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GİRİŞ 

Her  geçen gün gelişen televizyon ve sinema teknolojisi beraberinde bir çok sek-

törün gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Fikirlerin etkileyici görüntülere dönüştü-

rülmesinde bu teknolojik gelişim bir çok fırsatı da ortaya çıkarmıştır. Reklam sektörü 

ve özellikle de televizyon reklamcılığı alanında yenilikler getirmesi, reklamcıların daha 

etkileyici, çarpıcı, yaratıcı fikirler ve ürünler geliştirmesine yol açmaktadır. Her türlü 

görüntü üzerinde hayal gücünün sınırlarını zorlayan işlemler yapma kolaylığını da sağ-

lamaktadır. Bu tezin konusu gelişen televizyon ve sinema teknolojilerinin neler olduğu-

nu teorik bilgiler ışığında ortaya koyarak, bu teknolojilerin televizyon reklamcılığı adı-

na Türkiye’de gerçekleştirilen reklamcılık faaliyetlerine etkilerini yine teorik olarak ve 

örnekleriyle saptamaya yöneliktir.         

Bu çalışma; 

- Dünyada geliştirilen televizyon ve sinema teknolojileri ve bu teknolojik yeni-

liklerin televizyon reklam filmlerinin yapım sürecinde kullanımı, işleyişi ve ortaya ko-

nan yeni gelişme ve yönelimleri açıklaması bakımından, 

- Türkiye’de yapılan ve yapılmakta olan televizyon reklamcılığı faaliyetlerinin, 

televizyon reklam filmlerinin yaratıcı ve yapım süreçlerinin evrensel ölçütlere göre de-

ğerlendirmesi açısından, 

- Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’deki reklamcılık sektörünün durumu ve 

gelişimini değerlendirmesi açısından, 

- Türkiye’de reklam filmlerinde kullanılan görsel tekniklerin bugünkü boyutla-

rını ortaya koyması bakımından önemlidir.     

Varsayımlar 

- Gelişen televizyon ve sinema teknolojilerine paralel olarak reklam sektörü de 

gelişmektedir. 

- Reklamcılık sektöründe kullanılan yeni teknolojiler reklamın yaratıcı sürecine 

olumlu katkılar sağlamaktadır. 
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- Televizyon reklam filmlerinin yapım sürecinde görüntüsel anlatımı güçlendi-

ren gelişen televizyon ve sinema teknolojileri, reklam mesajlarının hedef tüketicilere 

ulaştırılmasında reklamcılara etkili yollar ve çözümler sunmaktadır. 

Bu çalışma, televizyon ve sinema teknolojisinin dünyada ve Türkiye’deki geli-

şimi,  bu teknolojik gelişmeler doğrultusunda televizyon reklamcılığının Türkiye’de ki 

durumu, ayrıca televizyon reklam filmi yapım sürecine etkilerini ve kullanım şekillerini 

kapsamaktadır. Konu gelişen televizyon ve sinema teknolojilerinin Türkiye’de uygula-

nan televizyon reklam filmi yapım sürecindeki kullanımlarıyla sınırlıdır.    

Çalışmada literatür tarama yöntemi ile bilimsel gözlem yoluyla elde edilen ör-

neklerin konuyla ilişkisini sağlamaya yönelik örnek olay tarama yöntemi uygulanacak-

tır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

BÖLÜM I 

TV REKLAMLARI YARATIM SÜRECİ 

 

 

1. REKLAM VE REKLAMDA YARATICI SÜREÇ 

Reklam kavramı genelde herkesin bildiği ya da bildiğini zannettiği bir kavram 

olarak görülmektedir. Gerçekte reklam çok yönlü ve uygulama alanı son derece yaygın, 

hızlı gelişim gösteren, birbirinden farklı tekniklerden ve araçlardan yararlanan bir faali-

yettir ve genel olarak ortak kabul görmüş bir tanımdan söz etmek güçtür. 

Reklam (reclame) Latin dilinde “çağırmak” anlamına gelen “clamare” sözcü-

ğünden türemiştir. Genel anlamıyla reklam; kişilerin, kurumların, malların ve hizmetle-

rin kamuya tanıtılıp benimsetilmesi eylemi olarak tanımlanmaktadır (KARPAT, 1999: 

35). 

İletişim açısından reklam; kitle iletişim araçları aracılığıyla kimliği belli bir so-

rumlu tarafından kamuoyunu denetimli inandırma olarak tanımlanmaktadır. 

Reklamı en etkili yöntemi kullanarak herhangi bir şeyin satışını yapmak olarak 

tanımlayan Nigel Foster “Tuzu Kurular İçin Reklamcılık” adlı eserinde farklı görüşlere 

de yer vermiştir (FOSTER, 1997: 7-8): 

“Reklam tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler hakkında fikirler 

oluşturulması ve iletilmesidir” 

“Reklamcılık, bir ürün ya da hizmet için en ikna edici satış mesajını, mümkün 

olan en düşük maliyetle muhtemel müşterilere ulaştırmaktır.” 

Kitlesel satışlarda önemli yer tutan reklamın bu tanımlar doğrultusunda çıkarıla-

cak en belirgin özelliği reklam verenin belli olması ve de kitle iletişim aracına tarifesi 

önceden belirlenen bir bedelin reklam verence ödenmiş olmasıdır. Tanımlardan rekla-

mın kişisel olmayan bir tanıtma olduğu sonucu da çıkmaktadır. Ancak iletişim açısın-

dan değerlendirildiğinde reklam her ne kadar kişisel olmayan bir nitelik taşıyor olsa da 
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tek yönlü olmamakta ve etkilenenden (hedef kitleden) yanıtını almaktadır. Bu yanıt 

daha çok  satın alma \ almama doğrultusundadır. 

Yukarıdaki tüm tanımların ışığı altında reklama ait özellikler şöyle özetlenebilir 

(GÖKSEL, ELDEN, 1994: 4). 

- Reklam, bir ücret karşılığı yapılır. 

- Reklam bir kitle iletişimidir.  

- Reklam mesajında mallar, hizmetler ve düşünceler vardır. 

- Reklam yapan kişi,kurum ya da kuruluş bellidir. 

- Reklam bir pazarlama stratejisidir. 

- Reklam yoluyla tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır. 

- Reklam rekabeti arttırır. 

Görüldüğü gibi reklam satışları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen aynı 

zamanda toplum ve kültür üzerinde etkili olabilen, kullanımı her geçen gün artan; yeni 

pazar dilimlerine getirilmesi, kurum imajı, markaya bağlılık yaratılması v.b. amaçları 

kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak gerçekleştiren ve bu eylemin kim 

tarafından yapıldığını belirten bir iletişim sürecidir. 

Reklamcılığın özünü yaratıcılık oluşturmaktadır ve yaratıcılık reklam sektörün-

de çalışan herkesin temel misyonu konumundadır. Yaratıcılık ; özgünlük, dikkat çekici-

lik ve akılda kalıcılık gibi reklamdan istenen ve beklenenlerin yeterli seviyede oluşma-

sını sağlar. Dolayısıyla reklam yapım sürecinin en önemli aşaması durumuna gelir. 

Reklamda yaratıcı olmanın ana kuralı ise dikkat çekici olabilmek ve beklenilmeyeni 

yapabilmektir. 

Bir reklam kampanyasında yaratıcı çalışmaları ; kampanya boyunca tüketiciye 

söylenecekleri ortaya koyan ve bunların tüketiciye nasıl söyleneceğini belirleyen yaratı-

cı çalışmalar olarak iki grupta toplamak mümkündür. (KOCABAŞ, ELDEN, 1997: 87). 
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Araştırmalar, her mal veya hizmet için değişik stratejilerin kullanılmasının ge-

rekli olduğunu göstermiştir. En iyi stratejiyi belirlemek için çeşitli etkenleri dikkate 

almak  ve bu doğrultuda reklamları hazırlamak başarı için gerekli şartlardandır (HATİ-

POĞLU, 1993: 147). 

Strateji, belli bir amacı gerçekleştirmek için yapılması gerekenler ve hangi yön-

de hareket edilmesi gerektiği ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek genel yollar ve 

araçları içeren bir özellik göstermektedir (GÜZ, 2001: 21). 

Reklam stratejisi ürün ya da hizmet hakkında ne söylendiğidir ve bu strateji kitle 

iletişim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanır. Reklam uygulaması ise, reklam strate-

jisinin hedef pazara sunulan fiziksel biçimidir.  Bu biçim çeşitli sanatların, resimlerin, 

sözcüklerin, müzik ve ses efektlerinin yardımı ile meydana getirilir (SCHULTZ, 1991: 

21; WRIGHT, 1981: 409’dan Akt.: GÜZ, 2001: 22). 

Yaratıcı ve etkili bir reklam üretmek için, tüketicilerinde işin içinde olduğu iyi 

bir stratejinin oluşturulması gerekir. Bunun için araştırma, deneyim, doğru karar vere-

bilme, teknolojiyi tanıma ve hayal gücü çok önemlidir. Sonuç olarak yaratıcı stratejinin 

oluşturulması, tüketicilere neyin, nasıl söylenmesi gerektiğinin belirlenmesidir. Neyin, 

Nasıl söyleneceğinin belirlenmesi mesaj stratejisini, içeriğini ve uygulamasını kapsa-

maktadır (LASKEY, DAY, CRASK, 1989: 37’den Akt: ÖZGÜR, 2001: 13). 

Reklam yoluyla hedef tüketicilere ulaştırılmak istenen mesaj ve bunun nasıl ak-

tarılacağına karar verildikten sonra reklamın hangi reklam aracı ile yayınlanacağına 

karar verilir. Reklamın hangi medya aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılacağı ise medya 

stratejisini kapsamaktadır. 

Reklamın hedef kitle ile buluştuğu ortam olan medyanın kullanım kararı verilir-

ken kampanya hedeflerinin ve kampanya amaçlarının en etkili ve ekonomik biçimde 

gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak olan reklam araçları karmasının belirlenmesi 

gerekmektedir (KOCABAŞ, ELDEN, 1997: 96). 
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Reklam sektörü bu amaçlara ulaşmak için birçok reklam aracından faydalan-

maktadır. Hedef tüketicilere ulaşmak için kullanılan reklam araçları genel olarak, Basılı 

Reklam Araçları (gazete, dergi, el ilanı vb.), Yayın Yapan Reklam Araçları (radyo, te-

levizyon), Açık Hava Reklam Araçları, Outdoor, P.O.P, ve Teşhir Malzemeleri (afiş, 

pankart, billboard, tabelalar, durak reklamları vb.), Elektronik Ortamda Yapılan Rek-

lamlar (multi-medya, internet, web, CD-rom) olarak dört grupta toplanmaktadır (Teker, 

2002: 153). 

Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon reklamları daha fazla önem kazanmaya 

başlamıştır.  Sıradan bir televizyon izleyicinin bir günde 850-1000 arasında çeşitli rek-

lam mesajı ile karşılaştığı, bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu kadar 

reklam mesajına maruz kalan bir izleyicinin istenen reklam mesajını görmesi, algılama-

sı önemli bir sorun teşkil etmektedir (OGILVY, 1989: 157-160). Bu yüzden büyük büt-

çelerle yapılan bir reklam kampanyasının etkili olması için yaratıcı stratejinin doğru 

oluşturulması gerekmektedir.  

 

2. TELEVİZYON REKLAMCILIĞI 

Televizyonun hem işitsel hem de görsel bir medya olması icat edildiğinden beri 

onu en gözde reklam aracı haline getirmiştir. Televizyondaki görsellik, hareketlilik, 

mesajlara çekicilik ve heyecan katmasının yanı sıra, bol tekrarlara yer vererek akılda 

kalıcılığı sağlaması ve ayrıca neredeyse nüfusun tamamına ulaşması sebebiyle birim 

maliyetleri diğer medyalara göre daha düşüktür. Değişik yaş, gelir, kültür gibi vb. farklı 

özelliklere sahip izleyici kitlelerine yönelik kuşaklardaki programları seçme avantajı 

sağlaması gibi bir çok farklı nedenden dolayı reklam sektörü tarafından gözde bir rek-

lam medyası olarak kabul edilmektedir (ÖZGÜR, 1994: 21-27). 

Televizyon reklamcılık açısından güçlü bir araçtır. Gerek görsel gerekse işitsel 

albeninin birlikte kullanılması onu diğer reklam araçlarından çok daha ilgi çekici kılar. 

Televizyondaki görsellik aynı zamanda hareket eder. Okunan metinle kımıldayan re-

simleri bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan satış mesajı güçlü ve çarpıcı olmaktadır. 

Televizyon ürünün gerçekte neye benzediğini, nasıl kullanıldığını, onu kullananların ne 
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düşündüklerini kamuoyunun gözleri önüne capcanlı getirebilmede eşsizdir (BOOK, 

SCHICK, 1998: 249-250). 

Televizyon reklamları, tüketicilerin içinde yer aldığı bir düş dünyası yaratır. Te-

levizyon reklam filmleri, sinemanın estetik yaklaşımlarından etkilenip ve ondan fayda-

lanarak, bir mal, hizmet veya fikre özel anlamlar yükleyerek satışının sağlanmasını, 

mamulün kullanmasını ve markanın tanınırlığının artmasına yardımcı olmak için üreti-

lirler. Üretilen bu reklamlar, günlük hayatın bir yansımasını, özgün ve etkili fikirlerle, 

empati yaratarak mamule, reklam verene ve tüketicilere uygun görsel-işitsel mesajlarla 

gereğe karşı imgeyi kullanmaktadır (ÖZGÜR, 2001: 11).  

Televizyon reklam filmlerinin başarısı marka, pazar ve medya planı, halkla iliş-

kiler, doğrudan satış, sponsorluk gibi öğelerle sinerji yarattığı zaman daha etkili olduğu 

görülmektedir. TV reklamlarının açıklık, tutarlılık, duygu, basitlik, ürünün yaptığı işi, 

başka bir deyişle verdiği faydayı görsel olarak anlatabilen, ürün faydaları ile nihai tüke-

ticilerin katılımını sağlayan tek satış mesajı içerdiği zaman etkili ve yaratıcı olabilmek-

tedir (BİR, 1993: 280). 

Reklamın tüketici üzerinde etkisi şu aşamalardan oluşur. Farkına varma: X mar-

ka bir ürün için geliştirilen yeni formüle ilişkin reklamın görülmesi. Bilgi toplama: ürü-

nün teklif ettiği yeniliğin ve bilginin doğruluğunun test edilmesi. Beğen-

me/beğenmeme: X marka ürüne ilişkin tutumların gelişmesi veya yeni tutumların oluş-

ması. Tercihlerin belirlenmesi: Ürünün yeni özelliği nedeni ile elenerek, tüketici tara-

fından tercih edilmesi. İnanma/İkna olma: faydanın maksimum doyumu sağlayacağı 

konusunda ikna olunması. Satın alma davranışı: yeni formüllü X marka ürünün satın 

alınarak, denenmeye karar verilmesi (GÜNERİ, 1998: 6). 

Reklamın tüketicinin belirli bir ürün ya da markaya ilişkin tutumlarını olumlu 

yönde geliştirerek satın alma sürecini etkileyebilmesi, öncelikle ilgili markanın yerleşik 

olmasına ve tüketicinin bu markaya ilişkin bir geçmişi ile bunun doğrultusunda oluşmuş 

pozitif yönlü tutumlarının var olmasına bağlıdır. 

Etkili ve yaratıcı bir reklamın üç öğesi vardır. Strateji, yaratıcılık ve uygulama-

dır (WELLES, BURNETT, MORIARTY, 1992: 10’dan Akt: ÖZGÜR, 2001: 13). Bir 
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reklamın etkili ve yaratıcı olması için reklam tüketicilerin bakış açılarına göre hazır-

lanmalı, satış mesajları yollamalı ve tüketiciler o mamulün nitelikleri için değil yararı 

için satın almalıdır (SCHULTZ, TANNENBAUM 1997: 21-22). 

3. TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YARATICI SÜRECİ 

Reklamlarda yaratıcı strateji, reklam mesajını belirleyen faktörlerin incelenme-

sinden sonra söylenecek sözlerin seçimi ve reklamın görüntüsünü kapsamaktadır. Mesaj 

stratejisinin ilk aşamasını oluşturan yaratıcı strateji, özgün düşüncenin ortaya çıkarıla-

rak sorunların belirlenerek uygun çözümlerin üretilmesi ile ilgilidir.iyi oluşturulmuş bir 

yaratıcı strateji, yaratıcı kişilere reklamın kime hitap edeceği  ve ne söyleyeceği konu-

sunda hatırlatmalarda bulunmaktadır. Ürün ve ya hizmet hakkında neyin, nasıl, nerede, 

niçin ve ne zaman anlatılacağını gösteren mesajların yazı şeklinde senaryo, film, grafik 

tasarımı olarak ifade edilmesi belirlemektedir. Yaratıcı strateji ile geliştirişmiş bir rek-

lam belli bir reklamveren için yaratılan, onun gereksinimlerini anlayarak değerlendiren 

reklamdır.(GÜRÜZ, 1998: 54). 

Televizyon reklamda yaratıcı strateji yada neyin söyleneceği farklı yaklaşımlarla 

belirlenebilir. Baldwin’e göre, Temel satış vaadi (Unique Selling Proposition), Konum-

landırma, (Position), Problem çözme (Problem Solution) ve Marka İmajı (Brand 

Image)dır (ÖZGÜR, 2001: 13).  

3.1. Temel Satış Vaadi (U.S.P): 

USP’de reklamı yapılacak ürünün rakiplerinden üstünlüğü ve tüketicilerin onu 

almakla elde edecekleri yararlar ele alınmaktadır. Bunu da sayısal üstünlükler, kıyasla-

malar, kalite standartları, fiyat gibi kıstaslarla yapılır (WRIGHT, 1981: 209’dan Akt: 

GÜZ, 2001: 23). Bu stratejiye göre reklamcı; mal ve tüketiciye verilebilecek vaad üze-

rinde durur. Bu yaklaşımda tüketici markayı hangi özelliğinden dolayı satın alacak ve 

tüketici markayı almakla ne fayda sağlayacak sorularına cevap arar (KOCABAŞ, EL-

DEN, 1997: 105). Bu  yaklaşımda reklamı yapılacak ürün ya da hizmetin benzerlerinde 

bulunmayan bir özelliği belirlenerek reklam mesajında bu vurgulanır. Ancak bulunacak 

bu özellik sadece o ürün ya da markada olmalı, reklamın yapıldığı sırada rakipler tara-

fından kullanılmamış olmalıdır (ODABAŞI, 1995 :73). 
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3.2. Konumlandırma (Positioning) 

 Konumlandırma, firmanın tüketicinin zihninde ya da rakip marka mal ya da 

hizmetlere nazaran kendi mamulünün faydasını ve algılanabilirliğini yaratma çabasıdır 

(ÜNLÜ, 1989: 197). Konumlandırma, yeni ve değişik bir takım şeyler yaratmak değil, 

zihinde olup bitenleri ustalıkla yönlendirmek ve var olan bağlantıları yeniden düzenle-

mektir (KOCABAŞ, ELDEN, 1997: 82-103). Bu şekilde, pazarda ilk olmak, ürünü tek 

hale getirmek, ürünü lider olarak konumlandırmak, karşı yer oluşturmak, rakibi yeniden 

tanımlamak, üreticinin imajını kullanmak  ve adlandırmayı yapmak. Mamulün sahip 

olduğu yarar markaya isim olarak verilebilir, mesajlar markayı kullanan üzerinde yo-

ğunlaşabilir. Daha çok o mamulün kullanılmasının ayrıcalığı, insanlara prestij kazan-

dırdığı gibi daha çok duygulara yönelik etkileme amacı güder. Kişilik ya da imaj, mal 

veya hizmetin tüketici tarafından algılanma biçimidir. İmaj oluşturmanın yolu, tüketici 

ile markanın bütünleşme çabalarından geçer. Tüketicinin zihninde imaj yaratmak, rek-

lam uyarıcısı ile verilen mesajların tüketici tarafından analiz edilmesi sonucunda ger-

çekleşebilir. Problem çözmede ise, var olan bir sorunun çözümüne yönelik yaklaşımlar 

bulunur. 

3.3. Marka İmajı 

Ürün imajı; bir ürün ya da  markaya ait tüketicinin geliştirdiği tutumların topla-

mı, psikolojik anlamlar halesi, duyguların bileşimi estetik mesajların sade ve katı fizik-

sel niteliklerin üzerine silinmeyecek şekilde yazılmasıdır (KOCABAŞ, ELDEN, 1997: 

107). 

Laskey, Day ve Crask’a göre, bilgisel televizyon reklamları için beş tür mesaj 

stratejisi tanımlamaktır. Bilgisel mesaj türleri, karşılaştırıcı, temel satış vaadi, önce-

üstünlük, abartı ve jenerik stratejileri içermektedir. Ayrıca, transformasyonel mesaj stra-

tejisini ise kişiler, yerler ve şeyler üzerine odaklanan genel bir çerçevede tanımlamakta-

dır. Buna göre de transformasyonel jenerik, marka kişiliği, kullanıcı kişiliği ve kullanım 

fırsatı olarak dört tür transformasyonel mesajın varlığından söz edilmektedir 

(LASKEY, DAY, CRASK 1989’dan Akt: UZTUĞ, 2001: 167).  
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Reklam ile söylenen vaat, tüketiciyi en fazla oranda etkileyecek şekilde düzen-

lenmelidir. Tüketicinin faydasının doğru olarak formüle edilmesi, tüketicinin gözüyle 

dile getirilmesi reklamın başarısında etkili unsurdur. Spurr, reklam mesajı “öyle bir 

öneride bulunmalı ki, bu öneri hiç kimse tarafından daha önce söylenmemiş ve söylen-

meyecek olsun” zihniyeti ile hazırlandığında tam amacına ulaşabileceğini ifade etmek-

tedir (SPURR, 1987: 54’ten Akt. GÜZ, 2001: 23). 

Televizyon reklam filmleri: yapım tarzları, yapım formatları ve yapım teknikle-

ri’nden oluşan unsurlarla gerçekleştirilir (BALDWIN, 1989: 82’den Akt: ÖZGÜR, 

2001: 14). 

 

4. TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM TARZLARI 

 Doğrudan satış (hard sell) ve dolaylı satış (soft sell) tekniklerine bağlı olarak, 

rasyonel (rational), duygusal(emotional), ciddi(serious), mizahi (humorous), gerçekçi 

(realistic) ve abartılı (exaggerated) anlatım tarzları olarak sınıflandırılabilir (BALD-

WIN, 1989: 82-92’den Akt: ÖZGÜR, 2001: 14-15). 

Reklamın seslenmesi, reklam mesajlarının temeli olarak yüzlerce farklı tarz kul-

lanılır. En geniş manada kullanılan bu tarzlar iki sınıfa ayrılır. Bilgilendirme - akılcı 

tarzlar ve duygusal tarzlardır (BELCH, BELCH, 1998: 265-266). 

4.1. Bilgilendirme /Akılcı Seslenme Tarzı:  

Tüketicinin pratik işlevsel veya kullanıma ilişkin ihtiyaçları (ürün veya hizme-

tin) üzerinde yoğunlaşır ve bir ürün veya hizmetin yararları üzerinde veya belli bir mar-

kayı alıp kullanmanın nedenlerini vurgularlar. Bu mesajların içeriği verileri öğrenmeyi 

ve iknanın mantığını vurgular. Akıl temelli hitaplar bilgilendirmeyi gerçekleştirir. Bu 

tarzı kullanan reklamcılar, genelde kendi ürünlerini veya hizmetlerinin farklı özellikleri 

olduğu konusunda tüketicileri ikna etmeye çalışırlar. Reklamverenlerin amacı hedef 

kitleyi bu markayı almaya ikna etmektir. Çünkü bu marka piyasanın en iyisidir veya 

ihtiyaçları daha iyi karşılar (BELCH, BELCH, 1998: 265-266). 
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4.2. Duygusal Seslenme Tarzı:  

Tüketicinin sosyal veya psikolojik ihtiyaçlarına (ürün veya hizmeti satın alma) 

ilişkindir. Tüketicinin satın alma kararında etkin olan nedenlerin bir çoğu duygusaldır 

ve bir marka hakkındaki duyguları onun özellikleri hakkındaki bilgilerden daha önemli 

olabilmektedir. Reklamcılar bir çok ürün veya hizmeti akılcı bilgilendirmeye dayanan 

seslenmelerini sönük olarak bulur. Birçok reklamcı marka satmada (birbirinden belirgin 

bir şekilde farkı olmayan ürünlerin reklamlarında) tüketicinin duygularına seslenmenin 

daha etkili olduğunu inanır (BELCH, BELCH, 1998: 266). 

4.3. Akılcı ve Duygusal Yaklaşımların Birleştirilmesi: 

 Tüketicinin satın alma kararları sıklıkla hem duygusal hem de rasyoneldir. Etki-

li reklam oluşturmak için her iki seslenme tarzına da dikkat edilmelidir.  

Duygusal seslenmenin temel yaklaşımı tüketicilerin markayla üç seviyede ilişki 

kurmasıdır. En temel ilişki tüketicinin markalar  hakkında yararları açısından ne düşün-

düğüdür bu düşünce, çoğu durumda akılcı bir öğrenme süreciyle gerçekleşir ve rekla-

mın ürün bilgisiyle ne kadar iyi haberleşmesiyle de ölçülebilir. Bu durumda tüketiciler 

markaya sadık değildirler. Başka bir  markaya geçmek yaygındır. Tüketici markaya 

kimlik verir örneğin, bir marka, başka bir marka hakkında kendinden emin, saldırgan, 

maceracı olarak düşünülebilir. Tüketicinin marka hakkındaki yargısı ürün ve hizmetin 

yarar özelliklerinin önüne geçmiştir. Çoğu durumda tüketiciler bir markanın kişiliğini 

bir reklamda rastlanılan teklif (sunum) ve gözlenmiş noktalarda bulduğu verilere göre 

karar verirler (BELCH,BELCH, 1998: 271). 

 

4.4. Doğrudan Satış (Hard Sell): 

 Reklam sözlüğünde anlamı: Rekabetçi (dolaysız) satış yapma. Ürün yararların 

vurgulayarak dile getiren müşteriyi alım yapmaya özendirmek için çeşitli yollara  baş-

vuran ısrarcı satıcılık. Reklamda, ürünün hemen satılmasını teşvik eden ve reklamı bu-

nun nedenleri üzerine kuran iddialı, rekabetçi yaklaşım olarak veriliyor (GÜLSOY 

,1999: 234).   
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Bu tip reklamlarda amaç tüketicileri bilgilendirmek ve ikna etmektir. Bu tek 

amaçlı ve yalın anlatımı seçen yaklaşım tarzında, “şimdi alın”, “hemen alın” gibi çağrı-

lardır ve reklam vaadini doğrudan söyler ve reklam yapılan ürünü almaları için baskı 

yapar. Bu yüzden reklamı yapılan ürünün faydalarını ve özelliklerini ön plana çıkarır 

(ÖZGÜR, 1994: 62). 

Televizyon reklamlarının ilk örnekleri genellikle sert satış tekniğini kullanmış-

lardır. Burada mantık ön plandadır. Sert satış tarzındaki reklamlar izleyiciye baskı yap-

maktaydılar. Mesaj doğrudan verilmekte tıpkı radyo reklamlarında olduğu gibi söze çok 

fazla yer verilmekteydi. Filmlerin arkasındaki ses veya sunucu, ancak içten gelen ger-

çek bir isteklilik olarak konuşmakta ve bağırarak hiç ara vermeden ürünün üstünlükleri-

ni anlatmaktaydı. Bütün amaç, tüketicinin kendine özgü gereksinimlerini düşünmesini 

sağlamak ve o kişiyi satın almaya itmekti (RUTHERFORD, 1996: 26-32). 

Bu tür reklam filminde geri plandaki ayrıntıların tam anlamıyla ihmal edildiği ve 

dikkatin ürün ya da onun yerine geçen şey üzerine yoğunlaştırıldığı gerçeğin çok basit-

leştirilmiş görüntüsü kullanılır. Bu biçimde adeta intikam alan sert satış söz konusudur. 

Dolaysız satış yapılır ve “hemen deneyin”, “şimdi alın” gibi çağrılar yer alır. Amaç, 

ürün ya da hizmetin en kısa zamanda tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamaktır. 

Hedef, tüketicileri harekete geçirmektir. Ürünün tüm özellikleri net bir biçimde anlatı-

lır. Her hangi bir gülmece , abartma reklam filminde bulunmaz (YOLCU, 2001: 39).    

 

4.5. Dolaylı Satış (Soft Sell):  

Reklam sözlüğündeki anlamı: reklamda, duygulara seslenen, imaja dayanan do-

laylı yaklaşım. Bu yaklaşımda ürünün tüketiciye sağlayacağı yararlar, çağrışım ve çıka-

rım yoluyla iletilir. Hard Sell’in zıddıdır denmektedir (GÜLSOY, 1999: 498). Dolaylı 

(Soft Sell) tip yaklaşım da ise, tüketicilere reklamı yapılan ürünü satın almaları için 

doğrudan baskı yapmak yerine, eğlendirici daha çok duygusal bir yaklaşımla, olumlu 

bir marka imajı yaratarak dolaylı olarak satışı gerçekleştirmeye çalışır (WELLS, BUR-

NETT, MORIARTY, 330’dan Akt: GÜRGEN, 1990: 89). Bu anlatı biçimi Amerika’da 

çok yandaş bulmuştur. Özdeci biçimin ağırlığı sert satış ve niçin- neden den yana ise, 
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dolaylı biçimin etkinliği tam anlamıyla yumuşaktır. Romantik reklam, gerçeğin çok 

idealleşmiş yada duygusallaştırılmış bir uyarlamasını sunar. Bu tür reklamda müziğin 

genel havayı belirlemesi ve sürdürmesi gerekir. Yumuşak ışık, pastel renkler ve geçişler 

kullanılır. Arkadaşlık, uyum, sevgi ve saygı konuları işlenir. Amaç, izler kitle içindeki 

hedef kitlede, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin markalaşmasını sağlamaktır. Hedef 

izler kitlenin hemen harekete geçip ürünü satın alması değil, zamanla ürün hakkında 

olumlu bir tutum oluşturmasıdır (YOLCU, 2001: 41- 42). 

4.6. Mizahi Anlatım Tarzı (Humorous): 

 Fazla güçlü olmayan reklam vaadini çekici hale getirmek ve canlı kılmak dü-

şüncesiyle kullanılan zor ve biraz da riskli bir yaklaşım durumudur. Reklamda kullanı-

lan mizah anlaşılır olmalıdır. Mizah ürünün ya da hizmetin kendisinden kaynaklanmalı 

ve satış düşüncesinin aktarılmasında katkıda bulunmalı ayrıca yaşamdan bir kesit sun-

malıdır (ÖZGÜR, 1994: 63-64). 

Mizahi anlatım biçimiyle yapılan bir reklam filmi, kulaktan kulağa iletişimi ha-

rekete geçirerek, olumlu duygular yaratarak ve dikkat çekerek reklamın amacına doğru-

dan hizmet eder. Gülmece reklam, herhangi bir olayı gülümsemeden kahkahaya çevir-

meye çalışır. Güldürmek kolay değildir. Genellikle güçlü reklam iletisi olmayan rek-

lamlarda mizahi anlatım tarzı kullanılır (YOLCU, 2001: 45).  

4.7. Abartılı Anlatım Tarzı (Exaqqerated): 

 Bu tarz reklamlarda, mesajın abartılı öğelerle (ses, görüntü ve hareket) tüketici-

lere sunulmasıdır. Abartılı reklamların, tüketicileri daha çok etkiledikleri yapılan araş-

tırmalarda ortaya çıkmıştır (BALDWIN, 1982: 92’den Akt.: ÖZGÜR, 1994: 64). 

Bu anlatım biçimi en çeşitli ve çılgın görüntülere olanak vermektedir. Reklam 

yapımcısı genellikle her türlü özel görsel efektleri kullanmak eğilimindedir. Reklam 

filmlerinin giderek artması, değişik türden reklam filmleri yapma zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. Reklamcılar tüketicilerin ilgisini çekebilmek için abartılı reklam filmlerine 

yönelmişlerdir.  
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Animasyon reklam filmlerinde tüketicilere sunulacak mesajı eğlendirici olarak, 

anlatımı basitleştirerek, soyut düşünceyi somutlaştırarak, fantezi bir dünya yaratarak 

sunmaktadır (YOLCU, 2001: 43). 

 

5. TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM FORMATLARI 

Televizyon reklam filmlerinde kullanılan yapım formatları Ürün (productalone), 

gösterme (demonstration), örnek olaylar ve sorun çözümü (slice of life problem and 

solution), yaşamdan kesit (slice of life), sunucu (presenter), devamlı kullanılan karak-

terler (continuning characters), simgesel anlatım/benzetme (symbolizm/analogy) ve 

duran hareket (stop motion) şeklinde sınıflandırılmaktadır (BALDWIN, 1989: 95-122; 

HOOPER, 1986: 17-36’dan Akt: ÖZGÜR, 2001: 15). Reklamla tüketiciye aktarılmak 

istenen mesajlar, haber duyuru (news), gizli kamera (gandid camera), dikkat çekme 

(charm), geçmişe özlem (nostalgia), görüntü ve sesle markayı tekrarlayan yazı logo 

oyunları, yakın çekimler (close up), filme ilginç bir sahne ile başlama (open with the 

fire), söz ağızda (on camera voice) ve meraklandırıcı (teaser) yapım formatları ile su-

nulmaktadır (BALDWIN, 1989: 95-122 ve HOOPER, 1986: 17-36’dan Akt: ÖZGÜR, 

2001: 15). 

Son derece yaratıcı bir dramatik metin iyi sattırmak için yeterli değildir bu bü-

yük fikrin çekimi de yaratıcılığa uygun olmalıdır. Bu çok iyi fikrin yapım aşamaları 

yeterince iyi olmadığı için başarılı olamaz. Reklamcılıkta kullanılan başarılı görsel tek-

nikler şunlardır: Testimonial, Spokesperson, Demonstration, Close-Ups, Story Line, 

Comparisons, Still Photographs and Artwork, Slice of Life, Customer Interview, 

Vignettes and situations, Humor, Animation, Stop Motion, Rotascope, Problem 

Solution, Mood Imagery, Serials, Split and Bookend Spots, Informercials ve 

Combination (RUSSELL, LANE, 1993: 532-534). 

5.1. Şahitlik- Tanıklık (Testimonial): 

Reklamcılar ürünü tanıtırken daha önce bu ürünü kullananları reklam filminde 

oynatırlar. Dikkat edilmesi gereken, gerçek kullanıcılardan seçim yapmak ve onları alıcı 

karşısına geçirip deneyimlerini anlatmalarını sağlamaktır. Ürünün kullanışlı, sağlam ve 
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istemlere karşılık verebilecek nitelik ve nicelikte olduğuna tanıklık ederler. Ürünün 

özellikleri gösterilerek, izler kitle ikna edilmeye çalışılır (YOLCU, 2001: 56).  

 Bu teknikle yapılan reklam filmlerinde,  tanınmış veya tanınmamış bireyler ta-

rafından şahitlik yapılabilir. İzleyiciler ünlüler tarafından etkilenir. Ünlü bir kişi, (örne-

ğin, Michael Jackson, Michael Jordan, Cindy Crawford vb. gibi) izleyicinin dikkatini 

çekecektir. Nuprin ağrı kesici ilaç firması, dönemin popüler tenisçisi Jimmy Conners 

gibi ünlü bir oyuncuyu reklamında kullanmış “Nupe it With Nuprin” “Nuprin’le yen 

Onu” denmişti (RUSSELL, LANE, 1993: 532-533). 

5.2. Sunucu-Seslendiren (Spokes person):  

Bu teknik kameranın önünde duran bir sunucuyu kullanır ve metni doğrudan iz-

leyiciye ulaştırır. Konuşmacı, ürünü gösterebilir belki de tanıtabilir. Sunucu ürününüze 

uygun bir sahnede (bu  çeşitli yaşam mekanlarında oturma odası, mutfak, ofis, fabrika 

vb.) veya düz bir arka planda bulunabilir. Hoşa giden (sempatik) ve inanılabilir bir kişi-

nin sunucu olarak seçilmesi gerekir. Bu kişi hiçbir zaman üründen daha çok ön plana 

çıkarılmamalıdır (RUSSELL, LANE, 1993: 533). 

Ürünü anlatan ve tanıtanlar; satıcı sunucu, uzman sunucu, ünlü sunucu, ürünü 

kullanan sunucu, reklam veren sunucu ve özel kişiliğe sahip sunucular biçiminde altıya 

ayrılır (YOLCU, 2001: 53). 

1) Satıcı Sunucu:  

Reklamı yapılan ürünün bir temsilcisi ürünün ve firmanın tanıtımını yapar. Ürü-

nü ve firmayı izler kitleye anlatır. Bu kişi çalıştığı firmada konunun uzmanıdır. Ama 

yönetici konumunda değildir. 

2) Uzman Sunucu: 

Ürünün reklamı yapan ve anlatan kişi bu konuda uzman birisidir. Uzman sunucu 

ürünle ilgili bilgileri izler kitleye iletir. Konusunda uzman olan sunucu izler kitlenin 

ürüne güvenmesini sağlamaya çalışır. 
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3) Ünlü Sunucu: 

Reklamcılar ünlü film yıldızlarını ya da benzerlerini reklam filmlerinde  kulla-

nırlar. Ünlü bir sunucu kullanmadaki amaç, izler kitlenin ilgisini reklama çekmektir. 

İzler kitle, ünlü birisinin reklam filminde sunduğu ürüne daha duygusal bakmakta ve 

ürünle duygusal bir bağ kurmaktadır. 

4) Ürünü Kullanan Sunucu:  

Tanıtılan ürünü daha önce kullanan ve üründen memnun kalan birine sunuculuk 

yaptırılır. İzler kitle içerisinden ürünü kullanan biri, öbür izleyicilere, kullandığı ürünün 

olumlu özelliklerini anlatır. Ürünü kullanan sunucu, ürünle ilgili deneyimlerin-

den;sorunlarının çözümüne kadar, ürün hakkında bilgi verir. 

5) Reklam Veren Sunucu:  

Firmanın sahibi ya da yöneticilerinden biri, kendi ürününü tanıtmak için reklam 

filminde rol alır. Ürünün özelliklerini anlatan yönetici, izler kitlenin ürüne güvenmesini 

sağlamaya çalışır. İzler kitle için yönetici ya da firma sahibinin ürün hakkında anlattık-

ları ürünün garantisidir.  

6) Özel Kişiliğe Sahip Sunucular:  

Ürünle; sunucunun kişiliği özdeşleştirilir. Reklamı yapılan ürünü en iyi tanıta-

cak kişi reklam filminde sunucu olarak kullanılır. Sunucunun anlatımı, yüz ifadeleri, 

gülümsemesi, kararlılığı gibi özellikleri izler kitleye sunucuyu özdeşleştirir. Sunucu 

izler kitleye güven verir ve ürünü satın alması için ikna eder.    

5.3. Gösterme (Demonstration):  

Bu teknik bazı ürün tipleri için yaygın olarak kullanılır çünkü, televizyon ürü-

nün nasıl çalıştığının tüketiciye göstermek için ideal bir araç durumundadır. Bir böcek 

spreyinin nasıl öldürdüğünü, kozmetik ürünlerinin renklerini ve görünüşünü, mikro 

dalga fırının, bütün bir yemeği nasıl kısa bir zamanda pişirdiğini göstermede kullanılır. 

Gösteri reklamları seyirci ne olduğunu daha iyi görsün diye genellikle yakın çekim tek-

niğini kullanır seyirci, kendisi ürünün yaptığını yapıyormuş gibi, böylece kamerayı iz-
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leyicinin gözleri olarak kullanırsınız. Gösteriyi önemli ve çekici hale getiren izleyiciyi, 

iki sebepten dolayı kesinlikle aldatılmamalıdır. Birincisi, mesajınız inandırıcı olmalı. 

İkincisi ise, yasal olarak gösteri gerçek kullanıma dayanmalıdır. Bir çok reklam ajansı 

bu tip çekimlerde katılımcıların (izleyicilerin) önünde canlı çekim yapar (RUSSELL, 

LANE, 1993: 532-533). 

Gösterim dört biçimde reklamcılar tarafından kullanılmaktadır (YOLCU, 2001: 

49): 

1) Açıklayıcı Gösterim: 

Ürünün işlevini, ne işe yaradığını, tüketicinin hangi ihtiyacını karşılayacağını 

gösterir. Öncelikle ürünün bütün özellikleri en ince ayrıntısına kadar izler kitleye tanıtı-

lır. Daha sonra izler kitlenin bu ürünü kullandığında hangi sorundan kurtulacağı gösteri-

lir. 

2) Yan Yana ya da Kıyaslama Gösterim (Side-by- Side): 

Ürünün öbür ürünler yanında daha güçlü ve üstün olduğunu kanıtlamak için kul-

lanılır. Ürün öbür ürünlerle yan yana getirilir. Öbür ürünlerin özellikleri gösterilir. Daha 

sonra reklamı yapılan ürünün, öbür ürünlere göre üstün yanları izler kitleye sunulur. 

3) Önce ve Sonra Gösterim ( Before and After ): 

Reklamı yapılan ürün ve hizmetin tüketici tarafından kullanılmadan önceki du-

rum yada problem gösterilerek tüketicinin ürünü kullandıktan sonra elde edeceği çözüm 

yada ödülün sunulduğu bir demostrasyon biçimidir. Reklam filminde tüketici yerine 

geçebilecek oyuncu önce sorunundan şikayet eder, çözüm olarak ürün gösterilir ve so-

run çözülür (BALDWIN, 1987: 73-74, akt: ÖZGÜR, 1994: 68). Bu demostrasyon biçi-

minde ürünün satış vaadi tüketicinin sorununun çözümüdür.  

Reklam filminde hedef tüketicilere, problemlerini ortadan kaldıracak ürünün bu-

lunması, kullanılması ve etkisi gösterilir (YOLCU, 2001: 50).       .       

 



 

 18 

4)  Dayanıklılık Testi ( Torture Test ) 

Reklamı yapılan ürünün dayanıklılığı, sağlamlığı hedef tüketicilere gösterilmek 

suretiyle tüketiciler ikna edilmeye çalışılır. Bu gösterim biçiminde ürün çeşitli zor koşul 

ve ortamlarda dayanıklılık testine tabii tutulur. Bu testleri başarıyla geçen ürün sağlam-

lığını, dayanıklılığını tüketiciye kanıtlamış olur (ÖZGÜR, 1994: 69).     

5.4. Yakın Çekim (Close Ups): 

 Televizyon temel olarak bir yakın çekimler aracıdır. En büyük televizyon alıcısı 

bile bir reklamdaki fazla ince ayrıntılar için çok küçüktür. Bir fast-food zinciri, yenme-

ye hazır hamburgerleri yakın plan çekimle pişme sahnelerini gösterebilir. Bu teknikte, 

görünmeyen bir kişinin iç sesi (arka ses) seslendirme olarak kullanılır (RUSSELL, 

LANE, 1993: 533-534). 

5.5. Öykü Akışı (Story Line):  

Bu teknik minyatür bir film yapmaya benzer 30 saniye içinde reklam filminin 

belli bir başlangıcı ortası ve sonu vardır. Ama seslendirme iç sesle (görünmeyen kişinin 

fondaki sesi) yapılır. Küçük bir sahne bir aile, evlerinin boya ve fırça ile boyarken gös-

terilir. Kamera, komşu eve kayar ve burada genç bir kız evi, garajı ve duvarı hızla ve 

kolayca sprey boya ile boyar. Bu sahneler sırasında iç ses, sprey boyanın avantajlarını 

anlatır (RUSSELL, LANE, 1993: 534). 

5.6. Sabit Resimler ve Sanat Eserleri (Still Photographs and Artwork):  

Sabit fotoğraflar ve sanat eserleriyle, (çizimler, karikatür gibi) iyi tasarlanmış bir 

reklam oluşturabilirsiniz. Gerekli malzemeler elinizin altında hazır bulunabilir veya 

uygun fiyatlarla sağlanabilir. Belki de sizin kullanımınıza uygun fotoğraf çekilir veya 

çizimler yapılabilir. Bu sabit resimlere şaşırtıcı bir hareket kazandırılabilir zoom objek-

tifler girme çıkma hareketleri verebileceği gibi Pan’la da yatay hareket yapılabilir 

(RUSSELL, LANE, 1993: 534). 
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5.7. Yaşam Kesiti (Slice of Life): 

 Bu yaklaşım dramatik bir formüle dayanır. Dert+çözüm= mutluluk formülü 

kullanılır. Bu mizahi öykü, izleyiciyi belli bir noktaya getirmek amacıyla kullanılır. 

“Kendimi bu sahnede görüyorum” izleyicinin problemi gerçek olarak görmesi ve soru-

nu çözümünde mutlu olması gerekmektedir. Problem çözme her türden reklamlar için 

uygun bir format olduğundan yaşam dilimi geniş olarak kullanılmaktadır. Örneğin: oğ-

lan genç bir kızla yakından karşılaşır ve oğlanın nefesi kokar... Kızın olumsuz tepkisin-

den oğlanın morali bozulur. Oğlan ürünü bulur ve kullanır (bu tip ürünler genellikle 

ağız suyu, diş macunu, nefes açıcı nane şekeri, ağız kokusu önleyici sakız vb.dir). Öğ-

len yine aynı kızla karşılaşır bu kez sorun çözülmüştür ve romantizm vardır. Bu yakla-

şımda, izleyicinin kendisiyle ilişki kurabileceği ve aynı zamanda ürünün adının izleyi-

ciye ulaşabileceği, bir öykü olması önemlidir (RUSSELL, LANE, 1993: 534). 

5.8. Tüketici Röportajı (Customer Interview): 

Televizyon reklamlarında görülen insanların çoğu profesyonel oyunculardır fa-

kat tüketici röportajında profesyonel oyuncular yer almaz. Bu teknikte fondaki bir ses, 

ev hanımına (genellikle kadının ismiyle) reklamı yapılan mutfak temizleyicisinin kendi 

kullandığı marka ile karşılaştırmasını ister. Bunun için lavabodaki iki benzer lekenin 

silinir, böylece ev hanımı reklamı yapılan ürünün daha iyi temizlediğini görür (RUS-

SELL, LANE, 1993: 534). 

5.9. Doğrudan Satış veya Veri Mesajı (Straight Sell or factual Message):  

Yaratıcı uygulamaların en temel türlerinden biri budur. Bu reklam türü ürün ve-

ya hizmetle ilgili bilginin doğrudan sunumuna dayanır. Bu uygulama sıklıkla bilgisel, 

akılcı kullanılır ki, burada mesaj ürün ve hizmete ve onun özel yararlarınadır. Doğrudan 

satış uygulamaları basılı reklamlarda daha çok kullanılırlar. Ürünün resmi renklerin bir 

kısmında verilerin  yer aldığı metin ise geri kalanında bulunur. Bunlar televizyon rek-

lamları içinde kullanılır. Burada ürün veya hizmet ekranda görünürler bir sunucu satış 

mesajını sunar. Yüksek katılımlı tüketici ürünleri reklamları ve diğer iş dünyası ürünleri 

de genellikle bu reklam formlarını kullanırlar (BELCH, BELCH, 1998: 275). 
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5.10. Bilimsel-Teknik Kanıt (Scientific/Technical Evidence): 

Doğrudan satışın bir durumudur. Reklamlar sıklıkla teknik, bilimsel veya labo-

ratuar sonuçlarını, raporlarını veya bilimsel kuruluş veya ajansların açıklamalarına rek-

lamlarını desteklemek için kullanırlar (BELCH, BELCH, 1998: 275). 

5.11. Fıkralar ve Durumlar (Vignettes and Situations): 

Meşrubat, bira, şekerleme ve diğer çokça tüketilen ürünlerin reklamları motive 

etmek ve heyecan yaratmak için bu tekniği kullanır. Bu tip reklam yaklaşımı genelde, 

hızlı geçen sahnelerde ürünün ve hayatın tadını çıkaran insanlar gösterilir. Bu sahneler 

üzerindeki ses genellikle gördüğümüz sahnelere ve ürünün sunduğu tatmin üzerine ya-

zılmış sözler kullanan bir cıngıl veya lirik bir şarkıdır (RUSSELL, LANE, 1993: 534). 

5.12. Mizah (Humor): 

Mizah hem metin yazarları hem de tüketiciler arasında eskiden beri popüler olan 

bir tekniktir. Çünkü reklamı ilginç kılar. Bunun bir tehlikesi ise, reklamın mizahi yönü-

nün satışın (ürünün) önüne geçmesi ve izleyicinin ürün veya yararın yerine mizahı ha-

tırlamasıdır. Mesela mizah metni ürün veya yararı ortaya çıkaracak şekilde yazılmalıdır 

(RUSSELL, LANE, 1993: 535). 

5.13. Diziler- Seriler (Serials): 

Reklamlar bir kampanya dizisi halinde oluşturulabilirler. Her bir reklam bir ön-

ceki öykünün devam ettirmektedir. Nissan’ın Şikago’dan Rio’ya seyahat eden aile ilgili 

6 bölümlük dizi reklamı vardır. Her bir bölüm tüketicileri seyahat hakkında insanları 

haberdar ediyordu. Bu teknik izleyici ilgisini canlı tutmak için etkili olabilir fakat bazı 

riskleri de olabilir. Her spot sizin mesajlarınızı iletme bakımından kendi başına yeterli 

olabilmeli yoksa bir evvelki reklamı görmemiş olan izleyici kitlesini şaşırtma tehlikesi-

ne düşersiniz. Bazı dizi reklamları “devam edecek”, “arkası yarın” gibi yazılarla biter-

ler. Bu teknik büyük bir yaratıcı fırsata sahiptir (RUSSELL, LANE, 1993: 535).   
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5.14. Bölünmüş ve Kitap Desteği (Split and Bookend Spots): 

Dizi reklamın bir çeşidi de bölük reklamlardır. Birbiriyle ilgili iki reklam (genel-

likle 15’şer saniyelik 2 reklam) aralarında kendileriyle ilgili olmayan bir başka reklam-

dan sonra yayınlanırlar. Bu teorinin arkasındaki fikir beklenen anlatım formatların dışı-

na çıkmanın, ürünü izleyicinin hatırda tutacağı beklentisidir (RUSSELL, LANE, 1993: 

535).   

5.15. Bilgi Verme Reklamları (Informercials): 

 Bilgi verme reklamı bir program gibi görünür. Bilgi verme reklamları herhangi 

bir şeyi satarlar ve genellikle otuz dakika civarında oynarlar. Ulusal Pazarlama Toplu-

luğu bu türden bir reklamın başında ve sonunda “Bu bir reklamdır” ibaresi (uyarısı) 

koydurur. Bu tip reklamların açık yararı reklam verenin bir programın tümüne sahip 

olmasıdır  (RUSSELL, LANE, 1993: 536). 

  

6. TV REKLAM FİLMİNDE GÖRÜNTÜ YARATIM SÜRECİ 

Yaratıcı bölümün ortaya çıkardığı iletinin, görüntüsel göstergelerle izler kitleye 

gönderilmesidir. Yaratıcı düşünün nasıl görüntülendirileceği, görüntüsel yaratım süre-

cinde ki uygulamayla ortaya çıkar. Uygulamanın amacı, izler kitlenin dikkatini çekmek, 

gönderilmek istenen satış iletisini, anlaşılabilir ve etkileyici bir biçimde sunulması-

dır.(ÖZGÜR,1994:103) İletilerin belli bir süremde algılanması, bütün izler kitle için 

farklıdır. Çünkü insanlar birbirinden farklıdır ve reklam filminde değişik görüntülere 

dikkat ederler. Düşünsel ve görüntüsel yaratım sürecinde reklamcılar; belli bir sürem 

içerisinde, izler kitlenin dikkatini görüntüde algılamasını istediği önemli iletiye çekmek 

için elinden geleni yaparlar. (ESSLİN’den a.k.t. YOLCU, 2001: 78): 

Görüntüsel yaratım ekibi, düşünsel yaratım ekibinin imgelerini, iletilerini, can-

landıracak, onlara hayat verecek ekiptir. İmgesel tasarımlar, yönetmenin duygularıyla 

hayata geçirilir. Görüntüsel süreç teknik bir süreç gibi gözükse de duygunun görüntü-

lerle ifade edilmesidir. Film yönetmeni gibi reklam filmi yönetmeni de yaratım ekibiyle 

birlikte, harfleri kağıtların üzerinden ayağa kaldırır, alıcının içine koşturur, ışıkla onlara 
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hayat verir. Görüntü, belki de had dilinin anında resim diline dönüşmesidir. (EİCHEN-

LAUB’dan a.k.t. YOLCU, 2001: 78): 

Görüntüsel yaratım süreci, senaryonun hazırlanmasıyla başlar. Düşünler görün-

tüyle birleşir ve bir metin haline getirilir. Özet (Sinopsis), ayrıntılı özet (treatman), çe-

kim senaryosu, teknik dekupaj ve çizgi resim (story-board) biçimlerinde metinler yazı-

lır. Yapım ekibi oluşturulur. Alıcı açılan ve hareketleri, çekim ölçekleri belirlenir. Işık 

ve renklerle anlam yaratılır. Müzik, ses, uzamlar, nesneler canlandırılır. Görüntüsel 

yaratım sürecinin tüm öğeleri bir araya getirilir. Kurgu biçimi tasarlanıp reklam filmi-

nin çekimlerine başlanır.(YOLCU,2001: 78) 

 Reklam filmlerinin yapımında olanaksız, yapılamaz düşüncesinin kilitleri artık 

kırılmıştır. Teknolojinin sınırsızlığı, olmazları olur, yapılamazları yapılır hale getirmek-

tedir. Televizyon reklamlarında yaratıcı iletinin yüksek kalitede ve özgün olmasını sağ-

lamak için görsel anlatı teknikleri kullanılır. Görüntülerin anlatıya dönüşümünü sağla-

yan en önemli etken bu tekniklerdir (YOLCU, 2001: 70). 

Reklam filmi yapım teknikleri, canlı çekim (live action), animasyon (animation) 

ve özel efektler (special effects) diye üçe ayrılmaktadır (BALDWIN 1989: 127-137’den 

Akt: ÖZGÜR, 2001: 15). Televizyon reklam filmlerinin en önemli yapım tekniği olan 

canlı çekimler canlı yayın olarak düşünülmemeli, filmlerin hangi ( video ya da filme) 

materyale kaydedileceğinin belirlenmesidir. Bu kararın verilmesinde filmin bütçesi, 

yönetmenin deneyimi, kullanılacak tarz, yapımın süresi ve reklamı yapılacak ürün ve 

hizmetin türü rol oynamaktadır (ÖZGÜR, 2001: 15).  

6.1. Canlandırma (Animation):  

Sanatçının sabit çizimlerinden hareketlendirilerek elde edilir. En yaygın biçimi 

çizgi filmlerdir. Çizgi filmler çocuklar arasında favori olmasının yanında ayrıca, her yaş 

kesimindeki insanlar tarafından da sevilir. Çizgi filmler, hem ürün için hem de mesaj 

için sıcak ve dost bir atmosfer yaratmaya uygundur. Animasyon (canlandırma), teknik 

ürün gösterimini basitleştirmek içinde kullanılır. Bir jilet reklamında gerçek ürün, bir 

erkeğin yüzünü tıraş ederken gösterir çizgi film kısmında ise jiletin kılları teker teker 

nasıl aldığı anlatılabilir  (RUSSELL, LANE, 1993: 535). 
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6.2. Özel Efektler 

Sinema sektöründe kullanılan, günümüzde reklam filmlerinde de kullanılmaya 

başlayan ve son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak büyük ilerleme kaydeden 

özel efektler, çekilmiş gerçek görüntüler üzerinde yapılan düzenlemelerdir. Kullanılan 

çeşitli özel efekt teknikleri ile (görüntülerin parçalara bölünmesi, renk oynamaları, göl-

gelendirmede, görüntü yavaşlatma, hızlandırma ya da dondurma vb.) reklamı izleyen 

kitlenin dikkatinin reklama çekilmesi ve reklamın akılda kalıcılığının artması sağlan-

maya çalışılmaktadır. 

Görsel efektler, optik, sayısal (dijital), mekanik, kimyasal vb. uygulamalarla el-

de edilir ve genel olarak özel efektler olarak adlandırılır. Bazı özel efekt uygulamaları 

aşağıdaki gibidir (Şenyapılı, 2002: 88-135): 

1. Hızlandırılmış ve Yavaşlatılmış Devinim ve Tersten Oynatma: Teknik açıdan 

bir çekimin tersten oynatılması mümkündür. Örneğin, tramplenden suya atlayan bir 

adam, havuzdan çıkıp tramplene uçuyormuş gibi gösterilebilir. Devinimin hızlandırıl-

ması ya da yavaşlatılması çekimle ilgilidir. Çekim hızlandırılır ve sonrasında normal bir 

çekim aygıtında oynatılırsa, görüntü yavaşlatılmış devinimde izlenir. Tersi uygulandı-

ğında ise, görüntü hızlanır 

2. Görüntüyü Bölmek: Kamera merceğinin önüne ışık geçirmez bir örtü koyarak 

gerçekleştirilen bu hile görüntünün bölünmesini sağlar. Oldukça eski bir tekniktir Örtü 

sayesinde farklı iki aksiyonu aynı film kareleri üzerine görüntülemek mümkün olur. 

İkizi olmayan birini ikizi varmış gibi aynı karede göstermek de bu teknikle yapılır. 

3. Geriden Gösterme: Bu hilede önceden çekilmiş görüntüler stüdyoda kurul-

muş bir perde üzerine düşürülür, oyuncular bu görüntülerin önünde oynarlar ve çekim 

yapılır. Böylece stüdyoda çekim yapıldığı halde, örneğin açık mekanda çekim yapılmış 

gibi görüntü elde edilmiş olur. 

4. Schüfftan işlemi: Geriden gösterime benzeyen bir görüntü elde etme yöntemi, 

Alman görüntü yönetmeni Eugen Schüfftan’ın bulduğu ve Schüfftan işlemi diye anılan 

yöntemdir. Kameranın önüne mercekle 45 derecelik bir açı oluşturacak biçimde yerleş-
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tirilen ayna aracılığı ile uzak bir yerin ya da çekim yapmaya elverişli olmayan bir yerin 

görüntüsü ya da dekorun maketi çekime katılır. 

5. Dunning İşlemi: Dunning işlemi diye anılan bu yöntemde kameraya konulan 

negatif filmin önüne yansıtılacak dekorun saptandığı sarı renkli pozitif bir film konur. 

Kameranın çekim yaptığı mavi-yeşil bir diplik önünde yer alan oyuncular da sarı renkli 

bir ışıkla aydınlatılırlar Oyunculardan gelen sarı ışık sarı renkli pozitif filmi geçerek 

negatife ulaşır, mavi-yeşil diplikten gelen ışıklar ise pozitif filmin sarısınca tutulduğu 

için negatif filme pozitif filmdeki görüntü çıkar. Böylece pozitif filmdeki görüntü ile 

çekim yapılan oyuncuların görüntüsü birleşmiş olur 

6. Optik Hileler/Kamera Hileleri: Bu tür hileler doğrudan doğruya kameradan 

yararlanarak yapılmaktadır Ayrıca film laboratuarındaki müdahaleler de optik hilelere 

girer. Filmi banyo ederken görüntü üzerine görüntü bindirmek böylece aynı kare üze-

rinde birden çok imgeyi birleştirmek de optik hilelere girer. Günümüzdeki optik banyo-

lar bilgisayarla yönetilmekte, dolayısıyla çok sayıda değişik imgenin aynı karede birleş-

tirilmesini olanaklı kılmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarla oluşturulan hileler bile optik 

hileler diye anılmaktadır. 

7. Etkili Perspektif: Optik efekt yöntemlerinden biri de, kareye giren kimi gö-

rüntülerin doğaldan büyük gözükmesine olanak veren ve etkili perspektif diye adlandı-

rılan yöntemdir Bu yöntemde ön plana minyatürler yerleştirilmekte, bunların üstündeki 

ya da arkasındaki/yanındaki oyuncular doğaldan büyükmüş gibi gözükmektedir. 

8. Mekanik Efektler Maket Yapımı: Ejderha, ahtapot, köpek balığı gibi mekanik 

nesnelerin çoğu zaman önce bir maketi yapılır. Önce bu maket denenir. Yapılacak me-

kanik canavarın istenilen hareketleri yapıp yapamayacağı araştırılır. 

Kimi zaman da kullanılacak nesne gerçek boyutlarında yapılmaz. Nesnenin belli 

oranda küçültülmüş bir maketi yapılır ve çekimler bu maket kullanılarak gerçekleştiri-

lir. 

9. Stop Motion Tekniği:  Bir paket veya bir nesne farklı durumlar dizinde çeki-

lirse arka arkaya oynatılınca hareketli görülürler. Bu teknik animasyona benzer. Paket 

veya ürün bu teknikle oynayabilir ve dans edebilir (RUSSELL, LANE, 1993: 535).  
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Tek kare canlandırma yöntemi, özellikle maketler ve kuklalarla çalışıldığı zaman stop 

motion tekniği olarak da anılır. Maketin ya da kuklaların her küçük hareketi kare kare 

görüntülendiği ve her kareden sonra çekim maket ya da kuklaya gerekli görünümü 

vermek için durdurulduğu için bu işleme stop motion adı verilmektedir. Bir zamanlar 

bu sahnede kaç Dixi var sorusuyla gündemi meşgul eden reklamdaki yürüyen Dixi ku-

tuları bu yöntemle çekilmiştir. 

10. Mavi Kutu (Blue Box) Tekniği: Bu teknikte mavi fon önünde çekim yapılır. 

Bir süzgeç yardımıyla kameranın mavi rengi görmemesi sağlanır. Böylelikle, film mavi 

dışındaki diğer renkleri saptar. Elde edilen soyutlanmış görüntü ise, daha sonra başka 

bir görüntüyle birleştirilir. 

11. Bilgisayar Efektleri: Bilgisayarlar, çekim tekniklerine olağanüstü yenilikler 

getirmiştir. Bu yeniliklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir: 

a. Sayısal Terminoloji: Sayısallaştırmak ya da dijitalleştirmek, herhangi bir gö-

rüntünün, sesin yada akla gelebilecek herhangi bir yerinin sayılara dönüştürülerek bilgi-

sayar ortamına aktarılmasıdır. 

b. Tarama: Bir nesne ya da görüntünün çok sayıda optik okuyucusu bulunan bir 

aygıt yardımıyla taranarak (scanning) sayısallaştırılması ve bilgisayar ortamına aktarıl-

masıdır. 

c. Beden Taraması: Tarama işleminin insan bedenini uygulanmasıdır Böylelikle 

bilgisayar ortamında iste nen tüm devinimleri yapılabilir. 

d Bilgisayarda Üretilmiş İmge (Computer Generatec lmage): Gerçek görüntüle-

rin üzerinde oynama yerin tamamıyla bilgisayar programlarıyla yaratılan nesneler var-

dır. Bunlar sonsuz devinim olanakları sunarlar. 

e. Morf Tekniği (Morphing): Nesnenin görüntüsünün başka bir nesneye dönüş-

türülmesi işlemidir. Bir insanın kartala, daha sonra bir balığa, sonra da bir aslana dö-

nüşmesi gibi. 
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f. Akan Devinim (Flow Motion): Bu teknikte kamera hızla hareketlendirilir 

(sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya gibi). Sahneler ağır gösterime olanak sağ-

layan hızlı çekimle filme alınır. Bu çekimler yeşil ekran önünde gerçekleştirilir. 

g. Canlandırma Sineması (Rotoscope): Bu teknikte canlandırma ve gerçek çe-

kimle ayrı ayrı hazırlanırlar sonra da üst üste birleştirilirler gerçek bir oğlan sabah kah-

valtı yaparken, bir markanın maskotu (hayvan karikatürü) oğlanın omzunda zıplayarak 

onunla konuşabilir (RUSSELL, LANE, 1993: 535). 

h. Hayali Ortam (Mood Imagery):Bu teknik pahalı ve zordur. Biçim imgeleri 

sıklıkla birçok teknikten birleşmesiyle oluşur. Amaç belli bir biçimi veya imgeyi, sat-

maya çalıştığı ürünün yerine koymaktır (RUSSELL, LANE, 1993: 535). 

 

 

6.3. Canlı Çekim 

Canlı çekim televizyon yapımlarının en çok kullanılan tekniğidir. Fotoğraf basılı 

reklam için ne kadar önemli ise, canlı çekim de televizyon için o kadar önemlidir. Canlı 

çekim, tek bir kişiden çok sayıda oyuncunun yer aldığı geniş alan çekimlerine kadar her 

şeyi içerir. Canlı çekim doğal ve gerçekçidir. İzleyenleri olayın içine çeker. Bu açıdan 

özellikle bir mal ya da hizmetin gösterme (demonstrasyon), canlı çekim ile oldukça 

etkileyici bir şekilde gerçekleştirilebilir (GÜRGEN,1990: 119). 
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BÖLÜM II 

GELİŞEN SİNEMA VE TV TEKNOLOJİSİ 

1. DİJİTAL VE ANALOG TELEVİZYON YAYINI 

Dijital teknolojiler, analog teknolojilerin yerini alarak tüm iletim ve kayıt süreç-

lerinde yeniliklere neden olan teknolojidir. Gerçek yaşamı temsil eden analog teknoloji-

lerin temel ilkesi, iki değer arasında sonsuz sayıda değerin bulunmasıdır. Dijital tekno-

lojide ise iki değer arasındaki değerler sonlu sayıdadır. Örneğin iki frekans değeri ara-

sında gerçekte (analog olarak) sonsuz sayıda frekans değeri bulunur. 100.0 MHz ile 

101.0 MHz arasında sonsuz sayıda rakamlarla ifade edebileceğimiz frekans değeri bu-

lunmaktadır. Ancak bu değerleri dijitalleştirirsek örneğin 100.1, 100.2, 100.3 ... vb şe-

kilde ifade edilebilen 10 adet frekans değerinin varlığını kabul edebiliriz.  

Gerçek hayatta sonsuz sayıda olan değerler, dijitalleştirmeyle belirli ve sonlu 

sayıda değerlere dönüşürler. Örneğin sonsuz sayıda ve her biri birbirinden farklı gri 

tonların, belirli ve sonlu sayıdaki değerlere dönüştürülmesidir dijitalleştirme. Siyahla 

beyaz arasında sonsuz sayıda bulunan gri ton değerleri, dijitalleştirme ile, örneğin bazı 

bilgisayar resim formatlarında olduğu gibi, 64 ya da 16 gibi belirli sayıda gri ton sevi-

yesine indirilir. Hatta dijitalleştirme sonunda gri ton farkları sıfır kabul edilerek yalnız-

ca siyah ve beyaz renkler bırakılabilir.  

Analog ve dijital teknolojiler arasındaki farkı, analog olan "gerçek", dijital ise 

gerçeği "simüle" eden şeklinde özetleyebiliriz. Analog dünya nüansların egemenliğin-

deki insani ve kusurlu bir dünyadır, dijital dünya ise niceliklerin egemen olduğu elekt-

ronik ve kusursuz bir dünyadır. Ancak dijital teknolojiler, bu eksikliklere karşın, özel-

likle iletim ve kayıt süreçleri bakımından önemli olanaklar sunmaktadırlar. Bir kez diji-

talleşen bir veri (görüntü ses vb.) çok kolay, ucuz ve hızlı iletilebilir ve kaydedilerek 

saklanabilir. Dijitalleşen "şey", başka bir "şey"e kolaylıkla dönüştürülebilir. Böylelikle 

dijitalleşmiş görüntünüzü, dijitalleştirilmiş bir kişinin görüntüsüyle yan yana gerçekmiş 

gibi getirebilir, hatta Hollywood filmlerinde olduğu gibi, iki dijital kişinin el sıkışmasını 

bile sağlayabilirsiniz. Bu kolay, hızlı ve ucuz iletim, kayıt ve dönüşüm süreçleri, günü-

müz medyası için bir yandan önemli olanaklar sağlamaktadır (Atabek, 2001).  
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Dijital televizyon yayıncılığı hem program üretimi hem de yayın iletimi aşama-

ları için önemli kolaylıklar sağlıyor. Uydu teknolojileriyle de birleşince dijital yayıncı-

lık, yine alternatif medya açısından çeşitli olanaklar sağlıyor. Sıkıştırma algoritmaları 

arşiv başta olmak üzere bir çok ses ve görüntü yayıncılığı sorununa ucuz, hızlı ve kolay 

uygulanabilir çözümler getiriyor. Yine sıkıştırma algoritmaları sayesinde, kısıtlı sayıda-

ki frekanslardan daha çok sayıda radyo ve televizyon yayını olanağı ortaya çıkıyor 

(Durmaz: 1999: 5). 

2. ANALOG VİDEO  

Analog video sinyalinde her bir video çerçeve analog voltaj sinyalleri ile temsil 

edilir. Bu da analog dalga formu olarak bilinir. Analog video formatlarından en bilineni 

de bileşik veya kompozit videodur. Analog kompozit video sinyalinin içinde parlaklık, 

renk, senkronizasyon bilgisi gibi video bileşenleri birleşik olarak yer almaktadır. Adı 

geçen bileşenlerin kompozit olarak video sinyalinin içinde yer alması bu sinyalin kalite-

sinde sınırlamalara sebep olmaktadır. Bunlar, renk yayılması, düşük kalitede resim ve 

orijinal görüntüye oranla yüksek kayıplar olarak sıralanabilir.  

Kompozit video, video bileşenlerinin birbirlerinden ayrılıp ayrı sinyaller haline 

getirilmesiyle oluşan komponent videolar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda S-

VHS, RGB, YUV gibi birçok yeni video formatları ortaya çıkmıştır ve bu formatların 

kullanılmasıyla resim kalitesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak tüm bu iyileş-

tirmeler hala analog ortamda yapıldığı için, resmin yeniden elde edilmesinde kalite yö-

nünden kayıpların olması kaçınılmazdır. Videodaki yeniden elde etme kaybı fotokopi 

işlemine benzer, hiçbir zaman alınan kopya orijinali kadar net ve keskin olmaz (SAR-

PEL 1996: 94). 

 

 

 

3. GÖRÜNTÜ KALİTELERİNE GÖRE ANALOG KAYIT FORMATLARI 
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3.1. Yayın Kalitesinde Analog Bant Kayıt Formatları 

3.1.1. 2 inch Quad  

Ampex firması tarafından üretilen ve 1970-1980 yılları arasında kullanılan bu 

format çok yüksek kalitede görüntü kaydına imkan verebilmekteydi. Ancak, 2 inch ge-

niş bant kullanması,  38.4 cm/sn. hızla aktığından 90 dk.lık bir makara kullanması ve bu 

makaranın da 12-13 kg.lık olması ve bu bandı döndürecek motorların büyüklüğü, kont-

rol devrelerinin karmaşıklığı, kafa ömürlerinin azlığı gibi sorunlar nedeniyle işletme 

maliyetleri çok yüksektir. AVR1200, AVR-1, AVR-2 ve son olarak da AVR-3 modelle-

rinin ardından kullanımdan kalkmıştır (DURMAZ, 1999a: 197). 

3.1.2. 1 inch C  

2 inch formatların yerini alan eğik izli kayıt teknikli sistemler olarak çıkmıştır. 

A, A1, A2, B, B1, B2 gibi formatlarda değişik aşamalardan geçerek sonunda C format 

sistemini standartlaştırmıştır. 

1 inch bant kullanan C format sistemlerinde bir iz bir yarım kare olduğu için 

bant hareketsizken donuk görüntü, hızlı ve yavaş okuma (fast, slow motion) ve hatta tek 

kare kaydı yapabilme özelliklerine kavuşmuşlardır. 1980’li yılların yayın kalitesi for-

matı olmuştur. 440 satır yatay çözümleme verebilmekte ve 5,5 mhz video kayıt etmek-

tedirler. 1990’lı yılların başında kullanımdan kalkmaya başlamışlardır. En çok kullanı-

lan C format modelleri VPR-1, VPR-2B, VPR3, VPR6, VPR80, Sony BHV 2000, 

2100, 2500 ve BHV 3100 modelleridir (DURMAZ, 1999a: 226).   

3.1.3. Betacam 

Sony firması tarafından üretilen Betacam, 1985 yılında piyasaya sunulmuştur. 

Betacam sisteminde ilk kez kamera ve kayıt cihazı aynı gövdede (camcorder) üretile-

bilmiş ve ENG (Electronic News Gathering) kamerasının TV endüstrisine yerleşmesine 

neden olmuştur. Makara bantlı 1 inch formatlarının, bant sökme, takma gibi sorunlarını 

kaldıracak olan Betacam format, kayıt kopyasının iki jenerasyondan fazla alınamaması 

ve yatayda 350 çözümlemeyi (yaklaşık 4 mhz video genişliği) ancak vermesine karşın, 

dünya üzerinde en hızlı yayılan format olmuştur (DURMAZ, 1999a: 245). 
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3.1.4. Betacam SP 

Sony firmasının geliştirdiği Betacam SP, Betacam üzerine inşa edildiğinden 

Betacam’ın yaygınlığını pekiştirmiş ve piyasalara egemen olmuştur. Bu gün bile hem 

aktüel çekimlerde hem de çekim sonrası kurgu işlemlerinde en yaygın kullanılan for-

mattır. Aktaramalarda jenerasyon kaybı 5. kuşağa kadar gözardı edilebilir. Betacam SP 

eski ev tipi Betamax formatın benzeri kaset ve aktarım mekanizmalarını kullanmasına 

rağmen Betamax’tan çok farklıdır. Örneğin teyp hızı altı kez daha fazladır. Betacam 

SP’de eski Betacam’a kıyasla ek iki ses kanalı daha eklenerek bu ses kanallarının dina-

mik alan derinlikleri artırılmıştır.  

TV endüstrisinde bir filmin süresi 90 dakika olabildiği için, eski Betacam for-

matında 36 dakika olan kasetlerin süresi uzatılmış, iki ayrı boyda kaset kullanımına 

olanak verilmiştir. Standart boy kasetlerde kayıt süresi 36 dakika olmasına karşın, bü-

yük boy kasetlerde 90 dakika kayıt imkanı vardır. Yaygınlığı nedeniyle yayıncılık sek-

töründeki teknolojik yenilikler Betacam SP’yi destekledikleri sürece tutunabilmektedir-

ler.  

3.1.5. M-II 

M-II, Panasonic tarafından Japonların ulusal yayın kuruluşu olan NHK (Japan’s 

National Broadcasting Company) için geliştirilmiştir. M-II de, Betacam SP kadar olma-

sa da yayın kalitesinde (component) popüler bir formattır. NHK ve NBC gibi büyük 

yayın kuruluşları tarafından kullanılan M-II’ nin kayıt kalitesi Betacam SP’ye benzer. 

Ancak teyp hızı daha düşüktür. 

 

3.2. Yarı Profesyonel Analog Bant Kayıt Formatları 

3.2.1. U-Matic 

Sony firması tarafından geliştirilen U-Matic, LB (ev tipi kullanım için tasarlan-

mıştır ama yapıları ve özellikleriyle yarı profesyonel amaçla kullanılır), HB (high band) 

(haber amaçlı kullanım) ve SP olmak üzere üç farklı modele sahiptir. U-Matic LB (low 

band) 1970’lerin başından itibaren görülmüş olup en eski kaset video formatlarından 
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birisidir. HB (High Band) renk taşıyıcı sinyal frekansın yükseltilmesiyle renk çözünür-

lüğü artırılmıştır. SP türünde ise hem renk hem de ışık frekansları iyileştirilmiştir. Yay-

gın olarak “¾ inch” olarak tanınan U-Matic SP, Betacam SP ve benzerlerine güç yeti-

remeyenler için tercih edilen bir kayıt formatıydı. U Matic-SP, kağıt üzerindeki verilere 

göre S-VHS’den çok daha iyi görünmemekle birlikte daha yüksek renk çözünürlüğü ve 

çok daha iyi S/N (sinyale gürültü) oranı görüntüyü çok daha iyileştirmektedir. Aynı 

zamanda bant nakil mekanizması daha çabuk intibak ettiğinden kurguda daha az prob-

lem yaratmaktadır (http://www.hut.fi/~iisakkil/videoformats.html). 

LB ve HB U-Matic kasetler ucuzlukları ve onu zamana bağlı görüntü bozulma-

sına karşı dayanıklı kılan düşük kayıt yoğunlukları nedeniyle arşiv için sık kullanılmış-

tır.  

3.2.2. S -VHS 

JVC ve Panasonic firmaları tarafından geliştirilen S-VHS (Süper VHS), VHS 

formatı üzerindeki çalışmalar sonucu geliştirilmiştir. VHS ile  aynı kasete daha iyi ve 

yüksek frekanslı kayıt yapılmasına imkan veren S-VHS’de kayıtlar parlaklık ve renk 

izleri olarak iki ayrı kafa tarafından yapıldığından daha uzun iz atılmış ve dolayısıyla da 

kalite yükseltilmiştir. VHS’den farklı olarak S VHS’de iki ayrı ses kanalına olanak ta-

nınmıştır.  

 

4. DİJİTAL VİDEO 

Analog videoda karşımıza çıkan bu kısıtlamalar dijital videonun doğmasına se-

bep olmuştur. Dijital video, analog videonun sayısal gösterimi olarak düşünülebilir. 

Analog videonun aksine dijital videoda, sinyalin yeniden elde edilmesinde hiçbir kalite 

kaybı oluşmaz. Yani dijital videonun her bir kopyası orijinal sinyalin aynısıdır. Dijital 

video terimi, video sinyalinin işlenmesinde ve depolanmasında değişik bir tekniğin ta-

nımıdır.  

Analog videoda video bilgileri voltaj seviyeleriyle taşınırdı. Örneğin siyah be-

yaz video sinyalinde gerçek resim bilgisi siyah için 0 V ile beyaz için 0,7 V olan sevi-

yeler arasında değişen voltaj olarak gönderilirdi ve bu tip bir sinyalde herhangi bir ba-

http://www.hut.fi/~iisakkil/videoformats.html
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samaklaşma yoktu. Yani sinyal sürekli değişken idi. Bilindiği gibi, dijital teknikte “0” 

ve “1” gibi iki seviyeden oluşan “bit”ler alınır ya da gönderilir. Ancak dijital videoda 

her bir voltaj seviyesine karşılık gelmek üzere 8 bit kullanılır. Bu sayede 256 farklı ba-

samak elde edilir. Örneğin siyah için 0=0V’u gösterirken, gri için 128=0,35V’u göste-

rir. Bazı profesyonel video sistemleri sekizden fazla bit kullanırlar, ancak 8 bit birçok 

uygulama için uygundur. Analog gerilimin dijital değerlere dönüştürülmesi 

analog/dijital çeviriciler ile yapılır. Dijital video için 4 ana faktör vardır : Frame (Çer-

çeve) oranı, Renk Çözünürlüğü, Boyut Çözünürlüğü, Resim Kalitesi (SARPEL 1996: 

95) 

5. DİJİTAL BANT KAYIT FORMATLARI 

FİLM KALİTESİNDE DİJİTAL FORMATLAR 

5.1. Sony HD CAM  

“Digital Betacam” formatının geliştirilmesiyle üretilmiştir. Yarım inç, metal toz-

lu bant kullanan bu formatta, 15:5:5 örneklem hızı kullanılır. 4.4.1 sıkıştırma kullanıla-

rak yapılan bu kaydın, 140 milyon bit saniye olan veri hızıyla geniş çerçeve formatını 

kullanılmasıyla özellikle reklam filmi çekimlerinde tercih edilirler.  

Dört kanal ses kaydının 20 bit derinliğinde yapıldığ formatta, 48 khz’lik örnek-

lem hızı kullanılmaktadır. Ayrı bir işaret (cue) kanalına sahip olan format, bant üzerine 

atılan görüntü kayıt izleri açısından dijital betacama benzeyen sistem, 1999 yılında kul-

lanılmaya başlanmıştır(Epsten’den akt. Durmaz, 1999b: 33) 

5.2. D5 HD (High Definition D5) 

Panasonic firmasının ürettiği D5 formatının geliştirilmişidir. 10 bit veri derinli-

ğine sahip formatta 22:11:11 oranlı örneklemem hızı kullanılır. 62 ve 124 dk.lık kaset-

lere sahip formatta dış çekim kayıtları için kamera ve kayıt cihazı kombine değil-

dir(Durmaz, 1999b:34). 
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5.3. Dijital S 100 ve DVC PRO 100 

HDTV (yüksek tanımlı tv )kayıtları için kullanılmaktadırlar. Dijital S ve DVC 

PRO 25, DVC PRO 50 formatları ile uyumlu sistemlerdir. Yüksek tanımlı kayıt imkanı 

sunan bu formatlar, normal TV yayın kanalları için kullanılmak istendiğinde, 1250 sa-

tır, 50 kareden, 625 satır 50 kare oranlarına düşürülmeleri ya da kurgu ünitelerinden 

PAL 625, 50 sisteme uyumlu çıktı alınmalıdır 

5.4. D1 

Sony firması tarafından 1986 yılında geliştirilen D1, ilk üretilen dijital format 

olarak bilinmektedir. CCIR 601 standartlarına uyumlu 4:2:2 örneklem hızındaki görün-

tüleri, 8 bit olarak dijitale çeviren sistem, 19 mm kaset kullanılmaktadır. 94 dakika ka-

yıt yapılabilen kasetlerde component teknik kullanılmaktadır. Kopyalamadan dolayı 

jenerasyon kaybı olmaması ve çok iyi görüntü efekti (chorama key) yapılabilmesinden 

dolayı stüdyo kayıtlarında ve kurguda tercih edilmektedir (DURMAZ, 1999b: 34). D1 

formatı yüksek kaliteli görüntü kaydı nedeniyle pek çok alanda 35 ve 16 mm filmlerin 

yerine tercih edilse de fiyatlarının pahalılığı yüzünden ancak büyük yapım şirketleri 

tarafından kullanılabilmektedir. 

5.5. D5 

D3 ve D5 formatları Panasonic tarafından geliştirilmiştir. D5, yarım inch geniş-

liğindeki banda CCIR 601 standartlarında component olarak kayıt yapmaktadır. D5 

formatlı okuyucular D3 formatıyla kayıt edilmiş kasetleri de okuyup component görün-

tü çıkışı alınmasına olanak sağlamaktadırlar. D5 formatında görüntü kaydı sıkıştırmasız 

yapılmakta olup, veri kayıt hızı 288 milyon bilgi saniyedir. Yüksek kaliteli yapımlarda 

tercih edilen D5 formatı, yarım inch kasetlerde iki saat kayıt imkanı sunabilmektedir. 

Görüntü izi içerisine kayıt edilen 4 ayrı ses kanalının, 48 khz örneklemde ve 20 bit de-

rinliğinde olmasının yanısıra işaret kanalı (cue track) ile kurguda kolaylıklar sağlamak-

tadır (DURMAZ, 1999b: 35). 



 

 34 

5.6. Dijital Betacam 

Betacam kayıt formatının çok tutmasından sonra Sony firması, 1993 yılında 

Betacam uyumlu dijital kayıt sistemini çıkarmıştır. Analog Betacam kasetleri de okuya-

bilen dijital Betacam formatında, 4.2.2. örneklem hızında, 10’ar bitlik Y,U,V sinyalleri 

kayıt edilmektedir. Dijital Betacam 4 kanal sesi, 48 khz örneklem hızında, 20 bit derin-

liğinde görüntü kafaları ile birlikte, görüntü izinin arasına kayıt etmektedir. Sabit kafa-

lar ile kayıt edilen bir işaret kanalı (cue track), bir kontrol izi kanalı (control track) ve 

bir zaman kodu kanalı (time code track) bulunan fomatta, bant akış hızı 96,7 mm sani-

yedir. Dış çekim kameralarında kullanılan kombine kayıt cihazında 40 dakikalık küçük 

kaset kullanılmasına rağmen stüdyo tipi cihazlarda 2 saatlik kayıtlar mümkündür 

(DURMAZ, 1999b: 36).   

Dijital Betacam, 16 mm’lik ve Super 16 filmlere yüksek kaliteli bir alternatif o-

larak reklamcılık prodüksiyonunda üstün başarılar kazanmıştır. Bu sistemle elde edile-

bilecek üstün resim görüntüleme, ekstra işletimsel özellikler ve düşük maliyet 16 

mm.nin yerini almaya yetmiştir. Dijital Betacam, kullanıcıların materyallerini DVW-

700 P serisi kayıt kameralarında elde etmek ve bilgisayar kontrollü kurgu odalarında 

prodüksiyon sonrası işlemler yapmak vasıtasıyla, Dijital Sinematografinin temelini o-

luşturur. Dijital Betacam aynı zamanda, DVW-700 WSP geniş ekrana anahtarlanabilen 

Dijital Betacam kayıt kamerası ile geniş ekranlı resimlerin kaydedilmesi için de özellik-

le uygundur.  

5.7. Betacam SX 

Betacam SX formatında MPEG-2 (Motion Picture Experts Group) kodlu 10:1 

sıkıştırma oranını kullanarak, 18 milyon bit saniyelik veri hızı kaydı yapılabilmektedir. 

Görüntü sinyali 4:2:2: örneklem hızında Y,U,V, olarak işlenmektedir. On iki video izi-

nin bir grup resim olarak tanımlandığı SX formatında 16 bitlik 48 khz örneklem hızıyla 

kayıt edilen 4 ayrı ses kanalı görüntü izinin içerisinde tanımlanmaktadır (DURMAZ, 

1999b: 36).  
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5.8. DVC PRO 50 

Panasonic firması tarafından JVC firmasının geliştirdiği Djital S formatı ile re-

kabet etmek amacıyla geliştirilen DVC PRO 50 formatında çeyrek inch bant kullanıl-

maktadır. 

6. DİJİTAL VİDEO SIKIŞTIRMA 

Sıkıştırmanın gerekliliğini belirlemek çok zor değildir. Ancak daha önce sözü 

geçen 4 önemli faktör yani Frame Oranı, Renk Çözünürlüğü, Boyut Çözünürlüğü ve 

Resim Kalitesinin sıkıştırma tipini nasıl etkilediğini anlamak gerekir. Genellikle yüksek 

kalitenin daha yüksek bir maliyeti olduğu düşünüldüğünde, çok renkli, yüksek çözünür-

lükte, daha yüksek çerçeve hızlarında ve daha iyi resim kalitesinde bir video için daha 

fazla enerji harcanır ve daha fazla video depolama alanına gerek vardır. Bu faktörler 

ayarlanarak video sıkıştırma gerekleri belirgin bir şekilde değiştirilebilir (SARPEL 

1996: 95). 

7. DİJİTAL VİDEO KAYIT (DİSKLER)  

Değişim için en büyük güç, video ve audio depolama için disk kullanımının 

artmasıdır. Disklerin popüler olma nedeni hızlı kullanım şartının yanı sıra teyplere na-

zaran düşük bakım ve işletme maliyetleridir. Bazı kesimler teybin sonunun geldiğini 

öngörseler bile en azından birkaç on yıl daha teyp kullanımının devam edeceği öngö-

rülmektedir. Her ne kadar diskler statik depolama ve kısa video depolama olarak kulla-

nılıyor olsa bile, onlar sadece geçen son beş yıldır ITU-R 601 sinyalleri için 30 dakika 

ve üstü kayıtların depolanmasında kullanılıyorlar. Diğer bir deyişle uzun online operas-

yonlar için kullanılıyorlar. Halihazırda disklerin online uygulamaları yayın için daha 

uzun süreli depolama, video grafik çalışmaları ve video server’ları için genişletilmiştir 

(PEKMAN: 1998). 

8. DİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN SUNDUĞU İMKANLAR 

Esnek yapısıyla dijital teknoloji aynı iletim hattı üzerinden pek çok verinin izle-

yiciye sunulması ve interaktif uygulamalara izin vermesiyle yayıncılığa yeni görünüm-

ler kazandırmıştır(DURMAZ 1999: 4-5). 
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Daha kaliteli görüntü ve ses getirmiştir. 

Uydu üzerinden ve kabloda yapılan yayınların, taşıdığı kanal kapasitesini arttır-

mıştır. Uydu aktarıcısından (transponder), sadece 1 analog TV kanalı yayını yapılabilir-

ken, dijital teknoloji aynı aktarıcıdan daha kaliteli olarak, 4 ayrı TV kanalının yayın 

yapabilmesini sağlamış ve bu da 4 kat daha fazla izleyici ve 4 kat düşük yayın maliyeti 

getirmiştir. 

Analog yayınlarda atmosferik şartlardan ve iletim ağı hatalarından dolayı oluşan 

parazitlerin, gürültülerin giderilmesi mümkün olamamasına karşın, dijital yayın tekno-

lojisinde, her türlü parazit ve gürültü giderilerek çok daha temiz ve hatasız iletişim sağ-

lamak mümkündür.  

Analog görüntü ve sesin kaydında ve iletiminde meydana gelen kayıplar dolayı-

sıyla, tekrarlanması, dağıtılması ya da kopyalanmasında kalite düşmektedir. Dijital gö-

rüntüde ise neredeyse sınırsız sayıda kopyalama ve farklı iletim ağlarına aktarma, ka-

yıpsız ve kalite düşmesi olmadan yapılmaktadır.  

Dijital yayıncılıkta, görüntü ve seste olan tekrarlar, gereksiz bilgiler kaldırılarak 

yapılan sıkıştırma sonucu, bilgilerin daha dar bir bantta, frekansta iletilmesi mümkün 

olup, kablo TV kanal kapasitesini en az 4 kat arttırabilmektedir.  

Dijital yayıncılıkta, dijital kodlu görüntü ve sesler, mevcut tüm iletim ağlarına 

(kablo TV, uydu ve yer yayını) uyumlu olması yanında, internet gibi geleceğin, yaygın 

iletişim standartlarında da iletilmesi mümkün olmaktadır.  

Dijital yayıncılık teknolojisi kendi yapısının doğal bir gereği olarak, etkileşimli-

liği, (Interactivity) ve karşılıklı veri iletimini getirmektedir.  

Dijital görüntü ve ses yayıncılığında, kullanıcılara, izleyicilere yönelik ek bilgi-

ler, trafik, hava durumu, borsa ve spor bilgileri, teletex verileri ya da altyazı şeklinde, 

kullanıcını talebine bağlı olarak gönderilebilirken, istenirse 2 ayrı dilde film yayını, ya 

da 4, 5 kanallı müzik yayını yapılabilir.  

Dijital yayıncılığın bu özelliği sayesinde, normal görüntü ve sesin yayında, da-

kikada onlarca sayfa metin gönderilerek, izleyicinin ilgilendiği her konuda bilgilendi-
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rilmesi mümkündür. Örneğin bu yöntemle, günlük bir gazetenin tüm sayfaları, resimleri 

ile birlikte, birkaç dakika içinde aboneye gönderilerek, abonenin alıcı ünitesinin hafıza-

sına kayıt edilir ve abone istediği zaman bu elektronik gazeteyi okuyabilir.  

Dijital yayıncılık, isteyene istediği programı seçme şansını verirken, yayın mer-

kezinden, izleyici talebine bağlı olarak, farklı programlar, farklı abonelere doğrudan 

yönlendirilebilmektedir. Dijital yayıncılık teknolojisi bu özellikleriyle farklı kullanım 

alanları yaratıp mevcut alanların, eğitim, eğlence, alışveriş, bankacılık ve haber verme-

deki etkilerini ve düzeylerini yükseltmektedir. (Örneğin; izleyici haberlerin yayını a-

nında istediği bir haberin detayını alt yazı olarak ekrana çağırabilir.) 

Dijital yayıncılıkta görüntü sinyali, izleyicinin talebine göre farklı ekran çerçeve 

oranlarını 4:3 ya da 16:9 seçme şansı vermektedir. Dijital görüntü ve ses, farklı kullanı-

cılara farklı kalitede ve detayda gönderilebilmekte, izleyici, alıcısının kalitesi ve kapasi-

tesine göre izleme yapabilmektedir. Uydu ya da kablo üzerinden yapılan, birleştirilmiş 

dijital kanal yayını ile izleyiciler spor karşılaşmalarını saha içinde istediği noktadan, 

kale arkasından ya da orta noktadan izleyecek şekilde, anında seçebilmektedir. Boks 

karşılaşması ya da benzeri bir etkinliği, istediği detayda ve istediği açıdan izleme imka-

nını bulabilmektedir. 

Buraya kadar sıralanan özellikleriyle dijital televizyon yayınının kendiliğinden 

interaktif içeriğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Özetlersek dijital yayının sinyal kalitesi 

yüksek olması, analoğa nazaran frekans sıklığı ve karmaşasının azalması ve yayın mer-

kezlerinden bilgisayar ortamında yayın yapılmasıyla sağlanan ekstra bant genişliği ve 

merkezde kullanılan yüksek kapasiteli video serverler interaktif uygulamayı mümkün 

kılar. 

 

8.1. Mevcut İletişim Teknolojisinde TV Yayıncılığı 

8.1.1. Yer Yayıncılığı 

Elektromanyetik dalgalar yolu ile halkın doğrudan alması maksadı ile yapılan 

televizyon yayınıdır. Bu sistemde görüntü ve ses birlikte gönderilmektedir. Resim veya 
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video vericisi genlik modülasyonludur. Ses vericisi bazı sistemlerde genlik modülas-

yonla olmakla beraber daha çok frekans modülasyonludur. Resim ve ses işaretlerinin 

tranmisyonu için kullanılan frekans bandına KANAL adı verilir. Bir merkezden yapılıp 

ülkenin birçok yerlerine dağılmış vericilere de video ve ses işaretleri aynı şekilde ulaştı-

rılır (ATAMAN ve MORGÜL, 1997: 4). 

8.1.2. Uydu Yayıncılığı 

Uydu yayınlarının temelindeki teknoloji, radyo-elektrik işaretlerini kullanma 

teknolojisidir. Doğrusal yayılma nedeni ile TV yayınları doğal engelleri aşamaz, köşe 

dönemez, atmosferden yansımazlar. Oysa radyo yayınlarında, kıtalar, ülkelerarası ya-

yınlar için atmosfer yansıtıcı ortam olarak kullanılır (RİGEL, 1991: 52). 

Yer vericileri ile erişilemeyen yerlere televizyon yayını yapmak için “doğrudan 

yayın uydusu” denilen uydular kullanılır. Bu uydular yerden 36000 km uzakta ve dünya 

ile beraber döndükleri için gökte sabit durur gibi görünmektedir. Yerden gönderilen 

işaretler uydudaki alıcı tarafından alınır ve bir verici tarafından tekrar dünyaya gönderi-

lir. Evlerdeki çanak antenle alınan bu yayınlar uydu alıcısı tarafından normal televizyon 

alıcılarının alabileceği hale dönüştürülür (ATAMAN ve MORGÜL, 1997: 5). 

8.1.3. Kablolu TV Yayıncılığı 

Kablo TV sistemlerinin gereksinimi, öncelikle dağlık arazilerde, elektromanye-

tik dalgaların yeterince alınamadığı yerleşim bölgelerinde doğmuştur. Coğrafi konumla-

rı sebebiyle yer yayınlarını alamayan bölgelerde hakim tepelere her kanal için ayrı ol-

mak üzere ek bir yansıtıcı koymanın maliyetinin çok fazla olması, hem de çoğalan ya-

yınların birbirini etkilemesi kablo TV şebekelerinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

İşte ortak anten prensibinde çalışan, fakat çok büyük alanlarda, büyük sayılardaki abo-

nelere yayınların ulaşmasını sağlayan şebekelere, Kablo TV şebekeleri (KTV) (Cable 

TV Networks) adı verilmiştir (DURMAZ, 1999b: 319). Bu sistemde görüntü ve ses 

sinyalleri bir merkezden, ya toprağın altına yerleştirilen bir kablo aracılığıyla, doğrudan 

doğruya, ya da radyolinklerle gönderilmektedir (KESİM, 1985: 22). 

Görüntü ve ses sinyallerinin, bir merkezden toprak altına yerleştirilmiş kablolar-

la doğrudan abonelere taşınan programlar; ulusal veya uluslararası yayınlardan alınan 
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programlar, kablolu televizyon merkezinden özel amaçlar için yayınlanan programlar 

ve veri programları olabilir (KESİM, 1988: 13). 

Söz konusu sistemde bütün aboneler, belli bir bölge içinde bir merkeze kablo a-

racılığıyla bağlanmaktadır. Ulusal televizyon yayın ağından coğrafi özellikler nedeniyle 

yararlanamayan bölgelerdeki izleyicilere ulusal televizyon ağından radyolink aracılığıy-

la alınan yayınlar, kablolar aracılığıyla her an bir aboneye sanki bir telefon hattına bağ-

lanıyormuş gibi verilmektedir (RİGEL, 1991: 101). 

Kablolu televizyon sistemlerinde koaksiyel kablo ve fiber optik kablo kullanıl-

maktadır. Koaksiyel kablo yaklaşık olarak 1950 yılından bu yana yaygın olarak kullanı-

lan, ekranlı kablo çeşididir. Diğer iletken kablolara göre kaybı daha azdır ve dış etken-

lerden daha az etkilenir. Son yıllarda koaksiyel kablo yerine fiber optik kablo yaygın bir 

şekilde telekomünikasyonda ve televizyon yayınlarında kullanılmaktadır. Sağladığı 

teknik üstünlükler nedeniyle, koaksiyel kablolara tercih edilir duruma gelmiştir (KE-

SİM, 1988: 15). 

Kablo TV yayıncılığı teknik açıdan iki ayrı türde gruplanabilir (DURMAZ, 

1999b: 321): 

- Normal kanallar. 

- Etkileşimli kanallar. 

Normal kanalların yayını tek yönlü olup yayın merkezinden abonelere iletilmesi 

şeklinde olduğundan her türlü programlar kablo TV şebekesinde yayınlanabilmektedir. 

Etkileşimli kanallar, program içeriği açısından yayın merkezinden aboneye, aboneden 

yayın merkezine olmak üzere iki yönlü yayıncılığı içerdiğinden, kablo TV şebekesinin 

altyapısı ve teknik özellikleri, bu işlevi kapsayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır 

(DURMAZ, 1999b: 321). 

8.2. Dijital TV Yayıncılığı  

Televizyon yayıncılığında, analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa geçiş dönemi 

yaşanmaktadır. Dijital televizyon yayıncılıkta yeni bir metoddur. Dijital teknoloji kulla-

nılarak gerçekleştirilen bu yeni yayın metodu başta karasal yayıncılık olmak üzere uy-
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du, kablolu TV, LMDS, MMDS VE MVDS yayıncılığında kullanılmaktadır. Dijital 

televizyon yayıncılığı analog yayın sistemlerine göre bazı avantajlara sahiptir. Bunlar 

şöyle sıralanabilir (TÜLÜMEN, 2000: 14):  

- Analogtan daha üstün görüntü kalitesi, 

- Analog yayında kapsanan aynı alanın, sayısal yayında daha düşük güçlü verici 

ile kapsanabilmesi ve dolayısıyla enerji tasarrufunun sağlanması, 

- Sayısal televizyon yayınında 4-6 programın bir verici ile yapılabilmesi, 

- Programla birlikte ve programdan bağımsız veri iletiminin sağlanması, 

- İnteraktif (etkileşimli) TV yayanıcılığına imkan tanınması, 

- Ülke çapında tek frekans ağı kurularak, frekans spektrumunun etkin bir şekilde 

kullanılması, 

- Sabit, portatif veya mobil alıcılarla kesintisiz ve kaliteli yayın alınabilmesi. 

Dijital televizyon tekniği, tek bir analog yanının taşıması için gereken band ge-

nişliğinden, sıkıştırma tekniği kullanılarak 4 ile 6 yayının iletilmesine izin veren yeni ve 

çok etkili bir iletim metodu olarak tanımlanabilir (BEŞİRLİ vd., 2000: 9). 

Dijital televizyon hizmetleri üç kaynaktan alınabilecektir (BEŞİRLİ vd., 

2000:9): 

- Mevcut havai antenle, 

- Kablo-TV üzerinden, 

- Bir çanak antenle uydudan. 

Dijital TV teknolojisindeki gelişmeler göstermektedir ki, 21. Yüzyılın başların-

da analog TV yayınları yerini dijital TV yayınlarına bırakacaktır. Avrupa’da ilk dijital 

karadan yapılan TV yayınları 90’lı yılların sonunda deneme amacıyla başlamış ve bü-

yük gelişme göstermiştir. Kısa sürede analog yayınların tamamen terkedilmesi amaç-
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lanmaktadır. Bugün birçok Avrupa ülkesi deneme amacıyla bu çalışmalara başlamış, 

ancak yalnızca İngiltere ve İsveç dijital yayına geçmiştir (ŞAHİNKAYA, 2000: 13). 

Sayısal TV yayınlarının Avrupa’da UHF V Bandı 790-862 MHz frekans aralı-

ğında yapılması planlanmaktadır. Sayısal TV yayınlarını doğrudan alacak olan TV ci-

hazlarının üretimi halen labaratuar aşamasındadır. Sayısal yayıncılığa geçiş döneminde 

mevcut analog alıcıların “set-top box” denilen bir çeviriciye ihtiyacı olacaktır (TÜLÜ-

MEN, 2000: 15). 

 

8.3. Etkileşimli Televizyon 

Dijital yayıncılık teknolojisi kendi yapısının doğal bir gereği olarak, etkileşimli-

liği ve karşılıklı veri iletimini getirmektedir. Dijital TV yayıncılığı böylece evlerimiz-

deki televizyonu “aptal kutusu” olmaktan çıkarıp, her yönüyle izleyici etkinliği içine 

aktif biçimde katan bir iletişim ortamı, etkileşim ortamı yaratmaktadır (DURMAZ, 

1999a: 6) 

İlk etkileşimli ticari televizyon servisi 1998'in ilk haftalarında Hong Kong 

Telecom şirketinin bir birimi olan Hong Kong Telecom IMS tarafından tanıtılmıştır. 

İTV adıyla anılan servis, isteğe göre video, isteğe göre müzik ve karaoke servisinin 

yanısıra, süpermarketlerden "siber alışveriş"e de olanak tanımaktadır (MAGA, 1998: 7).  

160.000 müşterisi ile bölgenin en büyük servis sağlayıcısı konumunda olan 

Hong Kong Telekom IMS şirketi etkileşimli televizyon servisi içine geniş bant İnternet 

servisleri koymayı da planlamaktadır. Şirketin bu yeni televizyonu kurarken hedefi 10 

yıl içinde 1 milyon aboneye ulaşmaktı. Kullanıcılar servislere erişebilmek için bir şifre 

ve gizli bir PIN (kişisel tanıtma numarası) yazmak zorundadırlar. Daha sonra uzaktan 

kumandayı kullanarak menülerden film izlemeyi ya da oyun oynamayı seçebilmektedir. 

Aboneler bağlantı için bir seferlik 300 Hong Kong Doları, iletişim aygıtının kirası ola-

rak da aylık 200 Hong Kong Doları ödemek durumundadır. Şirket isteğe göre video 

servisi verebilmek için Disney ve Warner Bros'la anlaşmıştır. Kullanıcılar servisin bura-

lardan alıp verdikleri filmlerin içinden seçme yapabilmektedir. Bu film listesi ise her iki 

haftada bir %40 oranında yenilenmektedir (MAGA, 1998: 7). 
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Anadolu Ajansı’nın 16 Temmuz 1999 tarihli bir haberine göre, Türkiye' de kab-

lo TV abonelerinin istedikleri yayınları paket programlar aracılığıyla seçerek izleme 

olanağı sağlayacak interaktif sistem tüm illerde henüz mevcut değildir. İnteraktifliği 

sağlayacak dijital sistem, kablo TV yayını yapılan 20 ilden 11'inde devrede bulunmak-

tadır. Kalan 9 ilde de yıl sonuna kadar dijital sisteme geçilmesi planlanmaktadır. 

İnteraktif sistem, abonelere ses, görüntü ve data gönderilmesinin yanı sıra abonelerin de 

kablo TV kontrol merkezine veya diğer kablo TV abonelerine ses, görüntü ve data gön-

derebilmesine olanak sağlayacaktır. Yeni düzenlemeyle  abonelere kablo TV üzerinden 

telefon ve görüntülü telefon, video konferans, İnternete yüksek hızlı erişim, uzaktan 

etkileşimli eğitim, TV rehberi, reklamcılık, evden alışveriş, evden bankacılık, sipariş 

verme, seyahat ve piyango biletlerinin verilmesi gibi hizmetler ulaştırılabilecektir. Pro-

jenin ilerleyen aşamalarında, kablo TV abonelerine anket yapılarak en fazla istek alan 

kanallar, kablo TV şebekesinden açık olarak iletilebilecek, daha az istek alan kanallar 

ise zaman içerisinde açık olarak iletimden çıkarılacaktır. İnteraktif hizmetlerden yarar-

lanılmasına imkan verecek "set top box" cihazlarının kullanımının yaygınlaşması ile 

anket uygulaması, doğrudan bu cihazlar aracılığıyla yapılabilecektir. Açık olarak ileti-

lecek kanallar ise tek tek veya gruplandırılmış paketler içerisinde iletilecektir.  

Türkiye’de tam bir etkileşimli televizyondan bugün için söz edilemese de bazı 

özelliklerini barındıran “DigiTürk” yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. DigiTürk 

TV programları yapan bir TV istasyonu değildir. Yapılmış TV programlarını izleyicile-

re “standart paket” ve “ekstra paket” olarak iki paket halinde sunmaktadır. Standart 

pakette, yerli ve yabancı TV kanalları ile çok sayıda program seçeneği bulunmaktadır. 

Ayrıca kablolu yayın kapsamı dışındaki bazı yabancı kanallar izlenebilmekte, yerli ve 

yabancı radyolar digital teknoloji ile dinlenebilmektedir. Ekstra pakette ise bunlara ek 

olarak özel sinema kanalları ve yirmi dijital müzik kanalı bulunmaktadır. Güngör Uras 

21 Nisan 2000 tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde DigiTürk’ten bahsederken 

İnteraktif iletişim devrini başlatan bu teknoloji ile yapılabilecekleri şöyle anlatmaktadır: 

“Televizyon izlerken çarşıyı, pazarı TV ekranına getirebileceksiniz. İnternete bağlana-

bilecek, İnterneti TV ekranına yansıtabileceksiniz” (URAS, 2000: 5). 

9. ANALOG VE DİJİTAL YAYIN TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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Analog ve dijital teknolojiler şu şekilde karşılaştırılabilir (SARPEL 1996: 95) 

9.1. Gürültü 

Dijital sinyaller tanımı gereği ikili tabandaki 0 ve 1’lerden oluştuğu için gürül-

tüye karşı daha bağışık sinyallerdir. Analog sinyaller ise gürültüden ve dolayısıyla ha-

tadan korunması için dikkatle iletilip, işlenmelidirler. 

9.2. Depolama 

Dijital bellek, dijital videonun çabucak depolanması ve tamponlanması için kul-

lanılabilir. Genelde daha pahalı manyetik disklerde ve ya CD’lerde fakat hatasız olarak 

depolanır. Analog video ise diğerine göre daha ucuz olan manyetik teyplerde saklanır. 

Ancak tabii ki bir takım gürültü ve hataları da beraberinde taşır. 

9.3. İşleme 

Dijital video uygun dijital sistemlerle kolayca işlenebilir ve yüksek verimlilikle 

görüntü olarak elde edilebilir. Analog video ise parlaklık ve renk ayarlama gibi basit 

ayarlar dışında kolayca işlenemez. 

9.4. Maliyet 

Analog videonun maliyeti düşüktür. Dijital videoda ise asıl avantajlar olan kolay 

ve güçlü sinyal işleme ve görüntüleme özelliklerinin sağlanması yanında bunların hata-

sız ve gürültüsüz bir ortamda saklanmasına olanak sağlayan hızlı ve pahalı depolama ve 

sıkıştırma teknikleri gerekmektedir. 

 

10. TV’LERDE DİJİTAL VİDEONUN AVANTAJLARI 

Dijital teyp ve disk teknolojisindeki gelişmeler, anologlarla karşılaştırıldığında 

önemli avantajlara sahip olan bir çok yeni dijital düzeneğin ortaya çıkmasını sağlamış-

tır. Bütün uygulamalara uyabilen tek bir üniversal düzenek fikri çekici olmasına rağ-

men, kaçınılmaz olarak bazı şeylerden fedakarlığı da beraberinde getirir. Kapalı bir iş 

ortamında çalışan bir yapımcının ihtiyaçları ile uydu aracılığıyla merkeze resim ileten 
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haberci grubunun veya ince ayrıntılarla dolu 30 saniyelik bir reklam filmi çeken bir 

yapımcının ihtiyaçları birbirinden tamamen farklıdır. Resim kalitesi, hiç şüphesiz 

önemlidir ve bu dijital ortamlarda garanti edilmesine rağmen; burada bile farklı kalite 

seviyeleri mevcuttur. Örnek olarak bilgisayar ortamındaki dijital ile bilgisayar ortamın-

da olmayan dijital arasındaki farkı göz önüne getirin. Ancak maliyet de en az resim 

kalitesi kadar önemlidir ve analog sistemlerde olduğu gibi, maliyet kalite tartışması 

dijital dünya için de aynen geçerlidir. Her prodüksiyon farklı gereksinimler ortaya çı-

kardığı için temelde 3 değişik dijital prodüksiyon sistemi piyasaya sürülmüştür. Tele-

vizyonlarda dijital teknolojinin getirdiği avantajlar ise kısaca şöyledir: 

Her bir çerçevenin kaydedilip iki kez daha hızlı gösterilmesi sayesinde 100 

Hz’te kırpışmasız (flicker-free) bir resim elde edilebilir (SARPEL 1996: 97).  

Resim içinde resim karıştırma ve resim örnekleme gibi özellikler kolaylıkla 

mümkün olabilecektir.  

Resim kaydırma, resim büyütme ve resim çevirme gibi dijital video efektleri ile 

cazip özellikler kazandırılabilir.  

Resim kaydırma ve büyütme gibi dijital efektler kullanılarak resim, parçalara 

bölünebilir ve birden fazla televizyonunun bir araya getirilmesi ile oluşan video panel-

lerinde (video-wall) gösterilebilir.  

 

11. DİJİTAL TEKNOLOJİ VE PRODÜKSİYON 

Doğru kullanıldığında dijital teknoloji, analog teknolojinin performansının üze-

rine geliştirme potansiyeline sahiptir. Muhtemelen en büyük sorun, görüntü çekiminden 

yapım sonrasına tamamen birbirine uyumlu bir sistem geliştirmekti. Genel verimliliği 

geliştiren ve orijinal resim kalitesini koruyan birçok sistem özelliği vardır ve bu özellik-

leriyle şimdiye dek geliştirilen sistemlerin tümü tamamen geliştirilmiş olup profesyonel 

video yapımcılarının kullanımına hazırdır.  

Televizyon şirketleri teknolojiye bağımlıdır ve sürekli kullanışlılığı artırmanın, 

maliyeti düşürmenin ve operasyonlarını modaya uygun hale getirmenin metotlarını arar. 
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Ayrıca televizyonun bir görüntüyü yayınlaması için gereken bant genişliği, film için 

gerekenden çok daha azdır ve bu yüzden televizyon, özellikle veri kaydedimi ve 

playback içeren alanlarda, yeni teknolojileri ilk olarak uygulama eğilimindedir. Ek bir 

faktör de genel olarak film endüstrisi tarafından sağlanabilecek ekipmanın fiziksel mik-

tarının televizyon endüstrisi için gerekenden çok daha az olmasıdır. Gerçekten de bazı 

alanlarda özel olarak film camiası için tasarlanmış cihazların üretimi, basitçe ekonomik 

olarak uygun değildir. Böylelikle 70’lerin ve 80’lerin sonlarındaki “Yıldız Savaşları” 

gibi bilim-kurgu filmlerinin, televizyonları şimdiki bilim-kurgu tutkusu içine nasıl sok-

tuklarını görebiliriz. Diğer yandan aynı dönemde dijital post-prodüksiyonun televizyon-

lara adaptasyonu, filmin dijital kurgu ve efektleri kucaklamasıyla sonuçlanmıştır.  

Son yirmi yıl boyunca medyadaki araştırmalar ve gelişmeler bu endüstrinin 

post-prodüksiyon konusuna odaklandı. Month tekniklerinin tüm tadı, bu çevrenin bir 

bölümü olmuştur. Örnekler şunlar: Uçan logolar, dijital video efektler, mavi ekran 

compositing, morphing, chrome’lar, isimleriyle talep edilen modaya uygun kitler listesi 

(harry, henr, flame, spirit, fire) ve tabi ki tüm bilgisayar grafik çeşitleri. Post-

prodüksiyon, peşinden koşulan tüm bu oyuncakların ve tekniklerin odak noktasıdır. Her 

nedense, yeni devrimin; imge edinme arenasında gerçekleşeceğinden ve bu devrimin de 

dijital fotoğraflamanın uygulaması olacağından kesinlikle eminiz. Birçok insan, “Hayır, 

yine o film, videoya karşı meselesi mi?” diye homurdanabilir. Cevap şu olabilir: “Hayır 

ne film, ne de video. Çünkü bunların ikisinin de yerine dijital geçecek” olacaktır. Film, 

videoya karşı tartışması, en duygusal zamanlarını yaklaşık 20 yıl önce yaşadı ve o za-

manlar mühendislikle uğraşan bir çok insan, filmin mirasını, videonun ellerine bıraka-

cağı kehanetinde bulunuyordu. Ama ne oldu? Her şeyden önce, televizyon elektronik 

kaynaklıydı, canlıydı ve öyle olmak zorundaydı. Video kaydediciler piyasaya sürüldü-

ğündeyse, filmin yok olacağı yönündeki kehanetler iyice duyulmaya başlandı. Prestijli 

drama akımları, “tiyatro 625” ve “koltuk tiyatrosu” gibi isimlerle anılırken, gururlu bir 

biçimde köklerini ilan ediyorlardı. Ama şimdi böylesi akımlara ‘ekran iki’ ve ‘dört üze-

rinde film’ deniyor. 80’lerin ortalarına gelindiğinde, kaliteli reklamlar bile video siste-

minin istilasına uğramıştı. Gerçekten de o zamanlarda televizyon reklamlarının %30’u 

video üzerine çekiliyordu. Şu anda hemen hiçbir reklam bant üzerine çekilmiyor, ama 

çekilmiş reklamların hemen hepsi dijital post-prodüksiyon’dan geçiyor (MITCHELL 

1999: 102-103). 
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Prodüksiyonda dijital teknoloji kullanımı; verimli bir prodüksiyon yaratmak 

amacıyla zahmetsizce bir araya getirilmek suretiyle, dijital elemanlı teyp düzenekleri, 

dijital işleme yapan kameralar ve bağlı çalışan NLE kurgu sistemleri ve dijital destekli 

kayıt cihazlarını içermektedir. 

11.1. Dijital Kameralar ve Kayıt Cihazları 

Dijital teknoloji film tarzında görüntüleme yapabilecek dijital kameraları gün-

deme getirdi. Burada “film tarzından” kasıt, filmle aynı teknik özelliklere sahip resim-

lerdir. Diğer bir deyişle bu resimler, filmi telesineden geçirdiğinizde ortaya çıkan gö-

rüntülere benzer. Böylece televizyon teknolojilerinin gelişimindeki bu yeni evrede, diji-

tal görüntülemenin fotoğraflamanın baş metodu olarak adapte olacaktır. Film kalitesin-

de görüntü kaydı yapabilen bu kameralar hafif, elle tutulabilir kameralarla mümkün 

olabildi. Ayrıca dijital kameralar hareketli fotoğraf, çoklu kamera fotoğraflama (zaman 

dilimi gibi) ve bazı tamamen yeni görüntülerin oluştuğu bu heyecan verici dönemde yol 

göstericidir. Reklamlarda telesineler çok yaratıcı biçimde görüntüyü stilize etmek için 

zaten kullanılmaktadır. Dijital kameralarla bu tip renk ve kontrast deneyleri, stüdyodaki 

kameraman tarafından gerçekleştirilebilir (MITCHELL 1999: 102-103). 

Dijital prodüksiyon sistemleri profesyonel video yapımcısına tam bir dijital çö-

zümün hız, kalite ve hassaslığını verir. Fakat bu durum, yapım stüdyosunu yeniden keş-

fetmeyi gerektirmez, çünkü yeni sistemin elemanları mevcut analog kurulumlarına tam 

olarak uyum gösterebilir. Tüm yeni dijital elemanlar mevcut yapım cihazlarının hepsiy-

le tam uyumlu çalışabiliyor. Üretilen videonun biçimi değiştirilmeden, fakat geliştirile-

rek adam-adım güncelleme gösterilir. Mevcut kurulama entegre edilebilen her eleman, 

verimliliği ve kaliteyi gözle görülür biçimde arttırıyor. Fakat bir entegre sistem çözümü 

olarak kullanıldığı zaman, toplam dijital sistem, video yapımın tüm aşamalarında za-

man tasarrufu ve yaratıcılık avantajları sağlıyor. 

Dijital prodüksiyon daha önce yapamadığınız şeyleri mükemmel kalitede ve dü-

şük maliyetle yapabilme imkanı sağlar. Bu yeni teknoloji, teyp ve diskin yararlarını en 

üst düzeye çıkaran hibrid prodüksiyonu yaratmıştır. Hibrit kurgu, mevcut araçları daha 

yaratıcı şekilde ve eldeki teknolojiyi özgürce kullanarak olası en iyi programları üret-

meye yardım edebilecek, adının tam zıddı olan basit bir kavramdır. Teybin görüntüleri 
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kaydetmede en uygun maliyetli ve güvenilir bir yöntem olduğu ve öyle kalacağı gibi, 

disk deposu da non-linear kurgunun avantajlarını yönlendirmeye katkıda bulunur. 

Hibrid kurgu ise her iki sistemin birleşimidir. Sistem dijital destekli teybi kaynak teyp 

olarak kabul eden ve bitmiş programı tekrar teybe geçirmeden önce grafik ve efektler 

ekleyerek non-linear kurgu olanağı sağlayan hibrid kurgu istasyonlarını içermektedir. 

Üstelik, Dijital Prodüksiyonda kaynak teyp kullanma zorunluluğu olmadığı akıldan 

çıkarılmamalıdır. Sistemin her bir elemanı halihazırda mevcut bir cihaza bağlanabilir-

ken, sistemde diğer teyp düzenekleriyle de aynı kolaylıkla çalışabilir. 

Dijital teknoloji habercilik ve aktüel prodüksiyonlar içinde pek çok ürün sunu-

yor. Çekim anında kurgu, stüdyoya iletim, haber odasına entegrasyonu,  gelişmiş kurgu 

ve compositing işlemleri vasıtasıyla yayına verme gibi materyalleri işleyebilecek ma-

teryallerdir bunlar. 

11.2. Dijital Kurgu 

İki ve daha fazla disk okuyucu kullanılarak yapılan teknikteki kurguların, yine 

bir diske anında, disk kayıt ediciyle yapılması, kurgu tekniğinde yeni iki terim doğur-

muştur. “Rasgele Erişimli ve Doğrusal Olmayan” (Random Access ve Nonlinear). Bu 

terimleri şöyle açıklayabiliriz. Disk okuyucuların üzerinde kayıtlı bulunan görüntülere, 

disk üzerinde nerede olursa olsun, çok hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri nedeniyle, erişim 

hızını tanımlayan “rasgele erişimli” (Random Access) deyimidir. Rasgele erişim, diskin 

üzerinde (ilk zamanlar video diskler, şimdi sabit diskler) kayıtların, dairesel izler olarak 

yapılıp, okuyucu lazerin ya da kafanın,tüm diski taraması için alacağı mesafenin, diskin 

yarıçapından daha kısa olmasından ve diskin herhangi bir yerine, örneğin 2. Dakikadan 

18. Dakikaya oradan, 34. Dakikaya veya 8. Dakikaya, kolaylıkla rasgele erişebilmesin-

den dolayı, verilmiş bir deyimdir. Kısaca “Random Access”, kurguda erişimi-ulaşımı 

tanımlamaktadır (DURMAZ 1999: 261). 

Disk teknolojisi ile doğan ikinci terim ise doğrusal olmayan anlamına gelen 

“non-linear”dır. Normal manyetik bant kurgusunda, görüntüler 1.2.3.4. gibi, zaman 

akışı sırasında, filmin-konunun başından, sonuna doğru dizilirler. Bant üzerine 3. Sah-

neyi kurgulayabilmek için önceden 1. ve 2. Sahnelerin kurgulanmış ve bantta kayıtlı 

olmaları gerekir ki, 3. Sahne, ikincinin hemen bitiminde ve istenen efekt ile geçişli ya 
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da geçişsiz olarak başlayabilsin. Bu işlem doğrusal bir kayıt-kurgu olarak tanımlanır. 

Fakat, disk tabanlı kurgu sistemlerinde, diskin rasgele erişimli okunabilme özelliği do-

layısıyla, disk üzerine yapılacak görüntü kurgusu-kayıtları istenilen herhangi bir sahne-

den başlayabilir. Kurguya istenen sahne sırasıyla başlanarak, diske kayıt edilme işlemi, 

doğrusal olmayan “non linear” bir sistemin tanımıdır. Özellikle sabit disklerde, kurgu 

yapılırken, kurgulanacak görüntüler bir yerden başka bir yere kopyalanmayıp, sadece 

disk üzerindeki görüntülerin, kurgu için başlangıç ve bitiş noktaları, yenilenmektedir. 

Yani disk kurguda, disk üzerindeki görüntülerin, doğrusal olmayan okuma sıralaması, 

düzenlenmektedir. Görüntülerin kaydı, ancak geçiş ve efekt onlarını içeren, noktalarda 

yapılır. Kısaca “non-linear” doğrusal olmayan, sırasız kayıt, okuma anlamına gelir 

(DURMAZ 1999: 261).  

İşte disk tabanlı kayıt-kurgu sistemlerinin, hızla gelişmesine etken, bu iki özelli-

ğidir. Doğrusal olmayan rasgele erişimli kurgu sistemleri ya da bilinen İngilizce karşılı-

ğı “Random Access Nonlinear Editing System” ile her geçen gün güçlenen ve ekono-

mikleşen sistemler, TV’da ve film endüstrisinde tartışmasız kabul görmüştür (DUR-

MAZ 1999: 261). 

TV’de Dijital Kurgu 

TV için dijital görüntü, 1980’lerin başında konuşulmaya başlandı. Fakat dijital 

görüntünün bilgisayarlarda işlenmesi hızına ve kapasitesine ancak 1989’da ulaşılabildi. 

İlk dijital kurgu sistemleri, kayıt ve okuma medyası olarak manyetik bantları kullandı-

ğından, doğrusal ve sıralı erişimde kurgu söz konusu idi. Bu sistemler sadece, dijital 

görüntünün işlenme ve efekt özelliklerinden yararlanmakta ve sonuçta, bant kurguya 

devam edilmekteydi (DURMAZ 1999: 263). 

Görüntülerin disk üzerine kaydı, “video disk” sistemleri kullanarak yapılması 

sonucu, doğrusal olmayan kurgular, kısa süreli analog görüntü işleme tekniğinde yapıl-

dı ve ekonomik olmadığından, reklam, müzik klibi ve benzeri programlarda denendi, 

birkaç yıl içinde yerini sabit diskli sistemlere bırakarak kullanımdan kalkmıştır. Tele-

vizyon kameraları ile çekilen programların, prova ve yayın amaçlı kurguları dijital NLE 

sistemlerinde, şu yöntemlerle yapılır (DURMAZ 1999: 263). 
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Orijinal görüntüler, dijital-analog video kasetten, zaman kodu bilgileri ile NLE 

disk sistemine aktarılır. Prova kurgu yapılarak elde edilen, EDL listesi, manyetik bant 

tabanlı, dijital ya da analog yayın kurgu odalarında, yayın kalitesinde yapılır. Bu işlem 

kurgu denemelerini, NLE ünitesinde yaparak, yayın kurgusuna harcanacak zamanı, kı-

saltmak için tercih edilebilir. Pek kullanılmayan bu teknik, eski bant tabanlı kurgu 

suitlerini, işler halde tutmak amacıyla yapılır.  

Orijinal görüntülerin, dijital ya da analog video kasetlerde olması sonucu, bu ka-

setlerin konulduğu okuyuculara, dijital NLE ünitesinden kontrol ederek, doğrudan, ka-

setten kasede, efekt ve geçişleri, NLE üzerinden yaparak, yayın kurgusunu oluşturma 

tekniği, özellikle sıkıştırma istenmeyen görüntülerde ve mevcut kurgu odaları, kullan-

mak amacına yöneliktir. 

Orijinal program görüntülerinin, video kasetlerden, NLE disklerine yayın kalite-

sinde aktarılarak, programın tüm yayın kurgusunu, NLE disklerinden okutularak, yayın 

kalitesi video bantlara ya da disklere kayıt edilir. Bugün için kullanılan, en yaygın ve 

geçerli yöntem olup, yayın kurgusu, tüm efektleri ile tek bir birimde, hızlı, ekonomik ve 

kaliteli olarak yapılır. 

Orijinal programın görüntülerinin, video kasetlerde olup, NLE ünitesine yayın 

kurgusu amaçlı aktarılarak, NLE sisteminde kurgunun tamamlanması, bitmiş programın 

yayınlanması için, yayın otomasyonu denetimindeki, video sunucu ünitesine aktarılma-

sı. Bu teknikte iletim, NLE sistemi ile video sunucu arasındaki görüntü ve ses transferi, 

network ağları kullanılarak yapılır. Video sunucu yayın saatinde, ilgili programı yayın-

ladıktan sonra, programın arşivlenmesi gerekiyorsa, arşiv sunucusuna aktararak, oradan 

bir kasede ya da diske transferini gerçekleştirir. Arşivlenmeyecek olan programlar, (ör-

neğin reklam spotları, program yayın kuşağı tanıtım klipleri) yayından hemen sonra, 

otomatikman video sunucu disklerinden silinir. 

TV’de NLE kurgu sistemlerinin, özellikle yayın kuruluşlarındaki, en yaygın kul-

lanım şeklide, kurgulanacak olan görüntülerin önce, birimin merkezi video sunucu disk-

lerine yüklenerek ( bir haber merkezinin video sunucusu gibi), her kurgucunun ilgilen-

diği konuların görüntülerini, kendi NLE ünitesinin disklerine, yayın kalitesinde alıp, 

kurgusunu yapıp, kurgulanmış programı tekrar, merkezi birim video sunucusuna atma 
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yöntemidir. Her kullanıcı kendi NLE ünitesinde, kurguyu, yayın kurgusu olarak (online 

editing) yapar ve sunucuya aynı kalitede, geri gönderir. Video sunucudan, görüntülerin, 

yayın kalitesinde alınıp, geri gönderilme işlemi, sistemler arasında kurulu, yüksek hızlı 

iletim ağları ile yapılır. Bu teknik en son teknoloji olup, büyük yayın kuruluşlarında 

tercih edilir ve gerçek dijital sistemin, bugün için kullanılan en son aşamasıdır.  
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BÖLÜM III 

GELİŞEN TEKNOLOJİNİN TV REKLAM FİLMİ YAPIM VE YAYIN 

AŞAMASINDA KULLANIMI 

 

1. YAPIM ÖNCESİNDE KULLANIMI 

Dijital teknoloji, yapım öncesinde günlük çekimler, çizimler, fotoğraflar kullanı-

larak ekranda  senaryo yaratmayı ve storyboard hazırlamaya imkan verir. 

İşte bu nedenlerle, “story board”ta kullanılan tüm çizim ve fotoğraflar ile, bilgi-

sayarda üretilen modellerin, hareketlerinin bir bütün olarak dizilenmesi, dijital NLE 

ünitesi kullanılarak yapılabilir. “Story board” taki tüm çizimler, kare kare, fotoğraflar, 

tek tek ve ön animasyonlar, klip olarak, dijital NLE ünitesinin disk hafızasına alınarak, 

yapım öncesinde tüm program, film ve materyaller kullanılarak, kurgulanır. Düşük ya 

da orta kaliteli görüntü ile yapılan ön kurgu ekranda izlenir ve değiştirilmesi istenen, 

her türlü mizansen, çekim açısı, maket şekli, kolaylıkla tespit edilerek “story board” 

materyallerinden ve seslerden oluşan “ön prova yapım akış düzeni” rahatlıkla izlenebi-

lir.Böyle bir işlem için prova kurgu kalitesindeki NLE üniteleri yeterli olup filmin-

programın, en mükemmel biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayabilir. Durağan 

çizimlerle-fotoğraflarla kurgulanmış olan “story board”,yapım anında sahne düzeni, 

çekim açısı gibi düzenlemelerde, görsel referans olarak kullanılabilir. Programın görsel 

akışı, dijital NLE’de “story board” materyalleri ile yapılırken, istenirse her kamera için 

ayrı ayrı,çekim açılarını gösterecek şekilde düzenlenebilir. Dijital NLE ünitelerinin, 

çekim öncesi kullanımına bir diğer örnek, ses ve efektlerin kurgulanarak, tüm program 

akışındaki düzeni, sunmaya yaramasıdır. Bir diğer kullanım alanı ise NLE sistemleri-

nin, standart kişisel bilgisayar tabanlı olmasıyla, kelime işlemci programlarının yükle-

nerek, senaryonun ve çekim senaryosunun, hafızaya tekst olarak kayıt edilip, çekim 

anında olabilecek değişikliklerin, anında, senaryoda, çekim senaryosunda yapılabilme-

sini sağlamasıdır (DURMAZ 1999: 271). 
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2. YAPIM AŞAMASINDA KULLANIMI  

2.1. Animasyon Kullanımı 

3D animasyon ve grafiklerin önemi gün geçtikçe artıyor.İlerleyen teknoloji ve 

ihtiyaçlar zaman içersinde görselliğin daha ön plana çıkmasına sebep oldu. Özellikle 

sinema  ve reklam sektörünün son yıllarda yoğun bir şekilde bilgisayar grafik ve ani-

masyonlarına yer vermesi dikkatlerin 3D programlarına çevrilmesine sebep oldu. Özel-

likle kullandığımız bilgisayar sistemlerindeki performans artışı ve görsel alandaki ge-

lişmelerle 3D programları kendilerini daha da geliştirme şansına sahip oldu.  

2.1.1. 3D Animasyon Aşamaları ve Kavramlar  

Storyboard  

Bu aşama, hazırlanacak animasyon çalışmasının hikâyesinin çizimlerle belirlen-

diği, karakterlerin yapması gereken hareketlerin ve konuşma sahnelerinin belirtildiği 

bölümdür. Hikâyenin tüm aşamaları bu bölümde belirtilir ve düzenlemeler burada yapı-

lır. Bu alandaki çalışmalar sona erdikten sonra animasyonla ilgili diğer çalışmalar an-

lam kazanır. Bu bölüm, hem ileride çıkabilecek sorun ya da çelişkileri önceden görmeyi 

sağlamakta, hem de animasyonun diğer bölümlerini hazırlayacak kişilere ne yapmaları 

gerektiğini açıklayıcı bir şekilde anlatmaktadır (http://www.be.itu.edu.tr/kaynak). 

Modelleme (MODELING)  

Modelleme, animasyonlarımızda kullandığımız modellerimizin hazırlanması 

aıamasıdır. Bu aşamada Storyboard’a sadık kalınarak en küçük ayrıntılara kadar tüm 

detaylar modellenir. Modelleme amacıyla 3D programlarında kullanılan birçok model-

leme yöntemi ve tekniği vardır (http://www.be.itu.edu.tr/kaynak). 

Animasyon  

Animasyon bölümünde ise karakterlerimizin ve sahnemizi oluşturan kamera, ı-

şık vb.lerinin hareketleri ve canlandırılma işlemleri yapılır. Bu bölümde karşımıza çıka-

cak kavram ve teknikler şunlardır (http://www.be.itu.edu.tr/kaynak): 
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Frame: Animasyonlarımızı oluşturan en küçük birim frame yani karedir. Resim 

kareleri hızlı bir şekilde peş peşe oynatılarak animasyon elde edilir. Animasyonun ya-

yınlanacağı sisteme göre saniyede gösterilmesi gereken kare sayısı (FPS -Frame Per 

Second) değişmektedir. PAL sisteminde saniyede 25 kare, NTSC’de 30 kare ve filmde 

ise saniyede 24 frame gösterilerek görüntü oluşmaktadır.  

Key Frame: Animasyonu hazırlarken genelde sahnemizde kullandığımız model, 

ışık ya da kameramız gibi unsurların, büyüklük, pozisyon, dönüş gibi özelliklerini ani-

masyonumuzun her karesinde belirtmemiz gerekmez. Keyframe’ler sayesinde belli ka-

relerde değişiklikleri belirtiriz, bu değişikliklerin arasındaki karelerdeki değişiklikler, 

kullandığınız program tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.  

Forward ve Inverse Kinematics: Kinematics, hareket bilimi olarak bilinir. Bir 

cismin konum, hareket hızı, dönme miktarı vb. konular bu bilim içerisinde incelenir. 

Forward Kinematics ise bilgisayar animasyonlarında yine hareketle ilgili olarak, eklem-

li yapılarda ( Hiyerarşik parent/child ilişkilerinde) hiyerarşinin başı olan model parçası-

nı oynatmamız sonucunda, diğer bu modele bağlı yapıların, yapıyı oluşturdukları açılar 

ve şeklini bozmadan hareket etmesini sağlar. Mesela bir el, elin bağlı olduğu kolu ve 

omzumuzu düşünelim. Burada bu hiyerarşiyi oluşturan parent yani ana model parçası 

omuzdur. Diğer kısımlar buna bağlanan child yani yavru parçalar? oluşturur. Eğer omu-

zu döndürür ya da hareket ettirirsek Forward Kinematics nedeniyle kol ve el de ona 

bağlı olduğu için hareket edecektir.  

Bones (iskelet sistemi): Bones yani iskelet sistemi karakterlerimizi hareket et-

tirmekte, ya da değişik nesnelere canlıymış gibi kişilik katmakta kullanılabilecek araç-

ların başında gelmektedir. Modellerimizin yapmasını istediğimiz birçok hareketi iskelet 

sistemi ile gerçekleştirebiliriz.  

Fog (sis): Animasyon sahnelerinde kullanılan bir diğer teknik ise sis kullanımı-

dır. Sis, sadece sisli ortamlar? canlandırmakta değil, denizin altı ve değişik atmosferik 

olaylarda da ilk başvuracağımız animasyon aracıdır. Özellikle Volumetric (hacimsel) 

sis kullanımı ile çok etkileyici animasyonlar yapılabilir.  
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Morph: Morph ilk olarak ILM tarafından kullanılan bir yöntem olsa da biz onu 

en çok Michael Jackson’ın Black or White klibindeki birbirine dönüşen kadınlı, erkekli 

animasyon kareleri ile tanıdık. Her ne kadar Michael Jackson’ın video klibindeki ani-

masyon 2D bir animasyon olsa da bize Morph olayının mantığında bir yapıdan başka 

bir yapıya dönüşümün yattığını çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. 3D animasyon prog-

ramlarında bu değişimi sağlamak için gerekli şart ise dönüştürülecek modellerin eşit 

nokta sayısına sahip olmalarıdır. Compositing: Compositing olayı, bir veya birden fazla 

görüntünün birleştirilerek yeni bir görüntünün elde edilmesi olayıdır. Bu amaçla çeşitli 

yöntemler kullanılsa da bilgisayar animasyonlarında sahnemizin arka tarafındaki hare-

ketli görüntülerin üzerine bilgisayar animasyonlarının bindirilmesi, ön tarafta başka bir 

görüntünün yine bu iki görüntünün üzerine bindirilmesi gibi işlemler compositing işle-

minin en çok kullanıldığı alandır.  

Glow: Animasyonlarda parıldamanın sağlanması amacıyla kullanılan bir yön-

temdir. Çoğu animasyonda, modelin etrafında oluşan parıldamalar bu yöntem ile elde 

edilmektedir.  

Displacement Mapping: Displacement Mapping, modellerimizin şeklini etkile-

yebileceğimiz bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde hazırlanan bir resim ya da hazır ola-

rak programlar tarafından sunulan procedural (matematiksel) map’ler sayesinde mode-

limiz form değişikliğine uğramaktadır. Mesela dalgalanan pelerin ya da bayrak, yerden 

kabararak oluşan bir Logo bu yöntem sayesinde kolayca elde edilebilir.  

Particles (Parçacık Animasyonu): Bilgisayar animasyonlarında birçok parçacık-

tan oluşan yapıların hareketleri particles (parçacık animasyonu) sistemi sayesinde ko-

laylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Mesela bir meşalenin alevi, bir roketin arkasından 

çıkan alev ve toz bulutunun canlandırılması bu şekilde elde edilmektedir. Tek tek par-

çacıkların hareketlerinin verilmesi yerine bu sistemin sağladığı yer çekimi ivmesi, rüz-

gar, dağılma vb. etkilerle parçacıklar kolayca hareket ettirilir.  

Motion Capture: Son zamanlarda neredeyse tüm bilgisayar oyunlarındaki karak-

terlerin hareketlerinin gerçekçiliği herkesin dikkatini çekiyor. Bunun yapılmasını sağla-

yan, canlıların hareketlerini alarak bunları bilgisayar animasyonlarında kullanmamızı 

sağlayan tekniğe Motion Capture denilmektedir  
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2.1.2. Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi (SHADING)  

3D programlarımızda yüzey özelliklerimizin belirtilmesi ve yüzeylerimizin do-

kularının atanması ile ilgili işlemler bu kapsama girmektedir. Bu aşamada, sahnemizde 

kullandığımız modellerimizin rengini, yüzeylerinde kullanmak istediğimiz dokuyu, 

modellerimizin meydana geldiği materyalleri, değişik yüzey özelliklerinden yararlana-

rak elde edebiliriz. Gerçek hayatta her madde, ışığa değişik şekillerde tepki vermekte-

dir. Mesela bazıları ışığı emer, bazıları ise oldukça sert olduklarından ışığı güçlü bir 

şekilde yansıtabilirler. Bazı maddeler ise ışığın geçmesine izin vererek, şeffaf görünüş-

ler elde etmemizi sağlayabilirler. İşte bunlar gibi birçok özelliği programlarımızda can-

landırmak için gerekli tüm araçlar hizmetimize sunulmuştur. Bu araçlardan faydalana-

rak gerçek hayattaki gibi gerçekçi görüntüler elde etmeniz mümkündür.  

Procedural Texture: Matematiksel algoritmalar sayesinde, 2D resim yerine bilgi-

sayar tarafından hesaplanan matematiksel tabanlı doku türlerinin sağlanması  

Procedural Map’lerin en büyük özelliği çok az yer kaplamaları ve hangi yüzeye eklenir-

lerse eklensinler kesikliklerin oluşmaması.  

Reflectivity: Yansıma derecesi. Programlarımızda bu seçenekle oluşturduğumuz 

modelin görüntüyü ne derecede yansıtabileceğini belirleyebiliriz.  

Transparency: Geçirgenlik anlamına gelmektedir. Bu özellik sayesinde şeffaf 

modeller elde edebiliriz.  

Refraction (Kırılma): Ray trace programlar, şeffaf bir maddenin canlandırılmış 

olması durumunda modelimizin arkasında kalan bölümü de görmemizi sağlamaktadır. 

Gerçek hayatta şeffaf maddelerin yoğunluğuna göre kırılmanın da farklı olduğu bilin-

mektedir. İşte kırılma indisini bu seçenek ile sağlarız.  

Image Mapping: Bu yöntem, kaplama malzemesi olarak bir resmin kullanılması 

anlamına gelmektedir. Mesela tahta bir zeminin üzerindeki desenler tarayıcılar ya da 

sayısallaştırıcılar tarafından gerçeğinden alınmış resimler kullanılarak canlandırılabilir. 

(http://www.be.itu.edu.tr/kaynak) 
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2.1.3. 3D Camera Tracker  

3D Camera Tracker, kamera ile çekilmiş görüntülerden, kameranın hareketlerini 

ve kamera değişimlerini tespit ederek, değişik özel efekt ve animasyonları sahnenize 

entegre etmenizi sağlayan gelişmiş bir teknolojidir. Daha önceleri sadece büyük özel 

efekt stüdyolarında kullanılan bu sistem artık NT sisteminde kullanıcılara sunulmakta-

dır.(http://www.agf.com.tr ) 

Genel özellikler  

Canlı görüntülerle bilgisayar tarafından elde edilen görüntülerin birleştirilmesi 

zaman alan ve oldukça güç olan işlemlerden bir tanesidir. Özellikle kameranın hareketli 

olduğu durumlarda, 3D modellerin doğru perspektif ve kameranın hareketine göre ha-

reket etmesini sağlamak günlerce uğraşmayı gerektirmektedir. Bu nedenle genelde bir-

çok özel efekt sahnesinde kameranın hareket etmemesine dikkat edilmektedir. 3D 

Camera Tracker NT ile artık bütün bu sorunlar geride kalmaktadır. 

(http://www.agf.com.tr ) 

Bilgisayara aktarılmış olan canlı görüntü ile 3-D modellerin elle uğraşılarak en-

tegre edilmesi. Bu yöntemde bilgisayarda hazırlanan modeller kare kare sayısallaştırıl-

mış görüntüye uygun şekilde hareket ettirilir. Bu yöntem hem çok uzun, hem çok zor, 

hem de maliyetlidir. 3D Camera Tracker canlı görüntüler ile 3D sahnelerin birleştiril-

mesi işlemini çok kolay ve ucuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Canlı görüntünüzü 

kamera yardımıyla kayıt ettikten sonra, birleştirmeyi düşündüğünüz 3D model ve ani-

masyonları bir taraftan hazırlarsınız. 3D Camera Tracker'ın kullanımı kolay ve basit 

programı, canlı görüntünüzden faydalanarak kamera hareketlerini ve kamera özellikle-

rinin değişimlerini tespit eder. Kamera bilgileri daha sonra compositing, animasyon ve 

özel efekt programlarında kullanılmak üzere kayıt edilir. Bu kamera bilgilerinden fay-

dalanarak, 3D modellerinizle canlı görüntüyü tam olarak sorunsuz birleştirebilirsiniz. 

Herhangi bir kamera ile alınan görüntü ile 3D animasyonunuz ve efektlerinizi kolaylık-

la birleştirebilirsiniz. Kameranın düzensiz hareketi, zoom gibi özellikleri hepsi hesapla-

narak, animasyon programınıza aktarılacaktır. (http://www.agf.com.tr )  

http://www.agf.com.tr
http://www.agf.com.tr
http://www.agf.com.tr
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2.2. Dijital Ara İşlemlerin Kullanımı 

Çekimlerden yayına, giderek artan sayıda film yapım ve yapım sonrası işlemler 

dijital olarak gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerden, nispeten yeni dijitalleşen bir tanesi de 

dijital ara işlemlerdir. (Digital Intermediates ) 

2.2.1. Dijital ara işlemlerin tanımı 

Digital ara işlem tanımı oldukça yenidir ve farklı film profesyonelleri tarafından 

farklı şekillerde kullanılır. “Film ve video magazine” de yayınlanan bir makalede 

(R.Starr) dijital ara işlem terimi “ dijital olarak renk düzeltimi ve filme çıkış “ olarak 

tanımlıyor. Bu tanımlama aslında iki işlemden bahsediyor, bir görüntüdeki renk değer-

lerinin dijital olarak değiştirilmesi (renk düzeltme) ve sonucun film negatifine yeniden 

basılması. Starr’ın bahsettiği işlemlerden hiç birinin aslında yeni olmadığını belirtmek 

gerek. Film için görsel efekt yaratmada on yılı aşkın bir süredir kullanılıyorlar. Yeni 

olan bu işlemlerin, sadece seçilen sahneler veya çekimler yerine tüm projeye uygulan-

masıdır, böylece dijital filmin rolü sinematografi dünyasında görsel efektlerin ötesine 

taşınır. Dijital teknolojideki son gelişmeler, bunu teknik olarak mümkün hale getirdi ve 

maliyeti düşürdü. (METİN, 2004,138) 

2.2.2. Renk Derecelendirme İçin Dijital Ara işlemler 

Çoğu film yapımcısının pahalı olduğu halde tüm filmi dijitalleştirmesinin nede-

ni, tamamlandığında filmin alacağı görüntü üzerinde daha yaratıcı kontrole sahip ol-

maktır. Elbette başka sebepler de var, fakat bu en geçerlisi (özellikle görsel efekt aşırı-

lıklarıyla dolu olacak şekilde tasarlanan filmlerin dijitalleştirilmesi söz konusu olunca). 

Sinematograflar ve film yapımcıları için dijital teknolojideki son gelişmelerin getirdiği 

yeni yaratıcı yeteneklerden heyecan verici olanı, yazılım tabanlı doğrusal olmayan renk 

derecelendirmedir. (METİN, 2004,138) 
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2.2.3. Dijital Renk Derecelendirme , Görsel Etki 

Dijital renk derecelendirme sistemleri, görüntü yönetmenlerinin daha önce pek 

mantıklı olmayan şekillerde bir renk uzmanıyla birlikte çalışmasına olanak veriyor. 

Bilgisayar ekranında veya yansıtılmış olarak filmi daha holistik olarak canlandırabilirler 

ve ışıkla rengi ince ve karmaşık yollarla, inanılmaz ayrıntı seviyelerinde ayarlamak için 

renk uzmanıyla etkileşimli çalışabilirler. Bu, Yüzüklerin Efendisi’nde olduğu gibi, bir 

filmin görsel etkisini sarsıcı bir biçimde artırabilir. (METİN, 2004,139) 

2.2.4. Film Laboratuarından Dijital Sisteme Geçiş 

Film renk zamanlama, (filmin fiziksel özellikleriyle kısıtlı olan) fotokimyasal ve 

optik işlemlerin ötesine geçerek, görüntülerin neredeyse sınırsız ölçüde değiştirilebildi-

ği yeni dijital iş akışları getirdi. Optik ve kimyasal işlemler, negatifleri basarken (dijital 

ara işlemlerden basılanlar dahil) ve dağıtım baskılarını üretirken kalibrasyon ve kalite 

kontrol amaçları için vazgeçilmezliklerini koruyorlar. Ancak, yaratıcı renk ve ışık ka-

rarları, film laboratuarından hızla dijital renk derecelendirme sistemine kayıyor. (ME-

TİN, 2004,139) 

Filmin son kurgusu ve onayı da dijital geçiş sürecindedir. Bu işlem film parçala-

rını birleştirmeye dayalı ve elle yapılan bir işlemdir ve yüz yıldır nispeten aynı kalmış-

tır. Fakat yeni dijital ara işlemler doğal olarak doğrusal değildir ve modern sistemler 

artık off-line çözünürlüklerle sınırlı olmayıp 2K ve 4K taramaları kurgulayarak dijital 

master negatif oluşturma için bir alternatif oluştururlar. Bu eğilimler film yapımcılarına, 

kurgu, renk ve ışık kararlarının yapım sırasında ne zaman istenirse verilmesi ve değişti-

rilmesi (son baskıya dek) gibi büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca, film yapımı artık aynı 

sahnenin farklı özellikleri üzerinde aynı anda çalışan birçok istasyonla oldukça paralel’ 

hale getirilebilir. Geleneksel yöntemlerle uzun metrajlı bir film yapımı, çoğaltma için 

master’ın hazır hale gelmesinden önce birçok film ve optik derecelendirme aşamasına 

sahiptir. (METİN, 2004,140) 

Dijital ara işlemler laboratuar işlemlerinin çoğuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 

Dijital yöntemler, dağıtım kopyalarının basımı için tam derecelendirilmiş ve onaylan-

mış bir negatif üreterek, ara negatif ve ara pozitif basma aşamalarının atlanmasına yar-
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dımcı da olur. Bunun da ötesinde, bir dijital master çok sayıda baskı için sınırsız sayıda 

yüksek kaliteli ‘orijinal” negatif üretir,böylece dağıtımın toplam kalitesi artar. Sonuç 

olarak dijital ara işlemlerin kullanımı artıyor ve bu yıl ABD’de 50’yi aşkın yapımda 

kullanıldı. (METİN, 2004,140) 

2.2.5.. Reklam Post Prodüksiyonunda Dijital Film 

Reklam, müzik klipleri veya TV programları olsun, önemli yapımların çoğu, 

mümkün olan en yüksek kalitede çekiliyor. Geçmişte teknolojik kısıtlamalar ve yüksek 

maliyetler, yayın ve post prodüksiyon süreçlerinde filmin tam kalitede olmasını engelli-

yordu. Film, telesine kullanılarak videoya çevriliyordu. Günümüzün dijital teknolojisi 

bu kısıtlamaların birçoğunu ortadan kaldırıyor. (METİN, 2004,140) 

Üstün kaliteli ürün elde etme yeteneği, birçok yapımcıyı buna mecbur ediyor. 

Yapım kaynakları, kalitede kayıp olmadan her formatın (sinemada gösterim baskısı 

dahil) çıkarılabildiği dijital master ile korunuyor. Örneğin herhangi bir sinemada, 2K 

film baskısından türetilen araba reklamını perdede izlemenin görsel etkisi, yukarı yönlü 

standart tanımlı görüntüyle karşılaştırılamaz. Günümüzde birçok profesyonel post pro-

düksiyon şirketi, daha fazla rekabet gücü için 2K (veya üzeri) verili iş akışlarını uygu-

layan şirketlerin birçoğu, daha fazla kazanç kaydediyor. En yüksek kazanç artışlarını 

gösterenler, yüksek çözünürlüklü dijital film yeteneklerini başarıyla pazarlayanlar olu-

yor. (METİN, 2004,140) 

2.2.6. Film Post Prodüksiyon İş Akışı 

Film, çekilip kameradan çıkarıldıktan sonra, sinemada gösterilene dek birçok ta-

şıma ve dönüştürme aşamasından geçer. Kuramsal film post prodüksiyon.iş akışları, 

yapımın son şekline gelene dek karmaşık bir dizi ara aşamalar gerektirir, ve gerçek a-

şamalar her bir yapımın ihtiyaçlarına göre değişirken, genel süreç birçok kısıtlamaya 

sahiptir. (METİN, 2004,141) 

• Film hassastır ve kolay zarar görür. Her işlem basamağı küçük zararların (toz 

ve çizilme) sayısını, ve önemli zarar ve bozulmaların riskini artırır. 



 

 60 

• Görüntünün bir film parçasından diğerine optik veya değmeli baskıyla aktarıl-

ması işlemi, görüntü kalitesinde bozulmaya neden olur. İnce ayrıntılar, algılanması güç 

renk ve kontrast farklılıkları genellikle kaybolur. 

• Film işlemleri aslında doğrusaldır ve etkileşimli değildir. Filme yapılan deği-

şiklikler kimyasal işlemden geçirildikten sonra izlenebilecek hale gelebilir (genelde 24 

saat sonra). 

• Sanatçının yaratıcılığı, yapılacak değişikliklerin çapını ve çeşidini kısıtlayan 

fiziksel film ortamıyla sınırlıdır. 

Sonuç olarak, dijital teknolojiler post prodüksiyonda kullanılan tekniklerin bir 

çoğunun yerini alıyor. Bu, bilgisayar ve dijital görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişme 

ve fiyat düşüşü ile gerçekleşiyor. Film post prodüksiyon iş akışlarının kurgu, görsel 

efekt ve açılan yazı gibi önemli alanları, geri dönülemeyecek biçimde dijitale geçti, ve 

renk derecelendirme gibi diğer alanları da bu yolu izliyor. 

Dijital teknolojinin gelişmesi ve bilgisayarların hızlanıp ucuzlamasıyla, dijital 

film efektlerinin miktarı arttı. 1990’ların sonunda film yapımcıları tüm sinema filmleri-

ni dijital olarak işleyebiliyordu, ve dijital film, yaratıcı film yapımcılığında vazgeçilmez 

hale geldi. (METİN, 2004,142) 

2.2.7. Ekonomik Faktörler 

Dünya çapındaki ekonomik durgunluk altında, başarılı bir prodüksiyon ve post 

prodüksiyon işi yönetimi zorlaşıyor. Sonuç olarak yapımcılar aktif olarak daha verimli 

ve etkin maliyetli prodüksiyon teknolojileri keşfediyorlar. Dijital teknoloji taraftarı o-

lanlar, prodüksiyon maliyetlerini azaltmak ve sanatçılara yeni yaratıcı araçlar vermek 

için bu teknolojiden yararlanıyorlar. (METİN, 2004,143) 

Gittikçe daha fazla film yapımı dijital formatları kullanıyor. Bu, dijital ara film-

lerin oluşturulması maliyetini azaltan, daha ucuz ve hızlı tarama teknolojisiyle oluyor. 

Bu sayede bazı dijital hizmetler bir yıl öncesinden bile Önemli oranda daha az paraya 

mal oluyor. Önde gelen birçok prodüksiyon tesisi, film laboratuarı ve post prodüksiyon 

evi, dijital filmi gelecekteki gelişmeler için bir fırsat kaynağı olarak görüyor. 
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Bir TV reklamı veya programının 2K ile işlenmesi, müşteriye final versiyonu i-

çin en yüksek kalitede master sunuyor. Tüm işlemler boyunca yapım kalitesinin en üst 

seviyede korunması sağlanır, böylece videoya aktarımda yapılmak zorunda olan kalite 

uzlaştırmaları, başlangıçta değil yapım sürecinin sonunda yapılabilir. (METİN, 

2004,143) 

2.2.8. Kullanım Oranları 

Dijital ara işlem sürecinden geçen film yapımlarının sayısı yüksek oranda arttı. 

2000 yılında ABD’deki yapımların %2den azı dijital olarak derecelendiriliyordu, bugün 

ise ABD’deki önemli yapımların dörtte birinden fazlası dijital sistemler kullanılarak 

derecelendiriliyor. Geleneksek film tabanlı derecelendirme ve onay iş akışları hala iyi 

çalışıyor, ve yüksek kaliteli sonuçlar üretiyor, ve birçok film önceki gibi yapılmaya 

devam edecek. Bunun sonucu olarak, dijital ara işlem kullanımının hızla arttığı Fransa 

gibi ülkeler hariç, dünya çapında yapılan dijital ara filmlerin oranı, ABD’dekinden ö-

nemli oranlarda düşüktür. 2002 yılında 200 civarında Fransız filmi yapıldı, %30u dijital 

ara film ile derecelendirildi. (METİN, 2004,143) 

2.2.9. Yaratıcı Kontrole Yönelik istek 

Geleneksel iş akışından dijitale geçen yaratıcı süreç, bunu genellikle aşamalı o-

larak yapar. Geniş çaplı kabul görecek bir dijital ara işlem sürecinin yaratıcılık, kalite 

ve ekonomiklik anlamında bir dizi avantaj sunması gerekir. Dijital derecelendirme tek-

nolojisindeki ilerlemeyle artık film yapımcıları yüksek kontrol seviyesi ve zengin yeni 

araçlara sahip. Kalitede kayıp olmadan görüntüye birçok seviyede asıl ve ikincil dü-

zeltme olanağı sağlayan dijital ara filmler, görüntü yönetmeni ve renk uzmanına, ışık ve 

rengini değiştirerek görüntü üzerinde bir ressam gibi çalışma imkanı verir. Bu sanatsal 

özellik, daha önce görsel efektlerle sınırlı olan araçların kullanımıyla daha da gelişiyor. 

Hareketli nesnelere son derece spesifik renk değişiklikleri uygulamak için kullanılabi-

len otomatik izleme gibi araçlar, ve eklenebilen filtreler vardır. Artık teknoloji, dijital 

ara işlemlerin maliyetinin engelleyici olmadığı ve bilgisayarların yüksek çözünürlüklü 

görüntüleri çok hızlı ve kolay işlediği ve görüntülediği bir noktaya geldiğine göre, bu 

yeni yaratıcı araçlara olan talebi geri çevirmek zordur ve dijital ara işlemlere geçiş hızla 

artmaktadır. (METİN, 2004,143) 
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3. YAPIM SONRASINDA KULLANIMI 

Yayıncılık teknikleri ne olursa olsun, yayıncılığın en önemli unsuru şüphesiz 

program içeriğidir. Nasıl derlenecek, nasıl saklanacak, nasıl dağıtılacak ve nasıl gelecek 

nesillere aktarılacak. Bunun için en önemli şey arşivlerin ne şekilde düzenleneceğidir. 

Uzun süreli arşivleme için kullanılacak aracın kompakt, ucuz, güvenilir, güçlü 

ve kolay erişilir olması gerekir. Bant ve disk sürücüsü fiyatları bugünkü oranlarda de-

ğişmeye devam ederse yirmi yıl içinde durum tersine dönecek gibi görünse de bugün 

için bant en ucuz depolama biçimi olmayı sürdürmektedir. Diğer aranan niteliklere de 

sahip olduğu için, arşivleme dendiğinde, bandın uzun süreli ve devamlı kullanımı akla 

gelmektedir. (PEKMAN, 1998). 

Cihaz seçiminde de dikkat edilecek şey arşivleme gereksinimlerine uygun olup 

olmadığıdır. Şu an aralarından seçim yapılabilecek video ve veri depolaması amacıyla 

kullanılan çeşitli cihazlar mevcuttur. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, veri kayıt 

cihazları yüzde yüz doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmışlardır. Halbuki video tasarı-

mında tam doğruluk gereği gözetilmediği için, arşivleme için önemli bir maliyet faktörü 

olan bant kullanımında video çok daha verimlidir.Hangi sistem seçilirse seçilsin, çok 

uzun ömürlü olması zorunludur. Bunun için tek bir üreticinin koyduğu özelliklere ba-

ğımlı kalmaması, bir sanayi standardı olarak desteklenmesi ve pek çok kaynaktan bes-

lenebilmesi gerekir. Böylelikle uzun ömürlü olabilir, devamlılığını makul fiyatlar çer-

çevesinde sürdürebilir. İdeal olarak, seçilen veri formatı online sistemlere hızlı doğru-

dan yükleme yapabilmelidir (PEKMAN, 1998). 

Arşivleme malzemesi çabuk erişim ve kullanım özelliklerine sahip olursa, edit 

ve onu takip eden iletim işlemlerinin verimli bir biçimde yürütülebilir. Hem post-

prodüksiyon hem de iletim aşamasında video serverlerin giderek daha fazla kullanılma-

ya başlamasıyla, bu sistemlerin uyumluluğu nedeniyle eldeki malzemenin yüklenmesi 

ve kullanılması kolaylaşacak, işlemler basitleşip hızlanacaktır.Video kayıt teknolojileri 

elverişli görünseler de uygulama farklıdır. Arşiv sistemi, ses ve görüntünün verimli 

biçimde saklanmasından başka bir amaç taşımaz, bundan daha fazlasına da ihtiyaç 

duymaz. Örneğin, şu an kullanılan video bant formatları gibi tam çerçeve editi yapmak 

için tasarlanmış olmaları gerekmez. Öte yandan, depolanan malzemenin listesi, sahiple-
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ri, en son ne zaman kullanıldığı gibi başka verilerin de arşive dahil edilmesi gerekebilir. 

Bu tür üst veriler ayrı bir yerde saklanabilir ve bant yüklenmeden önce veya yükleme 

esnasında okunabilir. Sonuç disklerin kullanımıyla birlikte dijital teknolojinin yayıncı-

lık alanına girişi televizyon ekipmanı konusunda hızlı bir değişime neden olmuştur. 

Yakın geçmişte ‘çekimden gösterime dijital’ düşüncesi mükemmele yakın görüntü ve 

sesin evlerimize ulaşacağı beklentisini doğurmaktaydı. Günümüzde ise, yapım-iletim 

süreci içine dahil olan pek çok yeni ürün, izleyiciye bu yüksek kalite beklentisini karşı-

layacak yayınların yanı sıra daha düşük kalitede çok sayıda kanal seçeneği de sunuyor. 

Kimileri videonun disk üzerine alınması için sıkıştırmanın mutlaka gerekli olduğunu 

düşünmekteydiler fakat bu düşünce de büyük ölçüde değişti. Post-prodüksiyon aşama-

sında sıkıştırma yönteminden vazgeçmek daha yüksek kalite ve daha düşük maliyetlere 

ulaşmamızı sağlayabiliyor. (PEKMAN, 1998). 

Teknolojik gelişme sonucu ortaya çıkan çeşitlilik pek çok yeni standardı gün-

deme getirebilir ve böylelikle cihazların birbirlerine uyum sağlaması güçleşebilir. Tele-

vizyon standart oluşturulmasından ve uygulamaya konulmasından kazançlı çıkmış bir 

alettir ve bu gelenek değişirse bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Zamanında müdaha-

leden karlı çıkacak bir alan arşivlemedir. Sabit disklerin çalışma ortamı olarak kulla-

nılmasıyla, kısa süreli ve uzun süreli bir arşivleme sistemine olan ihtiyaç giderek art-

mıştır. Şimdi, tecrübe birikimimizin de sayesinde, yeni disk tabanlı dijital televizyon 

dünyasında sektörün tümüne hitap eden uzun vadeli bir arşiv standardı oluşturma olası-

lığı bulunmaktadır (PEKMAN, 1998). 

Karanlık koridorlar ile tozlu rafları çağrıştıran arşiv kelimesi de artık yerini İçe-

rik İşletim Sistemlerine bırakmaktadır. Bu arada eldeki kayıtları, hangi formatta, hangi 

ortamda uzun vadede, nasıl saklanacağına karar vermeden önce, eldeki malzemelerin ne 

olduğu bilinmelidir. Orijinal kayıtlara başvurmadan onları defalarca izlemek suretiyle 

yıpratmadan eldeki malzeme ulaşılır hale getirilmelidir. Ancak gerek kayıt, gerek pro-

düksiyon, gerekse dağıtım kanalı ne olursa olsun her zaman için en önemli konu içerik 

olacaktır. İçeriğin hazırlanması, dağıtılması ve tekrar kullanım için saklanması gelecek-

teki içerik ihtiyaçlarını karşılayabilmek açısından önemlidir. Bilgisayarların da sayesin-

de, her gün daha çok içerik hazırlanacak, dijital kanallar üzerinden dağıtılacak ve sayı-

sal izleme veya çözücü cihazlar ile izlenecektir. Bu sayısal ortamda rekabet gücünü 
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koruyabilmek için entegre içerik işletim sistemlerinin kullanılması kaçınılmaz hale ge-

lecektir. Bugün sadece Dijital Arşiv Sistemleri olarak anılan bu sistemler, yakın gele-

cekte içerik işletim fonksiyonları nedeni ile temel program hazırlama ortamları olacak-

lardır. İçerik İşletim Sistemleri, prodüksiyon, dağıtım, kataloglama ve arşivlemede iş 

akışlarının sürekli destekleyici kalbi konumuna gelecektir  (TEKİN 2000: 34). 

Bant Reklamlar 

İnternette kullanımı yaygın olan “strip advertising” ya da bant reklamların tele-

vizyonda kullanımı, ABD’de 1970’lı yılların başlarına kadar uzanmakla birlikte, Türki-

ye’de özellikle son birkaç yıldır artan bir yoğunlukla kullanılıyor.  

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yaptığı araştırmaya göre, bant reklamların 

diğer televizyon spotlarından en büyük farkı, reklam kuşağının içerisinde yer almaması, 

herhangi bir televizyon programının içerisinde bir anda görüntüye gelmesi ve program 

akışı durdurulmadan marka ile ilgili mesajın tüketiciye iletilmesi. Bu özelliklerinden 

dolayı da izleyicinin zaplama ile reklamlardan kaçması olanaksızlaştığı gibi, tüketici 

programı izlerken marka ile ilgili bilgiyi de istem dışı olarak alıyor 

(http://www.marketingturkiye.com ). 

Artgroup Başkanı Özgür Sağlam’ın deyişiyle, “Böylelikle kontrol tümüyle kana-

lın eline geçiyor. Yani hedef kitle istese de istemese de reklamı izlemek zorunda kalı-

yor”. 

Araştırmalar, Türkiye’de bant reklamların ağırlıkla kadınlara yönelik program-

larda kullanıldığını gösteriyor. Bunu futbol maçları ve popüler yerli diziler izliyor. Bant 

reklamı en fazla kullanan sektörlerin başında ise sırasıyla gazeteler, telekomünikasyon 

hizmetleri, radyo, TV (program anonsları) ve mobilya geliyor. Gerek ekonomik krizden 

çıkışla birlikte reklam sektörünün de canlanmaya başlaması, gerekse futbol maçları ve 

televizyondaki yeni yayın döneminde yayına girecek yeni popüler programlar nedeniy-

le, diğer reklamlara paralel olarak önümüzdeki günlerde bant reklamların da bir sıçrama 

yapması bekleniyor (http://www.marketingturkiye.com). 

Bant reklamlara ilginin giderek artmasının ardında, öncelikle, izleyicinin 

zaplama alışkanlığını etkisiz kılma amacı yatıyor. İkinci olarak, popüler yerli diziler,  

http://www.marketingturkiye.com
http://www.marketingturkiye.com
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kadın programları ve futbol gibi izleyici sadakatinin nispeten yüksek olduğu ve izleyi-

cinin bilinçli olarak eğlenmeyi seçtiği programlarda bu reklam türünün verdiği mesajın 

“daha fazla” algılandığı yapılan araştırmalarla tespit edilmiş. Örneğin Interpublic 

Group’s adlı bir Amerikan şirketi tarafından yapılan araştırma, söz konusu programlar-

da bant reklamın mesajının, diğer reklam yöntemlerine oranla yüzde 13 daha fazla algı-

landığını ortaya koymuş.Ayrıca, bant reklam, televizyonun diğer türlerinden daha az 

maliyetli ve satın alımı da daha ucuz. Reklam spotlarından ucuz olmasının nedeni, ya-

yınlanma süresinin kısa olmasından kaynaklanıyor. Ancak, burada reklamveren ve rek-

lamcı açısından en önemli nokta, kişi başına ulaşım maliyeti. Universal McCann Genel 

Müdürü Yavuz Özçelik’in ifadeleriyle, “gross rating point” adı verilen kişi başına izle-

me oranı bant reklamlarda, reklam kuşağındakilere göre çok daha yüksek olduğundan, 

“bant reklamın kişi başına maliyeti” oldukça düşük oluyor 

(http://www.marketingturkiye.com). 

Bant reklamların bu özelliklerine karşılık bazı dezavantajları da var. Özetle, bant 

reklamda her şey, ekranın yüzde 20’si ve 8 saniye ile sınırlı. Mesajla ilgili her noktayı o 

8 saniye ve yüzde 20’lik ekranda anlatmak gerekiyor. Ki bu da, “ekstradan” bir yaratıcı-

lık gerektiriyor. Ayrıca, bant reklamlarda ses ve müzik kullanılamaması, mesajın top-

lam algısını düşürüyor. O yüzden de bant reklamın başarısında en büyük yük yaratıcılı-

ğa düşüyor (http://www.marketingturkiye.com). 

Sinema Reklamları 

AC Nielsen’in 2002 Mayıs’ında yaptığı araştırmaya göre, sinema izleyicisinin 

sinema reklamlarından hatırladığı marka sayısı TV’den hatırladığı marka sayısına göre 

15 kat daha yüksek. Sinema reklamlarının bu etkisi, görsel reklamları sadece sinemada 

yapılan alkollü içecek sektörünün araştırmalarınca da doğrulanıyor. 

(http://www.marketingturkiye.com). 

Büyülü atmosferi ile izleyiciyi bir anda içine alan sinema, hedef kitleye doğru-

dan ulaşabilen bir mecra. Bu açıdan reklamverenler için vazgeçilmez bir konumda olan 

sinemanın, Türkiye’deki izleyici oranı da ağırlıklı olarak 18-39 yaş arasında değişiyor. 

Kitlenin büyük bir çoğunluğunu da üniversite öğrencileri ve mezunları oluşturuyor. Bu 

izleyici kitlesi, sinemada reklam yayını sırasında zapping ihtimali olmayan tutuklu bir 

http://www.marketingturkiye.com
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etkinlik içinde. Perdedeki reklamın dev ekran ve yüksek ses kalitesiyle desteklenen et-

kisi de bundan dolayı çok yüksek (http://www.marketingturkiye.com).  

Fida Film Genel Koordinatörü Selma Yalaman’a göre sinemalar; perde reklamı-

nın yanı sıra ürün ve hizmetlerin tüketici ile birebir-interaktif olarak buluşabileceği bir 

mecra ortamı da sunuyor.(http://www.marketingturkiye.com) Sinema mecrası, özel 

izleyici profili nedeniyle imaj ve konumlandırma çalışmalarının desteklendiği, fiyat 

avantajı nedeniyle uzun soluklu ve bölgesel bazlı kampanyaların kullanılabildiği, bir 

dağıtım kanalı olarak ön plana çıkan büfe satışlarıyla ayrıcalıklı bir satış noktası avanta-

jı sunan bir mekan olarak da değerlendirilebilir. Mecranın özel hedef kitlesi nedeniyle 

özellikle bu hedef kitleye ulaşmaya çalışan markaların medya mix’lerinde vazgeçilmez 

bir mecra konumunda olduğunu söyleyen Yalaman, son yıllardaki sinema reklamcılığı-

na yatırım yapan markalara bakıldığında bu ayrımın çok net şekilde görüldüğüne dikkat 

çekiyor: “Teknoloji yatırımı yapan, yeni ürün yelpazesiyle farklı segmentlere yönelen, 

söyleyecek sözü olan tüm marka ve hizmetler bir şekilde sinema reklamları ve sinema 

içi aktivitelerle bu mecrada yerini alıyor” (http://www.marketingturkiye.com). 

Sinema reklamcılığını, görsel kalitesi yüksek, hedef kitleye doğrudan hitap eden 

bir reklam türü olarak tanımlayan AFM Fitaş Genel Müdürü Mehmet Altıoklar; “Sine-

ma reklamlarının akılda kalıcılığı diğer mecralara göre daha yüksektir” diyor.Yapılmış 

ve yayınlanmış araştırmalara göre sinema reklamları ile ilk hatırlanan marka sayısı, 

TV’de hatırlanan marka sayısına göre 1.5 kat daha yüksek. Sinema izleyicilerinin yüzde 

98’inin sinemada yayınlanan reklamlardan en az birini hatırladığına dikkat çeken 

Altıoklar’a göre, sinema reklamcılığı reklam verenlere, bölgesel planlama sunup, ger-

çek hedef kitleyi seçme imkanı veriyor. Görüntü açısından yüksek etki yaratarak izleyi-

ciye kaçma şansı tanımıyor (http://www.marketingturkiye.com).  

4. VIRTUAL REALITY ( SANAL GERÇEKLİK ) 

Sanal gerçeklik, yaşadığımız fiziksel dünyada algıladığımız duyumlardan ayırt 

edilemeyecek duyumları bilgisayar ortamında elde etmeyi amaçlar. Böylelikle, bilgisa-

yar ortamında tüm duyularla (görme, dokunma, koku alma, işitme ve tat alma) algılana-

bilen bir dünya yaratılır. Bu dünyanın yaratılması için kullanılan teknoloji görülemezdir 

http://www.marketingturkiye.com
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ve insan davranışlarına uyarlanmıştır.  Bu yolla sanal gerçekliği deneyen insanların do-

ğal davranmaları sağlanabilmiştir (CAMGÖZ, 1998: 72) 

İngilizce’deki "Virtual Reality" kavramının karşılığı olan sanal gerçeklik tekno-

lojisinin çıkış noktası, 1920'lerde yapılmış bir çalışmaya dayanır. 1920 sonlarında 

Edwin Link; fazla yer kaplayan taşıt simülatörleri yerine, başa takılan ve aracın için-

deyken sözkonusu görüş durumunu yansıtan "Head Mounted Display", yani başa takı-

lan gösterici fikrini ortaya atmıştır. 1960'lı yılların başında ise "Phillco" şirketi kapalı 

devre televizyon yayını yardımıyla ilk başa takılı göstericinin denemesini yapmış, an-

cak elde edilen görüntü kalitesi yetersiz olmuştur. 1960'lı yılların başında televizyon 

yayını olarak denenen sistem, günümüzde üç boyutlu bilgisayar animasyonlarının yar-

dımıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (ERYALÇIN, 1994: 21). 

5. SANAL GERÇEKLİK VE SİNEMA 

5.1. Teknoloji, Sinema ve Görsel Efektler 

Şaşırtıcı  sahnelerin olduğu bir sinema filmi seyretmek çoğumuz için heyecan 

vericidir. Robotların kol gezdiği, dinazorların şehri yıkıp yaktığı, uzaylıların dünyamızı 

istila edip lazer silahlarıyla ortalığı birbirine kattığı filmler her dönemde çekilmiş ve 

sinema izleyicisinin beğenisini kazanmıştır. Gelişen teknoloji bu tip filmlerdeki şaşırtıcı 

sahnelerin akıl almaz boyutlara ulaşmasına olanak sağlıyor. Artık bir sahnenin çekile-

bilmesi için, o sahnenin hayal edilebilir olması yeterli. Bu görsel ziyafeti teknolojiyle iç 

içe olan görsel efektlere borçluyuz. 

5.2. Görsel Efektin Beyaz Perdedeki Serüveni 

Görsel efektler sinemanın vazgeçilmezlerindendir ve neredeyse sinemayla bir-

likte doğmuştur. İlk görsel efekt 1895 yapımı “The execution of Mary Queen of Scots” 

filminde yapılmıştı. Kraliçenin idam sahnesinde giyotinin tam ineceği anda çekim dur-

duruldu. Mary Queen'i canlandıran oyuncunun yerine, kuklası konuldu. Bu arada sah-

nedeki diğer oyuncular kımıldamadan beklediler. Kamerada da en ufak bir oynama ol-

madığı için, sahne kaldığı yerden çekilmeye devam edildiğinde kesintisiz bir görüntü 

elde edildi. Bu tekniğe “substitution shoot” (yerine koyma efekti) denir. Bu efekt daha 

sonra sinemada sıkça kullanılan bir efekt haline geldi. İnandırıcılığı düşük ve 
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farkedilmesi kolay olmasına rağmen, basit bir şekilde yapılabilmesinden dolayı günü-

müzde de görsel efekt kaygısı taşımayan çekimlerde kullanılan bir tekniktir 

(http://www.biltek.ieee.metu.edu.tr/arsiv/kis2004). 

Bir diğer basit görsel efekt tekniği ise “multiple exposure” (çoklu çekim)dir. Bu 

teknikte amaç, aynı oyuncunun bir sahnede birden fazla karakteri canlandırmasını sağ-

lamaktır. Bu efekt Yeşilçam’da da sıkça kullanılan bir metottu. Objektifin bir yarısı ışık 

geçirmeyecek şekilde kapatılırken diğer yarısıyla çekim yapılır. Böylece ışık görmeyen 

taraf  pozlanmaz. Oyuncu rolünü objektifin ışık gören yarısında yapar. Ardından kaset 

başa sarılır ve bu kez de objektifin diğer tarafı kapatılır. Böylece ilk çekimde pozlanan 

taraf korunmaya alınmış olur. Bu kez de diğer yarıda çekim yapılır. Sonuçta iki ayrı 

görüntü kamera üzerinde birleştirilmiş olur. Bu yöntemde en önemli sorun zamanlama-

dır. Ayrı çekimlerdeki görüntülerin, filmin akışı içerisindeki hareketlerde,diyaloglarda 

birbirini tamamlayacak şekilde koordinasyon sağlayabilmesi için çok titiz bir zamanla-

ma çalışması gerekmektedir. Ancak bu çekim tekniğinde, çekim boyunca kameranın 

sabit kalması gerektiğinden hareketli sahnelerin bu şekilde çekilmesi mümkün değildir 

(http://www.biltek.ieee.metu.edu.tr/arsiv/kis2004). 

1954 yapımı ilk Godzilla filmi (Gorija) japonlar tarafından “stop-motion” (hare-

ketsiz çekim) teknolojisi kullanılarak çekildi. Bu film için minyatür bir kent ve bir 

Godzilla kuklası yapıldı. Bu yöntemde çizgi film mantığı geçerli olduğundan, 

Gorija'nın çekimlerinde de çizgi filmlerde olduğu gibi her 1 saniyelik çekim için 24 

kare görüntü alındı. Her iki kare arasında Godzilla kuklasının konumu set ekibi tarafın-

dan değiştirildi ve elde edilen kareler ard arda eklenerek hareketli görüntüler oluşturul-

du. Film, yakın çekim teknikleri uygulanarak çekildiğinden Godzilla gerçek bir şehirde 

dolaşıyormuş görüntüsü elde edilmiş oldu. Stop-motion'da 1-2 dakikalık bir sahne için 

bile aylar süren bir emek gerekir (http://www.members.aol.com/vitalix/sm-

process.html). 

Çekimler esnasında yapılacak en ufak bir hata bütün emeğin bir anda boşa git-

mesine neden olacağından bu tekniğin kullanıldığı filmlerde, fondaki hareketsiz cisim-

ler genellikle yere sabitlenir. Bu tekniğin bir diğer dezavantajı ise netlik problemidir. 

Normalde hareketli bir cismi ekrandan izlediğinizde görüntü kaybı yaşarsınız. Netlikte 
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ufak bir sapma olur. Buna fluluk denir ve en güzel örneği futbol maçlarındaki ağır çe-

kim görüntüleridir.Bu çekimlerde görüntü kaybı çok açık bir şekilde hissedilir. Bir o-

yuncunun şutunu ağır çekimde izlediğinizde topun flu bir görüntüye sahip olduğunu 

kolaylıkla farkedebilirsiniz. Ekrandan izlediğiniz tüm hareketlerde böyle bir görüntü 

kaybı olduğundan, eğer bir harekette fluluk yoksa bu size garip gelir ve çekimin normal 

olmadığını anlarsınız. Son dönemde özel televizyonlar fluluğu engellemek için “super 

slow motion” kameralarını kullanmaya başladı. Bu kameralar saniyede 24 kareden çok 

daha fazla görüntü çekerek ağır çekimde fluluğun azalmasını sağlıyor ve görüntü netle-

şiyor. Stop-motionda karakterlerin hareketleri eşzamanlı olmadığından görüntü kaybı 

yoktur ve bu da inandırıcılığın azalmasına sebep olur. Çekim zorluğu ve fluluk sorunu 

nedeniyle stop-motion tekniği zamanla gelişerek yerini “Go-motion”a (hareketli-

çekim)bıraktı.Bu teknikte otomatik maketler istenen hareketi yapıyordu. Böylece çe-

kimler çok daha kolay bir hal alırken, hareketlerde de devamlılık sağlandığından inandı-

rıcılık için gerekli olan görüntü kaybı da elde ediliyordu. Ama bu kez de maketlerin 

hareket kabiliyetleri sınırlanıyordu (http://www.members.aol.com/vitalix/sm-

process.html). 

Gelişen teknolojiyle birlikte, filmlerde uzaktan kumandalı maketler istenen ha-

reketleri istenen hızda yapabilmeye başladı. Bunun en çarpıcı örneği 1975 yapımı Jaws 

filmi oldu. Bu filmde köpek balıkları uzaktan kumandalı maketlerle yönetiliyordu ve 

hareketlerin inandırıcılığı iyice artmıştı. Bilgisayar Grafikleri ve Animasyon Teknoloji-

si...1977 yapımı “Star-Wars” bilgisayar grafiklerinin ilk kez kullanıldığı film olma özel-

liğiyle devrim yarattı. Bu filmde araçların hareketlerinin çekiminde değişik bir teknik 

uygulandı .Yeşil bir fonun önünde yapılan çekimlerde; kamera, sabit duran bir aracın 

üzerinde kayarak bağıl hız yaratan bir görüntü elde etti. Bu görüntü bilgisayar ortamın-

da, asıl fonla birleştirilince ortaya çok kaliteli ve hızlı efektler çıktı .Bu teknik aynı za-

manda yeterli görüntü kaybını da sağlıyordu. Çekimlerde yeşil bir fon kullanılmasının 

nedeni ise, filmde kullanılacak olan karakterlerin fondan dekupe (optik olarak kesilme) 

edilmesinde kolaylık sağlamasıdır. Dekupe edilen karakterler asıl fonla birleştirilir ve 

istenen sahne elde edilir (http://www.members.aol.com/vitalix/sm-process.html). 

80'li yıllarla birlikte bilgisayar grafikleri ve animasyon teknolojisi çekimlerde 

daha sık kullanılmaya başladı. Terminatör(1984) ve Geleceğe Dönüş(1985) filmleri 
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dönemine göre oldukça iyi görsel efektleri olan filmlerdi. Özellikle Terminatör filmin-

deki likit metal karakterlerin oluşturulması için kullanılan bilgisayar grafikleri döne-

minde oldukça ilgi görmüştü ve bu  karakterlerin çekimi tamamen grafik destekliydi 

(http://www.members.aol.com/vitalix/sm-process.html). 

“Jurassic Park” (1993) maketlerle, bilgisayar grafiklerinin birlikte kullanıldığı 

en çarpıcı örneklerden biridir. Bu filmde gereken yerlerde ustaca uygulanan çekim tek-

nikleri sayesinde maketler gerçekçi bir şekilde görüntülenirken, maketlerin kullanıla-

madığı, özellikle hareketli sahnelerin çekiminde animasyon ve grafik teknolojisi bu 

açığı çok iyi kapatıyordu. Artık teknoloji o kadar gelişmişti ki filmlerde bir zamanlar 

hayalbile edilemeyen görüntüler elde edilmeye başlandı. ”Toy Story” (1995) kahraman-

larının tümü bilgisayar grafiği olan ilk film oldu. Yine ”Titanic” (1997) unutulmayacak 

sahnelerini görsel efekt teknolojisine borçluydu. Sonuçta 90'larla beraber inandırıcılığın 

iyice arttığı, neyin gerçek, neyin grafik olduğunun anlaşılamadığı filmler yapılmaya 

başlandı (http://www.members.aol.com/vitalix/sm-process.html) 

90'lı yılların sonunda ise Matrix filmi ile artık istenilen her türlü görsel efektin 

yapılabileceği belki de kanıtlanmış oldu. Bu filmin çekimleri için o güne kadar hiç kul-

lanılmamış teknikler uygulandı .Mesela Neo'nun o meşhur, kurşunlardan  kaçma sahne-

sinin çekimleri için yüzlerce kamera görüntünün akacağı doğrultuda yan yana yerleşti-

rildi. Bu kameralar saniyede 1200 kare görüntü alabilen, film için özel üretilmiş kame-

ralardı .Yeşil bir fonun önünde çekimler yapıldı .Çekimin ardından her bir kameradan 

belirli sayıda kare alınarak bu kareler ard arda sıralandı.Böylece  izlediğimiz sahnede 

Neo, ağır çekimde kurşunlardan kaçarken, kamera onun etrafında hızlı bir şekilde dö-

nüyordu. Aslında ortada dönen bir şey yoktu. İzlediğimiz görüntü yan yana bulunan 

kameralarla elde edilen görüntülerin ard arda akmasıydı. Bu görüntüler asıl fonla birleş-

tirilince, film vizyona girdiğinde olay yaratacak sahneler elde edilmiş oldu 

(http://whatisthematrix.warnerbros.com/). 

Yine filmin başında Trinity'nin polislerle kapıştığı sahnenin çekimi de aynı tek-

nikle yapılmıştı. Bu sahnede oyuncunun havada asılı kaldığı anda kameranın onun  etra-

fında 360 derecelik bir dönüş yapması gerekiyordu. Çekimde, oyuncu halatlar yardı-

mıyla havada asılı tutuldu. Onun etrafını çeviren kameraların aynı anda çektikleri gö-
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rüntüler alındı ve ard arda eklenerek görüntünün akması sağlandı. Böylece sorunsuz bir 

şekilde, zamanın donup, kameranın karakterin etrafında dönüyor görüntüsü elde edildi. 

Aynı sahne tek kamerayla karakter havada asılı tutulurken de çekilebilirdi ancak bu 

durumda zamanın donduğu hissi tam olarak verilemezdi. Çünkü çekim esnasındaki en 

ufak bir oynama, karakterlerin üzerindeki giysilerdeki en ufak bir kırışma kusursuzluğu 

bozabilirdi. Bu tekniğin adı “flow-motion” teknolojisidir ve ancak yüksek teknolojili 

kameralar yardımıyla yapılabilir. Matrix'in ardından “Flow-motion” tekniği bir çok 

filmde kullanıldı. Böylece Matrix görsel efekt konusunda yeni bir çığır açmış oldu( 

http://whatisthematrix.warnerbros.com/) 

“Motion-capture” teknolojisi çizgi karakterlerin canlandırılmasında kullanılan 

bir tekniktir. Bu teknikte vücudunun belirli yerlerine elektronik algılayıcılar yerleştiri-

len bir oyuncu, çizgi karakterin yapması gereken hareketleri yapar. Bu hareket, grafik 

ortamına taşınır ve dijital olarak kaydedilir. Kaydedilen görüntü iskelet olarak kopya-

landıktan sonra, ayrıntılı bir şekilde çizilmiş olan çizgi karakterler bu iskeletle  birleşti-

rilir. Böylece karakterin hareketlerinin gerçek hayattaki inandırıcılığa sahip olması sağ-

lanır. Bunun en büyük örneği Yüzüklerin Efendisi-İki Kule filmindeki “Gollum” karak-

teridir. Gollum tamamen dijital teknolojiyle yaratılan bir karakter olmasına rağmen, 

hareketlerini canlandıran profesyonel bir oyuncu “Andy Serkis”dir. Motion-capture 

teknolojisi günümüzde o kadar gelişti ki oyuncunun dudaklarının etrafına yerleştirilen 

alıcılar sayesinde, çizgi karakterin, konuşmasına uyumlu dudak hareketlerine sahip ol-

ması sağlanabiliyor (http://whatisthematrix.warnerbros.com/). 

5.3. Görsel Efekt Bir Sanattır 

Görsel efekt bir filmdeki inandırıcılık için oldukça önemlidir ancak şunu belirt-

mek gerekir ki hiçbir görsel efekt sinema filmini çekici kılmak için yeterli değildir. Se-

naryo, oyunculuk, müzikler, ses efektleri vs. Hepsinin güzel bir uyumu içerisinde kulla-

nılan görsel efektler film için iyi bir artı olabilir. Mesela felsefi konusuyla ve efektleriy-

le çok beğenilen Matrix'in ardından çekilen Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions 

filmleri sinema severler tarafından görsel efekt üzerine kurulu olmasıyla eleştirilmişti. 

Vizontele filminde flying-cam'in aşırı şekilde kullanılması yine izleyicilerin tepkisine 

yol açmıştı. Kısacası görsel efektin, inandırıcılığı kadar, filmin doğal akışı içerisinde, 
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doğru yerde kullanılması da önemlidir. Teknolojinin sinemadaki uzantısı olan görsel 

efektler ancak bu şekilde kullanıldığı zaman başlı başına bir sanat dalı olarak kabul edi-

lebilir. Artık teknolojinin beyaz perdede yansıtılabilecek konuları sınırladığı günler çok 

geride kaldı ( http://www.biltek.ieee.metu.edu.tr/arsiv/kis2004 ) 

6. SANAL GERÇEKLİK VE REKLAM 

Sanal gerçeklik zamanla elektronik alışveriş dünyasına da girecektir. Bunun na-

sıl olacağını algılamak için çok fazla bir hayal gücüne gerek yoktur. Basit bir düzeyde 

müşteriler almak istedikleri malları, örneğin giysileri evlerinde, bilgisayarların üreteceği 

kendi görüntüleri üzerinde deneyebileceklerdir. Sonra da televizyon ekranını seyretmek 

yerine, sanal gerçeklikte bir kaskı ve eldivenleri deneyebilecek ve seçimlerine uygun 

mağazalara girebileceklerdir. Bunun içinde sanal koridorlardan geçip; sanal malları, 

inceleyip; sanal satış elemanlarına danışabileceklerdir (TOMKINS, 1994: 28). 

Sanal gerçeklik yarının dünyasında günlük hayatımıza girmeye adaydır. Sanal 

gerçeklik en gelişmiş bilgisayar teknolojilerinden biridir. Bilgisayar kullanılarak nesne-

lere gerçeklik kazandırılabilmektedir. Nesnenin hacmine özel programlar sayesinde elle 

tutulur gözle görülür duruma getirilerek üçüncü boyut kazandırılmaktadır. Bu teknik 

özellikle bilim kurgu filmlerinde çok kullanılmaktadır. Gerçekte olmayan bir nesneye 

hacim ve hareket  kazandıran bu sistemle bilgisayar kullanıcısı bütünleşmektedir 

(İMANÇER, 1998: 106). 

Sanal gerçeklik sağlık, mimari, inşaat, turizm, eğlence ve spor gibi alanlarda ol-

duğu kadar reklamcılıkta da kullanılabilecektir. Aslında her biri ayrı ayrı bu teknolojiyi 

kullanabileceği gibi; bir bütün olarak da sanal gerçeklikten yararlanabileceklerdir. Bir 

inşaat mühendisi, binayı önce üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında inşa edip, nerede 

kaç işçi ve makina kullanacağını hesaplayabilecektir. Reklam alanında da inşaat henüz 

bitmeden; hatta başlamadan önce, üç boyutlu görüntüleme yoluyla, bina alıcıya gezdiri-

lebilecek; hatta satılabilecektir. Sanal gerçeklik olgusu ile yapılan reklam, yalnızca in-

şaat alanıyla sınırlı kalmayacaktır. Özellikle otomotiv sektöründe, tüketicinin ihtiyacı 

olan araçları üretebilmek amacıyla sanal gerçeklik olgusunun kullanılması planlanmak-

tadır (ERYALÇIN, 1994: 25). 

http://www.biltek.ieee.metu.edu.tr/arsiv/kis2004
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7. DİJİTAL TELEVİZYONDA REKLAM 

7.1. Dijital TV’de Sunulan İmkanlar 

Dijital televizyon hizmetlerindeki gelişim ile, izleyiciler evlerinde oturdukları 

yerden haftalık alışverişlerinden yeni bir ev satın almaya kadar her türlü siparişi vere-

bilmekte, hesaptan hesaba para yatırma, fatura ödeme, borç alma gibi banka işlemlerini 

yapabilmekte, sinema, tiyatro, tatil rezervlerini gerçekleştirebilmektedir (YENGİN, 

1994: 20). 

Dijital televizyonla yaratılan sayısız kanal kapasitesi ve analog televizyon yayın-

larında görülmeyen program ve yayın anlayışı kablolu sistemlerin özgün programlar 

hazırlamasına neden olmuştur. İlk elde hava durumu, haberler, borsa hareketleri sınıf-

landırılmış, reklamlar, kamusal duyuru kanallarından oluşan otomatik kanallar hizmete 

girmiştir. Dijital sistemlerde, iki yönlü iletişimde mümkün olmaktadır. Burada izleyici-

ler aktif durumdadır.İzleyicilerin tepkileri çıkış noktasına ulaştırılmakta, karşılıklı etki-

leşim sağlanmaktadır. Bu yöntemle verilen belli başlı hizmetler şunlardır (STER-

LİNG’den a.k.t. RİGEL, 1991: 107): 

- İzleyicilerin programlara katılmasını ve belli konularda görüş bildirmesine o-

lanak sağlayan servisler, 

- Alışveriş için mağazalara yapılan bağlantılar ile izleyicilerin şahsen gitmesine 

gerek kalmadan, istediği malı ısmarlamasına ve satın almasına olanak sağlayan servis-

ler, 

- Bankaya gitmeden fatura ödeme, hesaptan hesaba para aktarma, borç alma gibi 

banka işlemlerine olanak sağlayan servisler, 

- İzleyicilere bilgisayarlı video oyunları satın almalarını gerektirmeden, çıkış 

noktasından kablo ile ulaştırılan video oyunları servisleri, 

- Yazı ya da grafik biçimindeki bilgi servisleri, 

- Eğitim programları ve yetiştirme, geliştirme kursları sunan servisler. 



 

 74 

7.2. Dijital Televizyonda Reklam ve Tanıtım Programları 

Etkileşimli reklam programları senaryosundan, çekimine, kurgusuna, yayınına 

kadar, özel olarak hazırlanmaktadır. Hedef kitlesi ve bu kitleden gelebilecek, her türlü 

yansıma (soru, istek, detay bilgisi) düşünülerek, hazırlanan programlar ayrıca farklı 

iletişim kanallarına, erişim olanaklarına göre de düzenlenmektedir. Bu teknikte reklamı 

yapılacak ürünün, görsel işitsel tanıtımı, tekst, grafik, canlı görüntü kullanılarak yapıl-

makta, ürünle ilgili her türlü, fiyat renk ve ölçüt bilgileri, detaylandırılmakta ve en son 

kademede ise ürünün satışı için ödeme, satın alma bilgileri yüklenerek, izleyicinin ürü-

nü, anında satın alabilmesi mümkün olmaktadır (DURMAZ, 1999b: 339). 

Dijital TV'de interaktif döneme geçiş tam olarak sağlandığında görüntülü telefon 

iletişimi, ev bankacılığı, seyredilen kadar ödeme gibi avantajlar söz konusudur. Konu-

muz açısından bunlardan daha önemli görünen evden alışveriş de bu yeni imkanlar ara-

sındadır. Bu hizmet izleyicilere ekran katalogları ve sanal mağazalar aracılığıyla ürün 

ve hizmet satın alma imkanı tanımaktadır. İzleyici ürün/hizmet hakkında ses, görüntü, 

hareketli resim, metin ve grafik formlarında detaylı bilgi alabilmekte; seçimin yaptıktan 

sonra ödemesini Kablo TV şebekesine bağlı olan set üstü cihazı ile yapmaktadır (TU-

NA, 1999: 18). 

Bu karşılıklı etkileşimli dönemin ilk zamanlarında tipik bir evden alışveriş kana-

lı müşterilerine farklı mallar satan dükkanların bulunduğu elektronik bir alışveriş mer-

kezine girme olanağı sağlayacak, müşterilerin girmek istedikleri dükkanı seçebilecek; 

kendilerini ilgilendiren  bölümü belirleyerek; bakmak istedikleri malların olduğu tarafa 

yönelebilecekler ve ürünle ilgili olarak almak istedikleri bilgiyi edindikten sonra, sipariş 

vermek için bir düğmeye dokunabileceklerdir.(Tomkins ,1994: 28), Tomkins, bu aşa-

maya erişildikten sonra çok geçmeden sistemin, alışveriş alışkanlıklarına göre kullanıcı-

ların kişisel profillerini belirleyen, daha gelişmiş bir düzeye geçebileceğini, örneğin 

kullanıcıların ölçülerini hemen öğreneceğini ve uygun ölçülerde giysi almalarını sağla-

yacağını da varsaymaktadır. 

Tam etkileşimli, reklam, tanıtım, satış programı yayıncılığında, yayın merkezleri 

güçlü video sunucularla donatılmış olup, bu sunucuların görüntü yüklenmesi, reklam 

veren şirketlerin istemlerinden anında ya da önceden yapılmaktadır. Reklam veren şir-
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ketlerin program üretim merkezlerindeki video sunucular yüksek hızlı iletim ağları ile 

etkileşim verileri işleme merkezlerine ve yayın merkezlerine bağlanırlar. İzleyiciler, 

geri dönüşüm kanalı olarak, telefon hatlarını kullanırlar. Ancak izleyicilerin geri dönü-

şüm bilgileri, “seçme, atama, arama, onaylama” gibi oldukça düşük kapasitelidir 

(DURMAZ, 1999b: 340). 

Analog televizyonda karlı ve parazitli görüntülerin üstesinden gelmek zordur. 

Dijital televizyon karlı ve parazitli görüntüden etkilenmez.Çünkü sinyali direkt olarak 

alması ve hafif bir gecikmeyle yansıtması bunu engelleri. Ancak elektrikten dolayı 

meydana gelen parazitlerden etkilenir (www.sbhifi.com.au/digitaltv). 

Birçok insan fırsat buldukça televizyonundaki kanallar arasında gezinir. Bu 

analog televizyonlarda parazitlenmeye sebep olur. Başka bir şekilde açıklamak gerekir-

se analog televizyonlar bu gezinme sırasında çevredeki küçük elektrik kıvılcımlarının 

oluşturduğu radyo sinyallerinden etkilenir. (elektrik motorları, güç kaynakları vs.) Fakat 

dijital televizyonlar sadece dijital sinyalleri kabul eder ve parazitlenme görülmez 

(www.sbhifi.com.au/digitaltv). 

Daha ayrıntılı olarak kazanımları şöyle sıralayabiliriz (DURMAZ  1999: 4-5): 

Daha kaliteli görüntü ve ses getirmiştir. 

Uydu üzerinden ve kabloda yapılan yayınların, taşıdığı kanal kapasitesini arttır-

mıştır. Uydu aktarıcısından (transponder), sadece 1 analog TV kanalı yayını yapılabilir-

ken, dijital teknoloji aynı aktarıcıdan daha kaliteli olarak, 4 ayrı TV kanalının yayın 

yapabilmesini sağlamış ve bu da 4 kat daha fazla izleyici ve 4 kat düşük yayın maliyeti 

getirmiştir. 

Analog yayınlarda atmosferik şartlardan ve iletim ağı hatalarından dolayı oluşan 

parazitlerin, gürültülerin giderilmesi mümkün olamamasına karşın, dijital yayın tekno-

lojisinde, her türlü parazit ve gürültü giderilerek çok daha temiz ve hatasız iletişim sağ-

lamak mümkündür.  

Analog görüntü ve sesin kaydında ve iletiminde meydana gelen kayıplar dolayı-

sıyla, tekrarlanması, dağıtılması ya da kopyalanmasında kalite düşmektedir. Dijital gö-
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rüntüde ise neredeyse sınırsız sayıda kopyalama ve farklı iletim ağlarına aktarma, ka-

yıpsız ve kalite düşmesi olmadan yapılmaktadır.  

Dijital yayıncılıkta, görüntü ve seste olan tekrarlar, gereksiz bilgiler kaldırılarak 

yapılan sıkıştırma sonucu, bilgilerin daha dar bir bantta, frekansta iletilmesi mümkün 

olup, kablo TV kanal kapasitesini en az 4 kat arttırabilmektedir.  

Dijital yayıncılıkta, dijital kodlu görüntü ve sesler, mevcut tüm iletim ağlarına 

(kablo TV, uydu ve yer yayını) uyumlu olması yanında, internet gibi geleceğin, yaygın 

iletişim standartlarında da iletilmesi mümkün olmaktadır.  

Dijital yayıncılık teknolojisi kendi yapısının doğal bir gereği olarak, etkileşimli-

liği, (Interactivity) ve karşılıklı veri iletimini getirmektedir.  

Dijital görüntü ve ses yayıncılığında, kullanıcılara, izleyicilere yönelik ek bilgi-

ler, trafik, hava durumu, borsa ve spor bilgileri, teletex verileri ya da altyazı şeklinde, 

kullanıcını talebine bağlı olarak gönderilebilirken, istenirse 2 ayrı dilde film yayını, ya 

da 4, 5 kanallı müzik yayını yapılabilir.  

Dijital yayıncılığın bu özelliği sayesinde, normal görüntü ve sesin yayında, da-

kikada onlarca sayfa metin gönderilerek, izleyicinin ilgilendiği her konuda bilgilendi-

rilmesi mümkündür. Örneğin bu yöntemle, günlük bir gazetenin tüm sayfaları, resimleri 

ile birlikte, birkaç dakika içinde aboneye gönderilerek, abonenin alıcı ünitesinin hafıza-

sına kayıt edilir ve abone istediği zaman bu elektronik gazeteyi okuyabilir.  

Dijital yayıncılık, isteyene istediği programı seçme şansını verirken, yayın mer-

kezinden, izleyici talebine bağlı olarak, farklı programlar, farklı abonelere doğrudan 

yönlendirilebilmektedir.  

Dijital yayıncılık teknolojisi bu özellikleriyle farklı kullanım alanları yaratıp 

mevcut alanların, eğitim, eğlence, alışveriş, bankacılık ve haber vermedeki etkilerini ve 

düzeylerini yükseltmektedir. (Örneğin; izleyici haberlerin yayını anında istediği bir ha-

berin detayını alt yazı olarak ekrana çağırabilir.) 

Dijital yayıncılıkta görüntü sinyali, izleyicinin talebine göre farklı ekran çerçeve 

oranlarını 4:3 ya da 16:9 seçme şansı vermektedir. 
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Uydu ya da kablo üzerinden yapılan, birleştirilmiş dijital kanal yayını ile izleyi-

ciler spor karşılaşmalarını saha içinde istediği noktadan, kale arkasından ya da orta nok-

tadan izleyecek şekilde, anında seçebilmektedir. Boks karşılaşması ya da benzeri bir 

etkinliği, istediği detayda ve istediği açıdan izleme imkanını bulabilmektedir. 

Kısacası dijital TV yayıncılığı evlerimizdeki Televizyonu “aptal kutusu” olarak 

nitelenmesine sebep olan tek yönlü pasif bir izleme aracı olmaktan çıkarıp, her yönüyle 

izleyiciyi etkinliğin içine aktif biçimde katan bir iletişim ortamı, etkileşim ortamı ya-

ratmaktadır.
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EKLER 

EK 1: ÖRNEK TV REKLAMLARI 

1. ‘ÇELİK’ 

Geçtiğimiz aylarda yayına giren Arçelik reklamları televizyonlarda büyük ilgi 

görmektedir. Bu reklamlarda yer alan Çelik karakterinin tasarım ve uygulamasını ger-

çekleştiren anima bu çalışmalarında discreet'in 3ds max ve combustion yazılımlarını 

kullanmıştır. 

Çelik’in Modellenmesi 

“İlk aşamada Arçelik'in reklam ajansı Y&R Reklamevi'nin istekleri doğrultu-

sunda Çelik karakteri için yüzlerce robot eskizi çizilir. Ortaya çıkan çizimlerden çamur 

modeller hazırlanır. Bu noktadan sonra seçilen çamur modelin fotoğrafları çekilerek, 

3ds max içerisinde modelleme çalışmalarında referans olarak kullanılmak üzere bilgi-

sayar ortamına aktarılır. Daha sonra Çelik'in görünümünü netleştirmek ve karakter çiz-

gilerini oluşturmak amacıyla çeşitli revizyonlar yapılır. Kaba model oluşturulduktan 

sonra "Edit Mesh" değiştiricisi (modifier) kullanılarak model yüzeyi detaylandırılır. 

Modelin dokularını (Texture) oluşturmak için "UVW Map" değişiricileri atanmış yü-

zeylerin malzemeleri 2B bir grafik programında boyanır ve detaylandırılır. Model yü-

zeylerinin detaylandırılmasına ilave olarak bazı ufak yüzey detayları için kabartma 

(Bump Map) ve yansıma (Reflection Map) gibi özel dokular boyanır. Çelik'in malzeme 

tanımlamasında ise ağırlıklı olarak "Raytrace" malzeme tipi kullanılmıstır, bu süreçte 

"Multi/Sub-Object" malzeme tipi de kullanılarak modeli bölmeye gerek kalmadan farklı 

parçalarına farklı malzemeler tanımlanır. Bu işlemlerin sonunda Çelik canlandırmaya 

hazır konuma gelmiştir.  

Çelik modeli hakkında bazı sayısal bilgiler:  

Model toplam 86 parçadan oluşuyor  

Model 1.278.168 yüzey kontrol noktasına (Vertex) sahip  
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Model 56 adet farklı malzeme tanımı içermektedir  

Çelik'in sadece modeli 16,5 MB  

Üzerindeki dokular (Map) 74,2 MB  

Reklamlarda görülen her bir karenin kaplama (Render) süresi ortalama 17 daki-

kadır. 

Toplam üretilen dijital içerik 250-300 Gigabyte arasında 

(http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete, 10.05.2004)” 

 

 

 

 

Canlandırma  

Canlandırma sürecinde 3ds max eklentisi character studio kullanılmıştır. İlk a-

şamada Çelik'i canlandırmada kullanılacak "Biped" iskelet sistemi oluşturulur ve Çelik-

'in içine yerleştirilir. Daha sonra Çelik modeline "Physique" değiştiricisi uygulanarak 

model iskelet sistemine bağlanır. Canlandırmaya başlamadan önceki süreçte Çelik'in 

karakterini tanımlayan doğal hareketler belirlenir. Canlandırma sürecine başladıktan 

http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete
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sonra ise Çelik tamamen anahtar kareler (Keyframe) ile canlandırılır. Bu süreçte Çelik'i 

seslendiren Özkan Uğur'un dublaj denemeleri esnasındaki vücut ve yüz hareketleri ka-

meraya kaydedilerek canlandırma sürecinde referans olarak kullanılır. 

(http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete, 10.05.2004)” 

 

Sahnelerin Oluşturulması 

Reklamlardaki canlı görüntüler 35mm filme çekilmiştir. Filmde Çelik'in, bulun-

duğu mekan ile uyumlu bir görselliğe sahip olabilmesi için, çekimlerde etraftan gelen 

yansımalar, ışık ve gölge değerleri için 1/1 ölçekli (96cm. boyunda) bir Çelik maketi 

yapıldı. Çekim esnasında bu maketten alınan görüntüler birleştirme (Compositing) ve 

post-prodüksiyon çalışmalarında referans olarak kullanılmıştır. Ancak Çelik'in içinde 

yer alacağı mekanlar, çok detaylı olmayan bir şekilde bilgisayar ortamında modellendi 

ve film setinde çekilen görüntüler bir boyama programında birleştirilip rötuşlanarak bu 

sanal mekana kaplandı. Yine çekimler sırasında kurulan aydınlatma elemanlarının ko-

numları ve şiddeti, dijital kameralarla kaydedilmiş ve referans olarak kullanılmıştır.  

Kamera 

Filmde kullanılan lens değerlerini ve kamera konumunu belirlemek için 3ds 

max'in otomatik perspektif çakıştırma aracı olan "Camera Match" kullanılmış. Bu araç 

sayesinde gerçek görüntüler ile 3ds max içerisinde oluşturulan kaplamalar aynı pers-

pektife oturtulmuştur.  

http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete


 

 81 

Işıklandırma 

Çekim setinin aydınlatma düzenine ait referans bilgiler, 3ds max sahnesinin ay-

dınlatmasında referans olarak kullanılmış. Bu bilgiler doğrultusunda doğru konumlara 

yerleştirilen ışıklar sayesinde, Çelik, içinde bulunduğu ortamda gerçekten varmış gibi 

canlandırılır. Işıklandırma aşamasında 3ds max 5 ile gelen yeni "Advanced Lighting" 

araçları kullanılmış. Bu aydınlatma aracı sayesinde gerçekçi gölgeler ve ışıklı alanlar 

kolaylıkla oluşturulur. "Raytrace" malzeme tanımlaması ile tüm malzemeler istenilen 

sonuçları elde edecek şekilde uygulanır. Bazı gölgelerin oluşturulmasında kullanılan 

dokular ayrı bir 2B boyama yazılımında hazırlanmıştır.  

Kaplama(Rendering) 

Kaplama aşamasına geçmeden önce hızlı bir şekilde düşük çözünürlüklü kapla-

malar yapılarak malzeme tanımlamaları üzerindeki son düzenlemeler yapılır ve kapla-

ma işlemi başlatılır. Birleştirme (Compositing) ve Post-Prodüksiyonun combustion ile 

yapılacağı düşünülerek kaplamalar RPF (rich pixel format) formatını kullanan dosyala-

ra kayıt edilir. RPF dosyaları birleştirme aşamasında 3 boyut bilgilerine ulaşmaya ola-

nak sağlar. Bu sayede, yapılan kaplamaların alan derinliği, canlı çekimleri yapan kame-

ranın değerleri ile uyumlu hale getirilir. Combustion içerisinde RPF dosyaları ile ger-

çekleştirilen üç boyutlu birleştirme ortamı, aynı zamanda hareket bulanıklığının da 

(Motion Blur) istenilen şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.  

Birleştirme(Compositing) 

Son aşamada her biri ortalama 7 MB büyüklüğünde olan RPF dosyaları 

combustion'a aktarılır. Kaplama sırasında "Shadow", "Highlight" ve "Reflection" gibi 

katmanlara ayrılan sahne bilgisi, istenilen görsel etkiyi oluşturmak için combustion içe-

risinde yeniden düzenlenir. Combustion'ın  standart filtre efektleri ve iki boyutlu mas-

keleri birçok bölümde kullanılarak Çelik'in kamera çekimleri ile istenilen şekilde bir-

leşmesi sağlanır. Son olarak birleştirilmiş katmanların 35mm ile çekilen görüntülerle 

aynı görselliğe sahip olması için "Film Grain" filtre efekti uygulanır. 

(http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete, 10.05.2004)” 

 

http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete
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2. SUNNY  PROMOSYON FİLMİ 

 

‘Ramazan kampanyası, 2D warp çalışmaları’ 

 

 3. MİLKA  

Dialardan 2D illüstrasyon ve animasyon çalışması  

 

 

”Milkanın yeni ürünü ‘çokomax’ için Young and Rubicam/Reklamevi tarafın-

dan tasarlanan reklam filmi grafik bir yapıdadır. Ürünün ve ambalajlı halinin diası mev-

cuttu. Önce ürünün diası üzerinde illüstrasyon yapılarak animasyon yapılacak hale geti-
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rilir. Daha sonra da istenen efekt uygulanarak film tamamlanır” 

(http://www.o2post.com).  

 

4. CAPPY  

2001 yılının, track, matlama, 3D model adaptasyon çalışması  

Brief: "Minute Maid kutusu, Cappy olacak!"   

     

 

“Ama bu kutu, 3D hareket ediyor?” 

“Yukarıdaki  kare, filmin belki de teknik açıdan en zor planıdır. Bu planda, o-

yuncu kutuyu buzdolabından alıp çıkarır, bu arada da, kutuda bir sürü açı ve ışık deği-

şimi olmaktadır. Hatta uzaklaştıkça, kutu net alan dışarısına çıkar. Bu durumda, da 

action tekniği kullanıldı. Sağladığı 3D compositing ortamı sayesinde, işi iyice kolaylaş-

tır” (http://www.o2post.com). 

 

http://www.o2post.com
http://www.o2post.com
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“Peki ya ışık? Alan derinliği ne olacak?” 

“Sahnedeki objenin köşe noktaları referans alınarak, action'da oluşturulan 3D 

modelin (aslında sadece 6 adet yüzey), sahnedeki 3D harekete uygun animasyon yazılır. 

Sonra kutunun buzdolabının iç lambasından aldığı ışığı, action'daki ışık özelliği ile tek-

rar oluşturulur. Böylece objenin ışıktan etkilenmesi de doğru hale gelir” 

(http://www.o2post.com). 

 

5. COLGATE 

"Günde İki kez" Paket Değişimi” 2003 yılının, fotograf ve particle çalışması: 

  

 

http://www.o2post.com
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Orijinal olarak yurtdışında çekilmiş olan bu film, ülkemizde gösterime girerken, 

paket'teki ve packshot'taki yazıların dilimize adapte edilmesi gerekiyordu. Ancak ülke-

mizdeki kutunun tasarımı, yurtdışından gelenden epeyce farklıydı.    

“Uygulanacak en iyi çözüm, "Türk" versiyonu kutunun, packshot’taki açıdan 

fotografını çekmektir” (http://www.o2post.com). 

“Video monitör'ün bir girişinde orijinal packshot, diğer girişinde Sony kamera-

nın video çıkışı, klasik A/B input yaparak, orijinale oldukça yakın açıdan ve benzer bir 

ışıkla fotografı çekilir ” (http://www.o2post.com).  

  

  

“Filmin packshot'undaki, diş macunu ile yazılmış gibi görünen yazıların 

türkçe'si yazılır. Yazının üzerinden geçen, film boyunca kullanılmış particle efektini de, 

orijinaline yaklaşarak, tekrar oluşturulur. Bunun içinde action'ın içindeki particle siste-

mi kullanılır” (http://www.o2post.com). 

 

 

 

http://www.o2post.com
http://www.o2post.com
http://www.o2post.com
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6. ALPELLA "AYŞECİK" PAKET RENK DEĞİŞİMİ 

“Paket renk düzeltmeleri, mat çıkartma, ve Color Correction çalışmaları:” 

Çekimi yapılan reklam filmlerinde istenmeyen hatalar oluşabilmektedir. Ne ya-

zık ki bu hatalar montaj aşamasında fark edilebilmektedir. Örneğin çekimi yapılan ürün 

gerçekte olduğundan farklı renk tonlarında görünebiliyor. Fakat dijital ortama aktarılan 

görüntü ürünün kendisiyle eşlenerek birebir aynı rengine kavuşturulabiliyor.  

 

“Alpella, aslında paket rengi olarak daha çok mor'a yakındı, çekim ise, daha çok 

maviye yakın görünüyordu. Ürünün mor olması gereken yerlerin matlarını çıkarıp, o 

bölümü mor yapılması gerekliydi” (http://www.o2post.com). 

“Dış mekan çekimlerinden oluşan ilk version filmde, paketleri gün ışığında gö-

rünmesi gereken tondaki mora getirilmiştir” (http://www.o2post.com). 

 

http://www.o2post.com
http://www.o2post.com
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“Bir de filmin, iç mekan versiyonu vardır ve buradaki ışıkta da aynı renk farklı-

lığı vardır. Aynı şekilde ürünün mor görünmesini istenilen kısımların matlarını çıkarta-

rak, gerekli color correction'ı uygulanmıştır” (http://www.o2post.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.o2post.com
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SONUÇ 

Hayatın her alanında insanların karşısına çıkan olgulardan biri haline gelen rek-

lamcılık günümüzde daha da fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bugün insana dair her 

şeyin bir şekilde reklamı yapılmaktadır. Reklam, insanların kararlarını etkilemek, onları 

ikna etmek için kullanılan en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Üretilen mal yada 

hizmetlerin, geniş kitlelere tanıtılması, benimsetilmesi ve satışların artırılması için ku-

rum ve kuruluşlar, şirketler reklama daha çok yönelmeye başlamıştır. Gelişen teknolo-

jiyle birlikte reklamcılık sektörü daha çok güçlenmiş, daha etkili mesajlar ve daha yara-

tıcı reklamlar ortaya konmaya başlanmıştır. Televizyonun toplumsal hayata girmesiyle 

renklenen reklamcılık sektörü geniş kitlelere ulaşma imkanını bulmuştur. Ayrıca tele-

vizyonun güçlü yönleri, reklamın etkinliğini de artırmıştır. Televizyon reklamcılığında 

hem görsel hem de işitsel öğelerin birlikte verilebilmesi, hedef kitlenin dahil olduğu bir 

düş dünyası yaratmasını sağlamaktadır. Bunun yanında reklam, izleyicilerine ürün yada 

hizmetin gerçek yaşam alanındaki kullanımı ile ilgili bilgiler vermektedir. Televizyon 

reklamları, çoğu zaman insanları eğlendirir, büyüler, fakat asıl amaç reklamı yapılan 

ürünü tanıtmak, satışlarını artırmak, yeni satın alma davranışı yaratmaktır. Bunun için 

reklamın, hedef tüketicilerin dikkatini çekmesi, onlarda ihtiyaç uyandırması, empati 

yaratması, akılda kalması ve hedef tüketicileri harekete geçirebilmesi gerekmektedir. 

Bu yüzden reklamın, diğer reklam mesajları arasından sıyrılarak hedef kitleyi yakalaya-

bilmesi için televizyon reklamcılığında bazı bilimsel yöntem ve tekniklerden faydala-

nılması zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmada, etkili ve yaratıcı bir reklam filminin 

yaratıcı sürecinde kullanılan yapım tarzları ve görsel teknikler açıklanmıştır. 

Televizyon reklamcılığında, yaratıcı strateji yada neyin söyleneceği Temel satış 

vaadi (Unique Selling Proposition), Konumlandırma, (Position), Problem çözme (Prob-

lem Solution) ve Marka İmajı (Brand İmage) yaklaşımlarından birine yada birkaçına 

göre belirlenmektedir. Temel satış vaadinde, sadece o ürün yada hizmete ait olan ve 

rakipler tarafından kullanılmayan üstün bir yönünün öne çıkarılması yoluyla tüketiciye 

satın alma yararı reklam mesajında vurgulanır. Tüketici satın alacağı ürünü, bu fayda 

için diğerlerine tercih edecektir. Konumlandırma yaklaşımına göre hazırlanan bir rek-

lam filminde, marka ya da firmanın tüketicinin zihninde yer edinmesini sağlama amacı-

na yöneliktir. Başka bir deyişle, firmalar kendi ürün veya hizmetlerinin yararını ve algı-
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lanabilirliğini rakiplerine göre artırmak için tüketicinin zihninde farklı bir yer edinme 

çabasındadır. Problem çözme yaklaşımını kullanan reklam filmleri, var olan bir sorunu 

çözmeye yöneliktirler. Reklam filminde, bu problemi çözme yolları yada ürünün soru-

nunuzu nasıl çözeceği gösterilir. Hedef tüketiciler, ürünün ne gibi faydalar sağladığını, 

mevcut sorunlara nasıl çözüm getirdiğini reklamda yaşamdan örneklerle görürse reklam 

mesajına daha çok inanmaktadır. Marka imajı, tüketicilerin ürün yada hizmete karşı 

geliştirdiği tutumların toplamıdır. Bu yaklaşımın kullanıldığı reklam filmlerinde ürü-

nün/hizmetin psikolojik özellikleri fiziksel özelliklerinin önüne geçmektedir. Örneğin 

ürünü kullanan tüketiciye sağlayacağı statü, farklılık, çekicilik v.b. psikolojik faydalar. 

Bu yaklaşımların yanı sıra TV reklamlarında yaratıcı strateji sürecinde mesajın 

oluşumunda bilgisel reklam ve dönüşsel reklam yaklaşımı kullanılmaktadır. Bilgisel 

televizyon reklamları için beş tür mesaj stratejisi tanımlanmaktır. Bilgisel mesaj türleri, 

karşılaştırıcı, temel satış vaadi, önce-üstünlük, abartı ve jenerik stratejileri içermektedir. 

Ayrıca, dönüşsel mesaj stratejisi ise kişiler, yerler ve şeyler üzerine odaklanan genel bir 

çerçevede tanımlanmaktadır. Buna göre de dönüşsel (transformasyonel), jenerik, marka 

kişiliği, kullanıcı kişiliği ve kullanım fırsatı olarak dört tür mesajın varlığından söz e-

dilmektedir. 

Bir reklam filminin tüketici üzerinde etkili olabilmesi için ürün ile tüketici ara-

sında bir bağ kurması gerekmektedir. Bu bağın kurulabilmesi için televizyon reklam 

filmlerinde bazı yapım tarzlarından, yapım formatlarından ve görüntüsel anlatı teknikle-

rinden yararlanılmaktadır. 

Reklam filmlerinde kullanılan reklam mesajları çok farklı tarzlarla işlenebilir. 

Ancak genel olarak bilgilendirme-akılcı tarzlar ve duygusal tarzlar olarak iki sınıflan-

dırma yapılmaktadır. Bunun yanında doğrudan satış (hard sell) ve dolaylı satış (soft 

sell) tekniklerine bağlı olarak, rasyonel (rational), duygusal (emotional), ciddi (serious), 

mizahi (humorous), gerçekçi (realistic) ve abartılı (exaggerated) anlatım tarzları en 

yaygın kullanım alanı bulan sınıflandırmadır. 

Bilgilendirme/Akılcı seslenme tarzı, ürün/hizmetin kullanımına ilişkin tüketici-

nin ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşarak belli bir markayı tercih etmenin nedenlerini vur-
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gular. Reklam mesajı ürünle ilgili akılcı bilgileri içerir ve bu bilgilerle tüketicileri mar-

kayı satın almaları konusunda ikna etmeyi amaçlar. 

Duygusal seslenme tarzında ise akıldan çok duygulara hitap edilir. Reklam me-

sajları akılcı bilgileri öne çıkarmak yerine tüketicinin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına 

seslenerek satın alma kararını etkilemeyi amaçlar. Bazı durumlarda tüketiciler satın 

alma kararlarını marka, ürün yada hizmete olan duygularına göre şekillendirebilmekte-

dir. Bu tarz özellikle farklı bir satış vaadi sunmayan, rakipleriyle aynı özelliklere sahip 

olan ürünlerin reklamlarında tercih edilmektedir. Ancak çoğu zaman tüketici satın alma 

kararını hem rasyonel hem de duygusal olarak verebilmektedir. Bunun için etkili bir 

reklam oluşturulurken her iki seslenme tarzına da dikkat edilmelidir. 

Televizyon reklam filmlerinde, tüketicinin ürünü hemen satın almasını sağlama-

ya yönelik doğrudan satış (hard sell) teknikleri kullanılmaktadır. Doğrudan satış tekni-

ğinde, satış vaadi doğrudan söylenir ve tüketiciyi harekete geçirmek için çeşitli çağrılar 

yapılır. Bu yapım tarzında satış yapma amacı oldukça açıktır. Bu yüzden ürünün tüm 

özellikleri net bir biçimde aktarılır. 

Dolaylı satış (soft sell) tekniğinde ise doğrudan satışta yapılan baskının aksine 

çağrışım ve çıkarımlar yapılarak dolaylı olarak satışı gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 

Ürünü alarak tüketicinin sağlayacağı yarar, eğlendirici, duygusal bir anlatımla aktarılır. 

Tüketicilerde olumlu bir marka imajı oluşturmak suretiyle satış gerçekleştirilmeye çalı-

şılır. Televizyon reklamında anlatıma uygun bir müzik, yumuşak ışıklar, pastel renkler 

ve geçişlerin kullanım imkanı bulunması anlatımı güçlendirmektedir. 

Reklam vaadi güçlü olmayan ürün yada hizmetleri ilgi çekici ve canlı kılmak i-

çin kullanılan bir yaklaşım tarzı da mizahi anlatım tarzıdır. Reklamda kullanılan mizah 

dikkat çeker, ürüne karşı olumlu duygular yaratır ve ürünün daha fazla hedef tüketici 

tarafından duyulmasını sağlar. Ancak riskli bir yapım tarzıdır. Mizahın dozu ayarlana-

madığı taktirde yada anlaşılır olmadığında ürüne karşı olumsuz duyguların gelişmesine 

neden olabilmektedir. Bu sebeple mizah ürünün yada hizmetin kendisinden kaynaklan-

malı, satış düşüncesini aktarmalı ve yaşamdan kesit sunmalıdır. 
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Tüketicilerin dikkatini ürüne çeken ve onları etkileyen anlatım tarzlarından biri 

de abartılı anlatım tarzıdır. Televizyon reklam filmlerinde, mesajların abartılı ses, gö-

rüntü, hareket ve efektlerle verilebilme imkanı bu tür reklamların giderek artmasına yol 

açmıştır. 

Televizyon reklam filmlerinin etkisini artıran unsurlardan biri de görsel teknik-

lerin çok çeşitli ve güçlü olarak kullanılmasıdır. Çalışmada görsel teknikler yapım for-

matları ve reklam filmi görüntüsel anlatı teknikleri olarak iki genel başlık altında açık-

lanmıştır.  

Reklamcılıkta kullanılan başarılı görsel teknikler yapım formatları ve reklam 

filmi görüntüsel anlatı teknikleri adı altında gösterilmiştir. 

Bir reklam filminin tüketicilere sunmak istediği fikir ne kadar iyi olursa olsun, 

bu fikrin filme çekilirken ki yaratıcılığı da reklamın başarısında önemli rol oynar. Fikre 

ve ürüne uygun görüntü ve çekim teknikleri reklam mesajının tüketiciler üzerindeki 

etkisini ve ikna edici gücünü arttırmaktadır. Reklamı yapılan ürünün ne yaptığı ve nasıl 

yaptığı konusunda bilgiler veren ve ürünün ilgi çekici konumda olduğu Ürün formatı, 

ürünü rakiplerinden ayıran bir özelliğinin anlamlı bir satış vaadine uygun olarak göste-

rildiği Gösterme formatı, ürünün tüketicilerin hangi sorunu çözdüğünü gerçek yaşam-

dan olaylarla anlatan Örnek olaylar ve sorun çözümü formatı, satış mesajının bir oyun-

cu, uzman, ürünü kullanan tüketici, ünlü, özel kişiliğe sahip bir sunucu, ürün satıcısı 

yada ürünün sahibi olan reklamveren tarafından sunulduğu Sunucu formatı, ürünün her 

reklamında ürünü sunan, satış mesajını açıklayan sunucu yada oyuncuların kullanıldığı 

Devamlı kullanılan karakterler formatı, ürünün yaptığı işin somut bir şeye benzetildiği 

yada mesajın simgeleştirildiği Simgesel anlatım ve benzetme formatı ve ürünün paketi 

veya reklamda gösterilmek istenen diğer nesnelerin belirli bir sıra ile görüntülenip kur-

gulanarak hareket kazandırıldığı Duran hareket formatı reklam filmlerinde sık kullanı-

lan yapım formatlarındandır. 

Reklam filmlerinde tüketicileri ikna etmek, reklam mesajına inanmalarını sağ-

lamak amacıyla pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan biri de şahitlik-tanıklık 

(testimonial) formatıdır. Reklam filminde daha önce ürünü kullanan gerçek kullanıcıla-

rın deneyimlerini anlatarak ürünün tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ol-
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duğuna tanıklık ettikleri bu formatla tüketici ikna edilmeye çalışılır. Şahitlik yapan ki-

şinin inandırıcı olması önemlidir. Ürünü hiç kullanmayacak bir kişinin şahitlik yapması 

reklam filminin başarısızlığı olacaktır. 

Sunucu-seslendiren (spokesperson) formatında ise ürünün kullanım alanını yan-

sıtan bir mekanda kamera önündeki bir sunucu reklam mesajını tüketicilere aktarır, ü-

rünü tanıtır. Yine sunucunun inandırıcı, sempatik olmasına ve  ürünü gölgelememesine 

dikkat edilir. Reklam filminde sunucu olarak satıcı sunucu kullanılmışsa, bu kişi firma 

temsilcilerinden biridir ve konusunda uzman bir kişi olarak ürünü ve firmayı tüketicile-

re tanıtma görevini üstlenir. Eğer reklamda uzman sunucu kullanılmışsa, bu kişinin ü-

rünle ilgili bilgileri aktararak tüketicilerin ürüne güvenmeleri sağlanmaya çalışılmakta-

dır. Tüketiciler reklam filminde ürünü kendilerine anlatan bir ünlü ile karşılaştıklarında 

ürüne karşı duygusal yaklaşmaktadırlar. Bu format tüketicilerin ilgisini reklam filmine 

çekmekte ve ürünle aralarında bağ kurulmasını sağlamaktadır. Ürünü kullanan sunucu 

formatında, hedef kitle arasından ürünü daha önce kullanan ve üründen memnun kalan 

bir kişi seçilerek ürünün olumlu yönleri ve ürün hakkındaki bilgiler diğer tüketicilere 

aktarılır. Bu da reklam filminin gerçekliği ve inandırıcılığı açısından önemlidir. Reklam 

veren sunucu formatında ise firma sahibi yada yöneticisi ürünün özelliklerini hedef kit-

leye anlatarak bir anlamda ürünün garantisi verilir. Özel kişiliğe sahip sunucuların kul-

lanıldığı reklam filmlerinde ürün ile sunucunun kişiliği özdeşleştirilerek, izler kitlenin 

ürüne güvenmesi ve ürünü satın alması konusunda ikna edilmesi amaçlanır.  

Gösterme (demonstration) ürünün ne yaptığını ve nasıl yaptığını açıkça göstere-

rek tüketicileri ikna etmeye çalışır. Gösterme türleri arasında açıklayıcı gösterim, yan 

yana yada kıyaslama gösterim, önce ve sonra gösterim ve dayanıklılık testi yer almak-

tadır. Açıklayıcı gösterimde ürünün bütün özellikleri ve tüketicinin hangi ihtiyacına 

veya sorununa cevap verdiği ve bunu nasıl yaptığı gösterilir. Yan yana yada kıyaslama 

gösterim türünde ürünün rakipleriyle bir araya getirilerek onlardan üstün özellikleri 

tüketicilere açıklanır. Bu tüketicinin o ürünü rakiplerine göre neden tercih etmesi gerek-

tiğinin göstergesi olur. Önce ve sonra gösterimde ise ürünün kullanımından önceki so-

runlar ortaya konulur ve ürünün kullanımıyla elde edilecek ödül gösterilir. Dayanıklılık 

testinde ise ürün değişik ortamlarda dayanıklılık testine tabii tutularak tüketicinin ürü-

nün sağlamlığına inanması amaçlanır. 
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Yakın çekim (close ups) reklam filminde en ince ayrıntıları tüketicilere göster-

mesi açısından önemlidir. Yakın çekimle ürün daha ilgi çekici hale getirilebilir. Bir rek-

lam filminde ürünün özelliklerini, avantajlarını anlatan kısa öyküler de kullanılmakta-

dır. Görüntüsel olarak akıp giden bir öykü ile ürünü anlatan bir iç ses reklam mesajını 

tüketicilere aktarır. Bunun yanında çeşitli kamera hareketleri ile sabit resimler ve sanat 

eserlerine değişik bir hava verilerek farklı reklam filmleri de çekilebilmektedir. 

Hedef kitlenin gerçek yaşamlarında her zaman karşılaşabilecekleri durumlar, so-

runlar ve çözümler resmedilerek yaşam kesiti formatı ile oluşturulan reklam filmlerinde 

tüketiciye mutluluk formülü verilir. Bu tür reklam filmlerinde, izleyicinin kendinden bir 

şeyler bulacağı ve ürünle bağ kurabileceği bir ortam hazırlanmaktadır. 

Reklam filmlerinde ürünü tanıtan kişiler genlikle profesyonel oyunculardır fakat 

tüketici röportajı olarak nitelendirilen yapım formatında bu ürünün hedef tüketicisi olan 

ve bu tüketicilerden seçilen kişilere kullandıkları marka ile reklamı yapılan marka bir-

likte denettirilerek kıyaslama yaptırılmaktadır. Böylece hem ürünün satış vaadi hem de 

rakiplere üstünlükleri yine tüketici tarafından kanıtlatılmış olur. Bu tekniklerin çoğu 

tüketicinin ürüne karşı empati geliştirmesini sağlayarak ikna etme amacına yöneliktir. 

Bir başka yöntem satış vaadini ve ürünle ilgili bilginin doğrudan verilmesi esa-

sına dayanan doğrudan satıştır. Doğrudan satışta reklamın amacı ve tüketiciye yaptır-

mak istediği direk olarak verilir. Hemen alın, şimdi alın gibi mesajlar içeren ve tüketici 

üzerinde bir baskı oluşturan bu yöntem televizyon reklamlarında da kullanılmaktadır. 

Bu tür reklamlarda destekleyici olması için çoğu zaman bilimsel ve teknik kanıtlar, la-

boratuar sonuçları, çeşitli raporlar ve kurumların açıklamaları da kullanılmaktadır. Bu 

bilimsel kanıtlarda yine inandırıcılığı arıttırma amacına yönelik kullanılmaktadır. 

Televizyon reklamcılığında hedef tüketicilerin ilgisini, dikkatini ürüne çekmek, 

onları motive etmek amacıyla satış vaadini yansıtan cıngılların ve şarkıların kullanımı-

na da sıkça rastlanmaktadır. Mizah da bu amaca yönelik kullanılan bir unsurdur. Mizah 

tüketicilerin dikkatini ürüne çekmekle kalmaz, tüketicileri eğlendirirken ürünün akılda 

kalıcılığını da arttırır. Ancak reklamın amacını aşan mizah reklamı satış vaadinin fark 

edilmemesine yada unutulmasına sebep olmaktadır. 
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Bir başka reklam formatı ise dizi, seri reklamlardır. Bu reklamlarda devam eden 

bir öykü kurulur ve ürün vaadi, reklam mesajı bir seri halinde tüketicilere ulaştırılır. 

Hedef tüketicilerin reklama ilgisini canlı tutmak amacıyla kullanılan bu formatın başa-

rısı için her spotun kendi başına reklam mesajını iletmede yeterli olması gerekmektedir. 

Dizi reklamların başka bir çeşidi olan bölünmüş reklamlarda ise ürünün birbiriyle ilişki-

li iki reklamı yada devamı niteliğindeki reklamlar araya başka bir ürün reklamı girilerek 

yayına verilmektedir. Bu format, ürünü izleyicinin hatırda tutacağı beklentisiyle kulla-

nılmaktadır. 

Bir program gibi görünen ve herhangi bir şeyi satmaya yönelik olan bu formatta 

reklamın başında ve sonunda kullanılan “bu bir reklamdır” ibaresi reklam verenin prog-

ramın tümüne sahip olması yararını sağlamaktadır. 

Her gün televizyonda yüzlerce reklam görmekteyiz. Her geçen gün daha ileri bir 

teknolojiyle hazırlanan bu reklamların bir kısmında sinemalarda karşımıza çıkan görsel 

efektler kullanılırken, bir kısmında çizgi film karakterleri bir kısmında ise gerçek var-

lıklar kullanılmaktadır. Bazılarında ise hepsini bir arada görebilmekteyiz. Görsel yön-

den her geçen gün daha da güçlenen, yenilenen televizyon reklamcılığında görüntüsel 

anlatı teknikleri de daha etkileyici boyutlara ulaşmaktadır. Reklam mesajlarının yüksek 

kalitede ve özgün olmaları açısından bu tekniklere önem verilmektedir. Reklam filmi 

yapım teknikleri canlı çekim, animasyon ve özel efektler olarak üçe ayrılmaktadır. A-

nimasyon çizgiler yapılan bir anlatım canlandırılmasıdır. Çizgi film karakterlerinin bir 

canlı gibi hareket ettirilmesi, ürünün sağladığı yararın yada görülemeyecek ayrıntıların 

anlatımında kullanılarak anlatımı basitleştirmeyi amaçlar. Canlı çekim televizyon rek-

lamları için en önemli yapım tekniğidir. Gerçekliği ve doğallığı olduğu gibi yansıtan bu 

teknik televizyon reklamcılığının esasını oluşturur. İzleyenleri reklamın içine çekmesi 

ve gerçek yaşama uygun bir atmosfer sunması ikna ve inandırıcılığı arttırır. Özel efekt-

ler ise, duran hareket, canlandırma sineması ve hayali ortam olarak üç gruba ayrılmak-

tadır. Duran hareket tekniği, ürünün normalde giremeyeceği durumları yaratır. Tek ba-

şına hareket kabiliyeti olmayan bir paketin reklam filminde dans ettirilebildiği bu teknik 

reklam filmini ilgi çekici ve eğlenceli bir forma sokmaktadır. Canlandırma sinemasında 

ise gerçek durum ve kişilerle animasyon karakterleri aynı filmde, aynı karede buluşturu-

lur hatta çizgi karakterler gerçekmiş gibi yaşama dahil edilir. Bu teknik de ilgi çekici ve 
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etkileyicidir. Reklama karşı tüketicilerde sempati uyandırır. Bir başka teknik de belirli 

bir biçim yada imgenin reklamı yapılan ürünün yerine koymak, hayali ortam yaratmak-

tır. Bu ortam reklam mesajını tüketiciyle buluşturuyorsa ve tüketicinin beğenisini kaza-

nıyorsa reklam filmi başarılı olmaktadır. 

Televizyon reklam filmleri, hedef  tüketicilerin dikkat ve ilgisini ürüne çekmek 

ve onları ürünü satın alma yönünde harekete geçirmek için bu teknikleri kullanmakta-

dır. Kullanılan bu teknikler ürüne uygun olarak seçildiğinde, reklam mesajını gölgele-

mediği takdirde ve hedef tüketicileri inandırabildiği ölçüde başarılı olarak nitelendirile-

cektir. 
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