün bu gazeteleri dünyanın dört bir 

yanından, yayımlandıkları gün edinmek imkânsız olup, bunun maliyeti de çok yüksektir; ama internet 

sayesinde, hiçbir ücret ödemeden bu gazeteleri günlük olarak takip etmek mümkündür. Üstelik 

internet versiyonu (sürüm) okuyucularına pek çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. 

Okuyucunun anahtar kelimeyi yazıp ‘ara’ butonuna basarak, geleneksel gazetede olduğu gibi sayfaları 

tek tek dolaşmasına gerek kalmadan, istediği yazıya kolaylıkla ulaşması mümkündür. Bu sayede 

okuyucular daha eleştirel, daha yüksek beklentide olan bireyler haline gelmektedir. Ayrıca okuyucu, 

gazeteleri ve haber kaynaklarını sadece doğrudan ilgilendiği konuları kendisine sunmak üzere 

kişiselleştirebilmektedir. 

 

Gazetelerin on-line sayfalarında verilen bir başka hizmet de arşiv olanağıdır. Bu sayede, sade 

vatandaşın ulaşmakta zorlandığı gazete binalarındaki arşiv odalarına okuyucular, internet üzerinden, 

evindeki bilgisayarın birkaç tuşuna dokunarak anahtar kelimeyle kolayca ulaşabildiği gibi, istediği 

haber, makale veya resmin çıktısını da alıp saklayabilmektedir. 

 

Gazetelerin internet sayfalarına giren kullanıcılar, istedikleri gazete veya gazetelere abone 

olabilirler. Şu an itibariyle abone olanla olamayanlar arasında bir fark görünmemektedir. Ancak böyle 

bir abonelik sisteminin olması yakın zamanda içeriği oluşturan malzemelerin, herkese açık ve 

abonelere açık diye ikiye bölünebileceğini, daha sonra da bazı yazılara ulaşabilmek için abone olarak 

ücret ödeme sisteminin-tıpkı yurtdışındaki popüler gazetelerin yaptığı gibi- uygulamaya konulacağı 

anlaşılıyor. 

 

1.1.3. Aramak ve Analiz Etmek 

 
Gazeteciler açısından en önemli unsurlardan biri de, “arama” fonksiyonudur. İnternet sayesinde 

dijital ortama aktarılan verileri büyük bir hızla bulma olanağına sahibiz. 

 

Türkiye’de son yıllarda gazetelerde internet konusunda giderek daha çok haber yer almaktadır. 

İnternet alanındaki teknik gelişmeler haber konusu olmakta ve bu gelişmeler yakından izlenmektedir. 

 

Aşağıda 1997 -2000 yılları arasında Anadolu Ajansı tarafından içinde internet sözcüğü yer alan 

haber sayılarına ait bilgilerin yer aldığı tablo görülmektedir. 

 

Tablo 3: Anadolu Ajansı Haberleri 

 

Anadolu Ajansı haberlerinde internet sözcüğü ne kadar geçiyor? 

Yıllar Toplam Haber Yüzde 

1997 28.968.460 0,42 

1998 47.199.586 0,47 

1999 1.100.152.729 0,72 

2000 2.460.186.513 1,32 
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İnternette Arama Motorları 
 

Arama motorları internetteki bilgileri bulmamız için bize çeşitli olanaklar sağlar. En çok 

kullanılan arama motorları şunlardır: 

 

www.google.com 

www.altavista.com 

www.yahoo.com 

 

Bunun dışında da internette 20’yi aşkın arama motoru mevcuttur. Search Engin Watch 

bölümünde bu arama motorları nasıl çalışır, gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz: 

http://searchenginewatch.com/links/major.html 

 

Aşağıda arama motorlarına topluca bakabileceğiniz bazı adresler verilmiştir. 

http://cui.unige.ch/meta-index.html 

http://cusi.emnet.co.uk/ 

 

Bununla birlikte pek çok arama motorundan, birden arama yapan araçlar da bulunmaktadır. 

www.copernic.com programı bunlardan biridir. 

 

1.1.4. Aradığını Bulma 

 
Temel arama kuralları birbirine benzer olmakla birlikte arama motorlarının kendi çalışma 

prensiplerine göre birtakım farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle kullanılan arama motorunun 

verdiği bilgiler doğrultusunda arama yapmak,  daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.  

 

Aşağıda verilen bilgiler, Google arama motorunun kullanımı ile ilgilidir. 

 Genel İpuçları 

 
Arama kelimelerinizin tümünü içeren sayfaları döndürdüğü için, aramalarınızı temizlemek veya 

daraltmak, arama terimlerinize yenilerini eklemek kadar kolaydır. Daha fazla kelime ekleyerek, 

döndürülen sayfaların isteğinize uygun olarak daha özel bir yapıya sahip olmasını sağlamış olursunuz. 

 

 Kelimeleri çıkarmak 
 

Aramanızdan bir kelimeyi hemen başına bir eksi ("-") işareti koyarak çıkarabilirsiniz. (Eksi 

işaretinden önce bir boşluk bıraktığınızdan emin olunuz.) 

 

 Deyim Aramaları 
 

Tırnak işareti kullanarak deyim aramaları yapabilirsiniz. Çift tırnaklar içine yazılmış kelimeler 

("bunun gibi") bütün döndürülen dokümanlarda bir arada belireceklerdir (kelimeleri veya başlarına bir 

"+" artı işareti gerektiren çok genel özel kelimeler olmadıkça -). Tırnak işareti kullanarak yapılan 

deyim aramaları, ünlü sözleri veya özel isimleri ararken faydalıdır. Bazı karakterler deyim bağlayıcı 

olarak işlem görür. 

 

 Domain Kısıtlama 
 

Bir kolon ile bitirilen bazı kelimeler Google için farklı özel anlamlar ifade eder. Google için bu 

tip bir kelime "site:" operatörüdür. Özel bir domain veya siteyi aramak için, Google arama kutusunda 

"site:örnekdomain.com" söz dizimini kullanınız. 
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Örneğin, Google'ın sitesindeki basın bilgilerini bulmak için şunu giriniz: press 

site:www.google.com 

 

 Basit Arama 
 

Google'da arama yapmak için, sadece tanımlayıcı birkaç kelime yazıp 'enter' tusuna basarak 

(veya Google'da Ara butonuna tıklayarak) muhtemel sonuçların listesini alabilirsiniz. 

 

Google arama yaptığınız konu ile ilgili ve önemli olan sayfaları bulmak için ileri bir metin 

eşleştirme yolu izler. Örneğin, Google bir sayfayı incelediği zaman, bu sayfadan bağlantı alan diğer 

sayfaların da konu ile ilgili içeriğini inceler. Buna ek olarak, Google aradığınız terimlerin sayfa içinde 

birbirlerine daha yakın olduğu sayfaları tercih edecektir. 
 

 Otomatik "ve/and" Aramaları 
 

Google size yalnızca aradığınız terimlerin tümünü içeren sayfaları getirir. Terimlerin arasına 

"and"/("ve") eklemenize gerek yoktur. Bir aramayı daraltmak için daha çok terim eklemeniz yeterlidir. 

 

 Durdurma Kelimeleri 
 

Google stop sözcükleri olarak bilinen protokol ve sonek tipindeki kelime ve karakterleri ihmal 

eder. Google "http" ve ".com," gibi terimleri yalnız bir harf veya rakamın girilmesine benzer bir 

şekilde ihmal eder; çünkü bu terimler aramaya nadiren yardımcı olur ve aramanın hızını ciddi ölçüde 

azaltır.  

 

Aramanızdaki stop sözcüklerinin içirilmesi için "+" işaretini kullanınız."+" işaretinden önce bir 

boşluk bıraktığınızdan emin olunuz.(Ayrıca "+" işaretini deyim gibi grup sözcük aramalarında da 

kullanabilirsiniz.)  

 

Bilgisayarda pek çok kişinin yaşadığı ortak bir sorun vardır. Belge sayısı çoğaldıkça geçmişte 

yazılan dokümanları bulmakta sıkıntılar ortaya çıkar. Herhangi bir konuda siz de bir doküman 

olduğunu bilir ancak onu bir türlü bulamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir araştırma 

yaptığınızı düşünün.  

 

Şimdi bu sorun üzerine biraz odaklaşalım. Basit ve pratik yöntemlerle bu sıkıntıları nasıl 

aşabiliriz? 

 

 Sorgu Örnekleri 
 

Sorgularda genel olarak AND, OR, NEAR gibi terimler kullanırız. “ve, veya, yakın, bir de 

tırnak içinde” kullanırız. Bunların tümü daha etkin arama yapmak için bize kimi olanaklar sağlar. 

Şimdi aşağıda kimi sorgu tümcecikleri göreceksiniz. Bu sorgu tümceciklerini www.google.com arama 

motorunda kullandığınızda bulduğunuz dokümanların sayısı aşağıdadır. 

 

SORGU 
GOOGLE’DA BULUNAN 

BELGE SAYISI 

Mustafa 9.410.000 

Mustafa Kemal 3.300.000 

Mustafa Kemal Atatürk 1.180.000 

Mustafa+Kemal 3.320.000 
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Mustafa Kemal-Atatürk 1.450.000 

Atatürk “gençliğe hitabe” 72.700 

 

Dilerseniz siz de kendinizle ilgili arama yapabilirsiniz. Belki de ummadığınız kadar çok 

dokümana ulaşabilirsiniz. 

 

 Gutenberg’den bu yana matbaa ve internet 
 

İnsanoğlu internette henüz yolun başındadır. Özellikle medya alanında pek çok yeni sürpriz bizi 

beklemektedir ve günümüzün medya elemanları artık internet konusunda da kendilerini daha fazla 

eğitmek zorundadırlar. Çünkü bu teknoloji medya çalışanları için artık vazgeçilmez hale gelmiştir.  

Gutenberg’den bu yana iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere bir bakalım.  

 

Matbaanın bulunmasının ardından önce gazeteler ortaya çıktı, sonra radyo, ardından televizyon. 

İnternetteki gelişmeye baktığımızda da bir benzerlik görülür. Önce yazı vardı. Giderek fotoğraflar, 

animasyonlar devreye girdi. Ardından ses. Şimdilerde yavaş yavaş hareketli görüntüler görülmeye 

başlandı. İnternet teknolojileri geliştikçe, var olan geleneksel kitle iletişim araçlarıyla bu teknolojiler 

arasında belli bir bütünleşme yaşanmaktadır. 

 

1.2. Görsel İşitsel Medya Takibi 

 
Günümüzde çok sayıda radyo ve televizyon kanalının olması takibi güçleştirmektedir. Bu 

nedenle profesyonel elemanlara ya da kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır. Medya takip şirketleri ya da 

medyayı takip etmekle görevli personel, sürekli televizyonları ve radyoları takip ederek, istenilen 

kurum ya da kişilerle ilgili haber, yorum, reklam gibi yayınları istenilen şekilde izleyip, istenilen 

formatlarda (DVD, VCD, VHS veya ONLİNE bağlanarak) müşterilerine ulaştırmaktadırlar. 

 

 
Resim 1.2: Görsel medya araçları 

 

Sayısındaki çokluk, gündüz ve gece devam eden yayın akışı nedeniyle, kontrol altında tutması 

belki de en zor medya mecralarından biri olan TV kanallarıdır. İlgilenilen konu, firma, kişi veya sektör 

hakkında, TV kanallarında yer alan haber, yorum, röportaj ve programlar izlenerek seçilen görüntüler 

montajlandıktan sonra teslim edilmektedir. 

 

1.3. Elektronik Basın Haber Takibi 
 

Günden güne gelişen ve sık güncellenmesiyle TV kanalları ve radyolarla yarışır hale gelen 

internet haber portalları, hem pazarlama iletişimi dünyası hem de gündemi takip etmek isteyen her 

kişi/kuruluş için takibi kaçınılmaz bir mecraya dönüşmüştür. Sayıları hızla artan sektör ve haber 



 

 9 

siteleri, profesyonel yardım almadan takip edilebilir olmaktan çıkmıştır. Medya takip kuruluşları, 

internet üzerinde yayın yapan gazeteleri, sektörel ve aktüel portalları, takip etmektedirler. Ülkemizde 

90'lı yılların başında özel TV kanallarının açılmasıyla birlikte medya yeni bir yön kazanmış ve 

evlerimize kadar konuk olan bu güçlü kitle iletişim aracı medyanın etkisini ve karmaşıklığını ciddi 

oranda artırmıştır. Gördüğü yoğun ilgi ile onlarca ulusal ve yüzlerce yerel kanala ulaşan bu yeni 

medyanın takibi profesyonel anlayış ve ciddi teknik yatırımlar gerektirmiştir. 

 

 
Resim 1.3: Medya takip büroları 

 

Medya takibi yapılarak elde edilen her haber ya da reklâm tek başlarına önem taşıdıkları gibi 

karşılaştırmalı olarak da büyük önem taşımaktadır. Medya analizi, takip sonucu elde edilen verilerin 

dönemsel ve konusal bir bütünlük içinde ortaya çıkardıkları bilginin, taşıdığı mesajın derli toplu ve 

anlaşılır bir şekilde yorumlanarak, işlevsel hale gelmesi için yapılır. Böylece gelinen nokta hakkında 

bilgi sahibi olmanın yanı sıra, gidilmek istenen noktaya uygun stratejilerin geliştirilmesi de mümkün 

olmaktadır.  

 

Medya takip kuruluşları yazılı ve görsel medyada yapılan takipler sonucu elde edilen verileri 

aylık, 3 aylık gibi periyotlarda medya analizleriyle yorumlamaktadırlar. Söz konusu analizler bir basın 

bülteninin etkinliğini ölçmek için yapılabildiği gibi herhangi bir sektörde faaliyet gösteren tüm firma 

veya markaların karşılaştırmalı olarak medyada yer alma yoğunluğu ve biçimini incelemek gibi 

amaçlarla da yapılmaktadır. Bu yolla yapılan halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliği 

ölçülebilmekte ve sektörel bazda genel eğilim ve durum saptanabilmektedir. Bu verilere ulaşılmasıyla 

birlikte değişmesi ve gelişmesi gereken iletişim stratejileri oluşmaktadır. 

 

Medya analizleri haber, reklâm ve isteğe bağlı farklı içeriklerde olabildiği gibi, basın, TV, radyo 

ve internet için ayrı ayrı da yapılabilmektedir. 

 

Arama motorlarını kullanarak medya takibi yapan kuruluşların sitelerinden geçen ayın 

gündemini inceleyiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sınıfınızda gruplar oluşturarak, seçtiğiniz firma, kurum, kişi vb. hakkındaki bilgileri aşağıdaki 

işlem basamaklarını dikkate alarak toplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Programı açınız. 

 

 Meraklı olunuz. 

 Yeni müşteri kodlarını kontrol 

ediniz. 

  

 Dikkatli olunuz. 

 Televizyon ve Radyo 

kanallarını takip ediniz. 

 

 Çok yönlü düşününüz. 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 Hedef kitleye ait haberleri 

toplayınız. 

 İş disiplinine sahip olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek 

değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 
Programı açtınız mı?   

Yeni müşteri kodlarını kontrol ettiniz mi?   

Televizyon ve radyo kanallarını takip ettiniz mi?   

Hedef kitleye ait haberleri topladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Eğer 

“Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 
 

Hedef kitle ile ilgili bilgileri kaydedebilecek ve montajlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Televizyon, medya takip merkezi gibi kuruluşları ziyaret ederek kurgu çalışmalarını 

gözlemleyiniz. 

 

2. GÖRSEL MEDYA TAKİBİNDE KURGUNUN 

ÖNEMİ 
 

2.1. Tanımı 
 

Çeşitli çekimlerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışla uygun 

olarak sıralanmasına kurgu denir. 

 

Kurgu işleminde aşağıdaki üç temel noktadan yararlanılması gerekir: 

 

 Bir çekimden diğerine ne zaman ve nasıl geçilecektir? 

 Çekimlerin sırası ve süresi ne olmalıdır? 

 Olumlu görüntüsel süreklilik nasıl elde edilir? 

 
Kurgunun ilk kullanılış şekli, daha iyi bir betimleme için aynı aksiyona ait farklı özelliklerdeki 

çekimleri art arda ekleme biçimindeydi. Bu basit kurgu işleminin, kurgunun tüm olanaklarını 

yansıtmadığı sinemacılar tarafından kısa sürede fark edildi. Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin de 

devreye girmesiyle, yararlanmasını bilenin elinde olağanüstü bir güç kaynağına dönüşen kurgu, en 

basit anlamıyla bir seçme ve düzenleme sorunudur. 

 

Daha geniş bir tanımla kurgu, bir görüntünün çevrilişi sırasında elde edilen film parçacıkları 

arasından seçim yapmak, bunları senaryodaki sıralara göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını 

saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre 

düzenleme işidir. 

 

2.2. Önemi 
 

Kitaplar, seminer bildiriler, TV'deki uzman görüşleri, gazete ve dergi yazıları, bir bilgi sağanağı 

gibi üzerimize yağıyor. İnternette 950 milyon dolayında bilgi dosyası, parmaklarımızın ucu kadar bize 

yakın. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu durumda gökten yağmur gibi yağanın "bilgi" değil "veri" olduğunu anlıyoruz. Bu veriler 

ancak işlendikten ve hedef ve stratejilere uygun şekilde örgütlendikten sonra "bilgi" niteliğini 

kazanıyor. Günümüzde bilgi, parasal sermaye ile makine teçhizat kadar önemli bir üretim faktörü 

olarak kabul ediliyor. Bir otomobilin maliyetinin yarısına yakın bölümünün dizayn, pazar ve teknoloji 

bilgisinden oluştuğu hesaplanıyor.  

 

Verilerin işlenerek şirket bünyesinde özümsenmesi günümüzde "bilgi yönetimi" ile sağlanır. 

Bilgi yönetiminde en önemli görev, bir çalışanın beynindeki bilgiyi, iş arkadaşları ile paylaşacağı bir 

ortam kurulmasıdır. Çünkü sosyal bir olay olan bilgi ancak paylaştıkça çoğalır ve kurumsal zekâya 

katkı yapar. Ancak çalışanların çoğunluğu, edindikleri bilgiyi bir karşılık ve ödül olmadan başkalarına 

aktarmak istemez. En özverili ustalar bile, can alıcı püf noktasını yanındakilere öğretmez. Bilgi 

yönetimi bu yönüyle biraz da politik bir iştir. 

 

Bilgi yönetiminde aşağıdaki temel önceliklerin uygulanması şirketin, değişen koşullara uyum 

gösterebilen bir "öğrenen şirket"e dönüştürülmesini sağlar: 

 

Bilgi haritası: Yöneticilerin çoğu, kendi elemanlarının bilgi ve yeteneklerini küçümseme 

eğilimindedir. Bu nedenle şirketin potansiyeli hiçbir zaman tam olarak kullanılmaz. Şirket 

çalışanlarının hangi konularda bilgili olduğunun belirlenmesi ve bir bilgi dökümünün yapılması bir 

"hazine haritası"nın çizilmesi bu sakıncayı önler. 

 

İnsana öncelik: Bir şirketin entelektüel sermayesinin dörtte biri kâğıt belgeler üzerinde, diğer 

dörtte biri bilgisayar ortamında, yarısı ise çalışanların beyninin içindedir. Yönetici, beyinlerdeki 

bilgiden yararlanmak için, çalışanlara değer vermek, onların görüş ve eleştirilerini dinlemek 

zorundadır. 

 

Düzensizliklerin gözlemlenmesi: Mal ve hizmet üretimi sırasında ortaya çıkan düzensizlikler, 

normal olasılık sınırları içinde kalıyorsa, bunlar bilgi değil veridir; ancak beklenen olasılık dağılımının 

dışına düşen ender olayı bilgi olarak algılamak gerekir. 

 

Algılama eşiğinin belirlenmesi: İnsanlar bir olguyu, ancak bilgiler belli bir yoğunluğa geldikten 

sonra algılar. Kurumlarda da olaylar belirli bir yoğunluğa ulaşmadıkça ve algılama eşiğini aşmadıkça 

veri olarak kalır. Eşik kavramı olayların birbiri ardına gelmesinin ne zaman eğilim haline dönüştüğünü 

ortaya koyar. İş dünyasında satışların ve kazancın arada bir düşüşü veridir. Ancak bu düşüş belirli bir 

eşiği geçiyorsa ve belirli bir süre devam ediyorsa, durgunluğun başladığı bilgisi somutlaşır.  

 

Dış dünyanın incelenmesi: Pazar payını büyütmek isteyen büyük şirketlerin bir bölümünde 

müşteri kitlesi ile ilgili çok kapsamlı ve ayrıntı bilgiler vardır. Ancak bu bilgiler mevcut payın 

yükseltilmesinde fazla işe yaramaz. Bu şirketlerin araştırması gereken esas kitle, müşteri 

olmayanlardır. Şirket yöneticileri, rakiplerinin ve onların müşterilerinin tutum ve davranışlarını 

incelediğinde, işe yarar bilgilere ulaşabilirler. 

 

2.3. Kurgu Çeşitleri 
 

Resim kayıt montaj ünitelerinde bulunan sistemlere göre okuyucu ve kayıtçılar, manyetik bant 

ve disk okuyucuları, optik disk okuyucuları ve elektronik hafıza chipleri kullanılır. 

 

Manyetik bantlarda: 

Görüntü sinyallerinin kaydedildiği video track, 

Ses sinyallerinin kaydedildiği audio track (Bunlar 2, 3, ya da daha çok kanallı olabilir.) 

Kontrol sinyallerinin kaydedildiği kontrol track (kurgu için) 
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Bandın süresini belirten kodlu zaman sinyali (kurgu için) bulunur. 

 

 
Şekil 2.1: Manyetik bandın yapısı 

 

Kurgu; bir programa ait çekilmiş değişik görüntülerin birleştirilmesi, çekimler sırasında ortaya 

çıkan yanlış ya da istenmeyen görüntülerin çıkarılması ya da çekimleri özel etki (efekt) yaratacak 

şekilde birleştirmek amacıyla yapılır. Program ile ilgili çekimler programa verilen süreyi aşıyorsa 

çekimleri programa ayrılan süre kadar kısaltmak yine kurgu sırasında yapılan işlemdir. 

 

Yapılan her türlü manyetik bant kurgusunda banda iki ayrı referans sinyali döşenir. Birinci 

banda döşenen kontrol izidir. Bu iz, her bir görüntü karesinde bandın giriş ve çıkış noktalarının 

hesaplanmasını sağlar. Yine bandın ses kanallarının birine ya da ayrı bir kanala time cod (kodlu zaman 

sinyali) döşenir. Banda kaydedilen bu sinyal bandın saat, dakika, saniye ve kare sayısı olarak süresini 

gösterir. 

Kurgu işlemi teknik olarak ikiye ayrılır: 

 

 Assamble (sıralı) kurgu 

 Insert kurgu (araya girme) 

 

2.3.1. Assamble (Sıralı ) Kurgu 

 
Kaydediciye konulan boş banda başlangıçta döşenen referans sinyalinden sonra görüntülerin ve 

seslerin istenilen sıra ile kaydedilmesidir. Bu arada efekt konulmak isteniyorsa, o da kayıt sırasında 

kullanılacak görüntü üzerine kaydedilmelidir. Yani assamble kurguda geriye dönüş yoktur. Unutulan 

bir görüntü ya da ses eklemesi sonradan yapılamaz. 

Teknik olarak assamble modunda görüntü kayda girerken temiz kayıt çıkışında birkaç saniyelik 

bozukluk oluşur. 

 

Asamble kurguda referans sinyali (kontrol track) kurgu sırasında banda kaydedilmektedir. 

Çoğunlukla kaba kurgu yapmada kullanılan bir yöntemdir. 
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Şekil 2.2: Assamble kurguyu gösteren şema 

 

 

2.3.2. Insert Kurgu 

 
Insert kurgu kayıt sırasında belli bir sıraya uyulma zorunluluğu olmadan istenilen yere görüntü 

ve ses kaydı yapma ya da kaydı silme olanağı veren bir kurgu türüdür. Bu kurgu yönteminde master 

bant üzerine önce referans sinyali döşenir. Görüntü üzerine ses bindirmek ya da önceden kaydedilmiş 

bir ses üzerine görüntü bindirmek bu kurgu yöntemiyle mümkün olmaktadır. 

 

Zaman kodlu sinyal döşeyerek yapılan kurgu üçe ayrılır: 

 

 Cut kurgu 

 A-B Roll 

 A-B-C Roll 

 
 

 Cut (Bire Bir Görüntü Kurgusu) 

 
Görüntü kurgularında kullanılan cihaz sayısı, biri okuyucu diğeri kayıtçı olmak üzere en az 

ikidir. Boş bant kayıtçıya, ham görüntülerin bulunduğu kaset ise okuyucuya yerleştirilir. 

 

Bu kurgu yönteminde görüntüler arası geçişlerde özel etki yaratacak geçişler kullanılamaz. 

Görüntünün birinden diğerine doğrudan geçilir. 
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Okuma cihazında bulunan kaydedilmesi istenen görüntünün başlangıç (IN) ve bitiş (OUT) 

noktaları belirlenir. Aynı şekilde kayıtçıdaki (master) kasette de in ve out noktaları belirlenir. Prewiew 

(ön izleme) düğmesi seçilerek kaydın istenildiği gibi olup olmadığı görülür. Prewiew aşamasında 

master banda kayıt yapılmaz. Prewiew aşamasında seçilen in ve out noktalarının amaca uygun olduğu 

görüldükten sonra kayıt yapılır. 

 

Kurgu sırasında hem okuyucu hem de kayıtçı kasedi 5 saniye geri sarar. Bu işlemin nedeni 

bandı çeken Capstan motoru ile okuyucu kafanın motorunun hız almasıdır. Bu nedenle çekim 

yapılırken, kasedin baş tarafında en az beş saniyelik boşluk bırakılmalıdır. 

 

Kayıt ve okuma cihazı aynı anda başlatılarak her iki cihaz da kayıt ve okuma noktasına gelir. Bu 

noktalar bulunduktan sonra kayıt yapılır. 

 
Şekil 2.3: Cut kurgu ünitesini gösteren şema 

 

Bu kurgu ünitelerinde kayıtçı ve okuyucu kafaların hareket hızı farkından doğan kayda 

istenilen noktadan girememe gibi bir sorunla karşılaşmamak için, time base corrector denilen bir cihaz 

kullanılır. 

 

 A-B Roll (İki Kayıt Okuma Cihazı İle Yapılan Kurgu) 
 

A-B Roll temel olarak cut kurgu ile aynı şekilde yapılır. Ancak A-B roll kurgu sisteminde iki 

okuyucu ve bir kayıtçı bulunmaktadır. A-B roll kurgu sisteminde bulunan önemli bir özellik, 

görüntüler arası geçişlerde özel etki (efekt) yapılabilme olanağının bulunmasıdır. 

 

Kurgu yapılırken iki okuyucuya da ham bantlar yerleştirilir. Kayıtçıda ise master bant yer alır. 

Her iki okuyucuda bulunan bantlara ve kayıtçıdaki banda ayrı ayrı olmak üzere giriş (in) ve çıkış (out) 

bilgileri verilir. 

 

Ön izleme yapıldıktan sonra kayıt yapılır. A-B roll kurguda geçme, zincirleme, bindirme gibi 

her türlü efekt kullanılabilir. 
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A-B Roll kurgu ünitesi 

 

 A-B-C Roll Kurgu 

 
A-B-C roll kurgu sisteminde üç ayrı okuma cihazı ile bir kayıtçı bulunur. 

 

A-B-C roll kurguda bu kez üç ayrı okuma cihazına ve kayıtçıya ayrı ayrı giriş ve çıkış bilgileri 

verilir, kayıt yapılır.  

Bu tür kurguda ikiden fazla okuma cihazı olduğu için bu cihazları eş zamanlı olarak kontrol 

edebilecek kurgu ünitelerine ihtiyaç vardır.  

 

Çok kaynaklı kurgu sistemleri komple bir stüdyo gibi her türlü cihaz ile donatılmışlardır. Ham 

bantlarla stüdyoya giren bir yönetmen, bitmiş bir programla kurgu ünitelerinden çıkmaktadır. 

Kurgu odasında bulunan tüm cihazlar kurgu kontrol cihazı tarafından uzaktan kontrol imkânına 

sahip olmalıdır. 

 

2.4. Kurgu Sistemlerinin Karşılaştırılması 
 

Kurgu sistemlerini kurgu yapmada kullanılan teknik donanımlara göre iki grupta toplamak 

mümkündür: 

 Doğrusal rastgele erişimli kurgu (Lineer random access editing) 

 Doğrusal olmayan rastgele erişimli kurgu (Non-Lineer kandom access editing) 

2.4.1. Doğrusal Rastgele Erişimli Kurgu (Lineer Random Access Editing) 

 

     
Resim 2.1: Kurgu araçları 
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Doğrusal kurgu 1970’lerin sonunda bulunan bir kurgu sistemidir. Manyetik bant ya da disklerle 

yapılır. Bu tür kurgularda bantlarda istenilen görüntüyü bulabilmek için, bandı ileri ya da geri sarmak 

gerekir. Bu çalışma sırasında geçen sürenin fazlalığı kurgu işlemlerinde zaman kaybına yol açar. Öyle 

ki bazı durumlarda bandın baş taraflarında bulunan bir görüntünün arkasına, bandın sonunda bulunan 

bir görüntüyü eklemek gerekir. Bu durumda bandı başından sonuna kadar sararak ancak birkaç 

saniyelik kurgu yapılabilir. Böylece kurgunun başında saatlerin geçmesi gerekir. 

 

Kurgu yapılırken önce kurgulanacak noktaların, kayıt yapılacak görüntülerin yerleri yani “time 

code”u belirlenir. Görüntüler banda time code ile birlikte senaryo sırasına göre kaydedilir. Böylece 

kurgu noktaları kararlar listesi (Edit Descision List –EDL) oluşturulur. 

 

Kurgu noktalarında değişiklik yapılacaksa yeni bir EDL oluşturulması gerekir. Görüntülerin 

banda ya da manyetik diske time code sinyali ile birlikte kaydedilerek yapılan kurguya “doğrusal 

kurgu” denir. 

 

2.4.2. Doğrusal Olmayan Rastgele Erişimli Kurgu (Non Lineer Random Access Editing) 
 

Kurgunun çok zaman gerektirmeden yapılmasını sağlayan sistemler 1983 yılında ortaya 

çıkmıştır. 

 

Non-Lineer (doğrusal olmayan) kurgu sistemlerinde; ana kurgu kontrol bilgisayarı, video ve ses 

seçme ünitesi, video kaset okuyucu ve kayıtçıları bulunur. Video kaset okuyuculardan aktarılan 

görüntüler bilgisayarın hard-diskine kaydedilir. Bu sistemlerde hard-diske kaydedilen görüntülere 

anında ulaşma şansı vardır. Böylece kurguda geçen zaman oldukça azalmaktadır. 

 

Non-lineer kurgu sisteminin bir avantajı da kurgulu görüntülerin üzerinde istenilen değişikliğin 

yapılabilmesine olanak tanımasıdır. Herhangi bir bölüme yeni bir görüntü eklenip çıkarılabilir.  

Ya da bir karede pek çok görüntü kullanılabilir. Altyazılar, jenerikler, arka plan grafikler ya da 

animasyonlar da yazılım desteğiyle aynı sistem içinde gerçekleştirilmektedir. 1996 yılı sonunda mikro 

işlemci çiplerinin hızları ve kayıpsız görüntü sıkıştırma teknikleri MPEG, JPEG, MJPEG sayesinde 

görüntüler çok daha kaliteli olarak daha az yer kaplayacak şekilde saklanıp kurgulanabilmektedir. 

 

Görüntü yazılımının yapılacağı hard diskin normal yazılımlardan çok daha hızlı olması gerekir. 

Görüntülerin sıkıştırılmadan kaydedilmesi halinde çok fazla yer tutması nedeniyle MJPEG (Motion 

JPEG) standardı ile hareketli; JPEG (Joint Photographics Expert Group) standardı ile hareketsiz 

görüntülerin sıkıştırılması sağlanmaktadır. 

 

Disk temelli kurgu işlemi geleneksel (lineer) kurgudan çok daha hızlıdır. Görüntüler bir kez 

bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra, kurgu sırasında kaset takıp çıkarmak gibi bir sorun söz konusu 

değildir. Yazı ve başlıklar girmek ve bunları istendiğinde kolaylıkla değiştirmek mümkündür. Non 

Lineer kurguda kuşak kaybı (generation loss) söz konusu değildir. Bu lineer kurguya karşı sağlanan 

ciddi bir üstünlüktür. Çünkü lineer kurguda sistemden geçen her yeni kayıtta video ve audio 

kalitesinde fark edilebilir bir düşüş söz konusu olmaktadır. Disk temelli non-lineer kurgu, sağladığı bu 

avantajlar nedeniyle bugün ve gelecekte vazgeçilmez olacaktır. 
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Günümüz piyasasında kurgu için geliştirilmiş çok sayıda bilgisayar yazılım programları 

bulunmaktadır. 

 

 
Resim 2.2: Kurguda kullanılan bilgisayarlar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Sınıfınızda gruplar oluşturarak, seçtiğiniz firma, kurum, kişi vb. hakkındaki topladığınız 

bilgileri aşağıdaki işlem basamaklarını dikkate alarak hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Bilgileri veri tabanına kaydediniz. 
 Meraklı olunuz. 

 Elde edilen verileri kurgulayınız.  Dikkatli olunuz. 

 Hazır hale gelen bilgileri ilgili 

kişiye ulaştırınız. 

 Çok yönlü düşününüz. 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek 

değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 

Bilgileri veri tabanına kaydettiniz mi?   

Elde edilen verileri kurguladınız mı?   

Hazır hale gelen bilgileri ilgili kişiye  ulaştırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Eğer 

“Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların birbirine bağlı olduğu, dünya çapındaki iletişim ağına 

verilen isimdir? 

A)Bilgisayar 

B)Telefon 

C)İnternet 

D)Kütüphane 

 

2- Manyetik bantlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
A) Görüntü sinyallerinin kaydedildiği video TRACK 
B) Bandın süresini belirten kodlu zaman sinyali 
C) Ses sinyallerinin kaydedildiği audio TRACK (Bunlar 2, 3, ya da daha çok kanallı olabilir.) 
D) Hard-disk 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Non Lineer kurgu sisteminin özelliklerinden biri değildir? 

A) Video kaset okuyuculardan aktarılan görüntüler bilgisayarın hard-diskine kaydedilir. 

B) Kurguda geçen zaman daha azdır. 

C) Kurgulu görüntülerin üzerinde istenilen değişikliğin yapılabilmesi imkânsızdır. 

D) MPEG, JPEG, MJPEG sayesinde görüntüler çok daha kaliteli olarak daha az yer kaplayacak 

şekilde saklanıp kurgulanabilmektedir. 

 

Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

4. Çeşitli çekimlerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışla uygun 

olarak sıralanmasına ……………..denir. 

5. …………….. kurguda geriye dönüş yoktur. Unutulan bir görüntü ya da ses eklemesi sonradan 

yapılamaz. 

6. …………… kurgu kayıt sırasında belli bir sıraya uyulma zorunluluğu olmadan istenilen yere 

görüntü ve ses kaydı yapma ya da kaydı silme olanağı veren bir kurgu türüdür 

 

Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y)koyunuz. 

 
7. A-B-C roll kurgu sisteminde iki ayrı okuma cihazı ile bir kayıtçı bulunur. (D) (Y) 

 

8. Non-Lineer (doğrusal olmayan) kurgu sistemlerinde  hard-diske kaydedilen görüntülere anında 

ulaşma şansı vardır. Böylece  kurguda geçen zaman oldukça azalmaktadır.  (D) (Y) 

 

9. Cut (Bire Bir Görüntü Kurgusu) kurgu yönteminde görüntüler arası geçişlerde özel etki yaratacak 

geçişler kullanılamaz. Görüntünün birinden diğerine doğrudan geçilir. (D)  (Y) 

 

10. Disk temelli kurgu işlemi geleneksel (lineer) kurgudan çok daha yavaştır. (D) (Y) 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı ölçen bir 

ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu uygulama sonucunda bir üst 

modüle geçip geçemeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından bildirilecektir. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

1 C 

2 D 

3 C 

4 KURGU 

5 ASSAMBLE 

6 INSERT 

7 YANLIŞ 

8 DOĞRU 

9 DOĞRU 

10 YANLIŞ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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