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Radyo Televizyon

DAL/MESLEK

Radyo-Televizyon Programcılığı

MODÜLÜN ADI

Program Çekim Aşaması

MODÜLÜN TANIMI

VTR çekimleri ve provaları yaparak stüdyoda program
çekimi yapabilme becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Stüdyo Programlarının Hazırlığı, Drama ve Belgesel
Programların Hazırlığı ile Önyapım Çalışmaları 1-2
modüllerini almış olmak.

YETERLİK

Çekim aşaması çalışmalarını yürütmek.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
TV yayıncılığı standartlarına uygun VTR çekimleri ve
provaları
yaparak
stüdyoda
program
çekimi
gerçekleştirebileceksiniz.
Amaçlar
1. VTR çekimi ve VTR kurgusu yapabileceksiniz.
2. Pilot çekim ile sıcak ve soğuk provalar
yapabileceksiniz.
3. Konusuna göre stüdyo program çekiminde görev
alabileceksiniz.
Ortam: Stüdyo dersliği, televizyon stüdyoları, kurgu
odası.
Donanım: Çeşitli görüntü arşivi, televizyon, internet, ses
ve ışık mikserleri, mikrofonlar, ışık malzemeleri, CD,
DAT, MD, bilgisayar, kablolar, kurgu bilgisayarı,
monitörler.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Televizyon yayıncılığının başlangıcından bu yana, aktüel çekim teknikleri, stüdyo
yapım teknikleri ilerlemiş ve büyük ölçüde geliştirilmiştir. Özellikle son yirmi yılda, başta
bilgisayar olmak üzere teknolojideki akıl almaz ilerlemeler, belki de en çok yayıncılık
sektörünün işini kolaylaştırmıştır, diyebiliriz.
Bu modülde, program çekim aşaması sürecinde, özellikle yönetmen eksenli yapılan
çalışmalardan söz ettik. Bunlar temel yöntemler, genel yaklaşımlar ve olması gerekenlerdir.
Pek çok yönetmen ve programcı bunların eskidiğini, hatta hiçbir zaman uygulanmadığı
söyleyebilir. Ancak siz yine de kuralların ne olduğunu biliniz ve bunları sektöre atıldığınızda
kullanınız. Eğer bir yönetmen olacaksanız, bilgilerinizi estetik bakış açınızla birleştirerek
ortaya koyduğunuzda, teknik ekibin ve program ekibinin size bakış açısı mutlaka çok daha
olumlu olacaktır. Bir yönetmen için en kötü şey, ekibinin ona inanmaması ve güven
duymamasıdır.
Günümüzde televizyon programcıları daha çok canlı yayınlara rağbet göstermekte ve
uzun çekimler, kurgular gerektiren aktüel çekimlerin yer aldığı program türleri gün geçtikçe
azalmaktadır. İşte bu modülle bu süreçte yer alan çalışmaların neler olduğunu öğrenecek,
televizyon programcılığının bir ekip, organizasyon ve koordinasyon işi olduğunu, tıpkı bir
dantel gibi ince ince işlenerek uzun ve titiz çalışmalar gerektirdiğini öğrenmiş olacaksınız.
Hayal gücünüz, titizliğiniz, detayları önemsemeniz bu süreçte çok önemli kişisel ve
mesleki özellikler olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
VTR çekimi ve VTR kurgusu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:



VTR çekimi yapan bir televizyon ekibinin çalışmalarını inceleyerek yapılan
çalışmaları not ediniz veya neler yapıldığını öğrenmek için görüşme yapınız.
Bir televizyon program çekimi öncesi, sıcak provada neler yapıldığını
inceleyiniz.

1.VTR HAZIRLAMAK
Konu başlığımız olan VTR hazırlamak, aslında genel olarak baktığımızda iki aşamalı
bir süreçtir. Bunlar:

Kurguda kullanılacak görüntü ve sesleri hazırlamak

Bunları, amacına uygun bir şekilde kurgulamak
Görüntü ve sesleri hazırlama aşaması; öncelikle konuyla ilgili çekimleri yapmak,
seslendirme yapmak, grafik, jenerik vb. önceden hazırlanması gereken görüntüleri sağlamak,
eğer kullanılacaksa arşiv görüntülerini bulmak, kullanılacak müzik ve efektleri bulmak ve
tüm bu malzemeleri kurgu yapacağımız setin gereklerine uygun olarak aktarmak gibi
çalışmaları içerir.
Tüm bu malzemelerle kurgu odasına girildiğinde, yönetmen elindeki verilerle
kafasında tasarladığı ve gerekiyorsa yazılı bir taslak haline getirdiği program içeriğine uygun
bir şekilde görüntüleri kurgular. Yönetmenin ve kurgu operatörünün birlikteliğinde bazen bir
programın tümü, bazen de canlı bir program içinde kullanılacak magazinler ya da
günümüzde kullanıldığı adıyla VTR’ler hazırlanmış olur.

1.1. Dış Çekim (VTR Çekimi)
VTR’ler, genellikle stüdyo dışı ortamlarda yapılan çekimlerin kurgulanmasından
oluşur. Fakat, bazı programlarda stüdyo ortamlarında hazırlanan çekimler de VTR olarak
hazırlanabilir. Örneğin, canlı yayına canlı olarak katılamayacak bir konuğumuz varsa; stüdyo
ortamında önceden çekimi yapılıp gerekli eklemeler ve değişikliklerle kurgulanarak da VTR
hazırlanabilir.

3

Konumuzla ilgili olarak öncelikle VTR’nin ne olduğunu iyice kavramak ve VTR’nin
bize sağladığı kolaylıkları anlamak yararlı olacaktır.



VTR Nedir?

Televizyon yayıncılığının ilk günlerinde program yapımcısının sadece iki şansı vardı;
çekimi olduğu gibi canlı vermek ya da bir sinema filmi kamerasıyla çekip, sonra telesine
cihazı kullanarak onu televizyon programına dönüştürmektir.
Sesle birlikte görüntüyü de manyetik bant üzerine kaydetmek için değişik girişimlerde
bulunulmuş, bunun sonucunda 1950’lerde video kayıt cihazları kullanılmaya başlanmıştır.
Televizyon yapımlarında en yaygın olarak kullanılan ve en verimli kayıt cihazı, “video
tape recorder” sözcüklerinin kısaltılmışı olan VTR’dir. Bugün şu ya da bu biçimde video
kayıt cihazı kullanmadan gerçekleştirilen
herhangi bir program düşünmek oldukça güçtür.
Canla Canlı yayınlarda bile, en azından program
jenerikleri VTR’den yayına verilmektedir. Hatta
spor naklen yayınlarında yavaşlatılmış hareket,
görüntünün dondurulması, gollerin yayın içinde
ara ara yeniden gösterilmesi gibi teknikler, video
kayıt sayesinde gösterilmektedir. VTR’nin
modern televizyonculuktaki kullanımı öylesine
önemli bir rol oynamaktadır ki, bu cihazı kamera
ve mikrofonlarla birlikte yapımın temel
ögelerinden saymak yerinde olacaktır.
Resim1.1: VTR cihazı

VTR, yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi cihazın adıdır. Fakat zaman içinde,
cihazın adı, burada hazırlanan görüntüler için de kullanılmaya başlanmış ve hatta daha çok
bu anlama gelmeye başlamıştır. Bizim öğrenme faaliyetimizin “VTR Hazırlamak” başlığı
altında biz; cihazla ilgili bilgilerden çok, bant yayın veya canlı yayın içinde kullanılacak
“kurgulanmış bantların” hazırlanması sürecini öğreneceğiz.

1.2. VTR Çekimi Gerektiren Programlar
Televizyonda yayınlanan program
türlerinden, VTR kullanılmayan hemen
hemen hiçbir program yoktur, diyebiliriz.
Haberlerde kullanılan haber görüntüleri birer
VTR’dir; canlı yayınlarda, konukla ilgili onun
hayatını anlatan veya onunla ilgili
röportajların yer aldığı görüntüler birer
VTR’dir.
Resim 1.2: Dış mekânda yapılan bir çekim

Bant programlar, birden çok VTR’nin birleştirilmesiyle oluşturulmuş yapım
biçimleridir.
4

Bununla birlikte genellikle, kültür-sanat, eğitim, magazin vb. programların büyük bir
bölümü, önceden yapılmış çekimlerin kurgulanarak yayına hazır hale getirilmesinden; yani
VTR’lerden oluşur. VTR, bazı programlarda programın bütününün içinde çok az bir yer
kaplarken; bazılarında neredeyse tamamından oluşur.
Aslında tamamı stüdyo dışında yapılan çekimlerden oluşan programa aktüel program
demek daha doğru olur. Örneğin, 60 dakikalık bir programın tümü aktüel olarak çekiliyorsa,
ve bu program tamamen VTR’den oluşuyorsa adı, aktüel programdır. Çünkü programların
çekim yerleriyle ilgili sınıflandırmada stüdyo programı ya da aktüel program şeklinde bir
sınıflandırma vardır.
VTR çekiminde önemli olan, konu ve programın içeriği düşünüldüğünde VTR’ye
gerek olup olmadığına karar verilmesidir. Karar verildikten sonra stüdyo programlarının
uzun olması durumunda, dışarıdan ek görüntülerin, ; yani başka mekândan görüntülerin,
diğer insanların görüşlerinin yer aldığı görüntülerin VTR olarak yayına verilmesi programa
renk katacaktır. Özellikle uzun süreli stüdyo programları durağandır. Sohbet programlarında
çok fazla kamera hareketi de yapılmadığı (ve yapılmaması gerektiği) için; VTR’ler daha
hareketli, canlı, renkli bir hava oluşturur. VTR’ler, programın sıkıcılığını alır. Burada
önemli bir nokta da VTR’nin süresidir. Ne seyirciyi sıkacak ve programdan koparacak kadar
uzun olmalı; ne de reklâm gibi çok kısa olmalıdır. Yönetmenin seyirci gözüyle bakarak
algılanabilecek uzunlukta VTR’ler hazırlaması gereklidir. Örneğin, 45 dakikalık bir stüdyo
programında, bir VTR’nin aralıksız 20 dakika olarak yayına verilmesi doğru bir yaklaşık
yaklaşım değildir. VTR’de verilecek konu uzun sürecekse, bunu birkaç parçaya bölerek
vermek, örneğin 3-4 dakikalık bölümlere ayırmak daha doğru olur.

1.3. VTR Çekimi Ön Hazırlıkları
Doğaldır ki programın
türüne ve içeriğine göre yapılacak
çekim hazırlıkları da değişkenlik
gösterir. Bazen bir kamerayla
çekime çıkılabileceği gibi, bazen de
çok donanım gerektiren çekimler
olabilir. Örneğin, çekim izinleri, eğer
şehir dışında yapılacak bir çekimse
ulaşımla ilgili rezervasyonların
yapılması konaklama yapılacak,
yemek
yenilecek
yerlerin
belirlenmesi vs. gerekebilir.
Resim 1.3: Dış çekim hazırlığı

Öncelikle çekime çıkılmadan önce, yapımcı-yönetmen ve ekibin diğer üyelerinin
programın içeriğiyle ilgili bir toplantıyla içerik planlaması yapması gerekliidir. Bu bazı
programlarda, program öneri aşamasında belirlenirken, bazı programlarda haftalık,
bazılarında da günlük yapılabilir. Planlama toplantısında, programın içeriğinde hangi
konuların nasıl işleneceği, bunun için kimlerle, nerede, nasıl görüşüleceği vb. konular
görüşülür.
5

1.3.1. Günlük Magazin Programları
Örneğin günlük yayınlanan bir kültür-sanat programımız olduğunu varsayalım.
Genelde, magazin programları (magazin Magazin programı günümüzde anlaşıldığı gibi
paparazzi programı değildir.) gündemi takip ettiği için televizyon kanallarına sergi haberleri,
açılış davetiyeleri, bunun gibi kültür-sanat faaliyetleriyle ilgili bilgiler faksla, elektronik
postayla veya davetiyle gelir. Program tanındıkça çeşitli kaynaklardan bilgi akışı
kendiliğinden devam eder. Programın danışmanı varsa danışman tarafından konuyla ilgili
bilgi toplanır, konunun çekilip çekilmeyeceği, çekilecekse nasıl bir yaklaşımla çekileceği
belirlenir. Daha sonra hangi gün yayınlanacağı belirlenerek bununla ilgili çalışmaya başlanır.
Öncelikle telefonla yetkili kişilerden bilgi alınarak olayın içeriği daha ayrıntılı bir
şekilde öğrenilir. Bu konu için kiminle veya kimlerle görüşülecekse; yani kiminle çekim
yapılacaksa randevu alınır. Genelde magazin, kültür-sanat programlarıyla ilgili mekân
araştırması önceden yapılmaz. Bunun için zaman yoktur. Ancak belgesel, türündeki
programların çekim yerleri önceden araştırılır. Zaten bu çekim mekânları sergi çekimleri,
kişi portreleri, sanatçıların evleri, açılışlar, kitapçılar, tiyatrolar vb.dir. Bu mekânlar sürekli
gidildiği için bilinir. Eğer bilinmiyorsa, ilk kez gidilecek bir mekânsa mutlaka telefonla
özellikleri öğrenilmeli ve ona uygun teknik donanım götürülmelidir.

1.3.2. Belgesel Programlar
Belgesel programlar gibi daha uzun çalışma gerektiren çekimlerde, seçilen konu
üzerinde çekimlerden aylar önce yoğun bir ön çalışma yapılır. Yapımcı ve/veya yönetmen
danışman, metin yazarı gibi kişilerle çalışmaya başlar. Ortaya bir süre sonra programın
iskeleti çıkar. Bu iskelet sonrasında görüntü yönetmeni ve programın müziklerini yapacak
kişiyle de görüşülür. Müzik daha sonra
yapılacaktır ama nasıl bir müzik olacağı
fikri üzerinde müzisyenle görüş alışverişinde
bulunulur.
Görüntü
yönetmeniyle belgeselin dili, ele alınış
biçimi belirlenir. Eğitim, siyasi,
nostaljik vs. amaçlar mı güdülecek,
yoksa klasik bir belgesel çekimi mi
olacak,
genel
formatı
üzerinde
anlaşmaya varılır.
Resim 1.4: Çekim hazırlığı

Yarı dramatik belgesellerde, tek fark, programda oyunculara da yer verilmesidir. Ön
hazırlıklar yukarıdaki gibidir, ek olarak oyuncu seçimi ve provalar yapılır. Çok sayıda
oyuncu kullanılacaksa, dış çekimlerde jeneratöre gerek ihtiyaç olacaktır. Dış mekân dağ başı
gibi bir yerse, jeneratör mutlaka gereklidir. Şaryo, steady-cam, monitör, ışık ve ses
donanımları vb. araç-gereç, bütçenin olanakları da dikkate alınarak çekime götürülecekler
listesine eklenir.

6

Bu tür çekimlerde sinemada, kliplerde, dizilerde olduğu gibi dönem dönem
benimsenen modalar, çekim teknikleri de etkili olur. Örneğin, şimdiki belgesel çekimlerinde,
çok daha doğal bir ortam, mekânı olduğu gibi vermek önemlidir. Mekânda, insan eliyle
yaratılmışlık duygusu yaratmadan, örneğin drama ışığı yapılmadan, olabildiğince gerçek bir
hava vermek tercih edilmektedir. Doğal olarak bu tarzda malzeme ihtiyacı da değişir.
Prodüksiyon hazırlıkları da, çekim öncesi çalışmalar içinde önemli bir yere sahiptir.
Bütçesi büyük belgesellerde, prodüksiyon amiri organizasyonda en önemli kişilerden
birisidir. Yapımcı adına mekân, yemek-içmek, konaklama, ulaşım koordinasyonu
prodüksiyon amirine aittir. Bu çalışmalar doğrudan çekimi etkileyen faktörler değildir; ancak
aksaması dolaylı olarak ekibin çalışmasını olumsuz etkileyeceği için çok önemlidir. Ekibin
hangi araçla (uçak, tren, kurum aracı vb.) çekim yerine ulaştırılacağı, nerede kalacağı, nerede
yemek yeneceği gibi konular, programın bütçesine göre araştırılır. Programın bütçesi azsa
veya yeterli değilse gidilen yerin resmi kurumlarıyla (belediyeler, valilikler) görüşülerek;
misafirhaneler, sosyal tesisler, öğretmen evleri vs. gibi yerlerde konaklama olanakları
araştırılır.
Dramatik unsur bulunmayan belgesellerde, ekip sayısı azdır. Ekip genellikle
yönetmen, yönetmen yardımcısı, danışman, sunucu, kameraman, kameraman yardımcısı, ışık
tasarımcısı ve ses teknisyeninden oluşur. Bazen bir yönetmen, bir yönetmen yardımcısı, bir
de kameramanla da çekime çıkıldığı olur. Genellikle programların içinde yayınlanacak
VTR’lerin çekimlerinin yapıldığı aktüel çekimlerde tür dar ekiplerle gerçekleştirilir.
Çekime götürülecek malzemeler arasında en önemlilerinden biri de kasettir. Çekime
gidecek kameranın türüne göre kaset temin etmek önemlidir. Kamera Betacam SP, Digital
Betacam, DV vb. olabilir. Çekime gidilirken
kameraya uygun kaset temin etmek gereklidir.
Çekim yapılacak konunun süresi de öngörülüp,
çekime kaç kaset götürüleceğine karar verilir.
Mutlaka, kullanılacak olan kasetlerin dışında,
yedek kaset de götürülmelidir. Kasedin bozuk
olup olmadığı çekime çıkılmadan önce,
izlenerek kontrol edilmelidir. Kullanılmış
bantların, çekime gitmeden önce başa sarılması,
çekim yerinde boşu boşuna akü harcanmasını
önleyecektir.
Resim 1.5:Kullanılmış bantlar çekime çıkılmadan önce başa sarılmalıdır.

Çekim yerine gitmeden önce görüşülecek kişiyle randevu saatini teyit etmek, adresi ve
telefon numarasını mutlaka not etmek, çekime götürülecek metin, soruların yer aldığı not
defterini almayı unutmamak çok önemlidir. Teknik ekibe de tek tek çekimle ilgili bilgi
vermek, ne tür ışık ses, objektif, filtre kullanılacağını hatırlatıp buna göre malzeme
getirilmesini sağlamak önemli ayrıntılardır. Dış mekânda iklim koşullarına göre rüzgâr
başlığı, kamera için yağmurluk vs. almak gerekebilir.
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Resim 1.6: Açık alanda yapılacak çekimlerde kullanılan rüzgar başlıkları

Eğer kurumda bu tür teknik donanımlar için bir form kullanılıyorsa, form belirli bir
süre önce tam olarak doldurulup, yine de çekime gidilmeden bu malzemelerin temin edilip
edilmediği yönetmen tarafından kontrol edilmelidir. Çekime gidecek ekiple randevu saati
konusunu teyit etmek, nerede saat kaçta buluşulacağını netleştirmek gereklidir. Randevu
saatine sadık kalmak, çekimin sağlıklı yürümesi açısından çok önemlidir.

1.4. VTR Çekimi Yapılması
Yazarlarla, sporcularla, siyasetçilerle vs. ilgili bir programsa, konuk kişilerin
kendilerini iyi ifade edebilecekleri mekânlarda çekim yapılması en doğrusudur. Tabii ki, bu
mekân çekim yapmaya uygun bir ortamsa. İçeriğin önemli olduğu programlarda, konuşma
ön plandadır. Konuşmaya bağlı olarak da fotoğraf çekimleri, eldeki doküman çekimleri
yapılır. Bu tür çekimlerde kişi ya bir mekânda oturur ya da görsel zenginliği olan yerlerde
yürüyerek konuşturulur. Böylece daha estetik bir hava yaratılmış olur.
Aktüel çekime çıkıldığında, çekimini yapacağımız konu bir insansa, nasıl bir çekim
yapılacağı, çekimin amacı, nerede hangi
açılardan çekim yapılacağı, konuşmanın
içeriği, süresi gibi konularda önceden
kendisine bilgi verilir. Bu arada yönetmen
ve kameramanın iş birliğiyle çekim
yapılacak yerin konumu belirlenir, ortam
çekim
yapılacak
hale
getirilir.
Konuşmacının (eğer varsa sunucunun)
duracağı alan, duruşu, bakış yönü
belirlenerek o bölgeye uygun ışık yapılır.
Filtre kullanmak gerekiyorsa ışık görevlisi
tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.
Resim 1.7: Yönetmen monitörden kameranın aldığı görüntüyü denetler.

Kamera sabit çekim yapacaksa, kameranın yeri belirlenir. Hareketli kullanılacaksa
hareket edeceği alan gözden geçirilerek, engeller ortadan kaldırılmaya çalışılır. Çekime
başlanmadan önce, test-ton (color bar ve ton kaydı) kaydı yapılır. Önceki konumuzda
belirttiğimiz gibi kasedin başa sarılı olması hem zaman kaybını hem de enerji kaybını önler.
Kameraman, mekânla ilgili kendisini ilgilendiren uyarıları yaptıktan sonra, kamera ayarlarını
yapar. Burada en önem kamera ayarı, white-balans yani beyaz ayarıdır.
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Her mekân değişikliğinde (iç mekândan dış mekâna, dış mekândan iç mekâna) ışık
değiştiği için doğru renk elde etmek açısından beyaz ayarı yapılmalıdır.
Konuşmacıya, ses teknisyeni tarafından konuya uygun olarak seçilmiş mikrofon
takılarak ses kontrolü yapılır. Çevrede, çekimin sağlıklı yapılmasını engelleyecek sesler
varsa gerekli düzenlemelerle önlenmeye çalışılır. Örneğin, telefonların kapatılması, zile
basılmasının engellenmesi, çevredeki kişilerin uyarılması ve hatta belirli bir süre araç
geçişinin engellenmesi gibi.…

Resim 1.8 Bazı aktüel çekimler doğal ev ortamında yapılır.

Bazı çekimlerde yönetmen, kameramanın yaptığı çekimi monitörden ve kulaklık
kullanarak takip ederek, hem kameramanın çektiği görüntüyü görme ve hem de kayıt sesini
duyma ihtiyacı hissedebilir. Bu sağlıklı bir yöntemdir. Çünkü bazen kameramanın yaptığı bir
çerçeve ya da bir kamera hareketi yönetmenin istemediği bir sonuç yaratabilir. Bunu
çekimden sonra görmek, sonucu pek değiştirmeyecektir. Ancak yönetmen çekim anında
bunu monitörden izlerse, müdahale olanağı vardır ve çekimi istediği gibi yönlendirebilir.
Eğer monitörsüz çıkılan bir çekimse çekim ölçeklerini kameramana önceden vermek daha
doğru olur. Örneğin, “Girişte sunucunun şu cümlesinden sonra bel plana geç” gibi. Ayrıca,
çekim aralarında bantların izlenerek kontrol edilmesi de doğru bir yoldur. İzleme yapacak
zaman olmayan, çok çabuk montaja girilmesi gerektiği durumlarda çekim sırasında time
code alınmalıdır. Time-code alırken, kasedin hangi dakikasında hangi çekimin yer aldığı
bilgileri yazılır, bu kurgu sırasında istenen görüntünün nerede olduğunu aramadan bulmayı
sağlar.
Devamlılığın, çekimle ilgili notların yönetmen yardımcısı tarafından not alınması
önemlidir. Örneğin, soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen çekimlerde, kameranın son
çekiminde konuşmacının son sözleri, saçının şekli, gözünde gözlük olup olmaması gibi
detaylar, devamlılık gerektirdiği için not alınmalıdır. Yeniden kayda girildiğinde, bunlar
aynen sağlanarak çekime devam edilir. Aksi takdirde izleyici bu görüntüleri kurgulanmış
olarak seyrettiğinde, aynı kişiyi aynı yerde, bir soruda gözlüklü, diğer soruda gözlüksüz
görünce rahatsız olacaktır. Özellikle dramatik yapımlarda bu görevi devamlılık yazmanı
üstlenir. Devamlılıkta hava durumu da önemlidir. Çekime başlanıp ara verildiğinde havada
belirgin bir değişiklik olmaması gerekir. Güneş’in yönünün değişmesi, gölgeleri ve ışığı
etkileyecektir.
9

Hava bulutluysa bir güneşli gGüneşli bir bulutlu çekim yapılması ışık sıçramasına yol
açacaktır. Devamlılık yazmanı, birbirini izleyen çekimler arasındaki devamlılık
detaylarından sorumludur.
Aktüel çekimde dış mekân ve iç mekân varsa ve bir günde çekim yapılacaksa, güneşin
gGüneş’in sert olduğu saatlerde iç çekimleri yapmak, güneşin gGüneş’in daha azaldığı
saatlerde de dış çekimleri yapmak daha doğru olur. Güneş’in tam tepede olduğu öğle
saatlerinde genellikle çekim yapılmaz. Ya da yağmur yağıyorsa iç çekimleri önce
tamamlayıp, yağmurun yağmadığı saatlerde dış çekimi yapmak gerekir. Bu nedenle çekim
saatleri hava koşulları da dikkate alınarak planlanmalıdır.
Daha önce de söz ettiğimiz gibi, televizyon çekimlerinde zaman zaman moda
diyebileceğimiz çekim biçimleri tercih edilir. Günümüzdeki modada dış çekimlerde sunucu
ve konuğun ayakta, ;yani hareketli olduğu çekimler tercih edilmektedir. Kameramanın
elinde veya omzunda hareketli çekim yaptığı bu tarzda, yönetmen daha önceden
kameramanla ne istediği konusunda anlaşır ve kameramanı özgür bırakır. Önemli olan
abartılı, yapay, dikkati dağıtacak kamera hareketlerinin olmamasıdır. Ayrıca daha da
önemlisi bu, kameramanın profesyonelliğinin gerekli olduğu bir çekim türüdür. Hareketli
kamera kullanımı her kameramanın yapabileceği bir şey değildir. Kamerayı sarsmadan
çekim yapabilmek, doğru hızda hareket ettirmek, doğru açıları yakalayabilmek çok önem
kazanır. Yönetmenin kameramana güvenerek isteyebileceği bir çekim türüdür.

1.5. VTR Kurgusunun Yapılması ve Uygun Ortama Kaydedilmesi
Program kurgusu için, belli bir süre öngörülerek önceden bir montaj seti talep
edilir. Kurgu esnasında programla ilgili her bölümün görüntü montajı yapılıp gerekli ses,
müzik ve efektler yerleştirildikten sonra yayın bandı hazırlanır.
Çekim sonrasında, televizyon kanalına
dönüldüğünde, kurguya girmeden önce
yapılacak bazı hazırlıklar vardır. Bir sonraki
modülümüzde
daha
ayrıntılı
olarak
işleyeceğimiz için kurgu ve kurgu öncesi
hazırlıkları
sadece
kısaca
vermekle
yetineceğiz. Televizyon kanalına dönüldükten
sonra ilk işimiz, aktüel çekimde elde ettiğimiz
görüntüleri, kurgu öncesinde kabaca izlemek,
bir yandan da teknik ve estetik açıdan kontrol
etmek olmalıdır.
Resim 1.9: Kurgu öncesi izleme yapılarak timecode alınır.

Kurgu yapılacak setin ihtiyaçlarına ve özelliğine göre kurguya başlamadan önce
yapılacak çalışmalar da değişiklik gösterir. Bu arada, kurguya başlamadan önce time-code
almak, montaj seti başında geçirilecek süreyi azaltmak ve cihazların boşu boşuna çalışmasını
önlemek açısından neredeyse bir zorunluluktur. Çünkü kurguya başlandığında size verilen
bir süre vardır ve bu süre içinde kurgunuzu tamamlayıp, seti sizden sonraki program ekibine
teslim etmeniz istenecektir. Bu nedenle detaylı bir time-code almak, bunun yanı sıra bazı
notlar alarak kurguya girmek, zaman tasarrufu sağlayacaktır.
10

Eğer kurgu, bilgisayarda (non lineer) yapılacaksa izleme yapılan bantların timecode’ları alınarak montajlanacak görüntülere karar verilmesi ve bu görüntülerin bilgisayar
ortamına aktarılması (import edilmesi) gerekecektir. Bütün görüntülerin bilgisayara
yüklenmesi, çalışmanın süresini uzatacağı ve bilgisayar hafızasını gereksiz yere dolduracağı
için tercih edilmez. Görüntü miktarı arttıkça bunları bilgisayara aktarma süresi de arttığı için,
seçilmiş bölümleri aktarmak ayrıca zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Resim 1.10: VDR cihazıyla yapılan bir kurgu

Lineer kurguda öncelikle bantların çok iyi izlenip time-code’larının alınması gerekir.
Yapılacak montajın türüne göre ya bir kopyayla, yani kameranın kayıt yaptığı kasetle, ya da
iki kopyayla kurguya girilir. Cut montaj yapılacaksa, tek kopya yeterlidir, zincirleme (miks)
geçiş yapılacaksa aynı bandın bir kopyasının daha çıkarılması gerekecektir.
VTR’nin kurgusunda kullanacağımız müziğin seçimi de, eğer müziğe göre kurgu
yapılacaksa önceden yapılmalıdır. Eğer kurgu metne göre yapılacaksa, metin kurguya
başlamadan önce seslendirilmelidir. Burada tercih yönetmenindir. Yönetmen ister kurguyu
metinle birlikte tamamlayıp müziği sonradan döşer; ister müziğe göre kurgu yapıp, metni
daha sonra ekler.
Montajın türü ne olursa olsun muhakkak yönetmen nasıl bir kurgu yapacağını
kafasında tasarlamalıdır. Her yönetmenin belli bir tarzı vardır. Daha doğrusu, VTR’ler belli
bir programda kullanılacaksa o program için özel bir format oturtmak gerekir. Örneğin, bu
bir kültür sanat programıysa, her VTR’de belli bir tarzda müzik kullanmak, seslendirmeyi
mümkünse hep aynı kişiye yaptırmak, kurguda bir tarz oluşturmak, alt yazı kullanılacaksa,
örneğin sunucunun, konuğun isimlerinin yazılması sırasında programa özgü bir kuşak
oluşturmak gerekir. Bu bir sinema programıysa sinemayı çağrıştıran, örneğin film
karelerinden oluşmuş bir kuşak tercih edilebilir. Bir yemek programıysa, kuşakta aşçı
şapkası, dumanı tüten bir tencere vs. kullanılabilir. VTR’nin başında ilk saniyelerde
VTR’nin neyi anlatacağını özetleyen kısa kısa planlardan ve en güzel görüntülerden oluşmuş
bir anlamda VTR’nin özeti hazırlanabilir. Bu, izleyiciyi çekmek için bir yöntem olarak tercih
edilebilir.
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Bu yöntemi programın tümünün özetini vermek amacıyla da kullanabiliriz. Genelde,
sunucular programın açılışında sözlü olarak programda neler olacağını izleyiciye anlatır, ;
fakat bunu görüntülerle birlikte yapmak, işimiz televizyonculuk olduğuna göre, daha etkili
olur. Bunu bir gazete haberinin spotu gibi düşünebiliriz. İzleyici ne izleyeceğini bilmeli,
izleyiciyi çekmek amacıyla hazırlanan bu bölümde, biraz hızlı bir müzik, daha canlı bir
kurgu tercih edilir.
Uzun bir VTR olacaksa planların arasına cıngıllar, konuyla ilgili detaylar konarak
daha modern bir hava yaratılabilir. Bu; görsel zenginlik sağlamak, hareket katmak amacıyla
günümüz televizyonculuğunda çok sık kullanılan tekniklerdendir.
VTR’nin kurgusu tamamlanıp, ses, müzik ve varsa altyazı da eklendikten sonra
bandımız artık, yayına hazırdır. Eğer kurgusunu yaptığımız VTR, canlı bir programın içinde
kullanılacak görüntülerden biriyse, diğerleriyle birlikte tek bir banda toplanır. Üzerine
içindeki görüntülerin time-code’ları, toplam süreleri, VTR’nin içeriği gibi bilgiler yazılır. Bu
bant, yayın öncesinde VTR operatörüne teslim edilerek, canlı yayın sırasında akış sırasına
göre yayına verilir.
Bazen kurgusunu yaptığımız görüntüler, banttan yayınlanacak bir programın tamamı
olabilir. Bu da bir yayın bandıdır. Üzerine, programın adı, yayın tarihi, süresi, yönetmeni
gibi bilgilerin yazıldığı bir etiket yapıştırılır.
Televizyon kuruluşlarında bir denetim mekanizması vardır. Bu, TRT gibi kamusal
yayıncılık yapan bir kurumda, çok önemli bir süreçtir. Program kurguya girmeden önce,
kullanılacak metinler önce metin denetime sunulur. Metin içerik olarak ve Türkçe’’nin
kuralları dikkate alınarak incelenir. Gerekli çıkarmalar, eklemeler, düzeltmelerden sonra
metin yeniden yazılır ve daha sonra seslendirilir. Yayın bandı halini aldıktan sonra da bu kez
görüntü denetimine tabi tutulur. Buradaki denetim teknik değil, daha çok içeriksel bir
denetimdir. Programdaki görüntülerin uygunluğu, konuşmacıların, röportaj yapılan kişilerin
söyledikleri, verdikleri mesajlar, belirli kıstaslar dikkate alınarak izlenir. Hazırlanan rapora
göre, gerekli düzeltmeler varsa yapılır, yoksa bant aynen yayına teslim edilir.

1.6. Arşiv Görüntülerinden Oluşturulan VTR Bantları
Zaman zaman, konuyla ilgili çekime çıkılmadan, arşiv görüntüleriyle VTR hazırlamak
durumunda kalınabilir veya tercih edilebilir. Arşiv görüntüleri, kuruma ait eski programlar,
özel kişilerin elindeki dokümanlar, eski fotoğraflar, eski dergiler, gazete kupürleri, eski
filmler ve kitaplardan oluşur.
Örneğin, ünlü bir kişinin ani ölümünün ardından hazırlanması gereken bir belgesel, bu
tür çekimlere örnek verilebilir. Tabii bu tür bir belgeselde, aralara yeni çekimler yapılarak da
(örneğin Örneğin, o kişinin ardından yakınlarının, ünlülerin söyledikleri sözleri içeren
röportajlar vs.) zenginleştirmek mümkündür. Ya da eski İstanbul’u anlatan bir VTR
hazırlanması gerektiğinde, yapılacak iş, arşive başvurmaktır. Eski fotoğraflar, kitaplardaki
İstanbul fotoğrafları, gazete kupürleri, eski televizyon programlarından görüntüler, eski Türk
filmlerinin İstanbul görüntüleri başvuracağımız kaynaklardır.
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Böyle bir VTR’nin oluşturulma süreci şöyle işler:
Öncelikle ilk iş konuya ve nasıl işleneceğine, ne tür bir kurgu yapılacağına karar
vermektir. Konuya karar verildikten sonra arşiv taraması yapılarak elde olan edilen
malzemenin dökümü çıkartılır. Bütün bantlar tek tek izlenir. Notlar alınır. Bu izlemenin
sonucunda, programın iskeleti oluşur. Bazen kurum dışındaki kişilerden, diğer televizyon
kuruluşlarından ve bazı kuruluşlardan görüntü temin etmek de gerekebilir. Görüntülere
ulaştıktan sonra, programla ilgili yeniden bir şekillenme oluşacaktır.
Örneğin, arşiv görüntülerinden yararlanarak turizm ve tanıtım amaçlı bir Türkiye
belgeseli hazırlayacak olalım. Öncelikle nerelerden görüntü elde edilebileceği konusunda bir
görüş alışverişinde bulunmakta, fikir almakta yarar vardır. Daha sonra görüntülerin
toplanması, dışarıdan temin edilecekse sözlü veya yazılı olarak bu izinlerin alınması
gerekecektir. Söz konusu arşiv görüntüleri video görüntülerinden oluşuyorsa, birer kopya
almak amacıyla aktarmalar yapılır. Belge, katalog, fotoğraf gibi dokümanlardan oluşuyorsa,
bunlar kameraya kaydedilir.
Artık görüntülerin tümü elimizdedir. Bu görüntüler izlenerek yeniden gözden geçirilir.
Hangi görüntünün nerede kullanılabileceği, görüntülerin sıralaması, giriş ve final önemli
olduğu için nasıl bir başlangıç ve final yapılacağı planlanır. Burada değişik kalitede ve
teknik özellikteki görüntülerden yararlanılacağı için yapılacak montaj daha zorlu olabilir. Bu
izlemeler yapılırken, görüntü kalitesi açısından uygun olmayanların da elenmesi
gerekecektir. Zaman zaman VHS gibi nispeten görüntü kalitesi kötü bir bant kaydı elimize
geçebilir. Bu görüntüleri, mümkünse kullanmamak en doğrusudur.
Görüntüler önceden kurgulanmış olduğu için renkleri, değişik objektif türünde
çekilmiş olması, değişik filtrelerle çekilmiş olması gibi zorlukları vardır. Zaman zaman bu
görüntülerin renkleri, parlaklığı, kontrastlığıyla kurguda oynanarak istenen seviyeye
getirilebilir. Önemli olan bu görüntülerin izlenecek kalitede olmasıdır.
Bazı durumlarda ise görüntü kalitesi ikinci planda kalabilir. Örneğin, Atatürk’le ilgili
veya Kurtuluş Savaşı’yla ilgili yapılan bir belgeselde, yayın kalitesinde görüntü kullanmayı
beklemek söz konusu bile olamaz. Hatta Atatürk’ün de bulunduğu, titreyen siyah-beyaz bir
savaş görüntüsü vb. belgeselin amacına daha uygun düşen bir hava yaratılmasını da sağlar.
Çünkü bu görüntüler az olduğu için çok değerlidir, daha önce yayınlanmamış o dönemlere
ait sararmış bir fotoğraf karesi, pırıl pırıl bir televizyon görüntüsünden çok daha fazla şey
anlatır.
Hazırlanacak VTR, müziğe göre kurgulanacaksa müzik önceden seçilmelidir. Müziğin
ritmine göre, iniş çıkışlarına göre, hatta vurgusuna göre bir kurgu yapılması daha etkili olur.
Müziğe göre kurgu yapılacaksa burada önemli olan eldeki görüntü malzemesinin çok
olmasıdır. Eğer elde az malzeme varsa, planlar uzun kullanılacaktır ve müziğe göre kurgu
yapılması zordur. Müzik vurgusuyla geçiş türü de birbiriyle desteklenir. Görüntü efekti
kullanılıp kullanılmaması yönetmenin inisiyatifindedir.
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Genel hatlarıyla metin de kurgudan önce oluşturulur. Ancak kurgu bittikten sonra,
görüntülerin süresine göre metnin son hali tekrar yazılır. Daha sonra seslendirme aşamasına
sıra gelmiştir. Belgeselin seslendirilmesinde kadın sesi mi, erkek sesi mi, yoksa her ikisinin
mi kullanılacağına karar verilir. Önemli olan programa uygun sesi seçmektir. Örneğin, bir
doğa belgeselinde, yumuşak, duru bir ses kullanmak gerekirken; bir kişinin ölümünün
ardından hazırlanan VTR’nin seslendirmesinde biraz hüzünlü bir ses kullanmak
gerekecektir. Burada seslendiren kişi, sesini metne göre ayarlayarak da bunu sağlayabilir.
Kullanacağımız sesi, tiyatro sanatçılarından seçersek, daha başarılı bir sonuç elde etmiş
oluruz. Daha sonra seslendirilmiş metin, kurgulanmış görüntülerin altına döşenerek kurgu
tamamlanmış olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMAL FAALİYETİ

İşlem Basamakları
 Dış çekimleri (VTR çekimlerini)
inceleyiniz.
 VTR çekimi gerektiren programların
neler olduğunu tartışınız.
 VTR çekimi ön hazırlıklarının neler
olduğunu sıralayınız.
 VTR çekimi gerçekleştiriniz.
 VTR kurgusunu yaparak uygun ortama
kaydediniz.
 6-Arşivlerden yararlanarak VTR’ler
oluşturunuz.

Öneriler
 Televizyonlarda izlediğiniz
programlardan hangilerinde VTR
çekimlerinin yer aldığını inceleyiniz. Bir
televizyon yönetmeni veya yönetmen
yardımcısıyla VTR’lerin nasıl
hazırlandığını öğrenmek amacıyla
görüşme yapıp,, bilgilerinizi sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Sınıfta, ekip oluşturarak dış çekimler
gerçekleştiriniz.
 Elinizdeki arşiv görüntülerinden (örneğin
Örneğin, ailenizle ilgili video görüntüleri,
eski fotoğraflar vs.), bütünlüğü olan bir
VTR hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarınıcümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

VTR’ler, genellikle stüdyo dışı ortamlarda yapılan çekimlerin kurgulanmasından
oluşur.

(

)DOĞRU

(

)YANLIŞ

2. Televizyonun ilk yıllarında programlar, sinema filmi kamerasıyla çekilip daha sonra VTR
cihazına takılarak yayınlanırdı.
(

)DOĞRU

( )YANLIŞ

3. Dramatik unsur bulunmayan belgesellerde, ekipteki kişi sayısı çok fazladır.
(

)DOĞRU

( )YANLIŞ

4. Her mekân değişikliğinde, ışık değiştiği için beyaz ayarı yapılmalıdır.
(

)DOĞRU

( )YANLIŞ

5. Güneş’in tam tepede olduğu öğle saatlerinde genellikle çekim yapılması tercih edilmez.
(

)DOĞRU

( )YANLIŞ

6. Çekim tamamlandıktan sonraki en önemli iş, kasetlerin üzerine bilgilerin yazılması ve
güvenliğinin sağlanmasıdır.
(

)DOĞRU

( )YANLIŞ

7. Timecode’u kurgu sırasında almak, montaj seti başında geçirilecek süreyi azaltır.
( )DOĞRU
( )YANLIŞ
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

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

16

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Pilot çekim ile soğuk ve sıcak provalar yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bir televizyon programı öncesinde, sıcak provalarda neler yapıldığını inceleyiniz.
Çeşitli televizyon programlarına katılarak, yapılan çalışmaları inceleyiniz.

2. SOĞUK VE SICAK PROVALAR
2.1. Prova Yapma Amaçları
Televizyon yapımlarında en değerli şeylerden biri, stüdyoda prova ve çekimler için
ayrılan zamandır. Bu nedenle, stüdyo zamanını en verimli biçimde kullanmak önemlidir.
Bunu gerçekleştirmenin başlıca yolu, yönetmenin gösteriyi tam anlamıyla planlamış
olmasına bağlıdır. Sette nelerin bulunması istendiği, istenilen şeylerin yerleri, programa
katılanların hareket ve trafiği, izleyiciye neyin ve nasıl gösterileceğinin çekim çekim
bilinmesi, bu çekimleri alabilmek ve kaliteli ses düzeyini tutturabilmek için kameraların,
boom veya diğer mikrofonların durum ve konumları kesin olarak önceden çalışılmış ve
saptanmış olmalıdır. Tüm bunlar önceden düşünülüp planlandığı takdirde stüdyo zamanı
ekonomik bir şekilde kullanılmış ve daha başarılı bir çekim yapılmış olur. Özellikle
stüdyoların sınırlı bir süre için kiralandığı durumlarda, bu planlama daha çok önem kazanır.
Stüdyo televizyon kanalına ait olsa ve kiralama ücreti ödenmese bile, bir stüdyonun tüm
cihazlarıyla (kameralarKameralar, ışıklar, klimalar, kontrol odaları vs.) bir saat fazladan
kullanılması, çok yüksek enerji harcanması anlamına gelir. Stüdyonun enerji tüketimi,
televizyon kanallarının en önemli maliyetlerindendir.
Kamera kartları hazırlanmadığı durumlarda, kameramanların yönetmenle çekimler
konusunda anlaşması, yönetmenin kameramandan nasıl görüntüler istediğini anlatması,
kameramanın da nereden hangi çekimi alabileceğini görmesi açısından provalar önemlidir.
Çekim bir bant kayıt ise prova yaparak kayda girmek, programın daha kısa sürede
tamamlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca hataların kayıttan önce görülmesi ve önlem alınması
açısından prova önemlidir. Canlı yayınlar için prova çok daha önemlidir. Özellikle şov,
müzik-eğlence programlarında ses provası, enstrümanların provaları olmazsa olmaz bir
çalışmadır.
Prova odalarının yetersizliği, sanatçıları uzun sürelerle soğuk provalara getirmenin
güçlüğü ve sıcak provalar (kameralı provalar) için ayrılan stüdyo zamanının azlığı gibi
sorunlarla hemen her televizyon istasyonunda karşılaşılır. Bütün bu olumsuz unsurların
giderilmesi, mükemmel bir planlamayla mümkün olabilir.
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Her yönetmen söz konusu planlamanın nasıl yapılacağını ve bu planın programda
görevli diğer elemanlar ve teknik ekip tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için ortak bir dile
nasıl döküleceğini bilmek zorundadır. Yönetmen:,





Programı önce kâğıt üzerinde planlamalıdır.
Bu planı dekoratör ve teknik ekibin ana elemanlarıyla tartışıp kesinleştirmelidir.
Kesin bir stüdyo planı hazırlamalıdır.
Teknik isteklerin, aksesuarın, grafik vb. isteklerin eksiksiz bir listesini
hazırlamalıdır.

Programla ilgili tüm kişilerin görevlerini de içeren bir çekim metni hazırlanmalı
ve görevli her kameraman için birer kamera kartı hazırlanmalıdır.
Mevcut koşullar altında böyle ayrıntılı bir sistemi uygulamaya sokmak çok güç
olabilir. Yine de bu sistemin her televizyon istasyonunda yapılmasını ideal olarak görmek,
yapmaya çalışmak gerekir. Bir yönetmen en güç koşullar altında bile program için basit,
temel bir stüdyo planı ile zamanlaması kesin olarak saptanmış bir akış planı çıkarabilir. Bu
iki temel işlemin asgari bir düzeyde olsun yerine getirilmiş olması, stüdyonun, ekibin ve
programa katılan tüm kişilerin zamanından ve gereksiz emek harcanmasından tasarruf
sağlayabilir.

2.2. Reji Toplantısı
Yönetmenin isteklerinden ekibin kilit elemanlarının bilgi sahibi olmasını sağlamak
amacıyla yapılır. Programda neler, nasıl olacaktır, yapılacak hazırlıklar konusunda teknik
ekibin görüşleri nelerdir? Kamera sayısı ve ne tür kameralar kullanılacağı, kameralarda
bulunması gereken objektif türleri, mikrofon sayısı ve türleri, stüdyo monitörlerinin sayısı
vb. istekler netleştirilir. Bunlar daha çok planlama toplantısında, genellikle yayına yeni
başlayacak programlar için kullanılır. Fakat bu kadar detaylı olmasa bile, önemli
programlarda her yayın öncesi planlama toplantısına benzer reji toplantıları yapmak yararlı
olacaktır.
Toplantının ne zaman düzenleneceği, program türüne göre değişiklik gösterir.
Örneğin, drama türündeki bir programda stüdyo gününden en az bir ay önce toplanmak
gerekirken; haftalık bir magazin programında 2-3 gün önce bir toplantı yapmak yeterlidir.
Reji toplantısına, yönetmen, yönetmen yardımcıları, dekor tasarımcısı, ışık yönetmeni, ses
yönetmeni, teknik yönetmen katılır. Program türüne ve zorluğuna göre davet
edilebileceklerin sayısı da değişir. Bu kişilerin dışında makyöz, kostüm sorumlusu,
kameramanlar, resim seçici gibi kişiler de dâhil olabilir.
Reji toplantısının amaçları şunlardır:


Programın biçimini, özelliklerini ve değişik sahnelerde neü tür bir atmosfer
gerektiğini herkese açıkça anlatmak: güçlü anahtar ışık (parlak), zayıf anahtar
ışık (karamsar), gündüz, gece, ciddi, eğlence… Bunlar sahnenin ve gösterinin
havası hakkında birşeyler söyleyen kelimelerdir.



Işık ve ses görevlilerinin, oyuncuların (sunucuların) çeşitli sahnelerdeki
yerlerini bildiklerinden emin olmak. Bu kişiler, drama çekiminde sadece
kullanılacak alanlar ile ilgileneceklerdir. Nerede duracaklar, pencere kenarında
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mı, dışarıda mı, koridorda mı? Kesin pozisyonları, daha sonra teknik provalarda
netleşecektir. Drama dışındaki programlarda, stüdyo planında herkesin nerede
duracağı ve hangi yöne dönük olacağı belirtilmelidir. Örneğin, röportajcı sadece
konuşmacıya mı bakacaktır? Yoksa sahnenin dışına doğru, merkez kameraya mı
bakacaktır? Her iki durum için farklı ışıklandırma gerekir.




Her şeyin istenen sıra içinde, gerektiğinde hazır olmasını sağlayacak günlük
programın belirlenmesi, oyuncuların makyaj ve kostüme gittikleri süreler ile
molalar programda gösterilmelidir.
Bütün teknik donanımların rezervasyonları onaylanmalıdır.



Gerekli personel var mı? Dijital görüntü efektleri kullanılmak isteniyorsa, o
zaman ikinci bir resim seçiciye veya bir elektronik operatörüne veya her ikisine
birden ihtiyaç var mıdır? (Aslında, bu soru reji toplantısından çok önce,
yönetmen ve teknik koordinatör veya teknik yönetmen tarafından
cevaplanmalıdır.)



Hangi tip kameralar kullanılacaktır? (Hidrolik ayaklı, vinç, jimmy-cib, steadycam vb.)



Teleprompt (auto-cue) kullanılacak mı? Kullanılacaksa hangi kameralarda
kullanılacak?



Set görevlileriyle, mikrofon tipleri görüşülmelidir. (ayaklı Ayaklı mikrofon,
özel mikrofon, boom vb.).



Aralarda kullanılacak bütün müzik ve efektleri açıklığa kavuşturulmalıdır.
Bunlar, CD mi,
banttan mı, yoksa canlı mı olacak? Bunlar nasıl temin
edilecek?

Reji toplantısının sonunda herkes kendilerinden istenilenin ne olduğunu tam olarak
bilmeli ve her şey el altında olmalıdır. Bu toplantıdan sonra yapılacak bütün değişikliklerden
teknik ekip haberdar edilmelidir.

2.3. Soğuk Provalar
Bir senaryoya bağlı olan, tümüyle metne dökülmüş bazı programlarda, örneğin drama
türü programlarda daha önceden, stüdyo dışı soğuk provalar yapılmış olması gerekir. Soğuk
prova (araç-gereç ve teknik görevlilerin dışında) programa katılacak göstericilerin,
oyuncuların vb. kişilerin, gösterideki hareketlerini prova ederek gösteriye hazır duruma
gelmeleri için yapılacak çalışmaların tümünü kapsar. Yönetmenin yönlendirmeleri
doğrultusunda gerçekleşen soğuk provaların süresi, drama türü programlarda birkaç haftayı
bulabilir.
Soğuk prova, oyuncularla yapılacak okuma provalarından sonraki evredir. Okuma
provalarında metnin yorumu, tonlama ve kişiliklerle ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra soğuk
provalarda oyuncu hareketleri ve trafik çalışmaları yapılarak ezber pekiştirilir ve gösteri
baştan sona, bir akış içinde oynanabilecek düzeye getirilir. Bu çalışmalar, tiyatroda bir
oyunun sahneye konuluşundaki evreleri izler. Buradaki önemli fark; hem oyuncuların hem
de yönetmenin kamera unsurunu gözetmek zorunda olmalarıdır.
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Basit programlar için gerekli olmayabilecek bu provalar, dramatize programlar için
zorunludur. Soğuk provanın yeri, yapımda kullanılacak en geniş setin ölçülerine ve
konumlarına uygun olarak ve stüdyo planında gösterildiği biçimde olmalıdır. Prova odasının
zemini tebeşir ve bantlarla işaretlenir, kamera konumları da belirlenir. Okuma provalarından
sonra oyuncuların bu alanda çalışmaya başlamaları, gösterinin akışı içinde yapmak zorunda
oldukları hareket ve mizansenlere alışmalarını sağlayacaktır. Yönetmen de çekim metninde
hazırlamış ve stüdyo planında çalışmış olduğu çekimleri bakaçtan (vizör) kontrol ederek
oyuncuların hareketlerinde, eşyanın konumunda veya objektiflerde yapacağı değişiklikleri
saptar.
Soğuk provaların ardından yönetmen çekim metnini ve kamera kartlarını hazırlar.

2.4. Sıcak Provalar (Kameralı Prova)
Sıcak provanın anlamı, program metnine veya senaryoya uygun olarak, programın,
gösteride yer alacak tüm kişilerin, malzeme ve teknik aracın da katılımıyla tümünün prova
edilmesidir. Yayının provası anlamındadır. Yayından veya kayıttan önce ortaya çıkabilecek
sorunlara bu aşamada mutlaka çözümler bulunmalıdır.
Yönetmen stüdyoda her kameradan gelen görüntüleri monitörlerden izlemek,
kameramanlara istediği görüntüyü tek tek anlatmak, aynı anda ses, ışık, resim seçici, KJ
operatörü, VTR görevlisinden gelen uyarıları dikkate almak ve aynı anda yönetmen
yardımcısının ona söylediklerini (VTR’nin süresi, son söz vs. bilgiler) dinleyip komutlar
vererek uygulamak gibi, çok karmaşık ve saniyelerle ölçülebilen sürelerde karar vermesini
gerektiren bir durumdadır. Tüm bu karmaşık işlerin üstesinden gelebilmek için, elindeki
çekim metnine bakma fırsatı olmayacaktır. Özellikle sıcak provada, programın akışına hâkim
olabilecek şekilde bir çalışma yapılması önemlidir.
Kamera kartı, gösteride görev alan her kamera için ayrı ayrı hazırlanan ve çekim
metnine göre, her kameraya düşen görevlerle ilgili bilgilerin yer aldığı, bir çeşit özel metin
sayılabilir. Kart üzerinde bilgi olarak çekim numarası, kameranın konumu, kullanılacak
mercek ve alınacak çekimin kısa açıklaması bulunur. Haber ve açık oturum türü programlar
dışında her program için mutlaka kamera kartı hazırlanmalıdır. Söz konusu programlar için
bile gösteride görevli her kameranın ne tür çekimler alabileceği önceden kameramanlarla
konuşulmalıdır. Bu arada kameramanlar, kameraların konumlandırılması ve ayarlarını
yönetmen ve ışık yönetmeniyle birlikte çalışarak gerçekleştirirler. Kamera kartı uygulaması,
kameramanlara ve dolayısıyla programa büyük ölçüde yararlı bir yöntemdir. Yayından çıkan
bir kameranın hemen bir sonraki konumuna kayarak ya da bir sonraki çekime göre
düzenlenmesini sağlayarak çekimini önceden hazırlamasına yardımcı olur.
Stüdyoya girmeden önce her tanıtma kartının arkasına açıklayıcı bir notla, hangi
kamera tarafından çekileceği ve çekim numarası konulmalı, karışıklığa meydan vermemek
için her kameranın çekeceği tanıtma kartları çekim sırasına göre kümelere ayrılmalı ve sıcak
provadan önce stüdyo şefine teslim edilmelidir.
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Çekim öncesindeki hazırlık çalışmaları sürecinde kameraların stüdyo içindeki
konumları, değişik durumları kağıt üzerinde belli kurallara bağlanmalıdır. Provalar süresince
ilk düşünceler değişebilir;, ancak yönetmen önceden ne yapacağını bilmelidir. Ayrıca
beklenmedik durumlarda nasıl davranacağını da tasarlamalı, ani durumlarda soğukkanlılığını
korumalıdır. Her zaman bir B planı olmalıdır. Örneğin, mevcut duruma göre kamera kartı
düzenlediğini düşünelim, kameralardan birinin arıza yapması durumunda, o kameradan
istediği istenen çekimleri nasıl alacağını önceden düşünmelidir.
Kameraların yönetimi, neredeyse yönetmenlik işinin en önemli kısmıdır. İlk provanın
akışı sırasında, kameramanlar yönetmene değişik çekimler önerebilirler. Kameraman çekim
önerisini, kamerayla çerçeve yaparak yönetmene gösterir. Yönetmen, monitörlerden bu
görüntüleri izleyerek, kameramanların verdiği çekimlerden tercih ettiğini kameramana
bildirmeli ve hem kendi metni üzerine hem de kamera kartına bu değişikliği not ettirmelidir.
Provadan önce çekimde görev yapacak bütün görevlilerin kimler olduğunu öğrenmeli
ve ekibe isimleriyle hitap etmelidir. Bir televizyon kanalında genellikle yönetmen diğer
çalışanları tanır ve kimin neyi yapıp neyi yapamayacağını, kimden ne isteyebileceğini daha
önce o kişilerle çalışmışsa, bilir. Ekibini tanıması ve onlara güvenmesi, ekipte bir uyum
sağlar ve bu da programın başarısı arttırır. Yönetmenin çok iyi kameramanlarla, resim
seçicilerle vb. çalışması, işini çok kolaylaştıran bir durumdur. Her yönetmen, en iyi anlaştığı
ve kendi dilini en iyi bilen teknik ekiple çalışmaktan zevk duyar. Bunun tersi durumlar da
başarısızlığı getirir.
Yönetmen kontrol odasında kameraların gerçek görüntüleriyle çalışır. Bu provada
yönetmen önce, çekim metnindeki tüm çekimleri teker teker kontrol eder. Buna çekim
sıralama (line-up) provası denir. Bundan sonra sıra gösterinin tümüyle ve akış içinde
provasına gelir. Bu prova yayın gibi olmalıdır, çok zorunlu durumlar dışında kesilmeden
yapılmalı, aksayan bölümler, provadan sonra ayrnıca prova edilmelidir. Stüdyodaki dekorun
stüdyo planıyla aynı olması dekoratörün ve stüdyo şefinin sorumluluğudur.
Gösteri önceden ne denli iyi planlanmış olursa olsun stüdyoda her zaman ufak tefek
sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlarla ilgili olarak kameramanlardan ya da stüdyo şefinden
gelebilecek uyarıları çok iyi tartmak gerekir.
Sıcak provalarda zaman çok önemlidir. Provalar sırasında zaman zaman teknik arızalar
ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, arıza çözülene kadar, stüdyodaki sunucu, konuklar ve
diğer teknik ekibi yormamak için bir mola verilmeli, ancak yönetmen işi takip etmelidir.
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2.4. Deneme Çekimleri ve Pilot Çekimler
2.4.1. Sunucu, Oyuncu Seçimi Amaçlı Deneme Çekimleri
Deneme çekimi, daha çok sunucu ve oyuncu seçimi amacıyla kullanılır. Sunucu seçimi
amacıyla yapılan deneme çekimlerinde sunucunun diksiyonu, program hâkimiyetihakimiyeti,
programın amacına, hedef kitlesine uygun olup olmadığı, kameradan görünümü, yani iyi
resim verip vermediği gibi unsurlar dikkate alınır. Deneme çekimleri, o kişinin o program
için uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılır, diyebiliriz.
Deneme çekimleri, daha çok dizilerde oyuncu seçimi amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Aranan niteliklere göre çekimlerin özelliği de değişkenlik gösterir. Senaryoya uygun
karakteri en iyi canlandıracak oyuncu seçiminde zaman zaman iyi oynamak, zaman zaman
da iyi resim vermek önemlidir. Sesli çekim yapılacak bir dizi ise, deneme çekiminde
oyuncunun diksiyonu, sesi de önem kazanır. Dizi oyuncularının büyük çoğunluğu tiyatro
eğitimi almayanların içinden seçildiği için, özellikle başrol ve yardımcı roller için mutlaka
deneme çekimi yapılır.
Günümüzde, cast ajanslarından oyuncu sağlandığı için genellikle, yapımcı istediği
nitelikleri ajansa bildirir ve ajanslar da istenen nitelikteki kişilerin daha önceden yapılmış
deneme çekimlerini yapımcıya gönderir. Yapımcı bunların arasından seçim yapar. Yani artık
cast ajanslarının ön elemeyi yaptığını söyleyebiliriz.

2.4.2.Program Tanıtımı Amaçlı Deneme Çekimleri (Pilot Çekim)
Pilot çekim, bir programı “pazarlamak” amacıyla hazırlanmış örnek bölümdür.
Kurgulanarak yayınlanacakmış gibi hazırlanan pilot program, belirli bir televizyon kanalının
yetkili kişisine sunulur. Bu kişi bazen program müdürü, bazen televizyon müdürü, bazen
drama müdürü, bazen de kanalın sahibidir. Programın içeriğine ve önemine göre, yayınlanıp
yayınlanmamasına karar verecek bir kişiye veya kurula sunulur. Programla ilgili bilgi
vermeyi, programı tanıtmayı amaçlayan örnek bir programdır. Bu aşamada, henüz program
son aşamasında değildir, eğer gerek duyulacaksa üzerinde bazı değişiklikler yapılarak
yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilecektir. Bazen fikir aşamasındaki bir programı,
somut olarak görerek eksikliklerini gidermek, sunucunun temposunu, performansını
değerlendirebilmek için de pilot çekim yapılır.
Pilot çekimler, özellikle ülkemizde önemli bir sektör haline gelen televizyon dizilerinde
çok kullanılan bir yöntemdir.
Dizi yapımcıları, diziyi pazarlamak istedikleri televizyon kanalı yöneticilerinin dışında,
belirli kıstaslara göre seçilmiş bir grup izleyiciye de izlettirerek, dizinin başarısını test etmeyi
amaçlarlar. Elde edilen veriler doğrultusunda, dizinin tutup tutmayacağı, yapılacak
değişiklikler vs. bilgiler edinilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Prova yapma amaçlarını inceleyiniz.
 Soğuk provalar yapınız.
 Sıcak provalar yapınız.
 Pilot çekimler ve deneme çekimleri
yapınız.

Öneriler
 Provasız çekimlerde karşılaşılabilecek
sorunların neler olabileceğini tartışınız.
 Bir televizyon stüdyosuna gezi
düzenleyerek provalarda neler yapıldığına
tanıklık ediniz.
 Deneme çekimi yaparak, programınız için
oyuncu veya sunucu seçiniz. Kendi
programınızın pilot çekimini
gerçekleştiriniz. Programınıza
güveniyorsanız, televizyon kanalı
yetkililerine izlettirmeye çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarınıcümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

Canlı yayınlardan önce mutlaka sıcak prova yapılmalıdır.

2.

Stüdyoda kameralar soldan sağa sıra numarası verilerek numaralanır.

3.

Programa katılacak göstericilerin, oyuncuların vb. kişilerin, kamerasız ortamda
yaptıkları hazırlıkların tümüne sıcak prova denir.

4.

Kamera kartı, gösteride görev alan her kamera için ayrı ayrı hazırlanan ve çekim
metnine göre, her kameraya düşen görevlerle ilgili bilgilerin yer aldığı, bir çeşit özel
metindir.

5.

Deneme çekimi, bir programı “pazarlamak” amacıyla hazırlanmış örnek bölümdür.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Konusuna göre stüdyo program çekiminde görev alabilecektir.

ARAŞTIRMA

1-Bir televizyon programı çekimi öncesinde yapılan çalışmaları izleyiniz.

2-Çekim sırasında yönetmenin yaptığı işleri takip etmeye çalışınız. Komutlarını not
alınız.

3. STÜDYO ÇEKİMİ
3.1. Stüdyonun Çekime Hazır Hale Getirilmesi
Çekime başlamadan, yönetmen, stüdyo amiriyle görüşerek, sahnenin temizliği,
gelecek konukların karşılanması ve güvenlikle ilgili, yapması gereken işlerde bir aksaklık
varsa kontrol eder. Eğer stüdyoya seyirci alınacaksa görevli kişiler tarafından, içerideki
teknik hazırlıklar tamamlanınca kargaşa yaratmadan herkes yerine oturtulur. Stüdyo şefi,
kendisini tanıtıp, programın içeriğini anlatır, komutlarla ilgili bilgi verir. Ayrıca binanın
yangın çıkışları hakkında da açıklama yapar. Program asistanı da kendisini tanıtır.
Seyircilerle sohbet edip,, herkesin ortamın havasına girmesini sağlar. Bu arada önemli bir
konu da stüdyodaki seyircilerin seçimidir. Programın eğitim ve kültür seviyesine, içeriğine,
yaş ve cinsiyet özelliğine uygun seyircinin getirilmesi çok önemlidir.
Programın ortaya çıkmasından en çok yönetmen sorumludur. Yönetmen program
metninin, içeriğinin tamamına çekime girilmeden önce hâkim olmalıdır;, çünkü çekim veya
kayıt sırasında kameraları ve sesleri takip etmesi gerekeceğinden program metnini takip
etmeye olanak bulamayacaktır. Burada, yönetmen yardımcısının önemi büyüktür. Özellikle
canlı yayınlarda, müzik programlarında ve VTR girişlerinin çok olduğu programlarda
yönetmen yardımcısı, yönetmenin yükünü azaltan en önemli ekip elemanıdır.
Yönetmen çok çabuk tepki verebilmeli, kritik durumlarda ne yapabileceğini mutlaka
yayından önce düşünmüş olmalıdır. Mesela 3 kamerayla çalışıyordur, biri arızalanabilir.
VTR’den girecek bant yanlışlıkla silinmiş, ya da karışıklıktan dolayı başka bir bant yayına
getirilmiştir, ; yani yayına verecek bant yoktur, sunucunun vakti nasıl dolduracağı
düşünülmeli, her durumda yedek sorular çözümler bulundurulmalıdır. Konuk gelmemiş
olabilir, ya da son yıllarda çok sık rastlandığı gibi konuk stüdyoyu terk edebilir. Bu ve bunun
gibi hiç akla gelmeyecek durumlarla karşılaşıldığında, ne yapacağını önceden düşünen bir
yönetmen, seyirciye hissettirmeden geçici bir çözüm yolu bulabilir.
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Teknik yönetmen, stüdyodaki kameradan resim masasına kadar her türlü araç ve
gerecin kullanıma hazır hale getirilmesinden ve varsa aksaklıkların giderilmesinden
sorumludur. Yayının antene çıkmasından sorumlu kişidir. Yönetmen, teknik yönetmenle
görüşerek, daha önceden belirlenmiş teknik donanımın tamamlanmasını ve yayına hazır hale
getirilmesini ister. Diğer teknik ekibi koordine eden teknik yönetmendir. Teknik yönetmen
kameraların bağlantılarını yaptıktan sonra kamera kontrol görevlisiyle görüntü ayarları
yeniden denetlenir. Resim seviyelerinin ayarlanması ve görüntüye ilişkin kullanılmak istenen
filtreler denenir.
Işık görevlisinin yaptığı ışığı kontrol ederek, ufak ayar gerektiren durumları, ışık
görevlisine bildirir. Dekorun durum ya da açılarını az da olsa değiştirmek ışık açısından
sorun yaratabilir. Bu nedenle ışık yapıldıktan sonra yayına girene kadar stüdyoda herhangi
bir değişiklik yapılmamalı, yapılmak durumunda kalınırsa, bu ışık görevlisinin bilgisi
dâhilinde olmalıdır.
Resim kayıt ünitesi, yayın eğer bantsa, bandın kaydedileceği, VTR görüntülerinin de
okunacağı bölümdür. Resim kayıt ünitesine, önceden hazırlanmış resim kaynakları
(Ropörtajlar, aktüel görüntüler, jenerik görüntüleri, sponsor yazıları, kuşak bantları vs.)
eksiksiz bırakılmalıdır. Yayına girecek VTR’lerin her türlü karışıklığa karşın, tekrar tekrar
kontrol edilmesi, sürelerinin ve son sözlerinin kaset kapağına yazılması, kasedin içiyle
kapağın karışmadığına emin olunması, yayına verilecek görüntünün mutlaka
timecode’larının hem kasette, hem de VTR operatörüne verilen akış metninde yazılı olması
bu tür riskleri azaltmak için önemlidir. Bandın, ses ve görüntüsünün kontrolü de mutlaka
yapılmalıdır. Bu aşamada yayın öncesi VTR operatörü, görüntü hangi VTR’den verilecekse
bandı okur, resim seçici görüntünün VTR monitöründen gelip gelmediğini kontrol eder. Ses
görevlisi de, VTR’nin sesinin gelip gelmediğini kontol eder ve aynı zamanda ses seviyesini
ayarlamış olur. Bu arada bazı programlarda birden fazla VTR’den görüntü verilebilir. Her
ikisi de ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Resim 3.1: VTR operatörü yayın öncesi bantların kontrolünü yapar
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Ses teknisyeni ses kayıt sistemini kurmak, mikrofonların ayar ve kontrollerini
yapmakla görevlidir. Ses teknisyeninin sistemi kurma ve sökmesinde ona asistanları
yardımcı olur. Ses teknisyenine, yayından önce verilen ses bantları da yine VTR’lerde
olduğu gibi yayın öncesi kontrol edilmelidir. Yayın sırasında kullanılacak ses bantları ses
teknisyenine teslim edilmeli, hangi sırayla yayına verileceği üzerine yazılmalıdır.
Timecode’unun da ses teknisyeni tarafından bilinmesi, canlı yayın sırasında yönetmen
komutuyla hemen yayına verilebilmesini sağlar. Örneğin, canlı bir müzik yayını sırasında
playback yapacak olan sanatçının şarkısı CD’den okunur. Şarkıların içinde bulunduğu
CD’ler ses görevlisine teslim edildiğinde, yayında hangi parçalar çalınacaksa, isimleri ve
timecode’larıyla birlikte teslim edilmelidir.

Resim 3.2: Makyaj odasında yayına çıkacak konuklara televizyon makyajı yapılır

Telefon bağlantısı yapılan bir programsa, yayın öncesi telefonların açılması
sağlanmalı, teknik görevliler tarafından telefon bağlantısının yapılıp yapılmadığı test
edilmeli, ses teknisyeni tarafından da ses seviyesi ayarlarının yapılması sağlanmalıdır.
Programda kullanılacak altyazılar, kuşaklar, program ekibinin adlarının yazıldığı
jenerikler önceden yazdırılmalı, rengi, büyüklüğü, akış hızı ve ekranda nasıl görüleceğine
karar verilmelidir. Bu işlemler KJ operatörü tarafından, bilgisayar tabanlı bir araç yardımıyla
gerçekleştirilir.

3.2. Uluslararası Yönetmen Komutları
Eğer bir televizyon yönetmeni, her gün konuştuğu dille çalışmak zorundaysa, programı
hiçbir zaman, vaktinde yayına sokamaz. Alınacak pek çok karar ve verilecek pek çok komut
vardır. Bu yüzden, özel bir kısaltma dili ve önceden düzenlenmiş komutları kullanmalıdır.
İşte bu televizyonun dilidir ve televizyonun güzel sanatların bir dalı olarak geliştiği
dünyadaki pek çok ülkede herkes bu dili anlayacaktır.

3.2.1. Çekimin Dili
Televizyondaki görüntülerin çoğu büyük ölçüde insan çekimlerine dayanır. Bu yüzden
temel çekim ölçülerinde insan vücudunun kullanılması doğaldır.
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Bir program yönetirken yönetmen, yapılmasını istediği çekimleri kısaltarak anlatırsa,
daha hızlı çalışılabilir. Yönetmen, kameramanlar, ışık yönetmeni, ses yönetmeni ve resim
seçici farklı çekimlere ne ad verileceği konusunda bir kere görüş birliğine vardıktan sonra,
en yüksek verimle çalışılabilir.
Örneğin, konuğunuzun Ali adında bir oyuncu olduğun varsayalım. Siz kameramandan
onun belinden yukarısını çekmesini istediğiniz zaman, yalnızca “ALİ’NİN BEL ÇEKİMİ”
demek yeterli olacaktır.
Televizyondaki çekimlerde elbette beş çekimden çok daha fazla çekim ölçeği vardır.
Örneğin iki oyuncu varsa, ikili bel çekimi yapılmasını isteyebilirsiniz. Bu şöyle yazılır:
“2 BeÇ” (İkili bel çekim)

Kişi Merkezli Temel Çekim Ölçekleri şunlardır:






Omuz Çekim
Göğüs Çekim
Bel Çekim
Diz Çekim
Boy Çekim

Resim 3.3: Kişi merkezli çekim ölçeklerini gösteren örnekler

Eğer kamera, sunucuya tepeden bakıyorsa, “üstten çekim”, alttan bakıyorsa “alttan
çekim” yapılıyordur.
Eğer kamera sunucuya alttan bakarak onun omuz çekimini yapıyorsa buna sunucunun
alttan omuz çekimi denir ve senaryoda şöyle yazılır: A/OÇ SUNUCU
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Ortam merkezli çekim ölçekleri de şöyledir:

Ayrıntı Çekim

Genel Çekim

Görüş Açısı Çekimi

Geniş Çekim

3.2.2. Kamera Hareketlerinin Dili
Kamera hareketlerinin dünyaca kabul edilmiş kısaltmaları vardır:


Yatay Çevrinme: Kamera başlığını sağa ya da sola çevirme eylemidir.



Komutlar: SAĞA ÇEVRİN-SOLA ÇEVRİN



Düşey Çevrinme: Kameranın, ekseni üzerinde aşağıya veya yukarıya
çevrinmesidir.



Komutlar: AŞAĞIYA ÇEVRİN-YUKARIYA ÇEVRİN



Kaldırma ve İndirme: Kamerayı ayakları üzerinde aşağıya veya yukarıya
doğru indirip kaldırma (yükseltme-alçaltma) eylemidir.

Komutlar: KALDIR (Yükselt) - İNDİR (Alçalt)
Bu hareketlerin dar açılı mercekle yapılması, tavsiye edilmez. Bu hareketlere, VİNÇ
AŞAĞI ve VİNÇ YUKARI da denmektedir. Ama bu komutlar daha çok büyük, vinç tipi
hidrolik ayaklar için kullanılır.


Kaydırma

a) Dikey Kaydırma: Kamerayı doğrudan nesneye doğru ya da geriye doğru (nesneye
yaklaştırma, nesneden uzaklaştırma) hareket ettirmektir.
Komutlar: ÖNE KAYDIR (İleri git) - GERİYE KAYDIR (Geri git)
b) Yatay Kaydırma: Bunda da, kamera sağa veya sola her iki kenara devinir.
Komutlar: SOLA KAYDIR - SAĞA KAYDIR
Eğer kamerayı, yaklaşık 20 dereceden daha dar bir mercek açısıyla kaydırırsanız titrek
bir görüntü oluşabilir. Yatay kaydırmada, kamerayı çok fazla kaydırıp da setin kenarını
çekme riski her zaman için vardır. Bundan kaçınmak için iyi bir prova yapılmalıdır. Yatay
kaydırmanın kameraman için, yapılması en zor hareketlerden biri olduğunu unutmayın.
c) Optik Kaydırma
Komutlar: ZOOM IN – ZOOM OUT
Aslında bu bir kamera hareketi değildir. Yalnızca, merceğin görüş açısının
değişmesidir. Zoom yapma, öne veya geriye kaydırmadan tamamen farklı bir harekettir. Her
yönetmen aradaki farkı iyice öğrenmelidir. Zoom yapma, çekimin perspektifinde bir
değişikliğe yol açmaz. En basit ifadesiyle bir büyütme sürecidir. Öte yandan kaydırmada
kamera hedefe yaklaştıkça veya uzaklaştıkça perspektifte bir değişiklik olur.
Bir televizyon kameramanı genellikle, zoom ile kaydırmanın bir bileşimini yapmayı
yeğleyecektir. Yönetmen bu tip bir çekim istediğinde çoğunlukla şöyle der:
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DARALT (İçeri gir) GEVŞET (Dışarı Çık)

3.3.3.Yönetmenin Dili
Acemi bir yönetmenin en büyük sıkıntılarından birisi, reji odasında ne söyleyeceğini
bilememektir. Bu gayet normaldir. Kayda başlamak, büyük bir kartoponu bir tepeden
aşağıya yuvarlamaya benzer; hareket bir kere başladı mı, durdurulması zordur ve
yuvarlanarak inerken git gide büyür.
Her şeyden önce, şurası iyice anlaşılmalıdır ki, yaygın olarak kabul edilmiş terimler ve
komutlar olsa da reji odasında ne söyleneceğini gösteren hiçbir kılavuz yoktur. Bunun
nedenlerinden birisi, yönetmenlerin kendilerine özgü kişilikleri olmasındandır. Ama yine de
bir yönetim odasında nasıl konuşulacağına ilişkin birkaç temel kural vardır. Bu kurallar
basittir ve sağduyuya dayanır.
 A KURALI: Bir şeyin ne zaman yapılacağını söylemeden önce, her zaman (1)
kimden, (2) ne yapmasının istendiği söylenmelidir: “Kamera bir, öne kaydır”
 B KURALI: Provaların başlangıcında bir temel komutlar kalıbı oluşturulmalı ve
programın sonuna kadar da bu kalıba sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır.
Şimdi bu kurallara daha ayrıntılı olarak bakalım.
Resim seçiciye verilecek bir komutla ilgili bir örneği inceleyelim. Stüdyoda üç
konuğumuz olduğunu ve üç ayrı kameranın konuklardan her birinin baş çekimlerini verdiğini
varsayalım. Yayında da birinci kameranın çekimi kullanılmakta olsun. Yönetmen, üçüncü
kameradaki konuğun konuşmak üzere olduğunu sezdiğinde, KES, ÜÇE GEÇ der. Bu sırada
resim seçicinin ikinci kameradaki adamın konuşacağını sandığını varsayalım. Resim
seçicilerin çok seri refleksleri olduğu malumdur. Yönetmen KES der demez, o kesecektir
ama, üçüncüye değil, ikinciye geçecektir. Burada hemen A kuralını hatırlayalım. Bu
durumda şöyle denmelidir: ÜÇE GEÇ, ya da VE ÜÇ.
Bu bizi B kuralına götürür. Özellikle olayların hızlı geliştiği, bol konuşmalı ve
hareketli gösterilerde bazı yönetmenler, doğrudan kamera numarasını söyler. Bunun anlamı
da , “Şimdi, lütfen …numaralı kameraya geç” demektir. Daha önceden provalarda şöyle bir
kesme dili oluşturduğunuzu varsayalım: ŞİMDİ ÜÇE –(duraklama) – GEÇ. O yayın telaşı
içinde, aniden, şimdi kes anlamında “ÜÇE” dediniz. Resim seçiciniz büyük bir olasılıkla
hiçbir şey yapmayacak ve sizin GEÇ demenizi bekleyecektir. B kuralı: Program boyunca hep
aynı komutlar kalıbına bağlı kalın.
Şimdi de yönetmenlerin kullandığı bir takım ortak kabul görmüş terimlere ve
komutlara göz atalım.
 Kameramanlara
Daha önce temel kamera hareketlerini ve komutlarını görmüştük. Hemen A kuralını
hatırlayalım. Örneğin, “ÜÇ, Ali’nin BEL ÇEKİMİ” “Ali’nin BEL ÇEKİMİ, ÜÇ” değil. Öte
yandan, bir kameramandan ODAKLAmasını veya BULANIKLAŞTIRmasını da
isteyebiliriz. “BİR ….AYARLA” demek, “Birinci kamera lütfen şu çekim için hazırlıklarını
tamamla; sana kesmek için hazır bekliyoruz.” anlamındadır. Hareket halindeki bir kamerayı
durdurmak için, mantıklı olan başka komutlar da verilebilir. Örneğin, DUR ya da SABİT
TUT gibi.… Ama HAZIR OL demekten kaçınınız. Çünkü HAZIR OL komutu, stüdyo
setindeki her şeyi durdurması için stüdyo yönetmenine söylenen özel bir komuttur.
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 Resim Seçicilere

Resim 3.4: Yönetmen, asistan ve resim seçicinin çalışması

Resim seçicilere söylenen komutlar, çok özel olması gereken ve muhtemelen en güç
komutlar dizisidir. Genelde, yönetmen/resim seçici ekibinin başarısı ikisi arasındaki uyuma
bağlıdır.
Bazı komut örnekleri şunlardır:
KES - ZİNCİRLE - SİL - ÜSTÜNE YÜKLE - BİNDİR - ARAYA GİR (GRAFİKLER
İÇİN) - AÇ - KARART - ÇIKART BİNDİRMEYİ YOK ET ….GELİYORUZ SESİ VE
GÖRÜNTÜYÜ AL
Her ne kadar, mümkün olduğunca kısa ve öz olmak iyi bir meziyet ise de, her şeyi
kısaltacağım diye uğraşmaya gerek yoktur. Örneğin, ikinci kameraya GEÇ demek için
yalnızca İKİ demeyiniz, daha önceden uyarıcı bir sözcük söyleyiniz: VE… İKİ gibi.… Bu
komutunuzu bekleyenlerin, gelecek komuta hazırlanmaları için etkili ve kısa bir yoldur.
Kayıt yaparken ya da yayındayken her şeyi söylemek gerekmez. Kamera provaları
sırasında, resim seçici ile iyi bir iletişim kurulabilir ve komutları nerelerde vermeniz
gerektiğini saptayabilirsiniz. Ne kadar az komut verirseniz o kadar iyi olur. Böylece dikkat
etmeniz gereken diğer konular üzerine daha iyi yoğunlaşma olanağı bulursunuz. Acemi
yönetmenler, senaryolu programlarda eğer hiçbir komut vermezlerse gösteriyi kendilerinin
değil,, resim seçicinin yönettiği duygusuna kapılacaklardır. Burada şunu hatırlatmakta yarar
vardır; çekim senaryosunu yazan kişi resim seçici değil, yönetmendir. Nerede ve ne zaman,
ne yapılacağına yine yönetmen karar verir. Yönetmen, bu bilgileri kendisini reji odasında
rahat hissetmek için yazmıştır. Bununla beraber, her şey senaryoda yazılı olsa ve iyi provalar
yapılsa dahi, bir programda yönetmenin KES demek zorunda olduğu anlar vardır. Örneğin,
hem resim seçici hem de sesçi kesmeyi eş zamanda yapabilmek için komut almak
zorundadır.
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Her zaman, kesmeden önce sanatçıya işaret veriniz. Böylece kesme olur olmaz sanatçı
hareket edebilir. İŞARET VER VE KES. Öte yandan, zincirlerken (miks), zincirleme,
konuşma başlamadan önce bitmelidir. Dolayısıyla bu durumda vereceğimiz komut şöyle
olacaktır: ZİNCİRLEME VE İŞARET VER. Tabii şurası kesin ki, bu sırada stüdyoda
kâğıtlar hışırdıyor ya da kameranın görüş alanı dışındaki bir monitöre bakılıyordur. Donuk
ve boş gözlerle bakan bir sunucunun birden bire canlılık kazanıvermesi gibi nahoş bir
görüntüden kaçmak için hazırlığın önceden yapılması gerekir.
 Sesçilere
Burada da uyarıcı bir sözcük gereklidir. Örneğin, SES KAYIT-OKUMA DİKKAT,
VE… KAYDA GİR. DİKKAT komutu, normal olarak sesin gerektiği andan yaklaşık on beş
saniye önce yönetmen yardımcısı tarafından verilir. Genel olarak, bir programın başında
KAYDA GİR ve SESİ ÜÇE GETİR, demek en iyisidir. Böylece hem hareketin yapılması
için gereken zamanı tanımış, hem de sesin görüntüden çok az bir süre önce gelmesini
sağlamış oluruz. Programın sonunda ise şu komut verilir: SESİ VE GÖRÜNTÜYÜ AL.

Resim 3.5: Ses kontrol odası

 Işıkçıya
Bugüne kadar, ışıklandırma için hiçbir özel komut kullanılmamıştır. Bunun nedeni,
ışık değişiklikleri üzerinde daha önceki provalarda anlaşmaya varılmış olmasıdır. Yine de,
ışıklandırma için işaret verilmesi gerekirse, IŞIKLAR gibi bir komut kullanılır. Ama daha
önceden stüdyo ve ses yönetmenlerinin ne yapılmasının düşünüldüğü konusunda uyarılması
yerinde olur.

VTR’ye (Resim Kayıt)
Video bant kaydedici için her zaman bir HAZIRLA komutu verilir. Aygıtların
görevlileri genellikle etrafları gürültülü makinelerle çevrili bir halde binanın başka bir
yerinde yönetmenin komutlarını duymak için yalnızca stüdyo içi konuşma sistemine
(intercom) bel bağlamaktadırlar. Eğer bir yönetmen yardımcısı varsa, “HAZIRLA”
komutunu genellikle o verir. Sonra da VTR ÜÇ BAŞLA komutuyla devam edilir. Eğer
programda birden fazla VTR cihazı kullanılıyorsa, her zaman komutlarda bunların
numaraları verilir.
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Resim 3.6: Resim kayıt odası

Eğer bir VTR yanlışlıkla başlatıldıysa, hemen DUR ve LÜTFEN BAŞA ALIN, ya da
devam etmeleri isteniyorsa DEVAM ET denmelidir.
 Set Yönetmenlerine (Stüdyo Şeflerine)
Sanatçının ya da hareketin başlaması için işaret verilir. Kamera provaları sırasında
hareketi sette dondurmak için ÖYLE KAL, denir. Deneyimli televizyon sanatçıları öyle
denince, hareketi kesip hiç kımıldamadan aynı pozisyonda duracaklardır. Böylece yönetmen
de çekimleri yeniden sıralayabilir.

Resim 3.7: VTR operatörüne verilen bandın üzerine, yayına girecek görüntülerin time-code’u yazılır.

Set yönetmenine vereceğiniz diğer komutlar genel olarak programın zamanlamasıyla
ilgili olacaktır. Örneğin, RÖPORTAJIN BİTMESİNE BİR DAKİKA KALDI, BİTİŞ
İŞARETİNİ VER vb. gibi.
 Genel
Stüdyo iç konuşma sistemi mikrofonuna (intercom) yüksek sesle ve çok yakından
konuşulmaz. Ses hem bozuk, hem de gürültülü çıkar; kulaklıklarıyla sesi dinleyenler rahatsız
olur. Kesme komutu da, parmaklar şakırdatarak yapılmamalıdır. Bu resim seçiciyi rahatsız
eder ve genellikle iç konuşma sisteminde çok yüksek bir ses duyulur.
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Son olarak yönetim odasında gerektiği kadar sık söylenmeyen, hatta hiç söylenmeyen
iki sözcük vardır; her zaman olmasa da ara sıra LÜTFEN ve TEŞEKKÜR EDERİM demeye
çalışınız.

3.3. Kamera Yönetimine İlişkin Uyarılar

Resim 3.8: Program akış metni

 Hareketsiz bir sahnede, yalnızca bir ilgi merkezinden diğerine geçmek amacıyla
çevrinme yapılmamalıdır. Durup dururken başlayan bir kamera hareketi,
izleyicinin dikkatini dağıtır. Böyle bir çevrinme insan gözünün doğal olarak
yaptığı harekete aykırı olduğundan, rahatsız edicidir. İnsan gözü ancak hareket
eden şeyleri izlerken bu tür bir çevrinme yapar. Bir ilgi merkezinden diğerine
geçişte gözün yaptığı işlem, kesmede olduğu gibidir. Bu nedenle çevrinme,
hareket eden bir kişi ya da cismi izlerken yapılmalıdır.
 Bina, heykel vb. durağan üzerinde çevrinme yapmak gerektiğinde bile bir çeşit
hareket unsuru katılmalı;, örneğin, bir minareyi aşağıdan yukarı çevrinme ile
izlemek için havalanan güvercinlerin hareketinden yararlanmalıdır.
 Çok dar alanlar içinde çevrinme yapılmamalıdır.
 Oyuncuların hareketini düzenlemekle veya kamerayı biraz geriye kaydırarak
alınabilecek daha geniş bir çekimle, gereksiz bir çevrinmeden kaçınılabilir.
 Belirli bir hızın üstünde çevrinme yapılmamalıdır. Çok hızlı çevrinmede
görüntüyü takip etmek zordur, gözü yorar.
 Gereksiz yere geriye kayma yapılmamalıdır. Bir kişi ya da cisim kameraya doğru
yaklaşırken geriye kayma yapılabilir; çünkü bu durumda ilgi merkezi kameraya
aynı uzaklıkta kalacaktır. Kameraya doğru böyle bir hareket yokken geriye kayma
rahatsız edici olur, nedensiz yere izleyici konudan uzaklaşmış olur. Oysa izleyici
konuya her zaman daha yakın olma isteğindedir.
 Çevrinme ile izlenen bir grup gittikçe genişliyorsa ve kimi durumlarda yeni kişi
veya oluşumları izleyiciye göstermek amacıyla daha geniş bir çekime geçmek
gerekiyorsa, geriye kayma yapılabilir. Bu durumda, geriye kaymanın bir hareket
veya sözle desteklenmesi gerekir. Örneğin, bir tablo hakkında konuşan kişi önce
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tablonun küçük bir parçasını gösteriyor ve sonra “Şimdi de geriye çekilip tablonun
tümünü görelim,” diyorsa, kameranın geriye kayması için uygun bir neden
doğmuş olur.
Yakın çekimlerde, dikkati başka yöne çekebilecek ana obje dışındaki cisimlerin
(tüm olarak veya bir kısmının) görüntüye girmemesine özen gösterilmelidir.
Omuz üstü çekimlerde, arkası dönük kişinin, çekimi yapılan kişinin yüzünü
kısmen de olsa kapatmasına engel olmalıdır.
Doğrudan izleyiciye konuşulması gibi özel durumlar dışında, kişilerin objektife
bakmalarına engel olunmalı, kameranın kişinin bakış yönüyle küçük bir açı
yapması sağlanmalıdır.
Sürekli ve gereksiz kamera hareketi yapmaktan kaçınmalıdır. Hareketli bir
kamera, ancak hareket yerinde ve zamanında yapılırsa son derece etkili olabilir.
Aksi durumda kamera hareketi, izleyicinin dikkatini konudan koparıp işin
tekniğine çekmeye neden olur.
Kesme yapmak için de mutlaka bir neden olmalıdır. Kesme yaparken dikkat
edilmesi gereken bazı kurallar vardır, onları şöyle sıralayabiliriz.
 Aşağı yukarı aynı görüntüyü veren kameralar arasında kesme
yapılmamalıdır.
 Aynı görüntüyü veren kameralar arasında ölçek veya açıları bakımından
önemli bir farklılık olduğu zaman kesme yapılmalıdır. Örneğin, bir kamera
bir kişiyi yakın çekimde verirken, diğer kamera bel plandayken kesme
yapılabilir.
 Karşılıklı kesmelerde gelişen ayrımlarda, benzer çekimleri farklı çekimlere
ve tamamlayıcı açıları tamamlayıcı olmayan açılara yeğ tutmalıdır.
 Eğer birkaç oyuncu çerçevenin dışında, izleyici tarafından görülmeyen bir
şeye bakıyorsa, hepsinin aynı yöne bakmaları ve bakış çizgilerinin aynı
olması sağlanmalıdır.
 Bir telefon konuşmasının iki ucundaki kişilere kesme yapılırken, kişilerden
birinin çerçevenin sağına, diğerinin soluna bakması sağlanmalıdır. Çünkü
izleyici, içgüdüsel olarak, iki kişinin birbirine bakıyormuş gibi olmasını
bekler.

3.4. Program Çekiminin Yapılması
 Teknik yönetmenden teknik hazırlıkların tamamlandığı bilgisi alındıktan sonra
sırasıyla şu işlemler yapılır:
 Işık rejiden ışıkları açması istenir.
 Ses rejiye, jenerik sesinin (doğal olarak program jenerikle başlayacağı için)
kaçıncı kanaldan (hangi VTR’den) geleceği söylenir. Jenerik görüntüsü diğer
bantlar gibi, VTR’den yayına verilecektir. Stüdyo monitörlerinin içinde,
kameralardan gelen görüntüleri gösteren monitörler olduğu gibi, VTR’lerden
gelen görüntüleri gösteren monitörler de vardır. Programın içeriğine göre bazen 1,
bazen de birden fazla VTR’den görüntü gelebilir. Stüdyodaki monitörlerin
üzerinde VTR–1, VTR–2 şeklinde bilgisi mevcuttur. Tıpkı kameralardaki KAM-1,
KAM-2 gibi.. Bant hangi VTR cihazına takılıysa görüntüsü de o yoldan monitöre
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gelir ve yönetmenin komutuyla resim seçici tarafından seçilir. Sesçinin de seçili
olan VTR’nin kanalını açarak sesi yayına vermesi gerekir.
 VTR operatörüne, kayda hazır olup olmadığı sorulur. Eğer canlı yayınsa, ana
kumandayla saat ve son görüntü konusunda anlaşılır. (Sizin yayınınızdan önceki
programın veya reklâmın tam bitiş süresi, son görüntüsü alınır. Örneğin, 11.02’de
sizdeyiz, son görüntü ‘reklam’ yazısı vb..).
 Altyazı operatörüne yayında ilk olarak kullanılacak yazının hazır olup olmadığı ve
gerekli ayarlarının yapılıp yapılmadığı sorulur.
 Resim seçiciye, hangi kameranın görüntüsüyle başlanacağı hatırlatılır.
 Stüdyo amirinin stüdyonun hazır olduğu yanıtından sonra kayda girilir.
 VTR operatöründen, kayda girip haber vermesi istenir. Resim kayıt, kayda girip
son 5 saniyeyi söyler. Yönetmen tüm ekibe son 5’i sayıp “BAŞLA” komutunu
verir. Son 3’te resim seçici, resmi hazırlar ve son 1 sayıldığında görüntüyü açar.
 “Başla” komutuyla, sesçi ses kanalını açar. Resim kayıt jeneriği okur. Jenerik
sesinin stüdyoya verilmesine dikkat edilmelidir. Jeneriğin süresi (diğer Diğer tüm
VTR’ler gibi…) hemen başında intercomdan stüdyo ve rejideki görevlilere
bildirilir.
 Jenerik başladıktan sonra yönetmen tüm ekibe başarılar diler.
 Bu süre içinde, jenerik bitiminde, ışıkların karartmadan açılması isteniyorsa,
ışıkçıya bildirilir.
 Jenerik bitiminde, jenerik müziğiyle stüdyodaki sesin “fade-out/fade-in” (kararmaaçılma) yapılması isteniyorsa sesçiye bildirilir.
 Resim seçiciye, görüntüsü seçilecek kameranın numarası söylenir. Geçiş türü
hatırlatılır (miks, cut, vb.), jeneriğin son 5’i yönetmen tarafından sayılır.
Yönetmenle birlikte stüdyo şefi de stüdyonun içindekiler için son 5’i sayar.
Yönetmenin başla komutuyla resim seçici görüntüyü seçer.
 Stüdyo şefi ilk hareketi başlatır. Bu arada ses reji, stüdyoda mikrofon
kanallarından gerekli olanları açar.
Kayda geçildikten sonra, komutlar programın tipine, materyalin senaryosunun veya
provasının ne kadar iyi olduğuna, yönetmenin resim seçiciyle nasıl çalıştığına ve kendine
güvenine bağlıdır. Bir drama sekansında olduğu gibi hiçbir şey söylenmeyebilir veya
senaryosuz bir haber programında olduğu gibi her bölümün ayrı ayrı belirtilmesi gerekebilir.
Program içeriğindeki konuşmaları, yönetmen de dinlemeye çalışmalıdır. Burada söylenenleri
dinlemedeki amaç, içeriği kavramak, olayın akışının farkında olarak çekimi sürdürmektir.
Kayıt bittiğinde, teknik koordinatör, herkes stüdyodan ayrılmadan önce kaydın
kontrolünü yaptırır. Tekrar çekimler veya ara çekimler gerekiyorsa bunlar da sıcağı sıcağına
yapılmalıdır.
Program çekiminde, en önemli unsur, programın çekimini sağlayan tüm teknik
olanakları en iyi şekilde koordine ederek ortaya bir ürün çıkaran yönetmendir. Bu nedenle
yönetmenin çekim sırasındaki tutumuyla ilgili bazı önemli ipuçlarını vermekte yarar vardır.

 Yönetmenin çekim sırasındaki tutumu
Stüdyo çalışmasında yönetmenin yeri kontrol odası, yani reji odasıdır. Stüdyoda
bulunanlara isteklerini, stüdyo şefi aracılığıyla iletmelidir.
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Yönetmenin reji odasındaki tavrı çok önemlidir. Kendinden emin ve ne istediğini bilen
bir yönetmenin teknik ekibi yönetmesi daha kolay olur. İşine hâkim olamayan ve bu nedenle
teknik ekibi yönetemeyen bir yönetmen, otoritesini kaybeder. Bir yönetmenin teknik ekibin
gözündeki imajı başarısını etkileyen bir faktördür. Yönetmen teknik bilgisi ve estetik
görüşünü birleştirerek ve otoritesini hissettirerek başarılı bir reji yapabilir.

Resim 3.9: Bir program çekimi esnasında reji odası

Yönetmen çabuk karar verebilmeli, soğukkanlı olmalı, kriz durumunda paniğe
kapılmamalı ve ekibin diğer elemanlarına bağırıp çağırmamalıdır.
Yönetmenler kameramanlara çekimleri kamera numaralarını söyleyerek bildirir.
Bunun için genellikle yönetmenin komutu örneğin ‘Çekim 18, kamera birde’ şeklindedir.
Bazı televizyon kanallarında çekim numaralarını söylemek yönetmenin hemen yanında
bulunan yönetmen yardımcısının görevidir, yönetmene yalnızca kamera numarasını
(“Kamera bir” gibi) söylemek kalır. Çekim numaralarının söylenmesi, kameramanlar kadar
sesçi, ışıkçı, VTR görevlisi, resim seçici gibi diğer görevlilerin de, program akışını takip
etmelerini sağlar.
Geçişler konusunda yönetmenin resim seçiciyle program öncesinde, sıcak provalarda
bir anlaşmaya varması çok önemlidir. Örneğin Örneğin,nerelerde cut, nerelerde mix
geçilmesini istediğini resim seçici önceden bilirse, hatalar en aza indirilmiş olur. Yönetmen
bazen resim masasında bir tuşla yapılamayacak bir işlem de isteyebilir. Bunun için resim
seçiciye belli bir süre önceden ne istediğini bildirerek, hazırlık yapabilmesi için zaman
tanımalıdır. Örneğin, iki kişinin konuştuğu bir programda programın belli bir yerinde,
ekranın bölünerek aynı ekranda iki kişinin birlikte seçili olması, aynı zamanda altyazı
bindirilmesi, telefon bağlantısı logosunun bindirilmesi gibi hazırlık süreci gerektiren
durumlarda yönetmen, resim seçiciye yeteri kadar süre tanıyarak, isteğini bildirmelidir.
Yönetmenin, tüm kameralardan gelen görüntüleri monitörlerden aynı anda
izleyebilmesi çok önemlidir. Örneğin, kameraların bir sonraki çekimlerini verip
vermedikleri, konumlarını değiştirip değiştirmedikleri gibi…
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Program akışı içinde, özellikle haber, spor, magazin ve eğlence türü programlarda
kullanılan önceden hazırlanmış bantların (VTR) yayına girmesi için verilecek komutun
zamanlaması da önemlidir. Spikerin veya sunucunun söyleyeceği son söz, provada
netleşeceği için, yönetmen spiker veya sunucu bu son sözü söyler söylemez, “VTR başla
komutunu” vermelidir. Ancak komut vermeden bir süre önce de VTR oparetörünü, “VTR1’den X bandını hazırla, birazdan sendeyiz..” gibi ifadelerle uyarmak, her ihtimale karşı
gereklidir. VTR operatörü, nasıl olsa yayını takip ediyordur, sıranın kendisinde olduğunu
bilir diye düşünmek ve işi oluruna bırakmak, özellikle canlı yayında kesinlikle doğru
değildir. Sıra VTR’ye gelince de “VTR-1 başla” gibi mümkün olduğunca kısa bir komut
vermek yeterlidir. Bu arada VTR yayına verilir verilmez, süresinin ve son sözünün, tüm
ekibe intercom aracılığıyla bildirilmesi, VTR sonrası bütün ekibin ne zaman hazır olması
gerektiğini bilmesi açısından çok önemlidir. Canlı yayında VTR dönüşünde ekibin yerinde
olmaması, özellikle sunucunun bulunmaması büyük bir sorun teşkil edebilir.
Deneyimsiz yönetmenlerin canlı yayınlardan kaçınması, bant kayıt yaparak hatalarını
görmeleri, acemiliklerini bu şekilde attıktan sonra bu tür yayınlara başlamaları doğru olur.
Özellikle çok heyecanlı kişilerin, heyecanını yenemeden canlı yayınlara girişmemesi en
doğrusudur.

3.5. Çekimlerin Uygun Ortama Kaydedilmesi veya Yayına
Gönderilmesi
Stüdyolarda yapılan çekimler ya canlı olarak yayınlanır veya banda kaydedilir. Banda
kaydedilen program çekimleri, belli aşamalardan sonra yayına verilir.
VTR konusunda değindiğimiz gibi, video kayıt cihazlarının kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte çok farklı ve yaratıcı yapım olanaklarına ulaşılmıştır. Her yapımcı ve
yönetmen belirli programlar için doğru video kayıt tekniğini seçebilmelidir. Bu teknikler
şunlardır:

3.6.1. Canlı Yayın:
Program çekimi yapıldığı anda görüntüler yayına gönderildiğinden bu programın
kaydının yapılması sadece arşiv amaçlıdır. Arşive gönderilmek için de o an çekim yapan tüm
kameraların görüntüleri değil, sadece yayına gönderilen görüntüler kaydedilir, ; yani “yayın
kopyası” alınır. Bu kayıt hem programın tekrar yayını için hem de RTÜK Kanunu gereğidir.

3.6.2. Canlı Kayıt
Bir programı canlı olarak banda kaydetmenin anlamı, birden çok kamera kullanarak ve
resim seçme yöntemiyle, kesintiye uğratmadan baştan sona kaydetmektedir. Gerçek canlı
yayından tek farkı, programın anında yayına verilmesi yerine, başka bir zaman yayınlanmak
amacıyla bir banda kaydediliyor olmasıdır. Örneğin, programın yayın saati ile katılımcıların
stüdyoya gelebilecekleri zaman dilimi çakıştırılamıyorsa, program daha erken bir saatte
çekilebilir. Bir tartışma ya da söyleşi programındaki gibi, belirli bir konu üzerinde tartışmak
ya da konuşmak üzere programa davet edilen konuşmacıların sözlerinin kesintisiz verilmesi
gereken durumlarda, bu teknikle kayıt yapılır. Ayrıca canlı yayının izleyenler kadar
yönetmen, konuklar ve sunucu açısından da heyecanı ayrıdır. Bu tür kayıtlarda, canlı yayın
duygusu hissedilerek program çekilir.
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3.6.3.Bölüm Bölüm Kayıt
Program, sonradan kurgu yoluyla bütünleştirilmek üzere stüdyoda, yine birden çok
kamera ve resim seçme yöntemiyle kaydedilir. Canlı olarak yayınlanmayan programların
büyük çoğunluğu bu yöntemle çekilir.
Programları önceden ve bölüm bölüm kaydedip daha sonra kurgulamanın bazı
yararları vardır. Çekimde bir hata meydana gelmesi durumunda, çekim durdurularak yeniden
tekrarlanır.
Sahne dekorunun değişmesi gereken durumlarda, sahneler arasında kayıttan çıkılıp
stüdyoda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Oyunculara kostüm ve makyaj değiştirme olanağı
sağlanmış olur.
Programın kaydedildiği bant kurguda gerekli düzenlemeler ve eklemeler yapıldıktan
sonra yayın bandı haline gelir.

3.6.4.Özel Etki İçin Kayıt
Çok kamerayla kayıt yapılırken, kameralardan bir tanesinin ayrı bir VTR’ye
bağlanarak, olayı yönetmenin karar vereceği başka bir açıdan ve sürekli olarak kayıt
etmesiyle elde edilecek kayıt, farklı etkiler elde etmek için kullanılır. Örneğin, spor
karşılaşmalarında yavaşlatılmış hareket ve tekrar gösterim bu yolla sağlanır. Spor dışı
programlarda da zaman zaman bu teknik kullanılabilir. Örneğin, bir söyleşide, böyle bir
kamera yalnızca konuğun görüntüsünde tutularak kurguda farklı sonuçlar elde edilmesinde
kullanılır.
Zaman zaman bazı yönetmenler stüdyo kameralarının dışında, stüdyoda aktüel
kamerayla ayrı bir çekim yapılmasını isteyebilirlerler. Aktüel kameranın kaydettiği
görüntüleri, programın banda çekilmiş diğer görüntüleriyle kurguda birleştirerek, farklı bir
etki yaratmaya çalışırlar. Bu tip çekimler kamera arkası belgeselleri için de kullanılabilir.

3.6.5. Birden Çok Kamera, Birden Çok VTR’yle Kayıt
Bu teknikte, birden çok kamerayla ve resim seçmek suretiyle yapılacak kayıttakinden
farklı olarak, her kamera, ayrı ayrı VTR’ye kaydedilir. Bütünlüğü kurgu aşamasında
sağlanan bu teknik, yönetmene kurgu aşamasında büyük bir çalışma özgürlüğü tanıyabilir.
Ancak bant sayısının fazla olması, kurguda işin daha zorlaşmasına ve kurgunun daha uzun
sürmesine de yol açtığı için pek tercih edilmeyen bir yöntemdir.
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3.6.6. VDR (Video Disc Recorder) ile Kayıt

Resim 3.10 ve 3.11: VDR cihazı

Bilgisayar hard disklerine ses ve görüntü kaydeden cihazlardır. Günümüzde en çok
spor aktivitelerinin olduğu yayınlarda vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Spor
aktivitelerindeki birkaç saniye önceki heyecanı slow motion yavaş gösterimler ( yavaş
gösterimler slow motion) vasıtasıyla izleyiciye atmosferden kopmadan tekrar yaşatmak
amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Herhangi bir fiziki materyal gerektirmeden
tamamıyla disk tabanlı kayıt yapan bu cihazlar müşteri istekleri doğrultusunda, yazılımları
geliştirilerek recorder (kaydedici) kanalları yani portları ve okuma portları sayıları isteğe
göre değiştirilebilir. Burada yapılan kayıtlar resim kalitesi açısından herhangi bir fiziki
sürtünme yaşanmadığı için ve resmin ve genelde dijital kaydedilmesinden kaynaklanan bir
görsel verimlilik söz konusudur. Kasetlere kaydedilen görüntülerin kalitesindeki düşüklüğün
sebebi tamamen fiziki şartlardan kaynaklanmaktadır. Burada fiziki elle dokunulur bir kayıt
materyali oluşmadığından resim kalitesi istenilen düzeylere çıkabilir. Aynı zamanda bu
cihazların birbirleri ardına bağlanarak network sistemle çalışmaları durumunda büyük
organizasyonlarda birbirleriyle iletişimi sağlayarak değişik yer ve mekânlarda yapılmış
organizasyonlardaki görüntüleri anında birbirlerine alıp vermeleri söz konusudur. Ana rejisi
farklı bir yerde olan bir organizasyonda örneğin olimpiyatlarda, reji mekânın uzağındaki
herhangi bir branştaki karşılaşmanın görüntülerinden oluşan olay ya da kliplerin reji
mekânında bulunan bir diğer VDR’ye aktarılması mümkün olabilir ve anında bu bilgi akışı
reji tarafından yayın materyali olarak kullanılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMALAR
İşlem Basamakları
Öneriler
 Stüdyoyu çekime hazır hale getiriniz.
 Tüm işlem basamaklarını sırasıyla
 Son kontrolleri yaparak, varsa eksiklikleri
tamamlayarak, okulunuzun stüdyosunda
tamamlayınız.
bir program çekimi gerçekleştiriniz.
 Uluslararası yönetmen komutlarını nerede
 Çekim sonrasında, yaptığınız tüm
ve nasıl kullanacağınızı belirleyiniz,
çalışmaları değerlendirerek eksiklerinizin
ekibin diğer üyeleriyle ortak bir dil
neler olduğunu belirleyiniz.
oluşturunuz.
 Kameraların yönetimiyle ilgili temel
kuralları uygulayarak program çekiminizi
gerçekleştiriniz.
 Çekiminizi uygun ortama kaydederek ,
bandınızı kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarınıcümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Yönetmen, stüdyodaki kameradan resim masasına kadar her türlü araç ve gerecin
kullanıma hazır hale getirilmesinden ve varsa aksaklıkların giderilmesinden
sorumludur.
Resim kayıt ünitesi, yayın eğer bantsa, bandın kaydedileceği, VTR görüntülerinin de
okunacağı bölümdür.
Yukarı çevrinmede, setin tavanının kareye girmemesi için çok dikkatli olmak gerekir.
Zoom yapma, çekimin perspektifinde değişikliğe yol açar.
“KES - ZİNCİRLE - SİL - ÜSTÜNE YÜKLE – BİNDİR” komutları, yönetmenin
kameramana verdiği komutlardandır.
Eğer yönetmen bir VTR’yi yanlışlıkla başlatmışsa, hemen “DUR ve LÜTFEN BAŞA
AL” komutunu vermelidir.
İki kişinin karşılıklı konuşmasını veren iki ayrı çekimde, kişilerin büyüklüklerinin
çerçeveye oranla aynı olduğu çekimlere benzer çekimler denir.
Konuşmacılar arasında imgesel bir çizgi çekerek, bütün kameraları bu çizginin bir
tarafında konumlandırdığınızda, açı atlaması olmayacaktır.
Depress Alçalma ( aAlçaltmadepress), kameranın dikey ekseni üstünde alçalması;
elevation yükselme (yükseltmeelevation) de dikey ekseni üstünde yükselmesi
hareketleridir.
Açma, karartma, zincirleme ve kesme gibi geçiş yöntemleri uygulanırken müziğin
ritmine uygun olarak yapılmalıdır.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1-VTR çekimi ve VTR kurgusu hazırlamak
A-Dış çekimleri (VTR çekimlerini) incelediniz mi?.
B-VTR çekimi gerektiren programların neler olduğunu tartışarak,
önemini karadınız mı?
C-VTR çekimi ön hazırlıklarının neler olduğunu sıraladınız mı?
Ç-VTR çekimi gerçekleştirdiniz mi?
D-VTR kurgusunu yaparak uygun ortama kaydettiniz mi?
E-Arşivlerden yararlanarak VTR’ler oluşturdunuz mu?
2-Pilot çekim ile soğuk ve sıcak provalar yapabilmek
A-Prova yapma amaçlarını incelediniz mi?
B-Soğuk provaları incelediniz mi?
C-Sıcak provaları incelediniz mi?
Ç-Pilot çekimler ve deneme çekimleri yaptınız mı?
3-Stüdyo program çekiminde görev almak
A-Stüdyoyu çekime hazır hale getirdiniz mi?
B-Son kontrolleri yaparak, varsa eksiklikleri tamamladınız mı?
C-Uluslararası yönetmen komutlarını nerede ve nasıl kullanacağınızı
belirleyip,, ekibin diğer üyeleriyle ortak bir dil oluşturdunuz mu?
Ç-Kameraların yönetimiyle ilgili temel kuralları uygulayarak
program çekiminizi gerçekleştirdiniz mi?
D-Çekiminizi uygun ortama kaydederek,, bandınızı kontrol ettiniz
mi?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1234567-

D
Y
Y
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar
D
D
Y
D
Y

12345-

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar
Y
D
D
Y
Y
D
D
D
D
D

12345678910-
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