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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM081 

ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Fotoğrafçı 

MODÜLÜN ADI Video Görüntülerinin Kurgulanması 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül kameranın ayarlanmasında dikkat edilecek noktalar 

ve kamera ile çekim yapma uygulamalarını kapsayan bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Video Çekimi modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Video görüntülerinin kurgusunu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, video görüntülerini tekniğine 

uygun kurgulayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Video görüntülerinin kurgulanması için uygun programı 

doğru seçebileceksiniz. 

2. Video görüntülerini tekniğine uygun olarak bilgisayara 

aktarabileceksiniz. 

3. Video görüntülerini doğru kurgulayabileceksiniz. 

4. Kurgulanan video görüntüleri müĢteriye hatasız sunarak 

doğru yöntemde arĢivleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kurgu atölyesi ya da bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Bilgisayar, kurgu programı, video edit programı, 

video kamera 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Görüntülerin düzenlenmesi son yılların en önemli uygulamalarından biridir. Bilgisayar 

teknolojilerinin geliĢmesi sonucunda uygulamalar oldukça kolaylaĢmıĢtır. Videoların 

düzenlenmesi iĢlemi; çekilmiĢ görüntülerin bilgisayara aktarılması, gerekli düzenlemelerin 

yapılması, ses ve yazı eklenmesi, montaj iĢlemlerinden sonra baĢka bir aygıtta okunabilir bir 

hale dönüĢtürülmesi ve elektronik ortamlara aktarılmasına yönelik iĢlemlerin bütünüdür. 
 

Görsel iletiĢimin en önemli yapı taĢlarından biri olan video düzenleme birçok alanda 

karĢımıza çıkmaktadır. Reklam filmleri, sinema, belgesel, fotoğrafçılık, tanıtım araçları vb. 

yerlerde kullanılmaktadır. Seçilen video düzenleme programına göre kiĢiselden profesyonel 

kullanıma kadar birçok standartta düzenleme yapılması mümkün olmaktadır. Farklı kayıt 

ortamlarına aktarılması sonucunda yıllar boyunca kullanılabilecek materyaller haline 

gelmektedir. 
 

Bu modülde amaç video düzenleme programlarını etkin Ģekilde kullanarak estetiğe 

uygun olarak harmanlayan grafik ve tasarım elemanı yetiĢtirmektir. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

1 

 

Video görüntülerinin kurgulanması için uygun programı doğru seçebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde video çekimi yapan yerleri, yazılı kaynakları ve interneti kullanarak 

video düzenleme programları hakkında bilgi edininiz.  

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. VĠDEO KURGU PROGRAMLARI 
 

1.1. Tanımı 
 

Ses ve görüntülerin, çeĢitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir 

anlayıĢa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. 
 

Kurgu pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle sinema, televizyon, reklamcılık 

alanlarında yaygındır. 
 

1.2. Önemi 
 

Kurgu iĢlemi çekim sırasında yaĢanan aksaklıkların ortadan kaldırılması, senaryoya 

uygunluğunun sağlanması ve zevkle izlenebilecek bir bütünün ortaya çıkarılması bakımından 

önemlidir. 
 

 Ancak bu seçim iĢlemi yapılırken görüntüleri;  anlatımdaki amaca uygun olarak 

sıralamak, sürelerini belirlemek, video görüntülerinin içerik yönünden iliĢkilerini göz önüne 

almak ve bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemek gerekir. 
 

Kurgu sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: 
 

 Programın baĢlangıcında ya da her yeni sahnede izleyiciye mekânı ve çevreyi 

tanıtmak için genel çekim kullanılmalıdır. Bir yakın çekimden genel çekime ya 

da genel çekimden yakın çekime kesme yapılmamalıdır. 

 Ayrıca kamera hareketi olan bölümlerde kesme ve bağlama yapılmaz. 

Kamera hareketi bittikten sonra kesme yapmalıdır. Her iki kamera da aynı 

yönde ve eĢit hızda çevrinme yapmıyorsa, bir hareketli kameradan ötekine 

kesme yapmamalıdır.  Hareketli bir kameradan hareketsiz bir kameraya veya 

tersi bir durumda kesme yapılmamalıdır. Sabit bir kameradan hareketli olanına 

kesme yapılmamalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kurgu sırasında müzik hiç bir zaman cümlenin ortasında kesilmemelidir. 

Görüntüde konuĢmacı varsa ve kesme yapılacaksa kelimenin bitmesi 

beklenmelidir. 

 Kurguda karelerin geçiĢi için kullanılan genel yöntem kesme (cut) ile yapılan 

geçiĢtir. Kesme; bir görüntüden baĢka bir görüntüye en basit en hızlı geçiĢi 

ifade eder. Kesme ile geçiĢ bir nevi insan gözünün algılama özelliğine 

benzetilebilir. 

 Göz, belli bir alana bakarken bakıĢını baĢka bir alana çevirdiğinde, uzaktaki 

görüntüye geçerken aradaki alanı tarayarak geçmez. Yani pan yapmaz, kesme 

ile geçer. Televizyon haberlerinde zamanın çok değerli olması ve olması 

gerekenin verilmesi gerektiği için kurguda efektlere baĢvurulmaz. Cut geçiĢler 

kullanılır. Hangi koĢullar altında bulunulursa bulunulsun, aĢağı yukarı aynı 

görüntüyü veren kameralar arasında kesme yapmaktan kaçınılmalıdır. 

 Kulağın neler olup bittiğini algılaması gözden daha uzun sürdüğünden kurgu da 

ses önce girebilir ki bir sonraki sahnede izleyiciyi sahneye hazırlasın. Örneğin;   

ambulans sireninin araç kameraya yaklaĢmadan çok önce baĢlaması gibi. 

Böylece ilgi de arttırılmıĢ olunur. 

 Plan değiĢiklikleri izleyicide ĢaĢkınlığına yol açabilir.  Örneğin; genel çekimde 

konuĢanın sağında yer alan bir lamba yakın çekime geçildiğinde konuĢanın 

solunda yer alıyorsa izleyenin algısını bozabilir. 

 Ġkili çekimden gene baĢka açıdan çekilmiĢ ikili bir çekime geçmek faydalı 

olmaz. 

 Topluluk karĢısında yapılan konuĢmalarda ekranda uzun süre konuĢan kiĢi ilgi 

çekmez. Aralara konuĢmayı dinleyen kiĢilerin detayları yerleĢtirilmelidir. 

Küçük ekrana sahip televizyonda karĢılıklı konuĢma sahnelerinde, dinleyenin 

yüzündeki tepkiyi yakın çekimde göstermek gerekir. 

 KiĢilerin bakıĢ yönüne dikkat edin. Aks sıçramalarına yol açacak Ģekilde 

karĢılıklı konuĢan kiĢileri birleĢtirmeyin. Bir karede sağa doğru bakan kiĢi varsa 

diğer karede onu dinleyen kiĢi sola baksın. Yine sola doğru koĢan kiĢiyi baĢka 

bir karede sağa doğru koĢarken göstermeyin. Kameramanın bir hata yapıp aks 

çizgisine dikkat etmemesi kurgucunun da aynı hatayı devam ettireceği anlamına 

gelmez. 

 Kamera çekimlerini daha dikkatli incelemek isterseniz televizyonun sesini 

kapatın ve sadece görüntüye odaklanın. Böylece kamera açılarını, hareketleri, 

aydınlatmayı ve kurguyu daha rahat gözlemleyebilirsiniz. 

 Heyecan arttıkça çekimlerin süresinin de kısalması gerekir. Ekrandaki 

görüntünün yavaĢ yavaĢ değiĢmesi yerine aniden değiĢmesi çok daha etkilidir. 

Kesme ile geçiĢin gücü de buradan gelir. 
 

1.3. Kullanım Amacı 
 

Her video kurgu bir amaca hitap eder. YapılmıĢ olan çekimleri kurgulamanın dört ayrı 

amacı olabilir. Bunlar: 
 

 Düz birleĢtirme: En basit kurgu türüdür. Bir programa ait değiĢik parçalar 

halindeki görüntüler senaryoda bulunan sıraya göre dizilirler. Bu tip bir kurgu 

çok fazla vakit almaz. 
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 Süreyi ayarlama (trim): Programı oluĢturan çekimlerin gerektiğinden daha 

uzun veya kısa olduğu durumlarda görüntüler kurgulanır ve programın süresine 

sığacak Ģekilde ayarlanır. Görüntülerin program için ayrılan süreden daha uzun 

olması veya izleyicileri sıkacak kadar uzun sürmemesi önemli bir sorundur. 

Bazı yönetmenler, filmleri sinema gösteriminde yapımcı Ģirket tarafından 

kısaltıldığı için filmin Ģirket tarafından kesilmemiĢ halini film DVD’lerine 

eklerler. 
 

Görüntülerin önceden belirlenmiĢ süreyi aĢması kadar belirlenmiĢ sürenin altında 

kalması da önemli bir sorundur. Çekilen görüntüler yetersiz ve kısa kaldıysa ya kurgu 

çalıĢması sırasında aynı görüntüler birkaç kez tekrarlanır ya da yeni görüntüler çekilerek 

yapıma eklenir. 
 

 Hatayı giderme: Stüdyo kayıtlarında oluĢan hata ya da hatalar zincirini 

gidermek için görüntülerde düzenleme yapılır. Bu hatalar teknik veya içerik 

yönünden oluĢmuĢ olabilir. Görüntünün veya sesin kalitesiz olması, görüntü-ses 

arasında senkron olmaması, aks çizgisi vb. kurallara kurgu sırasında 

uyulmaması gibi teknik hatalar, kurguyu yeniden yapmayı veya kurgu üzerinde 

düzeltmelere gitmeyi gerektirir. 
 

Aynı Ģekilde yapımın içeriği de belli yönlerden kusurlu veya eksik bulunarak kurgu 

çalıĢması tekrarlanabilir. YanlıĢ yapılmıĢ bir kurgunun filmin anlaĢılmasını zorlaĢtırması, 

hukuk kurallarının ihlal edilmiĢ olması, bölümlerin birbiriyle çeliĢmesi veya mantık 

hatalarının bulunması bu sebepler arasındadır. 
 

 Etkiyi artırmak: Programın içindeki olayları yönetmenin olaya bakıĢ biçimini 

de dikkate alarak belirginleĢtirmek, programın görsel ve fikri çekiciliğini 

artırmak için kurgu yapılabilir. Böyle bir kurgu yoğun bir emek ve iĢçiliğin yanı 

sıra tecrübe ve estetik bilgisi de gerektirir. 
 

1.4. ÇeĢitli Kurgu Programları 
 

Profesyonel görüntü kurgusu, özel efektler, TV jeneriği hazırlama gibi dijital tabanlı 

çalıĢmalar geçmiĢte on binlerce doları bulan ayrı ayrı cihazlar tarafından yapılabilirken, son 

yıllarda bilgisayar teknolojisinin geliĢip ucuzlaması sayesinde artık masaüstü veya dizüstü 

bilgisayarlar sayesinde, çok daha ucuza, rahat ve pratik bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmektedir.  
 

Bir kurgu sisteminde önemli olan güvenilir olmasının yanında basit ve pratik iĢlevli 

olmasıdır. Artık günümüz profesyonel kurgu yazılımları da bu ihtiyacı karĢılayacak 

niteliktedir. 
 

Farklı ihtiyaçlar için farklı türlerde pek çok kurgu programı vardır. Bazı kurgu 

programları PC tabanlı iken bazıları Macintosh tabanlıdır. Bazıları bilgisayara ek bir kart 

veya donanım takılmasını gerektirirken bazıları her bilgisayarda çalıĢabilir. 
 

Kamera üzerine konmuĢ veya kurgu programında var diye bütün efektleri kullanmanız 

gerekmez. Çünkü bir kısa film yapmayı düĢünüyorsanız birçok geçiĢ kesme (cut) olacaktır. 
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Doğum günü, niĢan, düğün türünden hatıraları kurgulayacaksanız gene bütün efektleri 

kullanmanız gerekmez. 
 

1.5. Online, Ofline Düzenleme Sistemleri 
 

Elinizdeki malzemeyi kayıpsız kurgulama imkânınız varsa offline kurgu diye bir 

aĢama olmayacaktır. Mesela dslr ile video çekilirse ya o Ģekilde aynen kullanır veya asıl 

kullanacağınız formata çevrilmesi gerekir. Ancak ondan sonra da bir daha geri dönülemez. 
 

Donanımı güçlü bir video kamerayla veya filmle çekim yaparsanız o zaman offline 

kurgu gereklidir. Ancak, 4:4:4 bir videoyu her bilgisayarda kurgulayamazsınız. Online kurgu 

için "Apple ProRes 4:2:2 HQ", efekt uygulanacak sahneler için "Apple ProRes 4:4:4" 

kulllanılabilir.  
 

1.6. Video Formatları 
 

TV’nin icadından yakın yıllara kadar video kurgu, VTR cihazlarındaki kasetlerde 

bulunan görüntü ve seslerin bir video mikser yardımıyla seçilip iĢlenmesi ve boĢ bir kasette 

seçilen görüntülerin sıralanması Ģeklinde yapılmaktaydı. Video kasetlerde bulunan 

sıkıĢtırılmamıĢ ve dijitalize edilmemiĢ görüntülere “analog görüntü”; bu Ģekilde yapılan 

kurguya “analog kurgu” adı verilir.  Bilgisayarın yaygın olarak kullanılmaya baĢlanması ve 

dijital video formatlarının bulunmasıyla analog kurgu terk edilerek bilgisayar merkezli video 

kurgu setlerinde yapılan “dijital video kurgu” yaygınlaĢmıĢtır. 
 

Dijital kurgu, sayısal bilgilerin ikili sayılara (yani 0’lar ve 1’lerle) dönüĢtürülüp 

depolanması, gönderilmesine iliĢkin metottur. ĠĢaretleri sadece iki değiĢik seviyede 

kullanarak (var/yok, alçak/yüksek, 1/0,+/- gibi) ileten veya iĢleyen devre ve sistemlerdir. 

Sadece iki seviye kullanıldığından bu devrelerin gürültüye karĢı duyarlılığı son derece azdır 

ve iĢaretler kalitelerinden hiçbir Ģey kaybetmeden saklanabilir ve çok uzaklara iletilebilir. 

Tel, fiber optik kablo, uydu veya havadan gönderilecek bilgileri bitlere dönüĢtürerek 

gönderme tekniğidir. Bu metot sayesinde ses, görüntü veya data aynı anda gönderilebilir. 
 

Hareketli görüntü formatları, sahneleri arka arkaya (sinema filmi gibi) sürekli 

gösterebilen formatlardır. Web üzerinde de kullanılan en önemli hareketli görüntü formatları 

MPEG, AVI, Real Media ve Quick Time'dır. 
 

1.6.1. Analog Formatlar 
 

Türleri Ģunlardır : 
 

1.6.1.1. Composite 
 

Kompozit video analog video sinyalini ifade eder ve CVBS (Composite Video 

Blanking and Sync) olarak da adlandırılır. Ses sinyalini içermez. Genellikle PAL, NTSC 

veya SECAM formatındadır. Y, U ve V harfleriyle ifade edilen (YUV diye de belirtilir.) 

sinyallerin senkronizasyon sinyali ile bir araya gelmesinden meydana gelir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Analog
http://tr.wikipedia.org/wiki/PAL
http://tr.wikipedia.org/wiki/NTSC
http://tr.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://tr.wikipedia.org/wiki/YUV
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1.6.1.2. S-Video 
 

S-Video ya da açık adıyla Separate Video, örneğin bilgisayarınızdan televizyonunuza 

"TV-Out" alabileceğiniz bir görüntü iletim biçimidir. S-Video'yu ekran kartınızın 

arkasındaki veya dizüstü bilgisayarınızdaki çıkıĢtan tanıyorsunuz. 

 

Fotoğraf 1: Soldan sağa VGA, S-Video (mavi daire) ve DVI çıkıĢları 

S-Video çıkıĢını ekran kartı dıĢında DVD oynatıcınızda da görebilirsiniz. Dikkatli 

gözler, DVD oynatıcıdaki S-Video çıkıĢının, televizyondaki S-Video giriĢinin, ya da 

köĢedeki elektronikçiden aldığınız S-Video kablosunun uçlarının dört pinli olduğunu 

farkedecektir. S-Video standardında normalde parlaklık (aydınlanma) ve renkler için dört pin 

yeterlidir; ancak, ekran kartları yine de 7 pinlik bir bağlantı noktası içerir ve aynı çıkıĢtaki ek 

pinlerden (birinden) kompozit çıkıĢ da verir. 

 

Fotoğraf 2: Standart S-Video kablosu 

Standart S-Video kablosu bir tür Mini-DIN kablodur. 4 pinlik standart S-Video kablo 

ucu, ekran kartında gördüğünüz 7 pinlik çıkıĢa oturur ama 7 pinlik uç, dört pinlik çıkıĢa 

oturmaz. Bu arabirimi kullanarak bilgisayarla en sık yapılan Ģey, TV-Out olarak adlandırılan, 

görüntüyü televizyona aktarma iĢidir. 
 

S-Video analog bir iletim standardıdır. Yine analog bir sinyal olan kompozitten farkı, 

görüntüyü bir yerine iki kanaldan taĢımasıdır. Bir kanaldan aydınlık verisi iletilirken diğer 

kanaldan renk verisi iletilir; buna uygun olarak da gördüğünüz dört pinden ikisi bu söz 



 

 8 

ettiğimiz veri tiplerini iletir; diğer ikisi de bu pinlerin toprak bağlantılarıdır. Kompozitte ise 

görüntü verisinin tamamı tek kanaldan iletilir. Her iki arabirim de sadece görüntü iletir; sesi 

bunlar üzerinden aktaramazsınız. 
 

Görüntü kalitesiyle ilgili bir sıralama yapacak olursak, bugün en yüksek kaliteli çıkıĢın 

DVI, HDMI gibi dijital arabirimlerle sağlandığını söyleyebiliriz. Bunun hemen arkasından, 

ana renk bilgilerinin ayrı ayrı iletildiği "komponent" çıkıĢlar gelir. Standart VGA çıkıĢı böyle 

bir tür sinyal sağlar. Eğer görüntü kaynağınız veya televizyonunuz bu arabirimleri 

sağlamıyorsa, S-Video'yu tercih etmelisiniz. Zorunlu kalmadıkça kompozit çıkıĢ 

kullanmayın. 
 

1.6.1.3. Compenent 
 

Komponent video iki veya daha fazla bileĢene ayrılmıĢ video sinyalini tarif eder. 

Genellikle üç ayrı bileĢen olarak depolanan veya iletilen analog video bilgisini ifade etmek 

için kullanılır. "Komponent video" kabloları ses sinyalini iletmez. 
 

Komponent video giriĢleri; renk sürekliliği, geliĢtirilmiĢ çözünürlük ve artırılmıĢ 

görüntü detayları için video sinyallerini 3 kısma ayırarak daha yüksek kalitede görüntü 

sağlar. Komponent video, tüm video bilgisinin tek bir sinyalde birleĢtirildiği kompozit video 

ile karıĢtırılabilmektedir. Komponent video bağlantısında ses bilgisi taĢınmamaktadır. Bu 

yüzden ses için ayrı kablolar kullanılmaktadır. 
 

HDMI HDMI'ın pin sayısı ve sırası olarak yapısı, DVI ile birebir aynıdır. Fakat 

paketlenmesi ve görüntüye ek olarak bir de ses aktarabilmesi HDMI'ı DVI'dan bariz bir 

Ģekilde ayıran farklardır. HDMI, 5 Gbps gibi oldukça yüksek bir bant geniĢliği sunuyor. 

1080 p çözünürlüğündeki görüntü ve 8 Kanal 192 Khz’de kodlanmıĢ sesin 4 Gbps’dan daha 

az bir bant geniĢliğine ihtiyaç duyduğunu düĢünürsek, HDMI hem bu günün hem de 

geleceğin görüntü ve ses aktarım standardı gibi duruyor. 
 

Kaliteli bir DVI kablonun fiyatı 100 $’a kadar çıkarken, basit yapısı ile iki (2) metrelik 

bir HDMI kablonun ortalama fiyatı 20 $ civarındadır. Ayrıca DVI’da uzun mesafelere 

aktarım mümkün olmazken HDMI kayıpsız bir Ģekilde 15 metreye kadar görüntü ve ses 

aktarabilmektedir. Oldukça küçük bir yapıya sahip olması notebook ve benzeri taĢınabilir 

cihazlarda da kullanılabilmesini kolaylaĢtırıyor. 
 

HDMI'ın getirdiği bir özellik de bu teknolojinin çift taraflı iĢleyebilmesi, yani alıcıdan 

monitöre görüntü aktarımı yapılırken monitörden de alıcıya bilgi aktarımı 

gerçekleĢtirilebiliyor. Bunun faydası Ģudur: Dokunmatik ekranlarda en azından ek kablolama 

derdini ortadan kaldıracaktır veya ileride çıkacak daha değiĢik ve akılcı tasarımlara Ģimdiden 

hazır olması da ayrı bir avantajdır. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analog_video&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kompozit_video
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Fotoğraf 3: HDMI bağlantı kablosu 

 

1.6.1.4. Broadcast (Yayın) Standartları 
 

Dünya üzerinde televizyon yayıncılığında kullanılmakta olan üç yayın standardı 

vardır. Bunlar PAL, NTSC, SECAM’dır. 
  

ÇeĢitli video yayın standartları arasında dönüĢüm yapılabilir. Ancak frame rate ve 

çözünürlükteki farklılıktan dolayı aynı kalite yakalanamayabilir. 
 

1.6.2. Dijital Formatlar 
 

1.6.2.1. Avi 
 

AVI, Microsoft'un geliĢtirdiği bir video formatıdır. 24 bit true color, platformunuzun 

desteklediği tüm ekran çözünürlülükleri ve ses bu format ile verilebilir. ÇeĢitli codec’lere 

sahip video ve ses parçalarını barındırabilen dosyalardır. 
 

AVI dosyalarını görüntüleyebilmeniz için, içerdiği ses ve görüntü parçalarının 

codec’leri sisteminizde yüklü bulunmalıdır. 
 

1.6.2.2. Quick Time (MOV) 
 

Quick Time, Apple'nin geliĢtirdiği bir hareketli görüntü formatıdır. Pek çok 

platformda bu format desteklenir. Bu, AVI'ye göre en büyük avantajıdır. AVI'dekine benzer 

özellikler taĢır. 
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1.6.2.3. MPEG 
 

MPEG'in açılımı “Moving Picture Experts Group” olup birçok alt türü bulunan ve 

yaygın kullanılan video formatıdır. Bu grup dijital videodaki standartları belirler, yarattıkları 

arasında; MPEG1 standardı (Video CD’lerde bulunan ), MPEG2 standardı (DVD’lerde ve 

SVCD’lerde ), MPEG4 standardı ve birkaç farklı standart daha - MP3 ve AAC gibi. MPEG–

1 veya MPEG–2 kullanan videolar genellikle ya MPG ya da MPEG uzantısını kullanırlar. 
 

MPEG bir görüntü (Video) ve ses (Audio) sıkıĢtırma standardıdır. Video kaset, CD 

vb. gibi ortamlarda hareketli görüntülerin saklanması ve iletilmesini temin eder. SıkıĢtırma 

oranları 1:50’lere kadar çıkmaktadır (MPEG-2). Web browserlar için neredeyse standart 

hareketli görüntü formatı olmuĢlardır. 
 

1.6.2.4. Real Media 
 

Real Audio, Real Network tarafından geliĢtirilen ve internet üzerinde "sürekli" ses 

iletimini sağlayan bir teknolojidir. Real Audio formatı, özellikle çok yer kaplayan "WAV" ya 

da "AU" gibi ham ses formatlarının yerini almıĢtır. Kullandığı algoritmalar sayesinde ses 

verileri oldukça küçük birimlere sıkıĢtırılabilmektedir. GeniĢ bir yelpazede seçilebilen 

"örnekleme" aralıkları ile ses/müzik kalitesinden bir miktar fedakârlık ederek internet 

üzerinden bile gerçek zamanlı sürekli müzik yayınlarını dinlemek mümkün olabilmektedir. 
 

Real Audio 1995'ten beri var olan bir formattır ve bu yüzden internet üzerinde 

ses/müzik iletiminde kullanımı çok yaygındır. 1997 baĢından itibaren aynı Ģirket, internet 

üzerinde gerçek zamanlı sesli görüntü (video) iletimi için de "real video" formatını ve 

audio/video gösterimi için Real Player (v4.0) isminde, klasik programının yeni bir sürümünü 

çıkardı. Aslında internet üzerinde video aktarımı için, Vivo, VDOLive, Quick Time gibi 

baĢka formatlar da kullanılmakta. Ancak, Real Audio alıĢkanlığı da önemli bir etken olmak 

üzere, yeni real video formatı da çok çabuk kabul gördü. ġu an, real video kullanarak 

internet üzerinde yayın yapan TV istasyonları oluĢmaya baĢladı. Ancak, ortalama olarak 

bağlantı hızlarının hala yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. 
 

 Dijital Video ile Ġlgili Bazı Kavramlar 
 

 Kare (Frame): Video görüntüler aslında hareketlendirilmiĢ 

fotoğraflardır. Kare (frame), video görüntüyü oluĢturan her bir resme 

denir. Bu “kare” terimini geometrideki kare ile karıĢtırmayalım; çünkü, 

buradaki “kare” tabiri bir geometrik Ģekil anlamından çok “an” anlamı 

taĢır. Ayrıca, TV görüntüsü kare değil, dikdörtgen Ģeklindedir. 
 

 Kare büyüklüğü (Frame Size): Bir fotoğrafın veya video görüntüyü 

oluĢturan karelerin her birinin piksel olarak yüksekliği ve geniĢliği “kare 

büyüklüğü” (frame size) olarak ifade edilir (Pikseller ekrandaki 

görüntüyü oluĢturan noktacıklardır.). 1024x768 piksellik bir kare 

büyüklüğünde ilk sayı, karenin geniĢliğini (width); ikinci sayı, ise karenin 

yüksekliğini (height) gösterir. Örneğin 1024x768 boyutundaki bir 

fotoğrafta, sağdan sola 1024, yukarıdan aĢağıya 768 noktacık (piksel) 

vardır. Bu fotoğrafın tamamı, 786.432 (1024x768) pikselden oluĢur. Bu 

http://www.real.com/
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rakamlar ne kadar yüksekse, videomuzun görüntüsü o kadar kaliteli 

olacak, ancak fotoğrafın veya videonun bilgisayarda kapladığı yer de o 

oranda artacaktır. 

 

Resim 1.1: Birbirinden farklı kare büyüklüklerine sahip fotoğrafların karĢılaĢtırması 

 Kare sıklığı (Frame Rate): Video görüntüde 1 saniyede ekrana getirilen 

kare sayısıdır. Aslında videolar, peĢ peĢe eklenmiĢ hareketli ve sesli 

fotoğraflardır. Bunları hareketliymiĢ gibi görmemizin sebebi, bu 

fotoğrafların hızlı bir biçimde peĢ peĢe oynatılmasıdır. Ġnsan gözü 1 

saniye içinde 10 kareden fazla fotoğraf peĢ peĢe oynatıldığında bunları 

hareketliymiĢ gibi algılar. Saniyede oynatılan kare miktarı 10’un altına 

düĢtüğünde gözümüz bu görüntüleri kesik kesik görüntüler olarak görür. 
 

Kare sıklığı, video görüntülerde saniyede oynatılan kare miktarını gösterir. Kurgu 

iĢlemlerinde bu değer “fps” (frame per second-her bir saniyedeki kare sayısı) ile ifade edilir. 

DeğiĢik görüntü sistemlerinin fps değerleri de birbirinden farklıdır. Örneğin sinema 

filmlerinde ekrana saniyede 24 kare görüntü yansıtılır. Avrupa’nın TV yayın sistemi olan 

PAL standardında fps değeri 25, Amerika ve Uzakdoğu’nun yayın sistemi olan NTSC 

standardında ise bu değer 30’(tam değeri söylemek gerekirse 29,97)dur. 
 

Ġnsan gözünün, görüntüleri hareketli olarak algılayabilmesi için saniyede 10 kare 

oynatılmasının (10 fps) yeterli olduğunu söylemiĢtik. Sinema ve TV’de 24, 25- ve 30 fps 

değerlerinin uygulanması, görüntüleri daha ayrıntılı ve akıcı izleyebilmemiz içindir. Çünkü 

görüntüdeki fps değerininin yüksek olması, görüntünün akıcılığını ve zenginliğini doğrudan 

etkiler. Türkiye’de satılan amatör ve yarı profesyonel kameraların çoğu sadece 25 fps 

değerinde çekim yapar. Özellikle yeni HD kameralarda ise 50 veya daha yüksek fps ile 

çekim yapmak mümkündür. 
 

 Zamanlama kodu (Time Code): Hem analog, hem de dijital kurgu 

sistemlerinde sesin, görüntünün veya baĢka bir bilginin süre olarak 
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büyüklüğü 00:00:00:00 formatında kullanıcıya yansıtılır. Ġki nokta üst 

üste iĢaretiyle (:) birbirinden ayrılmıĢ bu rakam çiftlileri bize izlemekte 

olduğumuz videonun (sırasıyla) saat, dakika, saniye ve kare olarak 

uzunluğunu verir. Örneğin VTR cihazının dijital ekranında bir video 

kasetin en son karesinin zamanlama kodu değeri 01:18:42:05 ise bu 

video, 1 saat 18 dakika 42 saniye 5 kareden ibarettir. Zamanlama kodu 

değerlerini kullanarak video kasetlerde aradığımız görüntüleri daha kolay 

bulabiliriz. Örneğin bir kasetteki kullanacağımız görüntülerin zamanlama 

kodlarını bir kâğıda not edip kurguya baĢlarken kasetimizi bu zaman 

değerlerinin olduğu noktalara ilerleterek gerekli görüntüleri daha kolayca 

bulabiliriz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda video görüntülerinin kurgulanması 

için uygun programı doğru seçebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Çekilen video görüntülerinin üzerinde 

hangi düzenlemelerinin (edit) 

yapılacağını belirleyiniz. 

 Videolarda kesim yapacağınız, geçiĢ 

efekti uygulayacağınız ve ses 

ekleyeceğiniz yerleri belirleyiniz. 

  Kullanılan video kamerasının üreticisi 

tarafından verilmiĢ video edit 

programını verilen CD' den bilgisayara 

kurunuz. 

 Ġnternette video düzenleme programları 

Ģeklinde arama yaparak en fazla 

kullanılan profesyonel düzenleme 

yazılımlarını araĢtırınız. 

 Ġleri düzey montaj ve görüntü iĢlemeleri 

için yazılmıĢ video edit yazılımlarını 

araĢtırınız.(profesyonel kurgularda) 

 AraĢtırdığınız profesyonel düzeyde 

kullanılan video düzenleme 

yazılımlarından en fazla tavsiye edilen 

veya beğendiğiniz yazılımın deneme 

sürümünü ücretsiz olarak internetten 

indirebileceğiniz gibi yazılımı lisanslı 

olarak dağıtımcı firmadan satın 

alabilirsiniz. 

 Çekilen video görüntülerinin üzerinde 

yapılacak düzenlemelere göre 

profesyonel bir video edit programı temin 

ediniz. (profesyonel kurgularda) 

 Video görüntünüzü hangi amaçla 

kullanacaksanız ona uygun bir video 

format seçiniz. 

  Profesyonel video edit programını 

bilgisayara kurunuz.(profesyonel 

kurgularda) 

 Kurgu esnasında kullandığınız videonun 

kare büyüklüğü ve kare sıklığı gibi 

değerlerine dikkat ediniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çekilen video görüntülerinin üzerinde hangi düzenlemelerinin 

(edit) yapılacağını belirlediniz mi? 

  

2. Kullanılan video kamerasının üreticisi tarafından verilmiĢ video 

edit programını verilen CD' den bilgisayara kurdunuz mu? 

  

3. Ġleri düzey montaj ve görüntü iĢlemeleri için yazılmıĢ video edit 

yazılımlarını araĢtırdınız mı? (profesyonel kurgularda) 

  

4. Çekilen video görüntülerinin üzerinde yapılacak düzenlemelere 

göre profesyonel bir video edit programı temin ettiniz mi? 

(profesyonel kurgularda) 

  

5. Profesyonel video edit programını bilgisayara kurdunuz mu? 

(profesyonel kurgularda) 

  

6. Çekilen video görüntülerinin üzerinde hangi düzenlemelerinin 

(edit) yapılacağını belirlediniz mi? 

  

7. Kullanılan video kamerasının üreticisi tarafından verilmiĢ video 

edit programını verilen CD' den bilgisayara kurdunuz mu? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (    ) ÇeĢitli çekimlerin, çeĢitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir 

anlayıĢa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir.  

2. (    ) Kurgu videonun üzerine sadece grafik ve ses eklemek için yapılır. 

3. (    ) AVI, Apple’nin geliĢtirdiği bir video formatıdır. 

4. (    ) PAL standardının fps değeri 25’tir. 

5. (    ) Real Media formatı sayesinde internet üzerinden videolar kesintisiz izlenebilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
1 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda video ara bağlantı birimleri ve video edit 

programlarının görevlerini öğrenebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Video görüntülerinin bilgisayara aktarılmasında kullanılan birimler nelerdir? 

AraĢtırınız. 

 Video düzenleme programlarının görevlerini araĢtırınız. 

 Video düzenleme programlarından profesyonel kullanım için olanlar 

hangileridir? 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN 

BĠLGĠSAYARA AKTARILMASI 
 

Dijital kameranızla filminizi çektikten sonra montaj için görüntüleri bilgisayarınıza 

aktarmanız gerekir. Bunun için Capture kartlar kullanılır. Capture kartı, dijital veya analog 

olarak kodlanmıĢ bir videoyu, bilgisayara aktarmak amacıyla kullanılır. Video iĢlemek için 

gerekli donanıma sahip değillerdir. Bu niteliğe sahip kartlar video düzenleme kartı olarak 

adlandırılırlar. 

 

Kameranın dijital veya analog kayıtlarının bilgisayara aktarılması için capture kart 

kullanılsa bile mutlaka USB veya IEEE 1394 (firewire) bağlantılarının olması gerekir. 

 

Capture kart olmadan da kameradan bilgisayara görüntü transfer edilir veya kamera ile 

gelen yazılımla ya da piyasada mevcut video düzenleme programları ile görüntü iĢlenerek 

VCD, SVCD veya DVD haline getirilebilir. 

 

Capture kartlar ve özellikle video düzenleme kartları amatör amaçları aĢan 

profesyonel uygulamalarda kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://forum.donanimhaber.com/m_1154428/mpage_42/key_/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/m_1154428/mpage_42/key_/tm.htm
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Resim 2.1: Video kurguya özel bir capture kartı 

 

Kombine kartlar denilen günümüz TV kartları ve bazı grafik kartları aynı zamanda 

capture etme özelliğine sahiptirler. Birden fazla kartın iĢini yapan kartlara kombine veya 

kombo kart denir. Fakat kombine kartların genellikle birkaç dezavantajı vardır. 
 

 GiriĢ-çıkıĢları, ilave kartlar kadar zengin değildir. 

 Kombo kartlar sesi genellikle ses sinyali, ses kartına bağlandığı için, uzun 

filmlerde ses ve video senkron olmayabilir.  

 Kombine kartlarda genellikle yazılımsal kodlayıcı olduğundan dolayı, yüksek 

çözünürlükte düĢük performans verirler.  

 Kayıt iĢlevini kodlanmamıĢ biçimde yaptıklarından dolayı, video dosyalarının 

boyutu çok yüksek olur. 
 

2.1. Video Ara Bağlantı Birimleri 
 

ÇeĢitli video ara bağlantı birimleri vardır. 
 

2.1. 1. USB 
 

Ġngilizce "Universal Serial Bus" kelimesinin kısaltmasıdır. USB, dıĢ donanımların 

bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Son sürümü 

2,0’dır. Bu 1,1’den 40 kat hızlıdır. 480 Mbit/sn'lik aktarım hızı vardır. 

 

ġekil 2.1: USB ara biriminin simgesi 
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ġekil 2.2: USB türleri 

USB; Tak ÇalıĢtır (plug and play) özelliğinden dolayı birçok cihazın bağlantısında 

kullanılmaktadır. USB bağlantı ile; CD, DVD sürücü, sabit disk, masa üstü kamera, tarayıcı, 

yazıcı gibi dıĢ donanımlar kolayca bilgisayarlara bağlanabilir. Sayısal fotoğraf makinesi, 

taĢınabilir, bellekler, cep telefonları, MP3 oynatıcılar vb. cihazların kiĢisel bilgisayarlar ile 

iletiĢiminde de bu bağlantı biçimi yaygın olarak kullanılır. Kapasitesi profesyonel video 

görüntülerin aktarımı için yeterli değildir. 
 

2.1.2. Firewire  
 

USB’den daha hızlı ve video aktarımına uygun bir arabirim arayıĢı sonucu IEEE 1394 

standardı geliĢtirildi. Apple'ın ön ayak olduğu bu protokol daha sonra IEEE 1394 çalıĢma 

grubu tarafından geliĢtirilmeye devam edildi. Apple ise bu protokolü FireWire olarak hayata 

geçirdi. Aynı USB gibi bu teknolojiyi kullanan cihazlar da veri yolu çalıĢır halde iken, 

sisteme çıkarılıp takılabiliyor. Bu sayısal arabirim ile, garantili biçimde veri transferi 

yapılabiliyor ve cihaz kimlikleri, sonlandırıcı eklentiler vb. birimlere gerek kalmıyor. 
 

FireWire kullanan iki elektronik ürün, bir bilgisayara gerek olmadan, doğrudan 

birbirine bağlanabiliyor. Asimetrik ve sabit hızda veri transferi yapılabilmesi, farklı cihazlar 

arasında ortak noktanın bulunarak transferin gerçekleĢtirilmesini sağlıyor.( Resim 2.2: 

Firewire 800) 



 

 19 

 

ġekil 2.3: IEEE 1394 ara biriminin değiĢik türde giriĢleri 

Video ve ses aktarımı ve oynatımı konularında, FireWire sabit bir veri transfer hızını 

daha verimli olarak koruyabildiğinden daha iyi kalite sunar. Bilgisayara arada gerek 

duymadan FireWire cihazları birbirine bağlamak da mümkündür; ama bu fiyatı etkiler. 

Böylece FireWire giriĢli bir dijital bir televizyon bile doğrudan FireWire'lı bir kameradan 

görüntü alabilir. 
 

2.2. Video Edit Programları 
 

Video çekimlerinin amaca göre düzenlenmesi için bir çok bilgisayar programı 

kullanılmaktadır. Profesyonel kullanıcılara hitap eden programların yanı sıra amatör 

kullanıcılara da hitap eden programlar bulunmaktadır. 
 

2.2.1. Görevleri 
 

Video edit programlarının görevleri, dijital ya da analog bant üzerindeki herhangi bir 

ham görüntüyü ses ve müzikle senkronize birleĢtirme (kurgu) iĢleminin yapılmasıdır. 
 

2.2.2. ÇeĢitli Programlar 
 

Piyasada çok çeĢitli video edit programları kullanılmaktadır. Discreet (edit, flint, 

flame, fire, smoke ), adobe (after effects, premiere), final cut pro, avid, velocity, alaaddin, 

strata ve daha bir çok platform ve program kullanılmaktadır. Her biri kendi içindeki bazı 

özelliklere ve farklıklara sahip  olsa da genelde discreet edit ve avid popüler olarak 

kullanılan programlardandır. 
 

 Yeni baĢlayanlar için önerilen kurgu yazılımları: 
 

Ulead Video Studio, Pinnacle Studio Plus, Adobe Premiere Elements, Roxio Video 

Wave Professional, Muvee Auto Producer, WinDVD, Creator, Video Explosion Deluxe, 

Windows Movie Maker.  
 

 Profesyonel kurgu yazılımları: 

Canopus-Edit,Apple Corp.-Final Cut Pro, Avid Technology-Xpress DV, Xpress Pro 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda video ara bağlantı birimleri ve 

video edit programlarının görevlerini öğrenebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Video kamerayı kapalı 

durumda bilgisayara uygun ara 

birimden bağlayınız. 

 Bağlantı noktalarına dikkat ederek video kamerayı 

bilgisayara bağlayınız. 

 

Resim 2.2: Kamera bağlantısı 

 

Resim 2.3: Kameranın bilgisayara bağlantı noktası 

 Bilgisayar ve video edit 

programını açtıktan sonra 

kamerayı açınız. 

 Masa üstü ya da kurulu olduğu birimden programı 

açınız. “play/edit” modunda açık olduğundan 

emin olunuz. 

 Bilgisayarın hard diskindeki 

yeterli boĢ alanı kontrol 

ediniz. 

 Bilgisayarım penceresini çift tıklayarak açtıktan 

sonra “C” sürücüsü üzerinde sağ tıklayarak 

özellikler seçeneğine geliniz. 10–15 GB boĢ alan 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Video kurgu programı 

üzerinden kameradaki 

görüntüleri capture ediniz.  

Resim 2.4: Video edit programının capture konumu 

 Program ara yüzü açıldığında varsayılan olarak 

“Capture” sekmesinde açılır. Bu sayfadan video 

kameranızı yönetebilir; kaseti baĢa ya da sona 

sarabilir; videonuzu oynatabilirsiniz. Tüm kaseti 

DVD’ye dönüĢtürecekseniz kaseti en baĢa alın ve 

sonra solda yer alan “Capture Video” tuĢunu 

kullanın. Kaset kaç dakikalıksa “capture” iĢlemi o 

kadar sürede gerçekleĢir. Ġstediğiniz bir anda bu 

iĢlemi sonlandırabilirsiniz. 

 Capture sırasında hard diskin 

yeterli alanını kontrol ediniz. 

 Sabit diskimizde az yeriniz varsa video kasetten 

sadece kullanacağınız görüntüleri capture yapın, 

kasetin tümünü aktarmayın. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Capture kartı, …………. veya ………… olarak kodlanmıĢ bir videoyu bilgisayara 

aktarmak amacıyla kullanılır. 

2. …………………. denilen günümüz TV kartları ve bazı grafik kartları aynı zamanda 

capture etme özelliğine sahiptir. 

3. ……….. dıĢ donanımların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir 

bağlantı biçimidir. 

4. …………………………….. video ve ses aktarımı ve oynatımı konularında, sabit bir 

veri transfer hızını daha verimli olarak koruyabildiğinden daha iyi kalite sunmaktadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda videoya ses, 

yazı, animasyon, efektler eklenmesi, videoya son halinin verilerek belirlediğiniz ortamlara 

kaydedilmesini öğrenebilecek ve uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Video edit programlarının genel ayarlarını araĢtırınız. 

 Video üzerinde yapılabilecek düzenlemeler konusunda çevrenizdekilerden bilgi 

toplayınız(fotograf,  grafik vb. iĢler ile uğraĢanlar). 

 Video kayıt formatları ve ortamlarından hangilerinin daha fazla tercih edildiğini 

araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN 

KURGULANMASI / DÜZENLENMESĠ 
 

3.1. Video Proje Genel Ayarları 
 

Video proje genel ayarları Ģunlardır : 
 

3.1.1. Editing Mode Ayarı 
 

Editing (yazılı, iĢitsel veya görsel bir materyali, değiĢtirmek, düzeltmek vb. 

iĢlemlerden geçirerek yayına, sunuma vs. hazırlamak)  mode ayarlarında kliplerin rengini, 

yönünü ve hızını değiĢtirebileceğimiz ayarlar yer alır. Bütün parça halindeki video klibin 

parçalara bölünmesi de sağlanır. “Attiribute” bölümünden filtre çeĢitleri uygulanabilir. Video 

kliplerin istenmeyen bölümlerini keserek daha ilgi çekici ve izlenmeye değer klipler 

oluĢturulur. 
 

3.1.2. Timebase Ayarı 
 

Video kliplerin temel zaman ayarlarının yapılmasıdır. Kliplerin birbirine eklenmesi 

iĢleminde zamanlama önemlidir. Hazırlanacak video klibin DVD, DV gibi kayıt ortamlarına 

kaydedileceği ve film, belgesel olarak kullanılması durumunda yayınlanacağı süre dikkate 

alınarak gerekli Ģekilde kısaltma yapılır.  Video düzenleme programında ön izleme ekranın 

yanı ve altındaki video Ģeridinin üstündeki bölümde kliplerin sürelerini gösteren kısımlar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://tr.wiktionary.org/wiki/yaz%C4%B1l%C4%B1
http://tr.wiktionary.org/wiki/i%C5%9Fitsel
http://tr.wiktionary.org/wiki/g%C3%B6rsel
http://tr.wiktionary.org/wiki/materyal
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bulunur. Projeye eklenecek kliplerin tek tek ya da bütün süresi ve kliplerin arasına 

ekleyeceğiniz efektlerin süreleri toplamı dikkate alınır. 
 

3.1.3. Keyframe ve Render Ayarları 
 

Keyframe’nin Türkçe tercümesi "Anahtar Kare" Ģeklindedir. Her kareyi bir anahtar 

olarak düĢünebiliriz. Daha sonra bunlar gerekli kapıları açmak için kullanacağımız Ģeyler 

olacaklar. 
 

Render, (bilgisayarda) çizilmiĢ olan modeli veya modelleri bilgisayar tarafından 

iĢlemektir. Görüntünün ham halinin, bilgisayar tarafından iĢlenmesi de denebilir. Bu iĢlemi 

gerçekleĢtirmek için çeĢitli bilgisayar yazılımlarına ihtiyaç duyulur. 
 

Render iĢlemi, mimarlık, bilgisayar oyunları, simulatörler, sinema ve televizyon gibi 

sektörlerde ağırlıkla kullanılır. Bunların dıĢında bilgisayarla tasarım yapılan bütün 

sektörlerde gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir. 
 

Video kamera ile çekilen görüntüler capture iĢleminin sonunda birbirini takip eden 

karelere ayrılır. Bunu film Ģeridine benzetebiliriz. Karelere ayrılmıĢ bu klipler sürükleyerek 

film Ģeridine aktarılır. Keyframe iĢleminin önemi karelere ayrılmıĢ kliplerin istenirse yerinin 

değiĢtirilmesi ya da projenin genelinde çıkarılmasını sağlamasıdır. Sırasını belirleyerek 

Ģeride yerleĢtirilen görüntüler gerekli değiĢiklikler (kesme, zamanlama,  geçiĢler vb.) 

yapıldıktan sonra “Share” tıklanarak film Ģeridinin yanında bulunan düğmeye basılır. Bu 

sayede birbiri arkasına yerleĢtirilen kliplerin beraber yürütülmesi sağlanır. Bu iĢleme render 

denir. 
 

3.1.4. Proje Ses Ayarları 
 

Projeye ses File-Ġnsert Media File to Library-Ġnset Audio iĢlemleri sonucunda eklenir. 

Eklenen ses fare ile sürüklenerek ses Ģeridine yerleĢtirilir. ġeritteki ses dosyası seçilir. 

“Audio” seçeneği tıklanarak ön izleme ekranının yanındaki “Audio View” düğmesine basılır. 

  

Resim 3.1: Ses dosyasının aktarılması 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_oyunlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulat%C3%B6r&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinema
http://tr.wikipedia.org/wiki/Televizyon
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ġeritteki ses seçilerek zaman Ģeridinde sesin yükseltilip artırılması için sekmeler 

oluĢturulur. Ön izleme penceresinin sağında açılan panelden hoparlör simgesinin üzerine 

tıklanarak kapanması sağlanır ve fare ile sürükleyerek ses kısılır. 
 

Sesin yükselmesi istenen sekmeye tıklanarak ses sembolünün üzerine basılarak 

açılması sağlanır ve ses seviyesi yükseltilir. Bu sayede video üzerine eklenen sesin ayarları 

yapılmıĢ olur. 

 

Resim 3.2: Ses ayarının kısılması 

 

Resim 3.3: Ses ayarının açılması 
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3.2. Kliplerin Video Projesine Eklenmesi 
 

Kliplerin video projesine eklenmesi için program çift tıklanarak açılır. Pencerenin 

altındaki Ģeritte “Drag and Drop Video File Here” simgesi üzerine sağ tıklanır. Açılan 

menüde “Ġnsert Video” komutu seçilir. Açılan “Open Video File “ penceresinde videonu 

konumu belirtilir ve aç komutu verilir. Diğer bir yol ise File-Ġnsert Media File to Library-

Inset Video komutudur. Diğer kliplerin de video projesine eklenmesi için aynı iĢlem yapılır. 
 

3.2.1. GeçiĢ Efektleri 
 

Video Ģeridine yerleĢtirilen kliplere geçiĢ efektleri eklemek için program penceresinin 

üst tarafındaki “Effect” menüsü fare ile seçilir. Ġstenilen efekt sürükleyerek klipler arasına 

yerleĢtirilir. Kaydetmeden önce son halini görmek için belirlenen efekt üzerinde farenin sağ 

tuĢu tıklanarak  “Apply currenteffect to whole Project” komutu verilir. Videoya eklenecek 

efekte karar verildikten sonra “Share” menüsü seçilir. Açılan pencerede “Create video file” 

butonu ile kaydedilecek video formatı belirlenir ve kaydedilir. 
 

3.3. Video Projeye Metin Eklenmesi 
 

3.3.1. Yazı Yazmak 
 

Program açılır. Video sürükleyerek ya da Ģerit üzerinde sağ tıklayıp insert video 

seçeneği kullanılarak klipler yüklenir. Yazının ekleneceği yer ön izleme penceresinden ya da 

Ģerit üzerinde belirlenir. Pencerenin aĢağısında bulunan Ģeritte “T” butonuna tıklanarak ön 

izleme ekranında “Double-click here to add a litle” yazısının belirdiği görülür. Beliren yazı 

üzerinde 1–2 defa fare ile tıklandığında yazı yazmak için imleç gelmesi sağlanır. Klavye 

yardımıyla yazı eklenir. Ön izleme ekranının sağındaki bölümde yazının renk ve font ayarları 

yapılabilir. Yazının ekranda kalacağı süre yazı Ģeridindeki simgenin sonuna gidip fare ok 

simgesine dönüĢünce sürükleyerek ayarlanır. Eklenen yazının son Ģekli verildikten sonra 

“Share” menüsü seçilir. Açılan pencerede “Create video file” butonu ile kaydedilecek video 

formatı belirlenir ve kaydedilir. 
 

3.3.2. Animasyon OluĢturmak 
 

Eklenen yazıya animasyon efektleri eklenmek istenirse Ģeritteki yazı seçilerek 

animasyon sekmesine tıklanır. Açılan sekmede istenilen efektlerden istenilen seçilir.  
 

3.3.3. Efektler Uygulamak 
 

Hazır efektlerden kullanılmak istenirse ön izleme ekranının yanında bulunan 

bölümden sürüklenerek Ģeritteki yazı üzerine bırakılır. Efektlerin video üzerine 

yerleĢtirilmesini ve birlikte hareket etmesini sağlamak için Ģerit üzerinde videonun yanındaki 

simgeye tıklanır. Bu sayede yazının ve efektlerin videoya eklenmesi sağlanır. ĠĢlemin 

sonunda daha önce belirtildiği Ģekilde kaydedilir. 



 

 27 

Projeye logo eklenmek istenirse videoyu programa import edilir. " File " menüsünde 

ve "Insert MediaFile To Library " seçeneğinden " Insert Ġmage " seçilir. Açılan pencereden 

logo olarak kullanacak resim seçilerek " Aç " tıklanır. " Aç " tıklandıktan sonra resim, 

programa import etmiĢ olunur.  Import edilen resim sürüklenerek video zincirinin altına 

bırakılır. Eklenilen logoyu seçili hale getirdikten sonra boyutu ve yeri manuel olarak 

ayarlanır. Düzenlemeler bittikten sonra kaydedilir. 
 

3.4. Video Projelerin Kayıtları 
 

Hazırlanan video klip istenirse bilgisayara proje olarak ya da formatı belirledikten 

sonra DVD, CD ya da video kasete kaydedilir. 
 

3.4.1. Export Etmek  
 

Hazırlanan video kliplerin istenilen kayıt ortamlarına gönderilmesidir. Kullanılan 

programa göre girilecek menü değiĢir. (bazı programlarda make movie bazılarında create 

video file olduğu gibi) 
 

3.4.2. Farklı Medya Formatlarında Export Etmek 
 

Girilen menüler ve komutlar kullanılan programa göre değiĢiklik göstermektedir. 

Pinneacle programında “Make Movie” sekmesine tıklanır. Pencerenin sol tarafında açılan 

menüden kaydedilmek istenen video fomatı belirlenir. 
 

“Make Movie” sekmesine tıklanır. Görüntüyü AVI olarak kaydedeceksiniz, sol 

taraftan AVI sekmesine ve daha sonra ayar yapmak üzere "Settings" butonuna tıklayınız. 

Daha sonra yapmanız gereken Ģey kalite ayarlarını seçmektir. 

 

Resim 3.4: Kayıt kalite ayarları 
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Hazır ayarlar olduğu gibi (S-VCD, VCD, DVD kalitesinde gibi), ince ayar da 

yapabilirsiniz. Eğer çalıĢanızı doğrudan CD'ye veya DVD'ye kaydetmek istiyorsanız "Make 

Disc" bölümünden ayar yapabilirsiniz.( Resim 3.5 Kayıt ortamının belirlenmesi) 
 

MOV, MPEG, Real Media formatlarında da bu iĢlemler aynı Ģekilde yapılır. 

 

Resim 3.5: Kayıt ortamının belirlenmesi 

3.5. Video Projeyi VCD, DVD Haline Getirme ve Yazılımları 
 

Final Cut, Adobe Premiere Pro, Ulead Video Studio programlarda video düzenleme ve 

dönüĢtürme iĢlemleri yapılmaktadır. Ġnternet ortamından farklı video dönüĢtürme 

yazılımlarını elde edebilir ve kullanabilirsiniz. Sıralananların dıĢında internetten program 

araĢtırması yapılarak en uygun olanı seçilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda videoya ses, yazı, animasyon, 

efektler eklenmesi, videoya son halinin verilerek belirlediğiniz ortamlara kaydedilmesini 

öğrenebilecek ve uygulayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Programı açınız. 

 

Resim 3.6: Programın görüntüsü 

 ġerit üzerindeki “Drag and 

Drop video clip here “yazısı 

üzerinde sağ tıklayarak 

“Insert video” komutunu 

veriniz. 

 

Resim 3.7: Videonun programa çağırılması 

 Açılan pencerede programa 

eklenecek klip konumunu 

belirleyerek aç komutu 

veriniz. 

 

Resim 3.8: Video kayıt yerinin gösterilmesi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Diğer klipleri eklemek için de 

aynı iĢlemi uygulayınız. 

 Capture iĢlemi sonunda klip 

bölümlere ayrılmıĢ 

durumdadır. Belirlediğiniz 

sıraya göre fare ile 

sürükleyerek film Ģeridine 

indiriniz. 

 

 

Resim 3.9: Kliplerin film Ģeridine yerleĢtirilmesi 

 Videoyu seçerek ön izleme 

veya aĢağıdaki Ģeritten 

kesmek istediğimiz alana 

geliyoruz, kesmek istediğimiz 

yere geldikten (Resim 3.10 

kesilecek yerin film Ģeridinde 

iĢaretlenmesi) sonra üstteki 

menüden " Clip " 

menüsünden "Cut Clip " 

diyoruz ve video kesilmiĢ 

oluyor. 

 Bu Ģekilde videoyu kesmiĢ 

olduk; eğer videoyu kestikten 

sonra iĢimize yaramayan bir 

kısım var ise bunu silmek için 

silmek istediğimiz video 

parçasını aĢağıdaki Ģeritten 

seçerek sağ tıklıyoruz ve " 

Delete " diyoruz. Klibinizde 

kesilmesi gereken yerleri 

belirleyerek kesme iĢlemini 

yapınız. 

 

Resim 3.10: Kesilecek yerin film Ģeridinde iĢaretlenmesi 

 

Resim 3.11: Clip cut komutu 
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Resim 3.12: Resmin delete komutu ile kesilmesi 

 Kliplerin arasına geçiĢ 

efektleri eklemek için Effect 

menüsüne tıklayınız. 

 

Resim 3.13: Effect menüsü 

 Seçtiğiniz efekti sürükleyerek 

kliplerin arasına bırakınız.  

 

Resim 3.14: Efektlerin kliplerin arasına yerleĢtirilmesi 

 Videoya yazıyı ekleyeceğiniz 

yeri belirleyiniz. Belirleme 

iĢlemini ister ön izleme 

ekranında ya da aĢağıdaki 

Ģerit üzerinde yapabilirsiniz. 

 

Resim 3.15: Ön izleme ekranı 
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Resim 3.16: Kaydırma Ģeridi 

 Yazı eklenecek yeri 

belirledikten sonra aĢağıdaki 

Ģeritte “T” butonuna 

tıklayınız. (Resim 3.17: Yazı 

Ģeridi) 

 

Resim 3.17: Yazı Ģeridi 

 Ön izleme ekranında 

“Double-click here to add a 

title” yazısı geldiğini 

göreceksiniz.  

 

Resim 3.18: Hazır fontlar ve ön izleme ekranı 



 

 33 

 Ön izleme ekranı üzerinde 1-

2 kez tıklayarak yandaki 

ekranın gelmesini sağlayınız. 

 

Resim 3.19: Yazı imlecinin çıkması 

 Klavyeyi kullanarak yazıyı 

ekleyiniz. Üzerinde fareyi 

tıklayarak seçilmiĢ hale 

gelmesini sağlayınız. Seçili 

hale geldikten sonra 

sürükleyerek boyutlarını ve 

yerini ayarlayınız. 

 

Resim 3.20: Yazının ekrana aktarılması 

 

Resim 3.21: Yazının seçilmesi 
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 Ön izleme ekranının yanından 

eklediğiniz yazının renk ve 

büyüklük ayarlarını yapınız. 

 

Resim 3.22: Yazı düzenleme paneli 

 Hazır fontlardan kullanmak 

isterseniz belirlediğiniz fontu 

sürükleyerek “T” butonunun 

bulunduğu Ģeride bırakınız. 

 

 

Resim 3.23: Hazır fontların uygulanması 

 Yazdığınız yazıya efekt 

eklemek için Ģerit üzerinde 

yazıyı seçerek “Animasyon” 

penceresine tıklayınız.  
 

Resim 3.24: Yazıya animasyon ekleme 
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 “Type” bölümündeki açılır 

kutuyu kullanarak değiĢik 

efektler deneyiniz.  

 

Resim 3.25: Animasyona efekt uygulama 

 Yazının ekranda kalacağı 

süreyi aĢağıdaki Ģeritten yazı 

parçasını uzatıp kısaltarak 

ayarlayınız.  

 

Resim 3.26: Yazının süresinin ayarlanması 

 "File " seçeneğinden "Insert 

MediaFile To Library" 

seçeneğine geliyoruz ve 

oradan "Ġnsert Audio" 

tıklıyoruz ve açılan 

pencereden import 

edeceğimiz müzik, ses, 

parçayı seçip “Aç" komutunu 

tıklıyoruz.  
 

Resim 3.27: Ses dosyasının programa çağırılması 
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 Ön izleme ekranının yanında 

görünen ses parçasını 

sürükleyerek en alttaki Ģeride 

bırakınız. 

 

Resim 3.28: Ses dosyasının Ģeride yerleĢtirilmesi 

 Müzik parçasını aĢağıdaki 

Ģeride koyduktan sonra 

istediğiniz kısımları 

kesebilirsiniz  veya 

kaydırarak videonun belirli 

kısımlarına getirebilirsiniz. 

Kesme iĢlemini yapmak için 

aĢağıdaki Ģeritten ses 

parçasına tıklayınız, kesmek 

istediğiniz yere uzun imleci 

getiriniz ve daha sonra üstteki 

menüden " Clip " 

seçeneğinden " Cut Clip 

"tıklayarak kesme iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. Kestikten 

sora müziğin bir parçasını 

silmek için, silmek istediğiniz 

parçaya sağ tıklayarak " 

delete " tıklayınız. 

 Ya da ses Ģeridinin sonuna 

giderek oluĢan ok simgesi ile 

ses dosyasını kesmek 

istediğiniz yere kadar 

sürükleyiniz. 

 Üstteki menüden " Share " 

menüsüne tıklayınız. 

  

  

  

 Share menüsüne tıkladıktan 

sonra aĢağıdaki resimde 

gösterilen butona tıklayınız. 

 

 

Resim 3.29: Ses dosyasının süresinin ayarlanması 
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(Bu buton aĢağıdaki layerların 

hep beraber çalıĢmasına 

yarıyor.) Buna tıkladıktan 

sonra ön izleme ekranında 

yürüterek müziğin video sesi 

ile birlikte çaldığını 

göreceksiniz.  

Resim 3.30: Video ve eklentilerin birlikte çalıĢması için 

buton 

 AĢağıdaki Ģeritte video klibi 

seçtikten sonra “Audio” 

menüsüne girin. Yandaki 

Ģeklin üzerine tıklayacak 

olursanız video klibin sesi 

kapatılacak sadece 

eklediğiniz müzik çalacaktır. 

Düğmeye basmazsanız video 

klipte hem kendi sesi hem de 

sizin eklediğiniz müzik yer 

alacaktır. Daha sonra tek 

yapmanız gereken “share” 

bölümüne girip “create video 

file” seçeneğinden formatı 

belirleyerek kaydetmektir. 

 

 

Resim 3.31: Video sesinin kapatılması 

 Daha önceden kaydedilmiĢ 

bir video klip üzerindeki sesi 

silerek yeniden kaydetmek 

isterseniz ilk olarak video ile 

ses dosyasının birbirinden 

ayrılması gerekmektedir. 

Bunun için videoyu programa 

import ettikten sonra Ģeritte 

videoyu seçerek “split audio” 

seçeneğine tıklayın. Ses ve 

videonun birbirinden 

ayrıldığını göreceksiniz. 
 

 AĢağı Ģeritte ses üzerinde sağ 

tıklayarak “delete” komutu 

veriniz.  Böylece üzerine 

istediğiniz sesi 

ekleyebileceksiniz.  

 

Resim 3.32: Videoda görüntü ve sesin ayrılması 

 

Resim 3.33: Ses dosyasının silinmesi 
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 Uyguladığınız eklentilerin 

video ile birlikte 

yürütülmesini sağlamak için 

önce “share” menüsüne sonra 

da video Ģeridinin yanındaki 

simgeyi tıklayınız.  Ön izleme 

ekranında video klibi baĢına 

alarak play tuĢuna basınız. 

 

Resim 3.34: Görüntü ve sesin birlikte çalıĢtırılması 

 Yaptığınız iĢlemleri 

kaydetmek için “Share” 

menüsüne tıklayınız. “Create 

video file” seçeneğinden 

kaydetmek istediğiniz video 

türünü seçiniz.  

 

Resim 3.35: Kayıt formatının belirlenmesi 

 Açılan pencerede videoyu 

kaydedeceğiniz konumu 

belirleyerek kaydet 

düğmesine basınız. 

 

 

Resim 3.36: Kayıt yerinin belirlenmesi 

 

 Kullandığınız programda  Kullanılan programa göre girilecek menü ve 
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kaydetme ile ilgili menüyü 

seçiniz. Kayıt formatı ve 

kalitesini belirleyerek export 

iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

komutlar değiĢiklik gösterir. 

 Son hali verilmiĢ olan 

videonuzu proje olarak 

kaydediniz. 

 File menüsünden save komutu vererek uygun 

dizine kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Render, çizilmiĢ olan modeli veya modelleri bilgisayar tarafından iĢlemektir. 

2. (   ) Projeye ses, File-Insert Media File to Library-Insert Image iĢlemleri sonucunda 

eklenir. 

3. (   ) Videoya yazı ekleme “title” menüsü ile yapılır. 

4. (   ) Videonun üzerine yerleĢtirilen eklentiler ile birlikte hareket etmesini sağlamak için 

Ģerit üzerinde videonun yanındaki simgeye tıklanır. 

5. (   ) Video Ģeridine yerleĢtirilen kliplere geçiĢ efektleri eklemek için “Share” menüsü 

kullanılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda kurguladığınız video görüntüleri müĢteriye 

hatasız sunarak doğru yöntemde arĢivleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Video kaydında kullanılan yazılımları araĢtırınız. 

 Videoların çoğaltılmasında kullanılan programlar hakkında çevrenizdeki iĢ 

yerlerinden ve internetten araĢtırma yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. GÖRÜNTÜNÜN MÜġTERĠYE 

SUNULMASI / ARġĠVLENMESĠ 
 

4.1. Bilgisayar, Proje ve Verilerin Farklı Medyalara Yazılma 

Yöntemleri 
 

Video teknolojisi evde sinema filmi seyretme amacıyla geliĢtirildi. 1976 yılında Sony 

firması Betamovie sistemini geliĢtirirken JVC ise VHS sistemini geliĢtirdi. Ġki sistem de 

manyetik bant üzerine görüntüyü kaydedebiliyor ve okuyabiliyordu. Ġlk zamanlar ev 

kullanıcıları için sadece okuyucular piyasaya sürülse de daha sonraları kaydediciler de hızla 

yayıldı. Bu sayede televizyondan bir filmi izlerken baĢka bir kanalı da kaydetmek mümkün 

oldu. Daha sonra bu tip kasetler kullanan kameralar geliĢtirildi ve ev kullanıcıları artık kendi 

görüntülerini kaydedip seyredebilir duruma geldi. 
 

Yaygın kullanılan video formatlar Ģunlardır: 
 

 VHS ( Video Home System ): 
 

VHS yani Türkçe olarak Ev Video Sistemi ilk olarak 1976 yılında JVC tarafından 

geliĢtirildi. Esas amaç insanların sinema yerine evde sinema filmi izlemelerini sağlamaktı. 

Sadece bir video göstericinin monitör veya televizyon alıcısına bağlanarak film göstermesi 

ev sineması fikrini yaygınlaĢtırdı. 
 

Bir süre sonra bütün filmlerin VHS kasetleri üretilmeye ve satılmaya baĢlandı. Bu 

sistem yaygınlaĢınca belgesel, eğitim, çizgi film ve evde spor yapmayı öğreten eğitici her 

türlü görüntü de satılmaya baĢlandı. Maliyeti ucuz ve izleyici kitlesi fazlaydı. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 42 

VHS sisteminde ilk üretilen manyetik bant, Matsushita tarafından geliĢtirilen ½ inç 

yaklaĢık 1,27 cm geniĢliğindeydi ve bir videoteyp kaseti Ģeklindeydi. Bu manyetik banda 3 

mhz dikey ve 220 yatay tarama çizgisi çözünürlüğünde görüntü kaydedilebiliyordu. 

Görüntüyü okuyan kafa "Helican Scan System" denilen, dönen 2 veya sonradan geliĢtirildiği 

gibi 4 manyetik göz tarafından okunuyordu. VHS sistemde parlaklık ve renkler tek bir 

sinyalde analog olarak kayıt edilmektedir. Manyetik bantlar 20 veya 30 dakikalık görüntüyü 

kaydedebiliyordu. Daha sonra 60, 90 ve 120 dakikalık bantlar da üretildi. 
 

Bir süre sonra evde hem okuyucu hem de kayıt edici teypler üretildi. Bu sayede 

televizyon programlarını kayıt etmek mümkün oldu. Hemen aynı zamanda VHS kaset 

kullanan kameralar üretilerek insanların kendi görüntülerini kaydetmeleri ve seyretmeleri 

mümkün oldu. 
 

Kasetin büyüklüğü arĢiv, taĢınabilirlik, kamera ve okuyucu - kaydedici 

mekanizmasının çok yer kaplamasına neden oluyordu. VHS sisteminin geliĢtirilmesi ve ( S-

VHS ) Süper VHS üretimi sırasında manyetik kasetin de boyutu küçüldü. S-VHS kasetlerin 

VHS teypler tarafından okunabilmesi de bir adaptör sayesinde sağlandı. 

 

Resim 4.1: DVD, VHS player 

 S-VHS ( Super VHS ): 
 

S-VHS Sistemi standart VHS kayıtlarının düĢük video kalitesinden dolayı aldığı 

eleĢtirilere karĢılık olarak olmuĢtur. S-VHS tamamıyla değiĢik bir sistemdir. S-VHS sistemin 

çözünürlüğü 400 yatay çizgidir ve bu profesyonel sayılabilecek bir tekniktir. 
 

S-VHS sistemde, VHS sistem gibi tek bir sinyalde kayıt yapılmaz, parlaklık ve renkler 

ayrı ayrı kaydedilmektedir. Böylece okuyucu cihazlar daha geniĢ bir bantta kayıt ve oynatma 

yapabilir. Normal bir S-VHS okuyucuda çok daha yüksek kalitede görüntü izlenir. Sinyal 

çıkıĢı özel bir S-video bağlantısı ile gerçekleĢir aynı zamanda bu bağlantı parlaklık ve renk 

sinyallerini ayrı tutar. Sonuçta VHS’nin üretebileceğinden çok temiz yüksek çözülümlü 

resim elde edilir. 

 

Resim 4.2: VHS kaset 

 

http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cesitleri/video.html
http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cesitleri/video.html
http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cesitleri/video.html
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S-VHS daha çok ticari veya eğitim kurumlarınca kullanılır, bir S-VHS kayıt cihazıyla 

video kayıtlarını 400 çizgide yapılabilir ve daha sonrada S-VHS düzenleme cihazlarıyla 

düzenlemesini yaparlar. Teknik bu düzenlemenin çok iyi bir sinyalle yapılabilmesine olanak 

sağlar, dolayısıyla iĢlemler süresince birçok kopyalar yapılsa dahi son netice yine de 

yayımlanan televizyon kalitesinden çok daha yüksektir. Eğer standart VHS kullanılmıĢ ise 

son netice fark edilebilir zayıflıkta oluĢur. S-VHS çok nadiren evlerde kullanılır. S-VHS 

olarak kiralanabilecek filmler bulamazsınız. Aynı zamanda gerekli özel S-VHS teyplerinde 

Ģayet kayıt yaparsanız, çoğu standart VHS teypler bunları göstermez. 
 

1982 yılında Sony ve JVC firmaları ilk manyetik banda kayıt yapan elektronik 

kameraları piyasaya sürdüler. Bu kameralara Camera Recorder veya kısaca Camcorder ismi 

verildi. Elektronik kameraların en büyük özelliği siyah-beyaz veya renkli vizörleri oldu. 1 

Haziran 1982 tarihinde JVC kaset sisteminde bir değiĢiklik yaparak mini kasetlere kayıt 

yapabilen bir sistem geliĢtirdi. Bu sisteme C-VHS denildi. (Resim 4.3: Camera Recorder) 
 

Kaset, okuyucu ve kaydedici maliyeti yüksektir. Bu nedenlerle hiçbir zaman ev 

kullanıcıları tarafından kabul görmüĢ bir sistem olamamıĢtır. Görüntü kalitesi film 

teknolojisine, VCD ve DVD teknolojisine göre çok düĢük olduğu için halen kullanılsa bile 

eski önemini kaybetmektedir. 

 

Resim 4.3: Camera recorder 

 BETAMAX: 
 

1976 yılında Sony firması tarafından manyetik banda kayıt yapan bir kamera, okuyucu 

ve kaydedici sistem geliĢtirildi. Bu sisteme Betamovie denildi. Betamovie sisteminin 

kasetinin biraz daha küçük olması dıĢında VHS sistemden pek farkı yoktu. Görüntü ve 

parlaklık sinyali aynı sinyal üzerine kaydediliyordu. 

 

Resim 4.4: Betamax kaset 

http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cesitleri/video.html
http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cesitleri/video.html
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Manyetik banda betamax denildi. Betamax kasetler halen aynı büyüklükte 

kullanılmaktadır. Ġlk üretilen kasetler 20 ve 30 dakikalıktı. Günümüzde 40 dakikalık kasetler 

de bulunmaktadır. 

 

Resim 4.5: Betamax 

 

4.2. DVD, VCD ve Benzer Medyaları Hazırlama Yazılımları 
 

Kurgusu tamamlanmıĢ videolarımızı kurgu yazılımı aracılığıyla CD-DVD’ye 

yazdırabileceğimiz gibi, bu iĢ için üretilmiĢ özel yazılımlar da kullanabiliriz. Yaygın olarak 

kullanılan CD-DVD hazırlama yazılımları Ģunlardır: 
 

 Nero: En sık kullanılan CD-DVD yazma programlarından biridir. CD-DVD 

yazmak dıĢında baĢka birçok ek iĢlevleri vardır. 

 CDBurnerXP: Nero’nun en popüler bedava alternatifi. Vista desteği de vardır.  

 InfraRecorder: Açık kaynak olan bu program son derece basit gereksiz 

menülerle doldurulmamıĢ sadece CD / DVD yazmaya yarar.  

 DeepBurner: En dikkat çekici özelliği portatif olmasıdır. Yani flash diskinize 

atıp istediğiniz bilgisayarda çalıĢtırabilirsiniz. Kurulum gerektirmez. 

 Ultimate CD/DVD Burner: Bu da Deepburner gibi portatif bir uygulamadır. 

 Burn At Once: FreeDb’den otomatik bilgi getirebiliyor ve Sürükle Bırak’ı 

destekliyor. 

 Burn Aware: Arayüzü güzel ve blueray dâhil her medyayı destekleyen bir 

programdır. 

 ImgBurn: Tüm medyaları destekler. En önemli farkı Linux’ta da çalıĢan bir 

versiyonunun olması. 
 

4.3. Video Projelerinin ArĢivlenmesi 
 

Hazırladığınız videoların arĢivlenmesi için yukarıda sıralanan yazılımlardan birisi 

kullanılarak çoğaltma yapılır. Programın açılıĢ sayfasında çekilecek videonun formatı ve 

kaynak dizin belirlenerek yönlendirmeler doğrultusunda arĢivleme yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda kurguladığınız video görüntüleri müĢteriye 

hatasız sunarak doğru yöntemde arĢivleyebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Programı açınız. Movie Wizard’ı 

tıklayınız. 

 

 Ġnsert video seçeneğine tıklayınız. 

 

 DVD ya da VCD olarak 

yazdıracağınız video klip ortamını 

belirleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bu ekranda Create Disc seçeneğini 

kullanınız ve ileri düğmesine basınız.  

 

 DVD medyaların çoğu 4,7 GB 

kapasitelidir. Ulead programının 

DVD’ye yazılmaya hazır videomuz 

için belirlediği büyüklüğün 3,27 GB 

olduğunu ve DVD medyaya sığdığını 

görüyoruz. Next ile devam ediniz. 

 

 Açılan pencerede DVD’nin baĢına 

ekleyeceğimiz giriĢ ekranına dilersek 

yazı ve müzik de ekleyebiliriz. 
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 Sonraki ekran hazırlayacağınız 

DVD’ye yeni bir isim vermenize ve 

kopya sayısını belirlemenize olanak 

veriyor. Ayarlamaları yaptıktan sonra 

aĢağıdaki burn düğmesine basarak 

yazma iĢlemini baĢlatınız. 

((Bu yazma (Burning) sürecinde ilk 

aĢama olan dönüĢtürme (Converting) 

aĢaması bilgisayarınızın gücüne göre 

1-2 saat kadar sürebilir. Sonraki aĢama 

Video/Audio multiplexing nisbeten 

kısa sürer (5-10dk). Ardından çok hızlı 

bir Finalizing VOB aĢamasını takiben 

asıl DVD’ye yazma iĢlemine geçilir, 

bu iĢlem kısa sürer (5-10dk). DVD’niz 

artık hazır.)) 

 

 Kaydettiğiniz videolar için istediğiniz 

herhangi bir programda kapak 

hazırlayınız. 

 Photoshop gibi bir program 

kullanabilirsiniz. Hazırlayacağınız kaset 

kapaklarına videodan aldığınız 

resimlerden de ilave yapabilirsiniz. Çıktı 

alarak uygun boyutlarda kesiniz. Kaset 

kaplarının içine yerleĢtiriniz. 

 Hazırladığınız video kaset ya da 

DVD’leri hazırladığınız kaset 

kutularının içinde izlettirdikten sonra 

teslim ediniz. 

 Çoğaltma yapmadan önce hazırlanan 

kaset ve kapaklardan müĢterinin  memnun 

olup olmadığını öğreniniz. Maddi zarara 

uğrama riskinizi ortadan kaldırmıĢ 

olursunuz. 

 MüĢteri memnuniyetini sağladıktan 

sonra müĢteri ile görüĢerek çoğaltma 

iĢlemi yapınız. 

 Nero ya da istediğiniz herhangi bir 

program kullanabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. VHS yani Türkçe olarak Ev Video Sistemi ilk olarak 1976 yılında ……… tarafından 

geliĢtirildi. 

2. S-VHS kasetlerin VHS teypler tarafından okunabilmesi de bir …………… sayesinde 

sağlandı. 

3. 1982 yılında Sony ve JVC firmaları ilk ………… banda kayıt yapan elektronik 

kameraları piyasaya sürdüler. 

4. 1976 yılında firması…………. tarafından manyetik banda kayıt yapan bir kamera, 

okuyucu ve kaydedici sistem geliĢtirildi. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 
 

Kamera ile çekeceğiniz görüntüleri bilgisayara aktararak düzenlemeleri (yazı, ses, 

logo, geçiĢ efektleri ekleme) yapınız. Son halini verdiğiniz videoyu donanımınızın 

desteklediği formatta kaydediniz. 
 

Kullanılacak araç-gereçler: 
 

 Video kamera 

 Bağlantı birimleri 

 Capture kartı 

 Bilgisayar 

 Video düzenleme yazılımı 

 Videonun kaydedileceği depolama birimi 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda bilgisayarınıza görüntü aktararak üzerinde 

düzenleme yapabilecek ve uygun formatta kaydedebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapacağınız iĢlem için farklı çekim 

ortamları hazırlayınız. Çekim iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 DüĢündüğünüz ya da öğretmeninizin 

belirleyeceği kurguya uygun çekim 

yapınız. 

 Çektiğiniz görüntüleri bilgisayara 

aktarınız. 

 Kameranın bağlantı giriĢlerini kontrol 

ederek uygun bağlantı birimi seçmeye 

özen gösteriniz. Bağlantı birimini 

kameranız kapalıyken takacağınızı daha 

sonra kameranızı play/edit moduna 

getireceğinizi unutmayınız. 

 Capture iĢleminden sonra bölünmüĢ 

klipleri film Ģeridine indiriniz. 
 Klipleri sürükleyerek indireceksiniz. 

 Videonun gerekli olan yerlerine yazı ve 

logo ekleyiniz. 

 Yazı ve logoyu ekledikten sonra ekranda 

kalıĢ sürelerini zaman Ģeridini dikkate 

alarak yapmayı unutmayınız. Yazı ve 

logonun video ile birlikte iĢlemesi için 

share menüsü ve film Ģeridinin 

yanındaki simgeye tıklamayı 

unutmayınız. 

 Kliplerin arasına geçiĢ efektleri 

uygulayınız. 

 GeçiĢ efektlerini kliplerin arasına 

sürükleyerek indiriyorsunuz. Efektlerin 

süresini ayarlamayı unutmayınız. 

 Videonun arka planına müzik ekleyiniz 

ve süresini ayarlayınız. 

 File-insert media file to library-insert 

audio komutu ile sesi ekleyip 

sürükleyerek ses Ģeridine indireceğinizi 

ve süresini ses Ģeridinden 
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ayarlayacağınızı unutmayınız. 

 Düzenlemelerini yaptığınız videoyu 

donanımınızın desteklediği ve uygun 

formatta kaydediniz. 

 Son halini verdiğiniz videoyu programın 

içine ya da belirleyeceğiniz bir dizine 

kaydediniz. 

 Kaydettiğiniz videoyu donanımınızın 

desteklediği depolama birimine 

kaydediniz. 

 Donanımınız videokaset, DVD, VCD 

hangi formatı destekliyorsa 

hazırladığınız videoyu o birime 

kaydediniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapacağınız iĢlem için farklı çekim ortamları hazırlayarak 

çekim iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

2. Çektiğiniz görüntüleri doğru bağlantı birimleri kullanarak 

bilgisayara aktardınız mı? 
  

3. Klipleri film Ģeridine indirdiniz mi?   

4. Videonun gerekli olan yerlerine yazı ve logo ekleyerek 

ekranda kalıĢ sürelerini ayarladınız mı? 
  

5. Kliplerin arasına geçiĢ efektleri uyguladınız mı?   

6. Videonun arka planına müzik ekleyerek sürelerini ve ses 

ayarlarını yaptınız mı? 
  

7. Düzenlemelerini yaptığınız videoyu uygun formatta 

kaydettiniz mi? 
  

8. Kaydettiğiniz videoyu depolama birimine uygun formatta 

aktardınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise modülü baĢarılı bir Ģekilde tamamladınız. 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi profesyonel kurguda kullanılan programdır? 

A) Ulead Systems 

B) Ulead VideoStudio 

C) WinDVD Creator 

D) Windows Movie Maker 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi video formatlarından değildir? 

A) MPEG 

B) PSD 

C) AVI 

D) Quick Time 
 

3. Video edip programları ile aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Klipleri kesip yapıĢtırma 

B) Efekt uygulama  

C) Resim, logo ekleme 

D) Hepsi 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
4. ………………………..  çizilmiĢ olan modeli veya modelleri bilgisayar tarafından 

iĢlemektir. 

5. Projeye ses File-Ġnsert Media File to Library-……………………  iĢlemleri sonucunda 

eklenir. 

6. Projeye yazı eklemek için pencerenin aĢağısında bulunan Ģeritte  ……. butonuna 

tıklanır. 

7. Ġ Projeye logo eklenmek istenirse videoyu programa import edilir. " File " menüsüne 

ve " Ġnsert MediaFile To Library " seçeneğinden …………………… seçilir. 

8. 1976 yılında Sony firması tarafından manyetik banda kayıt yapan bir kamera, okuyucu 

ve kaydedici sisteme ……………………………….denir. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Dijital, 

analog 

2 
Kombine 

kartlar 

3 USB 

4 Firewire 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 JVC 

2 adaptör 

3 manyetik 

4 Sony 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 Render 

5 Ġnsert audio 

6 T 

7 Ġnsert image 

8 Betamovie 
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KAYNAKÇA 
 

 http://www.kameraarkasi.org 

 http://www.medyaakademisi.gen.tr 

 

KAYNAKÇA 


