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 ÖZET 

 

 1884 yılında icat edilen ilk fotoselli çarktan bu güne kadar büyük bir 

hızla geliĢen televizyon ve televizyon yayıncılığı günümüzde teknolojiye 

bağlı olarak halen geliĢimini sürdürmektedir. Televizyon yayıncılığındaki 

bu ilerlemelerin en önemli nedenlerinden biri, izleyiciye sunduğu görselliğin 

diğer kitle iletiĢim araçlarına göre daha zengin olmasıdır. Bu doğrultuda, 

stüdyolardaki ses, aydınlatma ve dekor uygulamaları da hızla yenilenmeye 

devam etmektedir.  

 

 Bu bağlamda "Türkiye Televizyonlarında Haber Stüdyolarının 

Mekansal Özellikleri Üzerine Bir Ġnceleme" adlı bu çalıĢmada televizyon 

yayıncılığının en temel bileĢenlerinden biri olan haber yayıncılığına iliĢkin 

mekansal incelemeler Türkiye özelinde ele alınmıĢtır. Haber stüdyolarının 

mekansal özellikleri, Türkiye‟de televizyon yayıncılığının baĢladığı ilk 

yıllardan baĢlayarak günümüze kadar olan süreçte, yalnızca devlet 

televizyonu yayının olduğu tek kanallı dönem, özel kanalların açılmasıyla 

birlikte tek kanaldan çok kanala geçiĢ ve özel kanal yayıncılığının çoğaldığı 

dönem ve yalnızca haber yayını yapan tematik kanalların açıldığı dönemlere 

göre irdelenmiĢtir.  

 

Haber programları stüdyolarının mekansal biçimleniĢleri ve 

stüdyoların tasarım nitelikleri; haber kavramı, haberin ve haber 

yayıncılığının önem ve anlamı, zamanın teknolojik özellikleri ile bağlantılı 

olarak araĢtırılmıĢtır. Televizyon yayıncılığına iliĢkin bu farklı dönemler, 

seçilen örnek haber stüdyoları üzerinden akustik, renk, malzeme, 

aydınlatma, mobilya, form, boyut vb. gibi iç mekan tasarımları ile 

incelenmiĢtir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Televizyon, haber, haber stüdyosu, iç mekan tasarımı. 
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ABSTRACT 

 

From the invention of the first disk with photocell in 1884 till today, 

the television and TV broadcasting have been still developing through the 

technological progress. The basic reason for these developments on TV 

broadcasting is; television offers more visuality to the audience, compared 

to the other mass mediums. Through these technological transformations, 

the acoustic, lighting, furniture and décor implementations, and the spatial 

designs of the studios are changing in time. 

          

In this context, one of the basic facts of TV broadcasting; the news‟ 

studios and their spatial designs are searched specifically focusing on 

Turkish broadcasting. The spatial features of news‟ studios are discussed in 

three periods chronologically due to the development of broadcasting in 

Turkey; the period of single channel which is only state broadcasting, the 

period of multiple channels which includes the process of institution of the 

private channels and the increase, and finally the period of thematic 

channels which have only news broadcasting. 

 

The spatial features and design criterias of the news‟ studios are 

examined due to the conceptual framework; concept of the news, meaning 

of the news and technological changes of the time. These different periods 

of television broadcastings are analyzed through the case studies‟ of their 

interior design features such as acoustic, colour, material, lighting, furniture, 

size etc.  

 

 

Key Words: Television, the news, news studios, interior design. 
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1. GĠRĠġ 

 

 Farklı biçimlerde de olsa insanların sürekli iletiĢim içerisinde olma ihtiyacı ve 

bu ihtiyaca yönelik artan talepler, teknolojinin geliĢimiyle birlikte; televizyon ve 

televizyon yayıncılığı üzerindeki ilerlemeleri beraberinde getirmiĢtir. Bu bağlamda, 

günümüzdeki en önemli kitle iletiĢim araçlarından biri olan televizyonun icadına 

yönelik dünyadaki ilk adımlar, 1884 yılında ortaya atılmıĢtır. Televizyon aracılığıyla 

ses ve görüntünün bir arada sunulması izleyiciler üzerinde oldukça etkili olmuĢtur. 

Ġnsanları büyük ölçüde cezbetme özelliğiyle de dünya televizyonlarındaki kanal 

sayısı ve bağlantılı olarak televizyon yayıncılığındaki ilerleme oranları da hızla 

artmıĢ; böylece televizyon, günümüzde en çok tercih edilen kitle iletiĢim aracı halini 

almıĢtır.  

 

Türkiye'de ise, televizyon yayıncılığı ilk kez 1958 yılında Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Oldukça kısa süreli olan bu yayının 

ardından; televizyon yayınları, uzun bir süre devlet eliyle devam ettirilmiĢtir. 

Böylece, bir devlet televizyonu olarak kurulan TRT, tek kanal üzerinden sağladığı 

yayınlarını 1990‟lı yıllara kadar sürdürmüĢtür. 1990‟ların baĢlarında ise, özel 

kanalların da kurulmaya baĢlaması ve yayın hayatına baĢlamalarıyla birlikte; 

televizyon yayıncılığında çok kanallı bir döneme geçilmiĢtir.  

 

 Günümüzde gerek devlet gerekse de özel giriĢimler tarafından kurulan 

kanalların sayısının artmasıyla beraber yayınların daha geniĢ bir kitleye 

ulaĢtırılabilmesi, televizyonun gerek dünyada gerekse Türkiye‟deki farklı kültürleri, 

yaĢam biçimlerini ve sosyal alıĢkanlıkları görme, öğrenme ve takip etme amacıyla 

kullanılan en etkili araç haline getirmiĢse de; televizyonun en temel kullanım 

amaçlarından biri, diğerlerinden (diğer olaylar ve kiĢilerden) “haberdar” olmadır. Bu 

nedenle, haber bültenleri ve haber programları televizyon yayınlarının en önem 

atfedilen programlarından biri olarak görülmektedir.  
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Yurtiçi ve yurtdıĢındaki gündemi, olayları öğrenmek, dünyadan haberdar 

olmak amacını taĢıyan haber bültenleri, coğrafi veya fiziksel sınırlar olmadan dünya 

üzerinde her yerde olup bitenin izleyiciye görüntülü biçimde, hatta canlı yayınlarla 

eĢzamanlı olarak ulaĢmasını sağlamaktadır. Haber yayınlarının gerçekleĢtirildiği, 

teknik donanım açısından yayın yapmaya elveriĢli kapalı mekanlar olan stüdyolar 

ise, izleyiciler ile yayını hazırlayan ve yapanlar arasındaki etkileĢimi 

sağlamaktadırlar. Kanal sayısının artmasıyla birlikte, izleyiciyi kanalda tutma ve 

reyting yükseltme çabası ile ilintili olarak, stüdyoların mekansal düzenlemeleri ve 

tasarımları da, günümüzde haberler ve haber yayınları kadar önemli bir yere sahip 

olmuĢtur. Dolayısıyla da, bu haber stüdyolarında kullanılan donatılar, panolar, 

mobilyalar vb. gibi dekor elemanları, aydınlatma, renk, malzeme vb. gibi teknik 

özellikler görsel açıdan daha estetik bir hal almıĢ ve yayının ana bileĢenlerinden biri 

haline gelmiĢtir. Ayrıca, özel kanalların zamanla yayın akıĢları içerisinde haber 

programlarına daha az yer verip, magazin unsuru taĢıyan programların saatlerini 

artırması ile hayatımıza giren ve gün boyunca sadece haber yayını yapan tematik 

haber kanalları ile diğer televizyon kanallarında yapılan haber programları arasında 

geliĢen rekabet ortamı,  stüdyoların mekansal nitelikleri ve tasarımlarına daha fazla 

önem verilmesine neden olmuĢtur.  

  

 Haber programları, sahip oldukları haberdar olma kavramına bağlı olarak 

aslında büyük bir “ciddiyet” içerisinde yürütülen yayınlardır. Söz konusu ciddiyet 

kavramı, aynı zamanda gerek haberi sunan kiĢilerin gerekse de haberin sunulduğu 

mekanın, izleyici için görsel ve algısal olarak içeriğin önüne geçmemesi gerekliliğine 

iĢaret etmektedir. Dolayısıyla, televizyon haber stüdyolarının mekansal nitelikleri 

oldukça önem taĢımaktadır.   

  

 Bu bağlamda, bu çalıĢmanın amacı, Türkiye'de haber yayını yapan 

stüdyoların, yapım içeriğine uygun olarak oluĢturulup oluĢturulmadığını, sahne 

düzenlerini ve bunları oluĢturan mekansal öğeleri tasarım kriterleri doğrultusunda 

incelemektir.  Ayrıca, Türkiye‟de farklı nitelikteki kanalların yayın yaptıkları çeĢitli 

mekansal özelliklere sahip haber stüdyoları ve dekorlarının incelenmesiyle birlikte, 

haber stüdyolarının iç mimari tasarım ilkelerinin (renk, malzeme, akustik, aydınlatma 
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vb.) ortaya konması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, tez üç ana baĢlık etrafında 

biçimlendirilmiĢtir. 

 

 “Televizyon ve Haber Yayıncılığının Gelişim Süreci” baĢlıklı bölümde, 

öncelikle televizyon kavramı, televizyonun icadı ve geliĢim süreci tarihsel olarak 

incelenmiĢtir. Televizyonun dünyada ve Türkiye'deki geliĢim sürecindeki 

teknolojiler, yapılan ilk yayınlar, açılan yeni kanalların ele alınmasının yanı sıra, 

televizyonun izleyiciler üzerindeki psikolojik ve toplumsal etkisi de irdelenmiĢtir. 

Ayrıca, televizyon ile hayatımıza giren haber kavramına, bu kavramın farklı 

tanımlarına, kanalların yayın akıĢlarında haber programlarına ayrılan sürelere ve 

haber türlerine ait bilgilere yer verilmiĢtir.  

 

 “Televizyon Haber Stüdyolarının Genel Mekansal Özellikleri” baĢlıklı 

bölümde ise, haber stüdyolarının mekansal düzenlemelerinde kullanılan elemanlar ve 

bu elemanların algısal özellikleri ortaya konmuĢtur. Bu bağlamda, stüdyolarda yer 

alan döĢemeler, platformlar vb. gibi yatay ve düĢey elemanlar ile renk, akustik ve 

aydınlatma gibi teknik özelliklerin nasıl olması gerektiği incelenmiĢtir. Kullanılan 

malzemeler, dekorda ve stüdyoda tercih edilen renkler, renklerin izleyici üzerindeki 

etkisi, çekim için hazırlanan stüdyonun mimari akustik tasarımı ve doğru 

aydınlatmanın sağlanabilmesi adına izlenilmesi gereken yollar ve dekor 

düzenlemeleri ayrıntılı biçimde ele alınmıĢtır. Ayrıca, stüdyo mekanının tasarımı için 

büyük önem taĢıyan, yayın sırasında kullanılması zorunlu olan çeĢitli teknik 

donanımlar ve bunların kullanım biçimleri, özellikleri boyutları vb. gibi olgulara da 

yer verilmiĢtir. 

 

 “Türkiye’de Günümüzdeki Haber Stüdyoları ve Mekansal Özellikleri” 

baĢlıklı bölümde ise, farklı yayın amaçlarına, niteliklerine ve hedef izleyici 

kitlelerine sahip olan kanalların haber stüdyolarının mekansal nitelikleri özellikleri 

üzerine detaylı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırma doğrultusunda farklı yayıncılık 

ilkelerine sahip ve farklı tiplerde stüdyo örnekleri incelenmiĢtir. Bu amaçla, devlet 

kanalı olan TRT, ilk özel kanal olan Star TV, izlenme oranı yüksek özel kanallardan 

olan Kanal D, tematik kanal sınıfına giren ve ilk tematik haber kanalı olan NTV ve 
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farklı tematik yapıya sahip olan aynı zamanda NTV ile bütünleĢik bir ortamda 

bulunan CNBC-e  kanallarında haber yayınlarının yapıldığı stüdyolar irdelenmiĢtir. 

Farklı yayıncılık ilkelerine sahip olmalarının yanısıra bu kanalların haber 

stüdyolarının seçilmesindeki en önemli kriter, herbirinin farklı stüdyo tipolojilerine 

sahip olmalarıdır. Bu doğrultuda, TRT kanalında tek stüdyoda birçok haber programı 

dekoru, Star TV kanalında tek stüdyoda tek haber programı dekoru, Kanal D‟de 

birçok stüdyoda birçok haber programı dekoru yapılmasından dolayı stüdyo 

mekanları farklılık göstermektedir. NTV ve CNBC-e kanalları ise, birarada 

bütünleĢik bir stüdyo mekanına sahiptir. Dolayısıyla, çok dekor-tek stüdyo, tek 

dekor-tek stüdyo, çok dekor-çok stüdyo ve bütünleĢik stüdyo tipolojileri seçilen 

örnekler üzerinden,  haber stüdyoları dekorları, mobilya tasarımları, akustik 

özellikleri, malzeme çeĢitleri, renkleri, aydınlatma tasarımları gibi stüdyo mekanını 

oluĢturan ve kimlik katan tüm elemanların mimari analizleri aracılığıyla ele 

alınmıĢlardır.    

 

 Son bölümde ise, haber stüdyolarına iliĢkin genel tasarım kriterleri ile 

bağlantılı olarak, farklı mekan tipolojilerine ait örnek stüdyoların mekansal 

özellikleri karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmıĢ, ve farklı stüdyo tiplerine iliĢkin 

farklılaĢan tasarım özellikleri ortaya konmuĢtur. 

 

Bu bağlamda bu çalıĢma, televizyon, haber gibi genel kavramların 

incelemesiyle birlikte; haber stüdyolarında, dekor, malzeme, akustik, aydınlatma gibi 

sahne düzenini oluĢturan tüm elemanların incelenmesi ve örnek olarak seçilen çeĢitli 

stüdyoların bu niteliklerinin ayrıntılı biçimde ortaya konmasını hedeflemektedir. Bu 

amaçla, mevcut yazılı literatür taramasının yanı sıra, çeĢitli kurumların arĢivlerinde 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve televizyon haber stüdyolarında yerinde birebir incelemeler 

yapılması yoluna gidilmiĢtir. Ulusal ölçekte yayın yapan televizyon kanalları ile 

iletiĢime geçilmiĢ ve haber stüdyolarını incelemek üzere izinler talep edilmiĢse de, ne 

yazık ki bu taleplerin karĢılığı olarak gerekli izinler verilmemiĢtir. Bu nedenle, 

yalnızca TRT kanalının Ankara‟da bulunan merkez stüdyoları arasında yer alan 

haber stüdyolarında yerinde gözlem ve incelemeler yapılabilmiĢtir.  
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Yine bu televizyon kanallarının kurumsal arĢivlerinde bulunabilecek 

stüdyolara iliĢkin projelere, çizimler ve fotoğraflara ulaĢılmak istendiyse de, bu 

talepler kimi zaman “proje ve çizimlerin bulunmadığı”, kimi zaman “proje ve 

çizimlerin arĢivlenmediği”, kimi zaman ise “doğrudan üretim yapıldığı” 

gerekçeleriyle reddedilmiĢtir.   

 

Diğer taraftan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi 

ArĢivi‟nde haber programları ve haber stüdyolarına iliĢkin çeĢitli görsel dökümanlara 

ulaĢmak amacıyla araĢtırmalar yapılmak istenmiĢse de, “bu dökümanların sistematik 

bir Ģekilde arĢiv kayıtlarının yer almadığı ve ulaĢılmaya çalıĢılan dökümanlara iliĢkin 

herhangi bir bilginin yer almadığı” gerekçesiyle, herhangi bir döküman elde 

edilememiĢtir. Yalnızca TRT kanalının Ankara‟da ve Ġstanbul‟da bulunan kurumsal 

arĢivlerinde gerekli çalıĢmaların yapılabilmesi için izinler alınabilmiĢtir. Bu 

arĢivlerde bulunan haber stüdyolarına ve haber programlarına iliĢkin fotoğraf, video 

gibi görsel malzemeler temin edilebilmiĢtir. Günümüzdeki mevcut haber 

stüdyolarının fotoğraflarının çekimine izin verilmiĢtir.  

 

ÇalıĢma kapsamında izlenen bir diğer yöntem de, çeĢitli kanalların haber 

stüdyolarının projelendirme ve üretim sürecini yürüten tasarımcılara ulaĢmak ve 

stüdyolara iliĢkin gerekli dökümanları doğrudan tasarımcılarından elde etmek 

olmuĢtur. Bu süreçte, birçok haber stüdyosunun belirli tasarımcılar –hatta çoğu 

zaman tasarımcılar– tarafından değil; o kurumda çalıĢan dekor yapım ekibi 

tarafından gerçekleĢtirildiği ve kapsamlı proje çizim süreçlerine sahip olmadıkları 

bilgisine ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle, dekorları gerçekleĢtiren ekibinin isimleri veya 

bilgilerinin yer aldığı sistematik bir projelendirme bulunmadığı tespit edilmiĢtir. 

Tasarımcılarının isimleri bilinen projeler ile ilgili olarak da, bu tasarımcılar 

tarafından yayınlanmıĢ olan mevcut literatüre baĢvurulmak zorunda kalınmıĢtır. Bu 

nedenle, çalıĢma kapsamında incelenen ve kullanılan haber stüdyolarına iliĢkin 

görseller –TRT kanalı stüdyoları ve Kanal D stüdyoları hariç– güncel televizyon 

yayınları aracılığıyla elde edilmiĢtir.  
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ÇalıĢma sürecinde araĢtırma aĢamasında gerek kurumsal arĢivlerde, gerekse 

televizyon stüdyolarında yerinde inceleme ve stüdyolara iliĢkin projelere iliĢkin 

olarak oldukça kısıtlı bir veri olduğu tespit edilmiĢtir. Literatürde de konu ile ilgili 

olarak yer alan yayınların birçoğu haber kavramı, habercilik, yayınların teknik 

özellikleri ve içerikleri ile izleyiciler üzerindeki sosyo-kültürel nitelikleri odaklı 

sosyal bilimler disiplinleri içerisinde yapılmıĢ olan çalıĢmalardır. Haber stüdyolarının 

mekansal özelliklerine ve örnek stüdyolara iliĢkin oldukça sınırlı sayıda basılı 

kaynak bulunmaktadır.   

 

Bu nedenle,  bu çalıĢma Türkiye‟de televizyon kanallarındaki haber 

stüdyolarının farklı biçimleniĢ tipolojileri, mekansal incelemeleri, tasarımları, 

(malzeme, renk, akustik, aydınlatma vb. gibi) teknik tasarım özellikleri, mekanda 

kullanılan donatı, mobilya ve dekorların tasarım nitelikleri gibi konulara odaklanan 

kapsamlı bir çalıĢma olma hedefini taĢımaktadır. Ayrıca haber stüdyolarının 

mekansal niteliklerinin tasarım disiplini içerisinde incelenmesinin yanısıra, bağlantılı 

olarak haber ve televizyon kavramının içeriği gibi konuların da sosyal bilimler 

disiplinleri açısından ele alınmasıyla birlikte, çalıĢma inter-disipliner bir araĢtırma 

olma özelliği de taĢımaktadır.  
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2. TELEVĠZYON VE HABER YAYINCILIĞININ GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

 

 Tarih boyunca insanlar, daima diğer kiĢilerle ve diğer toplumlarla iletiĢim 

kurma çabasında olmuĢlardır. Bu doğrultuda, birbirlerinden “haberdar” olma 

amacıyla, içinde bulundukları zamana bağlı olarak farklı iletiĢim yöntemleri 

geliĢtirmiĢlerdir. Tarih öncesinde duman, ortaçağda güvercin aracılığıyla iletiĢim 

kurmaya çalıĢılırken, zamanla değiĢen yaĢam biçimi, geniĢleyen coğrafyalar, artan 

mesafeler, uzaklaĢan ve büyüyen kentler daha büyük kitlelerle iletiĢim ihtiyacı 

doğurmuĢtur. ModernleĢmeyle birlikte geliĢen teknoloji, mors alfabesi, telgraf
1
, 

radyo
2
 ve televizyon gibi yeni iletiĢim yöntemlerini de beraberinde getirmiĢtir. Bu 

modern iletiĢim yöntemleri, aynı zamanda daha büyük kitlelerden haberdar olabilme 

ve bu büyük kitlelere kendisinden haber verebilme imkanı sağlamıĢtır.  

 

 Aslında “iletiĢim” kelimesi etimolojik olarak Latince kökenlidir ve karĢılığı 

communication'dır. Türkçe‟de ise son yıllara kadar, özellikle 25-30 yıl öncesine 

kadar iletiĢim kelimesinin yerine, Arapça kökenli olan “haberleĢme” kelimesi 

kullanılmaktaydı. Ancak “haberleĢme” kelimesinin gündelik dildeki kullanımında, 

zamanla sahip olduğu anlamın içeriğinin daralması ve yalnızca olay niteliğindeki 

haberlere referans verir hale gelmesiyle, daha kapsamlı bir kelime olan “iletiĢim” 

kelimesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Aziz, 2012, s. 26). Bu anlam içeriğine iliĢkin 

değiĢimle bağlantılı olarak, güncel sözlüklerde haberleĢme kelimesinin “iletiĢim, 

yazıĢma” olarak tanımlandığı dikkati çekmektedir [1]. ĠletiĢim ise, bilginin, 

duyguların, düĢüncelerin, tavır ve tutumların, simgeler ve çeĢitli yöntemler 

aracılığıyla baĢkalarına aktarılması, iletilmesi anlamına gelmektedir. Teknik olarak 

ise, “telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. gibi araçlardan yararlanarak yürütülen 

bilgi alıĢveriĢi, haberleĢme” olarak tanımlanmaktadır [2]. 

                                                           
1
 Kitle iletiĢim araçları arasında ilk olarak kullanılmaya baĢlayan telgraf sistemidir. Mesajları uygun 

bir hız ve uzaklığa ileten ilk telgraf sistemi 1794 yılında Fransa'da, Paris ve Lille kentleri arasında 

kurulmuĢtur. Amerikalı ressam Samuel Morse 1837 yılında ilk elektrikli telgraf makinesinin yapımını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Osmanlı dünyasında ise 1847 yılında Abdülmecit‟in saltanatı döneminde 

kullanılmaya baĢlamıĢtır (Gönenç, 2007, s. 97). 
2
 Radyo ilk olarak Macaristan'da 19. yüzyıl sonlarına doğru Budapest Registar adıyla telefonlu radyo 

olarak ortaya çıkmıĢtır ve ardından 1920 yılında ABD'de ilk radyo yayını yapılmıĢtır. Radyonun 

Türkiye‟de kullanılmaya baĢlandığı tarih ise 1927 yılıdır (Gönenç, 2007, s. 98). 



8 
 

 Bu tanımların ıĢığında, iletiĢim için üç temel elemanın olması gereklidir:  

Kaynak, hedef/kitle, bildiri. Ġletiyi gönderen kaynak, bu gönderiyi alan hedef/kitle, 

gönderilen bilgi ise bildiri olarak adlandırılmaktadır (Oskay, 2011, s. 10). Her üç 

kavramın da ortak kesiĢim noktasında insan yer almaktadır. Bu bağlamda, insan 

odaklı olan iletiĢim, temel toplumsal olguların da en baĢında gelmektedir. ĠletiĢim 

sayesinde insanlar, toplumsal iliĢkilerini ve bireysel varlıklarını sürdürmekte ve 

toplumun diğer bireyleriyle –kitle– diyalog kurabilmektedirler.  

 

 Gerçekte, iletiĢim ve kitle iletiĢim kavramları arasında birçok yapısal fark 

bulunmaktadır. Kitle iletiĢimi, kullanılan teknik araçlar, iletilen haber içeriği ve 

seslendiği kiĢiler yönünden "iletiĢim" kavramından farklılaĢır. ĠletiĢim üç temel 

elemanı bağlamında ele alındığında ise, kitle iletiĢimde kaynak bir kiĢi tarafından 

değil bir kurum veya kurumsallaĢmıĢ kiĢi tarafından gönderilmektedir. Bu noktada 

kurum ile gazeteler, yayın istasyonları ve basımevleri iĢaret edilmektedir. 

KurumsallaĢmıĢ kiĢi ise örneğin gazetelerdeki makalelerin yazarlarıdır. Kitle 

iletiĢimde gönderiyi alan kiĢi ise bireydir; gazete okuyan, radyo dinleyen,  televizyon 

izleyen herkes kitle iletiĢimde alıcıdır. Bu iletiĢim biçimi, yüz yüze iletiĢimden 

farklılık gösterir. Farklılık ile nitelenen, alıcının mesaja ya da bildiriye olan tepkisini 

göndericiye gösterememesidir. Bir diğer fark ise, gönderilen bildiri (mesaj) 

kısmındadır. Kitle iletiĢimde mesaj yoğunluğu daha fazladır ve sistematik bir Ģekilde 

bu mesajlar alıcıya gönderilir. ĠletiĢimde plan ve bildiri yoğunluğu söz konusu 

değildir  (Aziz, 1991, s. 4). 

  

 Kitle iletiĢim araçlarının arasında toplum tarafından en yaygın biçimde 

kullanılanlar, radyo, televizyon, bilgisayar, telefon, fotoğraf, gazete ve dergilerdir 

(Gönenç, 2007, s. 89). Ancak, televizyon haberdar olma ve haber verme iĢlevinin 

yanı sıra, bunu ses ve görüntünün bir arada kullanılması aracılığıyla sağlaması 

nedeniyle günümüzde günlük hayatın en vazgeçilmez araçlarından biri halini 

almıĢtır.  

  

Televizyonun, insan ufkunu geniĢleten ve büyüten bir kitle iletiĢim aracı 

olduğu bilinmektedir (Ozangüç, 1998, s. 7). Ancak televizyon, sadece bir teknoloji 
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değil aynı zamanda toplumsal, kültürel ve endüstriyel bir biçimdir (Mutlu, 2008, s. 

3).   

 

 

2.1. Televizyon Kavramı 

 

             Latince kökenli bir kelime olan televizyon, uzağı görme anlamına 

gelmektedir. “Televizyon, görüntü ve seslerin bir vericiden iletilen elektromanyetik 

dalga halinde yayılmasını ve ekranlı elektronik alıcılar sayesinde tekrar 

görüntülenmesini sağlayan haberleĢme sistemidir. Ayrıca, yayınlanan 

elektromanyetik dalgaları ses ve görüntüye çevirerek ekran ve hoparlörleri 

vasıtasıyla alıcıya ulaĢtıran cihaz da bu isim ile anılmaktadır.” (Öksüz, 2009, s. 4).  

 

 Televizyonun teknolojik bir araç olarak icadında elektrik, telgraf, fotoğraf, 

sinema ve radyodaki geliĢimeler etkili olmuĢsa da (Williams, 2003, s. 13-16), 

insanlığın hizmetine sunulmasında mors iĢaretlerinin haberleĢmede kullanılması 

birincil etkendir. Bu sinyallerle sesin taĢınabilmesi, benzer biçimde görüntünün de 

taĢınabileceği fikrinin temelini oluĢturmuĢtur (Televizyon Yayıncılığının Temelleri, 

2006, s. 3).  

 

 Resim ve ses sinyallerinin dıĢında diğer tüm alıcıların aynı renklerde ve aynı 

zamanda gösteriminin sağlanması için yayıncılar tarafından, radyo frekans sinyalinin 

içerisine yerleĢtirilen elektronik sinyaller sayesinde televizyon yayını yapılmaktadır 

(Öksüz, 2009, s. 4). Televizyonun bir kitle iletiĢim aracı olarak toplum yararına 

kullanılmaya baĢlaması, yalnızca ses sinyali aracılığyla yayın yapan radyoya oranla 

15-20 yıl daha sonra gerçekleĢmiĢse de, sesin yanısıra görüntüyü de aktarmak için ilk 

çalıĢmalar Avrupa‟da çok daha önce baĢlamıĢtır (Aziz, 1991, s. 11). 

 

 Televizyona yönelik ilk teknik buluĢ, Ġrlandalı bir telgrafçı olan Andrew May 

tarafından 1873 yılında yapılmıĢtır. May, ıĢık dalgalarının elektrik akımına 

çevrilebildiğini ve selenyum adlı maddenin elektriğe karĢı dirençli olduğunu 
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keĢfetmiĢtir (Akalın, 2011, s. 11). May'in bu buluĢunun ardından, 1883'li yıllarda 

Alman bilim adamı Paul Nipkow, fotoğraf tarayabilen bir araç geliĢtirmiĢtir. “Döner 

Disk” veya “Nipkow Diski” adlarıyla bilinen bu aracın üzerinde spiral Ģeklinde 

delikler açılmıĢtır  (Aziz, 1991, s. 12).  

 

 

ġekil 2.1. Nipkow diski (Döner disk) [3].  

 Disk bir eĢya karĢısında dönmeye baĢlayınca deliklerden geçen ıĢınlar, 

eĢyanın gölgeli ve aydınlık yerlerini saptamıĢ ve böylece ıĢınlar yoğunluklarına göre 

elektrik darbelerine dönüĢmüĢtür. Cihazın ön kısmında bulunan benzer bir baĢka disk 

ise birincisiyle aynı hızda dönerek elektriği ıĢığa çevirip perdeye eĢyanın 

görüntüsünü yansıtmıĢtır. Ancak elde edilen görüntünün silik ve çok kötü olmasının 

yanı sıra görüntüyü uzak mesafelere ulaĢtırmak da imkansız olmuĢtur. Bundan 

sonraki yıllarda televizyonu geliĢtirmek için döner diski geliĢtirme çabaları 

baĢlamıĢtır. Nipkow‟un, daha sonra mekanik tarama olarak adlandırılacak olan bu 

buluĢu ancak 1920‟lerden sonra uygulama alanı bulmuĢtur (Akalın, 2011, s. 11). 
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 1925 yılında ise Ġngiliz John Logie Baird,  bu döner diski kullanarak ilk 

deneme yayınlarına imzasını atmıĢtır. Baird, 25 Haziran 1925 tarihinde kendi buluĢu 

olan televisior'un patentini almıĢ ve televisior ile ilk halk gösterisini yapmıĢtır. 

Görüntü kalitesi kötü olmasına rağmen Ġngiliz kanalı BBC, Baird‟in buluĢu ile 

ilgilenmiĢ ve bu icadı geliĢtirebilmesi amacıyla laboratuvarlarını kullanımına 

vermiĢtir. Bunun sonucunda, dünyadaki ilk televizyon yayını 2 Kasım 1936 tarihinde 

Londra'da gerçekleĢtirilmiĢtir  (Serim, 2007,  s. 24). 

 

 

ġekil 2.2. John Logie Baird tarafından icat edilen televisor [4]. 
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ġekil 2.3.  John Logie Baird tarafından gerçekleĢtirilen Televisor Patenti [5]. 

 

  Ancak yapılan yayınlarda görüntü kalitesinin iyi olmaması, elektronik tarama 

yöntemlerinin geliĢtirilmesi gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 1907‟de bu konudaki 

denemeler ile Ġngiliz Alan Campbell Swinton ile Rus bilimadamı Boris Rosing, 

görüntü aktarmada katot ıĢınlarından yararlanılabileceğini kanıtlamıĢlardır. Bu 

buluĢa ek olarak 1911‟de Swinton, televizyon kamerası için gerekli olan mozaik adlı 

aracın ıĢık enerjisini elektrik enerjisine çevirebileceğini keĢfetmiĢtir. Görüntünün 

elektronik olarak iletilmesini amaçlayan bu çalıĢmaların ilk uygulaması, ABD‟de 

1923 yılında Vladimir Zworykin‟in, ikonoskop adlı aracı geliĢtirmesiyle 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Zworykin‟in geliĢtirdiği bu teknik, bugünkü tarama tekniğinin 

ilkel temelini oluĢturmuĢtur  (Çimen, 2011, s. 13).  

 

 

ġekil 2.4. Vladimir Zworyki'in icadı Ġkonoskop [6]. 

 

 Televizyonun icadında önemli bir rol oynayan diğer isim ise Philo Taylor 

Farnswort'tur. Farnsworth, tamamen elektronik bir televizyonun hayaliyle, “Image 

Dissector” isimli pratik bir kamera gözü üzerinde bir çalıĢma yürütmüĢ ve 

Farnsworth‟un Image Dissector kamera tüpü 1927 yılında ilk görüntüsünü aktarmayı 

baĢarmıĢtır. Fakat televizyonda hala aydınlatma için karbon yay lambası 

kullanılmakta ve mekanik parça barındırmaktadır. Farnsworth, 1929 yılında bu 

problemi çözüme ulaĢtırarak, hiçbir mekanik parça barındırmayan televizyonu icat 

etmiĢ ve 1930 yılında da patentini almıĢtır.  
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ġekil 2.5. Farnsworth'un icadı Image Dissector [7]. 

 

 

ġekil 2.6. Philo Taylor Farnswort'un aldığı patent [8]. 
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 Ġlk ortaya çıktığı dönemde oldukça yalın teknikler çerçevesinde yayın yapan 

televizyon, günün teknoloji ve imkanları paralelinde geliĢtirilen araçlar sayesinde 

daha büyük olanaklarla yayın yapabilme gücüne ulaĢmıĢtır. Zamanla teknik 

donanımın da geliĢmesine bağlı olarak, uzak mesafelerde alıcılar, orada bulunan 

uydularla görüntü alabilirken bunlar dünyanın her yerinden izlenebilir hale gelmiĢtir  

(Öksüz, 2009, s. 4). 

 

Bu teknik yönünün yanı sıra, televizyonun icadı, toplumsal ve sosyal açıdan 

da tüm dünyada oldukça etkili olmuĢtur. Televizyon, dünyayı algılayıĢ tarzımızda 

büyük değiĢiklikler yaratmıĢtır ve dünyanın öteki ucundaki olayları, haberleri 

görmemizi, duymamızı sağlayarak duyu organlarımızın ulaĢabildiği alanı 

geniĢletmiĢtir (Esslin, 2001, s. 15). Böylece, insanların ufkunu geniĢlettiği ve 

büyütebildiği bir iletiĢim aracı haline gelmiĢtir  (Ozangüç, 1998, s. 7). 

  

 Bu açıdan da 20. yüzyılın kuĢkusuz en önemli buluĢlarından birisi olan 

televizyon günümüzde bazı bilim adamları tarafından ”mit” olarak 

nitelendirilmektedir. “Mit” tanımlaması, insan bilincinin derinliklerine gömülmüĢ bir 

düĢünce olarak, dünyayı anlamanın artık sorunlu olmayan bir biçimine iĢaret 

etmektedir. Televizyon ve toplumsal etkisi özelinde ise, artık kimse ekranda 

izlediklerinin gerçekliğinden kuĢku duymamaktadır. Çünkü herĢey o kadar olağan ve 

alıĢılmıĢtır ki, yansıyan görüntüler insanları büyülememekte, hayranlık 

uyandırmamakta, kafalarını karıĢtırmamaktadır (Serim, 2007, s. 25). Televizyon 

günümüzde gündelik hayatın o kadar içine girmiĢ ve hatta en önemli parçası haline 

gelmiĢtir ki, yayınların baĢladığı ilk dönemde ortaya atılan ''Televizyon kültürü 

Ģekillendirir mi, yoksa yalnızca yansıtır mı?'' tartıĢmaları günümüzde artık kimseyi 

ilgilendirmemektedir. Televizyonun gündelik hayatın çok önemli bir parçası 

olduğunu belirten Gerbner ise, geliĢtirmiĢ olduğu Ekme Teorisi ile kapsamlı ve çok 

fazla televizyon izlemenin sosyal gerçeklik algısını Ģekillendirdiğini söylemektedir. 

Teorisinde, bireylerin televizyondaki dünyayı gözlemlerken gerçek dünya ile ilgili 

inançlar geliĢtirdiğini varsaymaktadır. Yaptığı araĢtırmalar, izleyicinin haberleri 

otomatik olarak depoladığı ve daha sonra dünya ile ilgili inançlarını ve algılarını ona 

göre Ģekillendirdiğini öne sürmektedir  (Yazıcı, 2011, s. 17). 
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 "Gerbner‟in varsayımları ile Morgan ve Signorelli‟nin saha çalıĢmalarının 

ortaya çıkardığı sonuç, televizyonun gerçekleri yansıtmaktan çok sembolik bir dünya 

yaratıyor olmasıdır. Bu sembolik dünya ise gerçek hayata benzeyen durumları 

içermektedir, hayatın anlatıldığı veya gösterildiği bir Ģeyden çok kendi içinde bir 

dünyadır. Ġzleyici ise, gösterilenleri belirli bir seçicilikle izlemekten uzaktır. 

Dolayısıyla izleyici, televizyonda yaratılan dünyaya eleĢtirel bir yaklaĢımda 

bulunmaktan uzak, daha çok olayları ve olguları gösterildiği gibi kabullenme 

halindedir. Bu da sonuç olarak kurgulanmıĢ bir televizyon dizisi bile olsa, bir 

programda yansıtılan bazı olguları gerçekmiĢ gibi değerlendirmeye ve dolayısıyla da 

kendi davranıĢlarını, alıĢkanlıklarını ve inançlarını bu gerçeklere göre yeniden 

Ģekillendirmektedir. Böylesi bir yaklaĢımla ele alındığında televizyon, kültürün 

sadece yansıtıldığı değil, aynı zamanda güncellendiği ve yeniden yaratıldığı bir araç 

olarak yeni bir yapı kazanmaktadır." (AyaĢlı, 2006, s. 22). 

 

 Gerbner ve arkadaĢları, televizyon yayınlarında, insanları etkileyecek çok 

fazla zararlı haber ve program olduğunu iddia etmekte ve bunları izleyen kesimin, 

dünyayı korkunç ve tehlikeli bir yer olarak düĢünmeye baĢladıklarını söylemektedir. 

Örneğin, daha uzun süre televizyon seyredenlerin daha kısa süre seyredenlere göre, 

dünyayı daha güvensiz gördükleri veya gece geç saatte yürürken büyük bir korkuya 

kapıldıklarını belirtmektedir (Yazıcı, 2011, s. 18). 

 

Televizyon, hiçbir sosyal grup, sınıf, din vb. gibi ayrımlar olmaksızın tüm 

insanlığa aynı ürünü sunmaktadır. Bu nedenle, televizyon toplumun kültürel yapısı 

üzerinde değiĢimlere yol açarak, bir gösteri sahnesi yaratmıĢtır (Serim, 2007, s. 25).  

Televizyonun birinci derecede kitle iletiĢim aracı olarak temel iĢlevi, toplumun temel 

özellik ve gereksinimleri dikkate alınarak insanlara haber verme, eğitme ve 

eğlendirme olarak belirlenmiĢse de  (Aziz, 1989, s. 50);  tüm insanlar, özellikle de 

çocuklar üzerinde görsel ve iĢitsel olarak pek çok olumsuz etkileri olduğu konulu 

tartıĢmalar özellikle son yıllarda yoğunluk kazanmıĢtır. 

 

 Televizyonun insanlar üzerindeki bu etkileri, her topluma ve kültüre göre 

farklılaĢabilmektedir. Örneğin, Türkiye‟de son yirmi yıl içerisinde televizyonun 
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ekonomik olarak ucuzlaması, farklı donanım ve farklı boyutlarda televizyonların 

üretilmesiyle seçeneğin artması, böylece her ekonomik düzeyden bireylerin satın 

alabilme imkanı bulmasının yanı sıra; özel kanalların açılması, kablolu ve uydu 

yayınlarının yaygınlaĢması, farklı verici seçenekleri ile eriĢilebilir kanalların 

çeĢitlenerek sayısının artması gibi nedenler, televizyonun bireyler üzerindeki 

etkilerini arttırmıĢtır. Ancak bu etkilerin bir kısmı olumlu olabildiği gibi, bir kısmı da 

toplumsal yapıda olumsuz sonuçlara neden olduğu gerekçesiyle eleĢtirilmektedir. Bu 

olumsuz eleĢtirilerin en baĢında, televizyonun evlerde etkin biçimde kullanılmasıyla 

aile ve bireyler arasındaki iletiĢimin azaldığıdır. Önceleri boĢ zamanlar, ailece 

toplanılarak yapılan sohbetler veya farklı uğraĢılarda ve paylaĢımlarda bulunarak 

geçirilirken, televizyonun insanların gündelik yaĢamlarına bu denli girmesiyle gün 

içerisinde televizyon karĢısında geçirilen süre artmıĢtır. Bu da, bireyler arasındaki 

yüz yüze olan paylaĢımların ortadan kalkmasına, insanların birbirleriyle daha az 

konuĢmalarına ve sonuç olarak bireyler arası mesafelerin artmasına neden olmuĢtur 

(Televizyon Yayıncılığının Temelleri, 2006, s. 40). Buradaki temel paradigma, bir 

iletiĢim aracı olarak televizyonun kitle iletiĢim aracı olma niteliği arttıkça, bireyler 

arasındaki iletiĢimin azalmasına yol açmasıdır.  

 

 

2.1.1.  Televizyon Yayıncılığının GeliĢim Süreci 

 1884 yılında baĢlayan elektromanyetik dalgalarla ses iletiminin olanaklı hale 

gelmesi ve görüntünün iletilebilmesi konusunda adım adım ilerleyen çalıĢmalar, 

1936 yılında ilk televizyon yayının gerçekleĢtirilmesi ile sonuca ulaĢmıĢtır. 

Ġngiltere'de BBC tarafından yapılan bu ilk yayını, sırasıyla 1939 yılında ABD, 1948 

yılında Fransa, 1952 yılında Almanya, 1953 yılında Cezayir ve 1960 yılında da 

Norveç'te gerçekleĢtirilen televizyon yayınları takip etmiĢtir. Türkiye‟de ise, 

televizyonun 1958 yılında ülkeye gelmesiyle birlikte, ilk yayın Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir  (Gönenç, 2007, s. 97-98). 

  

 



18 
 

 2.1.1.1. Dünyada Televizyon Yayıncılığı 

 

 Dünyada ilk kapalı devre televizyon yayını, 1927 yılında Washington'dan 

New York'a televizyon görüntüsünün iletilmesiyle baĢlamıĢsa da, bu yayınlar teknik 

konular ve sistemler üzerindeki birbirinden farklı görüĢler ve yaklaĢımlar nedeniyle 

kesintiye uğramıĢtır. Bu nedenle Amerika'daki ilk düzenli yayın, Ġngiltere'de 

gerçekleĢtirilen ilk yayına göre daha geç bir tarihte gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Bu 

bağlamda, ilk düzenli televizyon yayını, Ġngiltere'deki Britanya Yayın KuruluĢu 

(British Broadcasting Corpration veya BBC)
3

 tarafından ancak 1936 yılında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 

 Günümüzde Ġngiltere'de radyo televizyon yayıncılığı hem özerk nitelikli 

kamu kuruluĢları tarafından hem de özel sektör tarafından yapılmaktadır (Avsallı, 

1997, s. 33). Kültürel bütünlüğün ve eğitimin kitle iletiĢim araçlarıyla 

sağlanabileceğini savunan ülkelerin baĢında gelen Ġngiltere‟de kitle iletiĢim 

araçlarının sınırsız özgürlüğü yoktur, fakat özerkliği savunulmaktadır. Yöneticileri 

hükümet tarafından seçilmesine ve gelirlerinin televizyon vergilerinden sağlamasına 

rağmen, BBC kanalı, bağımsız yayıncılık konusunda son derece titiz davranmıĢ hatta 

çoğu zaman bu konuda hükümetle ters düĢerek zorluklar yaĢamıĢ olsa da (Çil, 2007, 

s. 27-28), özerkliğini hep korumuĢ olması ve her zaman tarafsız haber yapmıĢ 

olmasından dolayı milli kültürün taĢıyıcısı olarak görülmektedir. Bugün birçok 

ülkedeki televizyon sistemleri tarafından örnek alınan, tüm dünyada yansız, doğru ve 

çabuk haber vermekle tanınan BBC'nin günümüzde değiĢik hedef kitlelerine yönelik 

birçok kanalı bulunmaktadır (Gazetecilik-Radyo TV Tarihi, 2008, s. 29; Tekinalp, 

2011, s. 134). 

 

 Ġngiltere'den sonra ilk düzenli yayınlar 1939 yılında ABD'de baĢlamıĢtır. 

ABD‟nin düzenli televizyon yayınına Ġngiltere‟den daha geç baĢlamasının sebebi, 

daha yüksek görüntü kalitesi elde etme çabası olmuĢtur. Günümüzde ABD, 

                                                           
3
 BBC, BirleĢik Krallık‟ta kraliyetin verdiği izinle ve devletin parasal desteği ile çalıĢan, 1922 yılında 

kurulmuĢtur  (Tekinalp, 2011, s. 117). 
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televizyon yayıncılığı bakımından diğer ülkelerden farklılıklar göstermektedir. 

ABD'de radyo ve televizyon kuruluĢlarının hükümetle iliĢkisi yok denecek kadar 

azdır. Devlet sadece genel teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmakta, bundan dolayı 

ABD'de kurallara ve yasalara uyan herkes radyo ve televizyon istasyonu 

kurabilmektedir (SarmaĢık, 1993, s. 45). Bu nedenle, ülkede değiĢik büyüklüklerde 

yayın kuruluĢları ve onların da 200'den fazla kanalları bulunmaktadır. Haber 

kanalları arasında CNN ve Fox News ön plandadır. Amerikan televizyonları 

programlarını ve formatlarını diğer ülkelere satarak da önemli gelir elde 

etmektedirler (Gazetecilik-Radyo TV Tarihi, 2008, s. 30). Ülkede genel olarak, her 

ne kadar özel sektör tarafından yayınlar yapılıyor olsa da, yapılan bu yayınlar kamu 

yararı ilkesine bağlıdır ve bu ilkenin sonucu olarak da radyo, televizyon yayınları 

denetim altında tutulmaktadır  (SarmaĢık, 1993, s. 45).   

 

 ABD ve Ġngiltere'den sonra düzenli televizyon yayınlarını baĢlatan üçüncü 

ülke Sovyetler Birliği'dir. Gerek mekanik, gerekse elektronik tarama ile denemeler 

sırasında bu teknik buluĢlara katılan Sovyetler Birliği'nde ilk düzenli yayın 1939 

yılında baĢlamıĢ, 30 dakika ve yavaĢ hareketli olan ilk yayın ancak 100 kadar 

alıcıdan izlenebilmiĢtir (Aziz, 1991, s. 14-15). Fakat 1939-1945 yılları arasında II. 

Dünya SavaĢı, diğer ülkelerde olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de televizyon 

yayınlarını durdurmuĢ, düzenli yayınlar kesintiye uğramıĢ ancak savaĢ sonrası 

yeniden baĢlayabilmiĢtir.  

 

 II. Dünya SavaĢı sonrasında teknik imkanların gerilemesinden dolayı, halk 

Amerika‟da olduğu gibi, televizyonu mağaza ve kahvelerin vitrinlerinden 

izleyebilmektedir. Çünkü savaĢ nedeni ile halkın televizyon alıcısı alabilecek bütçesi 

bulunmamaktadır (Tekinalp, 2011, s. 149). Yayınların kesintiye uğramıĢ olması bu 

alanda teknolojinin geliĢmesine engel olmamıĢtır. II. Dünya SavaĢı en çok BBC'ye 

engel olmuĢtur. BBC, ilk yayın yapan kuruluĢ olmasına rağmen, savaĢ nedeni ile 

Haziran 1946 tarihine kadar kapalı kalmıĢtır (Akalın, 2011, s. 12-13).   

 

   Bu yayınların ardından diğer Avrupa ülkelerinde de çeĢitli deneme yayınları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Fransa‟da baĢlayan ilk deneme yayınları, 1935 yılında televizyon 
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yayın alanının biraz daha geniĢlemesiyle birlikte, Haziran 1949‟da baĢlayan birinci 

kanal (TF1) yayınlarıyla süreklilik kazanmıĢtır. Günümüzde TF1 halen, France 2, 

France 3, M16 ve Canal Plus gibi en çok izlenen kanallar arasında yer almaktadır 

(Gazetecilik-Radyo TV Tarihi, 2008, s. 30). Fransa ile benzer biçimde, Almanya da 

1938 yılında deneme yayınlarına baĢlayan bir diğer Avrupa ülkesidir. Almanya, 

ARD ve ZDF adında iki özerk radyo televizyon kuruluĢuna sahiptir. Özel 

kanallarının en büyükleri ise RTL ve SAT 1'dir (Gazetecilik-Radyo TV Tarihi, 2008, 

s. 30).  

 

  Günümüzde teknolojik olarak en ileri düzeydeki ülkeler arasında yer alan 

Japonya ise II. Dünya SavaĢı‟nın ağır yükü nedeni ile televizyon yayınlarına ancak 

1953 yılında baĢlayabilmiĢtir. Latin ve Orta Amerika ülkelerinden Meksika ve 

Brezilya da, benzer biçimde 1950 yılında televizyon yayınlarına baĢlamıĢtır. Çin'deki 

ilk televizyon yayınları, 1958 yılında Pekin'de gerçekleĢtirilmekle birlikte, 1960 

yılında istasyonların sayısı 12'ye çıkmıĢ, 1960 yılındaki Çin-Sovyet anlaĢmazlığı, bu 

konuda Sovyetler Birliği'nin yardımlarının kesilmesine neden olmuĢ ve ülkede 

televizyonun geliĢmesi büyük ölçüde durmuĢtur. 1967-69 Çin Kültür Devrimi de bu 

geliĢmeyi etkilemiĢ, ancak son on yıllık bir zaman içerisinde büyük kentlerde 

televizyon yayınlan izlenmeye baĢlamıĢtır (Aziz, 1991, s. 14-15).  

 

 Dünyadaki farklı ülkelerde yapılan bu ilk televizyon yayınları, II. Dünya 

SavaĢı sırasında kesintiye uğramasına veya zorlukla devam ettirilmesine rağmen, 

savaĢ sonrasında televizyon yayıncılığı ve teknolojisi alanında meydana gelen hızlı 

geliĢmelerle birlikte, 1954 yılında ilk renkli televizyon icat edilmesi ve 1960‟tan 

sonra da renkli televizyonların seri üretiminin baĢlamasıyla farklı bir yöne doğru 

çevrilmiĢtir (Akalın, 2011, s. 12-13). Artık neredeyse tüm ülkelerde renkli yayına 

geçilmiĢtir. Örneğin, ABD‟ki 972 televizyon istasyonunun tümü renkli yayın 

yaparken, Japonya‟da 8205 televizyon istasyonun tümü renkli yayın yapmaktadır. 

Avrupa ülkelerinin tümünde renkli televizyon yayını baĢlamıĢsa da, bazı ülkelerde 

halen siyah-beyaz yayın yapan televizyon kanalları da bulunmaktadır. Afrika 
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kıtasında 234 televizyon istasyonunun ancak 29'u renkli televizyon yayın 

yapmaktadır ve renkli televizyon yayını yapan ülke sayısı 5'dir 
4
 (Aziz, 1991, s. 18). 

 

Bu bağlamda, televizyonun diğer kitle iletiĢim araçlarına göre iĢitme ve 

görme gibi iki duyuya seslenerek kitleleri çekmesi, bu aracın kısa zamanda diğer 

ülkelerde hızla yayılmasını sağlamıĢtır. Bugün televizyona sahip olmayan ülkelerin 

sayısı çok azdır  (Aziz, 1991, s. 14-15). Ancak, dünyada televizyonu en son kullanan 

ülkelerden biri Türkiye olmuĢtur. 

 

2.1.1.2. Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı  

 

 Türkiye'de ilk televizyon yayın kurma giriĢimleri, 1949 yılında Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi‟nde baĢlamıĢtır. ĠTÜ'nün, Yüksek Frekans Tekniği Bilim Dalı 

öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek istemesi üzerine, Türkiye televizyonla 

televizyonun icadından ve Avrupa ülkelerinde televizyon yayınlarının baĢlamasından 

oldukça geç bir tarihte tanıĢmıĢtır  (Serim, 2007, s. 27). 

 

  Ġlk televizyon donatıları, 1951 yılında yurt dıĢından alınmıĢtır ve 1952 

yılında ise Türkiye'ye gelen Amerikalı uzmanlar, bu konuda incelemeler yaparak, 

hazırladıkları raporu BaĢbakanlığa sunmuĢlardır. Televizyon stüdyosu ĠTÜ'nün 

TaĢkıĢla'daki Mimarlık Bölümü binasında kurulmuĢ, vericisi de binanın çatısına 

yerleĢtirilmiĢtir (Aziz, 1999, s. 18). Böylelikle televizyonun ilk deneme yayını, 9 

Temmuz 1952 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir (Akalın, 2011, s. 16-17).   

 

 Deneme yayını, henüz televizyon alıcısına sahip olmayan halk tarafından 

önce ĠTÜ'nün GümüĢsuyu'ndaki binasında, sonra Beyoğlu'nda izlenmiĢtir. 

Beyoğlu'ndaki bu yayında Kore SavaĢı ile ilgili bir film gösterilmiĢ ve sonrasında 

canlı olarak, Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Burhan Felek bir konuĢma yapmıĢtır 

(Tekinalp, 2011, s. 227-228). 

 

                                                           
4
 Aziz, bu bilgi için herhangi bir tarih veya yıl bilgisini referans göstermemektedir.  
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 Cumhuriyet gazetesi, 10 Temmuz 1952 tarihli sayısında, gerçekleĢtirilen bu 

deneme yayınına iliĢkin Ģu ifadelere yer verir: “Ġlk televizyon yayını dün Ģehrimizde 

yapıldı. Teknik Üniversite'den yapılan yayın Beyoğlu'nda seyredildi... Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi'ndeki televizyon tesisatı dün davetlilerle basın mensuplarına 

gösterilmiĢtir. Evvela Fakülte Dekanı Mustafa Santur, bu tesisatın önemini ve bunun 

ne Ģekilde vücuda getirildiğini anlatmıĢ ve sonra Kore Birliğimizin faaliyeti sesli 

filmden nakil suretiyle televizyonda gösterilmiĢtir. Bundan sonra Gazeteciler 

Cemiyeti BaĢkanı Burhan Felek, televizyonda hitap ederek Türk bilgisinden doğan 

bu teknik ve modern vasıtayı görmekle büyük iftihar duyduğunu ve Londra'da 

gördüğünden farklı olmadığını söyleyerek kurucuları tebrik etmiĢtir. Bundan sonra 

davetliler tesisleri gezmiĢler ve verilen izahatı dinlemiĢlerdir. Ufak çapta olan bu 

televizyon ile ancak evvelce filme alınmıĢ olan hadiseleri ve müsabakaları 

yayınlamak kabildir. Hadiseleri aynı zamanda vermek birçok tesislerin vücuda 

getirilmesine mütevakkıf ki bununla hükümet meĢgul olmaktadır.  

 

 

ġekil 2.7. 10 Temmuz 1952 tarihli Cumhuriyet Gazetesi [9]. 
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 Televizyon neĢriyatının istasyonlar vasıtasıyla bir Ģehirden diğerine verilmesi 

imkanı mevcut olmakla beraber bu iĢ muazzam bir sermayeye ihtiyaç 

göstermektedir. Televizyonla bazı kimselerin ümit ettikleri gibi bütün dünyada olup 

biteni seyretmek kabil değildir. Teknik Üniversite televizyonla haftada bir, iki yayın 

yapacaktır. Bunun makinesi 8-9 yüz lira gibi büyükçe bir paraya mal olmakta ve bu 

iĢten baĢka bir iĢe, yani radyo yayını almaya yaramadığından pek müĢteri bulup 

bulmayacağı malum değildir. Yalnız Ģehrimizdeki bir radyo Ģirketi bunlardan bir 

miktar getirmiĢ ve dün Teknik Üniversite yayınını davetlilere bu makineden 

seyrettirmiĢtir. Diğer bir makine de Beyoğlu'nda bir mağazaya konulmuĢ ve yapılan 

yayın halka gösterilmiĢtir. Bunu görmek için dükkanın önünde toplanan halk 

yüzünden bir müddet seyrüsefer aksamıĢtır." (Cumhuriyet, 10 Temmuz 1952, s. 3). 

 

Yayınlar her hafta yalnızca cuma günleri yapılmaktadır ve eğitim amaçlı 

yapılan bu yayınlardan baĢlarda halkın çoğunluğunun haberi olmamıĢtır. Bu yayınlar, 

o dönem alıcıların pahalı olması ve aynı zamanda günün koĢullarına bağlı olarak yurt 

dıĢından temin edilmelerinin zorluğu nedeniyle, ĠTÜ'nün içerisinde kapalı devre 

olarak yapılmıĢtır. Bir süre sonra ise, üniversitenin GümüĢsuyu'ndaki binasının 

konferans salonu halka açılmıĢtır. O dönem Ġstanbul'da mevcut olan televizyon alıcı 

sayısının on beĢ ile yirmi arasında olduğu (Serim, 2007, s. 30) düĢünülürse, halkın 

birçoğunun yayınlardan haberdar olmayıĢı ve yayınların gerçekleĢtirilmesinde 

yaĢanan zorluklar daha kolay anlaĢılabilmektedir. 

 

 Ancak, ilk zamanlardaki eğitim amaçlı yayınlardan sonra, giderek 

programların çeĢitliliği artmıĢtır. Tiyatro, klasik müzik, Türk sanat ve halk müziği 

konserleri, sağlık, çocuk ve kültürel programlar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 1 Mayıs 

1966 tarihinde ise ilk canlı yayın gerçekleĢtirilmiĢtir. Son derece kısıtlı imkanlarla 

yapılan bu programların zamanla gün içerisindeki yayın saatleri de artmıĢ ve 

yayınların saat aralığı 16.00 ile 20.00 olarak değiĢmiĢtir. Yayın süresinin uzamasına 

bağlı olarak da televizyon satıĢları artıĢ göstermiĢtir. 1966 yılında, evlerde ve iĢ 

yerlerindeki alıcı cihaz sayısı iki bin civarına çıktığı görülmektedir. 14 yıl içerisinde 

alıcı cihaz sayısındaki bu hızlı artıĢa rağmen, televizyon yine de daha çok oteller, 

pastaneler, kahveler ve okullar gibi topluluk halinde bulunulan mekanlarda bir arada 
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seyredilmektedir. Bununla beraber, izleyici sayısının iki binin çok üzerinde olduğu 

tahmin edilmektedir  (Aziz, 1999, s. 19). 

 

 

ġekil 2.8. ĠTÜ-TV deneme yayınları sırasında Ġsmet Ġnönü‟yü konuk ediyor [10]. 

 

 

ġekil 2.9. 1965 yılından bir çekim: Kameranın arkasında Yücel Durusoy, önünde 

Nuri Sesigüzel ve saz arkadaĢları [11]. 
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ġekil 2.10. ĠTÜ-TV “Let‟s Learn English”  isimli programın çekiminde  [12]. 

 

 

ġekil 2.11. ĠTÜ-TV 19 Mayıs, naklen yayın, kamerayı kullanan Yücel Durusoy [13]. 
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 ĠTÜ‟nün yayınları, ülkede yoğun kargaĢa döneminin yaĢandığı 1970‟e kadar 

sürmüĢtür. Televizyonu, kapitalist bir grubun ayrıcalığı olarak gören bir grup 

öğrenci, ĠTÜ‟nün yayın yaptığı stüdyoları basmıĢ ve bunun üzerine yayınlara son 

verilmiĢtir (Radyo Televizyon Tarihi, 2006, s. 37). ġermin Tekinalp bu olayı Ģu 

Ģekilde ifade eder: “ĠTÜ'nün baĢlattığı yayınlar 1970 yılına yani Türkiye Radyo 

Televizyon kurumu (TRT) yayınlarının baĢladığı 1968 yılından iki yıl sonraya kadar 

sürmüĢtür. 1968 olaylarının bir sonucu olarak, ĠTÜ'de bir grup öğrencinin 

saldırılarıyla yayınlar kesilmiĢtir. Henüz televizyona yabancı bir kültürün ideolojik 

geri beslemeyle oluĢturduğu çatıĢma ortamında, televizyon yayınlarının mutlu 

kapitalist bir grubun ayrıcalığı olarak görülmesi ile baĢlayan olaylar, yayınların 

yapıldığı binayı basmaya kadar ileri gidebilmiĢtir. Yayınların kesilmesinden sonra 

ĠTÜ, televizyon teknik donanımını TRT'ye devretmiĢtir. TRT ilk yayınlarını bu 

teknik donanımla yapmıĢtır” (Tekinalp, 2011, s. 228). 

 

 Diğer taraftan, o yıllarda radyo yayını yapan tek kurum Ģimdiki adıyla 

Türkiye Radyo ve Televizyon KuruluĢu (TRT)‟dur. 6 Mayıs 1927 tarihinde 

Türkiye'nin ilk radyo kuruluĢu olarak Sirkeci'de yayın hayatına baĢlamıĢ, 

Türkiye'deki radyoları tek bir çatı altında toplamak ve televizyon yayınlarını 

baĢlatmak amacı ile tarafsız ve özerk bir yayın kuruluĢu olarak 1 Mayıs 1964 yılında 

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu” adını almıĢtır [14]. KuruluĢundan sonra 

TRT, Türkiye'de ilk devlet televizyon yayını anlayıĢının temelini oluĢturacaktır 

(Öngören, 1972, s. 274). 

 

 Televizyon için gerekli yasal düzenlemeler ve teknik hazırlıkların yapılması, 

daha çok radyo deneyimli olan ve yayında çalıĢacak personele eğitim verilmesinden 

sonra, ilk yayın 1966 yılında Ankara'da gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat bu yayınlar, 

deneyim kazanmak açısından kapalı devre olarak devam etmiĢtir (Aziz, 1999, s. 24). 

 

 1 Ocak 1968'de TRT açık yayınlara baĢlamak istemiĢse de, açılıĢ 

hazırlıklarının yetiĢmemesinden dolayı yayın 31 Ocak 1968
5
 tarihine ertelenmiĢtir. 

                                                           
5
 Tekinalp çalıĢmasında, söz konusu yayının tarihini 30 Ocak 1968 olarak vermektedir (Bkz. Tekinalp, 

2011, s. 230). 
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Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise, halka açık ilk yayın söz konusu tarihte 

gerçekleĢtirilebilmiĢtir (Serim, 2007, s. 28). 

 

 Ankara Televizyonu TRT'nin yönetim kurulu kararıyla yayınların haftada üç 

gün, saat 19.30‟da
6
 yapılmasına karar verilmiĢtir. Siyah-beyaz olarak gerçekleĢtirilen 

bu ilk yayını, yaklaĢık 1 milyon kiĢi gibi büyük bir kalabalık topluca izlenebilen 

mekanlarda merak içerisinde izlemiĢtir. Saat 20.50‟da sona eren bu ilk açık yayında, 

spiker Nuran Ermen açılıĢ anonsu yapmıĢtır, ardından Ankara Televizyon Müdürü 

Mahmut Tali Öngören “BaĢlarken” adlı konuĢmasını gerçekleĢtirmiĢtir (Cankaya, 

1990, s. 14; Tekinalp, 2011, s. 230). Yayın, Cankaya‟ya göre Türk Devrim Tarihi 

adlı programla (Cankaya, 1990, s. 14), Tekinalp‟e göre radyo spikeri Zafer 

Cilasun'un sunduğu haberle devam etmiĢtir (Tekinalp, 2011, s. 230). 

  

 

ġekil 2.12. 31 Ocak 1968 tarihli yayında Nuran Ermen açılıĢ anonsu yaparken [15]. 

                                                           
6
 Tekinalp çalıĢmasında, söz konusu yayının saatini 19.15 olarak vermektedir (Bkz. Tekinalp, 2011, s. 

230). 
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ġekil 2.13. 31 Ocak 1968 tarihli yayında Zafer Cilasun haber sunarken [16]. 

 

19.15 TRT yazısı ve sinyal müziği 

19.25 Ankara Televizyonu anonsu ve sinyal müziği 

19.29 Saat ayarı ve gong sesi 

19.30 AçılıĢ ve anons 

19.31 BaĢlarken (Mahmut T. Öngören' in konuĢması) 

19.35 Devrim tarihi belgeseli (belgesel kültür programı) 

20.00 Haberler (Zafer Cilasun) 

20.10 Hava durumu 

20.15 Kötü adam- Ġnatçı çiçek (çizgi film) 

20.38 Antalya Ormanları (belgesel film) 

20.50 KapanıĢ anonsu 

20.51 Türk bayrağı, Ġstiklal MarĢı, kapanıĢ 

 

Tablo 2.1. TRT‟nin 31 Ocak 1968 tarihli Ankara televizyonu yayın akıĢından (Aziz, 

1999, s. 27) tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

   

 1968 yılında TRT Ankara televizyonunda toplam 453 saat, 56 dakika yayın 

yapılmıĢtır. 1968 yılındaki yayın akıĢı, TV Halk Okulu, Sanat Olayları, Cumartesi 

Gecesi, ġehzadebaĢı 1918, Gençler Bilmek Ġstiyor, Televizyonun Penceresinden gibi 



29 
 

çoğunu yerli yapımların oluĢturduğu programlardan meydana gelmektedir. 1969 

yılında yayınlanan programlarda ise Federal Almanya'nın teknik yardımına koĢut 

olarak, dizi ve eğitici programlarda, Alman yapımı programlar ağır basmıĢtır. Müzik 

programlarının çoğunluğunu ise Fransız yapımları oluĢturmuĢtur (Cankaya, 1997, s. 

32-33). 

 

 Ancak, o yıllarda Ankaralılar tarafından büyük ilgiyle karĢılanan yayınları 

çok az kiĢi izleyebilme olanağına sahip olmuĢtur. Bunun nedeni ise, Türkiye'ye 

yurtdıĢından getirilen Grundig, Telefunken, Saba, Blaupunkt, Sharp, National, 

Philips, Arçelik, Beko ve Nevtron gibi firmaların televizyon fiyatlarının, ekonomik 

olarak halkın rahatlıkla alamayacağı kadar pahalı olmasıdır. O dönem televizyon 

fiyatları 5000-6000 TL arasındayken, orta halli bir memurun aldığı maaĢın 500 TL 

olduğu düĢünülürse, bu durum daha iyi anlaĢılabilmektedir (Serim, 2007, s. 42). 

  

 Türkiye'nin televizyon hayatına yeni baĢladığı bu yıllarda, Batı Avrupa 

ülkeleri renkli yayınlara baĢlamıĢlardır. Serim, Türk televizyon teknolojisinin geri 

kalmıĢlığı ve halkın ekonomik alım gücünün azlığının, o yıllarda Avrupa‟daki 

geliĢmiĢ televizyon teknolojisi için yeni pazar ortamı doğurduğu Ģu sözlerle eleĢtirir: 

“Ekonomisi güçlü Batı Avrupa ülkelerinin renkli yayına geçtikleri bir dönemde, 

Türkiye'de televizyon yayıncılığının eski, siyah-beyaz teknoloji üzerine 

kurdurulması, Türk insanına ve ekonomisine ihanet değilse bile, düĢüncesizliğin ta 

kendisidir. Yukarıda adı geçen firmalar siyah beyaz teknoloji için üretilip ellerinde 

kalan yüz binlerce televizyon malzemesine, geri kalmıĢlığın tam ortasında bocalayan 

Türkiye gibi bir pazar buldukları için sevinmiĢlerdir.” (Serim, 2007, s. 40-42). 

 

 Diğer taraftan, TRT'nin 20 Eylül 1971 tarihinde tarafsız bir kamu kuruluĢu 

haline geldiği görülmektedir. 25 Temmuz 1972 yılında ise, TRT'nin baĢına asker 

kökenli Musa Öğün genel müdür olarak getirilir. Musa Öğün'ün döneminde hükümet 

desteği ile TRT'de önemli ölçüde teknik değiĢimler yaĢanmıĢtır; böylece artık 

Ġstanbul ve Ġzmir televizyonları da Ankara'ya bağlanarak yayın yapmaya baĢlamıĢtır.  
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1972 yılı, TRT‟nin yayın biçimi ve teknolojisi bağlamında da önemli baĢka 

olaylara iĢaret etmektedir. Bu tarihte, ilk naklen yayın gerçekleĢtirilmiĢ ve 

Eurovision ile Münih Olimpiyatları canlı olarak TRT‟de yayınlanmıĢtır Aynı tarihte, 

reklam yayınlarının ilk kez yayın hayatına girmesiyle birlikte, programlarının içeriği 

açısından birtakım yenilikler yapılmak zorunda kalınmıĢtır (Tekinalp, 2011, s. 232-

233; Cankaya, 1997, s. 54). 

 

 Diğer taraftan, bu dönem televizyon ile ilgili yatırımlara da yoğun biçimde 

baĢlandığı bir dönem olmuĢtur. 1974-1975 yıllarında televizyon istasyonları sayı ve 

güç olarak hızla artmıĢtır. 1974 yılının Mart ayında, Ankara televizyonunun yayınları 

haftada altıya, Mayıs ayında ise, yedi geceye çıkarılmıĢ, Cumartesi ve Pazar günleri 

de gündüz yayınları gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (Aziz, 1975, s. 43). 

 

 1980'li yıllarda Türkiye televizyonundaki en büyük yenilik ve geliĢme 

kuĢkusuz renkli yayına geçiĢ olmuĢtur. Bu bağlamda, Türkiye renkli yayınla 1 

Temmuz 1984 tarihinde tanıĢmıĢtır. Ayrıca daha fazla verici ve aktarıcının hizmete 

girmiĢ olması ülkedeki televizyon izleme oranlarını da arttırmıĢtır (Akalın, 2011, s. 

18). 

  

 Renkli yayının arkasından TRT, 1986 yılında ikinci kanalı olan TRT 2'yi 

yayın hayatına sokmuĢtur. Bu kanal kültür, eğitim ve sanat ağırlıklı yayınlar 

yapmaktadır (Gürsoy, 1999, s. 51). 6 Ekim 1986 yılında baĢlayan TRT 2 yayını, 

Ġstanbul'da Ortaköy'de bulunan stüdyoda gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurulan bu yeni 

kanalın TRT 1 kanalından yayın anlayıĢı olarak farklılık gösteriyor olması 

gerekiyordu ve bu nedenle kültür, eğitim ve sanat ağırlıklı programlar daha çok 

tercih edilmiĢtir (Serim, 2007, s. 131).  

 1980‟lerin sonunda ise yeni bir kanalın daha açılmasıyla birlikte, TRT‟nin 

kanal sayısı üçe çıkarılmıĢtır. Böylece, 2 Ekim 1989 tarihinde TRT 3 kanalı yayına 

baĢlamıĢtır. Bu kanalın açılma amacı spor ve müzik ağırlıklı programlar 

yapılmasıdır. Aynı tarihlerde, bir diğer kanal olan ve Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'ya yönelik 22 ili kapsayan TRT GAP yayını baĢlamıĢtır. TRT GAP'ın 

amacı, o bölgede yaĢayanların ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine, 
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GAP'ın bölgede ve ülkede sağladığı katkı ve geliĢimlerin tanıtılmasına yardımcı 

olmaktır. Ġlk açıldığı yıllarda TRT GAP, TRT 3 ile zaman paylaĢımlı olarak yayın 

yapmaktadır (Tekinalp, 2011, s. 257). Bu kanalın açılması, aynı zamanda dönemin 

hükümetinin sahip olduğu ideolojik anlayıĢ çerçevesinde ortaya koyduğu büyük GAP 

projesinin de, birçok farklı alandaki yansımalarından biridir. 

 

 Bunu izleyen dönemde, 1990‟lı yıllarda ise, TRT‟nin kanal sayısı gün 

geçtikçe arttırmıĢtır. 29 ġubat 1990'da TRT ĠNT ve TRT Avrasya kanalları, Türk 

kültürünü Avrupa ve Asya'ya tanıtmak amacıyla yayın hayatına baĢlamıĢtır. Bu 

kanallar, uydu teknolojisinden faydalanarak, yurt dıĢına yönelik yayın yapan ilk 

kanallardır. 30 Temmuz 1990 tarihinde, bir eğitim kanalı olan, müzik, drama ve 

belgesel programları yayınlayan, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik eğitim 

amaçlı olan TRT 4 kanalı yayın hayatına baĢlamıĢtır. 27 Nisan 1992 tarihinde, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a yönelik ikinci 

bir televizyon yayını, AVRASYA yayına girmiĢ ve TRT INT kanalı da, TRT INT 

AVRASYA adını almıĢtır (TRT Genel Yayın Planı, 1998, s. 17-19-21-23).  

 

 Diğer taraftan, 1990‟lı yıllar sadece TRT özelinde değil, tüm Türkiye‟de 

televizyon yayıncılığını ve yayın anlayıĢını radikal biçimde değiĢtirecek olan bir 

takım giriĢimlere sahne olur. Türkiye‟de artık, günümüze dek sayıları hızla artacak 

olan özel kanallar açılmaya baĢlayacaktır. Kurulan bu özel kanallardan ilki, Magic 

Box‟ tır.  

 

 1990 yılında Türkiye'de henüz özel televizyon yayıncılığının yasal zeminleri 

kurulmamıĢtır. 1982 Anayasası‟nın 133. maddesine göre Türkiye‟de radyo ve 

televizyon kanalıyla yayın yapma hakkı yalnızca TRT‟ye verildiği için, özel 

televizyon kuruluĢları Türkiye‟de yayın yapamamaktadır (Parsa, 1993, s. 84-85). 

Dolayısıyla, özel televizyon yayınlarını düzenleyen yasaların 1994 yılında yürürlüğe 

giriĢine kadar olan süreçte yasal bir boĢluk dönemi yaĢanacaktır. Ancak bu duruma, 

çözüm yine hükümet tarafından, dönemin CumhurbaĢkanı Turgut Özal tarafından 

getirilecektir. Turgut Özal, 1990 yılının ġubat ayında, ticaret maksadıyla gittiği 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde gazetecilere Türkiye'deki radyo, televizyon 
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yayıncılığının akıĢını değiĢtirecek bir açıklama yapar: “YurtdıĢından Türkçe 

televizyon yayını yapılmasını engelleyen bir kural yok. Anayasa'da özel 

televizyonlarla ilgili bir düzenleme yapılana kadar dıĢ memleketlerde bir kanal 

kiralayan, Türkiye'ye yayın yapabilir.” (Serim, 2007, s. 227). Bunun üzerine, 

Türkiye‟deki ilk özel televizyon yayınları yurtdıĢından uydu aracılığı ile yapılan 

korsan yayınlarla gerçekleĢtirilir (Parsa, 1993, s. 84-85).   

 

 Kemal Uzan ve Cem Uzan ve Ahmet Özal tarafından, Ağustos 1989 tarihinde 

Avrupa'da, Magic Box Incorporated adında bir yayıncılık Ģirketi kurulur. Turgut 

Özal'ın ABD'de yaptığı açıklamanın üzerine, Magic Box Ģirketi Türkiye'ye yayın 

yapmak üzere Eutelsat'tan, iki kanal kiralayarak yayınlarına baĢlar (Yengin, 1994, s. 

116). 

 

 Eutelsat F5 uydusundan, 1 Mart 1990 yılında test yayınlarını gerçekleĢtiren 

Magic Box Star 1 kanalı, 7 Mayıs 1990 tarihinde, günde 5 saat yayın yapmaya 

baĢlamıĢtır. Yayınların Federal Alman uydu kanalı SAT1 stüdyolarından yapıldığı 

açıklanmıĢtır (Cankaya, 1997, s. 85).  

 

 Yapılan yayınlar BBC ve CNN gibi çanak antenlerle uydudan alınmaktadır ve 

yurtdıĢından yapılan yabancı yayınlarla aynı yasal hakkı taĢımaktaysa da, onlardan 

farklı bir kaç özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yayınların Türk halkı için özel 

hazırlanmıĢ olmasıdır. Ġkincisi ise programların aslında Türkiye'de bir stüdyoda 

hazırlanıp uydu yardımıyla Almanya'ya çıkarılması ve sonra yine uydudan dıĢ 

yayınmıĢ gibi Türkiye'ye dağıtılmasıdır. Yani tüm teknik donatı, stüdyo ve çalıĢan 

insanlar Türkiye'de bulunmaktadırlar ama yayınlar Almanya'dan alınmaktadır. 

Dolayısıyla, Tekinalp‟in ifade ettiği üzere, “Magic Box (STAR1) deneyimi, yasal 

boĢluklara nasıl kılıflar hazırlanabileceğini gösteren dünyadaki ilginç örneklerden 

biridir” (Tekinalp, 2011, s. 265).  
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 STAR 1
7
 televizyon kanalının yayınları, 2 Haziran 1990 tarihinden itibaren 

haftanın yedi günü saat 10.00'da baĢlayıp, gece 02.00'da kapanan bir yayın akıĢı 

uygulamaya baĢlamıĢtır (Serim, 2007, s. 230). Diğer taraftan, Magic Box kurucuları 

27 Ocak 1992 tarihinde ikinci özel kanal olan TELEON kanalını kurmuĢlardır 

(Cankaya, 1997, s. 87). TELEON kanalı giderek seyirci kaybetmesi üzerine, 1993 

yılında Kral TV adıyla bir müzik klip kanalına dönüĢecektir (Serim, 2007, s. 274). 

1992 yılında, Cem Uzan ile ortaklığına son veren Ahmet Özal, KANAL 6 adlı yeni 

bir özel kanal kuracak ve bu kanal 4 Ekim 1992 tarihinde uydu aracılığı ile 

Ġngiltere‟den düzenli yayınlara baĢlayacaktır (Yengin, 1994, s. 149). 

 

10.00 AçılıĢ, Haberler 

10.05 Çizgi Film 

12.55 Haberler 

13.45 
Fenerbahçe-Trabzonspor  

Lig KarĢılaĢması Naklen Yayın 

16.30 Otomobilin Tarihçesi 

18.00 Haberler 

19.00 Dizi Film:Uçak Gemisi 

19.50 Ana Haber Bülteni 

20.25 Mayk Hammer (Yabancı Dizi) 

21.20 TV'de Sinema:Silahlı ve Tehlikeli 

23.00  Haberler 

23.10 Bu Hafta-CNN'den Haberler 

00.15 Sahte Vücutlar (Erotik Film) 

02.00 KapanıĢ 

Tablo 2.2. Star 1‟in 6 Ekim 1990 tarihli yayın akıĢından (Serim, 2007, s. 254) 

tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

                                                           
7
 STAR 1 kanalı, daha sonra Star TV adını alacaktır. 
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 Star 1'in yayına baĢladığı yıl, 6 Ekim 1990 tarihindeki yayın akıĢında habere, 

toplamda üç saat kırk beĢ dakika ayrıldığı görülmektedir. Gün içerisinde yayının 

baĢladığı saatten bitiĢ saatine dek, farklı sürelere sahip olan 6 haber programı 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu haberlere sırasıyla 5 dakika, 50 dakika, 60 dakika, 35 

dakika, 10 dakika ve son olarak 55 dakika ayrılmıĢtır. Fakat günümüzde Star TV' 

nin, habere sadece 45 dakika ayırdığı dikkati çekmektedir.  

 

05.20 Soframız (YaĢam) 

06.10 Sevgili Dünürüm (Yerli Dizi-Tekrar) 

06.45 Bugün (Güncel) 

09.00 Beni Affet (Yerli Dizi-Tekrar) 

10.00 Melek (Yeni Bölüm) 

12.00 En Güzel Bölüm (Magazin) 

12.30 AĢkın Bedeli (Yerli Dizi) 

14.15 Soframız (YaĢam-Yeni Bölüm) 

15.15 GeniĢ Aile (Yerli Dizi-Tekrar) 

16.10 En Güzel Bölüm (Magazin-Tekrar) 

16.45 Beni Affet (Yerli Dizi-Yeni Bölüm) 

18.30 Star Haber 

19.15 Büyük Risk (YarıĢma) 

20.00 MuhteĢem Yüzyıl (Yerli Dizi) 

23.30 Bende Özledim (Yerli Dizi) 

01.00 Lodos (Türk Sineması) 

02.40 Akın Bedeli (Yerli Dizi-Tekrar) 

03.40 Melek (Tekrar) 

Tablo 2.3. Star TV‟nin 18 Aralık 2013 tarihli yayın akıĢından [17] 

tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 
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 Türkiye'deki yayın hayatına baĢlayan üçüncü özel kanal Show TV kanalıdır. 

Erol Aksoy tarafından kurulan ve 1 Mart 1992 yılında yayın hayatına baĢlayan Show 

TV kuruluĢunda, TRT ve uydu vasıtasıyla izlenen kanalların Türk izleyicilerinin 

gereksinimlerini karĢılamadığını iddia ederek, yeni bir yayıncılık anlayıĢı 

amaçladığını belirtir (Yengin, 1994, s. 144). Show TV ilk yayın gününden sonra, 

sabah 08.00'den, gece 02.00'ye kadar süren yayınlar yapmıĢtır. Yayın için Fransa'dan 

bir uydu kiralanmıĢ ve haberlerin spiker olmadan görüntü üzerine seslendirmeyle 

sunulmasıyla aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilke de imza atılmıĢtır (Serim, 

2007, s. 275-277). 

 

08.00 Pop Müzik 

10.00 Kod Adı Robotech (Çizgi Film) 

12.00 Show TV AçılıĢ ve Program 

12.25 Sine Show (ġahika Tekand'ın sunduğu tanıtım) 

12.55 Dick Tracy (Çizgi Film) 

13.00 Cephede Eğlence (Sinema) 

15.00 Av PeĢinde (Çizgi Film) 

15.15 Haberler 

16.00 Genç Gladyatörler (Çizgi Film) 

16.50 Spor 

17.00 Pop Müzik 

17.30 Belgesel 

18.00 32. Gün 

18.25 Ġngiltere Kral Kupası Yarı Final KarĢılaĢması (Canlı) 

19.20 Muhabbet 92 (Emel Sayın-ġener ġen,Müzikal Oyun) 

19.30 Konser (AĢkın Nur Yengi) 

20.00 Çarkıfelek (YarıĢma-Sunan:Tarık Tarcan, Yasemin KoĢal) 

20.25 Hülya AvĢar Konser 
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Tablo 2.4. Show TV‟nin 1 Mart 1992 tarihli yayın akıĢından (Serim, 2007, s. 276) 

tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

06.30 Simge Fıstıklıoğlu Ġle Yeni 1 Gün 

08.30 Hayata Dokunmak Lazım  

10.00 Her ġey Dahil 

12.00 Show Dünyası 

12.30 Gülben 

14.30 Mahçup Delikanlı (Türk Sineması) 

15.45 VahĢi Sevgili (Türk Sineması) 

17.30 Kelime Oyunu 

19.00 Show TV Ana Haber 

20.00 Pis Yedili (Yerli Dizi) 

22.00 Saklı Kalan (Dizi) 

00.00 Bir Milyon Kimin (YarıĢma) 

02.00 Her ġey Dahil (Tekrar) 

05.30 Cennet Mahallesi(Yerli Dizi-Tekrar) 

Tablo 2.5. Show TV‟nin 19 Aralık 2013 tarihli yayın akıĢından [18] 

tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

 Show TV'nin ilk yayınını gerçekleĢtirdiği 1 Mart 1992 tarihindeki yayın 

akıĢında ana haber bülteni olan Haberler programına 45 dakika ayrıldığı; ancak 19 

20.50 Zeki Metince (Komedi Dizisi) 

21.30 TV'de Sinema (Koza) 

23.30 Geceyarısı Playboy Show (Kırmızı Noktalı Yayın) 

24.00 Showlardan Seçmeler 

00.30 Party Zone (Müzik) 

01.00 KapanıĢ 

02.00 Gece Keyfi (Soft Seks Filmleri) 
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Aralık 2013 tarihinde ise bu sürenin 60 dakikaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, 

süreç içerisinde Show TV özelinde haber sürelerinin gittikçe uzadığı kolaylıkla 

söylenebilir.   

 

 1993 yılında Türkiye‟de yeni bir özel kanal daha yayın hayatına 

baĢlayacaktır. TGRT, muhafazakâr hedef kitlesine seslenme amacıyla 22 Nisan 1993 

tarihinde ilk yayınını gerçekleĢtirecektir. Ġlk baĢlarda 21 ilde izlenebilirken, daha 

sonra teknik anlamda güçlenerek tüm ülke genelinde izlenebilir hale gelmiĢtir 

(Cankaya, 1997, s. 89). Yayına baĢlamadan önce tanıtım kampanyasına baĢlayan 

TGRT, çeĢitli gazetelere verdiği ilanlarda "ekranlara huzur geliyor, halkımızla el ele, 

gönül gönüle" gibi sloganlarla muhafazakâr kesimin ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. 

Huzur TV logosuyla yayına baĢlayan kanal, ilk olarak 19.30 ile 23.30 saatleri 

arasında yayın yapmıĢtır (Serim, 2007, s. 349).  

  

 Ġlk yayınından altı ay sonra Orta Asya'ya yönelik ilk yayınını Kazakistan'da 

gerçekleĢtirmiĢtir. Her pazar saat 21.50 ile 23.50 saatleri arasında Kazakistan halkına 

yayın yapmaya baĢlamıĢtır. Anayurttan Atayurt'a adıyla verilen yayınlar Ocak 

1993'ten itibaren günde iki saate çıkarılmıĢtır (Serim, 2007, s. 349-352). 

 

 Türkiye'de Star 1'in öncülüğünü yaptığı ilk yıllarda yasal bir boĢluktan 

yararlanan kanallar, zamanla ülkenin elektronik yayıncılık tarihinde kaos 

yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Anayasada tekel durumunda olan TRT yayınlarına 

rağmen, gerek yurt dıĢında gerekse yurt içinden herhangi bir yasal dayanağı olmayan 

yüzlerce radyo televizyon yayınları baĢlamıĢ ve bu durum çeĢitli teknik, hukuk ve 

toplumsal sorunlara yol açmıĢtır. Bütün bu olumsuzluklardan dolayı, Anayasa 

değiĢikliği için harekete geçilmiĢtir. Anayasa Komisyonu‟ndan geçen yasanın, 133. 

maddesi ile ilgili değiĢikliği öngören kanun teklifi 8 Temmuz 1993 tarihinde 

Meclis'te yapılan oylamayla kabul edilmiĢtir. 133. maddenin değiĢmeden önceki hali 

Ģu Ģekildedir: "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eli ile kurulur ve 

idareleri tarafsız bir kamu tüzel kiĢiliği halinde düzenlenir. Kanun, Türk Devleti‟nin 

varlık ve bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu genel 

ahlakı ve Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen Cumhuriyet‟in temel niteliklerini 
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koruyacak tarzda yayın yapmasını düzenler ve kurumun yönetim ve denetiminde, 

yönetim organlarının oluĢturulmasında ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında 

tarafsızlık ilkesini gözetir..." (Aziz, 1994, s. 1-2-3-4). 

 

8 Temmuz 1993'de kabul edilen 3913 sayılı Yasa ile değiĢtirilen Anayasa'nın 

133. maddesi ise Ģöyledir: "… Radyo ve televizyon istasyonlarını kurmak ve 

iĢletmek kanunla düzenlenecek Ģartlar çerçevesinde serbesttir... Devletçe kamu tüzel 

kiĢiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumunun... özerkliği ve yayınlarının 

tarafsızlığı esastır."  (Aziz, 1994, s. 1-2-3-4). 

 Anayasa‟nın radyo televizyon yasasının değiĢimini bekleyerek kurulan ilk 

kanal ATV, Sabah gazetesi ve Satel ġirketler Grubu bünyesinde, kısa sürede 

Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanalları arasına girmiĢtir. 12 Temmuz 1993 

yılında yayın hayatına baĢlayan ATV,  aynı yıl Eylül ayında tam gün yayına 

geçmiĢtir (Serim, 2007, s. 316).  

  

 Yeni radyo ve televizyon yasası çıktıktan sonra kurulan bir diğer özel kanal 

ise Aydın Doğan ve Ayhan ġahenk ortaklığındaki KANAL D olmuĢtur. Aynı 

zamanda Milliyet gazetesinin sahibi olan Doğan Grup, hızla uluslararası 

standartlarda yaptırdığı televizyon binası ve teknik donanımıyla öne çıkan kanallar 

arasına girmiĢtir (Cankaya, 1997, s. 90). 19 Aralık 1993 tarihinde canlı yayın 

yapmaya baĢlayan Kanal D, saat 11.00‟da baĢladığı ilk yayınlarını 19.00'a kadar 

sürdürmüĢtür (Serim, 2007, s. 326). 

 

 1990‟lı yıllarda devlet televizyonu haricinde özel kanalların açılması ve her 

yıl hızla artan sayılarıyla ortaya çıkan rekabet ortamı, en çok izlenen kanal olma 

isteği, dolayısıyla da reklam gelirlerinden en fazla faydalanabilme arzusu nedeniyle, 

yayın içeriklerinin de giderek değiĢtiği görülmektedir. Bu durum, yayın içerikleri 

kalitesindeki düĢüĢ, özel televizyon kanallarının aralarında yayıncılığın kalitesini 

arttırma yolunda bazı anlaĢmalar yaparak kampanyalar düzenlemeleri zorunluluğunu 

doğurmuĢtur. Bu kampanyalardan en dikkat çekici olanı Kanal D tarafından 1997 

yılında baĢlatılan “Temiz Yayın Kampanyası” olmuĢtur. Kanal D Haber ekibi 

tarafından bir kitapçık hazırlanarak, muhabirlerden kameramanlara, montajcılara 
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kadar haberin hazırlanmasında görev alan herkese uyulması gereken kurallar yazılı 

hale getirilmiĢtir. Ancak Kanal D‟nin tüm özel kanallara yaptığı etik ihlallerinin 

ortadan kaldırılmasına yönelik bu çağrısı, diğer kanallardan pek de taraftar 

toplamamıĢtır (Zeki, 2006, s. 59). 

 

 Türkiye‟de 1990‟lı yıllarda baĢlayan özel televizyon yayıncılığı ile birlikte, 

habercilikte de ahlak kavramına iliĢkin tartıĢmaların hız kazanmıĢ olduğu açıkça 

görülmektedir. Televizyon, gündelik hayattaki kullanım yaygınlığı ve ulaĢtığı kitle 

bağlamında değerlendirildiğinde kuĢkusuz, diğer kitlesel iletiĢim araçlarından farklı 

bir üstünlüğe, öneme ve ayrıcalığa sahiptir. Teknolojide kaydedilen geliĢmelerle 

birlikte, bugün, televizyon meydana gelen olayın içeriğini ve görüntüsünü eĢ zamanlı 

olarak kendisini izleyen kiĢilere ulaĢtırmakta ve bir anlamda yaĢanan o ana iliĢkin 

görgü tanıklığı yapmalarını olanaklı kılmaktadır (Vural, 2006, s. 6). Bu bağlamda, 

Türkiye‟de özel televizyonların artmasıyla birlikte, 2000‟li yıllarda farklı yayıncılık 

anlayıĢına sahip olan yeni bir kanal türü ortaya çıkacaktır: Tematik kanallar (Özer, 

2004, s. 256). 

 

 Tematik kanalların basit bir genellemeyle, belli bir konuda uzmanlaĢmıĢ ve 

yalnızca o konu üzerinde yayın yapan kanallar olduğu söylenebilir. Örneğin yalnızca 

haber programlarına iliĢkin yayınlar yapan veya yalnızca müzik programları 

yayınlayan kanallar tematik kanal olarak değerlendirilir. Diğer taraftan bir ya da 

birkaç konuda uzmanlaĢan, belli bir kitleyi hedefleyen televizyon kanallarını tematik 

televizyon kanalları olarak tanımlamak mümkündür (Bal, 2007, s. 26). Bu türdeki 

tematik kanal yayıncılığı, belli baĢlı birçok konuda uzmanlaĢmayı beraberinde 

getirmiĢtir. Belgesel, spor, müzik ve benzeri pek çok temaya göre Ģekillenen bu 

kanalların en dikkat çekici olanları da haber kanallarıdır (IĢıklar, 2011, s. 46).   
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Tablo 2.6. Türkiye‟de yayın yapan tematik televizyon kanalları (Çetin, 2009, s. 33).  

 

 Aslında, tematik kanalların ortaya çıkıĢ süreci, televizyon kanallarının daha 

geniĢ kitlelere hitap etme ve daha çok izleyici çekme isteği ile yakından ilintilidir. 

Televizyonculuğun ilk yıllarında yayınlar ailelere yönelik yapılırken; zamanla artan 

kanal sayısı ve değiĢen izleyici beklentileri,  izleyicilerin çoğalan değiĢik ilgi 

alanlarına yönelik yayınlar yapma zorunluluğunu beraberinde getirmiĢtir. Aynı 

zamanda, bu tematik kanallar yeni izleyiciler için bu izleyicilerin yeni ilgi alanlarına 
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da hitap edeceklerdir. Yalnızca haber, eğlence, spor, belgesel, alıĢveriĢ, din, müzik, 

kültür, teknoloji, çocuk, sinema vb. gibi çeĢitli konular üzerine yayın yapan tematik 

kanallar, genellikle ücretli platformlar (HBO, Digitürk, Kablo TV vb.) ve uydu 

yayınları üzerinden yayınlanmaktadırlar (Radyo Televizyon Tarihi, 2008, s. 48). 

 

 Bu bağlamda, Türkiye'nin ilk tematik kanalı olan NTV, 1 Kasım 1996'da bir 

haber kanalı olarak deneme yayınlarına baĢlamıĢtır. BaĢlarda altı saatlik test yayını 

yapan kanal, zamanla yayın süresini arttırarak 16 Aralık 1996‟da on altı saat, 23 

Aralık 1996‟da ise yirmi dört saatlik yayın süresine ulaĢmıĢtır. 5 Ocak 1997 tarihinde 

de yirmi dört saat kesintisiz yayın hayatına geçiĢ yapmıĢtır (Serim, 2007, s. 367). 

Merkezi Ġstanbul'da bulunan NTV, Ankara, Ġzmir, Diyarbakır ve Brüksel 

temsilciliklerinin yanı sıra çeĢitli yerlerdeki muhabirleri Reuters, ENEX, APTN, 

BBC gibi uluslararası haber kuruluĢları aracılığıyla gündemi takip etmektedir. NTV 

Türkiye'de 2011 yılı baĢı itibari ile 216 noktadaki vericileri ile yayın yapmaktadır. 

Kanal aynı zamanda uydu, Kablo TV ve dijital platformdan da izlenebilmektedir. 

Uydu üzerinden yaptığı yayını ise Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar'a 

kadar ulaĢmaktadır (IĢıklar, 2011, s. 49). 

 

06.00 Güne BaĢlarken 

09.00 Haber Merkezi 

09.30 Ekonomi Notları 

10.00 Haber Merkezi 

10.15 Ekonomi Piyasalar 

10.20 Spor Bülteni 

10.30 Haber Merkezi 

10.45 Spor Bülteni 

11.00 Haber Merkezi 

11.45 Spor Bülteni 

12.00 Haber Merkezi 
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13.00 Öğle Bülteni 

14.00 Günün Ġçinden 

16.00 Günün Ġçinden 

16.20 NTV'ye Sorun 

17.00 AkĢam Haberleri 

19.00 AkĢam Haberleri 

19.55 2 Dakikada Bilim 

20.00 Ana Haber Bülteni 

21.10 Yakın Plan 

23.00 Gece Bülteni 

Tablo 2.7. NTV‟nin 19 Aralık 2013 tarihli yayın akıĢından [19] tablolaĢtıran Özge 

TaĢtan. 

 

 NTV‟nin 19 Aralık 2013 tarihindeki yayın akıĢı tablosunda görüldüğü üzere, 

gün içerisinde biri ana haber bülteni, ikisi akĢam haberleri, beĢi haber merkezi olmak 

üzere sekiz kere haber yayını yapılmaktadır. Haber merkezi adındaki yayınlar sabah 

09.00 ile 12.00 arasında saat baĢı yapılan ve sırasıyla 30, 15, 15, 45 ve 60 dakika 

süren yayınlar olup; saat 17.00 ve 19.55 arasındaki akĢam haberleri 175 dakika gibi 

uzun bir süreçte yayınlanmaktadır. Ana haber bülteni ise, tüm gün yayınlanan 

haberlerin özetlenmiĢ bir Ģekilde tekrarlarının aktarımdan oluĢan 70 dakika gibi bir 

süre içerisinde yapılan yayındır. NTV‟nin, tematik bir haber kanalı olmasından 

dolayı gün içerisinde yapılan tüm programlar haber niteliği taĢımaktadır. Haber 

bültenlerinin yanısıra gün içerisinde, Güne BaĢlarken, Öğle Bülteni, Günün Ġçinden, 

Yakın Plan gibi haber özelliği taĢıyan programlar da yayınlanmaktadır.  

 Bir haber kanalı olarak Türkiye'de kurulan ikinci kanal ise CNN TÜRK'tür. 

Time Warner ile Doğan Medya Grubunun ortaklığında kurulan kanal, “dünyayla aynı 

anda ve yerkürenin her köĢesinden” sloganıyla yayın yapmaya baĢlamıĢtır ve yirmi 

dört saat kesintisiz yayın yapmaktadır. Hem uydu, hem de kablo yayını ile 

Türkiye'nin her yerinden izlenebilmektedir. Her yarım saatte bir haber bültenleri, 

ekonomi ve spor haberleri verilmektedir. Bunun yanı sıra moda, sanat, müzik gibi 

programlara da yayın akıĢında yer vermektedir. Yirmi dört saat yayın yapan CNN 
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TÜRK, yeni bir olay veya haber olmadığı sürece yarım saatte bir yaptığı haberlerde, 

tekrar yöntemini kullanmaktadır (Serim, 2007, s. 370-371). Kanal ayrıca CNN adıyla 

Atlanta dıĢında yönetilen ve 24 saat ulusal bir dilde haber yayıncılığı yapan ilk ulusal 

kanal olma niteliğini de taĢımaktadır. Haber yayıncılığı bakımından NTV ile rekabet 

halindedir. 2011 yılına kadar en çok izlenen 3 haber kanalı arasında 3. sırada yer 

aldığı görülmektedir (IĢıklar, 2011, s. 50). 

 

 CNN TURK‟ün 20 Aralık 2013 tarihindeki yayın akıĢı tablosunda görüldüğü 

üzere, gün içerisinde Ana Haber, Haber ve Habere Dair olmak üzere 3 farklı haber 

yayını yapılmaktadır. Saat 10.00‟da yapılan 35 dakikalık yayından sonra saat 17.00‟a 

kadar herhangi bir haber yayını yapılmadığı görülmektedir. 120 dakikadan oluĢan ve 

17.00‟da yayınlanan ana haberden yarım saat sonra ise 75 dakikalık Habere Dair adlı 

program yapılmaktadır. 

 

06.00 Güne Merhaba 

09.00 Parametre 

10.00 Haber 

10.35 Paranın Gündemi 

11.00 KarĢı Gündem 

12.00 Bugün 

14.00 Günlük 

16.00 Dünya Hali 

16.30 Parmak Ġzi 

16.45 AfiĢ 

17.00 Ana Haber 

19.00 Spor Bülteni 

19.25 Bir Zamanlar Haberler 

19.30 Habere Dair 

20.45 Lozan Belgeseli 
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21.45 Ne Oluyor? 

01.00 Multiplayer 

03.05 Lozan Belgeseli (Tekrar) 

04.05 YeĢil Doğa (Tekrar) 

04.35 Biliyor musunuz? 

05.15 Arda'nın Mutfağı (Tekrar) 

Tablo 2.8. CNN TÜRK‟ün 20 Aralık 2013 tarihli yayın akıĢından [20] 

tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

 Türkiye'nin üçüncü tematik kanalı ise SKY TÜRK'tür. 1 Temmuz 2002 

yılında yayın hayatına geçmiĢtir, fakat bu yayınlar test yayınlarıdır. Normal yayın 

akıĢına ancak Ekim 2002 tarihinde baĢlayabilmiĢtir (Serim, 2007, s. 373). 

 

 14 Eylül 2007 tarihinde kurulan Haber Türk TV, Ciner Medya Grubu‟na 16 

Kasım 2007 tarihinde dâhil olmuĢtur. Türkiye'nin haber merkezi sloganı ile yola 

çıkan Haber Türk TV, 2009 yılında Türkiye‟nin en çok izlenen haber kanalı olmayı 

baĢarmıĢtır. Klasik tematik haber yayıncılığı anlayıĢının dıĢında kendi tarzını 

oturtmaya çalıĢan Haber Türk TV, yayınladığı programları ile de haber kanalları 

arasında fark yaratmıĢtır (IĢıklar, 2011, s. 48). 

 

 Türkiye‟de 1996 yılında NTV ile baĢlayan tematik haber kanalları, 24 saat 

kesintisiz haber yayını yapmalarının yanı sıra, haberlerin içerikleri ve izleyiciye 

sunuĢ biçimleri ile de diğer kanallardan ayrılmaktadırlar. Benzer biçimde, bu tematik 

haber kanalları da, hedef kitle olarak haberi bilinçli olarak takip eden kesimi 

belirlemiĢtir (Bal, 2007, s. 27). 

 

 Diğer taraftan, tüm bu kanalları içerecek biçimde, TRT tarafından 2006, 2009 

ve 2012 yıllarında en çok izlenen kanallara iliĢkin bir kamuoyu araĢtırması 

yapılmıĢtır. Farklı yıllarda gerçekleĢtirilen bu kamuoyu araĢtırmalarında, Kanal D bir 

özel televizyon kanalı olarak, her yıl için en çok izlenen üç televizyon kanalı 

arasında olduğu görülmektedir.  Ġzlenme oranları açısından, yine özel kanallardan 
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olan ATV, Show TV ve Star TV, Kanal D‟yi takip etmektedir. Devlet televizyonu 

olan TRT kanalları ise, söz konusu kamuoyu araĢtırmalarında, araĢtırmanın yapıldığı 

her yıl için özel kanallardan sonra gelmektedir. Benzer biçimde, bu verilere göre, 

tematik kanallar da söz konusu yıllarda özel ve devlet kanallarının izlenme oranlarına 

henüz ulaĢamamıĢlardır.  

 

Tablo 2.9. 2013 yılındaki televizyon kanallarının izlenme oranları (Televizyon 

Ġzleme Eğilimleri AraĢtırması,  2012, s. 81). 

 

 

2.2. Haber ve Televizyon Haber Yayıncılığı Kavramı ve Mekan Etkisi  

  

 Ġngilizce karĢılığı “news” olan haber kelimesinin, her alanda meydana gelen 

olayları yansıtması bakımından Ġngilizce olarak yönlerin baĢ harflerinden 

oluĢturulduğuna inanılmaktadır. “N” harfi kuzey anlamına gelen North‟u, “E“ harfi 

doğu anlamına gelen East‟i, “W” harfi Batı anlamına gelen West‟i, “S” harfi de 

güney anlamına gelen South‟u temsil etmektedir.  

 

Türkçe‟ye ise Arapça‟dan geçen haber, bir olay anında orada bulunmayanlara 

olay hakkında verilen bilgi anlamına gelmektedir (Çetin, 2009, s. 35). Türk Dil 

Kurumu‟na göre ise “bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık, iletiĢim veya 

yayın organlarıyla verilen bilgi” olarak tanımlanmaktadır [21]. 
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 Diğer taraftan, haber kavramı üzerine, içeriği ile ilintili olarak o kadar farklı 

tanımlamalar yapılmıĢtır ki; örneğin Usluata çalıĢmasında haberi, tam 12 farklı kısa 

cümle ile tanımlamıĢtır. 

 Ġnsanların bilgi edinme ihtiyacını karĢılayan bir çeĢit öğedir. 

 Ġnsanların ilgisini uyandıran bilgilerdir. 

 Ġnsanlara iletilen önemli olaylardır. 

 Ġnsanları ilgilendirecek zamanlı bir fikrin, bir olayın ya da bir sorunun 

özetidir. 

 Ġnsanların bilmek istediği her Ģey haberdir. 

 Ġnsanların gelecekleri, iliĢkileri ve algılarını Ģekillendirdikleri bilgilerdir. 

 Ġnsanların üzerinde konuĢtuklarıdır. 

 KarĢılaĢılan her yeni, haberdir. 

 Kaynaklardan izleyiciye aktarılan bilgidir. 

 Kitle iletiĢim araçlarında yer alan ilginç öykülerdir. 

 KiĢileri ve toplumu ilgilendiren olayların aktarımıdır. 

 KiĢilerin kafalarında bir anda ıĢık yaktıran yüzeysel bilgilerdir (Usluata, 

1997, s. 93). 

 

 Haber kavramına yönelik, en yaygın ve bilinen tanım ise  “Bir köpek bir 

adamı ısırırsa haber değildir, ancak bir adam bir köpeği ısırırsa, o haberdir.” 

ifadeleridir (Kars, 2010, s. 5). Bu ifadelere göre, izleyici kitle tarafından çok sık 

rastlanan, herkesin yaĢayabileceği olaylar haber niteliğinde değerlendirilmemektedir, 

aksine ender yaĢanan ve ilgi çekici olaylar haber olarak nitelendirilmektedir. 

 

 Diğer taraftan, basit anlamıyla bir olayın haber olabilmesi için gerekli olan 

beĢ farklı etmen bulunmaktadır: Zamanlılık, yakınlık, sonuç, önemlilik, insanların 

ilgisini çekmek (Togköz, 2003, s. 200). Ancak, haber kavramına farklı açılardan 

yaklaĢan çeĢitli tanımlamalar ve çalıĢmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Girgin, 

hayatımızdaki tüm olayların haber olduğunu, bu anlamda olayı geniĢ olarak ele 

almak gerektiğini ve olayın içinde eylem ile söylemin bir arada bulunabileceğini 

belirtmiĢtir (Girgin, 2002, s. 3). Bunun aksine Kaptan ise, olayın değil olayın 
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bildiriliĢinin haber olduğunu ifade ederek, olay hakkındaki bilginin belirtilmediği 

sürece olayın haber olarak tanımlanamayacağını savunmaktadır. Kaptan‟a göre ise, 

olay, haberin hammaddesidir (Kaptan, 1999, s. 1). 

 

 Mora ise haberi “... gerçeklik, yenilik, ilginçlik, önemlilik, anlaĢılırlık içeren 

herhangi bir olayın, olgunun fikrin ya da sorunun tarafsız, nesnel ve sade bir dille, 

5N 1K (Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Neden?, Kim?) kuralına uygun bir 

biçimde kurgulanarak biçimlendirilmesidir.” Ģeklinde tanımlarken; haberin değer ve 

niteliklerini de ortaya koymaktadır (Mora, 2004, s. 140). Bu 6 sorudan tümüne yanıt 

vermeyen haberin, bütünlüğünden söz edilemez. Çünkü bir haberi iletmek, bir 

eylemi, bir söylemi ya da bir eylem söylemini, yalnızca kesin ve doğrulanmıĢ 

biçimiyle betimlemek değil, hedef kitlenin bu olayın derin anlamını kavramasını 

sağlayacak bir dizi bağlamsal ölçütleri de tanımlamaktır. Haber yazımında, haberin 

özelliğine göre söz konusu sorulara verilen yanıtların yerleri değiĢebilir. DeğiĢmeyen 

tek Ģey; “Kim” ve “Ne” sorularının yanıtlarının daima haberin ilk paragraflarında 

bulunmaları kuralıdır (Girgin, 2002, s. 51). 

 

 Literatürde, haber kavramına iliĢkin daha birçok farklı tanıma rastlamak 

mümkündür. Bu tanımlamalara göre haber: 

 Acele kaleme alınmıĢ edebiyattır. 

 Beklenen ya da beklenmeyen geliĢmelere iliĢkin bilgilerdir. 

 Belirli bir alanda edinilmiĢ bilgidir. 

 Belirli bir yer ve zaman içinde gerçeklesen çeĢitli olayların, bilmeyenlere 

aktarılmasıdır. 

 Bir durum ya da olayın belirtilerinin yansıtılmasıdır. 

 Bir kimse, bir yerdeki olaylar hakkındaki bilgilerdir. 

 Bir olay hakkında alınan ya da verilen bilgidir. 

 Bir olayın raporudur. 

 Bireylerin ilgi duydukları olayların hikâyeleĢtirilmiĢ biçimidir. 

 Çevrede olup biten her Ģeydir. 

 Gazeteciler tarafından üretilendir. 
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 Gazetelerde yayımlanan Ģeydir. 

 Gerçeğin toplumsal kurgusudur. 

 Gerçek olan bir Ģeyin özetidir. 

 Herhangi bir konuda yeni bilgidir. 

 Hikayenin hikayesidir. 

 Henüz olmuĢ ya da önceden olmakla birlikte, henüz ortaya çıkmıĢ bir 

konudaki taze bilgidir. 

 Ġnsana „Vay Canına!‟ dedirten Ģeydir. 

 Ġnsanın bilgi edinme ihtiyacını karĢılayan bir çeĢit öğedir. 

 Ġnsanın ilgisini uyandıran bilgilerdir. 

 Kitle iletiĢim araçları tarafından okura, izleyiciye, dinleyiciye, „bunu oku‟, 

„bunu izle‟, „bunu dinle‟ diyerek dayatılandır. 

 Ġnsanların hakkında konuĢacakları Ģeydir. 

 Saklı kalmıĢ olguların gün ıĢığına çıkarılmasıdır. 

 Tanık olamayanlara verilen, meydana gelmiĢ olaylarla ilgili bilgilerdir. 

 Tarihin kabaca yazılmıĢ ilk müsveddesidir (Girgin, 2002, s. 4-8). 

 

Haber kavramını, iletiĢim açısından ele alan Yaylalı, “haberi tüm kitle iletiĢim 

araçları, özelde de televizyon için, toplumu bir ayna gibi yansıtan, objektif, gerçek, 

tarafsız ve dengeli bir iletiĢim ürünü” olarak tarif etmiĢtir (Yaylalı, 2009, s. 435). 

ĠletiĢim sürecinin bir ürünü olan haberin oluĢumu öncelikle mesaja, bu mesajı ileten 

kaynağa ve mesajı kaynaktan alan alıcıya bağlıdır. Bu bağlamda alıcıya iletilen olay 

ne kadar önemli olursa olsun bir kaynak tarafından iletilmediği sürece haber 

niteliğini taĢımamaktadır. Aynı Ģekilde olaya ait bilgilerin alıcıya kaynak tarafından 

iletilememesi durumunda da, bu bilgiler haber olarak değerlendirilmemektedir. 

Günümüzde olayları alıcıya ileten en önemli kitle iletiĢim aracı ise televizyondur 

(Çil, 2007, s. 5). 

 

 Dolayısıyla, haber kavramı, televizyon yayıncılığı açısından ele alındığında, 

haberlerin yapım ve yayınına iliĢkin yöntemler klasik haber tanımının ötesinde 

biçimsel ve içeriksel farklılıklar içermektedir (IĢıklar, 2011, s. 42). Haberi diğer 



49 
 

televizyon yapımlarından ayıran temel özelliği, gerçek olayları aktarıyor olmasıdır. 

Haber kuramcıları ise haberin, olayın ya da bilginin doğrudan kendisi olmadığını, 

haberci tarafından algılanmıĢ ve yeniden düzenlenmiĢ olay ve bilgiler olduğunu ifade 

etmektedirler (IĢıklar, 2011, s. 43).  

 

 Televizyon habercileri, özünde yetenekli, kısa metinler yazmada baĢarılı ve 

bu metinleri görsel unsurlar ile izleyiciye aktarma becerisine sahip olmalıdır. 

Televizyon, insanları eğlendirme unsuru barındırmaktadır; ancak televizyon 

haberlerinde ölçüyü kaçırmamak esastır. Zaman baskısı nedeniyle televizyon 

haberleri çok az kelime içermeli ve buna uygun çok sayıda görüntü kullanarak 

anlatmak zorundadır. Bir televizyon programında bu nedenle bir haber en çok 3 

dakika ve 100 kelimeden oluĢur. Ancak aynı haber bir gazete ya da dergide 500 

kelime ile anlatılabilir. Dolayısıyla televizyon haberciliği, basılı haberciliğin aksine 

son derece teknik bir süreci kapsamaktadır (IĢıklar, 2011, s. 44). 

 

 Habercilik, temel ilkeleri açısından çok farklı değerler barındırmaz fakat 

özellik bakımından televizyon haberciliği farklı bir alan olarak değerlendirilmektedir. 

Haberin televizyon vasıtasıyla alıcıya ulaĢtırılması, biçim, içerik ve teknik 

ayrıntılarla birleĢtirilip bunların belli bir kurguyla bir araya getirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Yayına taĢınacak bir haberin süresi, konusu, haber değeri, türü, yeri, 

haber ve görüntü kaynağı, ses niteliği, kurgu, montaj vb. gibi ayrıntıları kapsar. 

Haber bültenleri, günün geliĢen haberlerinin izleyicinin en çok televizyon karĢısında 

bulunduğu saatlerde aktarılmasını temel alırlar (IĢıklar, 2011, s. 45). 

 

 Bu bağlamda, televizyon haber türleri genellikle, stüdyoda yapılan haberler 

ve olay yerinde yapılan naklen haberler olarak iki baĢlık altında toplanır. Stüdyoda 

yapılan haberler genellikle spiker tarafından seslendirilerek sunulmaktadır. Sesli 

haber türleri ise salt metin, salt röportaj, kaynak sesli metin, tek kaynaklı, çok 

kaynaklı, röportajlı metin, tek kaynaklı röportajlı metin, konusal bütünlüklü, kaynak 

bütünlüklü, anonslu metin, tek anonslu, anons baĢta, anons ortada, anons sonda, 

çoklu anons, röportajlı anons metin olarak kendi içlerinde farklılık gösterirler. Olay 
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yerinde naklen yapılan haberleri ise, genellikle olay yerinden doğrudan anlatım 

yapan muhabirler gerçekleĢtirirler. 

 

 Televizyon haberlerinin en önemli noktalarından biri haberin süresidir. Haber 

süreleri genellikle haberin biçimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır; fakat yine de 

ortalama olarak belli bir sürenin belirlenmesi gerekmektedir. Ticari kanallarda çok 

daha uzun süreli haberlere rastlanırken; tematik (haber) kanallarda bu sürenin daha 

dengeli kullanıldığı gözlenmektedir.  

 

 Televizyon kanallarının ana haber bültenleri sürelerine iliĢkin, 2007 yılında 

bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre, Show TV ana haber bültenlerinin süre 

açısından NTV ve TRT 1‟in ana haber bültenlerine oranla çok daha uzun olduğu 

dikkati çekmektedir. YaklaĢık 1 saat süren haber bülteni, yani izleyicinin ekranda 1 

saat boyunca aynı mekanı izlemesi; haber stüdyosunun renki aydınlatma, dekor, 

malzeme vb. gibi mekansal ve izleyici üzerindeki algısal özellikleri açısından da 

önemli bir noktayı ortaya koymaktadır.  

 

 

Yayın 

Tarihi 

NTV'nin Bülten 

Süresi 

TRT 1'in Bülten 

Süresi 

Show TV'nin Bülten 

Süresi 

07.05.2007 30 dakika 33 dakika 52 dakika 

08.05.2007 30 dakika 32 dakika 53 dakika 

09.05.2007 31 dakika 10 dakika 50 dakika 

Tablo 2.10.  NTV, TRT 1 ve Show TV‟nin 2007 yılındaki haber bülteni sürelerinden 

(Güzel, 2007, s. 141) tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

 Aynı kanalların 2013 yılındaki ana haber bülten süreleri incelendiğinde ise, 

yaklaĢık tamamının aynı sürelere sahip olduğu görülmektedir. Haber bültenlerinin 

süresinin günlük yayın akıĢı içerisindeki süresinin bu kadar kısalması ise benzer 

biçimde haber stüdyoları mekanlarının da kısa sürede üretilir olmasını beraberinde 

getirecektir.  
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Yayın 

Tarihi 

NTV'nin Bülten 

Süresi 

TRT 1'in Bülten 

Süresi 

Show TV'nin Bülten 

Süresi 

27.12.2013 34 dakika 30 dakika 30 dakika 

28.12.2013 37 dakika 30 dakika 30 dakika 

29.12.2013 38 dakika 30 dakika 30 dakika 

Tablo 2.11.  NTV, TRT 1 ve Show TV‟nin 2013 yılındaki ana haber bülteni 

sürelerinden [22] [23] [24] tablolaĢtıran Özge TaĢtan. 

 

 Günümüzde TRT, haber yayıncılığı konusunda tematik kanallar ile rekabet 

içine girmiĢ ve daha fazla izleyici kitlesine ulaĢmak için haber yayın süresini eskiye 

oranla kısaltmıĢtır. Bununla birlikte; siyasi iktidar ve diğer siyası partiler ile ilgili 

haberlerin sayısını azaltarak, daha genel nitelikteki haberleri seçerek, tematik 

kanalların haber sunuĢ biçimlerini benimseyerek haber vermeye baĢlamıĢtır (GöktaĢ, 

2006, s. 82). Haberlerin sunuĢ biçimlerinin zamanal değiĢiklik göstermesi; yani 

spikerin bir masa arkasında oturarak tek baĢına sunduğu haber formatından, spikerin 

ayakta yüksek bir masada sunduğu, stüdyolardaki büyük ekranlar üzerinden gösterek 

sunduğu veya konuk(lar) ağırladığı, haber özetleri ile ana haberin farklı biçimlerde 

ve mekanlarda sunulduğu bir haber formatına geçilmesi, haber stüdyolarının da 

mekansal olarak yeniden yapılandırılmasına neden olmuĢtur.  

Show TV ve NTV haber bültenleri arasında, habere iliĢkin görüntü süresi ise 

spikerin kameraya haberi okuma süresinin karĢılaĢtırıldığı bir araĢtırma, aynı 

zamanda haber stüdyolarına iliĢkin de veriler içermektedir. Bu araĢtırmaya göre, 

2002 yılında Show TV ana haberinde spiker haber süresinin % 5‟ini, tematik bir 

haber kanalı olan NTV‟de ise % 28‟ini kullanmaktadır. Dolayısıyla, haber 

stüdyolarının mekansal kullanım biçimleri de bu sürelere paralel biçimde değiĢiklik 

göstermektedir. Örneğin, stüdyonun aydınlatması ve rengi, bu kadar süre ekrana 

bakan kiĢinin gözünü yormayacak biçimde düĢünülmelidir. 
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Tablo 2.12. Show TV ve NTV‟nin 13 ġubat 2002 tarihli yayınına göre haber spikeri 

ve görüntü sürelerinin değerlendirilmesi (Zeki, 2006, s. 81). 

 

 

Tablo 2.13. Show TV ve NTV‟nin 21 Ocak 2006 tarihli haber spikeri ve görüntü 

sürelerinin değerlendirilmesi (Zeki, 2006, s. 110). 

 

  2006 yılında ise, Show TV ana haberinde spiker, haber süresinin % 9‟unu,  

NTV‟de ise % 19‟unu kullanmaktadır. Spikerin ekranda göründüğü süre, izleyicinin 

dekoru gördüğü süre ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda izleyicinin haber 

programlarını izlerken, keyif alabilmesi, rahatsızlık hissetmemesi için, stüdyodaki 

renk, aydınlatma, dekor ünitelerinin doğru bir Ģekilde kullanmıĢ olmasına özen 

gösterilmelidir. Spikerin göründüğü süre uzadıkça, izleyici üzerindeki etki farklı 

olacağından, dekor ve stüdyo tasarımına bir o kadar önem verilmelidir.  

 

 Televizyon haberlerinde, haberler yüzeysel olmaya yatkındırlar, minimum 

sürede maksimum konuyu anlatmaları ve izleyicinin ilgisini habere vermesini 
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sağlamaları gerekmektedir. Ġzleyiciyi bu kısa sürede haberi takip edebilmek için, 

öncelikle habere odaklanmalıdır. Bu da, televizyon ekranında spikerin ve haber 

stüdyosunun izleyicinin görsel algısında ikincil planda kalmasının sağlanması 

anlamına gelmektedir. Yani, haber stüdyosunun ekranda görünen biçimi, rengi, 

aydınlatması, dekoru, tefriĢi vb. tasarıma yönelik özellikleri aracılığıyla, dikkatin 

izleyicinin gördüğü alanlara –stüdyoya– değil, iĢittiği alanlara –haberlere– 

odaklanması ile mümkün olacaktır. Bu noktada da, stüdyo iç mekanının tasarımı, 

niteliği, özelliği ve tasarımcıları büyük rol oynamaktadır.  

 

 Televizyonda yayınlanan haber bültenleri ana ve ara haber bültenleri olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Ana haber bültenleri genel olarak, izleyicinin ekran 

baĢında en çok bulunduğu saatlerde, 19.00-20.30 saatleri arasında izleyici ile 

buluĢmaktadır. Günün en öne çıkan haberleri ve geliĢmeleri bu saatlerde ayrıntılı bir 

Ģekilde izleyicilere aktarılmaktadır. Ara haber bültenleri ise, saat baĢlarında veya her 

yarım saatte bir daha kısa ve öz bir Ģekilde yayınlanan programlardır. Kanalların ilk 

kuruldukları yıllarda ara haberlere yayın akıĢında daha fazla yer verilirken,  

günümüzde ise sadece ana haber bültenleri ile izleyiciye haber aktarımı 

yapılmaktadır. Fakat tematik haber kanalları, yalnızca haber odaklı yayıncılık 

yaptıkları için gün içinde belli saat aralıklarında haberleri izleyiciye iletmeye devam 

etmektedirler (Serter, 2013, s. 63). Bu noktada, tematik haber kanallarında ana haber 

ve ara haberlerin sunulması için, genellikle farklı stüdyoların veya farklı dekorların 

kullanıldığı belirtilmelidir.  

 

 Televizyon haberciliğinde önemli bir diğer unsur ise, o haberi yapan kiĢi olan 

muhabir, kameraman ve yapılan haberi kitlelere duyuran kiĢi olan spikerlerdir. 

Televizyondaki haber bültenleri ilk yıllarda radyodakinden farksız bir biçimde 

sunulmuĢtur. Bir masanın arkasında sabit biçimde oturan spiker sadece önündeki 

haber metnini okuyarak haberleri izleyiciye iletmeye çalıĢmıĢtır. Zamanla spikerin 

masa etrafında yürümesi ile haber bültenlerine hareketlilik kazandırılmaya 

çalıĢılmıĢtır (GöktaĢ, 2006, s. 70). Bu durum beraberinde stüdyoların boyutlarının da 

büyümesini, stüdyo içerisinde hem ayakta hem de oturarak sunum yapılmasına 

uygun farklı mekanlar tasarlanmasını getirmiĢ; böylece haber stüdyolarının tasarım 
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nitelikleri de değiĢim göstermeye baĢlamıĢtır. Spiker, haber merkezi tarafından 

hazırlanan haber bültenini kamera karĢısında canlı olarak izleyiciye sunmaktadır. 

Canlı yayın masasıyla bağlantılı olarak, kameranın hemen altında ya da önünde 

prompter
8
 denilen bir ekrandan akan haber metinlerini okumaktadır. Bununla birlikte 

taktığı kulaklık sayesinde de canlı yayın masasıyla sürekli bağlantı halindedir. Çünkü 

her an bir son dakika geliĢmesi veya canlı yayın sırasında bir aksilik meydana 

gelebilir ve bu durumun spikere haber verilmesi gerekmektedir (Gazetecilik-

Televizyon Haberciliği, 2008, s. 23).  

 

 Yalnızca önceden yazılmıĢ haber metnini okuyan spikerler yerine, son 

yıllarda ortaya çıkan “anchorman” kavramı; haberin içeriği, formatı ve sunum biçimi 

kadar stüdyoların biçimleniĢi üzerinde de etkili olmuĢtur. Aynı zamanda, 

televizyondaki haber programlarının yapımcısı ve sunucu olan anchorman, haberleri 

kiĢisel yorumları ile sunan, haber bültenlerine konuk çağırarak onlara habere iliĢkin 

detaylı sorular soran haber sunucularıdır (Gazetecilik-Televizyon Haberciliği, 2008, 

s. 23). Dolayısıyla, haber bültenlerine haberin ve olayın içeriğine göre kimi zaman 

bir, kimi zaman ise daha fazla sayıda konuk alarak, bu konuklar ile olaylar üzerine 

uzun yorumlar yapan anchorman, aynı zamanda haber masası ve haber stüdyosunun 

mekanının da buna göre düzenlenmesine, tasarlanmasına neden olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Prompter cihazı, genellikle haber spikerlerinin haber sunarken kullandığı, kameranın önüne bir 

mekanik aparatla takılan metin okuma cihazıdır  (Peker, 2013,  s. 9). 
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3. TELEVĠZYON HABER STÜDYOLARININ GENEL MEKANSAL 

ÖZELLĠKLERĠ 

 

 Televizyonda yayınlanmak üzere program çekimlerinin yapıldığı, özel 

tasarımı olan ve amaca uygun nitelikli malzemeler kullanılarak üretimi yapılmıĢ, 

sesin, ıĢığın ve hareketin tamamen kontrol edilebildiği mekanlar, televizyon stüdyosu 

olarak adlandırılırlar (Peker, 2013,  s. 3). Arka fon, dekor, platform gibi tefriĢ ögeleri 

ile sirkülasyon alanı, kamera dolaĢım alanı ve teknik müdahale alanı gibi mekansal 

düzenlemeler bir haber stüdyosunda mutlaka olması gereken ögelerdir.  

 

 

ġekil 3.1. Klasik stüdyo yerleĢim planı Ģeması 

 

Bu doğrultuda, haber stüdyoları genellikle dört tarafı kapalı ve haber 

programları yayınlarının gerçekleĢtirildiği mekanlardır. Kurulacak olan dekorun 
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rahat bir Ģekilde konumlandırılabilmesi ve kameraların stüdyo içerisinde rahat 

hareket edebilmesi için, haber stüdyoları genellikle dikdörtgen formlu mekanlar 

olarak düzenlenmiĢlerdir. Burada, dekor olarak tanımlanan öge, stüdyo içerisinde o 

programın içeriğine özel olarak tasarlanmıĢ masa, sandalye vb. gibi mobilyalardır. 

Platform ise, bu dekor ögelerinin zeminini tanımlayan, özellikle kullanılacak olan 

monitör, led ekran, mikrofon vb. gibi teknoloji ürünlerinin kablolarının saklanmasını 

sağlayan stüdyo zemininden yükseltilmiĢ yüzeylerdir. Dekorun bir parçası olarak 

sınıflandırılabilecek olan arka fon ise, aslında dekorun sınırlandırılmasını sağlayan 

düĢey yüzeyler ve sınırlar olarak nitelendirilebilir. Arka fon, dekoru dekor yapan ve 

programı tamamlayan en önemli parçalardan biridir. Yayın sırasında haberler ile 

ilgili görüntülerin paylaĢıldığı büyük led ekranlar, bu arka fonun üzerinde 

konumlandırılmaktadır. Aynı zamanda seyirci için de görsel bir zenginlik 

oluĢturmaktadır.  

 

Bununla birlikte, stüdyo içerisinde platform ve dekorun ön kısmında ve arka 

fon ile stüdyo duvarı arasında boĢluk olarak tanımlanabilecek alanlar bulunmaktadır. 

Arka fonun arka kısmındaki boĢluk, arka fon üzerinde bulunan aydınlatma armatürü 

veya led ekranlarda oluĢabilecek teknik arızalara kolaylıkla müdahale imkanı 

sağlayan alanlardır. Bu alanlar, söz konusu müdahaleyi gerçekleĢtirecek teknik 

personelin kolaylıkla hareket edebilmesine olanak sağlamalıdır. Platformun ön 

kısmındaki boĢluk ise, çekim sırasında kameraların rahatlıkla hareket edebilmesini 

sağlayan kamera sirkülasyon alanlarıdır.  

 

 Bu bağlamda, televizyon programlarında yer alan dekorlar, stüdyolarda 

kullanılmak üzere özel olarak o program için tasarlanmıĢ ve farklı malzemelerden 

üretilmiĢ elemanlardır. Bu dekorlar programın içeriğine göre ve izleyici üzerinde 

istenilen etkiyi bırakabilecek biçimde tasarlanmaktadır. Tasarlanan bu dekor, 

yapılacak olan programın türüne, konusuna, katılacak konuk sayısına veya programı 

sunacak kiĢi sayısına, stüdyoda seyirci olup olmayacağına, stüdyonun hacmine bağlı 

olarak değiĢiklik göstermektedir. Dekor, depolanmıĢ set malzemelerinin bir araya 

getirilmesi ile oluĢturulur. Bu malzemeler, geniĢ sayıda çevre düzenleri oluĢturmak 

amacı ile seçilir, Ģekillendirilir ve düzenlenirler. Sahne düzenleri perdeler, arka fonda 



57 
 

kullanılan dekoratif örtüler ve manzara görüntüleri, paneller ve dekoratif paneller, 

modüler üniteler gibi çok çeĢitli elemanlar ile geliĢtirilirler. Dekorların doğru ve 

uygun biçimde tasarlanması, öncelikle tasarımcının stüdyodaki cihazları tanıması ve 

çekimlerin nasıl gerçekleĢeceğini bilmesi ile doğru orantılıdır.  

 

 Televizyon stüdyolarında sahne düzeni öğeleri, iĢlevleri doğrultusunda farklı 

biçimlerde kullanılabilirler. Bunlar: 

 Tüm Stüdyo Setleri: Bazı televizyon stüdyolarında yapım için tüm gerekli 

sahne düzeni kurulur. Kamera konumları, aydınlatma düzeni hazırlanır ve bir 

sonraki program için stüdyonun dekoru kamera ve video kayıtlarından sonra 

sökülür.  

 Sürekli Setler (Sabit Sahne Düzenleri): Bu sahne düzeninde dekor sabit kalır. 

Genellikle haber programları da bu tür set grubuna girmektedir. Haberin yanı 

sıra talk showlar, günlük yemek programları da genellikle sabit dekorlarda 

yayınlarda yapılmaktadır. Sürekli sabit kalan bu dekorun dıĢında boĢ kalan 

stüdyo alanı, geri kalan programlar için değerlendirilir. 

 Büyük Setler: Stüdyoda bütün program setleri için yeterli mekan olmadığı 

durumlarda bu tip setler kullanılır. Dekor, tüm stüdyo setlerinde olduğu gibi, 

stüdyoyu kaplayacak Ģekilde kurulur ve genel kamera provasında bir bölümde 

uygun ıĢık ile kayıt gerçekleĢir. Kayıttan sonra dekorun bu kısmı kaldırılarak 

ondan sonra ki program dekoru için yenisi kurulmaya baĢlanır. 

 Küçük Setler: Küçük stüdyolarda, kısa çekimler gerektiren yapımlarda, 

mekandan kazanmak için, stüdyonun bir köĢesinde tek bir dekor ünitesi 

kullanılabilmektedir. Bu sistemde genellikle ıĢık sabit kalmaktadır. Çekim 

sonrası o ünite değiĢip yerine farklı bir ünite konmaktadır (Öksüz, 2009, s. 

24-25). 

 

 

 

 



58 
 

 3.1. Televizyon Programlarında Dekoru OluĢturan Öğeler 

 

 Dekorda kullanılacak malzemeler, yapılacak olan program türüne göre 

değiĢiklik göstermektedir. Dekor, programın içeriği doğrultusunda ihtiyaçları 

karĢılamak amacı ile tasarlanmaktadır ve malzeme seçimi de bu doğrultuda 

yapılmaktadır. Örneğin, bir çocuk programında kullanılan renk, doku, malzeme ile 

haber programında kullanılan renk, doku, malzeme aynı değildir. Fakat bununla 

birlikte, genellikle dekor yapımlarında kullanılan standart malzemeler 

bulunmaktadır. Bunlar genellikle panolar, perdeler, kumaĢlar, podyumlar, 

basamaklar ve günümüzde çok sık tercih edilen dijital ekranlardır. Bu malzeme 

türleri, düĢey elemanlar ve yatay elemanlar olmak üzere iki grup altında 

toplanabilirler. 

 

 

3.1.1. DüĢey Elemanlar 

 

 Stüdyolarda kullanılan düĢey elemanlar, panolar ve fon perdeleridir. Bunların 

haricinde, greenbox, fotoğrafik arka fon, yansıma türleri vb. gibi malzemeler ve 

teknikler de düĢey elemanlar arasında yer alırlar. 

 

 Televizyon stüdyoları dekorunda ilk akla gelen malzeme hiç kuĢkusuz 

panolardır. KumaĢ ve sert pano olmak üzere türde olabilen bu panolar, bazen tek 

baĢlarına dekor oluĢturma özelliğine sahiptirler. KumaĢ panolar, ahĢap çerçeve 

üzerine keten, tül, kendir kumaĢ, çuval bezi ve buna benzer kumaĢlar gerilip 

yapıĢtırılarak elde edilen bir pano türüdür. Stüdyo ortamındaki yoğun ıĢığın verdiği 

ısıdan dolayı tedbir amaçlı, kumaĢlarda yanmayı geciktirici kimyasallar 

kullanılmaktadır. Sert panolara nazaran daha ekonomik ve hafiftir, fakat onlar kadar 

dayanıklı değillerdir. Sert panolar ise ahĢap çerçeve üzerine yerleĢtirilen ahĢap 

yüzeylerden meydana gelmektedir. Bu ahĢap yüzeylere tasarıma göre boya, kaplama 

vb. iĢlemler uygulanabilmektedir, fakat bu panolar kumaĢ panoya göre daha ağır ve 

maliyetlidir (Ozangüç, 1998, s. 78).   
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 Panolar, dekorun iĢlevsel anlamda içeriğini yaratmada ve mekanın konseptini 

oluĢturmadaki en önemli malzemelerdir. Panolar, kamera konumlarına göre bazen 

dekorun arka planında, bazen de dekoru çevreler özellikte olabilirler. Dekorun 

tasarım biçimine göre, görünürlük kazanma biçimi de farklılaĢmaktadır. Örneğin, 

kimi dekorlarda bir kamera yeterli olabilirken, kimi dekorlarda en az üç kameraya 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

ġekil 3.2. Panolara ait örnek bir dekor (Yıldız, 2002, s. 114). 
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ġekil 3.3. Tek, düz bir panoyu kamera çekme açıları (Yıldız, 2002, s. 114). 

 

 Panolarda kullanılan diğer bir malzeme ise köpüktür. Maliyeti düĢük 

olduğundan ve kolay taĢınabilir özelliğinden dolayı tercih edilir. Ancak yanıcı 

özelliği çok yüksek bir malzeme olduğu ve hassas bir malzeme olmasından dolayı 

taĢıma veya dekor kurulma aĢamasında kolaylıkla çatlama ve kırılma yapabileceği de 

dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda yüzeyinde farklı dokular elde etmeye çok elveriĢli 

bir malzeme olan köpük, genellikle sabit dekorlarda kullanılmalıdır (Ozangüç, 1998, 

s. 78-79).   

 

 Ġzleyici için son derece çekici bir etki oluĢturan dekoratif panolar, aslında bir 

o kadar kolay imal edilmektedirler. Bu dekoratif panolar, kolay Ģekil alabilen, sağlam 

ve farklı dokulara sahip bütün malzemelerden de tasarlanabilirler (Ozangüç, 1998, s. 

79).   
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ġekil 3.4. ÇeĢitli motif ve formlarda pano örnekleri (Yıldız, 2002, s. 115). 

 

 

ġekil 3.5. Dekoratif pano örnekleri (Ozangüç, 1998, s. 81).   
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 Panoların dokusal özelliği de, stüdyoda istenen ve sağlanması gereken akustik 

özellikler açısından önem taĢımaktadır. Pürüzlü, girintili çıkıntılı yüzeyler sesin 

olduğu gibi yansımasını engellemektedir.  

 

 Panoların yükseklikleri stüdyo yüksekliğine göre değiĢiklik göstermektedir. 

Ortalama bir stüdyoda 2.5 ile 3.0 mt. arasında imal edilen panolar, stüdyo 

büyüklüğüne göre 4.6 mt.ye kadar yükselebilmektedir. Ancak pano yüksekliği 

arttıkça güvenlik problemleri ve alınması gereken önlemler de, bir o kadar 

artmaktadır (Ozangüç, 1998, s. 78). Bu panolara iliĢkin çeĢitli boyutlarda standart 

ölçüler bulunmaktadır ve stüdyo mekanına göre uygun olan boyuttaki pano tercih 

edilmelidir. 
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ġekil 3.6. ÇeĢitli pano yüzey motifleri (Yıldız, 2002, s. 117). 

 

 Pano yüksekliği stüdyonun boyutlarına göre 244 cm. ile 274 cm. den 304 cm. 

ile 366 cm.ye kadar çıkabilmekte ve 427 cm.ye kadar yükselebilmektedir. Sahne 

panoları için standart enler 30.5, 61, 91, 122, 152, 183, 244, 304, 366 cm.yi 

kapsayabilir  (Yıldız, 2002, s. 120). 
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ġekil 3.7. Farklı yüksekliklerde pano örnekleri (Yıldız, 2002, s. 116). 

 

 Panolardan sonra dekorda en çok özen gösterilmesi gereken nokta, arka 

fonlardır. Cyclorama adı verilen sonsuz arka fonlar, stüdyoların boyutlarına göre 

değiĢiklik göstermekte; yükseklikleri 2 ile 6 mt. arasında farklılaĢabilmektedir. 

Uzunlukları ise 6 ile 18 mt. arasında değiĢmektedir (Yıldız, 2002, s. 129; Ozangüç, 

1998, s. 66). 

   

  Cycloramalar günümüzde en sınırlı imkanlara sahip olan stüdyolarda bile 

yaygın biçimde kullanılmaktadır. Genellikle stüdyoların iki ya da daha fazla duvarı 

boyunca bir arka fon oluĢturmak üzere kullanılan cyclaramalar, düz ya da dairesel 
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forma sahip bir raydan asılarak kullanılmaktadır (Ozangüç, 1998, s. 69). Ya da ahĢap 

veya metal bir çubuğa asılarak ve altına ağırlık konularak zemine bırakılabilmektedir 

(Yıldız, 2002, s. 129). 

  

 

ġekil 3.8. Arka fon perdesi (cyclorama) asılıĢı  (Yıldız, 2002, s. 119). 

 

 YuvarlatılmıĢ plato parçalarının en önemlisi olan cyclaramalar, üç tipe 

ayrılmaktadır. Bunlar standart tip cyclaroma, statik cyclorama, sonsuzlu statik 

cycloramalardır (Koçer, 2005, s. 6). 
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ġekil 3.9. Standart tip cyclaroma (Koçer, 2005, s. 6). 

 

ġekil 3.10. Statik cycloroma (Koçer, 2005, s. 6). 

 

 

ġekil 3.11. Sonsuzlu statik cyclorama (Koçer, 2005, s. 6). 
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  Statik cyckorama, genellikle taĢıyıcı konstrüksiyonu metal veya ahĢap 

malzemeden yapılmıĢ, zor kırılımlı yüzeylerden oluĢmaktadır. Bu tür arka fonlarda 

akustik problemi çok yaĢanmaktadır; fakat buna rağmen küçük platformlarda çok 

tercih edilen bir türdür ve genellikle haber stüdyolarında kullanıldığı gözlenmektedir. 

Kolay boyanabilmesi ve yansıtma kat sayısının tekstil ürünlerinden çok daha fazla 

olması nedeniyle bu tür arka fon kullanımı daha cazip olmaktadır (Koçer, 2005, s. 8). 

 

 Cyclorama, malzeme olarak ahĢap ve türevleri, kumaĢ (kanvas, branda bezi, 

kadife ve türevleri, keten, pamuklu örtüler vb.) gibi malzemeler olabildiği gibi 

tamamen yansıtma özelliğine sahip olan alüminyum da kullanılabilmektedir (Yıldız, 

2002, s. 129). Sonsuz fon, stüdyo duvarları boyunca devam ediyorsa, bu fon üzerinde 

acil çıkıĢ alanları ve güvenlik alanları bırakılmalıdır. Bu fonlar sürekli asılı 

kalabildiği gibi, sadece gerek duyulduğunda da asılabilmektedir.  

 

 Genellikle U formunda olup, stüdyodaki mekana özel olarak hazırlanmaktadır 

ve birbirine bindirilmiĢ değiĢik renklerde, dokuma esaslı malzemelerden tercih 

edilmektedir. Zeminle temas ettiği her noktada yuvarlatılarak bitirilmesi 

gerekmektedir. Kırılmadan devam eden bir yüzeye sahip olduğundan izleyiciye 

mekanın daha geniĢ olduğu hissini verir. Diğer önemli iĢlevi de, stüdyolardaki 

akustik yansımayı yok etmeleridir (Koçer, 2005, s. 7). 

 

 Arkadaki sonsuz perde kumaĢtan yapılacaksa, malzeme özellikleri açısından 

dikkat edilmesi gereken temel bir kaç nokta bulunmaktadır. Bu perdeler, yaklaĢık 

1.5-3 mm. çapında gözenekleri olan, beyaz, açık gri ya da siyah, pamuktan ya da 

sentetik kumaĢtan olmalıdır. DikiĢ yerleri ve kırıĢıklıkları beli olmasın diye 

genellikle gerilerek kullanılmalıdır. Kullanıma ve gerilmeye karĢı dayanıklı 

olabilmesi önemlidir. Saydam bir kumaĢ, açık tonlu bir fon perdesinin önüne 

gerildiğinde, düzensizlikleri dağıtır ve belirsizleĢtirir ve ferahlık izlemini artırır 

(Millerson, 2009, s. 280-281). 

 

 Bunların dıĢında arka fon, kiĢilerin veya nesnelerin arkasına kurulan bir 

ekran, yansıtılan görüntüler olarak da yer alabilir. Günümüzde birçok haber stüdyosu 
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dekorunda arka fonda dijital ekranlar tercih edilmektedir. En sık kullanılan arka 

fonlar, fotoğrafik arka fonlar, arka yüzeyden yansıtma, ön yüzeyden yansıtma, 

elektronik yansıtmalar olarak dört baĢlık altında toplanmaktadır (Ozangüç, 1998, s. 

67). 

 

 Fotoğrafik arka fonlar; büyütülmüĢ fotoğrafların pano yada kumaĢlara 

uygulanması ile oluĢmaktadır. Bu fotoğraflarda genellikle siyah beyaz fotoğraflar 

tercih edilmektedir. Çünkü renkli fotoğraflara oranla daha gerçeğe yakın görüntü 

elde edilmesini sağlamaktadır. Siyah beyaz fotoğrafların tercih edilme sebeplerinden 

bir diğeri ise, üzerine yansıtılan ıĢık ile ilgili olarak daha çok seçeneğin olmasıdır. 

Fotoğrafik arka fonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, arka fon 

aydınlatılırken, fon üzerindeki yüzey hatalarının belli olmaması ve önünde duran 

kiĢilerin veya dekor elemanlarının gölgesinin fona yansımamasıdır (Ozangüç, 1998, 

s. 68). 

 

 Arka yüzeyden yansıtma; en eski ve en sık kullanılan yansıtma Ģeklidir. Yarı 

geçirgen bir malzemeden oluĢan arka fonun arkasından projeksiyon ile iki boyutlu 

veya üç boyutlu ortam etkisi yaratılabilmektedir. Ekran yüzeyi ıĢığı emdiği için 

kullanılan yansıtıcının yeterli güçte olması gerekmektedir. Aynı zamanda en iyi 

görüntüyü elde edebilmek için de, kamera ve yansıtıcı aynı aks üzerinde olmak 

zorundadır (Yıldız, 2002, s. 117). 
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ġekil 3.12. Fotoğrafik arka fonlar (Ozangüç, 1998, s. 70). 
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ġekil 3.13. Arka yüzeyden yansıtma ve kameraya yansıyan görüntü   

(Yıldız, 2002, s. 118). 
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ġekil 3.14. Arka yüzeyden yansıma (Ozangüç, 1998, s. 71). 

 

 Ön yüzeyden yansıtma Ģeklinde yansıtıcı, sahnede bulunan ekranın ya da 

panonun tam karĢısında yer almaktadır.  

 

 

ġekil 3.15. Ön yüzeyden yansıtma (Ozangüç, 1998, s. 72). 
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Elektronik yansıtmalarda; stüdyoda bir arka fon mevcut değildir. Diğerlerine göre 

oldukça farklı bir sisteme sahip olan bu yansıtmalarda, görüntüler bilgisayar 

ortamında hazırlanmaktadır. Netlik çekim sırasında kamera aracılığı ile 

yapılmamaktadır, çekim sonrası dijital ortamda yapılmaktadır. Ġki ya da daha fazla 

kamera tarafından elde edilen görüntünün fark edilemeyecek Ģekilde birleĢtirilmesi 

esasına dayalı bu sisteme “renk anahtarı sistemi” (chroma-key) denmektedir. Bu 

sistemde, tamamen mavi veya yeĢil bir fonun önünde yer alan nesne veya kiĢinin 

görüntüsünün üzerine dijital ortamda hazırlanan görüntü bindirilir (Ozangüç, 1998, s. 

69). 

 

 

ġekil 3.16. Renk anahtarı (chroma-key) (Ozangüç, 1998, s. 73). 
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  Günümüzde bu yansıma türüne “greenbox uygulaması” adı verilmektedir. 

Daha basit bir anlatımla, bu teknikte arka planın düz yeĢil veya mavi renkte olması 

gerekmektedir. Bu iki rengin uygulanma amacı ise ton ve kontrast açısından verimli 

olmaları ve dijital ortamda daha fazla veri içererek kolay ayrıĢtırılmalarıdır. Bir 

baĢka nedeni ise, insan teninde en az bulunan bileĢen olmaları ve skalaya göre en 

uzak renkler olmalarıdır. Bu oluĢturulan fon üzerinde çekim yapılmaktadır ve sonra 

bilgisayar ortamında arka fon rengi silinerek yerine istenilen görüntü 

oturtulmaktadır. Bu teknik maliyeti az ve kolay gibi görünse de, çok ince detayları 

bulunmaktadır ve bu detaylar uygun Ģekilde yerine getirilmediği sürece çekim çok 

kalitesiz sonuçlar verebilmektedir. Greenbox uygulamasında çekim sırasındaki 

aydınlatmaya çok dikkat edilmelidir. Günümüzde yapılan çoğu hava durumu 

sunumları bu yöntemle çekilmektedir. Sunucu yeĢil zemin üzerinde tahmini noktaları 

göstererek hava durumunu sunar, daha sonra harita bilgisayar sayesinde arka fona 

yerleĢtirilir [25]. 

 

 

ġekil 3.17. Hava durumu, Greenbox çekimi [26].  
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ġekil 3.18. Greenbox uygulaması [27].  

 

 

ġekil 3.19. Greenbox uygulaması [28].  
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 Greenbox'ın günümüzde çok tercih edilmesinin sebebi, sınırsız yaratıcılıkla, 

dekor üretim süreleri ve yüksek dekor maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Uygulama 

sırasında; fon perdesinin eksiz, lekesiz ve temiz olması, perdeyle zemin birleĢimi 

sonsuz fonla sağlanmalı gibi bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. 

Ayrıca kamera önünde duran kiĢi, gölge oluĢturacak Ģekilde perdeye çok yakın 

konumda bulunmamalıdır. Fondaki ıĢık yoğunluğu her noktada aynı dağılıma sahip 

olmalıdır; yeterli ıĢık seviyesinin sağlanamadığı durumlarda görüntü birleĢtirme 

iĢlemi kaliteli biçimde gerçekleĢtirilemez. Bu teknikle donatılmıĢ bir stüdyoda hava 

durumu, haberler, spor programları vb. gibi çekimleri zaman paylaĢımıyla yapmak 

mümkündür (Peker, 2013, s. 20). Yani farklı programlar için aynı stüdyo mekanını 

kullanılırken; izleyici televizyonda farklı stüdyo dekorları görecektir. Bu durum, 

stüdyoların sayısının azalmasının yanısıra, tasarlanan dekorları da azaltmakta; 

mekansal olarak bir stüdyo ortamında, aynı dekorla birçok farklı program 

gerçekleĢtirilebilmesine imkan tanımaktadır.  Aksi takdirde her bir program için ayrı 

bir stüdyo, cihaz donanımı ve teknik personel ihtiyacı olacaktır.  

 

 

3.1.2. Yatay Elemanlar 

 

 Dekorun ana malzemelerinden biri olan yatay elemanlar; platformlar, panolar 

ve fon perdeleri ile beraber en sık kullanılan set üniteleridir. Fakat stüdyonun zemini 

stüdyo özelliklerine uygun değil ise, bütün bu set malzemeleri hiç bir nitelik 

taĢımamaktadır. Platformlar kendi içerisinde rampalar, podyumlar, basamak 

podyumlar ve merdivenler olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. 
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3.1.2.1. Zemin DöĢemesi 

 

 Televizyon stüdyolarında zemin, kamera ve ses ekipmanları açısından önemli 

bir yere sahiptir ve ortamın atmosferini sağlamada büyük değer taĢımaktadır.  

 

 Kamera tekerleklerinin rahat hareket edebilmesi ve bu hareketleri yaparken 

istenmeyen sesler çıkarmaması için zeminin düzgün bir yüzeye sahip olması 

gerekmektedir. Üzerine kurulacak dekora uyabilecek tonlarda ve renklerde olmalıdır 

(Ozangüç, 1998, s. 85).   

 

 Dekoratif olarak estetik duyguya önem vermek zorunda olan televizyon 

stüdyolarında zemin döĢemesi olarak genellikle epoksi poliüretan zemin kaplama 

malzemesi kullanılmaktadır. Üzerinde toz tutmayan ve kolay temizlenebilir yapısının 

yanısıra, ekleme yoluyla yapılmadığı için derzsiz bir görünüm elde etme imkanı 

sağlamaktadır. Parlak ve mat seçeneklerinin bulunması ise dekor tasarımcısı için 

kolaylık sağlamaktadır. Fakat genellikle parlak görünümlü epoksi tercih 

edilmektedir. Çünkü parlak epoksi, stüdyo aydınlatmaları ile dekorun izleyici 

üzerinde daha etkili bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır. Epoksi dıĢında plastik 

bazlı yer döĢemesi olarak linoleum, marmelium ve benzeri malzemeler de 

kullanılabilmektedir. Bu malzemeler, tasarımcıya desen alternatifi olarak da bir çok 

seçenek sunmaktadır. 

 

 Stüdyo zeminlerinde kullanılan bir diğer malzeme ise kumaĢtır. Ancak, 

hareket alanları içerisinde kumaĢ malzeme kullanımı, hareket eden kiĢiyi 

zorlayacağından çok fazla tercih edilmemektedir. KumaĢ yerine halı kullanımı daha 

pratiktir ve rahatlık sağlamaktadır. Mekanda uygun olan akustik niteliklerini 

sağlamak açısından da halı daha doğru bir tercih olarak görülmektedir (Ozangüç, 

1998, s. 88).   
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3.1.2.2. Diğer DöĢemeler ve Platformlar 

 

 Basamak podyumlar, podyumlar, merdivenler ve rampalar olmak üzere dört 

grupta ele alınan platformlar, dekorda düĢey elemanlar kadar önemli bir yer teĢkil 

etmektedir.  

 

 Basamak podyumlar; stüdyo içerisinde dekorda bir yerin yükseltilmesi 

gerektiğinde veya bir çekim için sanatçının boyunu bir miktar uzatmak istendiğinde 

kullanılırlar. TaĢınabilir, kontrplak gibi bir malzemeden imal edilmiĢ kutulara 

basamak podyum denmektedir ve farklı yükseklikte olabilmektedirler. 

 

 

ġekil 3.20. 2001 tarihli TRT haber stüdyosu, basamak podyum yapımı (TRT arĢivi). 

 

 

ġekil 3.21. 2001 tarihli TRT haber stüdyosu, basamak podyum yapımı (TRT arĢivi). 

 

Podyumlar; daha geniĢ alanlarda yükseltiler gerekiyorsa bu alanları 

yükseltmek için kullanılırlar. Platformlar ihtiyaç duyulan boyutlarda hazırlanmıĢ 
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ahĢap çerçevenin üzerine yerleĢtirilen mdf, sunta, plexiglass gibi malzemelerden 

oluĢmaktadır. Çerçevenin kamera tarafından görülecek yan yüzlerine de aynı 

malzeme uygulanmaktadır. Ağır yükler taĢıyacağı için platformlarda taĢıyıcı 

çerçevede ahĢap yerine metal tercih edilmektedir. Bu platformlar geniĢ alanları 

kapsayacak ise, imal edildikten sonra stüdyoda birleĢtirilerek oluĢturulmaktadır.  

  

 

ġekil 3.22. Podyum örneği (Ozangüç, 1998, s. 86).   

 

 Merdivenler; aralarında birer rıht yüksekliği kadar fark olan kutuların bir 

araya getirilmesi ile oluĢan modüllerdir. AhĢap veya metal bir konstrüksiyon 

tarafından taĢınan basamaklardan oluĢan tek bir ünite ya da bir destek elemanı 

tarafından taĢınan basamak ve rıhtlar dizisi olarak tasarlanıp imal edilebilmektedir. 

Dekor için yapılan merdivenlerin ağır yükler taĢıyacağı veya sadece dekoratif olarak 

kullanılacağı dekor tasarlayıcısı tarafından belirlenmektedir ve ona göre bir 

konstrüksiyon yapılmaktadır.  

 

 Rampalar; stüdyodaki zeminden daha yüksek bir seviyeye eğimli bir yüzey 

ile ulaĢılmak istenildiğinde kullanılmaktadır. AhĢap bir çerçeve tarafından taĢınan ve 

yüzeyi kaygan olmayan bir malzeme ile hazırlanmaktadır. Sadece dekoratif amaçlı 

yapılan rampalarda ise sert panolar kullanılabilmektedir (Ozangüç, 1998, s. 84).   
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ġekil 3. 23. Merdivenler, rampalar, kütlesel elemanlara iliĢkin örnekler (Ozangüç, 

1998, s. 87).   

 

 

 3.2. Stüdyo Mekanlarının Algısal Özellikleri 

 

 Televizyon yapımlarının, ekran aracılığı ile izleyicilere aktarılabilmesi için 

öncelikle amaca ve konuya uygun biçimde yapılacak olan sahne düzenlerine ve 

dekora ihtiyaç vardır. Ġzleyiciye aktarılacak olan programın türüne göre tasarlanan 

dekorlarda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar, dekorun rengi, tonu, dekoru 

aydınlatan ıĢık ve stüdyodaki akustik özelliklerdir. Bunlardan birinin eksik veya 

yanlıĢ yapıldığı durumlarda, izleyici tarafından olumsuz etkiler alabilir.    

 

3.2.1. Stüdyolarda Kullanılan Renklerin Mekan Algısı Üzerindeki Etkisi 

 

 Dekora egemen olacak biçimin, kullanılacak malzemenin, ton farklılıklarının 

yanı sıra dekorda kullanılacak renklerin de gösterinin genel atmosferini ve tonunu 

yakalamada büyük rol aldığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda, renklerin dekoru 

tamamlayan önemli unsurlardan biri olduğu, izleyiciye verdiği etki ve kameradaki 
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görüntüsü göz ardı edilmemesi gereken konular arasındadır. Rengin insan üzerinde 

bıraktığı psikolojik etkiler herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, dekoru 

tasarlarken, izleyicinin nasıl bir psikolojiye bürünmesi gerektiğini önceden bilmek 

gerekmektedir.  

 

 Renkli televizyonun olmadığı dönemlerde bu psikoloji, ıĢık oyunları ile 

verilmekteydi. Televizyon dünyasında rengin hayata girmesiyle ıĢık, renk ve ton bir 

arada değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır.  

 

 Komedi programlarında daha canlı ve parlak tercih edilirken, dramatik ve 

daha ciddi programlarda daha doğal, öne çıkmayan renkler tercih edilmektedir 

(Ozangüç, 1998, s. 30).  Fakat tüm bunların yanı sıra, renklerin sahip olduğu anlam 

ve semboller kültürler arasında farklılık gösterebilmektedir. Avrupa ülkelerinde 

beyaz, neĢe ve mutluluğun sembolüyken; Çin‟de matemin sembolüdür. Benzer 

biçimde, Avrupa‟da siyah hüznün sembolüyken; Çin‟de neĢe ve mutluluğun sembolü 

sayılmaktadır. Yine de, renklerin tüm dünyada tüm insanlar üzerinde bazı ortak 

etkileri ve anlamları da bulunmaktadır (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 6). 

 

 Televizyonlardaki haber bültenlerinde, çekim sırasındaki en önemli obje 

insan yüzüdür. Haber programını izleyen izleyici, spikerin yüzüne odaklanmaktadır. 

Dolayısıyla, insan yüzü, tasarımcının da referans aldığı noktadır. Genellikle haber 

bülteni, talk show ve drama gibi programlarda arka fon rengi, spikerin yüzü ile 

karıĢacak renklerin dıĢında renklerden oluĢmalıdır ki izleyici, spikerin yüzünü arka 

fondan ayırabilsin. Fakat insan yüzünü arka fondan ayırabilmek için her zaman zıt 

renkler kullanmak yeterli olamayabilir. Çünkü insan beyni, algısal olarak renkleri 

birbiriyle bağlantılı bir Ģekilde algılamaktadır. Bununla birlikte, çevrede baskın 

olarak gördüğü renge göre algısını ayarlamaktadır.  Örnek olarak parlak kırmızı bir 

dekorun önünde bulunan açık ten rengine sahip spikerin yüzü, istemeden izleyici 

tarafından ekranda yeĢil olarak algılanabilmektedir (Ozangüç, 1998, s. 30).  

 

 Bu bağlamda, televizyon kanallarında program türlerine ve ekrandaki yerine 

göre, insanlar üzerindeki psikolojik etkisine göre farklı birkaç renk sıklıkla 
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kullanılmaktadır. Mavi renk tüm dünyada genel olarak, düĢünmeye ve karar vermeye 

yardımcı olduğu, düzen, huzur ve sadakati temsil ettiği düĢünüldüğü için, haber 

kanalları logolarında sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

 

RENKLER PSĠKOLOJĠK ETKĠSĠ KULLANILDIĞI YERLER 

Kırmızı 

Ġnsana can verir, hareketlendirir, 

nabız arttırabilir. Dikkat çekici 

özelliğe sahiptir. Uzun süre 

seyredilmesi kiĢide gerginliğe yol 

açabilir. 

Bir çok televizyon kanalı 

logosunda kullanılmaktadır. 

Sarı 

NeĢe ve hareket veren aynı zamanda  

uyarıcı etkisi olan bir renktir. Sinir 

sistemini uyarır. Sanatçıya ilham 

verdiği bilinmektedir. 

Kültür ve sanat programlarının 

dekorlarında sık 

kullanılmaktadır. 

Mavi 

Sessizlik ve rahatlık telkin eden 

dinlendirici bir renktir. Düzen, huzur, 

sadakati temsil eder. DüĢünmeye ve 

karar vermeye yardımcı olduğu 

bilinmektedir. 

Haber kanalları genellikle 

logolarında mavi rengi 

kullanmaktadır. 

YeĢil 

Dinlendirici, güven, huzur verici bir 

renktir. Sürekli bakıldığında 

uysallaĢtırır, gerilimi azaltır ve 

yaratıcılığı arttırır. 

Sağlık programlarında 

kullanılan dekor rengidir. 

 

Turuncu 

Çabuk dikkat çeker, canlılık, içtenlik, 

mutluluk verir. YaĢama sevinci ve 

eğlenceye düĢkünlüğün rengidir. 

Gündüz programlarının 

dekorlarında sık kullanılan bir 

renktir. 

 

Mor 

Yaratıcı özellikler taĢıdığından, sanat 

bu renkle bütünleĢmiĢtir. Özgüven 

duygularını, bütünlüğü simgeler. 

Yemek ve sanat 

programlarında 

kullanılmaktadır. 
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Kahverengi 

Dayanıklılık, kararlılık ve kendini 

sınırlamayı temsil etmektedir. 

Rahatlatıcı bir etkisi vardır ve açık 

kahverengi anlayıĢın ifadesidir. 

 

Talk Show'lar da genellikle bu 

renk tonları kullanılmaktadır.  

 

Pembe 

Sıcaklığın, sevecenliğin ve rahatlığın 

simgesidir. ĠĢtah açma özelliği 

bulunmaktadır.  

Yemek ve çocuk 

programlarında sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

 

 

Siyah 

Siyahta ki belirsizlik insanda korku 

ve endiĢe duygusunu uyandırır. 

BoĢluk hissi verir. Gücün, tutkunun 

ve hırsın rengidir. Fonda 

karamsarlığı, giyimde ciddiyet ve 

ağırbaĢlılığı ifade eder.   

Konusu dramatik olan 

programlarda siyah ve gri 

rengi kullanılır. 

 

Beyaz 

Saflık, doğruluk ve güven anlamı 

vardır. Ġstikrarı, devamlılığı, 

temizliği simgeler,  

Uzun süreli bakıldığında 

geçici körlüğe neden 

olduğundan dekorlarda yoğun 

olarak kullanılmamaktadır. 

Tablo 3.1. Renklerin yarattığı psikolojik etkiler ve televizyon dekorunda kullanılma 

yerleri (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 6-7-8-9). 

 

 Kırmızı, sarı, turuncu, kahverengi gibi sıcak renkler, soğuk diye nitelendirilen 

mavi, yeĢil gibi renklere oranla daha yakın olarak hissedilirler. Koyu doymuĢ 

renkler, açık doymamıĢ renklere oranla görsel olarak daha ağır ve katı 

algılanmaktadır. Bu özellik tasarımcıya, geniĢ pastel renkli alanları, fiziksel olarak 

daha dar, psikolojik olarak daha kederli görünümlü doymuĢ renklerle 

dengeleyebilme olanağı sağlamaktadır (Ġçöz, 2002, s. 89). 

 

 Televizyon alıcılarının üzerindeki fosfor ve kameranın renk tüplerinin 

sınırlayıcılığı sebebi ile renkler izleyiciler tarafından ekranda farklı 

algılanabilmektedir. Bu nedenle dekorda kullanılacak rengi ve o rengin kapsayacağı 

alanın özenle düĢünülüp tasarlanması gerekmektedir. Özelikle kırmızı ve turuncu 

renkler çok doygun olduklarında sorun çıkarabilirler. Dikkat çekici iki renk 
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olduğundan uzun süre bakıldığında gerginlik ve yorgunluğa sebep olmaktadır (Ġçöz, 

2002, s. 90). 

 

 Haber bültenlerinin dekorlarında alıĢılmıĢ ve pratik bir yol olarak görülen 

renk genellikle arka fon için açık mavi rengidir. Bu renk ile dokular, programın 

logosu gibi dekorun bazı bölümleri fazla ıĢıklandırılıp arka fondan koparılarak 

izleyici üzerinde merak uyandırılır (Ozangüç, 1998, s. 30).    

 

 

ġekil 3. 24. Mavi renkli arka fon, Kanal D Ana Haber Bülteni [29]. 

 

 

ġekil 3.25. Mavi renkli arka fon, Star TV Ana Haber Bülteni [30].  
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 Millerson, dikkatlice kontrol edilmediği sürece, rengin istenilmeyen bir 

Ģekilde izleyicinin dikkatini dağıtabileceğini, aĢırı cafcaflı ve havalı görünüp 

olumsuz bir etki yaratabileceğine dikkat çeker. Haber bültenleri gibi programların 

dekorlarında kullanılan renklerin güçlü ya da çarpıcı olmak yerine, bilinçli bir 

Ģekilde dinlendirici ve destekleyici olması gerektiğini söylemektedir. Güçlü renkleri 

elde etmenin kolay olduğunu vurgulayan Millerson; ince, hassas renklerin gri 

ölçeklere baĢvurmadan sunulmasının yorum becerisi gerektirdiğini belirtir  

(Millerson, 2009, s. 286-287). 

 

3.2.2. Stüdyolarda Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının Mekan Algısı 

Üzerindeki Etkisi 

 

 Stüdyoyu ve çekilecek programı izleyiciye doğru ve güzel bir Ģekilde 

aktarmanın yolu sadece iyi dekor yapmaktan geçmemektedir. Doğru aydınlatma 

ilkeleri de, televizyon stüdyolarında çok önemli bir yer teĢkil etmektedir. Dekorun ve 

sunucunun görünüĢü, gelen ıĢığın açısıyla, yoğunluğuyla, ıĢığın yaygın veya net 

oluĢuyla ve buna benzer unsurlarla değiĢiklik göstermektedir. Televizyon dekorunda 

ıĢık, kostümlerdeki renkleri, izleyiciye yansıtılmak istenilen ruh halini doğrudan 

etkilemektedir.  

 

 Televizyon stüdyolarında çok yoğun bir aydınlatma ve buna bağlı olarak 

kalabalık bir aydınlatma kaynağı grubu bulunmaktadır. Bu kadar çok aydınlatma 

armatürünün bulunması;  "... kamera içindeki görüntü tüpünün, ıĢığa duyarlı oluĢu ve 

elektronik bir görüntünün sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi için oyuncu ya da 

dekordan yansıyan ıĢığın bu teknolojinin Ģartlarına uygun olması gerekliliği" ile 

ilintilidir. Aydınlatma, stüdyoda bulunan seyirciden çok; kamerayı ve ona bağlı 

olarak televizyon seyircisini doyurmayı amaçlamaktadır (Ġçöz, 2002, s. 95).  
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 Aydınlatma, kamerayı ve televizyon baĢındaki izleyiciyi doyurmak 

zorundadır. Bu doygunluğu anlayabilmek için ıĢık yönetim odasından ve stüdyoda 

bulunan monitörlerden yardım alınmaktadır. Aydınlatma, kameranın pozisyonlarına, 

boom mikrofonunun
9
 pozisyonuna ve buna benzer bir çok öğeye uygun biçimde 

tasrlanmıĢ olmak zorundadır. Uygun yerleĢtirilmemiĢ aydınlatma armatürleri, 

prompterla yapılan çekimlerde sunucunun okumasını zorlaĢtırabilir, kamera 

objektiflerinde parlamalara neden olabilir, boom mikrofon gölgeler oluĢturabilir, 

makyajın etkisi bozulabilir ve bunlara benzer bir çok aksaklıklarla karĢılaĢılabilir. 

YanlıĢ aydınlatma ustalıkla düzenlenmiĢ bir sette daha büyük problemlere de neden 

olabilir. Bu nedenle, televizyon stüdyolarının aydınlatma tasarımları, bu konuda 

eğitim almıĢ uzman kiĢiler tarafından yapılmalıdır (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 

42).  

 

 Televizyon yayıncılığında, dekorun yanı sıra aydınlatma da büyük bir önem 

taĢımaktadır ve bu bağlamda kaliteli bir ıĢık elde etmek için program çekimlerinde 8 

ayrı modül kullanılabilir. Bunlar; ana ıĢık, yumuĢak ıĢık, geri ıĢık (tepe ıĢığı), fon 

ıĢığı, yan ıĢık, dekor ıĢığı, cephe ıĢığı ve temek ıĢık modülleridir. Genellikle 

televizyon stüdyolarında kullanılan ıĢık Ģiddetinin seviyesi 600 ile 1000 lüks
10

 

aralığındadır. Kullanılan ıĢığın renk sıcaklığı ise 3200 kelvin değerindedir (Peker, 

2013, s. 10).  

 

Bu bağlamda, ana ıĢık genellikle 1000-3000 lüks arasında bir değere sahip 

olup, kameranın sağında ve solunda olmak üzere, stüdyoda en az iki adet olarak 

konumlandırılmalıdır. Ana ıĢıkların tersine konumlandırılması gereken yumuĢak 

ıĢıklar ise ana ıĢıkların oluĢturduğu sert gölgeleri yumuĢatmak ve aydınlık, karanlık 

bölgeler arasında yumuĢak bir geçiĢ sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Lüks olarak 

ana ıĢıktan daha düĢük olmak zorundadır. Geri ıĢık bir diğer adı tepe ıĢığı olan modül 

türü, dekordaki fonun önünde bulunan objenin veya dekor ünitesinin fondan ayrı 

                                                           
9
 Boom mikrofon, basit bir çubuğun ucuna bağlı mikrofondan, giderek özel olarak stüdyolar için 

yapılmıĢ sabit ya da uzayıp kısalabilen bir kolla hareket imkanı kazanmıĢ mikrofonlara kadar tüm 

mikrofonları kapsamaktadır (Aktüel Çekimde Ses, 2008, s. 19). 
10

 Bir yüzeye düsen ıĢık miktarına aydınlatma Ģiddeti adı verilir. Bu aydınlatma Ģiddetinin birimi ise 

lükstür.  
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olduğunu görmemizi sağlayarak, üç boyut kazanmasını sağlamaktadır. Geri ıĢıkta 

yapılmaması gereken en önemli unsur, obje veya dekor ünitesinin tam üzerinden 

uygulanmamasıdır. Genellikle kameraya karĢı objenin üst kısmında eğik bir Ģekilde 

konumlandırılmalıdır. Bu konumlandırma ile ıĢık, objenin kameraya göre arkasına 

düĢmektedir. Dekorda objenin veya dekor ünitesinin bulunduğu çevrenin 

aydınlatılabilmesi için fon ıĢığı kullanılmalıdır ve bu ıĢık türü aydınlatma seviyesinin 

% 70‟ini aĢmamalıdır. Her zaman kullanılmamakla birlikte, gerekli görüldüğü 

zamanlar yani ana ve yumuĢak ıĢığın yetersiz kaldığı durumlarda yan ıĢık adı verilen 

modüller kullanılabilmektedir. Tüm dekorun aydınlatmasını etkilemeyecek kadar 

düĢük bir lükse sahip olan dekor ıĢığı, stüdyodaki tablo, resim vb. nesnelri 

aydınlatmak için kullanılan ıĢıktır. Televizyon yayıncılığında kamera üstü ıĢık olarak 

bilinen ve yalnızca cepheden verilen ıĢık kaynağı ise cephe ıĢık olarak 

adlandırılmaktadır. Son modül olan temel ıĢık, stüdyoda çekim yapılacak alanın her 

tarafını görebileceğimiz Ģekilde konumlandırılmıĢ ıĢık türüdür  (Yıldız, 2006, s. 276). 

 

 Stüdyoda bulunan ıĢık kaynakları, stüdyonun tavanına kurulmuĢ olan grid 

Ģeklindeki bir metal konstrüksiyona asılmaktadırlar. Bu konstrüksiyon, dekorun 

aydınlatılmasında kullanılacak aydınlatma armatürlerinin yükseklik ve açılarını 

ayarlanmasına yarayan ıĢık askı sistemleridir. Stüdyolarda bulunan ve en yaygın 

olarak kullanılan askı sistemi, pantograflardır. Pantograflar, motorlu veya el ile 

kumanda edilerek çalıĢabilen, üzerine sabitlenmiĢ ıĢık kaynaklarının yukarı ve aĢağı 

hareketini sağlayabilen sistemlerdir. Üretimi sert alüminyumdan yapılmaktadır, 

genellikle makas Ģeklinde açılıp kapanırlar (Peker, 2013, s. 10). Tavanda bulunan bu 

aydınlatma elemanlarına farklı eksenlerde harfler ve rakamlar verilmektedir. Bunun 

nedeni ise ıĢık odasından, daha rahat biçimde kontrolünün sağlanmasıdır (Yıldız, 

2006, s. 280). Yaygın olarak kullanılan diğer ıĢık askı sistemleri ise, ıĢık asansörü 

(hoist) ve teleskopik askı sistemleridir. Her ikisi de motor kontrollü olarak 

çalıĢmaktaysalar da; yapısal farklılık göstermektedirler. Teleskopik sistemde takılı 

olan ıĢık kaynakları, iç içe geçen botu mekanizmasıyla yukarı ve aĢağı hareket 

ettirilir. IĢık asansörlü sistemde ise, tipine bağlı olarak, iki ya da üç ıĢık kaynağı 

takılabilmektedir. Bu sistemin üzerinde sarılı bulunan çelik halatlar, tavandaki metal 
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konstrüksiyona sabitlenerek, cihaz motor kontrolü ile yukarı ve aĢağı yönde hareket 

ettirilebilmektedir (Peker, 2013, s. 11). 

 

ġekil 3.26. Pantograflara bağlanmıĢ ıĢıklar (Peker, 2013, s. 11). 

 

 

ġekil 3.27. Pantograf, teleskobik çubuk ve ıĢık asansörü (GeldiĢen, 2013, s. 116). 

 

 Kullanımlarına göre stüdyodaki ıĢık kaynakları; yumuĢak ıĢık, sert ıĢık, soğuk 

ıĢık ve cyclorama perde-fon aydınlatma kaynakları olarak dört gruba ayrılmaktadır. 

Sert ıĢık kaynakları spotlardır. Spotlar sert ve gölgeli görüntü elde etmeyi 

sağlamaktadırlar. Kullanılan dekora, yapılacak program türüne, insan üzerinde 

bırakması istenilen etkiye, mekanın büyüklüğüne ve yapılacak aydınlatmanın türüne 
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göre değiĢik güçte ve büyüklükte olabilirler. Stüdyoda kullanılan spot türleri fresnel 

camlı ve tungsten halojen kuvars ampullü ve 3200 kelvin ısısındadırlar. Genellikle 

yuvarlak, soğuması için hava kanalları bulunan bir gövde içerisinde yansıtıcı aynası, 

odaklama mekanizması ve lamba soketi bulunur. DıĢında ise askı aparatı, kolu, 

kumanda mekanizması, kepenkleri, filtre çerçevesi, açma kapama anahtarı, kablosu 

ve elektrik fiĢi yer almaktadır. Sert ve noktasal ıĢık kullanılmak istendiğinde ilk akla 

gelen armatür türüdür. Kepenkleri sayesinde daha kontrollü aydınlatma 

yapılmaktadır (GeldiĢen, 2013, s. 116). 

 

 

ġekil 3.28. Kepenk örnekleri (GeldiĢen, 2013, s. 117). 

 

 YumuĢak ıĢık kaynakları, stüdyoda sert ıĢığın oluĢturduğu keskin vurguları 

yok etmek veya azaltmak için kullanılmaktadır. Bu tür ıĢık kaynakları daha yumuĢak 

ve keskin olmayan gölgeler bırakmaktadırlar. Sert ıĢık kaynaklarında olduğu gibi 

yumuĢak ıĢık kaynaklarında da kullanılan mekan önemlidir ve mekana göre 

büyüklük ve güç değiĢmektedir. Stüdyoda kullanılan yumuĢak ıĢık kaynakları 

genellikle camsız olup, 3200 kelvin sıcaklığındadır. Tercih edilen armatür ise 

tungsten-halojen çubuk ampuldür. Kare ya da dikdörtgen bir gövde içerisinde 

yansıtıcısı, yansıtıcıya bakan gövdeye gömülü çubuk ampulleri ve ampul soketi 

bulunmaktadır. Gövdenin dıĢında ise askı aparatı, kolu, kumanda mekanizmaları, 

filtre ve yönlendirme çerçeveleri, çerçeve kanalı, açma kapama anahtarı, kablosu ve 

elektrik fiĢi yer almaktadır. YumuĢak ıĢık kaynakları, dağınık ıĢık verirler ve sert ıĢık 

kaynakları gibi gövdelerinde bir odaklanma mekanizması, önlerinde cam ya da 
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mercek bulunmamaktadır. Bu tür kaynakların gövde içlerinde yansıtıcıya 

yönlendirilmiĢ çubuk Ģeklinde ampuller bulunmaktadır. Önlerinde ise ıĢığı kısmi 

olarak yönlendirmeye yarayan kafes Ģeklinde çerçeve ve çerçeve kanalları 

barındırmaktadır (GeldiĢen, 2013, s. 117-118). 

 

 

ġekil 3. 29. Yönlendiricili ve yönlendiricisiz yumuĢak ıĢık kaynakları örnekleri 

(GeldiĢen, 2013, s. 118). 

 

 Soğuk ıĢık kaynakları, yumuĢak ıĢık kaynakları ile aynı görevi 

üstlenmektedir. Stüdyodaki sert ıĢığı yumuĢatmak için kullanılmaktadırlar. Fakat 

yumuĢak ıĢıktan yapısal olarak değiĢiktirler. Soğuk ıĢık kaynakları camsız ve 

merceksizdir. Renk ısısı düzenlenmiĢ, floresan ampullü, kare ya da dikdörtgen bir 

gövde içerisinde, yansıtıcı ayna önüne sıralanmıĢ, istenilen güce göre ampul sayısı 

belirlenmiĢ, balastla çalıĢan kaynaklardır. Ayrıca gövdeleri üzerinde askı aparatı, 

kolu, kumanda mekanizması, önlerinde ıĢığı kısmi olarak yönlendirmeye yarayan 

kafes Ģeklinde çerçeve ve çerçeve kanalı bulunmaktadır. Ġsteğe bağlı olarak önü 

kepenkli modellerde tercih edilebilmektedir. Tungsten halojen ve metal halojen 

ıĢıklar gibi ısınmayan türde ıĢık kaynaklarıdır (GeldiĢen, 2013, s. 118). 
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ġekil 3.30. Soğuk ıĢık kaynağı örneği  (GeldiĢen, 2013, s. 118). 

 

 Cyclorama perde, fon aydınlatma kaynakları, öndeki konuyu ve etkiyi 

bastırmayacak bir biçimde uygulanmaktadır. Perdeye ya da fona renkli veya renksiz 

olarak uygulanabilmektedir. Cyclorama perde ve fon aydınlatmalarında genellikle 

tungsten halojen çubuk ampullü ıĢık kaynakları, led ıĢık kaynakları ve döner kafalı 

ıĢık kaynakları kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

ġekil 3.31. Tungsten halojen çubuk ampullü ıĢık kaynakları (GeldiĢen, 2013, s. 119). 

 

Led ıĢık kaynakları, stüdyo tavanında ve yerde bulunabildikleri gibi 

dekorların üzerlerine de konumlandırılabilmektedirler. Askı düzeneklerinin ve 

kumanda kollarının elektronik kontrollü olanları da bulunmaktadır. 

 



91 
 

 
 

ġekil 3.32. Led ıĢık kaynakları (GeldiĢen, 2013, s. 120). 

 

 

Döner kafalı ıĢık kaynakları, genellikle gösteri amaçlı aydınlatmalarda 

kullanılmaktadır. Bu türdeki ıĢık kaynaklarının oval bir gövde içerisinde elektronik 

kontrollerle çalıĢan efekt ve renk çerçeveleri vardır. “Robot” olarak da adlandırılan 

bu ıĢık kaynakları sağa sola dönme, ıĢığı odaklama, netleme, renk değiĢtirme ve efekt 

verme gibi bir çok hareketi de birlikte yaparlar. 

 

 

 

ġekil 3.33. Döner kafalı ıĢık kaynakları (Robot) (GeldiĢen, 2013, s. 120). 

 

 Televizyon stüdyolarında basit bir aydınlatma düzeni vardır. Bu düzende, 

anahtar ıĢık, dolgu ıĢık, geri ıĢık, genel ıĢık olmak üzere dört temel ıĢık kaynağı 

bulunmaktadır (Ozangüç, 1998, s. 37). Kimi zaman ise, bu temel ıĢık kaynakları 

arasına fon ıĢığı da eklenebilir (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 54).  
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 Anahtar ıĢık, dolgu ıĢık ve geri ıĢıkları stüdyoda üçgen bir yerleĢim içinde 

bulunmaktadırlar. Kamera önünde yer alan nesne veya kiĢilerin Ģeklini, dokusunu 

gizleyen ve ıĢığın yönünü saptamaya yarayan ıĢığa anahtar ıĢık denilmektedir. 

Anahtar ıĢık, sert gölgeler düĢürmektedir ve bu ıĢığın geldiği yön değiĢtirildiği 

takdirde objelerin Ģekli veya kiĢilerin yüz ifadesi değiĢmemesine rağmen, gölgelerin 

yerinin değiĢmesi sebebi ile objeler veya yüz ifadesi tamamen farklı bir anlam 

kazanacaktır. Anahtar ıĢık, çok geniĢ stüdyolarda ve dıĢ mekanlarda daha çok tercih 

edilmekle beraber diğer stüdyo tiplerinde de kullanılmaktadır (Yıldız, 2007, s. 113). 

Genellikle cismin ya da kiĢinin 45 derece üstüne doğru yerleĢtirilir ve bu kaynaklar 

mercekli ıĢık kaynakları arasından seçilmelidir. Temel görevi nesnenin görünmesini 

sağlamak olduğundan bu tür ıĢık kaynaklarına biçimleme ıĢığı da denilmektedir. 

Temel aydınlatma sağlayan ıĢıklar arasında aydınlatma yoğunluğu en yüksek olan 

ıĢıktır. Stüdyodaki konumu çok önemlidir; çünkü yanlıĢ bir konumlandırma, 

uyuĢmayan görüntülere neden olabilmektedir. Anahtar ıĢık, 45 dereceden daha az bir 

açıyla yerleĢtirilir ise gerçekle uyuĢmayan görüntüler ortaya çıkar. 45 derecelik 

açıyla yerleĢtirilen ıĢık, üç boyut etkisini artırır. Kameranın hemen yanından veya 

tam arkasından verilen ıĢık kaynağı, kameranın nesneyi gördüğü her açıyı 

aydınlatacaktır. Bunun sonucunda, derinlik etkisi ortadan kalkacaktır. Eğer anahtar 

ıĢık çok dik konumlandırılır ise, kiĢinin göz çukurlarına, uzun burun ve boyun 

gölgelerine neden olabilir. Çok alçak konumlandırılması ise, kiĢinin gözlerinin 

kamaĢmasına neden olacaktır. Dolayısı ile performansına olumsuz yönde etki 

edecektir. Bu bağlamda anahtar ıĢığın stüdyodaki konumlandırılma Ģekli büyük 

önem taĢımaktadır. Konumlandırmayı en doğru ayarlama Ģekli, anahtar ıĢığın 

nesneye veya kiĢiye olan uzaklığı, nesne ya da kiĢinin yüksekliğinin iki katı 

olmalıdır. Bir program sunucusunun iki metre üzerinde konumlandırılan anahtar ıĢık, 

sunucunun dört metre uzağında olmalıdır. Anahtar ıĢıkta dikkat edilmesi gereken 

diğer bir nokta ise, sunucunun fonla birleĢik görünmemesi için, sunucunun fon ile 

arasında 2 ile 3 mt. mesafe olması gerektiğidir. Aksi takdirde anahtar ıĢık yüzünden 

sunucu fona bitiĢik gibi görünecektir (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 55).  

 

 Anahtar ıĢığın yeri tespit edildikten sonra, oluĢan sert gölgeleri ve kontrastlığı 

yok etmek adına ek olarak geniĢ ve yumuĢak ıĢık kaynakları da kullanılmalıdır. Bu 
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yumuĢak ıĢık kaynaklarına dolgu ıĢık denmektedir. YumuĢak ıĢığın yeri iyi tespit 

edilmediği sürece, ek gölgeler meydana gelebilir ki, bu istenmeyen bir durumdur 

(Yıldız, 2007, s. 119). Dolgu ıĢığı, anahtar ıĢığının kullanıldığı yerlerde mutlaka 

kullanılmalıdır. Anahtar ıĢığın ters tarafında ve göz seviyesinde, kamera aksına daha 

yakın bir mesafeye yerleĢtirilmelidir. Dik açılı olarak kullanılmaması gerekir. Bu ıĢık 

türü dağınık olmalıdır. Gerektiği takdirde ıĢık kaynağının üzerine dağıtıcı filtre 

takılabilir. Yoğunluk bakımından anahtar ıĢığın yarısı kadar bir yoğunluğa sahip 

olmalıdır. Yoğunluğu yanlıĢ ayarlandığı takdirde stüdyonun yan ve arka duvarları 

veya dekor çok parlak görünür (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 55-56). 

  

 Gerekli durumlarda bu ıĢıklara yapılabilecek en önemli ilave geri ıĢıktır. 

IĢığın doğrudan kamera merceğine yansımasını engellemek, insan baĢı ve 

arkasındaki dekor ünitelerini birbirinden ayırıp, derinlik vermek amacı ile 

kullanılmaktadır. Ġnsan baĢının arkasında ve yükseğe oldukça dik bir açı ile 

yerleĢtirilmelidir. Geri ıĢık, baĢ ve omuzların ana hatlarını verir ve bununla birlikte 

kiĢiyi arka plandan kopararak öne yaklaĢtırma görevini üstlenmektedir (Ozangüç, 

1998, s. 39). Doğrusal aydınlatma yapan geri ıĢık, genellikle frensel mercekli 

spotlardan seçilmektedir. Arka ıĢığın seviyesinin iyi ayarlanması gerekmektedir. 

Alçak olarak konumlandırılan arka ıĢık, çerçeveye girebilir, ayrıca objektifte 

parlamalara neden olabilir. Arka ıĢığın yoğunluğuna da dikkat etmek gerekmektedir. 

Genellikle anahtar ıĢık yoğunluğunun 1/3‟ü kadar olmalıdır (Ön Yapım AĢamaları-2, 

2008, s. 56). 
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ġekil 3.34. Anahtar, dolgu ve geri ıĢık konumları (Ozangüç, 1998, s. 38). 

 

 Televizyon stüdyosunda sahne düzenini aydınlatmak amacı ile kullanılan 

ıĢığa, genel ıĢık denmektedir. Çekim yapılacak yerin her tarafını görebileceğimiz 

Ģekilde kullanılan ıĢıktır (Yıldız, 2007, s. 123). 

 

 Fon ıĢığı dekora renk katmak için kullanılan, sadece görselliği olan ve genel 

olarak yukarıda bahsedilen aydınlatma türleri arasına girmeyen, dekoratif 

aydınlatmaya yarayan ıĢık türleridir. Yapılacak programın türüne ve verilmek 

istenilen etkiye göre yapılmaktadır. Stüdyo dekorunu yapan kiĢinin isteğine bağlı 

olarak yeri, rengi, yoğunluğu belirlenmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus sunucunun, arkadaki fon ıĢığından, bir buçuk insan boyu yani yaklaĢık 

olarak 3 mt. uzağında bulunmasına özen gösterilmesi gerekliliğidir. Fonu 

aydınlatırken, fon yüzeyindeki defoların, fon bitiĢme noktalarının görünmemesi için 

gerekirse fon üzerinde sahte gölgeler yaratılmalıdır (Ön Yapım AĢamaları-2, 2008, s. 

57). 
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ġekil 3.35. Ġkili çekim ve ıĢık konumları (Yıldız, 2007, s. 119). 

 

 

 

 

ġekil 3.36. (1-2) yan dolgu ıĢıkları; (4) ana dolgu ıĢığı (Yıldız, 2007, s. 120). 
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ġekil 3.37. Üç kamera ile yapılan ikili sohbet aydınlatmasına örnek (Yıldız, 2007, s. 

120). 

 

 

ġekil 3.38. Kameraya göre ikili sohbet ıĢıklandırması (Yıldız, 2007, s. 120). 
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ġekil 3.39. Dekor ve sahnenin uzak mesafeden aydınlatılması  (Yıldız, 2007, s. 121). 

 

 

ġekil 3.40. Üç kameralı Ģov programları aydınlatmasına örnek (Yıldız, 2007, s. 121). 

 

 

Bu bağlamda, televizyon yayıncılığında aydınlatma konusunda birkaç önemli 

faktör bulunmaktadır. Aydınlatmanın yönü, konumu ve ıĢık Ģiddeti gibi unsurlar, 
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yapılan programın kalitesini yükseltebileceği gibi yanlıĢ uygulamalar yapıldığı 

durumlarda düĢürebilir de. Bu bağlamda ıĢık düzenini kurarken, dekor tasarımcısı 

programın formatından, dekorda bulunacak olan obje ve aksesuarlara kadar her Ģeyi 

en ince ayrıntısına göre düĢünmelidir. Doğru ıĢık düzeninin oluĢturulmasında baĢarılı 

olabilmek için birkaç genel ve önemli kriter bulunmaktadır. Stüdyoda program 

esnasında görülecek olan dekorda, program içerisindeki bireyler hangi noktaya 

giderse gitsin aynı anda bir anahtar, iki arka ve bir dolgu ıĢığıyla mutlaka 

aydınlatılmalıdır. Bu aydınlatma Ģekline “dört noktalı aydınlatma” adı verilmektedir. 

Dört noktalı aydınlatma düzeni ile istenilirse çok geniĢ bir alan aydınlatılabilir, fakat 

ekonomik açıdan uygun olmayabilir. Bu sebeple genellikle objelerin veya bireylerin 

hareket Ģekline göre sahneyi bölümlere ayırarak her bölüm için ayrı dört noktalı 

sistem kullanmak daha uygun olmaktadır. Karanlıkta kalan alanların olabilme 

ihtimaline karĢı, genel aydınlatmayı bozmayacak Ģekilde yumuĢak ıĢık ile geçiĢi 

sağlamak olacaktır. Doğru yapılmıĢ bir genel aydınlatma kadar, arka fon 

aydınlatması da görüntü kalitesini artırmaktadır. Bu sebepten dolayı arka fon genel 

aydınlatma dıĢında bir aydınlatmaya sahip olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir 

diğer nokta, arka fonun üst kısımlarının daha karanlık bırakılması gerektiğidir. 

Program esnasında stüdyoda bulunan kiĢilerin yüzleri arka fondan daha aydınlık, 

giysileri ise ise fondan daha koyu görünecek Ģekilde bir aydınlatma düzeneği 

yapılmalıdır. Fonda izleyicinin görmesi istenilen detaylar var ise fon ıĢığı alttan veya 

üstten aydınlatılmalıdır. Kamera açısından bir aydınlatma yapılır ise fon üzerindeki 

detaylar görünmez. Eğer arka fon natürel ise fon ıĢığı anahtar ıĢığının 

konumlandırıldığı açıda bulunmalıdır  (Yıldız, 2007, s. 121-122). 

 

Sonuç olarak; televizyon stüdyolarında aydınlatmanın gerek estetik gerekse 

de teknik özellikler açısından tasarımın en baĢından sonuna kadar titiz bir çalıĢma ile 

yapılması gerektiği açıktır. Teknolojik geliĢmeler takip edilerek, stüdyoya ve 

yapılacak olan programa göre uygun olan armatürler seçilmeli ve o armatürlere 

uygun ekipmanlar ile stüdyonun ve dekorun aydınlatması minimum hata ile 

gerçekleĢtirilmelidir. 
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3.2.3. Stüdyolarda Kullanılan Akustik Özelliklerin Mekan Algısı Üzerindeki 

Etkisi 

 Stüdyo dekorunun tasarlanması aĢamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer 

unsur, stüdyodaki akustiğin sağlanıp sağlanmadığıdır. Temel akustik sağlandıktan 

sonra tasarımcının seçeceği malzemelerle o akustiği sağlamlaĢtırması son derece 

önemlidir. Yansıyan sesi önlemek adına öncelikle programın yapılacağı stüdyonun 

tavan, duvar ve zemin döĢemelerinin akustik iĢlemlerinin yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. Stüdyoların tasarımı sırasında ses mühendisleri, stüdyo içerisinde 

sesin nasıl hareket edeceğini, stüdyonun en, boy ve yüksekliklerine bakarak 

hesaplarlar. Yapılan hesaplamalar sesin stüdyo ortamında ne miktarda 

yankılanacağını ortaya koymaktadır. 

 

 Genellikle televizyon stüdyolarında, tavan ve duvarlar akustik materyallerden 

yapılmaktadır. Bunun sebebi sesin stüdyo çevresine çarpıp geri dönmesine engel 

olmaya çalıĢmaktır. Akustiği iyi yapılmıĢ stüdyoda herhangi bir ses çıkarıldığında 

ses hiç bir yere gitmiyormuĢ gibi görünür, kötü bir akustiğe sahip stüdyolarda ise, 

çıkarılan ses ekoya benzer yansımalar duyulmasına neden olur. Program süresince 

kaynaktan çıkan sesin bir kısmı direkt mikrofona ulaĢır; aynı zamanda o ses, 

stüdyodaki duvar, kapı, tavan, yüzey döĢemeleri, dekor ve insan üzerinden bir kaç 

kez yansıma yaparak, yani indirekt yansımalarla, mikrofona ulaĢacaktır. Bunun 

sonucunda ses, izleyiciye rahatsız edici bir Ģekilde ulaĢacaktır ve dolaylı dolaĢan 

sesin ortama, bozucu, gürültülü rahatsızlık veren bir etkisi olacaktır. Böylesi 

durumlarda, konuĢmada anlaĢılabilirlik kaybolabilir, bu da izleyici açısından 

gerçekliğin ortadan kalkmasına sebep olur. Eğer stüdyo akustiği iyi tasarlanmıĢ ise 

dolaylı dolaĢan (indirekt) sesin etkisi doğrudan gelen (direkt) sesi bir miktar 

kuvvetlendirecek Ģekilde olur. Akustik tasarımı iyi yapılmıĢ stüdyolarda, dolaylı 

dolaĢan sesin etkisi, sesin daha gerçekçi duyulmasına olumlu katkıda bulunur. 

Herhangi bir ses kaynağından çıkan sesin, yankı ya da çınlama olarak bilinen dolaylı 

dolaĢan hali kulağa 0,2 saniyede ulaĢırsa hiçbir soruna yola açmayacaktır (Peker, 

2013,  s. 5). 
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 Genellikle stüdyolarda ses yutucu malzemeler tercih edilmektedir. Bunun 

nedeni, reverberasyon
11

 süresini kontrol altına almak ve akustik sorunlarını 

önlemektir. Yüzeylerin yutuculuğu ise sesin frekansına, kullanılan malzemelerin 

kalınlığına, bağlayıcı maddesine, boya malzemesine, dokusuna ve yüzeyin alanına 

bağlıdır. Televizyon stüdyolarında kullanılan baĢlıca ses yutucu elemanlar Ģunlardır:  

 Zar Yutucular: DüĢük frekanslar için kullanılan zar yutucular, hava 

boĢluğunun üzeri bir malzeme katmanı veya sert ahĢap panelle kapatılarak 

elde edilmektedir. Malzeme ses dalgası ile birlikte bir piston gibi hareket eder 

ve bu hareket gittikçe azalır. Böylelikle, düĢük frekans ses enerjisi kaybolur. 

Zar yutucuları artık günümüzde fazla tercih edilmemektedir. 

 Panel Yutucular: Panel yutuculara örnek olarak verilebilecek ve sıklıkla 

tercih edilen malzemeler alçı levha, kontrplak, kontratabla gibi 

malzemelerdir.  Malzemeni sertliği ve kütlesine bağlı olarak ses yutuculuğu 

değiĢiklik göstermektedir. Ġnce panellerin yutuculuk kalitesi, arkasında 

bırakılan hava boĢluğu ile doğrudan orantılıdır.   

 Modüler Yutucular: Ġlk olarak 1967 yılında BBC'de kullanılmaya baĢlanan ve 

günümüze kadar geliĢtirilen modüler yutucuların ilk tasarımı, 580 mm‟lik 

kare bir yutucu ile birimlerin birbirleri ile devamlılığını sağlamak amacıyla 

montaj için bırakılan 20 mm‟lik boĢluktan oluĢan 600 mm‟lik gridler 

Ģeklindedir. Bu eleman, gridlerle ayrılmıĢ hava boĢluğunun üzerine meneral 

yün kaplanarak oluĢturulmaktadır (Doğan, 2012, s. 69). 

 

                                                           
11

 Kapalı yerlerde bir ses kaynağından yayılan bir sesin; sesin kesilmesinden sonra, çeĢitli yansımalar 

sonucu hala duyulabildiği süreye reverberasyon süresi denmektedir (Yıldız, 2002, s. 81). 
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ġekil 3.41. Modüler yutucular (Sipahioğlu, 1995, s. 29). 

 

 Gözenekli Yutucular: Orta ve yüksek frekans yutuculuğu için kullanılan 

gözenekli yutucular, mineral yün, cam lifi ve ağır kumaĢlardan tercih 

edilmektedir.  Yutma özelliği açısından çok etkili malzemelerdir fakat duyarlı 

kiĢilerde deri hastalıklarına neden olabilecek malzemelerdir. Bu problemin en 

etkili çözümü olarak, malzemelerin yüzünü ahĢap ve metal panellerle veya 

hafif kumaĢlarla kaplamaktır. Bu malzemelerde gözenek oranı azaltıldıkça 

düĢük frekanslarda yutuculuk artarken, yüksek frekanslarda yutuculuğun 

azaldığı gözlenmiĢtir. Bu nedenlerle belirlenmiĢ boĢluk oranlarına dikkat 

edilmelidir. % 5 ile % 20 arasında değiĢen gözenek oranları genellikle 

televizyon stüdyoları için tercih edilen oranlardır.  

 Mineral Yün tutucular 

 GeniĢ Bant Gözenekli Yutucular 

 Akustik ġilteler  
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ġekil 3.42. Gözenekli yutucular (Sipahioğlu, 1995, s. 30). 

 

 Fonksiyonel Yutucular: Gözenekli ince Ģiltelerin, kumaĢla veya diğer 

koruyucu yüzeylerle kaplanması ile oluĢan bu yutucu türü, genellikle alet ve 

malzeme odaları, mekanik odalar gibi makina gürültüsünün çok olduğu 

odalarda kullanılır. Bir diğer adı gürültü yutucudur. Tellere asılırlar veya 

monte edilirler (Doğan, 2012, s. 81). 

 Akustik Karolar, Akustik Paneller ve Akustik Sıvalar: Stüdyolarda kullanılan 

akustik karolar, 600 mm‟lik karelerden oluĢmaktadır. Akustik paneller veya 

levhaların boyutları ise 2700 mm x 600 mm veya 2700 mm x 1200 mm‟dir. 

AhĢap kadronlar üzerine veya doğrudan duvar üzerine monte 

edilebilmektedir.  Akustik sıvalar, çoğunlukla ses azaltımı için kullanılır. 

Stüdyolarda, diğer yutucu malzemelerin kullanılamayacağı durumlarda, 

düzgün olmayan veya dairesel yüzeylerde, püskürtülerek uygulama kolaylığı 

sağladığı için kullanılırlar (Doğan, 2012, s. 84; Sipahioğlu, 1995, s. 33). 

 Değişken Yutucular: Akustik paravanlar ve menteĢeli duvar paneller, 

değiĢken yutucular adı altında geçmektedirler. Bu paneller yansıtıcı ve ölü 

yüzeylerden oluĢmaktadırlar. Yansıtıcı olan tarafı, plastik laminat kaplı 
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suntadan, ölü tarafı ise değiĢik yoğunlukta iki katmanlı mineral yün üzerine 

kumaĢ kaplanarak yapılmaktadır. 

 

 

ġekil 3.43. DeğiĢken yutucular (Sipahioğlu, 1995, s. 32). 

 

 Helmholtz Rezonatörleri:  Arkasında hava boĢluğu bulunan ve üzeri delikli 

levhalardan oluĢmaktadır. Bu levhaların ölçüleri ve yapımı 1 mm‟ye kadar 

hassas olduğundan yerleĢtirilmesine ve stüdyoda ki konumuna önem 

gösterilmelidir (Sipahioğlu, 1995, s. 27-28-29-30-31-32-33). 

 

 Yapılacak olan programın dekorunu tasarlarken, dekorun yapılacağı stüdyo, 

mimari yönden akustiği tam ve doğru yapılmıĢ olsa bile kullanılan malzemelerin ses 

yutma özellikleri düĢünülmelidir. Bu sebepten dolayı kullanılacak malzemeler 

akustik kriterlere uygun nitelikte olmalıdır. Televizyon stüdyolarının dekorunda 

sıklıkla kullanılan malzemeler; germe kumaĢlar, perdeler, halılar, paravanlar, 

platformlar, cycloramalar ve buna benzer dekor üniteleridir.  

 

 KumaĢ ve perdeler, dekorda kullanılmak istendiğinde ilk olarak yangına 

dayanıklı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Unutulmaması gerekilen nokta, yangın 

dayanımlı kumaĢlar, temizlendikten sonra yangın dayanımlarını kaybederler. 

Stüdyolarda kullanılan perde ve germe kumaĢlar, orta ve yüksek frekanslarda belirli 

bir oranda ses enerjisini yansıtır. Belirlenen frekans aralığı içinde bu etkiyi minimize 

etmek gerekmektedir. Bu amaçla kumaĢ ve yüzey arasındaki boĢluk 6 mm‟den az 

bırakılmalıdır. Kadife gibi ağır dokumalı kumaĢlar duvardan biraz kopuk asıldığında 

250 Hz‟in üzerinde yutuculuk sağlamaktadır (Doğan, 2012, s. 86-87). 
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 Halılar, sesi belli bir derecede yutma özelliğine sahiptirler ve bu yutuculuğun 

katsayısı, halının yoğunluğuna, dokumasına ve en önemlisi altında keçe bulunup 

bulunmamasına bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Yutuculuğu azaltmak 

istendiğinde halı altına, köpük ve buna benzer maddeler koymak gerekmektedir. Bazı 

durumlarda sadece döĢeme yüzeylerine değil, istenmeyen akustik yansımaların 

giderilmesi için duvarların, kapıların, havalandırma kanallarının üzerine de 

kaplanabilmektedir. Genellikle antistatik halı türü tercih edilmektedir. 

 

 Dekorda kullanılacak olan paravanlar, stüdyonun reverberasyon süresinin 

azalmasına neden olacağından, kullanımına dikkat edilmelidir. Çünkü paravanların 

hem yutucu hem de yansıtıcı özellikleri bulunmaktadır. Uygun Ģekilde kullanımı, 

stüdyodaki yansımaların hızla azalmasına ve istenen akustik ortamın oluĢumuna 

yardımcı olacaktır.  

 

 Stüdyoda iĢlevsellik adına yapılan veya dekoratif amaçla tasarlanan 

platformların yapımına çok dikkat edilmelidir. Çünkü akustik açısından büyük 

problemler yaratabilmektedirler. Konstrüksiyonu iyi yapılmamıĢ ve üzeri akustik bir 

malzeme ile kaplanmamıĢ bir platformun üzerine çıkıldığında çıkardığı sesler 

ortamın akustiğini olumsuz yönde etkiler.  Bu olumsuzlukları engellemek için, 

platformların rijit bir iskeletten yapılması ve döĢeme yüzeyinin 25 mm‟lik suntadan 

kaplanması gerekmektedir. Önü, arkası ve yanları ise 6 mm‟lik kontraplakla 

kapatılmalıdır. Ġç yüzeyi ise, darbelerden oluĢan sesin rezonanslarını önlemek adına, 

plastik ses azaltıcı malzemelerle kaplanmalıdır.  

 

 Cycloramalar, akustik açısından iyi sonuç veren malzemelerdir. Genellikle 

düĢük akustik yansıtıcılık faktörüne sahip dokuma kumaĢtan yapılmaktadırlar. Dekor 

malzemeleri arasında en iyi ses yansıtma özelliğine sahip malzeme fiberglastır. Aynı 

zamanda alimünyum kaplı suntalarda sesi iyi yansıtmaktadırlar. Bunun nedeni ise 

sert bitiĢlere sahip olmalarıdır.  
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 Haber stüdyolarında en önemli dekor parçası Ģüphesiz ki masalardır. Ġlk 

dönemlerde, haber programlarında sunucular çoğunlukla mikrofonu üstten asılı olan 

veya mikrofonun kısa bir ayakla tutturulduğu masalarda otururlardı ve masa sesi 

yansıtırsa, mikrofona sadece sunucunun sesi değil, masanın üzerinden yansıyan ses 

ıĢınları da mikrofona gelir ve istenmeyen akustik bir problem ortaya çıkardı. Bu 

Ģekilde kullanılan stüdyolarda etkiyi azaltmak için kalan masa örtüleri kullanılırdı 

fakat bu yöntem de akustik açıdan pek etkili olamamıĢtır. En etkili çözüm, ahĢap 

çerçeve üzeri perfore edilmiĢ metal veya ahĢap üzerine, kumaĢla kaplanmıĢ 2 mm‟lik 

beyaz keçenin sabitlenmesidir (Sipahioğlu, 1995, s. 35-36-37-38-39). 

 

 Televizyonun Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda yapılan dekorlarda akustiğe çok 

fazla önem verilmiĢ ve programın çekileceği stüdyo ses bakımından iyi bir Ģekilde 

izole edilmiĢtir. Günümüzde ise artık akustik kalite, yapı malzemelerinden çok 

teknolojik ürünlerle sağlanmaktadır. Kısa mesafedeki sesi algılayan yaka 

mikrofonları sayesinde stüdyolarda istenilen malzemeler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Sesten tamamen izole edilmiĢ stüdyoların yerini, açık stüdyo ortamları almaya 

baĢlamıĢtır.  

 

 

ġekil 3.44. TRT‟nin ilk yıllardaki haber stüdyosu (TRT arĢivi). 
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ġekil 3.45. TRT‟nin 2004 yılındaki açık stüdyo tasarımı (TRT arĢivi). 

 

 

 

 3.2.4. Haber Stüdyolarında Kullanılan Diğer Teknik Elemanların 

Mekana Etkisi   

 

Televizyon stüdyolarında genellikle kullanılan malzemeler aynı olsa da renk, 

mobilya tasarımı, hareket sirkülasyonu ve buna benzer konuların farklılığı ile 

malzemeler, program türlerine göre Ģekil ve anlam kazanırlar. Haber programlarının 

dekorunu tasarlamadan önce tasarımcının bilmesi ve dikkat etmesi gereken noktalar: 

 Kaç spikerin sunuĢta görev alacağı, 

 Birden fazla spiker var ise hangisinin ön planda olacağı, 

 Ön planda olacak spikerin ne tür çekimler ile vurgulanacağı, 

 Haber bülteni boyunca spikerlerin ilgili konuklarla röportaj yapıp 

yapmayacağı, 
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 Eğer yapılacaksa bir seferde ve toplamda kaç kiĢinin yer alacağı,  

 Kullanılmakta olan eski haber sisteminin de set ile beraber değiĢip 

değiĢmeyeceği, 

 Eski sistemden hangi elemanların değiĢeceği, 

 Hangi teknik değiĢimlerin yer alacağı ve bunların tasarımı nasıl 

etkileyeceğidir (Ozangüç, 1998, s. 96). 

 

 Haber sürekli değiĢen ya da anlık aktarılması gerekilen bildirim yöntemi 

olduğundan, bu duruma uygun bir sahne düzeni oluĢturulması oldukça önem 

taĢımaktadır. Haber içerikli programlar diğer program türlerine göre daha fazla 

ciddiyet barındırmaktadır. Bu nedenle tasarlanan ve üretilen dekor, aydınlatma, renk 

seçimi kısacası sahne düzeni bu duruma uygun olmalıdır. Haber stüdyolarının iç 

mekan düzenlemelerini yaparken unutulmaması gereken en önemli kriter, stüdyonun 

değil izleyiciye aktarılan bilginin öne çıkması gerektiğidir. Yapılan dekor, ıĢık vs. bu 

haberlerin önüne geçmemeli ve dikkati dağıtmamalıdır. OluĢturulacak dekorda ilk 

olarak belirlenmesi gereken unsurlar, haberi kaç spikerin sunacağı, eğer birden fazla 

ise bunlardan hangisinin ön planda olacağı, ne tür çekimler ile o spikerin 

vurgulanacağı, bülten içinde konuk olup olmayacağı, bu konuk veya konuklarla 

röportaj yapılıp yapılmayacağı, haberin VTR
12

 ile iliĢkilendirilmesidir (Yıldız, 2002, 

s. 172).  

 

 Haber bültenlerinde, çağrıĢımı olmayan, o bültenin tarafsızlığını, 

inandırıcılığını koruyabileceği Ģekilde dekor kurulmalıdır Bu bağlamda, kullanılan 

renkler bile oldukça önem kazanmaktadır. Haber bültenlerinde genellikle arkada düz 

bir fon kullanılmaktadır ve bu fonda televizyon Ģirketinin logosu ile o anda aktarılan 

haber ile ilgili görüntü bulunmaktadır. Ġzleyicinin dikkatini haber dıĢında herhangi 

bir Ģeye vermemesi gerekmektedir. Fakat son yıllarda bu duruma çok özen 

gösterilmemektedir (Cereci, 2013, s. 18). Artan televizyon kanalı sayısıyla birlikte 

genellikle programın baĢı ve sonunda genel çekimlerde dikkat çekici öğeler sunacak 

tasarımlara yer verilmektedir. Ancak haber programlarındaki bilindik yakın çekim 

                                                           
12

 VTR, “video tape recorder” sözcüğünün kısaltılmıĢ halidir. Kayıt yapan cihaz anlamına gelen VTR, 

televizyonda jenerikleri yayına aktarma iĢlevi görmektedir (Program Çekim AĢaması, 2008, s. 4). 
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görüntüsü içinde kalan dekor öğeleri, dekorun genel görünüĢüne kıyasla daha az 

dikkat çekicidir (Ġçöz, 2002, s. 154). 

 

 Haber programlarında spiker, program süresince yönetmenle iletiĢim 

halindedir. Televizyonun Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda, yapılan dekorlarda, spikerin 

yönetmen ile iletiĢimini sağlaması adına masada mutlaka bir telefon bulunmaktaydı. 

Acil durumlarda bu telefonla iletiĢime geçiliyordu. Fakat geliĢen teknolojiyle 

stüdyodaki telefonların yerini spikerin taktığı küçük kulaklıklar almıĢtır. 80'li yıllarda 

haber spikerleri, haberleri ellerindeki kağıttan okurlardı; fakat günümüzde prompter 

adı verilen cihazlar sayesinde izleyici ile göz teması kuruluyormuĢ gibi spikerler 

kameraya bakarak haber sunmaktalar.  

 

 

ġekil 3.46. Prompter ve spiker iliĢkisi.  

 

Stüdyolarda değiĢen diğer bir konu ise spikerin oturduğu masanın üst 

tablasının içerisine yerleĢtirilen ve izleyici tarafından görünmeyen monitörlerdir. Bu 

monitörler sayesinde spiker haber akıĢını, süresini görebilmektedir. Spikerlerin rahat 

program sunabilmesi için, oturdukları sandalye ve masanın ergonomik olmasına özen 

gösterilmelidir. Aynı zamanda mikrofonlar, monitörler, bilgisayarlar, kağıtların bir 

düzen içerisinde olması gerekmektedir. Bütün bu donatıların konumlandırılmasında 

kamera açısından da görüntüyü bozmamasına dikkat edilmelidir.  

 



109 
 

 

ġekil 3.47. 80'li yıllarda TRT haber stüdyosu  (TRT arĢivi). 

 

 

ġekil 3.48. 2013 yılında TRT haber stüdyosu, Ekim 2013 (Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Haber stüdyolarında unutulmaması gereken Ģey, dekorun haberin önüne 

geçecek nitelikte olmaması gerektiğidir. Ġzleyicinin gözünü yormayan, ilgisini baĢka 

yöne çekmeyen ve sıkmadan haberleri izlemesini sağlayan bir dekor tercih 

edilmelidir. 

 

Televizyon programlarında en önemli görüntü elemanları hiç Ģüphesiz ki 

kameralardır.  Dekoru tasarlarken kameraların konulacağı yerler ve onların hareket 

özgürlüğü de düĢünülmelidir. Haber stüdyolarında genellikle masanın her iki yanında 
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birer ve bir adet de karĢıda olmak üzere toplam üç kamera bulunmaktadır. Fakat 

gerekli görüldüğü takdirde bu kamera sayısı artırılabilir. Bunun yanısıra haber 

sunumlarında izleyicinin dikkatini dağıtmamak için çok kamera kullanımı fazla 

tercih edilmemektedir. Haber stüdyolarında tercih edilen kamera türü genellikle 

robot kameralardır. Bazı hallerde kameranın daha kıvrak hareketlerle daha uzak 

noktalara hareket ettirilmesi istenebilir; bu durumlarda kamera “jimmy jib” olarak 

isimlendirilen bir vinç üzerine yerleĢtirilir. Dolayısıyla, stüdyonun boyutları, 

yükseklik ve geniĢlikleri, zemin döĢemesi malzemesi, aydınlatma elemanlarının 

konumu, haber masası vb. gibi tefriĢ elemanlarının konumu bu vincin hareket 

edebilmesine olanaklı olacak biçimde tasarlanmalıdır.  

 

Dolayısıyla, yayının niteliğine ve biçimine uygun olarak haber stüdyosu 

içerisinde kullanılan teknik elemanlar da haber stüdyolarının tasarımında oldukça 

etkilidir. Kullanılacak olan kameranın biçimi (yani hareketli kamera mı sabit kamera 

mı olduğu), kameraların sayısı, kullanılacak olan mikrofonların ne tip olduğu, 

prompter gibi dijital ekranların varlığı gibi teknik olguların yanısıra; yayın sırasında 

yönetmen ve teknik ekiple iletiĢime geçilip geçilmeyeceği, yayında kaç kiĢinin görev 

aldığı, ekranda kaç kiĢinin yer alacağı vb. gibi diğer bilgiler de haber stüdyosunun 

mekansal biçimleniĢinde belirleyici olacaktır. Bu nedenle, bu bilgiler stüdyo tasarım 

sürecinde ilk aĢamada elde edilmelidir ve stüdyonun mekansal kurgusu bu bilgiler 

doğrultusunda iĢlevsel olarak biçimlendirilmelidir. 
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4. TÜRKĠYE’DE GÜNÜMÜZDEKĠ HABER STÜDYOLARI VE MEKANSAL 

ÖZELLĠKLERĠ 

 

 Günümüzde artan televizyon izleyicisi ve geliĢen teknoloji sayesinde 

televizyon sektöründe birçok kanal açılmıĢ ve bununla birlikte birçok program türü 

ortaya çıkmıĢtır. Farklı yayın amaçları, hedef izleyici kitleleri gibi kriterlerden dolayı 

da stüdyoların biçimleniĢlerinde mekânsal farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Bu 

doğrultuda, haber stüdyoları dekorları da, kanalların bütçe ve mekan durumlarının 

yanısıra, haber yayınının iĢleyiĢine ve biçimine göre oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

durum, yani haber programının gün içerisinde kaç kez yayınlanacağı, haberin süresi, 

haberi kaç kiĢinin sunacağı, konuk alınıp alınmayacağı, haberin ne Ģekilde 

sunulacağı, haber programının yayınlandığı kanalın türü ve bunların gerektirdiği 

teknik ekipman ve aletler birbirinden farklı stüdyo türlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur.  

  

 Bu bağlamda, devlet televizyonu olarak TRT, kamuoyu araĢtırmalarına göre 

en çok izlenen özel kanallardan olan Kanal D ve Star TV, tematik haber 

kanallarından olan NTV ve yine farklı tematik kanallardan biri olan CNBC-e 

kanallarının haber stüdyoları ele alınmıĢtır. Bu stüdyolar, öncelikle bulundukları 

kanalların farklı yayın biçimlerine sahip olmaları doğrultusunda seçilmiĢlerse de, 

incelenen her stüdyonun farklı bir tipolojiye sahip olması en önemli kriter olmuĢtur. 

Ayrıca, bu stüdyoların ve dekorların esnekliğinin olmaması da göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Esneklik ile kastedilen, dekorların gün içerisinde baĢka bir 

program için değiĢtirilmemesi, stüdyoda sabit kalmasıdır.  

 

Bu doğrultuda, bir stüdyo içerisinde birçok haber programının 

gerçekleĢtirildiği ve herbirine ait farklı dekorları bulunduran TRT (tek stüdyoda 

çoklu dekor), bir stüdyoda yalnızca bir haber programının gerçekleĢtirildiği Star TV 

(tek stüdyoda tek dekor), birçok haber programı için farklı sayıda stüdyoya sahip 

olan Kanal D (çoklu stüdyoda çoklu dekor) ve haber stüdyoları ve bu stüdyoların 

teknik mekanlarının birarada tasarlandığı CNBC-e ve NTV (bütünleĢik stüdyo) haber 

stüdyoları farklı tipolojilere sahiptirler. Bu farklı stüdyo tiplerinin kullanılan 
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dekorlar, mobilyalar, renkler ve malzemelerin yanısıra, form, aydınlatma, akustik vb. 

gibi özelliklerinin stüdyoların farklı mekansal biçimleniĢlerinde nasıl etkili olduğu 

ele alınacaktır. 

 

 

4.1. TRT Haber Stüdyolarının Mekansal Özellikleri  

 

 Günümüzde, TRT'nin haber stüdyoları Ankara'nın Oran semtinde 

bulunmaktadır. Dünyadaki birçok haber stüdyosundan daha üstün teknolojilerin 

kullanıldığı TRT‟nin yeni haber stüdyosunun tasarımı yurt dıĢında hazırlanıp, yerli 

bir firma tarafından inĢa edilmiĢtir. 2013 yılında yenilenen stüdyoda, bir tek mekan 

içerisinde 6 farklı sabit dekor oluĢturulmuĢtur. Bu dekorlarda, gün içindeki haberler 

(saat baĢı haberleri), sabah haberleri, ana haber bültenleri, ekonomi haberleri, hava 

durumu, dünya turu programı, tartıĢma programı ve sabah programı gibi gün 

içerisinde farklı zaman dilimleri içerisinde yayın yapan programlar 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Ġki kat yüksekliğine sahip olan bu stüdyoda, asma kat uygulanmıĢ ve bu kat 

açık ofis Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Dekorların üstü kapatılmamıĢ ve tavandan 

aydınlatma armatürleri için ray sistemi uygulanmıĢtır. GeliĢen teknoloji sayesinde, 

yaka mikrofonları ofis katından gelen sesleri izole etmekte, böylece yayın akıĢına 

karıĢmasını engellemektedir.  
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ġekil 4.1. TRT Haber Ankara Stüdyoları, asma kattan görünüĢ, Ekim 2013 (Özge 

TaĢtan arĢivi). 

 

 

ġekil 4.2. TRT Haber Ankara Stüdyoları, ofis katının karĢıdan görünümü, Ekim 2013 

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Günün belli saatlerinde kullanılan bu 6 farklı dekor, güçlü grafik alt yapısına 

sahip olup, tek bir rejiden kontrol edilerek kullanılmaktadır. Stüdyonun ve dekorların 

konseptini büyük ekranlarda kullanılan grafikler oluĢturmaktadır. Bu dekorlar 
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arasında farklı olan dekor, bir sabah programına aittir. Birkaç konuğun ağırlandığı, 

sohbet niteliğinde yapılan sabah programının dekorunda, haber programlarındaki gibi 

sunucunun oturduğu bir masa bulunmamaktadır. Bir basamak yüksekliğinde platform 

üzerine gri kumaĢ ile kaplı L koltuk ve önüne cam sehpa konularak dekor 

tamamlanmıĢtır. Arkada büyük led televizyon konularak görüntülerin aktarımı 

sağlanmıĢtır. Görsel zenginlik açısından tüm stüdyoda hakim olan arka led pano bu 

dekorda da tercih edilmiĢtir. Zeminde siyah epoksi13 kullanılmıĢ ve ince Ģerit metal 

köĢebentlerle platform güzel bir görünüme sahip olmuĢtur. Led ekranlar üzerine, tüm 

stüdyoyu çevreleyen ve ofis katıyla dekorların olduğu katı birbirinden ayıran, pleksi 

malzemesi ile tasarlanan ıĢık kutuları yapılmıĢtır. Haber esnasında o Ģeritten 

haberlerin özetleri akan yazı Ģeklinde izleyiciye aktarılmaktadır. Stüdyoda genel 

ekipmanlar, 3G yayın alt yapısına uygun olarak planlanmıĢtır.   

 

 

ġekil 4.3. TRT Haber Ankara Stüdyoları, sohbet programı dekoru, Ekim 2013 (Özge 

TaĢtan arĢivi). 

 

                                                           
13

 Epoksi, likit olarak uygulanan ve kuruduktan sonra suya, asitlere ve alkaliye dirençli 

bir madde haline gelen zaman içerisinde bu direncini yitirmeyen, kolay temizlenen, mekanik 

mukavemeti yüksek, birçok alanda kullanılan yapıĢtırıcı bir kimyasal reçinedir. 

(http://www.egetek.com.tr/index.php/epoksi-teknik-bilgi/59-epoksi-nedir-.html) 

http://likit.nedir.com/
http://madde.nedir.com/
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 Dekorların genelinde hakim olan renk, kırmızı, mavi, gri ve beyazdır. Stüdyo 

içerisindefarklı tip programlara ait olmalarına rağmen 6 dekorda da, aynı renk ve 

malzemeler kullanılmıĢtır. Ancak, dekor tasarımları programlara göre farklılık 

göstermektedir. Yer döĢemesinde, dökme epoksi (PVC esaslı malzeme) 

kullanılmıĢtır. Bu tür stüdyolarda genel olarak tercih edilen bir malzeme olan epoksi, 

yekpare görüntüsü, kamera hareketleri ve ses açısından rahatlık sağlamaktadır. IĢığı 

iyi yansıttığı ve televizyon programlarında gösteriĢin önemli olmasından dolayı 

parlak epoksi tercih edilmiĢtir. Epoksi uygulamalarında kullanılan uygun kalınlık 2 

cm'dir.  

 

 

ġekil 4.4. TRT Haber Ankara Stüdyoları, saat 12.00 haberlerinin dekoru, Ekim 2013 

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Dekorlarda, haber masalarının ana kasası, ham mdf üzeri pres lake kaplama 

ve polyester uygulamasından yapılmıĢtır. Bu kasanın üzerine derinlik vermek adına 

led ekran, akrilik levha ve led ıĢık uygulaması yapılmıĢtır. Metal kromaj ayakların 

taĢıdığı cam tabla ile dekoratif bir haber masası ortaya çıkmıĢtır. Bu tür camlar 14 

mm'den 3 cm'e kadar kalınlıkta kullanılabilmektedir. Zeminde bazı yerler siyah, bazı 
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yerler ise kırmızı epoksi ile yapılmıĢtır. Dekora hareket katması açısından ve 

kabloları gizlemesi açısından, platform üzerine dekor kurulmuĢtur. Çoğunlukla 

dekoru led ekranlar oluĢturmuĢtur. Zeminde akrilik levhaların içine beyaz led ıĢık 

kullanılmıĢtır ve arka fonlarda ham mdf üzeri lake kaplamalar yapılmıĢtır. Hareket 

ve derinlik duygusu katmak için arka pano gizli led ıĢıklandırma ile aydınlatılmıĢtır. 

   

 

ġekil 4.5. TRT Haber Ankara Stüdyoları, saat 16.00 haberleri dekoru, Ekim 2013 

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Masanın arkasında yer alan ve yan yana bulunan 3 ekran ve onun önünde 

bulunan yüksek cam sehpa ayrı bir dekoru oluĢturmaktadır. Sunucu haberleri sunmak 

için masaya oturmadan önce, haber özetlerini, bu 3 ekranda kısaca anlatmaktadır. Bu 

esnada sunucu ayakta olup, genel olarak önündeki sehpayı kullanmaktadır. Ekonomi 

gibi kısa süren programlar da bu ekranlarda anlatılmaktadır. 

 



117 
 

 

ġekil 4.6. TRT Haber Ankara Stüdyoları, Ekonomi programı dekoru, Kasım 2013 

[31].  

 

 

ġekil 4.7. TRT Haber Ankara Stüdyoları, dekorun üst görünüĢü, Ekim 2013  

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Dekorda bulunan masanın ön kısmındaki ve sunucunun takip edebilmesi için 

yapılan masanın üst kısmındaki monitör için, hem görselliği zenginleĢtirmek, hem de 

üstte yer alan monitörü gizlemek için yuvarlak hatlı ve masaya bağlı fakat belli bir 

mesafe uzaklıkta olan mdf üzeri kaplamadan oluĢan bir parça tasarlanmıĢtır.  
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ġekil 4.8. TRT Haber Ankara Stüdyoları, masa detayı, Ekim 2013  

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 

ġekil 4.9. TRT Haber Ankara Stüdyoları, masa detayı, Ekim 2013 

 (Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Stüdyodaki diğer dekorlar da aynı malzemelerden yapılmıĢtır. Fakat ana 

haberin sunulduğu dekorun bir kısmında zeminde farklı bir malzeme olarak laminat 

parke kullanılmıĢtır. Ayrıca, zeminde ıĢık kutuları bulunmamaktadır ve 3 basamaktan 

oluĢan bir platform uygulanmıĢtır.  
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ġekil 4.10. TRT Haber Ankara Stüdyoları, stüdyodaki diğer bir dekor, Nisan 2014 

[32]. 

 

 Bu dekorda masanın L biçiminde olma sebebi ise, yapılacak olan haber 

programlarında gerektiğinde konuk alınabilmesine ve sunucu ile konuklar arasında 

görsel bir ayrıĢmaya imkan tanıyacak bir nitelikte olmasıdır. 

  

  

ġekil 4.11. TRT Haber Ankara Stüdyoları, farklı açılardan dekor, Ekim 2013 (Özge 

TaĢtan arĢivi). 
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ġekil 4.12. TRT Haber Ankara Stüdyoları, dekorun üst görünüĢü, Ekim 2013 (Özge 

TaĢtan arĢivi). 

 

 Stüdyodaki bir diğer dekor ise iki sunucusunun bulunduğu diğer bir 

programın dekorudur. Bu dekorda, yukarıdaki iki dekorun dıĢında bir masa formu 

oluĢturulmuĢtur. Uzun ince L biçimindeki masa yerine üçgen bir masa tercih 

edilmiĢtir. Bunun sebebi, yapılacak olan programda iki sunucunun karĢılıklı oturup 

programı rahat bir Ģekilde sunmalarını sağlamak içindir.  

 

 

ġekil 4.13. TRT Haber Ankara Stüdyoları, stüdyodaki diğer dekor, Nisan 2014 [33].  

 

 Masa, ham mdf üzeri kaplama ve üzeri cam olarak tasarlanmıĢtır. Masa 

önünde bir adet led ekran ve masa arkasında dairesel formda büyük led ekranlar 

bulunmaktadır.  
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ġekil 4.14. TRT Haber Ankara Stüdyoları, dekorun üstten görünüĢü, Ekim 2013 

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Stüdyo içerisindeki bu dekorlarda arka paravanlar, led ekranlar, duvardan 

belli bir mesafe uzaklıkta kurulmuĢtur; bunun sebebi, ekranların veya aydınlatma 

armatürlerinin herhangi bir teknik arıza müdahalesinde problem yaĢanmamasıdır. 

Dekor ile duvar arasında, teknik açıdan müdahale gerektiği durumlarda kullanılmak 

üzere en az bir insanın girebileceği Ģekilde boĢluk bırakılmıĢtır. Arka panoların arka 

kısımında yer alan bu boĢluk aynı zamanda, teknik ekibin müdahalesi sırasında 

izleyiciler tarafından görülmesini de engellemektedir.  

 

 

ġekil 4.15. TRT Haber Ankara Stüdyoları, arka led ekran detayı, Ekim 2013  

(Özge TaĢtan arĢivi). 
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 Stüdyoda Hava Durumu, Dünya Turu, Türkiye Ajansı gibi kısa süren 

programlar sunucunun ayakta durduğu ve herhangi bir masa ihtiyacının olmadığının 

düĢünüldüğü programlar olması nedeni ile, büyük led ekran yardımı ile programların 

sunumu gerçekleĢmektedir. ġekil 4.5 ve ġekil 4.10'daki dekorların arasına kurulan bu 

led ekran kırmızı ve gri lake kaplamadan tasarlanmıĢtır. Birçok televizyon kanalında 

hava durumu green box programında çekilirken, TRT'nin yeni stüdyosunda hava 

durumu led ekranda anlatıldığı için diğer kanalların stüdyo dekorlarına göre farklılık 

göstermektedir. . 

 

 

ġekil 4.16. TRT Haber Ankara Stüdyoları, Dünya Turu programı dekoru, Kasım 

2013 [34].  

 

 Ayakta sunulan ve kısa süren programlar için kullanılan bu led ekran, kamera 

açısının rahat ayarlanabilmesi ve görüntüye baĢka bir alan girmemesi için büyük 

tutulmuĢtur.  
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ġekil 4.17. TRT Haber Ankara Stüdyoları, Hava Durumu programı, Kasım 2013 

[35]. 

 

 

 Stüdyonun genel aydınlatmasında, 5600 kelvin led ıĢık ve hareketli ıĢık askı 

sistemleri tercih edilmiĢtir [36].  

 

 

ġekil 4.18. TRT Haber Ankara Stüdyoları, ıĢık askı sistemleri, Ekim 2013  (Özge 

TaĢtan arĢivi). 
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ġekil 4.19. TRT Haber Ankara Stüdyoları, ıĢık askı sistemleri, Ekim 2013   

(Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 TRT, tek stüdyo içerisinde farklı programlara ait birçok dekora sahip nadir 

stüdyo örneklerinden olup; aydınlatmasından, akustiğine kadar bütün tasarım 

ilkelerine uygun bir biçimde ve doğru mimari özelliklere sahip bir Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Stüdyo içerisindeki dekorlar birbirleriyle katı sınırlarla ayrılmamıĢ, 

kot farkları ile belirlenen çeĢitli platformlar oluĢturularak mekan içerisinde 

birbirinden ayrıĢan bir çok mekan yaratılmıĢtır. Farklı programlara ait olan tüm 

dekorlarda birbirleri ile uyumlu olan renk ve malzemelerin kullanılmıĢ olması, haber 

programı sırasında kameranın spikeri geniĢ açı ile çektiği anlarda izleyicinin tüm 

dekorları bir bütün olarak algılamasına neden olmaktadır. Böylece, bu durumlarda 

ekranda görünen tüm dekorlar, sunulan haberin dekoruymuĢ gibi gibi bir görsel algı 

yaratılmaktadır.  Diğer taraftan, stüdyoda kullanılan spiker yaka mikrofonları, 

kamera ses algılayıcısı vb. son teknolojik ürünler aracılığıyla da stüdyo mekanında 

akustik kalite sorun olmaktan çıkmıĢtır. Bununla bağlantılı olarak da, stüdyo 

içerisinde bir asma kat yapılabilmiĢ ve mekanın üst katı açık ofis Ģeklinde 

kullanılabilmiĢtir.  
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4.2. Özel Kanalların Haber Stüdyolarının Mekansal Özellikleri 

 

 Türk televizyonlarında, 1968 yılından 1990'lı yıllara kadar, yalnızca devlete 

ait olan TRT kanalı bulunmaktaydı. Fakat 1990 yılında, ilk özel kanal olan Star 

TV'nin yayın hayatına baĢlamasıyla birlikte, televizyon sektöründe rekabet ortamı 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. Kanallar, izleyiciyi kaybetmeme çabası ile türlü türlü 

yöntemler denemiĢtir ve bu rekabet ortamı halen varlığını sürdürmektedir. Haber 

programlarında, izleyicileri kanala bağlamak için haberin doğruluğunun, 

güvenilirliğinin yanısıra haberin sunulduğu stüdyonun ekrandaki görsel özellikleri  

de ayrı bir önem taĢımaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, Türkiye‟deki ilk özel televizyon 

kanalı olması nedeni ile Star TV ve izlenme oranı yüksek olan ulusal kanallar 

arasında bulunan, 1993'te yayın hayatına baĢlamıĢ olan Kanal D haber stüdyolarının 

günümüzdeki dekorları ele alınmıĢtır. 

 1990 yılında kurulan ve 4 Mayıs 2011 yılında DoğuĢ Yayın Grubu‟na geçen 

Star TV‟nin stüdyoları Ġstanbul'un ġiĢli semtindeki DoğuĢ Yayın Grubu‟na ait olan 

binada bulunmaktadır. Gün içerisinde yalnızca tek bir haber yayını yapan Star TV'nin 

bir adet haber stüdyosu bulunmaktadır. Bu stüdyo mekanı, yalnızca ana haber bülteni 

için kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 4.20. Star TV Haber Stüdyosu, Nisan 2014 [37].  
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 Stüdyonun tasarımcısı Eric Ulfers, 2011 yılında tasarımını yaptığı Star TV'nin 

kendine özgü bir iletiĢim amacının olduğunu ve tanımlı bir izleyici kitlesine sahip 

olduğunu düĢünerek dekora ona göre bir kimlik kazandırmıĢtır.  

 

Eric Ulfers, oluĢturduğu tasarım konseptini Ģöyle ifade eder: “Star TV, 

insanların rahatlıkla görebileceği duvarları camdan oluĢan bir katta bulunacak... 

Ayrıca aslında küp olan kutulara baktığınızda ortamdaki farklı hararetleri 

yansıtıyorlar. Bu masif LED duvarlar bir çeĢit barometreye dönüĢüyor. Eğer bir son 

dakika haberi yayınlanıyorsa, bütün bina bir uyarı verirmiĢcesine kırmızı renkle 

kaplanıyor ve parametrik bir manzara sizi karĢılıyor. Van Depremi sırasında burada 

değildim, fakat ilk kez gerçekleĢtiğinde tüm bina kıpkırmızı oldu. Bu çok ilginç bir 

hale geliyor, tıpkı haberler hatta hayat gibi. Ayrıca burada çok yetenekli, aklı zehir 

gibi çalıĢan bir sürü kiĢi var. Onların iyi görüneceği ve aralarında iletiĢime olanak 

verecek bir mekan yarattık. Buradaki ortamı yaratırken yeni teknolojilerden oldukça 

fazla yararlandık. Stüdyoları saran editöryel alanlar var. Kamera insanları haberi 

hazırlarken görüntülüyor ve izleyici bunun tamamını deneyimliyor." [38].  

 

ġekil 4.21. Star TV Haber Stüdyosu, Mayıs 2014 [39]. 

 

 4 ayda yenilenen Star TV'nin haber stüdyosunda hakim olan renk mavidir. 

Mavi rengin kullanılmıĢ olması huzur ve sakinlik verici özellikleri bağlamında 
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önemlidir. Yuvarlak hatlar yerine, daha keskin geometrik biçimlerin kullanıldığı 

dekorda zemin epoksi kaplama olup, haber kürsüsü bir kısmı cam, bir kısmı siyah ve 

gri ekpoksi olan bir platform üzerine kurulmuĢtur. Dikdörtgen formdaki platformun 

üzerinde bulunan haber kürsüsü üçgen formundan yola çıkarak tasarlanmıĢtır. 

Spikerin tam önünde kalan kısımda üçgen ham mdf kaplama parlak gri lake ve onun 

üzerinde metal kromaj ayaklarla tutturulan kalın üçgen bir cam bulunmaktadır. Bu 

iki malzeme arasında boĢluk olup, bu boĢluğa spikerin haberi takip edebilmesi için 

küçük bir ekran konulmuĢtur. Masaya hareket katmak amacı ile iki adet üçgenden 

oluĢan ve V formunda, biri üst tablaya diğeri ön ayağa bağlanmıĢ, malzemesi ham 

mdf üzeri parlak siyah lake kaplama olan bir dekor ünitesi kullanılmıĢtır. Zeminde 

kullanılan siyah epoksi, masadaki siyah kaplama ve spiker koltuğunun siyah deri 

oluĢu renkte bütünlük oluĢturmaktadır.  

 

 Spikerin sol arkasında, (televizyondan programı izleyenler için spikerin 

sağında kalan kısımda) metal Ģeritlerle bölünmüĢ, buzlu cam görünümündeki pleksi 

ile tasarlanmıĢ ve arkasından mavi renkte led ıĢık verilmiĢ paravanlar bulunmaktadır. 

Bu pleksileri, düĢey metaller tutmaktadır. Spikerin sağ arkasına, (izleyiciye göre sol 

arkasına) dikdörtgen forma sahip, haber akıĢını gösteren büyük bir led ekran 

konulmuĢtur. Bu led ekran aracılığıyla, spiker haberi sunmaya baĢladığı andan 

itibaren, o haber ile ilgili görüntüler ekranda yer almakta ve böylece haber 

izleyicilerine hem görsel hem de iĢitsel olarak aynı anda iletilebilmektedir. Led 

ekranın etrafına pleksiden çerçeve yapılmıĢtır ve bu çerçeveye istenildiği zaman 

mavi, istenildiği zaman kırmızı ıĢık verilmektedir.  

 

 

ġekil 4.22. Star TV Haber Stüdyosu, Mayıs 2014 [40]. 
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 TRT‟den farklı olarak Star TV‟nin günlük yayın akıĢında haber programı 

olarak, yalnızca Ana Haber Bülteni yer almaktadır. Bu nedenle, haber stüdyosu da 

tek programa göre yapılandırılmıĢtır.  Bu nedenle de, aynı stüdyo mekanı içerisinde 

birçok haber programına ait çok sayıda dekoru barındıran TRT‟ye kıyasla daha 

küçük bir mekana sahip olan Star TV haber stüdyosu içerisinde yalnızca bir adet 

spiker kürsüsü yer almaktadır. Star TV haber stüdyosunda, dekorun baĢlangıç ve bitiĢ 

kısmı dıĢında kalan bölgelerin kamerada görülmeyeceği Ģekilde kısmen geniĢ açı 

çekim yöntemi kullanılmaktadır. Son teknoloji ürünerinin kullanıldığı stüdyo, 

kullanılan malzeme bakımından da oldukça güncel ve çağdaĢ çizgilere sahiptir.    

 

Star TV'den daha sonra yayın hayatına geçen Kanal D, izlenme oranı yüksek 

olan bir kanal olup, çekimler Ġstanbul'un Bağcılar semtinde bulunan binasında 

gerçekleĢmektedir. Gün içerisinde, Günaydın, Gün Arası ve Ana Haber Bülteni 

olmak üzere 3 ayrı haber bülteni yayını yapılmaktadır. Her biri farklı dekora sahip 

olmakla birlikte, bu dekorlar haberin sunulma biçimine ve süresine uygun Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Bu üç haber programının çekimi, birbirinden farklı stüdyolarda 

gerçekleĢtirilmektedir.   

 

 Günaydın programı, sabah haber programı olup, saat 06.45‟ten 09.30‟a kadar 

yayınlanan bir programdır. Sabah erken bir saatte yayınlandığı için, yeni uyanmıĢ 

olan izleyicileri görsel açıdan yormamak ve hareketlendirip güne dinç bir Ģekilde 

baĢlanmasını sağlamak adına dekorda kırmızı, gri ve beyaz renkler dengeli bir 

Ģekilde kullanılmıĢtır. Zemin pleksi kaplamadır ve haber kürsüsü iki kademeli 

platformun üzerine yapılmıĢtır. Platformun alt basamağı parlak kırmızı pleksi, ikinci 

basamağı parlak beyaz pleksi kaplamadan yapılmıĢtır. L Ģeklinde tasarlanan spiker 

masası, zeminle aynı malzemelere sahiptir. Üst tablası kırmızı pleksi, bütün bir 

Ģekilde platforma inen ayakları beyaz, ıĢık geçiren pleksiden imal edilmiĢtir. 

Masanın üst tablasındaki kırmızı pleksi, sol tarafta masanın bitiminden kırılıp, 

zemine basmaktadır.  
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ġekil 4.23. Kanal D Günaydın Programı, 2011 [41]. 

 

 Arka panolarda, mdf üzeri kaplama uygulanmıĢtır. Sağda ve solda farklı 

yüksekliklerde iki büyük ekran konulmuĢtur. Masanın tam arkasında kalan kısmında 

ise L Ģeklinde led ekran yapılmıĢtır. Spiker odaklı çekimden çok, geniĢ açılı çekim 

yapıldığından dekorun tamamı haber çekimi sırasında sık sık izleyici tarafından 

görülmektedir.  

 

 

ġekil 4.24. Kanal D Günaydın Programı, ġubat 2013 [42].  

 

 Ekranların üzerinde 3 kademeden oluĢan ve bu kademeler arasında kırmızı 

ıĢık ile yapılıĢ gizli led aydınlatmalar yapılmıĢtır. Bu da dekordaki bütünlüğü 

sağlamıĢtır. Kırmızının yoğun kullanılma sebebi, sabah erken saatte programın 

baĢlıyor olmasıdır. Kırmızı renk, insana hareketlilik katmakta ve dikkat çekmektedir. 
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Program sabah izleyicisine yönelik olduğundan, dekor bütünüyle, daha yalın ve sade 

bir görünüm yaratma çabasıyla tasarlanmıĢtır.  

 

 

ġekil 4.25. Kanal D Günaydın Programı, 2011 [43]. 

 Öğlen haberlerinin, özet Ģeklinde 15 dakikada sunulduğu Gün Arası 

programı, oldukça kısa bir zaman dilimini kapsadığı için, bu program için ayrı bir 

stüdyo ya da dekor kurulmamıĢtır. Bu haber programının arkasında açık ofisin ve 

çalıĢanların bulunduğu çalıĢma ortamı yer almakta ve ekrana da tüm gerçekliği ile 

yansımaktadır Bu nedenle stüdyonun tamamı hiç gösterilmemektedir ve sadece 

spiker odaklı yakın bir çekim yapılmaktadır.  

 

 

ġekil 4.26. Kanal D Gün Arası Programı, Mayıs 2012 [44]. 
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 Kanal D'nin ana haber bülteni dekoru, diğer iki haber programı dekorlarından 

farklı olarak tasarlanmıĢtır. Siyah ve mavinin ağırlıklı olduğu dekor küçük bir 

stüdyoya kurulmuĢtur. Stüdyoda sadece ana haber bültenin yapıldığı programın 

dekoru bulunmaktadır. Kanal D'nin logosu, dekora da iĢlenmiĢtir. Diğer kanallar 

genellikle logolarını led ekranlarda verirken, Kanal D‟de zeminde beyaz daire üzeri 

mavi nokta Ģeklinde bir platform yapılmıĢtır. Genel zeminde, bütün stüdyolarda 

kullanıldığı gibi parlak epoksi kullanılmıĢtır. Kanalın logosunun yarım ay Ģeklindeki 

kısmı zeminde siyah platform olarak tasarlanmıĢtır. Spikerin masası da aynı formda 

mdf kaplama üzeri cam olarak imal edilmiĢtir.  

 

 Dekorun geneli, logodan esinlenerek yuvarlak hatlardan oluĢmuĢtur. Arka 

panoda 3 adet ekran bulunmaktadır. Bu ekranlar kameranın spikeri çekeceği her 

noktada, spikerin arkasının dolu görünmesini sağlamakta ve haberlerin akıĢını 

göstermektedir.  

 

 

ġekil 4.27. Kanal D Ana Haber Bülteni, Mayıs 2014 [45].  

 

 Sağ ve sol ekranların yanlarına birbirine paralel, farklı uzunlukta, aynı 

geniĢlikte pleksiden ıĢık kutuları yapılmıĢtır. Dekora hareket katma amacıyla yapılan 

bu ıĢık kutuları zemindeki yansıma ile birlikte farklı bir efekt ortaya çıkarmıĢtır. 
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ġekil 4.28. Kanal D Ana Haber Bülteni, Ocak 2014 (Özge TaĢtan arĢivi). 

 

 Dekorda arka pano, kameranın görüĢ alanına girmeyen yerde bitirilmiĢtir. 

Böylece dekorun, stüdyodaki tüm duvarları kaplamadığı, yalnızca ekran 

görüntüsünde yer alan kısımlarda dekorların yer aldığı görülmektedir.  

 

 

ġekil 4.29. Kanal D Ana Haber Bülteni, masa arkası, Ocak 2014 (Özge TaĢtan 

arĢivi). 

 

 

Spikerin tam karĢısında haber takibi için monitörler ve aynı zamanda iki adet 

prompter bulunmaktadır. Ayrıca, spikerin önünde masanın cam tablasının altında iki 

adet küçük ekran bulunmaktadır. Dekorun tamamı, haber çekimi sırasında sık sık 

görülmektedir. Dekorun bittiği noktalarda arka duvarın izleyici tarafından 
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görünmemesi için geniĢ açı çekim yapan kameralar belirli noktalarda sabit bir Ģekilde 

çekim yapmaktadır.   

 

 

ġekil 4.30. Kanal D Ana Haber Bülteni aydınlatması [46].  

 

 Dekorun genel aydınlatması, 36 adet projektörle sağlanmaktadır. Projede, 

yeni sistemin enerji sarfiyatı bir adet Halojen Fresnel projektörün enerji tüketiminden 

daha az miktardadır. Ayrıca kullanılan aydınlatma türünde, açığa çıkan ısı miktarı 

aynı oranda düĢürüldüğü için soğutma için harcanan enerji miktarı da önemli oranda 

azalmaktadır [47].    

 

 Gün içerisinde 3 ayrı haber programı yapan Kanal D, her program için ayrı 

stüdyo kullanmaktadır. Sabah programı olan Günaydın‟ın stüdyosu, akĢam sunulan 

Ana Haber Bülteni stüdyosundan daha çağdaĢ çizgilere sahipken, Gün Arası 

programı hepsinden farklı olarak aslında özel bir dekora sahip değildir. AlıĢılagelmiĢ 

arka fonların kullanılmadığı, açık ofisin içerisinde yakın plan spikerin çekildiği bir 

program ile öğle haberleri izleyiciye aktarılmaktadır. Kullanılan son teknoloji 

kulaklık ve mikrofonlar sayesinde izleyici spikerin sesini net olarak algılarken, 

arkada yer alan ofis ortamındaki gürültü ekrana yansımamaktadır.   
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4.3. Tematik Haber Kanallarının Haber Stüdyolarının Mekansal Özellikleri  

  

 Türkiye'de tematik olarak adlandırılan ilk haber kanalı NTV olmuĢtur. 2002 

yılından itibaren DoğuĢ Holding'e ait olan bu kanal, bütün gün ekonomi, hava 

durumu, piyasa, güncel haberler vb. türdeki haberleri izleyiciye aktarmaktadır. Bu 

nedenle, kanalın sahip olduğu tüm stüdyolar tamamen haber sunumları için dekore 

edilmiĢtir. Çekimler, DoğuĢ Holding'in Ġstanbul ġiĢli'de ki binasında yapılmaktadır. 

DoğuĢ Holding'e ait olan bir diğer kanal olan CNBC-e, tıpkı NTV gibi tematik bir 

kanaldır ve onun da stüdyoları aynı binada yanyana bulunmakta ve o stüdyolarında 

sırt sırta verilmiĢ iki ayrı teknik mekanları bulunmaktadır. Bu iki tematik kanalın 

stüdyoları da, Star TV'nin de haber stüdyolarını tasarlamıĢ olan Eric Ulfers 

tarafından tasarlanmıĢtır.  Bu bağlamda, tematik kanallar olarak; birbirinden farklı 

yayın özelliklerine sahip olan iki farklı kanal olmaları ve ulusal kanal örneklerindeki 

gibi aynı tasarımcının elinden çıkmıĢ olmaları ve bütünleĢik bir stüdyo özelliği 

göstermeleri nedeniyle, NTV ve CNBC-e kanalları haber stüdyoları ele alınmıĢtır.  

 

ġekil 4.31. NTV ve CNBC-e haber stüdyoları planı [48].  

 

 NTV ve CNBC-e haber stüdyoları, ortada yer alan bir teknik alanın her iki 

yanında bağımsız olarak konumlandırılmıĢlardır. Ortadaki teknik alanda, her bir 
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stüdyo için ayrı olmak üzere iki teknik oda yer almaktadırlar. Bu bağlamda, stüdyo 

planlarından da anlaĢıldığı üzere, aslında her iki stüdyo bir arada düĢünülmüĢ ve 

bütüncül bir yaklaĢımla tasarlanmıĢlardır. Her bir stüdyonun, bu teknik mekanlar ile 

olan ortak yüzeyi, duvar yerine cam kullanılarak ĢeffaflaĢtırılmıĢtır; böylece haber 

stüdyosu ile teknik mekan arasında görsel iliĢki sağlanmıĢtır. Her iki stüdyoda 

bulunan farklı dekorlar, bu görsel iliĢki dikkate alınarak, engellemeyecek biçimde 

stüdyo mekanı içerisine konumlandırılmıĢtır. Diğer taraftan, her iki stüdyonun 

birbirinden ayrı bir giriĢi bulunmaktadır. Benzer biçimde, teknik odalarında bağımsız  

giriĢleri bulunmakta ve söz konusu görsel iliĢki dıĢında stüdyolar ile bu teknik alan 

arasında herhangi bir geçiĢ sağlanmamaktadır.  

 

 Bu doğrultuda Ulfers, her iki stüdyonun tasarımında Ģeffaflığa önem vermiĢ 

ve bu Ģeffaflığı cam ve ona strüktür oluĢturabilmesi için çelik kullanarak sağlamıĢtır. 

Stüdyolarda, yüksek tavanlı ve ferah bir ortam oluĢturmuĢtur. Yüksek camlar, 

aydınlatma üniteleri ve geniĢ düz ekranlar sayesinde yüksek olan stüdyo daha da 

yüksek ve ferah görünmüĢtür. Yaptığı tasarımla, Newscast Studio'nun düzenlediği, 

2011 yılının en iyi seti yarıĢmasında kanalın birincilik ödülünü kazanmasını sağlayan 

Eric Ulfers, tasarım konseptini Ģöyle ifade eder: “Ön bilgi çok iyi hazırlanmıĢtı, 

genel anlamda dergi, radyo ve televizyon gibi etkili editöryel alanların birleĢmesi 

fikrinden oluĢuyordu. Hepsi aynı yerde bir arada toplansa ne olurdu? Nasıl 

görünürdü? "ġeffaf" gibi kelimelerin geçtiğini de hatırlıyorum. Sadece özgür bir 

kuruluĢ gibi gözükmektense imtiyaz hakkına sahip olduklarının bilinmesini de 

istediler. Çünkü bir radyonun kalitesi televizyon kanalının kalitesini etkiliyor. Hepsi 

birbirine bağlı durumda. Acaba hepsinin bir araya gelmiĢ halini hiç gören var mı?" 

[49].     
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ġekil 4.32. NTV Haber Stüdyosu, Aralık 2011 [51]. 

 

Gün boyu haber yayını yapan NTV'de haber, spor, ekonomi gibi bültenler her 

yarım saatte bir aynı stüdyoda fakat farklı dekorlarda yayın yapmaktadır. Stüdyo 264 

m
2 

olup, dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Stüdyonun giriĢ kapısının tam karĢısında 

dairesel hatlara sahip, üzerinde led ekranların bulunduğu ve haber sunumu sırasında 

spikerin arkasında fon oluĢturan bir ünite bulunmaktadır. Bu ünitenin karĢısına 

stüdyonun merkezinde bulunan haber kürsüsü konumlandırılmıĢtır. Plandan 

anlaĢıldığı üzere bu kürsü tekerlekli yapıya sahip olup, istenildiği takdirde yeri 

değiĢtirilebilmektedir. Stüdyoda bulunan bir diğer dekor ünitesi ise haber kürsüsünün 

karĢı çaprazında bulunan Ekonomi, Hava Durumu gibi programların sunumu için 

tasarlanmıĢ bir dekor ünitesidir. Dikdörtgen stüdyoya karĢılıklı yapılmıĢ dairesel 

formdaki led ekran arka fonları farklı bir estetik katmıĢtır. NTV stüdyolarında da, 

TRT Ankara stüdyolarında olduğu gibi, büyük bir stüdyo içerisinde birkaç farklı 

dekor oluĢturularak gün içerisinde yapılan programların çekimi kolaylaĢtırılmıĢtır 

[50].    
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ġekil 4.33. NTV Haber Stüdyosu planı, Aralık 2011 [52]. 

 

 Dekorda ağırlı olan renk gridir, fakat led ıĢıklar ile istenildiği zaman bazı 

bölgeler mavi ve kırmızı olarak renklendirilmektedir. Stüdyoda, tekerlekli ve yönü 

değiĢtirilebilen iki basamaklı, ön alında pleksiden ıĢık kutusu bulunan bir platform 
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tasarlanmıĢtır. Bu iki basamaklı platform üzerine monte edilen spiker masası, 

minimal tarzda tasarlanmıĢ ve sadeliği ile ön plana çıkmaktadır. Dikdörtgen hatlara 

sahip olan masa, metal kromaj ayaklar ve ön panel de bulunan 20 mm kalınlığında 

Ģeffaf temperli cam ile taĢınmaktadır. Platform ve masanın ön alınlarında, 

birbirlerine paralel Ģekilde tasarlanan 6 mm kalınlığında pleksiler bulunmaktadır. Bu 

pleksiler beyaz, kırmızı, mavi ıĢık vermektedir. Masanın yüzeyi 40 mm kalınlıkta 

Ģeffaf akrilikten yapılmıĢtır. Arka panoların, bir kısmı, ıĢıklı panel olarak yapılmıĢtır, 

bir kısmı ise temperli camla tasarlanmıĢtır. Bunun yanı sıra arka panolarda görseller 

ve manĢetler için birçok ekran bulunmaktadır. Ana haber bülteninde spiker önce 

masanın tam arkasında bulunan büyük led ekranda haber özetlerini sunmaktadır. 

Sonrasında ise masasına geçip haber sunmaya devam etmektedir. Kamera (jimmy 

jib), haber VTR‟lerine girer ve çıkarken sık sık geniĢ açılı çekim yapmaktadır; bu 

çekimler esnasında stüdyoda haber masası arkasında kalan dekor ünitelerinin, led 

ekranların tamamı zaman zaman görünmektedir.  

 

 

ġekil 4.34. NTV Haber Stüdyosu masa detayı, Aralık 2011[53].  

 

 Dekorda, yaratılmak istenilen etkiye göre, dekorun büyük bir kısmını 

kaplayan ıĢık panelleri sayesinde renk değiĢimi yapılabilmektedir. 
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ġekil 4.35. NTV Haber Stüdyosu, Aralık 2011 [54]. 

 

 

ġekil 4.36. NTV Haber Stüdyosu, Aralık 2011 [55]. 

 

 Stüdyolarda tümüyle led aydınlatma kullanılmıĢtır ve bu konuda Türkiye'de 

bir ilki gerçekleĢtiren NTV ve CNBC-e kanalları, aynı zamanda led kullanımı 

sayesinde hem enerji tüketimini 1/5‟e indirmiĢtir, hem de böylece açığa çıkan ısı 

miktarı aynı oranda düĢürüldüğü için soğutma için harcanan enerji de önemli oranda 

azalmıĢ olmaktadır [55].  

 Tavanlarda da led aydınlatmadan yararlanılmıĢ ve ıĢıklı paneller yapılmıĢtır. 

Kameranın ekrana kaliteli bir görüntü yansıtması açısından led aydınlatmalardan 



140 
 

yapılan ıĢıklı paneller yeterli olmadığı için, bunun yanı sıra, haber kürsüsün 

bulunduğu kısımda tavanda spot aydınlatmalar kullanılmıĢtır. 

 

 

ġekil 4.37. IĢıklı tavan panelleri, Aralık 2011[56].  

 

 Hava durumu, spiker masasının arkasında bulunan büyük led ekrandan, 

izleyiciye aktarılmaktadır. Bununla birlikte, Güne BaĢlarken programında, gazete 

manĢetlerini okumak için spiker, bu ekrandan faydalanmaktadır. Bu büyük ekranın 

önünde, spiker ayakta sunum yapmaktadır. Bu sırada, kamera geniĢ bir planda çekim 

yapmakta ve hem led ekranın tamamı hem de stüdyo mekanı ekrana yansımaktadır.  
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ġekil 4.38. Hava Durumu, Aralık 2013 [57]. 

 

 

ġekil 4.39. Güne BaĢlarken programı, Aralık 2013 [58]. 

 

 Ekonomi Notları ve Gece Bülteni programları, yine aynı stüdyo içerisinde 

bulunan bir diğer standta çekilmektedir. Bu stand, 99 cm yüksekliğinde, 100 cm 

uzunluğunda, 44 cm geniĢliğinde tasarlanmıĢtır. Metal kaplama üzeri 25 mm 

kalınlığında camdan yapılan standa, dik Ģekilde konumlandırılmıĢ ve tavanda ki ıĢık 

kutularına kadar uzanan ve üzerine 3 adet led ekran konulan bir panel yapılmıĢtır. Bu 



142 
 

stand, kimi zaman ayakta kimi zaman ise eklenen oturma elemanları ile oturarak 

sunum yapılabilmektedir. Standın üst tablasının, zemine oturan ayak kısmına göre iki 

yanında 11 cm daha geniĢ olması, bar taburesi biçimindeki oturma elemanlarının 

kullanılmasına olanak tanımaktadır. Böylece, bir tarafta spiker tam karĢısında ise 

konuk konumlanabilmektedir. 

 

 

ġekil 4.40. Hava Durumu ve Güne BaĢlarken programı, Mart 2013 [59] [60]. 

 

 

ġekil 4.41. Standın detay çizimi, Aralık 2014 [61].  
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 DoğuĢ Gruba ait olan bir diğer tematik kanal CNBC-e, Star TV ve NTV ile 

aynı binada bulunmaktadır. Eğlence ve ekonomi kanalı olarak adlandırılan kanalın 

yayın akıĢı, diğer kanallara göre daha farklıdır. Gündüz ve akĢam kuĢağı olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Gündüz, yayın formatını CNBC Amerika'dan alan kanal, iĢ dünyasının 

bilgi ihtiyacını, uzman kadrosu ve aldığı konuklar ile karĢılamaktadır. Aynı zamanda 

ekonomi ve piyasa haberleri de gündüz kuĢağında sıkça yer almaktadır. Türkiye'nin 

ilk finans ve iĢ kanalıdır. AkĢam kuĢağı yayınında farklı bir kimliğe sahip olan kanal, 

dünyaca izlenen yabancı dizileri ve filmleri Türkçe alt yazı ile ekrana getirmektedir.  

 

 

ġekil 4.42. CNBC-e stüdyosu, Aralık 2014 [62]. 

 

 Stüdyoda hakim olan renk mavidir. Fakat kullanılan led aydınlatmalar ile 

istenildiği zaman renk değiĢikliği yapılabilmektedir. 212 m
2 

alana kurulan dekor, 

yuvarlak hatlara sahip olarak tasarlanmıĢtır. Zemin döĢemesi, spiker masası ve bu 

ikisine bütünlük sağlayan tavan detayı tamamen dairesel hatlardan oluĢmuĢtur. 

Stüdyonun bazı yerlerinde ahĢap kullanımı ile ortama sıcaklık katılmıĢtır. NTV'de 

olduğu gibi bu stüdyoda da büyük led ekranlar kullanılmıĢtır. Spiker masası, 
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stüdyonun orta hattında bulunmakla birlikte her yeri konuk ve spiker için 

kullanılabilir nitelikte yapılmıĢtır.  

 

 

ġekil 4.43. CNBC-e haber stüdyosu planı, Aralık 2014 [63].  

 

 Diğer haber kanallarından farklı olan formatı nedeni ile, CNBC-e'nin haber 

masası daha farklı tasarlanmıĢtır. Ġç çapı 210 cm, dıĢ çapı 257 cm olan masanın bir 
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kısmı sirkülasyon için açık bırakılmıĢtır. Ortada, tekerlekli ayağa sahip 81 cm 

çapında, haberin sunulacağı, konukların oturacağı kısma doğru yaklaĢtırılabilen 

yuvarlak bir masa mevcuttur. Bu dekorda iki adet karĢılıklı platform bulunmaktadır. 

Bu platformların ikisi de 2 basamaklıdır fakat farkları boyutlarıdır. Bir platform daha 

geniĢ olup, daha çok konuk alabilmek için tasarlanmıĢtır. Her konuğun önünde led 

monitörler, bu monitörlerin üzerinde ise 25 mm kalınlığında temperli cam 

bulunmaktadır. Spikerin önünde ise 47 cm geniĢliğinde buzlu akrilik yüzey kaplı, led 

aydınlatmalar ile aydınlatan ıĢıklı kutu olarak tanımlanabilecek bir dekor ünitesi 

vardır. 

 

 

ġekil 4.44. CNBC-e Finans Cafe programı dekoru, Ağustos 2012 [64]. 

 

 Kamera açılarına göre ayarlanmıĢ ve konukların tam arkasında kalan, etrafı 

ıĢıklı panolarla çerçevelenmiĢ led ekranlar bulunmaktadır. Aynı zamanda geniĢ 

platformun olduğu kısımda, konukların solunda kalan ahĢap kaplama üzeri 10 adet 

küçük ekranın bulunduğu ve spikerin bazı durumlarda haberi oradan anlattığı bir 

pano bulunmaktadır. AhĢap pano ve ekranlar arasında belli oranda bir mesafe 

bırakılarak, ekranların arkasına gizle led aydınlatma yapılmıĢtır. Derinlik hissi veren 

ve ekranları ahĢaptan ayıran bu led ıĢıklarda, istenildiği zaman renk değiĢikliği 

yapılmaktadır. 
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ġekil 4.45. CNBC-e Geri Sayım programı dekoru, Temmuz 2012 [65].  

 

 

ġekil 4.46. CNBC-e Geri Sayım programı dekoru, Ocak 2012 [66].  

 

 Dekora bütünlük katması için farklı bir tavan detayı yapılmıĢtır. Masanın 

üzerine ortası delik, büyük bir isimlik tasarlanmıĢtır. Halka ıĢık kutusu olarak 

tanımlanabilecek baĢlık, 40 cm derinliğinde, 147.2 cm uzunluğunda iç yüzeyi mdf 

panel olarak imal edilmiĢ bir dekor ünitesidir. Üzerinde, pleksiden ıĢıklı kutular ile 

"CNBC-e" yazısı yazılmıĢtır. Halkanın hem iç kısmı hem de dıĢ kısmında kanalın 

ismi yazmaktadır.   
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ġekil 4.47. Halka ıĢık kutusunun ön görünüĢü, Aralık 2011 [67].  

 

 

ġekil 4.48. CNBC-e stüdyosu, Aralık 2011 [68].  

  

 BütünleĢik bir yapıya sahip olan NTV ve CNBC-e tematik kanallarının 

stüdyolarının her ikisi de geniĢ açı çekime müsait olarak planlanmıĢtır. Her iki 

stüdyoda da haber kürsüleri hareketli olup, istenildiği takdirde kendi etrafında 

döndürülebilmektedir. Bu sayede program içeriğine uygun olarak arka fon değiĢmiĢ 

gibi görünmekte ve izleyici üzerinde farklı bir dekorda haber sunuluyormuĢ etkisi 

yaratılmaktadır. Her iki stüdyonun aydınlatması ile Türkiye‟de bir ilk gerçekleĢtirmiĢ 

ve stüdyoda tamamiyle led aydınlatma kullanmıĢtır.  
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5. DEĞERLENDĠRME–SONUÇ 

 

 

 GeniĢ kitlelere hitap edebilme özelliğine ve iletiĢim araçları içerisinde önemli 

bir yere sahip olan televizyon, insanların birbirleri ile iletiĢim kurabilme çabaları 

üzerine icat edilmiĢ teknolojik bir ürün olup, ülkemize 1960'lı yıllarda giriĢ 

yapmıĢtır. Böylece, o döneme kadar Türkiye'deki ve dünyadaki geliĢmelerden radyo 

sayesinde bilgi alan dinleyici kitlesi, artık haberleri televizyondan izlemeye 

baĢlamıĢtır. Zamanla televizyonun, insan hayatında büyük önem taĢır hale gelmesi 

ile televizyon yapım sektörü geliĢmiĢ ve 22 yıl tek bir kanal izlenen Türkiye'de, 

1990'lı yıllarda baĢka kanalların da açılması ile televizyon dünyasında rekabet ortamı 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. OluĢan bu rekabet sonucu, kanallar izlenme oranlarını 

arttırmak için, izleyiciye aktarılan görüntünün yani programların yapıldığı stüdyonun 

görsel niteliklerine daha fazla önem vermeye baĢlamıĢtır. GeliĢen televizyon 

sektöründe fark edilmiĢtir ki; insanlar haber programlarını diğer programlara oranla 

daha çok izlemeyi tercih etmektedir. Bu nedenle zaman içerisinde tematik haber 

kanalları da sektöre giriĢ yapmıĢtır ve bunun sonucunda, izleyicilerin izleme oranının 

yüksek olduğu haber programlarının dekoruna ayrı bir önem verilmeye baĢlanmıĢtır.  

 

Ġzleyiciye iletilmek istenen bilginin, iletilme biçimi nasıl kendine özgü bir 

mesaj taĢıyorsa, iletimin yapıldığı stüdyonun tasarımı da kendine özgü bir mesaj 

taĢımaktadır. Bu bağlamda, haber stüdyo dekoru izleyici ve sunulan haber için 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu program türüne ve diğer program türlerine en uygun 

ve en doğru olan stüdyo tipi, iç mekanı kare veya dikdörtgen formlu olanıdır. 

Böylece, dikdörtgen veya kare mekan içerisinde, gridal formlu sistemler 

oluĢturularak birden fazla program için farklı bölümler düzenlebilmekte ve bu 

bölümler de birbirinden ayrı biçimlerde mekan içerisinde konumlandırılabilmektedir.   
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KANALLAR TRT STAR KANAL D NTV CNBC-e 

YAYIN-MEKAN 
TİPOLOJİSİ 

TEK STÜDYODA ÇOKLU DEKOR 
TEK 
STÜDYODA 
TEK DEKOR 

ÇOKLU STÜDYODA ÇOKLU 
DEKOR 

TEK STÜDYODA ÇOKLU DEKOR 
(CNBC-e ile bütünleşik stüdyo) 

TEK STÜDYODA 
TEK DEKOR 
(NTV ile 
bütünleşik 
stüdyo) 

DEKOR SAYISI DEKOR 1 DEKOR 2 DEKOR 3 DEKOR 4 DEKOR DEKOR 1 DEKOR 2 DEKOR 1 DEKOR 2 DEKOR 

A
R

K
A

 F
O

N
 

Renk Beyaz Gri 
Kırmızı- 
Gri 

Gri Gri Gri Mavi 
Beyaz- 
Gri 

Beyaz- 
Gri 

Beyaz- 
Gri- 
Kahverengi 

Malzeme - 
Mdf- 
Lake  
Kaplama 

Mdf- 
Lake Kaplama 

- Pleksi 
Mdf Üzeri 
Kaplama 

Pleksi 
Pleksi- 
Cam 

Pleksi- 
Cam 

Pleksi- 
Cam- 
Ahşap 

Teknoloji Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran Led Ekran 

Form Dikdörtgen 
L- 
Dikdörtgen 

L- 
Dikdörtgen 

Dairesel 
L- 
Dairesel 

L Dairesel Dairesel Dikdörtgen Dairesel 

D
EK

O
R

 

Renk Gri 
Gri- 
Mavi 

Gri- 
Mavi 

Gri- 
Mavi 

Gri- 
Siyah 

Kırmızı- 
Beyaz 

Siyah- 
Beyaz 

Gri- 
Beyaz 

Gri 
Gri- 
Beyaz 

Malzeme Keten 

Mdf- 
Pres Lake-
Polyester- 
Cam-Akrilik 
Levha 

Mdf- 
Pres Lake-
Polyester- 
Cam-Akrilik 
Levha 

Mdf- 
Cam 

Mdf- 
Pres Lake- 
Cam 

Mdf- 
Pres Lake- 
Pleksiglas 

Mdf Üzeri 
Kaplama- 
Cam 

Cam- 
Pleksi- 
Akrilik 

Mdf- 
Metal 
Kaplama- 
Cam 

Cam- 
Pleksi- 
Akrilik 

Teknoloji - Led  Monitör 
Led 
Monitör 

Led 
Monitör 

Led 
Monitör 

Led 
Monitör 

Led 
Monitör- 
Telefon 

Led 
Monitör 

Led 
Monitör 

Led 
Monitör 

Form L Dikdörtgen L Üçgen Üçgen L Dairesel Dikdörtgen Dikdörtgen Dairesel 

ZE
M
İN

 
D
Ö
ŞE
M
E 

Renk Siyah 
Kırmızı- 
Gri- 
Siyah 

Gri- 
Kırmızı- 
Kahverengi 

Mavi- 
Gri 

Siyah- 
Gri 

Kırmızı- 
Gri- 
Beyaz 

Siyah- 
Beyaz- 
Mavi 

Siyah- 
Beyaz- 
Gri 

Siyah- 
Beyaz- 
Gri 

Gri- 
Siyah- 
Kahverengi 

Malzeme Epoksi 
Epoksi- 
Pleksiglas 

Epoksi- 
Laminat Parke 

Epoksi 
Epoksi- 
Cam 

Epoksi- 
Pleksiglas 

Epoksi Epoksi Epoksi 
Epoksi- 
Laminat Parke 

A
Y

D
IN

LA
TM

A
 

Dekor Led armatür Led armatür Led armatür 
Led 
armatür 

Led 
armatür 

Led 
armatür 

Led 
armatür 

Led armatür Led armatür Led armatür 

Genel 
Led armatür - 
Spot 

Led armatür - 
Spot 

Led armatür - 
Spot 

Led 
armatür - 
Spot 

Led 
armatür- 
Spot 

Led 
armatür 

Projektör Led armatür Led armatür Led armatür 

Tablo 5.1. Örnek haber stüdyolarının mekansal analizleri. 
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Bu bağlamda, ayrıntılı olarak mekansal incelemeleri yapılmıĢ olan 

TRT, Star TV, Kanal D, NTV ve CNBC-e kanalları haber stüdyoları, 

kanalların sahip oldukları yayın ilkelerine ve bununla bağlantılı olarak yayın 

akıĢları içerisinde bulunan haber bülteni sayısına bağlı olarak birbirinden 

farklılık göstermektedir. Stüdyoların her biri dikdörtgen formda olmalarına 

rağmen, kimi stüdyo mekanının yalnızca bir bülten için dekor; kimi stüdyo 

mekanının ise farklı haber bültenleri için farklı dekorlar içerdiği 

görülmektedir. Bu durum da, stüdyoların mekansal niteliklerinin birbirinden 

farklılık göstermesine ve farklı stüdyo tipolojilerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur. Bu farklı tipolojileri ifade edebilmek için, her biri için 

farklı tanımlamalar geliĢtirilmiĢtir. 

 

Bu doğrultuda, TRT haber stüdyolarında, bir stüdyo mekanında gün 

içerisinde farklı zaman dilimlerinde yayın yapan 4 farklı dekor yer 

almaktadır. Bu dekorlar, birbirinden duvarlar gibi katı sınırlar ile 

ayrılmadıkları için, hiçbir zaman eĢzamanlı yayın yapılmamaktadır. Bu 

stüdyo biçimleniĢi mekansal olarak tariflemek amacıyla, “tek stüdyoda 

çoklu dekor” tanımlamasıyla adlandırılmıĢtır. Star TV‟de ise, kanalın yayın 

politikası bağlamında haber bülteni gün içerisinde yalnızca Ana Haber 

Bülteni adıyla bir kez gerçekleĢtirildiği için, bir stüdyo bulunmaktadır. Bu 

stüdyo, söz konusu haber bülteni dıĢında baĢka bir program için 

kullanılmamakta ve stüdyo mekanını baĢka bir programla 

paylaĢmamaktadır. Dolayısıyla, bu tip stüdyolar “tek stüdyoda tek dekor” 

olarak nitelendirilmiĢlerdir. Kanal D televizyonunda ise, farklı haber 

bültenleri birbirinden farklı stüdyolarda gerçekleĢtirilmektedir. Aslında, 

tıpkı Star TV gibi tek stüdyoda tek dekor biçimi benimsenmiĢse de, birden 

fazla haber bülteni için ayrı stüdyoların yapılmıĢ olması nedeniyle, bu 

mekansal biçimleniĢe “çoklu stüdyoda çoklu dekor” tanımlaması 

getirilmiĢtir. Bunun bir diğer nedeni de, her ne kadar ayrıĢmıĢ bir dekora 

sahip olmasa da, Öğle Bülteni gibi programların da aynı stüdyoda yayın 

yapmasıdır. Diğer taraftan, NTV ve CNBC-e kanalları haber stüdyoları 

“bütünleĢik stüdyo” olarak adlandırılmıĢtır. Bunun nedeni ise, her iki kanal 
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birbirinden ayrı stüdyolarda yayın yapmalarına rağmen, ortak bir teknik 

alanı kullanmalarından dolayı, aslında birarada düĢünülerek tasarlanmıĢ 

olmalarıdır. Diğer taraftan, her bir kanalın stüdyosu kendi özelinde ele 

alınacak olursa, NTV stüdyosunda eĢzamanlı yayın yapılmayan birden fazla 

haber bültenine ait dekor bulunduğu için aynı zamanda “tek stüdyoda çoklu 

dekor”, CNBC-e stüdyosunda yalnızca bir bülten için bir dekor yer aldığı 

için “tek stüdyoda tek dekor” olarak da nitelendirilebilir. 

 

Bu doğrultuda, Star TV‟nin ana haber stüdyosu, yalnızca ana haber 

bülteni için kullanılmakta ve stüdyoda baĢka bir dekor ya da özel alan yer 

almamaktadır. Ancak TRT‟nin haber stüdyoları, ana haber bülteninin 

yanısıra Derin Analiz, Türkiye Ajansı, Dünya Turu, Hava Durumu gibi ve 

NTV‟nin ana haber stüdyosu Ekonomi Notları, Gece Bülteni, Hava Durumu 

gibi baĢka programlar için de kullanılmaktadır. Bu durumda, büyük bir 

stüdyo mekanın içerisinde her program için ayrı alanlar ayrıldığı ve farklı 

dekor uygulamaları gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Ancak yine de, bu 

farklı dekorları birbirinden ayıran özelleĢmiĢ katı sınırları bulunmaması 

önem taĢımaktadır. Dekorlar mekan içerisine dağılmıĢ gibi görünse de, her 

birinin aydınlatma, kamera sirkülasyonu vb. gibi detayları ayrı olarak 

düĢünülmüĢtür.  

 

 Diğer taraftan, televizyon programlarındaki haber dekor 

uygulamaları, kendine özgü kural ve farklılıkları bulunan yaklaĢımlar 

gerektirmektedir. Estetiğin, tekniğin ve maddiyatın ön planda olduğu 

televizyon dekorunda, iĢlevsellik ikinci sıraya konulmaktadır. Stüdyo 

dekoru kolay değiĢebilir, esneklik kriterlerine uygun ve aynı zamanda 

teknik cihaz ve ekipmanlar açısından tam donanımlı olmak zorundadır. 

Haber stüdyolarında kurulan dekorun, rahat sökülüp tekrar kurulması, 

modüler olması, kaldırılmak istendiğinde sökülen parçaların depoda yer 

tutmayacak Ģekilde tasarlanması ve gerektiği zamanlarda birden fazla 

programın ardarda çekimi için stüdyonun rahat kullanımının sağlanması 

gerekmektedir. Bunların yanı sıra arka fon görüntüsünün rahat 
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değiĢebilmesi ve aydınlatma düzeninde değiĢiminin de esneklik payı 

olmalıdır. Bütün bunları yaparken dekorun stüdyoya uyumuna dikkat 

edilmeli ve bütünlüğü bozmadan düĢünülüp tasarlanması gerekmektedir.  

 

Bu doğrultuda, incelenen tüm haber stüdyoları dekorlarında arka fon 

olarak led ekranların kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Ancak, arka fonların 

formları her stüdyoda farklılık göstermektedir. Kimi stüdyoda dikdörtgen, 

kimi stüdyoda ise dairesel formlu arka fonların kullanıldığı görülmektedir. 

Benzer biçimde bu arka fonun malzemeleri ve renkleri de birbirinden 

farklılık göstermektedir. Arka fonda gri ve mavi renkler daha yaygın olarak  

kullanılmalarına rağmen, bazı stüdyolarda kırmızı ve kahverengi gibi diğer 

renklerin de kullanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan arka fonların, daha 

çok mdf, lake, pleksi, cam gibi malzemelerden üretildiği tespit edilmekte, 

kimi örneklerde bu malzemelerin yanısıra ahĢap malzemeler de 

kullanılmıĢtır. 

 

Bu bağlamda, TRT haber stüdyolarında bulunan iki dekorda, arka 

fonda bulunan led ekranların etrafında malzeme olarak mdf ve lake kaplama 

kullanmıĢ ve bu dekorlarda arka fon gri ve kırmızı renkli olarak; led ekran 

dıĢında birĢey kullanılmayan diğer iki dekorda ise arka fon beyaz ve gri 

renkli olarak tasarlanmıĢtır. Stüdyodaki dekorun arka fonu dikdörtgen 

formunda olup, diğeri dairesel Ģekilde tasarlanmıĢtır. Star TV‟nin L Ģeklinde 

ve dairesel formlu olan arka fonunda ise led ekran etrafında pleksiler 

kullanılmıĢ ve renk olarak gri tercih edilmiĢtir. Kanal D haber stüdyosunda 

bulunan dekorlardan birinde (Sabah Haberleri programı) L formlu arka fon 

mdf üzeri gri renkli kaplama kullanılmıĢken, diğer bir dekor (AkĢam 

Haberleri programı) mavi pleksi ve dairesel formda tasarlanarak dekorun 

bütünlüğü sağlanmıĢtır. NTV stüdyolarında bulunan iki dekor birbirinden 

farklı iki formda ancak aynı malzemeler ile tasarlanmıĢtır. Biri dairesel, 

diğeri dikdörtgen formdan olan bu iki arka fonda da malzeme olarak pleksi 

ve cam, renk olarak ise gri ve beyaz tonları tercih edilmiĢtir. CNBC-e 

stüdyosundaki arka fonda, diğer tüm stüdyolardan farklı olarak pleksi ve 
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camın yanısıra ahĢap malzeme de kullanılmıĢ ve dairesel formda 

tasarlanmıĢtır. Dolayısıyla diğer stüdyolardan farklı olarak, arka fonda 

kullanılan renkler arasında kahverengi de bulunmaktadır.  

 

 Diğer taraftan, bir haber stüdyosunun en önemli parçalarından biri 

dekorlardır. Çünkü, çıplak gözle bakılan bir dekor ile kameradan görünen 

dekorda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu farklılıklar da, her ne kadar dekor 

baĢarılı bir biçimde tasarlanmıĢ ve uygulanmıĢ olsa da; kamera çekimlerinde 

bakıldığında tasarımcı, yönetmen, yapımcı ve doğal olarak sonrasında da 

izleyiciyi tatmin etmeyen, daha doğrusu görsel olarak rahatsız eden 

görüntülere yol açabilir. Bu nedenle, yeni tasarlanan ve izleyici önüne 

çıkacak olan dekora öncelikle mutlaka kamera gözünden bakılması ve 

deneme çekimi yapılması gereklidir. Yani dekor, son sonucuna kamera ile 

buluĢtuğunda ulaĢmaktadır. Ġzleyicinin televizyonda gördüğü görüntünün 

kalitesi, istenen etkiyi uyandırması, programın baĢarısını arttırmaktadır. 

Özellikle dekor rengi ve aydınlatmada, desen ve dokunun, kamerada 

rezonans yapmaması aynı zamanda fazla parlak veya karanlık görünmemesi 

dikkat edilmesi gereken konuların baĢında yer almaktadır. Bu bağlamda, 

haber programlarının dekorlarında genellikle aynı veya benzer malzemeler 

tercih edilmekle birlikte, bu malzemelerin kolay Ģekil alabilen, hafif ve 

modüler malzemeler olması önemlidir. Ayrıca, haber stüdyolarının sahip 

olmaları gereken akustik kaliteleri ile ilintili olarak, dekorlarda kullanılan bu 

malzemelerin akustik nitelikleri bağlamında seçilmesi ve bu 

malzemelerinnin dekorun bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olması da 

büyük önem taĢımaktadır. 

 

 Bu doğrultuda, incelenen örnek stüdyoların dekorlarında genellikle 

mdf, mdf üzeri pres veya lake kaplama, cam, pleksi ve akrilik gibi 

malzemelerin birarada kullnıldığı görülmektedir. Bu malzemelerin her biri 

modüler olarak kullanılabilmekte, bu durum da dekorların kolayca 

üretilebilmesini ve uygulanmasını sağladığı gibi, gerektiğinde üzerlerine led 

monitörlerin yerleĢtirilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Ġncelenen stüdyo 
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örneklerinde, yalnızca bir dekorun keten malzeme ile üretildiği tespit 

edilmiĢtir; zaten bu dekorda da led monitör yer almamaktadır. 

 

Diğer taraftan, genellikle görsel olarak süslü, bol ıĢıklı ve abartılı 

olan bu dekor malzemelerin görüntüsü, renginin veya dokusunun ıĢıklar ile 

değiĢtirilmesi kamera ve elektronik ortamların sunduğu imkanlar sayesinde 

sağlanmaktadır. Gerçekte aynı malzemelerden üretilen dekorların, izleyiciye 

televizyon ekranında birbirinden farklıymıĢ gibi görünmesinin temel sebebi 

ise, kullanılan renklerin genellikle nötr renklerden seçilmiĢ olması ve bu 

renklerin aydınlatma sistemi aracılığıyla istenildiği Ģekilde ve gereksinim 

duyulan renklerle renklendirilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece, 

ıĢık oyunları ve kamera açıları ile izleyici dekoru olduğundan farklı bir 

biçimde algılamaktadır. 

 

 Ġncelenen haber programları stüdyolarında, dekorlarda veya kanal 

logolarında tercih edilen ana renklerin kırmızı, mavi ve gri olduğu 

görülmektedir. Kırmızı renk ile izleyiciyi kanala çekmek hedeflenmiĢtir. 

Kanallar, dikkat çekici özelliğe sahip olan kırmızı rengini baskın olarak 

kullanmamakla birlikte onu belli bir dozda bırakıp, mavi renk ile izleyiciye 

hissettirilen psikolojik etkiyi kontrol altında tutmayı hedeflemiĢtir. 

Kırmızının kattığı heyecan ve hareket ile mavinin kattığı huzur, sakinlik 

etkisinin dengede tutulmaya çalıĢıldığı açıktır. Beyaz renk de çok baskın 

olmayacak Ģekilde dekora serpiĢtirilmiĢtir. Uzun süre beyaza bakmak 

insanları rahatsız edeceği ve bu nedenle o haber kanalını izlemeyi 

bırakabilecekleri için, haber stüdyoları dekorlarında oldukça az 

kullanılmıĢtır. Haber stüdyolarında gri renginin kullanılmasının sebebi ise, 

programın ciddiyetini gösterme kaygısı ile ilintilidir. Siyah ve gri renkler 

dramatik etki yarattığı için tasarımcılar tarafından, haber programları gibi 

ciddiyet barındıran programların dekorunda sıklıkla kullanmaktadır.  

 

Bu doğrultuda, TRT stüdyolarında bulunan dekorlardan haber 

yapılan iki dekorda kırmızı, mavi ve gri renk, dengeli bir Ģekilde eĢit oranda 
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kullanılmıĢ fakat bir diğer dekorda (Derin Analiz programının dekoru) gri 

ve mavi renge ağırlık verilmiĢ, kırmızı yalnızca led ekranda verilen program 

isminde kullanılarak programın isminin öne çıkması sağlanmıĢtır. Star TV  

stüdyosunda, TRT‟nin kullandığı reklerin dıĢında siyaha da yer verilmiĢtir. 

Kırmızı, sabit dekorda kullanılmamakla birlikte istenildiği takdirde, arkada 

bulunan led ekranın etrafındaki pleksiden yapılmıĢ çerçevenin içindeki ıĢık 

sistemi ile verilmektedir. Kanal D haber stüdyosunda bulunan dekorlardan 

birinde beyaz, kırmızı ve griye ağırlık vererek mavi rengi hiç 

kullanmamıĢtır. Sabah erken saatlerde yayınlanan bir program (Günaydın 

Programı) olmasından dolayı izleyiciyi dinamik tutmak amaçlanmıĢ ve bu 

nedenle kırmızı ve gri renk tercih edilmiĢtir. Sabah saatlerinde yayınlanan 

haber programında mavi rengin kullanılmadığı Kanal D stüdyosunda, akĢam 

saatlerinde yayınlanan programın (Ana Haber Bülteni) dekorunda ise 

ağırlıklı olarak mavi renge yer verilmiĢtir. Stüdyodaki mavi renk, zeminde 

kullanılan siyah ve beyaz ile dengede tutulmaya çalıĢılsa da baĢarılı 

olunmamıĢ ve rahatsızlık verici yoğun bir Ģekilde maviye yer verilmiĢtir. 

Tematik kanallardan olan NTV stüdyolarındaki sabit dekor ünitelerinde gri 

rengi çok kullanılmıĢtır, fakat dekorda bulunan pleksiler sayesinde 

istenildiği zaman kırmızı istenildiği zaman mavi ıĢık verilebilmesi 

aracılığıyla, fazla kullanılan gri renk dengede tutulmuĢtur. CNBC-e haber 

program dekorlarında ise tercih edilen ana renk mavi olmuĢtur fakat 

incelenen diğer kanallardan farklı olarak bu stüdyodaki dekorun bazı 

kısımlarında ahĢap malzeme kullanılarak mekana sıcaklık katılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte, kullanılan pleksi ıĢık kutularından kırmızı, 

mavi vb. gibi ıĢıklar verilerek program çekimlerinde değiĢiklik yaratılmak 

istenmiĢtir. 

 

 Bu dekorların en önemli parçalarından biri, spiker masası ve 

masanın etrafındaki diğer teknik donanımların konumlandırıldığı yerlerdir. 

Bu doğrultuda, haber stüdyoları dekorlarında, haber akıĢının spiker 

arkasında görünümü için büyük led ekranlar, bu led ekranların arkasında en 

az bir insan girebilecek kadar bırakılan bir boĢluk olmasına özen 
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gösterilmelidir. Herhangi bir teknik aksaklıkta kolay müdahale edilebilmesi 

için bu boĢluk bırakılmalıdır. Spikerin karĢısında haberleri sunabilmesi ve 

takibi için prompter ve ona ek olarak yayına giren VTR‟leri takip etmesi 

için bir ekranın bulunmasına ve bununla birlikte, kamera hareketleri için 

spiker masasının karĢısında bırakılacak sirkülasyon alanına dikkat 

edilmelidir. Diğer taraftan, haber programı çekiminde katılımcı sayısı büyük 

önem taĢımaktadır. Konuk alınan bir haber programında spiker masası 

verilen bilgiler doğrultusunda, alınabilecek konuk sayısına göre 

tasarlanmalıdır. Bunun yanısıra konuk alınan haber programları için çekim 

yapılacak mekanın özelliklerine göre kamera sayısı da belirlenmelidir. 

Kameralar konumlandırılırken kiĢilerin değiĢik açılardan tekli veya çoklu 

görüntülenebilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, TRT haber 

stüdyolarında yer alan spiker masaları ve led ekranlarla bağlantılı olarak, 

Ana Haber Bülteni‟nin sunulduğu dekorun 5 parçadan oluĢtuğu, 4‟ü kısa 

sunumlar için sunucunun ayakta program yapacağı Ģekilde tasarlanmıĢ fakat 

ayakta sunum için yapılmıĢ olmasına rağmen oturarak sunulan masa ile aynı 

yükseklikte olduğu, zemindeki kot farkı ile masa yüksekliğinin ayarlanmıĢ 

olduğu görülmektedir. Bunların tamamının ortak özelliği mavi cam 

kullanılmıĢ olması ve bu camların metal kromaj ayaklarla bağlanmıĢ 

olmasıdır. Aynı stüdyo içerisinde bulunan bir diğer dekorda ise spiker 

masası,  ters “L” Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Bu tasarım biçimindeki temel 

kriter, konuk alımlarında kameranın rahat konumlanıp, spiker ve konukların 

kadraja alınmasını kolaylaĢtırmaktır Yine aynı stüdyoda bulunan Derin 

Analiz programının yapıldığı dekorda spiker masası, diğer spiker 

masalarının aksine üçgen Ģekilde tasarlanmıĢtır. Dekorların arkasında ise, 

haber VTR‟lerinin gösterildiği led ekranlar bulunmaktadır. Bu led 

ekranların yanı sıra iki dekor arasında, sunucunun ayakta durduğu ve 

herhangi bir masa ihtiyacının  olmadığının düĢünüldüğü  programlar  için 

büyük bir led ekran daha yer almaktadır. Stüdyonun dekor tasarımı, 

malzeme, aydınlatma, insan ve kamera sirkülasyonu iyi hesaplanarak 

tasarlandığı görülmektedir. Star TV haber stüdyosunda ise spiker masası 

için daha farklı bir tasarım yaklaĢımı uygulanmıĢtır. Ġki adet üçgen 



157 
 

formundan V Ģeklinde tasarlanmıĢ olan masada ham mdf üzeri parlak lake 

kaplama tercih edilmiĢtir. Onun üzerinde metal kromaj ayaklarla tutturulan 

üçgen bir cam bulunmaktadır. Stüdyoda tek bir dekor bulunmakadır ve 

durum spiker masasının karĢısında kamera sirkülasyonu için yeterli alan 

bırakılmasına imkan tanıdığı için, ayrıca bir sirkülasyon alanı yer 

almamaktadır. Spikerin arkasında VTR görüntüleri için led ekran 

uygulaması yapılmıĢtır. Benzer biçimde, Kanal D‟nin ana haber 

stüdyosundaki spiker masası da, kanalın logosunun yarım ay Ģeklinde 

olmasından kaynaklı olarak yarım ay Ģeklinde tasarlanmıĢ ve mdf üzeri 

kaplama ve bu kaplama üzeri cam olarak imal edilmiĢtir. Masanın arkasında 

tüm haber stüdyolarında olduğu gibi büyük led bir ekran yapılmıĢtır. 

Kanalın bir diğer haber programı olan Gün Arası programında özel bir 

stüdyo kullanılmamıĢ, çalıĢanların bulunduğu ofis ortamında haber sunumu 

yapılmaktadır. Yakın çekimin kullanıldığı haber programında, spiker odaklı 

bir çekim olmasından dolayı kullanılan masa görünmemektedir. Arka fonda 

ise herhangi bir led ekran bulunmamakla birlikte çalıĢan ekibin göründüğü 

dikkat çekmektedir. Günaydın programında tüm stüdyonun görünebileceği 

Ģekilde geniĢ açılı bir çekim yapılmaktadır. Spiker masası, iki kademeli 

platformun üzerine yapılmıĢtır. Platformun alt basamağı parlak kırmızı 

pleksi, ikinci basamağı parlak beyaz pleksi kaplamadan yapılmıĢtır. L 

formuna sahip olan masanın ayakları beyaz, ıĢık geçiren pleksiden imal 

edilmiĢtir. Masanın üst tablasındaki kırmızı pleksi, sol tarafta masanın 

bitiminden kırılıp, zemine basmaktadır. Spiker masası arkasında büyük led 

bir ekren ve bu ekrann sağ ve solunda küçük iki ekran yer almaktadır.  

 

Tematik kanal olan NTV stüdyosu da, TRT stüdyosu gibi içerisinde 

birkaç dekoru barındırmaktadır. Bu dekorlar arasında en çok kullanılan ve 

baĢta ana haber olmak üzere birçok haberin sunulduğu spiker masası 

tekerlekli olup çekimin niteliğine, konuk alınıp alınmayacağına ve buna 

benzer nedenlere bağlı olarak kendi etrafında döndürülebilmektedir. Masa, 

metal kromaj ayaklara sahip olup, temperli cam, pleksi ve mdf üzeri 

kaplama kullanılarak imal edilmiĢtir. Spiker arkasında dairesel formda 
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büyük bir led ekran ve spikerin solunda kalan biri diğerlerinden daha büyük 

olan 4 adet ekran konumlandırılmĢtır ve bu ekranlarda da ayakta sunulan 

programlar yapılmaktadır. Stüdyodaki bir diğer dekor ünitesi de Ekonomi 

Notları ve Gece Bülteni gibi programlarının yapıldığı gözlenmiĢtir ve bu 

dekor ünitesinin stüdyodaki diğer spiker masasından daha yüksek bir 

masaya sahip olduğu görünmektedir. 99 cm yüksekliğindeki stand 

denilebilecek bu masa metal kaplama üzeri cam olarak tasarlanmıĢtır. Dekor 

ünitesine, masaya bağlı olan ve tavana kadar uzanan ve üzerinde program 

ile ilgili akıĢın verildiği 3 adet led ekran bulunan bir parça daha yapılmıĢtır. 

NTV stüdyosunun sirkülasyon açısınan iyi tasarlanmıĢ olup kamera 

hareketleri için rahat bir alan bırakılmıĢ olduğu görülmektedir. NTV ile aynı 

bina ve aynı katta bulunan fakat kontrol odaları farklı olan bir diğer tematik 

kanal CNBC-e kanalında ise diğerlerinden çok farklı bir dekor tasarımı 

yapılmıĢtır. C formunda tekerlekli ve istenildiği zaman döndürülebilen bir 

masa imal edilmiĢtir. Ġç çapı 210 cm, dıĢ çapı 257 cm olan bu masanın 

malzemesi buzlu akrilik olup ıĢık geçirme özelliğine sahiptir. Masanın tam 

arkasında karĢılıklı olarak dairesel formda büyük iki led ekran yapılmıĢtır 

aynı zamanda genellikle spikerin sol yanında kalacak Ģekilde, NTV‟nin 

kontrol odasının olduğu duvara ahĢap kaplama ortasında 10 adet ekranın 

birbirine bitiĢik Ģekilde enlemesine yerleĢtiği görülmektedir. Dekorun en 

önemli parçalarından biride spiker masasının tam üzerinde daire Ģeklinde, 

kanalın adının yazdığı iç yüzeyi mdf panel olarak imal edilmiĢ olan dekor 

ünitesidir. Üzerinde, pleksiden ıĢıklı kutular ile "CNBC-e" yazısı 

yazılmıĢtır. Halkanın hem iç kısmı hem de dıĢ kısmında kanalın ismi 

yazmaktadır. Ġncelenen tüm bu stüdyolarda spiker masasının tasarımı, 

masanın kamera açısından konumlandırılması, kullanılan malzemeler, 

stüdyoda bırakılan sirkülasyon alanları, kullanılan led ekranlar doğru 

konumlandırılmıĢ ve insan gözünü yormayacak Ģekilde tamamlanmıĢtır.   

 

Bu bağlamda, haber stüdyolarında kullanılan spiker masalarının 

farklı formlarda ve farklı malzemelerle tasarlandığı görülmektedir. Benzer 

biçimde, stüdyoda kullanılan platformlar ve spiker masası ile aynı ekran 
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görüntüsünde yer alacak olan kanal logoları, led ekranlar gibi tüm 

donanımlar birbirinden farklılık göstermektedir. Bu durum, haber 

stüdyosunun tasarım konsepti ve tasarımcının yaklaĢımı ile ilintili 

görünmektedir.  

  

Haber stüdyolarının tasarımındaki önemli konularda biri de, 

aydınlatmadır. Uygun ve doğru yerleĢtirilmeyen aydınlatma armatürleri, 

spikerin prompterda yazan yazıları okumasını zorlaĢtırabilir. Aynı zamanda 

ekrandaki görüntü, izleyicinin gözünü yorabilir. YanlıĢ aydınlatma 

parlamalara veya görüntüyü bozacak gölgelere neden olabilir. Bu nedenle 

haber stüdyolarında aydınlatma, eğitim almıĢ kiĢiler tarafından titizlikle 

çalıĢılması gereken bir iĢtir. Stüdyo tavanında grid Ģeklinde tasarlanmıĢ 

metal konstrüksiyon üzerine tüm stüdyoyu aydınlatacak Ģekilde spot 

armatürler yerleĢtirilmeli ve bunun dıĢında dekor ıĢığı olarak adlandırılan ve 

genel ıĢığı etkilemeyecek Ģekilde tasarlanan, dekora hareket katması ve 

izleyici tarafından ilgi çekici bulunması açısından led aydınlatmalar 

olmalıdır. Ġncelenen haber stüdyolarında led armatürün, arka fonda, spiker 

masasında veya yükseltilmiĢ zemin gibi yerlerde kullanıldığı gözlenmiĢtir. 

TRT stüdyolarının genelinde 5600 kelvin led ıĢık ve bu led ıĢıkların yanında 

spot ıĢıklar kullanılmıĢ bunlar, hareketli ıĢık askı sistemlerine monte 

edilmiĢtir. Star TV‟nin haber stüdyolarında da led armatürler tercih 

edilmiĢtir. Fakat spiker kürsüsünün üzerinde spot aydınlatmalar ile 

aydınlatma güçlendirilmiĢtir. Kanal D‟nin ana haber stüdyosunda ise 36 

adet projektörle aydınlatma sağlanırken, led armatürlerede arka fonda yer 

verilmiĢtir. NTV ve CNBC-e stüdyolarında yalnızca led aydınlatma 

kullanılmıĢtır. Led kullanımı sayesinde hem enerji tüketimini 1/5‟e 

indirmiĢtir, hem de böylece açığa çıkan ısı miktarı aynı oranda düĢürüldüğü 

için soğutma için harcanan enerji de önemli oranda azaltılmıĢtır. Tüm bu 

stüdyoların aydınlatma konusunda ortak özelliği genel aydınlatmasında 

farklılıklar göstermiĢ olmasına rağmen, hepsinin dekor aydınlatmasında led 

armatürlerin kullanılmıĢ olmasıdır.  
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Diğer taraftan, incelenen stüdyoların zemin döĢemelerinde ise, genel 

olarak stüdyolara uygunluğu açısından epoksi kullanıldığı görülmektedir. 

Epoksiye ek olarak, TRT‟nin bir dekorunda zemin döĢemesi olarak 

pleksiglass diğer bir dekorunda ise parke kullanılmıĢtır. TRT haber 

stüdyosunun zemin döĢemesinde renk olarak siyah, kırmızı, gri, kahverengi 

ve mavi tercih edilmiĢtir. Star TV, zeminde siyah ve gri rengini kullanmıĢ 

ve epoksiye ek olarak bazı kısımlarda cam zemin döĢemesi kullanmıĢtır. 

Kanal D stüdyosunda, sabah programında kırmızı, gri ve beyaz renkli 

epoksi ve pleksiglass; akĢam haberlerinde ise zeminde siyah, beyaz ve mavi 

epoksi kullanılmıĢtır. NTV stüdyosunda iki ayrı dekor bulunmasına rağmen 

zemin döĢemesi stüdyonun genelinde gri, siyah ve beyaz epoksi olarak 

tercih edilmiĢtir. CNBC-e‟nin zemin döĢeme malzemesi ise, epoksi ve 

laminat parke; gri, siyah ve kahverengi renkler kullanılmıĢtır.  

 

 Bu doğrultuda, haber stüdyoları dekorlarının aydınlatma, akustik, 

malzeme seçimi, konumlandırma vb. gibi birçok teknik özelliğinin 

bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, stüdyo tasarımlarının bu konu 

üzerinde uzmanlaĢmıĢ olan bir sahne tasarımcısı tarafından yapılması 

gerekliliği açıktır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, dekorun 

tasarlanmadan önce, programın türüne, iĢlevine ve buna benzer tüm kriterler 

hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca yapımcı, yönetmen, ıĢıkçı ve diğer 

ilgili birimlerle görüĢmeler yapılarak, onların ve programın gereksinimleri 

önceden öğrenilerek, bunları en kapsamlı biçimde içerecek bir dekor 

tasarlamalıdır. Ġyi tasarlanmamıĢ ve programı yansıtmayan dekorlar, kanalın 

ve programın izlenme oranını düĢürecektir.  

 

 Dolayısıyla, televizyon stüdyo tasarımcısı tüm bunları göz önünde 

bulundurarak, yapılacak olan programın türüne göre ve televizyonun görsel 

bir iletiĢim aracı olduğunu unutmadan biçim, renk, doku, malzeme, teknik 

ekipmanları doğru ve göze hitabı hoĢ olacak Ģekilde tasarımını 

gerçekleĢtirmek zorundadır. 
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 Televizyon kadrajından görünen dekor ile gerçekteki mekanlar 

arasında çok fazla fark vardır ve bu sebepten dolayı, haber stüdyolarında her 

ayrıntı önceden düĢünülerek detaylı biçimde tasarlanmıĢ olmalıdır. Hiç bir 

zaman yapılan dekor, görsel olarak programın önüne geçmemelidir. 

Özellikle haber programları gibi toplumu bilgilendirme, olaylardan haberdar 

etme özelliğine sahip programlarda dekor, haberin önemini kaybetmesine 

yol açmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

KAYNAKÇA 
 

Kitaplar – Tezler:  

 

Akalın Ahmet, Radyo ve Televizyon Teknolojilerindeki GeliĢmelerin 

Hukuki Düzenlemelere Etkisi, Uzmanlık Tezi, Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu, Ankara, 2011.  

 

Aktüel Çekimde Ses, Radyo Televizyon, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 

2008. 

 

Avsallı Hüseyin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ġstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1997. 

 

AyaĢlı Zeynep, Televizyonun Popüler Kültürü OluĢturma ve Yayma 

Etkisi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul, 2006.  

 

Aziz Aysel, Televizyonun YetiĢkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Türkiye 

ve Ortadoğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1975. 

 

Aziz Aysel, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler, TRT Basım ve Yayın 

Müdürlüğü Yayınları, No. 210, Ankara, 1989.  

 

Aziz Aysel, ĠletiĢime GiriĢ,  Hiperlink Yayınları, Ġstanbul, 2012. 

 

Aziz Aysel, Radyo Televizyona GiriĢ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, No. 480, Ankara, 1991.  

 

Aziz Aysel, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Yasası, Ankara Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Yayınları/2 Yıllık 93'den Ayrı Basım, Ankara, 1994.  

 

Aziz Aysel, Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı (1968-1998), 

TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1999.  

 

Aziz Aysel, ĠletiĢime GiriĢ,  Hiperlink Yayınları, Ġstanbul, 2012.  

 

Bal Enes, Televizyon Haberciliğinde MagazinleĢme Olgusu: TRT, NTV 

ve Show TV Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, Konya, 2007. 

 

Cankaya Özden,  Türkiye Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985),  

Mozaik Basımevi, Ġstanbul, 1990.  

 



163 
 

Cankaya Özden, Dünden Bugüne Radyo Televizyon (Türkiye'de Radyo-

Televizyonun GeliĢim Süreci),  Beta Basımevi, Ġstanbul, 1997.  

 

Çetin Naime, Haber Kanalı Olgusu ve Yayın Politikası ĠliĢkisi, Ġstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2009. 

 

Çil Serdar, Televizyon Haberlerinde Etik KarĢılaĢtırmalı Haber Ġçerik 

Analizleri, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul, 2007. 

 

Çimen Deniz, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Bağlamında Televizyon 

Reklamlarında Kadın, Uzmanlık Tezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 

Ankara, 2011.   

 

Doğan Merve, Televizyon Stüdyolarında Mimari Akustik Tasarım 

Kriterleri ve Bir Örnek ÇalıĢma: Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012. 

 

Esslin Martin,  Televizyon Çağı:Televizyon Beyaz Camın Arkası,  Pınar 

Yayınları, Ġstanbul, 2001.  

 

Gazetecilik Radyo Televizyon Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2008. 

 

Gazetecilik Televizyon Haberciliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2008. 

 

GeldiĢen Atila, Radyo ve Televizyonda Ölçü Bakım, Anadolu Üniversitesi 

Yayını No: 2490, EskiĢehir, 2013. 

 

Girgin Atilla, Haberi Yazmak, Der Yayınları, Ġstanbul, 2002. 

 

GöktaĢ Zühal, Televizyon Haberlerinde DuygusallaĢtırma Ya Da Duygu 

Ötesi Toplum Yaratma (Show TV- Kanal D- ATV Örneği), Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2006. 

 

Gürsoy AyĢe Bilge, TRT ve BBC'nin Anahaber Bültenlerin Kamu 

Haberciliği Açısından KarĢılaĢtırılmalı Analizi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ġstanbul, 1999. 

 

Güzel Meltem, Televizyon Haberciliğinde MagazinleĢme 

(KarĢılaĢtırmalı Bir ÇalıĢma), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2007. 

 



164 
 

IĢıklar Cem Hakan, Haber Televizyonlarında Haber Yapım ve Yayın 

Süreçleri: Ntv, Haber Türk ve CNN Türk Televizyonlarının  

KarĢılaĢtırmalı Çözümlemeleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2011. 

Ġçöz Ünal, Televizyon Yapımlarında Dekor, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002. 

 

Kaptan Ali, Radyo-Televizyon Haberciliği ve Metin Yazma Röportaj 

Teknikleri, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1999. 

 

Kars NeĢe, Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo-Televizyon 

Haberciliği,  Derin Yayınları, Ġstanbul, 2010. 

 

Koçer Kaya Zeki, Televizyon’da Dekor Yapma Prensipleri ve Bu 

Bağlamda “Televizyon Kanallarından Biri Ġçin”, Bir Dekor 

Uygulaması, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, Ġstanbul, 2005. 

 

Kazaz Mete, Televizyon Spor Haberleri, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 

Ġstanbul, 2007. 

 

Mete Mehmet, Televizyon Yayınlarının Türk Toplumu Üzerindeki 

Etkisi, Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1999. 

 

Millerson Gerald, Televizyonda Yapım ve Yönetim, çev. Deniz Yalım 

Kadıoğlu, Turgen Yayıncılık, Ankara, 2009. 

 

Mutlu Erol, Televizyonu Anlamak, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2008.  

Mümin Peker, Radyo ve Televizyon Stüdyoları, Anadolu Üniversitesi 

Yayını, No. 3037, 1. baskı, EskiĢehir, 2013. 

 

Oskay Ünsal, ĠletiĢimin ABC'si, Der Yayınları, 2011. 

 

Ozangüç Füsun, Televizyon Stüdyolarında Amaca Uygun Sahne Düzeni 

OluĢumu ve Görsel ĠletiĢim Ġlkelerine Bir YaklaĢım, Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998. 

Öksüz Erkan, Televizyon Programı Dekorlarının Estetik Açıdan 

Ġncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2009.  

 

Öngören Mahmut Tali,  Televizyon Kılavuzu, Milliyet Yayınları, Ġstanbul,  

1972.  

 

Özer Ömer, YetiĢtirme Kuramı: Televizyonun Kültürel ĠĢlevlerinin 

Ġncelenmesi, Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Yayınları, EskiĢehir, 

2004. 



165 
 

 

Parsa Seyide, Televizyon Haberciliği ve Kuramları, Ege Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Yayınları, Ġzmir, 1993.  

 

Program Çekim AĢaması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008. 

 

Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığının 

Temelleri, Milli Eğitim Bakanlığı,  2006. 

 

Radyo Televizyon Alanı, Ön Yapım AĢamaları-2, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Ankara, 2008. 

 

SarmaĢık Jale, Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri, 

Marmara Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1993. 

 

Serim Ömer, Türk Televizyon Tarihi 1952-2006, Epsilon Yayıncılık, 

Ġstanbul, 2007.  

 

Serter S. Serhat, Radyo ve Televizyon Stüdyoları, Anadolu Üniversitesi 

Yayını, No. 3037, 1. baskı, EskiĢehir, 2013. 

 

 

Sipahioğlu Deniz, Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi 

Televizyon Stüdyosu Akustik Performansının Değerlendirilmesi, 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul, 1995. 

 

Tekinalp ġermin, KarĢılaĢtırmalı Radyo ve Televizyon, Beta Yayıncılık, 

Ġstanbul, 2011. 

 

Televizyon Yayıncılığının Temelleri,  Milli Eğitim Bakanlığı, 2006.  

 

Tokgöz Oya, Temel Gazetecilik, Ġmge Yayınevi, 5. baskı, Ankara, 2003. 

 

TRT Genel Yayın Planı, TRT Kurunu Yayın Planlama Koordinasyon ve 

Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,  1998. 

 

Usluata Ayseli, ĠletiĢim, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1997. 

 

Williams Raymond, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Dost 

Kitabevi Yayınları, Ankara, 2003.  

 

Yazıcı Elif, Televizyon Yayınlarının Olumsuz Etkilerinden Çocukların 

Korunmasına Yönelik Düzenlemeler, Uzmanlık Tezi, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu, Ankara, 2011.  

 



166 
 

Yengin Hülya, Ekranın Büyüsü:Batıda DeğiĢen Televizyon 

Yayıncılığının Boyutları ve Türkiye'de Özel Televizyonlar, Der 

Yayınları, Ġstanbul, 1994.  

 

Yıldız Pelin, Televizyon Stüdyoları Ġç Mekan Düzenlemelerinin Amaca 

Uygun Esnek ve DeğiĢebilir Nitelikte Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Tezi, Ankara, 2002. 

 

Zeki Ahmet, Türkiye'deki Özel Televizyon Haberciliğinde Ġki Farklı 

AnlayıĢ: Show Tv– NTV Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 2006. 

 

 

Makaleler: 

 

Cereci Sedat, “Türkiye‟deki Televizyon Kanallarında Yayınlanan Haber 

Bültenlerinde Dilin Kullanılma Biçimi: Masalsı Anlatım”, Ġnsan ve 

Toplum Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, cilt 2, sayı: 1, 2013, s. 7-24. 

 

Gönenç E. Özgür, "ĠletiĢimin Tarihsel Süreci",  Ġstanbul Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Hakemli Dergisi, sayı: 28, Ġstanbul,  2007, s. 87-102. 

 

Mora Necla, “Türk Yazılı Basınında Haber AnlayıĢı”, ĠletiĢim Fakültesi 

Dergisi, sayı: 19, Ġstanbul, 2004, s. 137-147. 

 

Vural Keskin Ġzlem, “Televizyon Haberciliğinde Görüntü Kullanımına 

ĠliĢkin Etik Sorunlar: 15 Kasım 2003 Sinagog, 20 Kasım 2003 HSBC 

Bankası ve Ġngiliz Konsolosluğu‟na Yönelik Terör Eylemlerine ĠliĢkin 

Görüntülerin Etik Açıdan Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi 

ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi, Küresel ĠletiĢim Dergisi, sayı: 2, EskiĢehir, 

Güz-2006, s. 1-11. 

 

Yaylalı Hale, “Televizyonla DeğiĢen Haber Kavramı, Habercilik ve Etik”,  

Medya ve Etik Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009, Fırat Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi, Elazığ, 2009, s. 431-446. 

 

Yıldız Pelin, "Televizyon Stüdyolarında hazırlanan programların zaman ve 

mekan entegrasyonu ve Türkiye‟den bir stüdyo olan TV8 örneği ile analiz 

çalıĢması", "The Integration of Time and Space in the Programs Made by 

Television Studios and the Analysis of 'TV-8' Studio as a Sample in 

Turkey",  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt VIII, 

sayı: 1,  Haziran, 2006, s. 273-295. 

 

Yıldız Pelin, "Televizyon Stüdyolarında Aydınlatma/ Lighting in Television 

Studios", E-Journal of New World Sciences Academy Dergisi, cilt 2, 

sayı: 2, Ankara, Nisan, 2007, s. 112-126. 

 



167 
 

Özel ArĢivler: 

 

Özge TaĢtan arĢivi 

TRT Ankara arĢivi 

 

 

Ġnternet Kaynakları: 

 

[1]http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT

S.53f7cde9a6ddb0.91469200 

[2]http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT

S.53f7cdfe7ec3b4.42638218 

[3] http://www.televisionexperimenters.com/lensdisk.html 

[4] http://tsutpen.blogspot.com/2007/11/artifacts-3.html 

[5]http://www.anatoliamed.com/televizyonun-icadi-john-logie-baird-philo-

taylor farnsworth/ 

[6] http://www.digicamhistory.com/1920s.html 

[7]http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/File:Farnsworth%27s_Image_Di

ssec or.jpg 

[8] http://www.farnovision.com/chronicles/tfc-part07.html 

[9] http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml 

[10] http://www.arsiv.itu.edu.tr/Album/Gecmisten%20Bugune/default1.htm 

[11] http://radyo.itu.edu.tr/images/radyodan/29.pdf 

[12] http://www.arsiv.itu.edu.tr/Album/Gecmisten%20Bugune/default1.htm 

[13] http://www.arsiv.itu.edu.tr/Album/Gecmisten%20Bugune/default1.htm 

[14] http://www.trtmuze.com.tr/sergi/tarih-koridoru/ 

[15] http://www.youtube.com/watch?v=qBP2X-8cC50 

[16] http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=15791 

[17] http://www.showtv.com.tr/yayin-akisi 

[18] http://www.ntvmsnbc.com/id/25005775/ 

[19] http://tv.cnnturk.com/ 

[20]http://www.haberahval.com/24-ocak-2014-cumartesi-

tnsreytinglertotal.html 

http://www.anatoliamed.com/televizyonun-icadi-john-logie-baird-philo-taylor
http://www.anatoliamed.com/televizyonun-icadi-john-logie-baird-philo-taylor


168 
 

[21]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=T

DK.GTS.52bb547d6a89a4.75810742 

[22]http://www.tvyo.com/tumu/ntv_ana_haber_bultenleri_eklenme_zamani

na_gore_t mu 

[23] http://tvarsivi.com/trt1-ana-haber-izle-p_5.html 

[24] http://tvarsivi.com/show-ana-haber-izle-p_7.html 

[25] http://www.greenboxstudyo.com/greenbox-hakkinda-genel-bilgiler 

[26] http://torres21.typepad.com/flickschool/2008/04/datavideo--ckl.html 

[27] http://www.mediacollege.com/glossary/c/chroma-key.html 

[28]http://www.sd43.bc.ca/Resources/StaffResources/BIG/Lists/Posts/Post.

aspx?ID=82 

[29]http://s1303.photobucket.com/user/zackdzine/media/GozdeAtasoy03_z

psfc303d3d.jpg.html 

[30] http://kusdili.com.tr/mezunlar/ 

[31] http://www.medyaradar.com/trt-haberde-yeni-donem-fotogaleri-

108817/74 

[32] http://gazetemetro.com/rtuk-uyesiyle-trt-kavgasi-buyuyor/ 

[33] http://trthaber.tv/p/derin_analiz 

[34] http://www.habermedya.com/trt-haber-de-yeni-studyo-ve-yeni-donem/ 

[35] http://www.habermedya.com/trt-haber-de-yeni-studyo-ve-yeni-donem/ 

[36]http://www.trthaber.com/haber/medya/trt-haberde-yeni-donem   

109394.html 

[37] http://www.tvyo.com/arama/star%20ana%20haber 

[38] http://www.arkitera.com/soylesi/247 

[39] http://www.tvyo.com/arama/star%20ana%20haber 

[40] http://www.tvyo.com/arama/star%20ana%20haber 

[41] http://www.asteltr.com/references-detail/kanal-d-irfan-degirmenci-51/ 

[42]http://ezgisoysal.blogspot.com.tr/2014/02/birisi-dobra-haberci-mi-dedi-

oyleyse.html 

[43] http://www.asteltr.com/references-detail/kanal-d-irfan-degirmenci-51/ 

[44]http://www.kirmiziturk.com/forum/f23/%DEule-zeybek-kanal-d-15-06-

2012-a-210248/ 



169 
 

[45] http://video.kanald.com.tr/anahaberbulteni/ 

[46]http://www.dedotec.net/index.php/home/5-genel/253-kanal-d-haber-

tecpro-felloni-led 

[47]http://www.dedotec.net/index.php/home/5-genel/253-kanal-d-haber-

tecpro-felloni-led 

[48] http://www.arkitera.com/soylesi/247 

[49] http://www.arkitera.com/soylesi/247 

[50] http://www.arkitera.com/proje/566 

[51] http://www.arkitera.com/proje/566 

[52] http://www.arkitera.com/proje/566 

[53] http://www.arkitera.com/proje/566 

[54] http://www.asteltr.com/references-detail/ntv-yeni-studyolar-67/ 

[55] http://www.asteltr.com/references-detail/ntv-yeni-studyolar-67/ 

[56] http://www.ntvmsnbc.com/id/25289095/ 

[57] http://www.tvyo.com/tvyohaber/video/hava-durumu-28675 

[58] 

http://www.kirmiziturk.com/depo/photos/20131226138805720114602.jpg 

[59] http://vimeo.com/92238903 

[60]http://www.beyazgazete.com/video/webtv/medya-27/serdar-kuzuloglu-

ntv-spikeri-buket-aydin-i-soke-etti-390536.html  

[61] http://www.arkitera.com/proje/566 

[61] http://www.arkitera.com/proje/566 

[63] http://www.arkitera.com/proje/566 

[64]http://www.kirmiziturk.com/forum/f23/melda-yucel-kocaalp-14-08-

2012-a-212756/ 

[65] http://www.kirmiziturk.com/forum/f23/berfu-guven-geri-sayim-17-07-

2012-a-211753/ 

[66]http://www.kirmiziturk.com/forum/f23/berfu-guven-cnbc-e-geri-sayim-

16-01-2012-full-program-199675/ 

[67]  http://www.arkitera.com/proje/566 

[68]  http://www.arkitera.com/proje/566 

http://www.dedotec.net/index.php/home/5-genel/253-kanal-d-haber-tecpro-felloni-led
http://www.dedotec.net/index.php/home/5-genel/253-kanal-d-haber-tecpro-felloni-led
http://www.arkitera.com/proje/566


170 
 

ÖZGEÇMĠġ 

  

Özge TAġTAN 
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Fakültesi  Ġç Mimarlık Bölümü 

Yüksek Lisans:  2012-2014  TC. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü  Ġç Mimarlık Anabilim Dalı  

Deneyim: 2014-… Serbest Ġç Mimarlık (www.ikiicmimar.com) 

2014 Temmuz - Ağustos – Kale Mimarlık (Ġçmimar) 

2009 yaz dönemi Ģantiye stajı –Dap Yapı – Royal 
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