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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 213GIM143 

ALAN Radyo-Televizyon 

DAL/MESLEK Radyo Televizyon Programcılığı 

MODÜLÜN ADI Önyapım Aşamaları -1 

MODÜLÜN TANIMI Program çekimi öncesi yapılan çalışmalarla ilgili 

temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Stüdyo Programlarının Hazırlığı ile Drama ve 

Belgesel Programların Hazırlığı modüllerini almış olmak. 

YETERLİK 
Program formatı oluşturma ve yapım hazırlıklarını 

yürütmek. 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

 Gerekli ortam sağlandığında, televizyon yayıncılığı 

standartlarında program önerisi oluşturulması 

çalışmalarını ve çekim öncesi hazırlıkları 

yürütebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Program fikri oluşturarak ve konu araştırması yaparak, 

program önerisi hazırlayabileceksiniz. 

2. TV program ekibi oluşturulması ve malzeme 

hazırlanması çalışmalarında görev alabileceksiniz. 

3. Program türüne uygun TV program metni 

yazabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bu modül projeksiyon cihazı, İnternet bağlantılı 

bilgisayar, çeşitli televizyon programlarını televizyondan 

veya önceden kaydedilmiş çeşitli cihazlardan izlemeyi 

sağlayacak kablolu veya uydu bağlantılı televizyon, DVD, 

VCD vs. ile örnek televizyon program bütçeleri, önerileri, 

formatları ve metinlerinin bulunduğu sınıf ortamında, 

radyo-televizyon meslek dersi öğretmeni tarafından 

verilmelidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı 

(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
  

Sevgili Öğrenci, 

 

Bir televizyon programının, ekrana gelmeden önce hangi aşamalardan geçtiğini, 

sıradan bir televizyon seyircisi olduğunuz zamanlarda bile merak etmişsinizdir. Ancak artık 

sıradan bir seyirci değil; ileride atılacağınız meslek hayatınızda bu aşamaları birfiil 

uygulayacak kişilersiniz. İşte bu modül, size bu aşamalardan önyapım aşamalarıyla ilgili 

bilgileri kazandırmayı amaçlıyor. 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle, program çekimi öncesinde, 

program fikrinin oluşmasıyla başlayan ve devamında yapılan çalışmaları tamamlayıp bir 

program önerisi aşamasına nasıl gelindiğini öğrenmiş olacaksınız. 

Daha sonraki aşamalarda yapım ekibinin nasıl oluşturulduğunu; çekim öncesi gerekli 

teknik araç-gereç ve donanımın nasıl ve neye göre belirlendiğini öğreneceksiniz. Böylece bir 

televizyon kanalında çalışmaya başladığınızda ve o ekibin bir parçası olduğunuzda, 

rahatlıkla sizden beklenen beceri ve davranışları gösterebileceksiniz. 

Modülün son aşamasında da televizyon program metinlerinin yazılışlarıyla ilgili bilgi 

ve becerileri edinerek, sizden istenen türde program metinlerini hazırlayabileceksiniz. 

Ülkemizde özellikle özel televizyon yayıncılığıyla birlikte, yayıncılık teknolojisi 

inanılmaz bir hızla gelişme gösterdi. Teknolojideki bu gelişime karşılık, yapımcılık alanında 

bir gerileme olduğu, herkesin malumu. Televizyon yapımları, “halk bunu istiyor” mantığına 

dayandırılarak gün geçtikçe düzeysizleşti, Bu durumun değişmesi biraz da ileride bu işi 

bugünün yapımcılarından, yönetmenlerinden devralacak sizlerin elinde.  

Başarılı televizyon programlarına imza atmanız dileğiyle…  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
    

 
Program fikri oluşturarak ve konu araştırması yaparak program önerisi 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 Türk televizyonlarında yayınlanan yabancı formatlı programlarla ilgili bilgi 

edininiz. Türk televizyonlarında üretilmiş ve yabancı televizyonlarda 

yayınlanan bir program formatı olup olmadığını araştırınız. 

 Televizyon kanalında çalışan bir program yapımcısıyla röportaj yaparak, bir 

programın fikir aşamasından, çekim aşamasına gelene kadar ne tür çalışmalar 

yapıldığı konusunda bilgi alınız.  
 

Araştırma işlemleri için televizyon kanallarından, iletişim fakülteleri radyo televizyon 

bölümlerinden ve İnternetten yararlanabilirsiniz. 
 

1. PROGRAM TASARIM AŞAMASI 
1.1. Format 

 

Bir kitle iletişim aracı olan televizyonun mesajı olan programlar, geniş izleyici 

kitlelerine sunulmak için üretilir. Yapımcıların amacı, programların izleyenler üzerinde, 

istenen etkinin yaratılmasıdır. Yapımcının amacıyla izleyicinin isteklerinin örtüşmesi, 

programın başarılı olmasını sağlar. Örneğin izleyici günlük sıkıntılarından kurtulmak, gerçek 

dünyanın dertlerinden uzaklaşmak için televizyon karşısına oturmuşsa ve program bu 

beklentisini karşılayan bir yapıdaysa, yapımcının amacı ile izleyicinin amacı örtüşmüş 

demektir.  
 

Bununla birlikte, programın içeriği ve sunum biçiminin izleyici üzerinde, bir etki 

yaratması da istenir. Bunun için öncelikle, yapımcının seslenmek istediği hedef kitlenin, 

daha da iyisi hedef dışındaki kitlelerin de programı izlemeyi tercih etmesi ya da ikna olması 

gereklidir. 
 

Belli bir türde, belli içerikte ve izleyicinin ilgisini çekecek bir biçimde bir televizyon 

programının anlatı yapısı nasıl oluşturulmalıdır?  
 

Format, programın yapısını ve biçimini, yapım yaklaşımını anlatan bir kavramdır. 

Örnek bir yapısı vardır. Pek çok televizyon programı, uluslararası pazarda format olarak 

satılmakta, yapılan anlaşmalar çerçevesinde, satın alan ülkelerin toplumsal, kültürel 

yapılarına göre uyarlamalarına izin verilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan 

yarışma programları, sitcom (situation  comedy) denilen dizi türleri (Dadı, Tatlı Hayat bu 

tarz dizilerin ilk örneklerindendir) yabancı formatlı program türleridir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Televizyon programcılığında format oluşturmak, uzun ve yoğun araştırma gerektiren 

bir süreçtir. İzleyici beklentilerinin göz önünde tutulmasının yanı sıra; verilmek istenen 

mesajın izleyici üzerinde yaratacağı etkilerin de belirlenmesi ve denenmesi gerekir. 

 

Örneğin “Susam Sokağı” adlı çocuk programının formatı geliştirilirken, “okul öncesi 

çocukların kolayca dağılmaya elverişli dikkatlerini canlı tutabilmek, katılımlarını sağlamak, 

hem eğlendirip hem öğretebilmek” hedeflerini birleştirmiştir. Dizide, okul öncesi çocukların 

ilgisini çeken tüm televizyon ögelerinden yararlanılmıştır. Televizyonun teknik 

imkânlarından (o yıllar için sınırlı bile olsa) yararlanılarak, sürükleyici, eğlendirici bir 

program üretilmiştir. Çekici ve sevimli görünüşleriyle kuklalar programın drama ve mizah 

yönlerine renklilik sağlamakta, aynı zamanda çocuklara da özdeşim kurabilecekleri modeller 

olmaktadır. Dizi, yapımcı, yazar ve araştırmacılar ile akademisyenlerin işbirliği içinde 

çalıştıkları bir yapıdadır. Ayrıca program yayına girmeden önce deneme yayınları yapılarak 

çocuklara ulaşabilecek bir format olup olmadığı belirlenmiştir.  

 

 

Resim 1.1: Susam Sokağı programının formatı Amerikan televizyonlarından satın alınarak 

ülkemiz koşullarına uyarlanmış; yayınlandığı dönemde çok büyük ses getirmişti. 

 

Başka bir örnek de yarışma programlarından verilebilir. Ülkemizde yıllardır en çok 

izlenen yarışma programlarından biri olan “Kim 500 Milyar İster”, ABC televizyonunca 

(Who Wants To Be A Millionaire) geliştirilmiş, İngiltere ve Almanya’da (RTL kanalında) da 

“Kim Milyoner Olmak İster” adıyla yayınlanmaktadır. Sunucu özelliklerinden dekora, 

izleyicilerin oturma biçiminden ışık ve kamera kullanımına, müziğe ve yarışmacının joker 

haklarına dek formata sadık kalınması gerekmektedir. Çünkü tüm bunlar pilot izleyici 

üzerinde yaratılan etkiler açısından sınanmıştır. Örneğin, yarışmacı soruyu cevaplama 

aşamasındayken ya da düşünürken stüdyo ışıkları kırmızı, soruyu bildiği zaman da mavi 

olmaktadır. Burada renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden yararlanılmıştır. Ekran 

karşısındaki izleyicinin de yarışmacı ile birlikte heyecan duyması, gerilmesi amacıyla 

kırmızı ışık kullanılmakta, buna gerilimi arttıran müzik de eklenmektedir.  
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Yarışmacı rahatladığı anda, izleyici de mavi ışıkla rahatlamakta ve çözüme 

ulaşıldığını gösteren müzik kullanılmaktadır. Bu format değişik ülke televizyonlarınca satın 

alındığında ise, yalnızca sorulara karşılık gelen ödül miktarı ile soruların içeriklerinin, 

yayınlanan ülkenin ekonomik, kültürel, sosyal yapısına göre belirlenmesine izin verilmekte 

ve yayın denetlenmektedir.  

 

 

Resim 1.2: Yayın kuruluşları veya yapım şirketleri format satın alırken daha çok yarışma 

programlarını tercih ediyorlar. Son dönemde en çok izlenen yarışma programlarından birisi de 

Survivor. 

 

Televizyon programlarının etki araştırmaları ülkemizde yok denecek kadar azdır. Bu 

yüzden ülkemizdeki televizyon kanallarında çoğunlukla etkileri sınanmış, başarısı 

kanıtlanmış, yabancı, çoğunlukla Amerikan kökenli programlar ya çeviri şeklinde, ya 

uyarlama ya da esinlenme biçiminde yeniden üretilip yayınlanmaktadır. 

 

İzleyiciler farkında olmasalar bile, izledikleri programlarda bazı unsurları bulmak 

isterler ya da bu unsurları buldukları için o programı izlerler. Bir program fikrini geliştirme 

ya da metin yazma aşamasında aşağıda sıralanan unsurların dikkate alınması başarıyı 

arttıracaktır:  
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 Eğlendirilme  

 Otorite figürlerini yüceltilmiş ya da 

küçültülmüş  görme 

 Deneyimlerin başkaları ile paylaşılması 

 Merakın tatmini ve bilgilendirilmek 

 Dalgınlık ve oyalanma 

 Duygu katılımı  

 Taklit edecek modeller bulmak  

 Özdeşlik kazanmak 

 Dünya hakkında bilgi kazanmak  

 Adalet inancının pekiştirilmesi 

 Romantik aşka inanmak 

 Sihre, olağanüstü olaylara ve mucizelere 

inanmak 

 Başkalarının hatasını görmek 

 Düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı 

görmek 

 Hoşa gitmeyen duygulardan arınmak 

 Ahlaki, ruhsal ve kültürel değerleri 

onaylamak 

 

Resim 1.3: İzleyicilerin en çok tercih 

ettiği, içinde eğlence unsuru bulunan 

programlardır. 

 
Resim 1.4: “Kurtlar Vadisi” dizisi, 

‘Taklit edecek modeller bulmak’ 

maddesini fazlasıyla doğruluyor.     

Bir televizyon formatı yaratılmak istenirken, verilmek istenen mesajın etkilerini 

yukarıda saydığımız gereksinimlerle bir arada düşünmek gereklidir.  

1.2. TV Programı Altyapısı 
 

Programın içeriği, yaklaşımı vb. tüm düşüncelerin geliştirilip planlandığı bu aşama, 

kayıt veya yayın tarihinden günler, haftalar, hatta aylar öncesinden başlar. Bu aşamada 

yapımcı ve yönetmenin yönlendirmeleri ve denetimlerinde metin yazarı/senarist, teknik 

yönetmen, ses ve aydınlatma sorumluları, dekoratör gibi yapım takımının başlıca 

elemanlarıyla ve her birinin görev alanına giren konularda tartışılarak ayrıntılı planlar 

yapılır. 

Bir program yapımı, programın tür ve biçimine göre değişmekle birlikte, çoğu kez 

günler, haftalar, kimi zaman aylar süren bir süreçtir ve yapılan işlerin farklılaştığı şu 

aşamalarda gerçekleştirilir: 
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 Program Fikri  

 Program Önerisi 

 Bütçe 

 Konu Araştırması 

 

1.2.1. Program Fikri 

Yapım sürecinde ilk aşama, program konusunun belirlenmesidir. Bu aşama bazen bir 

sorun şeklinde de ortaya çıkabilir. Çünkü programın konusu, içinde bulunulan koşullar, 

toplumsal eğilimler, gündem, yıldönümleri ya da izleyicinin beklentileriyle paralellik 

göstermelidir. Bütün televizyon kanallarının daha çok ticari kaygılarla yayın yaptığı 

düşünüldüğünde de, program konusunun, çok fazla izleyicinin ilgisini çeken, dolayısıyla 
televizyon kurumuna fazla getiri sağlayan bir konu olması gerektiği sonucu ortaya çıkar. 

Program konuları genellikle yapımcılar tarafından belirlenir. Konu öncelikle 

yapımcının zihninde beliren bir esinle ya da birikiminden kaynaklanan bir hareketle ortaya 

çıkabilir. Yani bir anda akla takılan bir konunun parlak bir fikir şeklinde kendisini 

göstermesiyle ortaya çıkabildiği gibi, yıllardır düşünülüp olgunlaştırılan bir konunun son 

biçimi de olabilir. Günlük takvime uygun olarak yıldönümü yaşanan bir olay veya herhangi 

bir biçimde gündeme gelen bir kişi de konu olabilir. Ancak akla gelen her fikir, program 

hâline dönüşür mü? Hayır, bunun için bazı sorulara cevaplar aranır. 

Ön Araştırma: Bulunan bir fikrin bir program fikrine dönüşebilmesi için öncelikle ön 

araştırma gereklidir. Bu ön araştırmanın dayanak noktaları, büyük ölçüde, programcının 

görgü ve deneyimleri ile yargılama niteliklerinden kaynaklanır. Ayrıca düşüncenin programa 

dönüşebilmesi için yapımcının ilk düşünmesi gereken konu; konuyla ilgili gösterilebilecek 

nelerin bulunduğu, bunların nasıl gösterilebileceği sorusudur. Çünkü televizyon görsel bir 

medyadır. Ana malzemesi görüntüdür. Gösterilemeyecek ya da görüntü konusunda sıkıntı 

çekilecek bir konuyu program yapmayı düşünmenin bir anlamı yoktur. Program konusunun 

görüntülenebileceğine, bu görüntülerin, izleyicinin ilgisini çekebileceğine ve ortaya yayın 

ilkeleri doğrultusunda bir program konulabileceğine inanıldıktan sonra diğer soruların 

cevapları aranır. Örneğin, konu ilgi çekici midir, niçin? Konu bir program süresini 

dolduracak biçimde işlenebilir mi? Belirli bir izleyici kitlesine hitap eden program için en 

uygun yayın zamanı ne olmalıdır? Çeşitli teknik ve yapım imkânları göz önüne alınırsa, 

doyurucu bir televizyon programı biçimine dönüştürülebilecek midir? Biçim olarak hangi 

yöntemle sunulmaya uygundur? Programın süresi tahminen ne olacaktır? Seçilen konunun 

bir televizyon programına dönüştürülüp yayınlanması ile ulaşılmak istenen amaç nedir? Bir 

televizyon programı olarak işlendiğinde, hangi tip izleyiciye –hedef kitleye– hitap edecektir? 

Hedef kitlenin izleme alışkanlıkları, beğenileri nelerdir? O hedef kitleye hitap eden ve 

beğenilen programların olumlu yanları, reyting oranları nasıldır?  

İşte programcı, tüm bu sorulara tatmin edici cevaplar verdikten sonra bir fikir, program 

fikri biçimine dönüşmüş sayılabilir ve yapımı için önerilebilir. 
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1.2.2. Program Önerisi 

Bir program fikri artık öneri hâline gelmeye hazırdır. Bu aşama, ön araştırma 

aşamasını izleyen ve programın iskeletinin ortaya çıkmasını sağlayan bir aşamadır. Bir başka 

deyişle, bu aşamada hangi konunun, nasıl (biçim olarak), hangi izleyici kitlesi için, ne 

zaman, ne kadar süreyle yapılacağıyla ilgili durumlar belirlenir.  

Gelelim program önerisinin nasıl yapıldığına. Program önerisinin biçimi ve öneriyi 

onaylayacak merciler, her ülkede değişiklik gösterebilir. Kamu yayıncılığında onaylamada 

yetkili kişiler daha çok olmasına karşın, özel televizyonlarda onaylamanın seçimi ve yetkili 

kişileri farklıdır. Türkiye’de kamu yayıncılığı yapan TRT’nin program önerileri yapımcı 

tarafından yapıldıktan sonra, bağlı bulunduğu bölüm müdürlüğüne onaylatılır. Daha sonra, 

sırasıyla televizyon müdürlüğü, televizyon dairesi başkanlığı ve son olarak da genel 

müdürlüğe gider. Bu arada, en üst makama çıkana kadar, çeşitli değişiklikler yapılmak üzere 

geri gönderilebilir; düzeltildikten sonra yeniden onaya sunulur. Son aşamada düzeltildiği 
hâliyle yapılmasına karar verilirse, yapımcıya bildirilerek yapım sürecine geçilir.  

Bu süreç her televizyon kanalında farklılıklar gösterebilir.  Ayrıca program öneri 

formu da standart değildir, çeşitli televizyon kanalları veya yapım şirketlerinin talebi 
doğrultusunda, bu formda yer alması istenen bilgilere göre değişiklikler gösterebilir. 

Program önerisi yazmak çok önemlidir. Öneriyi okuyan yetkili kişi veya mercilerin, 

programı zihinlerinde canlandırabilmeleri, sizin onu sunuşunuza bağlıdır. Çok iyi bir 
program fikri iyi anlatılamazsa heba olabilir. 

Yapımcı hedefini, amacını, programın içeriği ve formatını, jeneriğin başlangıcından 

sonuna kadar tüm geçiş bağlantılarını açıklayarak anlatmaya çalışır. Programın yapımına 

onay verecekler, zaman zaman öneriyi yeterli bulmayıp bir pilot program görmek 
isteyebilirler. 

Genelde rutin olan programcının kendi programını önermesidir. Ancak, kanal 

yönetiminin sizden istediği bir konuda öneri sunmanız da istenebilir. Yapımcının kendi 

üzerinde çalıştığı ve araştırmasını yapıp tasarladığı projelere “özgün öneri”, yayıncı 

kuruluşun isteği doğrultusunda tasarladığı projelere de “sipariş öneri” denir. Öte yandan 

program sponsorlarının da program konusu, özü bakımından belirleyici katkıları olabilir. 

Sizden formatı belirli bir programı önermeniz de istenebilir. 

Bu aşamada yapım giderleri için de tahmini bir bütçe düşünülmelidir. 

Program öneri formu nasıl hazırlanır? Hangi bilgilere yer verilir? Gelin inceleyelim. 
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PROGRAM ÖNERİ FORMU  
 

Programın Adı: Kısa, akılda kalan, programın içeriğine uygun olmalıdır. Programın adı 

duyulduğunda hedef kitle, kendisine seslenildiğini anlamalıdır. Örneğin “Genç Bakış”, 

“Çocuk Saati” vb. 

Programın Türü: Eğlence, yarışma, belgesel, haber vs. 

Programın Konusu: Programın hangi konuda olduğu kısaca belirtilmelidir. 

Amacı: Neden böyle bir program yapılmak istendiği açıklanmalıdır. Konuyla birlikte 

oluşur. Kimi kez amaç saptanır ve konu bu amaç çerçevesinde geliştirilebilir. 

Hedef Kitle: Programda toplumun hangi kesimine cinsiyet, yaş, eğitim, yerleşim, çalışma 

durumu vs. seslenilmek istendiği belirtilir.  
 

Yayın Dönemi: Hangi dönemde (ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) yayınlanmasının uygun 

olduğu yazılmalıdır. Bir yayın dönemi 3 ay  yani 13 haftadır. 
 

Yayın Saati: Hedef izleyicinin yakalanması açısından günün hangi saatinde yayınlanması 

gerektiği dikkate alınır. Çalışan kadına yönelik bir program hafta içi mesai saatleri içinde 

önerilemez. Önerilirse, hedef kitleyle buluşamaz. 
 

Yayın Süresi: Programın bir bölümünün süresinin ne kadar olacağı belirtilir. Program 

süreleri dakika olarak ifade edilir: 30 dk. (30 dakika), 90dk. (90 dakika). Program 

süresinin gereksiz yere uzun tutulması, izleyiciyi sıkar. Bu dikkate alınmalıdır. 
 

Yayın Periyodu (Sıklığı): Günlük, haftalık, aylık vs. 
 

Bölüm Sayısı: Toplam kaç bölümden oluşacağı belirtilmelidir. Birçok program için 

öncelikle 13 haftalık bir yayın dönemi hedeflenir. Program izleyicilerce beğenilir ve 

izlenirse sonraki yayın dönemine de uzatılabilir. 
 

Programın Formatı: Programın iç akışının hangi ana unsurlardan yararlanılarak, hangi 

sırada ve hangi ortamda (izleyici, konuklu, stüdyo, dış mekân vs.) gerçekleştirileceği 

belirtilmelidir.  
 

Yapım Özellikleri: Teknik gereçler ve donanım bilgileri, film ya da kaset bilgileri, 

sanatsal gereksinimler, varsa telif hakkı ya da resmî izin gerektiren ayrıntılar, 

yararlanılacak ya da görüşüne başvurulacak kişiler, varsa verilecek ödül ve sponsor 

olabilecek kuruluşlarla ilgili bilgiler bu bölümde yer alır. 
 

Konu Dökümü: Program birden fazlaysa, her programda ele alınacak konular açıklanır. 
 

Tahminî Bütçe: Harcama kalemleri belirtilerek, yaklaşık olarak maliyetin hesaplanması 

gerekir.  
 

Aşağıda, örnek olarak verdiğimiz program önerisini inceleyiniz. Öneri formu kısaltılarak 

verilmiştir. 
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Bu bilgiler ışığında, aşağıda yer alan örnek program önerisini inceleyelim.  

ÖNERİ KİMLİK VE DEĞERLENDİRME FORMU 

(Kurum İçi Özgün Yapım)   

Yapımcı Televizyon: TRT İstanbul Televizyonu 

Yapımcı Müdürlük: Çocuk ve Gençlik Prog. Müd. 

Yapımın Adı: Kasaba 

Yapımın Türü: Çocuk-İnteraktif Yarışma 

Bölüm Adedi: 80 

Süresi: 30 dk. 

Periyodu: Haftaiçi her gün 

Önerenin Adı-Soyadı: M. F. ÇELİKBİLEK,  A. G. KULA 

Yapımcının Adı-Soyadı: M. F.  ÇELİKBİLEK,  A. G. KULA 

Hedef Kitle: Çocuklar (08-12 yaş arası) 

Yapımın Amacı: 8-12 yaş grubu çocuklara düşünmeyi ve düşündürmeyi sağlamak, karar 

verdirmeyi ve bilgiyi kullandırmak. Bilgi depolama kaygısı olmadan oyun oynayarak 

eğlenceli bir program izlettirmek. Aynı zamanda katılım esnekliği ile geniş bir çocuk 

platformu oluşturmak. 

Multimedya yapımcısının avantajı, program hedeflerine ulaşmak için birden fazla yol 

izleyebilmesi ve çocuğun kendi öğrenme hızını ve şeklini seçebilmesidir. Çocuklar farklı 

zekâ türlerine sahiptirler. Bazıları görsel, bazıları işitsel unsurları, bazıları da tümünü 
kullanarak öğrenebilmektedir. 

İnteraktif televizyonculuk için programcının görevi bu araçların nasıl kullanıldığını 

takip ederek yeni program formatları oluşturmaktır. Bu doğrultuda böyle bir programın 

oluşumu yazılım tasarımcısıyla, program yapımcılarının birlikte bir yapı oluşturmalarıyla 

doğru yönde bir gelişim sağlayabilecektir. 

Konu Dökümü: Program geçtiğimiz dönemde olduğu gibi planlanan yayın döneminde 

köklü değişiklikler yapılarak hazırlanmıştır. Programın temel fikirlerinden biri olan 
interaktiflik ögesi yine ön planda tutulmuştur. 

Yararlanılan Kaynaklar: Programın bir erkek sunucusu olacaktır. Sunucu canlı yayında 

yarışmacı ile telefon bağlantılarını gerçekleştirecek ve telefon başındaki çocuğun 

yönlendirmeleriyle oyunu bilgisayardan yönetecektir. 
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Yazılım: İnteraktif yarışma programı, oyun altyapısının ve içeriğinin oluşturulması, oyunun 

teknik altyapısının oluşturulması ve bilgisayar yazılımının oyunun belirlenen kuralları 

doğrultusunda hazırlanması ve gerçekleştirilmesi bakımından TRT kurumunun özgün olarak 

gerçekleştirdiği bir yapımdır. 

 

Katılımlar: Yazılımın bir başka özelliği ise sürekli büyüyen bir çocuk platformuna izin 

vermesidir. Çocuklar yarışmacı olmak için, yarışma boyunca anonslar aracılığıyla belirlenen 

konulara uygun yaptıkları resimleri postalayabilir, programın e-posta adresine programla 

ilgili fikirlerini ve yine yaptıkları resimleri gönderebilir ve web adresine bağlanarak internet 

üzerinden mesaj gönderebilirler. Böylece bir üyelik sistemi de devreye girecektir. 

Çocuklardan gelen ev resimleri yarışma parkurlarındaki sokaklara eklenecektir.  

 

İçerik ve Senaryo: Programın içeriği oyun ve katılım diyebileceğimiz iki ögeyi 

barındırmaktadır. Katılım programın yayınından bir süre sonra çocukların programı 

yönlendirmelerine imkân verecek altyapıyı oluşturacaktır. Oyun, seçim esasına 

dayandırılacaktır. Yarışmacı çocuk kendi adına yarışacak karakteri seçtikten sonra bilgisayar 

yarışılacak parkuru rastlantısal olarak atar. Bu hem parkur seçimindeki tekdüzeliği ortadan 

kaldıracak, hem de hazırlıklı olunmayan parkurda yarışmak, ekran başındaki izleyici için de 

izlenmesi keyifli bir ortam yaratacaktır. 

 

Her parkurun farklı bir senaryosu ve her senaryoda da yarışmacının yerine getirmesi 

gereken farklı görevler olacaktır. Bu görevler mahallenin tehlikelerden korunmasına, 

düzenlenmesine ve güzelleştirilmesine yöneliktir. 

Yapım Biçimi: Stüdyo (CANLI) 

Yayınlanacağı Kanal: TRT-1 

Sponsor: Yok 

 

1.2.3. Bütçe  

Bir programın yapımcının kafasındaki fikir olmaktan, ekranda izleyiciye sunulan bir 

program hâline dönüşebilmesi için para harcanarak bir üretim sürecinden geçmesi gereklidir. 

Yapım ekibi üyelerinin emeklerinin karşılanmasından, teknik gereçler ve dekor ya da mekân 

için yapılacak harcamalara, en küçük aksesuardan, yiyecek içecek giderlerine, öngörülmeyen 

giderlere dek tüm harcamaların önceden belirlenmesi zorunludur. Bütçenin büyüklüğü, 

program önerisinin kabul edilip edilmemesini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. 

Birçok önerinin, sırf bütçesi çok yüksek diye, çöpe atıldığı karşılaşılan bir durumdur. Ancak, 
sırf maliyeti düşük göstermek pahasına, kalitesiz bir programı önermek de doğru değildir. 
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Resim1.5: Bir televizyon programının tanıtım broşürü. Bu tür giderlere program bütçesinde 

tanıtım giderleri adı altında yer verilir. 

Bir program bütçesi, yapılması istenen programın ayrıntılı maliyet tahminlerini içerir. 

Tıpkı aile bütçesi gibi, başarıya ulaşması ve öngörülen işlerin yapılabilmesi, bütçeye tam 

anlamıyla sadık kalmaktan geçer.   

Bütçenin sağlıklı hazırlanabilmesi için, öncelikle programın uygulama planının 

ayrıntılı olarak geliştirilmesi ve tüm masraf kalemlerinin eksiksiz bir listesinin yapılması 

gerekir. Bu yüzden, çekim ve çekim sonrası süreçleri de kapsayan çalışma takviminin 

oluşturulması ile işe başlanmalıdır. Çünkü programlanan zamanın bir gün bile aşılması, 

mekân kirasından ulaşıma, yiyecek içecek giderlerinden ekip üyelerinin ödemelerine, 
maliyeti arttıracağı için bütün bütçe hesabı değişecektir. 

Çoğu programın bütçesi iki ana maliyet kalemine ayrılır:  

 Yaratıcılıkla ilgili maliyetler: Yapımcı, yönetmen, yazar ve oyuncular 

 Teknikle ilgili maliyetler: Yapım harcamaları (Personel ve teknik donanım) 

Program bütçe formları değişiklik göstermekle birlikte, yapılan harcama kalemleri, 
benzeri programlar için her bütçede hemen hemen aynıdır.  

Genellikle yaratıcı ekibe yüzde 55, tekniğe yüzde 45 pay ayrılır. Ancak, özel bazı 

programlar ve bunların gereksinmelerine göre bu oranlarda değişiklik yapılabilir.  

Bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, gerekli kalemlerin 

tümünün göz önünde tutulmasıdır. Bütün kalemler sıralandıktan ve toplamları alındıktan 

sonra da, yüzde 10-15’lik bir ekleme yapılarak beklenmedik giderler için, öngörülmeyen 
giderler kalemi oluşturmak gerekir. 
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Birçok küçük stüdyo ya da kanalda, dış çekimler normal ücret ve diğer kalemlerin 

üzerinde olduğundan, bütçelerin hazırlanması sırasında en çok bunlar üzerinde durulur ve 

mümkün olduğunca kısıtlanmalarına çalışılır. Çünkü eğer dış çekimler yapılıyorsa; yemek, 

ulaştırma, konaklama gibi giderler kaçınılmaz olacaktır. 

Her programın bir maliyeti vardır. Bu maliyet yayın kurumunun yatırım ve cari 

harcamaları içinde kalabileceği gibi; onların dışında o programa özgü personel çalıştırılması, 

malzeme, araç-gereç, donanım satın alınması, kiralanması ile ilgili harcamaları da 
gerektirebilir. 

Yapımcının çalıştığı kurumdan kullandığı araç gereç, kendisine ödenen maaş, 

kullandığı elektrik, bant, kamera, ışık, ses, kurgu sistemi ve diğer bazı kalemler, yatırım ve 

cari harcamaların içine girer. Programın maliyeti ya da bütçesi denildiğinde ise, bunların 

dışında gereken harcamalar anlaşılmalıdır. Program önerisini yapan yapımcı, programın özü, 

amacı, biçimi, yayın süresi, zamanı ile ilgili önerilerine, programın -ya da öneri bir diziyse- 

dizinin kaça malolacağını genel hatlarıyla da olsa bildirmek durumundadır. Program 

giderleri, eğer program materyalinin büyük bölümü, kurumun sürekli elemanları dışından 

sağlanacaksa, doğal olarak artacaktır. Örneğin ses ve ışık sisteminin kiralanması, kurum 

dışında yapılacak bir çekim için mekân kirası; yönetmen, sunucu, metin yazarı veya senarist, 

kurum kameramanının dışında özel kameraları (örneğin steadycam) kullanabilen bir 
kameramanın vs. çalıştırılması maliyeti epey arttıran faktörlerdir. 

Bu arada bütçeyi yakından ilgilendiren önemli bir unsur da, son yıllarda özel 

televizyon yayıncılığıyla gündemimize giren, daha sonra kamu yayıncılığını da etkileyen 

sponsorluk kurumudur. Programın satılması ya da diğer bir değişle kurum dışından maddi 

olarak desteklenmesi uygulaması olarak nitelendirilebilecek sponsorluk, bütçeyi etkiler. 

Özellikle maliyeti yüksek olan dizi programlarda bu tür bir durumun varlığı, programın 
maliyetini azaltacağından, program önerisinin kabul edilmesinde bile önemli bir faktör olur.  
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    PROGRAM BÜTÇE FORMU     
 PROGRAM TÜRÜ       :    PROGRAM ADI : 

 PROGRAM NU            :    YAYIN TARİHİ : 

 BÖLÜM NU                :     SÜRESİ : 

 YAPIMCI                    :    YÖNETMEN : 

 İMZA                          :       

                     Tahmini Bütçe     
  Gerçekleşen 
Bütçe 

  GİDER ÇEŞİTLERİ   Birim Fiyatı kişi Gün TUTARI TUTARI 

          adedi KW     

01.TELİF GİDERLERİ           

  01.Özgün eserlere ödenen telif üc.           

  02.İsteme eserlere ödenen telif.üc.           

  03.Müzik eserlere ödenen telif üc.           

02.SERBEST MESLEK GİDERLERİ           

  01.Yönetmen               

  02.Yapımcı              

  03.Yardımcı yönetmen           

  04.Asistan               

  05.Yapım yardımcısı             

  06.Asistan               

  07.Konuk kord.               

  08.Kameraman               

  09.Kameraman               

  10.Sohbet bölümü               

  11.Prodüksiyon amir yrd.           

  12. Manici               

  13.Set amir yrd.               

  14.Set işçileri               

  15.Işıkçı               

  16.Işık şef yrd.               

  17.Aşçı               

  18.Yardımcı roller               

  19.Figüranlar               

  20.Müzik düzenleme             

  21.Sunucu               

  22.Vokalistler               

  23.Saz sanatçıları playback           

  24.Saz sanatçıları canlı           

  25.Program konukları           

  26.Program hostesi               

  27.Soru hazırlayanlar           

  28.Metin yazarı ve derleme           

  29.Makyöz               

  30.Kuaför               

03.SESLENDİRME GİDERLERİ           

  01.Seslendirme               

04.YAPIM.KULL.ARAÇ GRÇ.MKN.GİD.           

  01.Teknik toplam               

  02.Parmak kamera               

  03.Doli ve şaryo                

  04.Jimmy jip ve operatörü           

  05.Montaj kirası               

  06.Motion capture kirası           

  07.Işık seti kirası               

  08.Kayıt donanımları arç.kirası           

  09.Stüdyo kullanma bedeli         

  10.Kamera kirası               

  NAKLİ YEKÛN               
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          Tahmini Bütçe     Gerçekleşen Bütçe 

  GİDER ÇEŞİTLERİ      kişi Gün TUTARI TUTARI 

        Birim Fiyatı adedi KW     

  NAKLİ YEKÛN               

05.ARTİSTİK HİZMETLER GİDERİ       

  01.Dekor giderleri              

  02.Kostüm aksesuar giderleri           

  03.Makyaj giderleri               

  04.Grafik animasyon giderleri           

06.MALZEME GİDERLERİ                 

  01.Resim  kayıt malzemesi           

  02.Ses kayıt malzemesi           

  03.Kırtasiye malzemesi           

  04.Sair malzeme               

07.GENEL GİDERLER                 

  01.Prodüksiyon giderleri           

  02.Prodüksiyon ve yapım bedeli           

  03.Konaklama giderleri           

  04.Yiyecek-içecek giderleri           

  05.Yolluk giderleri   Şeh.arası           

  06.Sair çeşitli giderler             

08.PERSONEL GİDERLERİ                 

  01.Yapımcı yönetmen           

  02.Yönetmen               

  03.Yapımcı               

  04.Yapım görevlisi               

  05.Sunucu               

  06.Dekoratör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  07.Makyöz               

  08.Kostüm aksesuar sorumlusu           

  09.Şoför               

  10.Kukla oyna.               

  1. Ön görülmeyen giderler.           

09.ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER                 

  01.Öngörülmeyen giderler               

  GENEL TOPLAM               

         

PROGRAM MÜDÜRÜ      

 MALİ VE 

İD.İŞL.GN.MD.YRD. 

          

          

 1.Program önerisi onaylandığı takdirde ilk program için dekor giderleri dâhil olmak üzere.   

 2.Her bölüm için ayrı olmak üzere doldurulur.      

Yukarıdaki program bütçe formu, bir program yapımında bulunması gereken bütün 

kalemleri göstermektedir. Ancak tabiidir ki, tüm kalemler her programda kullanılmaz. 

Programın yapımı hangi ihtiyaçları kapsıyorsa, o kalemleri içeren bölümler doldurulur. 

Örnek bütçe formu, özel bir televizyon kanalında kullanılan formdur. Çeşitli kanallarda, 
farklı şekilde hazırlanmış olabilir. 

 

 

1.2.4. Konu Araştırması 



 

 16 

Bir programın önerisi kabul edildikten ve bütçesi de onaylandıktan sonra artık konu 

araştırmasına geçilir. Televizyon programcılığında araştırma kelimesi, bilim dallarından 

farklı bir anlam içerir. Bu araştırma sonucunda, insanlığa tamamen yeni bir şey sunma amacı 

yoktur. Kuşkusuz her programcı yeni fikirler, yeni malzemeler, yeni sanatçılar, yeni 

senaryolar vb. peşinde koşmak zorundadır. Yine de araştırmanın buradaki anlamı, sınırlı bir 

süre içinde ve belirli bir konu, kişi ya da olay hakkında, mümkün olan en çok bilgiyi elde 
edebilmek anlamına gelir. 

Araştırma herhangi bir programın en önemli aşamasıdır. Konu hakkında programcının 

berrak bir görüşe kavuşmadan, izleyiciye açık bir görüş aktarması zordur. İşte programcının 

program fikrini oluşturup yönetimin de onayını aldıktan sonra programda kullanacağı her 

türlü veriyi belirleyebilmesi, programa katılacak kişileri saptayabilmesi, sunuş biçimini, yer 

ve zamanını kesinleştirebilmesi, teknik imkânları sağlayabilmesi, her türlü idarî, bürokratik 
işlemleri tamamlayabilmesi için bu araştırma sonuçlarını alması gerekir.  

Araştırmanın süresi ve biçimi çeşitli program türlerine göre büyük ölçüde farklılıklar 

gösterir. Bu nedenle, neyin nasıl yapılması gerektiği üzerine genellemeler sunmak son derece 

güçtür. Kabaca bir ayrımla drama, eğlence, müzik ve naklen yayının çeşitli türlerinde, 

araştırmadan çok planlamaya gerek olduğu söylenebilir. Oysa yetişkin eğitimi, haber 

programlar, belgeseller, çocuk, gençlik vs. programlarda daha fazla araştırma yapmak 

gerekir. Fakat bu tür programlarda da genellikle uzmanların araştırma yapması, metin 

hazırlaması ya da danışman olarak işe katılmaları söz konusudur. Burada unutulmaması 

gereken bir konu iyi bir yapımcının, hangi konuda hangi araştırmacı, metin yazarı, senarist, 

danışmanla çalışması gerektiğini bilmesidir. Yapımcının başarısı, biraz da yaratıcı ekibi 

kurarken ortaya çıkar. 

Bir konuda araştırma yapıldıkça daha derinlere inme zorunluluğunun ortaya çıkacağı 

da bir gerçektir. Oysa program yapımcılarının kütüphanelerde günlerce araştırma yapmaya 

çoğunlukla zamanları yoktur. Dolayısıyla programcı bilgi elde etmek için daha hızlı ve 

doğrudan bir yöntem bulmak zorundadır. Aşağıda yer alan programcıya yardım edecek 

araştırma önerileri inceleyelim. 

 Konuyla doğrudan ilişkisi olan, konuyu bilen birisiyle bağlantı kurulmalıdır.  

Hangi kuruluşlar veya kimler konuyla ilgilidir? Konuya ilişkin başlıca sorunlar ve bu 

sorunların temelinde yatan nedenler nelerdir? Sorunların çözümü için neler yapılmış veya 

yapılmaktadır? Konu hakkında neler yazılmış? Belge ve sayısal bilgiler nerelerden elde 

edilebilir? Bundan sonraki aşamada konuyla ilgilenen kişilerle veya konunun belirli 
yönlerinde uzmanlaşmış kişilerle görüşmeler sürdürülür. 

 Araştırmada, çeşitli kuruluşların son derece yardımcı olabilecekleri 

unutulmamalıdır. 

Dünyanın hemen her ülkesinde çeşitli meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum 

örgütleri vs. kuruluşlar vardır. Üniversitelerin öğretim üyeleri, tanınmış avukatlar, mimarlar, 
gazeteciler çok sık başvurulan kaynak kişilerdir.  
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Bunun dışında yerel yönetimler, hükümet üyeleri, milletvekilleri de araştırmalarda 

yararlanılabilecek kaynaklardır. Burada dikkat edilecek konu araştırmanın objektif olması, 

belirli bir siyasi düşüncenin propagandasının yapılmasına izin verilmemesidir. Bu, 

konumuzun, programımızın inandırıcılığına, tarafsızlığına gölge düşürür. Eğer politik 

görüşlere yer verilecekse, birden fazla fikre yer verilmelidir. Değişik bakış açıları 
yansıtılmaya çalışılmalıdır. 

 Programcı her zaman yanında bir not defteri bulundurmalı ve konuşulanları not 

etmelidir. Bazı konuşmalar, konuşan kişinin de izni varsa banda 

kaydedilmelidir.  

 Basın da önemli bir kaynaktır. Gazetelerde çalışan gazeteciler, editörler, köşe 

yazarları vb. kişiler istediğiniz bilgiye veya kişiye ulaşmada size önemli 

yardımlar sağlayabilir. 

 Verilen bilginin gerçekten tarafsız olduğu anlaşılana kadar resmî yorumlara 

takılıp kalınmamalıdır. Sorunu çeşitli yönleriyle ve değişik kademelerdeki 

insanlardan dinlemekte yarar vardır.  

 Araştırmalar sırasında programcı muhtemel çekimler, konuşmacılar vb. 

konularda gözlemler yapmalı; filmler, belgeler, çizelgeler, dokümanlar elde 

etmeye çalışmalıdır. Çekişmeli bir konu üzerinde uğraşılıyorsa, sayısal bilgi, 

belge ve çeşitli alıntıların doğruluğu konusunda kanıtlar elde edilmelidir. 

Araştırma yapıldıktan sonra, elde edilen bütün bilgiler, veriler tek tek değerlendirilip 

bunlardan hangilerinin kullanılacağına karar verilir. Genelde elde kalan kullanılmayan çeşitli 

malzemeler de olacaktır. Sırf bunları kullanmış olmak için, gereksiz yere programı ayrıntıya 

boğmak doğru olmaz. İyi bir eleme yapılması ve bazı bilgi ve belgelerin dışarıda kalması 

kaçınılmazdır.  

Yapımcıların, sağlıklı bir araştırma yapabilmesi için bazı özelliklere sahip olması 

gereklidir.  Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

 Kültürlü olması 

 Kendini ifade etme özelliği olması 

 Ülkesinden ve dünyadan haberdar olması 

 Gündemi takip etmesi 

 Televizyon dünyasını (ulusal ve uluslararası düzeyde) izlemesi ve incelemesi 

 Doğru ve tarafsız olması 

 Kendi görüşlerini herkesin benimseyeceğini düşünmemesi 

 Kendi dünya görüşü, siyasi düşüncesini mümkün olduğunca yansıtmaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Format konusunu inceleyiniz. 

Türkiye’de, yabancı televizyon 

kanallarından format satın alınarak 

uyarlanan televizyon programları 

hangileridir? 

 Özellikle televizyonlarda yayınlanan 

yabancı formatlı bir programı örnek seçip 

bu formatı satın alan yapım şirketiyle 

görüşebilirsiniz. Bu program formatının 

orjinaliyle Türkiye’de yayınlanan biçimi 

arasındaki farkların neler olduğunu 

yapımcısından öğrenebilirsiniz. 

 Program fikri oluşturmak konusunu 

inceleyiniz. Bir program fikrinin öneri 

aşamasına gelmeden önce ne gibi ön 

araştırmalar gerektirdiğini öğreniniz. 

 

 Sınıfta gruplara ayrılarak, bir program 

fikri geliştirebilir ve ön araştırmasını 

yaparak uygulanabilir olup olmadığını 

tartışabilirsiniz. 

 Program önerisiyle ilgili konuyu 

okuyunuz. Bir program önerisinde 

nelerin yer aldığına dikkat ediniz. Çeşitli 

kaynaklardan edindiğiniz, program 

önerilerini inceleyerek karşılaştırınız. 

 Televizyon kanallarına giderek, 

program önerilerilerinin nasıl yapıldığını 

inceleyebilirsiniz. Siz de bulduğunuz 

program fikrini, öneri hâline getirip 

önerinizi değerlendir-meleri için bir 

kanala başvuruda bulunabilirsiniz. 

 Program bütçesinde hangi kalemlere 

yer verildiğini inceleyiniz. Sınıfa 

getireceğiniz çeşitli programların 

bütçelerini karşılaştırınız. 

 Siz de kendi önerdiğiniz program için 

bir bütçe hazırlayabilirsiniz.   

 Önerinizi ve bütçenizi verdiniz, kabul 

edildi ve artık araştırmaya geçebilirsiniz.  

 Profesyonel bir kişiden yardım 

isteyebilirsiniz. Önerinizi, bütçenizi 

gösteriniz ve araştırma için size rehberlik 

yapmasını rica ediniz. 

 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
  

 
A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz veya boşlukları uygun 

kelimelerle doldurunuz. 

1. Televizyon programcılığında  ………. oluşturmak, uzun ve yoğun araştırma 

gerektiren bir süreçtir.  

2.  Program konusunun, televizyon kurumuna fazla getiri sağlayan bir konu olması 

gerekmez. 

3. Yapımcının kendi üzerinde çalıştığı ve araştırmasını yapıp tasarladığı projelere 

……….   öneri denir.  

4. Program bütçeleri sadece yaratıcılıkla ilgili maliyetleri gösterir. 

5. Drama, eğlence, müzik ve naklen yayının çeşitli türlerinde, araştırmadan çok 

planlamaya gerek vardır. (     ) 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçebilirsiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
  

 
Televizyon program ekibi oluşturulması ve malzeme hazırlanması çalışmalarında 

görev alabileceksiniz. 

  

 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 Bir yapımcıyla görüşme yaparak, bir programın yapım hazırlıklarının neler 

olduğunu kendisinden dinleyiniz. 

 Bir televizyon kanalında görev yapan herhangi değişim mesleklerden kişilerle 

görüşerek, yaptığı işle ilgili bilgi alınız. 
 

2. PROGRAM YAPIM HAZIRLIKLARI 
 

2.1. TV Programı Yapım Ekibi Oluşturulması 

Televizyon, kendinden önce var olan tiyatro, sinema, radyo gibi anlatım ortamlarından 

pek çok tekniği alarak kendi yapısına uygulamış, karma bir anlatım tekniğidir. Bunun yanı 

sıra ve zaman içinde kendi yaratıcı tekniklerini de geliştirerek çok karmaşık bir yapıya 

ulaşmıştır.  

Teknik gelişme hangi düzeye ulaşırsa ulaşsın, televizyon yapımında hiç değişmeyen 

tek bir gerçek vardır. Televizyon bir takım çalışmasını gerektirir. En basit programdan en 

karmaşığına kadar bir TV programının yapımında bu gerçek hiç değişmez. Başarılı bir 

program, tek tek başarıyla kotarılmış farklı işlerin eşgüdümü sonucunda ortaya çıkar. Aynı 

kişinin, program metnini yazıp, kamerayla çekim yapıp, çekimleri kurgulayıp sonra da 

programın seslendirmesini yaptığı durumlar olsa bile; en azından görüşlerini paylaşmadığı, 

görüntülere farklı açılardan bakamadığı, öykünün gelişimine farklı fikirler katamadığı için 

tarafsız, olgun ve mükemmel bir program hazırladığı söylenemez. 

Küçük televizyon istasyonlarında, özellikle yerel kanallarda, eleman azlığından dolayı 

pek çok görev aynı kişiler üzerinde yoğunlaşabilmektedir. Ama bu tür programların 

düzeysizliği de izleyici tarafından hemen fark edilmektedir. 

Öte yandan bazı ulusal özel kanallarda da, daha az personel gideriyle daha çok iş 

üretmek kaygısıyla, metnini yazan, çekimini yapan, kurgusunu yapıp programı neredeyse tek 

başına tamamlayan çalışanların varlığını ve bu tür çalışanların günümüz medyasında daha 

kolay iş bulabildiğini de anımsatmakta yarar vardır. 

Yetkin anlamda bir televizyon programı, en az beş kişiden oluşan ve çok daha fazla 

sayıdaki elemana kadar çıkabilen bir ekiple gerçekleşebilir. Bir program ekibinde yönetim, 

kamera kullanımı, set işçiliği, ses ve ışık düzeni ve kurgu işlemlerinin ayrı elemanlar 

tarafından yürütülmesinde yarar vardır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Yukarıda belirttiğimiz özel durumları bir kenara bırakırsak, bir TV ekibini oluşturan 

kişileri iki ana grupta toplamak mümkündür: 

1-Yaratıcı Ekip: Yapımcı, yapım yardımcıları, yönetmen, yönetmen yardımcıları, 

prodüksiyon amiri, metin yazarı, senarist gibi, programın içeriği ve bunun geliştirilmesiyle 

ilgili yapım elemanları. 

 

2-Teknik Ekip: Teknik yönetmen, resim seçici, ses teknisyeni, aydınlatma yönetmeni, 

sanat yönetmeni, dekor tasarımcısı, stüdyo şefi, kameraman, kurgucu, resim kontrol 

teknisyeni, VTR operatörü, stüdyo şefi gibi birinci derecede araç gerecin işletilmesi ve 

kullanılmasından sorumlu teknik görevliler. 

Bu elemanların görev ve sorumlulukları her ne kadar farklı özellikler gösterse de, bu 

görevleri üstlenenlerin herbirinin, diğer görevler konusunda belirli ölçülerde bilgi sahibi 

olmalarında yarar vardır. Örneğin, yönetmen bir yapım elemanıdır. Fakat oyuncuların 

yönetimi, kamera açılarının seçimi ve benzeri görevlerinin yanı sıra görüntü ve ses 

aygıtlarının (kameralar, ışıklar, mikrofonlar gibi) ne yapıp ne yapamayacağı konusunda da 

bilgi sahibi olması gereklidir. Bu asgari bilgilere sahip olmayan bir yönetmen, teknik ekip 

tarafından çoğu zaman küçümsenir ve bazı durumlarda teknik ekibe teslim olmak zorunda 

kalır. Bu da yönetmenin başarısızlığına ve teknik ekip üzerinde otorite kuramamasına yol 

açar. 

Yönetmen, işe başladığı andan itibaren bütün yapım öncesi toplantılara katılmalı ve 

özellikle de metin/senaryo, oyuncu/sanatçı kadrosu ya da sunucu/spiker ve yapımı 

ilgilendiren konularda hem bilgi hem de söz sahibi olmalıdır. 

Akılda bulundurulması gereken diğer bir nokta da, bu görevler kapsamına giren çeşitli 

tanımlamaların, çeşitli yayın kurumlarında farklılıklar gösterebileceğidir. (Konuyla ilgili 

kaynak kitaplarda yaratıcı ekip-teknik ekip, yapım grubu-yönetim grubu elemanlarında 

farklılıklar olabilmektedir.) 

Bütçe ve öneri onaylandıktan sonra yapımcı önce yapım ve yönetim grubunu 

oluşturmaya başlar. Yapım grubunda yapımcı, yapım yardımcıları, prodüksiyon amiri, 

prodüksiyon amir yardımcıları, set amiri ve yardımcıları, gerekli hallerde koordinatör yer 

alır. Ayrıca genellikle dramalarda ve bazı programlarda muhasebe elemanları, makyöz, 

kuaför, kostüm sorumlusu da yer alır. 

 

Yönetim grubunda ise; yönetmen, yardımcı yönetmen, 1. ve 2. yönetmen yardımcıları, 

sanat yönetmeni ve yardımcıları, devamlılık yazmanları, senaryo yazarı, suflör… vb. yer alır. 

Ekibini kuran yapımcı ve yönetmen, ekipleriyle toplantılar yaparak görev dağılımı yapar ve 

program için gerekli şartları oluşturmaya başlarlar. Bu süreçte her iki ekibin birbiriyle 

koordinasyonu programın başarısını arttırır. 

 

Bu arada program ekibinde yer alacak ve programın vitrini diyebileceğimiz sunucu 

adayları ile irtibata geçilir. Program için en ideal sunucuyu bulmak için deneme çekimleri 

yapılır. 
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Program ekibinde yer alan teknik elemanlar, örneğin ışık teknisyeni, ses teknisyeni, 

kameramanlar, çoğu kurumda birden fazla programda görev alır. Çekim veya yayın günü, 

kurum tarafından görevlendirilen teknik ekipte kimler varsa, program çekimine de onlar 

katılır.  

 

Bu bilgiler ışığında, bir program ekibinde görev yapan bazı elemanlar ve çekim öncesi 

görevlerini gösteren tabloyu inceleyiniz. 

 

2.2. Program Yapım Özellikleri 
 

Program yapım özellikleri, önceki modüllerimizde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Burada, yapım öncesi yapılan çalışmaların bir parçası olarak yapım özelliklerinin ne olduğu 

hatırlatılıp, program için hangisinin tercih edileceğine karar verilmesi amacıyla ele 

alınmaktadır. Bir yapımcı düşündüğü program için bu yapım türlerinden birini seçer.  

 

2.2.1. Canlı Yapım 
  

Televizyonun sunduğu en mükemmel ve aynı zamanda en berbat çekimler canlı 

yapımlardır. Canlı yayının anında televizyonlarda yayınlanabilmesi, izleyicinin ilgisini 

arttıran bir unsurdur. Ayrıca, tek gösterimlik şovlar –örneğin Eurovision şarkı yarışmaları 

yayınlarındaki gibi- olması, yani yinelenmesinin imkânsızlığı nedeniyle; hem oyuncu/sanatçı 

kadrosunun hem de ekibin en az hatayla performans göstermesini gerektirir. Bu yüzden de 

canlı yapımlar için çok iyi bir ön hazırlık yapılmış olmalıdır. Ne teknik sorunların, ne de 

yapım hatalarının kurguyla düzeltilebilmesi mümkün değildir. Bu yapımlar, yapımcının 

kontrolünün en az olduğu yapımlardır. Hiç beklenmedik aksaklıklar, örneğin görüntü ya da 

ses bağlantılarından birinin arızalanması ya da gerilim şebekesinde bir arıza sözkonusu 

olabileceği gibi, sunucuyla ilgili bir aksaklık (Örneğin sunucu canlı yayında bayılabilir) da 

yaşanabilir. Kuşkusuz, canlı yayın tercihinde, çekimi yapılacak yapımın niteliği önemlidir. 

Örneğin spor karşılaşmaları gibi.  

 

Program sonrası işlemlerin çok az olması, programın da daha ucuza mal olması 

dolayısıyla günümüzde pek çok yapımcı canlı yayını tercih etmektedir. 
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Resim 2.1: Canlı yapımlar için çok iyi bir ön hazırlık gereklidir. 

 

2.2.2. Video Bant Yapımlar 
 

Haber programları, spor karşılaşmaları ve özel canlı yayınlar hariç çoğu yapım video 

bant kaydı olarak gerçekleştirilir. Bu yöntem kayıt sırasında durarak tekrar etmeye (banda 

canlı kayıt hariç) ya da kurguda düzeltmeler yapmaya olanak tanır. Çok yaygın kullanımı 

olan video bantlar yapımcıya ve yönetmene dört kayıt yaklaşımı sunar. 

 

 Banda canlı kayıt 

 Parça parça kayıt   

 Tek kamera/tek video kayıt cihazı (VTR) 

 Çok kamera/çok video kayıt cihazı (VTR) 

 

 
Resim 2.2: Stüdyo programları, genellikle ‘parça parça kayıt’ yaklaşımıyla hazırlanır. 
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Banda kaydedilen programlar ise çoğunlukla kurgu işleminden geçirilerek istenen 

kalite düzeyine getirilir. Üzerinde düzeltmeler yapılması gereken, özellikle artistik ögelerle 

işlenmesi gereken programlar için, programları banda kaydetmek kaçınılmazdır. Kurgu 

işlemi bir bakıma, programın yeniden ele alınıp yönetmenin ve yapımcının içine sineceği 

biçimde düzenlenmesi için çok değerli bir fırsattır. 
 

2.2.3. Film Yapımları 
 

Dramalar, prime time şov programları ve ulusal çaptaki reklamlar dışında, çok az 

sayıdaki yapım film üzerine kaydedilmektedir. Modern videobant donanımları, giderek artan 

yapım hızı sunmakta ve maliyetleri de bu ölçekte düşürmektedir. 
 

Yukarıda yer alan ve kısaca değindiğimiz yapım özellikleri içinden, programın 

yapısına uygun olanı seçilir. Programın yapım biçimi program önerilirken öneri formunda da 

belirtilir.  
 

2.3. Çekim Mekânları 
 

Çekim mekânları; stüdyo ya da dış çekim (aktüel çekim) olarak ikiye ayrılır. 
 

Çoğu zaman yapılmakta olan programın kendisi, çekimlerin stüdyoda mı yoksa açık 

mekânlarda mı yapılacağını belirler. Örneğin, bir spor karşılaşması, yerinde çekilmelidir. 

Buna karşılık birçok programın çekimi, yapımcıya değişik çekimler yapma olanağı 

tanıyabilir. Çekimlerin stüdyoda mı açık mekânlarda mı yapılacağı; bir başka açıdan da 

yapım için ayrılan paraya, zamana ve kullanılacak donanıma bağlıdır. 

 

Resim 2.3: Programın türü, çekim mekânlarını belirlemekte önemli bir faktördür.  

Örneğin eğlence programları, genellikle stüdyoda çekilir. 
 

Stüdyo çekimleri genellikle en yüksek kontrolün sağlandığı çekimlerdir. Çünkü hava 

koşulları, ses kirlenmesi ve benzeri dış etkilerden uzak kalmak kolaydır.  
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Bu yüzden de stüdyo çekimleri, fazla film ve bunun doğal sonucu olarak fazla para 

harcanmasının istenmediği yapımlar için çok uygundur. Bir romantik ortam çekiminin 

stüdyo ortamında değişmeyen koşullar altında defalarca yapılabileceğini de unutmamak 

gerekir. 

 

Buna karşılık; kapalı stüdyolarda kurulup gerçekleştirilmesi zor olan dekorlar, setler 

gerektiren çekimler için açık mekânlar tercih edilir. Nitekim günümüzdeki yeni portatif 

çekim araç-gereçlerinin kullanımının yaygınlaşması sonucunda, açık mekân çekimleri daha 

fazla tercih edilmektedir.  

 

Burada aktüel çekimler için önemli olan bir unsur da mekân araştırması yapma 

gerekliliğidir. Eğer görüşülecek kişi ve görüşülecek yer belli ise, çekim öncesi, ortamın ses, 

ışık ve mekân büyüklüğü açısından incelenmesinde yarar vardır. Bir sonraki aşamada 

anlatılacağı gibi bu mekânların incelenmesi, çekime giderken bulundurulması gereken 

kamera, ses ve ışık donanımını konusunda bize yardımcı olur. 

 

Mekânın gürültülü olup olmaması, akustiği, ışık için gerekli altyapının bulunup 

bulunmaması; çekimin kalitesini etkileyebileceği gibi, bazı durumlarda çekim 

yapılamamasına bile yol açabilir. 

 

Mekân araştırmasının bir diğer amacı da çekim için en uygun yeri belirlemektir. Bu, 

özellikle dramalar ve çeşitli türdeki belgesel programlar için çok önemlidir. Günümüzde 

birçok dizi, kullanılan çekim mekânlarıyla izleyici çekmektedir. Kimi dizi yapımcısı çekim 

mekânı olarak Karadeniz’in eşsiz doğa güzelliğini, yeşilini fon olarak kullanmakta; kimisi 

dünya mimarisi açısından bile çok önemli bir yere sahip olan Mardin’i ve evlerini tercih 

etmektedir. Asmalı Konak dizisinin çekimlerinin yapıldığı konağın, o dönemde yerli 

turistlerin oldukça rağbet ettiği bir yer olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. 

 

Özetlersek, mekân keşfi de denilen mekân araştırması sonucu en uygun yer 

belirlenerek, çekim için gerekli eksikliklerin tamamlanmasıyla uygun koşullara kavuşturulur.  

 

Çekim mekânı olarak hangisinin tercih edileceği de, programın türüne ve içeriğine 

göre belirlenir. 

 

2.4. Çekim ve Yayın İzinlerinin Alınması 
 

Programda gerekli fotoğraf, slayt, film vb. gösterim ürünlerinin kullanım izinleri ile 

telif, park ve yapım sürecinde gerekecek diğer yasal izin belgeleri ile sözleşmeler yapılır. 

Örneğin, yapımda görev alacak sanatçılarla sözleşmeler yapılması, kullanılacak müzik ve 

diğer gösterim ürünleri için izin belgeleri ile telif sözleşmeleri hazırlanması, resmi 

kurumlardan çekim izinleri alınması (Bazı çekimler şehir trafiğini etkileyebilir ya da emniyet 

müdürlüğünden izin alınmasını gerektiren bir kamusal alanın kullanılması gerekebilir.) 

yapım sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu konuda yapılacak bir yanlışlık, yasal sorunlara ve 

vakit kaybına yol açabileceği için çok önemlidir. 
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2.5. Çekim ve Kurgu Donanımlarının Hazırlanması 
 

Başarılı televizyoncu, başarılı bir planlamacıdır. İşini oluruna bırakmaz. Bu nedenle 

iyi bir planlama yaparak, çekim öncesi gerekli donanımı belirlemek çok önemlidir. Bu 

aşamada şunlara dikkat edilmelidir: 

 Yapım için kaç kameraya ve ne tür kameralara gereksinim vardır? Jimmy  jib, 

crane vs. gerekli midir? 

 Ne tür filtre veya merceklere gereksinim vardır? 

 Sesle ilgili, gerek duyulacak donanım nedir? 

 Bütün yapımın içinde kullanılabilecek kaç dekor ve sete gerek vardır?  (Daha 

çok dramalar için geçerli) 

 Aydınlatma konusundaki ihtiyaçlar nelerdir? 

 Yapımın görüntülü anlatımı ve kurgusu için istenilen kamera açıları ve 

konumları için en uygun set ve dekor düzenlemesi yapılabiliyor mu? 

 Hangi montaj stüdyosuna, ne kadar süreyle gerek duyulacaktır? 

 Jenerik ve (varsa) animasyon için gerekli teknik donanım nedir? 

 Naklen yayın aracı, up-link aracı gerekli midir? 

 

Yukarıdaki sorular dikkatle değerlendirilerek ihtiyaçlar belirlenir. Stüdyoda kaç 

kamera ile çekim yapılacağı, telefon bağlantıları olacaksa kaç adet telefona ihtiyaç 

duyulacağı, sisteme adapte edilecek bir bilgisayara ihtiyaç olup olmayacağı, kaç adet VTR 

okuma, kaç adet VTR kayıt cihazı olacağı gibi tespitler yapılır. Bunun bir diğer amacı da 

hangi donanımın kurum tarafından sağlanacağı, hangisinin kiralanacağı, hangisinin de satın 

alınacağı konusunda bilgi edinmektir. 

 

2.6. Satın Alma ve Kiralamaların Yapılması 
 

Bir önceki konumuzda belirlenen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak görev 

yaptığımız kurum tarafından karşılanamayacak bazı kalemler, kurum dışından satın alınır 

veya kiralanır. Satın alma ve kiralama aşaması, yönetmenden çok yapımcıyı ilgilendiren bir 

aşamadır. Yönetmen sadece gerekli donanımın belirlenmesi sürecinde, talep eden 

konumdadır. Yapımcı ise program ekibinde yer alan prodüksiyon amiri, prodüksiyon 

sorumlusu gibi mali işlerden sorumlu ekip elemanıyla, satın alma veya kiralamaları 

gerçekleştirir. 

 

Tabii ki, iyi bir yapımcının satın alınacak veya kiralanacak malzemeleri, bütçesinde 

belirtmesi; dolayısıyla çok önceleri, kurumun sahip olduğu teknik altyapı ve donanımı da 

göz önünde bulundurarak bir bütçe önerisi vermiş olması gereklidir. Örneğin, stüdyoda 

yapılacak bir müzik programı için ışık malzemesi olarak robot kullanılacaksa, yapımcının 

program bütçesinde ışık için ayırdığı kalemin robotu kiralamaya/satın almaya uygun olması 

gerekir.  

 

Eğer kurumun imkânları yetersizse, programın jeneriği ve jenerik müziği kurum 

dışında hazırlatılır. Jenerikte veya programın içeriğinde kullanılacak grafik ve animasyonları 

hazırlayacak ekiple görüşülür, talepler iletilir.  
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Dekoru hazırlayacak dekor tasarımcısı ile yönetmen ve yapımcının ortak görüşü 

sonucu karar verilen dekor için malzeme teminine geçilir. Örneğin, programda kullanılacak 

mobilya vs. malzemeler bazı durumlarda kiralanır, bazen de satın alınır. 

 

Dekor hazırlanırken önemli bir konu da ışıktır. Önceden kararlaştırılan robot, par gibi 

çeşitli ışık donanımı da temin edilir. 

 

Bunların dışında satın alınan veya kiralanan kalemler programın niteliğine göre 

çeşitlilik gösterir. Örneğin çekim Dolmabahçe Sarayı gibi bir mekânda yapılacaksa bunun 

için birçok yazışma yapılması ve mekân kirası ödenmesi gerekecektir. 

 

Naklen yayın aracı, up-link aracı kiralanması, seyirci ajansıyla anlaşma yapılarak 

program seyircisinin organizasyonunun yapılması, sunucu için kostüm kiralanması vs. bütün 

her şey bu aşamada yapılır. 

 

Bu arada bu ihtiyaçların bazıları tanıtım karşılığında temin edilir. Örneğin, kiralanan 

ürünün bedeliyle orantılı olarak program jeneriğinde o malın/ürünün reklamı yapılarak, 

karşılığında herhangi bir bedel ödenmeden kullanılmış olur. 

 

Başarılı bir yapımcı, kurum dışındaki ihtiyaçların tümünü tanıtım karşılığında 

kullanmayı sağlayabilir. Böylece program maliyeti de azaltılmış olur. 

 

2.7. Kurum İçi Mekânların ve Donanımların Kullanılması için 

Yazışmaların Yapılması 
 

Eğer bir program yapımı bir televizyon kuruluşu bünyesinde gerçekleştiriliyorsa, 

genellikle teknik ekip ve donanım o TV kuruluşundan talep edilir. O yüzden çekim 

aşamasına geçilmeden belli bir süre önce gerekli formlar yazılır, ekip-donanım ve teknik 

malzeme ilgili birimlerden talep edilir. Programların talepleri doğrultusunda da ilgili birim 

planlama ve koordinasyon yapar. 

 

Program, dış çekimlerden oluşuyorsa, çekimin yapılacağı gün için teknik ekiple ilgili 

bir talepte bulunulur. Talep formuna, çekimin günü, saatleri, nerede yapılacağı, teknik ekipte 

kimlere ihtiyaç duyulduğu, hangi teknik donanımın istendiği belirtilir. Ayrıca çekim yerine 

gitmek için araç talebinde de bulunulur.  

 

Eğer program stüdyoda gerçekleştirilecekse programın çekim şartlarına en uygun 

stüdyo araştırılıp, kullanılacak tarih, süre, gerekli teknik donanım (kaç kamera, kaç VTR 

kullanılacak, telefon bağlantısı olacak mı vs.) belirtilerek bir talep formuyla teknik servise 

iletilir.  
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PROGRAMIN ADI: 
HESAP NU      :   
Yayın Tarihi :                                                                                      Kayıt tarihi:  
                                                                                                             Kayıt saati: 
                                            

Stüdyo: 1  2  3  4  5   

       

 6  7  8  9     

 

Kamera: Sayı  Sehpa  Omuz  J.Jib  Jix   

 

Ses: Canlı  Plb.  DAT  CD  Cas.   

 

VTR: Kayıt  Okuma  Diğer  C.G.  Prompt.   

 
  Not:   
 
  Reji Toplantısı :      Tarih : ...../...../ 200..              Yeri : ................            Saat : .............. 
 
  Dekor Hazırlık :       Baş. : ...... / Btş ......  Gerçekleşen  :  Baş:         Btş: 
 
  Prova Kayıt     :       Baş. : ...... / Btş ......  Gerçekleşen  :  Baş. : ...... / Btş ...... 
 

Talep eden ünite: Program  Tanıtım  Haber  Diğer  

 
    YÖNETMEN :                                                                    YAPIM KOORDİNATÖRÜ : 
        
 
  Reji toplantısı sonucu :  ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
    TEKNİK YÖNETMEN :                                                      YAPIMCI / YÖNETMEN: 
……………………………….                                               ……………………………….. 

 
Hizmet verilmiştir 
 
İŞLETME MÜDÜRÜ: 
……………………….. 

 

Reji Top. Yapılmadı    Kayıt normaldir   

Açıklama:………………………………………………………
……………………………………………... 
 

 

 
 
………………………….. 
 

 
 TEKNİK YÖNETMEN :           YAPIMCI / YÖNETMEN: 
……………………………         …………………………….. 

 

Şekil 2.1: Stüdyo talep formu çekimden belli bir süre önce, gerekli istekler belirtilerek 

doldurulur ve teknik müdürlüğe verilir. 
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Çekimler yapıldıktan sonra programın belli bölümleri için seslendirme yapılacaksa 

seslendirme sanatçıları ve stüdyosu ayarlanıp seslendirme yapılarak montaj aşamasına 

geçilir. Montaj stüdyosu için de hangi gün ve saatler arasında kullanılacaksa belli bir süre 

önceden talepte bulunulur. Talep formuna, montajda ne tür bir montaj stüdyosu/seti istendiği 

belirtilir.  

Hazırlanan bant eğer kurum denetimine (denetim hem teknik, hem de içerik denetimi 

olabilir, bu kuruma göre değişiklik gösterir) sunulacaksa, denetime sunulacağı gün ve saat 

için gerekli formlar yetkili servislere önceden sunulur. 

Bütün bu yazışmalar, talep formları televizyon kanallarının yapılanmasına göre 

farklılıklar gösterebilir. Küçük televizyon kanallarında yukarıda saydığımız kadar bürokratik 

sürece gerek olmayabilir. 

 

2.8. Yapım Klasörünün Hazırlanması 
 

Yapım klasörü, çalışma sürecinin bütününü kuşbakışı gösteren bir belgedir. Bu 

dosyaya bakılarak, birçok sorunun cevaplarını bulabilmek mümkündür. Yapımcının ve 

özellikle bu klasörden sorumlu yapım yardımcısının aradığını bulmayı kolaylaştırır. Yapım 

öncesi aşamada, dosya tutmaya başlamanın işleri kolaylaştırdığı ve prova, yapım ile yapım 

sonrası aşamalarda zaman kaybını önlediği de bir gerçektir. 

 

Bir yapım klasöründe, öneri formunun yanı sıra, programın metni ya da senaryo, 

çekim senaryosu, bütün bütçe bilgileri, yapıma ilişkin değişik formların (resmi veya özel izin 

alınması gereken kişi/kuruluşlara başvuru yazıları, müzik ve uyarlama senaryo için telif 

anlaşmaları vb.) kopyaları, notlar ve ekip üyelerine dağıtılan çalışma takvimine ilişkin 

program da dosyalar şeklinde yer almalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir programın yapım ekibinde görev 

alan çalışanları ve görevlerini sayınız 

 Televizyon programlarının jeneriklerini 

incelemekle işe başlayınız.  Kendi 

programınız için de bir yapım ekibi 

kurunuz. 

 Program yapım özellikleri ve çekim 

mekânları konusunu inceleyiniz.  

 Canlı yapımlar ile bant yapımları; 

stüdyo programlarıyla dış çekimli 

programları karşılaştırınız. Kendi 

programınız için de yapım türü ve 

çekim mekânı belirleyiniz. 

 Bir program çekimi öncesi, ne tür 

donanımlara gerek duyulabileceğini 

araştırınız. Çekim ve yayın izinlerinin 

önemini tartışınız.  

 Kendi programınız için gerekli 

donanımları belirleyiniz. Gerekiyorsa 

çekim izni için gerekli yazışmaları 

yapınız. 

 Sponsorluk anlaşmalarını araştırınız. 

Önemini tartışınız.   

 Program jeneriklerinde, nelerin 

sponsorlar tarafından karşılandığını 

inceleyiniz. Siz de gerekli donanımınızı 

satın alınız veya kiralayınız; ayrıca 

mümkünse kendinize sponsor bulmaya 

çalışınız 

 Kurum içi mekân ve donanımların 

kullanılması için ne tür formlar 

kullanıldığını araştırınız. 

 Bunun için çeşitli televizyon 

kanallarının form örneklerini bulup 

sınıfa getiriniz, nasıl doldurulduğunu 

inceleyiniz. Ayrıca kendi programınız 

için de okulunuzdan, stüdyo, kamera, 

kurgu gün ve saatini talep ediniz 

 Yapım klasörünün içinde nelerin 

bulunması gerektiğini araştırınız. 

 Bir yapımcıyla görüşerek yapım 

klasörünü inceleyiniz. Klasör tutmanın 

önemini sorunuz. Siz de kendi 

programınız için bir yapım klasörü 

tutmayı unutmayınız. 

 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
  

 
A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak belirtiniz veya boşlukları uygun 

kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Banda kaydedilen programlar kurgu işleminden geçirilerek istenen kaliteye getirilir. 

2. Dramalar, reklam filmleri …….…….  yapımlardandır.  

3. Mekân araştırmasının amaçlarından biri de çekim için en uygun yeri belirlemektir. 

4. Resmî kurumlar, izin alınmadan çekim yapılabilecek yerlerdendir. 

5. Işık ve ses donanımları, çekim donanımlarından değildir. 

6. Stüdyo talep formunda, kaç kamera, kaç VTR kullanılacağı gibi bilgiler yer alır. 

7. Satın alınacak malzemeler, zaman zaman ………………  tarafından karşılanır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçebilirsiniz. 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
  

 
 Program türüne uygun televizyon program metni yazabileceksiniz. 

 

 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 Televizyon kurumlarından, çeşitli programlara ait metinleri alıp inceleyiniz, 

karşılaştırınız. 

 Sizce, televizyon metni yazan bir kişinin hangi özelliklere sahip olması 

gerekiyor, niçin? Bu işi yapan bir kişiyle röportaj yaparak, televizyon metni 

hazırlarken nelere dikkat ettiğini öğreniniz. 

 

3. PROGRAM METİNLERİ VE 

ÖZELLİKLERİ 
3.1. Televizyon Dili 
 

Televizyon programlarının temelinde, metin vardır. Program metni, bir programın 

çekilmesine temel olan yazılı metindir. Program yapımının ilk aşamalarından biridir. Bu 

bakımdan da programın biçiminin, karakterinin, mesajlarının ortaya konduğu aşamadır. 

 

Dramalar açısından da bakarsak bir senaryo biçim olarak, çekim aşamasında 

yönetmene ve ekibe kolaylık sağlar. Görüntü ve sesin bütünlüğü senaryo ile sağlanır. 

Televizyondaki “yazılı metin” diğer yazılı metinlerden çok daha farklıdır. Kuşkusuz bu da 

aracın kendi dilinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yazılacak bir senaryonun, yalnızca 

kâğıda bir takım bilgilerin aktarılması olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Önemli olan, bu 

bilgilerin aracın teknolojisine, diline uygun olarak nasıl verileceğidir. Bunun için de hem 

televizyon teknolojisinin, hem de programın amacının ve hedef kitlenin niteliklerinin 

senaryo yazacak kişilerce ayrıntılarıyla bilinip, bunların ışığı altında bir yazılı metin 

oluşturulması önemlidir. Televizyon programı senaryolarının programın gerektirdiği 

ihtiyaçlardan daha fazla malzeme içermemesi ya da karmaşık olmaması gerekir. 

 

Diğer bir önemli nokta, kullanılacak dilin belirlenmesidir. Kullanılacak dil hedef 

kitlenin özellikleri göz önünde tutularak hazırlanmalıdır. Örneğin, aynı konuda olsa bile, 

çocuklara yönelik bir programda kullanılan dille, yetişkinlere yönelik bir programda 

kullanılacak dilin aynı olmayacağı çok açıktır. 

 

Her televizyon yapımı bir senaryoya bağlıdır. Programcılık çok geniş bir alanı 

kapsadığından değişik senaryolaştırma yaklaşımları gerektirir. Bazı senaryolar, kelime 

kelime verilen diyalogları, özel kamera hareketleri ve sahneleme yöntemleri gibi ayrıntıları 

kapsar. Buna karşılık bazı senaryolar da daha az bilgi içerebilir. Ancak bütün bunların 

yanında tüm televizyon senaryoları; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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 Bir programın işleyişini ya da biçimini oluşturmak için, 

 Programın içeriğini göstermek için, 

 Planlama, prova ve özellikle yapım anında çok yararlı olabilecek önemli  yapım 

bilgisini oluşturmak için tasarlanır. 

 

Yazılı materyali kullanılabilir bir biçime dönüştürebilmek yeteneği, bir senaryonun 

yapımda nasıl kullanıldığını anlamak kuşkusuz yönetmenin deneyimli olmasını gerektirir. 

Televizyon için yazmak, basılı araçlar için yazmaktan daha farklıdır. Senaryo yazarının sahip 

olduğu temel beceriler ve bir yazara özgü yetenekler, ancak televizyonun gücünü, yeteneğini 

ve niteliğini iyi bildiği ölçüde amaçlara ulaşılmasında yararlı olur. 

 

Televizyon programları için senaryo yazacak kişi öncelikle nesnel olarak düşünmek ve 

araştırmak için birçok ögeyi birlikte bilmelidir. Özellikle de televizyon teknolojisini, 

televizyon dilini ve yapım sürecini iyi bilmelidir. Televizyon programı nasıl yapılır? 

Televizyon programının eğitsel amaçları nelerdir, bunlar bilinmelidir. Ayrıca senaryo yazarı 

stüdyo, kamera, yönetim odası, özel video efektleri, kurgu ve ses imkânlarını bilmelidir.  

 

Tüm bunlar araştırıldıktan sonra konunun ifade edilmesine sıra gelir. Bu aşamada 

senaryo yazarındaki yazarlık ve eğitimcilik yetenekleri bir araya gelmelidir. Senaryoda 

sahneler mantıklı bir sıra izleyecek şekilde ardarda eklenmelidir. Hangi bilginin nerede 

verileceği kesin olarak belirlenmelidir. Senaryonun normal gelişmesinde, özellikle 

düşünceleri görüntü olarak düşünmek çok önemlidir. Çünkü yapım süreci boyunca sözlü 

düşüncelerin tamamı görüntüleşecek, görselleşecektir. 

 

Örneğin, senaryo yazarı bir sahneyi senaryolaştırdığında tıpkı bir kamera gibi hareketi 

fizik ve davranış olarak farklı açılardan görebilmelidir. Yani görsel düşünebilme becerisine 

sahip olmalıdır. Senaryoda her nokta aynı ritmde verilirse bu izleyiciyi sıkabilir. Bu nedenle 

programın senaryosunda görüntünün ve sesin ritmi ne zaman yükselecek, nerede ve ne 

zaman azalacak bunun belirlenmesi gerekir. Senaryo yazarının kullandığı sözcükler, işaretler 

ve görüntüler hedef izleyicinin anlayabileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu iletiler yapımı 

düzenleyen parçalardır. 

 

Senaryo yazarı kullandığı simgeleri daha çok görsel olarak düşünebilmeli ve 

sözcüklerle ifade edebilmelidir. Kuşkusuz bu görsel düşünme ve düşünceyi ifade edebilme 

süreci içinde senaryo yazarının, metnin uygulanacağı televizyonun görüntü dili araçlarını da 

bilmesi gerekmektedir. Televizyonda kesme, miks, bindirme gibi geçişler; dekor, kostüm, 

ışık, ses ve daha pek çok görüntü dili ögelerini bir senaryo yazarı senaryoya nasıl 

uyarlayacaktır? Ayrıca bu televizyon dili ögeleri sadece kamera önündeki nesneleri kayıt 

etmekle kalmazlar, gerçeğe yeni anlamlar da katabilirler. 

 

Sonuç olarak televizyon metni veya senaryosu yazacak kişinin, herhangi bir metni 

yazan kişiden farklı olarak, görüntü ve sözün birlikteliğini ve uyumunu sağlamak için 

televizyonun teknik imkânlarını da bilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.  



 

 34 

3.2. Metin Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler  
 

Televizyon metni yazımı, konuyla bağlantılı olarak ve belli ögeler sonucu değiştiği 

için kesin kurallara bağlanamamaktadır. Programın türüne göre metnin içeriği ve kullanılan 

yöntemler farklılık gösterir. Ama yine de metin yazımında bazı genel yaklaşımlardan söz 

edilebilir. Bu yaklaşımları şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Doğru bilgi vermenin gerekli olduğu ve söz ögesinin ağır bastığı programların 

metinleri köklü bir araştırmaya dayandırılmalıdır. Örneğin tarihî konuları 

anlatan belgesellerde, söylenen sözün önemi çok büyüktür. 

 Bir amaç ve yazım planı olmalı, akıldakileri aynı duyarlılıkla kâğıda dökmeli ve 

açıkça anlaşılmasını sağlamalıdır.  

 Anlaşılabilir bir metin, akıcılık ve süreklilik niteliklerini taşımalıdır. 

 Metinde, ilgi çekicilik, anlatımda ve tempoda değişebilirlik ögeleri yer 

almalıdır. 

 Söz programlarında (haber, belgesel, aktüel vb.) tarafsız olunmalıdır. 

 Görüntülerin konuyu anlatabildiği yerde, söz ikinci planda kalmalıdır. Fazla 

söz, izleyicinin aklını karıştırır ve onu sıkar. Yeterli görüntü varsa, az söz en iyi 

anlatım yoludur. 

 En önemli bilgiler, başka verilerin arasında kaybolmamalı, öncelikle ve dikkat 

çekici biçimde verilmelidir. 

 Yazıların görüntüye ne biçimde dönüştürülebileceği ya da görsel etkiye nasıl 

katkıda bulunacağı metin yazarının ilk kaygısı ve çabası olmalı, dolayısıyla 

görsel terminoloji bilinmelidir. 

 Özel durumlar dışında ses ve görüntü birbirini tamamlamalı, ancak 

tekrarlanmamalıdır. Görüntüye uygun bir anlatımın olmadığı sahnelerde izleyici 

sözle görüntüyü uyumlaştırmaya çalışacak, aklı karışacak, dikkati dağılacaktır. 

 Metnin teknik bakımdan televizyona uygulanabilirliği, özellikle kamera 

çekimleri açısından imkânlarla bağdaşması gerektiği asla unutulmamalıdır. 

Metin yazarının zihninde tasarladığı görüntü, çekim imkânları açısından 

elverişsiz olabilir. 

 Konuşma dili yazı diline yeğlenmelidir. 

 Uzun cümleler konuşmacı tarafından zor hatırlanacağı, gerekli vurgu ve 

tonlamalar yerini bulamayacağı için, cümleler kısa ve özlü olmalıdır. 

 Çok heceli sözcükler ve karmaşık terimler hem oyuncu ya da sunucuya okuma 

güçlüğü çıkardığından, hem de izleyicinin algılama ve kavrama imkânını 

kısıtladığından; basit ve kolay anlaşılır sözcükler seçilmelidir. Televizyonda, 

gazete ya da dergide olduğu gibi başa dönüp tekrar okumanın mümkün 

olmadığı unutulmamalıdır. 

 Anlatımda geniş zaman kullanmaya özen gösterilmelidir. 

 Sözcük, deyim ve terim tekrarından kaçınmalıdır. 

 Kasıtlı olarak yapılmadıkça, belirsiz, şaşırtıcı anlatım kullanılmamalıdır. 

 İzleyici, öğrenci yerine konulmamalı; ders anlatır tarzda metin yazmaktan 

kaçınılmalıdır. 
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 Söz programlarında, gereken durumlarda, konuşmacı kendi başından geçen bir 

olayı anlatabilmeli, bunun için esnek davranılmalıdır. 

 Oyuncuların söyleme güçlüğü çekebileceği dikkate alınarak, metinler oyuncular 

düşünülerek yazılmalıdır. 

 Yanlış anlaşılabilecek kelime oyunlarından kaçınılmalıdır. 

 Programda verilen bilgilerin, mesajların zamanlaması, verilen mesajın izleyicisi 

tarafından özümlenmesi, kavranabilmesi açısından önemlidir. 

 Ses, görüntüye oranla, saniyenin çok küçük bir kesimi kadar önde gitmelidir. 

 Metin, görüntünün ilk karesiyle birlikte başlamamalıdır. 

 Programın tümü metinle bezenmemeli, nefes alma boşlukları bırakılmalıdır. 

 Aktüel/belgesel türü programlarda metin, kurgu işlemi sonrasında yazılmalıdır. 

 Metnin anlaşılmasında zorluk olacağı kuşkusu varsa, birkaç kişiye 

okutturulmalı ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şekli verilmelidir.  

 

3.3. Televizyon Metinleri  
 

Herhangi bir programın üretim süreci, fikir olarak belirmesiyle başlayıp, metin olarak 

geliştirilmesi ve televizyonun anlatım özelliklerinden yararlanılarak görüntü ve ses olarak bir 

televizyon programı oluşturulması ile tamamlanır. Yönetmenin yazılı metin olmadan bunu 

gerçekleştirebilmesi düşünülemez. En yalın programdan en karmaşığına her televizyon 

programı, bir yazılı metnin yönlendirmesiyle gerçekleşir. Program metni yazımı bir öykü 

anlatma sürecidir ve anlatımın görüntülü ve sesli sunulması gerekir. Televizyon mesajının 

önemli bir kısmı sözle aktarıldığı için, program metinleri izleyiciye söylenecek sözleri içeren 

bir belge niteliğindedir. Bir televizyon yazarının, zihnindeki sözcükleri mümkün olduğunca 

resimler, görüntülerle düşünmesi gerekir. Görüntüyle düşünmeye başlayınca, konuşmaların 

yüzeysel kaldığı da görülecektir. “Gösterebiliyorsanız gösterin, sözlerle anlatmayın.” Amaç 

göstermektir, konuşmak değil. Açıklamaktansa göstermek tercih edilmelidir. Fakat 

televizyon programlarının süresi kısıtlı olduğundan, etkin bir anlatım için gösterileceklerin 

belli zaman süresi içine sığdırılması gerekir. Bu yüzden doğru parçaların seçilmesi, öyküyü 

doğrudan etkilemeyen ayrıntıların ve parçaların çıkarılması gerekir. Ayrıca, televizyon 

programları belli bir bütçe içinde gerçekleştirilmek zorunda olduklarından, en ekonomik 

biçimde görüntüye aktarılabilecek bir metnin üretilmesi tercih edilir. Bir televizyon metni 

geliştirmek ve öyküyü ilerletebilmek için dört temel araçtan yararlanılır. 

 

 Mekân: En uygun görüntüyü verebilecek mekân tasarlanır. 

 Anlatım: Görüntünün, mekânın içinde olanların tanımlanması. 

 Diyalog: Görüntüde söylenenler. 

 Sahne: Yukarıdaki üç araç bir birlik oluşturur ve her bir uyumlu birliktelik bir 

hareket sahnesi yaratır. 

 

Program metni, programın içeriğini, formatını, yapım yaklaşımını ve üretim sürecini 

de belirler. Ekrana gelecek görüntünün ne olacağına karar verirken, bunu neyin anlatması 

gerektiği, izleyici üzerinde nasıl bir etki bırakmasının istendiği belirlenmiş olmalıdır. 

Belirlenen etkiye uygun atmosferin yaratılması, öykünün anlatmak istediklerini görüntünün 

anlatabilmesi için ışık, renk, yer, zaman ve kamera açılarının dikkatle metne yerleştirilmesi 

gerekir. 
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Bir çekim metninin üç ana işlevi vardır. 

 

 Yapımcıya, yönetmene ve yapım ekibine, planlanmış olanları hatırlatmak. 

 Yapım yardımcısına çekimleri söylemek, başlama işaretlerini vermek ve 

zamanlamayla ilgili çeşitli notları almakta yararlanabileceği bir kaynak 

oluşturmak. 

 Teknik ekip için üzerinde çalışılabilecek bir doküman niteliği taşımak. Özellikle 

resim seçici bir sonra gelecek işlemi bu metin üzerinde izler. 

 Çekim metinleri biçim olarak çeşitli programlara göre büyük farklılıklar 

göstermemelidir. Öyle ki, değişik program türleri üzerinde çalışan kişiler, 

özellikle teknik ekip, bir çekim metnini kolaylıkla okuyup anlayabilmelidir. Bu 

konuda ayrıntılar ve katı kurallar vermemekle birlikte, deneyler sonucunda 

ulaşılan ve sağlıklı biçimde tüm program türleri için geçerli bazı temel ilkelerin 

varlığından da söz etmeden geçmemeliyiz. 

 

Program metinlerinin yazım biçimleri, yapılacak programın türüne ve yapım 

özelliklerine göre değişiklik gösterir. Haber bültenleri, haber programları, belgeseller, 

eğlence programları, eğitim programları, dramalar ve reklam metinleri birbirinden farklı 

özellikte metinlerdir. İçerdikleri bilgiler ve kâğıda aktarılma biçimleri de farklı şekilde 

olmalıdır. 

 

Şimdi çeşitli program türleriyle ilgili örnekleri inceleyelim: 

 

Akış metni (program akışı diye geçer), yalnızca akış planını içeren, bir programın 

yalnızca belli parçalarını sıralayan metinler; programın akışını, kameranın göstereceklerini 

ve yaklaşık olarak söylenecekleri içerir. Tüm programların bir akış planı, formatı vardır, 

ancak çoğu program akış planının dışında ayrıntılı metinler gerektirir. Bazı programlar ise, 

programın türü gereği ayrıntılı bir metin yazılmasını imkânsızlaştırır.  Tüm konuşma ve 

gösterilecekler bulunmasa da, bu tarz metinler yönetmen ve programda yer alan sunucu ve 

yapım ekibine yol gösterici olurlar. Tartışma programlarının metinleri, canlı spor 

karşılaşmaları bu biçimdeki metinlere örnek verilebilir.  
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SIRA NU. SÜRE AÇIKLAMALAR SES KAYNAĞI GÖRÜNTÜ 

KAYNAĞI 

NOTLAR 

1 37” JENERİK VTR–2 VTR–2  

2  AÇILIŞ ANONSU STD STD VIZ 

İsim kuşağı, 
telefon, posta,  

e-posta 

3 33” INTRO VTR–1 VTR–1  

4  STD 

1.Yarışmacı ile tanışma 

STD TELEFON STD VIZ 

İsim kuşağı 
yarışmacı adı 

5  1.YARIŞMA STD-TEL-BİGİSAYAR BİLGİSAYAR  

6  STD 

Yarışmacıya skoru, hangi 
ödül evine gideceği 

açıklanır 

STD TELEFON STD  

7 23” ÖDÜL EVİ VTR–1 VTR–1  

Şekil 3.1: Teknik ekibe ve yönetmene program akışını gösteren bir metin 

 

Özet metin yardımıyla gerçekleştirilecek program türleri için, programın bazı 

bölümleri ayrıntılarıyla yazılır, görüntü akış planı belirlenir ancak tüm konuşulacakların 

içeriği önceden bilinemeyeceği için tümü yazılmaz. Söyleşi programları, talk şovlar, 

doğaçlamaya dayalı eğlence programları ve spor karşılaşmaları bu türden programlardır. 

Sunucunun açılış ve kapanışta söyleyecekleri ayrıntılarıyla yazılır, fakat konukların nelerden 

konuşacakları önceden tam olarak bilinemeyeceği için yapım ekibinin birbirinden kopuk, 

dağınık ve rastgele çalışmasını önlemek amacıyla özet metin yazılır. 

 

Aşağıdaki metinlerde bir program sunucusuna, açılış anonsu ve konuğuna soracağı 

sorularla ilgili bir metin hazırlanmıştır. Bu metni bazı durumlarda sunucu, bazı durumlarda 

yapımcı bazı durumlarda da eğer varsa danışman-metin yazarı hazırlar. Sunucu bu metinleri, 

zaman zaman elindeki kâğıttan, zaman zaman prompter denen cihazdan okuyarak sorar. Bu 

metinlere, sunucu destek metinleri de diyoruz. 
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Açılış Anonsu  

Programımızı,  Ayışığında orkestrasına  eşlik eden Mustafa  ……’nın seslendirdiği  

‘keşke ‘ adlı şarkıyla açtık. Merhaba, yurtiçi ve yurtdışından bizi izleyen 

vatandaşlarımıza. Türkiye’nin ilk defa 1975 yılında katıldığı Eurovision şarkı 

yarışmasının bu yıl 51.si düzenleniyor. 18 ve 20 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti 

Atina’da düzenlenecek yarışmada Sibel Tüzün   ‘super star ‘adlı şarkıyla ülkemizi 

temsil edecek. 38 ülkenin katıldığı yarışmanın sloganı ‘feel the rhytm’ . Gündüz yapılan 

basın toplantısı ve bu akşam TRT-1‘ de yayınlanan Şans ve Eğlence programıyla bu 

şarkı kamuoyuna tanıtıldı. Nasıl beğendiniz mi? Bence çok güzel. Yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımıza yine büyük görev düşüyor. Mayıs’ta hep birlikte tek yürekle ülkemizi 

destekleyin diyoruz ve Ayışığında programına başlıyoruz. 

Aydan Şener sorular: 

 

1-) Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteri için görünüşünüzün çok uygun olduğunu 

söylemişsiniz. Görünüşünüze hiç de uymayan bir rol teklif edilseydi yine de kabul 

eder miydiniz?  

 

2-) Türk sinemasında tamamen tiplemelere dayanan bir oyunculuk ekolü olduğuna 

inanıyor musunuz?  ( Sarışın kadın oyuncuların hep vamp roller oynaması 

başroldeki iyi adamların hep esmer, uzun boylu ve yakışıklı olmaları gibi)  Yoksa her 

oyuncu istediği her karakteri canlandırabiliyor mu ?  

 

3-) Lise çağlarınızda gazeteciliğe merak sardığınızı söylemişsiniz. İçinizde bir ukde 

kaldı mı? Sonradan bir gazetede köşe yazarlığı yapmayı düşündünüz mü?  

 

4-) Başarılı bir sanatçı olmak için bir şeylerden vazgeçmek gerekli midir?  

“yitirmekten korunabilmek için siz neler yaptınız veya  yapıyorsunuz? 

 

Ayrıntılı metin gerektiren televizyon programları için, açılışından kapanışına dek, 

gösterilecekler ve söylenecekler tüm ayrıntılarıyla yazılır. Bir dizi veya tek bölümlük 

televizyon filmi, sinema anlatımlı bir senaryo yazılmasını gerektirir ve senaryo yazım 

teknikleri uygulanır. Haber bültenleri, haber programları, eğitim programları ve belgesel 

programlar özellikle ayrıntılı metin yazımını gerektiren program türleridir. 
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Görüntü                                               Ses 

Bitkinin genel görünümü        Gördüğünüz şu küçük bitki, daha çok kırlık yerlerde    

                                                yetişen  küpe çiçeğidir. 

Çiçekler, toplu çekim             Solgun pembe yapraklar arasında gördüğünüz sarı                                        

                                                küçük noktalar çiçeğin tomurcuklarıdır. 

Yapraklar, gövde                    Dalları koyu zeytuni renkte olan bu çiçeğin ilk bakışta         

                                                Oldukta ince ve zayıf görünen gövdesi gerçekte 

                                                çok sağlam. Ve dayanıklıdır. 

Aşağı pan kökler                    Çiçeğin boyuna oranla çok büyük sayılabilecek ve     

                                                ve uzunluğu 10 santimi bulan kökleri vardır.                     

 Saksı içinde çiçek                 Çiçek meraklıları, bunları çiçekçilerden saksı içinde  

                                                alarak yetiştirebilirler. 

 

Ayrıntılı Metin Örneği (Doğa belgeselinden bir bölüm) 

 

Yukarıdaki örnekte çiçek tepeden tırnağa, bir mantık sırası izlenerek tanıtılmaktadır. 

Metin filme uygun olarak yazılmıştır ve oldukça akıcı sayılabilir. 

 

Metnin yapısı; akış planı, özet ya da ayrıntılı metin şeklinde de olsa, başta yönetmen 

olmak üzere ekip üyelerinin, yapım aşamasında herhangi bir karışıklık olmaksızın 

yararlanabilecekleri bir belge özelliği taşımalıdır. Metnin yazım kurallarına uygun, okunaklı 

ve anlaşılır olması için çeşitli biçimlerde kâğıda aktarılır. Dramalar dışındaki televizyon 

programları için genellikle çift sütunlu sayfa düzeni tercih edilir. Bu düzende, görüntü kısmı 

solda, sesle ilgili kısım sağda yer alır. Kâğıdın sol sütununda, grafikler, araya girecek 

fotoğraf, film gibi görsel malzemeler ve bunların görünme sürelerine ilişkin bilgiler yazılır. 

Ses kısmına ise, konuşmalar, müzik, efekt gibi işitilecek ögelerin yanı sıra, sözü 

söyleyeceklerin hareket biçimi de bu bölümde ve büyük harflerle ve parantez içende yer alır. 

Dikkat gerektiren en önemli konu, görüntü kısmında yazılanlarla, bu görüntülere eşlik eden 

sözlerin sayfa üzerinde aynı hizada yerleştirilmeleridir. Televizyon için yazılan 

oyunlaştırılmış (drama) programlarının yazım biçimi ise, film tarzı metin şeklinde olmalıdır. 

Film tarzı metin, bir sahne içinde yer alan çekimlerin numaralandırılarak, büyük harflerle 

çekimin zamanı, yeri, mekânı, süresi yazılır ve küçük harflerle görüntüye gelmesi gereken 

ayrıntılar belirtilir. Çekim içinde konuşma varsa, sözleri söyleyen karakterin adı büyük harfle 
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yazılır. Karakterin sözleri söylerken yapması gereken hareketler ise, adıyla sözleri arasına 

parantez içinde yazılır. 

 

Yukarıda bazı örneklerini gördüğünüz metin örnekleri,  birçok televizyon program 

türü için değişiklik göstermekle birlikte özünde aynıdır.  

 

Televizyon dilini kavradıktan ve televizyon metni hazırlarken uyulması gereken 

kurallara dikkat ettikten sonra, sıra kendi program türünüze uygun bir metin yazma 

aşamasına gelir. Metin yazma aşamasını ciddiye almak ve konuyla ilgili deneyimli bir kişiye 

danışmakta yarar vardır. TRT gibi, yayıncılığı ciddiye alan kurumlarda, metin denetimi, 

konusunda uzman kişiler tarafından yapılır ve sözcüklere, noktasına, virgülüne kadar 

incelenir. Hele bu metinlerin ekranda görünen metinler olması konunun önemini bir kat daha 

arttırır.  

 

Modülümüz süresince anlatılanların ışığında aşağıda size rehberlik edeceğini 

düşündüğümüz bir program tasarım örneğine yer verdik. Örneği dikkatle okuyup 

yararlanınız.  

Program Tasarım Örneği:  

Bir yapımcının, 10 Kasım’da yayınlanmak üzere Atatürk’ü anlatan bir program 

hazırlamak istediğini varsayarsak; yapımcı bir yandan birlikte çalışabileceği bir yönetmen 

ararken, bir yandan zihninde programın içeriğinin nasıl gelişeceğine dair tasarımlar 

yapabilir. O gün o konuyla ilgili pek çok program yayınlanacağı için, süresi fazla uzun 

olmayan, ancak konunun sığmayacağı kadar da kısa olmayan bir program süresi düşünür ve 
20 dakikalık bir programın kendisi için yeterli olacağına karar verir. 

10 Kasım gününe yaklaşık bir haftalık bir zaman vardır. Program bu süre içerisinde 

tasarlanmak, çekilmek, kurgulanmak, seslendirilmek zorundadır.  

Yapımcı, kendisine, ne anlatmak istediğini anlayabilecek, yorumuna güvendiği bir 

yönetmen seçer ve onunla anlaşır. Programın kabaca içeriğinden söz ederek, yönetmenin 

nelere ihtiyacı olabileceğini, en güzel programı ortaya çıkarabilmek için hangi malzemelerin 

sağlanması gerektiğini, kimlerle görüşülmesi, hangi elemanların bulunması gerektiğini 
ayrıntılarıyla görüşür. 

Yönetmen öncelikle, hazırlayacağı programın, daha önce yapılmış olan benzerlerinden 

farklı, kendine özgü ve Atatürk gibi önemli bir kişiliği tam anlamıyla anlatabilecek kadar 

seçkin, vurgulu ve çarpıcı olması gereğini düşünür. Başarılı bir metin yazarına ihtiyaç 
vardır ya da eğer yapabiliyorsa bunu kendisi üstlenir. 

Metin yazımından önce ciddi bir araştırma aşaması gerekmektedir. Programda, 

Atatürk’ün herkes tarafından bilinen özelliklerini değil, onun sosyal yönlerini anlatmak 
amaçlanmaktadır. 
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Programdaki anlatım biçiminin netleşmesi için yapımcı ve yönetmen konuya uygun bir 

program türü seçmek zorundadır. Bu arada program süresi de dikkate alınmalıdır.  

Yönetmen, araştırma görevini yardımcılarına ya da bu iş için seçebileceği elemanlara 

verebilir. Fakat kendisinin de araştırma sürecinin içinde bulunması, konunun hikâyesini 
nasıl oluşturabileceği hakkında daha olgun görüşlere ulaşmasını sağlar. 

Araştırma sırasında programda kullanılabilecek bilgilerin yanı sıra, resim, fotoğraf, 

film, küçük bir anı, bir tren bileti, bir mendil üzerine atılmış imza, bir enstrüman vs. gibi 

bütün konuyla ilgili malzemeler toplanır. Çok malzeme çok görüntü demektir. Toplanılan 

malzemenin bir kısmı daha sonra da ayıklanıp elenecek de olsa, ne kadar çok veri toplanırsa 
programın başarılı olma şansı o kadar artar. 

Toplanan verilere göre ilk metin yazılır. Program için ilk metin kaba bir metindir ama 

yine de konunun hikâyesini ortaya koymaktadır. Program toplanan malzemenin ard arda 

konmasıyla oluşmaz. Malzemenin dramatik bir sıra içinde sıralanması gerekir. Yani 

başlangıcı, gelişimi ve sonu olan bir hikâye içinde yerli yerine konması gerekmektedir. 

Burada etkileyici hikâyeyi kurma görevi metin yazarının ve yönetmenin ustalığına 

kalmaktadır. Son aşamaya kadar yönetmen ve metin yazarının sürekli bir iletişim içinde 

hikâyeyi zenginleştirmeye çalışması gerekir. Yönetmenin ve metin yazarının görüntülerle 

düşünmesi çok önemlidir. Konunun hikâyesi oluşturulurken, örgü malzemesi olarak fikrî 

veriler değil, görüntüleri kullanılacaktır. Yönetmen eğer mümkünse, birbiri ardına 
eklendiğinde anlamlı hâle gelebilecek çekim planları düşünerek hikâyeyi kurmalıdır. 

Programın ilk görüntüleri, ilgiyi çekmek bakımından çok önemlidir. Bu nedenle 

yönetmen programın en başına çok çarpıcı, hareketli ama her durumda konuyu ifade eden 

görüntüler koymayı düşünebilir. Birkaç saniyelik sürelerle art arda eklenmiş yanında 

arkadaşlarıyla yürüyen, çocuklarla şakalaşan, yaşlılarla konuşan, yazı yazan, denizde yüzen 

Atatürk görüntüleri olabilir. Bu görüntüler, video olmak zorunda değildir, fotoğraflarla da 
çok etkili efektler, geçişler kullanılarak güzel görüntüler elde edilebilir. 

Görüntüler düşünülüp, planlanıp kullanılabilecek görsel malzemeler toplandıktan 

sonra çekimlere başlanır. Yönetmen bir yandan çekimleri yönetirken bir yandan da 

programın yapım sonrası aşamalarını düşünür. Programın hikâyesine uygun olarak zihninde 

bir kurgu dizisi oluşturulmaya çalışılır. Jenerikte ve programın zemininde kullanılacak 

müziği düşünür. Müzik, görüntüleri tamamlayıcı ve vurgulayıcı olması gerektiği gibi, 

konuyla doğrudan ilgili ve programın türüyle paralel, dramatik, genellikle hüzünlü, 

heyecanlı sahnelerde coşkulu olmalıdır. 

Stüdyo çekimlerini düzenlemek, yapımcıyla yönetmenin ortak görevidir. Yapımcı 

gerekli teknik donanımı sağlar, stüdyo elemanlarını, çekim saatlerini organize eder. 

Yönetmen ise stüdyonun nasıl düzenleneceğini, nasıl kullanılacağını, çekimin nasıl 

yürüyeceğini hesaplar. Stüdyo dekoru gerekiyorsa, dekoratörle birlikte içeriğin gerektirdiği 

bir dekor konusunda görüşmeler yapılır.  
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Röportaj gerekliyse, örneğin Atatürk’ün yakını olan ya da onu çok iyi anlayıp 

kavramış ve anlatabilen biriyle -örneğin Atatürk’le ilgili kitap yazmış bir yazarla -röportaj 

yapılabilir. Programda çok fazla çekim varsa, özellikle farklı mekânlarda çok sayıda dış 

çekim varsa yönetmen çok titiz davranarak zamanı dikkatli kullanmak zorundadır. Her 

çekim, yapıldıktan sonra hemen izlenir. Eksik çekim bırakılmamaya çalışılır. Yönetmen için, 

olmayan bir görüntü kadar sıkıntı verici bir durum yoktur. İlgisiz de olsa çok fazla 

görüntüyle geri dönerek kurguya başlamak rahatlatıcı bir unsurdur. 

Artık kurguya geçilebilir. Her yönetmen, kurgu işlemi sırasında programın 

gerektirdiği konuyu anlatmaya özen gösterirken, mutlaka sanat birikimini ve yeteneğini 
kanıtlamak için çaba gösterir. 

Jenerik, müzik ve metnin seslendirilmesi ve sesin döşenmesi tamamlanınca, artık bir 

program tamamlanmış demektir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Televizyon dilinin özellikleri 

konusunu inceleyiniz. Radyo diliyle 

karşılaştırınız. 

 Bir televizyon programını seçerek 

analiz ediniz.  

 Televizyon metni yazımında dikkat 

edilmesi gereken kurallar nelerdir? 

 Bir televizyon programı metni üzerinde, 

bu kurallara ne kadar uyulduğunu 

inceleyiniz. 

 Çeşitli program metinlerini incele-

yiniz.  

 Örneklerinden yararlanarak, program 

metinleri hazırlayınız. 

 Metin yazma kurallarına uymaya dikkat 

ediniz. Yazdığınız metinleri, uzman 

kişilere gösterip eleştirilerinden yarar-

lanınız. Kendi programınıza uygun bir 

program metni de hazırlayarak ön 

yapım sürecini tamamlayınız.  

 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
  
 

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak belirtiniz veya boşlukları uygun 

kelimelerle doldurunuz. 

1. İyi bir metin yazarı televizyon teknolojisini bilmeden de başarılı metinler 

hazırlayabilir 

2. Metin yazarı, zihnindeki sözcükleri …………..  düşünerek yazmalıdır.  

3. Metin yazarken uzun cümleler tercih edilmelidir. 

4. Haber bültenleri, haber programları, eğitim programları ve belgesel programlar 

ayrıntılı metin yazımını gerektiren program türleridir. 

5. Metin, görüntünün ilk karesiyle birlikte başlamalıdır.  

6. Program metin yazımında yazı dili, konuşma diline yeğlenmelidir. 

7. Anlatımda    …….    zaman kipi kullanmaya özen gösterilmelidir.  

8. Görüntülerin konuyu anlatabildiği yerde, söz ikinci planda kalmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçebilirsiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Program tasarım çalışmalarını yürütmek 

 

  

a-Program formatı belirlediniz mi?   

b-Program fikri oluşturdunuz mu?   

c-Program önerisi hazırladınız mı?   

ç-Bütçe hazırladınız mı?   

d-Konu araştırması yaptınız mı?   

Yapım ekibi ve donanımlarını yürütmek   

a-Televizyon programı yapım ekibini oluşturdunuz mu?   

b-Program yapım özelliklerini belirlediniz mi?   

c-Çekim mekânlarını belirlediniz mi?   

ç-Teknik ihtiyaçları belirlediniz mi?   

d-Çekim ve yayın izinlerini aldınız mı?   

e-Satın alma ve kiralamaları yaptınız mı?   

f-Kurum içi mekânların ve donanımın kullanılması için yazışmaları 

yaptınız mı? 
  

g-Yapım klasörü hazırladınız mı?   

Televizyon program metni yazmak   

a-Televizyon dilinin özelliklerini incelediniz mi?   

b-Metin yazımında dikkat edilmesi gereken kurallara uydunuz mu?   

c-Çeşitli türlerde programlara göre metin yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 format 

2 Y 

3 özgün 

4 Y 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 videobant 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 sponsorlar 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 görüntüleri 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 geniş 

8 D 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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