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ÖNSÖZ 
Tam 52 yıl önce siyah beyaz renklerle başladığımız ve televizyon 

yayıncılığı ile kapısını araladığımız iletişim dünyasının biçimi, daha ilk günden 
bu yana teknolojinin gelişmesi ile hızla evrilerek günümüze ulaşmıştır. 

Teknolojinin bu hızının yanı sıra bir toplumun benliğini oluşturan dil ise 
zaman içinde bir takım değişimlere maruz kalabilmektedir. İşte tam bu noktada 
TRT olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzun bilincindeyiz Çünkü 
Milletimiz Türkiye'nin son 50 yılındaki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerine 
ve dönüm noktalarına TRT ile şahitlik etmiştir. Sadece Türkiye'deki gelişmeler 
değil, belki de son 50 yıllık insanlık tarihinin Türkiye perspektifindeki hafızası 
TRT'de oluşmuş durumdadır. Bu hafıza kanaatimce son derece önemli ve 
dikkatlice taşımamız gereken bir emanettir. Çünkü ferdi ve içtimai olarak 
tekerrürden ibaret hayatlar yaşarken, güçlü bir hafızaya ihtiyaç duyulduğuna 
inanıyorum. Toplumsal hafıza sayesinde toplumsal kimlik kendini korur ve diri 
tutar. Bu hafızanın aktarılmasında ise yorumsuz, yalın ve tüm gerçeklikleri 
olduğu gibi yansıtan bir dil kullanmak büyük bir önem arz etmektedir. 

Günlük hayatımızda kullandığımız dilin ötesinde etkin, anlaşılır ve berrak 
bir Türkçenin kullanımı ise bu önemin zorunlu bir disiplinidir. Yarım asırdır 
ülkemizin en başarılı dil ustası spikerlerini yetiştiren TRT, bu sürece katkı 
sağlayan materyaller üretmeye devam ediyor.  

SPİKERLİK VE TÜRKÇENİN KULLANIMI adlı eserle, yayın dünyasının 
en önünde mücadele eden bu neferlerin yetişmesine destek verecek, hatta 
eğitim dünyasında hayallerinde spiker olmak isteyen birçok öğrencinin yolunu 
aydınlatacaktır. Çünkü bu eser aynı zamanda bir kamu yayıncısı olan TRT’nin 
emek veren ustalarının elinden çıkan ve kendi kaynakları ile ortaya koyduğu bir 
çalışmadan oluşmaktadır. 

Ortaya konulan bu eserde emeği geçenleri kutlarım. Bu eserin, sektör 
çalışanlarına, akademik kitleye ve gelecekte hayallerine televizyonculuk 
sektöründe yer verecek bütün adaylara yarar sağlamasını diliyorum. 

İbrahim EREN 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü  



4 
 

  



5 
 

SÖZLÜĞÜ HAZIRLARKEN 
Ortak bir çalışmanın ürünü olan Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumunun ilgili birimlerinde kullanılan terimlerin 
sözlüğüdür. Terimler bilim, teknik, sanat, meslek dallarıyla ya da çeşitli 
konularla ilgili özel ve belirli kavramları karşılayan sözcüklerdir. Dilin söz 
varlığı içerisinde yer alsalar da genel sözcükler gibi değildir terimler... Bütün 
konuşurların anladığı, bildiği, kullandığı sözcüklerden farklıdır. Belirli bir 
alanda çalışan araştırmacılarca, sanatçılarca, meslek mensuplarınca bir 
uzlaşma sonucunda benimsenmiş, yalnızca bu kişiler için bir anlam bildiren 
özel adlandırmalardır. Bu yönüyle terimler özel adlara benzer. Çocuk dünyaya 
geldiğinde ona verilen ad nasıl sorgulanmadan ve tartışılmadan benimsenirse, 
bu ad yalnızca o kişiyi tanıyanlar için bir anlam ifade ederse kavramlar için 
türetilen terimler de böyledir. Terimlerin yaygınlaşması için benimsenmeleri, 
benimsenmeleri için de uzlaşmayla belirlenmeleri esastır. 

Osmanlı Türkçesinde terim için kullanılan sözcük ıstılah idi...  
Sözlüklerimizde Arapça kökenli ıstılah sözünün karşılıkları arasında “ittifak” da 
yer almaktadır. İttifak sözü de ıstılah da anlaşma, uzlaşma, bağlaşma ve oy 
birliği demektir. Istılah sözünün kökeninde ise sulh vardır. Terimler bir 
uzlaşmayla, bir anlaşmayla, kısacası sulh ile verilen adlar olduğu için ıstılah 
diye adlandırılmıştır. 

Terimlerin uzlaşma sonucu verilmesi, bildirdiği anlamın ilgililerce 
kavranması onları bilimsel çalışmalarda, iş ilişkilerinde anahtar sözcük 
konumuna getirmektedir. Bir kurumda çalışanların, iş akıcılığı ve iş güvenliği 
sağlanması için aynı terimleri kullanması, aynı meslek dilini konuşması 
gerekir. Aynı kavramdan söz eden kişilerin farklı adlandırmalar, dolayısıyla 
farklı terimler kullanması yanlış anlamalara yol açabileceği gibi 
düzeltilemeyecek olumsuzluklar da ortaya çıkarabilir. Bu bakımdan kurum ve 
kuruluşlarda, işletmelerde terim ortaklığının sağlanması, çalışanların sağlıklı 
bir iş ilişkisi ve iletişimi kurması, verimliliğin artması için gereklidir. 

Aslında terim birliğinin daha yükseköğretim aşamasında sağlanması ve 
bütün bilim dallarında ortak terimlerle öğrenim yapılması gerekir. Ancak ne 
yazık ki üniversitelerimizde bilim dallarında terim birliği yeterince 
sağlanamamaktadır. Üniversitelerde terim birliği sağlanamadığı gibi aynı 
fakültede hatta aynı bölümde farklı terimlerle öğretim yapıldığına tanık 
olunmaktadır. Öğrenimleri sonrasında bir işletmede çalışma hayatına 
başlayanlar aynı konudan söz etseler bile farklı terimler kullandıkları için 
yeterince etkin ve hızlı bir iletişim kuramamaktadır. Terimler yalnızca öğrenim 
hayatında ve bilimsel çalışmalarda değil çalışma hayatında da büyük bir 
öneme sahiptir. Kurumlarda, kuruluşlarda ve işletmelerde çalışma alanlarıyla 
ilgili terimlerin bir araya getirilmesi, çalışanların ittifakla benimsediği terimlerin 
esas alınması, farklı adlandırmalar varsa bunların ortaya çıkarılması, 
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aralarında ince anlam ayrılıkları bulunanların belirlenmesi, yaygın yabancı 
dillerdeki karşılıklarının gösterilmesi ve nihayet bütün bu terimlerin 
tanımlarının yapılması kurumsallaşmanın bir gereğidir. Bu, bütün çalışanların 
aynı dili konuşması demektir. Kuruma yeni katılanlar, mevcut iletişim ortamına 
kolayca uyum sağlayabilecek ve onlar da kısa sürede aynı dili konuşur hâle 
gelecektir. Bu sayede sağlanacak hızlı ve etkili iletişim, verimliliği de artıracak; 
en üst düzeydeki yöneticiden en küçük kadroya, merkezden en ücradaki 
birime kadar bütün çalışanlar ortak bir dil kullanacaklardır. 

İşte Yayıncılık ve Medya Sözlüğü ile TRT’nin bütün birimlerinde 
kullanılan terimler bir araya getirilmiş, bilimsel ölçütlerle değerlendirilmiş ve 
bunların doğru tanımları yapılarak elinizdeki sözlük hazırlanmıştır. Sözlüğün 
adında “yayıncılık” ve “medya” sözcüklerinin neden bir arada kullanıldığı 
sorusu akla gelebilir. “Yayıncılık” genel anlamıyla televizyon, radyo, İnternet, 
yeni medya ve kısmen de basını kapsayan bir kavram olarak görülmektedir. 
Bu kavram aynı zamanda teknik altyapıyı oluşturan yayımcılık, verici 
teknolojileri ve bilişim teknolojilerini vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. 
“Medya” sözüne yer verilmesinin nedeni ise güncel dilde kullanıldığı biçimde 
daha dar anlamıyla televizyon ve radyoyu, özellikle de televizyonu 
belirtmektir. 

Böyle bir sözlüğün hazırlanmasındaki temel amaç, yayımcılık 
alanındaki terimleri bir araya getirerek çoğunluğun anlayabileceği, etkili bir 
biçimde kullanabileceği ortak bir yayımcılık dili oluşturmak ve sürekli 
geliştirilmesinin önünü açmaktır. Çalışmada öncelikle TRT’nin her biriminde 
oluşturulan kadrolar tarafından kurum içinde kullanılan terimler belirlenmiş, 
bunlar tanımlanarak bir veri tabanı hâline getirilmiştir. Temel yayımcılık 
terimlerini derlemenin yanı sıra birimlerde çalışanların aralarında konuşarak 
geliştirdikleri meslek dili de derlenmiştir. Böylece kamera, ses, ışık, stüdyo, 
naklen yayın birimlerinin hızlı çalışma temposu içinde başlangıçta küçük 
gruplar arasında zaman içinde oluşan ve yeni kuşaklara aktarılan dil de ilk kez 
kayıt altına alınmıştır. Ardından konuyla ilgili basılı kaynaklar, akademik ve 
mesleki çalışmalar, yasa ve yönetmelikler taranarak elde edilen terimler de 
veri tabanına eklenmiştir. Böylece farklı çevrelerde kullanılan terimler, 
mevzuat dili, yaşayan ve konuşulan dil bir arada değerlendirilerek etkileşimli 
ve işlevsel bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Gelişmeye açık teknolojik alanlarda yaşanılan terim sorunlarının 
yayımcılık alanında da yaşanmakta olduğu bu çalışmayla ortaya çıkmıştır. 
Yayımcılık gibi zamana karşı yarışılan bir ortamda İngilizceden geçen terimler 
Türkçe karşılıkları düşünülmeden ya olduğu gibi ya da Fransızcalaştırılıp 
kısmen Türkçenin ses yapısına uygun bir biçime dönüştürülerek 
kullanılmaktadır. Çalışmada önceliğimiz Türkçe terimlerin madde başında 
esas alınarak kullanımının yaygınlaştırılması yönünde olmuştur. Bunun için 
birimlerden gelen dizelgelerde ya da farklı kaynaklarda aynı kavram için 
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kullanılan terimler içerisinde yabancı kökenli olanların yanında Türkçeleri 
varsa öncelikle Türkçe terimler tercih edilmiştir. Türkçe terim bulunamaması 
durumunda ilgili birimlerdeki çalışanlara danışılarak Türkçe karşılıklar 
önerilmiştir. Bu konuda hem redaksiyon kurulumuz hem de komisyon 
üyelerimiz yayımcılıkla ilgili bu terimleri Türkçeleştirmek için özel çaba 
göstermişlerdir. 

Karşılık bulunamaması durumunda Türkçeleşmiş biçimlerin Türkçe 
söylenişleri esas alınarak yazılması kuralı benimsenmiştir. Türkçe ve alıntı 
terimin her ikisinin de yakın yaygınlıkta kullanıldığı durumlarda yabancı 
kökenli terim bk. kısaltması ile Türkçe karşılığına gönderilmiş ve tanım Türkçe 
madde başında yapılmıştır. Yabancı kökenli kimi terimlerin Türkçenin yazım 
ve söyleyiş özelliklerine uymuş biçimleriyle yaygınlaşmış olmasına karşın 
kurulumuz, bunlara da karşılıklar önermiştir. 

Bütün çabalara karşın Türkçe karşılığı bulunamayan ya da 
Türkçeleşmiş yazımlarıyla yerleşmeyen yabancı kökenli terimlerin özgün 
biçimleriyle yazılmaları gerektiğinde bunlar eğik yazıyla gösterilmiştir. Başta 
sözlüğümüzün adında da geçen medya gibi kimi sözlere aradan geçen bunca 
zamanda herkesçe benimsenebilecek bir karşılık bulunamaması ve 
neredeyse toplumun bütün kesimlerine yayılmış olması yüzünden bu tür 
sözler Türkçede kullanıldıkları biçimleriyle korunmuştur. 

Tanımlamalarda bilimsel anlatıma yer verilmekle birlikte iletişim, 
yayımcılık vb. alanlarda öğrenim gören genç kuşaklar ile bu alanlara ilgi 
duyan kişiler göz önünde bulundurularak anlaşılabilir bir dil kullanılmıştır. 
Tanımların, sözlükçülüğün temel ilkelerinden biri olan efradını cami, ağyarını 
mani olacak (içermesi gerekenleri içine alan, dışarıda bırakılması gerekeni 
dışta bırakan) bir biçimde yapılmasına özen gösterilmiştir. Eserin terim 
sözlüğü niteliğinde olması dolayısıyla tanımlamaların kısa, öz ve yalın bir dille 
yapılmasına çalışılmış, ansiklopedik bilgiden kaçınılmıştır. 

Aynı kavram için birkaç karşılık bulunması durumunda en yaygını 
madde başı yapılarak tanımlanmış, daha az kullanılanlar ise söz konusu 
madde başına gönderilmiştir. Az ya da çok işleklik alanına sahip yabancı 
kökenli terimler de yaygın kullanılan Türkçe madde başına yönlendirilmiştir. 
Bu durumda sözlükçülük ilkesi gereği, tanımlamadan sonra konulan virgülün 
ardından madde başına gönderilen diğer maddeler yazılmıştır. Böylece 
madde başına bakan okuyucunun ilgili terimin eş anlamlı karşılıklarını da 
görmesi sağlanmıştır. 

Harf ya da rakamdan oluşan kısaltmaların madde başı olması 
durumunda bunlar okunuşlarına göre abece sıralamasında yer almıştır. Ancak 
bu tür kısaltmaları sıra sayılarla kurulu kısaltmaların izlemesi durumunda ise 
okuyucunun tamamını bir arada görebilmesi düşüncesiyle ilkinin ardından 
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gelen benzer kısaltmalardaki sayısal sıralama göz önünde bulundurularak 
madde başları art arda verilmiştir. 

Türkçe yayın sözünün sıklığını artırıp yayım yerine de kullanılır olması 
terimlerde de kendisini göstermiş, yayıncı kuruluş gibi mevzuata da girmiş 
kavramlarla kullanım alanını genişletmiştir. Bu gibi durumlarda yaygın 
kullanımlar esas alınmıştır. 

Kimi terimlerin açık biçimlerinden başharfleştirilerek yapılan 
kısaltmalarının yaygın olarak kullanılması durumunda bu maddeler de açık 
biçimlerine gönderilmiş ve tanım burada verilmiştir. Ancak yabancı kökenli 
terimlerden yalnızca kısaltmalarının kullanıldığı, bunların açık biçimlerinin 
bilinmediği ve herhangi bir Türkçe karşılığının bulunmadığı durumlar da 
saptanmıştır. Yaygınlık kazanan yabancı kökenli kısaltmanın kullanıcılar 
tarafından sözcük gibi algılandığı ve kısaltmanın âdeta sözcükleştiği bu 
durumlarda kısaltma madde başı yapılmış, tanımlama bölümünde açık biçimi 
de gösterilerek tanımlanmıştır. 

Telekomünikasyon altyapısı, vericiler ve yayımcılık teknolojileri gibi üç 
önemli teknik alanın temel terimleri bu sözlükle gün ışığına çıkmaktadır. 
Vericilerden yayına çıkan görüntünün alıcılara nasıl ulaştığına yönelik 
yayımcılıkla ilgili terimler ve bilgiler de ilk kez bu sözlükte bir araya gelmiştir. 

Bu çalışma ile ülkemizin en köklü ve en güçlü yayın kuruluşu olan TRT, 
yayımcılığın bütün dallarıyla ilgili bilgi birikimini özel yayıncı kuruluşlar, 
yayıncılar ve kamuoyu ile paylaşıma açmaktadır. Kamu yayımcılığı yapan 
TRT, bu yolla yarım asrı aşan bilgi birikimini paylaşarak ülkemiz yayımcılığına 
katkıda bulunmuş olmaktadır. Bilgi teknolojileri, yeni medya, üç boyutlu yayın 
gibi günümüzün en gelişmiş yayımcılık teknolojisiyle ilgili terimlerden haber, 
müzik, sinema, yapım gibi yayımcılığın temel alanlarındaki her terimle ilgili 
bilgi bu çalışmada yer almaktadır. Yalnızca günümüz teknolojisi ve 
günümüzün yayımcılık terimleri değil elli yılı geride bırakan TRT’nin geçmişte 
kullandığı, bugün artık müzesinde sergilediği teknolojilerle ilgili birtakım 
terimler de kayıt altına alınması amacıyla bu çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Böylece ülkemizdeki yayımcılığın tarihini araştıracaklar, bugün artık 
kullanılmayan teknolojilerle ilgili ilk bilgilere de bu çalışma aracılığıyla 
erişeceklerdir. 

Çalışmada TRT’nin elli yılında oluşan meslek dilinin derlenmesine ve 
kayıt altına alınmasına da özen gösterilmiştir. Hemen her meslekte olduğu 
gibi zamanla yayımcılık ile ilgili konularda TRT’de özel bir dil gelişmiştir. 
Kimileri teknolojik terimlerin kimileri kavramların kimileri de yaşanılan 
durumların adlandırılmasında kullanılan bu sözcükler ve deyimler ilk kez bu 
eserle yazıya geçirilmiş ve gün yüzüne çıkarılmış olmaktadır. Çoğu, genel 
dilin söz varlığındaki bu sözcüklerin örtmece anlatım için kullanılması ve 
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eğretilemeye başvurulması böyle bir yayımcılık meslek dilinin oluşmasını 
sağlamıştır. Adlandırmanın dayandığı temeller ve örnekler, bu alanda çalışan 
dil bilimciler için de ilgi çekici ve zengin malzeme sunacak niteliktedir. 

Türkçenin bilim dili olarak daha da geliştirilmesi çalışmaları, terim 
varlığına güncel yayımcılık ve medya terimlerinin katılmasıyla önemli bir 
kazanım elde etmiştir. 6.000’i aşkın madde ile sağlam bir veri tabanı oluşturan 
sözlük, TRT’deki hizmet içi eğitimlere ve sektördeki eğitim programlarına 
önemli bir yardımcı kaynak niteliğindedir. Bu sözlük yayımcı kuruluşların yanı 
sıra iletişim fakülteleri, iletişim liseleri ile benzeri okullar ve özel eğitim veren 
kurumlar için yardımcı kaynak olmasının yanı sıra sağlam bir soru bankası 
veri tabanı da olabilir. 

Türkçe yayımcılık terimlerinin derlenmesi, yabancı kökenli olanlarına 
Türkçe karşılıklar bulunması Türkçenin söz varlığı için de önemli bir 
kazanımdır. Güncel yayımcılık ve medya terimleri, Türkçenin bütün söz 
varlığını kapsayan Büyük Türkçe Sözlük’e anlamlı bir katkı oluşturacaktır. 

Hiçbir sözlüğün tam olmadığı gibi bu sözlük de eksiksiz değildir. Bütün 
araştırmalarımıza karşın dikkatten kaçan ve sözlüğe alınamayan terimler 
olmuştur. Defalarca okunmasına karşın gözden kaçan yanlışlar da bulunabilir. 
İlk kez yapılan bir çalışma olması dolayısıyla eksikliklerin, yanlışlıkların hoş 
görülmesini isteyecek değiliz. Bu yayın, bir ön çalışmadır. Dilimiz bütün 
konuşurların sahip çıkması gereken bir değerimizdir. Meslektaşlarımızın, 
okuyan yazan düşünen herkesin değer ve katkı vermesi gereken bir alandır. 
Eksikliklerin ve gözden kaçan yanlışların bildirilmesi, takdirle karşılanacak ve 
sonraki ilk baskıda bunların giderilmesi sağlanacaktır. 

Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, pek çok kişinin bilgi birikimini yansıttığı; 
emeğiyle, göz nuruyla katkıda bulunduğu ortak bir çalışmadır. Bu anlamlı 
çalışmanın başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması için TRT Genel 
Müdürlüğü destek vermiş, böylece kurum kültürünün somut bir biçimde gözler 
önüne serilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yeni bir adım atmıştır. Bu 
bakımdan TRT Genel Müdürlüğüne, Eğitim Dairesi Başkanlığına teşekkür 
borçluyuz. TRT’nin her biriminden konuya sahip çıkan ve bu birimlerin 
kullandığı terimleri derleyip tanımlayarak veri tabanını oluşturan kurul 
üyelerimize, olağanüstü bir çabayla bu terimleri gözden geçiren ve redaksiyon 
kurulunun gündeminde tartışılmaya hazır hâle getirerek maddelere son hâlini 
birlikte verdiğimiz sevgili Muzaffer, Devrim ve Savaş’a çok teşekkür ederim. 

Sözlüğün herkes için yararlı olmasını dileriz. 

 

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN 

Redaksiyon Kurulu Başkanı  
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GİRİŞ 
Bugüne kadar ne yazık ki mesleğimizin kapsamlı bir sözlüğü olamadı. 

2000’li yıllardan sonra sınırları dijital teknolojinin belirlediği bir yayıncılık dönemi 
başladı. Geleneksel yayıncılık biterken ortaya çıkan yeni teknolojiyle birlikte 
deyim yerindeyse melez bir meslek dili oluştu. 

Bu geçiş dönemi, kapsamlı bir sözlüğün varlığını ve sektördeki dil birliğini 
sağlamanın gerekliliğini daha belirgin biçimde ortaya koydu. 

Sözlük hazırlamanın kolay bir iş olmadığını ve neden bu zamana kadar 
benzer bir çalışmanın yapılamadığını bu süreci yaşarken gördük. Daha önce 
herhangi bir sözlük çalışmasında bulunmamış madde yazarları için uzun ve zorlu 
yolda epey sıkıntılar yaşandı. Öncelikle görev dağılımı yapmak ve madde 
başlıklarının A’dan Z’ye kadar alfabetik dizinini oluşturmakla işe başladık. İki üç 
ay sonra artık elimizde taslak hâlinde de olsa bir “ilk liste” vardı. Sürekli 
güncellediğimiz listelerimiz başlangıçta oluşturduğumuz listenin neredeyse iki 
katı, bazılarında üç katı oldu. Bu doğal bir süreçti, algımız bu işe yönelmişti ve 
gündelik yaşamda karşımıza çıkan, ekranda gördüğümüz, dergide okuduğumuz 
bir terimi, madde başlığını hemen sözlüğe ekliyorduk. Bu alanda basılı yayın az 
olduğu için daha çok kendi dağarcığımızda ve Kurumumuzda konuşulan özgün 
terimleri öncelikle derlemeyi hedefledik. Bu konuda bazı temel kaynaklara göz 
attık ama bunlar bizim yolumuzu belirlemedi. Bu kaynakların bir kısmı ya eski 
bilgileri ya da çok fazla teknik ayrıntı içeriyordu, bunları ayıklamak zaman aldı. 

Sözlükte yer alacak maddeleri belirlemek için başta sözlükler olmak 
üzere, çok sayıda Türkçe ve İngilizce yazılmış yayının genel taramasını 
gerçekleştirdik. Maddeleri tararken teknik, kuramsal ve uygulama alanındakileri 
bir araya getirmeye özen gösterdik. Tanımlanmış maddelerin çoğunun içeriği 
zayıftı ve güncelliğini yetişmişti. Basılı kaynakların yanı sıra internet üzerinden 
ders sunumları, forumlar ya da kişisel sayfalara ulaştık. Buralarda rastladığımız 
tanımların yetersiz olduğunu, dil bilgisine ve yazım kurallarına uyulmadığını, 
hatta bazılarında ciddi yanlışlıklar olduğunu görmek bizi hem şaşırttı hem de 
üzdü. Sanal dünyadaki içeriğe mesafe koyup, işimize yarayan kısmını 
olabildiğince titizlikle ayıklayarak çalışmamıza kattık. 

Sözlük komisyonu olarak yola çıkarken üç temel alanı bir arada 
değerlendirmeyi temel aldık: Geleneksel yayıncılık, sayısal yayıncılık ve TRT’nin 
kendi bünyesinde kullandığı ve özelleştirdiği dil. Bugünkü yayıncılıkla iç içe 
geçmiş bulunan bilişimi ve bazı mühendislik terimlerinin yalnızca doğrudan 
yayıncılıkla ilgili olanlarını ele almaya çalıştık. Biz ne kadar daraltmaya çalışırsak 
çalışalım bu geniş kapsam bize teknik açıdan bazı zorluklar çıkardı. Öncelikle 
yayıncılığın başta iletişim olmak üzere sahne sanatları, sinema, edebiyat, müzik 
ve eğlencenin yanı sıra bilişim, telekomünikasyon, elektrik-elektronik gibi daha 
birçok alanla doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkide olduğunu ve ortak terimleri 
kullandıklarını daha iyi gördük. Bu kadar farklı alanlardaki terimler Türkiye’de 
daha önce herhangi bir kaynakta bir arada derlenmemişti. Sözlüğün kapsadığı 
geniş yelpazesi onu daha değerli kılıyor. 
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Bu sözlük geçmişi geleceğe bağlıyor. Bir yandan bitmekte olan analog 
yayıncılıktan ve film setlerinden bizlere kalan dile sahip çıkarken bir yandan da 
sayısal teknolojiye ve yeni medyaya dek geniş bir alanda gelişen güncel dili bir 
araya getiriyor. Yakında biteceği düşünülen karasal yayıncılık belki de verici 
teknolojilerindeki birçok terimi ortadan kaldıracak. Ama bizim çalışmamızda bir 
dönem yayıncılığın temeli olan bu teknolojiye ait bini aşkın madde var. Bu 
maddelerin yanında günümüz iletişimini biçimlendiren bilgi teknolojileri ve yeni 
medya terimleri de bulunuyor. İşte bizim sözlüğümüzü değerli kılan böylesine 
geniş bir bakış açısıdır. Daha önce herhangi bir sözlükte madde başı olarak bile 
yer almayan binlerce maddeyi belirleyip ilk kez tanımını yaptık. Sözlük yarım 
yüzyılda yavaş yavaş yarattığımız ve geliştirdiğimiz sözel birikimi kayıt altına 
almayı amaçlıyor. Bu çalışma TRT’nin 50 yıllık yayıncılık öyküsünün oluşturduğu 
dilin, terimlerin, kavramların, deyimlerin ve mesleki ifadelerin bir derlemesidir. 
Tanımlar özelde madde yazarlarının ve Redaksiyon Kurulunun bakış açısını ve 
yorumunu, genelde ise Kurumumuzun deneyimi ve birikimini yansıtmaktadır. 

Artık yayıncılık alanında Türkçe yazılmış temel bir kaynağa kavuştuk. 
Gecikmeli de olsa bu bir başlangıç. Elimizde dizini yapılmış bir listemiz, kısa ve 
anlaşılır biçimde tanımladığımız maddelerimiz var. Bundan sonra yeni maddeler 
eklemek, tanımları gözden geçirmek ve geliştirmek daha kolay olacak. “Geniş 
kapsamlı bir taslak çalışma” olarak tanımladığımız bu sözlükteki bütün maddeler 
tek tek tartışmaya, yorumlanmaya ve geliştirilmeye açıktır. Bu çalışmayı bir 
“referans metin” olarak değerlendiriyoruz. Bu çalışma sırasında sözlükçülüğe 
ilişkin bir özdeyiş öğrendik: “Sözlük vurdukça tozar”. Gerçekten her redaksiyon 
çalışmasında maddeleri tekrar tekrar gözden geçirdik ve birçok değişiklik yaptık 
ama hâlâ uzun bir yolumuzun olduğunu biliyoruz. Şimdi her bir maddenin 
meslektaşlarımızın katkılarıyla tozunun alınacağını ve daha iyi duruma 
getirileceğini umuyoruz. 

Toplumun hemen her kesiminin yayıncılıkla doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilişkide olduğu için yayıncılığın dili birçok alanda kullanılıyor. Bu anlamda 
sözlüğümüz dar bir kesimin kullandığı bir meslek terimleri sözlüğü değil. 
Sözlüğümüz herhangi bir yabancı dilde yazılmış kaynakta bulunamayacak 
nitelikte Türkçenin söz varlığından ya da ülkemizdeki meslek dilinden derlenmiş 
yüzlerce maddeyi barındırıyor. Bu kısımlar tamamen Türkçenin kendine özgü 
güzelliklerini, zenginliği ve anlatım gücünü gösteriyor. Bu terimlerin, özellikle 
meslek dilinin çok iyi örneklerini derlediğimizi düşünüyoruz. Kuşkusuz 
eksiklerimiz vardır, bundan sonraki basımlarda meslektaşlarımızın değerli 
katkılarıyla bu terimlere yenilerini ekleyeceğiz ve çok daha gelişmiş, kapsamlı bir 
temel sözlük ortaya koyacağız. 

Bu eserin en değerli yanı TRT’nin kendi personelinin çabasıyla 
hazırlanmış olması. Daha önce sözlük yazma deneyimi olmayan, benzeri 
akademik çalışmalar yürütmeyen kişilerin kişisel çabasıyla oluşturulmuş bir 
kaynak kitap. Deneyimsiz gönüllüler olarak başlangıçta çok zorlansak da bu işin 
altından başarıyla kalktığımızı düşünüyoruz. Sözlük komisyonunda görev alan 
arkadaşlarımız bu sürecin mesleklerine bakışlarını değiştirdiğini, algı düzeylerini 
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geliştirdiğini, deyim yerindeyse seviye atladıklarını ifade ediyorlar. Birbirlerini 
yeterince tanımayan birimlerin temsilcileri bir arada çalışırken bilgi ve 
deneyimlerini paylaşma olanağı buldular. Ortaya çıkan bilgi ve deneyim yalnızca 
kurul üyelerine değil, onlar üzerinden dolaylı olarak birçok kişiye de ulaştı. 
Özverili ve sabırlı çalışmalarından dolayı madde yazarı arkadaşlarımız övgüyü 
hak etmekteler. “Katkıda Bulunanlar” bölümünde adlarına yer verdiğimiz Kurum 
içinden ve dışından herkese bizlere madde önerdiği, düzeltiler yaptıkları ve farklı 
biçimlerde destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim Dairesi Başkanlığı ve 
çalışanlarına da bize verdikleri koşulsuz ve içten destekten dolayı minnettarız. 

Bu zorlu süreçte Redaksiyon Kurulu Başkanınız Prof. Dr. Şükrü Halûk 
Akalın Hocamızın büyük desteğini gördük. Kendisi zaten TRT’de yıllardır fahri 
yayıncı olarak pek çok radyo ve televizyon programına katılıyor ya da yapımına 
katkı sağlıyor. Hocamız bu uzun süreçte bizim yanımızda oldu ve tek tek bütün 
maddeleri okuyup, dil ve yazım hatalarını düzeltti, bazı maddelerin yeniden 
yazımına katkı sağladı, terimlere Türkçe karşılık bulunması konusunda özel bir 
çaba ve duyarlılık gösterdi. Redaksiyon Kurulu olarak yorucu ama harika bir 
dönem yaşadık. Redaksiyon sürecinde yapılan onlarca oturumda tanımlar 
defalarca elden geçirildi, yeniden yeniden yazıldı. En zorlandığımız konu yabancı 
terimlere Türkçe karşılık bulmaktı. Hocamızın öğrettiği yöntemler ve bizleri 
cesaretlendirmesiyle birçok terime Türkçe karşılık önerebildik. Böylesine özel bir 
destekten ve ilgiden dolayı Halûk Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Redaksiyon Kurulunda uzun bir süre birlikte çalıştığımız Devrim Ünlü ve Savaş 
Ferhat’a muazzam gayretleri, istikrarları ve sabırlarından dolayı ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. 

Bu önemli çalışmanın yayıncılık mesleğine saygınlık kazandıracağını, 
herkesin temel alacağı ortak bir dil oluşturulmasına önemli bir katkı 
sağlayacağını umuyoruz. 

Muzaffer EVCİ 

Editör 

 



14

 

alt.  altyazı    
arş.  arşiv    
bk.  bakınız    
bil. t.  bilgi teknolojileri   
gra.  grafik     
hab.  haber
ışık   ışık 
ile.  iletişim    
kam.  kamera    
kam. k.   kamera kontrol    
kur.  kurgu    
mak.  makyaj    
mes. dili   meslek dili    
müz.  müzik    
rad.  radyo      
res. s.  resim seçici
ses  ses    
sesl.   seslendirme    
set t.  set tasarımı   
sin.  sinema    
stü. ş.  stüdyo şefi   
tel. h.   telif hakları    
üç b.  üç boyut teknolojisi   
ver. t.    verici teknolojileri   
yap.  yapım    
yay. t.  yayıncılık teknolojileri 
yen. m.  yeni medya   
yön.  yönetim  

TERİM KAVRAM ALANLARI VE KISALTMALAR
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SÖZLÜK MADDE DÜZENİ 

açı düzeltme Daha iyi bir çekim açısı ya da çerçeve oluş-
turabilmek için kameranın yerini, konumunu ya da 
yüksekliğini değiştirme.

ADA İngilizce açılımı audio distribution amplifier olan, ses 
sinyalini kayıpsız olarak iki ya da daha fazla sayıda paralel 
kola ayıran çıkış empedansı yüksek cihaz ya da devre,  
ses dağıtım yükselteci.

bileşik video sinyali Parlaklık ve renk sinyallerinin bir-
leştirilerek senkron sinyalleriyle birlikte oluşturuldu-
ğu sinyal, composite video signal, kompozit video.

kompozit video bk. bileşik video sinyali

filtre (I) 1. ışık Işığın renk, lüks, kelvin ve polarizasyo-
nunu kontrol etmek amacıyla ışık kaynağının önüne 
takılan cam ya da jelatinden yapılan dönüştürücü ak-
sesuar, filter. 2. kam. Elektronik kameralarda gövde 
içinde bulunan ya da kamera lensleri önüne takılan; 
renk değiştirmek, ışık seviyesini düşürmek ya da gö-
rüntü efekti vermek için kullanılan optik malzeme. 

mirror shutter bk. aynalı örtücü

köpek gözü mes. dili Bir köpeğin hareket kıvraklığıyla, 
onun gözünden görüyormuşçasına yere yakın sevi-
yeden takip çekimleri yapabilecek hareket yeteneği-
ne sahip, elle kontrol edilen kamera destek sistemi, 
doggicam. 

bağlantı temelli İki bilgisayar arasında veri alışverişi 
sağlanmadan önce bir program ile sanal ya da fiziksel 
bağlantısı yapılmış (program).

madde başı

yaygın 
yabancı 
dildeki 
kısaltma

farklı kavram 
alanları

kullanım 
alanı

madde başının 
yabancı dildeki 
karşılığı

yaygın Türkçe 
madde başına 
gönderim

tanım

kısaltmanın 
kökeni
kısaltmanın 
açılımı

madde başına 
gönderilen 
yaygınlaşmamış 
Türkçe karşılık

yabancı kökenli 
terimden Türkçe 
madde başına 
gönderim

nitelenen 
sözcük

sıfat olarak 
kullanılan 
sözcüğün 
tanımlaması

farklı 
anlamlar

yaygınlaşmamış 
Türkçe karşılık
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AA bk. Anadolu Ajansı
A ağırlıklı ses İnsan kulağının ses 

şiddeti algısı sınıflandırmasında 
düşük düzeydeki ses basınç düze-
yini ölçmek için kullanılan değer 
aralığı. 

A ağırlıklı filtre ses Ses şiddeti öl-
çümünde kullanılan ve A ağırlıklı 
ölçüm değerlerine uygun, yaklaşık 
olarak 100 Hz bölgesinde 20 dB, 
20 kHz bölgesini 10 dB değerinde 
zayıflatan ve merkezi 2,5 kHz olan 
filtre.

abak Mühendislikte eşitlikleri ve 
formülleri kullanmaksızın çözüm 
yapmayı sağlayan eğri ve doğru-
lardan oluşan grafik sistemi.

abaküs lens kam. Stadyum, konser ve 
spor salonu gibi büyük mekânlarda 
genel plan çekim yapabilmek için 
kullanılan, geniş açılı özel lens. 

A bandı 2.400-3.200 feet uzunluğun-
da, ¼ inç eninde, manyetik olarak 
ses kaydı yapılabilen bant.

abartılı oynama mes. dili Oyuncunun 
rolüyle uyumlu olmayan biçimde 
tavrını, sesini, yüz, el ve kol hare-
ketlerini aşırı derecede kullanarak 
rol yapması. 

ABB bk. otomatik siyah ayarı 
abone İşletmeci ile bir hizmetin sunu-

muna yönelik yapılan sözleşmeye 
taraf olan gerçek ya da tüzel kişi.

absorber bk. soğurucu 
absorption bk. soğurma
AB stereo kayıt tekniği Mikrofon-

ların ve kayıt ortamının özellikle-
ri dikkate alınıp aralarında belirli 
mesafe bırakılarak yatay düzlemde 
birbirine paralel olarak konumlan-
dırılan iki mikrofonla yapılan ste-
reo ses kayıt yöntemi.

abstract film bk. soyut film
ABU bk. Asya-Pasifik Yayın Birliği
AC bk. alternatif akım
Academy format Sinemada görüntü 

çerçevesinin yatay kenarının dikey 
kenarına olan oranının 1.37:1 ol-
duğu görüntü formatı.

access point bk. erişim noktası 
accommodation bk. göz uyumu 
account bk. hesap
AC HUM İngilizce açılımı alterna-

tive current hum olan, analog gö-
rüntüde yatay çizgi hâlinde dal-
galanma ve seste uğultu oluşturan 
elektrik şebeke gürültüsü.

ACL spot İngilizce açılımı aircraft 
light olan, vakumlanmış cam tüp 
içinde reflektör, Tungsten flaman 
ve mercek sisteminden oluşan, ge-
nellikle müzik ve gösteri amaçlı 
yapımlarda kullanılan, par 56 ve 
par 64 standartlarında ışık kaynak-
larına da takılabilen yüksek yoğun-
luklu ışık kaynağı. 

acoustic chamber bk. akustik oda 
acoustic envelope bk. akustik zarf
acoustic feedback bk. akroşman 
action shot bk. aksiyon çekimi 
activation key bk. aktivasyon kodu
active crossover bk. aktif frekans bö-

lüştürücü 
active shutter glass bk. aktif örtücü 

gözlük 
actor marks bk. yer işareti 
acutance bk. akütans
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AC-3 Sayısal ses verisi iletimi ve de-
polanması için kullanılan sıkıştır-
ma tekniklerinden biri. 

açı değiştirmek Kamerayla çekilen 
konu arasında oluşan açıyı farklı 
bir kompozisyon elde etmek, çe-
kim ölçeğini değiştirmek amacıyla 
farklılaştırmak. 

açı düzeltme Daha iyi bir çekim açısı 
ya da çerçeve oluşturabilmek için 
kameranın yerini, konumunu ya da 
yüksekliğini değiştirme. 

açı karşıaçı çekim Özellikle drama, 
röportaj ve söyleşi gibi çekimlerde 
birbirine karşılıklı konumda olan 
kişilerin aynı ölçekte yapılan karşıt 
çekimleri.

açık devre Bir kaynaktan akım çek-
meyen devre, open circuit. 

açık devre empedansı Yük uçları 
boşta iken bir hat ya da devrenin 
girişinden okunan empedans, open 
circuit empedance.

açık hava reklamı Billboard, pano, 
duvar, bina giydirme, taşıt giydir-
me gibi dış mekânlarda gerçek-
leştirilen, reklam uygulamalarının 
tümü, outdoor reklam. 

açık hava sineması Yaz mevsiminde 
üstü kapalı olmayan yerlerde, hava 
karardıktan sonra film gösterilen 
sinema, yazlık sinema.

açık kaynak bil. t. Belirli yazılım 
grupları ya da bağımsız kişiler ta-
rafından kaynak kodlarıyla birlikte 
yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan 
yazılımlar.

açıklık 1. Kamera lensinin diyafram 
açıklık değeri. 2. Kamera görüntü-
sü ya da kamera vizörlerinde gö-
rüntünün keskinlik ayarı, aperture, 
APT.

açık oturum Birden çok katılımcı ile 
bir konunun ayrıntılı biçimde tartı-
şıldığı televizyon ve radyo yapımı 
türü. 

açık oturum yöneticisi Televizyon 
ve radyoda yayımlanan açık oturu-
mun sunuşunu gerçekleştiren, katı-
lımcılara sırayla söz veren, oturu-
mu yöneten kişi.

açık sistem ara bağlantısı Bir me-
sajın iki nokta arasındaki iletim 
biçimini gösteren, uluslararası ku-
rumlarca belirlenen, veri iletişimin 
temeli olan standart, open systems 
interconnection.

açık televizyon seti Televizyon prog-
ramlarında yaygın olarak kulla-
nılan, dekorun duvarlarla çevrili 
olmadığı, kamera hareketlerini kı-
sıtlamayan set türü. 

açık uçlu film mes. dili Birden çok 
bölümde çekilmesi planlanan ya 
da ilgi göreceği tahmin edilen ve 
devamının çekilebileceği düşünü-
lerek öykünün çözüm aşaması son-
landırılmayan film. 

açık uçlu soru mes. dili Konuğun bir 
olay, olgu ya da durum hakkındaki 
duygu ve düşüncelerini sınırlama 
olmadan açıklamasına olanak tanı-
yan soru türü.

açılama kam. İstenilen görüntü ve 
açının ne tür lenslerle ya da kamera 
konumu ile elde edileceğini belir-
leme, angulation. 

açılır menü bil. t. Bilgisayar yazılım-
ları ve mobil uygulamalarda alt ka-
tegoriler ve menü ögelerinin fazla 
yer kaplamaması amacıyla diğer 
seçeneklere ulaşmaya olanak sağ-
layan ve üzerine gelindiğinde açı-
lan bölümler. 

açılış 1. yap. Programın ya da yayının 
jenerikle birlikte gerçekleştirilen 
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ilk sunuşu, giriş. 2. bil. t. Elektro-
nik cihazların ve sistemlerin bazı 
talimatlarla işleme başlamasını ya 
da hazır duruma gelmesini sağla-
yan işlem dizini, boot. 

açılış anonsu Yapımın ilk bölümünde 
sunucu tarafından yapılan program 
adı, konusu ve içeriğinin belirtildi-
ği bilgilendirici sunuş, giriş anonsu.

açılış metni Yapımın ilk bölümünde 
sunucu ya da seslendiren tarafın-
dan okunan program adı, konusu 
ve içeriğinin belirtildiği bilgilendi-
rici metin. 

açılış sayfası Bir ağ sitesinin ön ta-
nımlı giriş sayfası.

açılış sekansı Filmin konusuna ilişkin 
serimlemenin kısaca yapıldığı, öy-
künün ipuçlarının verildiği, çarpıcı 
biçimde kurgulanan giriş bölümü. 

açılma Kamerada değişken odaklı 
lenslerle zoom yapılarak görüntü 
açısını genişletme.

açısal frekans Periyodik bir tekrarla-
ma hareketinin birim zamanda rad-
yan olarak ifade edilen frekansı.

aç kapat anahtarlama Açıp kapama 
biçiminde çalışan anahtar, on-off 
keying. 

A/D Analog sinyalden sayısal sinyale 
dönüştürme işlemi. 

ADA İngilizce açılımı audio distri-
bution amplifier olan, ses sinyalini 
kayıpsız olarak iki ya da daha faz-
la sayıda paralel kola ayıran çıkış 
empedansı yüksek cihaz ya da dev-
re, ses dağıtım yükselteci.

adamını tutma mes. dili Çok kame-
ralı televizyon çekimlerinde, her 
kameramanın sahnedeki bir kişi-
nin çekiminden sorumlu olması, 
sürekli ya da çoğunlukla o kişiyi 
izlemesi. 

adaptasyon bk. uyarlama

adaptive control bk. uyarlamalı 
kontrol 

adaptive highlight control bk. ışık 
uyum kontrolü 

adaptör 1. yay. t. Fiziksel boyutları, 
çapları farklı olan iki konnektör, 
iki terminal ya da iki soket arasın-
da bağlantı sağlayan aracı aparat. 
2. Elektriksel büyüklükleri farklı 
olan iki devreyi uyumlu hâle ge-
tiren aracı düzenek. 3. kam. Yu-
valarına uygun olmayan lensleri 
kameralara takabilmek için araya 
koyulan bilezik biçiminde dönüş-
türücü birim.

ADAT İngilizce açılımı alesis digital 
audio tape olan, S-VHS manye-
tik videokasete 8 kanal sayısal ses 
kaydedebilen cihaz.

ADAT lightpipe Optik yolla 8 kanallı 
ses iletimi sağlayan format.

A/D dönüştürücü Analog sinyali sa-
yısal sinyale çeviren devre ya da 
cihaz.

adil kullanım bil. t. Özellikle açıkla-
ma, röportaj, mühendislik çalışma-
ları, eleştiri, haber, araştırma, eği-
tim, bilimsel çalışmalar gibi telif 
hakları kapsamına giren konularda, 
yasal sahiplerinden izin almadan 
telif hakları kapsamındaki bir eser-
den sınırlı biçimde yararlanabilme, 
alıntı yapma hakkı. 

adil kullanım kotası bil. t. Servis sağ-
layıcıları tarafından sınırsız İnter-
net hizmeti verilirken belli bir kota 
aşımı olduğunda devreye sokulan 
veri akışını yavaşlatan sistem.

adjust direction bk. ayar yönü
adliye haberi Cinayet, şiddet, hırsız-

lık, kaza, kaçakçılık ve yolsuzluk 
gibi güvenlik güçlerinden ya da 
adli kaynaklardan bilgi alınarak 
hazırlanan haber. 



A

20

adliye muhabiri Genellikle görev 
yeri adliye olan, adli olaylar, sü-
ren davalar, adliye önünde yapılan 
basın açıklamaları gibi konularla 
ilgili haberleri hazırlayan muhabir. 

administrative domain bk. yönetsel 
alan 

adres 1. Bilgisayar belleğinde ve di-
ğer veri kaynaklarında belirli bir 
yeri tanımlayan sayı biçimindeki 
bilgi. 2. bk. İnternet adresi 

adres çözümleme Alfa sayısal bir İn-
ternet adresine karşılık gelen adre-
si sayısal adrese çevirme işlemi.

adres çubuğu Web tarayıcısında iste-
nen web sitesine gitmek için giriş 
yapılabilecek alan.

adres maskeleme Bir İnternet adre-
sinin alt adreslemesi için gereken 
bitlerin seçiminde kullanılan 32 bit 
uzunluğundaki bit maskesi, add-
ress mask.

address mask bk. adres maskeleme 
ADSL bk. asimetrik sayısal abone 

hattı
ADSR bk. elektronik zarf jeneratö-

rü
ADTV İngilizce açılımı advanced di-

gital television olan, 1050 satır ve 
59,94 kare/sn hız değerinde sayısal 
HDTV standardı. 

advanced video codec bk. H.264
advertorial bk. tanıtıcı reklam
AE bk. otomatik pozlama 
AES bk. Ses Mühendisleri Birliği
AES/EBU AES ve EBU tarafından 

ortak olarak belirlenen, cihazlar 
arasında iki kanal sayısal ses sin-
yali iletiminde kullanılan, AES 3 
olarak da bilinen standart. 

AF (I) bk. alçak frekans
AF (II) bk. otomatik netleme
AF (III) bk. ses frekansı 
A filmi Ünlü oyuncuların rol aldığı, 

büyük stüdyolarda ve geniş pro-
düksiyon olanaklarıyla uzun süre-
de çekilen yüksek bütçeli film.

AFL bk. kanal sonrası dinleme 
a format Soundfield mikrofon çalış-

ma prensibindeki üç yönlü vektö-
rel ses alış diyagramı. 

AGB-Nilsen İzleyicilerin ne izledi-
ği ve satın aldığı ile ilgili pazar 
araştırmaları, yorumlar ve veriler 
sunan, Türkiye’de bir dönem tele-
vizyon izlenme oranlarını da ölçen 
uluslararası bilgi ve ölçüm şirketi. 

AGC bk. otomatik kazanç kontrolü
ağ bk. bilgisayar ağı
ağ bağlantılı televizyon bk. akıllı TV
ağ bağlantısı Bir cihazın genel ya da 

kapalı sistemlerden oluşan başka 
sistemlere bağlanması ve çalışabi-
lir duruma getirilmesi.

ağ geçidi bk. geçiş yolu 
ağ güvenlik anahtarı Kablosuz eri-

şimlerde izinsiz girişleri engelle-
mek ya da tanımlamak amacıyla 
kullanılan karakter dizini.

ağırlaştırılmış yayın mes. dili Ülke 
genelini etkileyen deprem, doğal 
afet, çok sayıda insanın öldüğü ka-
zalar, şehit haberleri gibi olumsuz 
durumlarda, normal yayın akışının 
değiştirildiği, yavaş tempolu şarkı-
ların çalındığı ve eğlence içerikli 
programlara yer verilmediği yayın 
formatı. 

ağırlıklı devre Bir sinyalin değişik 
frekans bileşenlerini birbirinden 

Serdar
Typewritten Text

Serdar
Typewritten Text
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farklı oranda zayıflatarak çıkışta 
belirli frekanslara ağırlık kazandı-
ran devre.

ağırlıklı filtre Ses şiddeti ölçümlerin-
de kullanılan farklı düzeylerdeki 
ses basınç seviyelerinde kulakta 
algılanan frekans karakteristiğine 
uygun filtre türü

ağırlık merkezi Bir mekanik siste-
min ya da nesnenin dengeli biçim-
de durması için dayandırıldığı ya 
da temel alındığı nokta, center of 
gravity.

ağız senkronu Seslendiren kişinin 
sesi ile seslendirmesi yapılan kişi-
nin dudak hareketlerinin birbiri ile 
eşleşmesi, dudak senkronu. 

ağız tutmaması 1. sesl. Seslendirme 
sırasında görüntüdeki oyuncunun 
ağız hareketleri ile seslendiren ki-
şinin konuşmasının uyuşmaması. 2. 
yay. t. Televizyonda uydunun kulla-
nıldığı yayın bağlantısında, birlikte 
aktarılması gereken ses ve görüntü 
sinyallerinin eş zamanlı olmama-
sından dolayı senkronunun bozul-
ması, spiker ya da anlatıcının ağız 
hareketleriyle sesin uyuşmaması. 

ağ içeriği yaşam döngüsü yen. m. 
Ağ içeriğinin üretilmesi, kontrol 
ve onay aşamalarından geçtikten 
sonra ağ ortamında yayımlanma-
sı, güncelliğini yitiren içeriğin site 
içerisinde yerinin değiştirilmesi ya 
da yayından kaldırılması süreçleri-
nin tamamı.

ağ programcısı yen. m. Ağ ve yeni 
medya ortamlarındaki arka plan 
kodlarının yazımı, güncellenmesi 
ve en iyi duruma getirilmesi işini 
yapan, sistemin güvenliğini sağla-
yan ve veri tabanını oluşturan kişi.

ağ sayfası Yalnızca kendine ait URL 
adresine sahip, İnternet üzerindeki 
metin ve görsellerin birlikte bulun-
duğu dosyaların yeri, İnternet say-
fası, web page, web sayfası. 

ağ tarayıcı İnternette dolaşmak ya da 
bir ağ üzerinde bilgiyi aramak, bul-
mak, görmek ve işlemek için grafik 
etkileşimli arabirime sahip uygula-
ma yazılımı, web browser.

ağ yayıncılığı yen. m. İnternet orta-
mında akışım teknolojisini kulla-
narak bir merkezden yayımlanan 
içeriğin birçok kullanıcıya anında 
ulaştırılması, webcast, web yayın-
cılığı.

ağ yazılım mühendisi Yeni medya 
alanlarında gelecek nesil interaktif 
ve İnternet tabanlı televizyon ürün 
ve hizmetlerinin geliştirilmesi ko-
nusunda sistem ve yazılım mühen-
dislerini yöneten, teknik altyapının 
kurulmasını sağlayan ve yazılımla-
rı geliştiren kişi. 

ağzı takip etme mes. dili Çekim se-
tinde boom operatörünün sesi, kay-
nağına en yakın noktadan ve karşı 
açıdan alabilmesi için, mikrofonu 
oyuncuların konuştukları yöne 
doğru tutması ve oyuncular hare-
ket ettikçe onları kaçırmadan takip 
etmesi. 

air brush makyaj bk. havalı püs-
kürtme makyajı

ajans (I) 1. hab. Haber değeri taşıyan 
bilgileri toplayan, haberi kayna-
ğında oluşturan ve ürettiği haberle-
ri yazılı ve görüntülü olarak anlaş-
malı yayın kuruluşlarına dağıtan 
kurum. 2. mes. dili Radyo haber 
bülteni için geçmişte kullanılan 
ifade. 
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ajans (II) 1. yap. Özellikle oyuncu, 
müzisyen, yazar, senarist, yönet-
men, sanatçı gibi kendi adına çalı-
şan kişilerin bir sözleşme ile bağlı 
olduğu, iş bağlantılarını ve halkla 
ilişkiler çalışmalarını komisyon 
karşılığı yürüten tüzel ve ticari ku-
rum. 2. yap. Televizyon yapımları 
ve dramalara oyuncu ve figüran 
sağlayan, canlı ve banttan yayım-
lanan stüdyo programlarına sunu-
cu, izleyici, konuk ve yarışmacı 
getiren kuruluş. 

ajans haberi Anlaşmalı haber ajan-
sından alınan, kaynağı belirtilerek 
kullanılan, aynen ya da değiştirile-
rek bültende yer verilen haber. 

Akademi Ödülleri bk. Oscar Ödül-
leri 

akaryazı Televizyon ve sinema ya-
pımlarının sonunda kullanılan; 
yapımda görev alanlar, destek sağ-
layanlar, teşekkür listesi, iletişim 
bilgileri, yapım yılı ve telif hakları 
gibi bilgileri içeren, aşağıdan yu-
karıya doğru kayan yazı, roll. 

akıcı metin Uzun cümleler barındır-
mayan, yalın ve anlaşılır bir dile 
sahip olan, içeriğin net biçimde ak-
tarıldığı metin. 

akıcı okumak Metni doğru yorumla-
yarak, anlaşılır biçimde ve yeterin-
ce hızlı okuyabilmek. 

akıllı kutu İnternete bağlanan, görün-
tü kaydeden, bilgisayar benzeri iş-
levlere sahip yeni nesil televizyon. 

akıllı telefon Gelişmiş bir işletim sis-
temiyle çalışan, yazılım kaynaklı 
özellikleri kullanıcı tarafından de-
ğiştirilebilen, İnternete bağlanan, 

birçok uygulama ve oyunu çalıştı-
rabilen kameralı cep telefonu.

akıllı TV İnternet bağlantısı ile inte-
raktif uygulamalara olanak sağ-
layan ve üretici firma tarafından 
Youtube, Facebook, Twitter, Skype 
gibi popüler sosyal medya uygula-
malarını ve bazı özel modellerde 
ağ tarayıcı, bankalar, gazeteler, TV 
kanalları ve benzeri özel uygulama 
yazılımları çalıştırabilen televiz-
yon, smart TV.

akım Hava, su gibi akışkan maddele-
rin ya da elektrik yüklerinin belli 
bir yönde ve oranda akarak yer de-
ğiştirmesi.

akım amplifikatörü bk. akım yük-
selteci 

akım rölesi Önceden belirlenmiş bir 
akım değerine göre anahtarlama 
işlevini yerine getiren röle.

akım sınırlayıcı Bir akım devresin-
de belirlenmiş akım değerinden 
fazlasını geçirmeyen devre ya da 
eleman. 

akım yükselteci Giriş akımıyla oran-
tılı bir biçimde çıkış akımını yük-
selterek veren elektronik devre, 
akım amplifikatörü.

akış Televizyon ve radyo yapımlarının 
içeriğindeki ögelerin yayın sırasına 
göre yapımcılar ve yönetmenler ta-
rafından düzenlendiği liste.

akış almak mes. dili Stüdyo ya da 
sahnede gerçekleştirilen televiz-
yon programlarının kaydı ya da 
canlı yayını öncesinde, programın 
provasını kameralarla birlikte ya-
yındaymış gibi baştan sona du-
raksamadan gerçekleştirmek, akış 
geçmek. 
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akışa sadık kalmak Televizyon ve 
radyo programının akışında daha 
önceden belirlenen içerik, sıralama 
ve sürelere uymak.

akışa uymak Önceden belirlenen ya-
yın akışına ve program içindeki 
her bir bölümün sırasına ve süre-
sine uygun biçimde televizyon ve 
radyo programının yayınını ger-
çekleştirmek. 

akış diyagramı Bir iş veya yazılımın 
tamamının ya da bir kısmının aşa-
malarını gösteren grafik.

akış geçmek bk. akış almak 
akışı aksatmak Televizyon ve radyo 

programının akışında daha önce-
den belirlenen içerik, sıralama ve 
süreye uyamamak. 

akışı bozma Televizyon ve radyoda 
teknik aksaklık, süre uzaması, ani 
gündem değişikliği gibi nedenlerle 
planlanan program akışının ger-
çekleştirilememesi.  

akışı değiştirmek Televizyon ve rad-
yo programlarının daha önceden 
belirlenen içerik sıralamasında 
zorunluluklar ya da teknik aksak-
lıklar nedeniyle bazı eklemeler ya 
da çıkarmalar yapmak, içeriklerin 
yayın sırasını değiştirmek. 

akışım Kullanıcı tarafından seçilen 
eser kaydının tekil olarak ya da lis-
telenerek sayısal ortamda hizmet 
sağlayıcının servis adresinde sak-
lanması, indirilmeden dinletilmesi 
ve izletilmesi servisi, streaming.

akışkan kafa mes. dili Profesyonel 
kamera destek sistemlerinde çev-
rinme hareketlerinin doğrusal, akı-
cı, sarsıntısız ve yumuşak olması-
nı sağlayacak biçimde tasarlanan 
kafa, fluid head.

akış provası Televizyon ve radyoda 
önceden belirlenen akışın içerik, 
sıralama ve süreye uygunluğunu 
kontrol etmek amacıyla kayıt ya-
pıyor ya da canlı yayımlanıyormuş 
gibi programın baştan sona gerçek-
leştirilmesi. 

akkor flamanlı ampul İçinde azot ve 
argon karışımı gaz bulunan, elekt-
rik akımı geçmesi sonucu flamanın 
akkor hâlini almasıyla ışık üreten, 
renksel geriverimi yüksek ve ışık-
sal verimi düşük cam tüp.

akort Bir aygıtı belli bir işi ya da iş-
levi yapabilecek duruma getirme.

akortlu devre Bir bobin ile bir kon-
dansatörün seri ya da paralel bağ-
lanmasıyla oluşan devre. 

akortlu yükselteç Yük empedansı 
ve kazancı frekansla ayarlanabilen 
yükselteç, tuned amplifikatör. 

akreditasyon Haber ve yayın amaçlı 
görev yapacak ekibin adlarının, or-
ganizasyonu yapan kuruluşa önce-
den bildirilmesi ya da bazı kurum 
ve kuruluşların kendilerini takip 
edecek basın mensuplarının isim-
lerini belirlemesi.

akreditasyon listesi Organizasyo-
nun yapıldığı mekânda bulunma 
ve görev yapma yetkisi olan basın 
mensuplarının adlarının yer aldığı, 
organizasyonu yapan kuruluşun 
oluşturduğu liste. 

akredite olmak Haber ve yayın ama-
cıyla görevli olan basın mensu-
bunun adı, organizasyonu yapan 
kuruluşun akreditasyon listesinde 
bulunmak.

akrobat Mikrofon sehpasına takılan, 
sehpanın yön ve uzama özelliğini 
artıran ayarlanabilir aksam.
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akrobat kol Bir ya da birden fazla 
mafsaldan oluşan, ışık kesici ve 
filtrelerinin istenilen açı ve mesa-
fede kullanılmasını sağlayan, uçla-
rı maşa ya da vidalı ışık aksesuarı.

akromatik lens Işığın farklı dalga 
boyları nedeniyle oluşan renk sap-
maları azaltılmış lens.

akroşman Hoparlörden çıkan bel-
li bir frekanstaki sesin mikrofona 
geri dönmesi sonucu aşırı yüksel-
mesiyle ıslık ya da uğultu biçimin-
de oluşan döngüsel ses bozulması, 
acoustic feedback.

akroşman engelleyici İzleyici ve sah-
ne seslendirme sistemlerinde fre-
kans taraması yaparak akustik geri 
besleme oluşumunu önleyen cihaz, 
feedback eliminator.

aks çizgisi Sinema ve televizyon çe-
kimlerinde temel alınan, genel-
likle kameranın hangi tarafta yer 
aldığını belirleyen, iki ya da daha 
çok kişinin bakış yönleri arasında 
bulunduğu var sayılan hayalî çizgi, 
180 derece çizgisi. 

aksesuar Televizyon sinema ve sah-
ne yapımlarında dekor, kostüm ve 
makyajı tamamlayan, hazır ürün 
olarak kullanılan, yapımın içeriği-
ne göre özgün tasarlanan, herhangi 
bir nesnenin özgün hâline benzeti-
len ya da aynısı olarak üretilen her 
türlü nesne. 

aksesuar deposu Televizyon ve si-
nema yapımlarında kullanılan 
her türlü aksesuarın gruplanarak 
ayrı bölümlerde istiflendiği kapalı 
mekân. 

aksesuar sorumlusu Televizyon ve 
sinema yapımlarının set tasarı-
mında yer alan aksesuarları temin 
eden, düzenleyen, muhafaza eden 
ve bakımını yapan kişi.  

aksesuar tasarımcısı Televizyon ve 
sinema yapımlarında kullanılan 
özgün aksesuarları tasarlayan, ge-
rektiğinde üreten ve sete yerleşti-
ren kişi.

aksiyon 1. yap. Televizyon ve sine-
ma yapımlarında olayların hızlı 
gelişmesi, sahnelerin kısa süreli 
ve hareketli görüntülerle kurgulan-
ması, anlatımın izleyicinin ilgisini 
çekecek biçimde görsel ve işitsel 
efektlerle güçlendirilmesi. 2. yön. 
Çekim setinde kamera kayda gir-
dikten sonra oyuncuların ya da 
görüntüye girecek her türlü ögenin 
hareketini başlatmak için yönet-
menin kullandığı sözlü komut. 

aksiyon çekimi Kişi ya da nesnenin 
hareket yönü doğrultusunda ke-
sintili biçimde elde edilen hareket 
aşamalarının aynı çerçevede bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan 
görüntü, action shot.

aksiyon dizisi Genellikle polisiye 
ögelerin ön planda olduğu, hare-
ketli sahnelerden oluşan, görsel ve 
işitsel efektlerle anlatımın güçlen-
dirildiği, izleyicinin ilgisini çeken 
güncel konuların yer aldığı televiz-
yonda yayımlanan dizi film. 

aksiyon filmi Kaçma ve kovalama-
canın ağırlıkta olduğu; patlama, 
çarpışma, silahlı çatışma ve görsel 
efektlerin sıkça kullanıldığı, hızlı 
kurguyla heyecanın dorukta tutul-
duğu popüler sinema.

aksiyon kamerası Genellikle alterna-
tif sporlarda ve hareketli çekimler-
de kullanılan, kişi ya da araç üzeri-
ne aparatlar aracılığıyla iliştirilen; 
suya, toza karşı üzerinde koruma 
kabı bulunan çok küçük boyutlu 
kamera. 
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aksiyon sahnesi Filmlerin ve dizile-
rin genellikle kovalamaca ya da 
kavga gibi aşırı hareketli ve heye-
canlı bölümü. 

aks sıçraması Klasik sinematografi 
kurallarına göre aks çizgisinin bir 
tarafında gerçekleştirilen çekimle-
rin, genellikle istemeden çizginin 
diğer tarafına geçmesiyle kişilerin 
bakış yönlerinin değişmesi sonucu 
oluşan karmaşa, çizgiyi geçme. 

akşam gösterimi Sinema ve sahne 
sanatlarında akşam gerçekleştiri-
len gösterim, suare. 

akşam kuşağı Televizyon ve radyo 
yayımcılığında genellikle 18.00-
23.00 saatleri arasındaki zaman 
dilimi. 

akşam programı Televizyon ve rad-
yo yayımcılığında izlenmenin en 
yoğun olduğu 18.00-23.00 saatleri 
arasında yayımlanan, genel izleyi-
ciye yönelik eğlence, haber, tartış-
ma türündeki programlar. 

aktarıcı Radyo ve televizyon yayın-
cılığında vericiden aldığı giriş sin-
yalini aynı ya da farklı taşıyıcı fre-
kansta kuvvetlendirerek aynı anda 
tekrar yayınlayan aygıt. 

aktarımlı kayıt Çift kart yuvası bu-
lunduran kameralarda bir karta ka-
yıt yapılırken kartın kapasitesinin 
sonuna gelindiğinde diğer karta 
otomatik olarak geçmeyi ve kesin-
tisiz kayıt yapabilmeyi sağlayan 
özellik, relay recording.

aktarma 1. yap. Görsel ve işitsel kay-
nağın bir yayın materyalinden baş-
ka bir materyale dönüştürülmesi, 
veri yapısının ve fiziki ortamının 
değiştirilmesi. 2. bil. t. Bilgisayar-
lar arası kablolu ya da kablosuz 
veri iletimi. 

aktarma kaybı Kaydın yapıldığı asıl 
banttan başka bir banda gerçekleş-
tirilen aktarma sırasında oluşan bo-
zulma ve kalite kaybı, generation 
loss, kuşak kaybı. 

Aktarma Kontrol Protokolü/İnter-
net Protokolü (TCP/IP) Verilerin 
aktarılmasını ve bilgisayar aracı-
lığıyla veri iletme/alma birimleri 
arasındaki organizasyonu sağla-
yan; bir yerden diğerine veri akı-
şını olanaklı kılan, katmanlı veri 
iletişim protokol mimarisi, TCP/
IP, Transmission Control Protocol/
Internet Protocol.

Aktarma Kontrol Protokolü (TCP) 
Verileri iletmeden önce bölümlere 
ayırmak, paketlere dönüştürmek, 
numaralandırmak, adreslendirmek, 
İnternet Protokolü (IP) katmanına 
göndermek, yerlerine ulaşan pa-
ketlerin geldiğini karşı tarafa bil-
dirmek ve gelen paketleri birleşti-
rerek ilk hâllerine dönüştürmekten 
oluşan işlem sırası, TCP, Transmis-
sion Control Protocol.

aktif filtre Ses frekans aralığının belli 
bir bölümünü geçiren ya da engel-
leyen aktif elektronik elemanlar-
dan oluşan devre. 

aktif frekans bölüştürücü Ses sinya-
lini aktif elektronik elemanlardan 
oluşan bir yapı ile frekans aralıkla-
rına bölen cihaz ya da devre, active 
crossover. 

aktif görüntü alanı Görüntüyü oluş-
turan resim, senkron bilgisi, ses ve 
teleteks gibi verilerin oluşturduğu 
toplam satırlardan aktif resim için 
kullanılan satırların oluşturduğu 
alan. 

aktif matris OLED Saklama elamanı 
bulunan, TFT kullanan ve çok satı-
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rı aynı anda işleyebilen büyük ek-
ranların üretilebildiği OLED yapı, 
AMOLED.

aktif örtücü gözlük Sinema ve tele-
vizyonda çifteli üç boyutlu yapım-
ların izlenebilmesi için kullanılan, 
dışarıdan sağlanan eşzamanlı sin-
yal ile sağ göze ait kare için sağ 
tarafın otomatik açılıp sol tarafın 
kapatıldığı, sol göz için sol tarafın 
otomatik açılıp sağ tarafın kapatıl-
dığı gözlük, active shutter glass, 
shutter glass.

aktif ürün yerleştirme Ürün ve mar-
kanın oyuncu ya da sunucu tara-
fından bizzat kullanılması, tüketil-
mesi, ürünün senaryoya doğrudan 
dâhil edilmesi, öykünün doğal bir 
parçası olarak ekrana gelmesi.  

aktivasyon Bir program ya da uygu-
lamayı etkinleştirme. 

aktivasyon kodu İnternetteki sitelere 
ya da gruplara yapılan üyeliği ge-
çerli hâle getirmek, bir bilgisayar 
yazılımını çalıştırmak için gereken 
rakam ya da harfler grubu, activa-
tion key. 

aktör Tiyatro, müzikal ve diğer per-
formans eserlerinde görev alan ya 
da sinema ve televizyondaki kur-
maca yapımlarda görüntüsü ve sesi 
ile birlikte ekrana gelen, belli bir 
karakteri ya da rolü canlandıran 
kişi. 

aktrist Tiyatro, müzikal ve diğer per-
formans eserlerinde görev alan ya 
da sinema ve televizyondaki kur-
maca yapımlarda görüntüsü ve sesi 
ile birlikte ekrana gelen, belli bir 
karakteri ya da rolü canlandıran 
kadın oyuncu. 

aktüel çekim Genellikle dış mekân-
larda magazin, eğlence ve haber 

amaçlı yapımlar için gerçekleştiri-
len çekim. 

aktüel kamera 1. kam. Genellikle 
dış çekimlerde kullanılan, üzerin-
de görüntü ve ses kayıt birimi ile 
güç kaynağı bulunan, üçayakta, 
omuzda ve elde kullanıma uygun, 
taşınabilir kamera. 2. yön., mes. 
dili Çekimlerde elde, omuzda ya 
da yardımcı araç gereçlerle birlikte 
hareketli biçimde kullanılan kame-
rayı tanımlayan sözlü ifade.

aktüel mikser Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında çekim ya da 
kayıt sırasında sette sesçi tarafın-
dan kullanılan taşınabilir, dış or-
tam şartlarına uygun yapıdaki ses 
mikseri. 

aktüel program 1. Stüdyoda gerçek-
leştirilmeyen, tamamı dış çekim-
lerden oluşan televizyon programı 
türü. 2. Güncel konuları ele alan, 
genellikle haber ya da magazin 
içeriğine sahip program türü.  

aktüel radyo programı Radyo ya-
yıncılığında kadın, sağlık, spor 
gibi belirli bir ana tema çerçeve-
sinde hazırlanan güncel program, 
magazin programı. 

aktüel ses Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımları için stüdyo dışı or-
tamlarda kaydedilmiş ses.

aktüel ses alma Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında genellikle dış 
ortamlarda mikrofon, kamera ve 
taşınabilir ses kayıt cihazıyla ses-
leri kaydetme işlemi. 

akustik Sesin oluşumu, yapısı, yayı-
lımı, iletimi, etkileri ve denetimini 
inceleyen bilim dalı.

akustik düzenleme Sesin en iyi bi-
çimde alınarak kaydedilmesi ya 
da dinleyicilerin en iyi biçimde 
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duymalarını sağlamak için ortamın 
yapısına uygun olarak seçilmiş ve 
düzenlenmiş çeşitli akustik soğu-
rucu ve yansıtıcı malzemeler kul-
lanarak sesin kontrol edilmesi.

akustik güç Bir kaynağın yaydığı ses 
gücü. 

akustik müzik Elektronik enstrüma-
nın yer almadığı, tamamen akustik 
enstrümanlarla yapılan müzik türü.

akustik oda Sert yüzeyli duvarlardan 
oluşan, içindeki hoparlör ve mikro-
fon aracılığıyla çınlama elde edilen 
oda, acoustic chamber.

akustik ortam bk. ses alanı
akustik zarf Ses dalgasının süreç 

içindeki seviye değişimleriyle or-
taya çıkan yapı, acoustic envelope.

akü bk. akümülatör
akümülatör 1. Şarj ve deşarj edile-

bilen pil, akü. 2. Bilgisayar, hesap 
makinesi ve sayısal sistemlerdeki 
aritmetik ve mantık işlemlerinde 
üzerinde işlem yapılan verinin tu-
tulduğu yer.

akütans Görüntü keskinliği, acutance.
ALAC İngilizce açılımı automa-

tic lens aberration compensation 
olan, lenslerde oluşan net alandaki 
renk kırılmalarını düzelten, aynı 
özelliğe sahip lenslerle uyumlu ça-
lışan kamera devresi. 

alan ver. t. Elektromanyetik titreşim-
lerin bulunduğu uzay. 

alan adı Bir İnternet adresinde ana 
bilgisayarın adını ve bağlı olduğu 
ağ tipini belirten ad, domain name. 

alan adı sistemi İnternet üzerindeki 
ana bilgisayarların adres listesini 
tutan, alfa sayısal adreslerini IP 
numarasına çeviren sistem. 

alan adı sunucusu İnternet üzerinde-
ki ana bilgisayarların adres listesi-

ni tutan, alfa sayısal adreslerini IP 
numarasına çeviren sistemi işleten 
ana bilgisayar, DNS. 

alan araştırması Bilimsel ya da sek-
törel araştırma yaparken, araştırma 
konusu ile ilgili olarak özgün nite-
liksel ve niceliksel verinin toplan-
ma süreci, saha araştırması.  

alan derinliği Kameranın optik ekse-
ni üzerinde netlik yapılan bir nok-
tanın önünde ve arkasında kalan 
kabul edilebilir toplam net alan, 
depth of field, DOF.

alan derinliği adaptörü 1. Küçük bo-
yutlu görüntü algılayıcısına sahip 
kameralarda 35 mm film lensleri-
nin kullanılmasını sağlayan, film 
dokusuna ve kısa alan derinliğine 
sahip görüntüler elde etmek için 
kullanılan ara düzenek, depth of 
field adapter 2. Çekimde istenilen 
alan derinliğine sahip görüntüler 
elde etmek için kamera ile kullanı-
lan ara düzenek. 

alan derinliği göstergesi Çekimi 
yapılan görüntünün alan derinliği 
bilgilerini kameramana yardımcı 
olacak biçimde kamera vizöründe 
gösteren sistem, depth of field in-
dicator.

alan frekansı Görüntünün birim za-
manda taranma sayısı. 

alan spikeri mes. dili Televizyon 
ve radyo programı ya da ulusal 
bayram, tören, spor karşılaşması 
gibi önemli canlı yayınlarla ilgili 
anonsları, anlatımları ve görüşme-
leri olayın gerçekleştiği yerden, 
genellikle de dış mekânlardaki 
noktalardan yapan spiker. 

alan sunucusu Açık alanda düzenle-
nen ulusal bayram, özel gün, kut-
lama gibi önemli olayları yerinden 
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anlatmak için etkinliğin yapıldığı 
yere en yakın noktadan anlatımı 
gerçekleştiren sunucu. 

alan sunuşu Açık alanda düzenlenen 
ulusal bayram, özel gün, kutla-
ma gibi önemli olayları yerinden 
anlatmak için etkinliğin yapıldığı 
yere en yakın noktadan gerçekleş-
tirilen sunuş.  

alan şiddeti ver. t. Elektromanyetik 
alan içinde birim uzunluktaki bir 
iletkenin uçları arasındaki taşıyıcı 
sinyalin ürettiği gerilim. 

alan şiddeti ölçü aleti ver. t. Geniş bir 
bant içinde alan şiddetini ölçen ka-
libreli alıcı. 

alarm işareti Sistemde bir hata oluş-
tuğunda ya da sistemin perfor-
mansında bir değişiklik olduğunda 
alarm devresinin gönderdiği uyarı-
cı işaret. 

alarm sistemi Tehlike ve arıza oluş-
tuğunda ses ya da ışık aracılığıyla 
bildiren, kullanıcı ya da denetleyi-
ciyi uyaran sistem.

albüm Sanatçının ya da topluluğunun 
genellikle 10-15 şarkısından olu-
şan eserlerini bir arada yayımladı-
ğı, sanatçı ve toplulukla ilgili bil-
gilerin yanı sıra künye bilgilerinin 
ve görsellerinde yer aldığı plak ya 
da CD. 

albüm kaydı Tek kişiye ya da toplu-
luğa ait bir albümün bütün parça-
larının stüdyoda ses kayıtlarının 
yapılması ve ses işlemelerinin ger-
çekleştirilmesi. 

albüm künyesi Müzik albümünün 
yapım çalışmasında görev alan şar-
kıcı, müzisyen, söz yazarı, besteci, 
aranjör, mastering uzmanı gibi ki-
şilerin adlarının yer aldığı; stüdyo 
adı, kayıt tarihi, yayın yılı gibi bil-
gilere yer verilen toplu liste.  

albüm yapımcısı Bir müzik albü-
münün yapımını üstlenen, bütçeyi 
ortaya koyan, albümde yer alacak 
müzisyenleri ya da grupları belir-
leyen, stüdyoda kayıt olanağını 
sağlayan; telif hakları, tanıtım ve 
pazarlama işlemlerini yürüten ve 
genellikle bir yapım şirketine bağlı 
olarak çalışan kişi. 

alçak frekans ver. t. Elektromanyetik 
spektrum üzerinde 30-300 kHz fre-
kans aralığındaki uzun dalga radyo 
bandı.

alçak geçiren filtre ver. t. Yüksek fre-
kansları keserek alçak frekansları 
ileten filtre, low pass filter.

alçalma Kamera destek sistemine 
bağlı kameranın yükseklik, çerçe-
ve ve açı değiştirmek amacıyla ya 
da anlatım diline uygun biçimde 
dikey olarak aşağıya doğru indiril-
mesi, depress.

alev ışığı Katı ya da sıvı maddelerin 
içindeki gazların yanması sonucu 
ısı ile oluşan, yaklaşık 1800 kelvin 
derece sıcaklığındaki yapay ışık.

alfa anahtarlama alt. Karakter jene-
ratörünün dolgu çıkışından gelen 
görüntünün anahtarlama çıkışın-
dan sağlanan aynı görüntüye ait 
alfa sinyaline göre anahtarlanması. 

alfa indeks Televizyon ya da radyo 
kanalının bir programa ayırdığı za-
man ile bu programdan elde ettiği 
izleyici kârını karşılaştırma ölçütü. 

alfanümerik Harf, sayı ve özel sem-
boller içeren karakter seti. 

alfa sinyali alt. Grafiklerin yayına 
alfa anahtarlaması yöntemiyle bin-
dirilmesi için farklı bir katmanda 
oluşturulan, grafiğin yayına veril-
mesi gereken yerlerini istenilen 
geçirgenlik ayarları ile birlikte be-
lirleyen sinyal. 
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alfa sürümü bk. alfa test
alfa test bil. t. Yazılım geliştirmede 

ürün piyasaya çıkmadan önceki 
testleri içeren, sınırlı sayıda kulla-
nıcıya sunulan yazılım testinin bi-
rinci aşaması, alfa sürümü.

algı Duyusal verilerin düzenlenmesi 
ve yorumlanması aracılığıyla çev-
renin farkına varılması, anlamlan-
dırılma süreci. 

algılama kodlaması Duyu organla-
rının özellikleri dikkate alınarak 
elektrik sinyali üzerinde yapılan 
kodlama, perception coding.

algılayıcı Yayıncılık sistemlerinin ço-
ğunda kullanılan elektronik, optik, 
mekanik, termik, basınç ve benzeri 
algılayıcıların genel adı. 

algılayıcı boyutu kam. Elektronik ka-
meralarda kullanılan CCD, CMOS 
gibi görüntü algılayıcıların görün-
tüyü oluşturduğu alanın fiziksel 
büyüklüğü.

algoritma bil. t. Bilgisayar ortamında 
özel bir işlemi gerçekleştirmek için 
programlanan matematik formül-
leri ve sıralanan adımların tümü.

alıcı ver. t. Bir transmisyon sistemi ya 
da ortamında yayılan enerjiyi alan 
ve istenilen biçime çeviren son 
ünite, receiver. 

alıcı anten ver. t. Elektromanyetik 
enerjiyi elektrik enerjisine dönüş-
türen anten.

alıcı duyarlılığı ver. t. Alıcı çıkışında 
önceden belirlenmiş, belli bir çıkış 
gücü elde etmek için girişe uygula-
nan en küçük giriş sinyali.

alımlama ile. Kitle iletişim araçla-
rıyla aktarılan iletilerin, izleyici 
tarafından anlaşılması ve yorum-
lanması.

alımlama çalışmaları ile. İletişim 
çalışmalarında, alıcıların iletiyi 

birbirlerinden farklı yorumlaya-
bileceği kabul edilerek iletinin 
anlamlandırılması, tüketilmesi ve 
yeniden üretilmesi süreçlerinin in-
celenmesi.

alımlayıcı ile. İletişim araçlarının 
iletilerini kişisel anlamlandırma 
süzgecinden geçirerek anlayan, 
yorumlayan, tartışan okuyucu, iz-
leyici, dinleyici.

alıntı Televizyon ya da radyo yapı-
mında kaynak gösterilerek kulla-
nılan görüntü, ses, metin ve diğer 
ögeler. 

alıntı giriş tekniği hab. Özellikle de-
meç, açıklama ya da konuşmaya 
dayalı haberlerde izleyicinin ilgisi-
ni artırmak için haber kaynağının 
dikkat çekici bir sözü ile haber ya-
zımına başlama yöntemi. 

alış diyagramı ses Mikrofonun sese 
duyarlı olduğu yatay ve dikey düz-
lemde her doğrultuyu ve sanal hac-
mi gösteren geometrik şekil, pic-
kup pattern, polar pattern.

alış seviyesi ver. t. Alıcı çıkışında be-
lirlenmiş bir sinyal gürültü oranını 
sağlayan giriş seviyesi.

alıştırma provası Sahne eserlerinde 
ya da dizi çekimlerinde görevden 
ayrılan oyuncunun yerine yeni bir 
oyuncu geldiğinde ekip arasındaki 
uyumu sağlamak için yapılan prova. 

aliasing 1. ses Analog sinyali sayı-
sal sinyale dönüştürme sırasında 
örneklenen ses sinyali frekansının 
örnekleme frekansının yarısından 
daha büyük olması durumunda or-
taya çıkan istenmeyen frekanstaki 
gürültü. 2. ver. t. Nyquist kriteri-
nin altındaki bir frekansla yapı-
lan örnekleme nedeniyle oluşan 
örneklemeler arasındaki örtüşme. 
3. gra. Görüntünün sayısal olarak 
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işlenmesi sırasında görüntü ayrın-
tılarında piksellenme, harelenme 
ya da titreme biçiminde oluşan bo-
zulma.

alkış başlatma stü. ş. Televizyon 
programının açılışı, anons sonu, 
konuk ve sanatçıların sahneye giri-
şi ve çıkışı gibi anlarda stüdyo şe-
finin alkış hareketini göstererek iz-
leyicinin alkışlamasını sağlaması. 

alkışı sonlandırma stü. ş. Televizyon 
programında stüdyo şefinin tek ko-
lunu içten dışa doğru yatay biçim-
de yavaşça açarak izleyici alkışını 
durdurması.  

alkışla çıkmak mes. dili Genellikle 
canlı stüdyo programlarında, sunu-
cunun anonsundan sonra izleyici-
nin alkışlarıyla yayına tekrar dön-
mek üzere programa ara verilerek 
reklam, tanıtım kuşağı ya da haber 
yayınına geçmek.  

alkışla girmek mes. dili Genellikle 
canlı stüdyo programlarının akışı-
na ara verilip reklam, tanıtım kuşa-
ğı ya da haber yayını gerçekleştik-
ten sonra, izleyicinin alkışlarıyla 
programa kaldığı yerden devam 
etmek. 

alkış mikrofonu Program çekimi sı-
rasında stüdyodaki izleyicinin al-
kış, gülme, katılım sözleri gibi tep-
kilerini alabilmek için kullanılan, 
izleyiciye yönlendirilen mikrofon. 

almanak Tüm uyduların yörünge bil-
gileri, saat düzeltmeleri ve atmos-
ferik gecikme parametrelerinin 
kaydedildiği bilgisayar dosyası. 

Alman Dışavurumcu Sinema I. 
Dünya Savaşı sonrasındaki kao-
tik ortamın betimlendiği; oyuncu-
luk, dekor ve makyaj gibi ögelerin 
abartıldığı, doğanın biçimselliği-

nin değiştirilip dönüştürüldüğü si-
nema akımı.

alt açı çekim 1. Kameranın genellikle 
göz hizasının altındaki seviyeden 
ya da zemine yakın bir noktadan 
yukarı doğru yönlendirilmesiyle 
elde edilen çekim. 2. Kameranın 
bulunduğu konumdan daha yük-
sekteki bir noktaya yönlendirilerek 
gerçekleştirilen çekim. 

alt açı çekim Kameranın genellikle 
göz hizasının altındaki seviyeden 
ya da zemine yakın bir noktadan 
yukarı doğru yaptığı çekim. 

alt band kodlaması Giriş sinyali-
nin süzgeç bankaları aracılığıyla 
frekans bileşenlerine ayrılıp her 
bileşenin en az sayıda bit kullanı-
larak yapıldığı kodlama, subband 
coding.

alt bilgisayar ağı Tek bir yönetici 
alan adının kontrolünde olan ve bir 
tek şebeke erişim protokolünü kul-
lanan sistemler grubu.

alt boşluk Boy plan çekimi yapılan 
kişinin ayakları ya da nesnenin alt 
kısmı ile çerçevenin alt kenarı ara-
sında bırakılan boşluk.

altdil Bir toplumun genel dilinden 
farklılıklar gösteren, alt kültür 
gruplarının, özgül toplumsal çev-
relerin ya da meslek gruplarının 
kullandığı dil, jargon. 

altdizin Sanal ortamlarda en üst dü-
zeyde bulunmayıp başka bir di-
zinin içerisinde yer alan dizinler, 
subdirectory. 

alt dönüşüm Yüksek çözünürlüklü 
görüntünün daha düşük çözünür-
lüklü görüntüye dönüştürülmesi, 
down convert, down scale. 

alternatif akım Genliği ve yönü za-
manla değişen akım, AC.
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alternatif gerilim Genliği ve yönü 
zamanla değişen gerilim.

alternatif medya ile. Büyük medya 
grupları bünyesinde etkinlik gös-
termeyen, yaygın medyada kar-
şılığını bulamayan içeriklere yer 
veren gazete, radyo ve televizyon 
kuruluşları. 

altın kesit bk. altın oran
altın makas mes. dili Yönetim ekibi 

tarafından kurgusu tamamlanmış 
programın genellikle yapımdan en 
üst düzeyde sorumlu kişi tarafın-
dan izlenerek kurguya son hâlinin 
verilmesi. 

altın nokta Çerçevenin sanal çizgiler-
le yatay ve dikey olarak üç bölüme 
ayrıldığı kompozisyon tekniğinde 
çizgilerin kesiştiği yerdeki toplam 
dört sanal nokta. 

altın oran Çerçevenin sanal çizgilerle 
yatay ve dikey olarak üç bölüme 
ayrılmasını ve görüntü ögelerini bu 
çizgilerin kesişme noktaları üzeri-
ne ve sanal bölümlere yerleştirme-
yi amaçlayan kompozisyon tekni-
ği, altın kesit, üçte bir kuralı,1/3 
kuralı.  

altın reflektör ışık, mes. dili Dış çe-
kimlerde güneş ışığını 5500 kel-
vin’den 3200 kelvin’e dönüştüre-
rek yansıtan turuncu renkli yansı-
tıcı. 

altın saatler Gün doğumu sonrası ve 
akşam üzerinde renk sıcaklığının 
arttığı, homojen ve yumuşak bir 
ışık ortamının oluştuğu, yaz dö-
neminde genellikle üç saate kadar 
uzayabilen, çekim için en uygun 
zaman dilimi. 

alt ışık Konuyu ve anlatımı destekle-
mek ya da çene altındaki sert göl-
geyi yumuşatmak amacıyla göz se-
viyesi altından kullanılan yumuşak 
ışık uygulaması.

altkültür Ait oldukları toplumun or-
tak kültür yapısından kopmadan, 
kendine özgü farklılıklar göste-
rerek varlığını sürdüren ve özgün 
sosyokültürel değerleri olan grup-
ların kültürü.

alttan aydınlatma Kamera seviyesi-
ne göre alt açıda bulunan ışık kay-
nağının aşağıdan yukarıya doğru 
konuya yönlendirilmesiyle yapılan 
ışık uygulaması. 

alt taşıyıcı ver. t. Modüle edilmiş bir 
sinyal içerisinde ana sinyalden 
daha yüksek frekansla modüle edi-
lerek taşınan ikincil sinyal, subcar-
rier.

alttür 1. arş. Arşivde bulunan prog-
ramların içeriğine uygun sınıflan-
dırmada belirlenen türün altında 
yer alan, daha ayrıntılı sınıflandır-
ma türü. 2. sin. Sinemada ve tele-
vizyonda bir türün içinde belirli 
özgün özellikleri olan alt kategori.

alt üst tekniği  üç b. Yatay olarak 
ortadan ikiye bölünmüş çifteli üç 
boyutlu televizyon ekranında, sağ 
göze ait görüntünün ekranın üst, 
sol göze ait görüntünün ise ekra-
nın alt kısmında yayımlandığı üç 
boyutlu televizyon yayın tekniği,

 

above-below, over-under. 
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altyazı 1. alt. Televizyon programla-
rının kaydı ya da yayını sırasında 
genellikle çerçevenin alt bölümü-
ne bindirilen; konuşmacının adı 
ve unvanı; tarih, yer adı ve konu 
başlığı gibi bilgilerin yanı sıra saat, 
kronometre, son dakika haberler 
ve bilgilendirme metinlerinin de 
verildiği sabit ya da hareketli yazı. 
2. sin. Televizyon ve sinema ya-
pımlarındaki diyalogların çeviri-
sini ya da özgün biçimini ekrana 
yansıtmak için çerçevenin alt kıs-
mına tek ya da iki satır hâlinde bin-
dirilen yazı.  

altyazı bandı Ekrana verilen altya-
zının rahatça görünüp okunmasını 
sağlamak ya da yazıya dikkat çek-
mek amacıyla altyazının fonuna 
yerleştirilen, renk ve grafik ögeler-
den oluşan zemin. 

altyazı operatörü Televizyon yayın 
ve yapımlarında kullanılacak ya-
zılı ve görsel materyallerin yayın 
öncesinde karakter jeneratörüne 
yüklenmesini, işlenerek yayına ha-
zır hâle getirilmesini, yayın akışına 
göre projenin oluşturulmasını ve 
yayın sırasında akışa uygun olarak 
işletilmesini sağlayan kişi. 

AM bk. genlik modülasyonu
amatör ekipman Profesyonel olma-

yan, teknik olarak basit fonksiyon-
lara sahip ve fiyatları ucuz çekim 
donanımı. 

amatör film Profesyonel olmayan 
teknik donanım ve ekip ile çekilen, 
genellikle kısa süreli film. 

amatör fotoğrafçı Ticari bir kaygı ya 
da maddi kazanç amacı gütmek-
sizin, belgeleme, öğrenme, kişisel 
gelişim amacıyla genellikle pro-
fesyonel olmayan teknik donanım-
la fotoğraf çeken kişi.

ambalajsız ürün bk. kutusuz ürün 
ambargolu haber Önceden hazırlan-

masına rağmen hükümetin, emni-
yet birimlerinin, mahkemelerin, ya 
da yayıncı kuruluşların talebiyle 
belli bir süreye kadar yayın yasağı 
uygulanan haber. 

ambient noise bk. ortam gürültüsü
ambiyans bk. atmosfer 
ambiyans mikrofonu Sesin oluştu-

ğu hacmin özelliklerini yansıtmak 
için ses kaynağından dolaylı bi-
çimde gelen sesleri alan mikrofon. 

Amerikan plan mes. dili, bk. diz plan 
AM/FM alıcı Genlik ve FM modülas-

yonlu sinyalleri çözen alıcı.
AMOLED bk. aktif matris OLED 
amors Filmi korumak ve göstericiye 

takabilmek için makaranın başına 
eklenen boş film parçası.

amors bant Manyetik bandın başına, 
kayıt aralarına ve sonuna eklenen, 
parça aralarını kolaylıkla bulmayı 
sağlayan ve ses kaydı içermeyen 
renkli plastik şerit. 

amors çekim Çerçevede yer alan ki-
şinin arkasında konumlanan ka-
mera tarafından omuz, göğüs, bel 
planda karşısındaki kişiyle birlikte 
görüntülendiği, kişiler arasındaki 
uzaklığı, konumu ve bakış yönle-
rini gösteren çekim. 

A Mount Lens, kamera lens yuvası ve 
mekanik bağlantı standartlarından 
biri. 

amper Akım şiddeti birimi.
ampermetre Elektrik sinyalinin akı-

mını ölçmek için kullanılan ölçüm 
cihazı. 

Ampex Farklı uzunluklardaki ses ve 
videobantlarını okuyup kaydede-
bilen, yayıncılık sektöründe uzun 
yıllar cihazın teknik adı olarak da 
kullanılan bir cihaz markası. 
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amphenol konnektör Özellikle ses 
cihazlarının giriş, çıkışlarında ve 
multicore uçlarında çok sayıda 
sinyalin bağlantısı için kullanılan 
kelepçeli bir kilit mekanizmasına 
sahip bağlantı konnektörü.

ampirik araştırma bk. görgül araş-
tırma

amplification factor bk. amplifikas-
yon katsayısı

amplifikasyon Giriş sinyalini yük-
seltme ya da kuvvetlendirme işle-
mi. 

amplifikasyon katsayısı Giriş sinya-
lini yükseltme ya da kuvvetlendir-
me oranı.

amplifikatör bk. yükselteç
amplitude distortion bk. genlik bo-

zulması 
amplitude modulation bk. genlik mo-

dülasyonu
amplitüd bk. genlik 
AMR İngilizce açılımı adaptive multi 

rate olan, uyarlanabilir çoklu ora-
na dayalı ses formatı.

ana akım medya Yerleşik medya 
grupları bünyesinde faaliyet göste-
ren yaygın medya. 

ana akım sinema Sinemada içerik 
ve biçim açısından genel izleyi-
ci beğenisinin hedeflendiği, ticari 
beklentilerin olduğu, sevilen ünlü 
oyuncuların yer aldığı popüler si-
nema anlayışı.

ana başlık Haber metninin üzerinde 
yer alan ve genellikle haberi özet-
leyen, büyük puntolarla yazılan 
cümle ya da dikkat çeken sözcük-
lerden oluşan başlık türü. 

ana bilgisayar Bir bilgisayar ağında 
temel komutları ve işletim siste-
mini çalıştıran, diğer bilgisayarları 
kontrol eden, sitelerin yerleştirildi-
ği ve işlemlerin yapıldığı İnternet 
bilgisayarı, host computer.

ana bülten bk. ana haber bülteni 
ana destekleyici Televizyon, radyo 

ve sinema yapımını destekleyen 
birden çok kuruluş arasında en 
çok katkıyı sağlayan kuruluş, ana 
sponsor.

ana fider ver. t. Verici çıkışı radyo fre-
kansı (RF) sinyalini anten sistemi-
ne taşıyan koaksiyel kablo. 

ana fikir Televizyon ve radyo progra-
mının bir konu çerçevesinde temel 
aldığı ve yapım boyunca doğrudan 
ya da dolaylı biçimde dile getirdiği 
düşünce ya da tema.

anaglif Sağ ve sol göze giden görün-
tülerin genellikle mavi ve kırmızı 
gibi birbirinden farklı renklerle 
gösterildiği ve bu renklere uyum-
lu gözlükle izlenebilen çifteli üç 
boyutlu (çekim, gösterim, izleme, 
resim ve fotoğraf ), anagliphic. 

anagliphic bk. anaglif 

ana görüntü Çok kameralı çekimde 
konunun merkezini görüntüleyen, 
çoğunlukla genel plan olan ve reji 
sırasında en çok kullanılan görün-
tü, ana resim. 

ana haber bülteni Ülke ve dünya 
gündemine ayrıntılı biçimde yer 
verilen, son bölümünde spor ha-
berleri ve hava durumunun da yer 
aldığı, günün en çok izlenen saa-
tinde yayınlanan uzun süreli haber 
bülteni, ana bülten. 
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ana haber spikeri Ana haber bül-
tenini okuyan, kanalın kurumsal 
kimliğini de temsil eden deneyimli 
spiker. 

anahat Kablo TV sinyallerinin ya da 
telefon hatlarının dağıtımında kul-
lanılan asıl kablolar, trunk.

anahtar Bir elektrik devresini açıp 
kapatan aparat, switch.

anahtar görüntü Rengine ve parlak-
lığına göre bir görüntünün başka 
bir görüntü üzerine bindirilmesi 
için kullanılan sinyal. 

anahtar ışık Kaynağı güneş olan ya 
da güneşi temsil eden, mekânı ta-
nımlayıp görüntüye kimlik kazan-
dırarak sahnenin atmosferini belir-
leyen, izleyiciyi istenilen noktaya 
yönlendiren güçlü ve temel ışık 
kaynağı, ana ışık, keylight.

anahtar kare Sayısal yayın ya da 
medya varlıkları yönetim sistem-
lerinde, kullanıcıya dosya tabanlı 
materyallerin içeriği ile ilgili gör-
sel bilgi veren, programın önemli 
anlarını gösteren resim çerçeveleri. 

anahtarlama 1. res. Resim masası-
nın mikser ve çıkış katlarındaki 
fon görüntüsünün üzerine başka 
bir görüntünün bindirilmesi, key. 
2. ver. t. Taşıyıcının genliğini ya da 
frekansını ani olarak değiştirerek 
sinyal oluşturma, keying. 

anahtarlama çıkışı Karakter jenera-
törünün dolgu çıkışındaki görün-
tüye ait alfa sinyalinin bulunduğu 
çıkış, key çıkışı. 

anahtarlayıcı Ortak kullanım için 
yerel alan ağı içerisindeki aygıtla-
rı birbirine bağlayan ve gelen veri 
paketlerini filtreleyerek yalnızca 
ilgili porta gönderen cihaz, switch.

anahtar sözcük Arama motorları 
aracılığıyla arama yapılan İnternet 

sayfasını ve adresini ya da linkini 
bulmak için kullanılan sözcük.

anahtar sözcükler Bir yapımın için-
deki konuları, bileşenleri, ögeleri 
çözümlemeyi ve ayrıştırmayı, aynı 
zamanda arşivdeki görüntülere ve 
verilere çabuk ulaşmayı sağlayan 
başlıklar, kısa sorgulama sözcük-
leri. 

ana ışık bk. anahtar ışık
ana ileti Televizyon ve radyo prog-

ramında izleyiciye ulaştırılmak 
istenen, yapımın tamamında güçlü 
biçimde savunulan temel ileti. 

ana iletken Elektrik enerji kaynakla-
rını tüketiciye ulaştıran ve yıldız 
noktasından çıkmayan iletken.

ana kamera Çok kameralı çekim-
lerde genellikle çekim mekânının 
ortasına ve hâkim bir noktaya ko-
numlandırılan, konunun en önemli 
kısmını görüntüleyen, görüntüsü 
ekrana sıklıkla yansıtılan kamera. 

ana karakter Öykünün merkezinde 
bulunan, düğüm ve çözüm aşama-
larında değişim geçiren önemli ka-
dın ya da erkek karakter. 

anakart Bilgisayar ve verici sistem-
lerinde temel işlevleri farklı olan, 
birçok devrenin toplandığı kart.

ana kazanç Televizyon programla-
rında çok yüksek ya da çok düşük 
ışıklı ortamlardaki kamera görün-
tülerini yüksek kalitede oluştura-
bilmek ve kamera görüntü sinyali-
ni kontrol altına almak için kamera 
kontrol ünitesince yapılan ayar, 
master gain.

ana konu Televizyon ve radyo progra-
mının içeriğinde ya da öyküsünde 
temel alınan ve ağırlıklı olarak an-
latılan düşünce, olay ya da durum.
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ana kopya 1. yap. Televizyon ve rad-
yo yapımlarının canlı yayın, stüd-
yo kaydı ya da kurgusunun kayde-
dildiği ilk video ya da ses bandı. 2. 
sin. Kurgusu tamamlanan negatif 
filmden elde edilen ilk kopya.

ana kumanda bk. ana kumanda 
merkezi

ana kumanda merkezi Televizyon 
ve radyo yapımlarında tüm stüd-
yolar, dış merkezler ve yayın araç-
larından uydu ya da karasal hatlar 
aracılığıyla alınan iletim sinyalle-
rinin gerekli kontrolleri ve ayarları 
yapılarak stüdyolara, merkezlere 
ve kanal devamlılık rejilerine ile-
tildiği merkez, ana kumanda, mas-
ter control room, MCR.

analizör Elektrik sinyallerindeki fre-
kans bileşenlerinin genlik, frekans 
ve faz değerlerini incelemede kul-
lanılan ölçü aleti.

ana lob Anten diyagramında kazan-
cın en büyük olduğu hüzme, main 
lobe.

analog Niceliklerin gerilim, akım gibi 
fiziksel değişkenlerle gösterilmesi. 

analog dijital dönüştürücü Analog 
sinyalleri sayısal forma dönüştüren 
aygıt. 

analog kurgu Televizyon ve sinema 
yapımında manyetik bantta bulu-
nan görüntü ve seslerin doğrusal 
olarak bir başka manyetik bant üze-
rine kurgulanması ya da kurgu ma-
sasında film şeridinin fiziksel ola-
rak kesip yapıştırılmasıyla sahne ve 
planların bir araya getirilmesi.

analog mikser Ses sinyalini voltaj 
değişimleri aracılığıyla işleyen ses 
masası.

analog ses Kayıt, işleme, iletim ve 
okuma işlemlerinin voltaj değişimi 

tekniği kullanılarak yapıldığı ses 
sinyali. 

analog sinyal Zamanın her anına kar-
şılık gelen ve süreklilik gösteren 
sinyal.

analog yayın Analog modülasyon 
tekniği kullanılarak kablo, uydu, 
karasal ve benzeri ortamlardan 
gerçekleştirilen yayın.

anamorfik 1. Yatayda daha geniş gö-
rüş açısına sahip görüntünün ana-
morfik lensler ve optik sıkıştırma 
tekniğiyle 35 mm filme çekilmesi 
ve gösterim sırasında optik geniş-
letmeyle orijinal hâline getirilmesi. 
2. 4:3 oranındaki görüntünün bo-
yutlarının değiştirilerek 16:9 geniş 
ekran görüntüsünün oluşturulması. 

anamorfik lens Geniş açılı görüntüyü 
optik sıkıştırmayla 35 mm filme ve 
diğer algılayıcı boyutlarına uyar-
layarak kaydetmeye yarayan lens 
türü.

anamorfoz Biçimleri özel yöntem-
lerle değiştirilerek yaratılan, be-
lirli bir noktadan bakıldığında göz 
yanılmasıyla üç boyutlu derinlik-
le algılanan iki boyutlu fotoğraf, 
grafik, grafiti gibi her türlü görsel, 
anamorphosis.

anamorphosis bk. anamorfoz 
ana osilatör Vericinin taşıyıcı frekan-

sını üreten üreteç.
ana renkler Televizyonda ve sine-

mada uluslararası teknik bir stan-
dart olan, karışımlarıyla doğadaki 
tüm renklerin elde edildiği ve renk 
spektrumunda birbirine uzak dalga 
boyunda bulunan, İngilizce kısalt-
ması RGB olarak da bilinen kırmı-
zı, yeşil ve maviden oluşan renkler, 
RGB (Red Green Blue)

ana resim bk. ana görüntü 
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ana sayfa Bir İnternet sitesindeki te-
mel içeriğin bir arada görülebildiği 
ve ilgili diğer sayfalara bağlantının 
sağlandığı asıl sayfa, home page.

ana sponsor bk. ana destekleyici 

ana stüdyo Birden çok stüdyonun bu-
lunduğu yayın kurumunda yapım-
ların ağırlıklı olarak gerçekleştiril-
diği, teknik açıdan yüksek donanı-
ma sahip en büyük stüdyo. 

anchormen Kanalın haber politika-
sını temsil eden, haberin hazır-
lanmasında görev alan, yayında 
muhabirler ve yetkililerle canlı 
bağlantılar kuran ve haberi sunan 
erkek ana haber spikeri. 

anchorwomen Kanalın haber ve ya-
yın politikasını temsil eden, ha-
berin hazırlanmasında görev alan, 
yayında muhabirler ve yetkililerle 
canlı bağlantılar kuran ve haberi 
sunan kadın ana haber spikeri.

android Bazı arama motorları ve ba-
ğımsız ya da gönüllü yazılımcılar 
tarafından Linux üzerinde geliştiri-
len, mobil cihazlara uygulama ya-
zabilmek için üretilmiş, telif hakkı 
olmayan açık kaynak kodlu bir iş-
letim sistemi.

anechoic chamber bk. yankısız oda 

angulation bk. açılama 

animasyon Çizgi ve hamur karak-
terlere ya da gerçek nesnelere ha-
reketlilik kazandırmak amacıyla 
farklı teknikler kullanarak ya da 
bilgisayar ortamında yazılımlar 
aracılığıyla yapılan işleme süreçle-
rinin tamamı. 

animasyon film Bir senaryo ya da 
metne dayalı olarak karakter, nes-
ne ve ortamların özgün biçimde ta-
sarlandığı, farklı teknikler kullana-
rak hareketlilik kazandırılan çizgi, 
hamur ve gerçek nesnelerle öykü-
nün anlatıldığı, içeriğinde gerçek 
görüntü, müzik, seslendirme ve 
efektlerin de yer aldığı kısa, orta ya 
da uzun metrajlı film, canlandırma. 

animasyon kamerası Animasyon ya-
pımlarında dik konumlandığı tez-
gah üzerindeki çizim ve nesneleri 
tepeden görerek kare kare çekim 
yapabilen, mekanik sistemi saye-
sinde istenilen biçimde hareket 
edebilen kamera, trick kamera. 

animasyon perdesi Kavisli biçim 
alabilen, hareketli grafiklerin gö-
rüntülendiği LED ışıklı perde.

animator Bir senaryo ya da metne 
dayalı olarak karakter, nesne ve 
ortamların özgün tasarımlarını ya-
pan, değişik teknikler kullanıp elle 
ya da bilgisayar ortamındaki yazı-
lımlarla her türlü hazır ögeyi hare-
ketlendirerek kurgulayan kişi.

anime Japon çizgi filmi olarak da 
adlandırılan, karakterlerin büyük 
gözler, uzun bacaklar, ilginç saçlar 
ve dev gözyaşı damlalarıyla tasar-
landığı animasyon türü, manga. 
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anlam bütünlüğü Televizyon, radyo 
ve sinema yapımlarında görüntü, 
ses, metin, sunuş, müzik ve oyun 
gibi ögelerin konu ve öyküde anla-
tılmak istenenlerle uyumlu biçim-
de ortaya konulması. 

anlatan Televizyon ve radyo progra-
mının metnini seslendiren kişi. 

anlatı Birbiriyle mantıksal bağı olan 
ve zamansallık izleyen olay dizini. 

anlatıcı 1. Televizyon, sinema, radyo 
ya da tiyatro yapımının içeriğini 
genellikle görüntüsü ve sesi ile ak-
taran kişi, naratör. 2. sesl. Belgesel 
yapımlarda metni seslendiren kişi. 

anlatım bütünlüğü Televizyon, rad-
yo ve sinema yapımlarında gö-
rüntü, ses, metin, sunuş, müzik ve 
oyun gibi ögelerin birbiriyle ilişki-
sinin belirli bir anlatım dili çerçe-
vesinde baştan sona tutarlı biçimde 
kurulması.

anlatım dili Televizyon, radyo ve si-
nemada konu ve öykünün görüntü, 
ses, metin, sunuş ve müzik gibi 
ögelerle belirli ilkeler ve yaklaşım-
lar çerçevesinde tutarlı biçimde su-
nulduğu özgün dil. 

anlık diyafram tuşu Elektronik ka-
meralarda manuel diyafram kulla-
nımı sırasında istenildiğinde kame-
ramana referans olacak biçimde, o 
andaki otomatik diyafram değeri 
veren diyafram ayar tuşu.

anlık zebra Kamera vizöründe isteni-
len zebra değerlerini kısa bir süre 
gösteren uygulama. 

anma programı Sanat, bilim, siyaset 
gibi alanlarda iz bırakmış önemli 
kişilerin genellikle ölüm ya da do-

ğum yıl dönümlerinde gerçekleşti-
rilen, o kişiyi topluma tanıtmayı ve 
saygı uyandırmayı amaçlayan özel 
içeriğe sahip program.  

anonim FTP Kullanıcı adı ve şifre 
belirtmeksizin İnternet üzerinden 
belge, dosya, program ve arşivlen-
miş verinin alınmasına izin veren 
sunucu. 

anonim müzik eseri Söz yazarı ve 
bestecisi bilinmeyen, aynen ko-
runan ya da zamanla bazı deği-
şikliklere uğradıktan sonra geniş 
kitlelerce benimsenen, telif hakkı 
bulunmayan müzik eseri.

anons Sunucu ya da seslendiren ta-
rafından izleyiciye aktarılan tele-
vizyon ve radyo yapımı içeriğinin 
sözel ifadesi. 

anons etme Televizyon ve radyoda 
spiker ya da sunucunun yapımda 
yer alan bir ögeyi sözel olarak iz-
leyiciye aktarması.

anonsla çıkmak mes. dili Televizyon 
ya da radyo yapımının son jeneri-
ğine ya da reklam yayınına spiker 
ya da sunucunun anonsuyla geç-
mek. 

anonsla girmek mes. dili Televizyon 
ya da radyo yapımının giriş jene-
riğinden sonrasına ya da reklam 
yayımının ardından devam eden 
bölüme spiker ya da sunucunun 
anonsuyla başlamak. 

anonslu haber Muhabirin olay yerin-
den gelişmeleri anonslar yaparak 
aktardığı haber türü. 

ANSI İngilizce açılımı American Na-
tional Standards Institute olan, bil-
gisayar ve iletişim gibi birçok alan-
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da standartları belirleyen Amerika 
Ulusal Standartlar Enstitüsü. 

anten Elektromanyetik dalgaları yay-
mak ya da yakalamak için kulla-
nılan, elektrik enerjisini elektro-
manyetik enerjiye, elektromanye-
tik enerjiyi de elektrik enerjisine 
dönüştüren pasif eleman, verici 
anten.

anten akort ünitesi Fider ve anten 
empedansını uyumlu hâle getiren 
ünite.

anten aktif elemanı Çok elemanlı 
antende ya da anten dizisinde RF 
elektrik sinyalinin beslediği ele-
man.

anten bant genişliği Anten giriş em-
pedansı üzerinde tanımlanan ve bir 
antenin kabul edilebilir biçimde 
çalıştığı frekans aralığı. 

anten çadırı Çanak antenlerde sinyal-
leri geçiren ancak anteni koruyan 
düzenek, radome. 

anten direnci Bir anten ya da anten 
dizisinin girişinde ölçülen empe-
dansın direnç özelliği gösteren reel 
bileşeni. 

anten diyagramı Antenden yayılan 
elektromanyetik enerjinin farklı 
doğrultulardaki yoğunluğunu ve 
şiddetini gösteren diyagram, anten 
paterni.

anten dizi kazancı Anten dizisi ile 
elde edilen elektromanyetik ener-
jideki artış. 

anten dizisi Elektromanyetik ener-
jinin yoğunluğunu ve şiddetini 
istenilen doğrultuda ya da yönde 
artırmak amacıyla birden fazla an-
tenden oluşan yapı. 

anten dönüşü bk. yayın dönüşü
anten empedansı Boşlukta izole edi-

len bir antenin besleme hattı ile 

bağlandığı noktadan ölçülen em-
pedansı. 

anten eşleme Anten empedansının, 
anteni besleyen transmisyon hattı-
nın karakteristik empedansına eşit 
olması için yapılan ayarlama işle-
mi, antenna matching.

anten gürültü gücü bk. anten gürül-
tü sıcaklığı

anten gürültü sıcaklığı Bir antenin 
yerden ve boşluktan topladığı gü-
rültü gücü ve değeri, anten gürültü 
gücü.

anten hüzme bant genişliği Radyas-
yonun en yoğun olduğu yöndeki 
hüzme değerinin yarıya düştüğü 
doğrultular arasındaki açısal mesa-
fe, bandwith.

anten kazancı Bir antenin yaydığı 
maksimum doğrultudaki radyas-
yon değerinin, eşit güçle beslenen 
yönsüz bir antenin aynı doğrultuda 
yaydığı radyasyon değerine oranı.

anten kulesi Anten ve aksesuarlarını 
üzerinde taşıyan, radyo ve televiz-
yon sinyallerinin iletildiği, alındığı 
ya da yansıtıldığı yapı, kule. 

antenna matching bk. anten eşleme 
anten pasif elemanları Çok eleman-

lı antende ya da anten dizisinde 
elektromanyetik enerjinin istenilen 
yönde ve doğrultuda yayımlanma-
sını sağlayan ve RF beslemesi ol-
mayan anten elemanları. 

anten paterni bk. anten diyagramı
anten sistem empedansı Ana fiderin 

girişinden anten tarafına bakıldı-
ğında ölçülen empedans.

anten sistemi Kombaynır, ana fider, 
bölücü, branş fider, konnektör, an-
ten ve diğer aksesuarlardan oluşan 
yapı.
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anten verimi Antenden yayılan rad-
yasyon gücünün antene uygulanan 
güce oranı.

anten yönlülüğü Antenin yaydığı 
elektromanyetik enerjinin izotropik 
antenin yaydığı enerjiye oranı. 

anti-aliasing 1. ses Ses sinyalinin ör-
neklenmeden önce alçak geçiren 
filtreden geçirilmesi. 2. gra. Piksel 
tabanlı bilgisayar yazılımlarında 
tasarlanan grafik çalışmalarında 
görüntünün özellikle kenarlarında 
oluşan bozulmaları yumuşatmaya 
yarayan, genellikle bir menü için-
de yer alan araç.

anti-aliasing filtre Alias frekansları 
kesmek için kullanılan filtre. 

anti kahraman Öykünün asıl kahra-
manı olmasına karşın her zaman 
üstün konumda bulunmayan, ge-
nelde sempatik kişiliği olan, za-
yıf yanlara sahip, bazen olayların 
kurbanı olan ve zarar gören, hatta 
bazen toplum tarafından dışlanan, 
çizgi romanlarda ve durum kome-
dilerinde sıkça rastlanılan karakter. 

antrakt Özellikle tiyatro oyunlarında 
sahnenin düzenlenmesi, oyuncula-
rın bir sonraki perde için hazırlık 
yapması, sinemada ise izleyicinin 
dinlenmesi ve gereksinimlerini 
karşılaması amacıyla verilen kısa 
ara.

AOD İngilizce açılımı advanced op-
tical disc olan, mavi lazer tabanlı 
veri depolama teknolojisi.

AOM İngilizce açılımı audio optical 
modulator olan, üç boyutlu görün-
tüleme sistemlerinde kullanılan 
optik ses modülatörü.

APC bk. otomatik faz kontrolü
aperture bk. açıklık 
API İngilizce açılımı application 

programming interface olan, ge-

liştirilen uygulamalara dışarıdan 
erişmek ya da veri işlemlerini ger-
çekleştirmek için kullanılan prog-
ramlama arayüzü.

aplikasyon bk. uygulama
APNG İngilizce açılımı animated 

portable network graphics olan, 
hareketlendirilmiş taşınabilir ağ 
görsellerinin sayısal fotoğraf biçi-
mi.

apokromatik lens Çoğunlukla tümle-
şik üç elemandan oluşan bir mer-
cek grubu sayesinde lenslerdeki 
renk sapmalarını en aza indiren 
lens türü. 

app bk. uygulama
apparent speed bk. görünür hız
application layer bk. uygulama kat-

manı
application server  bk. uygulama su-

nucusu
application store bk. uygulama ma-

ğazası
APT bk. açıklık
aptal kutusu mes. dili Aşırı televiz-

yon izlemenin insanları aptallaştır-
dığı ya da televizyon izleyenlerin 
aptal olduğu düşüncesini vurgula-
mak için kullanılan ifade. 

ara aç mes. dili 1. Haber metni içinde 
iki cümle ya da paragraf arasında 
boşluk bırakılması için belirtilen 
yazılı ifade. 2. Sesli televizyon ha-
berinde iki cümle ya da paragraf 
arasının açılarak doğal sesin kulla-
nılması için belirtilen ifade. 

arabağlantı Kullanılan elektronik ha-
berleşme ağları arasındaki fiziksel 
ve mantıksal bağlantı. 

arabalı sinema İzleyicilerin kendi 
otomobillerinde otururken film 
seyretmelerine olanak tanıyan açık 
hava sineması, drive-in. 
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ara başlık Yazılı basında haber met-
ninin içinde yer alan, özellikle 
uzun metinlerde haberi tekdüze-
likten kurtarmak ve haberin rahat 
okunmasını sağlamak amacıyla 
kullanılan başlık türü. 

Arabic States Broadcasting Union 
bk. Arap Ülkeleri Yayın Birliği 

ara bülten bk. ara haber bülteni

araç İletiyi, izleyici, okuyucu, dinle-
yici kitlesine ulaştırmak amacıyla 
kullanılan ve iletişimin gerçekleş-
mesine olanak sağlayan her türlü 
ortam, medium. 

araç çubuğu Bilgisayarda sık kulla-
nılan komutlara kısa sürede ulaşa-
bilmeyi sağlayan düğme ya da tuş 
grubu, toolbar.

ara frekans 1. Heterodin alıcıda fre-
kans değiştirici katın çıkış frekansı 
ya da analog vericilerde modülatör 
çıkış frekansı, intermediate frequ-
ency. 2. Elektronik sinyalin devre 
üzerinde ya da kablo ile kısa me-
safelere iletimi için modülasyona 
tabii tutulduğu taşıyıcı frekans. 

ara frekans katı Heterodin alıcılarda 
taşıyıcı frekansını başka sabit bir 
frekansa çeviren düzenek. 

ara frekans yükselteci Ara frekans 
modülasyonu yapılmış sinyalin 
genliğini güçlendiren yükselteç, IF 
yükselteci.

ara haber bülteni Gün içinde saat 
başı ya da yarım saatte bir yayın-
lanan, gündemi özetleyerek kısaca 
sunan bülten türü, ara bülten. 

aralıklı çift Aralarında belirli bir me-
safe bırakılarak yan yana konum-
landırılan iki mikrofon aracılığıyla 
gerçekleştirilen stereo kayıt tekni-
ği, spaced pair.

arama modu Kayıtlı verilere kolay 
ulaşmak için arama sırasında isim, 
zaman, bölüm gibi başlıklar teme-
lindeki arama seçeneği. 

arama motoru İnternette ulaşılmak 
istenen site, metin ya da görsel için 
anahtar kelimeler yardımıyla ara-
ma yapan yazılım.

aranjman Belirli sesler, çalgılar ya da 
topluluklar için yazılmış bir eserin 
başka sesler, çalgılar ya da toplu-
luklar tarafından söylenip çalına-
bilmesi için değiştirilerek düzen-
lenmesi. 

Arap Ülkeleri Yayın Birliği Arap 
ülkelerindeki radyo ve televizyon 
yayın kuruluşları arasındaki ilişki-
leri güçlendirmeyi hedefleyen, or-
tak program yapımı ve içerik geliş-
tirmeyi amaçlayan; mühendislik, 
program değişimi ve eğitim ko-
nularında işbirliğini yürüten, 1969 
yılında Sudan’ın Hartum kentinde 
kurulan uluslararası meslek birliği, 
Arabic States Broadcasting Union, 
ASBU. 

ara renkler Kırmızı, yeşil ve mavi-
den oluşan üç ana renkten ikisinin 
karışımıyla elde edilen sarı, ma-
genta ve cyan gibi ikincil renkler. 

ara verme Televizyon programının 
canlı yayını ya da bant kaydı sıra-
sında yayının reklam ile bölünerek 
belirli bir süre boyunca ara verile-
ceğini bildiren, stüdyo şefinin elle-
rinden birini yatay biçime getirdiği 
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ve diğer elini dikey hâlde tutarak 
parmak uçlarını ötekinin avuç içi-
ne dokundurduğu, ‘T’ harfi biçi-
mindeki mesleki el hareketi. 

araya girme zayıflaması Doğrudan 
kaynağa bağlı iken yük empedan-
sının aldığı güç ile araya transmis-
yon hattı ya da dört uçlu devre bağ-
landığı zaman aldığı güç arasında-
ki oran. 

arayüz 1. Sayısal cihazlarda değişik 
koşullu erişim sistemlerine uyum 
sağlayabilmek için standartlaştırıl-
mış donanım ya da yazılım. 2. Bi-
rimler arası bağlantıyı ve bu bağ-
lantıdaki uyumu sağlayan birim.

ardışık kare Çifteli üç boyutlu gö-
rüntülerin yayımlanması ve izlen-
mesinde kullanılan, sağ ve sol göze 
ait görüntülerin ardışık kareler bi-
çiminde yayımlanması ve uygun 
aktif örtücü gözlükle izlenmesi 
temeline dayanan teknoloji, frame 
sequential.

ardışık kurgu bk. doğrusal kurgu
ardışık olmayan kurgu bk. doğrusal 

olmayan kurgu
ardışık yankı Bir ses dalgasının fark-

lı yollardan ve farklı gecikmelerle 
peş peşe alıcıya ulaşması. 

ark (I) 1. İki elektrot arasında iyonize 
olmuş gaz yoluyla çok yoğun akım 
boşalması.

ark (II) bk. ark hareketi
arka ışığı bk. geri ışığı 
arka netlik bk. dip netlik 
arka plan (I) Televizyon ya da rad-

yo yapımlarında yayına yansıyan 
içeriğin hazırlanması aşamasında 
oluşturulan bilgi, teknik, içerik ve 
yöntemin tümü, geri plan. 

arka plan (II) 1. Görüntüde ön planda 
olan kişi ya da nesnelerin arkasında 
kalan bölge. 2. Dekorun arka kıs-

mında bulunan fon. 3. Grafik tasa-
rımında kullanılan her türlü zemin. 

arka planı oluşturmak Televizyon 
ve radyo programında anlatılmak 
istenen asıl konuyu ve aktarılmak 
istenen ana iletiyi görüntü, ses, 
metin, sunuş ve müzik gibi ögeler-
le doğrudan ya da dolaylı biçimde 
desteklemek. 

arka plan müziği Televizyon ya da 
radyo programında bir sahnedeki 
dramatik etkiyi artırmak, istenilen 
duygunun oluşmasına katkı sağla-
mak için görüntü ve sesi destek-
leyecek biçimde kullanılan özel 
müzik. 

arkası yarın 1. Bir sonraki gün deva-
mı yayınlanan kısa radyo draması. 
2. TRT’de radyo drama dizisi için 
kullanılan ad. 

arkaya paralaks Çifteli üç boyut-
lu görüntüleri izlerken nesnelerin 
perde ya da ekrandan daha derinle-
re gidiyormuş etkisi vermesi, posi-
tive parallax

ark hareketi Konu, kişi ve nesneyi 
görüntülemek için çevresinde de-
ğişik donanımlarla dairesel biçim-
de dönülerek yapılan kamera hare-
keti, ark.

ark projektör Dış mekânda güneş 
ışığını dengelemek, iç mekânda 
ise güneş ışığının yerine ya da onu 
güçlendirmek amacıyla kullanılan, 
5500 kelvin derece ışık üreten, ta-
şınabilir balastla çalışan yüksek 
verimli yapay ışık kaynağı, günışı-
ğı projektör.

arrestör Cihazları kabul edilemez se-
viyelerdeki yüksek gerilime ve yıl-
dırıma karşı koruyan aygıt.

Arri bayonet Özellikle 16 ve 35 mm 
sinema kameralarında kullanılan 
bayonet türü lens, kamera lens yu-
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vası ve mekanik bağlantı standart-
larından biri. 

Arriflex lens mount bk. PL mount 
Arri PL bk. PL mount
arşiv Yayıncı kuruluşlarda görsel ve 

işitsel verilerin yanı sıra yapımlar-
la ilgili bilgi ve belgelerin de dü-
zenlenerek korunduğu bölüm. 

arşiv bant deposu Fiziksel arşiv ma-
teryallerinin istiflenerek saklandı-
ğı, envanterlerinin tutulduğu, gü-
neş görmeyen, kontrollü sıcaklık 
ve havalandırma şartlarına sahip 
özel mekân.

arşiv birimi Yayıncı kuruluşun mer-
kezinde bulunan her türlü arşiv 
materyali kayıtlarının tutulduğu 
bant deposu ve sayısal arşiv hiz-
metinden sorumlu birim. 

arşiv çözümleme Arşivde yer alan 
görsel ve işitsel kaynağın tür, konu, 
mekân, isim, tarih, telif hakkı gibi 
özellikler gözetilerek ayrıntılı bi-
çimde dökümü yapılması ve anah-
tar sözcükler kullanılarak içeriğin 
ortaya konması. 

arşiv deposu iklimlendirmesi Fi-
ziksel arşiv materyallerinin bozul-
madan saklanması için, uygun sı-
caklık ve havalandırma sisteminin 
yanı sıra nem ve toz kontrolünün 
de yapılabildiği teknik koşulların 
oluşturulması. 

arşiv filmi Program ve haber amacıy-
la çekilip yayınlandıktan sonra, ar-
şivde tasniflenerek film, videobant 
ve dijital ortamda saklanan yapım. 

arşiv formu Arşiv birimine teslim 
edilen görsel ve işitsel yapım ve 
yayın materyaline ait yapımın adı, 
süresi, yayın tarihi, içeriği ve gö-
rev alanlar gibi bilgilerin yer aldı-
ğı, ilgili ve yetkililerin imzasının 
bulunduğu standart evrak. 

arşiv görüntüsü Kamu televizyon 
kurumlarının ve yapım şirketleri-
nin yanı sıra özel kişi ve kuruluş-
lar tarafından geçmiş dönemlerde 
çekilen, tasnif edilip film, video-
bant ve dijital ortamda saklanan, 
kurgulu ya da ham hâlde bulunan 
görüntüler.  

arşiv içeriği Arşiv amaçlı kaydedilen 
tek kare video, hareketli video, ses, 
yazı, grafik tasarım ve animasyon 
ögelerine ulaşımı sağlayan ana bil-
giler.

arşiv koruma Arşivde yer alan farklı 
formattaki görüntü ve ses materya-
linin bozulma türlerinin tanımlan-
ması ve bu materyallerin onarım, 
temizlenme ve kopyalanmasını 
kapsayan bakım çalışması. 

arşiv materyali Arşiv birimine giren 
televizyon ve radyoda yayımlanan 
ya da yayımlanmayan görsel ve 
işitsel programların yanı sıra ya-
pımlara ait her türlü yazılı, basılı, 
görsel ve işitsel veri. 

arşiv materyalinin restorasyonu 
Arşivde yer alan her türlü analog 
görsel ve işitsel materyalin bozul-
masını önlemek için sayısal orta-
ma yeni formatlarda aktarılması, 
yazılımlarla ses ve görüntüdeki 
bozulmaların giderilmesi ve aslına 
uygun olarak düzeltilmesi.

arşiv numarası Arşiv birimi tarafın-
dan verilen ve bandın arşivdeki ye-
rini gösteren özel numara.

arşiv talep formu Arşiv biriminde 
bulunan programların, 5846 sayı-
lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
çerçevesinde kullanılması şartıyla 
çoğaltılması için, program hazırla-
yanlar tarafından doldurulan, ilgili 
ve yetkililerin imzasının bulundu-
ğu standart evrak.
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artifact sorunu Görüntüde oluşan 
karlanma, piksellenme ve renk de-
ğişmesi gibi her tür bozulma.

artikülasyon bk. boğumlanma 
art vurgu Alıcı üzerinden geçen sin-

yaldeki tiz frekansları zayıflatan 
devre.

art yansıtma Set tasarımında arka 
plan oluşturmak amacıyla ışık ge-
çiren perdeye arkadan sabit ya da 
hareketli görüntü yansıtma. 

ASA Sinema ve fotoğraf filmlerinin 
ışığa karşı olan duyarlığını Ameri-
kan Standartlar Enstitüsünün oluş-
turduğu standartlar ile belirten ölçü 
birimi.

asal lens bk. prime lens

ASBU bk. Arap Ülkeleri Yayın Bir-
liği

ASC İngilizce açılımı American So-
ciety of Cinematographers olan, 
görüntü yönetmenleri ve kamera-
manların bağlı olduğu Amerikan 
meslek birliği.

ASCII İngilizce açılımı American 
Standard Code for Information 
Interchange olan, bilgisayarlarda 
kullanılan 8 bitlik standart haber-
leşme kodu.

asenkron Aynı nitelikteki elektronik 
sinyallerin zaman ekseninde faz 
farklarının olması durumu.

asenkron bk. senkron kayması
asenkron seri veri haberleşmesi 

Gönderici ve alıcının eş zamanlı 
çalışmasını gerektirmeyen, başla-
ma ve sonlandırma bitlerinin yanı 
sıra parity bitleriyle oluşan yapıyla 
gerçekleştirilen iletim. 

asenkron transfer modu İngiliz-
ce açılımı asynchronous transfer 

mode (ATM) olan, veri iletimi için 
hücre aktarımı tekniğini sanal dev-
reler oluşturarak kullanan ve veri-
leri 53 byte’lık sabit büyüklükteki 
hücreler hâlinde ileten ağ teknolo-
jisi, asynchronous transfer mode, 
ATM.

asferik lens Işınların küresel lensten 
geçtikten sonra oluşan odak bo-
zukluklarını engellemek için kü-
resel olmayan biçimde tasarlanmış 
lens. 

Asia-Pacific Broadcasting Union bk. 
Asya-Pasifik Yayın Birliği

asimetrik sayısal abone hattı 
(ADSL) İngilizce açılımı asym-
metric digital subscriber line olan, 
veri gönderim hızının alım hızın-
dan düşük olduğu, standart bakır 
telefon telleri üzerinden hızlı veri, 
ses ve görüntü iletişimini aynı 
anda sağlayabilen veri iletim tek-
nolojisi. 

ASO İngilizce açılımı automatic se-
tup operation olan, kameranın bazı 
temel ayarlarını otomatik olarak 
kendi yapması. 

asparagas haber Uydurma, gerçek 
dışı ya da maksatlı olarak hazırla-
nan haber.

aspect ratio bk. görüntü oranı
aspect source bk. görüntü biçimlen-

dirme 
ASP (I) İngilizce açılımı active ser-

ver pages olan, dinamik ağ sitele-
ri oluşturmak için geliştirilen bir 
programlama dili.

ASP (II) İngilizce açılımı average 
selling prices olan, mobil uygula-
maların ortalama satış fiyat bilgisi.

assemble kurgu Bant kayıt sistemle-
rinde görüntü ve sesin art arda ek-
lenerek kurgulanması. 
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assembly language bk. çevirici dili 
Associated Press (AP) Dünyadaki ilk 

haber ajansı olarak 1848 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kurulan, pek çok ülkede temsilci-
liği ve muhabirleri bulunan ulusla-
rarası haber ajansı. 

Asya-Pasifik Yayın Birliği Asya kıta-
sı ve Pasifik ülkelerindeki profes-
yonel yayıncılığı geliştirmek için 
haber, program, bilgi ve deneyim 
değişimini teşvik etmek amacıy-
la 1964 yılında kurulan, merkezi 
Malezya’nın başkenti Kuala Lum-
pur’da bulunan, Türkiye’den Yeni 
Zelanda’ya kadar üye ülkelerin ge-
niş bir coğrafyaya yayıldığı ulusla-
rarası meslek birliği, Asia-Pacific 
Broadcasting Union, ABU. 

asynchronous transfer mode bk. 
asenkron transfer modu

aşağı çevrinme kam. Yere paralel ko-
numdaki kameranın aşağı doğru 
yönlendirilmesiyle yapılan çevrin-
me hareketi, tilt down.

aşırı akım Belirlenmiş bir akım sevi-
yesini aşan akım.

aşırı deviasyon ver. t. FM modülas-
yonunda sapma miktarının stan-
dartları aşması.

aşırı gerilim 1. Çalışan ya da kapalı 
sistemlerde iletkenler arasında ya 
da iletken ile toprak arasında insan 
hayatı için tehlikeli olan, kablo ve 
cihazlarda hasar oluşturan, kalı-
cı ya da geçici gerilim. 2. İşletme 
frekansında olmayan ve dik açıy-
la yükselen ani ve darbe türündeki 
gerilim piki.

aşırı modülasyon ver. t. Modülasyon 
derinliğinin yüzde yüzü aşması, 
over modulation.

aşırı pozlama Diyafram değerinin ge-
reğinden fazla açık olması ya da ör-

tücünün gereğinden uzun süre açık 
kalarak pozlama süresinin uzaması 
nedeniyle görüntüde aşırı beyaz-
lığın ve parlaklığın, renk ve doku 
bozulmalarının oluşması ve ayrın-
tıların kaybolması, overexpose.

aşırı yükleme Ses sinyalinin cihaz-
ların işleyebileceği en yüksek de-
ğerden daha fazla olması durumu, 
overload.

atak süresi ses Sesin dinamiğini de-
ğiştiren kompresör, limitör gibi ci-
hazlarda eşik seviyesini geçen ses 
sinyaline karşı sistemin devreye 
girmesi için geçen tepkime süresi, 
attack time.

atılan gölge mes. dili Bir nesnenin 
gölgesinin başka bir nesne ya da 
yüzey üzerinde oluşması. 

atlama Normal işletme geriliminin 
aşılması durumunda iletkenler ara-
sındaki yalıtkanların bozulması so-
nucu oluşan gerilim boşalması. 

atlatma haber mes. dili Yalnızca bir 
haber kuruluşu tarafından elde edi-
lip, yayınlanana kadar diğer yayın 
kuruluşlarından gizlenen haber. 

ATM bk. asenkron transfer modu
atmosfer Sinema, televizyon ya da 

radyo yapımlarında, yaratıcısının 
yorumu, sanatçıların performansı, 
kameranın konumu ve hareketleri, 
sahne tasarımı, renk, ışık ve sesler-
le yaratılan genel hava, ambiyans. 

atmosferdeki zayıflama Atmosfer-
deki gaz, yağmur, kar, dolu ve sis 
nedeniyle çok kısa dalga boyuna 
sahip elektromanyetik dalgaların 
uğradığı zayıflama.

atmosferik gürültü Enerji spektrumu 
çok geniş olan ve yıldırım kaynaklı 
atmosferde oluşan gürültü.
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ATR İngilizce açılımı audio tape re-
corder olan, DAT, CD, DVD gibi 
sayısal formatlı kayıt materyalle-
rinden önce yapım ve yayınlarda 
kullanılan analog dar bant ses kayıt 
cihazı.

ATS bk. ortalama izleme süresi 
ATSC İngilizce açılımı Advanced Te-

levision Systems Committee olan, 
HD televizyon sistemlerini kapsa-
yan ve1982 yılında kurulan geliş-
miş televizyon sistemleri komitesi.

attachment bk. dosya eki
attachment hole bk. iliştirme yuvası 
attack time bk. atak süresi 
attennuator bk. zayıflatıcı
attenuation bk. zayıflama, zayıflatma
attırma mes. dili Bir çekimin ya da 

kaydın özen gösterilmeden, genel-
de tekrar edilmeksizin hızlı ve ko-
lay biçimde gerçekleştirilmesi için 
kullanılan mesleki ifade. 

ATW İngilizce açılımı auto tracing 
white olan, çekim ortamındaki ışı-
ğın renk sıcaklığının değişmesiyle 
bozulan renk dengesinin kamerada 
elle beyaz ayarı yapılmadan isteni-
len renk ısısına otomatik geçişini 
saylayan sistem. 

Audio Engineering Society bk. Ses 
Mühendisleri Birliği

audio track Kayıt ortamında sesin 
kaydedildiği bölüm. 

audio video receiver Çeşitli DVD ile 
Blu-ray disk okuyucuları ve uydu 
alıcılarından aldığı ses ve görüntü 
sinyallerini televizyona ve ses sis-
temine ileten cihaz, AVR. 

audiowave form Ses sinyallerini gen-
lik, frekans ve fazlarına bağlı ola-
rak görselleştiren ve ekranda izle-
nebilen grafikler.

augmented reality bk. zenginleştiril-
miş gerçeklik

aural exciter ses Ana sesle dinamik ve 
müzikal olarak ilişkili olan bozuk 
harmonikleri onaran, kayıp harmo-
nikleri yeniden oluşturup sese par-
laklık ve canlılık vererek etkili bir 
duyum sağlayan efekt cihazı.

auteur kuramı Sinema filmlerini ve 
yönetmenlerini özgünlük, dikkat 
çekicilik, artistik, üslup ve tematik 
anlatım özelliklerine göre değer-
lendiren ve yorumlayan kuram.  

auteur sineması bk. yönetmen sine-
ması 

auteur yönetmen Filmlerine kişisel-
liklerini ve dünya görüşünü kata-
rak, kendine özgü bir sinema dili 
oluşturan yönetmen. 

authentication bk. kimlik doğrulama 
auto black balance bk. otomatik si-

yah ayarı 
auto cruising zoom bk. zoom hızı sa-

bitleyici 
autodesk maya gra. Bilgisayar orta-

mında üç boyutlu model oluştur-
ma, grafik, animasyon ve görsel 
efekt yapma olanağı sağlayan bil-
gisayar yazılımı. 

auto focus (AF) bk. otomatik netleme 
auto iris bk. otomatik diyafram 
automatic exposure (AE) bk. otoma-

tik pozlama 
automatic gain control bk. otomatik 

kazanç kontrolü
automatic gain control bk. otomatik 

kazanç kontrolü
automatic phase control bk. otoma-

tik faz kontrolü
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autostereogram Dergi ve gazete gibi 
iki boyutlu ortamlara basılan ve 
gözlüksüz olarak üç boyutlu algı-
lanabilen görüntüler. 

autostereoscopy Üç boyutlu görüntü-
lerin gözlüksüz izlenebildiği tek-
nolojilere verilen genel ad.

auto white balance bk. otomatik be-
yaz ayarı 

aux 1. yay. t. İngilizce auxilary sözcü-
ğünün kısaltması olan, cihazlarda 
yardımcı sinyal giriş ve çıkış ola-
nağını sağlayan bağlantı noktası. 2. 
ses Monitörlere, efekt cihazlarına 
ya da herhangi bir amaçla kullanı-
lan cihazlara ses sinyali göndere-
bilmek için genellikle ses masası-
nın kanallarından alınan yardımcı 
ses çıkışı. 

aux paneli Yayının temel kaynakları 
dışındaki kaynakların resim ma-
salarına dâhilî ya da harici olarak 
bağlanmasını ve yönetilmesini 
sağlayan panel.

AV bk. A/V
A/V Ses ve görüntünün birlikte kulla-

nıldığı gösteren İngilizce kısaltma, 
AV.

avangart sinema Geleneksel sine-
ma anlayışının karşısında olan, 
1920’lerde Fransa’da ortaya çıka-
rak Avrupa’da yaygınlaşan öncü, 
yenilikçi ve muhalif sinema akımı. 

avan proje bk. ön proje 
avatar İnternette üyelik gerektiren 

ortamlarda kullanıcıyı temsil eden 
simge, sembol ya da resim.

AVC bk. H.264
AVCHD Kodlayıcı olarak AVC kulla-

nan ancak 4:2:0 renk örneklemesi 
yapan yarı profesyonel ve amatör 
kameralarda kullanılan HD görün-
tü kayıt formatı.

avcı kamera Stüdyoda ve stüdyo dışı 
çekimlerde, genellikle de canlı 
yayınlarda, sabit bir konumu ol-
mayan, reji planına bağlı hareket 
etmeyen ve ani gelişen görüntüleri 
hızla yakalamak üzere görevlendi-
rilen kamera. 

AVC-intra Kameralarda kullanılan 
bir görüntü kayıt formatı.

avometre Akım, gerilim ve direnç öl-
çen elektronik cihaz.

AVR bk. audio video receiver
Avrupa eseri Yapımı ya da ortak 

yapımı Avrupa Sınır Ötesi Tele-
vizyon Sözleşmesi’ne taraf olan 
devletler ve Avrupa Birliği’ne üye 
devletlerde yerleşik gerçek ya da 
tüzel kişiler tarafından gerçekleşti-
rilen görsel ve işitsel eser. 

Avrupa Sinema Destek Fonu Avru-
pa Konseyi tarafından 1989 yılında 
kurulan, Avrupa’da sinema filmi, 
animasyon ve belgesel alanındaki 
ortak yapımları ve film dağıtımı-
nı desteklemek amacıyla çalışan, 
merkezi Strasburg’da bulunan ku-
ruluş, EURIMAGES, European Ci-
nema Support Fund. 

Avrupa Yayın Birliği Çoğunlukla 
Avrupa’daki üye ülkelerin kamu 
hizmeti yayıncılarını bünyesinde 
barındıran, üyeler arasında işbir-
liğini artırmayı, görsel ve işitsel 
içerik değişimini gerçekleştirmeyi 
ve kamu hizmeti yayıncılığını ge-
liştirmeyi amaçlayan, 1950 yılında 
kurulan, genel merkezi Cenevre’de 
bulunan uluslararası meslek birli-
ği, EBU, European Broadcasting 
Union. 

AWB bk. otomatik beyaz ayarı
AWB düşük ışık Kameralarda düşük 

ışık şartlarında beyaz ayarı yapılır-
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ken vizörde beliren düşük ışık se-
viyesi uyarısı, AWB low light.

AWB high light bk. AWB yüksek 
ışık 

AWB low light bk. AWB düşük ışık
AWB yüksek ışık Kameralarda yük-

sek ışık şartlarında beyaz ayarı ya-
pılırken vizörde beliren yüksek ışık 
seviyesi uyarısı, AWB high light.

ay mes. dili Genellikle hilal biçiminde 
olan, üzerine takılan mikrofonun 
sehpaya bağlantısını gerçekleş-
tiren, mikrofona yön verilmesini 
sağlayan aparat. 

ayak bk. üçayak 
ayar düğmesi Bir cihazın her türlü 

hareketini ve ayarını kumanda et-
mek için kullanılan düğme ya da 
kol. 

ayar yönü Ayar düğmesinin ya da ko-
lunun hareket yönü, adjust directi-
on. 

aydınlanma indisi bk. bağıntılı açık-
lık

aydınlatma Mekân ya da nesnelerin 
çıplak gözle görülmesini ya da 
kamera ile görüntülenmesini sağ-
layan ve yapay ışık kaynaklarıyla 
gerçekleştirilen ışıklandırma. 

aydınlatma göstergesi Kameralarda 
nesnelerin aydınlığının daha ön-
ceden belirlenen ayarlara uygun 
olmadığını gösteren uyarı, subject 
illumination indicator.

aydınlatma şiddeti Birim yüzeye dü-
şen ışık akısı miktarı.

aydınlık Görüntünün subjektif olarak 
ayarlanabilen parlaklık seviyesi; 
RGB renk uzayında kırmızı, yeşil 
ve mavi renk bileşenleri toplamı-
nın aritmetik ortalamasından elde 
edilen seviye, brightness. 

aydınlık ayarı Ortamın ışık seviyesi-
ne göre otomatik ya da kişisel ter-

cihe bağlı yapılan parlaklık seviye-
si ayarı, brightness control. 

ayırıcı Kesiciler tarafından akımı ke-
silmiş olan bir sistemin gerilimden 
izole edilmesi amacıyla açma ve 
kapama yapan aparat. 

ayırma cihazı Arıza durumunda aşırı 
gerilim koruma modülünü şebeke-
den ayıran aygıt.

ayırma devresi Sinyalleri genlik, fre-
kans ya da faz büyüklüklerine göre 
ayıran devre. 

ay ışığı Güneş ışığının ay yüzeyinden 
gece mavisine dönüşerek dünyaya 
yansıması ile oluşan doğal ışık. 

ayna çekim bk. cam çekimi
ayna ışığı Kaynaktan gelen ışığın ta-

mamını doğrusal olarak yansıtma 
özelliğine sahip, parlak metal ya da 
cam yüzeyden yansıyan ışık.

ayna konumu Vizörün kendi ekse-
ni etrafında çevrilerek kameranın 
baktığı yönden de izlenebilmesini 
sağlayan işlev, mirror mode.

aynalama Genellikle sabit bir disk, 
FTP ya da İnternet sitesi gibi ben-
zer metin, veri ve görsellerinin bi-
rebir kopyasının alınması.

aynalı örtücü Kameralarda görüntü-
yü vizöre aynalı bir düzenekle op-
tik olarak ulaştıran örtücü sistemi, 
mirror shutter.

aynalı rig Optik eksen üzerinden ge-
len ışığı 45 derece açılı bir ayna 
cam aracılığıyla ayrıştırıp aynı me-
kanizmaya bağlı biri yatay diğeri 
dikey konumdaki kameralara gön-
dererek sağ ve sol göze ait görün-
tüleri oluşturan, mekanik ve optik 
ayarlara sahip, üç boyutlu çekim 
için tasarlanmış kamera destek sis-
temi, 3D beam spliter rig, 3D mir-
ror rig. 
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aynı doğrultu Ses kaynağından mik-
rofon ile ses alınırken ya da hopar-
lör aracılıyla bir noktaya ses veri-
lirken mikrofonun ses kaynağıyla 
ve hoparlörün ise seslendirilecek 
noktayla aynı doğrultuda bulun-
ması.

aynı kanal enterferansı Aynı kanal-
da çalışan iki verici sinyali arasın-
da oluşan girişim.

ayraç Demodülasyon işlemini yapan 
devre, diskriminatör. 

ayrı doğrultu Ses kaynağından mik-
rofon ile ses alınırken ya da hopar-
lör aracılıyla bir noktaya ses veri-
lirken mikrofonun ses kaynağıyla 
ve hoparlörün ise seslendirilecek 
noktayla farklı doğrultuda bulun-
ması.

ayrıklık Çifteli üç boyutlu görüntü-
lerdeki nesnelerin sağ ve sol göze 
ait görüntülerdeki konumlarının 
birbirlerine göre kaymış olması, 
disparity.  

ayrıklık sınırı Çifteli üç boyutlu gö-
rüntüler arasındaki mesafenin izle-
yiciyi rahatsız etmeyeceği en son 
değer, disparity limit. 

ayrık sesli sistem Ses yolunun görün-
tü yolundan ayrı olduğu televizyon 
vericisi türü, split sound system.

ayrım Sinema ya da televizyon ya-
pımlarında bir ya da birden çok 
sahne içinde geliştirilen, öykünün 
bir bölümünü içeren ve kendi için-
de bütünlüğü olan bölüm.

ayrımlama Senaryodaki sahne ve se-
kansların belirlendiği, kişiliklerin 
ayrıntılarıyla oluşturulduğu, diya-
logların son hâline yakın olduğu 
tretman ile çekim senaryosu ara-
sındaki aşama. 

ayrıntı çekim İnsan, nesne ya da bir 
doğa parçasının çok yakın görün-

tüsünü içeren, genellikle çerçeve-
nin tamamını dolduran çekim ölçe-
ği, ayrıntı plan, detay çekim, detay 
plan.

ayrıntı plan bk. ayrıntı çekim
ayrışık odaklama Çerçevedeki gö-

rüntünün yalnızca bir bölümüne 
netlik yapılması, diğer bölümlerin 
alan derinliğinin dışında bırakıl-
ması. 

ayrışık video sinyali Kırmızı, mavi, 
yeşil ve senkron için ayrı kablola-
rın kullanıldığı analog ayrışık gö-
rüntü, komponent video.

ayrıştırıcılı geçiş Genellikle grafik-
sel olan hareketli ya da hareketsiz 
üçüncü bir görüntü kullanarak bir 
görüntüden başka bir görüntüye 
geçme, seperatörlü geçiş.

azimut Ufuk çevresinde saat yönüne 
doğru ölçülen ve uydu yayınların-
da kullanılan yön tarifinin yatay 
açı bileşeni.

azimut ayarı bk. hizalama ayarı
az pozlama bk. düşük pozlama
az sonra Genellikle bültenin sonuna 

doğru yayınlanacak olan önem-
li haberin, bülten boyunca belirli 
aralıklarla vurgulanarak tanıtımı-
nın yapılmasında kullanılan hazır 
söz kalıbı. 
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B&W İngilizce siyah ve beyaz söz-
cüklerinin kısaltması olan ve renk 
bilgisi içermeyen aygıt, yapım ve 
yayın türü. 

baby tripod bk. kısa tripod 
backbone bk. omurga
back focal length bk. geri odak uzak-

lığı 
back focus bk. dip netlik
back light (I) bk. geri ışığı
back light (II) kam. Genellikle ama-

tör kameralarda ters ışığın yarattı-
ğı aşırı kontrast durumunu en aza 
indirmek amacıyla kullanılan işlev. 

back projection bk. geriden yansıtma 
backstage bk. sahne arkası 
back up bk. yedekleme
bad sector bk. hasarlı alan
BAFTA bk. İngiliz Film ve Televiz-

yon Sanatları Akademisi
bağıl hareket kam. İzleyicinin ya da 

kameranın hareket etmesiyle, fark-
lı konumlardaki nesnelerin birbir-
leriyle olan uzaklık ilişkisinin de-
ğişmesi sonucu yakın nesnelerin 
uzaktakilere oranla daha hızlı ha-
reket ediyormuş gibi algılanmasıy-
la derinlik etkisini artıran hareket, 
motion parallax, relative motion. 

bağımsız film Bir yapım şirketine ve 
yayın kuruluşuna bağlı olmadan, 
çoğunlukla yapımcı ve yönetmen-
lerin kendi öz kaynaklarıyla ya da 

küçük ölçekli desteklerle çekilen 
kurmaca ya da belgesel film. 

bağımsız sinema Ana akım sinema-
sının klasik anlatı yapısından fark-
lı olan, yaygın dağıtım ve popüler 
tanıtım kanallarını kullanmayan, 
büyük yapımcı firmalar tarafın-
dan finanse edilmeyen, genellikle 
popüler oyuncuların yer almadığı, 
anlatımda yönetmenin özgün diline 
önem verilen film türü. 

bağımsız yapımcı Herhangi bir ku-
ruma, medya hizmeti sağlayıcısına 
bağlı olmayan, kendi öz kaynakları 
ya da sınırlı destek ile program ve 
film üreten, dağıtım hakkını elinde 
bulunduran, uluslararası telif hak-
ları hukuku kapsamında belirtilen 
haklara sahip kişi ya da tüzel kişilik. 

bağımsız yönetmen Sinema ve te-
levizyon sektöründe herhangi bir 
kuruma, şirkete ya da tüzel kişiliğe 
bağlı olmadan kendi adına proje 
üreten, film ya da televizyon yapı-
mı yöneten kişi.

bağıntılı açıklık Kamera lenslerinde 
odak uzunluğunun diyaframın en 
açık olduğundaki çapına bölünme-
siyle bulunan ve o lensin gerçek 
diyafram açıklığını gösteren de-
ğer, aydınlanma indisi, maximum 
relative aperture, objektif aydınlık 
değeri. 

bağıntılı kurgu Planlar arasında çağ-
rışım oluşturacak biçimde gerçek-
leştirilen kurgu.

B ağırlıklı ses İnsan kulağının ses şid-
deti algısı sınıflandırmasında orta 
düzeydeki ses basınç düzeyini ölç-
mek için kullanılan değer aralığı.

B ağırlıklı filtre ses Ses şiddeti öl-
çümünde kullanılan ve B ağırlıklı 
ölçüm değerlerine uygun, yaklaşık 
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olarak 100 Hz bölgesinde 10 dB, 
20 kHz bölgesinde 10 dB değerin-
de zayıflatan ve merkezi 2,5 Khz 
olan filtre. 

bağlam ile. Bir medya içeriğinin üre-
tildiği, aktarıldığı, alımlandığı, tü-
ketildiği çevresel ortam. 

bağlama ver. t. İki devre arasında ener-
jinin tamamının ya da bir kısmının 
birinden diğerine aktarımına izin 
veren karşılıklı bağlaşım, kuplaj.

bağlama kat sayısı ver. t. İki devre 
arasındaki kuplaj derecesini belir-
ten katsayı, kuplaj kat sayısı.

bağlantı İki cihazın birbirine bağlan-
ması ve iletişim hâlinde olması, 
connection.

bağlantı hatası Genellikle canlı ya-
yınlarda, haber programlarında 
stüdyo dışından görüntülü ya da 
sesli yapılacak bağlantının teknik 
aksaklıklar ya da operatör hatası 
nedeniyle gerçekleştirilememesi. 

bağlantı hattı Sabit bir kaynağa bağ-
lı olmayan, ihtiyaç hâlinde farklı 
kaynakların bağlanmasına imkân 
tanıyan, ses sinyali göndermek ve 
almak için kullanılan hat, tieline.

bağlantı kurmak Bir ağ ya da dona-
nım ile veri alışverişini sağlamak.

bağlantılı haklar Komşu hak sahip-
leri ile filmlerin ilk tespitini ger-
çekleştiren film yapımcılarının sa-
hip olduğu haklar. 

bağlantı noktası Sisteme gelen ya da 
giden bilgi paketlerinin göreceği 
işlem bilgisine göre yönlendirilen 
ve her birinde bir iletişim yazılımı-
nın çalıştığı kanal, port.

bağlantı paneli Ses ve görüntü cihaz-
larındaki sinyallerin aktarımı için 
bağlantıların yapıldığı panel.

bağlantı planı yön. Televizyon ve si-
nemada öyküyü anlatma biçiminin 

bir parçası olarak zaman geçişini 
sağlayan, kurgunun dili ve ritmini 
oluşturmak için gereken boşluğu 
veren, sahneler ya da sekanslar 
arasına yerleştirilen plan. 

bağlantı temelli İki bilgisayar arasın-
da veri alışverişi sağlanmadan önce 
bir program ile sanal ya da fiziksel 
bağlantısı yapılmış (program). 

bağlantıyı kesme Birbirlerine bağlı 
cihazları ya da kabloları bağlantı 
noktalarından çıkartmak, discon-
nect.

bağlayıcı plan Aks sıçraması oluşma-
ması amacıyla ya da aynı ölçekteki 
görüntülerden birbirine geçerken 
araya yerleştirilen dar ya da geniş 
ölçekli plan. 

bağlı gölge ışık, mes. dili Bir insan ya 
da nesnenin kendi üzerinde oluş-
turduğu boyut ve hacmini tanımla-
yan gölge.

bakaç bk. vizör 
bakış açısı 1. yön. Televizyon ve rad-

yo yapımında konunun ele alınış 
biçimiyle, yönetmenin özgün an-
latım diliyle oluşturulan yaklaşım. 
2. kam. Kameranın konumlandığı 
noktadan konuyu görebildiği açı. 

bakış boşluğu mes. dili Çerçevedeki 
insan ya da canlının bakış yönünde 
bulunan, yüz hatlarının bittiği nok-
ta ile çerçevenin kenarı arasındaki 
alan.

bakış yönü 1. Kameranın konumlan-
dığı noktadan konuyu görüntüle-
mek için yönlendirildiği nokta. 2. 
Çerçevedeki kişinin baktığı yön. 

balanced circuit bk. dengeli devre
balanced connections bk. dengeli 

bağlantı 
balans kontrolü ses Stereofonik ya 

da kuadrofonik sistemlerde kanal-
lar arası seviyeyi eşit yapma. 
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balans voltaj Toprağa göre zıt kutup-
lu ve eşit büyüklükteki gerilim.

balast İki ucunda elektrot ya da fla-
man bulunan, vakumlu cam tüp 
içerisindeki gaz moleküllerini ha-
rekete geçirmek için gereken yük-
sek voltajı sağlayan cihaz. 

balık gözü bk. balık gözü lens
balık gözü lens kam. Çok geniş açı-

lı görüntü alınmasını sağlayan ve 
çerçevenin kenarlarına doğru gö-
rüntüyü bozan kısa odak uzunlu-
ğuna sahip lens, balık gözü.

balon ışık ışık Havada asılı durumda-
ki bir balonun içinde bulunan ışık 
kaynağı sayesinde, 360 derecelik 
bir alanı homojen olarak en az göl-
ge ile aydınlatmayı sağlayan ışık 
kaynağı.

banana jak Genellikle güç amplifi-
katörünü hoparlörlere bağlamakta 
kullanılan, aralarında 3/4 inç me-
safe bulunan iki metal iletken çu-
buktan oluşan bağlantı konnektörü.

band Bir sinyalin içerdiği frekans 
spektrumu ve veri yüküne göre ay-
rılan, başlangıcı ve bitişi belli olan 
iki frekans arasında kalan frekans 
aralığı.

band geçiren filtre Alçak ve yüksek 
frekansları bastıran, aradaki fre-
kans bandını geçiren filtre, band-
pass filter. 

band genişliği 1. Frekans bandında 
bitiş frekansından başlangıç fre-
kansının çıkarılmasıyla elde edilen 
değerler aralığı, bandwidth, BW. 2. 
Sinyal gücünün yarı değere düştü-
ğü iki frekans arasındaki fark. 3. 
Bir aygıtın algıladığı frekans ara-
lığı, birim zamanda ilettiği veri ya 
da iletişim kapasitesi.

band-pass filter bk. band geçiren filtre

bandrol Fikir ve sanat eserlerinin 
izinsiz biçimde çoğaltılmalarını ve 
taklit edilmelerini önlemek ama-
cıyla ürünlerin üzerine yapıştırılan, 
her biri ayrı bir kod ve numara içe-
ren özel etiket. 

band söndüren filtre Alçak ve yük-
sek frekansları geçiren, aradaki 
frekans bandını bastıran filtre, 
band-stop filter.

band-stop filter bk. band söndüren 
filtre

bandwidth bk. band genişliği
banner rek. Ağ siteleri ve mobil uy-

gulamalarda tanıtım ya da reklam 
amaçlı kullanılan, belli ölçüleri 
olan fotoğraf, görsel ya da zengin 
içerikten oluşan sabit ya da hare-
ketli şerit biçimindeki grafik.

bant Veri, ses ve görüntü kayıtlarının 
elektromanyetik olarak yapıldığı 
ve mıknatıslanma özelliğine ve es-
nek yapıya sahip plastik depolama 
materyali. 

bantam jak Çoğunlukla telefon sis-
temlerinde kullanılan standart 1/4 
inç çivi jak formatından daha kü-
çük olan jak.

bant çözümlemesi Bir görüntü ya da 
ses bandının içeriğindeki ögelerin 
konu başlıklarının, kısa açıklama-
ların ve görüntü sürelerinin dökü-
münün yapılması. 

bant formatı Analog ve sayısal sin-
yallerin sıkıştırmasız ve sıkıştır-
malı türlerine göre oluşturulan fi-
ziksel bant türleri. 

bant gürültüsü Manyetik bandın ya-
pısından kaynaklanan ve analog 
ses kaydedici cihazlarda fonda du-
yulabilir düzeyde olan istenmeyen 
ses.

bant kayıt Televizyon ya da radyo 
yapımının daha sonra yayımlan-
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mak üzere banda ya da dijital orta-
ma kaydının gerçekleştirilmesi.  

bantla çıkmak mes. dili Televizyon 
ya da radyo yapımının son jeneri-
ğine, sunucu anonsunun sonrasına 
ya da reklam yayınına, görüntü ve 
sesin bulunduğu bant ile geçmek. 

bantla girmek mes. dili Televizyon 
ya da radyo yapımının giriş jeneri-
ğinden ve sunucu anonsundan son-
rasına ya da reklamın ardından gö-
rüntü ya da sesin bulunduğu bant 
ile yapıma devam etmek. 

bantlı eko Sürekli dönen manyetik 
bant üzerine gelen ses sinyalini 
kaydedip birden çok okuma kafa-
sı üzerinden geçirerek yankı efekti 
elde edilen cihaz.

bant numarası Program yayınlanma-
dan önce her videobant için ayrı 
verilen takip numarası.

bant reklam Televizyon yayını sıra-
sında programın bütünlüğünü boz-
madan, ekrandaki görüntü üzerine 
tanıtımı yapılan ürün, hizmet ya 
da kuruluş reklamının; görüntünün 
çerçevelenmesi ya da yatay alanda 
alt yazı geçirilmesi, logosunun ya 
da görüntüsünün gösterilmesi gibi 
yöntemlerle ekrana getirilmesi.

bantsız yayın Çekim, kurgu ve yayın 
aşamalarının tamamının elektronik 
ortamda gerçekleştirildiği, bant ya 
da herhangi bir fiziki depolama bi-
riminin kullanılmadığı yayın. 

bant silici Manyetik banttaki kayıtları 
yüksek frekanlı mıknatıslama yön-
temiyle temizleyen cihaz, demag-
netizer. 

bant silme Yüksek frekanslı mıkna-
tıslama ortamıyla ya da silme ka-
fası aracılığıyla manyetik banttaki 
kayıtların temizlenmesi, demagne-
tizing.

bant yayın Daha önceden hazırla-
narak banda ya da sayısal ortama 
kaydedilen televizyon ve radyo 
programının yayın akışında belir-
lenen gün ve saatte kayıtlı olduğu 
banttan ya da video sunucudan ya-
yına verilmesi.

bar bk. color bar
bara Birden fazla iletkenin bağlandı-

ğı iletken.
barkod Belirli bir ürünü, kişiyi ya da 

yeri temsil edecek biçimde çizgi 
ve boşluklardan oluşturulmuş gö-
rüntü.

barkovizyon Video cihazında ya da 
bilgisayarda yüksek çözünürlüklü 
görüntüyü perdeye yansıtan, set 
tasarımında genellikle arka planda 
kullanılan, cihazın adı ile özdeşleş-
miş projeksiyon cihazı türü. 

barney Film kameralarında film ma-
gazin kutusundan gelen ses gü-
rültüsünü engelleyen, kamerayı 
soğuk ve toz gibi dış etkilerden 
koruyan kılıf.

bar paterni Elektronik olarak üretilen 
ve televizyon sistemlerinde ölçü, 
muayene ve ayar amaçlı kullanılan 
düşey bantlar şeklindeki grafik re-
sim.

barrel distortion bk. fıçı etkisi 
bas artırma bk. bas yükseltme
baseband bk. temel bant
baseband sinyali bk. temel bant sin-

yali 
baseband video yay. t. Görüntüyü ye-

niden üretmek için bilgileri içinde 
barındıran, RF taşıyıcısına modüle 
edilmemiş hâldeki VGA, HDMI 
birleşik ve ayrışık gibi örnekleri 
olan görüntü sinyallerinin genel 
adı.

base station bk. baz istasyonu
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bas frekanslar Ses frekans spektru-
munda 300 Hz ve altını oluşturan 
frekanslar.

basın açıklaması Kamuoyunu ilgi-
lendiren konularda gerçek ve tüzel 
kişilerin toplantı yoluyla ya da ya-
zılı olarak basınla paylaştığı bilgi.

Basın Ahlak Yasası Gazetecilik mes-
leğinin çalışma kurallarını ve mes-
lek etiğinin genel çerçevesini belir-
leyen, gazeteciliğin uluslararası bi-
rikimi ve değerleri temel alınarak 
oluşturulan, gazetecilerin ilkesel 
olarak uymayı kabul ettikleri, Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan imzaya açılan yasal yaptırımı 
olmayan metin. 

basın bildirisi Haber kaynağının gö-
rüşlerini basın kuruluşları aracı-
lığıyla kamuoyuna aktarmak için 
yazılı olarak oluşturduğu ve basına 
dağıttığı metin. 

basın bülteni Kurumlar, özel kuru-
luşlar ya da kişiler hakkında hazır-
lanan duyuru, etkinlik, tanıtım gibi 
bilgileri içeren, genellikle süreli 
olarak yayımlanan metin.

basın duyurusu Haber kaynağının 
yapacağı açıklamaları içeren davet 
niteliğindeki metin.

basın gösterimi Sinema filminin viz-
yona girmeden önce tanıtım ama-
cıyla basın mensuplarına özel ola-
rak gösterilmesi.

Basın İlan Kurumu 2 Ocak 1961 
tarihli ve 195 sayılı Kanun ile ku-
rulan, kamu tüzel kişiliğine sahip, 
özel bütçesi olan, resmî ilanlarla 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
reklamların, nitelikleri Genel Ku-
rulca tespit edilen yayın organla-
rında yayımlanmasına aracı olan 
kurum. 

Basın Konseyi Basın özgürlüğünü 
korumak ve geliştirmek amacıyla 
1988 yılında kurulan, basın men-
suplarının haklarını savunan ve 
basın yoluyla kişilik haklarının 
çiğnendiği durumlarda sorunların 
çözümünde aracı olan kuruluş.  

basın meslek ilkeleri Televizyon, 
radyo ve yazılı basında mesleğin 
çalışma kurallarını ve meslek eti-
ğinin genel çerçevesini belirleyen, 
gazeteciliğin uluslararası birikimi-
ni ve değerlerini taşıyan, basın ku-
ruluşları ve mensuplarının uyması 
öngörülen yazılı ve yazılı olmayan 
ilkeler dizisi. 

basın mikseri Basın toplantıları ya da 
etkinliklerde konuşmacının sesini 
basın mensuplarına ya da yayıncı 
kurumun kameralarına ve naklen 
yayın araçlarına dağıtmak için kul-
lanılan ses mikseri.

basın müşaviri Kurum ve kuruluşla-
rın basın ile ilişkilerinden sorumlu 
olan, basın ile ilgili konularda bil-
gi ve görüşüne başvurulan, basın 
organizasyonlarını yürüten uzman 
kişi. 

basın odası Basın mensuplarının ça-
lışması için tahsis edilen, iletişim 
desteğinin sağlandığı, geçici ya da 
sabit özel mekân.

basın odası söyleşisi Gazetecilerin 
gündemdeki konuyla ilgili olarak 
bir ya da birden fazla kişiyle ger-
çekleştirdiği ve konunun daha ay-
rıntılı değerlendirildiği televizyon 
ve radyo programı.

basın toplantısı Yalnızca basın men-
suplarının katıldığı, ilgili ya da yet-
kililerce önemli açıklamaların ve 
bilgilendirmenin yapıldığı toplantı. 

basın toplantısı söyleşisi Genellik-
le siyasetçiler, ünlüler, sporcular, 
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ürün tanıtımı yapanlar ya da kamu-
oyunu ilgilendiren bilgileri basın 
yoluyla yaymak isteyen kişilerce 
düzenlenen, ilgililere davet mek-
tubu ile çağrısı yapılan, gazeteciler 
tarafından yönlendirilmeyen söy-
leşi türü. 

bas kapanı ses Genellikle duvar 
köşelerine konumlandırılan, bas 
frekansları yutucu özelliğe sahip 
akustik düzenleyici, bass trap.

bas kontrol Ses sinyalindeki alçak 
frekans bileşen seviyelerinin de-
netlenmesi. 

bas refleks hoparlör kabini Hoparlör 
körüğünün ileri geri salınımı sıra-
sında arka yüzeyinde oluşan ters 
fazdaki bas seslerin fazını düzelte-
rek daha fazla bas ses gücü yayan 
kabin.

bass trap bk. bas kapanı 

bastırılmış taşıyıcı ver. t. Genlik mo-
dülasyonunda taşıyıcının gönderil-
meyecek ölçüde zayıflatılması. 

bastırma ver. t. RF spektrumunda is-
tenmeyen veri ya da frekansların 
özel devreler kullanılarak filtre-
lenmesi, sıfırlanması ya da ortadan 
kaldırılması. 

bastırım Kameraların görüntü parlak-
lığı ile video çıkışı ilişkisini göste-
ren, görüntü dinamiği grafiğinde 
doğrusal olarak yükselen değer-
lerdeki kırılmanın başladığı nokta, 
knee. 

bastırım açıklık düzeyi Kamerada 
bastırma işlevi uygulanırken gö-
rüntünün keskinliğinde ve ayrın-
tılarında oluşabilecek kayıpları 
düzeltmek için kullanılan sistem, 
knee aperture level.

bastırım doygunluğu Kamerada bas-
tırma işlevi kullanıldığında kay-
bedilen renkleri düzenlemek ve 
dengelemek için kullanılan sistem, 
knee saturation. 

bastırım işlevi Kamerada görüntü-
nün aşırı aydınlık bölgelerindeki 
sinyalin yüksek seviyesini kontrol 
ederek parlak ve karanlık bölge-
ler arasındaki dengesizliği ortadan 
kaldıran işlev, knee function.

bastırım noktası kam. Görüntü ay-
dınlık grafiğinde knee işlevinin 
devreye girdiği, değeri ayarlanabi-
lir nokta, knee point. 

bas yükseltme Ses sinyalindeki alçak 
frekans bileşenlerinin kuvvetlendi-
rilmesi, bas artırma.  

başarı öyküsü yap. Sanat, spor, bilim 
gibi alanlarda üstün başarı göste-
ren kişilerin yaşam öykülerinin an-
latıldığı, genellikle televizyon ve 
radyo belgeseli olarak hazırlanan 
program türü. 

baş aşağı çekim kam. Öznel bakış 
açısı yaratmak ya da güçlü bir etki 
vermek amacıyla kameranın yatay 
ekseninde 180 derece çevrilerek 
gerçekleştirilen; kişi, nesne ve ya-
pıların tepetaklak göründüğü çe-
kim. 

baş boşluğu mes. dili Bir insanın ya 
da canlının başının üst kısmı ile 
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çerçevenin üst kenarı arasındaki 
alan. 

baş çekim bk. baş plan
başkahraman Öykünün ve olayların 

merkezinde bulunan, diğer karak-
terlerle de ilişkisi olan, öykünün 
çözülme sürecinde değişim yaşa-
yan ana karakter. 

başla 1. yön., mes. dili Yönetmenin ka-
mera ekibine, oyuncu ya da kamera 
önündekilere çekimin başlamasını 
belirtmek için verdiği sözlü komut. 
2. stü. ş. Televizyon programının 
canlı yayını ya da bant kaydı sıra-
sında stüdyo şefinin süre vererek 
ya da vermeden kamera önündeki 
sunuşun ya da hareketin başlaması-
nı sağlamak amacıyla yukarıda bir 
süre tuttuğu kolunu ve açık hâldeki 
elini aşağı doğru hızlıca indirerek 
kamera önündeki kişiye doğru yap-
tığı mesleki el hareketi. 

başlama biti bk. başlatma biti
başlangıç biti bk. başlatma biti
başlatma biti Asenkron veri iletimin-

de gönderilen bir byte’lık bit dizi-
nin başında yer alan bit, başlama 
biti, başlangıç biti, start biti. 

başlık (I) 1. Televizyon ya da radyo 
yapımının adı. 2. Dizi hâlinde ya-
yımlanan televizyon ya da radyo 
yapımının her birinin bölüm adı. 

başlık (II) Haberin içeriğini özetle-
yen kısa metin. 

başlık (III) Bir sinyal paketinin ba-
şında yer alan ve yapılacak işlem-
lerin bilgisini içeren kısım, header.  

başlık cümlesi yap. Televizyon ya 
da sinema yapımındaki karakterin 
ulaşmak istediği hedefleri, çözmek 
istediği sorunları öyküyü ilginç kı-
lacak biçimde anlatan tek bir cüm-
le, logline.   

başlık çubuğu İnternet sayfasının adı-
nı gösteren, üzerinde küçültme ve 
büyültme düğmeleri ya da tuşları 
bulunan ve pencerelerin üst kıs-
mında yer alan çubuk, title bar.

baş plan mes. dili İnsanın yalnızca 
başının görüntülendiği, izleyicinin 
odaklanmasının özellikle bir kişiye 
yönlendirildiği, yüzdeki ifadenin 
ön plana çıkarıldığı çekim ölçeği, 
baş çekim. 

başrol Televizyon, radyo ve sinema 
yapımlarında öykünün ana karak-
teri ya da ana karakterlerinden biri 
olan rol. 

baştan alma mes. dili Televizyon 
programının bant kaydı sırasında 
herhangi bir nedenle duraksama 
yaşandığında kaydın tamamının 
ya da ilgili bölümünün yeniden 
yapılacağını bildirmek için stüdyo 
şefinin bir elini başına götürerek 
yaptığı mesleki el işareti. 

baştan almak mes. dili Herhangi bir 
nedenle istenildiği gibi gerçekleş-
meyen bir çekimin ya da kaydın, 
baştan itibaren yeniden çekilmesi 
ya da kaydedilmesi. 

başvuru çizelgesi Kamera ve görün-
tü sistemlerinin kalibrasyonu için 
kullanılan, referans değerlerini içe-
ren tabloların oluşturduğu katalog, 
look up table, LUT. 

batarya Elektronik donanımların mo-
bil çalışmalarına olanak tanıyan, 
çeşitli voltaj ve kapasitelere sahip 
pil ve akü gibi taşınabilir doğru 
akım kaynağı. 

batarya kemeri Yedek bataryaları ta-
şımak için kameraman ya da asis-
tanın taktığı özel bölmeleri olan 
kemer. 
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batarya uyarısı Bataryanın enerji-
sinin bitmekte olduğunu gösteren 
ışıklı ve sesli uyarı sistemi.

bati Standart boyutlu cihaz yerleştiril-
dikleri raflı ünite ya da kabin. 

battery pack bk. pil grubu 
baud Birim zamanda iletilen bit iletim 

hızı birimi. 
bay Bir anten dizisinde herhangi bir 

yöndeki alt alta dizilmiş anten sa-
yısı.

bayat haber mes. dili Üzerinden za-
man geçtiği için güncelliğini ve 
önemini kaybeden haber.

Bayer filtresi Tek bir görüntü algı-
layıcısına sahip elektronik kame-
ralarda, algılayıcının üç ana renk 
hücresini özel bir diziliş düzeni 
kullanarak görüntü ve renkleri 
oluşturduğu sistem, Bayer pattern.

Bayer pattern bk. Bayer filtresi 
baykuş kafa kam., mes. dili Uzaktan 

kontrol edilen kameralarda kulla-
nılan, kameranın yatay ve dikey 
eksende her yöne dönebilmesini 
sağlayan kamera destek sistemi, 
sparrow head.

bayonet Değiştirilebilir lensli kame-
ralarda lenslerin kamera lens yu-
vasına bastırılıp çevrilerek takılıp 
çıkartılabildiği lens yuvası ve lens 
bağlantı standartlarından biri.

Bayonet Neill-Concelman bk. BNC 
konektör

bayrak bil. t. Belli bir koşulu ya da du-
rumu göstermek üzere bir ya da sı-
fır değerini alan bir bitlik gösterge.

baz makyaj Cildi pürüzsüzleştirmek, 
fondötenin örtücülüğüne katkıda 
bulunmak, makyaj ürünlerinin cilt-
te rahatça dağılmasını sağlamak, 
makyajın kalıcılığını artırmak için 
uygulanan ilk ve temel işlem. 

baz istasyonu Elektromanyetik dal-
galar aracılığıyla uzak mesafeler 
ve çoklu cihazlar arasında bilgi 
alışverişinde bulunan, cihazların 
işleme başladıklarında ilk karşılaş-
tıkları ve sürekli iletişimde bulun-
dukları, elektromanyetik sinyaller 
alan ve yayımlayan alıcı verici is-
tasyonu, base station. 

bazuka ışık, mes. dili Işık kaynağı ve 
aksesuarlarını asmak için iki duvar 
arasına, pencere içine ya da yer ve 
tavan arasına sabitleyerek kulla-
nılan iç içe geçen silindirik boru, 
gergi demiri. 

BB İngilizce açılımı black burst olan, 
renk taşıyıcı bilgisi içeren referans 
karartma sinyali.

B bandı ses 1.200 feet uzunluğunda, 
¼ inç eninde, manyetik olarak ses 
kaydı yapılabilen bant.

BBC bk. İngiliz Yayın Kurumu
BBC Akademi İngiliz Yayın Birli-

ği’nin bünyesinde bulunan, kurum 
çalışanlarına ve kurum dışından 
kişi ve kuruluşlara görsel ve işitsel 
yayıncılık ve yeni medya konusun-
da profesyonel eğitim veren birim. 

BBC BAR BBC’nin ölçümleme ve 
testlerde tercih ettiği ve renk doy-
gunluğunun normal BAR sinyaline 
göre % 25 daha fazla olduğu test 
sinyali.

B4 lens yuvası 2/3 inç görüntü algı-
layıcısına sahip televizyon kame-
ralarına uygun lensler için bayonet 
tipi lens, kamera lens yuvası ve 
mekanik bağlantı standartlarından 
biri.

beam bk. hüzme
beam spliter prism bk. prizmatik ışın 

ayırıcı 
beauty camera mes. dili Çekimi yapı-

lan konuyu ya da mekânı uzaktan, 
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en genel planda, çevresel konu-
muyla birlikte estetik biçimde gö-
rüntüleyen kamera için İngilizcede 
kullanılan mesleki ifade.

beklenmedik son Televizyon, radyo 
ve sinema yapımlarında serim ve 
düğüm bölümlerinde beklentilere 
uygun biçimde gelişen öykünün, 
çözüm aşamasının sonunda izleyi-
ciyi şaşırtan biçimde bitmesi. 

belgesel 1. Konusu belgelere, yaşan-
mış ya da yaşanmakta olan olay-
lara dayanılarak hazırlanan film, 
program, sahne eseri, kitap, ser-
gi. 2. bk. belgesel film

belgeselci Tamamen ya da ağırlık-
lı olarak belgesel film üreten, bu 
alanda bilgi ve deneyim sahibi 
olan, mesleki önceliğini belgesel 
alanına veren yönetmen, yapımcı, 
kameraman ya da metin yazarı.  

belgesel drama Anlatımında bilgi ve 
belgelerin yanı sıra konuya uygun 
biçimde çekilen drama sahnelerine 
ya da canlandırmalara da yer veri-
len belgesel türü, doküdrama, do-
cudrama, documentary drama.

belgesel film Ele aldığı konuyu bilgi, 
belge ya da kişilerin anlatımlarına 
dayalı olarak aktaran, genellikle 
ayrıntılı araştırmaya dayalı olan, 
konunun ve savunulan düşüncenin 
yaratıcı biçimde ifadesini ve özgün 
biçimde öykülenmesini amaçlayan 
film türü, belgesel, dokümanter.

belgesel kanalı Yalnızca belgesel film 
yayımlayan televizyon kanalı. 

belgesel kuşağı Televizyon kanalında 
belgesel filmlerin gösterildiği be-
lirli bir gün ve zaman dilimi.

belgesel sinema Genellikle insanla-
rın gerçek yaşam öykülerine ya da 
önemli toplumsal konulara odakla-
nan, anlatımı sinema diline yakın 

biçimde oluşturulan, olayları kendi 
mekânlarında ya da bu mekânlara 
benzer yerlerde yorumlayarak gö-
rüntüleyen; bilgi, belge ve kişilerin 
anlatımlarına yer vererek izleyici-
de güçlü bir etki yaratmayı amaç-
layan belgesel türü.   

belirlenimcilik ile. Nedensellik ilişki-
si temelinde doğa ya da insana iliş-
kin olgu ve olayların açıklanması. 

bellek bil. t. Sayısal ortamdaki verile-
rin geçici ya da kalıcı olarak depo-
landığı yer.

bel plan mes. dili İnsanın bel hizasın-
dan itibaren üst kısmının görüntü-
lendiği, kişinin fiziksel yapısı, ko-
numu, giysisi ve bulunduğu mekân 
hakkında bilgi içeren çekim ölçeği. 

bende mes. dili Çekimlerde teknik 
ekipmanın özellikle kamera gibi 
hassas ve pahalı cihazların onu 
taşıyan bir kişiden diğer kişiye 
devrederken, alan kişinin cihazı 
güvenle tuttuğunu, diğer kişinin 
bırakabileceğini belirtmek için 
kullandığı sözlü ifade. 

benden mes. dili Çekim ya da kayıt 
sırasında hata yaptığı için çekimin 
aksamasına neden olan kamera-
man, boom operatörü ya da oyun-
cu gibi sette görev yapan kişinin, 
hatanın kendisinde olduğunu be-
lirtmek için kullandığı sözlü ifade. 

BER bk. bit hata oranı
Berlin Uluslararası Film Festivali 

Almanya’nın Berlin kentinde ilk 
kez 1951 yılında gerçekleştirilen, 
her yıl şubat ayında düzenlenen 
uluslararası film festivali.

BESAM bk. Bilim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği

besleme ver. t. Bir haberleşme devre-
sine herhangi bir noktadan sinyal 
uygulama. 
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besleme gerilimi ver. t. Bir besleme 
kaynağından sağlanan ve devreyi 
aktif duruma getiren gerilim.

besleme kablosu Besleme gerilimini 
taşıyan kablo. 

besteci Herhangi bir sözlü ya da ens-
trümantal müzik eserinin ezgisel 
yapısını oluşturan, müziği bestele-
yen kişi.

Betacam-SP 1990’larda ve 2000’li 
yılların başında yaygın olarak kul-
lanılan analog profesyonel görüntü 
formatı, kamerası ve okuma cihazı. 

Betacam SP İngilizce açılımı superi-
or performance olan, yüksek gö-
rüntü kalitesine sahip profesyonel 
Betacam kamera. 

Betacam-SX 2000’lerden itibaren 
kullanılan sayısal ve MPEG 4:2:2 
Profile@ML görüntü ile 48 kHz 16 
bit PCM ses sıkıştırmalı profesyo-
nel görüntü formatı, kamerası ve 
okuma cihazı. 

Betamax 1975 yılında piyasaya su-
nulan, analog amatör görüntü kayıt 
ve okuma formatı.

beta sürümü bk. beta test
beta test Yazılım geliştirmede ürün 

piyasaya çıkmadan önceki testleri 
içeren, alfa testine göre daha geniş 
kullanıcı sayısına sunulan yazılım 
testinin ikinci aşaması.

betimleme Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımlarında ele alınan konu-
nun anlatıcının özgün yorumuyla 
ve görüntü, ses, metin, sunuş, mü-
zik gibi ögeler aracılığıyla hedef 
kitleye tanıtılması.

beyaz ayarı Çekim yapılan ortam-
daki ışığın renk sıcaklığına uygun 
biçimde renklerin doğru olarak 
ayrıştırabilmesi için beyaz bir düz-
lemin referans alınarak elektronik 

kameraya tanıtılması işlemi, white 
balance.

beyaz benek Kozmik ışınlar, fazla ka-
zanç ya da aşırı sıcak ortamlardan 
kaynaklanan, kamera görüntüsün-
de oluşan beyaz leke, white flecks. 

beyaz cam mes. dili Sinema için kul-
lanılan “beyaz perde” deyiminden 
esinlenerek televizyon için yapılan 
benzetme. 

beyaz cisim Işığın bütün dalga boyla-
rını eşit yansıtan cisim.

beyaz film mes. dili İzleyiciye olumlu 
duygular ve umut vermek amacıy-
la çekilen iyimser filmleri tanımla-
mak için kullanılan ifade. 

beyaz gölgelenme 1. kam. k. Kamera 
beyaz ayarıyla ideal beyaz renge 
ulaşılamadığında beyaz içindeki 
renk dağılımını düzelterek tam be-
yaz elde etmek için kamera kont-
rolcü tarafından kullanılan ayar, 
white shading. 2. kam. k. Kame-
ralarda renk filtrelerine gelen ışın 
açılarının değiştiği ve görüntü 
merkezinin kenarlardan daha par-
lak olduğu durumlarda, ekranın üst 
ve alt bölümlerinde yatay olarak 
beliren yeşil ve eflatun renklen-
meyle ortaya çıkan bozulma. 

beyaz gürültü 1. ses Genel akustik, 
mikrofon, hoparlör, sistem ve diğer 
ses işleyen cihazların test ve kalib-
rasyonunda kullanılan, tüm ses fre-
kansları eşit genlik değerine sahip 
olan referans sinyal demeti, white 
noise. 2. ver. t. Çok geniş bir bant 
boyunca eşit genlikli tüm frekans-
ları barındıran gürültü. 

beyaz ışık 1. İnsan gözünün algıladı-
ğı elektromanyetik tayf üzerinde 
380-780 nanometre dalga boyu 
aralığındaki renklerin toplamı. 2. 
Kameralar ve fotoğraf makineleri 
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için 2800 kelvin ile 5500 kelvin 
değerleri arasında kalan ışık renk 
sıcaklığı.

beyaz kırpması Aşırı aydınlık görün-
tülerde kameranın video çıkış sin-
yalinin standart değerlerin üzerine 
çıkmasını engelleyen sistem, white 
clip. 

beyaz reflektör Güneş ya da yapay 
ışık kaynağından gelen sert ışığın 
kelvin değerini değiştirmeden ay-
dınlatma şiddetinin değerini düşü-
rüp dağıtan, beyaz yüzeyli kumaş 
ya da pano biçimindeki yansıtıcı. 

beyaz sınırlama ver. t. Televizyon 
vericisinde modülasyon sonrası 
görüntü parlaklık sinyalinin ses 
sinyaline karışmasını, bozulmasını 
engelleyen aygıt.

Beyaz Sinema Kökeni 1960’ların so-
nunda ortaya çıkan Milli Sinema’ya 
dayanan, anlatısında İslam dinini 
referans alan sinema anlayışı.

beyin fırtınası Grup hâlinde gerçek-
leştirilen, kısa sürede yaratıcı dü-
şüncelerin ortaya çıkmasına olanak 
veren ortak yaratım tekniklerinden 
biri. 

bezel 16:9 görüntü orantısına sahip 
yapımların 4:3 görüntü oranına sa-
hip sistemden yayınlandığında çer-
çevenin altında ve üstünde oluşan 
siyah boşlukları bazı yayıncı ku-
ruluşların tercihine göre dolduran 
desen.

B filmi 1930’lu yıllarda ABD’deki 
ekonomik bunalım sırasında izleyi-
ciye tek biletle iki film izleyebilme 
olanağı sunan, önemli oyuncuların 
bulunmadığı, genellikle kısa süreli 
ve küçük bütçeli olan, A filminin 
yanında gösterilen ikinci film.

b format Soundfield mikrofondan 
gelen “a format” kaydedilmiş sesi 

sinyal işlemciler yardımıyla sur-
round ses formatına dönüştüren 
işlem. 

bırakma süresi Sesin dinamik aralı-
ğını değiştiren cihazlarda ses sin-
yali eşik seviyesinin altına indiğin-
de cihazın etkinliğinin devreden 
çıkma süresi, release time.

BISS İngilizce açılımı basic intero-
perable scrambling system olan, 
uydu yayınlarında kullanılan temel 
şifreleme tekniği. 

BITC İngilizce açılımı burned-in 
time code olan, monitörde birlik-
te görülmesi için görüntüye kalıcı 
olarak eklenen zaman kod bilgisi.

bi-amping bk. ikili yükseltme 
bias 1. ses Analog ses kayıt cihaz-

larıyla yapılan manyetik kayıtta 
doğrusallık elde etmek amacıyla 
ses sinyaline bindirilen yüksek fre-
kanslı taşıyıcı sinyal. 2. ver. t. Ön-
ceden belirlenen bir değere göre 
yarı iletken eleman ve devrelerin 
çalışma noktasını ya da eşik değe-
rini gerilimle belirleme.  

bias light bk. taraf ışığı
biçim bozumu Görsel etki yaratmak 

amacıyla nesnelerin optik yöntem-
le ya da yapım sonrası aşamada 
görüntü işleme ve özel efekt yazı-
lımlarıyla değişikliğe uğratılması.

biçim faktörü ver. t. Bir dalganın 
efektif değerinin ortalama değerine 
bölünmesi.

biçim kurgusu Birbirine benzer geo-
metrik biçimler ya da benzeşimler 
aracılığıyla planlar arasında geçiş-
lerin yapıldığı kurgu türü. 

biçimlendirme Sabit disk, taşınabilir 
bellek, optik disk gibi kayıt ma-
teryallerinin ilk kez ya da yeniden 
kullanılabilmesi için yapılan işlem, 
formatlama. 
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bidirectional (B) frame Kendin-
den önceki ve sonraki karelerden 
MPEG sıkıştırma algoritmasıyla 
çift yönlü bilgiler kullanarak en 
çok sıkıştırılan ve hareket eden 
nesnelerin yalnızca tahmini hare-
ketlerini saklayan görüntü karesi.

bidirectional mikrofon bk. ikiyönlü 
mikrofon

bildirim bil. t. İşletim sistemi, uygu-
lama ya da üyelik gerektiren plat-
form tarafından kullanıcıya iletilen 
bilgi notu.

bileşik video sinyali yay. t. Parlaklık 
ve renk sinyallerinin birleştirilerek 
senkron sinyalleriyle birlikte oluş-
turulduğu sinyal, composite video 
signal, kompozit video.

bilgi iletişim araçları Telekomüni-
kasyon alt yapısı kullanılarak ses, 
görüntü, mesaj gibi bilgilerin ileti-
mini sağlamakta kullanılan sistem-
lerin tümü.

bilgi penceresi Bölünmüş ekranın bir 
bölümünde konuyla ilgili bilgilerin 
yazılı olarak verildiği yer. 

bilgisayar Çok sayıda aritmetiksel ya 
da mantıksal işlemlerden oluşan 
bir işi, önceden verilen bir progra-
ma göre işleyip sonuçlandıran, ve-
rileri elektronik ortamda saklayan, 
ağ üzerinden birbirleriyle iletişim 
kurabilen elektronik araç, PC, per-
sonal computer.

bilgisayar ağı Bilgisayar ve bilgisa-
yar sistemlerini birbirine bağlayan, 
farklı protokoller kullanarak veri 
iletişimini sağlayan sistem, ağ, net, 
network.

bilgisayar animasyonu Bilgisayar 
ortamında tasarım ve animasyon 
yazılımlarıyla her türlü karakter, 
nesne ve ortamın iki ya da üç bo-

yutlu olarak tasarlanması, görün-
tülerin işlenmesi ve çizgilere hare-
ketlilik kazandırılması gibi işlem-
lerin tamamı. 

bilgisayar donanımı Bir bilgisayarı 
meydana getiren anakart, işlem-
ci, kasa, ekran, yazıcı, okuyucu, 
klavye, fare gibi fiziksel parçaların 
tümü.

bilgisayar korsanı 1. Elektronik or-
tamda giriş ya da erişim yetkisi 
olmaksızın, başkalarına ait bilgi-
sayarlar ya da ağlara izinsiz olarak 
girme girişiminde bulunan kişi, 
hacker. 2. Bilgisayar sistemlerinin 
çalışma prensiplerini öğrenmekten 
zevk alan ve bilgisayar sistemleri-
nin çalışma kapasitelerini genişlet-
meye çalışan kişi. 

bilgisayar ortamlı iletişim Bilgisa-
yar ya da bilgisayar tabanlı cihaz-
lar üzerinden yazılım ve uygula-
malar aracılığıyla gerçekleştirilen 
iletişim.

bilgisayar tabanlı kurgu sistemi bk. 
sayısal video kurgu sistemi

bilgi sinyali Yükseklik, derinlik, ha-
cim, yüzey, konum, hareket, ışık, 
sıcaklık, şiddet ve basınç gibi ölçü-
lebilir fiziksel büyüklüklerin elekt-
riksel sinyale dönüştürülmesi.

bilimkurgu sineması Çoğunlukla 
gelecekteki bir zaman diliminde 
gerçekleşen, geleceğin kurgusal 
olarak canlandırıldığı, gerçeküstü 
karakterler ve mekânların yer aldı-
ğı sinema türü.

bilim programı Bilimsel konuları, 
bilimin temel kavramlarını, bilim 
ve teknolojideki gelişmeleri, bilim 
insanlarının yaşamlarını ve çalış-
malarını konu alan televizyon ve 
radyo yapımı türü. 
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Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (BESAM) Türki-
ye’de bilim ve edebiyat eseri sa-
hiplerinin ortak çıkarlarını koru-
mak, haklarını izlemek, alınacak 
tazminat ve telif ücretlerinin tah-
silini yapmak, hak sahiplerine da-
ğıtımını sağlamak amacıyla 2000 
yılında kurulan meslek birliği. 

bilim ve teknoloji haberi Bilim ala-
nındaki gelişmeler, buluşlar, yeni 
teknikler ve teknolojik ürünlerle 
ilgili konularda hazırlanan haber. 

bilinçaltı reklam Görüntü içine fark-
lı tekniklerle gömülü bir işaret ya 
da mesajla oluşturulan, izleyicinin 
fark etmeden algılamasını amaçla-
yan gizli reklam, bilinçdışı reklam. 

bilinçdışı reklam bk. bilinçaltı rek-
lam 

bilişim Teknik, ekonomik ve toplum-
sal alanlardaki iletişimde kullanı-
lan; bilginin toplanması, işlenmesi, 
saklanması ve iletilmesini içeren; 
bilgi işlem, iletişim ve medya tek-
nolojilerini kapsayan bilim. 

billboard rek. Dış mekânlarda, cadde 
ve sokaklarda, insan ve araç trafi-
ğinin yoğun olduğu yerlerde bulu-
nan büyük reklam panosu. 

bim bk. hüzme 
bim genişliği bk. hüzme genişliği 
binary bk. ikili sayı sistemi
binary coder Giriş sinyalini ikili kod-

lanmış çıkış sinyaline çeviren aygıt.
binary file Kaynak dosyasının PMA, 

COBOL, FTN, PRG gibi yüksek 
düzeyli bir dil derleyicisi tarafın-
dan makine koduna dönüştürülen 
ve uzantısı BIN olan; grafik, ses ve 
elektronik tablo gibi metin dışında-
ki bilgi formatlarını içeren dosya.

binaural kayıt tekniği Yapay bir in-
san başının kulaklarına mikrofon 
yerleştirilerek insanın duyma fiz-
yolojisinin örneklendiği ses kayıt 
tekniği.

binding post Genellikle güç yüksel-
tecinin çıkışında bulunan, banana 
jakın takıldığı ya da doğrudan çıp-
lak kablo ucunun sarılabildiği bağ-
lantı arabirimi.

bindirme 1. yön. Çok kameralı çe-
kimlerde ya da kurgu aşamasında 
görsel etki yaratmak amacıyla ya 
da anlatım gereği ayrı kameralar-
dan ya da farklı kaynaklardan ge-
len görüntülerin üst üste getirilerek 
uzun süreli gösterilmesi, superim-
pose, süperpoze. 2. kur. Ekrandaki 
görüntünün üzerine altyazı, grafik 
ya da herhangi bir görsel ögenin 
bir süreliğine yerleştirilmesi.

bindirme tanıtım rek. Tanıtım ya da 
reklam amacı içeren, belirli kural-
lar çerçevesinde yayınlanan prog-
ramların üzerine bindirilen gö-
rüntülü ve sessiz kısa süreli yayın 
materyali. 

binocular bk. binoküler görme
binocular disparity bk. binoküler ay-

rıklık 
binocular vision bk. binoküler görme 
binoküler ayrıklık İki gözün gördü-

ğü görüntüler arasındaki farklılık, 
binocular disparity.

binoküler görme İnsanın iki gözünün 
birbirinden farklı açılarda görerek 
oluşturduğu ikili görüntü sistemi, 
binocular, binocular vision.

biplemek mes. dili Genellikle argo 
sözleri, reklam olabilecek ya da 
yasal sorun çıkarabilecek konuş-
maları kapatmak üzere yapım son-
rasında ya da yayın öncesinde ko-
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nuşmaların üzerine belirli bir fre-
kanstaki sinyal sesini yerleştirmek.

bipolar İki kutuplu.
bipolar mikrofon bk. ikiyönlü mik-

rofon 
bip sesi Genellikle argo sözleri ya da 

reklam konusu olabilecek sözleri 
kapatmak üzere yapım sonrası aşa-
masında konuşmanın üzerine yer-
leştirilen belirli bir frekansa sahip 
sinyal sesi.

bipsiz mes. dili Genellikle argo söz-
leri, reklam olabilecek ya da yasal 
sorun çıkarabilecek konuşmaları 
bip sesi ile kapatmadan yapımın 
özgün hâliyle yayımlanması.

birazdan mes. dili Televizyon yayı-
nında bir sonraki programın ya da 
bölümün kısa bir süre sonra başla-
yacağını belirten sözlü ya da yazılı 
duyuru. 

birim Ölçme standardı olarak kabul 
edilen boyut ya da büyüklük, unit.

birinci el kaynak hab. Olayın içinde 
yer alan ya da olaya tanıklık eden, 
kendi gözlemini ve tanıklığını an-
latan kişi ya da muhabir.  

birinci harmonik ver. t. Periyodik bir 
büyüklük ile aynı periyoda sahip 
olan harmonik bileşen, temel fre-
kans, temel frekans.

birinci kamera Birden çok kamera-
nın kullanıldığı yapımlarda, özel-
likle aktüel çekimlerde, konuyu 
daha geniş ölçekte çeken ve kesin-
tisiz kayıt yapan ana kamera. 

birinci kuşak Film ya da televizyon 
yapımı için basılan filmin ya da 
kaydedilen bandın ilk kopyası.

birincil renkler Sinema ve televizyon 
tekniğinde temel olan mavi, kırmı-
zı ve yeşilden oluşan üç ana renk. 

bir kıl bk. bir tık 

birleşik cihaz Radyo ve televizyon 
alıcısı, video kaydedici ve oynatı-
cı, müzik seti gibi cihazların hepsi-
ni ya da birkaçını bir arada bulun-
duran çoklu cihaz. 

birleştirim Fotoğraf, resim, grafik, 
yazı, video gibi görsel malzemeyi 
bilgisayar ortamındaki grafik ya-
zılımlarla belli bir anlam ve algı 
oluşturmak üzere bir arada tasarla-
ma, compositing.

BİROY bk. Sinema Oyuncuları 
Meslek Birliği 

bir sayfa TRT’nin çeviri, seslendir-
me, telif yazılar için yapım bütçe-
si ve ödemelerde kullanmak üzere 
bir sayfada 200 kelimenin olduğu 
kabul edilerek temel aldığı sayfa 
uzunluğu birimi. 

bir tık mes. dili Kamera çerçevesinin 
sağa sola, aşağı yukarı küçük bir 
hareketle düzeltilmesi ya da oyun-
cunun bulunduğu noktayı küçük 
bir hareketle değiştirmesi, bir kıl. 

bit bil. t. İkili sayı sisteminde her biri 
“0” ya da “1”den oluşan en küçük 
sayısal bilgi birimi. 

bit akısı ver. t. Görüntü ve ses sinyal-
lerinin sayısallaştırılması sonucu 
ortaya çıkan toplam bit miktarı. 

bit akışı ver. t. Bir sistemden birim 
zamanda geçen bit miktarı. 

bit derinliği ver. t. Bir sayısal sözcük-
teki bit sayısı. 

bit enerji gürültü oranı ver. t. Bit 
enerji oranına bağlı olarak gelişti-
rilen ve sayısal sistemlerin perfor-
mansını ölçme ve değerlendirmede 
sıkça kullanılan parametre. 

bit enerji oranı ver. t. Sayısal sis-
temlerin performansını değerlen-
dirmede kullanılan toplam taşıyıcı 
gücünün bir bit süresine oranı. 
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bit hata oranı bil. t. Sayısal haber-
leşme sistemlerinde hatalı alınan 
bitlerin toplam bit sayısına oranı, 
BER. 

bitiriş haberi Genellikle haber bülte-
nin sonunda yayımlanan eğlence, 
sanat, moda, günlük yaşam gibi 
konuları ele alan, izleyicide olumlu 
bir algı yaratmaya yönelik haber.

bitişik kanal ver. t. İstenilen kanalın 
üstündeki ya da altındaki frekans-
lara ait kanal.

bitiş jeneriği Programın bitiminden 
sonra yapımda görev alanların 
isimleri, yapım yılı, copyright sim-
gesi, yapımcı kuruluşun logosu ve 
görüntülerin yer aldığı kısa süreli 
kapanış bölümü. 

bit katarı bil. t. Sayısal yayıncılık-
ta bit ya da bit gruplarının sürekli 
alınması ve izlenmesiyle oluşan 
geçiş, stream. 

bitmap Noktalar ya da piksellerle 
oluşturulan resim türü. 

bit per second (bps) Saniyede geçen 
bit sayısını gösteren birim.

bit rate bk. veri iletim hızı
biyografik film Çoğunlukla ünlü bir 

kişinin yaşamöyküsünü anlatan, 
gerçek olayların yanı sıra kurmaca 
ögeler de içerebilen film türü.

biyografik röportaj Sanat, bilim, 
spor, siyaset gibi alanlarda başarılı 
olan ya da ünlü bir kişinin yaşam 
öyküsüne özellikle de toplum tara-
fından bilinmeyen yönlerine odak-
lanan röportaj türü.

B Kamera Kurguda kullanmak üze-
re ana kameranın görüntüsünden 
farklı bir açı ve ölçekte görüntü 
çekebilmek için genellikle ayrı bir 
konuma yerleştirilen ikinci kamera. 

BL 1. İngilizce açılımı blimp olan, 
sesli çekimler için tasarlanan gü-

rültüsüz, sessiz çalışan film kame-
rası türü. 2. Sesli çalışan film ka-
meralarında sesi engelleyici kılıf 
ya da düzenek. 

black bag bk. film çantası 
black balance bk. siyah ayarı
black gamma bk. siyah gama 
black level bk. siyah seviyesi 
black shading bk. siyah gölgelenme 
black stretch bk. siyah gerdirme 
blendaj bk. ekranlama 
blimp bk. susturucu 
blind bk. gizlenme yeri 
blog Kullanıcıya ait yazı ve görsel 

kaynağın paylaşıldığı, içeriğin sık-
lıkla güncellendiği kişisel İnternet 
sayfası.

blog yazarı Gündelik hayat, toplum-
sal konular, iş yaşamı, sanat ve si-
yaset gibi çok farklı alanlarda duy-
gu ve düşüncelerini içeren yazıları 
ve görselleri ağ sayfasında yayım-
layan kişi. 

blok ver. t. Birbiri arkasına sıralanan 
sinyal grubu. 

blok diyagram ver. t. Karmaşık bir 
devre ya da kontrol sisteminin te-
mel kısımlarını gösteren ve ardı 
ardına bağlanmış kutucuklardan 
oluşan diyagram.

blok uzunluğu ver. t. Bir bloktaki ka-
rakter, bit ya da sözcük sayısı.

bloom bk. parıldama 
blooming bk. yayılma 
blue box Televizyon ve sinema ya-

pımlarında yapım sonrası aşamada, 
arka plana görüntü yerleştirmek 
amacıyla özel olarak planlanan 
çekimlerin stüdyoda genellikle üç 
tarafı ve zemini mavi renkli fonla 
çevrili bir alanda gerçekleştirilme-
si yöntemi. 

blue only mode bk. mavi renk konumu
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Bluetooth Kısa dalga kablosuz hattı 
kullanarak bilgisayar ve mobil ci-
hazlar arasında kolayca bağlantı 
kurmayı ve veri aktarımını sağla-
yan özellik.

Blumlein kayıt tekniği İki adet iki-
yönlü mikrofon kullanılarak ger-
çekleştirilen stereo kayıt.

blur bk. flu 

Blu-ray Disk Dünyanın önde gelen 
elektronik cihaz üreticilerinin iş-
birliğiyle Blu-ray Disk Birliği adı 
altında geliştirdikleri kısaca BD 
olarak bilinen, yeni nesil yüksek 
kapasiteli optik disk biçimi.

BNC konnektör Elektronik sinyalleri 
taşıyan koaksiyel kabloların ucun-
da bulunan bağlantı elemanı, Ba-
yonet Neill-Concelman.

body bil. t. HTML sayfalarını oluş-
turan kodları barındıran başlık ile 
son arasındaki bölüm. 

bodymount kamera Öznel kamera 
olarak kullanmak, özel amaçlı çe-
kim yapmak, genellikle oyuncu ya 
da sunucuyu göğüs plan çekmek 
için bedeninin herhangi bir yerine 
takılan ya da bağlanan kamera dü-
zeneği ve kamera. 

boğumlanma Sözleri anlaşılır biçim-
de, eksiksiz ve yanlışsız söyleye-
bilmek için sesleri doğru yerde 
oluşturma ve biçimlendirme, arti-
külasyon. 

bokeh mes. dili Sığ alan derinliğiy-
le elde edilen estetik görüntü için 
kullanılan Japonca kökenli mesle-
ki ifade. 

Bollywood Her yıl çok sayıda film 
çekilen ve Hindistan’ın en önemli 
üretim merkezi olan Bombay’da 
bulunan, adını ABD’deki Holl-
ywood’dan esinlenerek alan sine-
ma sektörü.  

book mark bk. yer imleri

boom ses Televizyon ve sinema çe-
kimlerinde ses kayıtları için, genel-
likle kameranın çerçevesine girme-
yecek biçimde kullanılan ve ucun-
da mikrofonun bulunduğu, uzunlu-
ğu ve yönü ayarlanabilen, operatör 
tarafından kullanılan aparat.

boom çekim Kameranın vinç ya da 
boom aracılığıyla yüksekten yap-
tığı çekim.

boom kamera Yüksekten ya da konu-
ya uzak bir noktadan görüntü ala-
bilmek için kullanılan, uzayabilir 
ve istenildiği açıda yönledirilebilir 
bir uzantı ucuna bağlanan küçük 
boyutlu kamera, kontrol ünitesi ve 
kafası, denge ağırlığı, üçayak ve 
vizörden oluşan düzenek, polecam

.  
boom mikrofon 1. Boom, mikrofon, 

kablo, kafes ve rüzgâr başlığından 
oluşan, operatör tarafından kulla-
nılan ses alma düzeneği. 2. Boom 
ucuna takılan, yöneltildiği ses kay-
nağındaki sesi güçlü bir biçimde 
alabilen, genellikle dar açılı mik-
rofon.

boom operatörü ses Boom mikrofon 
düzeneğini kullanan kişi.

boot bk. açılış 
border bk. kenar çizgisi 
boşalım Keder, korku, acı, haz gibi 

olumlu ya da olumsuz duygula-
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nımların çok yoğun bir biçimde 
yaşanması sonucu meydana gelen 
duygusal arınma.

boşluk 1. yap. Kayda girilmeden önce 
bant ya da filmin başında bırakılan 
boş bölüm, pre roll. 2. ver. t. Elekt-
romanyetik dalgaların ışıma yo-
luyla yayıldıkları ortam. 

boşluk doldurucu ver. t. Yayılım 
alanında sinyalin bulunmadığı ya 
da yetersiz olduğu boşlukları dol-
duran, aynı frekansta yayın yapan 
yardımcı ekipman, gap filler.

boşluk rezenatörü ver. t. Mikrodalga 
frekanslarında içinde rezonanslı 
alanların bulunduğu metalik yapı, 
cavity.

boşlukta yayılım ver. t. Fiziksel hiç-
bir engelin bulunmadığı ortamdaki 
yayılım, free space propagation.

bouncing Birden çok kanaldaki sesle-
ri bir ya da daha fazla kanala miks-
leme ya da aktarma.

boundary mikrofon bk. yüzey mik-
rofonu 

box lens bk. kutu lens 
box office bk. gişe hasılatı 
boyama 1. res. s. Programın içeri-

ğine, amacına, görsel kimliğine 
göre görüntünün resim masasında 
renklerinin değiştirilmesi, matte. 2. 
kam. k. Kamera kontrolcünün çok 
kameralı çalışma sırasında ayarsız 
olan kamerayı diğer kameralarla 
uyumlu hâle getirmek için kame-
ranın renk, kontrast, parlaklık gibi 
değerlerinde elle yaptığı dengele-
me işlemi, paint. 

boy plan mes. dili İnsan, diğer can-
lılar ya da nesnenin tamamının 
görüntülendiği, kişinin bulunduğu 
mekân ve konumu hakkında ayrın-
tılı bilgiler de içeren çekim ölçeği. 

boyutlandırıcı Fon görüntüsü üze-
rine bindirilen bir görüntünün öz-
gün boyutlarının değiştirilmesini 
ve açılan küçük boyutlu pencere 
aracılığıyla ekranın herhangi bir 
yerine yerleştirilmesini sağlayan 
özellik, resizer.

boyutsal işlemci Sese yapay olarak 
stereo ya da üç boyut etkisi gibi 
hacimsel özellikler kazandıran iş-
lemci cihaz, spatial processor. 

bozulma 1. ver. t. Sinyallerin alıcı-
ya ulaşırken zayıflama ve yayıl-
ma hızlarının farklı olması ya da 
non-lineer ortamdan geçmesi ne-
deniyle özgün biçimlerini koruya-
maması, distorsiyon. 2. Görüntü ya 
da sesin özgün hâlinden farklı hâle 
gelerek bozulması.

böcek ışık mes. dili bk. ışık perdesi
bölgesel aydınlatma Mekân, sahne 

ya da nesne üzerinde akış ve ko-
nuya bağlı olarak vurgulanması 
istenilen bölgenin aydınlatılıp di-
ğer bölgelerin karanlık bırakılması 
biçiminde yapılan ışık uygulaması, 
lokal aydınlatma.

bölgesel yayın Bir coğrafi bölge için-
deki illerin toplam nüfusunun ya-
salarla belirlenmiş oranlarına ulaş-
tırılan yayın hizmeti. 

bölüm 1. yap. Birden fazla sayıda ha-
zırlanan televizyon ve radyo yapı-
mının her bir parçası. 2. yön. Sine-
ma, televizyon ve radyo yapımının 
içerik ve biçim açısından birbiriyle 
ilişkili ve birden çok sahnenin ya 
da ögenin bir arada olduğu yapı-
mın önemli kısmı.  

bölüm adı Aynı başlık altında birden 
daha fazla sayıda yapılmış televiz-
yon ve radyo yapımlarının her biri-
nin özel adı. 

bölümleme tekniği hab. Birbiriyle 
ilgili ancak çok parçalı olaylar bü-
tününü haberleştirmek için her ola-
yın ayrı bir bölüm gibi ele alınıp 
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tek bir haber olarak kurgulandığı 
haber yazım yöntemi.  

bölümler arşiv numarası Konu de-
vamlılığı olan programlarda, aynı 
arşiv yer numarası ile yer bütünlü-
ğü, konu bütünlüğü sağlamak üze-
re verilen bant kimlik numarası.

bölüm oyuncusu Televizyon dizile-
rinde yalnızca bir bölümde ya da 
aynı olaya bağlı birkaç bölümde 
rol alan oyuncu. 

bölüm özeti Özellikle kurmaca ya-
pımlarda, haftalık ya da günlük di-
zilerde bir önceki bölümün önemli 
sahnelerinin özetlenerek yayım-
landığı hatırlatıcı kısım. 

bölüm sayısı Dizi hâlinde gerçekleş-
tirilen televizyon ve radyo yapım-
larının her birine verilen ardışık 
sayı.

bölünmüş ekran Televizyon ekranı-
nın geometrik biçimde birden çok 
sayıda bölünerek katılımcıların ya 
da görüntü kaynaklarının birlikte 
aynı anda yayına yansıtıldığı ekran 
grafiği, çoklu pencere. 

bölüştürücü ver. t. Girişine gelen 
sinyali önceden belirlenmiş yönle-
re uygun olarak eşit ya da orantı-
lı bölen, aynı zamanda empedans 
uygunluğu sağlayan pasif eleman, 
splitter. 

BPP İngilizce açılımı bits per pixel 
olan, sayısal görüntüde her pikseli 
oluşturan renk için kullanılan bit 
sayısı.

bps bk. bit per second
BPSK İngilizce açılımı binary pha-

se-shift keying olan, 0° ve 180° ek-
senlerinin kullanıldığı sayısal mo-
dülasyon türlerinde faz kaydırmalı 
anahtarlama tekniği.

branş fider ver. t. Bölücüden çıkan 
RF sinyalini antenlere taşıyan ara 
kablo.

breakdown voltage bk. dayanma vol-
tajı

breaking the frame bk. çerçeve taş-
ması

BREW İngilizce açılımı binary runti-
me environment for wireless olan, 
kablosuz ortamlarda ikili sayı sis-
temi ile çalışan açık kaynak yazı-
lım geliştirme ortamı.

bridge mode bk. köprü bağlantı 
brightness bk. aydınlık
brightness bk. parlaklık
brightness control bk. aydınlık ayarı
British Academy of Film and Televi-

sion Arts bk. İngiliz Film ve Tele-
vizyon Sanatları Akademisi

British Broadcasting Company bk. 
İngiliz Yayın Kurumu

broadband bk. geniş bant
broadcasting bk. yayım 
browser bk. ağ tarayıcı 
brüt bedel yap. Ödenecek bedelin 

vergi, stopaj, harç gibi herhangi bir 
kesinti yapılmamış hâli. 

BSC İngilizce açılımı British Society 
of Cinematographers olan, görüntü 
yönetmenleri ve kameramanların 
bağlı olduğu İngiliz meslek birliği.

buffer (I) bk. tampon 
buffer (II) bk. tampon bellek
bug mes. dili Sistem ve bilgisayar 

programlarındaki hataları, beklen-
meyen sonuçları ya da alışılmadık 
biçimde çalışmaya neden olan du-
rumlar için kullanılan ifade.  

buğulanma Soğuk bir ortamdan daha 
ılık ya da sıcak bir yere alındığında 
cihazlarda oluşan buğu ya da yo-
ğuşma, condensation. 
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buğu önleyici filtre Nemli ve buhar-
lı ortamlarda kamera lenslerindeki 
buğulanmayı azaltmak ya da tama-
men önlemek için kullanılan filtre, 
fog proof filter.

build up unit bk. kamera kurulum 
birimi 

built in mic bk. dâhilî mikrofon 
bulanıklık dairesi 1. kam. Teorik ola-

rak alan derinliği hesaplamasında 
kullanılan, görüntü algılayıcısı 
boyutuna ve hücre büyüklüklerine 
göre değişen sabit değer, circle of 
confusion, hayalet çember. 2. kam. 
Kamera görüntü algılayıcısı düz-
lemi üzerindeki odak noktasının 
önünde ve arkasında oluşan kabul 
edilebilir netlikteki daire biçimin-
deki alanlar. 

bulaşma ses Manyetik ses bantlarının 
makaralara sarılmasıyla üst üste 
binen bant şeritlerindeki manyetik 
oluşumların birbirlerine sızması 
sonucu fonda oluşan ve duyulabi-
lecek kadar düşük düzeydeki ses, 
print through.

bullet kamera bk. mermi kamera 
bulut bilişim yen. m. Yazılım, dona-

nım ve dosya saklama gibi bilişim 
gereksinimlerinin uzak bir bilgisa-
yardan İnternet bağlantısıyla su-
nulmasını sağlayan uygulama.

burst ver. t. İyonosferdeki ani değiş-
melerden dolayı sinyali bozan et-
ken.

burst fazı yay. t. Analog renkli birle-
şik görüntünün her satırında bulu-
nan ve renk bilgisine ait olan faz. 

burst hatası ver. t. Kısa süreli ola-
rak atmosferdeki ani boşalmaların 
rastgele neden olduğu yoğun hata.

burst shot bk. peşpeşe çekim 

burst sinyali ver. t. Renkli televizyon-
da renk bileşenleri için gönderilen 
referans sinyali.

bus ses Genellikle ses mikserinde kul-
lanılan bir ya da birden çok kanal 
ve kaynaktan gelen sinyalleri bir 
arada ileten tablo ya da yol.

butafor set. t. Televizyon ve sinema 
yapımları için özgün olarak tasar-
lanan iki ve üç boyutlu nesnelerin 
ya da var olan nesnelerin, gerçeğin-
den farklı malzemeler kullanılarak 
aslına uygun biçimde üretilmesi. 

butterfly bk. kelebek  
buzlama bk. mozaikleme
buzlu cam mes. dili Televizyon ekra-

nı için kullanılan ifade. 
buzlucam Optik sistemlerde görüntü-

nün üzerine düşürülerek oluşturul-
duğu, saydam olmayan cam yüzey, 
ground glass.

bülten 1. Kamu kurum ve kuruluş-
larının çalışmalarını süreli olarak 
duyuran resmî metin. 2. bk. haber 
bülteni

bülten bk. haber bülteni
bütçe bk. yapım bütçesi
bütçe aşımı Televizyon, radyo ya da 

sinema yapımında öngörülen büt-
çenin yetersiz kalması ve tahsis 
edilen toplam rakamdan daha fazla 
harcama yapılması. 

bütçe kalemi Televizyon ve radyo 
yapımlarının bütçesinde yer alan, 
yol, yemek, konaklama gibi baş-
lıklar altında yapılacak harcama-
lardan her biri. 

bütçe kontrolü Yayıncı kuruluşlar-
da yapım ile ilgili harcamaların 
bütçeye uygunluğunu ve harcama 
belgelerinin yasal geçerliliğini de-
netleme. 

büyük bütçeli yapım Oyunculara, 
dekor, kostüm ve prodüksiyon har-
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camalarına büyük rakamların ay-
rıldığı, kalabalık bir kadro ile uzun 
sürede gerçekleştirilen, kapsamlı 
tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü 
yüksek bütçeli sinema ve televiz-
yon yapımı, büyük prodüksiyon.

büyük final Televizyon, radyo, sine-
ma yapımları ya da sahne sanat-
larında genellikle öyküdeki bütün 
karakterlerin bir arada olduğu, 
görkemli biçimde biten son sahne, 
grande finale. 

büyük oynamak mes. dili Oyuncu-
nun rolüyle uyumlu olmayan, çe-
kim tekniğini ve ölçeğini göz ardı 
ederek, genellikle tiyatro sahnesin-
deki alışkanlığı nedeniyle sesini, 
mimik ve jestlerini aşırı derecede 
kullanarak rol yapması. 

büyük prodüksiyon bk. büyük büt-
çeli yapım

BW bk. bant genişliği 
B&W İngilizcede siyah ve beyaz an-

lamına gelen black ve white söz-
cüklerinin kısaltması.

by-pass 1. ver. t. Devreden ayırma. 2. 
ver. t. Düşük empedans sağlayan 
alternatif akım yolu.

by-pass anahtarı ver. t. Yayın zinci-
rinde bulunan donanımları devreye 
alan ya da devre dışı bırakan elekt-
ronik anahtar. 

byte bil. t. Bir bütün olarak işlem gö-
ren sekiz ikili basamak ya da sekiz 
bitlik sayısal veri dizisi. 
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cable text Kablo TV sistemine kablo 
ya da uydu ile iletilen teleteks.

cable TV bk. kablolu televizyon
CAC kam. İngilizce açılımı chroma-

tic aberration compensation olan, 
kamera lenslerinde oluşan renk 
sapmalarını düzelten ve dengele-
yen sistem. 

cache bk. ön bellek
cache recording function bk. tam-

pon kayıt 
CAD İngilizce açılımı computer-ai-

ded design olan, her türlü iki bo-
yutlu ve üç boyutlu tasarım için 
yaratım, çözümleme, değiştirme 
ve en iyi duruma getirme aşama-
larının yazılım ve donanım aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmesi. 

CAFS kam. İngilizce açılımı constant 
angle focusing system olan, kame-
ra lenslerinde solumayı engelleyen 
sistem. 

C ağırlıklı ses İnsan kulağının ses 
şiddeti algısı sınıflandırmasında 
yüksek düzeydeki ses basınç düze-
yini ölçmek için kullanılan değer 
aralığı. 

C ağırlıklı filtre ses Ses şiddeti öl-
çümünde kullanılan ve C ağırlıklı 
ölçme değerlerine uygun yaklaşık 
olarak, 100 Hz bölgesini 3 dB, 20 
kHz bölgesini 3dB zayıflatan filtre.

call switch bk. çağrı düğmesi 

calMap İngilizce açılımı calibrati-
on map olan, kameralarda siyah 
gölgelenme sisteminin görüntüyü 
düzeltmek için çıkarttığı gürültü 
deseni.

cam Kamera sözcüğünün İngilizcede-
ki kısaltılmış hâli.

camcorder Üzerinde kaset, disk, sabit 
disk, SSD, hafıza kartı ve benze-
ri ortamlara görüntü ve ses kaydı 
yapabilen bölümün bulunduğu ka-
mera.

cam çekimi Sinemanın ilk yıllarında 
maliyeti düşürmek için kullanılan, 
dekorun bir kısmının yapılıp kala-
nının cam üzerine çizilerek büyük 
bir dekor görüntüsü elde etmeyi 
sağlayan sinema hilesi, ayna çe-
kim.

cameo aydınlatma Arka alanın tama-
men karanlık olduğu, yalnızca ön 
alandaki nesnenin istenilen bölge-
lerinin aydınlatıldığı teknik, limbo 
aydınlatma.

camera case bk. kamera kutusu
camera control unit bk. kamera 

kontrol ünitesi 
camera head unit bk. kamera kafası 
camera housing bk. kamera koruma 

kabı
camera interaxial bk. kamera aks 

arası 
camera line up bk. ortak kamera 

ayarı 
camera matching bk. kamera eşleme 
camera metadata bk. kamera veri 

düzeni
camera mount bk. kamera montürü 
camera obscura 1. Lens görevi gören 

bir delikten geçen ışığın karşı ta-
rafta ters oluşturduğu görüntünün 
filme pozlanmasını sağlayan ve 
günümüz kameralarının temeli sa-
yılan kapalı kutu. 2. Latince “Ka-
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ranlık Oda” anlamına gelen, dışa-
rıdaki nesnelerin görüntüsünün ka-
palı bir kutunun önündeki yüzeye 
açılmış küçük bir delikten kutunun 
içindeki karşı duvara ters biçimde 
yansıtılmasıyla görüntü elde etme-
yi sağlayan ve çizim yapmak için 
kullanılan teknik. 

camera warning bk. kamera uyarısı 
cam fiber Akustik ve ısı yalıtımında 

kullanılan malzeme.
cam filtre Işık kaynağında ya da ka-

mera objektifinin önünde lüks, 
renk, kelvin ve polarize değerleri-
nin amaca göre değiştirilmesi için 
kullanılan yüksek ısıya dayanıklı 
kristal cam.

cancel Kullanıcı arayüzünde verilen 
komutu iptal etme fonksiyonu. 

candela bk. kandela 

canlandırma (I) bk. animasyon film 
canlandırma (II) Televizyon prog-

ramı ve belgeselde yer verilmesi 
planlanan ancak görüntüsü bulun-
mayan gerçek bir olayın, geçtiği 
yerde ya da benzer bir mekânda 
gerçek kahramanlara benzer kişi-
lerle yorumlanarak çekilmesi.

canlı 1. yap. Gerçekleşmekte olan bir 
olayın, etkinliğin ve programın eş 
zamanlı olarak televizyon, radyo 
ve ağ ortamından yayımlanması. 
2. ver. t. Bir devrenin elektriksel 
bakımdan gerilim kaynağına bağlı 
olması ya da devrede akım bulun-
ması. 

canlı bağlantı Merkez stüdyo ile ola-
yın gerçekleştiği mekânda bulunan 
muhabir ya da ilgili kişi ile kurulan 
görüntülü ve sesli bağlantı. 

canlı kayıt Programın canlı yayın ya-
pıyormuş gibi kesintisiz biçimde 
baştan sona kaydedilmesi. 

canlı konser kaydı İzleyici önünde 
gerçekleştirilen konserin daha son-
ra yayımlanmak üzere kesintisiz 
olarak kaydedilmesi. 

canlı konser yayını İzleyici önünde 
gerçekleşen müzik performansının 
eş zamanlı olarak televizyon, rad-
yo ya da ağ ortamından kesintisiz 
yayımlanması. 

canlı performans Televizyon ve rad-
yo yapımlarında sanatçıların stüd-
yoda ya da dış mekânda canlı ola-
rak gerçekleştirdiği müzik, dans, 
tiyatro, akrobasi gibi gösterilerin 
tümü. 

canlı yayın Yayıncı kuruluşun yayın 
akış çizelgesinde yer alan televiz-
yon ve radyo programının, önemli 
bir etkinliğin ya da ani gelişen bir 
olayın dış mekândan naklen ya da 
stüdyodan eş zamanlı olarak çeki-
minin ve yayımının gerçekleştiril-
mesi. 

canlı yayın aracı Resim masası, ses 
masası, altyazı, kamera kontrol 
ve kayıt birimlerinin yanı sıra uy-
dularla bağlantı yapabilecek do-
nanıma sahip, içinde canlı yayın 
ekibinin çalıştığı, özel tasarlanmış 
mobil araç. 

canlı yayın rejisi Stüdyo ya da dış 
mekânda çok kamera ile gerçek-
leştirilen, eş zamanlı olarak tele-
vizyonda yayımlandığı için çok 
dikkat gerektiren reji. 

Cannon konnektör bk. XLR kon-
nektör 

cap 1. kam. Kameranın lensini kapa-
tarak algılayıcıya ışığın girmesini 
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engelleyen mekanizma. 2. kam. k. 
Kamera ayarları için diyaframın 
tam kapalı konumu. 

capstan ses Manyetik bant kullanan 
kayıt cihazlarında bandın kayıt ve 
okuma kafasından düzenli bir hız-
da geçmesini sağlayan motor ve 
mekanik düzenek.

caption 1. yap. Basılı kaynakların 
doğrudan kamera ile çekilen sa-
bit ya da hareketli görüntüsü. 2. 
alt. y. Karakter jeneratöründe tam 
sayfa olarak hazırlanan ve yayına 
kaynak olarak seçilen grafikler. 3. 
gra. Herhangi bir görüntü işleme 
programında fotoğraf, desen, yazı 
gibi ögelerin düzenlenmesiyle elde 
edilen sabit görsel. 

capture Dosya ortamında olmayan 
görüntünün uygun kablolar ile 
bilgisayar ya da özel dönüştürücü 
sistemine bağlanarak sayısal dosya 
ortamına aktarılması.

Caribbean Broadcasting Union bk. 
Karayipler Yayın Birliği 

case bk. cihaz çantası 
cassegrain anten ver. t. Bir odaktan 

çıkan radyasyonların paralel hâle 
getirilerek bir yüzey tarafından 
başka bir yüzeye yansıtıldığı çanak 
anten.

casting Televizyon, radyo ve sinema 
yapımlarında ya da sahne sanatla-
rındaki rol dağılımı. 

cast ajansı Televizyon ve sinema ya-
pımlarında oyuncu ve yardımcı 
oyuncu sağlanması için sözleşmeli 
ya da sözleşmesiz çalışan kişileri 
bünyesinde barındıran ve ihtiyaca 
göre yapımcı firmalara ya da ya-
yıncı kuruluşlara hizmet veren ti-
cari kuruluş, casting ajansı.

casting ajansı bk. cast ajansı

catch up Kanal yayını sırasında kay-
dedilerek son kullanıcının yarar-
landığı ağ, mobil, IPTV, OTT, akıl-
lı TV gibi  platformlar üzerinde 
indirmeden ve kaydetmeden, ge-
nellikle yedi gün içinde izleme ve 
dinleme olanağı sunan sistem.

catering Televizyon ve sinema ya-
pımında ekibin yiyecek ve içecek 
hizmetinin karşılanması. 

catering firması Televizyon ve sine-
ma yapımında ekibin yiyecek ve 
içecek hizmetini sağlayan kuruluş. 

cavity bk. boşluk rezenatörü 
C-Band yay. t. Uydu sistemlerinde 

kullanılan 4-8 GHz arası frekans 
bandı.

C bandı ses 600 feet uzunluğunda, 
¼ inç eninde manyetik olarak ses 
kaydı yapılabilen bant.

CBR bk. sabit bit hızı
CBU bk. Karayipler Yayın Birliği
CC bk. renk düzeltme filtresi
CCD İngilizce açılımı charge coup-

led device olan, dijital kamera ve 
fotoğraf makinelerinde bulunan, 
ışığı elektrik sinyaline çeviren foto 
diyotlardan oluşan görüntü algıla-
yıcı birim türü.

CCFL LCD TV bk. LCD TV
CCIR İngilizce açılımı Consultative 

Committee in International Radio 
olan, telekomünikasyon standartla-
rını belirleyen uluslararası kuruluş. 

CCTV bk. kapalı devre televizyon
CCU bk. kamera kontrol ünitesi
CD İngilizce açılımı compact disc 

olan, verilerin lazer ile kaydedil-
mesini ve okunmasını sağlayan 
üzeri alüminyum ile kaplanmış 
plastik çevre birimi, compact disc. 

CDN İngilizce açılımı content deli-
very network olan, içeriklerin bir-
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den fazla sunucuda tutularak is-
temciler tarafından daha hızlı ula-
şılabilmesini sağlayan dağıtım ağı.

CD player CD üzerine kaydedilen ve-
rileri okuyarak analog veriye çevi-
ren cihaz.

CD recordable (CD-R) Yalnızca bir 
kez kayıt yapılabilen CD.

CD rewritable (CD-RW) Birçok kez 
silinerek yeniden kayıt yapılabilen 
CD.

CD-text CD okuyucunun ekranın-
da görünen, çalmakta olan müzik 
CD’sine ait albüm ve şarkı ismi 
gibi içerik bilgileri. 

cell animasyon Kâğıt üzerinde eskiz-
leri oluşturulan çizimlerin asetat-
lara kopyalanması, kopyalamanın 
tersi yönünde boyanması, asetatla-
rın hazırlanan fon üzerine konulup 
her seferinde bir kare olarak fotoğ-
raflanması işlemlerinden oluşan 
klasik animasyon tekniği.

center bk. ortalama 
center focus filter bk. net merkezli 

filtre 
center marker bk. merkez işareti 
center of gravity bk. ağırlık merkezi 
cep sineması Az sayıda izleyiciye hi-

tap eden, genellikle popüler olma-
yan filmlere ağırlık veren, sinema-
nın yanı sıra belgesel ve bağımsız 
yapımların da gösterildiği küçük 
boyutlu sinema salonu. 

certificate server bk. sertifika sunu-
cusu

CET İngilizce açılımı central Euro-
pean time olan, Avrupa Birliği’nin 
büyük bir kısmının kullandığı, Av-
rupalı yayıncı kuruluşların da ya-
yın akışları için temel aldığı saat 
dilimi. 

CFA bk. renk filtre düzeni 
change over switch bk. çevrim anah-

tarı
changing bag bk. film şarj torbası
channel seperation bk. kanal ayırma 
channel strip bk. kanal şeridi 
Charlie bar bk. kontrol çubuğu
chat bk. sohbet
checkbox Kullanıcı arayüzünde her-

hangi bir alanla ilgili kullanıcının 
seçim yapabildiği araç.

checkerboard 3D  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu çekim ve gösterimde, satranç 
tahtasındaki siyah ve beyaz kare-
lerin dizilimi temel alınarak sağ 
ve sol görüntü parçalarının ardışık 
birleştirildiği düzen. 

checksum bk. sağlama toplamı 
chiaroscuro aydınlatması Dramatik 

etki yaratmak amacıyla kompozis-
yonda aydınlık ve karanlık bölge-
lerin güçlü biçimde vurgulanma-
sıyla gerçekleştirilen ışık tasarımı.

chip bk. işlemci 
chorus effect bk. koro efekti 
chroma Renk değerindeki yoğunluk 

ve doygunluk derecesi.
chroma key bk. renk anahtarlama 
chroma mismatch bk. renk uyuş-

mazlığı
chrominance Renk bilgisine sahip 

ancak parlaklık bilgisi olmayan 
sinyal.

Chrominance blue (Cb) Sayısal gö-
rüntü tekniğinde kullanılan, YCbCr 
renk kodlamasındaki mavi renk 
fark sinyali.

Chrominance red (Cr) Sayısal gö-
rüntü tekniğinde kullanılan, YCbCr 
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renk kodlamasındaki kırmızı renk 
fark sinyali.

CHU bk. kamera kafası 

cımbız sesl., mes. dili Seslendirmesi 
tamamlanmış film ya da dizinin 
herhangi bir nedenle ses kaydında 
düzeltilme yapılması gerektiğinde 
sorunlu yerin üzerine noktasal ka-
yıt yapılması.

cıngıl 1. Televizyon, radyo program-
larında ve reklam filmlerinde sıkça 
kullanılan, programın ve ürünün 
kimliğiyle özdeşleşen, genellikle 
özel olarak bestelenmiş anonslu 
ya da anonssuz kısa süreli müzik, 
jingle. 2. Televizyon yapımlarının 
bölümlerini birbirine bağlayan, 
yayının bölüm geçişlerinde yer ve-
rilen kısa süreli müzikli ve efekt 
sesli görüntü. 

cilt tonu Kamerada insan teninin renk 
ve kontrast özelliklerine yönelik 
ayarlar, skin tone.

cilt tonu ayrıntısı Kamera görüntü-
sünde genel ayrıntıyı değiştirme-
den insan teninin kontrast ve ayırt 
edici özelliklerine yönelik olarak 
yapılan ayrıntılı ayarlar, skin tone 
detail. 

CineAlta Film görüntüsüne yakın 
renk ve kalite elde etmek için ta-
sarlanan kamera modelleri. 

cine gamma Kameralarda sayısal gö-
rüntüleri oluşturan renklerin gama 
değerlerinin ayarlanmasıyla filmin 
tabanına benzer bir kontrast aralığı 
ve renk zenginliği elde etmek için 
kullanılan işlev. 

cine look Sayısal görüntüyü film şe-
ridinin rengine, dokusuna ve geniş 
kontrast aralığına benzetmek ama-
cıyla çekim sırasında ve kurgu son-
rasında uygulanan görüntü işleme 
tekniği. 

cinema 4D Üç boyutlu modelleme, 
animasyon ve görsel efekt yapma 
özelliği olan bilgisayar yazılımı.

cinematographer bk. görüntü yönet-
meni

circle of confusion bk. bulanıklık 
dairesi 

circle truss bk. çember askı 
circularly polarized stereoscopic 3D 

projection bk. dairesel kutuplan-
mış çifteli 3B yansı 

circular polorisation bk. dairesel ku-
tuplama 

C klamp Işık kaynaklarını ışık askı 
sistemine sabitleyen C biçimindeki 
ışık askı aparatı. 

clamp bk. kenetleyici
clamp nut bk. sıkıştırma kolu 
clay animation bk. hamur animas-

yon 
clean feed Üzerinde grafik ya da logo 

benzeri bir bindirme resim bulun-
mayan görüntü sinyali.

clear scan bk. taramasız çekim
clearvid Kameralarda ışığın yeterli ol-

madığı ortamlarda düşük ışık has-
sasiyeti için kullanılan sistem.

client bk. istemci
client-server model bk. istemci dağı-

tıcı modeli
cliff effect Sayısal yayında servis hiz-

metinin aniden ve tamamen ke-
sildiğini, yayınların alınmadığını 
ifade eden sayısal sinyal karakteri.
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clipart Çeşitli belgeler oluşturulurken 
kullanılan, fotoğraf, karikatür ve 
görsel ögelerden elde edilen resim 
dosyası.

clipboard İşletim sisteminde yazı ya 
da verinin hafızada anlık olarak tu-
tulması.

clipper bk. kırpıcı
clipping bk. kırpma (II)
clock frequency bk. kilitleme frekansı
closed caption Videobant ve disklerde 

kayıtlı bulunan yapımların istenil-
diğinde altyazılı olarak izlenebil-
mesini sağlayan teknik. 

closed circuit TV bk. kapalı devre te-
levizyon

CMOS İngilizce açılımı complemen-
tary metal oxide semi conductor 
olan, dijital kamera ve fotoğraf 
makinelerinde bulunan, ışığı elekt-
rik sinyaline çeviren foto diyotlar-
dan oluşan görüntü algılayıcı birim 
türü.

C Mount Genellikle 16 mm film ka-
meralarında kullanılan lens, kame-
ra lens yuvası ve bağlantı standart-
larından biri. 

CMS bk. içerik yönetim sistemi
CMYK İngilizce cyan, magenta, yel-

low, key black sözcüklerinin kısalt-
ması olan ve basılı görseller için 
kullanılan; camgöbeği, eflatun, 
sarı ve siyahtan oluşan temel renk 
uzayı.

C/N bk. taşıyıcı gürültü oranı
CNR bk. taşıyıcı gürültü oranı 
code bk. kod 
codec bk. kodek 
coding bk. kodlama
COFDM cell ver. t. COFDM sembo-

lünde her bir taşıyıcıya ait I-Q düz-
lemindeki modülasyon değeri.

COFDM frame ver. t. DVBT’de 68 
COFDM sembolünün oluşturduğu 
yapıya verilen ad.

COFDM mega frame ver. t. DVBT’de 
8K modunda 2 COFDM süper fra-
me’den, 2K modunda ise 8 süper 
frame’den oluşan yapı.

COFDM modülasyon ver. t. İngilizce 
açılımı coded orthogonal frequen-
cy division multiplexing olan, bilgi 
sinyalinin birbirine dik birden faz-
la taşıyıcıya bindirilmesi ile ger-
çekleştirilen sayısal modülasyon.

COFDM sembolü ver. t. Guard in-
terval ile birlikte tahsis edilen, RF 
kanalını kapsayan ve bütün taşıyı-
cıların aktif olduğu durumdaki dal-
ga şekli.

COFDM super frame ver. t. DVBT’de 
4 COFDM frame’den oluşan yapı.

coherent ver. t. Verici ve alıcı cihaz-
larda kullanılan frekansların mut-
laka aynı faz ve frekansta olması.

coincident pair bk. yapışık çift
color bk. renk
color aberation bk. renk sapması
color balance bk. renk dengesi 
color bar yay. t. Televizyon yayıncı-

lığında renk doğruluğunu sınamak 
ve düzeltmek için referans olarak 
kullanılan, renk çubuklarından 
oluşan test sinyali, bar. 

colorbar generator Colorbar ve diğer 
test sinyallerini üreten cihaz.

color chart bk. renk test kartı 
ColorCode bk. renk kodu
color compensation filter bk. renk 

düzeltme filtresi
color conversion filter bk. renk dü-

zeltme filtresi 
color correction bk. renk düzeltme
color filter array bk. renk filtre dü-

zeni 
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color filter bk. renk filtresi
color grad filter bk. renk kademe filt-

resi 
color grading bk. renk düzeltme
color matrix bk. renk matrisi 
color meter Kameralar için temel olan 

2800-5500 kelvin içindeki beyaz 
ışığın renk sapmalarının ölçümünü 
yapan ve sapma değerini dengele-
mek için filtre farklarını gösteren 
cihaz. 

color sensitivity bk. renk duyarlılığı
combing ses Farklı kanallara kayde-

dilmiş seslerin istenilen bölümleri-
nin tek bir kanalda toplanması. 

commentator bk. spiker ünitesi 
Common Interface (CI) bk. ortak 

arayüz 
common marker bk. eşleme işareti 
compact disc bk. CD 
compander bk. kompander
compatibility bk. uyumluluk
composite video signal bk. bileşik vi-

deo sinyali 
compositing bk. birleştirim 
condensation bk. buğulanma 
condenser mikrofon bk. kapasitif 

mikrofon
confirmation bk. doğrulama 
connection bk. bağlantı 
connector bk. konnektör
constant bit rate bk. sabit bit hızı
consumer electronic Amatör ve ev 

kullanıcılarına yönelik el kamera-
sı, CD okuyucu, MP3 çalar, tele-
vizyon gibi elektronik cihazlar.

content management system bk. içe-
rik yönetim sistemi

continous wave bk. sürekli dalga
convergence bk. içedönüm 
convergence point bk. kesişme nok-

tası  
convergent lens bk. yakınsak mercek
converter bk. çevirici

cookie bil. t. Ağ tarayıcı tarafından 
istemciye gönderilen, kullanıcının 
sabit diskine yerleşerek ziyaret 
edilen site hakkında tarih, saat ve 
kullanıcı adı gibi bilgileri içeren 
küçük dosya.

copyright Çember içindeki C harfinin 
simge olarak kullanıldığı, eserin 
telif haklarının korunduğunu belir-
ten ve Türkçede aynı simge ile kul-
lanılan İngilizce terim, telif hakkı.

coral filtre Sıcak tonları öne çıkaran, 
özellikle ten rengini belirginleşti-
ren efekt renk filtresi. 

correlator bk. korelatör 
cost per click bk. tıklama başına ma-

liyet 
counter bk. frekans sayıcı
counter balance bk. karşı denge 
coupler bk. kuplör
cover shot bk. giriş çekimi
CPC bk. tıklama başına maliyet
CPU İngilizce açılımı central proces-

sing unit olan, bilgisayar işlemcisi 
ya da merkezi işlem birimi.

crabbing bk. yengeçleme 
cracker bk. sistem kırıcı
crane bk. kamera vinci
crane dolly Vinç kolu kısa olan teker-

lekli kamera destek sistemi.
crane down bk. vinç aşağı 
crane up bk. vinç yukarı 
crash bk. çökme
crest faktör bk. taç faktörü 
crisp Kameranın kendi görüntüsünü 

etkilemeyen, genel olarak stüdyo 
kameralarında hassas netlik yapa-
bilmek için kamera vizöründeki 
görüntü keskinliğini artıran ayar.

crispening bk. çizgi pürüzlenmesi 
crop bk. kırpma (I)
crop mask bk. kırpma maskesi 
cross Kamera vizöründeki görüntü-

nün merkezini belirten artı biçi-
minde işaret.
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cross convert bk. çapraz dönüşüm
cross fade 1. kur. Televizyon ve sine-

ma yapımlarının kurgu aşamasında 
görüntü ya da sesin kısılıp bir di-
ğerinin yükseltilmesi işlemi. 2. ses 
İki ses kanalından birinin sinyal 
seviyesi artırılırken dengeli biçim-
de diğerinin de azaltılması.

crossover (I) bk. frekans bölüştürücü 
crossover (II) kam. Kamera lensle-

rinde 16:9 ve 4:3 görüntü format-
larının seçimini ayarlayan optik 
çevirici.   

cross-over distortion bk. geçiş distor-
siyonu

crossover noktaları Ses sinyalinin 
frekans aralıklarına bölündüğü 
bölgelerin sınır değerlerini belirten 
frekans değerleri. 

crosspoint bk. çapraz nokta
crosstalk (I) bk. gölgelenme 
crosstalk (II) bk. hat karışımı
CRT yay. t. İngilizce açılımı cathode 

ray tube olan, televizyon ve video 
monitörlerinde ekran olarak kul-
lanılan, ön yüzeyi binlerce fosfor 
noktacığından oluşan, kameralar-
da ise ışığa duyarla küçük alanlı 
yüzeyden oluşan algılayıcı olarak 
kullanılan katot ışınlı, havası bo-
şaltılmış koni biçimindeki tüp. 

CS bk. kişisel ayar 
CSS İngilizce açılımı cascading style 

sheets olan, ağ sayfasının her türlü 
görünüm stilini belirlemeye yara-
yan kodlama biçimi. 

CTB filtre İngilizce açılımı color 
temperature blue filter olan, kel-
vin değerini yükseltmek amacıyla 
Tungsten ışık kaynaklarında kulla-
nılan jelatin ya da cam kelvin dö-
nüştürücü filtre. 

CTO filtre İngilizce açılımı color 
temperature orange filter olan, 

kelvin değerini düşürmek ama-
cıyla günışığı ışık kaynaklarında 
kullanılan jelatin ya da cam kelvin 
dönüştürücü filtre.

cue 1. yay. t. Elektronik ortamda VTR, 
resim mikseri, kurgu, ses ve veri 
sistemleri gibi farklı donanımlar-
da, hızlı arama, geri sarma ve ye-
niden izleme yapmak amacıyla ya-
pılan işaretleme. 2. ses Ses mikseri 
ve DJ donanımlarında ön dinleme 
yapmak için kullanılan düğme. 3. 
alt. Karakter jeneratöründe hazır-
lanan materyalin yayına anında 
verilebilmesi için cihazda hazır ko-
numda tutulmasını sağlayan işlev.

cue mixing ses Stüdyoda kayıtların 
müzisyen ve soliste kulaklıkla din-
letilmesi. 

current bk. akım
current setting bk. mevcut ayar 
custom switch bk. kişisel ayar 
cut-off Transistörde kollektör akımını 

sıfıra götürme.
cut-off frequency bk. kesim frekansı
cyan Televizyon, grafik tasarım ve 

baskı tekniğinde kullanılan, “C” 
kısaltması ile gösterilen, mavi ve 
yeşil rengin karışımıyla oluşan 
camgöbeği rengine yakın ara renk.

cycle bk. çevrim
cyclorama bk. gökperde
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çağrı düğmesi Kameraman ile kame-
ra kontrol ve teknik yönetmenin 
iletişim kurmasını sağlayan dâhilî 
iletim sistemindeki çağrı sinyali 
gönderen özellik, call switch. 

çağrışım kurgusu Bir sahnenin so-
nunda yer alan görüntünün izleyi-
cide oluşturduğu çağrışım ile bir 
sonraki sahnenin ilk görüntüsüne 
geçerken yaratılan etki.

çakar ışık Belirlenen periyotlarda 
çok kısa süreli yanıp sönen yük-
sek yoğunluklu güçlü ışık kaynağı, 
strobe ışık. 

çakıştırma ayarı Kamera ve projek-
siyon cihazlarında tam beyaz rengi 
elde ederek, diğer renkleri doğru 
ayrıştırabilmek üç ana rengin üst 
üste örtüştürülmesi işlemi.

çalışma grubu bil. t. Bir yerel ağda 
birbirleriyle veri alış verişi yap-
ma yetkisine sahip iş istasyonları 
ve sunuculardan oluşan bilgisayar 
topluluğu, workgroup.

çalışma ışığı Yapım öncesi ve sonra-
sında teknik ekibin stüdyo ya da 
çekim setinde kurulum ve toplan-
ma çalışmaları için kullanılan ay-
dınlatma. 

çalışma noktası Giriş sinyali uygu-
lanmaksızın devredeki bir tüp ya 
da transistörün sürekli çalışma ko-
şullarını sağlayan ve doğru gerilim 
kutuplanması ile belirlenen nokta.

çalışma takvimi Yapımın başlama ve 
bitiş tarihini, yapım öncesi işleri, 
çekim zamanını, yapım sonrası ça-
lışmayı, yayın tarihini günlük, haf-
talık ve aylık olarak belirten zaman 
çizelgesi. 

çamur görüntü mes. dili Görüntüdeki 
ögelerin aydınlatılması için yeterli 
ışığa sahip olmayan, kumlanma ya 
da diğer bozulmaların oluştuğu, 
yayın standardına uymayan görün-
tü, çamur resim.

çamur resim bk. çamur görüntü 
çanak anten ver. t. Parabol biçiminde 

olan ve LNB’si odak noktasına tut-
turulan, ofset antenlere göre gök-
yüzüne daha geniş açı ile bakan, 
daha yuvarlak ve merkez bombesi 
fazla olan anten, parabolik anten.  

çanak mikrofon ses Uzak noktalar-
daki sesi alabilmek için kullanılan, 
ses dalgalarını toplayan büyük ça-
nak biçimindeki birimin merkezi-
ne yönlendirilen bir mikrofonun 
bulunduğu ses alma düzeneği, pa-
rabol mikrofon. 

çanak soru mes. dili Röportaj yapılan 
kişinin söylemek istediklerine or-
tam hazırlayan, önceden anlaşmalı 
olarak yöneltilen, yanıtlaması ko-
lay soru.

çapak atma mes. dili Videobantlarda 
sıklıkla karşılaşılan, kayıt sırasın-
da oluşan ya da banttaki fiziksel 
bir hasardan kaynaklanan bozuk 
görüntülerin ya da karelerin ekrana 
yansıması, pislik atma.

çapraz panel ses Yatay ve dikey ko-
lonlarında cihaz giriş ve çıkışları-
nın bulunduğu delikli matriks bi-
çimindeki bağlantı uçlarına iğne 
benzeri metal iletken birimlerle ya 
da kablo aracılığıyla saplama yapı-
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larak sinyal aktarımını gerçekleşti-
ren bağlantı paneli, pin matris.

çapraz dönüşüm yay. t. Televizyon 
yayıncılığında 720p ve 1080i for-
matlarındaki HD sinyallerin birbi-
rine dönüşümü, cross convert.

çapraz kontrol hab. Bir habere iliş-
kin elde edilen bilginin farklı haber 
kaynaklarından bilgi ve görüş alı-
narak doğrulatılması.

çapraz medya Kamuoyunun dikkati-
ni çekmek için televizyon, radyo, 
yazılı basın, sosyal medya, yeni 
medya ve açık hava uygulamala-
rında bir yapımın ya da kampan-
yanın birbirlerini destekleyecek 
biçimde aynı anda yer alması. 

çapraz modülasyon ver. t. Bant içi 
sinyaller arasında meydana gelen 
iç modülasyon.

çapraz nokta yay. t. Yayıncılıkta 
matris sisteminde istenen herhangi 
bir girişi istenen çıkışlara aktaran 
elektronik anahtarlama noktası, 
crosspoint.

çarpıcı çekim Süresi kısa ve izleyici 
üzerinde vurucu bir etki yapan, ge-
nellikle yakın plan olan çekim. 

çarpıcı giriş yap. Programın içeriği-
ne ilişkin temel bilgilerin yer aldı-
ğı; görüntü, ses, metin, sunuş gibi 
ögelerle izleyici ilgisini çekecek 
biçimde olan etkileyici giriş bölü-
mü. 

çarpıcı kurgu İzleyiciyi sarsmak 
amacıyla heyecan, korku, hız gibi 
etkileyici görüntülerin arka arkaya 
sıralanması yöntemiyle oluşturu-
lan kurgu.

çarpışma estetiği Sinema izleyicisi-
nin duyularını etkilemek için kul-
lanılan saldırgan ve aşırı uyarıcı 
kurgu yöntemi ya da kamera hare-
ketleri. 

çatı kamerası mes. dili Üst açıdan ve 
genellikle geniş açı çekim yapmak 
için bir binanın çatısına ya da alan-
daki yüksek bir noktaya konum-
landırılan kamera. 

çatışma yön. Sinema, televizyon ve 
edebiyatta anlatının itici gücü olan, 
ağırlıklı olarak düğüm bölümünde 
olmakla birlikte serim ve çözüm 
bölümlerinde de görülen, karakter-
lerin karşı karşıya gelmesi, karşıt-
lık ve çelişkilerin ürettiği olayların 
yaşanması, sorunların aşılmasına 
dönük eylemler gibi izleyicinin 
merak ve heyecanını üst düzeye ta-
şıyan olguların tümü. 

çekim 1. kam. Kameranın bir kez kay-
da girip çıkmasıyla gerçekleştirilen 
görüntü ve ses kaydı. 2. yap. Belli 
bir zaman diliminde belli bir yer-
de gerçekleştirilen, birbirine bağlı 
birden çok görüntü ve ses kaydının 
gerçekleştirilme süreci. 3. yap. Te-
levizyon ya da sinema yapımının 
tamamının kaydedilme süreci.

çekim açısı Kameranın bulunduğu 
noktayla çekimi yapılacak ortam 
arasında uzaklığa, yüksekliğe, ha-
reket ve bakış yönüne göre belirle-
nen, farklı görsel etkiler elde etmek 
için oluşturulan açı, kamera açısı. 

çekim alanı 1. kam. Kameranın lens 
açısına bağlı olarak görüntüleye-
bildiği alanın tümü. 2. yap. Te-
levizyon ve sinemada çekim ya-
pılması için önceden belirlenen, 
gerektiğinde bazı düzenlemeler 
yapılan, çekim ekibinin çalıştığı 
ve çekim donanımının ve kamera 
önündeki bütün ögelerin bulundu-
ğu açık alan. 

çekim araştırması yap. Çekim yapıl-
ması planlanan konu, mekân, kişi 
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ve belgeyi yerinde görme, teknik 
olanakları inceleme, ön görüşme 
gerçekleştirme, gerekirse ön anlaş-
ma yapma gibi süreçleri kapsayan 
aşama.  

çekim aşaması yap. Ön hazırlıklar 
bittikten sonra çekim ekibi tarafın-
dan çekimlerin fiilen gerçekleşti-
rildiği dönem. 

çekim çadırı yap. Genellikle yaban 
hayatı ve doğa çekimlerinde kulla-
nılan, çoğunlukla kamuflaj desenli 
olan, birden çok cephesinde pen-
cerelerin bulunduğu, kameramanın 
kendini ve ekipmanını gizleyerek 
ve dış etkenlerden koruyarak çe-
kim yapabildiği çadır.

çekim disiplini yap. Çekim sırasında 
zamanında işe gelme, uyumlu ça-
lışma, verilen görevi hızlı ve eksik-
siz biçimde yerine getirme, sessiz 
olma, setin güvenliğini sağlama 
gibi yazılı olmayan kurallardan 
oluşan davranış biçimi. 

çekim dosyası kam. Gerektiğinde 
kullanılmak üzere kamera ayarları-
nın ve ilgili verilerin kamera üze-
rinde bir belleğe kaydedildiği kayıt 
dosya, scene file. 

çekim dosya sistemi kam. İstenilen 
kamera ayarlarının daha sonra tek-
rar kullanılmasını sağlamak üzere 
kamera üzerinde bir belleğe kayde-
dip istenildiği zaman geri çağrıla-
rak kullanılmasını sağlayan dosya 
sistemi, scene file system. 

çekim düzeneği kam. Hareketi algıla-
ma, görüntüyü kaydetme ve iletme 
cihazlarını birbirine bağlı olarak 
çalıştırabilen elektronik, mekanik, 
optik her türlü teknik donanım. 

çekime ara vermek Gerçekleştiril-
mekte olan çekime dinlenme, yer 

değişikliği, teknik aksaklık, set 
düzenlemesi, hava koşulları, mev-
sim değişikliği ya da bir sürecin 
tamamlanmasını bekleme gibi ne-
denlerle belirli bir süreliğine ara 
vermek. 

çekim ekibi yap. Televizyon ve sine-
mada çekimi fiilen gerçekleştiren 
yönetmen, yönetmen yardımcısı, 
kameraman, sesçi, ışıkçı, ve yar-
dımcılardan oluşan topluluk, film 
ekibi. 

çekim ekipmanı Televizyon ve sine-
ma çekimlerinde görüntü ve ses 
kaydetme, aydınlatma amacıyla 
kullanılan kamera, ses ve ışık ile 
ilgili her türlü cihaz ve aksesuar. 

çekim günü yap. Televizyon ve sine-
mada çekim ekibi tarafından çeki-
min fiilen gerçekleştirildiği gün. 

çekim hazırlığı yap. Çekimi gerçek-
leştirmek için yapılan dekor kur-
ma, kamera yerleştirme, ışık ayar-
lama, ezber ve prova, makyaj gibi 
her türlü ön çalışma.

çekim helikopteri Televizyon ve si-
nema yapımlarının hava çekim-
lerinde yararlanılan, farklı tipte-
ki kameraların takılabilmesi için 
üzerinde destek sistemi ya da özel 
kamera düzeneği bulunan ve uzak-
tan kumanda ünitesi ile kamera 
hareketleri yönetilebilen ve çekim 
konusunda deneyimli pilotlar tara-
fından kullanılan helikopter. 

çekim hızı Kamera ile bir saniyede 
pozlanan kare sayısı.

çekim hilesi bk. film hilesi 
çekimi baltalamak mes. dili Yapım 

ve çekim ekibi, kamera önündeki-
ler ya da sette bulunan diğer kişiler 
tarafından çalışmayı kasıtlı ya da 
bilmeyerek aksatmak.
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çekimi ertelemek Daha önceden 
günü ve saati belirlenerek ilgililere 
duyurusu yapılmış bir çekimi tek-
nik aksaklıklar, hava koşulları gibi 
olumsuzluklar ya da yeniden plan-
lama ve takvim değişikliği gibi ne-
denlerle ileri bir tarihe ertelemek. 

çekimi kurtarmak mes. dili Zorlu 
doğa ve iklim koşullarına direnme, 
üstün fiziksel performans göster-
me, çok hızlı çalışma ya da sorun-
lara pratik çözümler bulma gibi 
çabalar sonucu çekimi başarı ile 
tamamlamak.

çekimi sabote etmek yap. Yapım ve 
çekim ekibi, kamera önündekiler 
ya da sette bulunan diğer kişiler 
tarafından kasıtlı olarak çalışmayı 
engellemek ve çekimi yapılamaz 
duruma getirmek. 

çekim izni yap. Çekimi yapılması 
planlanan mekân ya da yapımda 
yer alması düşünülen kişiler için 
yetkili makamlardan resmî yazıyla 
ya da sözlü olarak alınan izin. 

çekim kulübesi yap. Genellikle doğa 
ve yaban hayatı çekimlerinde kul-
lanılan, uzun süreli bir olayı iz-
lemek üzere kalıcı ya da seyyar 
olarak araziye yerleştirilen, kame-
ranın kendini ve ekipmanını gizle-
yerek ve dış etkenlerden koruyarak 
görev yapabildiği, genellikle ahşap 
ya da prefabrik malzemeden üreti-
len kulübe.

çekim kutusu kam. Kamerada önce-
den belirlenen görüntünün odak 
uzaklığı, ölçek ve netlik verilerini 
hafızasına alan, tekrar aynı nokta-
ya yönlendirilen kameranın çerçe-
vesini ve netliğini otomatik olarak 
gerçekleştiren cihaz, shotbox. 

çekim malzemesi Çekimde kullanı-
lan kamera, ışık, ses gibi her türlü 

teknik donanım ve kamera önünde 
kullanılmak üzere hazırlanan ak-
sesuar ve yardımcı malzemelerin 
tamamı. 

çekim mekânı yap. Televizyon ve 
sinemada çekim yapılması için ön-
ceden belirlenen, gerektiğinde bazı 
düzenlemeler yapılarak çekime uy-
gun duruma getirilen iç ya da dış 
alan, mekân. 

çekim mesafesi Kamera ile çekimi 
yapılan konu arasındaki uzaklık.

çekim noktası Çekimin yapıldığı 
alanda kameranın bulunduğu ve 
çekimin gerçekleştirildiği yer.

çekim notları yön. Çekimler sırasın-
da tarih, yer, kişi isimleri, güne-
şin durumu, çekimlere ait tekrar, 
ekleme ve çıkarma gibi bilgilerin 
olduğu yapım ve yönetim grubu 
tarafından yazılan hatırlatıcı notlar.

çekim numarası 1. kam. Çok kame-
ralı çekimlerde kamera kartında 
çekim sırasını gösteren rakam. 2. 
yön. Çekim senaryosunda birbiri 
ardına gelen sahne ve planların sı-
ralanmasıyla oluşan ve her bir çe-
kime verilen sayı.

çekim ortamı Televizyon ve sine-
ma yapımlarında kullanılan stüd-
yo, plato ve setin yanı sıra çekim 
yapılan her türlü gerçek iç ve dış 
mekân; cadde, sokak, meydan, 
park gibi kamusal alanlar ya da do-
ğal alanların tümü.   

çekim ölçeği yön. Sinematografik an-
latımın temel ögesi olan, çekimi 
yapılan kişi ve nesnelerin çerçeve-
de hangi boyutta görüntüleneceği-
nin belirlenmesi amacıyla ölçekle-
mede çoğunlukla insan bedeninin 
temel alındığı; baş, omuz, göğüs, 
bel, diz, boy plan olarak adlandı-
rılan çerçeveleme boyutları, plan.
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çekim planı yön. Çekimlerin tarih ve 
saatini, hangi sahnenin nerede ve 
kimlerle çekileceğini günlük, haf-
talık ya da aylık olarak gösteren iş 
planı, çekim takvimi.  

çekim provası yön. Televizyon ve 
sinema yapımlarında kamera ha-
reketini, ışık ve sesi, oyuncunun 
mizansenini ve mekândaki dü-
zenlemeleri deneme, sonuçlarını 
görme ve rejiye son hâlini verme 
amacıyla yapılan her türlü hazırlık 
ve ön çekim.  

çekim saati Önceden planlanan ve 
duyurulan, yapım ve yönetim eki-
binin hazırlığından sonra çekime 
başlanan saat. 

çekim sayısı Sinema çekimlerinde 
kullanılan klakete yazılan sahne-
nin kaçıncı kez çekildiğini göste-
ren rakam. 

çekim senaryosu yön. Çekim ölçek-
leri, kamera hareketleri, komutlar 
ve bilgi notlarının belirtildiği se-
naryonun son durumu.

çekim seti Genellikle bir çevre dü-
zenlemesi yapılarak çekimlerin 
gerçekleştirildiği iç ve dış gerçek 
mekân, plato ya da stüdyo, set. 

çekim sırası Çekim takviminde be-
lirtilen aynı günde ya da belli bir 
dönemde hangi çekimin ne zaman 
gerçekleştirileceğini belirleyen sı-
ralama. 

çekim süresi 1. Her bir plan çekimi-
nin başlaması ile bitmesi arasında 
geçen süre. 2. Aynı gün içinde ger-
çekleştirilecek çekimlerin toplam 
çalışma süresi. 3. Yapımın çekim-
lerinin tamamını kapsayan zaman 
dilimi. 

çekim takvimi bk. çekim planı
çekme mes. dili Film şeridinin kurgu, 

izleme, aktarma, gösterim sırasında 

ya da saklama koşullarından kay-
naklanan olumsuzluklar yüzünden 
kopmasına, yırtılmasına yol açan 
kısalma, büzülme ve daralma gibi 
fiziksel bozulmalar, shrinkage.

çember askı ışık Genel ışık askı sis-
temi içinde kullanılan dairesel bi-
çimdeki ışık askı düzeneği, circle 
truss.

çerçeve Kameranın görüntülediği 
alan, görüntü çerçevesi, kadraj, 
kare. 

çerçeve bölüşümü  üç b. Çifteli üç 
boyutlu iki ayrı görüntünün yan 
yana ya da alt alta sıkıştırılarak tek 
bir karede birleştirilmesi tekniği. 

çerçeve dışı 1. kam. Kamera çerçeve-
sinin dışında kalan ve görüntülene-
meyen alan. 2.  

yön., mes. dili Kişi, nesne, yapı gibi 
görüntülenen ögenin bir kısmının 
kameranın çerçevesinin dışında ol-
duğunu belirten mesleki ifade. 

çerçeve hafızası Kamera lenslerinde 
önceden belirlenen bir odak uzak-
lığını ve çerçeveyi hafızaya alan, 
tekrar çağrıldığında hafızadaki 
odak uzaklığı değerine hızlıca ula-
şarak çerçeve yapmayı sağlayan 
cihaz, framing preset button.

çerçeve hızı Kod çözme işleminden 
geçen veri paketlerinin saniyedeki 
iletim hızı, frame rate.

çerçeve içi 1. kam. Kamera çerçeve-
sinin içinde kalan ve görüntülenen 
alan. 2. yön., mes. dili Kişi, nesne, 
yapı gibi görüntülenen ögenin ta-
mamının kameranın çerçevesinin 
içinde olduğunu belirten mesleki 
ifade.

çerçeveleme Kamera ile konu ara-
sındaki uzaklığı değiştirerek ya da 
farklı odak uzaklığına sahip ob-
jektifler kullanarak kişi, nesne ve 
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mekânın istenilen ölçekte görüntü-
lenmesi, çerçeve yapma. 

çerçeve taşması  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu görüntülerde öne paralaks 
konumda olan nesnelerin bir bölü-
münün izleyenlerin derinlik algı-
sında karmaşa oluşturacak biçimde 
ekranın dışına taşarak yan kenar-
lardan kesilmesi, breaking the fra-
me, window violation. 

çerçeve uyumlu 3B  üç b. Özel sıkış-
tırma ve renk kodlama teknikleri 
ya da çerçeve bölüşümü sistemi 
gibi yöntemler kullanarak çifteli üç 
boyutlu sağ ve sol görüntü verileri-
nin tek bir kare içine yerleştirilme-
si tekniği, frame compatible 3D.

çerçeve yapma bk. çerçeveleme
çerçeveyi daraltma mes. dili Kame-

ranın yerini değiştirmeden, genel-
likle düzeltme amacıyla zoom ya-
parak çerçevenin daha yakın plana 
getirilmesi. 

çevirici 1. yay. t. Bir sinyali başka bir 
ortamda kullanmak üzere bir for-
mattan farklı bir formata dönüş-
türen yazılım ya da donanım, con-
verter. 2. ver. t. Analog sinyalleri 
sayısal sinyallere dönüştüren ya da 
bu işlemin tersini yapan devre. 3. 
bil. t. Sembolik komutları bilgisa-
yarda kullanılabilir komutlara çe-
viren program. 4. Alternatif akımı 
doğru akıma çeviren cihaz ya da 
makine. 

çevirici dili Genellikle her bir komutu 
bir makine koduna karşılık gelen 
donanıma bağlı sembolik dil, as-
sembly language. 

çevirmeli bağlantı Geleneksel tele-
fon hatlarıyla İnternete bağlanma 
yöntemi, dial up. 

çevre birimi bil. t. Sistemin bir par-
çası olmayan ancak bir ara birim 

üzerinden sistemle birlikte kullanı-
lan USB bellek, harici disk, hafıza 
kartı ve kamera gibi ürünler.

çevre gürültüsü bk. ortam gürültüsü
çevresel ses Sinema ya da televizyon-

da görsel atmosfere uygun olarak 
kaydedilmiş seslerin yön hareket 
ve derinlik etkisini izleyiciye ve-
rebilmek için perde ya da ekranın 
yanlarına ve salonun arkasına yer-
leştirilen birer hoparlör aracılığıyla 
oluşturulan çok kanallı ses sistemi, 
Dolby surround, surround sound. 

çevre sesi Çekim yapılan açık ve ka-
palı mekândaki insan, araç, makine 
sesi ya da doğal ortamda var olan 
hayvan, rüzgâr ve su gibi doğal 
seslerin tümü. 

çevrim yay. t. Periyodik bir sinyalin 
zamana göre başlangıç noktasın-
dan bitiş noktasına ve tekrar baş-
langıç noktasına kadar olan döngü-
sü, cycle.

çevrim anahtarı Kamera lenslerinde 
diyafram ve netlik ayarlarını ma-
nuel konumdan otomatiğe alma 
ya da tersi işlemi yapma anahtarı, 
change over switch.

çevrim dışı Bir sisteme ya da bilgisa-
yar ağına bağlı ve çalışır olmama 
durumu, offline (II).

çevrim içi Bir sisteme ya da bilgisa-
yar ağına bağlı ve çalışır olma du-
rumu, online (II).

çevrinme kam. Geniş bir alanı görün-
tüleyebilmek için kameranın kendi 
ekseninde yatay, dikey ya da her 
ikisinin aynı anda yapıldığı sağa, 
sola ya da yukarı aşağı dönüş ha-
reketi. 

çevrinme kolu kam. Kamerada yatay 
ve dikey çevrinme hareketini ya-
pabilmek için kameramanın kul-
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landığı, kamera destek sistemine 
bağlı olan kol, pan kolu.

çeyrek dalga anten ver. t. Uzunluğu 
aldığı ya da yaydığı sinyalin dalga 
boyunun ¼’ü kadar olan, zemin 
üzerine dik yerleştirilen, tabandan 
beslenen uzun ve orta dalga verici 
anten, Marconi anten. 

çıkarımsal renk sistemi Baskı tekno-
lojisinde tüm renkleri elde etmek 
için üç ana renk olan CMY renk 
uzayını temel alan renk sistemi.

çıkarma kolu Kamerayı pedestal kı-
zağından ayırmak için kullanılan 
kol, quick release.

çıkış (I) yap. Televizyon ve radyo 
programının bitişi, son bölümü. 

çıkış (II) yay. t. Televizyon stüdyo-
sunda kayda gönderilen, naklen 
yayın aracından merkez stüdyoya 
iletilen ya da devamlılık stüdyo-
sundan yayına verilen nihaî görün-
tü ve ses. 

çıkış (III) bil. t. Herhangi bir uygula-
madan ve ağ sitesinden ayrılma ya 
da programdan çıkma, quit. 

çıkış (IV) 1. bil. t. Üyelik gerektiren 
sistemlerden çıkış yapmak, log off, 
sign out. 2. Bir sistemden alınan 
son bilgi. 

çıkışa vermek bk. yayına vermek
çıkış gücü ver. t. Bir devre ya da kay-

nak tarafından yüke aktarılan güç.
çıkış hızı ses Yükselteçlerde giriş sin-

yali genliğindeki değişimleri, çıkış 
sinyalinin volt başına mikrosaniye 
cinsinden yakalama hızı, slew rate.

çıkış indikatörü ver. t. Devre çıkı-
şındaki sinyal değişimini gösteren 
alet.

çıkış katı res. s., mes. dili Resim ma-
sasına girişi yapılan kaynaklardan 
seçilmiş olan görüntünün yayına 
verildiği bölüm. 

çıkış kuplörü ver. t. Vericinin çıkışın-
da yer alan kuplör.

çıkış metni Program bitiminde ses-
lendirilen, bitimi vurgulayan ve bir 
sonraki programın duyurusunun da 
yer aldığı metin.

çıkış monitörü Resim masasından ya-
yımlanmak üzere ana kumandaya 
ya da kayıt bandına gönderilen ni-
hai görüntünün izlendiği monitör. 

çıkış parçası bk. çıkış şarkısı 
çıkış şarkısı 1. Sanatçı ya da toplulu-

ğun yayımlanan ilk şarkısı olan ya 
da onları üne kavuşturan şarkı, çı-
kış parçası. 2. Piyasaya yeni çıkan 
bir albümün en güçlü parçası olan, 
albümün genel havasını yansıttığı 
için tanıtımda ön plana çıkarılan ya 
da single olarak önceden yayımla-
nan şarkı.

çıkış talebi arş. Kullanıcıların talebi 
sonucu, arşivde yer alan her türlü 
görsel ve işitsel yayın materyalinin 
sayısal saklama ortamından banda 
kaydedilmesi ya da bir başka sayı-
sal ortama aktarım işlemi. 

çıktı alma Sayısal video kurgu siste-
minde kurgulanan bir yapımın sa-
yısal ya da analog bant, haricî disk 
ve DVD gibi materyallere kayde-
dilmesi ya da aktarılması.

çınlama 1. ver. t. Uygulanan akım ya 
da gerilimin kesilmesine rağmen 
devrede devam eden osilasyon. 2. 
ses Kapalı bir ortamda çeşitli nok-
talardan ve farklı mesafelerden 
yansıyan sesin zayıflayarak sö-
nümlenmesi, reverb.

çınlama kutusu İçinde yaylı eko sis-
temi ve uzaktan denetim için kont-
rol birimi bulunan, sese çınlama et-
kisi vermek için kullanılan sandık 
biçimindeki cihaz, eko kutusu.
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çınlama levhası Çınlama elde etmek 
için kullanılan metal levhanın bir 
ucundan ses sinyalini hoparlöre 
benzer bir yapıyla titreşime çevi-
ren, oluşan titreşimleri diğer ucun-
daki bir manyetik aracılığıyla ses 
sinyaline çeviren mekanik çınlama 
cihazı, plate reverb. 

çınlama odası İç yüzeyleri yansıtıcı 
malzemelerle kaplanmış, bir kö-
şesinde ses sinyalinin verildiği ho-
parlör, diğer köşesinde ise ortamda 
yansıyan sesleri alan bir mikrofo-
nun bulunduğu, sese doğal çınlama 
etkisi vermek için kullanılan boş 
oda. 

çınlama süresi Kapalı bir ortamda 
ses kaynağı susturulduktan sonra 
ortalama ses şiddeti genliğinin -60 
dB’e düşmesine kadar geçen süre.

çift bükülü kablo Belirli ölçütlere 
göre bükülmüş dört çift telden olu-
şan ağ şebeke kablosu, twisted pair 
cable.

çifteli kamera 1.  üç b. Aynı gövde 
içinde iki lens ve iki kamera siste-
mini barındıran, üç boyutlu çekim 
için özel tasarlanan kamera, stere-
ocam, twin lens camera. 2.  üç b. 
Yan yana yerleştirilmiş iki kamera-
dan oluşan çifteli üç boyutlu çekim 
için özel tasarlanmış kamera. 

çifteli pencere  üç b. Üç boyutlu gör-
sellere ait görüntü çiftinin oluştur-
duğu tek kare görüntü, stereo win-
dow.

çifteli üç boyut  üç b. Sağ ve sol göze 
ait görüntülerin ayrı ayrı kaydedi-
lip, işlenip izleyicide derinlik algı-
sı oluşturacak biçimde gösterildiği 
teknik, stereoscopy.

çifteli üç boyut görüsü  üç b. Çifte-
li üç boyutlu görüntüleri kusursuz 

biçimde üç boyutlu algılayabilme 
yetisi, stereo acuity. 

çifteli üç boyut körlüğü  üç b. Çifteli 
üç boyutlu görüntülere bakıldığın-
da görüntüyü üç boyutlu algılaya-
mama durumu, stereo blindness. 

çifteli üç boyutlu  üç b. Çifteli üç bo-
yut teknolojisi ile elde edilen (gö-
rüntü, film, baskı) stereoscopic 3D.

çift flamanlı ampul Tek projektör 
olarak tasarlanan, iki konumlu 
anahtar sayesinde farklı güçte çalı-
şabilen, iki ayrı Tungsten flamanlı 
devreye sahip cam tüp.

çift harmonikler ver. t. Temel frekan-
sın çift katı olan frekanslar.

çift satır yay. t. Televizyon tekniğin-
de görüntüyü oluşturan satırlardan 
çift rakamlı olan satırlar, even line.

çift V anten ver. t. Çıkışları paralel 
bağlı, alfa açısıyla birbirinin üstü-
ne yerleştirilmiş geniş bantlı anten.

çift yan bant ver. t. Genlik modülas-
yonunda ortaya çıkan alt ve üst yan 
bantlar.

çift yönlü anten ver. t. İki doğrultuda 
en büyük ışıma karakteristiğine sa-
hip anten.

çiğ görüntü mes. dili Konunun tek 
bir kaynaktan çok şiddetli biçimde 
aydınlatılması ile oluşan, ışıklı ve 
gölgeli bölümlerin kesin çizgilerle 
ayrıldığı, ayrıntıların ortadan kay-
bolduğu görüntü, çiğ resim.

çiğ ışık mes. dili Konunun tek bir 
kaynaktan çok şiddetli biçimde 
aydınlatılmasıyla oluşan, ışıklı ve 
gölgeli bölümlerin kesin çizgilerle 
ayrıldığı, görüntüdeki ayrıntıların 
ortadan kaybolduğu, genellikle 
korku, aksiyon sahnelerinde kulla-
nılan ışık uygulaması. 

çiğ resim bk. çiğ görüntü 
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çivi jak 1/4 inç çapında silindir biçi-
mindeki iletken ucu ile dengeli ya 
da dengesiz sinyallerin bağlantısı-
nı sağlayan konnektör türü, phone 
jack.

çizgi animasyon Bir senaryo ya da 
metne dayalı olarak karakter, nes-
ne ve ortamların tasarlanması, reji 
planına göre oluşturulan öykü çi-
zelgesi temel alınarak çizimlerin 
yapılması ve çizgilere farklı tek-
niklerle hareketlilik kazandırılma-
sı; elle ya da bilgisayar ortamında-
ki yazılımlarla gerçekleştirilen her 
türlü çizimin boyama, gölgeleme 
ve doku oluşturma gibi tekniklerle 
işlenmesi süreçlerinin tamamı. 

çizgi film Çizim, nesne ya da bilgisa-
yar grafikleri aracılığıyla üretilen, 
genellikle çocuk ve genç izleyici 
grubuna yönelik, dizi ya da tek bö-
lüm hâlinde hazırlanan televizyon 
ve sinema yapımı. 

çizgi mercekli 1.  üç b. Sık aralı dizil-
miş çok sayıda ince uzun silindirik 
mercekten oluşan optik katmanlı 
bir yüzeye uyarlanmış iki ya da 
fazla sayıda fotoğraf görüntüsüne 
farklı açılardan bakıldığında hare-
ket algısı yaratan ya da üç boyut 
etkisi veren teknik, lenticular. 2.  
üç b. Gözlüksüz izlenebilen üç bo-
yutlu televizyon teknolojilerinden 
biri.

çizgi pürüzlenmesi kam. Kamera-
da ayrıntı düzeyi yükseltildiğinde 
görüntüdeki keskinliğin artmasıy-
la nesnelerin özellikle ince kenar 
çizgilerinde oluşan bozulma ya da 
bunu düzeltmek için yapılan ayar, 
crispening. 

çizgiyi geçme bk. aks sıçraması
çizik Film şeridi üzerinde bulunan toz 

ve kir taneciklerinin sürtünmesiyle 

oluşan ya da gösterim, taşıma ve 
depolama gibi aşamalarda film yü-
zeyinde ortaya çıkan istenmeyen 
bozulma. 

çocuk programı Genellikle 3-14 yaş 
arası izleyici grubuna yönelik olan, 
içeriği özel olarak hazırlanan eği-
tim ve eğlence amaçlı program.

çocuk sesi çıkarma sesl. Yetişkin bir 
seslendirme sanatçısının, sesini in-
celtip, tavrını ve konuşma biçimini 
değiştirerek çocuk sesini taklit et-
mesi. 

çoğullama Birden fazla kaynaktan 
gelen bilgilerin aynı iletim ortamı-
nı kullanarak birden fazla alıcıya 
iletilmesi. 

çoğullayıcı yay. t. İki ya da daha fazla 
sinyalin bir iletim yolundan iletil-
mesine olanak tanıyan elektronik 
donanım, multiplekser, multip-
lexer.

çok alçak frekanslı ses ses İnsan ku-
lağının duyamayacağı 20 Hz’in 
altındaki çok alçak frekanstaki ses-
ler, infrasonik ses.

çok amaçlı İnternet posta uzantı-
ları İnternet protokolleri arasında 
sesli, görüntülü dosyaların mek-
tup içeriklerine eklenebilmesi için 
geliştirilen standart, multipurpose 
internet mail extensions.

çok amaçlı stüdyo Farklı türdeki 
yapımların gerçekleştirilebileceği 
fiziksel ve teknik olanaklara sa-
hip, sabit ya da hareketli izleyici 
bölümü olan, aynı anda birden çok 
çekim setinin bulunabildiği büyük 
boyutlu stüdyo. 

çok anlamlı metin Birden fazla an-
lam içeren, farklı yorumlara açık 
metin.

çokdüzlemli kamera gra. Geleneksel 
animasyon ve çizgi film yapımla-
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rında kullanılan, arka planı oluş-
turan tüm görüntüleri katmanlar 
hâlinde üst üste getirerek tek bir 
kare oluşturacak biçimde tepeden 
görüntüleyebilen kamera sistemi, 
multiplane camera.

çok formatlı yay. t. SD, HD ya da 
diğer formatların bir arada çalışa-
bilmesine olanak veren teknik do-
nanım. 

çok görüntülü video  üç b. Tek ek-
randan farklı yönlere çok sayıda 
iki boyutlu görüntü yansıtan, ge-
nellikle uygun bir alandan gözlük-
süz izlenilebilen üç boyutlu video 
sistemi, multiview video. 

çok izli kaydedici Çok sayıda ses ka-
nalına sahip, çok izli kayıt yapa-
bilen ses kayıt cihazı, multi-track 
recorder.

çok izli kayıt Birden fazla sesin ayrı 
ayrı kanallara aynı anda ya da fark-
lı zamanlarda çok izli bir kaydedi-
ciyle kaydedilmesi, multi-track re-
cording.

çok izli kurgu rad. Radyo yayımcılı-
ğında birden fazla kanalda yer alan 
anons, müzik, efekt gibi ses kay-
naklarının birlikte kurgulanması. 

çok kameralı kayıt Çekim sonrası eş 
zamanlı kurgu yapılabilmesi ama-
cıyla kullanılan kameraların her 
birinin kayıtta olduğu çekim türü, 
isolated recording, ISO recording.  

çok kameralı reji Resim masasına 
bağlı birden çok kamera ile stüdyo 
ya da dış mekânda gerçekleştirilen; 
resim seçici, teknik yönetmen, ka-
mera kontrol, resim kayıt, ses reji 
ve altyazı gibi birimlerin yönetme-
nin eşgüdümünde aynı anda görev 
yaptığı, canlı ya da bant kayıt biçi-
minde gerçekleştirilen reji. 

çok kanallı Frekans spektrumunun 
birkaç alt banda bölünmesiyle de-
ğişik sinyallerin yayımına olanak 
sağlayan ve daha sonra bu alt bant-
ların birleştirildiği kanal, multic-
hannel.

çoklu erişim Birden çok kullanıcının 
bir sisteme erişme olanağı, multip-
le access.

çoklu gönderim Grup adresleri kulla-
nılarak bir grup cihaza veri gönde-
rilmesi, birden fazla cihazın tekil 
bir adresten veri alması, multicast. 

çoklu işletim sistemi Birden fazla iş-
letim sisteminin birlikte kullanıla-
bildiği sistem.

çoklu kamera Birden fazla kameranın 
aynı olayı farklı açılardan eş za-
manlı çektiği sistem, multicamera.

çoklu medya Metin, ses, grafik, video 
ve animasyon gibi farklı içerik-
leri bir araya getiren, kullanıcıya 
bu içerikleri kullanma konusunda 
tercihler ve özgürlükler sunan, bi-
lişim temelli, etkileşimsel iletişim 
hizmetleri. 

çoklu ortam Veri gösterimi, saklanma-
sı ve iletimi için metin, ses, görün-
tü, canlandırma ve etkileşimli olma 
gibi birden fazla biçimin kullanıldı-
ğı iletişim ortamı, multimedia.

çoklu pencere bk. bölünmüş ekran
çoklu platform Görüntü, ses, metin 

ve her türlü görselin bilgisayarda 
gösterimi, dosyalarda saklanması, 
ağdan iletimi ve sayısal olarak iş-
lenmesi için farklı bilgi kaynakla-
rının bir arada olduğu ortam. 

çoklu tarama Kamera vizörlerinin 
50i ya da 60i tarama seçeneklerine 
uyumlu olma özelliği, multiscan.

çok odaklı anten yay. t. Yakın açılar-
da bulunan uydulardaki yayınları 
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alabilecek biçimde ayarlanan ve 
birden çok LNB ünitesi bulunan 
anten. 

çoksesli müzik Ana ezgiye eşlik 
eden, ona uyumlu bir ya da birden 
fazla farklı ezginin bulunduğu, ar-
monize edilmiş müzik türü.

çok yollu transmisyon ver. t. Radyo-
da sesin bozulmasına, televizyon-
da ise hayal resmin oluşmasına yol 
açan sinyallerin alıcı antene iki ya 
da daha fazla yoldan ulaşması ne-
deniyle ortaya çıkan iletim modeli. 

çok yönlü ışıklandırma Sahnedeki 
planlanmış bölgelere yönlendiri-
len; sohbet seti, orkestra, sanatçı 
ya da koro gibi ögeleri program 
akışına göre ön plana çıkaran ışık 
tasarımı uygulaması.

çok yüksek frekans ver. t. Karasal 
televizyon ve radyo yayınlarında 
kullanılan, UHF yayınlarına göre 
iletimde daha az enerji gerektiren 
ancak alıcı tarafta daha büyük an-
tenlere gereksinim duyulan, 30-
300 MHz aralığındaki frekans ban-
dı, very high frequency, VHF.

çökme Beklenmedik bir hata sonucu 
bilgisayar sisteminin çalışamaz 
duruma gelmesi, crash.

çözme Orijinal hâlinden başka bir 
hâle dönüştürülmüş bir görüntü ya 
da ses sinyalinin ilk hâline getiril-
mesi, description.

çözüm yön. Sinema, televizyon ve 
edebiyatta olay ve çatışmaların çö-
züldüğü, anlatının sonuca bağlan-
dığı bölüm. 

çözümleme 1. Televizyon ve radyo 
programları hazırlanırken yer ve-
rilecek her türlü görsel, işitsel ve 
yazılı kaynağın içerik taramasının 
yapılması, kaynağın hangi kısımla-
rının ve nasıl değerlendirileceğinin 

belirlenmesi, deşifre. 2. Televiz-
yon, radyo programları ve sinema 
filmlerinin konu, içerik ve biçim 
açısından analizinin yapılması.

çözünürlük 1. Ekran görüntüsündeki 
piksellerin yatay ve dikey sayıla-
rının çarpımından oluşan sayısal 
değer, resolution. 2. Kamera ve 
ekranlar için görüntüyü oluşturan 
toplam satır sayısı. 3. Yazıcıda ba-
sılan yazı, fotoğraf ve şekillerin 
netliğini gösteren en küçük nokta 
ya da çizgi sayısı. 

ÇSM bk. çoksesli müzik
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D-1 yay. t. SMPTE standartları kulla-
nılarak 19 mm banda sıkıştırmasız, 
ayrışık görüntü kaydeden üst sevi-
yedeki profesyonel, 8 bit derinlikli 
sayısal görüntü kayıt formatı. 

D-2 yay. t. SMPTE standartları kulla-
nılarak 19 mm banda sıkıştırmasız 
birleşik görüntü kaydeden orta ve 
üst seviyedeki, düşük bant geniş-
likli ve düşük maliyetli sayısal gö-
rüntü kayıt formatı. 

D-3 yay. t.SMPTE standartları kulla-
nılarak 0,5 inç banda sıkıştırmasız, 
birleşik görüntü kaydeden orta ve 
üst seviyedeki sayısal görüntü ka-
yıt formatı.

D-5 yay. t. SMPTE standartları kulla-
nılarak 0,5 inç banda sıkıştırmasız, 
10 bit derinlikli, sayısal ayrışık gö-
rüntü kaydeden format.

D-5 HD yay. t. Standart D-5 kasetine 
4:1 oranında intraframe sıkıştırma-
lı HD görüntü ve 48 KHz örnekle-
meli 4 adet 24 bit derinlikli sayısal 
ses kayıt formatı. 

D-6 yay. t. Yüksek yoğunlukta kayıt 
yapabilmek için sarmal taramalı 
kayıt/okuma kafası ve 19 mm bant 
kullanarak 1,2 Gbps’lik sıkıştırıl-
mamış görüntü kaydı yapan 1035 
aktif satırlı HD kayıt formatı.

D-7 yay. t. Panasonic firması tarafın-
dan geliştirilmiş DVCPRO görün-
tü kayıt formatı.

D-8 yay. t. Mini DV olarak da bilinen 
ve 8mm’lik kasete sayısal kayıt ya-
pan format.

D-9 yay. t. Veri hızı 50 Mbps olan, DV 
sıkıştırma ve 4:2:2 ayrışık örnekle-
me tekniği kullanan, VHS kaset ta-
banlı sayısal görüntü kayıt formatı, 
digital-S.

D-9 HD yay. t. 100 Mbps veri hızında 
D-9 tabanlı sisteme HD kayıt ya-
pan format.

D/A (I) bk. dijital/analog dönüştü-
rücü

D/A (II) Dijital sinyalden analog sin-
yale dönüştürme işlemi. 

DA bk. dağıtım amplifikatörü
DAB bk. sayısal ses yayıncılığı
dağıtıcı Sinyali kayıpsız bir biçimde 

iki ya da daha fazla kola bölen dev-
re ya da cihaz, splitter.  

dağıtım yap. Televizyon ve sinema 
yapımlarının farklı kanallarda ya-
yımlanması için, yapımcı kuruluş 
ya da dağıtımcı firma tarafından 
satışının yapılması. 

dağıtım amplifikatörü Girişe uygu-
lanan sinyali çıkışta aynı sinyal-
den çoğaltan ve sinyalin seviyesini 
ayarlama olanağı veren dağıtım 
yükselteci, DA.

dağıtımcı firma yap. Televizyon ve 
sinema yapımlarını, yapımcı firma 
adına yayıncı kuruluşlara pazarla-
yan aracı kuruluş. 

dâhili gürültü Aygıtın içindeki devre 
ve elemanlarının ürettiği gürültü.

dâhilî mikrofon ses Genellikle yarı 
profesyonel ve amatör kameraların 
üzerinde bulunan, dış sesleri alma-
ya yarayan dâhilî mikrofon, built 
in mic.

dairesel anten ver. t. FM yayınlarında 
kullanılan, yatay ve dikey düzlem-
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de birbirine dik ve eşit akımla bes-
lenen, iki dipolden oluşan anten.

dairesel kutuplama ver. t. Her iki 
göze ait görüntünün birbirlerine 
ters yönde dairesel biçimde ku-
tuplanarak gösterilmesi temeline 
dayanan ve bu tekniğe uygun göz-
lükle izlenen üç boyutlu sistem, 
circular polorisation, dairesel po-
larizasyon.

dairesel kutuplanmış çifteli 3B yan-
sı Çifteli üç boyutlu görüntüyü 
oluşturan sağ ve sol görüntülerin 
perdeye yansıtılırken bu görüntü-
ler için birbirine göre ters yönde 
dönen filtreler aracılığıyla dairesel 
kutuplanmış ışık kullanılan sistem, 
circularly polarized stereoscopic 
3D projection. 

dairesel polarizasyon bk. dairesel 
kutuplama 

dairesel söyleşi hab. İlginç ve farklı 
bir soru ile başlayan söyleşinin so-
nunun da benzer bir soru ile bitiril-
diği, böylelikle ilk konuya dairesel 
bir bağ kurularak geri dönüldüğü 
söyleşi türü.

dalga ver. t. Uzayda yayılan ve enerji 
taşıyan titreşim.

dalga analizörü ver. t. Periyodik dal-
gaları frekans bileşenlerine ayıra-
rak genliklerini, fazlarını ve fre-
kansını ölçen aygıt. 

dalga boyu 1. Fazın 2л kadar değişti-
ği uzaklık. 2. Dalganın bir periyot-
luk değişim süresince aldığı yol. 3. 
Elektromanyetik dalganın iki tepe 
noktası arasındaki uzaklığı. 

dalga genliği ver. t. Dalganın herhan-
gi bir referans seviyesinden maksi-
mum ayrılma miktarı.

dalga hızı ver. t. Dalga fazının birim 
zamanda aldığı yol.

dalga kılavuzu 1. yay. t. Uplink sis-
temlerinde yüksek güç ampli-
fikatöründen çıkan çok yüksek 
frekanslı taşıyıcı dalga sinyalinin 
antene iletimini sağlayan, esnek 
ya da katı yapı türleri olan bağlan-
tı aparatı. 2. ver. t. Uyduya iletilen 
elektromanyetik dalgalara yön ve-
ren ve yayan boru ya da dikdörtgen 
biçimindeki aparat.

dalgalanma Bir elektrik devresinde 
kısa süreli ve geçici gerilim yük-
selmesi, surge.

dalgalanma koruması Cihazları şe-
hir şebekesinde anlık oluşan yük-
selmelerden ya da şimşek, yıldı-
rım gibi güçlü akımların yarattığı 
elektrik dalgalanmalarından koru-
mak için genellikle grup priz içinde 
kullanılan devre, surge protection. 

dalgalılık süzgeci ver. t. Doğru akım 
ya da gerilim üzerinde istenmeyen 
bileşenleri ve rıpılları yok eden 
filtre.

dalgalı yayın yap. Televizyon ve rad-
yo yapımının aynı kanalda farklı 
gün ve zaman dilimlerinde tekrar-
lanarak yayımlanması. 

dalga polarizasyonu ver. t. Elektro-
manyetik dalgaların boşlukta ya-
yılma şekli. 

dalga şekli monitörü ver. t. Görüntü-
nün zaman ve genlik eksenlerinde 
dalga biçimini gösteren elektronik 
ölçüm cihazı.

dalga yoğunluğu ver. t. Dalga genli-
ğinin karesiyle orantılı olan enerji 
miktarı.

dalga zayıflaması ver. t. Kaynak-
tan uzaklaştıkça elektromanyetik 
dalga genliğinde ya da gücündeki 
azalma. 

damping faktörü ver. t. Güç yüksel-
tecinin hoparlör diyaframının ileri 
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ve geri hareketlerinin kontrol dü-
zeyini gösteren değer. 

danışman Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımlarında içeriğin oluştu-
rulması, anlatıda yer alacak öge-
lerin belirlenmesinde ve uygunlu-
ğunun kontrolü sürecinde bilgi ve 
deneyimine başvurulan, alanında 
uzman kişi. 

dans filmi Öyküdeki karakterlerin 
dansçılar ve performansçılar ta-
rafından canlandırıldığı, sözlere 
dayalı oyunculuk yerine anlatımın 
dansla ve beden hareketleriyle ger-
çekleştirildiği, belirli bir koreog-
rafiyi temel alan ya da doğaçlama 
yoluyla çekilen film türü. 

DAP bk. dosya aktarma protokolü 
dar açı çekim Odak uzaklığı fazla 

olan objektifler ile yapılan, genel-
likle net alan derinliğinin az oldu-
ğu çekim türü. 

dar açılı ışık Ayna ve mercek ayarıyla 
hüzme açısı 20 dereceye kadar de-
ğiştirilebilen ışık kaynağı. 

dar açılı lens Dar bir görüş açısı su-
nan, 35 mm (24 mm x 36 mm) 
standart film referans alındığında 
50 mm’den büyük odak uzunluğu-
na sahip lens.

dar açılı par bk. ACL spot
dar alan derinliği bk. sığ alan derin-

liği
dar band ver. t. Alt ve üst kesim fre-

kansları birbirine çok yakın ve fre-
kans aralığı dar olan band.

dar bant ses Radyo, televizyon ya-
yımcılığında ve müzik endüstrisin-
de kullanılan 1/4 inç genişliğine ve 
değişik uzunluklara sahip makara 
tipi manyetik bant.

darbe 1. ver. t. Sonsuz frekans bile-
şeni içeren ve yükselme süresi çok 

kısa olan sinyal, pulse. 2. ver. t. Sü-
resi çok küçük olan sinyal. 

darbe frekans spektrumu Bir dar-
benin sinüsoidal bileşenlerinin fre-
kans dağılımı.

darbe jeneratörü Darbe üreten elekt-
ronik cihaz. 

darbe süresi ver. t. Sayısal taban bant 
iletiminde darbenin başladığı ve 
bittiği zaman aralığı. 

DAT İngilizce açılımı digital audio 
tape olan, üzerine sayısal ses veri-
leri depolanan manyetik bant.

data bk. veri
database bk. veri tabanı 
data miner bk. veri madencisi
data rate bk. veri aktarım hızı
datasine Manyetik filmin elektronik 

ortama aktarılmasında kullanılan, 
2K ve üzerinde çözünürlük çıkışını 
dosya tabanlı olarak veren telesine 
türü.

davet gönderme yen. m. Sosyal ağda 
başka bir kişiyi kendi ağına ya da 
sayfasına çağırma işlemi. 

DAW ses İngilizce açılımı digital au-
dio workstation olan, bilgisayar 
donanımı ve yazılımı aracılığıyla 
ses sinyallerini sayısal ortamda 
kaydetmeyi, işlemeyi ve depola-
mayı sağlayan sistem. 

dayanma voltajı 1. Bir yarı iletken ya 
da yalıtıcıdan belirlenen akım de-
ğerinden fazlasını akıtan gerilim, 
breakdown voltage. 2. Bir tüpteki 
gazı iyonize edecek ve boşalmayı 
başlatacak seviyedeki gerilim.

dBFS İngilizce açılımı decibel fulls-
cale olan, sayısal sistemlerdeki sin-
yal yüksekliği gösterge çizelgesi. 

dBm 1. ses Güç esasına göre tanımla-
nan sinyal seviye birimi. 2. 1 mW 
gücün referans alındığı dB birimi.
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dB metre ses Skalası desibele göre 
ölçeklendirilmiş alet.

dBu ses Herhangi bir empedansta re-
ferans düzeyi 0,775 V RMS olan, 
profesyonel ses sistemleri için kul-
lanılan ses ölçü birimi.

dBV ses 600 ohm empedansta refe-
rans düzeyi 1 V RMS olan, çoğun-
lukla yarı profesyonel ses sistem-
leri için kullanılan ses ölçü birimi.

DC bk. doğru akım
DCC bk. dinamik kontrast kontrolü
DC/DC dönüştürücü Doğru akım 

kaynaklarında voltaj dönüşümü 
yapan donanım. 

DC yükselteç Doğru akım ya da ge-
rilimleri kuvvetlendiren yükselteç.

DDD (digital > digital > digital) Ka-
yıt, ses işleme ve depolama işlemi-
nin tamamen sayısal olarak yapıl-
dığını belirten teknik ifade. 

DDR yay. t. İngilizce açılımı digital 
disc recorder olan, yayıncılıkta 
süper yavaş gösterimden yayın 
görüntü sunucularına ve medya is-
tasyonlarına kadar geniş bir spekt-
rumda kullanılan sabit disk tabanlı 
görüntü kayıt aygıtı. 

debayer Dijital kamerada Bayer renk 
filtre düzeniyle oluşturulan ham 
(RAW) görüntünün, RGB renk 
filtresi sistemine dönüştürülmesi 
işlemi.

decay time bk. sönüm süresi 
Decca ağacı ses Biri sahneye göre 

merkezde önde, diğer ikisi paralel 
olarak arkada bir ikizkenar üçgen 
oluşturacak biçimde konumlandı-
rılan üç adet tümyönlü mikrofon-
la yapılan stereo ses kayıt tekniği, 
Decca tree.

Decca tree bk. Decca ağacı 

deck Genellikle bağımsız olarak tek 
başına çalışabilen kasetçalar, pikap 
ve diskçalar gibi cihazlar.

decoder bk. kod çözücü 
decoding bk. kod çözümü 
dedektör 1. Haberleşme sistemlerin-

de taşıyıcıya yüklenmiş bilgilerin 
tekrar elde edilmesini sağlayan 
devre. 2. Elektronik olarak belirli 
sinyalleri tespit eden sistem.

deep focus bk. derin netlik 
de-esser /ç/, /p/, /s/, /ş/ gibi sert ses-

sizlerin neden olduğu sesteki patla-
ma, çatlama ve yırtılma gibi bozul-
maları engelleyen donanım.

defective pixel bk. ölü hücre 
değişken odaklı lens bk. zoom lens
değişken örtücü hızı Kameralarda 

değiştirilebilir örtücü hızı ayarı, 
variable shutter speed.

değişken zoom hızı Kamera lens-
lerinde değiştirilebilir zoom hızı 
ayarı, variable speed zoom.

dehidratör ver. t. Anten sisteminde-
ki fiderlere su sızmasını önlemek, 
fider içindeki havanın kuruluğunu 
muhafaza etmek için belli zaman 
aralıklarında anten sistemine kuru 
hava basan aygıt. 

deklanşör Kamera ya da fotoğraf ma-
kinesinde çekimi başlatıp bitirme-
yi sağlayan basma tuşu. 

deklanşör gecikmesi Kameralarda 
deklanşöre basılan an ile çekimin 
başladığı ana kadar geçen süre.

dekor bk. televizyon seti 
dekorasyon programı Ev ve iş ye-

rinin yanı sıra konaklama ya da 
sosyal mekânların iç mimarisini 
tanıtan ve yorumlayan, dekorasyon 
tekniği, estetiği hakkında bilgi ve 
ipuçları veren, kendi çevresini dü-
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zenleme konusunda izleyiciyi teş-
vik eden televizyon programı. 

dekoratör bk. televizyon set tasa-
rımcısı 

dekor uygulama bk. televizyon seti 
uygulaması 

dekuplaj İki devre arasındaki enerji 
aktarımının kaldırılması.

dekuple ver. t. Bir sonraki kata iletil-
mesi istenmeyen sinyalleri ayırma 
ya da şaseye akıtma.

delay bk. gecikme 
delayed broadcast Spor karşılaşma-

ları, konser ve izleyiciyle telefon 
bağlantısı olan programlar gibi 
canlı yayınlanan yapımlarda iletim 
devam ederken yapımın gerekti-
ğinde belli bir süre geciktirilerek 
yayınlanması.

delete bk. silme 
demagnetizer bk. bant silici 
demagnetizing bk. bant silme
demanyetizör 1. Manyetik bantlar 

üzerine kaydedilmiş ses izlerini 
kolay ve hızlı biçimde silmek ve 
yeniden kayıt yapılır duruma ge-
tirmek için kullanılan, manyetiz-
ma esasına göre çalışan bant silme 
cihazı. 2. Analog ses kaydedici ci-
hazlarda zamanla manyetikleşerek 
bantlardaki izleri bozma ihtimali 
oluşan kafalardaki mıknatıslanma-
yı yok etmek için kullanılan araç.

demeç hab. İlgili ve yetkili kişilerin 
basına yaptığı sözlü açıklama.

demir senaryo mes. dili Mizansen, 
ses ve müzik komutları, kamera 
hareketleri ve çekim ölçeğine ka-
dar filme ilişkin bütün ayrıntıların 
yazıldığı ve değiştirilmeden çekil-
diği senaryo türü. 

demo Asıl ürün hakkında bilgi vere-
cek nitelikte üretilen, genellikle 
tanıtım çalışmasında kullanılmak 

üzere hazırlanan müzik, video ve 
benzeri ön çalışma. 

demodülasyon ver. t. Modüle edile-
rek gönderilmiş taşıyıcı elektro-
manyetik dalgadan taşıdığı bilgi-
nin çıkarılması işlemi. 

demodülatör ver. t. Demodülasyon 
işlemini gerçekleştiren cihaz. 

demo ses kaydı Yapım şirketlerine ya 
da yayıncı kuruluşlara sunulmak 
üzere, genellikle basit teknik do-
nanıma sahip ses stüdyosunda kay-
dedilen, asıl müzik hakkında fikir 
veren, sözlü ve sözsüz parçalar için 
gerçekleştirilen ön kayıt. 

demultiplekser Tek kanal üzerinden 
iletilen iki ya da daha fazla sinyali 
birbirinden ayıran düzenek.

deneme çekimi yap. Televizyon ya-
pımı öncesinde oyuncular, set tasa-
rımı, kamera ve teknik olanakların 
program tasarım ve iş hedeflerine 
uygun biçimde olup olmadığını 
gözlemlemek amacıyla yapılan ön 
çekim, pilot çekim.

deneme kaydı yap. Televizyon ve 
radyo programının bir bütün olarak 
akışa uygunluğunu sınamak için 
gerçekleştirilen ve yayımlanmayan 
program kaydı.  

deneme yayını Yayıncı kuruluş tara-
fından kanalın teknik altyapısı ve 
yayın akışını denemek, program 
içeriklerini geliştirmek amacıyla 
resmen yayına geçilmeden önce 
belli bir süre gerçekleştirilen ya-
yın, test yayını.  

denetçi Televizyon ve radyo yapımla-
rını, içerik ve biçim açısından ilgili 
yasalar ve mevzuat çerçevesinde 
denetleyen kişi. 

denetim Televizyon ve radyo yapım-
larının, içerik ve biçim açısından 
ilgili yasalar ve mevzuat çerçeve-
sinde denetlenmesi, sansür.
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denetim formu Yasalar ve mevzuat 
çerçevesinde içerik ve biçim açı-
sından denetlenen programların 
künye bilgileri ve denetçi görüşü-
nün yazılı olduğu, yetkililerin ıslak 
imzasının bulunduğu resmî form. 

denetim yolu bil. t. Bilgisayarı oluş-
turan birimlerin uyumlu çalışabil-
mesi için gerekli denetim sinyalle-
rinin iletildiği ya da alındığı yol.

denetleyici ver. t. Elektriksel cihazlar-
da denetim sinyallerinin alışverişi-
ni yöneten donanım. 

deneyimli oyuncu Uzun yıllar boyun-
ca tiyatro, sinema ve televizyonda 
oyunculuk yapan, rolüne çabuk 
uyum sağlayan, setteki çalışma ko-
şullarını iyi bilen ve ona göre dav-
ranan oyuncu. 

deneysel sinema Sinemada alışılmış 
kalıpları değiştiren ve dönüştüren, 
yenilikler deneyen film türü. 

denge 1. Stereo ses kanalları arasın-
daki ses düzeyinin birbirine eşit ya 
da yakın olması. 2. Ses miksajında 
seslerin düzey ve frekans dengesi.

denge kontrolü Stereo ses sistemle-
rinde sağ ve sol ses sinyallerinin 
birbirleri arasındaki seviye denge-
sini ayarlamayı sağlayan düğme ya 
da devre.

dengeli bağlantı ses Mikrofon ve 
hat sinyallerinin iletimi sırasında 
harici gürültü ve girişimleri en-
gellemek için kullanılan iki canlı 
ve bir toprak hattı olmak üzere üç 
iletkenle yapılan bağlantı türü, ba-
lanced connection

dengeli çıkış Bir elektrik devresinde 
ya da transmisyon hattında ortak 
ucu toprak potansiyelinde birleşti-
rilen ve iki ucu canlı olan çıkış.

dengeli devre Bir dört uçlu devrede 
giriş ve çıkış uçlarının potansiyel-

leri toprağa göre eşit ve zıt fazda 
olan devre, balanced circuit.

dengeli giriş ver. t. Bir elektrik dev-
resinde ya da transmisyon hattında 
ortak ucu toprak potansiyelinde 
birleştirilen ve iki ucu canlı olan 
giriş. 

dengeli resim Kamera çerçevesindeki 
ögelerin kompozisyon kurallarına 
uygun biçimde yerleştirildiği, gör-
sel algılamayı rahatsız edecek bir 
durumun olmadığı görüntü. 

dengeli sinyal Şase ve iki canlı ilet-
kenden oluşan, kablo ve konnek-
törlerle taşınan, adını taşındığı 
kablo ve devreden alan sinyal, ba-
lanced signal.

dengesiz çıkış ver. t. Bir elektrik dev-
resinin ya da transmisyon hattının 
iki çıkış ucundan biri topraklanmış 
olan çıkış.

dengesiz devre Bir dört uçlu devrede 
giriş ve çıkış uçlarının potansiyel-
leri toprağa göre farklı olan devre, 
unbalanced circuit.

dengesiz giriş Bir elektrik devresinin 
ya da transmisyon hattının iki giriş 
ucundan birinin topraklanmış olan 
giriş. 

dengesiz sinyal Şase ve tek canlı 
iletkenden oluşan, kablo ve kon-
nektörlerle taşınan, adını taşındığı 
kablo ve devreden alan sinyal, un-
balanced signal.

depress bk. alçalma
depth budget bk. derinlik aralığı 
depth cues bk. derinlik ögeleri
depth of field bk. alan derinliği
depth of field adapter bk. alan derin-

liği adaptörü
depth of field indicator bk. alan de-

rinliği göstergesi
depth of focus bk. odak derinliği
depth perception bk. derinlik algısı 
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depth script bk. derinlik çizelgesi 
dereceleme Ses ve görüntüde bir dü-

zeyden diğer düzeye geçerken de-
rece derece çıkma ya da inme.  

dergi haberciliği Günlük haberciliğin 
rutin ve hızlı sunumundan farklı 
olarak, daha ayrıntılı ve kapsamlı 
incelemelerle bilgi aktarımı sağ-
layan, uzun haber metninin görsel 
ögelerle desteklendiği dergilere 
özgü habercilik türü.

derin dalış kamerası Genellikle bi-
limsel çalışmalarda kullanılan, 
özel bir koruma sistemi sayesinde 
denizin binlerce metre derinine da-
labilen, üzerinde kendi ışık sistemi 
bulunan özel tasarlanmış kamera. 

derinlik algısı  üç b. Üç boyutlu gör-
me sırasında algılanan derinlik, 
depth perception.

derinlik aralığı  üç b. Üç boyutlu ya-
pımlarda ekran genişliğinin yüzde-
siyle ifade edilen, izleyicinin en iyi 
biçimde algılayabilmesi için sunu-
labilecek derinliğin en yakın ve en 
derin noktaları arasındaki uzaklık, 
depth budget. 

derinlik çizelgesi  üç b. Üç boyutlu 
yapımlarda öyküye ve içeriğe göre 
izleyicinin ilgisini çekmek için de-
rinlik vurgusunun hangi anlarda ve 
ne biçimde artırılıp azaltılacağı-
nı gösteren zamanlama çizelgesi, 
depth script. 

derinlik elemanı  üç b. Görüntünün 
izleyicide uyandırdığı derinlik ve 
perspektif duygusunu kuvvetlen-
dirmek amacıyla, kameranın yakı-
nına konumlandırılan dekor ögesi, 
ön plan elemanı. 

derinlik ögesi  üç b. Perspektif, ışık, 
gölge, maskeleme, bağıl hareket, 
gözlerin hareketi ve odaklanma-

sı gibi üç boyutlu algıyı sağlayan 
ögeler, depth cues. 

derin netlik Alan derinliğinin olabil-
diğince fazla olması, deep focus.

derin ses sesl., mes. dili Bas ve ba-
riton sese sahip, sesini gırtlağının 
derininden güçlü bir frekansla çı-
karabilen, izleyiciyi etkileyen bir 
tarza sahip erkek sesi. 

derişik zaman yön. Filmde planlar ya 
da sahneler arasındaki geçişlerde 
gerçek zamana uyulmadan sıçra-
malarla ilerletilen zaman.

derleme Müzik eserlerinin kaynak 
kişilerce icrasının kayıt altına alın-
ması, sözlerin kayda ya da ezginin 
notaya geçirilmesi, eserle ilgili 
yöre, kaynak kişiler ve diğer ayrın-
tılı bilgilerin genellikle alan araş-
tırmasıyla kayıt altına alınması. 

derleyen bk. derleyici
derleyici 1. müz. Kaynak kişilerden 

müzik eserlerine ait söz, ezgi, bi-
linmeyen yerel sözcüklerin an-
lamlarının açıklanması gibi bilgi-
leri genellikle alan araştırmasıyla 
yerinde toparlayarak düzenli bir 
hâle getiren kişi, derleyen. 2. bil. 
t. Herhangi bir programlama dili 
ile yazılmış bilgisayar programını 
bilgisayar diline çeviren program.

desaturation bk. doygunsuzluk 
description bk. çözme
desibel (dB) Sinyaller arasındaki ora-

nın ya da farkın logaritmik birimi. 
destan filmi bk. epik film
destekçi bk. destekleyici
destekleyici Televizyon, radyo ve si-

nema yapımının gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan maddi, ayni ya da 
hizmet desteğini sağlayan kurum, 
kuruluş ya da kişi, destekçi, destek 
veren, sponsor.
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destek veren bk. destekleyici
deşarj 1. Elektrik yükünü üzerinden 

atma. 2. Bir kondansatörün iki pla-
ğı arasındaki gerilimi sıfıra indir-
me, toprakla temasını sağlama. 

deşifre bk. çözümleme 
detay atmak mes. dili Televizyon ve 

sinema yapımlarının kurgu aşama-
sında görüntü sıçramalarını önle-
mek için iki planı birbirine bağlar-
ken araya konuyla ilgili genellikle 
dar ölçekli ve kısa süreli bir plan 
yerleştirmek. 

detay çekim bk. ayrıntı çekim
detay girmek 1. mes. dili Televizyon 

ve sinema yapımlarının kurgusun-
da konu, senaryo, iletiye uygun 
olarak bir konuya dikkat çeken, 
bir ögeyi vurgulayan planı kendi-
sinden daha geniş ölçekli planların 
arasına yerleştirmek. 2. Çok kame-
ralı çekimde genel plan görüntüle-
rin arasına yakın ölçekli bir plan 
seçmek. 

detaya girmek mes. dili Genel çeki-
mi yapılan yer, kişi ya da nesnenin, 
kameranın konumu değiştirilme-
den teleobjektif sayesinde odak 
uzaklığının değiştirilmesiyle yakın 
plan görüntüsünün elde edilmesi. 

detay kamera Çok kameralı çekim-
lerde kişi, nesne ve olayın ayrıntı-
larını görüntüleyebilecek biçimde 
sahneye ya da çekim alanına ge-
nellikle yakın bir yere konumlan-
dırılan kamera.

detay plan bk. ayrıntı plan
devam dizisi 1. Yayımlandığı dö-

nemde çok ilgi çekmesi nedeniyle 
konusu ve oyuncu kadrosu koru-
narak yıllar sonra yeniden çekilen 
televizyon dizisi. 2. Bir sinema fil-
minin ilgi çekmesi dolayısıyla ko-

nusu ve oyuncu kadrosu korunarak 
televizyon için çekilen dizi biçimi. 

devam et stü. ş. Televizyon progra-
mında anons, konuşma ya da per-
formansın bir süre daha sürmesini 
sağlamak için stüdyo şefinin açık 
biçimde tuttuğu bir elini dairesel 
biçimde döndürerek yaptığı mesle-
ki el işareti. 

devam filmi Daha önce çekilen ve 
izleyici tarafından beğenilen bir 
filmin aynı konu ve karakterlerle 
sürdürüldüğü film.

devamlılık anonsu Radyo yayım-
cılığında iki program arasında ya 
da yayının başlangıç ve bitiminde 
yayın akışına ait bilgilerin sunul-
duğu, canlı yayınlar sırasında ise 
programın akışının belirli aralık-
larla hatırlatıldığı anons.  

devamlılık kurgusu Sinema ve tele-
vizyonda konunun geçtiği mekân 
ve öyküde bütünlük sağlamak için 
gereksiz içerik ve tekrarlardan ka-
çınan kurgu biçimi. 

devamlılık stüdyosu Bantta ya da 
sistem sunucusunda bulunan tele-
vizyon ve radyo yapımlarının ya 
da naklen yayından gelen görün-
tünün çıkışa verildiği nihaî yayın 
merkezi. 

devamlılık yazmanı Özellikle dra-
malarda çekim sonunda oyuncu-
ların pozisyonu, makyaj, aksesuar, 
zaman dilimi, ışık gibi notları kay-
deden ve bir sonraki çekimde aynı 
şartların sağlanmasını kontrol eden 
kişi. 

deveboynu ses, mes. dili Genellikle 
televizyon stüdyolarında kullanı-
lan, ucuna mikrofonun bağlandığı, 
görüntüye girmeden uzun mesa-
feden ses alabilen büyük boyutlu 
boom.
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developer bk. geliştirici 
deviasyon ver. t. FM modülasyon-

lu sistemlerde taşıyıcı frekansın-
da bilgi sinyalinin genliğine bağlı 
olarak oluşan sapma ya da kayma 
miktarı.

devir düşmesi Pikap ya da teyp gibi 
cihazların okunması ya da kayıt 
sırasında mekanizmanın dönüş hı-
zının standartların altına düşerek 
yavaşlaması.

devir yükselmesi Pikap ya da teyp 
gibi cihazların okunması ya da ka-
yıt sırasında mekanizmanın dönüş 
hızının standartların üzerine çıka-
rak artması. 

devleşme  üç b. Çifteli üç boyutlu ya-
pımların izlenmesi sırasında nes-
nelerin gerçeğinden daha büyük 
görünmesi, giantism, hypostereo.

dev yapım yap. Çok büyük bütçe, 
kalabalık personel ve güçlü teknik 
donanımla çekilen; yapımı uzun 
zaman alan, büyük bir tanıtım 
kampanyası ile izleyiciye sunulan 
sinema ve televizyon yapımı. 

DI box İngilizce açılımı direct injec-
tion box olan, yüksek empedansı 
düşük empedensa ya da dengesiz 
sinyali dengeli sinyale çeviren ci-
haz ya da donanım.

dışa aktarım Bilgisayardaki görüntü 
ve ses içeren dâhili bir dosyayı ha-
rici bir ortama aktarma, export.

dışadönüm  üç b. Çifteli üç boyutlu 
çekimde kamera lenslerinin yatay 
optik eksenlerinin kesişme nokta-
sının uzaklaşarak paralel konuma 
yaklaşması. 

dışa gözdönümü  üç b. Uzaktaki bir 
nesneye bakarken gözlerin optik 
eksenlerinin dışa dönerek nesne 
üzerinde çakışması, eye divergence.

dış aydınlatma Televizyon ya da si-
nema çekimlerinde konuya ve sah-
neye uygun biçimde dış mekânlar-
da gerçekleştirilen, gündüz ya da 
gece yapılan ışık tasarımı.

dış bağlantı Stüdyo ya da haber mer-
kezi dışındaki bir noktaya yapılan 
bağlantının görüntü ve sesinin ya-
yına yansıtılması.

dış çekim Dış mekânlarda genellikle 
gün ışığından yararlanılarak yapı-
lan çekim. 

dış/gece Çekimin dış mekânda ve 
gece yapılacağını belirtmek için 
senaryoda sahnenin başında belir-
tilen ifade. 

dış gece aydınlatması Televizyon 
ya da sinema çekimlerinde dış 
mekânlar için konuya ve sahneye 
uygun biçimde tasarlanan gece ay-
dınlatması.

dış/gün Çekimin dış mekânda ve 
gündüz yapılacağını belirtmek için 
senaryoda sahnenin başında belir-
tilen ifade.

dış gün aydınlatması Televizyon ya 
da sinema çekimlerinde dış mekân-
larda konuya ve sahneye uygun bi-
çimde tasarlanan gün ışığı veren 
ışık kaynakları ile gerçekleştirilen 
gündüz aydınlatması. 

dış haber Ülke dışındaki gelişmeler-
le ilgili olan, dünya gündemindeki 
haberler.

dış haberler servisi Uluslararası 
ve yabancı ülke haber ajansları, 
yurtdışındaki muhabirler, yabancı 
gazete ve dergiler, televizyon ve 
radyo kanalları ya da İnternet site-
lerinden gelen haberlerin derlenip 
yayına hazırlandığı birim. 

dış ışık Dış mekânda kullanılan, ka-
meranın önünde ya da arkasında 
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bulunan her türlü doğal ve yapay 
ışık kaynağı.

dış mekân Çekimlerin gerçekleştiril-
diği stüdyo dışındaki gerçek ya da 
düzenlenmiş mekân. 

dış politika haberi Politik alandaki 
uluslararası gelişmeler, komşu ve 
yabancı ülkelerdeki iç politika ve 
farklı ülkelerle Türkiye arasında 
gelişen ve değişen dengeler ile il-
gili her türlü haber. 

dış ses (I) 1. rad. Dış mekânda ger-
çekleştirilen radyo programlarında 
atmosferi tamamlayan, ana sesler 
dışındaki çevreden gelen sesler. 2. 
ses Stüdyo programlarında isten-
meyen ses, fon gürültüsü. 

dış ses (II) 1. yön. Öyküyü anlatan ve 
görünmeyen kişinin sesi. 2. Gö-
rüntüde bulunmayan bir kaynaktan 
çıkan ses. 

dış yapım Yayıncı kuruluş tarafından 
hazırlanmayan, kurum dışından 
sağlanan ya da satın alınan yapım. 

DIT bk. dijital görüntü teknisyeni
diagonal hat Sinemada mücadele, 

çatışma ve savaş anlamlarını yan-
sıtan, çerçevenin bir köşesiyle çap-
razındaki köşe arasından geçen ve 
kadrajı ikiye bölen hayalî çizgi. 

diagram Şematik ya da grafik göste-
rim.

dial up bk. çevirmeli bağlantı
dibine bağlamak mes. dili Yayınlan-

makta olan bir bandın, jeneriği ya 
da geçiş görüntüsünün hemen ar-
kasından başka bir bandın yayına 
verilmesi. 

dibit İkili bit grubu.
diegesis Filmdeki kurmaca öykü ev-

reni, kadraj içindeki ve kadraj dı-
şındaki mekânın tümü. 

diegetik Kurmaca öykü evrenine ait 
olan her şey.

diegetik olmayan Filmde bulunan 
ama öykünün dünyasına ait olma-
yan film müziği ve jenerik gibi her 
türlü öge. 

diferansiyel yükselteç İki sinyal ara-
sındaki farkı kuvvetlendiren yük-
selteç.

difüzyon filtre 1. ışık Işık kaynağından 
sert biçimde çıkan ışığı homojen bi-
çimde yumuşatmak amacıyla kul-
lanılan tel, cam ya da jelatin beyaz 
renkli filtre. 2. kam. Görüntünün 
keskinliğini azaltan, hatları yumu-
şatan, rüya ve hayal gibi sahneler-
de görsel etki yaratmak amacıyla 
kamera lensinin önüne takılan filtre.

digit Bir sayı, bir sinyal ya da harf ola-
rak doldurulan basamak.

digital bk. sayısal 
digital audio broadcasting bk. sayısal 

ses yayıncılığı 
Digital Betacam 48 kHz/20 bit PCM 

ile kodlanmış dört kanal dijital ses 
formatında, 10 bit YUV 4:2:2 ör-
nekleme ile 90 Mbps veri hızında 
SD çözünürlüklerindeki sıkıştırıl-
mış sayısal ayrışık video sinyalini 
kaydeden kaset tabanlı görüntü ka-
yıt formatı. 

digital image stabilizer bk. dijital gö-
rüntü sabitleyici

digital image technican bk. dijital 
görüntü teknisyeni

digital-S bk. D-9 
digital signal prossesing bk. sayısal 

sinyal işleme
digital single lens reflex bk. DSLR 

makine 
digital subscriber line bk. sayısal 

abone hattı
digital TV (DTV) bk. sayısal TV
digital VHS S-VHS kasete, MPEG 

TS yapısında kayıt yapan sayısal 
görüntü kayıt formatı.
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digital video broadcasting bk. sayısal 
görüntü yayıncılığı 

digitizing bk. sayısallaştırma
dijital bk. sayısal
dijital/analog dönüştürücü Sayısal 

sinyalleri analog sinyaline dönüş-
türen aygıt D/A (I).

dijital baskı Televizyon set tasarı-
mında yer vermek için bilgisayar-
da tasarlanan görüntülerin, büyük 
boyutlu olarak kâğıt, fotoğraf kâ-
ğıdı, branda, cam, meta, ahşap gibi 
yüzeylere lazer ya da mürekkep 
püskürtücü yazıcılarla aktarılması.

dijital bölünme bk. dijital uçurum 
dijital devre bk. sayısal devre 
dijital entegrasyon Televizyon prog-

ramlarında, özellikle dizi ve film-
lerde ekrana gelen iç ve dış mekân 
görüntülerinin üzerine sanal olarak 
reklam görüntüsü, ürün, logo ve 
marka simgelerinin yerleştirilmesi, 
dijital ürün entegrasyonu. 

dijital fotoğraf makinesi Görüntü ve 
ses verilerini sayısal teknoloji kul-
lanarak oluşturan, kaydeden, işle-
yen ve ileten fotoğraf makinesi. 

dijital frekansmetre Giriş sinyalleri 
periyotlarını sayarak sonucu ra-
kamla gösteren ölçü aleti. 

dijital görüntü sabitleyici Çekim sı-
rasında oluşan görüntü titremesini 
sayısal teknoloji sayesinde daha 
durağan hâle getiren, kamera ve vi-
deo kurgu yazılımlarında kullanı-
lan sistem, digital image stabilizer.

dijital görüntü teknisyeni Sayısal 
kameralarla yapılan çekimler sıra-
sında gerekli kamera ayarlarını yö-
netmen ve görüntü yönetmeninin 
istediği biçimde hazırlayan, çekim 
materyallerinin aktarılması, ye-
deklenmesi, depolanması ve kurgu 

ortamına iletilmesinden sorumlu 
kişi, DIT, digital image technican.

dijital kamera Görüntü ve ses bilgi-
lerini sayısal teknoloji kullanarak 
oluşturup kaydeden, işleyen ve ile-
ten kamera. 

dijital markalaşma Firmaların ağ or-
tamında yürüttükleri, sosyal med-
ya ve yeni medya uygulamaları ile 
hedef kitlesine doğrudan ulaştığı, 
markasını ağ ortamındaki eğilim-
lere göre konumlandırdığı, kendi 
bünyesinde kurduğu birim ya da 
reklam şirketleri aracılığıyla yü-
rüttüğü her türlü tanıtım çalışması, 
e-markalaşma. 

dijital müzik kanalı Genellikle bir 
müzik türünde, önceden belirlen-
miş müzik listesinin, arada anons 
olmadan, dijital ortamdan 24 saat 
aralıksız yayınlandığı radyo kanalı. 

dijital müzik platformu Kullanıcının 
İnternet ortamındaki müzik eserle-
rini abonelik sistemiyle ya da üc-
retsiz olarak dinleyip izleyebildiği 
ya da indirebildiği portal.

dijital platform Uydu ve kablolu te-
levizyon altyapısı sayesinde, üc-
retle hizmet alan abonelerin alıcı-
ları aracılığıyla televizyon, radyo 
yayınlarına ulaşabildiği; interaktif 
uygulamaları, alışveriş ve bankacı-
lık işlemlerini gerçekleştirebildiği 
sistem, dijital yayın platformu. 

dijital PR Kuruluşun, markanın ya da 
projenin ağ ortamındaki olanak-
lar ve uygulamalarla hedef kitleye 
hızlı, etkili ve sürekli olarak tanı-
tılması.  

dijital ses bk. sayısal ses
dijital sinema 1. Çekim, kurgu, ya-

pım sonrası ve gösterim gibi bütün 
süreçlerin sayısal ortamda gerçek-
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leştirildiği sinema. 2. Sayısal tek-
noloji olanakları sayesinde yoğun 
görsel efektlerin kullanıldığı, ge-
nellikle fantastik konuların anlatıl-
dığı ya da bilgisayar oyunlarından 
uyarlanan sinema türü.  

dijital sinyal Analog sinyalden ör-
nekleme ya da doğrudan sayısal 
kodlama yöntemiyle oluşturulan 
sinyal.

dijital uçurum 1. İletişim teknolojile-
rine kolaylıkla erişerek, bu araçları 
kullanma olanağına sahip toplum-
sal kesimlerle bu olanaktan yoksun 
olanlar arasındaki eşitsizlik duru-
mu, dijital bölünme. 2. Farklı top-
lumların teknolojiye erişim ve tek-
nolojiyi kullanım olanaklarındaki 
eşitsizlikler nedeniyle, uluslararası 
düzlemde gerçekleşen ayrışma ve 
kutuplaşma durumu. 

dijital ürün entegrasyonu bk. dijital 
entegrasyon

dijital video Analog videodan örnek-
leme ya da doğrudan sayısal kod-
lama yöntemiyle oluşturulan SD, 
ED, HD ve UHD gibi tanımlama-
ları olan görüntü. 

dijital video kurgu sistemi bk. sayı-
sal video kurgu sistemi 

dijital voltmetre Ölçülen gerilim de-
ğerini sayıyla gösteren ölçü aleti.

dijital yayımcılık bk. sayısal yayım-
cılık

dijital yayın (I) bk. sayısal yayın
dijital yayın (II) Sayısal olarak hazır-

lanan, ağ ve elektronik ortam üze-
rinden okuyucuya ya da kullanıcı-
ya ulaştırılan kitap, broşür, katalog 
gibi ticari yayın ya da dergi, bülten 
ve yıllık gibi süreli yayın. 

dijital yayın platformu bk. dijital 
platform

dijital zoom Amatör kameradaki op-
tik görüntünün sayısal olarak bü-
yütülerek yakınlaştırma etkisinin 
verilmesi.

dikey Ölçüm sistemlerindeki dik ek-
sen, vertical. 

dikey anten Dip ya da ortam kısmın-
dan beslenen ve zemine dikey ola-
rak konumlandırılan dipol anten, 
düşey anten.

dikey aralıklı zaman kodu Görüntü-
nün dikey karartma aralıklarına sa-
tırlar hâlinde yerleştirilmiş zaman 
kodu, vertical interval time code, 
VITC. 

dikey çevrinme Geniş bir alanı gö-
rüntüleyebilmek ya da hareketi 
izleyebilmek için kameranın dikey 
olarak aşağı ve yukarı hareket etti-
rilmesi, tilt (I). 

dikey çözünürlük 1. yay. t. Resmin 
bir sütununda yukarıdan aşağıya 
doğru kaç piksel olduğunu ifade 
eden sayısal değer. 2. kam. Lens-
lerin kalite değerlendirmesi ve 
testlerinde kullanılan çözünürlük 
ölçütlerinden biri, vertical static 
resolution.

dikey hizasızlık  üç b. Çifteli üç 
boyutlu çekimlerde kamera çif-
ti görüntülerinden birinin aşağı-
da, diğerinin ise yukarıda olması 
yüzünden yatay optik eksenlerin 
birbiriyle çakışmaması, vertical  
misalignment.

dikey konum Kamera vizöründe 
oluşturulan sanal çerçevenin ek-
randaki konumunun dikey ayarı.

dikey patern ver. t. Dikey düzlemde 
elektromanyetik dalganın yayılı-
mını gösteren diyagram, düşey pa-
tern, vertical pattern. 

dikey polarizasyon ver. t. Elektrik 
alan bileşeni dikey olan dalga, dü-
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şey polarizasyon, vertikal polari-
zasyon. 

dikey polarizasyonlu anten ver. t. 
Zemine dikey olarak konumlandı-
rılmış anten.

dikey senkron Elektron ışınına yeni 
görüntü karesinin başladığını ve 
ekranın en başına dönmesi gerek-
tiğini bildiren elektronik sinyal, 
VSYNC. 

dikey sıvanma kam. CCD’lerde par-
layan ışığın görüntü hücrelerinin 
taşıyabileceği doyum değerinden 
daha güçlü olması durumunda gö-
rüntüdeki ışık kaynağında oluşan 
dikey bozulma etkisi, smear.

dikroik prizma bk. prizmatik ışın 
ayırıcı

dil sorunu Televizyon ve sinema ya-
pımının içerik ve biçim açısından 
tutarlılığının olmaması, anlatılmak 
istenenlerin doğru ve etkili sine-
matografik yöntemlerle aktarıla-
maması yüzünden ortaya çıkan an-
latım sorunu. 

dimmer 1. ışık Elektrik güç devrele-
rinde gerilimi ve akımı belirli sı-
nırlar içinde kontrol ederek ışık 
kaynaklarının aydınlatma şiddeti-
ni ayarlayan analog ya da sayısal 
elektronik cihaz. 2. Kameralarda 
tally lambasının ya da menü ekra-
nının ışık şiddetini ayarlayan düğ-
me.

dimmer odası ışık Stüdyoda kulla-
nılan ışık kaynaklarının ayrı ayrı 
kontrol edilebilmesine olanak ve-
ren, ışık kontrol masasıyla bağlan-
tılı dimmer sisteminin bulunduğu, 
ışık kaynaklarına güç sağlayan 
oda.  

dimmer panosu Dimmer sisteminin 
içinde bulunduğu metal kasa.

dinamik aralık 1. kam. Kameranın 
pozlanmak istenen görüntüdeki en 
aydınlık ve en karanlık bölgeleri 
pozlayabilme kapasitesini kademe-
lerle ifade eden değerlerin tamamı, 
dynamic range, latitude. 2. ses 
Bir ses sinyalinin en düşük ve en 
yüksek seviyelerinin arasında ka-
lan alan. 3. ver. t. Gürültü eşiği ile 
sinyalin bozulduğu düzey arasında 
kalan alan. 4. Sinyalin en düşük ve 
en yüksek seviyesi arasındaki fark.

dinamik aralık genişletici 1. ses Se-
sin dinamik aralığını genişleten 
cihaz, dynamic range expander, 
expander. 2. ver. t. Genlik, eşik ve 
giriş çıkış oranı parametrelerine 
bağlı olarak giriş sinyalinin dina-
miğini genişleten cihaz. 

dinamik işlemci Kompresör ve noise 
gate gibi ses sinyallerinin dinami-
ğini kontrol etmek için kullanılan 
cihazların tümü.

dinamik kontrast kontrolü Kamera-
larda görüntüde koyu ve açık böl-
geler arasındaki dengeyi sağlayan 
uygulama, DCC.

dinamik mikrofon Manyetik bir alan 
içinde ses basıncına bağlı olarak 
hareket eden ve diyaframa yapışık 
bir bobin aracılığıyla akustik ener-
jiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
aygıt. 

dinî program İnanç ve dinle ilgili 
konuları ele alan, dinî kuralları ve 
ibadet biçimlerini tanıtan televiz-
yon ve radyo programı. 

dinleme detayı Özellikle röportaj-
larda, çekim ve anlatım hataları 
nedeniyle kurguda oluşan kesme 
yerlerini kapatabilmek amacıyla 
çekilen, soru soran kişinin dinleme 
görüntüsü.
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dinleyici 1. rad. Radyo yayınını din-
leyen kişi ya da kitle. 2. ile. İşitsel 
medya içeriğini alımlayan topluluk. 

diplomasi haberciliği bk. uluslara-
rası habercilik

dip netlik Kamera lensinde oluşan 
görüntü ile algılayıcının aynı düz-
lemde çakışması, arka netlik, back 
focus, flange focus. 

dip netlik ayarı Değişken odaklı ka-
mera lensinde en geniş ve en dar 
açıda oluşan görüntünün net olarak 
görüntü algılayıcı ile aynı düzlem-
de çakışmasını sağlamak için ya-
pılan ayar, fb adjust, flange back 
adjust.

dip netlik halkası Dip netlik ayarı 
yapmak için kullanılan lens üze-
rindeki döner halka.

dip netlik mesafesi Kamerada lens 
yuvasına giren lensin uç kısmında-
ki en son halka ile kamera görün-
tü algılayıcısı arasındaki uzaklık, 
flange back distance.

dipol anten ver. t. Orta kısmından 
beslenen ve çeyrek dalga uzunlu-
ğunda iki iletken çubuktan oluşan 
anten.

directivity Yönlü bir anten, mikrofon 
ya da hoparlörün enerjiyi belli bir 
yöne toplama kapasitesi ve derecesi.

director bk. yönetmen 
director of photography bk. görüntü 

yönetmeni 
directory bk. dizin 
direkt dalga Vericiden çıktıktan son-

ra hiçbir yansımaya uğramaksızın 
doğrudan alıcıya ulaşan elektro-
manyetik dalga. 

direkt görüş Verici ve alıcı antenler 
arasında herhangi bir engelin bu-
lunmadığı görüş çizgisi. 

direktör bk. yönlendirici 

direnç 1. Enerji kaybına neden olan 
ve harekete karşı çıkan engel. 2. 
Elektriksel ve akustik devrelerinde 
empedansın gerçek kısmı, resis-
tance. 

Disc Jockey Radyodaki müzik prog-
ramında müzikleri seçen, konuşan, 
sunuşları yapan ve çoğu zaman 
teknik masayı da yöneten kişi, DJ.

disconnect bk. bağlantıyı kesme 
DiSEqC yay. t. İngilizce açılımı  

digital satellite equipment control 
olan, farklı açılarda bulunan uydu-
lardaki yayınları tek uydu alıcısı 
ile izlemek için kullanılan çoklu 
uydu seçim aparatı.

disket Yazılım ya da veri kaydetmeye 
yarayan düz, eğilebilir, manyetik 
materyal ile kaplı ve koruyucu zarf 
içindeki çevre birimi.

disk işletim sistemi Bilgisayarın bil-
gi girişi ve depolama işlemleri için 
hazır hâle gelmesini sağlayan iş-
lemler topluluğu, disc operating 
system, DOS. 

diskotek Radyo yayıncılığında ses ar-
şivi.

diskriminatör bk. ayraç 
dislocation of accommodation bk. 

göz uyumu kayması 
disparity bk. ayrıklık 
disparity limit bk. ayrıklık sınırı
display bk. gösterge 
display unit bk. gösterge ünitesi 
dissolve bk. miks 
distorsiyon bk. bozulma 
distribüsyon bk. rol dağılımı
dişi karakter mes. dili Görünen yü-

zünün ardında farklı ve ilgi çekici 
yanlara sahip, kişiliği hızlıca de-
ğiştirilmeye ve geliştirilmeye uy-
gun, diğer karakterleri kolaylıkla 
etkileyebilen, öyküdeki ağırlığı, 
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gücü ve belirleyiciliği fazla olan 
karakter. 

dişi konu mes. dili İzleyicinin ilgisini 
çekebilecek zengin içeriğe sahip 
olan ve farklı yönlere doğru kolay-
lıkla geliştirilebilen konu. 

dişi öykü mes. dili Yeni olaylar ve ka-
rakterler eklemeye, farklı yönlere 
geliştirilmeye uygun konu ve içe-
riğe sahip öykü.

dither ses A/D ve D/A dönüştürücü-
lerin ya da kuantalama hatalarının 
bozucu etkilerini ortadan kaldır-
mak için analog ses sinyaline ek-
lenen çok küçük genlikli beyaz gü-
rültü sinyali.

divergence bk. dışadönüm
diverging lens bk. ıraksak mercek 
diversity gain bk. karma kazanç 
diyafoni bk. hat karışımı 
diyafram Lens içinde ince metal yap-

raklardan oluşan ve görüntü algıla-
yıcı üzerine düşen ışığın miktarını 
ayarlayan mekanik düzenek, iris.

diyafram açıklığı 1. Kamera lensle-
rinin diyafram değeri. 2. Kamera 
lenslerinin ışığı geçirdikleri alanın 
büyüklüğü.

diyafram açma kam. Lensin diyaf-
ram değerini düşürüp, ışığın geçti-
ği fiziksel alanı büyüterek görüntü 
algılayıcısı üzerine daha fazla ışık 
düşmesini sağlama.

diyafram bağlamak 1. kam., mes. 
dili Diyaframı ortam ışığına göre 
ortalama bir değere sabitlemek. 
2. kam. Görüntüye istenilen etkiyi 
vermek için ortamdaki ışık mikta-
rının ne kadarının algılayıcı ya da 
filme ulaşacağına karar vermek. 

diyafram bıçağı Diyaframın meka-
nik olarak kısılıp açılmasını sağ-
layan, lensin iç çeperine bir daire 

oluşturacak biçimde yerleştirilmiş, 
hareketli bıçak şeklinde ince metal 
yapraklar.

diyafram halkası Kamera lensleri 
üzerinde yer alan, diyafram aya-
rı yapabilmeyi sağlayan, üzerinde 
derecelendirme işaretlerinin bu-
lunduğu halka. 

diyafram kısma Lensin diyafram de-
ğerini artırıp, ışığın geçtiği fiziksel 
alanı küçülterek görüntü algılayı-
cısı üzerine daha az ışık düşmesini 
sağlama.

diyafram kontrolü Değişken ışık or-
tamlarına göre diyafram ayar değe-
rinin doğru pozlamayı sağlayacak 
biçimde değiştirilmesi.

diyafram modu Servo zoom lensler-
de diyafram ayarının otomatik (A) 
ya da el (M) konumunda yapıldığı 
seçme anahtarı.

diyafram öncelikli mod Kameralar-
da A ya da Av ile gösterilen, seçi-
len diyafram değerine göre örtücü 
hızını otomatik olarak belirleyen 
çekim modu.

diyafram uyarısı Diyafram değerinin 
atanan otomatik diyafram değeri 
sınırının üstünde olması hâlinde 
kameranın verdiği uyarı, iris over-
ride.

diyagram Elemanların şase üzerinde-
ki yerlerini gösteren şema, layout. 

diyalektik kurgu Simgesel bir anlam 
yaratmak ya da bir kavramı vurgu-
lamak için birbiriyle ilgisi olmayan 
planların bir arada kurgulanması. 

diyalog İki ya da daha çok kişi arasın-
da geçen karşılıklı konuşma. 

diyoptri ayarı Kameramanın kendi 
göz kusuruna göre kamera vizö-
ründeki görüntüde tam netlik sağ-
lamak için göz vizöründeki optik 
sistemle yaptığı kişisel ayar. 
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diyoptri halkası Kameranın göz vi-
zöründe diyoptri ayarı yapmak için 
kullanılan halka. 

dizi 1. Bölümler hâlinde yayımlanan 
her türlü televizyon ve radyo prog-
ramı. 2. bk. dizi film 

dizi bağımlısı Özellikle prime  
time’da yayımlanan yerli ve ya-
bancı dizileri kaçırmadan izleyen, 
dizilerin yayın saatlerine göre gün-
delik yaşamını planlayan, beğendi-
ği diziler ve oyuncuların magazin 
haberlerini takip eden, dizilerde 
sunulan yaşam biçimlerine de öy-
künen izleyici, dizi müptelası. 

dizi film Benzer biçimsel kalıpta olan, 
öykünün temel ve yan karakterler 
çevresinde geliştiği, konu ve olay-
ların tek bir bölümde ya da geliş-
tirilerek birden fazla bölümde an-
latıldığı, genellikle haftalık ya da 
günlük bölümler hâlinde yayımla-
nan drama, dizi, televizyon dizisi. 

dizi izleyicisi Televizyonda ağırlıklı 
olarak dizileri takip eden izleyici.  

dizileme kur. Kurgunun ilk aşamasın-
da eldeki görüntülerin kurgu akışı-
na, metne ya da senaryoya göre ke-
silmeden sırayla dizilmesi işlemi. 

dizi müptelası bk. dizi bağımlısı 
dizin Bilgisayarda depolama bölümü 

için her dosyaya ait ad, yer, boyut, 
yazılım ya da son düzeltme tarihini 
gösteren tablo, directory. 

dizin işareti Kamera lenslerde diyaf-
ram, zoom ve netlik halkaları üze-
rindeki rakamsal değerlerden han-
gisinin geçerli olduğunu gösteren 
ince çizgi, index mark. 

dizi oyuncusu 1. Televizyon dizile-
rinde görev alan profesyonel oyun-
cu. 2. Oyunculuk eğitimi almamış, 
sahne deneyimi olmayan, yalnız-

ca televizyon dizilerinde rol alan 
oyuncu.

dizi program Genellikle 6, 13, 26 
bölümler hâlinde hazırlanan, ge-
nellikle aynı ya da benzer içeriğe 
sahip, farklı içerikte olsa bile aynı 
başlıkla yayımlanan televizyon ve 
radyo programı. 

diz plan yön. Dizden itibaren insan 
bedeninin üst kısmının yer aldığı, 
kişinin kol ve bacak hareketlerinin 
belirgin biçimde görüntülendiği 
çekim ölçeği, Amerikan plan. 

dizüstü bilgisayar Ekran, klavye ve 
fare gibi bölümlerin tek parçada 
toplandığı, şebeke elektriğine bağ-
lı olmadan şarj edilebilir bataryay-
la da çalışabilen, kolay tanışabilir 
bilgisayar türü, laptop. 

DJ bk. Disc Jockey
DME geçiş bk. DVE geçiş 
DMX 512 Işık masası ile 512 kanal 

dimmer grubunu ya da ışık kay-
naklarını tek bir RS 485 kablosu 
üzerinden kontrol edebilen, ışı-
ğı açma ve kapama, ışık düzeyini 
ayarlama, ışık robotlarına hareket 
ve renk verme gibi işlemleri yapa-
bilen protokol yazılım.

DNR İngilizce açılımı dynamic noise 
reduction olan, görüntü ve seste 
oluşan gürültüleri azaltarak dina-
mik aralığı genişleten işlem.

DNS bk. alan adı sunucusu 
docudrama bk. belgesel drama
documentary drama bk. belgesel 

drama
DOF bk. alan derinliği
doggicam bk. köpek gözü 
Dogma Danimarkalı yönetmenler 

Lars von Trier ve Thomas Vinter-
berg tarafından çağrısı yapılan, 
filmin konusuna, rejisine, anlatım 
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diline, çekim tekniğine kısıtlama-
lar ve şartlar getiren, 10 maddeden 
oluşan manifesto. 

doğa belgeselcisi Doğa ve yaban ha-
yatı hakkında bilgi sahibi, doğa ko-
şullarında yaşama ve çalışma be-
cerisi, deneyimi olan, tamamen ya 
da ağırlıklı olarak doğa ve yaban 
hayvanlarıyla ile ilgili belgeseller 
üreten, alanında uzmanlaşmış ya-
pımcı, yönetmen ve kameraman.  

doğa belgeseli Orman, dağ, çöl, sulak 
alan, göl, akarsu ve deniz altı gibi 
yaşam alanlarını ele alan; biyolojik 
süreçleri, bitki ve hayvan varlığını 
inceleyen; doğa, yaban hayvanı ve 
insan ilişkilerinin yanı sıra doğa 
koruma çalışmalarını da anlatan 
belgesel film türü.

doğaçlama Notaya, koreografiye ya 
da ezbere dayalı olmadan eserin 
bir bölümünde ya da tamamında o 
anda gerçekleştirilen müzik, dans, 
hareket ve oyunculuk sanatındaki 
her türlü performans. 

doğal ışık Kendiliğinden ışık üreten 
ya da yayan ışık kaynağı.

doğal ses Doğal çevrede var olan 
rüzgâr, yağmur, su, gök gürültüsü, 
yaprak hışırtısı ve hayvan sesleri-
nin tümü. 

doğal ses fonda bk. DSF
doğal yoğunluk filtresi bk. ND filtre
doğru akım Bir yönde akan, zamana 

bağlı olarak değeri değişmeyen sa-
bit akım, DC. 

doğrudan aktarma Haber yazarken 
haber kaynağı olan kişinin söyle-
diklerini hiç değiştirmeden çift tır-
nak içinde verme. 

doğrudan anlatım Televizyon ve 
radyo programında konunun en 
basit hâliyle ele alındığı, metafor, 

gösterge ya da ilişkilendirmeler 
kullanılmadan, iletilerin izleyiciye 
doğrudan aktarıldığı anlatım. 

doğrudan ses Ses kaynağından çıkan 
ve herhangi bir yansımaya uğra-
madan mikrofon ya da kulağa ula-
şan ses dalgası.

doğrulama bil. t. Kullanıcı arayüzün-
de herhangi bir durumu onaylama 
işlemi, confirmation.

doğrultucu ver. t. Alternatif akımı 
doğru akıma çeviren düzenek, re-
ctifier.

doğru pozlama Renk, kontrast ve ışık 
şiddeti gibi ögelere uygun olarak 
görüntünün en doğru biçimde oluş-
ması için kameranın algılayıcısına 
gelen, kompozisyon için gerekli 
olan değerde ışık miktarının ayar-
lanması.

doğrusal kurgu Manyetik bant üze-
rinde bulunan görüntü ve seslerin 
doğrusal olarak bir başka manyetik 
bant üzerine kurgulanması, ardışık 
kurgu, linear kurgu. 

doğrusal olmayan Bir devre ya da 
elemanın giriş ve çıkış sinyali ara-
sındaki oranının sabit kalmaması. 

doğrusal olmayan bozulma Bir ha-
berleşme sisteminde doğrusal ol-
mayan kısımların neden olduğu 
bozulma, non-lineer distorsiyon. 

doğrusal olmayan eleman Sinüso-
idal bir kaynağa bağlandığında 
kaynakta bulunmayan harmonik 
gerilim ve akımı üreten eleman, 
non-lineer eleman.

doğrusal olmayan kurgu Film ve 
televizyon yapımı için çekilen gö-
rüntü ve sesleri doğrusal bir sırala-
ma olmaksızın istenildiği biçimde 
bilgisayar yazılımı kullanarak sa-
yısal ortamda gerçekleştirilen kur-
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gu işlemi, ardışık olmayan kurgu, 
non linear editing. 

doğrusal zaman kodu Resim kayıt 
cihazında manyetik bant üzerinde 
bulunan ses izine paralel olarak 
yerleştirilmiş zaman kodu, linear 
timecode, LTC. 

doküdrama bk. belgesel drama
dokümanter bk. belgesel film
dolaylı aktarma Haber yazarken ha-

ber kaynağı olan kişinin söyledik-
lerini temel alarak muhabirin kendi 
cümleleriyle haber yapması.

dolaylı anlatım Öykünün gösterge, 
simge, metafor ve yan anlamlar 
üzerinden gerçekleştirildiği anla-
tım.

dolaylı ses Ses kaynağından çıkan, 
ortamdaki yüzey ve nesnelerden 
yansıyarak mikrofon ya da kulağa 
ulaşan ses dalgası.

Dolby B, C ve S Analog ses kayıt 
sistemlerindeki bant gürültülerini 
azaltmak ya da önlemek amacıyla 
kayıt ve okuma sırasında ses dina-
miğini genişletmek için kullanılan 
ve değişik sürümleri bulanan tek-
nolojiler. 

Dolby Digital Sinema sektörüne ve ev 
kullanıcılarına yönelik çok kanallı 
sayısal ses sıkıştırma teknolojisi.

Dolby Digital 5.1 Sinema ya da te-
levizyondaki görsel atmosfere uy-
gun olarak kaydedilmiş seslerin 
merkez, ön sağ, ön sol, arka sağ, 
arka sol toplam beş ve bu kanal-
lardan türetilen çok alçak frekanslı 
bir ses kanalının oluşturduğu, izle-
yiciye çevresel ses deneyimi yaşa-
tan, genişletilmiş farklı sürümleri 
de bulunan ses teknolojisi. 

Dolby HX Pro Analog ses kaydı sı-
rasında daha geniş bir frekans ya-

pısının az gürültü ile kaydedilmesi 
ilkesine dayanan sistem.

Dolby Pro-Logic Dolby surround 
sisteme ekrandaki merkezî sesle-
ri ve konuşmaları aktaran, bir ön 
merkez hoparlörün eklenmesi ile 
oluşturulan, farklı sürümleri de bu-
lunan, dört kanallı analog çevresel 
ses sistemi. 

Dolby surround bk. çevresel ses
Dolby 3 Stereo Genellikle ev sistem-

lerinde kullanılan standart stereo 
sağ ve sol kanala ek olarak bir mer-
kez kanal içeren ses teknolojisi.

dolgu anonsu Radyo yayıncılığında, 
normal yayın akışında değişiklik 
olduğunda iki program arasında 
yapılan kısa anons. 

dolgu çıkışı Karakter jeneratörünün 
çalışma sayfasında yer alan ve ya-
yımlanmış materyallerin bulundu-
ğu çıkış, fill çıkışı.

dolgu ışığı Anahtar ışık kaynağının 
oluşturduğu sert gölgeleri yumuşa-
tarak görüntünün genel kontrastını 
belirleyen ışık.

dolgu müziği Radyoda iki program 
arasında yapılan kısa süreli müzik 
yayını. 

dolgu program mes. dili Yayın akı-
şında bulunan boşlukları tamamla-
mak için yayınlanan ya da ani bir 
yayın kesintisinde hemen yayım-
lanmak üzere yedekte hazır tutu-
lan, kısa süreli televizyon ve radyo 
programı.

dolly 1. Kameranın ileri geri ya da 
sağa sola doğru kaydırılması ama-
cıyla kullanılan tekerlekli kamera 
destek sistemi. 2. bk. kayma ha-
reketi

dolly back bk. geri kayma
dolly çık bk. geri kayma
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dolly gir bk. ileri kayma
dolly in bk. ileri kayma
dolly out bk. geri kayma
dolly zoom bk. vertigo çekim
domain name bk. alan adı
donanım Görüntü ve sesin algılan-

masına, iletimine, kaydına ve ak-
tarımına olanak veren her türlü 
cihaz, makine, aparat ve yazılım, 
hardware.

donanım yazılımı Donanımların sis-
teme tanıtılması ve temel işlemler 
için önceden sisteme yüklenmiş 
yazılım, firmware.

donuk kare Görüntünün tek bir kare-
sinin dondurulmasıyla elde edilen 
sabit kare. 

donut Kamera, lens ve filtre sistemi 
arasından ışık sızmasını engelle-
mek için kullanılan halka biçimin-
deki lastik. 

DOP bk. görüntü yönetmeni
Doppler etkisi Ses kaynağının mikro-

fon ya da kulağa yakınlaşıp uzak-
laşırken duyumda oluşan frekans 
değişimi.

Doppler kayması ver. t. Hareket öge-
si nedeniyle alıcıya ulaşan elektro-
manyetik dalganın frekansındaki 
kayma ya da değişim. 

doruk bk. doruk nokta
doruk nokta yön. Olaylar dizisinin 

akışında gerilimin en üst düzeye 
ulaştığı ve çatışmanın çözüme en 
yakın olduğu an, doruk. 

DOS bk. disk işletim sistemi
dosya Bilgisayar ortamında kayıtlara 

verilen ad.
dosya aktarma protokolü Bir sis-

temdeki kullanıcının iletişim ağı 
üzerinden diğer bir sisteme erişme-
sini ve karşılıklı dosya aktarımını 
sağlayan protokol ile bu protokole 

ait yazılım, DAP, file transfer pro-
tokol. 

dosya aktarma protokolü hesabı 
Elektronik ortamda dosya alışveri-
şi yapılmasını sağlayan bir bilgisa-
yarda açılan hesap.

dosya aktarma protokolü sunucusu 
Dosyaların bulunduğu ve dosya 
indirilmesine izin verilen bilgisa-
yarlar.

dosya eki Elektronik bir form ya da 
e-posta ekinde gönderilen her türlü 
dosya, attachment.

dosya formatında arşiv materyali 
Sayısal saklama ortamlarında yer 
alan görsel ve işitsel materyalin 
yüksek ve düşük çözünürlüklü 
kopyaları, anahtar kare dosyaları 
ile üst veri bilgilerinin tümü ya da 
herhangi biri.

dosya paylaşımı İnternet ya da yerel 
ağlar üzerinden dosyaların birden 
çok kullanıcı ya da sistem tarafın-
dan indirilmesi.

dosya tabanlı kayıt Görüntüye ait 
sayısal verilerin bulunduğu dos-
yaların optik disk, sabit disk, SSD, 
hafıza kartı gibi fiziksel ortamlara 
kaydedilmesi ve arşivlenmesi.

down convert bk. alt dönüşüm 
down-converter 1. yay. t. Bir çözü-

nürlükten daha düşük çözünürlüğe 
alt dönüşümü yapan sistem. 2. ver. 
t. İki frekansın çarpımını frekans 
spektrumunda daha düşük bir fre-
kansa dönüştüren çevirici. 

down-link Uyduya iletilen sinyalin 
alıcı sistem ile indirildikten sonra 
şifresi çözülerek kayıt ve yayın için 
kullanılabilir duruma getirilmesi. 

download bk. indirme
down mixing Çok kanallı sesin miks-

lenerek 5.1, 2.1, stereo ya da mono 
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gibi standartlarda daha az kanala 
indirgenmesi.

down scale bk. alt dönüşüm
doygunluk Gereğinden fazla güçlen-

dirilen sinyalin bozulmadan elde 
edilebilen en büyük değeri, satu-
rasyon, saturation.

doygunsuzluk Rengin tam doyma-
ması, gerçek tonuna oturmaması, 
desaturation.

doyma mes. dili Görüntünün pozlama 
için yeterli ışık düzeyine sahip ol-
ması.

doyum Verilen şartlar içerisinde bir 
sinyalden elde edilebilecek en bü-
yük değer, saturation.

doyum sinyali ver. t. Genliği devre 
ya da alıcının dinamik bölgesinden 
daha büyük olan sinyal.

döndürme Görüntüyü yatay ve dikey 
düzlemde istenilen biçimde her 
yöne çevirme, rotate.

dönem aksesuarı Dönem dizisi ve 
filmi çekilirken konunun geçtiği 
zaman dilimindeki eşyaların aynı-
sını ya da benzerini elde etmek için 
hazırlanan ya da dönemden esinle-
nerek özgün tasarlanan aksesuar. 

dönem dizisi Konu, öykü ve zaman 
dilimi olarak geçmiş dönemlerde 
yaşananları anlatan; set tasarımı, 
kostüm, aksesuar, makyaj, ışık, 
görsel efekt ve müzik katkısıyla 
gerçek ya da tasarlanmış mekân-
larda çekilen dizi film. 

dönem filmi Konu, öykü ve zaman 
dilimi olarak geçmiş dönemlerde 
yaşananları anlatan; set tasarımı, 
kostüm, aksesuar, makyaj, ışık, 
görsel efekt ve müzik katkısıyla 
gerçek ya da tasarlanmış mekân-
larda çekilen film, kostüm drama. 

dönemin ruhuna sadık kalmak mes. 
dili Dönem filmlerinde tavır, ko-

nuşma, giysi, makyaj, aksesuar ve 
mekân gibi ögelerin öykünün geç-
tiği dönemin gerçekleriyle uyumlu 
olmasına özen göstermek. 

dönem kostümü Dönem dizisi ya da 
filmi çekilirken konunun geçtiği 
zaman dilimindeki giysilerin tasa-
rım, dikiş ve malzeme olarak aynı-
sını ya da benzerini elde etmek için 
hazırlanan ya da gerçek dönem 
giysilerinden esinlenerek özgün ta-
sarlanan giysi. 

dönem makyajı Konunun geçtiği 
döneme ilişkin görsel kaynak ve 
belge araştırmasıyla desteklenen, 
dönemin tarzına uygun biçimde 
aynen ya da benzetilerek yapılan 
makyaj türü. 

döner anten ver. t. Ana hüzmesi ya-
tay düzlemde istenilen doğrultuya 
çevrilebilen ve 360 derece dönebi-
len anten.

döner disk örtücü Film kameraların-
da film penceresinin ve ham filmin 
önünde dönerek ışığın istenen süre 
kadar geçişini sağlayıp pozlama-
nın oluşması temeline dayanan, 
normalde yarım daire biçimindey-
ken istendiğinde pozlama süresi-
nin artırıp azaltılması için ışığın 
geçiş aralığı 0-360 derece arasında 
değiştirilebilen örtücü sistem, ro-
tary disc shutter.

döner platform Kameramanın otur-
duğu koltuk ve kamera destek sis-
temiyle birlikte, mekanik bir düze-
nekte kesintisiz hareket ederek çe-
kim yapabildiği kamera platformu.

döngü 1. Geri besleme kontrol sin-
yali. 2. Elemanları seri bağlanmış 
kapalı kontrol devresi. 3. İstenilen 
sonuç elde edilinceye kadar çalış-
manın devam etmesi, loop (II).



D

109

dönüş 1. kam. Yayın çıkışı ve hazır-
lık gibi görüntülerin istenildiğinde 
kamera vizöründen görülebilme-
si için kameraların gövdelerinde 
ya da zoom ve netlik elciklerinde 
bulunan düğme, return. 2. Ses ma-
salarında send ile efekt cihazına 
gönderilen çıkış yolunun efekt ci-
hazında işlendikten sonra masaya 
giren dönüş kanalı.

dönüştürüm gra. Bilgisayar ortamın-
da görsel tasarım yazılımları aracı-
lığıyla karakter, nesne ve ortamın 
özel modelleme ve animasyon tek-
niğiyle başka bir karakter, nesne ve 
ortama dönüştürülmesi, morphing.

dönüşümlü yayın Benzer içerikteki 
iki programın aynı kanalda, aynı 
gün ve saatte sırayla yayımlanması. 

dörtgen tekniği Haber yazmada kısa 
ve öz haber girişinden sonra haber 
ayrıntılarının önemi azalan biçim-
de farklı paragraflarda alt alta yer 
aldığı haber yazma yöntemi, ka-
re-blok tekniği.

dörtleme 1. Birbirini izleyen ya da ta-
mamlayan konulara sahip, ortak bir 
tema çevresinde oluşturulan dört 
bölüm hâlinde sunulan sinema, 
televizyon ve edebiyat yapıtı. 2. 
Antik Yunan tiyatrosunda tragedya 
üçlemesinin ardından aynı temaya 
yer veren satir ile birlikte tamamla-
nan dörtlü dramatik bileşim. 

dörtlü çekim Kamera çerçevesinde 
dört kişinin aynı anda göründüğü, 
genellikle diz plan ya da daha ge-
niş ölçekle gerçekleştirilen çekim. 

dört telli mes. dili İki telefon hattının 
birleştirilmesiyle oluşturulan ile-
tim hattı.

DP bk. görüntü yönetmeni
dpi İngilizce açılımı dots per inch 

olan, sayısal ortamda görüntüyü ve 

yazıcılarda çıktı görüntüsünü oluş-
turan noktaların bir inç kare başına 
düşen nokta sayısı değeri.  

DPS İngilizce açılımı digital publi-
sing suite olan, Indesign progra-
mıyla oluşturulan e-dergi yayıncı-
lık altyapısı. 

drag nut bk. sıkıştırma kelebeği 
DRAM Sürekli tazelenmesi gereken 

ve saat darbesi isteyen dinamik 
RAM.

dram Genellikle acılı, üzücü olayla-
rın yaşandığı, kahramanların karşı-
laştıkları zorluklarla mücadelesini 
anlatan öykülerin yer aldığı tele-
vizyon, radyo, sinema ve tiyatro 
yapımı.

drama Televizyon ve radyoda, anlatı-
mın senaryoya dayandığı; konunun 
serim, düğüm ve çözüm sıralama-
sıyla sunulduğu, dramatik yapıya 
sahip yapım ya da aynı içerikteki 
tiyatro eseri.

drama makyajı Senaryonun atmos-
ferine uygun; filmin geçtiği dö-
nemdeki mekânlar, hâkim renkler 
ve kostümlerle uyumlu; karakterin 
fiziksel özelliklerini öne çıkaran 
ve ruhsal durumunu yansıtan; ışık 
tasarımı da dikkate alınarak uygu-
lanan makyaj tekniği.

dramatik yapı Temel olarak serim, 
düğüm ve çözüm dizilimini içeren; 
kişi, mekân ve çevrenin iç ya da dış 
etkilerle uğradığı değişimi anlatan, 
karakterler ve olaylar dizisi aracılı-
ğıyla kurulan yapı. 

dramatize etmek 1. Bir olayın ya 
da olaylar dizisinin bazı yönlerini 
abartarak öne çıkarıp etkileyici ve 
izlenebilir hâle getirerek anlatmak. 
2. Serim, düğüm, çözüm dizilimiy-
le görsel işitsel anlatıma ve öykü-
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lemeye uygun bir yazınsal eseri ya 
da yaşanmış bir olayı televizyon ve 
radyo programına ya da sahne ese-
rine dönüştürmek.

dramaturg Sahne sanatları ve yayın 
kurumlarında metin ve senaryo-
ları okuyan; eserin konu, içerik, 
karakterler, dil ve kurgusuna iliş-
kin değerlendirmeleri belirli ekol 
ve yöntemlere göre yazılı olarak 
yapan, eseri televizyon ve radyo 
programına dönüştürenlerle ya da 
sahneye koyanlarla birlikte çalı-
şan, gerektiğinde eser yazımına da 
katkı sağlayan kişi.

dramaturji Yazılı bir metin ya da fi-
kirden yola çıkarak gösterimle so-
nuçlanacak yeni bir drama eserinin 
yapısı, işleyişi ve temel ilkelerine 
ilişkin değerlendirmelerin yazılı 
biçimde ortaya konması ya da sah-
neleme aşamasında dramaturg ve 
yönetmen tarafından gerçekleştiri-
len tüm sahneleme sürecinin yön-
temsel çalışması. 

drive-in bk. arabalı sinema 
driver bk. sürücü
drive time mes. dili bk. sürüş zamanı 
DRM 1. yay. t. İngilizce açılımı digi-

tal rights management olan, sayı-
sal ortamda film, müzik, oyun gibi 
kolay kopyalanabilir materyalin li-
sans haklarını kontrol etmek ama-
cıyla geliştirilen ve kopyalamayı 
engelleyen sistem. 2. ver. t. Genlik 
modülasyonlu bandlarda yapılan 
sayısal ses yayıncılığı.

dropout Analog bandın hatalı üreti-
minden kaynaklanan ya da kayıt 
ve okuma sırasında bantta oluşan 
anlık çizikler yüzünden görüntüde 
ortaya çıkan beyaz noktalar ve ya-
tay çizikler biçimindeki bozulma. 

DRS İngilizce açılımı dynamic range 
stretch olan, kameralarda görüntü-
nün dinamik aralığını genişletmek 
için kullanılan teknoloji. 

dry sound bk. işlenmemiş ses 
DSF Haber bülteninde yer alan bir 

haberin görüntüsü yayımlanırken, 
doğal sesinin fonda verileceğini 
belirten yazılı kısaltma, doğal ses 
fonda. 

DSF haber Haber görüntülerinin do-
ğal sesinin asıl haber metnine fon 
oluşturacak biçimde sunularak ek-
rana geldiği ve spikerin yayın sıra-
sında metni görüntü üzerine oku-
duğu haber türü. 

DSK res. s. İngilizce açılımı down- 
stream key olan, resim masasının 
çıkış katında bulunan, fon görün-
tüsü üzerine istenilen görüntünün 
bindirildiği kısım. 

DSL bk. sayısal abone hattı 
DSLR makine İngilizce açılımı digi-

tal single lens reflex olan, lensten 
gelen görüntünün kamera içinde 
bulunan ayna sistemini kullanılarak 
bire bir vizöre yansıtıldığı, değişti-
rilebilir tek lense sahip, video da 
çekebilen dijital fotoğraf makinesi.

DSLR rig Genellikle küçük boyut-
lu kameralarla ve video çekebilen 
fotoğraf makineleriyle kullanılmak 
için tasarlanmış destekleme düze-
nekleri ve benzeri ek donanımların 
tümü. 

DSP bk. sayısal sinyal işleme
DTS İngilizce açılımı digital theatre 

system olan, 5.1 surround ses kod-
lama ve çözme standardı. 

dualband LNB İki ayrı frekans ban-
dından sinyalleri alıp çözmek üze-
re tasarlanan ve iki ayrı lokal osila-
törü olan LNB.

dual lens bk. eşlenik lens 
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dual mono 1. Tek bir ses kanalının 
stereo bir kanala dağıtılması ile 
oluşan iki kanallı yapı. 2. Birbirin-
den farklı ve bağımsız iki ses ka-
nalının aynı stereo cihazda kullanı-
mını sağlayan yapı.

dual play bk. eşlenik gösterim
dublaj bk. seslendirme
dubleks kanal Aynı anda iki yönlü 

iletişime olanak sağlayan kanal.
dublör Televizyon, sinema ve sahne 

sanatlarında zor ve tehlikeli sah-
nelerde ya da fiziksel yetenek ve 
beceri gerektiren durumlarda asıl 
oyuncunun yerine geçerek rolün 
gerektirdiği gibi davranan ve izle-
yiciye asıl oyuncu olarak sunulan 
özel eğitimli kişi.

dudak eşleme Görüntüde konuşan 
kişinin dudak hareketleri ile özgün 
sesinin ya da seslendirmesinin ses 
kurgusu ve miksajı aşamasında eş-
zamanlı duruma getirilmesi. 

dudak senkronu bk. ağız senkronu
duplekser 1. Sinyal gönderme ve al-

mada aynı antenin kullanılmasını 
sağlayan anahtar. 2. Yüksek güçlü 
televizyon vericilerinde modüleli 
ses ve görüntü sinyallerini birleşti-
ren ve aynı antenden yayımlanma-
sını sağlayan aygıt.

durağan çerçeve Kamera hareketinin 
olmadığı sabit çekim.

duraksamalı hareket tekniği Bir se-
naryo ya da metne dayalı olarak 
kolay biçim alan oyun hamuru, 
hamur, kil gibi malzemelerle mo-
dellenen karakter, nesne ve ortam-
ların birbirini takip eden biçimle-
re dönüştürülmesi, kamera ya da 
fotoğraf makinesi ile tek kare hâ-
linde çekilmesi ve yapım sonrası 
aşamada son biçiminin verilme-

sinden oluşan animasyon tekniği, 
stop-motion tekniği.

duran dalga ver. t. Aynı frekansa sa-
hip giden ve yansıyan elektroman-
yetik dalgalar arasında oluşan en 
yüksek ve en düşük değerlere sa-
hip dalga. 

duran dalga oranı ver. t. Kaynak ve 
yük empedansı arasındaki farktan 
kaynaklanan ve transmisyon hattı 
üzerinde oluşan elektromanyetik 
dalganın en yüksek geriliminin en 
düşük gerilimine oranı.

durdurma biti Asenkron seri veri 
iletiminde gönderilen 1 bayt’lık bit 
dizisinin sonunda yer alan bit. 

durum çubuğu Ekran penceresinin 
altında bulunan, kullanıcıya yar-
dımcı olacak ileti ve bilgileri veren 
çubuk, status bar.

durum göstergesi Genellikle kame-
ra vizörlerinde ya da monitörlerde 
yapılan işlemler, ayarlamalar ve o 
anki durum bilgi göstergesi, status 
display.

durum komedisi Komedinin anlık 
olaylardan ya da durumlardan or-
taya çıktığı, genellikle iç mekân ve 
sabit dekorun kullanıldığı, bazen 
fondaki gülme sesleriyle esprilerin 
vurgulandığı, günlük ya da hafta-
lık yayımlanan televizyon progra-
mı türü, sitcom, sitkom, situation  
comedy. 

duş ışığı mes. dili Televizyon, sinema 
yapımı ve sahne sanatlarında izle-
yicinin odaklanmasını sağlamak 
amacıyla genellikle tek bir sunucu 
ya da oyuncuya bölgesel olarak 
tam tepeden yönlendirilen sert ışık.

dutch angle bk. eğik çerçeve 
dutch head bk. dutch kafa 
dutch kafa Kamera destek sistemle-

rinde eğik görüntü elde etmek için, 
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kamerayı optik ekseni çevresinde 
yanlara döndürmek amacıyla tasar-
lanan düzenek, dutch head.

dutch shot bk. eğik çekim
duvar (I) yen. m. Sosyal paylaşım si-

telerinde başkalarının erişimine de 
açık olan kişisel arayüz. 

duvar (II) mes. dili Sahne sanatla-
rında sanatçının sahnenin ortasın-
da durup koltuklardaki izleyiciye 
baktığı yön esas alınıp bir sayısıyla 
başlanan, sağ tarafın ikinci, arka 
tarafın üçüncü ve sol tarafın dör-
düncü olarak tanımlandığı; mizan-
sen, koreografi, ışık ve sahne tasa-
rımının bu numaralandırmaya göre 
yapıldığı temsili düzlem.  

duvar etkisi  üç b. Çifteli üç boyutlu 
yapımların gösteriminde nesnele-
rin ekrandan izleyiciye doğru fırla-
ma etkisi, wall effect. 

duvarına yazma yen. m. Sosyal 
paylaşım sitelerinde başkalarının 
erişimine de açık olan kişisel ara-
yüzlere özel bilgi ve duyuruların 
yazılması. 

duvar panosu Genellikle stüdyo du-
varına kurulan; kamera, mikrofon, 
monitörler ve diğer yardımcı giriş 
ve çıkışların yer aldığı, ilgili bi-
rimlerle bağlantısı bulunan birim, 
wallbox. 

duyarkat Sinema ve fotoğrafta kulla-
nılan, asetat tabanlı şerit üzerinde 
görüntünün oluşmasını sağlayan 
ışığa duyarlı, üzerinde gümüş bro-
mür parçacıklardan oluşan tabaka.

duyarlılık Alıcı çıkışında belirlenmiş 
sinyal gürültü oranının elde edil-
mesi için girişe uygulanacak sinyal 
seviyesi. 

düğüm (I) Bilgisayar ağları üzerin-
den veri alışverişi yapmak ama-
cıyla kullanıcı cihazlarının eriştiği 

ve gerekli izinlerin verildiği nokta, 
node. 

düğüm (II) Sinema, televizyon ve 
edebiyatta karakterlerin karşı kar-
şıya geldiği, karşıtlık ve çelişki-
lerin ürettiği olayların arttığı ve 
sorunların aşılmasına dönük ey-
lemlerin anlatıldığı, merak duygu-
sunun yüksek olduğu çözümü ha-
zırlayan bölüm.

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Den-
geli ve etkin bir uluslararası fikrî 
mülkiyet sisteminin geliştirilmesi-
ne önderlik etmek amacıyla 1967 
yılında kurulan, Birleşmiş Millet-
ler bünyesinde faaliyet gösteren, 
186 devletin üye olduğu, merkezi 
Cenevre’de bulunan uluslararası 
örgüt, WIPO, World Intellectual 
Property Organisation.

Dünya Yayıncılık Birlikleri Farklı 
kıtalardaki yayın birliklerinin tem-
silciliğini yapan ve eşgüdümünü 
sağlayan, uluslararası yayıncılık 
standartlarını belirleyen, sekretar-
yası NABA tarafından yürütülen, 
sektöre küresel çözümler getir-
meyi amaçlayarak 1992 yılında 
oluşturulan merkez kuruluş, WBU, 
World Broadcasting Unions. 

düşen ışık mes. dili Doğal ya da ya-
pay ışık kaynaklarından kişi, nesne 
ve ortam üzerine düşen ışık.

düşen ışık ölçümü Doğal ya da yapay 
ışık kaynaklarından kişi, nesne ve 
ortam üzerine düşen ışık şiddetinin 
ölçümü.  

düşey anten bk. dikey anten 
düşey patern bk. dikey patern
düşey polarizasyon bk. dikey pola-

rizasyon 
düşük çözünürlüklü kopya Video, 

ses ve fotoğraf gibi her türlü dos-
ya formatındaki arşiv materyalinin 
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izleme ve koruma amacıyla oluştu-
rulan küçük boyutlu kopyası, izle-
me kopyası.

düşük devir bozulması Pikap ya da 
teyp gibi cihazların okunması ya 
da kayıt sırasında mekanizmanın 
dönüş hızının standartların altına 
düşerek yavaşlaması yüzünden 
oluşan ses bozulması, wow. 

düşük gürültülü yükselteç Zayıf sin-
yallerin güçlendirilmesinde kulla-
nılan yüksek kazançlı ve düşük fon 
gürültülü yükselteç. 

düşük ışık Çıplak gözle görmeyi güç-
leştiren, kameranın görüntüyü al-
gılamasını zorlaştıran, doğal ya da 
yapay kaynaklardan gelen düşük 
düzeydeki ışık şiddeti.

düşük kare bulanıklığı Kameralarda 
saniyede çekilen standart kare sa-
yısı azaldıkça, pozlama süresi uza-
ması sonucu hareketli nesnelerin 
netliğini yitirmesi.

düşük kare çekim Kameralarda sine-
ma için 24, televizyon için 25 kare/
saniye standart değerinden daha az 
sayıda kare ile yapılan çekim, un-
der crank.

düşük pozlama Kamerada diyafra-
mın gereğinden fazla kapalı olması 
ya da örtücü süresinin gereğinden 
fazla kısa olması nedeniyle görün-
tü algılayıcısının yeterli ışık ala-
maması sonucu, görüntünün düşük 
kontrastlı, renk ve doku bozulma-
ları ile oluşması, az pozlama, zayıf 
pozlama, under exposure.

düşük renk doygunluğu Kamerada 
düşük ışıklı ya da gölgedeki nes-
nelerin bozulan renklerini düzenle-
mek için kullanılan sistem, low key 
saturation. 

düz aydınlatma Kişi, nesne ve orta-
mın teknik olarak görünebilmesini 

sağlayan, aydınlık ve karanlık zıt-
lığını içermeyen aydınlatma türü, 
notan aydınlatma. 

düz ayrık  üç b. Ekran ya da perde-
deki çifteli üç boyutlu görüntüde-
ki nesnelerin üzerindeki sağ göze 
ait görüntü noktasının sağda, sol 
göze ait görüntü noktasının ise sol-
da olacak biçimde konumlarının 
birbirlerine göre dışa doğru kayık 
olması, positive disparity. 

düzeç Kamera görüntüsünün yatay ve 
düşey olarak düzgün biçimde yer-
yüzü düzlemine paralel ayarlanma-
sı için kullanılan mekanizma. 

düzeç ayarı Kamera görüntüsünün 
denge düzenleyici aracılığıyla ya-
tay ve dikey olarak yeryüzü düzle-
mine paralel ayarlanması.

düzelti Yazılı metinlerde yapılan içe-
rik, yazım kuralı ve dizgiyle ilgili 
hataları düzeltme, tashih. 

düzeltme filtresi Beyaz ışık içindeki 
renksel geriverimi düzeltmek ama-
cıyla ışık kaynağının önüne takıla-
rak kullanılan jel ya da cam filtre. 

düzeltmen Haber metnini teknik, ya-
zım kuralları, hukuksal boyutuyla 
düzelten ve yayın ilkeleri doğrultu-
sunda gözden geçiren kişi. 

düzeltme ve cevap hakkı Gerçek ya 
da tüzel kişilerin haysiyet ve şeref-
lerine dokunan ya da gerçeğe ay-
kırı olan yayın yapılması hâlinde 
kendi açıklamalarını kamuoyuna 
duyurmak amacıyla yayıncı kuru-
luştan talep ettikleri yasal hak. 

düzlemsel dalga ver. t. Elektroman-
yetik dalganın elektrik ve man-
yetik bileşenlerinin hem birbirine 
hem de yayılma doğrultusuna da-
ima dik olan dalga. 

düz ses mes. dili Mikrofon ya da baş-
ka kaynaklardan gelen sesin, fre-
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kans yapısına hiç müdahale edil-
memiş saf hâli, flat. 

DV İngilizce açılımı digital video 
olan, kayıplı sıkıştırma algoritması 
ile intra kareler kullanarak oluştu-
rulan sayısal görüntü kayıt formatı.

DVB bk. sayısal görüntü yayıncılığı 
DVB-C ver. t. İngilizce açılımı digi-

tal video broadcasting-cable olan, 
kablo üzerinden yapılan sayısal te-
levizyon yayın tekniği. 

DVB-S ver. t. İngilizce açılımı digital 
video broadcasting-satillate olan, 
analog yayınlara göre gürültü ve 
girişimlerden kaynaklanan bo-
zulmaların engellendiği, uydular 
aracılığıyla sayısal olarak gerçek-
leştirilen televizyon, radyo ve veri 
yayın tekniği.

DVB-T ver. t. İngilizce açılımı digi-
tal video broadcasting-terrestrial 
olan, tek bir frekans bandında bir-
den çok görüntü yayının gerçek-
leştiği, analog yayınlara göre gü-
rültü ve girişimlerden kaynaklanan 
bozulmaların engellendiği karasal 
yayın sistemleri ile sayısal olarak 
gerçekleştirilen televizyon yayın 
tekniği.

DVB-T 2 ver. t. İngilizce açılımı di-
gital video broadcasting-second 
generation terrestrial olan, farklı 
kanal kodlama algoritmaları kul-
lanarak sayısal bilgi taşıma kapa-
sitesi arttırılan sayısal televizyon, 
radyo ve veri yayın tekniği.

DVC İngilizce açılımı digital video 
cassette olan, görüntünün sayısal 
olarak kaydedildiği ve kısaca DV 
olarak da adlandırılan kaset, DV.

DVCAM yay. t. Görüntüde bozulma-
ları önlemek üzere DV kasete göre 
daha kalın partikül kullanan 4:1:1 

örneklemeli görüntü ve görüntüye 
eklenmiş ses tekniğini içeren pro-
fesyonel DV formatı.

DVCPRO yay. t. 4:1:1 örneklemeli 
ve intraframe yapısında sıkıştırma 
algoritması kullanan DV formatı.

DVCPRO 50 yay. t. Resim örnek-
leme değeri 4:2:2 ve veri hızı 50 
Mbps olan, 4 kanal 16 bit-48 kHZ 
ses kullanan görüntü kayıt formatı.

DVCPRO HD yay. t. Resim ör-
nekleme değeri 4:2:2, veri hızı  
100 Mbps olan ve 720p50 HD için  
960 x 720 piksel, 1080i50 HD için 
ise 1440x1080 piksel çözünürlükle-
ri kullanan ve DVCPRO 100 olarak 
da bilinen görüntü kayıt formatı. 

DVCPRO P yay. t. Resim örnekleme 
değeri 4:2:0 ve veri hızı 50 Mbps 
olan progresif görüntü kayıt stan-
dardı.

DVD İngilizce açılımı digital video 
disc ya da digital versatile disc 
olan, CD’ye göre daha yüksek ka-
pasiteye sahip sayısal optik veri 
saklama ortamı.

DVD-Audio DVD üzerine yüksek ka-
liteli ses ve müzik kaydı yapılabi-
len sayısal ses kayıt ortamı. 

DVE res. s. İngilizce açılımı digital 
video effect olan, görüntünün yeni-
den boyutlandırılması, katlanması, 
açısal olarak döndürülmesi, yuvar-
lanması, kırpılması, küp yapılma-
sı ve benzeri birçok efekt olanağı 
sağlayan sistem. 

DVE geçiş res. s. Bir görüntüden baş-
ka bir görüntüye üç boyutlu efekt-
ler kullanılarak yapılan geçme, 
DME geçiş. 

DVI yay. t. İngilizce açılımı digital 
visual interface olan, bilgisayar ve 
yayın sistemlerinde görüntü aktarı-
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mı için kullanılan; D harfi ile sayı-
sal çalışan standardı, I harfi ile hem 
analog hem sayısal çalışan standar-
dı ve CE harfleri ile HDMI olarak 
bilinen standardı ifade eden sayısal 
görsel arabirim.

DVNR yay. t. İngilizce açılımı digital 
video noise reduction olan, sayısal 
görüntüdeki gürültüyü azaltmak 
için kullanılan teknik.

DVR yay. t. İngilizce açılımı digital 
video recorder olan; disk, USB 
bellek, hafıza kartı ve hard disk 
gibi elektronik ortamlara kayıt ya-
pabilen, set üstü ya da portatif her 
türlü kişisel ve profesyonel sayısal 
görüntü kaydedici.

DVTR yay. t. İngilizce açılımı digi-
tal video tape recorder olan, Diji-
tal Betacam, HDCAM, DVCPRO 
gibi formatları kullanan, görüntü 
ve sesi sayısal olarak bant üzerine 
kaydeden cihazların genel adı. 

dynamic range bk. dinamik aralık
dynamic range expander bk. dina-

mik aralık genişletici 
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early reflections bk. ilk yansımalar 
EARN İngilizce açılımı European 

Academic and Research Network 
olan, Avrupa kapsamındaki akade-
miler ve araştırma kurumları ara-
sındaki bilgisayar ağı.

easy rig Kameranın omuzda, elde ya 
da yere yakın pozisyonlarda rahat 
kullanımına olanak veren, kamera 
sarsıntısını azaltarak geniş hareket 
yeteneği sağlayan ve özel yelek 
kuşanılarak kullanılan kamera des-
tek sistemi.

EAV İngilizce açılımı end of active vi-
deo olan, SDI sayısal görüntü sis-
teminde senkronlama için kullanı-
lan ve aktif görüntü karesinin sonu 
olan sayısal veri sinyali.

EBC kam. İngilizce açılımı electron 
beam coating olan, lens yüzeyin-
den parlayan ışınların oluşturduğu 
görüntü bozulmalarını engelleye-
rek parlama ve gölgelenmeyi azal-
tan sistem.

EBM bk. Erovizyon Bağlantı Mer-
kezi

EBU bk. Avrupa Yayın Birliği 
EBU Academy bk. Avrupa Yayın 

Birliği Akademisi
e-bülten Kurumların duyurularını, 

yeniliklerini ve güncellemelerini 
e-posta yoluyla bildiren resmî bül-
ten. 

ECC bk. elektronik sinema kamerası
ECS kam. İngilizce açılımı extended 

clear scan olan, bir mönitör ya da 
televizyonun çekimini yaparken, 
kamera görüntüsünde yatay çizgi-
ler oluşmasını engellemek için kul-
lanılan örtücü hızı seçeneği.

EDAC konnektör Özellikle ses ci-
hazlarının giriş, çıkışlarında ve 
multicore uçlarında çok sayıda sin-
yalin bağlantısı için kullanılan vi-
dalı bir kilit mekanizmasına sahip 
bağlantı konnektörü.

e-dergi Elektronik ortamlar için tasar-
lanan, satışı ve yayımı ağ ortamın-
dan gerçekleşen, belirli sürelerle 
yayımlanan dergi.

e-devlet Vatandaşların devlet kurum-
larından kendileriyle ilgili bilgilere 
ağlar aracılığıyla erişebildiği, sor-
gulama, bildirim, ödeme gibi pek 
çok işlemi gerçekleştirebildiği İn-
ternet ortamı.

EDGE İngilizce açılımı enhanced data 
ratesfor GSM evolution olan, 3G 
teknolojisinden önce hızlı mobil 
bağlantı için kullanılan teknoloji.

EDH İngilizce açılımı error detection 
and handling olan, sayısal televiz-
yon teknolojisinde standart tanım-
lamadaki SDI sinyalinin içinde 
yerleşik hâlde kullanılan hata algı-
lama ve işleme protokolü. 

edit Elektronik sistemin yazılımsal ya 
da donanımsal olarak yeni kulla-
nım biçiminin oluşturulması için 
yapılan işlemler dizisi.

editoryal bağımsızlık Habercilerin, 
çalıştıkları kuruluşların sahipleri-
nin, yöneticilerinin ya da siyaseti 
ve ekonomiyi belirleyen kişi ve 
kurumların etkisi altında kalmadan 
haber üretebilmeleri.
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editoryal sorumluluk Programların 
içeriği ve seçimi, radyo ve televiz-
yon yayın hizmetlerinde bir yayın 
akış çizelgesi oluşturma, isteğe 
bağlı yayın hizmetlerinde ise ya-
pımların bir katalog içinde sunul-
masına ilişkin düzenleme ve kont-
rol yetkisine sahip olma. 

editör Metin dosyalarını düzenlemek 
ve metni istenildiği gibi biçimlen-
dirmek için tasarlanmış yazılım.

EEPROM İngilizce açılımı electri-
cally erasable programable read 
only memory olan, elektrik ile 
silinebilen ve tekrar yazılabilen 
EPROM.

efekt Televizyon ve radyo yapımla-
rında izleyiciyi etkilemek amacıy-
la fiziksel, analog ya da dijital tek-
nikler kullanılarak üretilen görsel, 
işitsel materyal ve her türlü uygu-
lama.

efekt geçiş Bir görüntüden başka bir 
görüntüye geçiş efektleri kullanıla-
rak yapılan geçme

efekt ışığı Genel sahne aydınlatmasın-
dan bağımsız olan, dekorun görsel 
etkisini artırmak amacıyla kullanı-
lan muhtelif aydınlatma ürünleri.

efekt ışık Görüntüye derinlik katmak, 
dekorun belirli bir bölümüne vurgu 
yapmak, fon rengini ayarlayarak 
konuya destek sağlamak amacıyla 
zemin ve arka planda kullanılan 
ışık kaynakları. 

efektif değer 1. Periyodik bir akım ya 
da gerilimin belirli bir süre içinde 
aynı ısıtma etkisi yapacak doğru 
akım ya da gerilime eşit olan değe-
ri. 2. Sinüsoidal akım ya da gerilim 
genliğinin karekök ikiye bölümüy-
le elde edilen değer.

efekt konsolu ses Film seslendirme 
ve radyo tiyatrosunda kullanılan, 

içinde hazır seslerin ve efektlerin 
yer aldığı bir klavye aracılığıyla 
kullanılan, günümüzde ise bilgi-
sayar donanım ve yazılımıyla ça-
lışan, seslerin görüntüye uygun 
zamanda ve şiddette verilmesini 
sağlayan sistem.

efekt kütüphanesi arş. Birçok efek-
tin bir arada bulunduğu ve genelde 
CD üzerinde satışa sunulan hazır 
efekt sesler. 

efekt mikrofonu Kaydedilecek ana 
ses dışındaki ortam seslerini almak 
için kullanılan mikrofon.

efekt ses Televizyon, radyo, sinema 
yapımları ve sahne sanatlarında 
konu, senaryo, metin, akış ve gö-
rüntüye uygun biçimde hazır kayıt 
ya da özel üretilen doğa, makine, 
trafik, ortam ve hayvan sesleri gibi 
ham ya da işlenmiş sesler.

effective radiated power bk. etkin ışı-
ma gücü

EF-Mount İngilizce açılımı elect-
ro focus olan, içindeki elektronik 
devre ve motor aracılığıyla oto-
matik netlik yapılmasını sağlayan 
lens, kamera lens yuvası ve bağ-
lantı standartlarından biri. 

EFP yap. İngilizce açılımı electronic 
field production olan, stüdyo dışında 
kapalı ya da açık alanda profesyonel 
yayın araçları ya da portatif cihaz-
larla ve uzman ekiple gerçekleştiri-
len her türlü televizyon yapımı. 

EFP kamera kam. Televizyon ya-
pımlarında çok kameralı stüdyo ve 
naklen yayın çalışmaları için ta-
sarlanan, ayarları bağlı olduğu ka-
mera kontrol ünitesince yapılan ve 
üzerinde kayıt ünitesi bulunmayan 
kamera türü.

efsane grup bk. efsane topluluk
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efsane program Adı, konusu, içeriği, 
sunucusu, sunuşu, görüntüsü, ses-
lendirmesi ya da müziği ile izle-
yicinin belleğinde yer eden, yıllar 
sonra bile saygıyla anılan ve değe-
rini yitirmeyen televizyon ve radyo 
programı. 

efsane şarkıcı Uzun yıllar ve kuşak-
lar boyunca popülerliğini koruyan; 
giyim, saç ve yaşam tarzı taklit 
edilen, geniş bir dinleyici kitlesine 
sahip olan ve müziği bıraktıktan 
sonra bile eserleri dinlenen, top-
lumların belleğinde yer edinerek 
adına fan kulüpler kurulan, kitap-
lar yazılıp filmler ve belgeseller 
çekilen şarkıcı. 

efsane topluluk Uzun yıllar ve ku-
şaklar boyunca popülerliğini koru-
yan; topluluk üyelerinin giyim, saç 
ve yaşam tarzı taklit edilen, geniş 
bir dinleyici kitlesine sahip olan ve 
müziği bıraktıktan sonra bile eser-
leri dinlenen, toplumların belleğin-
de yer edinerek adına fan kulüpler 
kurulan, kitaplar yazılıp filmler ve 
belgeseller çekilen topluluk, efsa-
ne grup. 

eğik çekim Kameranın optik ekseni 
merkezinde sağa ya da sola döndü-
rülmesiyle gerçekleştirilen çekim, 
dutch shot.

eğik çerçeve Kameranın yatay eksen 
üzerinde sağa ya da sola eğik ko-
numa getirilerek oluşturulan çerçe-
ve, dutch angle.

eğim Ekolayzer ve filtrelerde kesim 
frekansından itibaren bir oktavda 
kaç dB azaldığını gösteren eğri, 
slope.

eğitim filmi Kişisel, toplumsal ya da 
meslekî eğitim vermek amacıyla 
özel bir içerikte hazırlanmış film. 

eğitim masası Haber servisinde eği-
tim konularıyla ilgili haberleri ha-
zırlayan birim. 

eğitim programı Farklı yaş grupları 
ve cinsiyetlere göre değişik içe-
riklerde hazırlanan, bilgilendirme, 
kişisel ve toplumsal gelişim, hobi 
ve sağlık gibi konulara yer veren 
televizyon ve radyo yapımı türü. 

eğlence ile. Medya endüstrileri tara-
fından izleyiciye hoşça vakit geçir-
ten, izleyici çeken yapımlar olma-
ları açısından oldukça önemsenen, 
ancak sıklıkla kalitesiz içerik sun-
ma, yanlış bilinç aşılama ve tüke-
time yöneltme eleştirileriyle karşı 
karşıya kalan medya içeriklerinin 
genel adı. 

eğlence programı İçeriğinde müzik, 
sohbet, güldürü gibi ögelerin oldu-
ğu, genellikle stüdyoda gerçekleş-
tirilen televizyon ve radyo progra-
mı türü. 

eğretileme Niteliği bir gerçeklik 
düzleminden diğerine taşıyarak 
işleyen ve anlamı güçlendirmeye 
yarayan, bir sözcüğün alışılmış ve 
yaygın anlamı dışındaki kullanımı. 

EIA İngilizce açılımı Electronic In-
dustries Association olan, ABD’de 
ses ve görüntü standartlarını belir-
leyen kurum.

e-imza Islak imzayla aynı geçerliliğe 
sahip, imza sahibinin denetiminde 
olan, özel olarak oluşturulan, ge-
rektiğinde verilen yetkilendirme ile 
imza sahibinin kimliğinin tespitini 
sağlayan ve bir cihaz aracılığıyla 
elektronik ortamda atılan imza.

eject Kamera ve kayıt cihazlarında ka-
set, CD, DVD, SD-CF CARD gibi 
materyallerin kayıt yuvasından çı-
kartılma işlemi.
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ek bütçe Televizyon ve radyo yapım-
larında ön görülen bütçenin yetme-
mesi durumunda yapımın tamam-
lanabilmesi için fazladan kullanı-
lan bütçe. 

ek çekim Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımının çekimleri tamam-
landıktan sonra ortaya çıkan eksik-
lik, kopukluk ve boşluğu tamamla-
mak; teknik bir aksaklık nedeniyle 
bazı çekimleri yenilemek amacıyla 
ya da sonradan gereksinim olabile-
ceği düşünülerek gerçekleştirilen 
görüntülü ve sesli çekim.  

ekipman bk. teknik donanım
e-kitap 1. Elektronik ortamlar için 

tasarlanan, satışı ve yayımı ağ or-
tamından gerçekleştirilen kitap. 
2. Basım için tasarlanan içeriğin 
elektronik ortama aktarılmış hâli. 

ek kayıt Televizyon, radyo ve sinema 
yapımının kaydı tamamlandıktan 
sonra ortaya çıkan eksiklik, ko-
pukluk ve boşluğu tamamlamak; 
teknik bir aksaklık nedeniyle bazı 
çekimleri yenilemek amacıyla ya 
da sonradan gereksinim olabilece-
ği düşünülerek gerçekleştirilen gö-
rüntü ve ses kaydı.  

eko bk. yankı 
eko kutusu bk. çınlama kutusu 
ekolayzer 1. ses Çeşitli filtrelerin bir-

leştirilmesinden oluşan bir yapıyla 
istenilen ses frekans bölgelerinin 
kazancını ayarlamada kullanılan 
cihaz, EQ, equalizer. 2. yay. t. 
Sinyaldeki frekans genlikleri ve 
dengelerinin ayarlanmasına ola-
nak sağlayan aygıt. 3. ver. t. İletim 
yolunda frekansa bağlı olarak sin-
yalde meydana gelen bozulmaları 
düzelten devre. 

ekolayzing Ses sinyalinin frekans 
aralıkları düzeylerinin ekolayzer 
aracılığıyla ayarlanması. 

ekonomi haberi Ekonomi servisi ta-
rafından hazırlanan, gazetelerde 
ayrı bir sayfada, televizyonda ise 
haberin içinde ayrı bir bölüm ola-
rak sunulan borsa, bankacılık faali-
yetleri, finans ve yatırımlar gibi her 
türlü ekonomik gelişmeyi aktaran 
haber türü. 

ekonomi muhabiri Ekonomi haber-
lerini hazırlayıp güncel gelişmele-
ri aktaran, alanında uzmanlaşmış 
muhabir.

ekonomi programı Ekonomik ge-
lişmelerin ele alındığı; uzman 
konukların yorumlarıyla birlikte 
piyasa, döviz ve borsadaki güncel 
değişikliklerin değerlendirildiği; 
ekonomik politikaların tartışıldığı 
televizyon ve radyo programı türü. 

ekonomi servisi Televizyon, radyo ve 
yazılı basında ekonomi haberlerini 
derleyip yayına hazırlayan birim.

ekran Görüntü ya da alfanümerik şe-
kil gösterimi yapan elektronik ve 
fiziksel yapı.

ekrana getirmek mes. dili 1. Bir ko-
nuyu televizyon programında ele 
almak, ön plana çıkarmak. 2. Bir 
kişi, mekân ya da olayın görüntü-
sünü yayımlamak. 

ekran bağımlısı İletişim amacıyla 
kullanılan, televizyon, cep tele-
fonu, tablet, dizüstü ve masaüstü 
bilgisayar ekranından kopamayan, 
bilgilenme dışında oyun ve eğlen-
ce gibi amaçlarla sürekli ekran ba-
şında kalan, bu nedenle bedensel 
ve zihinsel bozulma risklerine de 
maruz kalan, genellikle çocuk, er-
gen ve genç kişi.  

ekran boyutu Ekranın bir köşesinden 
çapraz komşu köşesine olan uzun-
luğu.
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ekran duvarı set. t. Ekran modülle-
rinin bir araya getirilmesiyle oluş-
turulan, özel yazılım ve donanım 
desteğiyle görüntüyü tek ekran-
daymış gibi gösteren, genellikle 
sahnede arka planda kullanılan 
büyük boyutlu bileşik ekran, video 
wall.

ekran görüntüsü alma Bilgisayar ek-
ranındaki anlık görüntünün kopya-
sını alma, printscreen, screenshot.

ekran göstergesi Kamera vizörü, mo-
nitör, televizyon ve benzeri görün-
tü sistemlerinde kullanıcı tarafın-
dan yapılan ayar ve menü işlemle-
rinde bilgilerin ekrandaki görüntü 
üzerine bindirilerek gösterilmesini 
sağlayan işlev, on screeen display, 
OSD. 

ekranın kararması Televizyon yayı-
nına ara ya da son verilmesi; tek-
nik arızadan dolayı yayına video 
ve ses sinyalinin gönderilememesi. 

ekranlama mes. dili İletkeni ve taşı-
dığı bilgiyi dış etkenlerden ve gü-
rültüden korumak için çevresinin 
örgü biçimindeki malzeme ile sa-
rılması, blendaj.

ekran paralaksı  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu iki ayrı görüntünün ekranda 
ya da perdede birbirine olan ko-
numları ve uzaklıkları, screen pa-
rallax. 

ekran yüzü Televizyon kanalının 
kimliğini ve kurumsal değerlerini 
yansıtan, genellikle haber spikeri, 
ünlü sunucu ve yorumcu gibi ka-
nalın imajını temsil eden kişi.

ek sahne Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımının içeriğinde ya da an-
latımında eksiklik, kopukluk ya da 
boşluk oluştuğunda kullanılmak 
üzere ek olarak çekilen bölüm ya 
da sahne. 

elcik 1. Sistem kameralarında zoom 
ve netlik kontrolünü yapabilmeye 
olanak sağlayan, kamera pedes-
talinin kolları üzerinde takılı olan 
el kumandaları. 2. Omuz çekim-
lerinde kamerayı dengede tutmak 
ve zoom yapabilmek için sağ elle 
kavranan lens üzerindeki kulp.

electronic cinematography bk. elekt-
ronik sinemacılık 

electronic news gathering camera 
bk. ENG kamera

electronic shutter bk. elektronik ör-
tücü 

elektret mikrofon Yapı olarak kapa-
sitif mikrofonlara benzeyen ancak 
hârici bir gerilime gereksinim duy-
mayan mikrofon türü. 

elektrik akımı Elektrik yüklerinin 
gaz, sıvı ve katı cisimler üzerinden 
belli bir yönde ve oranda yer değiş-
tirmesi, current.

elektriksel uzunluk Herhangi bir 
mesafenin dalga boyu, derece ya 
da radyan olarak belirlenen etkin 
uzunluğu.

elektroakustik Fizik biliminin elekt-
rik ve akustik enerji ile ilgili olarak 
ses dalgalarının üretimini yayılı-
mını, kaydını, dönüştürülmesini, 
işlenmesini ve çoğaltılmasını ince-
leyen ve uygulayan dalı. 

elektromanyetik dalga ver. t. Elekt-
rik ve manyetik alan bileşenleri 
birbirine dik olan, boşlukta ışık hı-
zıyla yayılabilen ve zamana bağlı 
elektromanyetik enerjiyi taşıyan 
dalga.

elektromanyetik dalga kırılımı ver. 
t. Elektromanyetik dalganın bir or-
tamdan başka bir ortama geçerken 
doğrultu değiştirmesi.

elektromanyetik etki ver. t. Elektro-
manyetik yayınım yapan bir dona-
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nımın diğer bir donanıma ve çevre-
ye olan etkisi.

elektromanyetik girişim 1. ver. t. 
Aynı kaynaktan yayımlanan an-
cak değişik yayılma yollarını takip 
eden iki ya da daha fazla dalganın 
üst üste binmesiyle oluşan dalga-
nın sistemin performansında neden 
olduğu düşme, enterferans, inter-
ference. 2. Bir kaynaktan yayım-
lanan sinyal ya da sinyal harmo-
niklerinin diğer yayınları bozması, 
engellemesi. 

elektromanyetik spektrum ver. t. 
Uzayda yer alan tüm elektroman-
yetik yayınımın frekanslarına ve 
dalga boylarına göre sınıflandırıl-
ması, EMS.

elektromanyetik yayılım ver. t. Rad-
yo, televizyon, telsiz, cep telefonu, 
mikrodalga fırın gibi elektronik ci-
hazların kullandığı 0-300 GHz fre-
kans bölgesinde olan radyasyon.

elektron ışını Yüksek hızda ve aynı 
doğrultuda hareket eden elektron 
akımı.

elektronik 1. Elektron temeline da-
yanan, elektronla ilgili 2. Serbest 
elektronların etkisiyle oluşan olay-
ları inceleyen ve uygulayan bilim 
dalı.

elektronik anahtar Elektrik devresi-
ni açıp kapatmayı sağlayan, yük-
sek hızla çalışan düzenek.

elektronik arşiv satışı Arşiv mater-
yalinin İnternet üzerinden gerçek-
leştirilen satışı.

elektronik devre İçinde yarı iletken ve 
iletken eleman bulunduran devre.

elektronik flaş Yapay ve yardımcı 
aydınlatma kaynağı olarak kul-
lanılan, kondansatördeki elektrik 
enerjisinin gaz dolu bir tüpten ge-

çerken çıkardığı parlak ışığı üreten 
kaynak.

Elektronik Haberleşme Kanunu 
Türkiye’de elektronik haberleş-
me sektörünü düzenlemek, tüketi-
ci haklarını gözetmek, elektronik 
haberleşme hizmetini yaygınlaş-
tırmak, haberleşme alt yapısını ve 
hizmetlerini geliştirmek amacıyla 
2008 yılında çıkarılan 5809 sayılı 
Kanun. 

elektronik insan ile. Elektronik ileti-
şim araçları ve sosyal medya orta-
mının yarattığı kültüre göre davra-
nan insan tipolojisinin yeni hâli.

elektronik kamera Görüntüyü elekt-
ronik teknolojiyle oluşturan ve 
kaydeden kamera türü.

elektronik kimlik bilgisi Bilgisayar 
ya da elektronik haberleşme cihaz-
larına tek ve benzersiz olarak tah-
sis edilen kimlik tanımı, media ac-
cess control address, MAC adresi. 

elektronik örtücü kam. Kameralarda 
kullanılan ve pozlamayı tamamen 
elektronik olarak gerçekleştiren ör-
tücü sistem, electronic shutter.

elektronik posta bk. e-posta 
elektronik program rehberi Sayısal 

televizyon yayıncılığında kanal 
yayın akışı, program süresi, yayın 
saati ve içerik bilgilerini barındı-
ran ve uzaktan kumanda cihazı ile 
erişilen program veri rehberi, EPG, 
EPR.

elektronik ses Hoparlör, yükselteç, 
osilatör ve filtre devreleri aracılı-
ğıyla elektronik olarak üretilen ses.

elektronik sinemacılık Kaydın film 
yerine videokaset, disk, SSD gibi 
elektronik ortama yapıldığı ve 
buna uygun sistemin kullanıldığı 
elektronik sinemacılık, electronic 
cinematography.
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elektronik sinema kamerası 35 mm 
film kameraları temel alınarak ta-
sarlanan, görüntüyü oluşturma, 
kaydetme ve iletme işlemlerini 
elektronik olarak yapan sinema ka-
meraları. 

elektronik tilt Elektromanyetik dal-
gaları yerleşim yerlerine yoğun-
laştırmak amacıyla verilecek eğim 
derecesine göre anten branş fider 
boyları hesaplanarak yapılan işlem.  

elektronik vizör Kamera görüntüsü-
nün izlenebildiği ve denetlendiği 
küçük boyutlu elektronik ekran, 
EVF.

elektronik yayımcılık Elektronik 
olarak hazırlanmış kitap, dergi ve 
benzeri yayınların İnternet ortamı 
ya da elektronik cihazlar üzerinden 
okuyuculara ulaştırılması.

elektronik zarf jeneratörü ses Ço-
ğunlukla ses sentezleyen cihazlar-
da oluşturulan ses örneğinin baş-
langıç, gövde, tutma ve bırakış sü-
relerini ayarlayan sistem, ADRS.

elektrostatik yük bk. statik elektrik 
elektrot 1. Bir elektron tüpünde elekt-

ron ve iyonları toplayan ya da ya-
yan iletken. 2. Bir sıvı içinde akı-
mın geçmesini sağlayan iletken. 

elektroteknoloji Elektrik, elektronik 
ve buna bağlı teknolojilerin ortak 
adı. 

el işaretleri stü. ş. Televizyon prog-
ramında stüdyo şefinin program 
akışındaki bir ögenin başlaması, 
devam etmesi ya da bitmesini sağ-
lama, süre verme, alkışı başlatıp 
sonlandırma gibi amaçlarla yaptığı 
mesleki el ve kol işaretlerinin ta-
mamı. 

el kamerası 1. Hareketli ya da ayrın-
tı çekimler için elde kullanılabilen 

kamera. 2. Genellikle elle ya da ba-
sit aparatlar yardımıyla kullanılan, 
teknik kapasitesi sınırlı, küçük bo-
yutlu kamera türü, handycam. 

el mikrofonu El hareketlerinden kay-
naklanan gürültülerden etkilenme-
yecek biçimde elde kullanmak için 
tasarlanmış mikrofon türü.

e-mail  bk. e-posta
e-markalaşma bk. dijital markalaşma 
emfasiz Ses frekans bandında özel 

frekansları ya da alt frekans bant-
larını güçlendirme. 

emisyon 1. Isı ya da kuvvetli bir 
elektrik alan etkisiyle herhangi bir 
cisimden elektron elde edilmesi. 2. 
Fazla enerji alan atomun elektron 
bırakması. 3. Bir kaynaktan çıkan 
dalga yayılımı.

emisyon frekansı ver. t. Yayımlanan 
elektromanyetik dalganın frekansı.

Emmy Televizyon Ödülleri Kısa 
adı ATAS, İngilizce açılımı ise 
Academy of Television Arts and 
Sciences olan, ABD’deki Televiz-
yon Sanat ve Bilimleri Akademisi 
önderliğinde 1950’li yıllardan iti-
baren her yıl düzenlenen törenle 
televizyon yapımları için farklı ka-
tegorilerde dağıtılan ödüller. 

emniyet bandı Canlı yayımlanan bir 
programın yayınında herhangi bir 
nedenle sorun yaşanması olasılı-
ğında yayına verilmesi için yapım-
cı tarafından devamlılık stüdyosu-
na teslim edilen daha önce yayım-
lanmış bir bölüm, özet görüntüler 
ya da benzer içerikteki bir başka 
yapımın kayıtlı bulunduğu bant. 

E-Mount Lens, kamera lens yuvası ve 
mekanik bağlantı standartlarından 
biri.
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empedans Elektrik ve elektronik 
sistemlerde alternatif akıma karşı 
gösterilen direnç. 

empedans dönüştürücü Elektronik 
sistemlerde cihazların uyumlu ve 
doğru güçte çalışması için giriş/
çıkış bağlantılarında gereksinim 
duyulan empedansı dönüştüren 
aparat.

empedans köprüsü Empedans ölç-
mede kullanılan elektronik aygıt.

empedans transformatörü 1. En 
yüksek güç transferini sağlayan 
transformatör. 2. Empedans değe-
rini farklı bir değere çeviren trans-
formatör. 3. Dengeli devreyi den-
gesiz devreye uyumlu hâle getiren 
ya da tersini yapan transformatör.

empedans uydurma Yüke aktarıla-
cak gücün en yüksek olması için 
yük empedansı ile kaynak empe-
dansının birbirine eşitlenmesi. 

emprezaryo Klasik müzik, opera ve 
bale organizasyonlarını yürüten, 
sanatçı ve toplulukların turneleri-
ni düzenleyen, konser ve temsiller 
gerçekleştiren sanat organizatörü.

EMR metre İngilizce açılımı elect-
romagnetic radiation meter olan; 
televizyon, radyo ve baz istasyo-
nu vericilerinin, kablosuz ağların, 
yüksek gerilim hatlarının açık ve 
kapalı alanlarda oluşturduğu top-
lam elektromanyetik radyasyon 
düzeyini ölçen aygıt.

EMS bk. elektromanyetik spektrum
emülasyon Bir program ya da uygu-

lamanın bir başka program üzerin-
den kendi ortamının dışında kulla-
nılması. 

emülsiyon (I) mes. dili. Radyoda ses, 
özellikle de müzik kaydı için kul-
lanılan ifade. 

emülsiyon (II) Film şeridinin üzerin-
de bulunan ışığa duyarlı kimyasal 
yüzey. 

encode 1. Elektronik sinyalin belirli 
bir donanımsal ya da yazılımsal 
kodlayıcı ile sıkıştırma ve hata 
kurtarma algoritmasına göre kod-
lanması işlemi. 2. Bir veriyi sak-
lamak, kullanmak ya da iletmek 
amacıyla kodlama yöntemi kulla-
narak, verinin boyutunu küçültme 
ya da büyültme işlemi.

encoder Sinyal kodlama işlemini ya-
pan sistem.

encryption Sayısal yayınların şifre-
lenmesi işlemi.

end search bk. kayıt sonu arama 
en düşük aydınlatma Kamerada 

standartlara uygun kabul edilebilir 
görüntünün oluşabilmesi için gere-
ken en düşük düzeydeki ışık şidde-
ti, minimum illumination.

enformasyon ile. İşlendiğinde bilgiye 
dönüşme potansiyeli olan her türlü 
veri.

enformasyon kaybı ver. t. Kayıplı 
kodlama yöntemlerinin neden ol-
duğu veri kaybı.

enformasyon toplumu ile. Küresel-
leşmeyle önem kazanan, enfor-
masyonun işlenmesi, dağıtılması 
ve kullanılması etkinliklerinin ba-
şat bir kültürel, toplumsal ve eko-
nomik değere dönüştüğü toplum 
tasarımı. 

enfraruj kulaklık Ses iletiminde kı-
zılötesi dalgaları kullanan kablo-
suz kulaklık.

ENG (I) 1. İngilizce açılımı electronic 
news gathering olan, dış çekimler-
de kullanmak amacıyla tasarlanan, 
üzerinde ses ve görüntüyü kay-
deden bölüm bulunan, taşınabilir 
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profesyonel elektronik kamerala-
rın genel adı. 

ENG (II) Sistem kameralarında ka-
meramanın teknik yönetmen ve 
kamera kontrol ünitesiyle karşılıklı 
konuşmak için kullandığı interkom 
iletişim kanalı.

engineering setup menu bk. mühen-
dislik ayar menüsü 

enhanced definition TV (EDTV) 
480p ya da 576p ardışık tarama 
kullanan geliştirilmiş tanımlamalı 
sayısal televizyon standardı. 

enhance filter bk. geliştirici filtre 
enstantane bk. pozlama süresi 
enstrüman mikrofonu Ses almak 

için müzik enstrümanlarının en 
uygun yerlerine iliştirilebilecek bi-
çimde tasarlanmış ya da enstrüma-
na yönlendirilmiş mikrofon türü. 

entegrasyon Bir yazılım ve donanı-
mın diğer yazılım ve donanımla 
tümleştirilmesi.

entegre Mikroişlemci, bellek ya da 
grafik işlemcisi gibi tümleştirilmiş 
elektronik devre yongası.

entegre devre bk. tümdevre 
enter bk. ses efekt ve müzik kanal-

ları 
enter bant bk. ses efekt ve müzik ka-

nalları 
enterferans bk. elektromanyetik gi-

rişim
enterpolasyon 1. CCD’lerde oluşan 

ölü hücreleri aktif hâle getirmek 
için komşu hücrelerin örneklenme-
si işlemi. 2. CCD’lerde örnekleme 
yöntemiyle komşu hücrelerden 
bilgi alarak var olandan daha fazla 
yapay hücre sayısı elde edilmesi.

e-okul Kullanıcıların T.C. Millî Eği-
tim Bakanlığına bağlı okullar, bu 
okullardaki kayıtlı öğrencilere ve 

öğretmenlerle ilgili bilgilere erişe-
bildiği İnternet ortamı.

EP İngilizce açılımı extended play 
olan, videokasetlere daha düşük 
kalitede ancak daha uzun süreli 
kayıt yapabilmek için kullanılan 
teknik. 

EPG bk. elektronik program rehberi
epik film Genellikle kalabalık bir 

oyuncu kadrosu ve zengin dekor-
larla ülke ya da toplumların tari-
hinde önemli yer tutan kahraman-
ların mücadelelerini ve çoğunlukla 
iyi ile kötünün çatışmasını konu 
edinen film türü, destan filmi. 

epilog Tiyatro, sinema ve edebiyatta 
eserin finalinde genellikle başrol-
deki kişinin tüm soruların cevabını 
barındıran bir çözümleme yaptığı 
son anlatım. 

episod Tiyatro, sinema ve edebiyatta 
eserin birbirini izleyen ana bölüm-
lerinden her biri.

e-posta Yazışma, mektuplaşma ve 
dosya alışverişi gibi işlemlerin bil-
gisayar ortamından diğer İnternet 
kullanıcılarına aktarıldığı sayısal 
ileti, elektronik posta, e-mail. 

e-posta gönderme protokolü e-posta 
göndermek için sunucu ile istemci 
arasındaki iletişim biçimini belir-
leyen protokol. 

e-posta klasörü Kullanıcı tarafın-
dan e-posta iletilerini düzenlemek 
amacıyla oluşturulan klasör.

EPR bk. elektronik program rehberi
EPROM İngilizce açılımı erasable 

programable read only memory 
olan, genel olarak tüm elektronik 
donanımlarda ana yazılımın yük-
lendiği ve ışıkla silinip yazılabilen 
bellek. 

EQ bk. ekolayzer
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equalizer bk. ekolayzer
equivalent noise level bk. mikrofon 

dip gürültü seviyesi
erişim (I) bil. t. Bilgisayar ve mobil 

cihazlar aracılığıyla kablolu ya da 
kablosuz olarak ağa bağlanarak 
veri, yazılım, uygulama ve donanı-
ma ulaşma. 

erişim (II) ile. İletişim teknolojilerine 
ve kitle iletişim araçlarıyla dağıtı-
lan içeriklere ulaşabilme durumu.

erişim (III) Belirli bir zaman dilimin-
de bir televizyon kanalını en az bir 
dakika izleyen farklı izleyicilerin 
oranı, reach. 

erişim noktası Bir donanım ya da ağa 
kablosuz olarak erişimi sağlayan 
aygıt, access point. 

erişim sağlamak Bilgisayar ve mobil 
cihazlar aracılığıyla kablolu ya da 
kablosuz olarak ağa bağlanmak; 
ağdaki veri, yazılım, uygulama ve 
donanıma ulaşarak izleme, kopya-
lama ya da güncelleme yetkisi al-
mak. 

erişim zamanı Bilgisayarın belleğin-
deki bir veriyi bulmak ya da sonu-
ca ulaşmak için geçen zaman. 

erkek kahraman Olayların merke-
zinde bulunan, erkek kişiliğinin 
toplumsal yönünü, temel cinsiyet 
özelliklerini ve değerlerini temsil 
eden, genellikle güçlü erkek karak-
ter.

erkek karakter Öyküde önemli bir 
yere sahip olan, erkek kişiliğinin 
toplumsal yönünü ve değerlerini 
temsil eden karakter.  

erken final 1. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarındaki çözüm bö-
lümünün yeterince işlenmeden bi-
tirilmesi. 2. Yayınına son vermek 
üzere olan televizyon dizisinin çö-

züm bölümünün kısa sürede geçi-
lerek yapımın tamamlanması. 

erken kesme mes. dili Çok kameralı 
çekim sırasında kameralar ya da 
diğer görüntü kaynakları arasında 
kesme ile geçiş yapılırken, ekrana 
getirilecek görüntünün yönetmen 
ya da resim seçicinin hatası sonu-
cu planlanandan daha önce yayına 
verilmesi. 

Erovizyon Bağlantı Merkezi Çok 
kanallı televizyon kuruluşlarında 
yurtdışından Erovizyon merkezi 
şebekesinden yayın alan ve yayın 
ileten yayın koordinasyon merke-
zi, EBM.

ERP bk. etkin ışıma gücü
esas adam mes. dili Film, dizi ya da 

televizyon yapımında öykünün 
merkezinde bulunan, diğer karak-
terlerle sıkı ilişkide bulunan baskın 
ve güçlü erkek karakter.

esas kız mes. dili Film, dizi ya da te-
levizyon yapımında öykünün mer-
kezinde bulunan, en sık görünen, 
genellikle iyi karakter olan genç 
kadın kahraman için halk tarafın-
dan da kullanılan ifade.

esas oğlan mes. dili Film, dizi ya da 
televizyon yapımında öykünün 
merkezinde bulunan, en sık görü-
nen, genellikle iyi karakter olan 
genç erkek kahraman için halk ta-
rafından da kullanılan ifade.

eser Sahibinin özelliğini taşıyan, 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda belirtilen ilim ve ede-
biyat, müzik, güzel sanatlar ya da 
sinema gibi fikir ve sanat ürünleri, 
telif eser. 

eserin ruhu mes. dili Bir sanat ese-
rinin konusu, teması, tarzı, tavrı 
ve dili gibi ögeler nedeniyle sahip 



E

127

olduğu düşünülen, eseri değerli ve 
özgün kılan soyut varlık. 

eser sahibi 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda belirtilen ilim 
ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar 
ya da sinema gibi fikir ve sanat 
eserlerini meydana getiren kişi.

eser sahibinin hakları Eser sahibi-
nin eser üzerindeki mali ve manevi 
haklarının tümü. 

eser tescil belgesi Herhangi bir sine-
ma ve televizyon yapımının, baş-
vuru yapan kuruluşa ait olduğunu 
belgeleyen, yapımın kısa künyesi-
nin yer aldığı, T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından verilen 
resmî onay belgesi. 

eser türleri 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda belirtilen ilim 
ve edebiyat eserleri, güzel sanat 
eserleri, müzik eserleri ve sinema 
eserleri. 

establishing shot bk. giriş çekimi 
eşgürlük eğrisi Kulağın eşit şiddete 

sahip farklı frekanslardaki seslere 
karşı duyarlılık düzeylerini göste-
ren grafik.

eşikaltı mikrofonu Genellikle telli 
çalgıların ses tahtasına yapıştırı-
larak kullanılan, ses tahtasındaki 
titreşimler aracılığıyla sesi kayna-
ğından alan kristal mikrofon türü.

eşik bekçileri ile. Medya patronları, 
yöneticileri, haber editörleri, köşe 
yazarları gibi medya içeriklerini ve 
medyanın gündemini belirleyebi-
len etkili kişiler ya da gruplar. 

eşik düzeyi Ses dinamiğini değiştiren 
cihazlarda işlemin ses sinyalinin 
hangi düzeyinde devreye girece-
ğini gösteren ayarlanabilir değer, 
threshold.

eşleme 1. Televizyon ve sinema ya-
pımlarında teknik kurgu ya da ses 

kanallarını oluşturma aşamasında 
görüntü ile sesin eş zamanlı olma-
sını sağlama, senkron (I). 2. kur. 
Ses ile görüntüdeki ögeler arasın-
daki doğrusal uyumun sağlanması 
ya da anlamsal ilişkinin kurulması. 

eşleme işareti kam. Çok kameralı çe-
kimlerin kurgusunda eşlemeyi sağ-
lamak için bütün kameraların aynı 
anda kaydettiği klaket, el çırpma 
ya da lamba gibi işaretler, common 
marker.

eşlemeli kesme Kurguda bir görüntü-
nün ardından, kendisine görsel ya 
da içerik olarak benzeyen başka bir 
görüntüye kesme ile geçme.

eşlemsiz Aralarında eşleşme olmayan 
(ses, görüntü ya da ses kuşakları)

eşlenik gösterim  üç b. İzleyicilerin 
ekranda iç içe geçen farklı iki gö-
rüntüden kendi tercih ettiği birini, 
özel gözlükle ayrı ayrı izlemesine 
olanak sağlayan televizyon tekno-
lojisi, dual play.

eşlenik lens  üç b. Çifteli üç boyutlu 
çekim yapmak için geliştirilen tek 
bir gövde içinde birbiriyle senkron 
çalışan iki lensin oluşturduğu optik 
sistem, dual lens. 

eşlenmiş çift Teknik değerleri ve 
özellikleri birebir aynı olmak üzere 
üretilmiş cihaz ya da devre ikilisi, 
matched pair.

eşlenmiş planlar yön. Genellikle kar-
şılıklı konumdaki kişilerin çekim 
ölçeği, kamera yüksekliği, baş ve 
bakış boşluğu, arka plandaki dekor 
ve renkleri birbirine benzer yapıla-
rak gerçekleştirilen çekimler. 

eşlik İkili sayıların doğruluğunda kul-
lanılan kontrol yöntemi, parity.

eşlik biti Sayısal yayıncılıkta ve 
asenkron veri iletiminde hata dü-
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zeltme amacıyla veriye eklenen bit 
ya da bitler, parity bit. 

eşlik kontrolü İletişimde hatanın 
olup olmadığını tespit etmek ama-
cıyla bit grubunda bitlerin sayısını 
tek ya da çift yapmak için gruba bit 
ekleme, parity check.

eşpotansiyel bağlantı İletken parça-
lar arasındaki potansiyel farkları 
ortadan kaldırarak tüm noktaların 
aynı potansiyelde olmasını sağla-
yan bağlantı.

eş zamanlı yayın 1. Herhangi bir ya-
yının aynı medya hizmet sağlayıcı-
sına bağlı televizyon kanallarınca 
ya da farklı kuruluşların kanalları 
tarafından aynı anda yayımlanma-
sı. 2. Bir yapımın medya hizmet 
sağlayıcısına bağlı televizyon, 
radyo ve yeni medyada aynı anda 
yayımlanması. 3. Bir yapımın hem 
analog hem de sayısal olarak aynı 
anda iletimi. 

ethernet Bilgisayarlar arasında ağ 
oluşturmaya yarayan, MAC adres 
tabanlı çalışan veri iletim yöntemi.

etiket 1. İnternet üzerinde aranan bil-
gilerin bütününün bulunabilmesi 
için, ilgili dosyaya iliştirilen içe-
rikle ilgili anahtar sözcükler, tag. 
2. Twitter’da kullanıcıların mesaj-
ları sınıflandırmasını sağlayan ve 
mesajın hangi konuya ait olduğu-
nu gösteren sembol, hashtag#. 3. 
HTML komutlarına verilen ad.

etiketleme Sosyal medyada kullanıcı-
nın kendisinin paylaştığı ya da baş-
kasının yayımladığı bir fotoğrafa, 
o kişinin kim olduğunu belirtmek 
için adının eklenmesi.

etki ışığı Kameranın çerçevesindeki 
özel bir alanı vurgulamak için kul-
lanılan bölgesel ışık.

etkileşimli Kullanıcının içeriği seçe-
bildiği, değiştirebildiği, yönlen-
direbildiği, geri bildirimde bulu-
nabildiği (uygulama, sistem, araç 
vb.), interaktif.

etkileşimli sesli yanıt sistemi Bilgi-
sayar sistemlerine telefon üzerin-
den erişerek, telefon tuşları ya da 
sesli komutlar kullanarak banka, 
sigorta, belediye, sağlık, eğitim, 
e-ticaret gibi alanlarda etkileşim-
li işlem yapmayı sağlayan sistem, 
IVR.

etkileşimli TV İz leyici ile yayıncı 
kuruluş arasında karşılıklı veri ile-
tişimine olanak sağlayan sistem, 
Interaktif TV.

etkili piksel sayısı Kameralarda kul-
lanılan görüntü algılayıcılarındaki 
görüntüyü oluşturan hücre sayısı.

etkin ışıma gücü Anten kazancını ve-
rici çıkış gücüne katan antenin or-
tama yaydığı toplam güç, effective 
radiated power, ERP.

EURIMAGES bk. Avrupa Sinema 
Destek Fonu

European Broadcasting Union bk. 
Avrupa Yayın Birliği

European Cinema Support Fund bk. 
Avrupa Sinema Destek Fonu 

Eurovision Show Case Avrupa’da-
ki medya sektöründe profesyonel 
olarak çalışan yapımcı, yönetmen 
ve proje hazırlayanların fikirlerini, 
filmlerini paylaştığı ve meslektaş-
larıyla iletişim kurduğu, Avrupa 
Yayın Birliği tarafından da destek-
lenen platform.

Eurovision Şarkı Yarışması Avrupa 
Yayın Birliği üyesi ülkelerin ka-
tılımıyla her yıl mayıs ayında dü-
zenlenen, özgün şarkıların ülkeler 
adına yarıştığı, dereceye girenlerin 
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oylama sistemi ile belirlendiği, 
kamu hizmeti yayıncılarının tele-
vizyon kanallarında eş zamanlı ve 
canlı yayımlanan uluslararası şarkı 
yarışması.

Eutelsat Otuz adet jeosenkron uydu-
su ile dünya nüfusunun üçte ikisine 
ulaşan Avrupa uydu operatörü.

executive producer bk. yürütücü ya-
pımcı 

even line bk. çift satır 
EVF bk. elektronik vizör 
evrensel seri veri yolu Elektronik do-

nanımlarda veri transferini kolay-
laştırmak için tasarlanan ve çeşitli 
konnektör tipleri ile veri hızlarına 
sahip ara birim, USB.

evrensel uzaktan kumanda Kodla-
narak ya da programlanarak her 
türlü görüntü ve ses cihazını kont-
rol edebilen uzaktan kumanda.

evrişimli kodlama Giriş bitlerini iki 
ya da daha fazla bit gruplarından 
oluşan sembollere çeviren kodla-
yıcı.

ev sineması Sinemada film izleme ve 
dinleme ortamını evde yaratmak 
için geliştirilen büyük perde ya da 
ekran ile özel ses düzenine sahip 
sistem. 

expander bk. dinamik aralık geniş-
letici 

export bk. dışa aktarım 
exposure bk. pozlama
exposure meter bk. pozometre
ext. İngilizce external sözcüğünün  

kısaltması olan, harici bağlantı 
noktası.

extender bk. katlama 
eye convergence bk. içe gözdönümü 
eyecup bk. göz yuvası 
eyepiece extension bk. vizör uzatıcı 
ezber alma mes. dili Özellikle dizi ve 

filmlerin çekim setinde oyuncula-

rın tek başına, diğer oyuncularla 
ya da yönetim grubundan biri ile 
replikleri tekrarlama ve ezber taze-
leme çalışması. 

ezberi iyi olma Belleği güçlü olan 
oyuncunun, repliklerini tam ez-
berleyerek çekim setinde hatasız 
biçimde rolünü oynaması. 

ezberi olmama Çekimde aksaklık ve 
tekrar yaşanmasına neden olacak 
biçimde oyuncunun ya da sunucu-
nun repliklerini ya da sunuş sözle-
rini ezberlememe durumu.

ezberi tam olma Oyuncu ya da sunu-
cunun repliklerini ya da sunuş söz-
lerini tam olarak ezberlemesi ve 
çekimler sırasında performansını 
eksiksiz gerçekleştirmesi. 

ezber tazeleme mes. dili Oyuncu ya 
da sunucunun repliklerini ya da 
sunuş sözlerini hatırlama amacıyla 
çekim öncesi tekrarlaması.

ezber yapma Oyuncu ya da sunucu-
nun repliklerini ya da sunuş sözle-
rini tek başına, bir başka oyuncuy-
la ya da çekim ekibinden birinin 
yardımıyla ezberlemesi ve çekim 
öncesi ezberini tekrarlaması. 

EZ Focus Kameralarda netlik yap-
manın zor olduğu durumlarda kısa 
bir süre için diyaframı açarak alan 
derinliğini daraltıp netlik yapmayı 
kolaylaştıran sistem.
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F

facebook Kullanıcıların yazı ve gör-
selleri yayımlayabildiği, diğer kul-
lanıcıların bilgilerine erişebildiği, 
iletişim ve bilgi alışverişini amaç-
layan sosyal paylaşım ağı.

facetime iOS ve Mac OS X işletim 
sistemlerinde kullanılan yüz yüze 
görüşme uygulaması. 

fade in 1. Karanlıktan açılmaya baş-
layarak görüntünün istenilen süre-
de oluşması. 2. ses Ses düzeyinin 
istenilen sürede yükseltilmesi ve 
normal seviyesine çıkarılması. 

fade in-fade out bk. kararma açılma 
fade out 1. Görüntünün kararmaya 

başlaması ve giderek tamamen ka-
ranlık olması. 2. ses İstenilen süre 
içinde ses düzeyinin istenildiği ka-
dar azaltılması ya da sonlandırıl-
ması. 3. yay. t. Elektronik sinyalin 
zayıflatılarak sıfırlanması, soldu-
rulması ve karartılması işlemi. 

fader 1. ses Kanal girişine uygulanan 
ses sinyalinin çıkıştaki seviyesini 
ayarlayan donanım. 2. yay. t. Sin-
yal seviyesini sıfır ile maksimum 
arasında ayarlamaya yarayan po-
tansiyometre düzeneği ya da sa-
yısal sistemde yazılımsal olarak 
biçimlendirilen yapı. 3. ver. t. Ve-
riciyi antene ya da anteni alıcıya 
birleştiren iletken. 4. kam. Kame-
ralarda çekimin kararmadan açı-

larak başlamasını ve kararmayla 
bitmesini sağlayan özellik. 

fading bk. girişim 
fan kulüp Sanatçının kendisi, me-

najeri ya da hayranları tarafından 
oluşturulan, sanatçı hakkında gün-
cel bilgilerin yer aldığı, konser ve 
turne programlarının duyurulduğu 
bilgi paylaşım ağı. 

fantastik film Doğaüstü olayları ve 
güçleri, gerçeküstü karakterlerin 
maceralarını hayâli ortamlarda ma-
salsı biçimde anlatan film türü. 

fantom güç Kapasitif mikrofonların 
çalışması için gerekli olan ses mik-
seri ya da ayrı bir güç ünitesi tara-
fından sağlanan DC 11-48 volt ara-
lığındaki enerji, phantom power. 

fanzin Meraklıları tarafından hazır-
lanan, ticari olmayan, ucuz baskı 
teknikleriyle ya da fotokopiyle ço-
ğaltılıp sinemaseverlere ulaştırılan 
dergi.

FAQ bk. sıkça sorulan sorular
far-field monitor bk. uzak alan mo-

nitörü 
farksal frekans eşiği Kulak tarafın-

dan algılanabilecek en küçük fre-
kans değişimi. 

farksal şiddet eşiği Kulak tarafından 
algılanabilecek en küçük ses şidde-
ti değişimi.

fasat Televizyon dizileri ve sinemada 
özgün tasarım olarak üretilen ya da 
tarihi binaların ön cephesinin aslı-
na benzetilerek yapıldığı, yalnızca 
bir yüzü olan mimari dekor uygu-
laması. 

fast backward bk. hızlı geri sarma 
fast forward bk. hızlı ileri sarma 
faz 1. Sinüsoidal bir fonksiyonu belir-

leyen büyüklüklerden biri. 2. Sin-
yal ya da ses dalgalarının referans 
alınan zamana göre aldığı konum.
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faz açısı ver. t. Periyodik bir büyüklü-
ğün referans zamana göre uzaklığı-
nı belirten açı. 

faz ayarı Faz bozulmalarının bir refe-
ransa göre düzeltilmesi. 

faz çevirici Ses masalarında ses sin-
yalinin fazını 180 derece tersine 
çevirmek için kullanılan işlev.

faz demodülatörü ver. t. Faz modü-
leli taşıyıcıdan bilgi sinyalini elde 
eden devre.

faz distorsiyonu ver. t. Sinyaldeki 
frekans bileşenlerinin farklı hızlar-
da yayılması ya da doğrusal olma-
yan bir ortamdan geçmesi sonucu 
oluşan bozulma. 

faz düzeltici ver. t. Sinyaldeki frekans 
bileşenlerindeki faz kaymalarının 
doğrusal değişmesini sağlayan 
devre.

faz farkı ver. t. İki elektriksel büyük-
lük arasında oluşan zaman farkı ya 
da faz açısı.

faz gecikmesi ver. t. İşaretin her fre-
kans bileşeninde ortaya çıkan ge-
cikme miktarı.

faz karşılaştırıcı ver. t. Vericinin taşı-
yıcı frekansını sabitleştirmek ama-
cıyla taşıyıcı ile referans sinyalinin 
fazlarını karşılaştıran devre.

faz kayması ver. t. Periyodik bir sin-
yalin fazındaki değişme.

faz modülasyonu ver. t. Taşıyıcı fa-
zının bilgi sinyaline bağlı olarak 
değiştirilmesi.

faz tepkisi Frekansa bağlı olarak bir 
devrenin neden olduğu faz kayması. 

fb bk. hızlı geri sarma 
fb adjust bk. dip netlik ayarı
FC İngilizce açılımı fiber connector 

olan, bilginin optik olarak taşındığı 
fiber kablolarda sistemler arası veri 
aktarımını sağlayan bağlantı ucu. 

f değeri Lenslerde diyafram açıklık 
değeri, f number, f value. 

FEC İngilizce açılımı forward error 
correction olan, haberleşme sis-
temlerinde iletilen veri paketlerin-
de oluşan hatayı belirleyen ve dü-
zelten algoritma.

FED İngilizce açılımı field emission 
display olan, bilgisayar ve televiz-
yon ekranlarını düz ve daha ucuz 
üretmeye yarayan, çok ince iki 
cam tabaka arasında milyonlarca 
tekil ince yayıcı bulunduran ve her 
yayıcının aynı anda vakum boş-
luğundan fosfor tabakasına doğru 
elektron ateşlediği alan emisyonlu 
ekran.

feed bk. iletim frekansı
feedback bk. geri besleme (II)
feedback eliminator bk. akroşman 

engelleyici 
feedback signal bk. geri besleme sin-

yali
femme fatale Sinemanın başlangıç 

yıllarında ortaya çıkan, güzelliği 
ile erkekleri etkisi altına alan, cin-
sel cazibesini kullanarak erkeği 
ölüme kadar sürükleyen kötü kadın 
karakter. 

ferrit anten Özellikle AM alıcılarda 
kullanılan ve ferrit bir çubuk üze-
rine çok sargı ile elde edilen anten.

festival jürisi Her yıl düzenlenen ulu-
sal ve uluslararası festivallerde ya-
rışma filmlerini izleyip değerlendi-
ren, ödülleri veren, kültür ve sanat 
alanında isim yapmış kişilerden 
oluşan topluluk. 

ff bk. hızlı ileri sarma 
fıçı etkisi Kamera lensinde görüntü-

nün yanlara doğru genişleyip, fıçı 
biçiminde bombeleşmesiyle olu-
şan geniş açı bozulması, barrel 
distortion.
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FIPRESCI bk. Uluslararası Sinema 
Eleştirmenleri Federasyonu

FIPRESCI Ödülü Önemli uluslara-
rası film festivallerinde Uluslarara-
sı Sinema Eleştirmenleri Federas-
yonu tarafından verilen ödül. 

FIT İngilizce açılımı frame interline 
transfer olan, kameralarda görün-
tü algılayıcısı olarak kullanılan bir 
CCD türü.

fiber optik adaptör Fiber optik kab-
lo bağlantı noktalarında kullanılan 
dönüştürücü.

fiber optik kablo Çok miktarda veriyi 
uzun mesafelere taşıyabilen, veri-
leri elektrik yerine ışıkla ileten, or-
tasında cam nüvesi ve çevresinde 
plastik katmanlar bulunan geniş 
bantlı kablo türü.

fiction bk. kurmaca
fiction film bk. kurmaca film 
field bk. görüntü alanı
figure-of-8 mikrofon bk. ikiyönlü 

mikrofon
figüran Drama yapımlarında genel-

likle kalabalık sahnelerde ve söz-
süz rollerde kısa sürelerle görev 
alan kişi.

fikrî takip Habere konu olmuş belir-
li bir olayın devamının geleceğine 
yönelik açılımı öngörerek, o olay-
la ilgili yeni haberler yapma ya da 
haberin sonrasındaki gelişmeleri 
izleme. 

fiks kamera Çekim boyunca hiç hare-
ket etmeyen ve çerçevesi sabit olan 
kamera.

file kamerası File kullanılan voley-
bol, tenis, badminton gibi spor 
karşılaşmalarının çekimlerinde to-
pun fileyle teması olup olmadığını 
ya da file yakınındaki mücadeleyi 
göstermek için fileyi dar açıyla gö-
rüntüleyen kamera.

file transfer protokol bk. dosya ak-
tarma protokolü

fill çıkışı bk. dolgu çıkışı 
film 1. Gösterimi gerçekleşmek üzere 

hazırlanmış sinema ya da televiz-
yon yapımı. 2. Çekimi yapılmış 
her türlü görüntü. 3. Görüntünün 
üzerine kaydedilebildiği, ışığa du-
yarlı parçacık ve renk katmanla-
rından oluşan asetat tabanlı şerit, 
pelikül.

film afişi Filmin künyesinin ve öykü-
ye uygun görsellerin bir arada bu-
lunduğu, filme ilişkin ilk izlenimi 
sunan, izleyicinin dikkatini çekme-
yi amaçlayan grafik tasarım. 

film çantası Ham ya da çekim yapıl-
mış filmin taşıma ya da koruma 
amacıyla içine konulduğu, ışık ge-
çirmeyen siyah torba, metal kutu 
ya da çanta, black bag. 

Film d’Art 1900’lerin başında Fran-
sa’da ortaya çıkan, sinemanın ti-
yatroyu temel alması gerektiğini 
savunan; yazar, tiyatrocu ve oyun-
cuların öncülük ettiği, sinemanın 
bir sanat dalı olarak önemini vur-
gulayan sinema akımı. 

film dili mes. dili Sinemada konu ve 
öykünün her türlü görüntü, ses, 
metin ve müzik gibi ögelerle belir-
li ilke, yaklaşım ve teknikler çerçe-
vesinde sunulduğu özgün dil. 

filme almak 1. mes. dili Bir konunun 
ya da olayın kamera ile çekimini 
gerçekleştirmek. 2. Bir konuyu öy-
küleyerek sinematografik bir dille 
filme ya da belgesele dönüştürmek. 

film ekibi bk. çekim ekibi
film festivali Sinema sektörünün ge-

lişmesine öncülük etmek, ulusal 
ya da uluslararası ölçekte yeni 
yapımlara ve genç yönetmenlere 
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destek vermek, sanatçıları halkla 
buluşturmak için her yıl belirli bir 
dönemde düzenlenen sanatsal et-
kinlik. 

film formatı Film endüstrisinde kul-
lanılan 70 mm, 35 mm, 16 mm ve 
8 mm gibi film şeritlerinin geniş-
likleriyle ifade edilen görüntü bü-
yüklük standartları.

film hızı Filmin ışığa karşı olan du-
yarlılığı ve ışıktan etkilenme özel-
liği.

film hilesi mes. dili Optik, mekanik, 
kimyasal, sayısal ya da yazılımsal 
olarak gerçekleştirilen, gerçek gö-
rüntünün tamamında ya da bir bö-
lümündeki ögelerin bozulması, de-
ğiştirilmesi, çoğaltılması, silinmesi 
ya da üretilen sanal görüntülerin 
gerçek görüntülerle birleştirilme-
siyle izleyicide istenen algıyı oluş-
turmaya yönelik her türlü uygula-
ma, çekim hilesi. 

filmin dokusu mes. dili Filmin ren-
gi, kontrast ve diyafram değerleri, 
lensler, alan derinliği, efekt filtrele-
ri ve ışık tasarımı gibi ögelerle bü-
tüncül biçimde oluşturulan, yapım 
sonrası aşamada son hâlini alan fil-
me özgü görsel doku. 

filmin rengi mes. dili Bir sinema ya-
pımında film markası ve duyarlılı-
ğıyla ya da dijital kameranın renk 
seçenekleriyle temeli oluşturulan; 
filtre ve ışık ile güçlendirilen, set 
ve kostüm tasarımındaki renkler 
aracılığıyla vurgulanan, renk dü-
zeltme aşamasında son hâlini alan 
filme özgü renk. 

film kamerası Işığa duyarlı film şe-
ritleri üzerine görüntüyü kaydeden 
kamera.

film like gamma Sayısal görüntünün 
asetat tabanlı filmin rengine, doku-

suna ve kontrast yapısına benzer 
olmasını sağlayan sayısal ayarlar. 

film müziği Sinema ve televizyon 
filmleri için özel olarak bestelenen 
ya da düzenlenen müzik. 

Film Noir bk. Kara Film 
filmografi Yönetmen, yapımcı ya da 

oyuncunun görev aldığı filmlerin 
tamamının tarih sırasına göre oluş-
turulduğu liste. 

filmoloji Sinemayı bir sanat dalı ve 
bir toplumsal kavram olarak ele 
alıp inceleyen bilim dalı. 

film platosu 1. Temel düzeyde teknik 
desteğin sağlandığı, öyküdeki ka-
rakterlerin yaşadığı ya da sürekli 
kullandığı mekânlar için sabit set 
tasarımlarının kurulduğu, rahat ve 
ekonomik çalışma koşulları sunan, 
genellikle film ve dizi çekimlerinin 
gerçekleştirildiği kapalı mekân, 
plato. 2. Film ve dizi çekimlerin-
de kullanmak üzere boya, tadilat, 
ışık ve dekorasyon düzenlemesinin 
yapıldığı sokak, meydan, dükkân, 
ev gibi açık ya da kapalı gerçek 
mekân. 

film prodüktörü bk. film yapımcısı
film restorasyonu bk. görüntü resto-

rasyonu
film score bk. film müziği 
film seçkisi Aynı yönetmenin film-

lerinden derlenen ya da belirli bir 
tema çerçevesinde birden fazla 
yönetmenin filmleri arasından se-
çilen, belirli bir tarih ve yerde ger-
çekleştirilen etkinliklerde gösteril-
mek üzere oluşturulan film kümesi.  

filmsel uzay Öyküye ve anlatım di-
line bağlı olarak kurgu ve çekim 
teknikleri aracılığıyla yaratılan, ki-
şiler, nesneler, mekânlar ve ortam-
lar arasındaki ilişkilerle kurulan, 
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gerçek ya da gerçeküstü olan filme 
özgü uzam. 

filmsel zaman Öykü ve anlatım di-
line bağlı olarak kurgu ve çekim 
teknikleri aracılığıyla yaratılan, 
gerçek zamandan daha kısa ya da 
daha uzun biçimde olan filme özgü 
zaman. 

film senaryosu bk. senaryo
film seslendirme bk. seslendirme 
film sıkışması Film şeridinin kamera 

mekanizması içinde bir bölüme sı-
kışarak dönüşünün durması.

film şarjı Pozlanmış filmin kame-
ra magazininden çıkarılıp, yerine 
yeni ham filmin takılması.

film şarj torbası Kamera magazini ve 
ham film kutusunun içine koyula-
rak pozlanmış film şeridini çıkarma 
ve yerine ham film takma işleminin 
yapıldığı, iki elin girebileceği bi-
çimde tasarlanan ışık geçirmeyen 
kumaş çanta, changing bag. 

film tarayıcı 16 mm ve 35 mm forma-
tında negatif ya da pozitif filmleri 
yüksek çözünürlükte tarayarak sa-
yısal veriye dönüştüren cihaz. 

film yanması 1. Aşırı pozlama ya da 
kaza sonucu ham filmin tamamının 
ya da bir bölümünün ışık alarak 
görüntü oluşamayacak ya da filmin 
kullanılamayacak duruma gelmesi. 
2. Filmin gösterimi sırasında pro-
jeksiyon makinesinde oluşan tek-
nik aksaklık yüzünden film maka-
rasının dönmemesi sonucu güçlü 
lamba ışığının yaydığı ısı nedeniy-
le filmin yanarak bozulması.  

film yapımcısı Sinema filmi için öz-
gün, uyarlama ya da çeviri senar-
yoyu hazırlatan ya da hazır senar-
yonun telif haklarını devralan, fi-
nansı sağlayan ya da bulan, yapım 

ve yönetim ekibinin başat kişileri-
ni, önemli rollerin oyuncu seçimi-
ni yürüterek başrol oyuncularını 
belirleyen; çekim yeri ve zamanını 
saptayan, yapım öncesi hazırlık, 
çekim, yapım sonrası, tanıtım, pa-
zarlama ve gösterim süreçleri ile 
ilgili stratejik kararları veren; ya-
pımın idari, mali ve hukuki süreç-
lerinden sorumlu olan, filmin mali 
haklarını elinde bulunduran, film-
lerin dışalım ve dışsatımını yapan, 
kendi adına ya da şirket adına çalı-
şan kişi, film prodüktörü. 

film yazıcı Sayısal görüntü ve ses ve-
risini optik hâle getirerek film şeri-
dine kaydeden cihaz. 

filter bk. filtre 
filter trays bk. filtre kızağı 
filtre (I) 1. ışık Işığın renk, lüks, kel-

vin ve polarizasyonunu kontrol et-
mek amacıyla ışık kaynağının önü-
ne takılan cam ya da jelatinden ya-
pılan dönüştürücü aksesuar, filter. 
2. kam. Elektronik kameralarda 
gövde içinde bulunan ya da kame-
ra lensleri önüne takılan; renk de-
ğiştirmek, ışık düzeyini düşürmek 
ya da görüntü efekti vermek için 
kullanılan optik malzeme. 

filtre (II) ses Alçak, yüksek ya da bel-
li bir frekans aralığındaki sesleri 
kesen, geçiren ya da kısmen engel-
leyen donanım. 

filtre (III) kur. Kurguda görüntü ya da 
sesleri düzeltmeye, değiştirmeye 
yönelik kullanılan her türlü işlem. 

filtre (IV) 1. ver. t. Temel bant, RF 
sinyalleri ve elektromanyetik dal-
gaların içerdiği frekansları seçen 
ya da bastıran devre. 2. ver. t. Bir 
sinyalin frekans spektrumunu bi-
çimlendiren ve istenen özelliklere 
göre değiştiren sistem. 
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filtre faktörü Özellikle ND filtrelerde 
geçiş sonrası ışık azaltması mikta-
rının 2x, 4x ve 8x gibi oran değer-
leriyle derecelendirilmesi. 

filtre iletim bandı ver. t. Zayıflamanın 
ihmal edilebileceği frekans bandı.

filtre kızağı kam. Lenslerin önünde 
kullanılan filtrelerin takıldığı me-
kanik aksam, filter trays.

filtre tekeri Elektronik kameralarda 
uygun filtre seçimi için üzerinde 
ND ve CC filtreleri olan, dönebilen 
disk şeklindeki mekanizma.

filtre zayıflatması Bir sinyalin filtre-
den geçerken uğradığı kayıp.

final bölümü 1. Dizi hâlinde hazırla-
nan televizyon ve radyo yapımının 
yayımlanan son bölümü. 2. Tele-
vizyon, radyo ve sinema yapımın-
da öykünün ya da anlatının çözü-
me ulaştığı son bölüm. 

final çekimi 1. Yapımın tamamlan-
ması için en son sahnenin çekimi 
2. Öykünün çözüme kavuştuğu 
son sahnenin çekimi. 3. Yapımda 
yer alan sanatçı ve konukların aynı 
anda sahnede yer aldığı, kapanışın 
coşkulu ve eğlenceli biçimde ya-
pıldığı son bölümün çekimi. 

final sahnesi Öykünün çözüme ka-
vuştuğu, olayın sonuçlandığı an ya 
da yapımın bitiş anı.  

final sezonu Birden çok sezon süren 
televizyon dizisinin son kez ya-
yımlandığı sezon. 

finansör Televizyon ve sinema ya-
pımlarının gerçekleşmesi için 
maddi kaynak sağlayan, genellikle 
adı ön plana çıkmayan kişi ya da 
kurum. 

firewall bk. güvenlik duvarı
firewire bk. IEEE 1394 arabirimi 
firmware bk. donanım yazılımı 

Fischer konnektör Sistem kamerala-
rında ve radyo link sistemlerinde 
kullanılan triaks kablolar için uy-
gun konnektör tipi. 

FİYAB (Film Yapımcıları Meslek 
Birliği) Sinema, televizyon ve bel-
gesel film sektörünün gelişmesini 
sağlamayı, üyesi bulunan eser sa-
hiplerinin haklarını korumayı ve 
tanıtmayı amaçlayan 2005 yılında 
Ankara’da kurulan meslek birliği. 

fiziksel arşiv materyali Değişik for-
matlardaki video, ses bandı ya da 
film gibi fiziksel taşıyıcılar içinde 
saklanmakta olan arşiv niteliğine 
sahip görsel ve işitsel materyaller.

fiziksel katman Bit aktarımı için fi-
ziksel bağlantıların kurulması ve 
kullanılmasını sağlayan OSI kat-
manı.

fiziksel taşıyıcılar İçeriğinde ses ve 
video kayıtları bulundurabilen dar 
bant, sep-mag, 16 mm ve 35mm 
film, 1 inç, 2 inç, U-Matic, Digi-
beta, D3, Analog SP, HDCAM, 
XDCAM gibi stüdyo tipi mekanik, 
optik ve manyetik video ve ses ta-
şıyıcıları.

F konnektör Uydu alıcılarında ve RF 
sistemlerinde kullanılan koaksiyel 
kabloların ucuna takılan konnektör.

flag bk. bayrak 
flaman Tungsten elementinden yapı-

lan, elektrik enerjisini ısı enerjisine 
dönüştürerek ışık üreten, iç direnci 
çok yüksek sarmal tel.

flange back adjust bk. dip netlik ayarı
flange back distance bk. dip netlik 

mesafesi
flange focus bk. dip netlik
flanger Geciktirilmiş sesin modülas-

yonla ana ses üzerine bindirilme-
siyle elde edilen, sese dalgalanma 
etkisi veren ses efekt türü.
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flare bk. parıltı 
flare ayarı bk. parlama ayarı 
flare compensation bk. parıltı denge-

leme 
flash Vektör tabanlı ağ ve animasyon 

alt yapısı. 
flashback bk. geriye dönüş
flash forward bk. ileriye atlayış
flaş (I) Çok kısa süreli ve güçlü ışık 

kaynağı.
flaş (II) Haberin temel içeriğinin yer 

aldığı, televizyon için hazırlanan 
haberlerde spikerin okuduğu ilk 
paragraf. 

flaş geçiş Kurguda belirli bir etki ya-
ratmak ya da sıçramaları önlemek 
amacıyla iki görüntü arasına konu-
lan, birkaç kareden oluşan, beyaz 
ya da renkli geçiş efekti.

flaş haber Olağan dışı gelişen, bek-
lenmeyen, ilgi çeken ve yayın akı-
şında öncelik kazanan, “flaş” ya da 
“flaş haber” yazısıyla yayına veri-
len haber. 

flat bk. düz ses 
fleman Bir elektron tüpünde ısıtılan 

ve elektron yayan bölüm. 
fleman akımı Flemanı ısıtmak için 

gerekli olan akım.
flesh tone bk. ten rengi ayarı 
flexible LED bk. kavisli LED
flicker bk. kırpışma
flickerless Televizyon ya da monitör-

deki görüntüyü kamerayla kayde-
derken görüntüde yatay çizgilerin 
oluşmaması.

flicker reduction function bk. kırpış-
ma önleyici 

flip-flop Sayısal ortamda bir görüntü-
nün konumunu yatay ya da düşey 
olarak ters yönde değiştirme.

floating room bk. yüzer oda
floating window bk. yüzer pencere

flood bk. ışığı dağıtmak
floresan lamba Elektrik enerjisi ile 

cıva buharını tetikleyerek ışık elde 
edilen, iç yüzeyi parlak floresan 
maddeyle kaplı cam tüp.

flowmeter Bir borudaki akışkanın akış 
oranını ölçen ya da bununla ilgili 
bir çıkış sinyali veren aygıt. 

flu Kameranın titremesi, çekimi ya-
pılan kişi ya da nesnenin hareket 
etmesi ya da netlik ayarının yapı-
lamaması gibi nedenlerle istenme-
den oluşan ya da anlatım dili gereği 
istenerek oluşturulan net olmayan 
bulanık görüntü, blur.

fludan gelme mes. dili Televizyon ve 
sinema yapımlarında sıkça kullanı-
lan, görüntünün bulanık iken gide-
rek netleştiği geçiş yöntemi.

fluid head bk. akışkan kafa 
flulaşmak Anlatım dili gereği ya da 

farklı bir görüntü biçimi yaratmak 
amacıyla kamera netliğinin bilinçli 
olarak bozulması. 

flutter bk. yüksek devir bozulması
flux Manyetik alandaki akı yoğunlu-

ğunu ifade eden birim. 
fluya düşme mes. dili Çekim sırasında 

kameramanın ya da netliği yapan 
asistanın çerçevedeki hareketi iz-
lerken netliğe hâkim olamaması so-
nucu görüntünün bulanıklaşması. 

fluya gitme mes. dili Televizyon ve 
sinema yapımlarında sıkça kulla-
nılan, görüntünün net iken giderek 
bulanıklaştığı geçiş yöntemi. 

FLV İngilizce açılımı flash video 
olan, flash alt yapısı ile oluşturulan 
video uzantısı. 

flyaway uplink Uçak ile uzun mesa-
feli yerlere nakledilmesi ve kuru-
lumu pratik olan portatif uplink 
donanımı. 
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flycam 1. Genellikle hafif ve küçük 
kameralarla titreşimsiz çekim yap-
mak için tasarlanan, kameranın 
dengelenmiş bir elcik yardımıyla 
taşınıp yönlendirildiği yeleksiz ve 
kolsuz kamera dengeleme sistemi. 
2. Genellikle çok yüksekten takip 
çekimleri için kullanılan, iki yük-
sek nokta arasına gerilmiş tel üze-
rinde kayarak hareket eden kamera 
destek sistemi. 3. Üzerine takılan 
kamera sayesinde havadan video 
ve fotoğraf çekimi yapmak için ta-
sarlanan, uzaktan kumanda sistemi 
ile yönlendirilen multicopter, mo-
del helikopter ve uçak gibi araçlar.  

FM bk. frekans modülasyonu
FM anteni Yarım dalga boyunda 88-

108 MHz frekans aralığında kul-
lanılan, direkt ve yerden yansıyan 
elektromanyetik dalgaları üretecek 
yükseklikteki bir kule üzerine di-
key olarak konumlandırılan ve orta 
kısmından beslenen anten. 

FM bandı 88-108 MHz bandını kap-
sayan frekans aralığı.

F-Mount Lens, kamera lens yuvası ve 
mekanik bağlantı standartlarından 
biri.

FM verici Ses sinyallerini radyo fre-
kans dalgası yoluyla FM modülas-
yonlu olarak yayımlayan cihaz. 

f number bk. f değeri
focal cloud bk. odak kümesi 
focal plane bk. odak düzlemi 
focus bk. netlik
focus asist bk. netlik yardımcı gös-

tergesi
focus breathing bk. lens soluması
focus curve bk. netlik eğrisi
focus grip bk. netlik elciği
focus indicator bk. netlik göstergesi
focus mark bk. netlik işareti
focus pattern bk. netlik kartı 

focus peaking bk. netlik vurgulayıcı 
focus puller bk. odaklayıcı
fog proof filter bk. buğu önleyici filtre 
folder bk. klasör
foley Televizyon ve sinema yapımla-

rının çekimi sırasında kaydedile-
meyen ya da kaydedilse bile kali-
te olarak yeterli bulunmayan ses 
efektlerinin yapım sonrası aşama-
da stüdyoda görüntüyü esas alarak 
yeniden üretilmesi ya da oyuncula-
rın hareketleri taklit edilerek sesle-
rin kaydedilmesi.

follow focus bk. netlik takibi
follow focus asistant bk. odaklayıcı
fon set t. Televizyon set tasarımına 

derinlik katmak, boyut kazandır-
mak, desteklemek için kullanılan 
perde, resim, grafik gibi malzeme-
lerden oluşan arka plan.

fon gürültüsü 1. ses Televizyon ve 
radyo yayımcılığında asıl sesin dı-
şında duyulabilir düzeyde olan ya 
da asıl sesin anlaşılmasını güçleşti-
ren; çevreden, cihazlardan ve kayıt 
ortamından gelen istenmeyen ses. 
2. ver. t. Sinyalden bağımsız olan 
alıcıdaki toplam gürültü.

fon ışığı yapmak Sahnenin ya da de-
korun arkada kalan bölümünü or-
taya çıkarmak, arka planın ışığını 
belirginleştirmek ve görüntüye de-
rinlik katmak amacıyla ışığı tasar-
layıp uygulamak.

fon müziği Televizyon, radyo ve si-
nema yapımlarında tek başına ya 
da konuşma, seslendirme ve doğal 
ses ile birlikte mikslenerek yayım-
lanan müzik. 

fonogram Bir icrada yer alan seslerin 
veya diğer seslerin ya da ses tem-
sillerinin tespit edildiği ses taşıyı-
cı, plak, bant, kaset, CD gibi fiziki 
ortam. 
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fon perdesi Dekorun arka kısmında 
bulunan ve setin tamamını kapla-
yan, genellikle tek renkten oluşan 
büyük perde. 

font Bilgisayarda ya da letraset ka-
taloglarındaki farklı harf karakter 
grupları ve yazı tipleri.

formant ses Akustik enstrümanların 
fiziksel yapısına, büyüklüğüne ve 
biçimine göre oluşturduğu sabit 
rezonans.

format 1. Akış, sunuş, metin, anlatım, 
müzik, ışık, reji gibi ögelerin belir-
li bir bütünlük ve tutarlılık içinde 
her bölümde aynı biçimde ortaya 
konulduğu televizyon ve radyo 
programının ana yapısı. 2. Ses, gö-
rüntü ve kayıt materyallerinin tek-
nik olarak standartlarını belirleyen 
yapı. 3. Kayıt ortamı türü. 4. bk. 
çerçeve oranı

formatlama bk. biçimlendirme 
forum 1. yap. Sunucu ya da modera-

tör tarafından yönetilen, belirli bir 
konu çerçevesinde farklı kesim-
lerden temsilcilerin konuşma ve 
tartışmalarını içeren televizyon ve 
radyo yapımı. 2. bil. t. Kullanıcıla-
rın ağ üzerinden her türlü konuyu 
tartışabildikleri ortam.

forward error correction İletim ağın-
da ileriye doğru hata düzeltme, 
FEC.

forward kuplör Giden sinyal gücünü 
örneklemek için kullanılan kuplör.

fosfor saturasyonu Fosfor tabakası-
nın doygunluğa ulaşarak belirli bir 
seviyenin üzerinde ışık veremeye-
cek duruma gelmesi. 

FOSS İngilizce açılımı free and open 
source software olan, her kulla-
nıcının ücretsiz kullanabildiği ve 
kaynak kodunu görebildiği yazılım 
türü. 

fotodiyot Işık şiddetine göre ters akı-
mı değişkenlik gösteren diyot. 

foto-elektrik Işıkla üretilen elektrik 
sinyali.

fotoğraf Yunancada “ışıkla yazmak” 
anlamındaki photos ve graphe 
sözcüklerinin bileşiminden doğan, 
film ya da sensör gibi ışığa duyar-
lı yüzeylere kamera ve mercekler 
aracılığıyla düşürülen, kimyasal ya 
da sayısal işlemler sonucunda sa-
bitlenen anlık görüntü. 

fotoğraf arşivi Yayınlarda kullanılan, 
yapımlar için çekilen ve çeşitli ku-
rumsal arşiv ya da kişisel koleksi-
yonlardan devranılan basılı fotoğ-
raf, negatif ve pozitif filmlerden ve 
dijital görüntülerden oluşan görsel 
arşiv.

fotoğrafçı Ticari bir uğraş, sanatsal 
ya da hobi amaçlı olarak fotoğraf 
çeken kişi.

fotoğraf editörü hab. Foto muhabir-
lerinden gelen fotoğrafları haberin 
içeriğine uygun olarak seçip, de-
ğerlendiren ve yayına hazırlayan 
kişi. 

fotoğraflı haber hab. Metin ile birlik-
te içeriğinde görsel kaynak olarak 
fotoğraf da bulunan haber.

fotoğraf sanatçısı Fotoğrafı sanatsal 
bir disiplin olarak yorumlayan, iş-
lediği konu ve kavramları fotoğraf 
görüntüsüne dönüştürerek sergile-
yen ya da yayınlar aracılığıyla iz-
leyiciye ulaşan kişi. 

fotoğraf servisi hab. Haber servisin-
de fotoğraf çekiminden, çekilen 
fotoğrafların düzenlenmesinden ve 
arşivlenmesinden sorumlu birim.

fotojenik olma Kişinin kamera ya da 
fotoğraf makinesiyle görüntülendi-
ğinde, çıplak gözle algılandığından 
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daha etkileyici, çekici ve güzel gö-
rünmesi. 

fotokapan Genellikle belgesellerde 
yaban hayvanlarının çekimi için 
kullanılan, doğal ortamlara gizle-
nerek yerleştirilen, hareket eden 
bir canlı algıladığında fotoğrafını 
çeken, housing gibi özel bir dona-
nım sayesinde yağmur ve benzeri 
dış etkenlere karşı korunaklı, ha-
rekete duyarlı algılayıcı, fotoğraf 
makinesi, güç kaynağı ve ışıktan 
oluşan çekim düzeneği. 

fotomontaj Medyada eğlence ve poli-
tik eleştiri amacıyla orijinal fotoğ-
rafın yeniden düzenlenmesi, birden 
çok fotoğrafın bir araya getirilmesi 
işlemi. 

foto muhabiri Haber değeri taşıyan 
olayların ve kişilerin fotoğrafını 
çeken, gerektiğinde haber metnini 
de yazarak haber servisine ileten 
kişi. 

Fourier analizi Karmaşık bir elektro-
manyetik dalgadaki harmonik bile-
şenlerin matematiksel hesaplama 
ya da dalga analizörü ölçü aletiyle 
belirlenmesi.

Foveon X3 Dijital fotoğraf makine-
lerinde görüntü renklerini Bayer 
filtresinden farklı bir teknik kul-
lanarak oluşturan bir CMOS türü 
görüntü algılayıcı. 

FPGA İngilizce açılımı field prog-
ramable gate array olan, sayısal 
elektronik donanımların kullanım 
alanlarında ihtiyaca göre sahada 
programlanmasına olanak sağla-
yan entegre devre.

fps bk. frame per second 
fragman Televizyon ve sinemada, ta-

nıtım için yapımın en etkili sahne-
lerinden oluşturulan, izleyicide ilgi 
ve istek uyandırmak için müzik, 

görsel efekt ve hızlı bir kurguyla 
hazırlanan kısa süreli yapım ya da 
yayın materyali, trailer. 

frame Görüntüyü oluşturan her bir 
kare.

frame by frame bk. kare kare
frame compatible 3D bk. çerçeve 

uyumlu 3B
frame per second Televizyon ve si-

nemada bir saniyede çekilen ya da 
gösterilen kare sayısı. 

frame rate bk. çerçeve hızı
frame recording function bk. tek 

kare işlevi 
frame relay Sayısal ağlar üzerinden 

verilerin yüksek hızlarda iletil-
mesini sağlayan iletim teknolojisi 
standardı.

frame sequential bk. ardışık kare 
frame store Resim mikserinde ya da 

dijital görüntü efekt donanımında 
görüntü karesini çeşitli amaçlarla 
tekrar kullanım için saklayan bel-
lek birimi.

frame synchronizer (FS) Referans 
girişi bulunmayan donanımlardan 
alınan ya da sistemde senkron ol-
mayan asenkron görüntünün sis-
temdeki diğer görüntülerle senkron 
hâle getirilmesi için kullanılan do-
nanım. 

framing preset button bk. çerçeve 
hafızası 

Fransız Yeni Dalga Sineması 1950’li 
ve 1960’lı yıllarda Fransa’da orta-
ya çıkan, stüdyoda büyük bütçeler-
le çekilen ana akım sinema anlayı-
şını reddeden yönetmenlerin öncü-
lük ettiği, kamerayı sokağa çıkarıp 
hayatın içinden öyküleri anlatan 
sinema akımı. 

Frazier lens Makrodan sonsuza ka-
dar net alan derinliği olan, döner 
prizma sistemi sayesinde normal 
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kamera lensinin ulaşamayacağı 
noktalardan çekim yapabilmeyi 
sağlayan lens ve optik sistem.

FRC İngilizce açılımı frame rate con-
vertion olan, görüntü kare hızının 
saniyede 30 kareden 25 kareye ya 
da 24 kareden 30 kareye çevrilme-
si gibi değişik yayın standartlarına 
ve sistemlere dönüştürülmesi.

free space propagation bk. boşlukta 
yayılım 

free to air bk. FTA uydu alıcı 
freeware bk. ücretsiz yazılım
freeze bk. sabitleme 
frekans Birim zamandaki titreşim sa-

yısı.
frekans aralığı 1. İki frekans değeri 

arasında kalan bölüm. 2. ses Bir ci-
hazın ses alma, işleme, kayıt ve ile-
tim sürecinde ses frekans bandında 
kapsadığı bölge. 

frekans bandı ver. t. Elektronik sin-
yallerin iletimi için frekans spekt-
rumunda tahsis edilen frekans ara-
lığı.

frekans bölme Çıkış frekansını iste-
nilen oranda bölme işlemi.

frekans bölmeli çoğullama Birden 
fazla kaynak bilgisinin farklı ta-
şıyıcılara yüklenerek aynı iletim 
ortamından birden çok varış yerine 
gönderilmesi.

frekans bölüştürücü Sinyali frekans 
aralıklarına göre aktif ya da pasif 
olarak bölen devre, crossover (I). 

frekans cevabı bk. frekans tepkisi
frekans değiştirmeli alıcı Frekans 

karıştırma esasına göre çalışan alı-
cı, heterodin alıcı.

frekans deviasyonu bk. frekans sap-
ması

frekans distorsiyonu Frekansa bağ-
lı olarak zayıflama ya da gecikme 
nedeniyle ortaya çıkan bozulma.

frekans hatası Belirlenmiş frekansta-
ki sapma miktarı.

frekans kararlılığı Alıcı ve verici 
sistemlerinde frekansın belirlenen 
değerinden kaymaması, sabit kal-
ması.

frekans katlayıcı İletişim sistemle-
rinde çıkış akımı ya da gerilim fre-
kansını giriş akımı ya da gerilim 
frekansının katlarına dönüştüren 
devre.

frekans kayması Bir titreşim frekan-
sının değerinin çevre koşulları ne-
deniyle değişmesi. 

frekans kontrol Bir elektronik sistem 
ya da elektrik kaynağının frekan-
sını dar bir alan içinde ayarlama 
işlemi. 

frekans modülasyonu (FM) Taşıyıcı 
frekansın bilgi sinyaline bağlı ola-
rak değiştirildiği modülasyon 

frekans offset Sinyalin frekansında 
isteğe bağlı olarak yapılan kayma.

frekans sapması Giriş sinyal seviye-
sine bağlı olarak taşıyıcı frekansın-
daki kayma miktarı, frekans devi-
asyonu.

frekans sayıcı Sinyalinin periyotları-
nı sayan devre, counter.

frekans sentezleme Nümerik işlemler 
uygulayarak az sayıdaki frekanstan 
çok sayıda frekans elde etme.

frekans tarayıcı İstenilen bir frekans 
aralığında çıkış frekanslarını oto-
matik olarak veren cihaz.

frekans tepkisi Frekansa bağlı ola-
rak bir devrenin ya da donanımın 
neden olduğu çıkıştaki genlik de-
ğişmesi, genlik tepkisi, frekans ce-
vabı. 

french flag bk. plaka siperlik 
Fresnel mercek Fransız fizikçi  

Augustin-Jean Fresnel’in ışığı odak-
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lamak amacıyla icat ettiği, mer-
kezden dışa doğru büyüyen iç içe 
geçmiş çok sayıda halka biçiminde 
prizmatik mercekten oluşan optik 
yapıya sahip kristal cam lens. 

Fresnel spot mes. dili Önündeki Fres-
nel mercek sayesinde ışığın ho-
mojen biçimde odaklanmasını ve 
dağılmasını sağlayan, genellikle 
stüdyoda kullanılan ışık kaynağı.

Fresnel zone Verici ve alıcı antenleri 
arasındaki engellerin neden olduğu 
yansımaların alış antenine doğru-
dan ulaşan elektromanyetik dalga 
üzerinde yapacağı etkilerin tahmin 
edildiği ve boşluktaki alan şiddeti 
hesaplarının bir benzerinin yapıla-
bileceği yeryüzündeki bölge.

frontalite yön. Filmdeki hareketin ka-
meranın tam karşısında, doğrudan 
izleyiciye yönelik olarak gerçek-
leştirilmesi. 

FSK İngilizce açılımı frequency shift 
keying olan, sayısal verinin taşıyıcı 
dalgaya ait ayrışık frekans deği-
şimlerinin arasından iletildiği ve 
özellikle uzaktan ölçümleme sis-
temlerinde kullanılan sayısal fre-
kans modülasyon türü. 

f stop Kamera lenslerinde kademeli 
diyafram değerlerinin her bir basa-
mağı.

FTA uydu alıcı Uyduda yalnızca 
şifresiz kanalları izletebilen basit 
uydu alıcısı, free to air.

FTB İngilizce açılımı fade to black 
olan, yapım sürecinde kayıt arala-
rı ve program sonunu belirten ka-
rartma sinyalini oluşturmak ya da 
teknik bir aksaklık yaşandığında 
yayını aniden karartmak amacıyla 
resim masasında karartma sinyali-
ne geçişi sağlayan işlev.

FTP bk. dosya aktarma protokolü 

fuaye Tiyatro ve sinema salonların-
da gösterim başlamadan önce ve 
antrakt sırasında izleyicinin çeşitli 
gereksinimlerini karşıladığı din-
lenme ve bekleme salonu.

Fukada ağacı ses Ortamın akustik 
durumuna göre aralarındaki mesa-
fe hesaplanarak beş kardioid mik-
rofona ek olarak yanlara eklenen 
tümyönlü iki mikrofonla oluşturu-
lan, ses mühendisi Akira Fukada 
tarafından geliştirilen çok kanallı 
surround ses kayıt tekniği, Fukada 
tree.

Fukada tree bk. Fukada ağacı 
full frame bk. tam kare   
full HD 1920 x 1080 çözünürlüğünde 

50p ya da 60p kare düzeninde olan, 
tam kapasite çözünürlük ve ardışık 
tarama sunan HD görüntü.

fusing the images bk. görüntü kay-
naşımı

futbol izleyicisi Futbolu seven, tele-
vizyondaki futbol karşılaşmalarını 
kaçırmadan izleyen, futbolla ilgi-
li programlara ilgi duyan ve yeni 
medyadan gelişmeleri takip eden 
izleyici.

futbol programı Futbol karşılaşma-
larının öncesinde kulüpler, takım-
lar ve oyuncular hakkındaki geliş-
meleri aktaran, maçtaki golleri ve 
önemli anları inceleyen, hakem 
kararlarını tartışan ve yorumcu gö-
rüşlerine yer verilen televizyon ve 
radyo programı türü. 

füzyon Fiber optik kabloların sonlan-
dırma ve ek işlemine verilen genel 
ad.

f value bk. f değeri 
FZ-Mount Lens, kamera lens yuvası 

ve mekanik bağlantı standartların-
dan biri.
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G

gain bk. kazanç
gala Televizyon ve radyo yapımının 

ilk yayınından önce gerçekleştiri-
len, davetlilerin ve basın mensup-
larının katıldığı, özel gösterimin 
gerçekleştirildiği tanıtım etkinliği.  

gama Dijital kamera görüntüsünde si-
yahtan beyaza kadar olan ışık ara-
lığını ve kontrast değerini gösteren 
derecelendirme eğrisi. 

gama düzeltmesi Kamerada görüntü-
nün doğrusal ve dengeli olmayan 
renk ile ışık dağılımını düzenleye-
rek kontrast dengesini sağlayan ve 
dinamik aralığı genişletmek için 
kullanılan ayar, gamma correction.

gama eğrisi Kameranın oluşturduğu 
görüntünün aydınlık ve karanlık 
bölgeleri arasındaki ilişkiyi değer-
ler hâlinde gösteren grafik, gray 
scale response. 

gamma correction bk. gama düzelt-
mesi 

gap filler bk. boşluk doldurucu 
gateway bk. geçiş yolu
gazete 1. Siyaset, ekonomi, kültür ve 

diğer konularda haber ve bilgi ver-
mek amacıyla her gün ya da belir-
li aralıklarla çıkarılan basılı süreli 
yayın. 2. Süreli yayının hazırlandı-
ğı ve basıldığı yer.

gazeteci Habere ilişkin bilgi kaynak-
larına ulaşan, edindiği bilgi ve bel-

geleri değerlendirip yorumlayarak 
okurlara sunan, habere erişimde 
beceri ve deneyime sahip olan, ge-
nellikle bir basın ve yayın kuruluşu 
bünyesinde ya da bağımsız olarak 
çalışan kişi. 

gece aydınlatması ışık Televizyon, si-
nema ya da sahne sanatlarında iç ve 
dış mekânlarda konuya ve sahneye 
uygun olarak gece yapılan ya da 
izleyicide gece algısı yaratacak bi-
çimde gerçekleştirilen ışık tasarımı. 

gece çekim konumu Kameralarda 
çok düşük ışık ortamlarında çekim 
yapmak için kullanılan gece çekim 
özelliği, night shot.

gece efekti Gündüz yapılan bir çe-
kime gece çekilmiş algısı vermek 
için filtre, film duyarlılığı, özel ay-
dınlatmayla sağlanan ya da renk 
düzeltme aşamasında kullanılan 
efekt uygulaması. 

gece kuşağı Televizyon ve radyo ya-
yıncılığında genellikle 24.00-06.00 
saatleri arasındaki zaman dilimi, 
gece yayın kuşağı. 

gece programı Televizyon ve radyo-
da gece kuşağında canlı olarak ya-
yınlanan, genellikle ucu açık olan 
uzun süreli program türü. 

gece yayın kuşağı bk. gece kuşağı
gecikme 1. yay. t. Bir sinyalin gönde-

rilir ya da alınırken bazı yöntem-
lerle istemli olarak belirli bir süre 
geciktirilmesi, delay. 2. ver. t. Or-
tam ve mesafe farkından kaynak-
lanan sinyaller arasında istemsizce 
oluşan zaman farkı. 3. ses Akustik 
sesin mesafeden, ses sinyalinin de 
elektronik işlemlerden kaynakla-
nan kısa süreli gecikmesi. 

gecikme bozulması Sinyal frekans 
bileşenlerinin farklı gecikmeye uğ-
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raması sonucu sinyalde meydana 
gelen bozulma.

gecikme hattı Yayımlanan bir sinyali 
geciktiren transmisyon hattı.

gecikmeli devre Girişine sinyal uy-
gulandıktan belli bir süre sonra çı-
kış veren devre.

geciktirim Televizyon ve radyo prog-
ramında bir olayın gerçekleşe-
ceğinin duyurulmasına ya da bir 
beklentinin oluşturulmasına karşın 
çözümün ertelenip izleyicide me-
rak, gerilim ve heyecan yaratarak 
programın izlenmesini sağlama.

geçgeç Uzaktan kumanda aletiyle te-
levizyon kanalının değiştirilmesi, 
zapping.

geçici darbe Gözlemlenen zaman 
ölçeğine kıyasla kısa bir periyot 
içinde değişen pozitif ya da negatif 
akım ve gerilim değişmesi.

geçici dosya Bilgisayar üzerinde ya-
pılan işlemlerin geçici olarak tutu-
lan kopyası.

geçirgenlik değeri Lensin kalitesine 
bağlı olarak ışığı iletim verimlili-
ğini belirten özellik, transmission 
efficiency. 

geçirme bandı Bir filtrede kesim fre-
kansına kadar olan frekans bandı.

geçiş bandı Bir filtrede geçirme ban-
dının kesim frekansı ile söndürme 
bandının kesim frekansı arasında 
kalan frekans bölgesi. 

geçiş bozulması Bir sinyalin girişten 
çıkışa giderken devrenin lineer ol-
mayan transfer karakteristiğinden 
dolayı uğradığı bozulma. 

geçiş efekti Art arda gelen iki görün-
tü arasında, özel bir etki yaratmak 
amacıyla kullanılan geçiş, transiti-
on (I). 

geçiş fonksiyonu 1. Bir yarı iletken 
ya da dört uçlunun giriş sinyalin-

deki değişmelere göre çıkış sinya-
lindeki değişim miktarını gösteren 
grafik ya da matematiksel bağıntı, 
transfer fonksiyonu. 2. Bir elektro-
tun gerilimi ile diğer bir elektrotun 
akımı arasındaki ilişki. 

geçiş müziği Radyoda, okunan metin 
ve yapılan anons arasında, yükse-
lip alçalan ya da fonda kalan söz-
süz müzik.

geçiş tepkisi Mikrofonun gelen ses 
dalgasına tepkime süresi.

geçiş yolu Farklı protokoller arasında 
dönüştürme yapabilen ve bir başka 
ağa ulaşmak için kullanılan ağ ge-
çidi, gateway.

geçiş zamanı Bir görüntüden diğerine 
elle ya da otomatik olarak geçme 
süresi.

geç kesme mes. dili Çok kameralı çe-
kimlerde kameralardan ya da fark-
lı kaynaktan gelen görüntülerin 
program akışına, sunuşa, müzik-
teki ölçü ve vurgulara uymayacak 
biçimde yönetmenin geç verdiği 
komut ya da resim seçici hatası 
yüzünden görüntünün yayına geç 
yansıması. 

geçme yön. Televizyon ve sinemada 
bir görüntüden diğerine geçmek 
için kullanılan kesme, miks, karar-
ma açılma, efekt gibi yöntem ve 
tekniklerin genel adı.

geçme hatası mes. dili Televizyonda 
özellikle stüdyo yapımlarında bir 
görüntüden diğer görüntüye yönet-
men ya da resim seçicinin zaman-
lama hatası yüzünden geç ya da 
erken geçme. 

geçmeli tarama Görüntü karesinin 
tek ve çift satır alanlarından oluşan 
iç içe geçmeli görüntü tarama for-
matı, interlaced. 
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geçmiş klasörü Ziyaret edilen İnter-
net sayfalarının belli zaman aralı-
ğında kaydedildiği dosya.

geçmiş listesi Ziyaret edilen İnternet 
sayfalarının belli zaman aralığında 
kaydedildiği liste.

geç prime time Televizyon kanalların-
da 23.00-02.00 saatleri arasındaki 
zaman dilimi. 

geleneksel medya Haber, bilgi, eğ-
lence ve eğitim içerikli yayınların 
yanı sıra reklamları da geniş kitle-
lere ulaştıran gazete, dergi, radyo 
ve televizyon gibi iletişim araçla-
rının tümü.

gelen ışık Işık kaynağından çıkarak 
konunun üzerine düşen ışık.

gelen kutusu Gelen e-postaların bu-
lunduğu yer, inbox.

geliştirici Masaüstü ve mobil plat-
formlara yazılım dillerini kullana-
rak uygulama ve program gelişti-
ren kişi, developer.

geliştirici filtre Televizyon ve sinema 
yapımlarında özellikle kahverengi, 
kırmızı ve turuncu renklerde deği-
şiklik yaparak görüntüye canlılık 
veren filtreler, enhance filter.

geliştirim senaryosu Öykünün genel 
hatlarını ortaya koyan; olay, kişi ve 
mekân tanımlamalarını sinopsise 
göre daha ayrıntılı yapan, diyalog-
lara yer verilmeyen taslak senaryo 
ya da metin, tretman (I). 

gençlik programı Genellikle 14-25 
yaş arası genç kuşağın ilgi alanla-
rına, beğeni, beklentilerine ve algı 
biçimlerine göre hazırlanan tele-
vizyon ve radyo programı türü. 

genel aydınlatma İç ya da dış mekân-
da kameraların teknik olarak gö-
rüntü alabilmesini sağlayan, her-
hangi bir tasarım kaygısı gözet-
meksizin yapılan ışık uygulaması.

genel çekim bk. genel plan 
genel kamera Çekim yapılan konuya 

ait bütün ögeleri görebilecek bi-
çimde uygun yer ve açıya konum-
landırılan kamera.

genelleyici giriş hab. Ortak bir ge-
nelleme cümlesiyle başlayan haber 
giriş türü. 

genel plan Açık ya da kapalı bir 
mekânın tamamının görüntülen-
diği, olayın geçtiği yerin yanı sıra 
insanlar, yapılar, araçlar arasındaki 
uzaklıklar hakkında bilgi veren ge-
niş çekim ölçeği, genel çekim. 

genel prova Kameranın kesin konum 
ve hareketlerinin belirlendiği, re-
jinin son hâlini aldığı ve program 
akışının baştan sona denendiği ya-
yın öncesi yapılan son prova. 

genel yayın Genel izleyicinin beklen-
tileri ve öncelikleri doğrultusunda 
yapılan drama, haber, spor, eğlen-
ce, müzik, kültür, sanat, eğitim gibi 
konuların hemen hepsine program 
akışında yer veren yayın.

genel yayın planı Yayıncı kuruluşun 
kendi yayın esaslarını, hedeflerini, 
ilkelerini ve önceliklerini belirle-
yen yıllık plan. 

genel yayın yönetmeni Haberin işle-
yişini ve akışını denetleyen, yayın 
sürecini organize eden, haber poli-
tikasını belirleyen, haber merkezi-
nin en üst düzey yöneticisi.

generation loss bk. aktarma kaybı 
generator bk. üreteç 
geniş açı adaptörü Lenslerin önüne 

takıldığında görüş açısını genişle-
ten haricî optik birim.

geniş açı konvertör Kamera lensinin 
önüne takılarak lensin görüş açısı-
nı genişleten optik birim.

geniş açı lens 35 mm film için odak 
uzaklığı 50 mm olan normal açılı 
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lensten daha geniş görüş açısına 
sahip, odak uzaklığı genellikle 18-
35 mm aralığındaki lens, wide ang-
le lens.

geniş açılı ışık Ayna ve mercek aya-
rıyla hüzme açısı 35-70 derece ara-
sında değiştirilebilen ışık kaynağı. 

geniş alan ağı Farklı kentler ya da 
ülkelerde geniş bir alana yayılan 
bilgisayarları birbirine bağlayan 
bir ya da birkaç yerel alan ağından 
oluşan şebeke, Wide Area Network.

geniş bant 1. Kablolu ya da kablosuz 
iletim ortamında yüksek hızlarda 
karşılıklı veri aktarımını sağlayan 
teknolojinin genel adı, broadband. 
2. Sinyalin yayımlandığı banttan 
daha geniş frekans aralığına sahip 
olan bant.

geniş ekran Görüntü oranı 4:3’ten 
yüksek olan ekran, wide screen.

geniş format Standart 35 mm görün-
tü formatından daha geniş açıya 
sahip, 70 mm ve sinemaskop gibi 
görüntü formatı. 

geniş lens adaptörü Kamera gövde 
ve lens bağlantı yuvalarının fizik-
sel olarak taşıyamayacağı, özellik-
le ağır ve büyük lensleri kullanmak 
için kamera gövdesine mekanik 
olarak bağlanan lens taşıma dona-
nımı. 

geniş özet Spor karşılaşması, yarış-
ma, açılış ve ödül töreni gibi tele-
vizyonda canlı yayımlanan büyük 
etkinliklerin bitiminden sonra, 
aynı gün ya da sonraki bir tarihte 
yayımlanan, etkinliğin önemli an-
larıyla birlikte tamamı hakkında 
fikir verecek biçimde kısaltılan ya-
pım türü. 

genlik 1. Sinyalin şiddeti, amplitüd. 
2. Bir vektörün mutlak değeri.

genlik bozulması 1. Bir haberleşme 
sisteminde doğrusal olmayan geçiş 
fonksiyonunun neden olduğu dalga 
biçimindeki bozulma, amplitude 
distortion. 2. Bir sistemde giriş ve 
çıkış sinyalleri arasındaki doğrusal 
ilişkinin bozulması. 

genlik düzeltici Sinyal bandında gen-
lik bozulma bölgelerini düzelten 
devre.

genlik frekans distorsiyonu yay. t. 
Farklı frekans bileşenlerinin, fark-
lı zayıflamalara uğraması sonucu 
sinyalde ortaya çıkan bozulma.

genlik frekans domeni yay. t. Do-
nanımlarda frekans tepkisini ölç-
mek ve uydu yayınlarında frekans 
spektrumunu analiz etmek için 
kullanılan ve yatay eksende fre-
kans, dikey eksende ise genliğin 
gösterildiği yapı.

genlik modülasyonu ver. t. Taşıyıcı 
genliğinin bilgi sinyaline bağlı ola-
rak değiştirilmesi, AM, amplitude 
modulation.

genlik tepkisi bk. frekans tepkisi
genlik zaman domeni Yatay eksende 

zamanın, düşey eksende genliğin 
gösterildiği yapı.

genlock Donanımların aynı zama-
na eşleşmesini sağlamak için, 
senkron darbe üretecinin gönderdi-
ği senkron sinyali ile ya da bir gö-
rüntü kaynağından senkronlanma 
tekniği.

geometrik bozulma 1. yay. t. Farklı 
ekran oranları arasında yapılan dö-
nüştürme işlemi sonucunda görün-
tüde oluşan istenmeyen geometrik 
değişimler. 2. kam. Nesnelerin fi-
ziksel ölçülerinin kamera ve lens-
lerden kaynaklanan aslına uygun 
görüntülenememesi sonucu oluşan 
her türlü bozulma.
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gerçeğe sadık kalmak Televizyon ve 
radyo yapımlarında ele alınan ko-
nuyla ilgili bilgi, belge ve görüşleri 
olduğu gibi yansıtmak. 

gerçek HD yay. t. Kaynağında oriji-
nal olarak 1920 x 1080 çözünürlü-
ğünde kaydedilen, kurgulanan ve 
herhangi bir dönüşüm yapılmamış 
HD görüntü.

gerçekleşen akış Yayıncı kanalın 
normal akışına ek olarak reklam-
lar, fragmanlar ve kamu spotlarıyla 
birlikte pratikte uygulanan akış. 

gerçek üç boyut Bir ortamdaki ışığın 
gereken tüm fiziksel özellikleri-
ni kaydeden ve bu kayıttan başka 
ortamda ya da farklı bir zamanda, 
orijinal ışığın tüm fiziksel özellik-
lerine sahip bir kopyasını oluştura-
rak bu ışıkla etkileşimde bulunan, 
izleyicilere ve tüm diğer optik al-
gılayıcılara orijinal ortamın optik 
tıpkısı olan hayalet görüntüsünü 
sunmayı hedefleyen üç boyut tek-
nolojilerine verilen genel ad, true 
3D.

gerçek zamanlı Sistemlerde yapılan 
işlem sürelerinin dış dünyadaki sü-
relerle aynı olması, real time.

gerçek zamanlı animasyon Film ya-
pımı, üç boyutlu animasyon ve bil-
gisayar oyunu teknolojilerinin ya-
kınlaşmasıyla gelişen, bir donanım 
ve yazılım aracılığıyla insan, se-
naryo ve yapay zekânın tercihleri-
ne göre anında tepki veren animas-
yon biçimi, real time animation.

gergi demiri bk. bazuka
geri besleme (I) bk. geri bildirim
geri besleme (II) ver. t. Elektronik 

devre ya da donanımın çıkış sinya-
linin bir kısmının sistemin girişine 
uygulanması, feedback. 

geri besleme sinyali Kontrol edilen 
değişmenin değerini belirleyen 
sinyal, feedback signal.

geri bildirim ile. Gönderici tarafından 
yollanan iletiye alıcının verdiği tep-
ki sonucunda, geriye bilgi akışının 
başlaması ile göndericinin, iletinin 
nasıl alımlandığını kavramasına 
olanak tanıyan döngüsel iletişim 
akışı, geri besleme (I).

geriden yansıtma Görüntünün sahne-
ye göre perdenin arkasından yansı-
tılması, back projection. 

geri dönüş (I) bk. geriye dönüş
geri dönüş (II) Kamera vizörlerinden 

yayın, kayıt ya da başka görüntüleri 
de izleyebilmeyi sağlayan sistem.

geri ışığı Kamera açısı referans alı-
narak insanı ya da nesneyi fondan 
ayırmak için belli bir açıyla arka-
dan yönlendirilen sert ışık kaynağı, 
arka ışığı, backlight.

geri izleme Kaydedici kameralar-
da önceden belirlenen bir süreyi 
kaydın son bölümünden itibaren 
okumak için kullanılan özellik, rec 
review.

geri kayma Kamera destek sistemin-
deki ya da tekerlekli bir platform 
üzerindeki kameranın geriye doğ-
ru kaydırılmasıyla gerçekleştirilen 
hareket, dolly back, dolly çık, dolly 
out.

geri konuşma ses Kayıt yapılan 
stüdyoda ya da sahnede bulunan 
kişilerle ses reji arasındaki ileti-
şimi sağlamak için ses masasında 
bulunan bir mikrofon aracılığıyla 
ses masasının çıkışlarından stüd-
yodaki genel hoparlörlere, sahne 
monitörlerine ve kulaklıklara ayrı 
ayrı konuşma olanağı veren ileti-
şim sistemi, talkback.
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gerilim Öyküde çatışmanın başlama-
sıyla birlikte oluşan, doruk nokta-
sına doğru ilerledikçe artan duygu-
sal yoğunluk, aşırı heyecan. 

gerilim bölücü devre Uygulanan 
gerilimin değişik değerlerini elde 
etmeyi sağlayan ve dirençlerden 
oluşan devre. 

gerilim düşümü İçinden akım geçen 
bir iletken boyunca oluşan potansi-
yel azalması. 

gerilim filmi sin. Sinemada öykü an-
latılırken oluşturulan gergin, sıkın-
tılı, boğucu ve korkutucu atmosfer 
ile izleyicinin ilgisini ve heyecanı-
nı filmin sonuna dek canlı tutmaya 
çalışan tür. 

gerilimi artırmak Drama ya da te-
levizyon programında izleyicinin 
ilgisini çekmek için düğüm bölü-
mündeki karşıtlıkları güçlendire-
rek merakı artırmak. 

gerilim kazancı ver. t. Bir kuvvetlen-
dirici ya da zayıflatıcıda çıkış geri-
liminin giriş gerilimine oranı.

gerilim rölesi Önceden belirlenmiş 
bir gerilim değerine göre anahtar-
lama işlevini yerine getiren röle.

gerilim yükselteci Giriş gerilimiy-
le orantılı bir çıkış gerilimi veren 
yükselteç.

geri odak uzaklığı kam. Lensin kame-
ra lens yuvasına giren uç kısmında-
ki en son merceğin dış yüzeyiyle 
kamera görüntü algılayıcısı arasın-
daki uzaklık, back focal length.

geri plan bk. arka plan (I)
geriye dönüş yön. Öyküdeki olayların 

ardışık anlatılmadığı durumlarda, 
geçmişteki bir olayı hatırlatmak 
için olayın yaşandığı ana dönülme-
si, flashback, geri dönüş (I). 

Gezici Festival Seçkin yerli ve yaban-
cı sinema filmlerini Türkiye’nin 

değişik yerlerindeki sinemasever-
lerle buluşturan, 1995 yılından bu 
yana yıl boyunca gösterimler dü-
zenleyen festival. 

gezinme bil. t. İnternette farklı sayfala-
ra bakma ve inceleme, navigasyon.

gezi programı yap. Tarihî yerleri, 
doğal güzellikleri, kültür, gelenek, 
yaşam biçimi gibi konuları yerin-
de görmek ve izleyiciye tanıtmak 
amacıyla genellikle bir sunucu eş-
liğinde hazırlanan program türü. 

gezi röportajı Belirlenen bir rotayı 
takip ederek insanları, gündelik 
yaşamları, yerel kültürleri aktaran, 
röportaj yapan kişinin ön planda 
olduğu röportaj türü.

ghost bk. hayal resim
ghost image bk. hayal imge 
ghosting bk. gölgelenme 
GHz  1 milyar hertz için kullanılan 

alternatif akım ya da elektroman-
yetik dalga frekans ölçü birimi.

GIF İngilizce açılımı graphics interc-
hange format olan, 256 (8 bit) renk 
derinliğine sahip, sıkıştırma özelli-
ği olmayan; genellikle logo, imza, 
simgesel resim çalışmalarında ya 
da ağ ortamında hareketli grafik 
ve görüntü oluşturmada kullanılan 
çizgisel görüntü formatı.

giantism bk. devleşme 
giden güç Bir kaynaktan yüke doğru 

akan sinyal gücü.
giden kutusu Gönderilen e-postaların 

bulunduğu yer, outbox.
giga Bir birimin 109 misli için kulla-

nılan ön ek.
gigabit (Gb) Saniyede bir milyar bit 

transfer birimi.
gigabyte (GB) Sabit disklerde bir 

milyar byte’a eşit olan veri sakla-
ma birimi.

gimbal bk. yalpa çemberi
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giriş (I) bk. açılış
giriş (II) 1. Bir sisteme verilen bil-

giler. 2. Elektronik donanımlarda 
sinyal ya da veri aktarımı için kul-
lanılan bağlantı noktası. 3. Üyelik 
gerektiren sistemlerde kullanıcı 
adı ve şifre ile kendini tanıtarak 
sisteme giriş yapmak, log in, log 
on, sign in.

giriş bölümü Televizyon ya da rad-
yo yapımının açılışının yapıldığı, 
konunun ve içeriğin serimlendiği 
sunuş bölümü. 

giriş anonsu bk. açılış anonsu
giriş çekimi Sinema ve televizyon ya-

pımlarında sonradan ayrıntılandırı-
lacak bir sahnenin başında kişiler, 
mekân, nesneler ve zaman arasın-
daki ilişkiyi göstermek amacıyla 
yapılan çekim, cover shot, estab-
lishing shot.

giriş/çıkış Bir işlem yapmak için sis-
teme çevre birimleri aracılığıyla 
veri yüklenmesi ve sonuç alınması. 

giriş empedansı Kaynak tarafından 
bir devreye bakıldığında devrenin 
giriş uçları arasındaki görülen em-
pedans. 

girişim Transmisyon ortamında doğ-
rudan ya da yansıyan aynı frekans-
lı elektromanyetik dalgalar arasın-
daki etkileşim, fading. 

giriş kodu Kullanıcıların sistemlere 
ya da uygulamalara erişimlerini 
sağlayan kimlik bilgisi.

giriş metni bk. açılış metni 
giriş paragrafı hab. Habere konu 

olan olayın genel olarak ne oldu-
ğunu anlatan ve sonucu da özetle-
yerek sunan, haber değeri açısın-
dan önemli olan 5N 1K sorularının 
yanıtlarını da içeren bölüm.

giriş sinyali Bir devrenin ya da aygı-
tın giriş uçlarına uygulanan sinyal.

gişe hasılatı Gösterimdeki film için 
kesilen biletten elde edilen toplam 
gelir, box office. 

gitar manyetiği ses Genellikle gitar 
ve bağlama gibi telli çalgılarda tel-
lerin altına yerleştirilen, mıknatıs 
özelliğine sahip metal bir çekirde-
ğin etrafına sarılmış telden oluşan 
bobinle mekanik titreşimleri ses 
sinyallerine dönüştüren cihaz. 

gizlenme yeri Yaban hayatı belgesel-
ciliğinde hayvanlara fark edilme-
den çekim yapmak için kullanılan, 
kameraman ve teknik donanımın 
yer alabileceği büyüklükteki ça-
dır, örtü ya da doğal malzemeden 
geçici olarak oluşturulan her türlü 
ortam, blind. 

gizli çekim 1. Kişilerin haberi ol-
madan, gizlenen teknik düzenek-
le yapılan çekim. 2. Güçlü zoom 
objektife sahip kameralar aracıyla 
uzak mesafeden yapılan, kişinin 
farkında olmadan ya da mekânın 
izin alınmadan görüntülendiği çe-
kim. 3. Genellikle yaban hayatı 
belgesellerinde videokapan ya da 
fotokapan kullanılarak hayvanların 
doğal davranışlarının görüntülen-
diği çekim. 

gizli kayıt Kişilerin haberi olmadan, 
gizlenen çekim düzeneğiyle yapı-
lan görüntü ya da ses kaydı. 

gizlilik ayarları Sosyal ağlarda kulla-
nıcıların kendi profiline ait bilgileri 
kimlerle paylaşacağının denetimi-
ni belirleyen arayüz. 

gizli ticari iletişim Bir ticari marka-
nın ad, hizmet ve ürününün reklam 
kuşakları dışında ve reklam yapıl-
dığına ilişkin açıklayıcı bir ses ya 
da görüntü bulunmaksızın, televiz-
yon ve radyo yapımlarında görsel 
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ve işitsel materyal kullanarak tanı-
tılması. 

G lens 1. Diyafram ayarının kamera 
tarafından elektronik olarak yapıl-
dığı, diyafram ayar halkası olma-
yan lens. 2. Renk sapması en aza 
indirilmiş ve görüntü keskinliği 
yüksek kaliteli kamera lensi.

global positioning system bk. küresel 
konumlama sistemi

global shutter bk. küresel örtücü 
GMT (Greenwich Mean Time) Yayın 

saatleri belirlenirken farklı coğraf-
yalardaki yayın kuruluşları arasında 
anlaşmazlık yaşanmaması için mer-
kezi İngiltere’nin Greenwich kenti 
kabul edilen uluslararası saat dilimi.

gobo 1. ışık Karanlık ya da loş kalması 
istenen bölgelere giden ışığı sınır-
lamak için kullanılan desenli cam 
ya da metal aksesuar. 2. ses Ses 
stüdyosunda ya da kayıt ortamında 
ses kaynaklarının karışmasını en-
gellemek için müzik enstrümanları 
arasına yerleştirilen farklı biçim ve 
büyüklükteki pano ve yüzeyler. 

gobo robot Değişik desen veren gobo 
efektlerinin uygulanmasını sağla-
yan hareketli ışık kaynağı.

gobo tutucu Goboların robot ışıklara 
takıldığı kızaklı mekanizma.

gom mak. Televizyon, film ve tiyatro 
makyajında sakal, bıyık ve saç gibi 
malzemeleri cilde yapıştırmada 
kullanılan madde.

gong rad. Geçmiş yıllarda radyo ya-
yıncılığında bir anonstan diğer 
anonsa ya da bir sonraki programa 
geçerken sözün bitişini işaret etmek 
için kullanılan, spikerin tokmakla 
vurarak ses çıkardığı enstrüman. 

gongla almak mes. dili Radyo ya-
yıncılığında, söze ya da programa 
gong vurulduktan sonra başlamak.

gongla vermek mes. dili Radyo ya-
yıncılığında, sözü bitirdikten sonra 
gonga vurarak, yayını bir sonraki 
programa ya da anonsa devretmek.

gooseneck bk. kazboynu 
GOP İngilizce açılımı group of pic-

tures olan, Intra (I) referans resim 
çerçevesi ile başlayan ve görüntü-
nün MPEG sıkıştırma algoritması 
ile sıkıştırılması sonucu harekete 
göre tahmin edilen predicted (P) 
ve bidirectional (B) karelerinden 
oluşan görüntü grubu.

GOP uzunluğu Kısaca N olarak ifade 
edilen ve MPEG sıkıştırma algorit-
masında iki I görüntü karesi aralı-
ğının sayısal değeri.

gotik film Gotik roman akımından 
esinlenen, konuların büyük ve gi-
zemli mekânlarda geçtiği; hayalet, 
ruh, vampir ve canavar gibi hayalî 
kahramanların yer aldığı; korku, 
gerilim ve heyecan ögelerinin ön 
planda olduğu film türü. 

göğüs plan mes. dili İnsanın baş, 
omuz ve göğüs bölgesinin görün-
tülendiği, izleyici ilgisinin konuş-
ma ve ifadelere yönlendirildiği, ki-
şinin fizikî yapısı, giysisi hakkında 
kısmen bilgi içeren, televizyonda 
çok sık kullanılan çekim ölçeği. 

gök dalgası ver. t. İyonosferden yan-
sıyarak yeryüzüne dönen ve alıcı 
antene ulaşan elektromanyetik dal-
ga.

gökperde set. t. Televizyon stüdyosu 
ve tiyatro sahnesinin en arkasında 
bulunan, genellikle gökyüzü ya da 
boşluk etkisi vermek ya da kesinti-
siz arka plan oluşturmak amacıyla 
kullanılan kumaş, sentetik mad-
de ile oluşturulan içbükey yüzey,  
cyclorama, sayklorama.  
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gölge (I) 1. Işık geçirmeyen bir nes-
nenin, üzerine düşen ışığı engelle-
mesi nedeniyle kendi üstünde ya 
da kendi çevresinde oluşturduğu 
karanlık bölge. 2. gra. Fon görün-
tüsü üzerine verilen her türlü yazı 
ve görselin daha kolay algılanma-
sını sağlamak amacıyla kullanılan, 
genellikle yazı ve görselin zıt ren-
ginde olan efekt, shadow.

gölge (II) ver. t. Radyo ve akustik dal-
gaların fiziksel bir engel nedeniyle 
yetersiz alınabildiği alan. 

gölgelenme 1.  üç b. Çifteli üç boyutlu 
gösterim sırasında sağ ve sol göze 
giden görüntülerin başarılı bir bi-
çimde ayrıştırılamaması yüzünden, 
bir gözün diğer göze giden görün-
tüyü de görmesi sonucu çift ya da 
gölgeli görme biçiminde oluşan 
bozulma, crosstalk (I), ghosting. 2. 
bk. lens hârelenmesi 

gölgelik mes. dili Işığın belli bir bö-
lümünü engellemek amacıyla kul-
lanılan her türlü koyu renkli mal-
zeme. 

gönder mes. dili Genellikle stüdyo re-
jisi sırasında görüntü, müzik, gra-
fik, altyazı gibi ögelerin yayına ve-
rilmesi için yönetmenin kullandığı 
sözlü komut. 

gönderici İletişimi başlatan, iletiyi 
alıcıya gönderen kişi, kurum ya da 
kaynak. 

gönderme ses Ses masalarında kendi 
dâhilî efekt cihazları ya da haricî 
cihazlara ses sinyali göndermek 
için kullanılan çıkış hattı, send.

gönye bozulması Çifteli üç boyut-
lu görüntü ikizlerinin birbirlerine 
göre oluşan perspektif bozukluk-
ları nedeniyle çerçeve köşe açıla-
rının tam 90 derece olmaması so-
nucu ortaya çıkan dikey kayıklık 

biçimindeki bozulma, keystone 
distortion. 

gönyeleme üç b. Çifteli üç boyutlu 
görüntü ikizlerinin çerçeve köşe 
açılarının tam 90 derece olmaması 
nedeniyle oluşan gönye bozulma-
larını gidererek çerçeveleri geo-
metrik olarak üst üste çakışacak 
duruma getirmek için yapılan ayar-
lar, keystone.  

görgül araştırma Gözlemlenebilir ve 
ölçülebilir olgulara dayanan araş-
tırma, ampirik araştırma.

görgü tanığı hab. Olayın geçtiği 
mekânda bulunan, olaya tanık olan 
ve gördüklerini anlatan kişi.

görsel 1. Görme duyusuyla algılanan 
her türlü sabit ve hareketli görün-
tü. 2. Görüntünün oluşturulduğu 
video, film, fotoğraf, kâğıt baskı, 
grafik, çizim gibi her türlü ortam. 

görsel arşiv Sesli ya da sessiz farklı 
formattaki video, film ve fotoğraf-
tan oluşan arşiv. 

görsel denge Çerçevedeki görsel öge-
lerin renk, biçim, büyüklük ve ko-
numlarına göre birbirleriyle belirli 
bir düzen ve uyum içinde olması. 

görsel devamlılık Televizyon ve si-
nema yapımında birbirinin ardı 
sıra gelen görüntülerin renk, ışık, 
kompozisyon ve hareket gibi öge-
ler açısından benzerlikler göster-
mesi, birbirini tamamlaması. 

görsel dil Sinema ve televizyonda an-
latılmak istenen duygu ve düşünce-
lerin görsel ögeler ve göstergeler-
den yararlanılarak anlatıldığı dil.  

görsel efekt Gerçekte olmayan bir 
ortam ve atmosfer yaratmak, bi-
limkurgusal öykülerin inandırıcı 
biçimde anlatılmasını sağlamak; 
izleyiciyi şaşırtmak, heyecanlan-
dırmak, korkutmak gibi amaçlarla 
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optik, mekanik, kimyasal, sayısal 
ya da yazılımsal olarak gerçekleş-
tirilen, gerçek görüntünün tamamı-
nın ya da bir bölümündeki ögelerin 
bozulması, değiştirilmesi, çoğaltıl-
ması, silinmesi ya da üretilen sanal 
görüntülerin gerçek görüntülerle 
birleştirilmesiyle gerçekleştirilen 
her türlü uygulama, özel efekt. 

görsel işitsel çağrışım Görme ve işit-
me duyularının özelliklerinden ya-
rarlanılarak yaratılan her türlü algı. 

görsel kalite 1. Televizyonda ya-
yımlanan görüntünün teknik stan-
dardının yüksek olması. 2. Kom-
pozisyon, renk, ışık gibi ögelerle 
oluşturulmuş görüntünün görsel 
kalitesinin yüksek düzeyde olması. 

görsel kimlik Bir televizyon yapı-
mında set ve ışık tasarımı, giysi 
ve aksesuar seçimi, yazı karakteri, 
altyazı bandı, logo, jenerik gibi her 
türlü ögenin hâkim bir renkle oluş-
turulup görüntüye yansıtılan özgün 
tasarım ve uygulamaların tümü.  

görsel kod ile. Anlaşılırlığı sağlamak, 
iletişimi olanaklı kılmak için kulla-
nılan görsel simgeler.

görsel kültür ile. Toplumsal dina-
miklerin oluşturulmasında ve sür-
dürülmesinde görselliğin ön plana 
çıkmasıyla oluşan kültür kavrayışı.

görselleştirme Televizyon ve sinema 
yapımında anlatılmak istenen ko-
nunun, aktarılmak istenen duygu 
ve düşüncelerin görsel ögeler ve 
göstergeler aracılığıyla anlatılması. 

görsel malzeme Televizyon ve sine-
ma yapımlarında yer verilen film, 
video bant, fotoğraf ve dijital or-
tamda üretilen her türlü görüntü. 

görsel şölen Sahne tasarımı, renk, 
ışık, kostüm ve görsel efektler açı-
sından zengin görüntülerin bulun-

duğu, izleyicide heyecan yaşatan 
ve hayranlık uyandıran televizyon 
ve sinema yapımı ya da her türlü 
sahne gösterisi.  

görsel yönetmen Medya ve yayın-
cılık sektöründe görüntü ile ilgili 
ögelerin planlanması, üretilmesi, 
seçilmesi ve tasarlanmasından so-
rumlu kişi. 

görünen güç ver. t. Alternatif akım 
devrelerinde gerilim ile akımın 
efektif değerlerinin çarpımıyla he-
saplanan güç. 

görüntü 1. Nesnenin gerçek biçimi-
nin mercek, ayna, algılayıcı ya da 
tarayıcı aracılığıyla film, kâğıt, vi-
deobant ve sayısal ortama pozlan-
mış, basılmış, kaydedilmiş ya da 
aktarılmış hâli. 2. Lensten geçen 
ışığın filmin duyarkatında kimya-
sal olarak oluşturduğu ya da sayı-
sal algılayıcıda pikseller hâlinde 
tek bir kareden ya da art arda sı-
ralanan karelerden oluşan hareketli 
resimler bütünü. 

görüntü alanı 1. Kamera çerçevesiyle 
ya da grafiksel düzlemle kenarları 
sınırlandırılmış, içinde görüntünün 
bulunduğu alan. 2. Bir geçmeli ta-
rama görüntü karesini oluşturan 
tek ve çift satır alanlarından her 
biri, field.

görüntü algılama tekniği Dijital ka-
meralarda görüntü algılayıcısının 
yapısal özelliklerine bağlı olarak 
değişen ve görüntünün oluşturul-
masını sağlayan görüntü hücrele-
ri için kullanılan teknoloji, image 
sensing method. 

görüntü algılayıcı Kameranın lensler 
aracılığıyla ışığı toplayarak oluş-
turduğu optik görüntünün, ışığa 
duyarlı görüntü hücreleri aracılı-
ğıyla elektrik sinyaline çevrildiği 
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CCD, CMOS gibi elektronik devre 
elemanı, imaj sensörü, sensör. 

görüntü alma mes. dili Kamera ile 
görüntü kaydetme. 

görüntü biçimlendirme Görüntünün 
alttan üstten ya da sağdan soldan 
genişletilerek ya da inceltilerek 
yeniden biçimlendirilmesi, aspect 
source. 

görüntü boyutu 1. Karenin yatay ve 
dikey uzunluklarına bağlı olarak 
kapladığı alan. 2. Her bir karenin 
içerdiği sayısal verinin toplam de-
ğeri ya da film yüzeyindeki görün-
tünün fiziksel büyüklüğü. 

görüntü çerçevesi bk. çerçeve 
görüntü denetimi Televizyon yapı-

mının yayımlanmadan önceki son 
hâlinin bir denetçi tarafından içerik 
ve biçim açısından denetlenmesi. 

görüntü dökümü Kaset ya da sayısal 
ortamda kaydedilmiş görüntülerin 
içeriğinin kısa notlar hâlinde yazı-
ya geçirilmesi. 

görüntü dönüşümü  üç b. Özel uy-
gulamalarla iki boyutlu görüntüle-
re derinlik kazandırılarak üç boyut 
algısı verecek duruma getirilmesi, 
image conversion, 2D-3D image 
conversion. 

görüntü düzenlemesi Derinlik algısı 
sağlayabilmek ve etkili bir kompo-
zisyon oluşturmak için çerçevede-
ki kişi ve nesnelerin konumları ile 
birbirlerine uzaklıklarının ayarlan-
ması. 

görüntü düzlemi  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu gösterimde görüntülerin üze-
rine odaklanarak gösterildiği perde 
ya da ekran, screen plane, screen 
window. 

görüntü efekti Çekim sırasında ya da 
çekim sonrası kurgu aşamasında 

görüntüde farklı etkiler oluşturmak 
için gerçekleştirilen renk anahtarı, 
renk düzeltme ve flulaştırma gibi 
uygulamalar. 

görüntü formatı Görüntünün analog 
ya da sayısal oluşuna, sıkıştırmalı 
ve sıkıştırmasız durumlarına, çö-
zünürlüğüne ve resim kare hızına 
göre ayrıştırılarak tanımlanması.

görüntü geliştirici Görüntünün renk, 
ışık, kontrast gibi temel ögelerini 
çeşitli yöntemlerle işleyip canlı, 
göz alıcı, dikkat çekici hâle getir-
mek için kullanılan sistem ve yazı-
lım, image enhancer.

görüntü işleme Farklı kaynaklardan 
elde edilen görüntülerin sayısal 
ortamda yazılımlar aracılığıyla ya 
da fiziksel ve kimyasal süreçlerle 
renk, kontrast, netlik ve dokusu-
nun değiştirilmesi, düzeltilmesi, 
yorumlanması, boyutlarının ya da 
dosya türünün dönüştürülmesi iş-
lemlerinin tümü. 

görüntü işlem yükselteci Analog gö-
rüntünün standartlara uygun hâle 
getirilmesi için görüntü sinyalin-
deki parametrelerin ayarlanmasını 
sağlayan sistem, proc. amp.

görüntü kayıt cihazı Bant, optik disk, 
kart, sabit disk ve taşınabilir bellek 
gibi ortamlara görüntü ve ses kaydı 
yapan cihazların genel adı, RKC, 
VDR, Video Disc Recorder, Video 
Tape Recorder, VTR (I). 

görüntü kaynağı Kamera, resim ma-
sası, efekt cihazı, altyazı, görüntü 
kayıt cihazı, dosya tabanlı kur-
gu cihazları ya da görüntü işleme 
programı gibi görüntü üreten sayı-
sal ya da analog her türlü cihaz ve 
yazılım. 

görüntü kaynaşımı üç b. Çifteli üç 
boyutlu görüntülerin kurgusu sı-
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rasında üç boyutlu görme algısına 
uygun olmayan çekimlerin birbi-
riyle uyumlu duruma getirilmesi, 
fusing the images.  

görüntü keskinliği Büyüklüğe ve çö-
zünürlüğe bağlı olarak gözün algı-
layacağı biçimde görüntünün netli-
ğinin belirgin olması.  

görüntü kompozisyonu Kameranın 
konumu, yüksekliği, açısı, lens ve 
filtre seçimi ve ışık düzenlemesi 
ile çerçeve içindeki tüm ögelerin 
konumlarının ve birbiriyle olan 
ilişkisinin amaca uygun biçimde 
düzenlenmesi. 

görüntü konumlandırma res. s. Gö-
rüntüyü yatay, dikey ya da derinlik 
ekseninde hareket ettirme, target. 

görüntüleme Kişi, nesne, yapı ve her 
türlü ortamın kamera ya da fotoğraf 
makinesi ile görüntüsünün analog 
ya da sayısal olarak kaydedilmesi. 

görüntülü haber hab. Spikerin oku-
duğu metin dışında habere ilişkin 
görüntülerin ve görsel ögelerin de 
bulunduğu haber türü.

görüntülü haber servisi hab. Ajans-
larda televizyonlara haber servis 
etmek üzere bulunan yurt içinden 
ve yurt dışından ulaşılan haberle-
rin bir arada abonelere ulaştırıldığı 
birim.

görüntülü konuşma Kullanıcıların 
mobil ve masaüstü cihazlardan İn-
ternet erişimi ile birbirlerini göre-
rek iletişim kurması.

görüntü mikseri bk. resim masası 
görüntü oranı Görüntüde yatay 

uzunluğun dikey yüksekliğe oranı 
olarak ölçülen ve televizyon sis-
temlerinde 4:3 ve 16:9 gibi oranla-
rı olan değer, aspect ratio.

görüntü önbelleği Kameralarda bir 
önceki kaydın belirlenen bir sü-

resini izledikten sonra kayda oto-
matik olarak girilmesini sağlayan 
özellik, picture cache.

görüntü restorasyonu 1. Film ve 
videonun orijinal materyalindeki 
fiziksel bozuklukların onarılma-
sı, film restorasyonu. 2. Orijinal 
materyalinden sayısal ortama ak-
tarılan film ve videoların yazılım-
lar aracılığıyla çizik ve toz gibi 
nedenlerle oluşan bozulmalarının 
giderilmesi; renk, ışık ve netliğinin 
aslına uygun olarak ya da yeniden 
yorumlanarak düzenlenmesi.

görüntü sabitleyici Çekim sırasında 
kamerada oluşan görüntü titreme-
sini optik ya da sayısal teknoloji 
sayesinde engelleyen ve görüntüyü 
durağan hâle getiren, kamera ve 
video kurgu yazılımlarında kulla-
nılan uygulama, image stabilizer.

görüntü sinyali Yalnızca görüntü 
bilgisi içeren, senkron içermeyen 
sinyal.

görüntü ters çevirici Video kamera-
larda alan derinliği adaptörü kul-
lanıldığında 180 derece ters dönen 
görüntüyü düzelten sistem, image 
inversion function.

görüntü verme mes. dili Kişinin gö-
rüntüsünün kaydedilmesi için ka-
meranın önünde bulunması. 

görüntü yönetmeni Televizyon ve si-
nema yapımlarında, görüntüye etki 
eden tüm teknik ve sanatsal etmen-
leri çekimin konusu, içeriği ve se-
naryoya uygun olarak denetleyen; 
kameranın kullanılması, ışığın 
düzenlenmesi ve istenilen görsel 
etkinin yaratılması için yönetmen-
le beraber ilgili meslek gruplarını 
yönlendiren kişi, cinematographer, 
director of photography,dp.
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görünür hız Lens açısına göre deği-
şebilen ve ekranda gerçeğinden 
farklı algılanan hareketin hızı, ap-
parent speed. 

görüş açısı mes. dili Kameranın ko-
numuna ve uzaklığa bağlı olarak 
görüntülemek istediği konu ile ara-
sında bulunan açı. 

görüş alanı Lens odak uzunluğuna 
bağlı olarak kameranın yöneltildi-
ği doğrultuda görüntüleyebildiği 
en geniş alan. 

gösterge 1. Cihaz üzerinde herhangi 
bir verinin okunacak ya da görüne-
cek biçimde gösterildiği ekran ya 
da pencere, display. 2. Kamera ile 
ilgili diyafram ayarı, kayıt süresi 
ve enerji düzeyi gibi bilgileri vi-
zörde görmek için kullanılan işlev.

göstergebilim Gösterge sistemleri ve 
anlam ilişkisi üzerine yoğunlaşan 
ve göstergeleri anlamlandırma sü-
reçlerini içeren, bütün etmenlerin 
sistematik biçimde incelenmesine 
dayanan çalışma alanı. 

gösterge elemanı Elektriksel sinyal-
leri optik görüntü hâline getiren 
eleman.

gösterge toplumu ile. Kapitalist 
toplum yapısının özellikle görsel 
medyanın yaygınlaşmasından son-
raki evresini tarif etmek için kul-
lanılan, göstergeler ile temsillerin, 
imge tüketiminin artan önemine 
vurgu yapan toplumsal tasarım.

gösterge ünitesi Verinin görsel ola-
rak görünmesini sağlayan aygıt, 
display unit.

gösteri dünyası Müzik, müzikal, dans, 
şov, sirk ve revü gibi ticari alanları 
kapsayan eğlence sektörlerinin or-
tak adı, showbiz, şov dünyası.  

gösterim donanımı Görüntüyü izle-
mek için kullanılan projeksiyon, 
perde, ekran ve monitörlerin tümü.

gösterime girmek Yeni bir filmin si-
nema salonlarında aynı anda göste-
rimine başlamak, vizyona girmek.

gösterim kopyası Sinema salonların-
da gösterilmek üzere hazırlanan 
film makarası ya da sayısal veri 
dosyası. 

gösterim sezonu Televizyonda genel-
likle üç, altı ve dokuz aylık süreler 
hâlinde planlanarak gerçekleşen 
gösterim dönemi.  

gözbebeği mesafesi  üç b. İki gözün 
optik merkezleri arasındaki uzak-
lık, interocular distance, inter pu-
pillar distance.

göz diyagramı Bit hatalarını gösteren 
göz biçimindeki diyagram, göz pa-
terni.

gözdönümü  üç b. Bir nesneye ba-
karken gözlerin optik eksenlerinin 
nesnenin uzaklığına göre içe ve 
dışa dönerek bakılan nesne üzerin-
de çakışması, vergence.

gözdönümü odak uyumsuzluğu  üç 
b. Çifteli üç boyutlu görüntülere 
bakarken, bakılan noktanın uzaklı-
ğı ile gözün odaklandığı uzaklığın 
aynı olmaması sonucu oluşan algı 
karmaşası, vergence accommoda-
tion conflict.

göz hizası bk. göz seviyesi 
göz ışığı ışık, mes. dili İzleyiciyle 

doğrudan temas kurabilmeyi sağ-
layan ve güven veren bir iletişim 
için kamera önündeki kişinin göz-
bebeklerinin parlatılarak bakışla-
rının ortaya çıkarılması amacıyla 
uygulanan özel ışık. 

göz paterni bk. göz diyagramı
göz seviyesi kam. İnsanın ortalama 

göz seviyesi temel alınarak kame-
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ranın konumlandırıldığı yükseklik, 
göz hizası. 

göz uyumu  üç b. Gözlerin uzaktaki ve 
yakındaki nesnelere hızla odakla-
nabilme becerisi, accommodation. 

göz uyumu kayması  üç b. Çifteli üç 
boyutlu görüntüleri izlerken gözün 
algılanan derinlikten başka bir de-
rinliğe odaklanması, dislocation of 
accommodation.

gözün tayf karakteristiği Işığın dal-
ga boyuna göre, gözün renge tep-
kisini ve duyarlılığını gösteren çan 
biçimindeki eğri.

göz vizörü Kameramanın gözünü da-
yayarak kameranın görüntüsünü 
denetlediği optik ya da elektronik 
ekran.

göz yuvası Dışarıdan ışık sızdırma-
yan ve halka biçiminde esnek ya-
pıya sahip, kameramanın göz vizö-
rüne bakmak için gözünü dayadığı 
bölüm, eyecup.

GPRS İngilizce açılımı general pa-
cket radio service olan, mobil ci-
hazların konum bilgisini gösteren 
hizmet. 

GPS bk. küresel konumlama sistemi
grad filtre bk. kademe filtresi 
graduated filter bk. kademe filtresi
grafik Televizyon, sinema, basılı ve 

elektronik ortam, İnternet, açık 
hava reklamcılığı ve animasyon 
gibi alanlarda görsel sanatların te-
mel ilkelerine göre sayısal ya da 
analog biçimde iki ya da üç boyutlu 
olarak tasarlanan sabit ya da hare-
ketli her türlü düzenleme, çizim, di-
yagram, illüstrasyon ve modelleme.  

grafik ekolayzer Dikey sürgülü ayar 
düğmelerinin konumlarının oluş-
turduğu görüntüyle ses frekans 
bandına etkisinin grafiksel olarak 
aynı olduğu ekolayzer türü.

grafik haber hab. Görüntüsü olma-
yan ya da grafikle daha anlaşılır 
biçimde aktarılabilecek bir haber-
de, spiker metni okurken ekranda 
haberle ilgili tamamlayıcı fotoğraf, 
şekil, grafik gibi görsellerin yer al-
dığı haber türü, stillstore haber.

grafik kullanıcı arayüzü Bir göster-
me aygıtı aracılığıyla programları 
çalıştıran, komutlar veren ve bil-
gisayarla etkileşim kurmayı sağla-
yan görsel temelli çalışma ortamı.

grafiksel yayın akışı Öncelik sırala-
masına göre televizyon içeriğinin 
kullanıcı arayüzü üzerinde düzen-
lenerek yeni medya platformların-
dan yayımlanması.

grafik tasarım Bir ileti ya da düşün-
ceyi kitlelere ulaştırmak için harf, 
rakam, figür, resim, fotoğraf gibi 
ögelerin görsel sanatların temel il-
kelerine göre sayısal ya da analog 
biçimde, iki ya da üç boyutlu oluş-
turularak televizyon, sinema, basılı 
ve elektronik ortam, İnternet, açık 
hava reklamcılığı ve animasyon 
gibi alanlarda uygulanan görsel 
iletişim.  

grafik tasarımcı Bir ileti ya da dü-
şünceyi kitlelere ulaştırmak için 
farklı teknikler kullanarak görsel 
sanatların temel ilkelerine göre ta-
sarlayan ve uygulayan kişi. 

grain bk. gren 
gramofon Tablasında döndürülen taş 

plağın üzerindeki ses izlerini iğ-
nesi aracılığıyla akustik enerjiye 
çeviren, gövdesine bağlı ses hunisi 
yardımıyla sesi güçlendirerek ya-
yan mekanik cihaz.

grande finale bk. büyük final 
gray scale response bk. gama eğrisi
green box Televizyon ve sinema ya-

pımlarında yapım sonrası aşamada, 
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arka plana görüntü yerleştirmek 
amacıyla özel olarak planlanan çe-
kimlerin stüdyo, plato ya da açık 
alanda genellikle üç tarafı ve zemi-
ni yeşil renkli fonla çevrili bir alan-
da gerçekleştirilmesi yöntemi. 

green light bk. yeşil lamba 
green room bk. yeşil oda
green screen bk. yeşil perde 
gren Görüntü üzerinde oluşarak do-

kuda ve keskinlikte bozulmaya ne-
den olan küçük tanecikler, grain.

grenlenme bk. kumlanma 
grey kodu Kodlanan sinyalde yalnız-

ca bir bitin değiştiği kod.
gri kart İnsan teni için doğru poz-

lama değeri ve rengi elde etmek 
için amacıyla kamerada yapılan 
beyaz ayarı için kullanılan, ışığın 
% 18’ini yansıtma özelliğine sahip 
gri renkli kart.

gri skala Beyazdan siyaha doğru 
tonların kademeli çubuklar hâlin-
de göründüğü, kamera ve görüntü 
sistemlerinin testi için kullanılan 
resim.

ground glass bk. buzlucam 
ground reflected wave bk. yerden 

yansıyan dalga
ground reflection bk. yerden yansıma 
grup çekimi İki ve daha fazla kişiden 

oluşan topluluğun aynı kare içinde 
görüntülendiği çekim. 

grup gecikmesi ver. t. Sinyalin her 
frekans bileşeninin maruz kaldığı 
ortalama gecikme.

grup kanalı ses Gruplandırılmış ses 
kanallarını toplayıp ses düzeyi 
kontrolünü yaparak çıkışa veren 
kanal.

gruplama ses Ses masasındaki ka-
nalların seçilen bir kısmının düzey 
kontrolünün birlikte yapılması için 
grup kanalına toplanması. 

GSM İngilizce açılımı global system 
for mobile communications olan, 
mobil iletişim alt yapısı.

GSM operatörü Kullanıcılarına mo-
bil iletişim alt yapısını sağlayan 
işletmeci.

guard interval bk. güvenlik aralığı 
guest bk. ziyaretçi
güç Bir sistemin verdiği ya da aldığı 

enerji miktarı.
güç amplifikasyonu Güç yükselteci-

nin giriş ve çıkış seviyeleri arasın-
daki fark.

güç faktörü Bir elektrik devresinden 
alınan aktif gücün görünür güce 
oranı. 

güç kaybı Bir dönüştürücünün aldığı 
gücün yüke aktardığı güce oranı. 

güç kaynağı Elektrikle çalışan ci-
hazlara uygun ve dengeli elektrik 
enerjisi sağlayan sistem, power 
supply.

güç kazancı Bir yüke aktarılan gücün 
bu yük, kaynağa doğrudan bağlıy-
ken aktarılan güce oranı, power 
gain.

güçlü ana ışık Sahnedeki geniş bir 
alanı konuya hâkim biçimde ay-
dınlatan ışık.

güçlü final yön. Televizyon, radyo 
ve sinema yapımlarının çözüm 
aşamasının sonunda yer alan, ko-
nunun ya da öykünün izleyiciyi et-
kileyecek ve belleğinde yer edecek 
biçimde biten kapanış bölümü. 

güçlü resim mes. dili Dengeli kom-
pozisyon, ideal kamera yüksekliği, 
uygun ışık tasarımı, doğru objektif 
seçimi ve çekim açısı kullanılarak 
elde edilen etkileyici görüntü. 

güç transistorü ver. t. Vericilerin çı-
kış devresinde kullanılan yüksek 
güçlü transistör.
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güç verimi Bir dönüştürücünün çıkış 
gücünün besleme gücüne oranı. 

güç yükselteci Çıkış gücünü arttıran 
amplifikatör.

gümüş reflektör ışık Sentetik kumaş 
ya da metalden üretilen, ışığın kel-
vin değerini değiştirmeden yansı-
tan gümüş renkli ışık aksesuarı. 

güncel haber Toplumun büyük bir 
kesimini ilgilendiren, yeni gelişen 
ve önemli olan, kamuoyunda da 
yaygın olarak konuşulan ve tartışı-
lan haber. 

güncelleme 1. Bir yazılımın yeni sü-
rümüne yükseltilmesi. 2. Ağ sitesi, 
sosyal medya gibi ortamlardaki 
bilginin ekleme, çıkarma ve düzelt-
melerle yenilenmesi. 3. Elektronik 
ortamda yer alan bilgilerin değişti-
rilmesi, yeniden düzenlenmesi.  

gündem 1. ile. Medyanın belli ko-
nuları ön plana çıkarmasının yanı 
sıra, bu konuların nasıl ele alına-
cağını da belirleyerek oluşturduğu 
çerçeve. 2. hab. Haber merkezle-
rinde, o gün izlenecek haber konu-
larının ve haberi yapacak görevli 
ekiplerin dökümü.  

gündem belirleme 1. Medyanın seç-
me, sıralama ve çerçeveleme yo-
luyla toplumsal olgu ve olaylar 
arasında nelerin, nasıl ve hangi 
önem sırasıyla ele alınacağını dü-
zenlemesi. 2. Siyaset, bürokrasi, 
ekonomi gibi alanlarda söz sahibi 
kişi ve kurumların her türlü giri-
şimle medyanın gündemini oluş-
turmaları ve gündemde neyin, na-
sıl yer alacağını belirlemeleri.

gündemden düşme Gündemde olan 
bir haberin yeni gelişmeler nede-
niyle arka planda kalması ve öne-
mini yitirmesi. 

gündem dışı haber Gündemi oluş-
turan ve toplumda çoğunluğun 
konuştuğu olayların dışında kalan 
olay ve gelişmelerle ilgili olan ya 
da yoğun gündemin gerisinde ka-
lan haber.

gündeme bomba gibi düşme mes. 
dili Haberin kamuoyunda büyük 
yankı uyandırması ve yayın akışı-
nın ilk sıralarında yer alması.

gündeme düşmek 1. Gündemdeki 
haberlerin içinde yer almak. 2. Çok 
konuşulan bir haberin isteyerek ya 
da istemeden öznesi olmak. 

gündeme gelme Bir kişi, olay ya da 
haberin kendiliğinden ya da dolay-
lı olarak medyada konuşulup habe-
re konu olması durumu. 

gündem toplantısı bk. haber toplantısı
gündüz gösterimi Öğleden sonra 

hava kararmadan yapılan gösteri, 
matine.

gündüz kuşağı Televizyon ve radyo 
yayıncılığında genellikle 09.00-
17.00 saatleri arasındaki zaman 
dilimi.

gündüz programı Genellikle 09.00-
17.00 saatleri arasında yayımlanan, 
ev kadınları ve çocukların yanı sıra 
yaşlılara yönelik olarak da hazırla-
nan ev işi, yemek, çocuk bakımı, 
sağlık gibi konuları ele alan soh-
bet, eğlence, eğitim programı. 

güneş gürültüsü ver. t. Güneş sıcak-
lığının ürettiği ve yaydığı gürültü.

güneş hüzme filtresi Kamerada gü-
neşin görsel etkisini artırmak için 
kullanılan, güneşi yıldız ya da artı 
biçiminde belirginleştiren özel 
efekt filtresi, sun cross filter. 

güneş paneli Güneş ışığının belirli 
dalga boylarını elektrik enerjisine 
çeviren yüzeyden oluşan düzenek. 
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gün ışığı Güneş’ten Dünya’ya gelen, 
ortalama renk sıcaklığı 5500 kel-
vin derece olan doğal ışık. 

gün ışığı dengeleme Yapay ya da 
doğal ışık kaynaklarının kelvin 
dönüştürücü filtre aracılıyla 5500 
kelvin derecelik güneş ışığına ben-
zetilmesi. 

gün ışığı projektör bk. ark projektör
günlük dosyası Bir sistemde olan 

olayların ya da gelen mesajların 
kaydını tutan dosya, logfile.

gürlük Ses şiddetinin kulakta bıraktı-
ğı etki.

gürültü Özgün ses ve görüntünün 
üzerine binerek cızırtı, karlanma, 
karelenme gibi bozukluklar oluştu-
ran ve veri iletimini aksatan sinyal-
ler, noise.

gürültü azaltma 1. Görüntüde kum-
lanma ve seste gürültü gibi isten-
meyen oluşumları önleyen ya da 
azaltan sistem, noise reduction. 2. 
Analog teyplerdeki bant gürültüsü-
nü yok etmek ya da azaltmak için 
kullanılan sistem, noise reducti-
on. 3. Bilgi sinyali üzerine binen 
gürültü ve istenmeyen sinyallerin 
azaltılması işlemi.

gürültü bastırıcı 1. kam. Düşük ışık 
ortamlarında yapılan çekimlerde 
kameradaki görüntüde oluşabilen 
kumlanma gibi bozulmaları azal-
tan ya da yok eden sistem, noi-
se suppressor. 2. ver. t. Alıcılarda 
sinyal alınmadığı durumlarda çıkış 
gürültüsünün duyulmasını engelle-
yen devre. 

gürültü bastırma Ses sinyalinde 
elektriksel ya da manyetik etkilen-
melerden dolayı meydana gelen 
gürültüleri çeşitli filtreler ve yazı-
lımlarla azaltma ya da yok etme 
işlemi, noise suppression.

gürültü faktörü Elektronik bir siste-
min kendi içinde ürettiği gürültü 
miktarı, noise figure.

gürültü gerilimi Etkin gerilim cinsin-
den ölçülen gerilimin değeri.

gürültü gücü Bir sistemde oluşan gü-
rültünün gücü. 

gürültü kapısı Belirlenen bir sevi-
yenin üzerindeki sinyallere hiçbir 
işlem yapmadan geçiren ancak se-
viyenin altına düşüldüğünde çıkışı 
kapatan ya da azaltan cihaz, noise 
gate. 

gürültü limitörü Sinyal üzerine binen 
parazitleri keserek sinyal bozulma-
larını azaltan devre ya da aygıt. 

gürültü önleyicili kulaklık Ortamda-
ki akustik gürültüleri aktif bir devre 
yardımıyla algılayıp, işleyerek yok 
eden ve kulağa yalnızca dinlenmek 
istenen sesleri veren kulaklık cinsi, 
noise guard headphone. 

gürültü seviyesi Belli bir referansa 
göre ölçülen gürültü düzeyi.

güvenli alan Yayın sırasında oluşabi-
lecek görüntü kayıplarının kamera 
vizöründe ya da monitörde çizgi-
lerle belirtildiği, özgün görüntüden 
daha küçük boyutlu olan ve çizgi-
lerle belirtilen sanal çerçeve, safe 
area.

güvenlik aralığı Sayısal yayıncılık-
ta alıcıya değişik yollardan gelen 
aynı frekanslı sinyallerin birbirini 
bozmasını önlemek amacıyla ile-
tim dizisinin başına yerleştirilen 
koruma aralığı, guard interval. 

güvenlik duvarı Farklı filtreleme 
özellikleri ile bilgisayar ve ağla-
rın gelen ve giden iletileri, İnter-
net trafiğini kontrol altında tutan 
ve güvenliğini sağlayan yazılım, 
firewall.
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güvenlik kelepçesi ışık Askı sistem-
lerine takılan ışık kaynağı ve ak-
sesuarların düşmesini engellemek 
amacıyla kullanılan, ucunda kilitli 
kanca bulunan ince çelik halat. 

güvenlik sertifikası İngilizce açılımı 
secure socket layer olan, ağ üze-
rinden istemci ile sunucu arasın-
daki verilerin güvenli aktarımını 
şifreleme yoluyla sağlayan iletim 
kuralı. 

güvenli yazı alanı Görüntüye bindiri-
len yazı ve grafiklerin yayında ka-
yıpsız biçimde görünebilmesi için 
referans alınan, kamera vizöründe 
ya da monitörde çizgilerle belir-
lenmiş, orijinal görüntüden daha 
küçük boyutlu olan ve çizgilerle 
belirtilen sanal çerçeve, safe title 
area.
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H.261 352 x 288’e kadar çözünürlüğü 
ve 29.97 fps’ye kadar görüntü hızı-
nı destekleyen ve video konferans 
olanağı sağlamak üzere tasarlanan 
görüntü sıkıştırma standardı. 

H.262 1920 x 1080’e kadar çözünür-
lük ve 4:2:2 örneklemeye kadar 
desteği olan, MPEG-2 Part2 olarak 
da bilinen görüntü sıkıştırma stan-
dardı.

H.263 1408 x 1152’ye kadar çözünür-
lüğü ve 29.97 fps’ye kadar görüntü 
hızını destekleyen görüntü sıkıştır-
ma standardı.

H264 formatı DCT sıkıştırma tekni-
ğine sahip, düşük bit oranlarıyla 
İnternet yayımcılığında, yüksek bit 
oranlarıyla yayıncılıkta kullanılan 
dosya tabanlı görüntü formatların-
dan biri. 

H.264/MPEG-4 AVC Düşük bit 
oranlı İnternet uygulamalarından 
HDTV ve kayıpsız kodlamalı sa-
yısal sinema uygulamalarına kadar 
geniş bir kullanım alanı olan ve 
MPEG-4 Part10 ileri düzey sıkış-
tırma algoritması kullanan görüntü 
sıkıştırma standardı, advanced vi-
deo codec, AVC.

haber 1. Kamuoyunu bilgilendirme 
amacıyla ve nesnel bir bakış açı-
sıyla izleyici ve dinleyicilere ileti-
len güncel, toplumsal, ekonomik, 

siyasal, kültürel ve benzeri olay, 
konu ve gelişmeler. 2. Bir olay ya 
da durum hakkında edinilen her 
türlü bilgi. 

haber ajansı Haber değeri taşıyan 
bilgileri toplayan, haberi kayna-
ğında oluşturan ve ürettiği haber-
leri anlaşmalı yayın kuruluşlarına 
dağıtan kurum. 

haber akışı Televizyon ve radyoda 
yayımlanan haber bülteni için gün-
demi oluşturan haberlerin önem sı-
rasına göre dizilmesi. 

haber alma Kişi, kurum, kuruluş, 
devletler ve diğer organizasyonlar 
hakkında açık ya da kapalı kaynak-
lardan ulaşılan belge ve bilgilerle 
haber yapılması, analiz ve değer-
lendirmelerle sonuca ulaşılması. 

haber alma servisi Birinci ya da ikin-
ci el kaynaklardan basın ve yayın 
kuruluşuna haber geçişinin yapıl-
dığı ilk birim.

haber atlama mes. dili 1. Bir medya 
kuruluşunda yer alan haberin diğer 
yayıncı kuruluşlar tarafından göz-
den kaçırılması, konudan haberdar 
olunmaması. 2. Bir haberin zama-
nında yayımlanamaması.

haber atlatma 1. mes. dili Diğer ba-
sın mensuplarının ve yayın organ-
larının farkında olmadığı haberi, 
bir muhabir, haber ajansı ya da 
yayıncı kuruluşun tek başına haber 
yapıp gündeme taşıması. 2. Bir ha-
berin ya da habere ilişkin önemli 
bir bilginin herkesten önce verile-
bilmesi. 

haber bülteni Kamuoyunu bilgilen-
dirmek amacıyla, güncel toplum-
sal, ekonomik, siyasal, kültürel ve 
benzeri olay, konu ve gelişmelerin 
derlenerek, izleyici ya da dinleyici-
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lere, düzenli olarak belirli saatler-
de sunulduğu program türü, bülten. 

haberci bakışı Olaylara bilgi, öngörü 
ve duyarlılık açısından farklı bi-
çimde bakabilen mesleki yeti.

haberci refleksi 1. Haberin kaynağı-
na, olay yerine en kısa sürede ulaş-
ma. 2. Meydana gelebilecek olayın 
haber olabileceğini önceden ve 
hızlı bir biçimde sezme. 

haber değeri Genellikle uluslarara-
sı kriterler tarafından belirlenen, 
olay ve olgular içinde neyin haber-
leştirmeye değer olduğunu, kamu 
açısından hangi haberin öncelikli 
öneme sahip olduğunu, ilgililik, 
zamanlılık, yakınlık, önemlilik, 
ilginçlik gibi ölçütler aracılığıyla 
tarif etmeye yarayan kavram.

haber editörü Haber metnini ve gör-
sel-işitsel ögeleri gözden geçirerek 
haberleri seçen, habere son halini 
veren sorumlu kişi. 

haber filmi Özellikle İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında haber niteliği ta-
şıyan olayları anlatan, sinemalarda 
asıl filmden önce gösterilen, belge-
sel sinemanın bir alt türü de sayılan 
kısa süreli film türü.

haber grupları İnternet kullanıcıları-
nın farklı konularda bir araya gele-
rek bilgi ve yorum alışverişi yaptı-
ğı ve iletilerin de saklandığı kalıcı 
iletişim platformu, news groups.  

haber günlüğü İstihbarat şefinin 
sempozyum, zirve, basın toplan-
tısı, grup toplantısı ve olağan gö-
rüşmeler gibi rutin haberlerle ilgili 
olarak günlük çalışma planını tut-
tuğu defter, istihbarat defteri.  

haber helikopteri Haber ekiplerinin 
olay yerine çabuk ulaştırılmasını 
ya da olay yerinin havadan çekim-
lerinin gerçekleştirilmesini sağla-
yan, görüntü ve sesi yayın merke-
zine anında iletebilen, çekim konu-
sunda deneyimli pilotlar tarafından 
kullanılan helikopter. 

haberi koklama mes. dili Neyin ha-
ber olabileceği ya da haberin nasıl 
gelişebileceği hakkındaki mesleki 
sezgi.

haberi manipüle etme Haber hazırla-
nırken konuyu çarpıtma, özünden 
uzaklaştırma, gerçeği gizleme. 

haberin gövdesi mes. dili Habere 
konu olan olayın “neden” ve “na-
sıl” olduğuna ilişkin bilgilerin belli 
bir sıra içinde açıklandığı ve ayrın-
tıların yer aldığı bölüm.

haberinin arkasında durma mes. 
dili Muhabir, haber ajansı ve ya-
yıncı kuruluşun yaptığı habere 
yönelik eleştirileri göğüsleme, ha-
berin doğruluğu ve doğru biçim-
de yansıtıldığı konusunda ısrarcı 
olma. 

haberin odak noktası Bir haberin 
önemli ögelerini ortaya çıkaran, 
haberin en çarpıcı yerini vurgula-
yan bölüm. 

haberi özetleme Gelişme gösteren 
bir haberi, önemli unsurlarını atla-
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madan anlaşılır bir biçimde kısaca 
aktarma.

haberi satma mes. dili 1. Yayıncı ku-
ruluş ya da haber ajansı tarafından 
üretilen haberi, başka yayın ku-
rumlarına satma. 2. Çıkar karşılığı 
taraflı haber hazırlama. 

haber istihbaratı 1. Basın mensup-
larının haber kaynağına ulaşmak 
ve elde edilen bilgileri değerlen-
dirmek için yürüttükleri araştırma 
çalışması. 2. Habercilerin haber 
kaynaklarından edindiği her türlü 
bilgi ve belge. 

haber izleyicisi Televizyonda ağırlık-
lı olarak haber bültenlerini izleyen, 
birden çok kanalın haberini takip 
eden ve özel haber dosyalarına da 
ilgi duyan izleyici grubu.

haber kameramanı Ulusal ve ulus-
lararası ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel, sportif ve toplumsal olay-
ları, savaşları ve doğa olaylarını 
yerinde izleyen; meslek etiği, ha-
bercilik kuralları ve yayın ilkeleri 
çerçevesinde elde ettiği görüntüle-
rin en kısa sürede yayına ulaşması-
nı sağlayan kişi.

haber kaynağı Habercilerin olay ve 
olguları haberleştirirken başvur-
dukları, açık ve erişilebilir ya da 
gizli olan her türlü kişi, kurum ve 
belge. 

haber kaynağının gizliliği Basın 
mensuplarının haber kaynağını, 
okur, izleyici ya da yetkili merci-
lerle paylaşmama hakkı. 

haber klibi Haberin sayısal ortama 
aktarılmış görüntülü ve sesli hâli. 

haberleşme kanalı Kaynak ile hedef 
arasındaki bilginin aktarımını sağ-
layan telli ya da telsiz ortam.

haberleşme portu Dış ortamdan ge-
len veriyi bilgisayara yükleyen, 

aktaran ve işlenen verileri tekrar 
dış ortama veren kapı.

haber mahalli Habere konu olan ola-
yın meydana geldiği ya da sürmek-
te olduğu yer. 

haber makyajı Stüdyo aydınlatma-
sına ya da doğal ışığa göre, haber 
spikeri ve muhabirlere uygulanan 
hafif makyaj türü.

haber merkezi Yayın merkezinin 
bulunduğu yerde muhabir, editör 
ve yayın yönetmenlerinin haber 
metinlerini, görsel ve işitsel öge-
leriyle birlikte kontrol edip yayıma 
hazırladıkları birim.

haber metni Habere ilişkin olay, 
mekân, zaman, kişi gibi temel öge-
leri barındıran, habercilik tekniği-
ne göre yazılan ve redakte edilerek 
hazırlanan metin.  

haber müdürü Haber ve yayın süre-
cinin işleyişini organize eden ve 
denetleyen, ilgili haber biriminin 
yöneticisi.

haber odası Haberlerin hazırlandığı 
ve sunulduğu mekân ya da stüdyo, 
news room. 

haber postası 1. Radyoda haber ka-
nalı 2. Radyo haberi 

haber programı Kamuoyunu bilgi-
lendirmek amacıyla güncel olay, 
konu ve gelişmeleri ayrıntılarıyla 
ele alan ve değerlendiren; bildiri, 
sunum, söylev, mülakat, söyleşi, 
tartışma formatında gerçekleştiri-
len; belirli gün ve saatte düzenli bir 
biçimde izleyici ya da dinleyiciye 
sunulan program türü. 

haber rejisi Haberleri en etkili biçim-
de sunmak için yararlanılan özel 
reji. 

haber röportajı Habere konu olan 
olay ya da kişiyle ilgili bilgi ve yo-
rum almak amacıyla kişinin kendisi 
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ya da ilgili kişi ve uzmanlarla yapı-
lan röportaj türü. 

haber sağanağı mes. dili Gündemin 
arka arkaya gelen önemli haberler-
le olağan dışı yoğunlaşması. 

haber spikeri Televizyon ve radyoda 
haber okuyan, muhabirlerle canlı 
bağlantı kurup olay yerinden akta-
rılan bilgileri yorumlayarak sunan 
kişi.

haber spotu Yazılı basında haberin 
devamının okunmasını sağlamak 
için ilgi çekici sözcüklerden oluşan 
ve konunun özetini veren bölüm.

haber stüdyosu Televizyon haberle-
rini sunmak için özel tasarlanmış; 
kamera, ışık, ses, prompter ve 
monitör gibi sistemlerin bir arada 
olduğu, merkezinde sunucu ve ko-
nuklar için büyük bir masanın bu-
lunduğu stüdyo.

haber sunucusu Haber gruplarını 
kullanıcılarına sunan bilgisayar, 
news server.

haber takibi Haberle ilgili gelişmele-
rin sürekli olarak izlenmesi ve be-
lirli aralıklarla yayımlanması. 

haber toplama Haberin bütün ögele-
rine ilişkin bilgi ve belgeleri der-
leme.

haber toplantısı Yayın yönetmeni, 
haber koordinatörü, birim müdür-
leri ve editörlerin her gün düzenli 
olarak belirli saatlerde bir araya 
gelip gündemdeki haberleri de-
ğerlendirdikleri ve haber akışları-
nı oluşturdukları toplantı, gündem 
toplantısı.

haber yazma teknikleri Haberin yer 
aldığı medya kuruluşu, önemi ve 
hedef kitlesi gibi ölçütlere uygun 
olarak ters piramit, dikdörtgen, 
düz piramit ve serbest yazım tekni-

ği gibi önceden belirlenmiş yazma 
yöntemleri. 

haberyorum Haberin görünmeyen 
yanlarını ön plana çıkararak daha 
ayrıntılı biçimde sunma.

haber yönetmeni Televizyonda ha-
ber birimlerince hazırlanan haber 
bültenlerini ve haber programlarını 
akışa uygun olarak yöneten kişi. 

hacker bk. bilgisayar korsanı
HAD İngilizce açılımı hole accumu-

lated diod olan, kamera görüntü 
algılayıcılarında mikro mercekler 
kullanarak hücreleri ışığa karşı 
daha duyarlı hâle getiren sistem. 

hafif haber Genellikle haber bülteni-
nin sonunda yayımlanan eğlence, 
sanat, moda, günlük yaşam gibi 
konuları ele alan, izleyicide olumlu 
bir algı yaratmaya yönelik haber.

hafta sonu programı Cumartesi ve 
pazar günleri, gündüz kuşağında ve 
prime time’da yayımlanan, ailece 
izlenebilen, çoğunlukla konukların 
katılımıyla stüdyodan canlı olarak 
gerçekleştirilen eğlence ağırlıklı 
televizyon ve radyo programı. 

halka anten Daha çok yön bulma-
da kullanılan, geniş bir frekans 
aralığına sahip ve boyutları dalga 
boyundan küçük olan, tek sarımlı 
metal anten. 

halka gölgelik İç içe geçen şerit hal-
kalardan oluşan, genellikle içten 
yansıtıcılı lambaların önünde kul-
lanılan gölgelik.

halkla ilişkiler Şirketlerin, kurum ya 
da kuruluşların, iletişimde bulu-
nacakları kişi, kurum ya da kuru-
luşlara kendilerini anlatabilmek, 
onlarda olumlu bir izlenim bıraka-
bilmek, medyada görünürlük kaza-
nabilmek amacıyla kamu çıkarını 
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göz ardı etmeden yürüttükleri rek-
lam, tanıtım, sponsorluk ve sosyal 
sorumluluk gibi etkinliklerin tümü. 

halkla ilişkiler sorumlusu Kurum 
ve kuruluşların tanıtımı için halkla 
ilişkiler ve medya alanındaki çalış-
maları yürüten kişi. 

halk röportajı bk. sokak röportajı 
halo etkisi bk. parıldama 

Hamasaki karesi Kayıt ortamının 
akustik durumuna göre aralarında-
ki mesafe hesaplanarak dört adet 
ikiyönlü mikrofonun bir kare oluş-
turacak biçimde konumlandırılma-
sıyla gerçekleştirilen çok kanallı 
surround ses kayıt tekniği.

Hamasaki square bk. Hamasaki karesi 
ham film Henüz çekimde kullanılma-

mış, ışık görmemiş film.
ham görüntü Kurgulanmamış, üze-

rinde kısaltma, ışık ayarı, renk 
düzeltme gibi herhangi bir işlem 
yapılmamış, film şeridi, videobant, 
DVD, hafıza kartı ve hard disk gibi 
ortamlarda bulunan her türlü gö-
rüntü. 

ham materyal Üzerinde herhangi bir 
işlem yapılmamış görüntü ve ses 
materyali.

ham ses Herhangi bir işleme tabi ol-
mamış özgün ses.

hamur animasyon Kil, oyun hamuru 
ve her türlü sentetik malzeme kul-
lanılarak oluşturulan karakterlerin 
yer aldığı, duraksamalı çekimle 
gerçekleştirilen canlandırma, clay 
animation.

handycam bk. el kamerası

harcama belgesi Mal ve hizmet alım-
larından sonra yapılan harcamaları 
gösteren ve bütçe dosyasında beyan 
edilen, mali işlemlerin gerçekleşti-
rilmesi için geçerliliği olan fatura, 
yazar kasa fişi ve her türlü makbuz 
gibi kanıtlayıcı resmî belge. 

hard disk bk. sabit disk

hardware bk. donanım 

hareket boşluğu Hareket hâlindeki 
kişi ya da nesnelerin hareket ettik-
leri yöne doğru çerçevede bırakı-
lan fazla alan.

hareket devamlılığı yön. Arka arkaya 
gelmesi gereken iki farklı plan ara-
sında hareketin sürekliliğini ya da 
sahne bütünlüğünü sağlamak için 
her iki planın en uygun karelerini 
belirleyerek kurgulama ya da çok 
kameralı rejide kamera görüntüle-
ri arasındaki kesmenin uygun za-
manlamayla yapılarak geçişlerde 
hareketin akıcılığını sağlama. 

hareket kontrollü kamera Kamera-
ya mekanik ve optik her türlü ha-
reketi yaptırabilen ve bu hareket-
leri kaydederek istendiğinde tekrar 
eden robot kamera sistemi, motion 
control camera. 

hareketli çekim kam. Destek ve den-
geleme sistemleri, uzaktan kuman-
da ya da şaryo gibi mekanik ve 
elektronik düzenekler aracılığıyla 
kameranın hareket ettirilmesi ya 
da kameramanın kamerayı elde ve 
omuzda kullanmasıyla gerçekleşti-
rilen çekim. 

hareketli grafik Bilgisayar ortamın-
da her türlü görsel kaynağın farklı 
animasyon teknikleri kullanıla-
rak hareketli hâle getirilmesi ve  
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genellikle ses efekti ya da müzik 
eklenmesiyle oluşturulan grafik 
türü, motion graphic. 

hareket netsizliği Örtücü hızının net 
olarak pozlayamadığı kadar hızlı 
hareket eden kişi ve nesnelerin gö-
rüntüsünde oluşan fluluk, motion 
blur.

hareket takibi Hareketli kişi, nes-
ne ve araçların çerçevede kalacak 
biçimde görüntülenmesi amacıyla 
kameranın çevrinmesi, hareket et-
tirilmesi ya da yer değiştirmesi. 

harici gürültü Devrenin dışında olu-
şan, frekansı giriş filtresinin iletim 
bandına düştüğünde devreye giren 
gürültü.

harmanlama ver. t. İletim sırasında 
ardışık bit ve sembollerdeki bo-
zulmaları önlemek amacıyla veri 
katarı ya da paketlerdeki bitlerin, 
sembollerin belli bir düzene uygun 
olarak serpiştirilmesi ve yerlerinin 
değiştirilmesi, interleaving.

harmonik 1. ses Ses kaynağından 
yayılan ses dalgasının temel fre-
kansının katlanarak tekrarlanması 
biçiminde ortaya çıkan dalgalar. 
2. ver. t. Periyodik ve karmaşık bir 
elektromanyetik dalgadaki temel 
frekansın katları biçimindeki fre-
kans bileşenleri.

harmonik analizör ver. t. Periyodik 
bir dalgada harmonik bileşenleri-
nin genlik ve fazını ölçen, analiz 
eden ölçü aleti.

harmonik bozulma ver. t. Bir sinya-
lin lineer olmayan bir devre ya da 
devre elemanı üzerinden geçtiğin-
de sinyalde bulunmayan ve sinyal 
frekansının katları biçiminde orta-
ya çıkan frekansların neden olduğu 
bozulma, harmonik distorsiyon. 

harmonik distorsiyon bk. harmonik 
bozulma

harmonik enterferans ver. t. Taşıyıcı 
harmoniklerin kendilerine ayrılan 
kanalın dışında başka bantlara ka-
rışması.  

harmonik filtre ver. t. Anten besleme 
yolu üzerinde harmonikleri bastı-
ran ve yalnızca modüleli taşıyıcı 
sinyalini geçiren filtre. 

harmonik soğurucu ver. t. Akortlu 
devre ya da süzgeçler aracılığıy-
la akım ve gerilim dalgalarındaki 
harmonikleri ortadan kaldıran ay-
gıt ya da devre. 

hasarlı alan Kayıt aygıtları üzerinde 
oluşan ve üzerine veri kaydedile-
meyen bölge, bad sector. 

hashtag# bk. etiket
hat ver. t. Bir sinyali, elektriksel gücü 

ya da modülasyonlu sinyalleri taşı-
yan iletken. 

hata bulma ve düzeltme ver. t. Gü-
rültü, yansıma ve karışma nede-
niyle iletilen sinyalde yanlış alınan 
bitleri bulma ve düzeltme amacıy-
la iletilen bilgi bitlerinin ya da bit 
gruplarının sonlarına bilgi taşıma-
yan ek bitlerin eklenmesi. 

hatalı çekim Yönetmen, oyuncu, ka-
meraman, sesçi, ışıkçı ya da set 
görevlilerinin hataları sonucu is-
tenildiği gibi gerçekleşmeyen ve 
tekrarlanan çekim. 

hatalı kesme mes. dili 1. Televiz-
yonda çok kameralı canlı yayınlar 
sırasında, yönetmenin yanlış ko-
mutu ya da resim seçicinin hatası 
nedeniyle istenilmeyen bir kamera 
görüntüsünün yayına verilmesi. 2. 
Kurgu aşamasında özellikle hare-
ket devamlılığı olan sahnelerde, 
birbirine bağlanan iki görüntünün 
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zaman ve hareket kopukluğuna ne-
den olacak biçimde birleştirilmesi. 

hat çıkışı ver. t. Hat sinyal seviyesin-
de dengeli ya da dengesiz yapıdaki 
sinyal çıkış bağlantı ucu.

hat ekolayzeri ver. t. Transmisyon 
hattında frekansın sebep olduğu 
genlik bozulmalarını ya da faz ge-
cikmelerini dengeleyen aygıt. 

hat gecikmesi ver. t. Elektromanyetik 
dalgaların iletim hatlarındaki hı-
zının boşluktaki yayılma hızından 
düşük olması nedeniyle oluşan za-
man farkı. 

hat gerilimi Besleme hattı ile toprak 
arasındaki gerilim.

hat girişi Hat sinyal seviyesinde den-
geli ya da dengesiz yapıdaki sinyal 
giriş bağlantı ucu.

hat karışımı ver. t. Elektronik ha-
berleşme sisteminde bir devre ya 
da kanaldaki sinyalin istenmeyen 
biçimde diğer bir kanala geçmesi 
ya da karışması, crosstalk (II), di-
yafoni.

hat kaybı ver. t. Transmisyon hattının 
neden olduğu kayıpların toplamı.

hat kodlaması ver. t. Sayısal haber-
leşme sistemlerinde iletim hatala-
rını azaltmak ve düzeltmek ama-
cıyla yapılan kodlama. 

hat sinyal seviyesi Ses cihazlarının 
mikrofonlar dışında kullandığı, 
dengesiz olarak iletilebilen ve iş-
lenebilen, düzeyi yaklaşık -30 dBu 
ile + 10 dBu aralığında değişen ses 
sinyali. 

hat trafosu bk. yalıtım trafosu
hat yansıması Transmisyon hattında 

oluşan bir düzensizlik nedeniyle 
sinyalin bir kısmının ya da tama-
mının geri dönmesi. 

hat yükselteci Kablolu devrede uzun 
mesafelere iletilecek sinyali güç-
lendiren yükselteç. 

hava çekimi Uçak, helikopter, motor-
lu yelken kanat, balon, model uçak 
gibi her türlü insanlı ya da insansız 
hava aracıyla havadan gerçekleşti-
rilen çekim. 

havaî hat Yer üstünde belirli aralık-
larla sıralanan direklere tesis edil-
miş hat.

havalı püskürtme makyajı mak. 
Yüksek çözünürlüklü (HD) yayın 
için, püskürtme tekniği kullanıla-
rak özel ürünlerle uygulanan mak-
yaj türü, air brush makyaj. 

hava perspektifi Atmosfer katmanla-
rının renkler ve biçimler üzerinde 
oluşturduğu yoğunluk nedeni ile 
uzaktakilerin daha silik, yakında-
kilerin ise daha net görünmesine 
neden olan perspektif. 

hayal anten ver. t. Zemine dik konul-
muş çeyrek dalga uzunluğundaki 
antenin, zemin düzleminin altında 
olduğu varsayılan sanal simetrisi.

hayalet çember bk. bulanıklık dairesi
hayalet görüntü Bir nesneden yansı-

yan özgün ışığın tüm fiziksel özel-
liklerine sahip görüntünün, iletil-
diği başka bir ortamda yeniden 
oluşturulan ve optik özellikleri ta-
mamen aynı olan kopya görüntüsü. 

hayal frekans ver. t. Heterodin alıcı-
larda karıştırıcı katında ortaya çı-
kan ve değeri taşıyıcı frekans ile 
ara frekansın iki katının toplamına 
eşit olan frekans. 

hayali merkez ses Stereo sistemlerde 
sağ ve sol kanallarla oluşturulan 
panoramada ortada olduğu var sa-
yılan nokta, phantom center.
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hayal imge Kamerada çekilmiş gö-
rüntüden istenilen bir kareyi say-
dam biçimde referans alan, çe-
kilmek istenen görüntüyü önceki 
görüntüyle üst üste çakıştırmayı 
sağlayan bir işlev, ghost image. 

hayal resim Yansımaların neden ol-
duğu yol farkından dolayı televiz-
yon ekranında oluşan çift görüntü, 
ghost. 

hayran kitlesi Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarına, bu yapımlar-
da yer alan sunucu, spiker, yorum-
cu, oyunculara hayranlık duyan, 
onların özel yaşamlarını da takip 
eden izleyici. 

hazır beyaz kam. Kamerada beyaz 
ayarı yapılamadığı durumlarda, 
kamera belleğinde önceden belirle-
nen beyaz renk dengesi değerlerine 
hızlıca ulaşmayı sağlayan sistem, 
preset white.

hazırlığa alma mes. dili Televizyon-
da çok kameralı canlı yayın ya da 
bant kayıt sırasında çıkışa verile-
cek görüntünün resim masasında 
önceden seçilerek bekletilmesi. 

hazır ses efekti Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarının çekimi sıra-
sında kaydedilemeyen seslerin ye-
rine sonradan bir ses bankasından 
alınarak eklenen telefon, kapı zili, 
alarm gibi efekt sesler. 

HbbTV İngilizce açılımı hybrid bro-
adcast broadband TV olan, hare-
ketli görüntünün uydu, kablo vb. 
kanallarla aktarıldığı, yapım bilgi-
si İnternet üzerinden taşınan karma 
televizyon yayımcılığı.

HD İngilizce açılımı high definition 
olan, sayısal televizyon sisteminde 
1280 x 720 ve 1920 x 1080 çözü-
nürlüğünde olan yüksek tanımlama. 

HDCAM Bant üzerine resim olarak 
8 bit derinlikli, 3:1:1 örneklemeli, 
144 Mbps hızında, 1440 x 1080 
düzeninde dikdörtgen biçiminde 
pikseller kullanan ve dört ses ka-
nalı kapasiteli ve her biri 20 bitlik 
48kHz örneklemeli görüntü kayıt 
standardı.

HDCAM-SR Yüksek partikül yoğun-
luklu bant kullanan, 10 bit 4:2:2 
görüntü için 440 Mbps hızında ve 
4:4:4 görüntü için ise 880 Mbps hı-
zında, RGB örneklemeli ve yüksek 
tanımlamalı görüntü kayıt standardı.

HD makyaj Yüksek çözünürlüklü 
(HD) yayın için geliştirilen, özel 
malzeme ve teknik kullanılarak 
ciltteki kusurları kapatıp pürüzsüz 
bir görünüm sağlayan makyaj tek-
niği. 

HDMI İngilizce açılımı high definiti-
on multimedia interface olan, yo-
ğun bilgi içeren sayısal ses, yüksek 
çözünürlüklü görüntü ve İnternet 
gibi çeşitli verilerin birlikte akta-
rıldığı bağlantı arayüzü. 

HDR İngilizce açılımı high dynamic 
range olan, kamerada aşırı aydın-
lık ve karanlık bölgeler arasında 
kontrast farkını düzenleyerek gö-
rüntüdeki ışık dengesini sağlayıp 
dinamik aralığı genişleten sistem.

HDSLR Yüksek çözünürlüklü video 
çekebilme özelliği olan DSLR fo-
toğraf makinesi türü. 

HD ready En fazla 1366 x 768 çözü-
nürlüğü destekleyen sistemler için 
kullanılan HD adlandırması.

HD-SDTI İngilizce açılımı high da-
ta-rate serial data transport inter-
face olan, SMPTE 348M standardı 
ile tanımlanan, yüksek veri hızın-
da, seri olarak veri transferi yapan 
arabirim.
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HD yapım Yüksek çözünürlüklü 
(HD) teknik donanım ile çekimi ve 
kurgusu gerçekleştirilen, HD stan-
dardında yayımlanan televizyon ve 
sinema yapımı. 

head bk. kafa (II)
head cleaner bk. kafa temizleyici 
header bk. başlık (III)
headphone bk. kulaklık
headroom Profesyonel ses cihazların-

da nominal çalışma düzeyi ile ses 
sinyalinin bozulmadan işlenebile-
ceği en yüksek düzey aralığında 
kalan dB değeri.

hedef kitle Medya içeriğinin yönel-
diği öncelikli grup; cinsiyet, yaş, 
eğitim, gelir durumu gibi ölçütlere 
göre sınıflanan izleyici topluluğu. 

helicam Uzaktan kumanda ile yön-
lendirilen, üzerine kamera takılan, 
farklı sayılarda pervanesi bulunan, 
küçük ölçekli helikopter benzeri 
uçan araç.  

helmet cam bk. kask kamerası
hemzemin açı Kameranın yerden ya 

da yere çok yakın bir noktadan ko-
nuyu gördüğü açı.

hertz “Hz” kısaltması ile gösterilen, 
bir sinyalin saniyedeki titreşim sa-
yısını ifade eden frekans ölçü biri-
mi.

hertz anteni ver. t. Uzunluğu yarım 
dalga boyuna eşit ve ortadan bes-
lenen anten.

hertz dipolü Üzerindeki akımın ilet-
ken boyunca hep aynı olduğu ka-
bul edilen dipol. 

hesap Sistemlere ya da uygulamalara 
erişimlerin sağlanabilmesi amacıy-
la ilgililerce oluşturulan kullanıcı-
lara ait kimlik bilgisi. 

heterodin Taşıyıcı frekansı ile alıcı 
lokal osilatör frekansının toplam 

ve fark frekanslarını elde etmek 
amacıyla lineer olmayan bir eleman 
üzerinde birleştirilmesi, heterodyne.

heterodin alıcı bk. frekans değiştir-
meli alıcı

heterodin girişim İki taşıyıcı frekans 
farkının ses frekans bandına düş-
mesi sonucu alıcıda meydana ge-
len girişim.

heterodyne bk. heterodin
HH 342-348 MHz bandını içeren 

kablo TV hiperband kanalı.
hızlandırılmış gösterim Görüntünün 

saniyede 24 kareden fazla olmak 
üzere gerçek zamandan daha hızlı 
gösterimi. 

hızlı eternet 100 Mbps hızı destekle-
yen eternet standardı.

hızlı geri sarma Çabuk izleme ve is-
tenilen yeri bulma amacıyla bant 
ve diskteki ses ve görüntünün hızla 
geriye doğru okunması, fast ba-
ckward, fb.  

hızlı ileri sarma Çabuk izleme ve is-
tenilen yeri bulma amacıyla bant ve 
diskteki ses ve görüntünün hızla ile-
ri doğru okunması, fast forward, ff.  

hızlı kurgu İzleyiciyi etkilemek için 
çok kısa planların birbiri ardına ek-
lenmesiyle oluşan kurgu türü.

hızlı lens Işık duyarlılığı yüksek, di-
yafram açıklığı f:1’e en yakın de-
ğere sahip kamera lensi. 

hızlı şarj Bataryaların normale göre 
daha çabuk şarj edilmesi işlemi.

hızlı zoom Zoom lenslerde en yüksek 
hızda yapılan optik kaydırma, şok 
zoom.

hibrit devre Hem analog hem de sa-
yısal çalışan devre.

hi-fi İngilizce high fidelity sözcüğü-
nün kısaltması olan; aslına uygun 
ve yüksek kalitede sesi kaydını ve 
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okunmasını sağlayan kaydedici, 
okuyucu, yükselteç, hoparlör ve 
kablolardan oluşan müzik dinleme 
sistemi. 

high pass fitler bk. yüksek geçiren 
filtre 

high speed camera bk. yüksek hızlı 
kamera

hiperfokal mesafe bk. odak ötesi 
uzaklık

hipergerçeklik ile. Medya aracılığıy-
la yeniden yapılandırılan gerçeğin, 
aslına göre abartılı bir gerçeklik 
kopyasına dönüşmesi ve ‘sah-
te’nin, gerçeğe ait tüm göstergeleri 
ele geçirerek onun yerini alması. 

hiper kardioid mikrofon Bölgesel 
ses almada kullanılan, dar açılı alış 
diyagramına sahip mikrofon türü. 

hipermedya Farklı medya içerikleri-
ni çeşitli bilgisayar uygulamaları 
aracılığıyla birbirine bağlayabilen 
dijital medya ortamı.

hipermetin 1. Basılı metinlerin kısıtlı 
kullanımının, bilgisayar teknolo-
jisi yardımıyla içerikler arası ge-
çişliliğe olanak tanıyacak biçimde 
dinamik hâle getirilen biçimi. 2. 
Bilgisayarda görüntülenen metin 
içinden, başka bir metne ya da say-
faya yönlendirilmeyi olanaklı hâle 
getiren bağlantı sözcüğü.

Hi8 Yatayda 400 satır çözünürlük 
sağlayan, 8 mm’lik yüksek yoğun-
luklu ve geliştirilmiş SNR değerli 
kompakt analog kayıt kaseti.

hiss ses Genellikle manyetik bantlar-
da fon sesi biçiminde duyulabilen 
yüksek frekanslı gürültü. 

histogram Dijital kamera ve fotoğraf 
makinelerinin vizörlerinde görün-
tünün karanlıktan aydınlığa doğru 
olan parlaklık değerlerini grafik 
olarak belirten yardımcı gösterge.

hit bk. tıklamak
Hitchcock kuralı Çerçeve içindeki 

bir kişi ya da nesnenin boyutunun 
öyküde o anda taşıdığı değere göre 
olması kuralı.

hit olma Bir şarkı ya da albümün ge-
niş kitlelerce beğenilerek dinlen-
mesi ve izlenmesi. 

hit şarkı Sözü ve müziği geniş kitle-
lerce çok sevilen, radyo ve televiz-
yonlarda sıkça yayımlanan ve çok 
satan popüler şarkı. 

Hiyerarşik Saklama Yöntemi 
(HSM) Kullanıcı müdahalesine ve 
dosyaların ne zaman yedeklerden 
çağırıldığının bilinmesine gerek 
duymayan, hızlı ve yavaş saklama 
ortamlarına sahip dosya arşivleme 
ve yedekleme yöntemi. 

hizalama ayarı Analog ses kayıt ci-
hazlarında kayıt ve okuma yapan 
kafanın manyetik bant yüzeyine 
düzgün temas etmesini ve üzerin-
deki ses izini doğru, kayıpsız ve 
standartlara uygun biçimde algıla-
yabilmesini sağlamak için yapılan 
mekanik yükseklik ayarı, azimut 
ayarı, kafa ayarı.

hizmet alımı Bir yapımın gerçekleş-
tirilmesi sırasında yemek, konak-
lama, ulaşım, temizlik ve tanıtım 
gibi konularda ücret ödenerek ku-
rum dışından hizmet sağlanması. 

hobi programı Bahçecilik, yemek, 
gezi, dekorasyon gibi kişisel ilgi 
alanlarını konu alan, bireysel beceri 
geliştirmeye ve toplumsal kültürü 
geliştirmeye yönelik program türü. 

hoist Üç faz motor ve halat sarma do-
nanımı sayesinde aşağı yukarı kont-
rol edilen, üzerinde ışık kaynakları-
nı bağlama borusu, DMX konnek-
törler ve 220 volt elektrik prizleri 
bulunan çoklu ışık askı sistemi.
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Hollywood ABD’nin Los Angeles 
kentinde ünlü yapım şirketlerinin 
ve büyük stüdyoların bulundu-
ğu, film yıldızlarının da yaşadığı, 
Amerikan film sektörüne de adını 
veren yer. 

holografi Lazer ışınlarına dayanılarak 
gerçekleştirilen, gözlük gerektir-
meyen üç boyutlu görüntü işleme 
ve gösterim tekniği.

holografik üç boyutlu televizyon Bir 
ortamdaki ışığın dalgasal yayılım 
desenini belli bir yüzeyde kayde-
dip bu desenden ortamı dolduran 
orijinal ışığın bir kopyasını ürete-
bilen gerçek üç boyutlu televizyon 
tekniği, holographic 3D television. 

hologram Bir nesnenin üç boyutlu 
görüntüsünün uzaysal olarak alt, 
üst ve yanlardan görülebilmesini 
sağlayan gösterim teknolojisi.

hologram yayın Bir nesneyi 360 de-
recelik açıda çok sayıdaki özel 
kamerayla çekerek üç boyutlu mo-
delini lazerler ile hologram olarak 
yayımlama tekniği.

holographic 3D television bk. holog-
rafik üç boyutlu televizyon 

home page bk. ana sayfa 
hook line bk. kanca cümlesi 
hoparlör Elektriksel ses sinyalini 

akustik ses sinyaline dönüştüren 
donanım.

hoparlör hassasiyeti Bir watt güç ile 
bir metre mesafeden hoparlörün 
üretebildiği ses şiddeti düzeyi. 

horizontal 1. Ufuk doğrultusunda, ya-
tay. 2. Ölçüm sistemlerindeki ya-
tay eksen.

horizontal brake bk. pan kilidi  
horizontal pol Uydu sistemlerinde 

uplink ya da downlink yaparken 
kullanılan yatay kutup. 

horizontal resolution bk. yatay çözü-
nürlük 

horn Mikrodalga antenlerde ışıma 
yapmada ya da almada kullanılan 
aparat.

horn speaker bk. huni hoparlör 
host Kullanıcı düzeyinde hizmet ve-

ren ağa bağlı bilgisayar.
host computer bk. ana bilgisayar 
hosting İnternette site yayımlamak 

için özel olarak üretilmiş, İnternet 
omurgasına çok hızlı bağlantı-
sı olan, yüzlerce kullanıcıya aynı 
anda hizmet verebilecek bir sunu-
cuda yayımlanmak istenen veri-
lerin saklanması ve istendiğinde 
kullanıcıların erişimine sunulması 
işlemi.

housing bk. kamera kabı 
HPA İngilizce açılımı high power 

amplifier olan, uplink sisteminde 
modüle edilen yüksek frekanslı 
sinyalin antene dalga kılavuzu ara-
cılığı ile iletilmeden önce güçlen-
dirilmesini sağlayan yükselteç. 

h position Kamera vizörlerinde PIP 
özelliği kullanılırken pencerenin 
vizördeki yatay konumunu belirle-
mek için yapılan ayar. 

HQ VHS kayıt cihazları için kullanı-
lan yüksek kalite donanımı.

HSYNC Görüntüde bulunan yatay 
senkronizasyon sinyali.

HTML İngilizce açılımı hyper text 
markup language olan, W3C tara-
fından standart duruma getirilmiş 
ağ sayfalarının işletim sistemlerin-
deki ağ tarayıcıları tarafından gös-
terilebilmesini sağlayan yazılım 
dili. 

HTT İngilizce açılımı hypertext trans-
fer protocol olan, İnternet sayfala-
rına erişimi sağlayan protokol.
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hue bk. renk özü 
hum Şebeke gerilimi ve sistemler ara-

sındaki toprak farkından kaynak-
lanan görüntüde dalgalanmaya ve 
seste ise uğultuya neden olan ana-
log sinyaldeki gürültü. 

hum azaltıcı Genelde ferrit nüve üze-
rinden ince koaksiyel kablonun sa-
rılması ile üretilen gürültü azaltıcı 
donanım. 

huni hoparlör Sesi dar bir açıyla 
uzak mesafelere yönlendirebilen 
hoparlör tipi, horn speaker. 

huni tipi söyleşi hab. Soruların genel-
den özele doğru sorulduğu; ayrıntı-
lı sorularla konunun giderek daral-
tıldığı söyleşi türü.

hunting Kameralarda otomatik diyaf-
ram konumunda, ortamdaki ışık 
seviyesinin aşırılığı ya da denge-
sizliği sonucu görüntünün devamlı 
parlayıp kararması. 

hücum kayıt mes. dili Müzik kaydı 
sırasında farklı seslerin seviyeleri-
nin ses masasında ayarlanarak aynı 
anda tek bir kanala kaydedilmesi. 

hüzme Elektromanyetik radyasyon-
ların herhangi bir doğrultudaki yo-
ğunluğunu ya da şiddetini gösteren 
diyagram, beam, bim. 

hüzme genişliği Işıma diyagramının 
en yüksek değerinin yarıya düş-
tüğü, yatay düzlemde iki doğrultu 
arasındaki açı, bim genişliği. 

hüzme ışık mes. dili Değişik renk 
seçeneklerine sahip, her yöne ha-
reket edebilen, genellikle şovlarda 
hareketli ya da sabit ışık sütunu 
oluşturmak amacıyla kullanılan 
doğrusal ve dar açılı ışık kaynağı. 

H.26L H.264 standardının ilk adlan-
dırması.

hyperlapse Her bir kare çekim son-
rasında kameranın belirli bir yöne 

hareket ettirilmesi ya da zoom gi-
rilmesi ve çıkılması biçiminde ger-
çekleştirilen zaman atlamalı çekim 
tekniği. 

hyperlink HTTP protokolünde site, 
sayfa ya da medyalara yönlendiren 
bağlantı. 

hyperstereo bk. minyatürleşme 
hypostereo bk. devleşme
Hz bk. hertz 
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ICANN bk. İnternet Tahsisli Sayılar 
ve İsimler Kurumu

ICQ İki kişinin bilgisayarlar aracılı-
ğıyla karşılıklı sohbet yapmasını 
sağlayan sosyal ağ.

ICS bk. İnternet bağlantı paylaşımı 
IDE bk. tümleşik geliştirme ortamı 
IEC bk. Uluslararası Elektroteknik 

Kurulu
IEEE İngilizce açılımı Institute of 

Electrical and Electronics Engi-
neers olan, elektrik ve elektronik, 
haberleşme, bilgisayar ve bu konu-
larla bağlantılı mühendislerin oluş-
turduğu, teknik uzmanlık alanında 
standartlar ve uygulamalar gerçek-
leştiren enstitü.

IEEE 1394 arabirimi Yüksek veri 
hızı ile yüksek tanımlamalı ses ve 
resim iletimine olanak sağlayan 
aktarım portu, firewire, i.LINK.

IF bk. ara frekans
IF yükselteci bk. ara frekans yükselteci 
Imax Yapım aşamasında 70mm çok 

büyük boyutlu özgün film ve ses 
formatları kullanan, büyük boyutlu 
perdelerin bulunduğu özel salon-
lardaki projektörlerle gösterimi ya-
pılan sinema teknolojisi. 

IMX Kodlayıcı olarak H.262/MPEG-
2 Part 2’yi kullanan, veri hızı 50 
Mbps’e kadar olabilen, dijital Be-
tacam’dan geliştirilerek 2001 yı-

lında piyasaya sunulan sayısal gö-
rüntü kayıt formatı, MPEG IMX.

Integrated Services Digital Network 
bk. tümleşik hizmetler sayısal ağı

Intelsat İngilizce açılımı Internatio-
nal Telecommunications Satellite 
Organization olan, ticari uydular 
arasında dünyanın en büyük uydu 
filosuna sahip olan, konsorsiyum 
ile yönetilen, merkezi Lüksem-
burg’ta bulunan uydu işletim orga-
nizatörü.

International Electrotechnical Com-
mission bk. Uluslararası Elektro-
teknik Kurulu 

International Standards Organizati-
on bk. Uluslararası Standartlar 
Kurumu

I/O bk. giriş/çıkış 
IP bk. İnternet protokolü
IPTV bk. İnternet televizyonu
ıraksak mercek Gelen ışın demetle-

rini dağıtan kalın kenarlı lens, di-
verging lens.

ıraksama Görüntüdeki derinlik hissi-
ni sağlamak için gözlerin birbirine 
olan mesafesi nedeniyle algılanan 
görüntülerin farklı açılarda olması.

IRD İngilizce açılımı integrated re-
ceiver/decoder olan, yayıncılık-
ta program iletiminde kullanılan, 
4:2:2 örneklemeli görüntüleri ve 
şifreli sinyalleri de çözebilen pro-
fesyonel uydu alıcısı. 

ISBN bk. Uluslararası Standart Ki-
tap Numarası

ISDB İngilizce açılımı Integrated 
Services Digital Broadcasting 
olan, Japonya’nın sayısal yayıncı-
lık iletim standardı.

ISDN bk. tümleşik hizmetler sayısal 
ağı

ISO (I) bk. Uluslararası Standartlar 
Kurumu
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ISO (II) Uluslararası Standartlar Ku-
rumu tarafından belirlenen, ka-
meralarda görüntü algılayıcısının 
ışığa duyarlılığını kademeli olarak 
ifade eden standart değerler. 

ISO recording bk. çok kameralı kayıt 
ISP bk. İnternet servis sağlayıcı
ışığı dağıtmak Fresnel ışık kaynak-

larında mercek ile lamba arasın-
daki mesafeyi yaklaştırarak ya da 
quartz ışık kaynaklarında ayna ile 
lamba arasındaki mesafeyi uzak-
laştırarak ışığın çıkış açısını geniş-
letmek, flood. 

ışığı olmak mes. dili Etkileyici bir 
fiziksel yapıya, çevreye yayılan 
enerjiye, güçlü bakışlara, özgün bir 
duruşa ve tarza sahip olmak.

ışık Bir kaynaktan doğrusal olarak 
yayılan ve elektromanyetik tayfın 
yaklaşık 380 ile 780 nanometre 
aralığında görülebilen dalga boyu.

ışık aksesuarı Işık kaynaklarının ku-
rulumunu ve kullanımını kolaylaş-
tıran; metal, ahşap, sentetik madde 
ve kumaştan oluşan akrobat kol, 
maşa, bazuka ve mandal gibi yar-
dımcı ve tamamlayıcı araç gereçle-
rin tümü. 

ışık asistanı Stüdyo ya da dış ortam-
larda ışık donanımının kurulmasın-
da ışık tasarımcısının gözetiminde 
çalışan uygulayıcı kişi.

ışık askı sistemi Stüdyolarda ya da 
dış mekânlarda düzenli çalışmayı 
sağlamak için ışık kaynakları ve 
aksesuarlarının asıldığı her türlü 
donanım. 

ışık ayağı Üzerine yapay ışık kaynak-
ları ve aksesuarlarının takılabil-
diği, yüksekliği ayarlanabilen üç 
ayaklı seyyar ışık taşıyıcı.

ışık boyama robotu Televizyonda 
şov programlarında, sahne sanatla-

rında, her türlü gösteri ve konser-
de görsel etkiyi artırmak için kul-
lanılan, zemin ve fonu boyamak 
amacıyla değişik renk seçenek ve 
birleşimlerine sahip, ışık masa-
sından yönlendirilen hareketli ışık 
kaynağı. 

ışıkçı Televizyon ve sinema yapım-
ları, tiyatro, opera, bale gibi sahne 
sanatlarının ışık tasarım uygula-
masını ışık tasarımcısı ya da ışık 
şefiyle işbirliği içinde gerçekleş-
tiren, ışık donanımının kurulumu, 
kullanımı, bakımı ve korunmasın-
dan sorumlu kişi.  

ışık değeri Elektronik kameranın du-
yarlılığını ölçmek ve değerlendir-
mek için gerekli olan ışık düzeyi.

ışık devamlılığı 1. Sinema ve televiz-
yon yapımlarında özellikle drama-
larda ana ışık kaynağı ve açısının, 
kelvin ve lüks değerlerinin aynı 
sahnede yer alan planlar arasındaki 
tutarlılığının ve dengesinin sağlan-
ması. 2. Televizyonda periyodik 
olarak yayımlanan stüdyo progra-
mının konu, format ve dekoruna 
göre tasarlanan ışığın her bölümde 
aynı biçimde uygulanması. 

ışık donanımı Işık kaynakları, ışık 
masası, ışık ayakları, pano, aksesu-
ar, lüksmetre, kelvinmetre, ışık so-
pası, kablo ve jeneratör gibi stüdyo 
ya da açık ve kapalı mekânlarda 
ışık tasarımı uygulamak amacıyla 
kullanılan her türlü cihaz ve araç 
gereç.

ışık emilmesi Nesnenin rengine ve 
dokusuna bağlı olarak üzerine dü-
şen ışığın bir kısmının nesne tara-
fından yutulması. 

ışık estetiği Gölge, renk, kontrast, 
doku, atmosfer gibi ögelerle konu-
yu, içeriği ve anlatımı destekleye-
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cek biçimde ışığın doğal ve yapay 
ışık kaynaklarıyla tasarlanması.

ışık havuzu mes. dili Çekim mekânla-
rında yumuşak ışık kaynaklarıyla or-
tamın genel ışık seviyesinin istenilen 
aydınlanma düzeyine getirilmesi. 

ışık hilesi Kelvin, renk, kontrast ve 
alan derinliğini kullanarak yaprak 
gölgesiyle ağaç, parmaklık gölge-
siyle hapishane gibi çerçevede ol-
mayan bir ögeyi varmış gibi ya da 
kelvin farkıyla gündüzü gece ola-
rak gösteren ışık uygulaması. 

ışık kaynağı Doğal ya da yapay yolla 
ürettiği ışığı ortama yayan her tür-
lü kaynak. 

ışık kesici Doğal ve yapay ışık kay-
naklarında ışığın geçişini sınırla-
mak ya da engellemek amacı ile 
kullanılan siyah dokulu, değişik 
boyutlardaki metal ya da kumaş 
aksesuar.

ışık keskinliği Görüntüdeki nesnele-
rin aydınlık ve karanlık arasındaki 
sınırlarının belirgin olması.

ışık kırılması Işığın bir ortamdan fark-
lı yoğunluktaki bir başka ortama 
geçerken doğrultusunun değişmesi.

ışık kumanda masası Işık kaynakla-
rının şiddeti, rengi, yönü ve hare-
ketlerini kumanda etmek amacıyla 
ışık tasarımcısı tarafından kullanı-
lan cihaz.

ışık kurmak bk. ışık yapmak 
ışık kutusu Gökperdenin zeminle bir-

leştiği yeri gizlemek amacıyla kul-
lanılan, içi ışıkla aydınlatılan farklı 
boyutlardaki kutu, light box.

ışıkla yönlendirmek mes. dili Işık 
tasarımında renk, kontrast, alan 
derinliği gibi görsel ögeleri kulla-
narak ilgiyi sahnedeki asıl konuya 
yöneltmek.

ışıklı boşalma Bir iletim hattının iki 
iletkeni arasındaki gerilim farkı-
nın, iletkenler arasındaki dielekt-
rik malzemenin atlama gerilimini 
aşması durumunda meydana gelen 
ark, korona.

ışık mafsalı Işık kaynağının ya da 
ışık aksesuarlarının ışık ayağında, 
zeminde ya da asılıyken sağa, sola 
ve aşağı yukarı hareketine olanak 
sağlayan mekanik düzenek.

ışık mandalı Jel ışık filtrelerini ışık 
kaynağının kepenklerine tutturmak 
amacı ile kullanılan ahşap kıskaç.

ışık merdiveni mes. dili Işık kaynak-
ları ile zeminde ya da fonda aydın-
lık karanlık simetrisi ile oluşturu-
lan ışık oyunu. 

ışık odası Işık kumanda masası, dim-
mer kontrol panosu, teleskop ya da 
ışık askı sistemi kontrol panelinin 
bulunduğu, kamera ve yayın çıkış-
larının monitörlerden izlenebildiği, 
ışık tasarımcısının görev yaptığı 
oda. 

ışıkölçer Lüks, kelvin ve ışık renk 
sapmalarını ölçebilen cihaz ya da 
cihazların tümü. 

ışık perdesi Dekorda fon olarak kul-
lanılmak üzere tasarlanan, derinlik 
yaratmak amacıyla siyah kumaş 
üzerine noktasal ışıkların irili ufak-
lı yerleştirildiği, yıldızlı gece etkisi 
yaratan perde, böcek ışık, starcloth.  

ışık provası Televizyon, sinema ve 
sahne sanatlarında program akışı-
na ya da sahneye göre konumlarına 
son hâli verilen ışık kaynaklarının 
şiddeti, yönü ve renginin belirlen-
mesi amacıyla çekim öncesi yapılan 
deneme uygulaması, ışık sınaması.

ışıksal parıltı Birimi kandela [cd/m²] 
olan, L sembolü ile gösterilen, bir 
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ışık kaynağının ya da aydınlatılan 
bir yüzeyin aydınlatma yoğunluğu.

ışıksal verim Birimi lm/W olan, η 
sembolü ile gösterilen, kullanılan 
elektrik gücünün ışığa dönüşüm 
oranı.

ışık servisi Televizyon ve sinema 
yapımlarında stüdyo ya da dış 
mekânlarda yapılan çekimler için 
ışığın tasarım ve uygulamasını ger-
çekleştirmede kullanılan ışık dona-
nımının bulunduğu, ışık tasarımcı 
ve yardımcılarının görev yaptığı 
birim.

ışık sınaması bk. ışık provası 
ışıksızlık Görüntü alanı içinde doğal 

ve yapay ışık kaynağının bulunma-
ması durumu. 

ışık soğurması Işığın bir kısmının ya 
da tamamının siyah kepenk, zenci, 
siyah fon bezi ya da koyu renkli 
dekor üniteleri gibi nesnelerin üze-
rinde yutulmasını sağlayarak ışığın 
kontrol altına alınması. 

ışık sopası Askı sistemlerinde asılı 
bulunan ışık kaynaklarının yön-
lendirilmesi için ışık tasarımcısı 
tarafından kullanılan ucu kancalı 
teleskobik boru. 

ışık spektrumu Beyaz ışığın prizma-
dan geçerken kırılmaya uğrayıp 
farklı dalga boylarındaki renklere 
ayrışarak oluşturduğu ışık tayfı. 

ışık sütunu Genellikle şov program-
larında efekt amaçlı kullanılan, sis 
ortamında daha yoğun görülen ışık 
hüzmesi. 

ışık şefi Televizyon ve sinema yapım-
larında yönetmen ve görüntü yö-
netmeniyle işbirliği içinde senar-
yo, sahne ve amaca uygun olarak 
ışığı tasarlayan, ışık ekibini kuran 
ve yöneten kişi. 

ışık şiddeti Birimi kandela olan,  
I sembolü ile gösterilen, herhangi 
bir doğrultuda yayılan ışık akısı. 

ışık tasarımcısı Televizyon ve sine-
ma yapımları, tiyatro, opera, bale 
gibi sahne sanatlarının ışık tasarı-
mını yaparak stüdyo planına işle-
yen ya da yazılım aracılığıyla ışık 
masasına kaydeden, gerektiğinde 
ışık masasını da kullanan kişi.

ışık tasarımı Televizyon ve sinema 
yapımları, fotoğraf çekimleri ya da 
tiyatro, opera, bale gibi sahne sa-
natlarının dekor, mekân, sahne ve 
plato aydınlatmasında ışık kaynak-
larının konu, senaryo, içerik, akış 
ve amaca göre türü ve gücünün 
seçilmesi, konumlandırılması, yön 
ve renginin belirlenmesi, aksesuar 
ve teknik donanımın planlanma-
sıyla oluşturulan tasarım. 

ışık tayfı bk. ışık spektrumu
ışık uyum kontrolü Kameralarda 

farklı ışık değerleri içeren bir gö-
rüntüde aşırı parlak ve karanlık 
bölgeler arasındaki farklılıkları 
çok sayıda referans noktası sap-
tayıp düzenleyerek, görüntüdeki 
ışık dengesini oluşturup dinamik 
aralığı genişleten sistem, adaptive 
highlight control. 

ışık yansıması Işığın yansıtıcı bir yü-
zeye çarptıktan sonra yön ve doğ-
rultu değiştirmesi. 

ışık yapmak mes. dili Işık tasarımına 
uygun olarak stüdyo, sahne ya da 
iç ve dış mekânda ışık kaynakları-
nın yerleştirilmesi, yönlendirilme-
si, filtre takılması, sinyalizasyonun 
yapılması, şebeke ya da jeneratör-
den elektrik enerjisinin sağlanma-
sı, güvenlik önlemlerinin alarak 
yayın ya da kayıt için ışık sistemini 
hazırlamak. 
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ışık yumuşatıcı Kaynaktan gelen ışı-
ğın sertliğini azaltarak yayan beyaz 
yüzeyli yansıtıcı, metal tel filtre ya 
da beyaz jel ve cam filtre. 

ITV bk. etkileşimli TV
IVR bk. etkileşimli sesli yanıt sistemi 
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i bk. geçmeli tarama
iç çekim Televizyon ve sinema ya-

pımlarında stüdyo, plato ya da 
gerçek mekânların iç kısımlarında, 
kapalı alanlarda gerçekleştirilen 
çekim. 

iç direnç Bir devreden akım çekildiği 
zaman çıkış geriliminde düşmeye 
sebep olan direnç. 

içe aktarım Görüntü ya da ses içeren 
harici bir dosyayı bilgisayardaki 
bir programa ya da dosyaya aktar-
ma, import.

içedönük çekim üç b. Kamera çif-
tinin optik eksenlerinin birbirini 
kesecek biçimde içe yöneltilerek 
gerçekleştirilen çifteli üç boyutlu 
çekim tekniği, shooting converged. 

içedönüm 1. üç b. Yakındaki nesnele-
re odaklanmak için gözlerin para-
lel olan optik eksenlerinin birbirine 
yaklaşarak nesne üzerinde kesiş-
mesi, convergence. 2. üç b. Çifte-
li üç boyutlu çekimlerde kamera 
lenslerinin optik eksenlerinin bir-
birleriyle yatay düzlemde kesişe-
cek biçimde içe doğru yaklaşması. 

içe gözdönümü üç b. Yakındaki bir 
nesneye bakarken gözlerin optik 
eksenlerinin içe dönerek nesne üze-
rinde çakışması, eye convergence.

içe kayıklık üç b. Ekran ya da perde-
deki çifteli üç boyutlu görüntüdeki 

nesnelerin üzerindeki sağ göze ait 
görüntü noktasının solda, sol göze 
ait görüntü noktasının ise sağda 
olacak biçimde içe doğru kayık ol-
ması, negative disparity. 

iç empedans ver. t. Herhangi bir sin-
yal kaynağı ya da üretecin çıkış uç-
ları arasındaki empedans. 

içerik 1. yap. Televizyon ve radyo ya-
pımlarında belirli bir konu, tema, 
düşünceyi ya da iletiyi barındıran 
ve görüntü, ses, metin, sunuş, gra-
fik, animasyon, müzik gibi ögele-
rin tamamıyla oluşturulan bütün. 2. 
Metni kuran, metinde yer alan ve 
aktarılan tüm ögeler. 

içerik belirleme Televizyon ve rad-
yo yapımında yer alan görüntü, 
ses, sunuş, metin, müzik, grafik 
gibi ögelerden hangilerinin nasıl 
biçimde yer alacağının saptanması 
ve belirli bir akış içinde bir araya 
getirilmesi. 

içerik çözümlemesi 1. arş. Arşivde 
yer alan her türlü görsel ve işitsel 
materyalin içerik bilgisini doğru 
biçimde oluşturmak; görüntü, ses, 
metin, müzik ve diğer ögelerin 
anahtar kare ve sözcüklerle birlikte 
tamamını listelemek ve açıklama-
sını yapmak; kullanıcıların arşiv 
materyaline hızlı ve güvenilir bir 
biçimde ulaşmasını sağlamak için 
gerçekleştirilen işlem. 2. ile. Med-
ya metinlerinde, tekrarlanan biçim 
ve içeriklerin sistematik olarak ka-
tegorilere ayrılmasına, sayımına ve 
analizine dayanan metin çözümle-
me yöntemi. 

içerik çözümleyici arş. Arşivde yer 
alan her türlü görsel ve işitsel ma-
teryali izleyerek ya da dinleyerek 
içerik bilgisini doğru biçimde oluş-
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turan, kullanıcıların verilere çabuk 
ulaşabilmesi için materyalin içe-
riğiyle ilgili anahtar kare ve söz-
cükleri belirleyen ve açıklamaları 
kaydeden uzman kişi. 

içerik sorunu Televizyon ve radyo 
yapımın içeriğinde yer alan görün-
tü, ses, sunuş, metin, müzik, grafik 
gibi ögelerin konu ve iletilerle il-
gili olmamasından ya da ögelerin 
kendi içinde uyumlu, dengeli, tu-
tarlı bulunmamasından kaynakla-
nan yapısal sorun. 

içerik uyarısı Programın içeriği ko-
nusunda hedef kitleleri bilgilendir-
me ve uyarma.

içerik üreticisi yen. m. Farklı başlık-
larda üretilen görüntü, ses ve me-
tin gibi içerikleri yazılımlar kulla-
narak dönüştüren ve yeni medya 
ortamlarına aktaran, ağ ortamında 
yayımlanan sayfaların içeriğini 
üretmek için analiz, değerlendirme 
ve kontrolleri yapan kişi. 

içerik üretme Yapımın bütününde 
yer alan görüntü, ses, sunuş, me-
tin, müzik, grafik gibi ögelerin bir 
konu çerçevesinde biçim, süre, 
program türü gibi etmenlere göre 
uygun yöntemlerle belirlenerek 
belirli bir tutarlılıkta üretiminin 
gerçekleştirilmesi.

içerik yöneticisi yen. m. Yeni med-
yayla ilgili projelerin geliştirilme-
si, yönetimi, medya planlaması, 
veri analizleri, teknik altyapı ve 
yazılım gereksinimlerinin saptan-
ması süreçlerini yöneten kişi. 

içerik yönetim sistemi yen. m. Ağ 
sitesi, mobil uygulama, akıllı te-
levizyon gibi ortamlarda yazı, gö-
rüntü, ses ve benzeri içerikleri sun-
mak ve denetlemek için kullanılan 
sistem, CMS.

iç/gece Senaryoda çekimin iç mekân-
da ve gece yapılacağını belirtmek 
için sahnenin başına yazılan kalıp 
ifade. 

iç gece aydınlatması Televizyon ya 
da sinema çekimlerinde iç mekân-
lar için konuya ve sahneye uygun 
biçimde tasarlanan, genellikle 
Tungsten ışık kaynakları ile ger-
çekleştirilen gece aydınlatması. 

iç/gün Senaryoda çekimin iç mekân-
da ve gündüz yapılacağını belirt-
mek için sahnenin başına yazılan 
kalıp ifade.

iç gün aydınlatması Televizyon ya da 
sinema çekimlerinde iç mekânlar-
da konu ve sahneye uygun tasarla-
nan gündüz aydınlatması. 

iç içe çerçeve 1. Kamera vizöründeki 
görüntüde yer alan pencere içine 
yayın çıkışının ya da istenilen bir 
görüntünün yerleştirilmesi, picture 
in picture, PIP. 2. Televizyon ek-
ranında yer alan asıl görüntünün 
üzerine istenilen büyüklükte ve 
konumda ikinci pencerenin açı-
larak bir başka yayının aynı anda 
izlenmesi.

iç konuşma mes. dili bk. iç ses 
iç mekân Televizyon ve sinemada ko-

nunun geçtiği, yapay ışıkla aydın-
latılan ev, iş yeri, spor salonu gibi 
kapalı alan, interior.

iç politika haberi Meclis, Cumhur-
başkanlığı, Başbakanlık, hükümet, 
bakanlıklar, siyasal partiler ve ye-
rel yönetimler gibi politik merkez-
lerle ilgili her türlü haber. 

iç ses mes. dili Görüntüdeki kişinin 
konuşmadığı hâlde aklından geçen 
duygu ve düşüncelerinin kendi se-
siyle izleyiciye yansıtılması, iç ko-
nuşma, kafa sesi. 
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içten aynalı ampul Bir bölümü iç-
ten ya da dıştan parlak alüminyum 
metal örtüyle kaplanmış Tungsten 
flamanlı cam tüp. 

içten dışa plak Üzerindeki ses izle-
rinin içten dışa doğru gittiği, izleri 
okuyabilmek için pikap iğnesinin 
plağın iç kısmına konulduğu ve ge-
nellikle dakikada 78 devirle dönen 
plak.

iç yansıma Kamera lensinin içinde 
optik elemanlardan kaynaklanarak 
görüntü kalitesini bozan ışık yan-
sıması.

iç yapım Yayıncı kuruluşun kendi ça-
lışanları, teknik olanakları ve mad-
di kaynaklarıyla ürettiği televizyon 
ve radyo yapımı. 

idari prodüktör bk. idari yapımcı 
idari yapımcı Bağlı bulunduğu kuru-

luşa karşı projenin idari ve hukuki 
özellikle de mali boyutlarından en 
üst düzeyde sorumlu olan, genel-
likle dizi ve müzik sektöründe gö-
rev alan yapımcı, idari prodüktör. 

İFSAK bk. İstanbul Fotoğraf ve Si-
nema Amatörleri Derneği

ilkeler bütünü Yayın içeriğinin ve 
biçiminin ne olacağı, programların 
nasıl üretileceği, hedef kitleye na-
sıl sunulacağına ilişkin ilkeler, ön-
celikler, yaklaşımlar ve yaptırımlar 
bütününden oluşan, program üre-
tenlerin kavraması ve uygulaması 
beklenen yazılı ve yazılı olmayan 
ortak algı. 

ikili çekim İki kişinin aynı anda çer-
çevede göründüğü çekim türü.

ikili pencere mes. dili Genellikle ha-
ber ve tartışma programlarında 
sunucu ile stüdyo konuğunu ya da 
dış bağlantı görüntüsünü aynı anda 
ekranda göstermek için kullanılan, 

iki eşit çerçeveden oluşan grafik, 
kelebek çerçeve. 

ikili sayı sistemi “0” ve “1” sayıların-
dan oluşan sayı sistemi, binary.

ikili yükseltme Aynı ya da ayrı kabin 
içindeki bas ile tiz/orta seslere uy-
gun hoparlörlerin frekans bölümle-
mesiyle iki ayrı yükselteç tarafın-
dan beslenmesi, bi-amping. 

ikinci el kaynak hab. Habere ilişkin 
bilgi ve belgeleri elinde bulundu-
ran haber ajansı, kamu ve özel sek-
tör kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları ve gerçek kişiler. 

ikinci kamera Birden çok kameranın 
kullanıldığı yapımlarda özellikle 
aktüel çekimlerde, ana kameranın 
alternatifi olarak konuyu değişik 
açılardan ve ölçeklerden çeken, 
genellikle hareketli biçimde kulla-
nılan kamera. 

ikincil ekran İzleyicinin televizyon 
izlerken yayınla ilgili sunulan yeni 
medya içeriklerini ve sosyal med-
yadaki yorumları izlemek için aynı 
anda kullandığı akıllı telefon, tab-
let, bilgisayar gibi cihazların ekranı. 

iki telli mes. dili Telefon hattı.
ikiye bir kuralı ses Ortam akustiği-

ni dengeli biçimde kaydetmek için 
kullanılan kardioid mikrofonun ses 
kaynağına olan uzaklığının, tüm-
yönlü mikrofonun ses kaynağına 
olan uzaklığına göre iki katı olması 
kuralı.   

iki yollu kabin Ses frekans bandının 
iki bölüme ayrılması esasına daya-
nan, genellikle bas sesler için bir, 
orta ve tiz seslere uygun ortak ayrı 
bir hoparlör olmak üzere iki hopar-
lörün bulunduğu kabin.

iki yollu sistem Gelen hat seviyesin-
deki ses sinyalini aktif bir devre 
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yardımıyla frekans aralığının bir 
bölümünü bas sesler, diğer bölü-
münü orta ve tiz sesler olmak üzere 
ikiye ayırarak uygun yükselticiler-
le bas ve orta/tiz seslere uygun ho-
parlörlere yönlendiren sistem.

ikiyönlü mikrofon Ses alış diyagra-
mı “8” biçiminde olan, karşılıklı 
iki yöne duyarlı mikrofon, bipolar 
mikrofon, figure-of-8 mikrofon.

ileri besleme İletişimin etkinliğini 
arttırmak amacıyla iletiyi gönder-
meden önce, iletiyi alma potansi-
yeli olan alıcılarla ilgili bilgi top-
lanması.

ileri kayma Kamera destek sistemin-
deki ya da tekerlekli bir platform 
üzerindeki kameranın ileriye doğ-
ru kaydırılmasıyla gerçekleştirilen 
hareket, dolly gir, dolly in.

ileriye atlayış yön. Öyküdeki olay-
ların ardışık anlatılmadığı durum-
larda, gelecekteki bir olayı hatır-
latmak için olayın yaşandığı âna 
gidilmesi, flash forward.

ileti İletişim sürecinde gönderici tara-
fından belirli bir anlam yüklenerek 
alıcıya yollanan ve alıcı tarafından 
alımlanan her türlü yazınsal, görsel 
ve işitsel içerik.

iletim frekansı 1. İletişim için tahsis 
edilen frekans. 2. Canlı ya da bant 
programların yayın devamlılık 
merkezine ya da istenilen başka 
bir yapım merkezine iletilmesi için 
kullanılan ve uydu transponder’in-
den tahsis edilen frekans, feed.

iletim hızı ver. t. Elektromanyetik 
dalgaların iletim hatlarındaki die-
lektrik sabitine bağlı olarak birim 
zamanda aldığı yol. 

iletim kaybı ver. t. Görüntü ve ses 
sinyalleri ile elektromanyetik dal-

gaların herhangi bir ortamdan ge-
çerken uğradığı zayıflama.

iletim sistemleri Fiber kodlayıcı ve 
çözücü, karasal sayısal link siste-
mi, ISDN ve özel modemler, 3G-
4G GSM gibi karasal, uplink ve 
özel veri haberleşme sistemleri 
gibi uzay kesimli yayın iletimleri 
için kullanılan sistemler.

iletişim Genel anlamıyla, iletiler ara-
cılığıyla gerçekleşen karşılıklı 
etkileşim süreci; geleneksel anla-
mıyla, iletinin göndericiden alıcıya 
aktarılma süreci. 

iletişim kazası 1. Haberleşme süre-
cinin teknik nedenlerle kesintiye 
uğraması. 2. İletişim sürecinde ya-
şanan yanlış anlaşılma ya da anla-
şılamama durumu.

iletişim sisteminin bilgi kapasitesi 
Bir sistemin birim zaman aralığın-
da taşıdığı bilgi miktarı.

i.LINK bk. IEEE 1394 arabirimi
ilişkilendirme yön. Televizyon ya da 

radyo yapımının içeriğindeki öge-
lerin doğrudan bağlantısı olmayan 
başka bir konu, olay, yer ya da ki-
şiyle gösterge, mecaz, benzetme, 
çağrışım aracılığıyla bağının kuru-
larak dolaylı biçimde anlatılması.  

iliştirme yuvası kam. Jimmy jib gibi 
kamera destek sistemlerinde netlik 
ayarı için kullanılan haricî servo 
motorunun ve netlik düzeneğinin 
takılabilmesi için lensin üzerinde 
bulunan vida deliği, attachment 
hole. 

ilk gösterim Televizyon ya da sine-
ma yapımının özel davetliler, basın 
mensupları ve yapımda görev alan-
ların katılımıyla gerçekleştirilen 
gösterimi. 

ilk haber Bültendeki en önemli ve bi-
rinci sıradan verilen haber. 
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ilk yansımalar Ses dalgasının oluştu-
ğu ortam içindeki duvar ya da en-
gellerden yansıyarak geri dönen ilk 
ses dalgaları, early reflections. 

illüstrasyon Karakter, nesne ve orta-
mın gerçeğe benzetilerek ya da yo-
rumlanarak çizilmesi, tasarım ve 
uygulamaların elle ya da bilgisayar 
ortamındaki yazılımlarla gerçek-
leştirilmesi. 

illüstratör Karakter, nesne ve ortamı 
gerçeğe benzeterek ya da yorumla-
yarak çizen, tasarım ve uygulama-
ları elle ya da bilgisayar ortamında-
ki yazılımlarla gerçekleştiren kişi. 

image conversion bk. görüntü dönü-
şümü 

image enhancer bk. görüntü gelişti-
rici 

image inversion function bk. görün-
tü ters çevirici 

image sensing method bk. görüntü 
algılama tekniği 

image stabilizer bk. görüntü sabitleyici 
imaj detayı Görselin çözünürlüğüne 

bağlı olan ve büyütüldükçe keskin-
liği azalan detay. 

imaj geliştirici Görüntüde bulunan 
gürültü, renk kaybı, detay kaybı 
gibi olumsuzlukların elektronik sis-
tem ile düzenlenerek geliştirilmesi. 

imaj sensörü bk. görüntü algılayıcı 
imaj stabilizatör bk. görüntü sabit-

leyici 
imaj tarayıcı Bazı görüntü kayıt ci-

hazlarında bulunan, metin ve çi-
zimleri tarayarak görselin üzerine 
bindirme işlemi yapan donanım.

imaj tazeleme mes. dili Bir süre ka-
meralardan uzak olan ünlü bir ki-
şinin yeni bir fiziksel görünüm ve 
giyim tarzıyla izleyicinin karşısına 
çıkması.

imge Gerçekliğin somut ya da zihin-
sel düzeyde yeniden tasarlanması 
ya da üretilmesi sonucu oluşan gö-
rünüm. 

imleç Bilgisayar ekranında fare ya da 
klavye aracılığıyla hareket eden, 
belge üzerinde işlem yapılan nok-
tayı belirleyen ve görünüp kaybo-
lan çizgi ya da grafik öge. 

import bk. içe aktarım 
imza bk. kaşe (I)
in Kurguda kullanılmak üzere seçilen 

görüntüde ya da seste işaretlenen 
başlangıç noktası, mark in. 

inandırıcı öykü Konu, olay, karakter-
ler, zaman ve mekân boyutlarıyla 
gerçek olmadığı hâlde izleyicinin 
gerçek olabileceğini kabul ettiği 
kurmaca öykü. 

in-app ads bk. uygulama içi reklam
inbox bk. gelen kutusu
ince kurgu Kaba kurgusu yapılmış 

televizyon ya da sinema yapımına 
son biçimini verme.

inç Metrik uzunluk ölçü sisteminde 
2,54 cm’ye karşılık gelen uzunluk 
ölçüsü birimi.

index mark bk. dizin işareti 
indikatör Bir devre ya da cihazın 

durumunu, pozisyonunu gösteren 
ışıklı alet.

indirme bil. t. Program ve bilgi dos-
yalarını bir bilgisayardan başka bir 
bilgisayara ya da donanıma doğru-
dan ya da ağ üzerinden kopyalaya-
rak aktarma, download.

indoor LED ekran Televizyon ve sah-
ne gösterilerinde iç mekânlar için 
özel olarak üretilen LED ekran. 

indoor/outdoor Aynı görevi yerine 
getiren elektronik donanımların 
fiziksel koşullara dayanıklılığına 
göre iç ya da dış mekânda kullanı-
labilirliğini gösteren ifade.
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in-ear bk. kulak içi kulaklık 
infrared bk. kızılötesi 
infrasonik ses bk. çok alçak frekans-

lı ses 
ingest/outgest istasyonu Video kayıt 

cihazları, dinleme ve izleme cihaz-
ları, kontrol bilgisayarı ve ilgili ya-
zılımlardan oluşan; sayısal varlık-
ların yönetildiği bir sisteme bağlı 
sayısallaştırma ve çıkış verme işle-
mini yapabilen birim. 

İngiliz Belgesel Sineması 1920’lerde 
İngiltere’de ortaya çıkan ve Robert 
Flaherty’nin öncüsü olduğu, ger-
çek hayatta var olan kişi, durum 
ya da olayları sinemaya gerçeklik 
perspektifinden ve kurmacadan 
uzak bir şekilde aktaran belgesel 
sinema türü. 

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları 
Akademisi İngiltere’de sinema ve 
televizyon sektöründeki gelişime 
öncülük etmek ve kaliteli yapım-
ları desteklemek amacıyla 1947 
yılında kurulan, her yıl sinema ve 
televizyon ödülleri dağıtan, mer-
kezi Londra’da bulunan kurum, 
BAFTA, British Academy of Film 
and Television Arts. 

İngiliz Yayın Kurumu 1922 yılında 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
kurulan, görsel ve işitsel yayıncılık 
alanında dünya çapında hizmet ve-
ren kamu hizmeti yayıncısı, BBC, 
British Broadcasting Company. 

inies bk. geriye paralaks 
input 1. Girişe uygulanan sinyal. 2. 

Sinyalin cihaza ilk girdiği nokta. 
insan odaklı habercilik Bir habere 

konu olan olgu ve olayları ele alır-
ken, kişilere, kişilerin öznel dene-
yimlerine ve genelde insani değer-
lere odaklanan habercilik anlayışı. 

insert 1. Ses masasında herhangi bir 
kanal ya da çıkış yolunda başka bir 
cihaza gönderilmek ya da başka bir 
sinyal eklemek için sinyal akışının 
arasına girilip gönderilerek tekrar 
masaya döndürülmesi. 2. ver. t. 
Sistemde çeşitli donanımlara dağı-
lan bir sinyali keserek yerine başka 
bir sinyal bağlamak. 

insert kurgu Kurgulanmış televizyon 
ya da sinema yapımında görüntü 
ve seslerin arasına yeni görüntü ve 
seslerin yerleştirilmesi. 

insert reklam Gazete ve dergilerin 
arasına yerleştirilerek tüketiciye 
ulaştırılan reklam içerikli broşür, 
katalog gibi her türlü ek yayın. 

install bk. kurulum 
integral imaging bk. tümleşik gö-

rüntüleme 
interaktif bk. etkileşimli 
interaktif sistemler Telekomünikas-

yon hizmetlerini sunanlar ve kulla-
nanlar arasında karşılıklı iletişimi 
sağlayan hizmetlerin bütünü. 

interaktif TV bk. etkileşimli TV
interaxial distance bk. kamera aks 

arası 
interference bk. elektromanyetik gi-

rişim
interior bk. iç mekân 
interkom Stüdyoda reji odası, teknik 

yönetmen, ses reji, ışık reji, kamera 
kontrol ve resim kayıt gibi birimler 
arasında sesli iletişimi sağlayan 
dâhili haberleşme sistemi. 

interlaced bk. geçmeli tarama
interleaving bk. harmanlama 
interlock Çalışma koşulları yerine 

gelmediğinde sistemin çalışması-
nı engelleyen seri mekanik ya da 
elektriksel kontrol düzeni.

intermediate frequency bk. ara frekans
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intermodülasyon ver. t. Lineer olma-
yan bir elemandan geçen frekans-
lar arasında oluşan istenmeyen 
modülasyon. 

intermodülasyon distorsiyonu ver. t. 
Aynı bant içindeki taşıyıcılar ara-
sında oluşan bant içi ürünler. 

intermodülasyon frekansı ver. t. Li-
neer olmayan bir elemanın ürettiği 
toplam ve fark frekansı. 

intermodülasyon gürültüsü ver. t. 
Diğer kanallarda üretilen sinyalle-
rin bir kanala karıştırdığı gürültü.

international sound bk. uluslararası ses
İnternet Birçok bilgisayar ve bilgisa-

yar sisteminin donanımlar ve çalı-
şan yazılımlar aracılığıyla birbirine 
bağlandığı, kullanıcıların erişimine 
açık olan, bireyler ve sistemlerin 
bilgi paylaştıkları dünya çapında 
yaygın ve sürekli büyüyen elektro-
nik iletişim ortamı.

İnternet adresi Bilgisayar ağlarına 
bağlanan cihaz ya da sistemlerin 
kendi aralarında birbirlerini tanı-
mak ve konumlarını bulmak için 
kullandıkları 32 ya da 64 bitlik, 
yalnızca bir cihaza ya da sisteme 
verilen ikilik sayı dizini, adres.

İnternet bağlantı paylaşımı Mobil 
cihazın USB, Wi-Fi ya da Bluetoo-
th teknolojileriyle İnternet bağlan-
tısını paylaşması, ICS. 

İnternet belgeseli Ağ ortamında ya-
yımlanmak üzere genellikle küçük 
bütçelerle ve amatör teknik dona-
nımla çekilen, ana akım medyanın 
ilgi alanının dışındaki konuları ele 
alan kısa süreli belgesel.

İnternet dizisi Ağ ortamında yayım-
lanmak üzere genellikle küçük büt-
çelerle üretilen, daha özgür bir an-
latım diline sahip, profesyonel ve 
amatör oyuncuların birlikte görev 

aldığı, süresi genellikle 15-20 da-
kika olan, İnternet kullanıcılarına 
hitap eden dizi film. 

İnternet haberciliği Ağ ortamında 
gerçekleştirilen, güncel gelişme-
lerin hemen haber yapılabildiği, 
haber hizmetinin kesintisiz sürdü-
rüldüğü, televizyon ve bilgisayarın 
yanı sıra tablet ve akıllı telefonlar-
dan da izlenebilen habercilik türü. 

İnternet kotası Servis sağlayıcı tara-
fından kullanıcının aldığı hizmete 
zaman ve miktara göre konulan 
sınır. 

İnternet omurgası bk. omurga
İnternet Protokolü (IP) İletişim sü-

recinde kendine özgü adres siste-
mini kullanarak İnternet bağlantı-
sını sağlayan noktalar arasındaki 
mesajlaşmayı düzenleyen kurallar 
dizisi.

İnternet reklamı Ağ ortamında ya-
yımlanmak üzere hazırlanan, ge-
nellikle televizyon ve sinemada 
yayınlanan versiyonlarından daha 
uzun süreli olan reklam filmi. 

İnternet sayfası bk. ağ sayfası
İnternet sayfası adresi Protokol, ana 

bilgisayar, alan, dizin ve dosya adı 
ile port numarasından oluşan ka-
rakter grubu, web address.

İnternet servisi İnternet sistemi ara-
cılığıyla kullanıcılara sunulan tele-
komünikasyon hizmeti. 

İnternet servis sağlayıcı Kişi ya da 
kurumlara İnternet bağlantısı sağ-
layan ya da hizmet sunan kuruluş, 
ISP. 

İnternet sitesi Bir ya da daha fazla ağ 
sayfasını içeren bilgisayar alanı, 
web sitesi.

İnternet söyleşisi hab. Muhabir ile 
haber kaynağı arasında İnternet 
üzerinden gerçekleştirilen söyleşi. 
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İnternet sunucusu İnternet üzerin-
de sayfalar sunan bilgisayar, web  
server.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu İngilizce açılımı Internet 
Corporation for Assigned Names 
and Numbers olan, Dünya üzerin-
de alan adlarının alındığı ve com, 
biz, net vb. alan adı uzantılarının 
esaslarının belirlendiği kurum, 
ICANN. 

İnternet telefonu Analog ses sinya-
linin sayısallaştırılarak İnternet 
üzerinden taşınmasına ve telefon 
görüşmesine olanak sağlayan tek-
noloji.

İnternet televizyonu (IPTV) Şifreli 
ya da şifresiz televizyon ve radyo 
yayınlarıyla birlikte daha önce-
den servis sağlayıcılar tarafından 
sunuculara yüklenmiş içeriklere, 
kullanıcıların ön ödemeli ya da ön 
ödemesiz olarak istedikleri zaman 
İnternet protokolü üzerinden ula-
şabildiği sistem.

İnternet yayın hakkı Bir televizyon 
ya da radyo programının, yayıncı 
kuruluş tarafından kendi kanalla-
rında yayımlanırken aynı anda ya 
da daha sonradan kendi İnternet si-
telerinden yayımlanabilmesi hakkı.

interocular distance bk. gözbebeği 
mesafesi 

interpolasyon 1. CCD’lerde oluşan 
ölü hücreleri aktif duruma getir-
mek için komşu hücrelerin ör-
neklenmesi işlemi. 2. CCD’lerde 
örnekleme yöntemiyle komşu hüc-
relerden bilgi alarak var olandan 
daha fazla yapay hücre sayısı elde 
edilmesi. 

inter pupillar distance bk. gözbebeği 
mesafesi

inter symbol interference bk. simge-
ler arası girişim 

intra (I) frame MPEG sıkıştırma al-
goritmasıyla oluşturulan ve en az 
sıkıştırılan görüntü referans karesi. 

intranet bk. yerel ağ
intro Şarkının girişinden sözün başla-

dığı yere kadar olan enstrümantal 
bölüm.

invertör Akü gibi doğru akım kay-
naklarını şebeke voltajında alter-
natif akıma çeviren donanım.

iris bk. diyafram   
iris override bk. diyafram uyarısı 
isolated recording bk. çok kameralı 

kayıt 
İstanbul Film Festivali İstanbul’da 

ilk kez 1982 yılında İstanbul Kül-
tür Sanat Vakfının düzenlediği İs-
tanbul Festivali kapsamında başla-
yan, Türk sinemasının gelişimine 
ve uluslararası alanda tanıtımına 
ve işbirliğine katkıda bulunmayı 
amaçlayan, farklı temalar ve baş-
lıklar altında İstanbul’daki çok 
sayıda sinema salonunda göste-
rimlerin gerçekleştiği, her yıl nisan 
ayında düzenlenen festival.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Ama-
törleri Derneği (İFSAK) 1959 
yılında İstanbul’da kurulan, Türki-
ye’de fotoğraf ve sinema sanatının 
öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve 
gelişmesini amaçlayan, fotoğraf ve 
sinema çalışanları arasında daya-
nışmayı sağlayan, kültür ve sanat 
ortamını geliştirmeyi hedefleyen 
sivil toplum kuruluşu.

istasyon bk. verici istasyonu
istasyon frekansı İstasyonda kurulu 

bulunan vericiler için tahsis edilen 
taşıyıcı frekanslar

isteğe bağlı yayın hizmeti Medya ku-
ruluşu tarafından düzenlenmiş bir 
program kataloğuna bağlı olarak, 
kullanıcının kendi seçtiği programı 
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istediği zaman izlediği ya da din-
lediği yayın hizmeti, Video on De-
mand, VOD. 

istemci Bir sunucu ya da başka bir 
bilgisayar ile bağlantı kuran, bil-
gisayar sistemini ya da program 
hizmetini talep eden ve veri alış-
verişinde bulunulmasını sağlayan 
donanım ya da yazılım, client. 

istemci dağıtıcı modeli İlki kullanıcı 
bilgisayarı üzerinde istemci, ikin-
cisi ise sunucu bilgisayarı üzerinde 
dağıtıcı olarak çalışan iki bileşenli 
program, client-server model.

istenmeyen ileti Elektronik posta ad-
resi sahibinin izni olmadan kendi-
sine ya da çok sayıda adrese gön-
derilen istenmeyen elektronik pos-
talar, spam.

istihbarat defteri bk. haber günlüğü
işaret bk. sinyal 
işaret dili anlatımlı versiyon Tele-

vizyon ve sinema yapımlarındaki 
sözlerin yayın sırasında işitme en-
gelliler için hareketlerle anlatımı-
nın izleyiciye eş zamanlı olarak 
iletilmesi, işaret dili versiyonu. 

işaret dili versiyonu bk. işaret dili 
anlatımlı versiyon 

işaretleyici (I) 1. kam. Kamera vizö-
ründe belirli bölge ya da noktala-
rı belirtmek için ekranda görünen 
grafiksel imler, marker (I). 2. kur. 
Kurgu aşamasında görüntü ve ses 
üzerinde istenilen yerlere daha 
sonra yapılacak işlemleri belirtmek 
için yerleştirilen işaret. 3. yeni. m. 
Görüntü işlem ve üretim donanım-
larında bazı alanların sınırlanması, 
vurgulanması ya da işlenmesi için 
kullanılan kutucuk ya da “+” şek-
lindeki simgeler.

işaretleyici (II) ver. t. Seviye ölçüm-
lerinde ya da frekans aralığının 

başlangıç ve sonunu belirtmede 
kullanılan sembol, marker (II).

iş avansı Kurum ya da yapım hesa-
bına mal ve hizmet satın alınabil-
mesi, çeşitli gider ve ödemelerin 
yapılabilmesi için sorumlu kişilere 
bütçeden verilen para. 

iş istasyonu Bilgisayarların yazılım-
larla etkileşim içinde oldukları bir 
şebekeye bağlı, kapasitesi yüksek 
ve aynı anda birçok işlem yapabi-
len bilgisayar, workstation. 

işitme alanı İnsan kulağının duyabi-
leceği en zayıf ve kulakta ağrıya 
neden olabilecek en yüksek ses 
şiddeti arasında kalan alan.

işitme eşiği İşitilebilir en düşük şid-
detteki ses basınç seviyesi. 

işitsel arşiv Ses ve söz programların-
dan ve program materyallerinden 
oluşan arşiv.

iş kopyası Çekilen orijinal negatif 
filmden düzeltme yapılmadan alı-
nan ve daha sonraki işlemler için 
kullanılan pozitif kopya.

işlemci Üzerine binlerce mikroskobik 
devre elemanı gömülmüş ve birbir-
lerine akım yolları ile bağlanmış 
silisyum parça, chip, yonga. 

işleme eser Diğer bir eserden yarar-
lanılarak üretilen ve bu eserden 
bağımsız olmayan, ayrıca işleye-
nin özelliğini taşıyan fikir ve sanat 
ürünü. 

işlemek mes. dili Konu, metin, gö-
rüntü ya da sesi daha iyi duruma 
getirmek ve içeriğini geliştirmek 
için uygulanan ekleme ve çıkarma, 
azaltma ve çoğaltma, tekrarlama, 
güçlendirme, yeniden biçimleme 
gibi her türlü yöntem ve çalışma. 

işlenmemiş ses Ses efekt cihazında 
herhangi bir işlem görmemiş ham 
ses, dry sound. 
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işlenmiş ses Ses efekt cihazında iş-
lem görerek dönüştürülen ses, wet 
sound. 

işletim sistemi Bir donanımın işlem 
tablosu, dosyalama, hafıza yöneti-
mi ve kumanda yorumu gibi fonk-
siyonları bulunan ve yeteneklerini 
yöneten yazılım.

iş ortamı Fikrin geliştirildiği ve ya-
zışmaların yürütüldüğü ofis, çe-
kimin gerçekleştirildiği stüdyo ya 
da iç ve dış mekân, çekim için her 
türlü ögenin üretildiği atölye, ima-
lathane gibi ortamların tümü. 

iş takvimi Televizyon ve radyo ya-
pımlarında işin başlama ve bitiş 
tarihlerinin yanı sıra iş akışının 
günlük, haftalık, aylık ya da yıllık 
olarak zaman dilimlerine bölündü-
ğü, görev alan her kişi ve birimin 
işi tamamlamak için temel aldığı 
tablo, proje takvimi. 

İtalyan Yeni Gerçekçi Sinema İtal-
ya’da faşist dönemde yaşananları 
örtme çabasına ve kaçış edebiyatına 
tepki olarak 1950’li yıllarda ortaya 
çıkan, temel ilkesi gündelik haya-
tı bütün çıplaklığı ve gerçekliği ile 
kaydetmek olan sinema akımı. 

iterasyon Sayısal verinin kodlama ve 
kod çözümünde işlemlerin birden 
fazla tekrarlanması. 

iyi adam mes. dili Erkek cinsiyetinin 
genel özelliklerini temsil eden, iz-
leyicinin olumlu duygularını kaza-
nan, öyküdeki kötü kahramanların 
karşıtı olan, çoğunlukla orta yaşlı 
ya da yaşlı erkek karakter. 

iyi görüntü vermek mes. dili Fiziksel 
yapısı, duruşu, bakışı, tavrı dolayı-
sıyla çekim gerçekleştirilirken gü-
zel ve etkileyici görüntü sunmak, 
iyi resim vermek. 

iyi kadın mes. dili Kadın cinsiyetinin 
genel özelliklerini temsil eden, iz-
leyicinin olumlu duygularını kaza-
nan, öyküdeki kötü kahramanların 
karşıtı olan, çoğunlukla orta yaşlı 
ya da yaşlı kadın karakter. 

iyi resim vermek bk. iyi görüntü 
vermek 

izleme istasyonu Verici yayın fre-
kanslarının izlendiği ve kontrol 
edildiği yer, monitöring istasyonu. 

izleme kopyası bk. düşük çözünür-
lüklü kopya

izleme zoom Fotoğraf makineleri ve 
kameralarda kaydedilen bir görün-
tü izlenirken görüntüye zoom ya-
pabilme özelliği, playback zoom.

izlenme oranı Televizyon izlenme öl-
çümlerinde belirli bir zaman dilimi-
nin birim zaman başına düşen orta-
lama izleyici oranı, rating, reyting. 

izlenme oranı ölçümü Daha çok ba-
ğımsız kuruluşlar tarafından yürü-
tülen, televizyon ve radyo kanal-
larının ya da programların hangi 
izleyici grupları tarafından, ne 
oranda izlendiğinin saptanabilme-
si için ülke nüfusunu temsil etti-
ği varsayılan örneklem grupların, 
evlerindeki televizyonlara bağlı 
cihazlar aracılığıyla izleme pra-
tiklerinin tespit ve analiz edildiği 
izleyici ölçüm tekniklerinden biri, 
reyting ölçümü.

izlerkitle ile. Yaş, cinsiyet, etnisite, 
sosyo eokonomik koşullar gibi 
temel ayırt edici kategoriler aracı-
lığıyla tarif edilebilen, medya pro-
fesyonellerinin ürettikleri içerikle-
rin ulaşmasını hedefledikleri sınırlı 
ya da çok sayıda kişiden oluşan 
izleyici konumundaki topluluğun 
genel adı.
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izle ve öde hizmeti Televizyon izle-
yicilerinin ücret ödeyerek, medya 
hizmet sağlayıcılarının kanalları 
üzerinden belirli film, eğlence ya 
da spor içeriklerini satın alabilmesi.  

izleyici Bir medya içeriğini eşzamanlı 
olarak alımlayan topluluk, seyirci.

izleyici araştırması Televizyon ve 
radyo programları hakkında, izle-
yici ve dinleyici görüşlerinin uy-
gun teknikler kullanılarak araştırıl-
ması.  

izleyici çekimi Stüdyo ya da stüdyo 
dışındaki mekânlarda gerçekleş-
tirilen çok kameralı yapımlarda, 
izleyicinin tamamının ya da bir 
kısmının göründüğü, özellikle al-
kış, dinleme ve gülme gibi izleyici 
tepkilerinin yansıtıldığı görüntü, 
seyirci çekimi. 

izleyici detayı mes. dili Stüdyo ya 
da stüdyo dışındaki mekânlarda 
gerçekleştirilen çok kameralı ya-
pımlarda, izleyicilerin tepkilerini 
genellikle yakın planla yansıtan 
çekim, seyirci detayı. 

izleyici görüşü İzleyicinin yapımcı-
lara programlar hakkındaki yazılı 
ve sözlü olarak bildirdiği eleştiri, 
yorum, istek, öneriler.  

izleyici isteği Televizyon ve rad-
yo programlarında izleyicilerin 
programa canlı bağlanarak ya da 
e-posta, mektup, faks ve telefon ile 
programda yer almasını beklediği 
şarkılar ve konular hakkında ya da 
bir sorunun yanıtlanması için is-
tekte bulunması. 

izleyici kamerası Çok kameralı çe-
kimlerde izleyicilerin görüntülen-
mesi amacıyla kullanılan kamera. 

izleyicinin affına sığınmak İçerik, 
dil, üslupla ilgili yanlış anlaşılabi-
lecek konularda, yapılan hatalarda 

ya da program süresinin uzaması, 
içerik ve yayın saatinin değişmesi 
gibi durumlarda izleyicinin hoş-
görüsünü beklemek ve bunu dile 
getirmek. 

izleyici ölçümleri Herhangi bir kitle 
iletişim aracının izlerkitlesini fark-
lı açılardan analiz etmeye, izleyici 
profillerini ve izleme pratiklerini 
saptamaya yönelik olarak gerçek-
leştirilen, anket, yazılım analizleri, 
reyting ölçümleri gibi araştırma 
tekniklerine verilen genel ad. 

izleyici profili Bir izleyici grubunun 
ekonomik ve sosyokültürel durum, 
demografik özellikler gibi ölçütle-
re dayanarak sınıflandırılması so-
nucunda erişilen bilgi kesiti. 

izleyici profili araştırması Bir yayın 
içeriğinin tasarlanması aşamasın-
da kullanılmak üzere, potansiyel 
izleyici gruplarının yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, ekonomik ve sos-
yokültürel özellikler gibi demog-
rafik özelliklerinin tespitine dayalı 
araştırma. 

izleyici seslendirmesi Stüdyo ve açık 
alanlarda izleyiciye yönelik olarak 
yapılan ses yükseltmesi, PA, pub-
lic address. 

izleyici şikayeti İzleyicilerin yayınlar 
hakkındaki olumsuz görüşlerini 
yayıncı kuruluşa ya da üst kurulla-
ra bildirmesi. 

izleyici temsilcisi Yayıncı kuruluşlar-
da izleyicilerden gelen eleştirileri, 
görüş ve önerileri değerlendiren, 
yanıtlayan, izleyici ile yayın kuru-
luşu arasındaki iletişimi sağlayan 
kişi. 

izleyici tepkisi 1. Program çekimi 
sırasında stüdyodaki izleyicinin 
alkış, gülme sesleri ya da soru ve 
katılım sözleri. 2. İzleyicinin ya-
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yımlanmış ya da yayımlanmakta 
olan program hakkında telefon, 
belgegeçer, e-posta, mektup ya da 
sosyal medya aracılığıyla düşünce-
lerini belirtmesi. 

izleyiciye güvenmek Program hazır-
larken tür, içerik ve sunuşun tama-
mının ya da bir kısmının izleyici 
tarafından ilgiyle karşılanacağını 
ve bunun izlenme oranlarına yan-
sıyacağını öngörmek. 

izleyiciyi dikkate almak Yapımın tür, 
içerik ve sunuşunu izleyicinin bek-
lentisi doğrultusunda hazırlamak 
ya da yayımlanmakta olan progra-
mın içeriğini geri bildirimlere göre 
değiştirmek. 

izleyiciyi ekrana bağlama mes. dili 
Televizyon yapımlarının içeriği, 
sunuş biçimi ve anlatım dilinin 
yanı sıra sunucu ya da oyuncuları 
nedeniyle izleyici tarafından hiçbir 
ânının ya da bölümünün kaçırılma-
dan hayranlıkla ve merakla izlen-
mesi. 

izleyiciyi sarsmak mes. dili İzleyici-
nin duygu ve düşüncelerini güçlü 
biçimde etkilemek, program ile-
tisini sorgulamasını ve kendisiyle 
yüzleşmesini sağlamak amacıyla 
konuyu görsel ve işitsel ögelerle 
güçlü biçimde ortaya koymak. 

izleyiciyi yormak mes. dili Konu, 
içerik, anlatım dili, sunuş, süre 
gibi ögelerdeki karışıklık, fazlalık, 
uzunluk ve belirsizlik gibi sorun-
lar ya da yayın akışında araya gi-
ren reklam ve tanıtımlar yüzünden 
izleyicinin ilgisinin dağılmasına, 
programı izleyemez duruma gel-
mesine yol açmak. 

izleyici yorumu İzleyicilerin prog-
ramın yayımlanması sırasında ya 
da yayınından sonra ilgili kuruma, 

yapımcılara, resmî İnternet sitesine 
ve sosyal medyadaki sayfalarına 
program hakkındaki görüş ve öne-
rilerini bildirmesi. 

izolasyon trafosu Stüdyodaki ya da 
yayın ve yapım araçlarındaki ci-
hazları şebeke geriliminden koru-
yan ve çalışanların çarpılma riskini 
ortadan kaldıran nötrü topraklan-
mamış trafo.

izolatör ver. t. Yüksek gerilim taşıyan 
enerji nakil hatları ile elektroman-
yetik dalga yayan antenlerde yalı-
tımda kullanılan elemanların tümü.

izotropik anten ver. t. Gerçek bir an-
ten olmayıp kazancı “1” kabul edi-
len referans anten.
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jak Cihazlarda ve kablo uçlarında 
bulunan bağlantı noktası ya da ele-
manı.

jak panosu Jaklar kullanarak dona-
nımlar arası bağlantıların yapılma-
sını sağlayan görüntü ve ses için 
giriş/çıkış aktarma alanı.

Japonya Yayın Kurumu Japonya’da 
kamu hizmeti yayıncılığını ger-
çekleştirmek için 1926’da kurulan, 
merkezi başkent Tokyo’da bulunan 
kurum, NHK, Nippon Hoso Kyo-
kai.

jargon bk. altdil
java Bir yazılım firması tarafından 

geliştirilen bilgisayar programla-
ma dili.

Java FX Zengin İnternet uygulama-
ları yaratmak için kullanılan Java 
ortamı.

Java ME bk. J2ME 
jelatin filtre ışık Polikarbon malze-

meden üretilen, yüksek ısıya da-
yanabilen; lüks, renk, kelvin de-
ğerlerini değiştirmek amacıyla ışık 
kaynağının ve kameranın önüne 
takılan ya da pencereye kaplanarak 
kullanılan esnek filtre, jel filtre. 

jel filtre bk. jelatin filtre
jeneratör bk. üreteç 
jenerik Televizyon, radyo ve sinema 

yapımının başında ve sonunda ya-
yınlanan, yapımın içeriğine uygun 

olarak hazırlanan tanıtıcı niteliğe 
sahip özel bölüm. 

jenerik yazısı Yapımın başında ve so-
nundaki jenerikte yer alan künye 
bilgilerini içeren yazı. 

jest Sözel ifadenin yerine ya da sözel 
ifadeyi desteklemek için el, kol, 
yüz ve baş ile yapılan, oyuncula-
rın karakter oluştururken ve rolün 
özelliklerini vurgularken kullandı-
ğı hareketler.

J2ME İngilizce açılımı Java Plat-
form, Micro Edition olan, Java 
platformunun mobil cihazlara 
uyumlu sürümü, Java ME.

Jimmy Jib Bir ucunda kamera, diğer 
ucunda ise operatörün çalıştığı sis-
tem ve denge ağırlıkları bulunan 
değişebilir boyutlardaki bir uzan-
tıya sahip, kameranın yükseklik, 
açı, yön ve konumunun kolaylıkla 
değiştirilmesine olanak sağlayan, 
kameranın kafa ve zoom hareket-
lerinin, netlik ve diyafram ayarla-
rının uzaktan kumanda ünitesiyle 
yapıldığı, iç ya da dış mekânlarda 
kullanılan kaldıraç biçimindeki 
büyük ölçekli kamera destek ve 
dengeleme sistemi. 

Jimmy Jib asistanı Jimmy Jib’le ger-
çekleştirilen çekim sırasında ka-
meranın kafa hareketleri, diyafram 
ve netlik ayarı için uzaktan kuman-
da ünitesini kullanarak operatörle 
birlikte çalışan kişi. 

Jimmy Jib ekibi Jimmy Jib sistemi-
nin kurulumunu gerçekleştiren, her 
türlü mekanik ve elektronik ayar-
larını yaparak sistemi çekime hazır 
duruma getiren kurulum asistanı, 
netlik asistanı ve operatörden olu-
şan ekip. 

Jimmy Jib operatörü Yapımın akı-
şına ve reji planına uygun olarak 
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anlatım diline katkı sağlayacak bi-
çimde Jimmy Jib’i ustalıkla kulla-
nan uzmanlaşmış kameraman.  

jingle bk. cıngıl 
jiroskopik kamera Hareketli bir ara-

cın üzerindeki kameranın yönlen-
dirildiği konuyu en az sarsıntıyla 
izleyebildiği, hızlı dönen yatay ve 
dikey iki diskin oluşturduğu denge 
ve kilitleme mekanizmasına sahip 
kafadan ve destek donanımından 
oluşan sistem. 

jitter 1. Elektronik ve haberleşmede 
periyodik sinyalin gerçek periyo-
dunda görülen istenmeyen sapma. 
2. Sayısal örneklemede ani düzey 
değişiklikleri yüzünden ortaya çı-
kan istenmeyen bozulma.

JJ 354-360 MHz bandını içeren kablo 
TV hiperband kanalı.

jog dial bk. menü tekeri
jog/shuttle Kayıt ve kurgu sistemle-

rinde görüntü ve sesi belirli hızlar-
da ileri ya da geriye doğru okuma 
sistemi, shuttle. 

jog/shuttle kontrol Görüntü kayıt ci-
hazlarında hızı ayarlayarak ileri ve 
geri sarma ya da arama işlemi ya-
pan donanım birimi.

join Kullanıcının ağ grubuna, sanal 
topluluğa ya da bir uygulamaya 
katılması.

joystick bk. kumanda çubuğu 
jöle etkisi Film kameralarında ve 

CMOS tipi görüntü algılayıcı ve 
döner örtücü sistemine sahip ka-
meralarda, hızlı hareket eden nes-
nelerin yüksek örtücü hızlarında 
yapılan çekimlerinde nesnelerin 
yatay olarak uzaması biçiminde 
oluşan görüntü bozulması. 

jön Sinema ve televizyon yapımla-
rında başrolü ya da önemli bir rolü 
oynayan genç erkek oyuncu. 

JPEG İngilizce açılımı joint pictu-
re expert group olan, Uluslararası 
Standartlar Kurumu’nun (ISO) sa-
bit görüntülerin sıkıştırılması için 
geliştirdiği standart. 

JPEG2000 formatı Wavelet sıkıştır-
ma tekniğine sahip açık kaynak 
kodlu, dijital sinema endüstrisi ve 
sayısal arşivlerde sıklıkla kullanı-
lan görüntü ve koruma dosya for-
matı.

jukebox Genellikle sosyal mekânlar-
da bulunan, isteyenin küçük bir 
ücreti makinenin özel haznesine 
attıktan sonra içeriğinde bulunan 
müzik parçalarından birini seçerek 
çalabildiği cihaz. 

jumper Devre ya da devre elemanları 
arasında kısa devre yapmada kulla-
nılan geçici bağlantı köprüsü.

jüpiter mes. dili İçinde birden çok 
reflektörlü ampul bulunan, genel-
likle şov programlarında izleyiciyi 
aydınlatmada kullanılan, güçlü ve 
yönlendirilebilir ışık kaynağı. 

jüri ödülü Festival ve yarışmalar-
da, jürinin bir yapımı ya da kişiyi 
desteklemek, ön plana çıkarmak 
amacıyla verdiği, genellikle büyük 
ödülden sonraki en saygın ödül, 
jüri özel ödülü. 

jüri özel ödülü bk. jüri ödülü 
jüri üyesi Festivallerde ya da yarış-

malarda eserleri değerlendirmek 
ve ödül alanları belirlemek için 
sektörün temsilcilerinin bir ara-
ya geldiği festival jürisinde görev 
alan kişi. 
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kaba bütçe bk. tahmini bütçe
kabak ışık mes. dili Kameranın bu-

lunduğu açıdan konuya yöneltilen, 
görüntünün derinliğini ve nesnenin 
niteliğini bozduğu için özel amaç-
lar dışında tercih edilmeyen yumu-
şak ışık uygulaması. 

kaba kurgu Televizyon ve sinema 
yapımının kurgu aşamasında gö-
rüntülerin konu, içerik, akış, senar-
yo ya da metne uygun olarak sah-
neler ve planlar hâlinde yalnızca 
art arda dizilmesiyle oluşturulan 
taslak kurgu. 

Ka-Band Uydu yayınlarında ve ha-
berleşme sistemlerinde kullanılan 
26,5-40 GHz frekans aralığı.

kabin Elektrik ve elektronik birim ve 
modüllerinin yerleştirildiği taşıyıcı 
ve koruyucu yapı. 

kabin demeti ses Genellikle izleyici 
seslendirmesinde kullanılan farklı 
türdeki hoparlör kabinlerinin de-
ğişik açılarda birbirine bağlanarak 
oluşturulduğu dizi, line array.

kablo asistanı Özellikle omuz çekim-
lerinde kameramanın rahat çalışa-
bilmesi için kameraya bağlı kab-
loyu kontrol eden ve kameramana 
asistanlık yapan kişi.

kablolu iletim Görüntü ve ses verile-
rinin kablolar yardımıyla vericiden 
alıcıya ulaştırılması. 

kablolu mikrofon Ürettiği ses sinya-
lini kablo aracılığıyla ileten mikro-
fon.

kablolu televizyon Televizyon yayın 
hizmetlerinin her türlü kablo alt-
yapısı kullanılarak abonelere üc-
ret karşılığında ulaştırıldığı yayın 
türü, Cable TV, kablolu TV.

kablolu TV bk. kablolu televizyon 
kablolu yayın Televizyon ve radyo 

programlarının ya da programla 
ilişkili veri sinyallerinin, kamu-
ya ve abonelere kablo ortamından 
iletilmesiyle gerçekleştirilen yayın 
türü. 

kablolu yayın lisansı Yayın hizmet-
lerini, kablo ortamından kamuya 
ulaştıran radyo ve televizyon kuru-
luşlarına ilgili mevzuata uygun bi-
çimde verilen çalışma izin belgesi. 

kablo ortamı Yayın hizmetinin her 
türlü kablo altyapısı üzerinden 
abonelere iletildiği ortam.

kablo platformu Analog yayınların 
ve multipleks hizmetinin ya da sa-
yısal ek hizmetlerin birleştirilerek 
kablo ağı aracılığıyla abonelere 
iletildiği sistem. 

kablo platformu sistemi Değişik 
ortamlardan edinilen televizyon, 
radyo ve veri sinyallerinin toplana-
rak kablo TV altyapısı aracılığıyla 
şifreli ya da şifresiz olarak abone-
lere iletildiği etkileşimli ya da tek 
yönlü kullanıma olanak sağlayan 
sistem. 

kablo rakı Kabloları üzerinde taşıyan 
demir çubuklardan yapılmış taşıyıcı. 

kablosuz bilgisayar ağı Bilgisayar 
ve bilgisayar sistemlerini birbirine 
bağlayan, farklı protokoller kul-
lanarak veri iletişimini kablosuz 
olarak sağlayan sistem, wireless 
network.
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kablosuz iletim Görüntü ve ses veri-
lerinin kablosuz biçimde vericiden 
alıcıya ulaştırılması. 

kablosuz mikrofon bk. telsiz mikrofon

kablosuz uygulama protokolü İnter-
net erişiminde kullanılan cep tele-
fonu ve telsiz alıcısı gibi kablosuz 
cihazların kullanımını standartlaş-
tıran bir dizi iletişim protokolü, 
WAP.

kaçak akım rölesi Kaçak akım belirli 
bir değeri aştığında devreyi açan 
cihaz.

kaçış kamerası mes. dili Çok kame-
ralı çekimlerde teknik bir sorunu 
gidermek ya da olumsuz bir duru-
mu ekrana yansıtmamak amacıyla 
anında yayına verebilmek için ha-
zır olarak bekletilen genellikle ge-
niş ölçekli kamera.

kaçış noktası Göz hizasında birbi-
rine paralel olduğu var sayılan ve 
perspektifi de oluşturan çizgilerin 
daralarak ufuk çizgisi üzerinde bu-
luştuğu son nokta. 

kaçış sineması Sinema izleyicisini 
gündelik sorunlardan uzaklaştır-
mayı amaçlayan, oyalama ve eğ-
lendirmeye yönelik olan, Hollywo-
od filmlerinin büyük bir çoğunlu-
ğunu oluşturan sinema anlayışı. 

kademe filtresi Kamera lenslerinde 
yarısı ND ya da renkli, diğer yarısı 
saydam olan ve genellikle günba-
tımı etkisi vermek için ufuk çizgi-
siyle örtüştürülerek kullanılan özel 
etki filtresi, grad filtre, graduated 
filter.

kademe yapma mes. dili Kamera ile 
yapılan her türlü mekanik ve optik 
hareketin istem dışı olarak zıpla-
ma, titreme ya da duraksamalarla 
kesintiye uğrayarak merdiven etki-
si yapması, merdiven yapma.

kadın kahraman Öykü ve olayların 
merkezinde bulunan, kadın kişili-
ğinin temel özelliklerini ve değer-
lerini temsil eden, genellikle güçlü 
kadın karakter. 

kadın karakter Öyküde önemli bir 
yere sahip olan, kadın kişiliğinin 
toplumsal yönünü ve değerlerini 
temsil eden karakter. 

kadraj bk. çerçeve 
kafa (I) yay. t., mes. dili Ses, görüntü 

ve verileri kaydetmede, okumada 
ya da silmede kullanılan elektro-
manyetik birim elemanı. 

kafa (II) 1. kam. Kamera destek sis-
temlerinde kameranın bağlandığı, 
yatay ve dikey mekanik hareket-
lerin gerçekleştirilmesini sağlayan 
bölüm, head. 2. ışık, mes. dili Şiş, 
strafor levha, zenci gibi ışık akse-
suarlarının takıldığı açı ve yön ola-
rak ayarlanabilen aparat. 

kafa ayarı bk. hizalama ayarı 

kafada bekletmek mes. dili Kayıt ya 
da okuma cihazında okuma anlık 
olarak durdurulduğunda görüntü-
nün son karesinin ya da sinyalin 
kafada okunur hâlde tutulması.

kafa sesi mes. dili bk. iç ses 
kafa temizleyici Kayıt cihazlarında 

yazma ve okuma kafalarını temiz-
lemek için kullanılan malzeme ya 
da araç, head cleaner. 
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kakofoni Birbirine yakın seslerin tek-
rarlanması sonucu işitsel algılama-
nın güçleşmesi. 

kalan süre Kamerada çekim yapılan 
kayıt ortamının ya da bataryanın 
sonuna yaklaşıldığı uyarısını ka-
lan tahminî süreyle birlikte belirten  
işlev.

kale arkası kamerası Futbol, hentbol 
ve buz hokeyi gibi karşılaşmalarda 
kale arkasına konumlandırılan ve 
genellikle golün tekrar gösterimi 
için kullanılan kamera. 

kalemini satmak mes. dili Çıkar kar-
şılığında haber yapmak, yayını ya 
da haberi kişisel çıkarı için kullan-
mak ve başkasına alet olmak.

kalibrasyon Cihazların, araç gereçle-
rin birbirleriyle uyumlu çalışması 
için belirli standartlara göre ölçü-
lüp ayarlanması. 

kalorimetrik ölçme ver. t. RF gücü-
nün üretilen ısı cinsinden ölçülmesi.

kamaşma Işık kaynağından ya da 
parlak yüzeyli bir yansıtıcıdan 
doğrudan gelen ışık nedeniyle gö-
zün rahatsız olması ve kısa süreli 
görememe hâli. 

kamçı anten ver. t. Boyu değiştirile-
bilen çeyrek dalga boyu anteni.

kamçı netlik mes. dili Kameralarda 
lensin netlik ayar halkasına, kamçı-
ya benzeyen mekanik bir sarmal dü-
zenekle bağlanabilen netlik sistemi.

kamçı pan mes. dili Kamerayla yapılan 
hızlı çevrinme hareketi, whip pan. 

kamera Optik, mekanik, elektronik 
sistemler ve yazılımlar aracılığıyla 

görüntüyü saptayan, ileten ya da 
kaydeden aygıt. 

kamera açısı bk. çekim açısı 
kamera aks arası üç b. Çifteli üç bo-

yutlu çekimde kullanılan bağlantılı 
iki kameranın lens merkezleri ara-
sındaki uzaklık, camera interaxial, 
interaxial distance. 

kamera arkası Televizyon ve sine-
ma yapımının oluşum öyküsünün 
anlatıldığı, hazırlık ve çekim aşa-
malarının görüntülendiği, yapım 
ekibi ve sanatçı röportajlarının da 
yer aldığı tanıtım programı, sahne 
arkası. 

kamera asistanı Televizyon ve sine-
ma yapımlarında çekim için gerekli 
kamera ve yardımcı donanımı hazır 
hâle getiren ve bakımını yapan, çe-
kim sırasında kameramana yardım-
cı olan, gerektiğinde kameraman 
gözetiminde çekim yapan kişi.

kamera aşağı mes. dili Hidrolik ka-
mera destek sistemlerinde kame-
rayı dikey düzlemde aşağı doğru 
indirme hareketi ya da komutu.

kamera ayarı Çekim öncesi kamera-
nın teknik ayarlarının yapılması, 
kamera setup. 

kamera çantası Kamera ve aksesu-
arlarını taşımak için kullanılan, 
esnek koruyucu malzemeyle güç-
lendirilmiş çanta. 

kamera çekim hızı Kameranın bir sa-
niyede çekebildiği en yüksek kare 
sayısı.

kamera çifti  üç b. Yan yana yerleşti-
rilmiş iki kameradan oluşan çifteli 
üç boyutlu çekim için özel tasarlan-
mış kamera, stereo pair of camera. 

kamera dengeleme sistemi Kame-
ranın belli bir konumda dengede 
tutulabilmesini, kamera hareket-
lerinin sarsıntısız ve kesintisiz bi-
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çimde yapılabilmesini sağlayan 
mekanik ve elektronik donanım ve 
araç gereçlerin tümü. 

kamera destek sistemi Kamerayı 
belli bir konumda sabit tutabilme 
ve kameramanın istediği hareket-
leri kontrollü biçimde yapabilmesi 
amacıyla kullanılan; tripod, baby 
tripod, monopod, polecam, Jimmy 
Jib, dolly, ahtapot ve vantuz gibi 
teknik donanımların tümü.

kamera duyarlılığı Kameranın düşük 
ışık şartlarında bile nitelikli görün-
tü elde edebilme kapasitesi.

kamera düzeç ayarı Görüntü yatay 
düzleminin yeryüzüne paralel ol-
masını sağlayan mekanik ya da 
elektronik ayar. 

kamera ekibi Kamera ve donanım-
larını kullanan kişilerden oluşan 
ekip.

kamera eşleme Birden çok kameray-
la yapılan çekimlerde görüntülerin 
renk, kontrast ve aydınlık değerleri-
nin birbirleriyle uyumlu olması için 
yapılan ayarlar, camera matching.

kamera gövdesi Lensin bağlandığı, 
lensten gelen görüntünün algılan-
dığı, işlendiği, ayar ve komut düğ-
melerinin bulunduğu, güç kayna-
ğının bağlandığı, kaydetme özel-
liği varsa kayıt ünitesinin ya da 
depolama biriminin de bulunduğu 
kameranın ana parçası.

kamera hareketleri Kameranın ken-
di gövdesi, optik sistemler, destek 
ve dengeleme sistemleri, çekim 
düzenekleri, kontrol üniteleri ya 
da kameraman aracılığıyla anlatım 
diline uygun biçimde gerçekleşti-
rilen çevrinme, kayma, yükselme, 
yaklaşma ve uzaklaşma gibi hare-
ketlerin tümü. 

kamera kafası Lensten gelen ışığın 
görüntü algılayıcısı aracılığıyla 
görüntü sinyaline dönüştürüldüğü, 
lens haricinde kameranın optik sis-
temini ve görüntü algılayıcı siste-
mini içeren ön bölüm camera head 
unit, CHU. 

kamera kartı Çok kameralı çekimler-
de reji grubu tarafından her kame-
ra için ayrı hazırlanan ve üzerinde 
kameramanların takip edecekleri, 
sırayla hangi kameranın ne zaman, 
neyi, nasıl çekeceğini belirten bil-
gilerin yer aldığı form.

kamera kılıfı Kamerayı yağmur ve 
toz gibi dış etkenlerden korumak 
için kullanılan, kameramanın çe-
kim sırasında çalışmasını zorlama-
yan sentetik ve hafif malzemeden 
üretilmiş kılıf. 

kamera kızağı Kameranın bir taşıyı-
cı sisteme bağlanmasını ve sistem 
üzerinde ileri geri kaydırılarak 
dengede durmasını sağlayan, plaka 
biçimindeki bağlantı aparatı, plate.

kamera kontrolcü Stüdyoda ya da 
naklen yayın aracıyla gerçekleşti-
rilen televizyon yapımları gibi çok 
kameralı çekimde sisteme bağlı 
tüm kameraların temel referans, 
ışık, renk ve birbirlerine uyum 
ayarlarını uzaktan kontrol pane-
li aracılığıyla yapan kişi, kamera 
kontrol operatörü.

kamera kontrol operatörü bk. ka-
mera kontrolcü 

kamera kontrol ünitesi Stüdyoda ya 
da naklen yayın aracıyla gerçekleş-
tirilen yayın ve kayıt çalışmasında 
sisteme bağlı kameraların temel 
referans, ışık, renk ve birbirlerine 
uyum ayarlarının yapıldığı ünite, 
CCU, camera control unit.
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kamera konumlandırma Stüdyo ya 
da dış alanda gerçekleştirilen, çok 
kameralı televizyon programların-
da ya da canlı yayınlarda; mekâ-
na, konuya, yönetmenin tercihine 
göre, farklı açılardan istenilen gö-
rüntüyü elde edilebilecek biçimde 
her bir kameranın değişik noktala-
ra yerleştirilmesi.

kamera konumu Öykünün kim ta-
rafından anlatıldığını belirleyen 
kameranın uzam içinde bulunduğu 
nokta, kameranın yeri.  

kamera koruma kabı İçine yerleşti-
rilen kamerayı toz, nem, yağmur 
gibi dış etkenlerden koruyan; su-
altı çekimlerinde kullanılan, genel-
likle şeffaf sentetik, suya ve basın-
ca dayanaklı malzemeden yapılan 
kamera kutusu, camera housing, 
housing.

kamera kurmak mes. dili Kamera ve 
gerekli donanımı çekim için hazır 
duruma getirmek. 

kamera kurulum birimi Büyük lens-
leri kameralara takmak için kame-
ranın içine yerleştirildiği mekanik 
düzenek, build up unit. 

kamera kurulumu Çok kameralı 
sistemlerde kameraların görev da-
ğılımına göre uygun yerlere, plat-
formlara ve destek sistemlerine 
yerleştirilerek çekime hazır duru-
ma getirilmesi.

kamera kutusu Kamerayı, aksesu-
arlarını ve yardımcı elemanlarını 
taşımak için kullanılan, dayanıklı 
sert malzemeden üretilen kutu, ca-
mera case. 

kameraman Televizyon ve sinema 
yapımlarında kullanılacak kamera, 
lens ve yardımcı teknik donanımı 
belirleyen, meslekî bilgisi ve de-
neyimleri doğrultusunda inisiyatif 

kullanarak kamerayla çekimi ger-
çekleştiren, görsel estetik birikimi-
ne sahip profesyonel kişi. 

kamera mikrofonu Kamera üzerine 
takılan, genellikle çevre sesleri al-
mak için kullanılan mikrofon türü.

kamera montürü Kamerayı sabitle-
mek için kameranın alt kısmında 
bulunan bölümün sürgülü ya da 
vidalı olarak takıldığı her türlü me-
kanizma, camera mount. 

kameranın basması mes. dili Kame-
ranın üst açıdan çekim yaparken ki-
şilerin ve nesnelerin gözü rahatsız 
edecek biçimde basık görülmesi. 

kameranın konumlandırılması Çe-
kim yapılacak alanda görüş ala-
nı, yükseklik, açı, çekim ölçeği, 
aydınlatma, sahne trafiği gibi öl-
çütlere göre kameranın belirli bir 
noktaya yerleştirilmesi, kameranın 
yerleştirilmesi. 

kameranın konumu Çekim yapıla-
cak alanda kameranın bulunduğu 
nokta. 

kameranın sevmesi mes. dili Bir kişi-
nin kamera ile görüntülendiğinde, 
çıplak gözle algılandığından daha 
etkileyici, sempatik ve güzel gö-
rünmesi sonucu izleyicide olumlu 
bir izlenim yaratması.

kameranın yeri bk. kamera konumu 
kameranın yerleştirilmesi bk. ka-

meranın konumlandırılması 
kameranın yönü Kameranın bulun-

duğu konumdan görüntülenen ko-
nuya doğru baktığı yön. 

kamera önü mes. dili 1. Çekim se-
tinde kameranın baktığı yönde bu-
lunan ve çekimi gerçekleştirilen 
gerçek alan. 2. Kameranın görün-
tülediği temsilî alan ve bu alanda 
bulunan gerçek kişi ve nesneler.  
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kamera örtüsü Tozdan korumak ya 
da güvenlik sağlamak amacıyla ka-
palı konumdaki kamerayı tamamen 
örtmek için kullanılan aksesuar.

kamera platformu Kameranın üst 
açıdan görüntü alabilmesini sağla-
yan, kamera ve destek sisteminin 
güvenli biçimde yerleştirildiği, ge-
nellikle sökülüp takılabilen farklı 
yüksekliklerdeki podyum. 

kamera raporu 1. Tarih, yer, diyaf-
ram ve örtücü değeri, filtre ve GPS 
gibi çekim ile ilgili bilgilerin elekt-
ronik olarak kaydedildiği sistem 
ya da yazı ile doldurulan bilgi ka-
yıt formu. 2. Sahnelerin hangi lens, 
diyafram, filtre, ışık kullanarak ve 
ne kadar uzunlukta çekiminin ya-
pıldığını belirten kayıt formu. 

kamera sehpası bk. üçayak
kamera setup bk. kamera ayarı 
kamera sınırı Birden fazla kamera 

ile yapılan çekimlerde kameraların 
birbirlerinin görüş açısına girme-
meleri için kullanılan işaret ya da 
bölge. 

kamera standardı 1. Fiziksel bü-
yüklük, kullanım alanı, malzeme 
kalitesi, teknik kapasite gibi öl-
çütlere göre kameraların amatör, 
yarı profesyonel, profesyonel ve 
broadcast olarak dört ayrı grupta 
sınıflanması. 2. EBU ve ABU gibi 
uluslararası kurumların belirlediği 
ve üye kuruluşlarca da temel alı-
nan, kameraların çalışma tekniği, 
çözünürlüğü, ışık duyarlılığı gibi 
birçok ölçütten oluşan standart. 

kamera test kartı Kameranın önüne 
konularak görüntülenen ve kame-
raların testleri için referans olarak 
kullanılan resim, tablo ve grafik.

kamera uyarısı Kamerada bir arıza 
ya da müdahale edilmesi gereken 

durum oluştuğunda vizörde ve 
gövdede ortaya çıkan ışıklı ve ya-
zılı uyarı, camera warning.

kamera üstü ışık Haber ve aktüel çe-
kimlerde taşınabilir kamera üzeri-
ne takılan, enerjisini kameradan ya 
da ayrı bir güç kaynağından alan 
küçük boyutlu ve düşük güçlü ışık. 

kamera veri düzeni Kameraların di-
yafram, örtücü hızı, beyaz ayarı, 
netlik, gamma gibi ayar değerleri-
nin başka kullanımlar için hafızaya 
alındığı sistem, camera metadata.

kamera vinci Televizyon ve sinema 
sektörü için özel tasarlanan, uzantı-
sının ucunda kamera ve kamerama-
nın bulunduğu platformu olan, hid-
rolik sistemi sayesinde sarsıntısız 
hareket eden, yükselme ve alçalma 
hareketleri yapabilen, yerde ya da 
bir araç üzerinde kullanılabilen bü-
yük boyutlu vinç sistemi, crane. 

kamera yeleği Kamerayı darbeler-
den, toz ve su gibi etkenlerden ve 
iklim koşullarından korumak için 
kullanılan, kamera gövdesini kav-
rayacak biçimde tasarlanmış, ka-
meramanın çalışmasına da olanak 
veren kalın ve dayanıklı malzeme-
den üretilmiş koruma örtüsü, koru-
ma yeleği. 

kamerayı fikslemek mes. dili Çerçe-
ve ayarlandıktan sonra kamerayı 
sabitlemek. 

kamerayı öldürme mes. dili Herhan-
gi bir nedenle kameradan istenilen 
görüntülerin yeterli ölçüde alına-
maması ya da kameranın işlevsiz 
kalması. 

kamerayı sabitleme mes. dili Kame-
ranın çekim mekânındaki bir nok-
taya yerleştirilmesi ve yardımcı 
malzeme kullanarak hareket etme-
yecek duruma getirilmesi. 
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kamerayla tarama mes. dili Kayıt ya 
da yayından önce programın içeri-
ğine uygun görüntüleri bulabilmek 
için kameramanın çekim ortamın-
daki görsel ögeleri tanımak ve gös-
termek amacıyla kamera hareketle-
ri yapması.  

kamera yukarı mes. dili Hidrolik ka-
mera destek sistemlerinde kame-
rayı dikey düzlemde yukarı doğru 
kaldırma hareketi ya da komutu.

kamera yüksekliği Kameranın bu-
lunduğu nokta ile yer düzlemi ara-
sındaki uzaklık. 

kam-spiker Haber stüdyosunda ger-
çekleştirilen canlı yayın sırasında 
spikerin görüntüler üzerine haber 
metnini okuduğu kısım.

kamu denetçisi Kişi, kurum ya da 
haberlerle ilgili şikâyetleri dikkate 
alıp değerlendiren ve bunlara her 
iki taraf için de tarafsız çözümler 
sunmayı amaçlayan aracı kişi, om-
budsman.

kamu hizmeti duyurusu bk. kamu 
spotu 

kamu hizmeti reklamı bk. kamu 
spotu

kamu hizmeti yayıncılığı Kâr ama-
cı gütmeyen, kamunun ilgi ve çı-
karlarına odaklanan, yayınlarında 
evrensellik, çoğulculuk, çeşitlilik, 
tarafsızlık, dengelilik ve dezavan-
tajlı kesimlerin temsili gibi ilkeleri 
gözeten yayıncılık yaklaşımı. 

kamu hizmeti yayıncısı Ulusal, böl-
gesel ya da yerel ölçekte yayın 
yapan, kamu hizmeti yayıncılığı 
modelinin gözettiği ilkelere uygun 
biçimde kamunun ilgi ve çıkarları-
na odaklanan yayınlar gerçekleşti-
ren, kâr amacı gütmeyen yayıncı 
kuruluş. 

kamuoyu Toplumun genelini ilgilen-
diren konu ya da olaylar hakkında 
yaygın biçimde dile getirilen ve 
toplumun büyük bir kısmı tarafın-
dan paylaşıldığı iddia edilen görüş 
ve düşünceler bütünü.

kamuoyu yoklaması Belirli bir konu-
da halkın ne düşündüğünü belirle-
meyi amaçlayan ve ülke nüfusunu 
ya da hedef kitleyi temsil etmeye 
yetecek örneklem grup ile çeşitli 
alan araştırması yöntemleri kulla-
narak gerçekleştirilen bilgi topla-
ma faaliyeti.

kamusal alan Toplumun ortak çıkar-
larının ve ilgilerinin açıklıkla ve 
olabildiğince geniş bir kesimin ka-
tılımıyla tartışıldığı söylemsel alan. 

kamu spotu Sağlık, eğitim, çevre, 
vatandaşlık ve kamu düzeni gibi 
konularda toplumda farkındalık 
yaratma, bilgilendirme ve eğitme-
ye yönelik, genellikle kampanya 
biçiminde hazırlanan, kamu kay-
nakları ve sponsorlar tarafından fi-
nanse edilen kısa süreli televizyon 
ve radyo yapımı, kamu hizmeti 
duyurusu, kamu hizmeti reklamı, 
spot (I). 

kanal (I) Karasal, uydu, kablo ve ağ 
ortamından televizyon ve radyo 
yayını yapan kuruluş. 

kanal (II) 1. yay. t. Yapım ve yayında 
kullanılan görüntü ve ses masasın-
da, sinyalleri ayrı ayrı kontrol edi-
lebilen her bir giriş ya da çıkış. 2. 
ver. t. Veri iletim yolu için kullanı-
lan genel terim.

kanal ayırma Stereo kodlanmış sağ 
ve sol kanalları birbirinden ayırma, 
channel seperation.

kanal etkisi ver. t. Transmisyon ka-
nalının içinden ve üzerinden geçen 
sinyale yaptığı etki. 
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kanal frekansı ver. t. Taşıyıcılı sis-
temlerde enformasyonun taşınma-
sında kullanılan frekans bandı. 

kanal genişliği ver. t. Transmisyon 
ya da servis için ayrılmış frekans 
aralığı. 

kanalı açmak mes. dili Buton ya da 
fader aracılığıyla ses kanalını dev-
reye sokmak ya da ses düzeyini 
yükseltmek. 

kanalın prestiji bk. kanalın saygınlığı
kanalın saygınlığı Televizyon ya da 

radyo kanalının saygı uyandırması, 
güvenilirliği, doğruluğu hakkında 
izleyici ve dinleyicinin olumlu al-
gısı, kanalın prestiji.  

kanalı yüklemek mes. dili Ses düze-
yini yükseltmek. 

kanal imajı İzleyici ve dinleyicide 
televizyon ya da radyo kanalının 
yayın politikasına, yayıncılık anla-
yışına ilişkin oluşan genel algı. 

kanal kapasitesi ver. t. Bir kanalın 
mümkün olan en büyük enformas-
yon taşıma gücü. 

kanal kapatma cezası Radyo Tele-
vizyon Üst Kurulunca ilgili yasalar 
çerçevesinde ceza alan televizyon 
ve radyo kanalının yayınına belirli 
bir süre ara verilmesi. 

kanal kayıt Daha önce kaydedilmiş 
bir ya da daha fazla kanaldaki ens-
trüman ve solist kaydının stüdyo-
daki müzisyene kulaklık aracılı-
ğıyla dinletilirken önceki kayıtlar 
referans alınarak yeni kaydın eşza-
manlı yapılması. 

kanal kimliği Televizyon ve radyo 
kanalının logosu, yazı karakterleri, 
grafik, jenerik ve müzikleri, ha-
ber stüdyolarının dekoru ve hâkim 
renkleri gibi ögeler ile oluşturulan 
kurumsal kimlik.   

kanal koordinatörü Televizyon ve 
radyo kanalının genel yönetimin-
den ve yayın politikasından sorum-
lu kişi. 

kanal öncesi Ses masasında ses sin-
yalinin kanal seviyesindeki deği-
şimlerden etkilenmeden bir devre 
yardımıyla ayrı bir çıkışa yönlen-
dirilmesi, pre fader.

kanal rengi Televizyon kanalının 
özellikle haber bülteninde ya da 
kanalın öne çıkan diğer stüdyo 
programlarının set ve ışık tasarı-
mında kullanılan hâkim renk. 

kanal sonrası Ses masasında ses sin-
yalinin kanal seviyesindeki deği-
şimlere paralel olarak devre yar-
dımıyla ayrı bir çıkışa yönlendiril-
mesi, post fader.

kanal sonrası dinleme ses Genellikle 
ses masası çıkış yollarında kanal 
sonrası verilen sesi kontrol etmede 
kullanılan işlev, AFL.

kanal şeridi 1. ses Üzerinde mikro-
fon yükselteci, ses tonlama ünitesi, 
yardımcı çıkış kanalları, dinamik 
işlemciler ve düzey ayar fader’i 
bulunan dikey şerit biçiminde ses 
mikseri üzerine sıralanmış her bir 
kanal, channel strip. 2. Mikrofon 
önyükselteci, EQ ve dinamik işlem-
cileri bir arada bulunduran cihaz. 

kanal yöneticisi Genel olarak kana-
lın yayınının planlanması, yayın 
çizgisinin belirlenmesi ve program 
içeriklerinin oluşturulmasından 
sorumlu, kurumlara göre direktör, 
koordinatör ve müdür gibi tanım-
larla adlandırılan kişi. 

kanal yönetimi Editöryal sorumlulu-
ğu olan, programların içeriğini ve 
program akışını belirleyen, yayının 
sorumluluğunu üstlenen kanal ko-
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ordinatörü, program müdürü, bö-
lüm şefleri ve editörlerden oluşan 
grup.

kanava Televizyon, radyo yapımının 
ya da sahne eserinin genel akışının 
ve içerik taslağının maddeler hâ-
linde sıralanmış dökümü. 

kanca cümlesi yap. Televizyon ve si-
nema yapımının içinde, öneri dos-
yasında ya da sözlü sunumunun 
giriş bölümünde izleyici ya da ilgi-
lilerin dikkatini hemen çeken, me-
rak uyandıran, yapımı izlemek ya 
da projeye destek olmak amacıyla 
daha fazlasını öğrenmek için ilk 
isteği uyandıran cümle, hook line. 

kandela ışık Kısaltması cd olan ve 
belirli bir yöne doğrusal olarak ya-
yılan ışığın kaynaktaki ışıma ölçü 
birimi, candela.

kaniş mes. dili, bk. tüylü 
kapak Genellikle canlı yayınlarda ger-

çek görüntünün üzerine bindirilen, 
yayının ya da yapımın adının ve 
içeriğinin yer aldığı görsel grafik. 

kapalı devre televizyon Genellik-
le güvenlik sistemlerinde; eğitim 
amaçlı kurumlarda; stadyum, spor 
salonu, turizm tesisi ya da konser 
mekânları gibi lokal yerlerde iz-
leme ve kayıt amaçlı kullanılan 
kapalı devre televizyon sistemi, 
CCTV, Closed Circuit TV.

kapalı devre televizyon sistemi Tele-
vizyon yayını dışında eğitim, öğre-
tim, güvenlik ve turizm gibi belirli 
amaçlar için bir bina dâhilinde ya 
da birbiri ile ilişkili binalar gru-
bunda kullanılan kablolu televiz-
yon ağı.

kapalı devre yayın Bir bina dâhilinde 
ya da birbiri ile ilişkili binalar gru-
bunda kullanılan kablolu televiz-

yon ağı üzerinden tanıtım, reklam, 
eğitim, turizm, sağlık gibi amaç-
larla gerçekleştirilen televizyon ve 
radyo yayını. 

kapalı gişe mes. dili Sinema ve sahne 
sanatlarında, gösterimlerin tüm bi-
letlerinin önceden satıldığını, gös-
terim mekânında boş yer kalmadı-
ğını belirten terim.

kapalı set Sinema ve televizyon ya-
pımlarında tehlikeli, erotik ya da 
özel amaçlı sahnelerin çekimi ne-
deniyle az sayıda ekip elemanıyla 
gerçekleştirilen, diğer çekim ekibi 
ve basına açık olmayan set.  

kapalı uçlu soru mes. dili Konuğun 
bir olay, olgu ya da durum hakkın-
daki duygu ve düşüncelerini kesin 
ve kısa biçimde, genellikle ‘evet’ 
ya da ‘hayır’ sözleriyle yanıtlaması 
için muhabir ya da spiker tarafın-
dan yöneltilen soru türü. 

kapan ver. t. İstenmeyen bir sinyali 
kesmek amacıyla kullanılan akort-
lu devre, trap.

kapasitif mikrofon İçindeki iki ilet-
ken levha arasındaki mesafenin 
ses basıncına bağlı olarak farklı-
laşmasıyla değişen kapasitif yükün 
haricî olarak uygulanan gerilimde 
yarattığı dalgalanmayla akustik 
enerjiyi elektrik enerjisine çeviren 
aygıt, kondansatör mikrofon,con-
denser mikrofon.

kapı Farklı iki sistem arasında veri 
aktarımını sağlayan bağlantı yeri, 
gate. 

kapı işlevi Sinyallere yol veren giriş 
ya da çıkış.

kapıya kadar fiber Kablolu geniş 
bant iletişiminin kullanıcıların ev 
ve işyerlerine kadar ulaşabilmesini 
sağlayan teknoloji, KKF.
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kapsama alanı Elektromanyetik dal-
gaların standart yayıncılık değer-
leriyle izlenebildiği alan, servis 
alanı. 

kapsam ekonomileri ile. Bir medya 
grubunun aynı kaynaktan ulaştığı 
haberi televizyon, radyo, e-ortam, 
ağ, gazete ve dergi gibi mecralarda 
farklı içerik ve biçimde yayınlaya-
rak maliyetleri düşürmesi. 

kara film Genellikle suç edebiyatın-
dan esinlenen, 1940’lardan itibaren 
ön plana çıkan, büyük çoğunluğu 
Amerikan yapımı olan ve sanatsal 
kökleri Alman dışavurumculuğuna 
kadar uzanan film türü, film noir. 

karakter Öykünün ve konunun için-
de önemli bir yeri bulunan, kendi-
ne özgü tutum ve davranışları olan, 
olaylarla birlikte genellikle deği-
şim geçiren kişi. 

karakter çıkarma Oyuncunun bek-
lenen başarıyı elde edememesi, 
karakterin izleyici tarafından be-
ğenilmemesi ya da anlaşmazlıklar 
gibi nedenlerle tamamen ya da ge-
çici olarak yapımcılar tarafından 
karakterin dizideki varlığına son 
verilmesi. 

karakter ekleme Konu ve öykünün 
akışı gereği diziye yeni bir karak-
terin katılması. 

karakteristik eğri 1. Belirlenen ko-
şullar altında çalışan bir sistemin 
ya da ortamın çalışma durumunu 
gösteren eğri. 2. İki değer arasın-
daki ilişkiyi gösteren grafik. 

karakter jeneratörü Televizyon ya-
yın ve yapımlarında grafik tabanlı 
görseller ile ad, yer ve açıklayıcı 
bilgilendirme yazılarının oluşturu-
larak görüntü üzerine bindirilme-
sini ve anahtarlama sinyallerinin 

üretilip yayına verilmesini sağla-
yan cihaz, KJ. 

karakter makyajı Televizyon ve si-
nema yapımlarında belirli bir ka-
rakteri, genellikle tarihsel kişilik-
leri ya da belirgin fiziksel özelliği 
olan rolleri canlandırabilmek için 
yapılan makyaj türü. 

karakter oyuncusu Baba, büyükan-
ne, kabadayı, kötü adam, deli gibi 
karakterleri canlandıran, rolüne 
belirli bir derinlik ve inandırıcılık 
kazandıran, genellikle ikinci dere-
ce rollerde görev alan oyuncu. 

kara mizah Toplumsal yaşamda ge-
nellikle görmezden gelinen trajik 
konuları ya da ölüm, hastalık, ci-
nayet, savaş gibi konuları mizahi 
ve alaycı bir yaklaşımla ele alan, 
saçmalıkları hicveden televizyon, 
sinema ya da tiyatro eseri. 

karanlığa düşme bk. kararmaya 
düşme 

karanlık değeri Görüntünün kontrast 
oranı en düşük olan alanındaki ışık 
gücü.

kararlılık 1. Kameraların farklı ortam 
ve hava sıcaklığı koşullarında dü-
zenli çalışabilme kapasitesi, stabi-
lity. 2. Kontrol devresi aracılığıyla 
bir devrenin herhangi bir noktasın-
daki gerilim ya da taşıyıcı frekan-
sını sabit tutma. 3. Verici frekansı-
nı öngörülen değerde sabit tutma 
ve kararlılık sağlama.

kararma Görüntünün kararmaya baş-
layarak bir süre sonra tamamen si-
yah olması. 

kararma açılma Televizyon ve si-
nemada genellikle zaman, mekân, 
konu ve bölüm değişimini vurgu-
lamak için bir görüntünün kaybola-
rak karanlığın oluşması ve ardından 



K

203

karanlığın içinden yeni bir görüntü-
nün belirmesi, fade in-fade out. 

kararmaya düşme Yayın sırasında 
yanlış kanalın seçilmesi, bir sonra-
ki yapımın başlatılamaması sonucu 
biten bir yapımın arkasından yeni 
bir yapımın ekrana getirilememesi 
ya da teknik bir aksaklık nedeniyle 
yayında siyah görüntünün oluşma-
sı, karanlığa düşme. 

karartma Bir devrenin istenilen za-
man aralığında çalışmaz duruma 
getirilmesi. 

karasal ortam Yayın hizmetinin ka-
rasal verici sistemleri aracılığıyla 
alıcılara iletildiği ortam.

karasal sayısal yayın DVB-T ya da 
DVB-T2 olarak da bilinen, ana-
log karasal yayınlar için ayrılan 
frekans bandlarından sayısal mo-
dülasyon teknikleri kullanarak ve-
riciler aracılığıyla yapılan sayısal 
televizyon yayını.

karasal yayın Yeryüzünde bulunan 
vericilerden yayımlanan elektro-
manyetik dalgalar aracılığıyla iz-
leyici ve dinleyiciye doğrudan ula-
şan televizyon ve radyo yayını. 

karasal yayın lisansı Medya hizmet 
sağlayıcı kuruluşlara, karasal or-
tamdan yayın yapabilmeleri için 
RTÜK tarafından verilen izin bel-
gesi.

Karayipler Yayın Birliği Kuzey ve 
Güney Amerika kıtaları arasında 
yer alan Karayipler bölgesindeki 
devletlerin, kamu hizmeti yayın-
cılarının ve bazı ticari televizyon-
ların üyesi olduğu, bölgede kamu 
yayıncılığını güçlendirmek, prog-
ram alışverişi yapmak, ortak ya-
yınlar gerçekleştirmek amacıyla 
1970 yılında kurulan mesleki bir-

lik, Caribbean Broadcasting Uni-
on, CBU. 

kardioid mikrofon Alış diyagramı 
“kalp” biçiminde olan mikrofon.

kare 1. Kamera ile çekilerek bant, ha-
fıza kartı, hard disk ya da film orta-
mına kaydedilen, hareketli görün-
tüyü oluşturan sabit görüntülerin 
her biri. 2. bk. çerçeve

kare blok tekniği bk. dörtgen tekniği
kare eşleme Sayısal video kurgu sis-

temlerinde kurguda kullanılan gö-
rüntü ve sesin belirli bir nokta refe-
rans alınarak eşleştirilmesi, match 
frame. 

kare hızı Televizyon ve sinemada bir 
saniyede kaydedilen ya da gösteri-
len kare sayısı.

kare kare 1. Hareketli görüntünün sü-
rekli değil tek kare olarak ilerletil-
mesi, frame by frame. 2. mes. dili 
Fikirden çekim ve kurguya kadar 
yapımın her aşamasının iyi plan-
lanarak, çok emek harcayarak, sa-
bır ve özenle gerçekleştirilmesi. 3. 
Çekim sürecinde kompoziyondan 
ışığa kadar her plan için ayrıntılı 
ve özenli bir çalışma yürütülmesi. 

karekod Yeni medya uygulamaların-
da görüntü, ses ve mobil uygula-
malara erişim için kullanılan kare 
biçimindeki kodlanmış simge.

karıştırıcı ver. t. Birden fazla sinya-
li doğrusal bir ortamdan geçirerek 
toplayan ya da farklı frekanstaki 
iki sinyalin çarpımını sabit bir ara 
frekansa çeviren aygıt, mixer. 

karıştırma ver. t. Bir ya da daha faz-
la sinyalin doğrusal ya da doğrusal 
olmayan bir ortamdan geçirilme 
işlemi.

karlanma mes. dili Alınmak istenen 
sinyal seviyesinin zayıf olması ne-
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deniyle alıcı ekranında savrulan 
kar tanelerine benzer görüntünün 
oluşması.

karma kazanç ver. t. İki ya da daha 
fazla anten kullanılarak elde edilen 
alış kazancı, diversity gain. 

kar makinesi Televizyon ya da sine-
ma yapımlarında görsel efekt ama-
cıyla kullanılan, içerisinde bulunan 
özel sıvı sayesinde yapay kar üre-
ten efekt makinesi.

karmaşık dalga ver. t. Sinüsoidal ol-
mayan ancak temel bileşen ve bir-
çok harmonik içeren elektroman-
yetik dalga. 

karşıaçı Kameranın kendisi ile çekti-
ği konu arasındaki açının tam tersi 
olan, mekânın diğer tarafının ve 
karşı tarafta bulunan kişilerin gö-
rüntülendiği çekim açısı.  

karşı denge kam. Kamera destek sis-
temlerinde, kameranın kızak üze-
rinde öne ya da arkaya eğilmesini 
engelleyip düz biçimde dengede 
durmasını sağlayan denge ayarla-
rından biri, counter balance.

karşıt görüşe yer vermek Haberde 
yer alan görüşün aksini savunan 
görüşe de yer vermek.

kart Üzerinde elektronik bir devreyi 
taşıyan fişli ya da sürgülü kontak-
larla bir kart kutusuna yerleştirilen 
levha. 

kart tutucu Kameramanın takip ede-
bilmesi için yayın akışı, kamera 
kartı ve çekim senaryosu gibi ya-
zılı notları içeren bilgi kartlarının 
tutturulduğu kamera üzerindeki 
bölüm, script holder.

kartuş bk. kaset
kasap ışık mes. dili bk. ışık havuzu 
kaset Görüntü ve ses kaydında kulla-

nılan manyetik bantların mekanik 

düzenek içinde bulunduğu kutu, 
kartuş. 

kaskat ver. t. Elektronik devre ya da 
elemanlarının her birinin kendin-
den sonraki devreyi çalıştıracak 
biçimde art arda bağlanması.

kask kamerası Özellikle spor ve ak-
siyon çekimlerinde kask üzerine 
takılarak kullanılan küçük boyutlu 
kamera, helmet cam. 

kaş mes. dili Genellikle lens ve gö-
rüntü algılayıcısının format farklı-
lığından ya da lens önüne takılan 
ama formata uygun olmayan filtre 
ve parasoleylerden kaynaklanan; 
ekran ya da kamera vizörünün üs-
tünde, köşesinde oluşan ve görün-
tüyü maskeleyen karanlık bölge 
için kullanılan ifade.

kaşe (I) Haberi hazırlayanların, met-
nin sonuna eklediği açık isimle-
ri ya da kısaltma bilgileri, imza, 
mahreç. 

kaşe (II) yap. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında görev alan 
kişilere günlük ya da parça başı iş 
için ödenen ücret.  

kaşeli muhabir TRT’de kadrolu ya 
da sözleşmeli olmayan, yurt içi ve 
yurt dışında yaptığı haber başına 
ücret alan muhabir.

katarsis etkisi Sinemada anlatının 
genellikle ölüm teması ile oluştu-
ğu; korku ve gerilim türü filmlerde 
sıklıkla anlatılan, izleyicinin ölüm-
le yüzleşmesi sonrası yaşadığı ra-
hatlama ve arınma duygusu.

katılımcı Televizyon ve radyo prog-
ramına konuk, yorumcu, konuşma-
cı, müzisyen ve izleyici gibi farklı 
amaçlarla katılan kişi. 

katlama Kamera lenslerinin zoom 
özelliğini artırmak için optik bir 
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mekanizmayı devreye sokarak 
odak uzaklığının iki katına çıkarıl-
ması, extender.

katlama kolu kam. Kamera lenslerin-
de katlamayı devreye sokan küçük 
kol. 

katlanmış dipol anten ver. t. Giriş 
empedansı yaklaşık 300 ohm olan, 
ortasından beslenen bir yarım dal-
ga dipol ile besleme noktası kısa 
devre edilmiş iki dipolün uçlarında 
kısa devre bağlantısıyla oluşturu-
lan yapı. 

katma değerli servisler bil. t. Kul-
lanıcılar tarafından servis sağla-
yıcıdan talep edilen asıl hizmetin 
yanı sıra sunulan diğer hizmetlerin 
tümü. 

katman alt. Görüntü işleme yazılım-
larında ya da yayıncılıkta kullanı-
lan resim masası, karakter jeneratö-
rü gibi cihazlarda aynı sayfada üst 
üste bulunan, çalışmaların ayrı ayrı 
oluşturulması ve kontrol edilebil-
mesi için kullanılan zemin, layer.

katmanlı öykü Ana karakterlerin 
oluşturduğu asıl öykünün yanı sıra 
ikincil derecedeki karakterlerin 
çevresinde gelişen ve yan öyküle-
rin ana öykü ile iç içe geçerek anla-
tıldığı ya da asıl öyküyle doğrudan 
bağlantısı bulunmayan olayların 
arka planda yer aldığı öykü yapısı.

katot Elektron tüplerinin elektron 
kaynağı.

kavisli LED Bilgisayarda hazırlanan 
her türlü görsel ögeyi yansıtan, bü-
külebilir çubuklardan oluşan LED 
ekran, flexible LED. 

kayan yazı alt. Televizyonda yayın 
sırasında bir sonraki programın 
bilgisini vermek, haber kanalların-
da güncel haberleri başlıklar hâlin-

de sürekli aktarmak için genellikle 
sağdan sola kaydırılarak ekrana 
getirilen kısa yazı. 

kayar yazı alt. Televizyon yayınların-
da genellikle ekranın altında sağ-
dan sola doğru kayan, çoğunlukla 
bir ya da iki kez geçen bilgilendir-
me metinleri, crawl. 

kayar yazı dizisi alt. Televizyon ya-
yınlarında genellikle ekranın altın-
dan verilen, yayıncı kuruluşun ya-
yın içeriğine uygun olarak güncel 
haber ve bilgileri içeren, yayından 
alınana kadar sürekli tekrarlanarak 
akan yazı, ticker.

kayda girmek Televizyon yapımla-
rında dış mekân ya da stüdyo prog-
ramının çekimi için, kamera ya da 
resim kayıt cihazı ile kayıt işlemi-
nin başlatılması. 

kaydedici Görüntü, ses ve verileri 
kendi üzerindeki ünitelere ya da 
yayın materyaline depolayan aygıt. 

kaydetme Verileri manyetik bant, ha-
rici disk, CD ve hafıza kartı gibi 
ortamlarda depolanması. 

kaydırma Kameranın tekerlekli araç, 
ray ya da ip üzerinde ileri geri ya 
da sağa sola hareket ettirilmesi. 

kaydol Bir İnternet sitesine üye ol-
mak, sign up.

kayıp ver. t. Herhangi bir sinyaldeki 
zayıflama miktarı, loss.

kayıp alan Yayın sırasında sinyal ile-
timi, alıcı ya da farklı nedenlerle 
oluşan ve televizyon izleyicisi ta-
rafından görünmeyen, çerçeve ke-
narlarında kalan bölge. 

kayıt 1. yap. Televizyon ve radyo 
programları için hazırlanan görün-
tü ile ses içeriklerinin kamera ve 
kayıt ci1hazları aracılığıyla bant, 
hafıza kartı, CD ve hard disk or-
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tamına sabitlenmesi. 2. yap. Te-
levizyon ve sinema yapımlarında 
yönetmenin kamera ya da resim 
kayıt cihazının kayda girmesi için 
kullandığı sözlü komut. 

kayıt akıyor 1. mes. dili Çekim se-
tinde kameranın kayda girdiğini 
ve çekimin başladığını ekibe du-
yurmak için kameraman ya da yö-
netmen tarafından kullanılan sözlü 
ifade. 2. Stüdyoda gerçekleştirilen 
programlarda resim kayıt görevlisi 
tarafından kaydın başladığını be-
lirtmek için kullanılan sözlü ifade. 

kayıt akması mes. dili Stüdyoda kayıt 
sırasında ya da aktüel çekimdeki 
duraksama anlarında kaydın kesil-
memesi, kayıt işleminin bantta ya 
da sayısal depolama ortamında de-
vam etmesi.

kayıt almak mes. dili Kamera ve ses 
kayıt cihazı ile görüntü ve ses kay-
dı gerçekleştirmek. 

kayıt cihazı Televizyon ve radyo 
programları için üretilen görüntü 
ve sesi bant, hafıza kartı, CD ve 
hard disk ortamına kaydeden ci-
hazların tümü. 

kayıt dışı mes. dili Basın mensubuna, 
kaynağı açıklanmaması ve kayıt 
yapılmaması şartıyla, sözlü olarak 
verilen bilgi, gizli olarak ulaştırı-
lan her türlü belge, off-the record.

kayıt kafası Elektriksel ses sinyalini 
manyetik enerjiye çevirerek man-
yetik bant üzerine ses kaydı yapan 
aygıt.

kayıtlı kodlama ver. t. Kod çözüldük-
ten sonra sinyalin özgün hâlinin 
elde edilemediği kodlama türü. 

kayıt mikseri Televizyonda genellik-
le müzik programlarının çekimin-
de sahne ve izleyici seslendirmesi 
için kullanılan ses mikserinden ba-

ğımsız olarak çalışan, ses miksajı-
nın doğru yapılabilmesi için kulla-
nılan mikser. 

kayıt ortamı Görüntü, ses ya da veri-
nin depolandığı bant, disk, hafıza 
kartı ve sabit disk gibi analog ya da 
sayısal ortamlar. 

kayıt seviyesi ses Gerçekleştirilen ses 
kaydının sinyal seviyesi ve izlendi-
ği gösterge.

kayıtsız kodlama ver. t. Kod çözül-
dükten sonra sinyalin özgün hâli-
nin elde edilebildiği kodlama türü.

kayıt sonu arama Kayıt yapılan or-
tamda bir takım işlemlerden sonra 
kaydın tekrar en sonuna gidilmesi 
için kullanılan uygulama, end se-
arch.

kayıt süresi 1. Stüdyo ya da dış 
mekândaki televizyon ve radyo 
yapımlarında tek seferde, sahne ve 
bölümler hâlinde ya da bir progra-
mın başından sonuna kadar bant 
ve sayısal depolama ortamına ger-
çekleştirilen kaydın süresi. 2. kam. 
Kamerada yalnızca kayıt anında 
devrede olan zaman bilgisi.

kayıttan çıkma Stüdyoda görüntü ka-
yıt cihazının ya da aktüel çekimde 
kamera kaydının durdurulması. 

kayıttan okuma Bant ya da sayısal 
ortamda kayıtlı olan görüntü ve se-
sin cihaz aracılığıyla yeniden gös-
terilmesi ya da dinletilmesi, play-
back. 

kayma ver. t. Alıcı ve vericide kul-
lanılan saatlerin eş zamanlı olma-
ması, tampon birimlerinin fazla 
yüklenmesi ya da aşırı jitter gibi 
nedenlerle ortaya çıkan senkroni-
zasyon bozukluğu.

kayma hareketi kam. Kamera destek 
sistemindeki ya da tekerlekli bir 
platform üzerindeki kameranın ile-
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ri geri ya da sağa sola doğru kaydı-
rılmasıyla gerçekleştirilen hareket, 
dolly.

kaynak ile. Kitle iletişimi sürecinde 
iletinin başlangıç noktası.

kaynak kişi 1. müz. Yöresinde söyle-
nen ya da bilinen geçmiş dönem-
lere ait türküleri belleğinde çok iyi 
saklayabilen ve ait olduğu yörenin 
ağız özelliklerine göre icra edebi-
len kişi. 2. Derleme çalışmasında 
söz ve müziğin kayda geçirilmesi 
için bilgisine başvurulan kişi.

kaynak kod Belirli bir programlama 
diliyle geliştirilen yazılımın çalış-
tırılabilir hâle getirilmeden önceki 
durumu.

kaynak kodlaması Görüntü ve ses 
sinyallerinin sayısala dönüştürül-
mesinde ortaya çıkan çok büyük 
veri miktarlarını çeşitli sıkıştırma 
yöntemleri kullanarak farklı oran-
larda azaltan yöntem.

kazanç 1. kam. Işığın yeterli olma-
dığı ortamlarda kameranın elde 
ettiği görüntüyü elektronik olarak 
güçlendirerek daha görünür kılan 
sistem, gain. 2. ver. t. Çıkış gücü-
nün giriş gücüne oranıyla hesapla-
nan yükteki güç seviyesi artışı. 3. 
Elektronik sinyalin genlik değeri-
nin değişkenliği.

kazanç verme kam. Çok düşük, ye-
tersiz ışık olan ortamlarda görüntü-
yü güçlendirebilmek için kamera-
nın kazanç özelliğini derece derece 
etkinleştirme.

kazboynu ses, mes. dili Ucuna mikro-
fon kızağı takılan, sarmal yapısıyla 
her yöne esneyebilen donanım, go-
oseneck.

kelebek ışık, mes. dili Güneş, güçlü 
projektörler ya da diğer ışık kay-
naklarından yayılan ışığı filtrele-

mek, kesmek ve yansıtmak ama-
cıyla kullanılan, genellikle 2 x 2 
metre ya da 4 x 2 metre boyutların-
daki metal çerçeveye gerilen difüz-
yon filtre, butterfly. 

kelebek çerçeve bk. ikili pencere 
Kelly cetveli Alan derinliği hesapla-

masında kullanılan, verilerin seçi-
lerek hızlıca sonuç alındığı cetvel 
düzeneği.

Kelvin K harfi ile gösterilen, bilim 
insanı Lord Kelvin’den adını alan, 
birimi santigrat ile aynı olan, an-
cak sıfır noktası olarak mutlak sıfı-
rı (-273,15°C) temel alan ışık renk 
sıcaklığının ölçü birimi. 

Kelvin dönüştürücü filtre Işık kay-
naklarının kelvin değerini dönüş-
türmek ya da özel amaçla kullan-
mak için ışık kaynağının ve kame-
ranın önüne takılan jelatin ya da 
cam filtre.

Kelvinmetre Işık kaynağından ya-
yılan ya da ortamdaki ışığın renk 
sıcaklığını ölçmek için kullanılan 
cihaz. 

kemik ses mes. dili Bir enstrümandan 
daha tiz, daha mekanik bir tonda 
çıkarılan, aslına benzemeyen nite-
liksiz ses. 

kenar aydınlatması Kameralarda ge-
niş diyafram açıklığında çalışırken 
görüntünün kenar ve köşelerinde 
oluşan kararmaları düzelten sis-
tem, periferik aydınlatma.

kenar çizgisi Fon görüntüsü üzerine 
verilen her türlü yazı ve görselin 
daha kolay algılanmasını sağlamak 
amacıyla kullanılan, genellikle 
yazı ve görselin zıt renginde olan 
çerçeve, border.

kenetleme devresi Gerilimi belli bir 
değerde ya da iki değer arasında 
tutan devre.
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kenetleyici Belli bir zaman aralığında 
tekrarlanan bir bilgi sinyalini belir-
lenmiş bir gerilim seviyesine sabit-
leyen devre. 

kepçeleme ses, mes. dili Özellikle 
monitör seslendirmesi yapılan ses 
yapımlarında mikrofonların akus-
tik geri beslemeye girmemesi için 
eli kepçe biçimine getirip mik-
rofon kapatılarak yapılan düzey 
kontrolü.

kepenk Işık demetinin bir kısmını 
kesmek için kullanılan, ışık kayna-
ğının çerçevesine menteşe ile bağ-
lı, siyah iki ya da dört metal kanat-
tan oluşan yardımcı parça.

kes 1. stü. ş. Televizyon programın-
da anons, konuşma ya da program 
süresinin bittiğini göstermek için 
stüdyo şefinin elini birkaç kez ya-
tay biçimde hızlıca ve sertçe salla-
yarak yaptığı mesleki el işareti. 2. 
bk. kestik 

kesici Kısa devre arızalarında açma 
ve kapama işlemini yapan ve siste-
mi koruyan şalt cihazı.

kesim frekansı 1. Ekolayzer ve filt-
relerde kesim frekansının 3 dB 
azaldığı nokta, cut-off frequency, 
kesme frekansı. 2. Sinyal seviye-
sinin pozitif ya da negatif değere 
dönüştüğü frekans.

kesintisiz güç kaynağı Elektrikle 
çalışan cihazlara şebekeden uy-
gun ve dengeli elektrik enerjisini 
sağlayan, şebeke kesildiğinde ise 
üzerindeki enerji depolama biri-
minden kesintisiz biçimde cihazı 
besleyen sistem, KGK, UPS.

kesintisiz yayın Televizyon, radyo ve 
ağ ortamından günde 24 saat ara-
lıksız gerçekleştirilen yayın. 

kesişme ayarı 1.  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu çekimde kamera çiftinin op-

tik eksenlerini, görüntü düzlemi 
üzerinde algılanması istenilen nes-
nenin ya da noktanın üzerinde ke-
siştirmek için yapılan ayar, konver-
genz ayarı. 2.  üç b. Çifteli üç boyut 
teknolojisinde görüntüde yer alan 
ögelerin görüntü düzlemi üzerinde 
hangi derinlik noktasında yer alaca-
ğını belirlemek için yapım sonrası 
aşamada gerçekleştirilen işlem. 

kesişme noktası  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu çekimde kamera çiftinin op-
tik eksenlerinin kesiştiği ve nesne-
lerin izleme sırasında tam görüntü 
düzleminin üzerinde algılandığı 
sıfır paralaks noktası, convergence 
point. 

keskinlik Görüntünün berrak, ayrın-
tıların belirgin, kenar çizgilerinin 
net oluşu. 

kesme Televizyon ve sinemada sık 
kullanılan, insan gözünün algıla-
masına en uygun olan, bir görün-
tüden diğer görüntüye doğrudan 
geçme yöntemi. 

kesme frekansı bk. kesim frekansı
kesme komutu Televizyon ve radyo 

yayıncılığında, spiker ya da sunu-
cunun sözünü bitirmesi için verilen 
işaret ya da söz. 

kestik yön., mes. dili Çekim setinde 
yönetmen ya da kameramanın, bir 
planın çekiminin tamamlandığını 
belirtmek ya da bir aksaklık nede-
niyle çekimin kesildiğini duyurmak 
için kullandığı sözlü komut, kes. 

keşkül mes. dili Spiker ve sunucula-
rın istemsizce yaptığı dil sürçmesi 
sonucu ortaya çıkan olumsuz ya da 
komik söz ya da durum. 

key bk. anahtarlama 
key çıkışı bk. anahtarlama çıkışı 
keyframe Kurgu ve görsel tasarım ya-

zılımlarında görüntü ve ses üzerin-
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de yapılacak değişiklikleri belirt-
mek için yerleştirilen işaret. 

key grip Kamera destek sistemlerini 
kullanan kişiler ya da ekibin başın-
daki kişi.

keying bk. anahtarlama
keylight bk. anahtar ışık 
keypad Yayın sistemlerinde ya da mo-

bil cihazlarda veri girişi için kulla-
nılan tuş takımı.

keystone bk. gönyeleme 
keystone distortion bk. gönye bozul-

ması 
keyword bk. anahtar kelime
KGK bk. kesintisiz güç kaynağı
KHY bk. Kamu hizmeti yayıncısının 

kısaltması 
kılavuz ses Televizyon yapımlarının 

kaba kurgusuna rehberlik etmek 
için daha sonra aslıyla değiştiril-
mek üzere geçici olarak kullanıl-
mak için kaydedilen taslak metnin 
sesi, pilot ses. 

kırılma ışık Işığın saydam bir ortam-
dan başka bir saydam ortama ge-
çerken yön değiştirmesi. 

kırınım ver. t. Elektromanyetik ve 
akustik dalgaların bir ortamdan di-
ğerine geçerken uğradığı eğilme. 

kırmızı göz Flaşlı fotoğraf çekiminde 
gözlerde oluşan kırmızı renkli be-
nekler ya da parlamalar. 

kırmızı göz düzeltici Flaşlı fotoğraf 
çekiminde gözlerde oluşan kırmı-
zı renkteki parlamaları engelleyen 
sistem.

kırmızı halı Festival, gala, özel gös-
terim, yarışma gibi büyük etkin-
liklerin düzenlendiği mekânların 
girişine yerleştirilen; sanatçıların, 
ünlülerin üzerinden geçerken halkı 
selamladığı ve basın mensuplarına 
görüntü verdiği kırmızı renkli halı. 

kırmızı kafa ışık, mes. dili Genel-
likle aktüel çekimlerde kullanı-
lan,800-1000 watt gücünde ve 
3000-3200 kelvin renk sıcaklığın-
da olan, gövdesi kırmızı ya da tu-
runcu renkli merceksiz ışık kayna-
ğı, turuncu kafa.

kırpıcı ver. t. Ayarlandığı değeri aşan, 
yüksek seviyeli giriş sinyalini kır-
parak çıkışa ileten devre, clipper.

kırpılma ses Çıkış sinyal düzeyinin 
yükseltecin doyum noktasını boza-
rak çıkış gücünü zorlayacak biçim-
de aşırı yükseltilmesi sonucu sin-
yalin tepe noktalarının kırpılması.

kırpışma 1. Görüntüde çeşitli ne-
denlerle oluşan titreme, flicker. 2. 
Geçmeli tarama görüntülerde ve 
üç boyutlu aktif örtücülü gösterim 
sistemlerinde ortaya çıkan isten-
meyen titreşim. 3. Periyodik ola-
rak değişen ışık şiddetinin insan 
gözünde meydana getirdiği etki.

kırpışma önleyici Televizyon ya da 
monitör çekimlerinde görüntüde 
titreme, akma oluşmasını azaltan 
ya da engelleyen sistem, flicker re-
duction function.

kırpma (I) Görüntünün istenmeyen 
kısımlarını keserek istenilen bölü-
mün elde edilmesi, crop. 

kırpma (II) Yüksek seviyeli giriş sin-
yallerinin neden olduğu aşırı yük-
lenmeden dolayı çıkış sinyallerinin 
tepelerinde kesilme biçiminde or-
taya çıkan bozulma, clipping

kırpma maskesi  üç b. Çerçeve taşma-
sı olan çifteli üç boyutlu görüntü-
lerin sağ ve sol karelerini birbirine 
uyumlu duruma getirmek amacıyla 
çerçevenin yanlarına denk geldi-
ği için tamamı görüntülenemeyen 
nesnelerin üzerine diğer kareyle eş 
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olacak biçimde yerleştirilen dikey 
siyah görüntü bantları, crop mask.

kısa alan derinliği bk. sığ alan de-
rinliği

kısa dalga ver. t. 3-30 MHz bandını 
kapsayan frekans aralığı.

kısa dalga anten ver. t. Yarım dalga 
boyunda 3-30 MHz frekans aralı-
ğında kullanılan, gök dalgası üre-
tecek şekilde zemine paralel ko-
numlandırılan ve orta kısmından 
beslenen anten. 

kısa film Süresi en fazla 30 dakika 
olan, genellikle tek bir konu ve öy-
küye odaklanan, deneysel ve özgün 
bir dile olanak tanıyan, genellikle 
genç sinemacılar tarafından çeki-
len film türü, kısa metrajlı film. 

kısa metrajlı film bk. kısa film 
kısa proje yazımı Televizyon ve rad-

yoda hazırlanması planlanan bir 
yapıma ilişkin ad, konu, amaç, he-
def kitle, kapsam, çekim mekânla-
rı, çekim takvimi, görev alacak ki-
şiler gibi temel bilgilerin genellikle 
bir sayfayı geçmeyecek biçimde 
yazıldığı, yapımın bütün özellik-
lerini ve dilini yansıtan kısa metin.  

kısa ses haber hab. Haberle ilgili ilk 
bilgilerin kısaca paylaşıldığı sesli 
haber. 

kısa tripod Alt açıdan ya da zemi-
ne çok yakından yapılan çekimler 
için kullanılan kısa bacaklı kamera 
üçayağı, baby tripod.

kısa versiyon Yarışma ve festival ku-
ralları gereğince ya da yayın saa-
ti ve gösterim süresi sınırlamaları 
nedeniyle, televizyon ve sinema 
yapımlarının özgün biçiminin kı-
saltılmasıyla elde edilen yapım. 

kısa yol bil. t. Bulunduğu yerden baş-
ka bir yerdeki dosya ya da yazılıma 
erişimi kolaylaştıran küçük dosya.

kısır gündem hab. Gündemi oluştu-
racak önemli bir olayın, haberin 
olmaması durumu. 

kızılötesi Fiber optik iletimler ve kısa 
mesafeli kablosuz uzaktan kuman-
dalar için kullanılan, elektroman-
yetik renk tayfının kırmızı ucunun 
ötesinde bulunan ve insan gözünün 
algılayamadığı dalgaboyuna sahip 
elektromanyetik ışınım, infrared.

kicker ışık bk. yalama ışık
kilitleme frekansı ver. t. Kararlı bir 

osilatörden elde edilen; sinyal işle-
me, çözme ve sabitlemede senkro-
nizasyonu sağlayan referans fre-
kans, saat frekansı.

kilo Bir birimin 103 misli için kullanı-
lan ön ek.

kilobit (Kb) Saniyede bin bit transfer 
birimi. 

kilobyte (KB) Sabit disklerde bin by-
te’a eşit olan veri saklama birimi.

kimlik ile. Kişinin kendi gözünde ve 
başkalarının gözünde kim olduğu 
sorusuna, aidiyet duygusu temelin-
de verdiği yanıt ya da sosyo-politik 
gerçekliklere dayanarak konumla-
nan benlik bilinci. 

kimlik doğrulama bil. t. Belirli iş-
lemlerin yapılabilmesi için kulla-
nıcının kendisini sisteme tanıtması 
ve sistemde daha önceden tanım-
lanmış bilgilerin doğrulanması, 
authentication.

kinetograf 1891 yılında Thomas Edi-
son tarafından bulunan ilk kamera 
örneklerinden biri.

kinetoskop Thomas Edison tarafın-
dan bulunan kinetografla çekilen 
görüntülerin izleyicilere izletildiği, 
1890’lı yıllarda kullanılmaya baş-
lanan gösterim makinesi. 

Kino Flo Televizyon ve sinema çe-
kimleri için özel olarak üretilen, 
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adını üretici firmadan alan yüksek 
frekanslı soğuk ışık kaynağı.

kiosk Kullanıcıların dokunmatik ek-
ran üzerinden İnternet ya da başka 
sistemlere bağlanarak bilgiye ulaş-
malarına ve işlem yapmalarına ola-
nak tanıyan, ortak mekânlarda kul-
lanılan, genellikle özgün mimariye 
sahip yapı ve sistem.

kiralık hat İki nokta ya da abone ara-
sında istenen bant genişliğinde ku-
rulan sürekli iletişim yolu. 

kişisel ayar Kullanıcının kendi önce-
liğine ya da kullanım kolaylığına 
göre cihazın bazı işlevlerini yön-
lendirdiği ya da kullanımı kişisel-
leştirdiği ayar düğmesi, CS, cus-
tom switch. 

kişiye odaklı söyleşi Ünlü kişinin ya 
da ünlü olmasa bile renkli bir si-
manın yaşamına, düşüncelerine ve 
yaptıklarına odaklanan, gözlemler 
ve yorumlarla anlatımın desteklen-
diği söyleşi türü.

kit Lens, mikrofon ve tamir takımı 
gibi ortak amaca yönelik parçala-
rın bir arada bulunduğu çanta ya da 
kutu. 

kitle ile. Kısa süreli ve çoğu zaman 
kendiliğinden bir araya gelen, or-
tak özelliklere sahip olmamakla 
birlikte bir toplumsal olgu ve olay 
karşısında ortak tepkiler veren bi-
reyler topluluğu. 

kitle iletişimi Gazete, dergi, kitap, 
radyo, televizyon ve sinema gibi 
kitlesel bir iletişim aracı ile ger-
çekleştirilen iletişim.

kitle kültürü ile. Toplumda kendili-
ğinden beliren ve yaygınlaşan ya 
da kitle iletişim araçları tarafından 
sunulan, medyanın yönlendirdiği 
ve güçlendirdiği, 20. yüzyıl kapita-
list toplumlarının kültürü. 

kitle medyası ile. Teknolojik geliş-
meler ışığında yaygınlaşan, çeşit-
lilik kazanan ve uluslararası eri-
şim gücü edinen, ulaştığı izleyici/
dinleyici/okuyucu sayısı arttıkça, 
giderek daha büyük bir toplumsal 
güç odağı olan medya. 

kitle toplumu ile. Modernleşme ile 
ortaya çıkan, kitle iletişim araçları-
nın toplumsal iletişimde belirleyici 
olduğu, insanlar arasındaki iliş-
kinin giderek zayıfladığı toplum 
kavrayışı.

KJ bk. karakter jeneratörü
KJ operatörü Televizyon yayınların-

da ekrana bindirilecek yazı ve gra-
fikleri hazırlayan, karakter jenera-
törünü kullanan kişi. 

KKF bk. kapıya kadar fiber
klaket Film çekimlerinde plan çe-

kiminin başında kurguya yönelik 
bilgi amacıyla kaydedilmesi için 
kameranın önüne tutulan, üzerinde 
yönetmenin, görüntü yönetmeni-
nin adı, çekim numarası ve tekrar 
sayısı gibi bilgiler bulunan, aynı 
zamanda ses ve görüntünün eş 
zamanlı olması için birbirine çar-
parak referans sesi çıkaran iki par-
çadan oluşan bilgi panosu, klape, 
senkron tahtası. 

klaketçi Çekim bilgilerini klakete iş-
leyen, her planın başında klaketi 
kameranın önünde tutarak bilgile-
rin kaydedilmesini sağlayan, ses 
senkronu için klaketteki elektronik 
devreyi kullanan ya da gerektiğinde 
klaketin iki parçasını birbirine vu-
rarak referans sesi çıkaran asistan. 

klape bk. klaket
klasik anlatı sineması Filmde öykü-

nün doğrusal zamanda geliştiği, 
konunun serim-düğüm-çözüm bi-
çiminde anlatıldığı, genellikle tek 
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bir karakterin bakış açısı üzerine 
kurulan sinema türü.

klasör Bilgisayar dosyalarının belirli 
kategorilerle düzenlenerek hafıza-
da depolandığı dizin ve alt dizinler, 
folder. 

klavye Bilgisayara ya da herhangi bir 
donanıma alfa sayısal karakter gir-
mek için kullanılan giriş birimi. 

klip (I) 1. bk. video klip 2. kur. Sayı-
sal ortama aktarılmış her türlü gö-
rüntü ve ses. 3. hab. Sayısal ortama 
aktarılmış görüntü ve sesli haber. 

klip (II) Resim masasında fon görün-
tüsü üzerine bindirilecek olan gö-
rüntünün anahtarlanması sırasında 
oluşan çizgilerde kırılma, kumlan-
ma gibi bozulmaların giderilmesi 
ayarı. 

klip bedel kodu arş. Görüntü ya da 
ses klibinin değerini belirlemek 
için arşiv sahibi kurum tarafından 
verilen, satışta referans olarak kul-
lanılan değer birimi. 

klips Işık kaynağı ve aksesuarlarını 
üzerinde bulunan kelebek vida ile 
bir nesneye sabitlemek amacıyla 
kullanılan ışık aparatı.

knee bk. bastırım 
knee aperture level bk. bastırım 

açıklık düzeyi  
knee function bk. bastırım işlevi 
knee point bk. bastırım noktası
knee saturation bk. bastırım doy-

gunluğu
koaksiyel filtre Endüktans ve kapa-

sitans yerine koaksiyel kablolarla 
yapılmış filtre.

koaksiyel kablo Görüntü ve RF sin-
yalleri taşımada ve sayısal ses 
iletiminde kullanılan, ortasındaki 
iletkenin etrafında silindirik tüp 
şeklinde ikinci bir iletkeni olan, iç 
ve dış iletkenleri arasında hava ya 

da başka bir dielektrik madde bu-
lunan, genellikle bakır ya da alü-
minyum kablo. 

kod ile. Medya iletilerini izleyici, din-
leyici, okuyucuya ulaştırmak için 
anlam yaratımında kullanılan ve 
alımlayıcı tarafından yorumlanan, 
kurallara dayalı her türlü işaret ve 
iletişim sistemi. 2. bil. t. Uygun 
tabloya göre bilgilerin sınıflandı-
rılması, code. 

kod çözücü Kodlanmış bir sinyalin 
kodunu çözerek önceki hâlini orta-
ya çıkaran devre, decoder. 

kod çözümü Kodlanmış bir sinyalin 
kodunun çözülerek önceki hâlinin 
elde edilmesi, decoding. 

kodek Bir sinyal ya da veri dosyası-
nın kodlamasında ve çözülmesinde 
kullanılan yazılım ya da donanım, 
codec.

kod kazancı Aynı BER değeri için 
kodlama öncesi gerek duyulan 
iletim gücüyle kodlama sonrası 
gereksinim duyulan iletişim gücü 
arasındaki fark. 

kodlama 1. Haberleşme sistemlerin-
de veri sıkıştırma. 2. Verilerin bir 
kodlayıcı aracılığıyla başka bir bi-
çime dönüştürülmesi, coding.

kodlayıcı Her girişin belli bir çıkış 
grubu verdiği devre ya da sistem, 
coder.

kofti mikrofon mes. dili Televizyon 
programlarında etkin olarak kul-
lanılmadığı halde kullanılıyormuş 
izlenimi veren mikrofon için kulla-
nılan sözlü ifade. 

koltukaltı arşivi mes. dili Teknik ola-
nakların günümüzdeki gibi geliş-
kin olmadığı dönemlerde, yapım-
cıların kendi dolap ve çekmecele-
rinde kullanıma hazır tuttukları çe-
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şitli müzik, anons, film, bant, diğer 
görsel ve işitsel materyal.

kombaynır Birden fazla aynı ya da 
farklı frekanslı sinyalleri birleş-
tiren ve tek kanala toplayan pasif 
aygıt.

kombinasyon filtresi Kamera lensleri 
için kullanılan iki ayrı filtrenin tek 
filtrede toplanmış hâli.

komedi filmi Toplumdaki yerleşik 
değerleri ve ilişkileri, bireylerin 
sakarlıklarını ve gülünç durumları 
alaycı ve eleştirel bir biçimde yan-
sıtan, güldürürken düşündürmeyi 
de hedefleyen popüler film türü. 

komedi programı İzleyiciyi eğlen-
dirmeyi ve güldürmeyi amaçlayan, 
konuları genellikle parodi ve skeç-
lerle aktaran, komedi sanatçıları-
nın da görev aldığı program türü. 

kompander Üzerinde kompresör ve 
dinamik aralık genişletici devrenin 
bir arada bulunduğu sesin dinami-
ğini değiştiren cihaz, compander.

kompanze etmek Karşılamak, den-
gelemek ve telafi etmek.

komponent video bk. ayrışık video 
sinyali 

kompozit video bk. bileşik video sin-
yali

kompresör Ses sinyalinin belirlenen 
bir düzey üzerine istenilen oranda 
çıkması için kullanılan ve ses dina-
miğini daraltan sistem.

kompresyon Genlik, eşik, giriş ve 
çıkış oranı parametrelerine bağ-
lı olarak sinyalde yüksek seviyeli 
bölümlerin kısılarak ses dinamik 
aralığının daraltılması.

komşu haklar tel. h. Eseri özgün bir 
biçimde yorumlayan ve çeşitli bi-
çimlerde icra eden sanatçıların, 
fonogram yapımcılarının, radyo ve 

televizyon kuruluşlarının sahip ol-
dukları haklar.

komut Donanımları yönlendirmeye 
yarayan bir dizi kodlanmış sözcük.

komut kısa yolu Komut isteminde 
var olan komutları tekrar kullan-
mak için bir ya da birkaç tuştan 
yararlanılarak oluşturulan hızlı eri-
şim yöntemi. 

komütatör Birden fazla giriş bilgisini 
sıralı olarak çıkış terminaline bağ-
layan düzenek.

kondansatör bk. kapasitör
kondansatör mikrofon bk. kapasitif 

mikrofon.
konnektör Sinyal aktarımı ve bağ-

lantılarında kullanılan, iki ünite 
arasında elektriksel ya da mekanik 
bağlantıyı sağlayan eleman, con-
nector.

konser kaydı Televizyon ve radyo 
stüdyosunun dışında gerçekleşen, 
yayıncı kuruluş tarafından düzen-
lenmeyen bir konserin başından 
sonuna kadar kesintisiz biçimde 
görüntü ve sesinin kaydedilmesi. 

konserve ses mes. dili Genellikle te-
levizyondaki durum komedilerin-
de, komik sahnelerin arka planında 
banttan yayımlanan gülme ve alkış 
sesi. 

konser yayını Televizyon ve radyo 
stüdyosu ya da dış mekândaki bir 
konserin canlı ya da banttan ya-
yımlanması. 

kontrast Görüntüdeki parlaklık deği-
şim miktarını gösteren renk ve par-
laklık seviyelerindeki zıtlık.

kontrast genişliği Görüntüdeki renk 
ve parlaklık seviyelerinin ayırt edi-
lebilecek kademelerinin tamamı, 
kontrast zenginliği.  

kontrast ışık Sıcak ve soğuk renkler, 
karanlık ve aydınlık, siyah ve be-
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yaz gibi zıtlıklardan yararlanarak 
mekân, dekor, kostüm ve konu gibi 
ögelerden birini vurgulamak ya da 
izleyicinin ilgisini yönlendirmek 
amacıyla gerçekleştirilen ışık tasa-
rımı. 

kontrast zenginliği bk. kontrast ge-
nişliği

kontrol ver. t. Transmisyonda sistem 
ve güç seviyelerinin çalışma sahası 
içinde tutulması.

kontrol akım ve gerilimi ver. t. Bir ci-
haz ya da haberleşme kanalının is-
tenen biçimde çalışmasını sağlama-
da kullanılan akım ya da gerilim. 

kontrol biti İletilen karakter ya da 
bloklarda hatanın olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla iletim dizisi 
ya da bloklara eklenen bilgi taşı-
mayan bit.

kontrol çubuğu Işık kaynağının oda-
ğına yakın konulan ve ışığı bölge-
sel olarak zayıflatan siyah çubuk, 
Charlie bar. 

kontrol devresi Bir sistemde gerek-
sinim duyulan kontrol bilgilerini 
sağlayan devre. 

kontrol masası Sinyallerin seviyesini 
düşürme, artırma ya da ilgili biri-
mine gönderme amacıyla verici is-
tasyonunda görevli personelin kul-
landığı, gözlemde bulunduğu, ölçü 
ve muayenelerde kullanılacak sin-
yal bağlantılarını yaptığı, üzerinde 
elektronik ve mekanik devrelerin 
bulunduğu masa.

kontrol noktası Frekans, genlik ve 
akım gibi sinyalin değerlerinden 
sapıldığı durumunda kontrol edi-
ciyi harekete geçiren ayar noktası.

kontrol odası Yayın ve yapım dona-
nımlarının ana ünitelerinden ayrı 
olarak ölçümleme, izleme, dinle-

me ve kontrolün yapılabildiği, ve 
sinyalleri istenilen merkezlere ilet-
me amaçlı donanımların bulundu-
ğu yer.

kontur çekim Güneşe ya da güçlü 
ışık kaynağına karşı yapılan, kişi 
ya da nesnenin dış hatlarının daha 
belirgin biçimde göründüğü çekim. 

kontur ışık Kişi ya da nesnenin dış 
hatlarını çizgi hâlinde belirleyen, 
kameraya göre ters açıdan gelen 
ışık. 

kontur zoom bk. vertigo çekim
konu 1. Televizyon, radyo ve sinema 

yapımının içeriğinde ele alınan 
düşünce, olay ya da durum. 2. Ka-
mera ile görüntülenen kişi, nesne, 
mekân ya da ortam. 

konu aramak Televizyon ve radyo 
programında ele almak için ilgi çe-
keceği düşünülen konuyu bulmak 
amacıyla alanda ya da masabaşın-
da araştırma yapmak. 

konu araştırmak Basılı kaynakla-
rı okuma, yüz yüze görüşme ya 
da İnternet’te tarama yapma gibi 
yöntemlerle televizyon ve radyo 
programında ele alınacak konuyu 
belirlemeye çalışmak.  

konu bulma Televizyon ve radyo 
programında ele almak için yapı-
lan araştırmalar sonucu gerçek-
leştirilebilecek konular arasından 
birini belirleme. 

konu bütünlüğü Programda ele alı-
nan konunun belirli bir çerçevede 
olması ve içerikteki ögelerin bir-
birleriyle anlamlı ve tutarlı bir iliş-
kisinin olması.  

konudan konuya atlama mes. dili 
Televizyon ve radyo programının 
içeriğinde bir bütünlüğün olmama-
sı, bölümlerin arada bağlayıcı bir 
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öge olmaksızın ilgisiz biçimde art 
arda sıralanması. 

konudan kopmak Televizyon ve rad-
yo programında ele alınan asıl ko-
nuyu yeterince ortaya koyamadan 
içerikten uzaklaşmak. 

konu devamlılığı 1. Bir programın 
başından sonuna kadar konu ve 
öykülemenin belirli bir tutarlılık 
içinde gelişmesi. 2. Dizi hâlinde 
yayımlanan programda ele alınan 
konunun, bölümler arasında kop-
ma ya da sıçrama olmadan ardışık 
biçimde anlatılması.   

konu dışına çıkmak Televizyon ve 
radyo programında asıl anlatılma-
sı gereken konu ile ilgisi olmayan 
noktalara yer vermek, asıl konuya 
sadık kalmamak. 

konu dökümü Televizyon ve radyo 
programlarının içeriğinin liste hâ-
line getirilmiş yazımı. 

konuk oyuncu Sinema, televizyon ve 
sahne sanatlarında genellikle kısa 
rollerde görünen, katılımı saye-
sinde yapımın daha çok izleyiciye 
ulaşması hedeflenen ünlü oyuncu 
ya da kişi. 

konuk trafiğini ayarlama stü. ş. 
Televizyon programının canlı ya-
yınına ya da bant kaydına katılan 
konukların stüdyo şefi tarafından 
çekim setine getirilerek akışa uy-
gun olarak programa katılması ve 
ayrılmasının sessiz ve hızlı biçim-
de gerçekleştirilmesi, konukların 
stüdyodaki davranış ve hareketle-
rinin yönlendirilmesi. 

konunun dağılması Televizyon ve 
radyo programında serim, düğüm, 
çözüm kurgusuyla ilerleyen konu 
içeriğinin farklı noktalara kayması, 
ana öykünün kaybolması, konunun 
toparlanamaması. 

konu satırı Elektronik posta iletileri-
nin içeriğini kısa ve öz olarak tanı-
tan başlık.

konu seçimi Televizyon ve radyo 
programında ele alınacak konuları 
araştırarak hangi konuya yer veri-
leceğini belirleme. 

konuşma dili tekniği Haberlerin mu-
habir ya da spiker tarafından gün-
lük dille aktarıldığı haber sunuş 
yöntemi. 

konuşma radyosu mes. dili Müzi-
ğin olmadığı ya da çok az olduğu, 
dinleyici ya da konuklarla ağırlıklı 
olarak güncel sohbetlerin yer aldı-
ğı radyo yayıncılığı formatı, soh-
bet radyosu. 

konuya girememe Televizyon ve 
radyo programında ele alınan ko-
nunun asıl içeriğinin ortaya kona-
maması, ayrıntılara ya da ilgisiz 
konulara yer verilmesi. 

konuya hızlı girme Televizyon ve 
radyo programında serim bölümü-
nün hızla geçilerek konunun içeri-
ğine ve kapsamına ilişkin bilgilerin 
yapımın ilk dakikalarında yoğun 
biçimde verilmesi. 

konu yakalamak mes. dili Televiz-
yon ve radyo programı için ilgi çe-
keceği düşünülen bir konu bulmak. 

konuya odaklanma Program içeri-
ğindeki görüntü, ses, metin, sunuş 
ve müzik gibi ögelerin konuyu 
açıklayacak, içeriği vurgulayacak 
ve ana iletiyi destekleyecek biçim-
de yoğunlaşması.   

konuya odaklı söyleşi hab. Gündem-
deki bir konunun ön planda oldu-
ğu, kişilerin verdiği bilgilerle ve 
kişisel görüşleriyle konuyu anlat-
tıkları söyleşi. 

konvansiyonel sistem yay. t. Stan-
dartlaşmış ve kullanıcılar tarafın-
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dan bilinen, yaygın biçimde kulla-
nılan mevcut sistem. 

konvansiyonel yayıncılık Büyük ya-
yıncı kuruluşların, çok sayıda per-
sonel ile yürüttüğü; haber, bilgi, 
eğlence ve eğitim ağırlıklı, karasal 
yayıncılığı da ifade eden gelenek-
sel yayıncılık. 

konvergenz yay. t. Tüplü kamera-
larda ve CRT televizyonlarda üst 
üste çakışması gereken RGB renk 
bileşenlerinin birbirine olan uzak-
lıkları.

konvergenz ayarı bk. kesişme ayarı 
konvertör lens kam. Önüne takıldığı 

lensin görüş açısını genişleten ya 
da daraltan lens.

koordinasyon stüdyosu Radyo ya-
yıncılığında kullanılan petek sis-
temi stüdyolarda, spiker ve tek-
nisyenin bulunduğu stüdyoların 
da görülebildiği, yayının koordine 
edildiği ve yönetildiği stüdyo.

kopyalama 1. Televizyon ve sinema 
yapımının sayısal veri, bant, film ya 
da proje olarak aslının aynısını elde 
etme işlemi. 2. Bir verinin tamamı 
ya da bir kısmının aynı ortam için-
de başka bir yere ya da bir ortam-
dan başka bir ortama aktarılması.

korelatör İki ses sinyalinin birbirleri-
ne göre faz ve benzerlik durumunu 
gösteren cihaz, correlator.

koreograf Danstaki adımları ve be-
den hareketlerini tasarlayan, dans-
çıları rollerine hazırlayan, toplulu-
ğun hareket biçimini kurgulayarak 
sahne düzenlemesini kişi. 

korku filmi Konusu, atmosferi, kur-
gusu, müziği ve ürkünç görüntüleri 
ile izleyicide korku duygusu yarat-
mayı amaçlayan, yaşam için bir 
tehdit oluşturan gerçek ya da sanal 
bir tehlikenin varlığını konu alan 

ve izleyicinin korkmasına rağmen 
ilgi duyduğu popüler film türü. 

koro müz. Bir ezginin farklı ses grup-
ları için yazılmış biçimlerini aynı 
anda armoni ve kontrpuan teknik-
lerine uygun, birlikte ve bütünlük 
içinde söyleyen ses topluluğu.

koro efekti ses Efekt cihazlarında ge-
ciktirme ve frekans kaydırma gibi 
işlemlerle sese birden fazla kişi 
söylüyor ya da çalıyor etkisi veren 
ses çoğullama efekti, chorus effect.

korona bk. ışıklı boşalma 
koruma bandı İstenilen bandın her 

iki tarafına yerleştirilen ve trans-
misyon girişimini önleyen bant. 

koruma dosya formatı bk. yüksek 
çözünürlüklü kopya

korumalı saatler Çocuk ve gençlerin 
yayınları izleme ya da dinleme ih-
timali olan 24.00-05.00 saat aralığı 
dışındaki zaman dilimi.

koruma süresi tel. h. 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, 
eser sahibi yaşadığı sürece ve ölü-
münden itibaren telif hakları için 
70 yıl süreyle sağlanan koruma. 

koruma tırnağı Genel olarak kaset, 
kartuş gibi üzerine video, ses ve 
veri kaydedilen materyallerin si-
linmemesi amacıyla kullanılan ki-
lit mekanizması.

koruma topraklaması Kullanıcıla-
rın güvenliğini sağlamak amacıy-
la özellikle verici istasyonlarında 
gerilim altında bulunmayan cihaz, 
makine, tezgâh ve metal eşyanın 
iletken kısımlarının topraklanması.

koruma yeleği bk. kamera yeleği
koruyucu kafes ışık Ampul patla-

dığında cam parçalarının çevreye 
dağılmasını ya da canlılara zarar 
vermesini önlemek amacıyla açık 
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ağızlı projektörlerin önüne yerleş-
tirilen çerçeveli tel örgü. 

koruyucu sembol Yayın hizmetinin 
içeriği hakkında izleyicilerin bilgi-
lendirilmesi amacıyla medya hiz-
met sağlayıcılar tarafından kullanı-
lan ortak semboller. 

kostüm Televizyon, sinema ve sah-
ne sanatlarında sunucu, oyuncu ve 
performans sanatçılarının sahnede 
giymesi için konuya, senaryoya ve 
karaktere uygun biçimde özgün ta-
sarlanan ya da hazır olarak temin 
edilen sahne giysisi.  

kostüm drama bk. dönem filmi 
kostüm sorumlusu Kostümlerin de-

polanması, temizliği, onarımı ve 
çekim mekânına nakledilmesinin 
yanı sıra giydirilmesi ve korunma-
sından da sorumlu olan kişi.  

kostüm tasarımcısı Oyuncuların 
kullanacağı giysileri, yapımın içe-
riğine ve dönemine uygun olarak 
cinsiyet, yaş, konu, filmin atmos-
feri gibi önceliklere göre araştıran, 
tasarlayan, çizen, terzilere diktiren 
ve çekime hazır hâle getiren kişi. 

koşut gelişme Yeni bir düşünce ya-
ratmak amacıyla birbiriyle yalnız-
ca anlam bakımından ilişkisi olan 
ama ayrı olayları gösteren parça-
ların sırayla kurgulanması sonucu 
oluşan anlatım. 

kozmik gürültü Galaksi ve yıldız-
ların kesintisiz olarak ürettiği ve 
yaydığı gürültü.

köpek gözü mes. dili Bir köpeğin ha-
reket kıvraklığıyla, onun gözünden 
görüyormuşçasına yere yakın se-
viyeden takip çekimleri yapabile-
cek hareket yeteneğine sahip, elle 
kontrol edilen kamera destek siste-
mi, doggicam. 

köprü bağlantı ses İki kanallı güç 
yükseltecinden daha yüksek güç 
elde etmek için, iki kanalın birleş-
tirilerek tek bir hoparlöre bağlan-
ması, bridge mode.

köprü müzik mes. dili Televizyon ve 
sinema yapımlarında farklı sahne-
leri ya da bölümleri birbirine bağ-
lamak için köprü planla birlikte 
kullanılan, genellikle aynı temaya 
sahip müzik.  

köprü plan mes. dili Televizyon ve 
sinema yapımlarında iç mekândaki 
sahnelere geçileceğini vurgulamak 
için ev ve ofis gibi mekânların dış 
görüntüsünün ya da mevsimi ve 
gün içindeki saati vurgulamak için 
şehrin simge noktalarının yer aldı-
ğı tek planlık görüntü.  

köpük bk. strafor levha 

köpürtme 1. mes. dili., yap. Televiz-
yon ve sinema yapımlarında içeri-
ği daha zenginmiş gibi sunma, ya-
pımdaki bir ögeyi gereğinden fazla 
kullanıp ön plana çıkarma. 2. yap. 
Repliğini unutan bir oyuncunun 
doğaçlama olarak oyuna devam 
etmesi, bocalamaya başladığında 
sözleri gereğinden fazla uzatması 
ya da rolünü abartarak oynaması. 

kör nokta Kameranın bulunduğu ko-
num, açı, objektifin niteliği ya da 
kamera ile konu arasına giren bir 
öge nedeniyle görüntülenemeyen 
yer, ölü nokta. 

köşegen çevrinme Kameranın çekim 
ortamını üst köşeden çaprazdaki 
alt köşeye doğru çevrinerek ya da 
hareketin tersini yaparak taraması.
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kravat plan mes. dili Genellikle dra-
ma çekimlerinde bel plan anlamın-
da kullanılan ifade.

kredi Sinema filmlerinin başında ve 
sonunda yer alan, yapımda çalışan 
kişilerin adlarının ve görevlerinin 
belirtildiği akan ya da durağan ya-
zılar. 

krep Televizyon, sinema ya da tiyat-
roda oyuncunun kullandığı saç, sa-
kal, bıyık için özel üretilen kıl.

kristal mikrofon İçinde ses basın-
cıyla elektrik enerjisi üreten kris-
tallerin bulunduğu, genellikle sert 
yüzeylere yapıştırılarak kullanılan 
mikrofon.

kritik açı ver. t. Kısa dalga radyo ya-
yıncılığında elektromanyetik dal-
gaların iyonosferden yansıyarak 
yeryüzüne döndüğü en büyük kal-
kış açısı.

kritik frekans ver. t. Kısa dalga ya-
yınlarında iyonosferden yansıya-
rak yeryüzüne dönebilen en yük-
sek frekans.

kriz haberciliği Beklenmedik ve ani 
bir biçimde ortaya çıkan ve hızla 
gelişen, gündelik yaşamın akışı-
nı kesintiye uğratan savaş, terör, 
salgın, ekonomik bunalım, siyasal 
çalkantı, doğal afet ya da kaza gibi 
kriz durumlarında kamu yararı ve 
insani değerleri gözeterek doğru 
bilgi akışı ile kamuoyunu bilgilen-
dirme.  

kromdioksit bant Yapısında kromdi-
oksit bileşiği kullanılan manyetik 
bant türü.

kronolojik anlatım Habere konu 
olan olayın başından sonuna kadar 
tarihsel bir süreç içinde sunulması. 

kronolojik söyleşi hab. Olayların 
oluş sırasına göre soruların yönel-
tildiği, yanıtların da olayın gerçek-
leşme aşamalarına göre alındığı 
söyleşi türü. 

kronometre Saliseden saate kadar za-
man bilgisini kullanan elektronik 
sayaç. 

kuad bit Dörtlü bit grubu.

kuadrofonik sistem Dinlenildi-
ği mekânda, sesin kaydedildiği 
mekânın algısını oluşturmak ama-
cıyla geliştirilen dört kanallı kayıt 
ve dinleme sistemi.

kuantalama ver. t. Analog bir sin-
yalin alabileceği en küçük ve en 
büyük genlik değerlerinin arasını 
basamaklara ayırmak ve sinyalin 
bu basamaklarla bir benzerini elde 
etmek.

kuantalama gürültüsü ver. t. Kuanta-
lama sonucu ortaya çıkan gürültü.

kuantalama hatası ver. t. Verinin ger-
çek değeri ile kuantalama sonucu 
elde edilen değeri arasındaki fark.

Ku-Band Uydu yayınlarında ve ha-
berleşme sistemlerinde kullanılan 
12-18 GHz frekans aralığı. 

kulak içi kulaklık Kulak içine takıla-
bilen kulaklık türü, in-ear. 

kulaklık Çevre seslerini yalıtan, ku-
lak üstünde ya da kulak içinde 
kullanılan küçük boyutlu hoparlör, 
headphone.
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kulaklık çıkışı Kulaklık empedansına 
uygun, bağlantı türü genellikle çivi 
konnektör olan ses çıkışı.

kulaklık jakı bk. mini jak
kule bk. anten kulesi
kullanıcı Elektronik ortamlardaki 

hizmetlerinden yararlanan özel ya 
da tüzel kişi.

kullanıcı adı Elektronik ortamlarda 
üyelik gerektiren sistemlere kulla-
nıcının erişimini sağlayan tanıtıcı 
karakter dizini, user name.

kullanıcı arayüzü Masaüstü ve mobil 
platformlarda kullanılan program 
ve uygulamaların kullanıcıyla bu-
luştuğu görsel ekran düzenlemesi, 
UI, user interface.

kullanıcı bilgileri Bir bilgisayara ya 
da ağa bağlanmak için gerekli kul-
lanıcı adı ve parolası gibi veriler.

kullanıcı üretimli içerik Çevrimiçi 
ortamda yayımlanan, kullanıcının 
kendi ürettiği video, fotoğraf, me-
tin gibi içeriklerin tümü

kullanım koşulları Elektronik ortam-
da gerçekleştirilen her türlü işlem 
için onaylanması istenilen yasal 
düzenleme.

kumanda çubuğu Görüntünün yerini 
ya da boyutlarını değiştirmek için 
kullanılan, her yöne hareket ettiri-
lebilen yuvarlak ya da ince biçimli 
çubuk, joystick.

kumlanma Görüntü üzerinde oluşan 
ve hareket ediyormuş algısı yara-
tan küçük taneciklerin dokuda ne-
den olduğu bozulma, grenlenme.

kum torbası Dış mekânlarda rüzgâr 
ya da çarpma etkisiyle ışık ayağı-
nın ya da dekor ünitesinin devril-
mesini önlemek ve malzemeyi ze-
mine sabitlemek için kullanılan içi 
kum dolu bez torba.

kuplaj bk. bağlama
kuplaj kat sayısı bk. bağlama kat 

sayısı 
kuplör 1. Bir transmisyon hattında 

ilerleyen ya da yansıyan elektro-
manyetik dalganın taşıdığı enerjiyi 
ikinci bir çıkış kapısına ileten yapı. 
2. Bir elektrik sinyalini birkaç pa-
ralel kola ayıran ya da paralel sin-
yalleri birleştiren pasif eleman, 
coupler.

kurgu 1. kur. Görüntü ve ses malze-
mesinin metin, senaryo ya da akışa 
uygun biçimde seçilerek sıralan-
ması, belirli ilkeler, kurallar ve an-
latım dili temel alınarak bir bütün 
oluşturacak biçimde bir araya ge-
tirilmesi, montaj. 2. yap. Yapımın 
anlatım dilinin ve içeriğinin oluş-
turulması, farklı özelliklere sahip 
ögelerin tutarlı bir bütünlük içinde 
bir araya getirilmesi. 

kurgu akışı 1. Görüntülerin konu, 
sahne ve sürelerini gösteren, kur-
guya rehberlik etmesi için önce-
den hazırlanan sıralama. 2. Çekim 
aşamasında görüntülerin nasıl kur-
gulanacağı hesaplanarak çekim 
ölçeklerinin ve kamera hareketleri-
nin kurgu mantığına göre gerçek-
leştirilmesi. 

kurgucu Görüntü ve ses malzemesini 
metin, senaryo ya da akışa uygun 
biçimde yönetmenle birlikte seçe-
rek bir bütün oluşturacak biçimde 
bir araya getiren, kurguyu belirli 
ilkeler, kurallar ve anlatım diline 
göre gerçekleştiren ve kurgu masa-
sını kullanan kişi. 

kurgulu çekim Özellikle haberde 
kurgu sürecini kolaylaştıracak bi-
çimde çekimlerin ardışık olarak 
gerçekleştirilmesi. 



K

220

kurgu masası 1. Üzerinde görüntü 
ve ses monitörleri, klayve, kontrol 
ünitesi, depolama birimi, kayıt ve 
okuma cihazları bulunan, kurgucu-
nun görev yaptığı masa. 2. 35 mm 
ve 16 mm film şeritlerinin izleme, 
kesme, birleştirme gibi kurgu iş-
lemlerinin fiziki olarak gerçekleş-
tirildiği elektronik ve mekanik ak-
samları olan cihaz.  

kurgu odası Kurgu işleminin gerçek-
leştirildiği, içinde bilgisayar, oku-
yu, kaydedici, görüntü ve ses mo-
nitörlerinin bulunduğu, kurgucu ve 
yönetim grubunun görev yaptığı 
çalışma yeri. 

kurmaca film Konusu, karakterleri 
ve olayları ile tamamen özgün ola-
rak kurulan ya da gerçek bir olay-
dan yola çıkılarak kurgulanan film 
türü.  

kurmaca metin Gerçekte olmadığı 
hâlde varmış gibi tasarlanıp kurgu-
lanan ve düş gücü ile desteklene-
rek yazılan metin türü.

kurulum Kullanılacak alanda bir sis-
tem ya da yazılımı hazır duruma 
getirme, install.

kurumsal bellek Bir kurumun tarih-
sel sürecinde biriktirdiği, içselleş-
tirdiği yazılı ve yazılı olmayan bil-
gi, deneyim ve üretimlerin tamamı. 

kurumsal blog Resmî kurum ya da 
ticari kuruluşlar için hazırlanan; 
kurum profili, üretim ya da hizmet-
le ilgili açıklamalar, duyurular ve 
iletişim bilgilerinin yer aldığı blog.

kurumsal değerler Bir kurumun sa-
hip olduğu ve onu diğer kurumlar-
dan ayıran temel nitelikler; kuruma 
özgü teknik, idari, etik gibi önemli 
özelliklerin tamamı.  

kurumsal kimlik Bir kurumu diğer 
kurumlardan ayırt eden, kendi de-

ğerlerini yansıttığı logo, yazı tür-
leri, renkler, başlıklı kağıtlar, üni-
forma ve aksesuarlar gibi ögelerin 
tümü. 

kurumsal reklam Kamu kurumları-
nın ya da özel kuruluşların görev 
ve etkinliklerini anlatan, ürün ya 
da hizmet reklamının yanı sıra sek-
törün ya da işkolunun da tanıtıldığı 
reklam türü. 

kurumsal tanıtım Kurumun tarihini, 
görev alanını, etkinliklerini görsel, 
işitsel ve yazılı olarak tanıtan çalış-
maların tümü. 

kuru ses mes. dili Herhangi bir derin-
lik ya da efekt verilmemiş, işlenme 
sürecinde olan saf ses. 

kusma mes. dili Drama çekimlerinde 
bir oyuncunun kendi rolünü hiçbir 
yorum katmadan, sıradan bir bi-
çimde oynaması. 

kuşak 1. bk. yayın kuşağı 2. hab. Ha-
berin yayını sırasında ekrana gelen 
ve konunun özetini anlatan çarpıcı 
başlık.

kuşak kaybı bk. aktarma kaybı 
kuşak program Her gün aynı adla 

aynı saatte genellikle stüdyodan 
canlı yayımlanan, kadın ve çocuk 
izleyiciye yönelik güncel konula-
rın işlendiği; stüdyo konuklarının 
yanı sıra canlı müziklerin, görsel 
ve işitsel yayın materyalinin de yer 
aldığı televizyon ve radyo progra-
mı türü.  

kuşak yayın Aynı televizyon ve rad-
yo kanalında, aynı gün ve saatte, 
benzer içerikteki programlarla dü-
zenli olarak gerçekleştirilen yayın. 

kutu ver. t. Herhangi bir frekans ban-
dında bir filtrenin frekans tepkisini 
istenilen biçimde ayarlamaya yara-
yan eleman ya da devre.
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kutu lens kam. Yüksek kaliteli optik 
elemanların kullanıldığı büyük bo-
yutlu kutu biçimindeki kamera len-
si, box lens. 

kutuplama Aktif devre elemanlarının 
tasarlandığı biçimde çalışması, ile-
time ya da kesime geçebilmesi için 
eleman elektrotlarının doğrusal ge-
rilime bağlanması, polarlama.

kutusuz ürün Sevkiyat ve depolama 
maliyetlerini düşürmek için ku-
tusuz olarak pazarlanan donanım 
parçaları, ambalajsız ürün, OEM. 

kutu televizyon seti Genellikle kapalı 
bir mekânın üç duvarının kuruldu-
ğu, bir duvarının ise kamera, ses 
ve ışık ekibinin çalışabilmesi için 
kurulmadığı set türü. 

Kuzey Amerika Yayıncıları Kuru-
mu ABD, Meksika ve Kanada’da-
ki yayıncıların telif haklarının ko-
runması için çaba gösteren; üyeleri 
arasındaki işbirliğini güçlendirme-
yi, bilgi, deneyim ve program pay-
laşımını amaçlayan; merkezi To-
ronto’da bulunan ve 1972 yılında 
kurulan uluslararası meslek birliği, 
NABA, North American Broadcas-
ters Association.

küçük bütçeli yapım Genellikle ba-
ğımsız yapımcılar tarafından fi-
nanse edilen, ana akım medyanın 
ilgi alanının dışındaki konuları ele 
alan, farklı anlatım dillerini dene-
yen sinema ve televizyon yapımı.  

küçük oynama mes. dili Oyuncunun 
rolüyle uyumlu biçimde, çekim öl-
çeğini de hesaba katarak bakışları, 
yüz hareketleri, elleri ve kollarıyla 
kontrollü biçimde, az hareket ede-
rek rol yapması.  

kült film İlk vizyona girdiğinde faz-
la ilgi çekmeyen, eleştirmenlerin 
beğenmediği ama zamanla geniş 

izleyici kitlesinin sevdiği ve önem-
sediği, giyim ve kuşamdan günlük 
dile kadar yaşam tarzı yaratabilen 
film türü.

kültür endüstrisi 1. Medya ve eğlen-
ce endüstrisi tarafından sürdürü-
len, kültürel ürünleri ve hizmetleri 
üreten, çoğaltan ve dolaşıma sokan 
faaliyet dalı. 2. Frankfurt Oku-
lu’nun, kültürün bir endüstriye, 
kültürel ürünlerin ise toplumları 
yanlış bilinçlendiren metalara nasıl 
dönüştüğünü tartışırken kullandığı 
kurucu kavramlardan biri.

kültür sanat masası hab. Haber ser-
visinde kültür ve sanat olaylarını 
izleyerek haber üreten birim. 

kültür sanat haberi Konser, ser-
gi, temsil, festival, kongre, panel, 
imza günü gibi kültürel ve sanatsal 
olayların aktarıldığı haber türü.

küresel konumlama sistemi Üç ya 
da daha fazla uydudan gelen ve-
riyle dünya üzerindeki konumun 
belirlenmesi, global positioning 
system, GPS. 

küresel lens bozulması kam. Kame-
ra lenslerinin küresel yapıları ne-
deniyle ışınların dağınık biçimde 
odaklanmasından kaynaklanan gö-
rüntüdeki bozulma.

küresel medya ile. Ulusötesi faali-
yet gösteren ve genelde çok uluslu 
ortaklık yapısına sahip medya şir-
ketlerinin, satın almalar ve şirket 
birleşmeleri yoluyla coğrafi olarak 
alanlarını genişletmeleri ve etkin-
lik alanını çeşitlendirerek büyüme-
lerini sağlayan medya endüstrisi.

küresel mikrofon bk. tümyönlü 
mikrofon 

küresel örtücü kam. Kamera görün-
tü algılayıcısındaki tüm hücreleri 
aynı anda pozlayarak görüntüyü 
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oluşturan örtücü sistem, global 
shutter.

küresel sapma kam. Işın demetlerinin 
lensten geçtikten sonra lensin kü-
resel yapısından dolayı aynı nokta-
ya odaklanamama durumu.
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laf çevirme mes. dili Televizyon ve 
radyodaki canlı yayınlarda bir bağ-
lantının ya da yayına girmesi gere-
ken görsel ve işitsel malzemenin 
hazır olmaması durumunda, spiker 
ya da sunucunun sözü uzatarak ha-
zırlık tamamlanana kadar zamanı 
geçirmesi. 

lale jak Ses ve görüntü sinyali taşın-
masında kullanılan, biçimi laleye 
benzeyen konnektör türü, RCA 
jack.

lambalı yükselteç Elektronikte güç 
yükseltme işlemini, içinde serbest 
elektron hareketinin olduğu va-
kumlu cam tüpteki devre eleman-
larıyla yapan güç yükseltici cihaz, 
tüplü yükselteç. 

LAN bk. yerel alan ağı
lanc girişi Genellikle amatör kamera-

larda zoom ve netlik amacıyla kul-
lanılan elciklerin bağlantı yuvası.

laptop bk. dizüstü bilgisayar
laser link Amatör kameralarda görün-

tü ve sesi televizyondan izleyebil-
mek için kullanılan kablosuz bağ-
lantı teknolojisi.

lateks Karakter ya da dönem makya-
jında tercih edilen, kolay biçim ve-
rilebilen, genellikle burun, kulak, 
ben, yara izi yapmakta kullanılan 
sentetik madde. 

latency 1. Analog sinyalin sayısal sin-
yale ya da sayısal sinyalin analog 
sinyale çevrimi sırasında oluşan 
gecikme. 2. Sayısal sistemlerde 
sinyalin girişi ve çıkışı arasında 
oluşan gecikme.

latitude bk. dinamik aralık
lavalier bk. yaka mikrofonu
layer bk. katman
layout bk. diyagram
lazer Yayıncılık, iletişim, holografi, 

tıp, mühendislik, savunma sanayi, 
bilimsel araştırmalar, meteorolo-
ji gibi birçok alanda kullanılan; 
uyumlu bir hüzme biçiminde fo-
tonlara sahip optik kaynaklar. 

L-Bandı 1530 ile 2700 MHz arasın-
daki frekans aralığı.

LCD panel Birçok elektronik cihazın 
ekranı ve göstergesini oluşturan 
sıvı kristal panel.

LCD TV Ekranın arkasında bir ız-
garada dizilmiş milyonlarca tekli 
LCD örtücü üzerinden, soğuk ka-
tot flüoresan ışığı ile üretilen beyaz 
ışığın geçmesine izin vererek siyah 
ve renkli görüntüleri filtreleyen pa-
nel TV, CCFL LCD TV.

LDD İngilizce açılımı lens data 
display olan, lens sisteminin kont-
rol edildiği kumanda ünitesi ekranı. 

LDS İngilizce açılımı lens data sys-
tem olan, kamera lenslerinin odak 
uzaklığı, netlik, diyafram gibi de-
ğerlerini uzaktan kontrol edebil-
mek ve bu değerleri kaydederek 
tekrar kullanmak için bir gösterge 
paneli aracılığıyla takip edilebil-
mesini sağlayan sistem. 

LDTV İngilizce açılımı low definition 
TV olan, VHS standardında, 352 x 
288 çözünürlük kullanan, bant ge-
nişliği ve indirme hızlarının kısıtlı 
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olması nedeni ile İnternet ortamın-
da çok tercih edilen düşük tanımla-
malı TV standardı. 

leakage bk. sızıntı
LED İngilizce açılımı light emitting 

diode olan, üzerinden elektrik akı-
mı geçtiğinde üretiminde kullanı-
lan maddenin türüne göre değişen 
renkte ışık yayan, düşük enerji tü-
ketimli yarı iletken. 

LED ekran Televizyon ve sahne 
dünyası için özel olarak üretilen, 
gerektiğinde sahnenin fonu olarak 
da kullanılabilen, görüntü ya da 
grafiklerin gösterildiği, çeşitli bo-
yutlardaki panel ya da panellerle 
istenilen büyüklükte düzenlenen 
ekran.

LED LCD TV bk. LED TV 
LED PAR Özellikle şov programla-

rında fon ya da zemini ışıkla bo-
yamak amacıyla kullanılan, farklı 
renkteki LED ışıklardan oluşan 
ışık kaynağı. 

LED reflektör Aynı özellikteki 
LED’lerin bir panel üzerine belli 
bir düzen içerisinde dizilerek ışık 
alanının genişletilmesi ile oluştu-
rulan ışık kaynağı.

LED TV Beyaz ışık için CCFL yeri-
ne beyaz ya da renkli LED’ler kul-
lanılarak üretilen panellere sahip 
LCD televizyon, LED LCD TV. 

leitmotiv Bir sanat eserinin temasına 
ilişkin bir simgeyi ya da metaforu 
ifade eden, sıklıkla tekrarlanan ya-
zılı, görsel ya da işitsel öge. 

lens Kamera, mikroskop, dürbün, te-
leskop gibi sistemlerde ışığın kont-
rolüyle görüntüyü oluşturan optik 
düzenek, objektif. 

lens aberration bk. lens sapması
lens aberration correction bk. lens 

sapması düzelticisi 

lens açısal değeri kam. Lenslerin 
oluşturduğu görüntünün yatay ve 
dikey alanının açısal değeri.

lens adaptörü 1. Kameralara fiziksel 
olarak uyum sağlamayan lensleri 
kamera yuvasına uyarlamak için 
kullanılan mekanik ara birim. 2. 
Lensin sahip olduğu görüş açısını 
değiştirmek amacıyla önüne takı-
lan optik birim. 

lens barrel bk. lens halkası 
lens bozulması bk. lens sapması
lens breathing bk. lens soluması
lens coating bk. lens kaplaması  
lens dosyası kam. Farklı marka ve mo-

del lensleri aynı kamerada kullan-
mak ve farklılıklardan kaynaklanan 
sorunları dengelemek için lenslerle 
ilgili karakteristik bilgilerin, kame-
ranın güncellenebilen hafızasında 
yer aldığı sistem, lens file.

lens file bk. lens dosyası 
lens ghosting bk. lens hârelenmesi
lens halkası Kamera lensi üzerinde 

bulunan diyafram, odak uzaklığı 
ve netlik mesafesi ayarlarını yap-
mak için çevrilerek kullanılan hal-
kalar, lens barrel. 

lens hârelenmesi Kamera lenslerinde 
oluşan iç parlamaların ve yansıma-
ların optik eksene doğru tekrarlan-
ması, lens ghosting.

lens işaretleri kam. Lenslerde diyaf-
ram, zoom ve netlik halkaları üze-
rindeki rakamsal değerleri göste-
ren çizgi, nokta gibi imler. 

lens kapağı kam. Lensleri toz, su ve 
benzeri dış etkilerden koruyan ka-
pak.

lens kaplaması Kamera lensine giren 
ışığın iç yansımalar sonucunda par-
lama, ışık kaybı, kontrast düşüklü-
ğü biçiminde yol açtığı görüntü bo-
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zulmalarını engellemek için lensi 
oluşturan optik elemanların yüzey-
lerinin özel kimyasal maddelerle 
kaplanması, lens coating.

lens keskinliği kam. Lensin çapı, 
odak uzunluğu, ışık geçirgenliği ve 
mercek kalitesine göre oluşturdu-
ğu görüntünün keskinliği. 

lens kılavuzu kam. Lensleri kamera-
ya takarken lensin yuvaya güvenli 
biçimde tam oturmasını sağlayan 
bölüm.

lens kilidi kam. Lensleri kamera yu-
vasına taktıktan sonra sıkıştırmak 
için kullanılan kameranın üzerinde 
bulunan küçük vida. 

lens kutusu kam. Lensleri darbe al-
madan taşımak için özel tasarla-
nan, sert malzemeden yapılmış 
kutu.

lens meridional lines bk. lens merid-
yen hatları 

lens meridyen hatları Kamera len-
sinin ürettiği görüntünün keskin-
lik ve kontrast kalitesi testlerinde 
kullanılan netlik kartlarında, lensin 
görüntü alanını köşeden köşeye 
kesen bir hat üzerinde bulunan ve 
hattı dik kesen çizgiler, lens meri-
dional lines.

lens mount bk. lens yuvası 
lens optik merkezi kam. Işınların çok 

az ya da hiç sapma göstermeden 
optik ekseni oluşturacak biçimde 
geçtiği ve lenslerin ortasında bulu-
nan nokta.

lens paralel hatları kam. Lensin üret-
tiği görüntünün keskinlik ve kont-
rast kalitesi testlerinde kullanılan 
netlik kartlarında, lensin görüntü 
alanını köşeden köşeye kesen bir 
hat üzerinde bulunan ve hatta pa-
ralel biçimde olan çizgiler, lens sa-
gittal lines. 

lens sagittal lines bk. lens paralel 
hatları 

lens sapma düzelticisi kam. Optik 
kanunlar ve lenslerin yapısından 
kaynaklanan nedenlerle oluşan 
renk, biçim, netlik ve ışık geçir-
genliği gibi görüntü bozulmalarını 
düzelten sistem, lens aberration 
correction.

lens sapması kam. Optik kanunlar ve 
lenslerin yapısından kaynaklanan 
nedenlerle oluşan renk, biçim, net-
lik ve ışık geçirgenliği gibi her tür-
lü görüntü bozulması, lens aberra-
tion, lens bozulması. 

lens soluması mes. dili Zoom lensler-
de netlik noktası değiştirildiğinde 
görüntü boyutlarının zoom girip 
çıkıyormuş gibi büyüyerek ya da 
küçülerek değişmesi, focus breat-
hing, lens breathing. 

lens tablası kam. Zoom lenslerin kul-
lanılmaya başlanmasından önce 
kameraların değişik odaklı lensle-
ri dönen bir mekanizma üzerinde 
istenilen sırayla seçilerek kullanı-
labilmesini sağlayan mekanizma, 
taret. 

lens temizleme bezi Kamera lensle-
rini temizlemek için kullanılan ve 
üzerinde özel kimyasallar bulunan 
temizleme bezi.

lens temizleyicisi Kamera lenslerini 
temizlemek için kullanılan özel 
bez, kâğıt, fırça ve kimyasallar. 

lens yerleştirme kılavuzu Kamera-
lara özellikle büyük lens takarken 
lensin kamera gövdesindeki yatay 
oluğa yerleşmesini sağlayan meka-
nik küçük kılavuz uç. 

lens yuvası Kamera lenslerinin kame-
ra gövdesine uyumlu olarak takıla-
bilmesini sağlayan, üretici firmaya, 
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lens büyüklüğüne ve mekanik bağ-
lantı biçimine göre farklı standart-
ları olan, kamera gövdesinde vidalı 
ya da oluklu biçimdeki farklı kilit 
mekanizmasına sahip yuva, lens 
mount, mount.

lens yuvası adaptörü kam. Fark-
lı standartlardaki lensleri kamera 
lens yuvasına uyarlayarak takmak-
ta kullanılan mekanik ara birim.

lens yuvası kapağı Kamera gövde-
sindeki lens bağlantı yuvasını dış 
etkilerden korumak için kullanılan 
kapak.

lenticular bk. çizgi mercekli 
leslie ses Genellikle telli enstrümanlar 

için kullanılan bir ses efekti türü.
letterbox 16:9 çekilmiş görüntünün 

4:3 ekranda izlenmesi için ekranın 
altında ve üstünde eşit miktarda 
siyah boşluklar bırakılarak görün-
tünün geniş ekran formatında gös-
terilmesi tekniği.

level depend kam. k. Kamera görün-
tüsünün siyah bölgelerdeki ayrın-
tılarını düzenlemek için kamera 
kontrol ünitesince kullanılan ayar.

levye res. s. Görüntüler arasında mik-
si ya da efekt geçişi elle yapabil-
meyi sağlayan kol. 

libretto Opera eserinin öyküsü ve 
sözlerinin olduğu metin ya da bale 
ve dans eserinin öyküsü.

light box bk. ışık kutusu 
lighting cameraman Televizyon ve 

sinema çekimlerinde ışık tasarımı-
nı da yapan ve uygulamayı denet-
leyen kameraman.  

light wave 3D Üç boyutlu modeller 
oluşturma, animasyon ve efekt 
yapma olanağı sağlayan bilgisayar 
yazılımı.

limbo aydınlatma bk. cameo aydın-
latma 

limiter bk. sınırlandırıcı
limitleme 1. ver. t. Giriş sinyalinin 

artmasına karşılık çıkışın artma-
ması 2. res. s. İki görüntü kaynağı 
arasında geçiş yaparken görüntü 
boyutlarının belirli bir sınırda tu-
tulması. 

limitleyici bk. sınırlandırıcı
limitör bk. sınırlandırıcı 
linearity Bir devrenin performansının 

ya da genlik tepkisinin doğrusallık 
ölçüsü.

linear kurgu bk. doğrusal kurgu
line array bk. kabin demeti 
linear timecode bk. doğrusal zaman 

kodu
line by line bk. satır satır 
lineer 1. Etkinin nedene tam orantılı 

olduğu düzen ya da hareket, doğ-
rusal. 2. Bir devre ya da elemanın 
giriş ile çıkış sinyali arasındaki 
oranın sabit kalması. 

lineer distorsiyon Frekansın neden 
olduğu bozulmalar.

lineer modülasyon Bir taşıyıcı sinya-
lin modüle edilen karakteristiğin-
deki değişimin modüle eden sinya-
lin değeriyle orantılı olması. 

lineer polarizasyon Elektrik alan 
vektörünün uzaydaki doğrultusu-
nun hep aynı kalmasını sağlayan 
kutuplama.

lineer yükselteç Giriş sinyal seviyesi-
ni sabit bir oranda kuvvetlendiren 
yükselteç.

link 1. bil. t. İki sistem ya da cihaz 
arasında yazılım veya donanım 
aracılığıyla kurulan bağlantı. 2. bil. 
t. İnternette bir sözcük, resim ya da 
bilgiden bir başkasına yapılan bağ-
lantı. 3. yay. t. Başka devre ya da 
kanallarla bağlantı kuran haberleş-
me devresi ya da kanalı.
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lisans ücreti tel. h. Eser üzerindeki 
mali hakları kullanma yetkisini 
devralanın, hak sahibine ödemeyi 
taahhüt ettiği ücret.

listeleme tekniği Haberin içeriğinde-
ki ögelerin önem sırasına göre lis-
telenerek yazıldığı teknik. 

liste yöneticisi Tartışma gruplarının 
tüm işleyişinden sorumlu olan bil-
gisayar.

LL 366-372 MHz frekans aralığında-
ki kablo TV hiperband kanalı.

LNA İngilizce açılımı low noise amp-
lifier olan, antenden alınan zayıf 
sinyali kuvvetlendiren ve antene 
çok yakın konumlandırılan düşük 
gürültülü güçlendirici.

LNB İngilizce açılımı low noise block 
olan, içinde LNA, blok frekans dü-
şürücü ve ara frekans güçlendirici 
bulunan; çanak antenin uydudan 
aldığı sinyali toplayarak alıcıya 
ileten düşük gürültülü blok, LNC, 
LND. LNC bk. LNB

LND bk. LNB
LO bk. lokal osilatör
lobe Bir antenin ya da anten dizisinin 

yatay ve düşey düzlemdeki enerji 
yayılım yoğunluğunu gösteren ka-
palı eğri. 

lobi fotoğrafı Sinema salonlarının 
lobilerinde sergilenen, filmin çe-
kimleri sırasında sette ya da daha 
sonra stüdyoda çekilen ve tanıtım 
amacıyla kullanılan fotoğraf. 

local area network bk. yerel alan ağı
local loop bk. yerel döngü
logaritmik periyodik anten ver. t. 

Fiziksel yapısı tekrarlamalı, tek 
kaynaktan beslenen, farklı uzunluk 
ve aralıkta birçok dipolden oluşan 
geniş bantlı anten. 

logaritmik yükselteç ver. t. Giriş sin-
yalinin genliğine göre logaritmik 
çıkış veren güçlendirici. 

logfile bk. günlük dosyası
log in bk. giriş (II)
logline bk. başlık cümlesi 
logo Bir kurum, topluluk, düşünce ya 

da görüşün simgesel olarak temsil 
edilmesi amacıyla yazı, grafik, çi-
zim, fotoğraf gibi ögeler kullanıla-
rak oluşturulan görsel tasarım. 

logo boşluğu Televizyon yayını sıra-
sında kanal logosunun bindirile-
ceği alan düşünülerek kameranın 
çerçevesi ayarlanırken görüntünün 
üst köşesinde bırakılan boşluk.

log off bk. çıkış (III)
log on bk. giriş (II)
lojik “0” ve “1” mantık temeli üzerin-

de işleyen sayısal sistem
lojik seviyesi “1” ve “0” ile gösterilen 

iki gerilim değerinden biri. 
lokal aydınlatma bk. bölgesel aydın-

latma 
lokal osilatör ver. t. Demodülasyon 

işleminde modülasyonlu sinyalden 
taşıyıcı sinyali ayırmak için gere-
ken frekansı üreten cihaz, LO. 

long play bk. uzunçalar 
look up table bk. başvuru çizelgesi
loop (I) Ses, müzik ya da hareketli 

görüntünün kopyalama yoluyla art 
arda eklenerek tekrar edilmesi.

loop (II) bk. döngü 
loop-through Bir cihazın girişinin he-

men altında ya da yanında olan ve 
o girişteki sinyali pasif olarak ço-
ğaltan bağlantı noktası. 

loss bk. kayıp
loudness 1. Ses frekansı ile hissedilen 

gürlük düzeyi. 2. Hi-fi sistemlerde 
bas frekansların yükseltilerek sesin 
daha gür algılanmasını sağlayan 
işlem.

low key saturation bk. düşük renk 
doygunluğu 

low pass fitler bk. alçak geçiren filtre 
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LP bk. uzunçalar 
LP kayıt İngilizce açılımı long play 

olan, görüntü ve ses kaydı için 
kullanılan kaset, disk gibi kayıt 
ortamına standart kayıt süresinden 
daha uzun süreli yapılan kayıt türü. 

LTC bk. doğrusal zaman kodu
LTO İngilizce açılımı linear tape 

open olan, birden çok bilişim tek-
nolojisi firmasının ortak ürettiği, 
yüksek depolama ve hızlı aktarım 
kapasitesine sahip, teyp kütüpha-
nelerinde yaygın olarak kullanılan 
bir kartuş türü. 

luma Gama düzeltmesi yapılmış, nes-
nelerin ayırt edilebilirliği artırılmış 
luminans türü, Y’-sinyali.

luminance key bk. lüminans anahtarı 
luminans 1. Bir yüzeyden yansıyan 

ışık şiddeti. 2. Görüntüde var olan 
renklerin parlaklık ya da beyaz se-
viyesi.

LUT bk. başvuru çizelgesi
lüks Işık kaynağından çıkan ışığın, 

birim alana dik olarak yaptığı ay-
dınlatma şiddeti birimi. 

lüksmetre Işık kaynağından nesne 
üzerine düşen ışık şiddetini lüks 
olarak ölçen cihaz.

lümen “lm” sembolü ile gösterilen, 
ışık kaynağından doğrusal olarak 
yayılan, ışık kaynağının toplam 
ışıksal gücünü ifade eden ölçü bi-
rimi.

lüminans anahtarı Görüntü üzerine 
bindirilecek grafik ya da görselin 
parlaklığına göre yapılan anahtar-
lama yöntemi ile grafikte bulunan 
siyah haricindeki bilgileri göster-
me yöntemi, luminance key.
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MAC adresi bk. elektronik kimlik 
bilgisi

Macbeth kart Kamera görüntüsün-
de saf renklerin elde edilmesi için 
yapılacak ayarlamalarda kullanılan 
kamera test kartı.

macro extension tube bk. makro 
uzatma tüpü 

macunlama sesl., mes. dili Seslendir-
me sırasında çevirisi özgün hâline 
göre kısa gelen bir sözcük ya da 
cümleyi seslendirme sanatçısının 
ağız senkronunu tutturmak için 
temposunu düşürerek konuşması. 

maddi hata Televizyon ve radyo 
programında kişi ve yer adı, tarih, 
rakam gibi konularda verilen yan-
lış bilgi.

MADI İngilizce açılımı multichannel 
audio digital interface olan, Ses 
Mühendisleri Birliğince belirlen-
miş çok kanallı sayısal ses sinyali 
iletim ve aktarım standardı. 

magazin (I) mes. dili Genellikle stüd-
yo programlarında yer verilen, 
konu ile ilgili aktüel görüntüler ve 
röportajlardan oluşan kısa süreli 
yapım için kullanılan ifade. 

magazin (II) Film kameralarında fil-
min takıldığı ya da yansı cihazında 
saydamların yerleştirildiği kutu. 

magazin haberciliği Genellikle sa-
nat, eğlence, iş ve spor dünyasın-

dan tanınmış kişilerle ilgili olan 
görüntü ve fotoğraf ağırlıklı haber-
cilik türü. 

magazin programı Popüler olayları 
ve ünlü kişilerin özel hayatlarını 
konu alan; içeriği eğlence ve haber 
ağırlıklı olan, sunucu anonsları ve 
söyleşilerin de yer aldığı televiz-
yon ve radyo programı türü. 

magenta Televizyon tekniğinde kul-
lanılan RGB sistemindeki iki ana 
renk olan mavi ve kırmızının karı-
şımından oluşan eflatun ya da sık-
lamen rengine yakın ara renk.

magneto-optik Hem optik hem man-
yetik sistemi bir arada kullanan ve 
genellikle sabit disk, disket gibi 
materyallere yapılan kayıt tekniği.

mah mih yapma sesl., mes. dili Film 
seslendirmesinde özellikle tiyatro 
kökenli sanatçıların özel bir tavır-
la sözcüklerin başını ve sonunu 
uzatarak ya da sözcüğe kısa sesler 
ekleyerek yaptıkları istenmeyen 
vurgulama. 

mahreç bk. kaşe
makara bant Çeşitli kalınlık ve 

uzunluktaki manyetik bant şeritle-
rinin disk biçiminde bir makaraya 
sarılmasıyla oluşturulan, manyetik 
bant kaydedici cihazlarda kullanı-
lan bant türü. 

makara teyp Makaraya sarılı manye-
tik banda analog ses kaydı yapabi-
len ve bu tür kayıtları okuyabilen 
cihaz.

makas atma 1. mes. dili Yapımda yer 
alması istenmeyen görüntü ve se-
sin kurgu aşamasında çıkarılması. 
2. Ekrana gelmesi istenmeyen bir 
görüntünün görmezden gelinerek 
çekilmemesi. 

makeup gain ses Kompresör cihaz-
larında sinyalin dinamiği daraltıl-
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dıktan sonra çıkış sinyaline verilen 
kazancı kontrol etmek için kullanı-
lan işlev.

makro bk. makro çekim 
makro atama işlemi Görüntü ve ses 

mikserleri ile çeşitli görüntü işle-
me donanımlarında birden fazla 
tuş ile yapılacak komutlar dizisinin 
tek bir tuşla yapılma işlemi.

makro bileziği kam. Makro özelliği 
olan lenslerde makro çekim için 
kullanılan ayar halkası.

makro çekim Kamera ya da fotoğraf 
makinesiyle küçük nesneleri ken-
di büyüklükleri oranında bire bir 
ya da tam çerçeve görüntüleyebil-
mek için kullanılan çekim tekniği, 
makro. 

makro kızağı bk. netlik kızağı
makro lens Kamera lenslerinin en 

yakın netlik mesafesinden daha 
yakındaki küçük nesneleri kendi 
büyüklükleri oranında bire bir ya 
da tam çerçeve görüntüleyebilmek 
amacıyla çok yakından yapılan çe-
kim için kullanılan lens türü. 

makro modu Kameralarda makro çe-
kim yapabilmek için, lens üzerin-
den ya da menü sisteminden seçi-
len çekim konumu.

makro pim kam. Makro çekim yap-
mak için lens üzerindeki makro bi-
leziğini devreye sokan pim.

makro uzatma tüpü Kameralarda 
makro çekim yapabilmek için lens 
ile gövde arasına takılan silindirik 
ara birim, macro extension tube.

maksimum çıkış gücü Belirli bir dis-
torsiyon seviyesini aşmadan bir 
aygıttan alınan güç. 

makyaj Özel üretilen kozmetik mal-
zemelerle ciltteki kusurları örtmek, 
anatomik kusurları gizlemek, hat-
ları vurgulamak, teni renklendir-

mek ve fiziksel görünümü değiş-
tirmek için yüze ve bedene yapılan 
her türlü uygulama. 

makyaj asistanı Makyaj uygulama-
sında makyajcıya yardımcı olan 
kişi. 

makyajcı Makyaj işini meslek edinen 
kişi, makyöz, makyör. 

makyaj çantası İçine makyaj malze-
melerinin konulduğu, üst üste kat-
lar hâlinde açılabilir bölümleri de 
bulunan, genellikle metalden yapı-
lan özel çanta. 

makyaj kiti Profesyonel makyaj sa-
natçısının makyaj çantasında bu-
lundurduğu far, allık, fondöten, 
fırça, pudra, kalem, sünger, cım-
bız, makas, temizleyici ve örtü gibi 
malzemelerin tümü, makyaj mal-
zemesi

makyaj koltuğu Makyaj yapılan kişi-
nin oturduğu, başını dayayabilme-
si için özel bir baş aparatı bulunan 
döner koltuk. 

makyaj malzemesi bk. makyaj kiti
makyaj masası Makyaj işlemi sıra-

sında kullanılan, aynasının kena-
rındaki çok sayıda lamba sayesin-
de homojen bir ışık yayan, özel 
amaçlı masa. 

makyaj odası Makyaj işleminin ya-
pıldığı, içinde özel masa, çok lam-
balı ayna, makyaj koltuğu ve mak-
yaj malzemelerinin bulunduğu, te-
levizyon stüdyosunda ya da sahne 
kulisinde yer alan özel mekân.  

makyaj sanatçısı Televizyon ve sine-
ma yapımlarının, sahne eserlerinin 
ya da gösterilerin türüne ve içeriği-
ne uygun olarak karakterlerin mak-
yaj tasarımlarını gerçekleştiren, 
uygulayan, setteki diğer makyaj 
uygulamalarını da denetleyen kişi.  
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makyaj tasarımı Makyaj yapılacak 
kişinin fiziksel yapısına, canlan-
dırılacak karakterin özelliklerine, 
konunun içeriğine göre makyajın 
genel tarzının belirlenmesi, eskiz-
lerin çizilmesi, kullanılan makyaj 
malzemesinin seçilmesi ve uygu-
lanması süreci.

makyaj tazeleme mes. dili Televiz-
yon ve sinemada belirli bir süre 
geçtikten sonra bozulan makyajın 
çekimler arasında tamamlanması, 
gerekirse yeniden yapılması. 

makyaj uygulaması Önceden hazır-
lanan makyaj tasarımının makyajcı 
tarafından kişilere uygulanması.

makyör bk. makyajcı
makyöz bk. makyajcı
mali haklar tel. h. Eser sahibinin ese-

re ilişkin sahip olduğu işleme, ço-
ğaltma, yayma, temsil, işaret, ses 
ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla kamuya iletim hakkı, pay 
ve takip hakkı.

malzemeyi sağmak mes. dili Televiz-
yon, radyo ve sinema yapımlarının 
içeriğinde yer alan her türlü görsel 
ve işitsel ögeyi gereğinden fazla 
kullanmak, uzatmak, tekrarlamak, 
izleyiciyi bunaltacak biçimde kü-
çük değişiklikler yaparak yeniden 
ekrana getirmek. 

manevi haklar tel. h. Eser sahibinin 
esere ilişkin sahip olduğu kamuya 
sunma, adının belirtilmesini isteme 
ve eserde değişiklik yapılmasını 
menetme hakları.

manga bk. anime
mânia lambası Hava ulaşım araçları 

için tehlike oluşturan, özellikle ve-
rici istasyonların ve kulelerin yük-
sekliğini belirtmek için kullanılan, 
genellikle kısa aralıklarla yanıp 
sönen kırmızı renkli uyarı lambası. 

manşet Haberi öne çıkaran en kısa ve 
çarpıcı biçimdeki başlık.

manuel diyafram Kamera lensinde 
diyafram ayarının elle yapılabil-
mesi için kullanılan seçenek. 

manuel diyafram ayarı Kameraman 
tarafından elle yapılan lens diyaf-
ram ayarı. 

manuel kontrol Her türlü sistem, 
devre ve cihaz denetiminin teknik 
personel tarafından elle yapılması. 

manuel netleme Netlik ayarının ka-
meraman ya da odaklayıcı tarafın-
dan elle yapılması.

manyetik bant Şerit biçimindeki 
polyester bant üzerine manyetik 
dalgalara duyarlı metal bileşikler 
kaplanarak oluşturulan; bir kafa 
aracılığıyla üzerine ses, görüntü ve 
veri kaydı yapılabilen materyal. 

manyetik kafa Görüntü, ses, veri ka-
yıtları ve okumaları için farklı dü-
zeneklerde hazırlanan; manyetik 
bant, şerit ve disk üzerindeki veri-
leri işleyen; manyetik yapıya göre 
çalışan donanım birimi. 

manyetik kayıt Bir sinyali üzerin-
de manyetik parçacıklar olan bir 
banda elektro manyetizma yoluyla 
kaydetme tekniği.

manyetik teyp Yayın ve yapımda gö-
rüntü ve ses okumaları ve kayıtları 
için kullanılan her türlü manyetik 
bant.

manzara çekimi Televizyon ya da si-
nema yapımında genellikle insanın 
olmadığı, çevrenin genel görünü-
mü, arazinin yapısı, bitki örtüsü ve 
mimari dokunun yanı sıra mevsim-
lere ya da gün içindeki zamana iliş-
kin bilgiyi de içeren geniş ölçekli 
çekim. 
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mapping ver. t. Verinin bir eleman 
grubundan diğerine değişik bir eş-
leşme ile aktarılması. 

Marconi anten bk. çeyrek dalga anten
marka oyuncu mes. dili Uzun süreli 

oyunculuk kariyeri bulunan, belli 
rollerin aranan kişisi olan; tiyatro, 
sinema, televizyonda nitelikli ya-
pımlarda genellikle yüksek ücretle 
görev alan; güçlü sanatsal kişiliği 
ve mesleki tavrı nedeniyle diğer 
oyuncuları da etkileyen oyuncu.  

marka yerleştirme bk. ürün yerleş-
tirme

marka yönetmen mes. dili Belir-
li bir sanatsal tarzın ya da ekolün 
önemli bir temsilcisi olan, sinema 
ve televizyonda kalıcı izler bırakan 
ve güçlü sanatsal kişiliğiyle diğer 
yönetmenleri de etkileyen, sektör-
de aranan bir kişi olan deneyimli 
yönetmen.  

markeleme mes. dili Bir oyuncunun 
ya da kamera önündeki bir kişinin, 
bilerek ya da farkında olmadan 
kendi vücuduyla çevresindeki di-
ğer kişilerin ya da nesnelerin kame-
ra tarafından görüntülenmesini kıs-
men ya da tamamen engellemesi. 

marker (I) bk. işaretleyici (I)
marker (II) bk. işaretleyici (II) 
mark in bk. in
mark out bk. out
masabaşı haberciliği Gazeteciliğin 

temel ilkelerine aykırı biçimde ola-
yı yerinde araştırmadan ve bilgileri 
doğrulatmadan, gelen bilgilere da-
yalı olarak haber bürosunda yapı-
lan kolay habercilik türü.

masa mikrofonu Masa sehpası üze-
rine takılarak masa, kürsü, sehpa 
üzerinde kullanılan mikrofon.

masa sehpası Masa, kürsü ve sehpa 
üzerinde kullanılan küçük boyutlu 
mikrofon sehpası. 

masaüstü bilgisayar Bir masa ya da 
platform üzerinde yerleşik olarak 
kullanılmak için tasarlanan; kasa, 
ekran, klavye, fare ve harici hopar-
lörlerden oluşan, şebeke enerji ile 
çalışan bilgisayar.

maskeleme (I) 1. gra. Grafik animas-
yon yazılımları aracılığıyla bilgi-
sayar ortamına dışarıdan aktarılan 
video, fotoğraf, grafik gibi her tür-
lü görsel kaynakta ya da bilgisayar 
ortamında yazılımlarla üretilen 
grafiklerde belli bölgelerin işaret-
lenerek çerçeveden çıkarılması, 
yeni ögelerin eklenmesi ya da de-
ğiştirilmesi gibi işlemlerin tamamı. 
2. kam. k. Televizyon programının 
niteliğine göre kamera görüntü 
doygunluğunun kamera kontrol 
ünitesince belirli standartlara geti-
rilmesi için yapılan ayar. 

maskeleme (II) ses Aynı anda işiti-
len farklı frekanslara sahip seslerin 
frekans ve ses şiddetlerine bağlı 
olarak birbirlerini örtmeleri, du-
yulmalarını engellemeleri. 

maskeleme ayarı Kamera görüntü-
sünde bazı renklerin ve ayrıntıların 
zayıflatılması, diğerlerinin canlan-
dırılması için elektronik olarak ya-
pılan ayar. 

master Bir televizyon, sinema ve mü-
zik yapımının yayınlanmak üzere 
hazırlanmış film, ses bandı ve çe-
şitli formatta disk gibi farklı ortam-
larda saklanan özgün ana kaydı. 

master control room bk. ana kuman-
da merkezi

master gain bk. ana kazanç 
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master ses Sesin işlemlerden geçirile-
rek yayınlanmak üzere hazırlanan 
son halî. 

maşa Işık kaynağını ya da ışık akse-
suarlarını bir nesneye sabitleyen, 
sıkıştırma bölümünde kauçuk bu-
lunan yaylı mekanik araç.

matched pair bk. eşlenmiş çift
match frame bk. kare eşleme 
matine bk. gündüz gösterimi
matriks 1. Sinyalleri toplayan ya da 

çıkaran özel karıştırıcı devre. 2. 
Satır ve sütunlardan oluşan iki bo-
yutlu sayı tablosu. 3. Birden fazla 
kaynaktan istenileni seçen ve he-
defe gönderen aygıt.

matriks fonksiyonu Kameralarda 
renk ve doygunluk değerlerini 
kontrol ederek görüntülerin renk 
dengesini ve doğrusallığını sağla-
yan sistem.

Matroska Altyazılı görüntü için 
MKV, stereoskopik üç boyutlu gö-
rüntü için MK3D, ses için MKA ve 
tek başına altyazı için MKS uzan-
tılı dosyaları kullanan açık kay-
nak kodlu içerik biçimi geliştirme  
projesi.

matte bk. boyama
mattebox Kamerada lens önüne takı-

lan filtreleri tutan ve istenmeyen 
ışık yansımalarını engelleyen me-
kanik donanım.

matte key Efektle oluşturulan belirli 
bir geometrik yapıya sahip renk 
dolgusunun içine başka bir görün-
tünün yerleştirilmesi.

mavi renk konumu Referans moni-
törü ve kamera vizöründeki görün-
tünün renk kalibrasyonu için test 
görüntüsünde yalnızca mavi renk 
referans alınarak yapılan ayar, blue 
only mode. 

maximum relative aperture bk. ba-
ğıntılı açıklık 

maxi single Genellikle üç ya da dört 
şarkı kaydının bulunduğu müzik 
albümü.

max SPL İngilizce açılımı maximum 
sound pressure level olan, seste 
bozulmaya yol açmadan mikrofo-
nun alabildiği ya da yükselticiyle 
hoparlörün üretebildiği en yüksek 
ses düzeyi.

MCPC İngilizce açılımı multi chan-
nel per carrier olan, uplink siste-
mi üzerinden tek taşıyıcı frekans 
kullanarak aynı anda birden fazla 
kanalın uyduya iletilmesi.

MCR bk. ana kumanda merkezi
MD İngilizce açılımı mini disc olan, 

bir muhafaza içindeki optik diske 
manyeto optik sistemiyle sayısal 
ses kaydı yapan depolama sistemi. 

MDM İngilizce açılımı moduler digi-
tal multitrack olan, sayısal olarak 
çok izli kayıt yapmayı sağlayan 
modüler sistem.

media access control address bk. 
elektronik kimlik bilgisi 

medium bk. araç
medya Haber, eğitim, eğlence ve rek-

lam gibi her türlü içeriğin dağıtıl-
dığı iletişim kanallarının genel adı. 

medya araştırması Farklı reklam 
araçlarının etkisini ölçmek için 
okuyucu, dinleyici ve izleyicilerin 
demografik özellikleri, tutum, dav-
ranış ve tüketim alışkanlıklarının 
araştırılması. 

medya hizmet sağlayıcısı Radyo, 
televizyon ve isteğe bağlı yayın 
hizmeti içeriğinin seçiminde edi-
toryal sorumluluğu bulunan ve bu 
hizmetin düzenleme ve yayınlama 
biçimine karar veren tüzel kişilik. 
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medya istasyonu Haricî olarak optik 
disk, hafıza kartı ve dâhilî olarak 
sabit disk ya da SSD kullanan ka-
yıt sırasında okuma, kopyalama ve 
benzeri işlemlere izin veren, 8 ses 
kanallı sayısal HD görüntü kayıt 
ve okuma cihazı. 

medya okuryazarlığı Gazete, dergi, 
televizyon, video, sinema, reklam, 
İnternet gibi çeşitlilik gösteren ile-
tişim mecralarındaki iletilere ulaş-
ma, bu iletileri alımlama, yorumla-
ma, eleştirel bakış geliştirebilme, 
kendini ifade edebilme, iletiler 
üretebilme ve zararlı içerikten ko-
runabilme becerilerinin tümü. 

medya planlamacı Bir işletme, rek-
lam ajansı ya da medya planlama 
şirketinde, reklam kampanyasının 
en etkili biçimde hedef kitleye 
ulaşması için uygun iletişim araç-
larını belirleyen ve strateji oluştu-
ran uzman kişi. 

medya planlaması Reklam kam-
panyasının en etkili biçimde su-
nulacağı kitle iletişim araçlarının 
değerlendirilip seçilmesi; reklam-
ların yer alacağı programların ve 
yayınlanacağı zaman dilimlerinin 
belirlenmesi, satın alınması, iste-
nilen gün ve saatte yayınının sağ-
lanması. 

medya plaza Medya kuruluşlarının 
idari, üretim ve yayın birimlerinin 
bir arada olduğu, yayıncılığa uy-
gun biçimde inşa edilmiş büyük 
yapı. 

medya stratejisi Reklam kampanya-
sının uygun kitle iletişim araçla-
rıyla tüketiciye en etkili biçimde 
ulaşmasını sağlamak için uzman 
kişilerce geliştirilen planlama ve 
yöntemlerin tümü. 

medya varlıklarının yönetimi sistemi 
Arşiv materyallerinin sayısallaş-
tırıldığı; farklı dosya formatların-
da saklandığı; kalite kontrol ve 
sayısal damgalama işlemlerinden 
geçirildiği; yerel ağa bağlı kulla-
nıcılara arama, sorgulama, izleme 
ve çıkış talebi yapabilme hizmetle-
rinin verildiği; materyalin bantlara 
kaydedildiği ya da bilgisayar dos-
ya formatında oluşturulduğu; bilgi 
teknolojileri donanımları, stüdyo 
donanımları ile uygulama yazılım-
larından oluşan omurga.

mega Bir birimin 106 misli için kulla-
nılan ön ek.

megabit (Mb) Bir milyon bitten olu-
şan bit grubuna verilen ad. 

megabyte (MB) Sabit disklerde bir 
milyon byte’a eşit olan veri sakla-
ma birimi.

megasaykıl Saniyedeki milyon devir 
sayısı. 

meger İçinde yüksek voltaj ve doğ-
rusal akım kaynağı bulunan ölçü 
aleti.

mekân bk. çekim mekânı
mekân araştırması Televizyon, rad-

yo ve sinema yapımlarında çekim 
yapılması düşünülen iç ve dış 
mekânları arama, görsel olarak 
kaydetme, çekim izni için ön gö-
rüşmeler yapma gibi çalışmaların 
tamamı. 

mekanik dimmer Direnç değiştirme 
yöntemiyle elektriksel akım ve 
voltajı sınırlayarak ışık kaynağını 
kontrol etmek için kullanılan ci-
haz, reosta.

mekanik tilt ver. t. Anten sisteminde 
verilecek eğimin mekanik yöntem-
lerle yapılması. 

mekân keşfi Televizyon ve sinema 
yapımlarının gerçekleştirileceği 
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kapalı ve açık mekânlarda kulla-
nılacak ışık türleri ve miktarı ile 
enerji kaynağını belirlemek ama-
cıyla çekim öncesi gerçekleştirilen 
ön çalışma. 

mekân sponsoru Televizyon, radyo 
ve sinema yapımlarında çekimler 
için ücret almadan mekân tahsis 
eden, mekânın geçici olarak kulla-
nılmasına olanak veren kurum ya 
da kişi. 

ME katı bk. mikser katı 
mekik düğmesi Kamera lenslerin-

de basıldığında çok hızlı biçimde 
daha önce ayarlanmış bir görüntü 
çerçevesine zoom giren ve bırakıl-
dığında ise zoom çıkarak önceki 
çerçeveye hızla geri getiren düğ-
me, shuttle button.

melodram Televizyon dizileri ve po-
püler sinemada sıkça kullanılan 
kalıplaşmış öykü ve çatışmaların 
yer aldığı, trajedi ve dramın abar-
tılarak ön plana çıkarıldığı anlatı 
türü. 

memory stick Kapasitelerine ve fizik-
sel boyutlarına göre PRO, DUO, 
PRO DUO ve PRO-HG olarak ad-
landırılan; fotoğraf makinesi, ka-
mera ve akıllı telefonda kullanılan 
hafıza kartı. 

menajer Sanatçının kariyer yönetimi 
öncelikli olmak üzere konser, ka-
yıt, çekim gibi her türlü iş bağlan-
tısını ve halkla ilişkiler çalışmasını 
yürüten; mali ve hukuki işlerini 
düzenleyen; elde edilen gelirden 
belirli bir oranda ücret alan kişi. 

menü Cihazlarda çok sayıda farklı 
veriyi seçmek, değiştirmek ve uy-
gulamak için kullanılan; verileri 
görüp takip edebilecek biçimde 
tasarlanan görüntü ve uygulama 
ortamı.

menü tekeri Cihazların menü sis-
temlerinde kullanılan, sonsuz tur 
dönerek menüde istenen seçeneğin 
üzerine basılıp alt seçeneğe ulaş-
mayı sağlayan düzenek, jog dial. 

MER bk. modülasyan hata oranı 
meraklandırıcı reklam Marka, ürün, 

hizmet ya da programın kendisini 
doğrudan ortaya koymadan dikkat 
çekmek ve kamuoyunda konuşul-
masını sağlamak amacıyla yayım-
lanan kısa ve ilgi çekici reklam, 
öncü reklam, teaser.

mercek Her türlü optik sistemde kul-
lanılan, nesnelerden yansıyan ışık 
demetlerini bir odakta toplayan ya 
da dağıtan, genellikle dairesel bi-
çimde cam ya da türevi malzeme-
den üretilen optik birim.

merdiven yapma mes. dili bk. kade-
me yapma

merkez frekans 1. Simetrik modüle 
edilmiş taşıyıcı. 2. Bir bandın ke-
sim frekanslarının aritmetik ya da 
geometrik ortalaması.

merkezî işlem birimi Bilgisayar ya 
da benzeri cihazlarda işlemlerin 
yapıldığı yer. 

merkez işareti Kamera vizöründeki 
görüntünün merkezini belirten artı 
biçimindeki işaret, center marker. 

merkez stüdyo 1. yap. Birden fazla 
stüdyoda ya da dış bağlantılarla 
gerçekleştirilen yayınlarda, sunucu 
ya da moderatörün görev yaptığı, 
yayın rejisinin yürütüldüğü stüd-
yo. 2. hab. Haber yayınının düzen-
li aralıklarla ve canlı olarak ger-
çekleştirildiği televizyon ve radyo 
stüdyosu.

Merlin 1. Kameramanın yaptığı ka-
mera hareketlerinin mekanik ola-
rak kameraya iletilmesiyle çalışan, 
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mini kaldıraç biçimindeki crane 
dolly türü bir kamera destek siste-
mi. 2. Hafif kameralarda görüntü 
titremelerini engellemek ve hare-
ketli çekim yapmak için elde kul-
lanılan kamera dengeleme sistemi.

mermi kamera Özel amaçlı çekim-
lerde kullanılan, güvenlik kame-
rası olarak da bilinen, fiziki yapısı 
mermiye benzeyen küçük boyutlu 
kamera, bullet kamera.

MESAM bk. Türkiye Musiki Eser-
leri Sahipleri Meslek Birliği 

meslek birlikleri Eser sahipleri ile 
bağlantılı hak sahiplerinin çıkarla-
rını korumak amacıyla 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 
ilgili mevzuat uyarınca kurulan ör-
gütler.

metadata (I) Bir elektronik veri hak-
kında zaman, yer ve ilgili kişi hak-
kında belirleyici genel bilgiler.

metadata (II) Çekim ve yayın sıra-
sında kullanılan kamera, lens ve 
diğer cihazlarla ilgili her tür teknik 
veri.

metal halojen ampul ışık Yüksek ba-
sınçlı, cıva buharlı ve halojen gazlı 
ortamda yaklaşık 27.000 volt geri-
limle ark oluşturup deşarj yoluyla 
ışık üreten cam tüp.

metamerizm Rengin değişik ışık 
kaynakları altında farklı tonlarda 
algılanması.

metin 1. Yazılı ileti, yazılı dilin tem-
sili. 2. İletişim çalışmalarında çö-
zümlenmeyi bekleyen her türlü 
medya içeriği. 3. bk. program 
metni 

metin analizi Yapımlarda kullanıla-
cak kaynak metinlerin taranması, 
içerik çözümlemelerinin yapılması 
ya da oluşturulmuş taslak program 

metninin dil ve yazım kuralları, içe-
rik ve üslup açısından irdelenmesi. 

metin çözümlemesi İletişim araçları 
ve iletilerin anlamlarının görüne-
nin ötesinde, açıkça ortada olma-
yan iletiler barındırdığını kabul 
ederek anlamı açığa çıkarabilmek 
için artalanının da çözümlenmesi 
gerektiğini öngören çözümleme 
tekniği.

metin denetimi Televizyon ve radyo 
yapımında yer alan metnin seslen-
dirme yapılmadan, içerik ve biçim 
açısından bir denetçi tarafından de-
netlenmesi. 

metinlerarasılık ile. Bir metnin, fark-
lı metinleri ya da metinlerin ileti-
lerini barındırarak oluşturulması, 
metinler arasında diyaloglar, gön-
dermeler ve izlenimler gibi geçiş-
ken bir ilişkinin bulunması. 

metinli program İçeriğinde metin 
ögesi bulunan, metnin seslendiri-
lerek ya da yazılı biçimde ekrana 
yansıtılarak sunulduğu televizyon 
ya da radyo yapımı. 

metin omurgası Televizyon ve radyo 
programının içeriğindeki önemli 
ögelerin, anlatılacak ana konula-
rın, yer alması düşünülen iletilerin 
belirli bir akış ve bütünlük içinde 
sıralandığı temel metin.  

metinsiz program İçeriğinde seslen-
dirilen ya da yazı ile ekrana yansı-
tılan bir metnin bulunmadığı tele-
vizyon ya da radyo programı. 

metin yazarı Televizyon ve radyo ya-
pımlarında yer alan özgün metni 
yazan kişi, program metin yazarı. 

metin yazımı Yapım öncesi, sırası ve 
sonrasında metnin sürekli güncel-
lenerek yazılması süreci. 
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metne duygu katma mes. dili Metnin 
izleyicide daha derin ve kalıcı duy-
gular uyandırmasını sağlamak için, 
seslendiren ya da oynayan kişinin 
sesini, oyunculuğunu ve yorum 
gücünü kullanarak metni okuması.   

metne göre kesme mes. dili Kurgu 
sırasında program metninin temel 
alınıp, genellikle cümle başında, 
cümle içindeki boşluklarda ya da 
bağlaç kullanılan yerlerde görün-
tülerin değiştirilmesi.

metne hâkim olma mes. dili Yönet-
men ya da kamera önünde yer alan 
oyuncu ve sunucuların yapımın 
metnini ya da senaryonun ayrın-
tılarını iyi bilmesi, gerektiğinde 
metni ezberlemesi. 

metne sadık kalmak mes. dili Prog-
ram metninin asıl hâlinde değişik-
lik, çıkarma ya da ekleme yapma-
dan, özgün diline müdahale etme-
den, metnin anlatmak istediklerini 
doğru yorumlayarak yapımı ger-
çekleştirmek. 

metni dinlendirme mes. dili Metin 
yazarı ile yapım ve yönetim ekibi-
nin metin yazımına ya da redaksi-
yonuna bir süre ara vermesi, daha 
nesnel biçimde metni yeniden de-
ğerlendirmek için bir süre bekle-
mesi, metni soğutma. 

metni doğru yorumlama 1. yap. 
Program metninin ana teması, 
söylenmek istenenler ve anlatım 
dilinin programı hazırlayanlar ta-
rafından doğru anlaşılması ve ya-
pıma yansıtılması. 2. yap. Program 
metninde verilen iletilerin izleyici 
tarafından doğru anlaşılması. 

metni düz okumak mes. dili Tele-
vizyon ve radyo programının içe-
riğinde yer alan metni herhangi bir 

duygu katmadan, vurgulama yap-
madan, sıradan bir biçimde seslen-
dirmek. 

metni kurgulamak Televizyon ve 
radyo yapımlarında metnin içinde 
yer verilen ögeleri öyküleme ve 
anlatıya uygun biçimde sıralamak. 

metnin akması mes. dili Program 
metninin görsel ve işitsel olarak 
kolayca algılanması, kısa ve akıcı 
cümlelerle oluşturulması, anlam ve 
dil bütünlüğünün olması, metnin 
içeriğinin okuyucu ya da izleyici 
tarafından doğru anlaşılması. 

metnin duygusunu verme mes. dili 
Metnin genel havasının, barındır-
dığı duygunun yönetmen, sanat 
grubu, oyuncu, seslendiren tarafın-
dan usta bir anlatım diliyle izleyi-
ciye ulaştırılması. 

metni revize etmek bk. metni yeni-
lemek

metni sadeleştirmek Metindeki uzun 
cümleleri kısaltmak, bazı cümle ve 
sözcükleri çıkarmak, akılda kalma-
sı zor olan isim ve bilgileri ayık-
layarak, rakamları yuvarlayarak 
metni işitsel olarak rahat anlaşılır 
duruma getirmek. 

metni soğutma bk. metni dinlendir-
me

metni yenilemek Televizyon ve rad-
yo program metinini çekim sırası 
ve sonrasında ya da kurgu aşa-
masında yeniden gözden geçirip 
çıkarma, ekleme ve değişiklikler 
yapmak, metni revize etme. 

metro ethernet Kurumsal alanlarda 
erişim şebekesi olarak tercih edi-
len ve ethernet standardında temel 
alınan bilgisayar ağı.

mevcut ayar Cihazda o an itibariyle 
var olan bütün ayarlar ve işleyen 
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sisteme ait bütün değerler, current 
setting.

mezopan bk. netlik kaydırma
MFD bk. MOD 
MIDI İngilizce açılımı musical intru-

ment digital interface olan, elekt-
ronik enstrüman, bilgisayar ve di-
ğer sayısal cihazlar arasında cihaz 
kontrolü, hangi tuşa ne zaman ne 
süre basıldığı gibi bilgilerin akışı-
nı ve paylaşımını sağlayan sayısal 
veri aktarım protokolü. 

MIDP İngilizce açılımı mobile infor-
mation device profile olan, ziyaret 
edilen İnternet sitesine kullanılan 
cihaz hakkında bilgi veren yazılım.

mıknatıslama eğrisi Bir malzemenin 
ferromanyetik karakteristiğini gös-
teren eğri. 

MIP sinyali İngilizce açılımı me-
ga-frame initialization packet olan, 
tek frekanslı yayın şebekelerinde 
aynı verinin aynı anda tüm veri-
cilerde yayımlanmasını sağlamak 
amacıyla her megaframe’in içine 
eklenen eşzamanlama paketi. 

mIRC İngilizce açılımı Internet relay 
chat olan, ağ üzerinde kullanılan 
bir sohbet programı.

MIRED İngilizce açılımı micro re-
ciprocal degree olan, ışık kayna-
ğındaki renk sapmasını düzeltmek 
amacıyla kullanılması gereken filt-
re değerini veren ölçüm yöntemi. 

mic in Kamera üzerindeki mikrofon 
girişi. 

microphone transient response bk. 
mikrofon geçiş tepkisi

MİDAS Açılımı Müzik İletim De-
netim Arama Sistemi olan, TRT 
bünyesinde oluşturulan CD, kaset, 
plak, bant kayıtlarındaki müzik 
eserlerinin ayrıntılı biçimde arşiv-

lendiği, yapım ve yayında çalışan-
lar tarafından çevrim içi kullanılan 
sayısal müzik arşivi.

midband Ses frekans bandının orta 
frekans bölgesi. 

mid range hoparlör Yalnızca orta fre-
kanslı sesleri yayımlamak için ta-
sarlanmış hoparlör türü, squawker

mikrodalga Genel olarak 1000 MHz 
frekansın üstünde ve 1 mm ile 100 
cm dalga boyu uzunluğunda olan 
elektromanyetik dalga.

mikrodalga anten 1 GHz’den büyük 
frekanslarda kullanılan anten.

mikroelektronik Elektroniğin nano-
metre boyutlardaki tasarım, üretim 
ve uygulaması ile ilgilenen dalı. 

mikrofon Ses dalgalarını elektrik sin-
yallerine dönüştüren aygıt. 

mikrofon ayağı bk. mikrofon sehpa-
sı

mikrofon çevresi mes. dili Radyoda, 
bir masa çevresinde oturan katı-
lımcıların eşit sürelerde konuştuğu 
tartışma programı.

mikrofon dip gürültü seviyesi ses 
Mikrofon kapsülüne gelen hiçbir 
ses dalgası yokken mikrofon çı-
kışında görülen gürültü seviyesi, 
equivalent noise level. 

mikrofon duyarlılığı 1. Gelen ses 
dalgalarının mikrofonun elektrik-
sel çıkışına oranıyla ifade edilen 
algılama duyarlılığı. 2. 94 dB SPL 
şiddetinde 1 kHz test ton ses dal-
gasının mikrofon yükselteci çıkı-
şındaki mV/PA cinsinden voltaj 
değeri. 

mikrofon frekans tepkisi Mikrofo-
nun frekansa bağlı olarak sinyal 
üretme kapasitesi değerlerini gös-
teren grafiksel tablo ya da değerler 
aralığı.
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mikrofon geçiş tepkisi ses Herhangi 
bir periyoda bağlı olmadan ses dal-
gasında anlık oluşan yüksek gen-
likli tepe dalgasını algılayan mik-
rofonun o sesi sinyale dönüştürme 
kapasitesi, microphone transient 
response. 

mikrofon girişimi ses Birbirine yakın 
konumlandırılarak aynı ses kay-
nağına yönlendirilmiş mikrofon 
grubundaki her bir mikrofona ayrı 
zamanlarda ulaşan ses dalgalarının 
oluşturduğu faz farkları yüzünden 
miksaj aşamasında ortaya çıkan 
ses bozulması.

mikrofon kablosu Düşük akımı en 
az kayıpla iletebilen, birbirlerine 
dolanmış iki ya da dört iletkenli ve 
ekranlı esnek yapıdaki kablo. 

mikrofon kapsülü ses Mikrofonlarda 
diyafram ve ona bağlı olan mikro-
fon cinsine göre akustik enerjiyi 
elektrik enerjisine çeviren aksamın 
bulunduğu bölüm.

mikrofon kızağı ses Mikrofonun üze-
rine takıldığı, sarsıntıyı önleyen, 
yön vermeyi kolaylaştıran, sehpa 
ya da boom ucunda bulunan aparat. 

mikrofon konumlandırma ses Sesin 
kaynağına göre en iyi alış açısını 
oluşturacak biçimde mikrofonun 
uzaklığının, yüksekliğinin ve doğ-
rultusunun belirlenerek ayaklara 
ya da diğer destek sistemlerine 
yerleştirilmesi, mikrofonlama.

mikrofonlama bk. mikrofon ko-
numlandırma

mikrofon önyükselteci 1. ses Mikro-
fon kapsülünün ürettiği düşük dü-
zeyli sinyali iletim hattının düzeyi-
ne çıkaran, mikrofonun içinde bu-
lanan önyükselteç. 2. Mikrofondan 
gelen sinyali hat düzeyine çıkaran 

önyükselteç, mikrofon preamplifi-
katörü.

mikrofon panosu ses Genellikle 
stüdyo duvarına kurulan, mikro-
fonların kablolar aracılığıyla ses 
masasına girişlerinin yapıldığı 
bağlantı panosu.

mikrofon preamplifikatörü bk. mik-
rofon önyükselteci 

mikrofon saklama ses, mes. dili 
Mikrofonun görünmeyecek biçim-
de kişinin giysisine, ortamdaki bir 
nesnenin arkasına ya da dekorun 
herhangi bir bölümüne gizlenmesi.

mikrofon sehpası ses Genellikle me-
talden yapılan, yüksekliği değişe-
bilen, mikrofon kızağı ve akrobat 
takılabilen, mikrofonun sabit bi-
çimde konumlandırılmasını sağla-
yan donanım, mikrofon ayağı.

mikrofon seviyesi Ses masasında iş-
lenebilmesi için ön yükselticiden 
geçirilerek hat seviyesine yüksel-
tilmesi gereken milivolt düzeyin-
deki ses sinyali.

mikrofon süngeri bk. rüzgar başlığı
mikrofon süspansiyonu ses Yapısın-

daki esnek ipler aracılığıyla bağlı 
bulunduğu sehpa ya da boom gibi 
aparatlarla mikrofonun doğrudan 
bağlantısını kesen, mekanik titre-
şimleri azaltarak gürültüleri engel-
leyen mikrofon kızağı türü.

mikrofon takma 1. Mikrofonun kab-
loyla bağlantısının yapılması. 2. 
Yaka ya da baş mikrofonunun ve 
telsiz aparatının kişinin giysisine, 
bedenine iliştirilmesi ya da sabit-
lenmesi. 3. Mikrofonun sehpa ya 
da boom ucundaki aparata yerleş-
tirilmesi.   

mikrofon tevcihi bk. mikrofon yön-
lendirme 
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mikrofonu devretme mes. dili  
1. Devam etmekte olan programda 
görevi biten sunucu ya da spike-
rin yayına devam etmesi için an-
latımı meslektaşına bırakması. 2. 
Bitmekte olan bir programın son 
bölümünde sunucu ya da spikerin 
anonsla bir sonraki programın su-
nucusuna sözü bırakması. 

mikrofonun sevmesi mes. dili Mik-
rofon aracılığıyla kaydedilmiş bir 
sesin, çıplak kulakla algılandığın-
dan daha güzel, daha etkili biçimde 
duyulması.

mikrofon yönlendirme Mikrofonun 
en yüksek düzeyde alış yapması 
için alış açısına en uygun biçimde 
ses kaynağına doğru konumlandı-
rılması, mikrofon tevcihi.

mikrofon yuvası Mikrofon takmak 
için kameranın üzerinde bulunan 
kelepçeli bölüm. 

miks Kurgu ya da çok kameralı çekim 
sırasında iki görüntünün giriş ve 
çıkışlarında bir süre birbirinin üze-
rine bindiği, ilkinin silinirken di-
ğerinin belirginleştiği geçme türü, 
dissolve, mix. 

miks eksiltme Ses mikserine girişi 
yapılmış bir cihaza kendi sesi dı-
şında diğer kanallarda bulunan ve 
miksi yapılan seslerin gönderilme-
si işlemi, mix-minus. 

mikser katı Resim masalarında bu-
lunan, yayın öncesi hazırlıkların 
yapılıp kaydedilmesini sağlayan 
panel, ME katı. 

mikslemek İki sinyali birbiri üzerine 
toplayarak karıştırmak.

miksli geçiş Farklı kaynaktan gelen 
bir sesin var olan ses üzerine bir 
süre bindirildiği, ilki sönümlendi-
rilirken diğerinin yükseltilerek de-
vam ettirildiği ses geçiş efekti. 

mimik Oyuncular tarafından özellikle 
göz, kaş, ağız ve genel olarak yüz 
hareketleriyle duygu ve düşüncele-
rin anlatılması.  

miniaturisation bk. minyatürleşme
mini dizi Televizyonda genellikle 3-6 

bölüm hâlinde yayımlanan drama 
yapımı, mini televizyon dizisi. 

mini jak Genellikle amatör cihaz-
larda bulunan, mono ya da stereo 
ses sinyali taşımakta kullanılan 3,5 
mm çaplı silindirik yapıdaki kon-
nektör türü, kulaklık jakı.

minimalist sinema Düşük bütçesi ve 
insan odaklı anlatı yapısı ile farklı-
laşan, gerçek hayatı mümkün oldu-
ğunca sadeleştirerek beyazperdeye 
aktarmaya çalışan film türü. 

minimum alan şiddeti ver. t. Haber-
leşmeyi sağlayan en düşük alan 
şiddeti. 

minimum focus distance bk. MOD
minimum illumination bk. en düşük 

aydınlatma
mini jip kam. Küçük boyutlu ve hafif 

malzemeden yapılan, kurulumu ve 
kullanımı Jimmy Jib’e göre daha 
kolay, genellikle 3-4 metreyi geç-
meyen bir uzantısı bulunan, küçük 
boyutlu kameralarla kullanılan ka-
mera dengeleme sistemi. 

mini televizyon dizisi bk. mini dizi 
minutaj alma bk. süre alma 
minutaj çıkarma Bant ya da sayısal 

ortamdaki görüntü ve seslerin süre 
ve içeriklerinin liste hâlinde yazıya 
dökülmesi.  

minyatürleşme  üç b. Çifteli üç bo-
yutlu yapımların izlenmesi sırasın-
da nesnelerin gerçeğinden küçük 
görünmesi, miniaturisation, hy-
perstereo.

minyatürleştirme etkisi Perspektif 
kontrollü lens kullanarak elde edi-
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len ya da yapım sonrası aşamada 
alan derinliğinin bölgesel olarak 
değiştirildiği; renk düzenleme, 
zaman atlamalı çekim teknikleri-
nin bir arada kullanıldığı, görün-
tüdeki mekân, nesne ve canlıların 
minyatür modellere benzetildiği  
uygulama. 

mirror mode bk. ayna konumu 
mirror shutter bk. aynalı örtücü 
mismatch bk. uyumsuzluk
mix bk. miks
mixer bk. karıştırıcı 
mix-minus bk. miks eksiltme
mix vf Kameranın kendi vizöründeki 

görüntüsünün üzerine başka bir 
görüntünün miksle bindirilmesi. 

mizansen 1. yap. Televizyon, sinema 
ve sahne sanatlarında oyuncuların 
her türlü konuşma, hareket ve dav-
ranış biçimi. 2. yap. Toplumun ya 
da kameraların önünde daha önce-
den anlaşmalı olarak gerçekleştiri-
len davranış, yapmacık ve kurma-
ca tavır.  

mizansen verme mes. dili Yönetme-
nin oyuncudan yapmasını istedi-
ği hareketleri, davranış biçimini, 
konuşma tarzını ve sahne trafiğini 
sözel ya da fiziksel olarak tanımla-
yarak göstermesi.

mizar mes. dili Televizyon ve sinema 
çekimleri için geliştirilmiş, genel-
likle aktüel çekimlerde bölgesel 
ışık uygulamalarında tercih edilen 
en küçük boyutlu Fresnel spot.

MKV dosyası Tek bir dosyada görün-
tü üzerine istenilen sayıda ses ve 
altyazıyı bindirecek akışları barın-
dıran Matroska dosya uzantıların-
dan en çok bilineni. 

MMC bk. multimediacard
MMS İngilizce açılımı multimedia 

messaging service olan, Windows 

işletim sisteminde kullanılan video 
ve ses yayımlama protokolü.

MNG İngilizce açılımı multiple-ima-
ge network graphics olan, animas-
yonlu resim dosyası biçimi.

mobil bk. mobil cihaz
mobil anket Kuruluşların hizmetleri 

ve ürünleri hakkında müşterileri ya 
da kullanıcılarından mobil cihazlar 
aracılığıyla hızlı biçimde geri bil-
dirim aldığı, genellikle az sorudan 
oluşan etkileşimli anket çalışması.  

mobil bağış Mobil cihazlar aracılı-
ğıyla bir kuruluşa yapılan parasal 
yardım. 

mobil cihaz Dizüstü bilgisayar, tab-
let ve akıllı telefon gibi taşınabilir 
elektronik aygıtların tamamının 
ortak adı, mobil.

mobil haber ekibi Olay yerine hızlıca 
ulaşmak için araçla hareket hâlinde 
olan, muhabir ve kameramandan 
oluşan ekip, ring ekibi. 

mobil işletim sistemi Akıllı telefon, 
tablet gibi mobil cihazlarda kulla-
nılan işletim sistemi. 

mobil kullanıcı Dizüstü bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefon gibi taşına-
bilir elektronik aygıtları kullanan 
kişi.

mobil ortam Herhangi bir yer ve za-
manda mobil cihazlar aracılığıyla 
isteğe bağlı erişimi sağlayan iletim 
ortamı. 

mobil programlama Mobil cihaz, 
akıllı televizyon, set üstü kutusu, 
çevrimiçi radyo ve müzik yayını 
okuyucusu gibi ürünlerin işletimi-
ni oluşturma, hizmetleri kullanıcı-
ya ulaştırma, arama yapma, medya 
oynatma, kullanıcı kimlik doğru-
lama gibi sosyal medya üzerinden 
gerçekleştirilen bütün hizmetlerin 
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tasarım, yazılım ve uygulamasının 
gerçekleştirilmesi.

mobil telekomünikasyon hizmetleri 
Karasal mobil istasyonlar ile uydu 
ve karasal istasyonlar arasında ya 
da karasal mobil istasyonların ken-
di aralarında gerçekleştirdikleri te-
lekomünikasyon hizmetleri. 

mobil uygulama Mobil cihazlar için 
geliştirilen haber, oyun, müzik, 
bankacılık, spor, sosyal ağlar ve 
eğlence gibi alanlarda kullanıcıla-
rın uygulama mağazasından ücretli 
ya da ücretsiz indirerek yararlandı-
ğı yazılım. 

mobil yayın hakkı Bir televizyon ya 
da radyo programının aynı anda ya 
da başka bir zamanda mobil ortam-
dan yayımlanabilme hakkı. 

MOD İngilizce açılımı minimum ob-
ject distance olan, lenslerde kame-
ra ve nesne arasında netlik yapıla-
bilen en kısa mesafe, MFD, mini-
mum focus distance.

moda programı Moda dünyasını ta-
nıtan, yenilikleri ve eğilimleri ak-
taran, tasarımcı ve mankenlerin iş 
ve özel yaşam öykülerine de yer 
veren televizyon programı türü. 

modelleme gra. Bilgisayar ortamında 
iki ve üç boyutlu tasarım yazılım-
ları aracılığıyla gerçekleştirilen her 
türlü karakter, nesne ve ortam ta-
sarlama işi.

modelleme sanatçısı Bilgisayar or-
tamında iki ve üç boyutlu tasarım 
yazılımları aracılığıyla her türlü 
karakter, nesne ve ortamı tasarla-
yan kişi.

modem 1. Bilgisayarların telefon hat-
ları üzerinden sayısal veri iletmesi-
ni sağlayan aygıt. 2. ver. t. Sinyali 
modüle ve demodüle eden devre-
leri bir arada bulunduran düzenek.

moderatör Televizyon ve radyo 
programlarında sunuşları gerçek-
leştiren, programın akışını kontrol 
eden, katılımcılara söz veren, içe-
riği ve süreci yöneten kişi. 

modern anlatı sineması Romanda 
başlayıp sonra sinemada da uygu-
lanan, öykünün birden çok karak-
terin bakış açısıyla kurgulandığı, 
anlatının daha çok imgeler üzerin-
den gerçekleştirildiği sinema türü. 

modifikasyon Devre ya da sistemin 
temel yapısını değiştirmeden kü-
çük değişiklikler ve eklemeler 
yapma.

modulation error ratio bk. modülas-
yon hata oranı 

modülasyon ver. t. Bilgi içeren sin-
yalin daha yüksek frekanslı bir ta-
şıyıcının genlik, frekans ya da faz 
büyüklüklerinden herhangi birine 
yüklenmesi.

modülasyon derinliği ver. t. Modü-
lasyon ölçüsünü gösteren yüzde 
oranı. 

modülasyon distorsiyonu ver. t. Mo-
dülasyonun neden olduğu bozulma.

modülasyon endeksi ver. t. Modülas-
yon yüzdesini belirten katsayı.

modülasyon frekansı ver. t. Taşıyıcı 
dalgayı modüle eden bilgi sinyali-
nin frekansı. 

modülasyon hata oranı ver. t. Sayısal 
yayıncılıkta bandın içindeki sinya-
lin kalitesini değerlendirirken yıl-
dız diyagramında yapılan ölçüm, 
MER, modulation error ratio.

modülasyon kapasitesi ver. t. Belli 
bir distorsiyon seviyesini aşmayan 
maksimum modülasyon yüzdesi.

modülasyon katı ver. t. Modülasyon 
işleminin gerçekleştiği bölüm. 
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modülasyon sinyali ver. t. Taşıyıcı-
nın karakteristiklerinden herhangi 
birinde değişiklik yapan sinyal. 

modülasyon ürünleri ver. t. Modülas-
yon sonucunda ortaya çıkan elekt-
romanyetik dalga ya da dalgalar. 

modülasyon vınıltısı ver. t. Taşıyı-
cı kuvvetlendiricisine giren alçak  
frekanslar.

modülatör ver. t. ver. t. Modülasyon 
işlemini yapan elektronik sistemin 
genel adı.

modüleli sinyal Modülasyon sonrası 
elde edilen sinyal.

modüler dekor bk. modüler televiz-
yon seti

modüler televizyon seti Standart hale 
getirilmiş bağımsız parçaların bir-
leştirilmesiyle kolay ve hızlı ku-
rulabilen televizyon seti, modüler 
dekor.  

moiré etkisi Çekimi yapılan kişilerin 
giysilerindeki ya da bazı nesne-
lerin yüzeylerindeki ince çizgiler 
ya da ızgara biçiminde geometrik 
desenlerin satır, piksel ve tarama 
sistemi nedeniyle görüntüde oluş-
turduğu harelenme. 

molfeys ışık Şov programlarında iz-
leyiciyi aydınlatmak amacıyla 
kullanılan dörtlü, altılı ve sekizli 
gruplardan oluşan, yönlendirilebi-
lir özel tasarımlı ışık kaynağı. 

moneyshot Televizyon ve film ya-
pımlarında kullanılan bütçenin 
büyüklüğünü gösteren, ticari ka-
zanca katkısı beklenen, yapımın en 
dikkat çekici ya da en unutulmaz 
sahnesi. 

monitör 1. Görüntü için kullanılan ve 
içerisinde tuner bulunmayan CRT, 
LCD ve benzeri her türlü gösterim 
panelini kullanan donanım. 2. Dev-
relerin işlevini öngörülen biçimde 

yerine getirip getirmediğini denet-
lemede kullanılan aygıt. 3. Ses sis-
temlerinde sesi duyurma amacıyla 
kullanılan her türlü hoparlör.

monitöring ver. t. Haberleşme sis-
temlerinde transmisyonun istenil-
diği gibi olup olmadığını izleme.

monitöring istasyonu bk. izleme is-
tasyonu 

monitörleme Ses sistemlerinde iste-
nilen yerde istenilen sesi monitör 
aracılığıyla duyurma işlemi.

monitör mikseri ses Sahne seslen-
dirmesinde müzisyenlerin kendi-
lerini ve istedikleri enstrümanları 
duyabilmeleri için kullanılan, ge-
nel mikserlerden farklı olarak çok 
sayıda harici çıkışı bulunan ses 
mikseri.

mono Yön, hareket ve derinlik bilgisi 
içermeyen, bir kanal olarak işlenen 
ve aktarılan ses sinyali.

monofonik sistem Uzamsal efekti 
olmayan, kayıt ya da miks aşama-
sında seslerin bir araya toplandığı 
kayıt ve dinleme sistemi. 

monokanal 0-15 kHz frekans aralı-
ğında mono bilgisini taşıyan, sağ 
ve sol ses kanallarının stereo kod-
layıcıda birleştirilmesi ile elde edi-
len kanal.

monokrom Görüntünün tek renk ya 
da aynı rengin tonlarında olması. 

monokrom çekim Televizyon ve si-
nema yapımlarının monokrom ola-
rak çekilmesi.  

monokrom yapma Renkli çekilen 
görüntülerin daha sonra işlenerek 
monokrom hâline getirilmesi. 

monoküler Kamerayla ya da insanın 
tek gözüyle oluşan iki boyutlu gö-
rüntü.

monolog Sinema, televizyon ve rad-
yonun yanı sıra sahne sanatların-
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da kahramanın zihninden geçen 
düşünceleri dile getirdiği, kendi 
kendine konuştuğu, genellikle iç 
hesaplaşma yaptığı bölüm. 

monopod bk. tekayak 
monopol anten Çeyrek dalga boyun-

daki anten.
montaj bk. kurgu
montajlı gitmek mes. dili Bant prog-

ram çekimlerinde sonradan kurgu 
yapmamak için çekim sırasında-
ki herhangi bir nedenle yaşanan 
duraksamalardan sonra uygun bir 
yerden kayda tekrar başlamak. 

mooz mes. dili İngilizce zoom söz-
cüğünün ters yazımı olan, zoom 
çıkarak kameranın görüş açısını 
genişletme.

morluk efekti seti Darbe, kaza ve ya-
ralanma sonucu ciltte oluşabilecek 
morluklara ve sararmalara benzer 
bir görünüm sağlamak için kulla-
nılan, genellikle sarı, mor ve yeşil 
renkteki profesyonel makyaj mal-
zemesi. 

morötesi ışık İnsan gözü tarafından 
algılanamayan, elektromanyetik 
tayf üzerinde görülen ışın ile X 
ışınları arasında kalan elektroman-
yetik dalgalar, ultraviyole ışık, UV.

morphing bk. dönüştürüm 
mor saçak Dijital kameraların görün-

tülerindeki güçlü kontrast bölge-
lerinde ve kontur ışıkta nesnelerin 
kenar çizgilerinde oluşan mor ren-
ge yakın saçak biçimindeki renk 
bozulması. 

MOS Elektronik devrelerin birçoğun-
da, yayıncılıkta ise özellikle kame-
ralarda kullanılan metal oksit yarı 
iletken.

motion blur bk. hareket netsizliği 
motion-capture Genellikle canlandır-

ma filmlerinde kullanılmak üzere 

stüdyoda kontrollü bir ortamda ya-
pılan hareketlerin insan bedenine 
yerleştirilen algılayıcılar yoluyla 
veri olarak bilgisayar ortamına ak-
tarılması.

motion control camera bk. hareket 
kontrollü kamera

motion graphic bk. hareketli grafik 
motion parallax bk. bağıl hareket
motor mes. dili Çekim setinde hazır-

lıklar tamamlandıktan sonra kame-
ranın çekime başlayabilmesi için 
yönetmenin verdiği sözlü komut. 

mount bk. lens yuvası 
mozaik efekti Video grafik yazılımla-

rı ile herhangi bir görsel materyal 
üzerinde algılanabilir küçüklükte 
karelerin oluştuğu görüntü efekti.

mozaikleme Sigara, içki gibi ögeler 
ya da cinsellik içeren sahnelerde 
sakıncalı olarak nitelenen görüntü-
ler üzerine izleyicinin algılamasını 
engellemek için küçük karelerden 
oluşan mozaik efektinin yerleşti-
rilmesi, görüntü netliğinin kısmen 
bozulması ya da çiçek gibi bir sim-
ge ile kapatılması, buzlama.  

MPEG İngilizce açılımı moving pi-
cture experts group olan, sayısal 
olarak kodlanan ve sıkıştırılan ses 
ve görüntü için standart geliştiren 
çalışma grubu.

MPEG 4:2:2 MPEG2 ve 422P@ML 
olarak da bilinen görüntü sıkıştır-
ma standardı.

MPEG IMX bk. IMX
MPEG2 formatı 160 Megabit bit 

oranı ile yayıncılık dünyasında ve 
sayısal arşivlerde yaygın olarak 
kullanılan formatlardan biri. 

MP3 Sayısal ses bilgilerini, insan 
kulağının algılayamadığı bölüm-
leri maskeleme tekniği kullanarak 
sıkıştırıp daha küçük boyutlu hâle 
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getirilen ve genellikle müzik par-
çaları için kullanılan sayısal ses 
formatı. 

MPX filtre FM stereo radyo yayın-
larında bulunan 19 kHz pilot ton 
sinyalinin kayda geçmesini engel-
lemek için kaset kaydedici cihaz-
larda kullanılan ses filtresi türü.

MSG bk. Musiki Eseri Sahipleri 
Grubu Meslek Birliği 

MS kayıt tekniği İngilizce açılı-
mı mid side olan, sahneye paralel 
olarak konumlandırılmış ikiyön-
lü mikrofonunun merkezi üzerine 
aynı doğrultuda yerleştirilen bir 
kardioid mikrofonla yapılan stereo 
ses kayıt yöntemi.

MTF İngilizce açılımı modulation 
transfer function olan, kamera 
lenslerinin kalite değerlendirme 
ölçütlerinden biri olan çözünürlük, 
keskinlik ve resim ayrıntılarındaki 
farklılıkları seçebilme yeteneği.

muhabir Görsel, yazılı ve İnternet 
medyasında haber olabilecek bil-
gileri araştıran, toplayan, yazan, 
gerektiğinde görüntülü ya da sesli 
olarak sunan basın mensubu. 

multiband kompresör Sinyali fre-
kans aralıklarına bölen ve her fre-
kans aralığını ayrı ayrı baskılayan 
cihaz.

multicam Aynı anda kayda giren bir-
den fazla kamera ile çekilen gö-
rüntülerin, sayısal video kurgu 
sistemlerinde bir arada izlendiği ve 
istenilenin seçilerek kurgulandığı 
teknik. 

multicamera bk. çoklu kamera 
multicast bk. çoklu gönderim 
multichannel bk. çok kanallı 
multicore Aynı kabloda birden fazla 

sinyalin taşınmasına olanak veren, 

içinde her sinyal için ayrı iletim 
hattı bulunan çoklu kablo. 

multiformat sinyal analizörü Gö-
rüntü ve ses parametrelerini WFM, 
PM, vektörskop, ses analizörü gibi 
tamamlayıcı sistemler aracılığıyla 
ölçebilen, aynı zamanda görüntü-
leme ve dinletme yeteneğine sahip 
donanım.

multimedia bk. çoklu ortam 
multimedia card Veri, ses ve görün-

tünün dosya ortamına kaydedil-
mesini sağlayan, elektronik bellek 
yongaları içeren, SD kartlardan 
daha ince olan ancak SD kart yuva-
sında da kullanılabilen hafıza kartı, 
MMC.

multimetre Akım, gerilim, ses sevi-
yesi, sıcaklık, kapasite, direnç, di-
yot, transistor gibi değer ve elekt-
ronik bileşenleri ölçmeye yarayan 
elektronik ölçü aleti.

multiplane camera bk. çokdüzlemli 
kamera 

multiple access bk. çoklu erişim
multipleks yay. t. Birden fazla sinyalin 

zaman ya da frekans bölmeli olarak 
tek bir kanal üzerinde transmisyon 
yapacak biçime getirilmesi. 

multiplekser bk. çoğullayıcı 
multipleks işletmecisi Karasal or-

tamdan sunulacak birden fazla 
yayın hizmetini, bir ya da birden 
çok sinyal hâline gelecek biçimde 
birleştiren, medya hizmet sağlayı-
cı kuruluşlar ile altyapı işletmecisi 
ya da verici tesis ve işletim şirketi 
arasında iletimi sağlayan kuruluş. 

multipleks kanal Çoğullamalı sinyal-
lere ait haberleşme kanalı.

multipleks kapasitesi VHF, UHF ya 
da FM radyo frekans bantlarında, 
karasal televizyon ya da radyo  
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yayınları için kullanılan multiplek-
sin içinden bir sayısal yayının ileti-
mi için ayrılan kapasite.

multipurpose internet mail extensi-
ons bk. çok amaçlı İnternet posta 
uzantıları 

multiscan bk. çoklu tarama 
multi-tasking Bir işletim sisteminin 

aynı anda birden fazla işlemi ger-
çekleştirebilmesi. 

multi-track recorder bk. çok izli kay-
dedici 

multi-track recording bk. çok izli kayıt 
multiview video bk. çok görüntülü 

video 
multivizyon Ekranda birden fazla 

görüntünün aynı anda farklı pen-
cerelerde gösterilmesini sağlayan 
donanım.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Mes-
lek Birliği (MSG) Türkiye’de 
besteci, söz yazarı, yayımcı, aran-
jör gibi eser sahiplerinin müzik 
kullanıcılarına eserleri için kulla-
nım izni ve lisansını veren, mali 
haklarını toplayan ve telifleri eser 
sahiplerine dağıtan, 1999 yılında 
kurulan meslek birliği. 

mute 1. Ses mikserinin herhangi bir 
kanalının ya da çıkışının yayına ya 
da sahneye ulaşmasını önleyen bu-
ton. 2. Elektronik cihazlarda ya da 
uzaktan kumandalarda sesi aniden 
kesmeye yarayan buton. 

mutlu son Öykünün sonunda iyi ka-
rakterlerin kötülere karşı mücade-
leyi kazandığı; kurtulma kavuşma, 
kutlama, evlenme gibi olumlu bir 
durumla gerçekleşen son. 

mühendislik ayar menüsü Elektro-
nik donanımlarda kullanıcı ayarla-
rı dışındaki ileri seviye özel ayarlar 
ve kurulumlar menüsü, enginee-
ring setup menu.

mülakat Haber ve programda yer 
alacak konuklarla sunucu ya da 
yapımcıların gerçekleştirdiği kar-
şılıklı görüşme. 

MÜYA-BİR bk. Müzik Yapımcıları 
Birliği 

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi 
Fonogram Yapımcıları Meslek 
Birliği Türkiye’de müzik yapımcı-
larının haklarını savunmak, lisans-
lama ve korsanla mücadelede faa-
liyet göstermek, izinsiz yayınlarla 
ilgili denetimleri yürütmek, İnter-
net kullanımlarını düzenlemek, 
uluslararası pazardaki gelişmeleri 
izlemek, sektörle ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla 2000 yı-
lında kurulan meslek birliği. 

MÜYOR-BİR bk. Müzik Yorumcu-
ları Meslek Birliği 

müziğe göre kesmek mes. dili Çoklu 
kamera ile yapılan yayın ve kayıt-
larda ya da kurgu sırasında, bir gö-
rüntüden diğer görüntüye geçerken 
müziğin ölçüsü, ritmi ve vurgusu-
na ya da sözlü kısımlarına denk 
gelecek biçimde rejinin yapılması. 

müziği fona almak bk. müziği fona 
düşürmek

müziği fona çekmek bk. müziği fona 
düşürmek

müziği fona düşürmek mes. dili 
Belli bir seviyede çalmakta olan 
müzik sesinin azaltılması ve diğer 
seslerin arka planında daha az du-
yulur duruma getirilmesi, müziği 
fona almak, müziği fona çekmek. 

müziği öldürmek mes. dili Görüntü-
nün arka planında yer alan müzik 
sesinin azaltılarak, çok az duyula-
cak duruma getirilmesi. 

müzikal Öykünün ağırlıklı olarak 
müzik ve dansla anlatıldığı, genel-
likle eğlenceli ve romantik konu-
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ları ele alan, dekor ve efektleri ile 
izleyiciyi etkileyen sahne gösterisi, 
tiyatro eseri ya da sinema filmi.  

müzikal film Özel olarak bestelenen 
şarkıların yer aldığı, öykünün ko-
nuşmalardan daha çok müziklerle 
ve danslarla anlatıldığı film türü. 

MÜZİKBİR Müzik yapımcılarının 
yasal haklarını korumak için, kul-
lanım ücretlerini tahsil etmek ve 
üyelere dağıtmak amacıyla 2008 
yılında kurulan meslek birliği. 

müzikçalar Pikap, kaset, makara 
bant, walkman, CD, MD, MP3 gibi 
genellikle müzik kayıtlarını içeren 
kayıt ortamlarını çalabilen cihazla-
rın ortak adı. 

müzik çizelgesi Televizyon ve radyo 
yapımlarında yer verilen müzikle-
rin eser, besteci ve lisans sahibi ad-
ları ile sürelerinin belirtildiği liste.

müzik döşemek mes. dili bk. müzik 
yerleştirmek 

müzik kanalı Ağırlıklı olarak müzik 
yayını yapan tematik radyo ve te-
levizyon kanalı.

müzik kaydı Ses stüdyosunun yanı sıra 
açık ya da kapalı mekânlarda ger-
çekleştirilen insan ve çalgı sesleri-
nin bant, CD, hafıza kartı ya da hard 
disk gibi ortamlara kaydedilmesi. 

müzik kayıt stüdyosu Müzik kayıt-
larının gerçekleştirildiği, yalıtımlı, 
ses ile ilgili cihazların bulunduğu 
özel mekân. 

müzik kuşağı 1. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında özgün ya da 
hazır müziklerin yer aldığı, diğer 
ses kuşaklarıyla birleştirilmemiş 
ses kanalı. 2. Radyo yayıncılığın-
da tematik müziklerle arada anons 
olmadan kesintisiz biçimde belirli 
bir zaman diliminde gerçekleştiri-
len yayın türü.  

müzik prodüktörü bk. müzik ya-
pımcısı

müzik programı Müzisyen ve yo-
rumcuların konuk olarak katıldığı, 
canlı ya da banttan müzik sunum-
larına ya da video kliplere yer ve-
rilen, müzik ile ilgili düşüncelerin 
ve güncel haberlerin aktarıldığı, 
genellikle stüdyoda gerçekleştiri-
len televizyon ya da radyo progra-
mı türü.

müzik seçimi Televizyon ve radyo 
programlarında yer verilecek mü-
ziklerin tür, tarz, sanatçı ve süre 
gibi ögeler gözetilerek arşivden 
seçilmesi.  

müzik videosu bk. video klip 
Müzik Yapımcıları Birliği (MÜ-

YA-BİR) Türkiye’de müzikle 
profesyonel olarak uğraşanlar ve 
müzik yapımcılarının yasal hak-
larını korumak, korsan yayınlarla 
mücadele etmek için 2006 yılında 
kurulan meslek birliği. 

müzik yapımcısı Müzik albümünün 
yapımında idari ve mali sorumlulu-
ğu üstlenen; besteci, yorumcu, mü-
zisyen ve stüdyo arasındaki orga-
nizasyonu yöneten; müzik tarzını 
ve parçaların seçimini belirleyen; 
albümün tanıtım, satış ve telif hak-
ları gibi süreçleri yürüten; genellik-
le bir yapım şirketine bağlı olarak 
çalışan kişi, müzik prodüktörü.  

müzik yarışması Basın aracılığıyla 
kamuoyuna duyurulan, jüri ve izle-
yici önünde canlı performansların 
bireysel, topluluk ya da orkestra 
olarak sergilendiği, özgün eser ya 
da yorumların değerlendirilerek 
başarılı olanların ödül kazandığı, 
genellikle belirli bir müzik türünde 
yapılan yarışma.
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müzik yerleştirmek mes. dili Kurgu 
aşamasında ya da kurgusu biten 
televizyon ve radyo yapımlarında 
görüntü ve sesler dikkate alınarak 
istenilen noktaya ses seviyesini 
ayarlayıp müzik koymak, müzik 
döşemek. 

Müzik Yorumcuları Meslek Bir-
liği (MÜYOR-BİR) Türkiye’de 
müzik yorumcularının yasal hak-
larının takibi ve tahsilini yapmak 
üzere 2000 yılında kurulan, yo-
rumcuların büyük bir kısmını bün-
yesinde barındıran, kayıtlı müzik 
eserlerinin çoğunun da temsilcisi 
olan meslek birliği. 

MXF İngilizce açılımı material ex-
change format olan, içeriğinde 
görüntü, ses, altyazı ve etiket gibi 
verileri bir arada bulunduran pa-
ketleyici format. 
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NABA bk. Kuzey Amerika Yayıncı-
ları Kurumu 

Nagra Yayımcılıkta uzun süre maka-
ralı bant kayıt cihazının adı olarak 
kullanılan, taşınabilir profesyonel 
analog ses kayıt cihazı markası. 

naklen yayın 1. yap. Yapımcı kuruluş 
tarafından yayıncı kuruluşa iletilen 
televizyon ve radyo sinyallerinin 
eş zamanlı olarak gerçekleşen ya-
yını. 2. yap. Tarihi, yeri, akışı ve 
süresi önceden belirli olan göste-
ri, bayram, açılış töreni, konser, 
spor karşılaşması gibi önemli rejisi 
stüdyo ya da naklen yayın aracın-
dan gerçekleştirilen etkinliklerin 
aynı anda televizyon ve radyodan 
yapılan yayını.

naklen yayın aracı Donanımında ya-
pım ve yayın sistemlerinin yerleşik 
olarak bulunduğu, görüntü ve ses 
sinyallerini uplink ile uydu üzerin-
den ya da karasal iletim donanım-
larıyla yayıncı kuruluşa ilettiği, ya-
pımın canlı yayınını ya da kayde-
dilmesini sağlayan, içinde yapım 
ve yayın ekibinin görev yaptığı ve 
rejinin gerçekleştirildiği özel araç. 

NAM geçiş İngilizce açılımı non ad-
ditive mix olan, geçiş sırasında her 
iki görüntüde de kaybın daha az ve 
görüntülerin belirgin olmasını sağ-
layan geçiş.

nanometre Elektromanyetik tayf üze-
rinde görülebilir frekans aralığın-
daki milimetrenin milyonda biri 
uzunluğunda olan, dalga boyu ölç-
mede de kullanılan uzunluk birimi.

naratör bk. anlatıcı
Naturel History Unit (NHU) İngiliz 

Yayın Kurumu (BBC) bünyesinde 
doğa ve yaban hayatı belgeselleri 
üretmek üzere Bristol’de 1957 yı-
lında kurulan ve David Attenbo-
rough önderliğinde hazırlanan bü-
yük yapımlarla ünlenen birim. 

navigasyon bk. gezinme
NDF İngilizce açılımı non drop fra-

me olan, renkli NTSC sisteminde 
saniyede 30 kare yerine 29.97 kare 
kullanılması nedeni ile oluşan kare 
eksiltme tekniği.

ND filtre İngilizce açılımı natural 
density filter olan, ışığın renk sı-
caklığını değiştirmeden yalnızca 
şiddetini azaltmaya yarayan, ışık 
kaynaklarına ya da kamera objek-
tifine takılan cam ya da jel filtre, 
doğal yoğunluk filtresi, siyah filtre. 

near-coincident-pair bk. yanaşık çift
negatif film Film kamerası ve fotoğ-

raf makinesinde pozlanan, üzerin-
deki duyarkata film siyah-beyaz 
ise görüntünün koyu ve açık, film 
renkli ise zıt renkleriyle kaydedil-
diği sentetik şerit. 

negatif modülasyon Bilgi sinyalin-
deki artışın verici çıkış gücünde 
azalmaya neden olduğu modülas-
yon türü. 

negative disparity bk. ters ayrık
negative parallax bk. öne paralaks 
neon ışık İçinde neon gazı bulunan, 

değişik renk ve biçimler verilebi-
len vakumlanmış cam tüpten olu-
şan efekt ışık kaynağı. 



N

250

nesnel bakış Televizyon ve radyo ya-
pımında yer verilen konunun su-
nuş, metin ve katılımcılar aracılı-
ğıyla farklı açılardan yansıtılması, 
herhangi bir görüşün savunucusu 
ya da karşıtı olunmaması, konuya 
soğukkanlı biçimde uzaktan bakı-
labilmesi. 

nesnel çekim Olay ya da sahnenin dı-
şarıdan bir gözlemci ya da izleyici 
gözüyle gerçekleştirilen çekimi, 
nesnel kamera.

nesnel kamera bk. nesnel çekim
nesnellik Özellikle habercilik alanın-

da ya da televizyon ve radyo prog-
ramlarında olgu ve olayların ele 
alınışında dengelilik, hakkaniyet, 
yansızlık gibi temel etik ilkelerin 
gözetilmesi.

net bk. bilgisayar ağı
net atma mes. dili Kamerada görün-

tünün istenilen noktasına netlik 
ayarını yapma. 

netlik Görüntünün belirgin, hatların 
keskin ve ayrıntıların seçilebilir ol-
ması, focus. 

netlik asistanı bk. odaklayıcı 
netlik asisti bk. netlik yardımcı gös-

tergesi 
netlik bileziği bk. netlik halkası
netlik değiştirme bk. netlik kaydırma
netlik eğrisi Kamerada netlik ayarı 

yaparken lens üzerindeki doğrusal 
olmayan netlik skalası ile kamera-
dan sonsuza doğru giden netlik me-
safesi noktalarının ilişkisini göste-
ren grafiksel eğri, focus curve.

netlik eğrisi ayarı Kamera lensle-
rinde netlik ayar sisteminin netlik 
eğrisine göre kameramanın çalış-
masını kolaylaştıracak biçimde ya-
pılan ayar. 

netlik elciği Kamera lenslerdeki net-
lik kontrolünü yapmak için genel-

likle pedestal koluna takılan kablo-
lu uzaktan kumanda ünitesi, focus 
grip.

netlik göstergesi Kamera vizörlerin-
de netlik yapmayı kolaylaştıran 
uyarıcı gösterge, focus indicator.

netlik halkası Kamera lensi üzerinde 
yer alan, netlik ayarı yapabilmeyi 
sağlayan, üzerinde derecelendirme 
işaretlerinin bulunduğu halka.

netlik işareti Kamera asistanları ya 
da netlik asistanlarının farklı net-
lik noktalarını yeniden kolayca 
bulmak için netlik halkası üzerine 
koydukları işaretler, focus marks.

netlik kaçırma mes. dili Kameranın 
çerçevesi içinde net olan kişi ya da 
nesnelerin hareket etmesi nedeniy-
le netliğin sağlanamaması sonucu 
görüntü netliğinin bozulması.

netlik kapanı Görüntülenmek istenen 
nesne önceden belirlenen bir netlik 
bölgesine girdiği anda otomatik 
çekim yapan sistem, trap focus.

netlik kartı Kamera ve lenslerinin 
görüntü keskinlik değerlerinin öl-
çülmesi ve ayarlanmasında kulla-
nılan test resmi, focus pattern. 

netlik kaydırma mes. dili Görüntüde-
ki bir ögenin netliğinin bozularak, 
ön plana çıkarılmak ya da vurgu-
lanmak istenen farklı uzaklıktaki 
bir başka ögeye ayarlanması, me-
zopan, netlik değiştirme, seçmeli 
netlik. 

netlik kızağı Makro çekimler için çok 
hassas olan netlik mesafesi ayarını 
lensin netlik halkası yerine çekimi 
yapılacak nesneye yaklaşarak yap-
mak için üzerine kameranın takıl-
dığı, milimetrik hassaslıkta ileri ve 
geri kayma hareketi yapabilen me-
kanizma, makro kızağı. 
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netlik kolu mes. dili Kameranın net-
lik elciğinin takılı olduğu pedestal 
kolu. 

netlik mesafesi Kameranın netlik ya-
pılan noktaya olan uzaklığı.

netlik noktası 1. Görüntülenmek is-
tenen kişi, nesne ya da mekânın 
kamera lensinin netlik halkası üze-
rinde net olduğu mesafeyi gösteren 
nokta. 2. Lenslerin topladıkları ışı-
ğın optik düzlem üzerinde kesişti-
ği, görüntünün net olarak oluştuğu 
nokta. 3. Kamera önünden sonsuza 
gittiği varsayılan optik aks çizgisi 
üzerinde kameradaki görüntüsü 
net olan bir nesnenin bulunduğu 
nokta. 

netlik seçme konumu Kamera lens-
lerinde netliğin elle netlik halkası 
üzerinden ya da netlik elciği ile 
uzaktan yapılması için kullanılan 
özellik. 

netlik takibi Hareketli nesnelerin 
kameraya olan uzaklığının değiş-
mesi nedeniyle farklılaşan netlik 
noktalarını lensin odak uzaklığını 
değiştirerek takip edip görüntünün 
sürekli net olmasını sağlama, fol-
low focus.

netlik vurgulayıcı Kamerada yal-
nızca vizör ya da monitördeki gö-
rüntünün keskinlik ve ayrıntısını 
artırarak kameramanın netlik yap-
masını kolaylaştıran özellik, focus 
peaking, peaking.

netlik yapma Çekim sırasında ka-
mera çerçevesi içindeki ögelerin 
tamamının ya da ön plana çıkarıl-
ması istenen ögenin net olarak gö-
rüntülenmesi. 

netlik yardımcı göstergesi Kame-
ra vizöründe ve monitörde kame-
ramanın ya da netlik asistanının 

netlik yapmasını kolaylaştıran yar-
dımcı göstergeler, focus asist, net-
lik asisti.

netlik yönü anahtarı Kamera netlik 
elciğinde yapılan çevirme hareke-
tinin yönünü isteğe göre değiştire-
rek netliğin öne ya da arkaya doğru 
kaydırılmasını sağlayan anahtar.

net merkezli filtre Kamerada lens 
önüne takılan, görüntünün yalnız-
ca orta bölgesini net bırakıp köşe-
lere doğru flulaştıran efekt filtresi, 
center focus filter.

net tutar yap. Programda görev alan 
kişilere yapılan sözleşme ödemele-
rinde belirtilen brüt tutardan, gelir 
ve harç vergisi gibi kesintiler ya-
pıldıktan sonra ödenen net rakam. 

network bk. bilgisayar ağı
news groups bk. haber grupları  
newsroom bk. haber odası
news server bk. haber sunucusu
NHK bk. Japonya Yayın Kurumu 
nickelodeon 1900’lerin başında özel-

likle ABD’de film gösterimi yapı-
lan salon. 

nickname bk. takma ad
night shot bk. gece çekim konumu 
Nippon Hoso Kyokai bk. Japonya 

Yayın Kurumu 
Nit Ekran ve monitörlerin parlaklık 

değerlerini kandela ve metrekare 
(cd/m2) türünden ifade eden değer.

nodal nokta Işığın kamera lensinin 
içinde kırıldıktan sonra ışık demet-
lerinin kesişerek ters döndüğü op-
tik eksen üzerindeki nokta. 

node bk. düğüm (I)
noise bk. gürültü
noise figure bk. gürültü faktörü
noise gate bk. gürültü kapısı 
noise guard headphone bk. gürültü 

önleyicili kulaklık
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noise reduction bk. gürültü azaltma
noise suppression bk. gürültü bastırma 
noise suppressor bk. gürültü bastırıcı 
noktadan noktaya İki cihaz arasındaki 

doğrudan bağlantı, point-to-point.
noktadan noktaya bağlantı proto-

kolü Modem aracılığıyla senkron 
ve asenkron devrelerde bağlantı 
kurmayı sağlayan standart iletişim 
yöntemi, point-to-point protocol, 
PPP.

noktadan noktaya tünel protoko-
lü Modem aracılığıyla senkron ve 
asenkron devrelerle noktadan nok-
taya kurulan bağlantılar içerisinde 
sanal tünel açarak iletişim sağla-
yan protokol, PPTP.

nokta efekt Televizyon ve sinema 
yapımlarında görüntü ile seste eş 
zamanlılık sağlanarak kullanılan 
adım, çekiç vurma, kapı açma, patla-
ma gibi çok kısa süreli ses efektleri. 

noktalama mes. dili Televizyon ve si-
nema yapımının çekim, sahne, ay-
rım, bölüm gibi çeşitli parçalarını 
birbirinden ayırabilmek için kulla-
nılan kesme, zincirleme, kararma 
açılma ve bindirme gibi geçmele-
rin tümü. 

noktasal ölçüm Film, video ya da 
fotoğraf çekimlerinde doğru poz-
lama yapmak için mekân, insan, 
nesne gibi ögelerin belirli bir nok-
tasından yansıyan ışığın ölçümü.

nominal bant genişliği Bir filtrenin 
alt ve üst kesim frekansları arasın-
daki fark.

nominal empedans Normal koşullar 
altındaki bir devrenin empedansı. 

nominal gerilim Bir ürünün çalışma-
sını tanımlamak amacıyla üretici 
tarafından belirlenmiş olan gerilim.

non linear editing bk. doğrusal ol-
mayan kurgu

non-linearity Herhangi bir sistemde 
giriş ve çıkış akım ya da gerilimi-
nin orantılı olmaması. 

non-lineer bk. doğrusal olmayan 
non-lineer distorsiyon bk. doğrusal 

olmayan bozulma 
non-lineer eleman bk. doğrusal ol-

mayan eleman 
normal açılı lens İnsanın görme açı-

sı, boyut ve perspektif algısına en 
yakın görüntüyü veren 24 x 36 mm 
algılayıcı boyutu için ortalama 
45-50 mm odak uzunluğuna sahip 
lens.

normalize etme Akım, gerilim, em-
pedans gibi büyüklüklerin mate-
matiksel işlemlerinin hacmini kü-
çültmek için bir referans değere 
bölünmesi ve işlemlerin bu refe-
rans değere göre yapılması. 

normalize güç Güç hesaplamalarında 
sonuca kolay ulaşabilmek için akı-
mın etkin değerinin karesine eşit 
olan ve bir birimlik direnç kullanı-
larak hesaplanan güç. 

normal lens kam. Boyut, perspektif 
ve uzaklık olarak göze en yakın 
görüntüyü veren, herhangi bir nes-
neyi aynı noktadan insan gözüyle 
aynı büyüklüklerde gören lens.

normalleştirme Ses sinyalinin en 
yüksek tepe genliğine göre sinya-
lin geri kalan kısmının seviye den-
gesinin düzenlenmesi.

North American Broadcasters Asso-
ciation bk. Kuzey Amerika Ya-
yıncıları Kurumu 

notalayan bk. notaya alan
notan aydınlatma bk. düz aydınlatma
notasyon ver. t. Karakterlerin, sayıla-

rın ve niceliklerin önceden belirlen-
miş simgelerle gösterilme biçimi. 
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notaya alan Derleyici tarafından ya-
pılan ses kaydını tekniğe uygun 
biçimde notaya aktaran kişi, nota-
layan.

notch filtre Bir sistemin frekans tep-
kisinin küçük bir aralığında V şek-
linde zayıflatma oluşturan ve bant 
geçiren filtre. 

nötr Yüksüz, genlik olarak sıfır olan 
nokta. 

nötr iletken Şebekenin yıldız noktası-
nı kullanıcıya kadar götüren iletken. 

nötürleme 1. Elektrik üreten santral-
deki üretecin ya da trafoların yıldız 
noktasının toprağa bağlanması. 2. 
Bir etkiyi ortadan kaldırma.

NRS İngilizce açılımı noise reducti-
on system olan, daha kaliteli sin-
yal üretmek için sinyalin yüksek 
frekans tepkisini bozmadan sevi-
yesini düşürerek gürültü miktarını 
azalttıktan sonra seviyesini normal 
değere getiren elektronik sistem.

NTSC 1. İngilizce açılımı National 
Television Systems Committee olan 
ABD’de 1953 yılında renkli te-
levizyon standartlarını belirleyen 
komite. 2. Dünyada üretilen ilk 
renkli televizyon standardı.

null (I) Yayının alınamadığı, anten di-
zisinin dikey paterninde oluşan ölü 
geçiş noktası.

null (II) Yazılım dilinde sayı olmayan 
bir değişken ya da nesnenin var 
olup olmadığını karşılaştırmak için 
kullanılan değer.

null-filling Anten sisteminin dikey 
paterninde yayının alınamadığı ölü 
noktaların sinyal ile doldurulması.

NXCAM AVCHD formatı özellikle-
rini taşımasının yanı sıra bu for-
mattan farklı olarak 720p modunda 
24p, 25p ve 30p kare hızlarını des-

teklemeyen dosya tabanlı görüntü 
kayıt formatı.

Nyquist örnekleme frekansı Analog 
sinyalin örneklenerek sayısallaş-
tırılması ve sayısal sinyalden tek-
rar analog sinyal elde edilebilmesi 
için, örnekleme frekansının analog 
sinyal içindeki en yüksek frekanslı 
bileşeninin en az iki katındaki fre-
kansta seçilmesi gerekliliğini içe-
ren önerme.
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OB İngilizce açılımı outdoor broad-
cast olan, dış ortamlardan yapılan 
yayınlar ya da stüdyo dışı çekim-
ler.

objektif bk. lens 
objektif aydınlık değeri bk. bağıntılı 

açıklık 
objektif haber Doğru kaynaklardan 

elde edilmiş bilgilerle üretilen, ki-
şisel yorumdan uzak, tarafların ta-
mamının görüşlerine ve bilgisine 
yer verilerek hazırlanan haber. 

obtüratör bk. örtücü   
OB van bk. naklen yayın aracı
odak bölünmesi kam. Kameraya 

farklı mesafelerdeki iki kişi, nes-
ne ya da mekânın ikisinin de net 
olması için odaklamanın alan de-
rinliği içinde ortalama bir noktaya 
yapılması. 

odak derinliği kam. Lenslerde optik 
eksen üzerindeki mutlak odak nok-
tasının önünde ve ardındaki ka-
bul edilebilir netlik mesafelerinin 
oluşturduğu toplam alan, depth of 
focus.

odak düzlemi kam. Lensin oluşturdu-
ğu görüntünün optik aks üzerinde 
odaklandığı, aksı dik kesen sanal 
düzlem, focal plane. 

odak grup yöntemi ile. Bir grup bi-
reyin, bir moderatör eşliğinde, be-
lirli bir konuyu sistematik biçimde 

tartışmasına dayanan niteliksel bir 
araştırma türü. 

odak kümesi kam. Işınların bir lens-
ten geçtikten sonra odaklandıkları 
farklı noktaların oluşturduğu kü-
çük bölge, focal cloud.

odaklama (I) 1. Kameradaki görün-
tünün belirli bir noktaya ya da 
uzaklığa netlenmesi. 2. Kameranın 
mekândaki belirli bir yere, noktaya 
ya da ögeye yöneltilerek çerçeve-
den çıkarılmadan izlenmesi ya da 
çekiminin yapılması. 

odaklama (II) Işınları ya da elektro-
manyetik sinyalleri bir noktaya yo-
ğunlaştırma. 

odaklayıcı kam. Kişilerin ya da nes-
nelerin konumlarına ve yer deği-
şikliklerine göre netlik mesafesini 
ölçerek ya da provada ayar yapa-
rak bulan, netlik noktalarını net-
lik halkasına işaretleyerek çekim 
sırasında takip eden ve netliğinin 
devamlılığını sağlayan kişi, focus 
puller, follow focus asistant, netlik 
asistanı.

odak noktası (I) yap. Bir yapımın yo-
ğunlaştığı konu, alan, tema ya da 
kişi. 

odak noktası (II) 1. kam. Işınların bir 
lensten geçerek optik düzlem üze-
rinde kesiştiği nokta. 2. Nesneden 
yansıyarak gelen ışınların bir lens-
ten geçerek optik düzlem üzerinde 
görüntüyü net olarak oluşturduğu 
yer. 3. Kameranın çerçevesi için-
de netlik, ışık, renk ve hareket gibi 
ögelerle vurgulanan bölge. 

odak ötesi nokta Ötesindeki tüm nes-
nelerin kabul edilebilir netlikte ol-
duğu, sonsuza netlenmiş kameraya 
en yakın olan nokta. 

odak ötesi uzaklık 1. En geniş alan 
derinliği elde edebilmek için odak-
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lama yapılması gereken nokta ile 
kamera arasındaki uzaklık, hiper-
fokal mesafe. 2. Sonsuza netlenmiş 
bir kamera ile netliğin başladığı 
nokta arasında, lens odak uzunlu-
ğuna ve seçilen diyaframa göre de-
ğişen uzaklık.

odak uzaklığı 1. Odak noktası ile len-
sin optik merkezi arasındaki me-
safe. 2. Lenslerin görüş açılarını 
ifade eden değer.

odd line bk. tek satır 
odisyon bk. seçme 
OEM bk. kutusuz ürün
off air Yayın aracında ya da stüdyosun-

da antenden alınan ve demod olarak 
da bilinen logolu yayın dönüşü.

off air lambası Stüdyoda prova sıra-
sında aydınlanan ve üzerinde “off 
air” ifadesi bulunan yeşil lamba.

offline (I) Sayısal video kurgu sistem-
lerinde görüntü ya da sesin yalnız-
ca veri bilgileriyle yer alması.

offline (II) bk. çevrim dışı
offline kurgu bk. ön kurgu 
offset anten Parabolik çanak anten-

lere göre ufuk açısına daha dik 
bakan, özellikle kış aylarında çok 
daha az kar tutan ve reflektör yüze-
yi düzlemsel olan elips şeklindeki 
anten. 

off-set çanak anten Odak noktası 
merkez eksen üzerinde olmayan 
anten. 

off the record bk. kayıt dışı 
off-tube Televizyon ve radyo kuruluş-

larında bir ya da iki kişinin ses kay-
dının yapılabilmesini sağlayan kü-
çük boyutlu seslendirme stüdyosu. 

off tube bk. ses kayıt odası
ofsayt kamerası Futbol maçların-

da topu ayağından çıkaran hücum 
oyuncusu ile savunmanın en geri-

sindeki oyuncuyu aynı kare içinde 
görüntüleyerek, pozisyonun ofsayt 
olup olmadığını belirlemeye yar-
dımcı olan kamera.

ohm Akıma gösterilen direnç birimi. 
ohmmetre Elektriksel direnci ölçmek 

için kullanılan pilli düzenek.
OIS bk. optik görüntü sabitleyici
oksidasyon Diskteki yansıtıcı alü-

minyum tabakanın ve bunu plastik 
yüzeye tutturan yapıştırıcının kim-
yasal tepkimeye girmesi gibi elekt-
ronların bir atom ya da molekülden 
ayrılmasına neden olan bozulma.

oktav Üst kesim frekansı alt kesim 
frekansının iki katı, 2:1 oranında 
olan herhangi iki frekans arasında-
ki fark.

oktav filtresi Karmaşık ses ve gürül-
tülerin enerjilerini analiz etmede 
kullanılan süzgeç topluluğu.

oktet 8 bitten oluşan bit topluluğu.
okuma mes. dili Kaydedilmiş bir bil-

giyi izlemek ya da dinlemek için 
yapılan işlem.

okuma kafası Manyetik bant ka-
yıtlarını okuyan cihazlarda bulu-
nan, bant üzerine manyetik olarak 
kaydedilmiş ses sinyalini elektrik 
enerjisine çeviren birim.

okuma provası Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında ya da sah-
ne sanatlarında yapımcı, yönet-
men, yönetim grubu, dramaturg 
ve oyuncuların bir araya geldiği; 
metin okuma, dramaturjik açıdan 
değerlendirme, rolün açılımı, rol 
değişikliği ya da metnin yapısıyla 
ilgili düzenlemelerin yapıldığı ön 
çalışma. 

okur Yazılı, görsel ya da işitsel her 
türlü medya içeriğinin alıcısı, alım-
layıcısı ya da iletiyi çözen, anlam 
üreten birey. 
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okuyucu Görüntü, ses ve verileri ken-
di üzerindeki ünitelerden ya da ya-
yın materyalinden okuyan aygıt. 

olay 1. Toplumun ilgisini çeken ya da 
ilgi çekeceği düşünülen, bu nedenle 
televizyon ve radyo programına da 
ele alınan durum ya da konu. 2. Ha-
ber olmaya aday olabilecek durum.

olaydan kopmak mes. dili Televiz-
yon ve radyo yapımının içeriğinde 
yer alan görüntü, ses, metin ve su-
nuş gibi ögelerin konu ve iletiden 
uzaklaşması nedeniyle asıl konuyu 
derin biçimde yeterince işleyeme-
mek. 

olay yerine bağlanmak Yayının ger-
çekleştirildiği stüdyodan, olayın 
geçtiği yerle ve gelişmeleri aktara-
cak kişiyle görüntülü ve sesli bağ-
lantının canlı olarak kurulması. 

OLED ekran Katmanları organik 
molekül ya da polimer bazlı mater-
yallerden oluşan ve pikselleri arka 
ışığa gerek duymadan kendi ışığı 
ile aydınlanan ekran, organik LED 
ekran.

oluk olayı Atmosferdeki oluşumlar-
dan dolayı geçici olarak elektro-
manyetik dalgaların çok uzun me-
safeler kat edebilmesi. 

ombudsman bk. kamu denetçisi 
omik direnç Doğru akım direnci.
omik kayıp Dirençlerin sebep olduğu 

güç kaybı.
omnidirectional mikrofon bk. tüm-

yönlü mikrofon
Omnimax Imax sinema sistemleri 

için geliştirilen izleyicilerin küre 
biçiminde bir salonda otudukla-
rı ve görüntünün iç yüzeyindeki 
kubbeye yansıtıldığı özel gösterim 
salonu. 

OMT İngilizce açılımı orthomode 
transducer olan, uplink sisteminde 

dalga kılavuzu ile anten arasında 
kullanılan ve bir kutuptan yayın 
çıkışını ileten, dik olan diğer ku-
tuptan dönüş sinyalini alan yüksek 
frekanslı dalga bağlantı elemanı.

omurga Büyük veri kapasitesine sahip 
bir ağ üzerindeki temel geçiş yolla-
rını oluşturan yüksek hızlı hat ve 
ağı besleyen seri bağlantıların oluş-
turduğu ulusal ya da uluslararası 
yapı, backbone, İnternet omurgası. 

omurga sorusu  Televizyon programı 
içeriğinin temeli olan, öyküdeki 
karakterlerin yolculuğu sırasında 
çözümlenmeye çalışılan ana soru 
ya da sorun.  

omuz askısı Kameranın omuza asıla-
rak rahat taşınabilmesi için kame-
raya takılan askı.

omuzda çekim mes. dili Anlatım dili 
gereği görüntüye hareketlilik ka-
zandırmak, öznel bir bakış açısı 
sunmak ya da hızlı hareket etmek 
ve kullanım kolaylığı sağlamak 
amacıyla kameramanın, kamera 
destekleme sistemi kullanmadan 
kol ve el desteğiyle omuzunda ger-
çekleştirdiği çekim.

omuz kamera mes. dili Omuz üzerin-
de çekim yapmayı sağlayan taşına-
bilir kamera. 

omuz plan İnsanın baş ve omuz böl-
gesinin görüntülendiği, yüz hatları 
ve duyguların daha belirgin biçim-
de yansıtıldığı çekim ölçeği. 

omuz yastığı Omuz kamerası kul-
lanırken kameramanın omuzuna 
gelen, kameranın alt kısmında yer 
alan yumuşak dokulu bölüm. 

on air anahtarı Provadan canlı yayı-
na geçerken yeşil lambayı söndü-
ren ve kırmızı “on air” lambasını 
yakan anahtar.
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on air lambası Stüdyoda canlı yayın 
ya da kayıt sırasında aydınlanan ve 
üzerinde “on air” ifadesi bulunan 
kırmızı lamba.

online (I) Sayısal video kurgu sistem-
lerinde görüntü ya da sesin kurgu-
da kullanılmaya hazır hâli.

online (II) bk. çevrim içi
online kurgu Televizyon ve sinema 

yapımının görüntü ve sesleriyle 
kurgusuna son biçiminin verilmesi. 

on-off keying bk. aç kapat anahtarlama 
on screeen display bk. ekran göstergesi 
opak Herhangi bir rengin normal to-

nuna göre daha parlak ve homojen 
olma durumu.

open circuit bk. açık devre 
open circuit empedance bk. açık dev-

re empedansı
OpenGL İngilizce açılımı open grap-

hics library olan, grafik ögeler 
oluşturmaya yarayan açık yazılım 
kütüphanesi.

OpenGL ES İngilizce açılımı Open 
GL for embedded systems olan, 
mobil cihazlar ya da gömülü sis-
temler üzerinde çalışan iki boyutlu 
ya da üç boyutlu grafikleri dona-
nım hızlandırması kullanarak çi-
zen uygulama arayüzü programla-
ma biçimi.

open systems interconnection bk. 
açık sistem ara bağlantısı 

operasyonel yükselteç Faz değiştir-
me, türev, integral ve toplama gibi 
pek çok matematiksel işlemin ya-
pılmasında kullanılan kuvvetlendi-
rici.

operatör Kamera, ses, ışık ve diğer 
teknik ekipmanları ve cihazları us-
talıkla kullanan kişi.

optical image stabilizer bk. optik gö-
rüntü sabitleyici

optik aks çizgisi Lensin optik merke-
zinden çıkarak öne ve arkaya doğ-
ru sonsuza gittiği varsayılan sanal 
çizgi.

optik görüntü sabitleyici Çekim sıra-
sında kamera görüntüsünde oluşan 
titremeleri engelleyen optik sis-
tem, OIS, optical image stabilizer. 

optik görüş Verici ve alıcı antenleri 
arasında herhangi bir engelin bu-
lunmadığı doğrudan görüş. 

optik iletişim Sinyali taşımak için 
elektrik akımı yerine ışığın kulla-
nılarak kısa mesafelerde IR sinyal-
leriyle ve optik okuyucu kafalarla, 
uzun mesafelerde ise fiber hatlarla 
yapılan sinyal haberleşmesi. 

optik kaydırma bk. optik zoom 
optik kayıt Görüntü ve ses verilerinin 

lazer gibi ışık kaynakları ve ışığa 
duyarlı kimyasal katmanlarla oluş-
turulan disk ortamına kaydedilme-
si tekniği.

optik ses Film şeridinin görüntü çer-
çevesi dışında kalan bölümlerine 
optik teknoloji kullanılarak ışıkla 
kaydedilmiş ses sinyali.

optik ses kablosu Işığı iletme özelliği 
olan fiber optik kablolarla iki kanal 
sayısal ses ya da kodlanmış sur-
round ses taşımaya olanak veren 
kablo türü, toslink.

optik spektrum Bir kaynaktan ya-
yımlanan ve frekans bileşenlerine 
ayrılmış, görülebilen ışıma aralığı.

optik transmisyon Verici ve alıcı an-
tenleri arasında doğrudan görüş çiz-
gisi üzerinden yapılan transmisyon.

optik ufuk 1. Gözle görülebilen en 
uzak mesafe. 2. Verici sistemlerin-
de elektromanyetik dalganın doğ-
rudan olarak gidebildiği en uzak 
mesafe. 
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optik vizör Kameralarda yansıtmalı 
optik bir düzenekle yalnızca lens-
ten gelen görüntüyü gösteren vizör.

optik zaman alan refraktörü Fiber 
optik kablonun karakteristikleri-
ni saptayarak iletime uygun olup 
olmadığını belirleyen yöntem, 
OTDR. 

optik zoom Lenslerde odak uzaklığı-
nın değiştirilmesiyle görüntünün 
yaklaştırılıp uzaklaştırılması, optik 
kaydırma.

optimum yük Kaynaktan yüke mak-
simum güç transferi sağlayacak 
yük empedansının değeri. 

organik görüntü Optik sistemi, fil-
min şeridinin renk, kontrast, gren 
gibi yapısal özellikleri nedeniyle 
film kamerasının elektronik kame-
raya göre daha doğal ve sıcak olan 
görüntüsü.

organik LED ekran bk. OLED ekran
orijinal negatif film Film kamerasın-

da pozlanan ve yapım sonrası iş-
lemler için esas alınan negatif film. 

orkestra Çok sayıda çalgı için ya-
zılmış müzik parçalarını seslen-
dirmek üzere şef yönetiminde bir 
araya gelen müzisyenler topluluğu.

orta dalga ver. t. 550-1500 kHz ban-
dını kapsayan frekans aralığı. 

orta dalga anten ver. t. Çeyrek dal-
ga boyunda 550-1500 kHz frekans 
aralığında kullanılan, yüzey dalga-
sı üretecek biçimde zemin üzerine 
dik yerleştirilen ve tabandan besle-
nen anten.

orta frekanslar ver. t. Ses frekans 
spektrumunda yaklaşık 300 Hz ile 
5 kHz aralığındaki frekanslar. 

orta genel plan İnsan, hayvan ya da 
nesnelerin bulunduğu mekânların 
tamamıyla değil, yalnızca bir bölü-
mü ile birlikte görüntülendiği, ge-

nellikle 3 ile 4 kişilik küçük grup-
ların çekiminde kullanılan ölçek. 

ortak arayüz Elektronik ortamdaki 
sistemlerde değişik koşullu erişim 
sistemlerine uyum sağlayabilmek 
üzere standartlaştırılmış donanım ya 
da yazılım, common interface (CI)

ortak kamera ayarı Sistem kamera-
larının teknik standartlara uygun 
ve kendi aralarında uyumlu çalışa-
bilmesi için hepsinin birlikte ayar-
lanması, camera line up.

ortak yapımcı Sinema, televizyon, 
radyo ya da sahne ve gösteri sa-
natlarında bir yapımla ilgili hak 
ve yükümlülüklerin tamamı ya da 
karşılıklı belirlenmiş bir kısmını 
yapımın diğer ortağı ya da ortakla-
rı ile gerçekleştiren kişi ya da tüzel 
kişi. 

ortak yayın 1. Birden fazla yayın 
kuruluşu tarafından aynı yayının 
eş zamanlı yayımlanması. 2. Bir 
yayın kuruluşuna bağlı farklı tele-
vizyon kanallarında aynı yayının 
eş zamanlı yayımlanması. 3. Bir 
yayının televizyon, radyo ve ağ or-
tamı üzerinden eş zamanlı gerçek-
leştirilmesi. 

ortalama Resim masasında ayarları 
değiştirilen görüntünün yeniden te-
mel ayarlarına getirilmesi, center.

ortalama güç Antene verilen gücün 
bir periyot boyunca ölçülen orta-
laması.

ortalama izleme süresi İzleyicilerin 
belirli bir zaman diliminde bir te-
levizyon kanalında izlediği prog-
ramların ortalama süresi, ATS.

ortam İletken, manyetik ve dielektrik 
özelliklere sahip alan.

ortam gürültüsü Ses kaydının yapıl-
dığı ortamda bulunan araç, insan 
ve cihaz gibi kaynakların yol açtığı 
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istenmeyen seslerin tümü, ambient 
noise. 

ortamın hız faktörü Elektromanyetik 
dalganın hattaki yayılma hızının 
boşluktaki yayılma hızına oranı. 

ortam sesi Çekimin gerçekleştirildiği 
açık ya da kapalı mekânda bulunan 
doğal ve yapay seslerin tümü.  

ortam sesi kaydı Televizyon ve si-
nema yapımlarında çekim sonrası 
aşamada kullanılmak üzere kapalı 
ya da açık çekim mekânındaki ses-
lerin kaydedilmesi. 

ortostereo Çifteli üç boyutlu bir yapı-
mın çekim, kurgu, yayın ve izleme 
koşullarının üç boyutlu görme al-
gısına en uygun biçimde eşleştiği 
durum. 

OSD bk. ekran göstergesi 

OSI bk. open systems interconnection

osilasyon Akortlu bir devre aracılı-
ğıyla salınımlı ve titreşimli bir sin-
yalin elde edilmesi. 

osilasyon frekansı Akort devresinde-
ki kapasite ve self elemanları tara-
fından değeri belirlenen frekans.

osilatör Pozitif geri besleme prensi-
biyle çalışan, sabit genlikli ve pe-
riyodik yapılı dalga şekilleri üreten 
elektronik devre. 

osiloskop Yatayda zaman, dikeyde 
genlik olacak biçimde bir sinyalin 
dalga şeklini grafik hâlinde göste-
ren; periyot, frekans, gerilim gibi 
değerleri ölçebilen cihaz.

OTDR bk. optik zaman alan refrak-
törü 

otobiyografik belgesel Genellikle 
sinema ve belgesel yönetmeninin 
kendi hayatını konu aldığı ya da 
kendi hayatından yola çıkarak öy-
küyü oluşturduğu, kişisel yaşamını 
ve sanatsal görüşlerini doğrudan 
sergileyebildiği belgesel.  

otobiyografik film bk. özyaşam filmi
otomatik ayar Radyo, televizyon ve 

uydudan yapılan yayın kanallarını 
otomatik olarak seçen, rısalayan ve 
ayarlayan düzenek. 

otomatik bas kontrolü Bas seslerin or-
talama bir seviyede sabit tutulması.

otomatik beyaz ayarı Kameranın 
ürettiği görüntü sinyalinde beyaz 
seviyesi temel alınarak kamera 
kontrol ünitesi üzerinden kullanıcı 
kontrolünde yapılan otomatik be-
yaz görüntü ayarı, auto white ba-
lance, AWB. 

otomatik diyafram Işık düzeyinin 
değişmesini algılayıp diyaframı 
açarak ya da kısarak kameranın 
pozlama dengesini otomatik olarak 
sağlayan sistem, auto iris. 

otomatik faz kontrolü Elektronik 
sistemde birbirinden farklı iki kay-
nağın frekans kontrolü için sinyal 
üretme, APC, automatic phase 
control.

otomatik frekans kontrol devresi 
Belirlenen frekans aralığında taşı-
yıcı frekansın sabit kalmasını sağ-
layan devre.

otomatik kazanç kontrolü 1. Elekt-
ronik devrelerde geri besleme sin-
yallerine göre devrenin girişindeki 
sinyal seviyesinin otomatik olarak 
ayarlanması. 2. Alıcıya gelen giriş 
sinyalinin değişmesi hâlinde çıkış 
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gücünün sabit tutulması, AGC, au-
tomatic gain control.

otomatik kazanç kontrolü Mikro-
fon amfisinden gelen ses sinyalini 
belirli seviye aralığında tutmak 
için önyükselteç kazanç kontrolü-
nü otomatik olarak yapan devre, 
AGC, automatic gain control.

otomatik kontrol 1. Sistemin çıkıştan 
alınan geri besleme sinyaliyle kont-
rol altında tutulması. 2. Kumanda 
anahtarlarının doğru sıra ve süre-
lerde otomatik olarak çalıştırılması.

otomatik mikser Konferans, açık otu-
rum gibi birden fazla konuşmacı 
mikrofonunun bulunduğu ortam-
larda, konuşmacıların ses düzey-
lerine göre ayarlanarak operatöre 
gerek kalmadan konuşma yapan 
kişinin mikrofon kanalını otomatik 
olarak açıp kapatabilen ses masası.

otomatik netleme Görüntünün netlik 
ayarını lens ya da kameranın oto-
matik olarak yaptığı sistem, AF, 
auto focus. 

otomatik pozlama Çekim için ge-
reken ayarlara gerek duyulmayan 
durumlarda kullanılan, diyafram 
ve örtücü ayarlarının kamera ta-
rafından otomatik olarak yapıldı-
ğı çekim konumu, AE, automatic 
exposure. 

otomatik reji Çok kameralı televiz-
yon yapımlarının rejisinde kullanı-
lan, önceden belirlenen noktalara, 
müzikteki ölçü ve vuruşlara göre 
kameralar arasında geçişi otomatik 
olarak sağlayan, resim masası ile eş-
güdümlü çalışan yardımcı yazılım. 

otomatik seviye ayarı 1. Çevre ko-
şullarının sebep olduğu alıcıdaki 
sinyal niteliğinin kabul edilebi-
lecek sınırların dışına çıkmasını 

önleme ve alış seviyesini otomatik 
olarak belirli sınırlar içinde tutma. 
2. Vericilerde oluşan arızalar nede-
niyle çıkış seviyesini arızanın türü-
ne uygun biçimde otomatik olarak 
düzenleme. 

otomatik siyah ayarı Kameranın 
ürettiği görüntü sinyalinde siyah 
seviyesi temel alınarak kamera 
kontrol ünitesi üzerinden kullanı-
cı kontrolünde yapılan otomatik 
siyah görüntü ayarı, ABB, auto  
black balance. 

otosansür Yayıncı kuruluşun herhan-
gi bir denetim birimince denetlen-
meden, yapımda görev alanların 
yasal sorun oluşturacağını ya da 
sakıncalı bulunacağını varsaydık-
ları konularda kendi kendilerine 
uyguladıkları öz denetim. 

OTR İngilizce açılımı one touch re-
cording olan, konvansiyonel kayıt 
sistemlerinde kayda girmek için 
okuma ve kayıt tuşlarına aynı anda 
basılmasını gerektirmeyen, tek 
tuşla kayda girebilmeyi sağlayan 
yapı. 

out Kurgu sırasında kullanılacak gö-
rüntü ya da sesin belirlenen bitiş 
noktası, mark out. 

outbox bk. giden kutusu 
outdoor LED ekran Televizyon ve 

sahne gösterilerinde dış mekânlar 
için özel olarak üretilen LED ekran. 

outdoor reklam bk. açık hava reklamı
outies bk. öne paralaks 
over crank bk. yüksek kare çekim 
overdubbing Önceden kanallara kay-

dedilmiş sesler referans alınarak 
kaydın herhangi bir bölümüne ya 
da bir başka kanala yeni ses kaydı-
nın eklenmesi. 

overexpose bk. aşırı pozlama
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overload bk. aşırı yükleme
over modulation bk. aşırı modülasyon
overscan Ekranda görüntünün büyü-

tülmesi sonucu bazı satırlarının 
görünmemesi. 

oyun 1. Tiyatro gösterisi, temsil. 2. 
yap. Oyuncuların sahnede, kame-
ra önünde ya da mikrofon başın-
da rollerine uygun olarak gerçek-
leştirdikleri performans. 3. yap. 
İcra edilmek üzere yazılan tiyatro, 
radyo ve televizyon oyunu gibi 
diyaloglu dramatik metin. 4. yap. 
Çekim setinde kameranın kayda 
başlamasından sonra oyuncuların 
harekete geçmesi için yönetmenin 
verdiği sesli komut. 

oyuncu Televizyon, radyo, sinema ve 
sahne sanatlarında rolünü oyuncu-
luk sanatına göre yorumlayan, öy-
küdeki karakterin kimliğine bürü-
nerek canlandıran kişi.

oyuncu kaprisi Televizyon ve sinema 
yapımlarında görev alan oyuncula-
rın çekim koşulları, ücret, çalışma 
şartları gibi nedenleri gerekçe gös-
tererek setteki çalışmayı güçleşti-
ren davranışları sergilemesi. 

oyuncu koçu Oyuncunun zihinsel ve 
fiziksel olarak rolüne hazırlanma-
sına yardımcı olan, rolün gerek-
tirdiği performansın sergilenmesi 
için oyuncuyu farklı tekniklerle 
çalıştıran, çekim setinde oyuncu-
nun rolünü en üst düzeyde sergi-
lemesine katkı sağlayan genellikle 
deneyimli oyuncu, eğitmen ya da 
mentör. 

oyuncu seçimi Senaryodaki belirli 
rollere en uygun oyuncuyu bulmak 
amacıyla yapımcı, yönetmen, kast 
direktörü tarafından yüz yüze gö-
rüşmeyle genellikle kamera kaydı 

da yapılarak gerçekleştirilen seçme 
işlemi. 

oyuncu yönetimi Yönetmenin kişisel 
yaklaşımına ve sanatsal tavrına, 
bağlı bulunduğu ekole ya da disip-
line göre, oyuncu ile sette ve set 
dışında kurduğu iletişim sayesinde 
çekimlerde istediği verimi almaya 
yönelik çabaların ve yönlendirme-
lerin tümü.  

oyun içi reklam bk. uygulama içi 
reklam

oyun konsolu Sayısal ortamda hazır-
lanmış oyunları oynamak için ta-
sarlanan, televizyona ya da ekrana 
bağlanarak özel kumanda, kamera 
ve hareket algılayıcı aracılığıyla 
kullanılan elektronik aygıt.

oyunlaştırma Edebiyat eserlerinin 
ve diğer yazınsal metinlerin uygun 
teknikler kullanılarak tiyatro, rad-
yo ve televizyon oyununa dönüştü-
rülmesi. 

oyun verme mes. dili Televizyon ve 
sinemada bir oyuncunun yakın 
plan çekimleri yapılırken bir baş-
ka oyuncu ya da görevlinin kamera 
tarafından görüntülenmeden söz, 
mimik ve jestlerle oyuna katılarak 
kamera önündeki oyuncunun rol 
yapmasına yardımcı olması. 
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ödeme yap. Televizyon ve radyo ya-
pımlarında görev alan kişilerin 
edimlerini yerine getirdikten sonra 
sözleşmelerindeki bedel temel alı-
narak gerçekleştirilen para ödemesi.

ödenek yap. Yapımcı ve yayıncı ku-
ruluşun bir yapım için genel bütçe-
sinden ayırdığı parasal pay. 

ödül Televizyon ve radyoda yayımla-
nan yarışma programlarında, bilgi 
ve beceri sınamasında başarılı olan 
yarışmacı ya da katılımcıların elde 
ettikleri maddi ya da aynî kazanç. 

ölçek ekonomileri ile. Medya ya da 
diğer endüstrilerde, üretim mali-
yetlerinin uzun dönemde kitlesel 
üretimin arttırılması yoluyla azal-
tılması. 

ölü alan mes. dili Kamera çerçevesi-
nin dışında kalan, çekimde yer al-
mayacağı için herhangi bir set ve 
ışık tasarımının ya da çevre düzen-
lemesinin gerekmediği alan.

ölü hücre bk. ölü piksel
ölü nokta bk. kör nokta 
ölü oda mes.dili Ses yansımasının sı-

fır olduğu, mimari ve mühendislik 
açısından özel olarak tasarlanmış, 
genellikle radyo draması kayıtla-
rında, uzay ya da düş sahnesi gibi 
özel bir etki yaratılmak istenen du-
rumlarda kullanılan özel stüdyo, 
sağır oda.

ölü piksel Kamera görüntü algılayıcı-
larında ya da ekran ve monitörlerde 
fabrika aşamasında ya da sonradan 
ortaya çıkan teknik bir sorun nede-
niyle görüntü üretme işlevini yitir-
miş aktif olmayan görüntü hücresi, 
defected pixel, ölü hücre,

ön araştırma Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında program 
ekibi tarafından çekim öncesi ger-
çekleştirilen mekân araştırması; 
katılımcı, danışman ve uzmanlarla 
görüşme; görsel, işitsel ve yazılı 
kaynakları derleme, teknik metin 
oluşturma gibi çalışmaların tümü.  

ön ayar Cihazların hafızasında yer-
leşik olarak bulunan ve kullanıcı 
tarafından istenildiği biçimde de-
ğiştirilebilen ayarlar dizisi, preset.

ön ayar sıfırlama Ön ayarı yeniden dü-
zenlemek için çalışılmakta olan uy-
gulamadan çıkmak, preset release.

ön bellek Bilgisayarda geçici dosya-
ların sabit diskte kaydedildiği yer, 
cache.

öncelikleme Komut dizileri ile çalı-
şan çoklu görev yürütme yetene-
ğine sahip bir elektronik sistemde, 
komut görevleri yerine getirilirken 
önceliği yüksek olan işlemi belirle-
yen algoritma.

öncü reklam bk. meraklandırıcı 
reklam 

önden aydınlatma Işık kaynağının 
kameranın bulunduğu açıdan ko-
nunun üzerine yönlendirilmesiyle 
yapılan uygulama. 

ön dinleme Mikser kanallarındaki 
seslerin kayda ya da çıkışa veril-
meden mikser üzerindeki hopar-
lörden ya da ana monitörlerden 
kontrol amacıyla dinlenmesini 
sağlayan sistem, PFL, prefeader 
listening.
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önemli haber Siyasi, ekonomik ve 
sosyal hayatı doğrudan etkileyen, 
önemli bir gelişime ya da değişime 
yol açabilecek olayı ele alan haber. 

önemli olaylar Toplum için büyük 
önem taşıdığı için ülkenin gene-
line ücretsiz ve şifresiz yayın ya-
pan kuruluş tarafından canlı olarak 
gerçekleştirilen ya da içeriği de-
ğiştirilmeden banttan yayınlanan, 
yayın hakları tek bir yayın kurulu-
şuna ait toplumsal, kültürel, sportif 
gibi olaylar. 

öne paralaks Çifteli üç boyutlu gö-
rüntüleri izlerken nesnelerin perde 
ya da ekrandan izleyiciye doğru çı-
kıyormuş etkisi vermesi, negative 
parallax.

öneri değerlendirme komisyonu 
TRT’de kurum içi ya da dışı, özgün 
ya da sipariş program önerilerini 
tür, konu, amaç, içerik, özgünlük, 
bütçe ve prodüksiyon olanakları 
gibi ölçütlere göre değerlendiren, 
genellikle üç ya da daha fazla üye-
den oluşan kurul.

öneri dosyası yap. Yapımın adı, ko-
nusu, amacı, içeriği, bütçesi ve ya-
pımda görev alanların listesi gibi 
başlıklara ilişkin bilgilerin yer al-
dığı yayıncı ve yapımcı kuruluşa 
sunulan proje dosyası. 

ön gerilim Giriş sinyali yokken bir 
yarı iletkenin ya da yarı iletken 
devrenin çalışma noktasını belirle-
yen gerilim.

öngörülmeyen gider yap. Yapım 
bütçesinde yer alan harcama ka-
lemlerinden herhangi birine uygun 
olmayan harcamaların gerçekleşti-
rilebilmesi için, bütçenin toplamı 
esas alınarak genellikle % 5-7 ara-
sında makul bir oranda belirlenen 
bütçe kalemi.  

ön gösterim Sinema ve televizyon 
yapımlarının dağıtımı gerçekleşti-
rilmeden önce içerik, uzunluk gibi 
konularda geri bildirim almak ve 
kurguya son hâlini vermek ama-
cıyla farklı kesimlerden oluşan iz-
leyiciye yönelik gösterim. 

ön grup Konser verecek topluluktan 
önce sahneye çıkan, izleyiciyi asıl 
performansa hazırlayarak tansiyo-
nu artıran, ses sisteminde son ayar-
ların yapılmasına da olanak sağla-
yan topluluk.

ön izleme 1. mes. dili Stüdyo prog-
ramlarında yayına verilecek görün-
tünün önceden kontrol amacıyla 
izlenmesi, preview. 2. Gerçekleş-
tirilen çekimleri kurgu öncesinde 
teknik olarak kontrol etmek, not al-
mak ya da metin oluşturmak ama-
cıyla izlemek. 3. Televizyon dizi-
sinin önemli bir sahnesinin iki üç 
dakikalık bölümünün özgün kur-
gusu ile birlikte tanıtım amacıyla 
gösterilmesi. 

ön izleme monitörü Yapımların reji-
sinde görüntülerin kayıt ya da ya-
yın çıkışına seçilmeden önce hazır-
lık katından izlenmesini sağlayan 
monitör, preview monitör, PVW.

ön kurgu Televizyon ve sinema ya-
pımının ham görüntülerinin düşük 
çözünürlüklü kopyalarının kullanı-
larak kabaca ilk kurgusunun ger-
çekleştirilmesi, offline kurgu. 

ön plan elemanı bk. derinlik elemanı
ön proje Bir televizyon seti tasarımı-

nın üzerinde değişiklik yapılacak 
ilk ya da başlangıç düzeyindeki bi-
çimi, avan proje. 

ön seçici kurul Film ve belgesel fes-
tivaline başvuran yapımların ilk tur 
elemesini yapan, yarışma ve göste-
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rime katılacak yapımları seçen, or-
ganizasyonu gerçekleştiren kurum 
ve sinema sektörü temsilcilerinden 
oluşan kurul. 

ön vurgu Verici üzerinden geçen sin-
yaldeki tiz frekansları kuvvetlendi-
ren devre.

önyükselteç Düşük seviyedeki gerilim 
sinyallerini sürücü ya da güç kuv-
vetlendirici katı için elverişli sevi-
yeye getiren ve buruşması düşük 
olan yükselteç, pre-amplifikatör.

örnekleme 1. İşlenecek veriden belir-
li aralıklarla değer alma, sampling. 
2. Bir sinyalin belirli zamanlardaki 
değerlerinden örnek alma. 

örnekleme frekansı Analog ses sin-
yalinin sayısal ses sinyaline dö-
nüştürülmesinde saniyede kaç defa 
örnekleme yapılacağını frekans 
cinsinden gösteren değer, sampling 
frequency.

örnekleme hızı Analog sinyali sayı-
sal sinyale çevirirken sinyalden bir 
saniyede alınan örnek sayısı. 

örnekleme teoremi Örnekleme hızı-
nın, bilgi sinyalindeki maksimum 
frekansının en az iki katı olması 
gerektiğini belirten teorem.

örtücü Film kamerası ya da fotoğraf 
makinesinde lensten geçen ışığın 
filmin pozlanması ya da görüntü 
algılayıcısına ulaşması için geçtiği 
açılır kapanır mekanik perde siste-
mi, obtüratör, shutter.

örtücü açısı Film kameralarında dö-
ner disk örtücünün merkezden 
kenarlara doğru oluşturduğu ve 
istenen pozlama süresi için değiş-
tirilebilen açı.

örtücü hızı 1. Televizyon ve sinema 
kameralarının bir saniyede oluş-
turduğu görüntü karesi sayısının 

seçimiyle belirlenen her bir kare-
nin oluşma süresi, shutter speed. 
2. Fotoğraf makinesinde filmin 
pozlanmasını sağlayan örtücü per-
denin açılması ve kapanması için 
bir saniye/kare referans alınarak 
belirlenen süre.

örümcek mes. dili Kamera üçayağı-
nın alt uçlarına bağlanarak ayakla-
rın kontrolsüz biçimde açılmasına 
engel olan, uzayıp kısalabilen üç 
kollu yıldız biçimindeki aparat. 

örümcek kamera Özellikle spor et-
kinliklerinde kullanılan, çekim 
mekânının üstüne döşenen tel hat-
larda motor ve uzaktan kumanda 
ile her yöne hareket ettirilebilen, 
esnek tel hatlar sayesinde zemine 
kadar inebilen kamera ve sistemin 
ortak adı, spider cam.

öykü 1. Gerçek ya da kurmaca bir ola-
yı, genellikle konu, mekân ve za-
man birliğini temel alarak anlatan, 
betimleme ve diyaloglara da yer 
veren yazınsal anlatı türü. 2. Te-
levizyon, radyo ve sinema yapım-
larında konunun genel hatlarını 
ve yapımın içeriğini ortaya koyan 
metin. 

öykü bulma Televizyon, radyo ve si-
nema yapımlarında yer verilmesi 
planlanan konuya ilişkin özgün, 
izleyicinin ilgisini çekebilecek, ak-
tarılmaya uygun nitelikte bir öykü-
nün belirlenmesi. 

öykü çizelgesi Sinema filmi, dizi, rek-
lam, belgesel, animasyon gibi ya-
pımlarda senaryo, metin ya da akı-
şa uygun olarak çekim ölçekleri ve 
açıları, kamera hareketleri temel 
alınarak çekilmesi ya da hazırlan-
ması planlanan görüntülerin plan 
ve sahne olarak elle ya da sayısal 
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ortamda çizimlerinin ya da gör-
sel düzenlemesinin oluşturulması, 
storyboard. 

öyküleme Belirli olay ya da olgula-
rın tutarlı bir bütünsellik içinde 
kurgulanarak televizyon ve radyo 
programı olarak söze ve görselliğe 
dönüştürülmesi.

öyküleyici anlatım Habere konu olan 
olayın giriş, gelişme ve sonuç bö-
lümleriyle birlikte klasik haber di-
linden farklı bir biçimde öykülene-
rek aktarıldığı anlatım. 

öyküleyici giriş Haber girişinin öykü-
leyici bir anlatım tarzıyla yazıldığı 
ve okuyucunun haberin bir parçası 
olarak olayın içine çekilmek isten-
diği giriş. 

öyküyü uzatmak İzleyici ve kanal 
yönetiminden gelen istek ya da 
ticari beklentiler gibi nedenlerle 
dizi ya da televizyon programının 
konu, içerik ve öyküsünün tüken-
mesine karşın yapımına devam 
edilmesi. 

özbilgi cümlesi Televizyon programı 
öyküsünün omurga sorusunu, ana 
önermesini ya da öykünün nerede 
başlayıp nerede biteceğini, kimler 
hakkında olduğunu ve nasıl aktarı-
lacağını anlatan bir ya da iki cüm-
le, topline. 

özel efekt bk. görsel efekt
özel efekt filtresi Kameranın lensleri 

önüne takılarak görüntüye sis ve 
yıldız gibi özel etkiler veren optik 
filtreler. 

özel eğlence programı Belirli günler 
için hazırlanan müzik ve eğlence 
programı. 

özel haber Konuyu ayrıntılı işleyen, 
olayın tarihsel sürecine yer veren, 
muhabirin kişisel çabasıyla geniş 

kapsamlı olarak hazırlanan, bülten 
içinde özel bir duyuru ile verilen 
haber. 

özel kanal bk. özel televizyon kanalı, 
özel radyo kanalı

özel program Önemli kişi, kurum, 
gün ve yıldönümü gibi konularda 
özel bir içerikle hazırlanan televiz-
yon ve radyo programı. 

özel radyo kanalı Ticari bir kurum 
tarafından kâr amacıyla işletilen 
radyo kanalı, özel kanal. 

özel tanıtıcı reklam bk. tanıtıcı  
reklam

özel televizyon kanalı Ticari bir ku-
rum tarafından kâr amacıyla işle-
tilen televizyon kanalı, özel kanal. 

özel teşekkür 1. Bir televizyon ya da 
sinema yapımına karşılık bekleme-
den katkı sağlayan kişi ve kuruluş 
isimlerine bitiş jeneriğinde yazı 
ile yer verilmesi. 2. Televizyon ve 
radyo yapımlarına katkı sağlayan-
lara sunucu ya da yapımcı tarafın-
dan sözlü olarak edilen teşekkür.   

özel yayın Yayın planında önceden 
yer alan önemli bir olay, yıldö-
nümü, miting ve açılış töreni gibi 
etkinliklerin ekrana getirildiği ya 
da güncel gelişmelere göre yayın 
akışı değiştirilerek canlı gerçekleş-
tirilen televizyon ve radyo yayını.  

özetleyici giriş Birden çok ögenin 
önemli olduğu durumlarda kullanı-
lan ve haberin özetlenerek anlatıl-
dığı giriş. 

özgün eser Konusu, içeriği, anlatım 
biçimi ile diğer eserlere benzeme-
yen, özgün bir düşünce ve formata 
uygun olarak hazırlanan televiz-
yon, radyo ve sinema yapımı. 

özgün format Akış, sunuş, metin, set 
tasarımı, grafik ve reji gibi ögelerle 
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yaratılan anlatım dilinin başka ya-
pımlara benzemeyen televizyon ve 
radyo yapımının özgün biçimi. 

özgün metin Televizyon ve radyoda 
yapımın formatına, anlatım biçimi-
ne, görsel ve işitsel ögelerine göre 
özgün biçimde oluşturulan metin.

özgün müzik Konusu, anlatım dili ve 
süresi göz önüne alınarak televiz-
yon, radyo ve sinema yapımı için 
özel olarak bestelenen müzik. 

özgün öykü Konusu, karakterleri, 
olayları ve dili ile kurmaca olarak 
yazılan, herhangi bir edebi eserden 
doğrudan uyarlanmayan öykü. 

özgün senaryo Konusu, karakterleri, 
olayları ve dili ile kurmaca olarak 
yazılan, herhangi bir edebî eserden 
doğrudan uyarlanmayan senaryo. 

özgün tasarım Televizyon ve si-
nemada kostüm, set, grafik gibi 
görsel ve işitsel ögeler açısından 
daha önce yapılanlarla benzerlik 
göstermeyen; yapımın içeriğine, 
anlatım diline ve formatına uygun 
özel tasarım. 

öznel çekim Olay ya da sahnenin kah-
ramanın gözüyle algılandığını, an-
latımın birinci tekil kişi tarafından 
yapıldığını betimleyen çekim, öz-
nel kamera, subjektif kamera. 

öznel kamera bk. öznel çekim 
öztanı testi kam. Kameranın testle-

ri için kendi kendisine uyguladığı 
ölçü bakım tekniği, self diagnostic 
test. 

özyaşam filmi Yönetmenin kendi ya-
şam öyküsünden ve deneyimlerin-
den yola çıkarak çektiği film, oto-
biyografik film.
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PA bk. izleyici seslendirmesi 
page view bk. sayfa görüntüleme
paint bk. boyama
paket Blok şeklinde gönderilen ve 

alınan bilgi kümesi.
paket anahtarlama Verileri standart 

paketler hâline getirerek modemle 
yapılan haberleşmeye göre daha 
etkin biçimde yönlendirip aktara-
bilen veri aktarım yöntemi. 

paket yayın 1. rad. Yayın kesildiğin-
de anında yayına verilebilmesi için 
radyo vericilerinde hazırda bekle-
tilen bant programlar. 2. Merkez-
de hazırlanan ve taşra radyolarına 
gönderilen, farklı içerikteki konu-
ların yer aldığı program demeti. 

PAL İngilizce açılımı phase alterna-
ting line olan, faz değiştiren satır 
temeline göre işleyen, brüt 625 sa-
tır, aktif 576 kullanan ve saniyede 
50i tarama hızı değerinde analog 
renkli televizyon tekniği, phase al-
ternating line. 

PAL60 JVC tarafından 1980’li yıl-
larda üretilen, renk alt taşıyıcı fre-
kansı olarak PAL sistemdeki 4.43 
MHz’lik değeri kullanan NTSC 
görüntü sinyali.

PAL-NTSC encoder Girişindeki sin-
yale göre otomatik olarak PAL ya 
da NTSC standardında çıkış veren 
kodlayıcı. 

PAL plus Dikey karartma aralığında 
ayrı bir sinyal gönderilerek geniş 
ekranlı alıcıda görüntünün çok 
daha kaliteli biçimde gösterildiği 
mevcut PAL sisteminin geniş ek-
ran versiyonu. 

PA mikseri Sahne üzerindeki ses kay-
naklarını ortam koşullarına uygun 
olarak izleyiciye duyurmak ama-
cıyla kullanılan ses mikseri.

pan bk. yatay çevrinme 
Panavision format Sinema endüstri-

sinde kullanılan 2.40:1 anamorfik 
görüntü oranlı çekim ve gösteri-
min birbiriyle uyumlu olduğu ge-
niş açılı görüntü formatı.

panel Sisteme ait kontrol ve indikatör 
bilgileri ile birlikte uyarıcı işaretle-
rin bulunduğu yüzey.

panel söyleşisi Bir konu hakkında 
farklı düşüncelere sahip ya da fark-
lı uzmanlık alanlarından olan kişi-
lerin görüşlerini sırayla yansıttığı 
söyleşi türü.

panel TV CRT televizyonların büyük 
ve tam düz ekran boyutlarında üre-
tilmeleri sorun olduğundan LCD, 
plazma gibi teknolojiler kullanı-
larak üretilen düz ve ince ekrana 
sahip, ağırlığı azalmış televizyon. 

pan kilidi Kamera destek sistemle-
rinde yatay çevrinmeyi engelleyen 
fren kilidi, horizontal brake.  

pan kolu bk. çevrinme kolu 
panlama ses Stereo ses kayıtlarında 

kanallardaki seslerin panoramik 
dağılımının aslına uygun olarak ya 
da istenilen biçimde sağ ve sol ho-
parlörlere yönlendirilmesi. 

pano Televizyon setinde kullanılan, 
genellikle hafif malzemeden yapı-
lan ve yüzeyi değişik malzemelerle 
kaplanan levha.
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pano anten Reflektörü birden fazla 
metal çubuktan yapılmış, dikdört-
gen biçiminde ve üzerinde bir ya 
da daha fazla dipol taşıyan yönlü 
anten.

panoramik görüntü Yatay düzlemde 
en genel ölçekli görüntü.

pan scan Geniş ekran oranındaki gö-
rüntülerin 4:3 ekrana sığdırılması 
için çerçevenin sağ ve sol kenar-
larının bir kısmının kesilmesiyle 
gerçekleştirilen uygulama. 

pan sıkılık ayarı Kamera destek sis-
temlerinde yatay çevrinme hareke-
tini sıkılaştırıp gevşeten ayar.

pantograf ışık Aşağı yukarı hareket 
edebilen ve istenilen yükseklikte 
sabitlenebilen, ışık kaynaklarının 
tutturulduğu, açılıp kapanabilir 
makaslı mekanik ışık askı aparatı.

parabolik yansıtıcı ver. t. İletim ve 
sinyal alış amaçlı kullanılan para-
bol biçimindeki çanak anten.

parabol mikrofon bk. çanak mikrofon
parabolik anten bk. çanak anten 
parafodur ver. t. İşletme geriliminin 

ön görülen değeri aşması duru-
munda aktifleşen ve aşırı gerilime 
karşı kullanılan koruyucu aygıt. 

paragrafik ekolayzer ver. t. Bölüm-
lere ayrılmış frekans bandında tepe 
frekansının ayarlanabilir döner bir 
düğme ve bu frekansa ait ses dü-
zeyinin sürgülü ayar düğmesiyle 
kontrol edildiği ekolayzer türü. 

paralaks Konumu sabit olan bir nes-
nenin iki farklı noktadan gözlendi-
ğinde ya da sağ ve sol gözle ayrı 
ayrı bakıldığında konumunun de-
ğişiyormuş gibi algılanması. 

paralaks hatası kam. Özellikle eski 
tür fotoğraf makinesi ve kamera-
larda vizördeki görüntü ile kayde-

dilen görüntünün açı ve çerçevesi-
nin farklı olması. 

paralaks kafesi Bir LCD ekranın 
önüne küçük bir aralık bırakılarak 
eklenmiş bir başka LCD panel ile 
oluşturulabilen bir ızgara katmanı 
sayesinde sabit noktadan gözlük-
süz izlenebilen üç boyutlu göste-
rim sistemi, parallax barrier. 

paralel çekim üç b. Kamera çiftinin 
optik eksenlerinin birbirlerine pa-
ralel konumlandırılmasıyla ger-
çekleştirilen çifteli üç boyutlu çe-
kim tekniği.

paralel çıkış İki ya da daha fazla bit, 
kanal ya da sayının aynı anda elde 
edildiği çıkış düzeneği.

paralel erişim Bilgisayarda enfor-
masyonun hafıza ya da portlara 
aynı anda ulaşması.

paralel kurgu Farklı zaman ve 
mekânlarda geçen iki ya da daha 
fazla öykünün heyecan ya da me-
rak uyandırmak amacıyla genellik-
le son bölümde birbirine bağlana-
cak biçimde bir arada kurgulandığı 
anlatım yöntemi.  

paralel-seri dönüştürücü Girişine 
gelen paralel biçimli veriyi seri bi-
çimdeki veriye dönüştüren elektro-
nik devre. 

paralel transfer Bir sözcüğün her ka-
rakterinin aynı anda iletildiği veri 
transferi. 

parallax barrier bk. paralaks kafesi 
parametrik ekolayzer İşitilebilen 

frekans aralığını birden fazla ban-
da bölen, seçilebilen frekans nok-
taları aracılığıyla o bölgelerin dü-
zeylerini artırıp azaltabilen ekolay-
zer türü.

parasoley bk. siperlik 
parazit Elektrikli cihazlar ve elektro-

nik devrelerde istenmeyen etkilere 
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yol açan alçak ya da yüksek fre-
kanslı akım ya da gerilim. 

parazit gerilim Elektrikli cihazların 
iki terminali arasında bozucu etkisi 
olan gerilim.

parazitik anten Yönetici ya da yan-
sıtıcı olarak davranan ve beslemesi 
olmayan pasif anten. 

parazit osilasyon Bir kuvvetlendiri-
cide oluşan istenmeyen titreşimler. 

parıldama Güçlü bir ışık kaynağının 
kamera görüntüsündeki ayrıntı-
ların algılanmasını engelleyecek 
biçimde parlaması, bloom, halo 
etkisi. 

parıltı Kamerayla çok güçlü ışık kay-
naklarına doğru yapılan çekimler-
de lensteki iç yansımalar nedeniyle 
çoğunlukla ardışık biçimde oluşan 
dairesel ya da çokgen biçimli par-
lak noktalar ve haleler, flare.

parıltı dengeleme kam. Lenslerde 
iç yansımalarla oluşan parlamayı 
önleyen ve düzelten sistem, flare 
compensation.

parity bk. eşlik 
parity bit bk. eşlik biti 
parity check bk. eşlik kontrolü 
parlaklık 1. Görüntünün siyahtan be-

yaza doğru olan ışık gücü değeri, 
brightness. 2. Işık kaynağından ya 
da nesne yüzeyinden güçlü biçim-
de yansıyan ışığın göz ya da alıcı 
üzerinde yaptığı etki. 

parlaklık sinyali Görüntüden gelen 
ve kameraya düşen ışık şiddetinin 
elektriksel sinyale dönüşmesiyle 
elde edilen luminans sinyali, Y-sin-
yali.

parlama ayarı Kamera lensine gire-
rek görüntünün renk ve kontrast 
zenginliğini bozan ışık yansımala-
rının kontrol altına alınmasını sağ-

layan kamera kontrol ayarı, flare 
ayarı. 

parlamento haberi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yürütülen ka-
nun çalışmaları, oturumlar ve grup 
toplantıları ya da bakanlar kurulu 
ve milletvekilleri ile ilgili haberler.

parlamento muhabiri hab. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ndeki çalış-
malarla ve milletvekilleri ile ilgi-
li haber yapan, TBMM’de görev 
yapma izni bulunan, alanında uz-
manlaşmış muhabir. 

parmak yuvası Kamerada lenslerin 
pedestal kolu üzerinde kullanılan 
zoom elciklerinde başparmağın 
oturduğu ve sağa sola hareket-
le zoom yapmayı sağlayan yuva, 
thumb ring.

parodi Televizyon ve sinema yapım-
larında çok sık kullanılan, bir kişi 
ya da bir topluluğu, bir yaşam tar-
zı ya da davranışı, bir eseri ya da 
yorumu taklit ederek alaya alan, 
komik ögeleri öne çıkaran kısa an-
latım biçimi.

PAR spot Reflektör, Tungsten flaman 
ve mercek sisteminden oluşan ışık 
kaynağının silindirik siyah renkli 
metal kasada tek parça hâlinde bu-
lunduğu, genellikle şov program-
larında efekt amaçlı kullanılan dar 
açılı ışık kaynağı. 

pas atma mes. dili Canlı yayında spi-
kerin muhabire bağlanırken ya da 
haberi bitirdikten sonra muhabirin 
spikere sözü verirken, kalıp ifade-
ler kullanması. 

pasif devre İçinde enerji kaynağı 
bulunmayan elemanlardan oluşan 
devre.

pasif filtre Geçirme ve söndürme 
karakteristiğini pasif elemanlarla 
sağlayan filtre. 
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pasif frekans bölücü devre Ses sin-
yalini pasif filtrelerden oluşan bir 
yapı ile frekans aralıklarına ayıran 
devre.

pasif matris OLED Ekranda tek se-
ferde tek satır işleyebilen ve sak-
lama elemanı bulunmadığı için 
birden fazla satır kullanımlarında 
yüksek voltaja gereksinim duyan 
OLED yapı, PMOLED.

pasif ürün yerleştirme Televizyon 
ve sinema yapımlarında konu ya 
da öyküyle ilgisi olmamasına rağ-
men bir ürün ya da markanın izle-
yicinin algılayacağı biçimde çerçe-
veye yerleştirilmesi. 

passive crossover bk. pasif frekans 
bölücü devre

password bk. şifre
pat alma mak., mes. dili Çekime ara 

verildiğinde sunucu ya da oyuncu-
ların yüzlerinde, alınlarında genel-
likle terden oluşan parlamaları pat 
pudra ile kapatma.

patch (I) bk. yama 
patch (II) Jak ve konnektörlerin geçi-

ci bağlantı noktaları. 
patch box Jak ve konnektörlerin de-

ğişken bağlantılarını sağlayan, sin-
yallerin giriş ve çıkış aktarımları-
nın yapıldığı taşınabilir kutu.

patch cord Patch panel üzerinde fark-
lı sinyal noktalarını birbirine bağ-
lamak için kullanılan, iki ucuna 
uygun konnektörler bağlanmış ak-
tarım kablosu.

patch panel 1. yay. t. Görüntü,ses ve 
veri için ayrı türleri bulunan, çeşitli 
konnektör yapılarında olan, sinyal-
lerin giriş ve çıkış aktarımlarının 
yapıldığı bağlantı aktarım paneli. 
2. ses İki sıra hâlinde TRS türü dişi 
konnektörlere bağlı cihaz giriş ve 
çıkışlarının bulunduğu patchord 

ile saplama yapılarak giriş ve çı-
kışların değiştirilebildiği bağlantı 
arabirimi.

patern ver. t. Bir anten ya da anten di-
zisinin sinyali yöneltme özelliğini 
gösteren geometrik şekil. 

patern jeneratörü Televizyon sis-
temlerinde elektronik olarak üreti-
len, ölçü ve ayar amaçlı kullanılan, 
modüleli ya da modülesiz değişik 
şekillerdeki grafik resimler.

path Grafik tasarım yazılımlarında bi-
çim oluştururken ya da görsel ma-
teryal üzerinde seçip kesme işlemi 
yaparken çizim aracı ile işaretle-
nen noktaların oluşturduğu yol.

pause Görüntü ve ses okuyucularında 
işlem yaparken aygıtı geçici olarak 
durdurma. 

paylaşım (I) Bir televizyon kanalının 
ya da programın belirli bir zaman 
diliminde toplam izlemeden aldığı 
pay, share.

paylaşım (II) 1. Kişisel ya da genel 
içeriklerin sosyal ağ, blog gibi İn-
ternet ortamlarında yayımlanması 
ya da içeriklerin diğer kullanıcılar 
tarafından ulaşılabilir hâle getiril-
mesi. 2. Sosyal ağ, blog gibi İnter-
net ortamlarında paylaşılan kişisel 
ya da genel içerik. 

payload pedestal bk. pedestal taşıma 
kapasitesi

Pb bk. YPbPr
P-Bandı 200 ile 400 MHz arasındaki 

frekans aralığı.
PC bk. bilgisayar
PC spot Televizyonda genellikle şov 

programlarında ya da sahne sanat-
larında kullanılan Fresnel mercekli 
spot.

PD İngilizce açılımı production olan, 
kamera interkom sistemlerinde ka-
meramanın yönetmen ve yapımcı 
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ile karşılıklı konuşmak için kullan-
dığı iletişim kanalı.

PDF İngilizce açılımı portable docu-
ment format olan, metin ve zengin 
içerik barındıran taşınabilir dosya 
formatı.

PDM İngilizce açılımı pulse durati-
on modulation olan, anahtarlamalı 
güç kaynaklarından dimmer ışık 
sistemlerine ve ses yükselteçlerine 
kadar değişik frekanslı sinyaller 
için kullanılan, PLM ve PWM ola-
rak da bilinen darbe genişlik ya da 
süre modülasyonu.

PDP bk. plazma ekran
peak bk. tepe 
peak değeri bk. tepe değeri
peak faktörü bk. tepe faktörü
peak hold bk. tepede tutucu 
peaking bk. netlik vurgulayıcı 
peak limitor bk. tepe sınırlayıcı 
peak program metre Ses şiddetin-

deki değişmelerin 1/1000 saniye 
üzerindeki tepe değer ortalamala-
rını alan ve dB cinsinden gösteren 
ibreli ya da ışıklı cihaz, PPM.

peak to peak (p-p) bk. tepeden tepeye
pedestal (I) Görüntüyü oluşturan sin-

yalde genlik olarak senkron bil-
gisinin üzerinde olan siyah taban 
seviyesi.

pedestal (II) Televizyon stüdyosunda 
kullanılan, hidrolik sistemle çalı-
şan, kayma ve yükselip alçalma ha-
reketlerini sarsıntısız biçimde ger-
çekleştirebilen, büyük boyutlu ve 
tekerlekli kamera destek sistemi. 

pedestal hareketi mes. dili Stüdyo 
kamerasının aşağıdan yukarıya, 
yukarıdan aşağıya sarsıntısız bi-
çimde hareket ettirilmesi. 

pedestal kolu Kamera hareketini ya-
pabilmek için kameramanın iki 

eliyle kavrayarak kullandığı, biri-
ne netlik diğerine zoom elciğinin 
takıldığı kamera pedestalinde bu-
lunan iki kol.

pedestal taşıma kapasitesi Üzerine 
yerleştirilen kameraların ağırlık-
larına göre sınıflandırılan, kame-
ra destek sistemlerinin ayak ve 
kafalarının ağırlık taşıma gücü,  
payload pedestal. 

pek yakında mes. dili. Gösterime gi-
recek bir filmin ilgi çekici sahne-
lerinden oluşan kısa süreli tanıtım 
filminin sinema salonunda gösteri-
mi sırasında kullanılan ifade.

pelikül bk. film
pembe dizi mes. dili Bölümler hâlinde 

yayınlanan, öyküdeki karakterlerin 
gönül ilişkilerini ve gündelik ya-
şamlarındaki çatışmalarını işleyen, 
genellikle stüdyo ya da platoda 
gerçekleştirilen, aksiyondan çok 
diyaloğa dayalı, çoğunlukla kadın 
izleyici için hazırlanan televizyon 
ya da radyo draması.

pembe gürültü mes. dili Genel akus-
tik, mikrofon, sistem, hoparlör ve 
ses işleyen diğer cihazların test ve 
kalibrasyonunda kullanılan, ses 
frekans aralığında her oktav başı-
na eşit enerji düzeyindeki frekans 
genlik değerlerine sahip olan refe-
rans sinyal demeti, pink noise.

pencere 1. Fon görüntüsü üzerine bir 
ya da birden çok görüntü yerleştir-
meyi sağlayan sınırları belirli alan. 
2. Kullanıcı ile bilgisayar arasında-
ki iletişimi kuran, bilgisayarı daha 
etkin ve kolay kullanabilmesini 
sağlayan görsel arayüz.

pencereleme ver. t. Frekans kat sayı-
larının sayısını artırmadan sayısal 
bir filtrenin geçiş ve söndürme ban-
dındaki zayıflatmayı en iyi yapma.
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penetrasyon ver. t. Elektromanyetik 
dalgaların binaların içine geçerken 
uğradığı zayıflama. 

pentaprizma kam. SLR fotoğraf ma-
kinelerinde objektiften geçerek 45 
derecelik aynadan yansıyan ışınla-
rı kendi içindeki yansıtıcılar ara-
cılığıyla düzeltip vizöre ulaştıran 
optik prizma.

perception coding bk. algılama kod-
laması 

perde Bir oyunun, sahne eserinin ya 
da yapımın ana bölümlerinden her 
biri. 

perfore 1. Filmlerin ses kuşaklarında 
kullanılan, 16 mm film ile aynı bo-
yutlara sahip manyetik bant türü. 
2. Film şeritleri ve ses bantlarının 
kenarında düzenli aralıklarla bulu-
nan, makaraların mekanik düzene-
ğe yerleşmesi ve dönmesini sağla-
yan delikler. 3. mes. dili Habere ait 
görüntünün doğal ses kuşağı.

periferik aydınlatma bk. kenar ay-
dınlatması 

periyodik fonksiyon Dalga biçimleri 
belirli zaman aralıklarında aynen 
tekrar eden fonksiyon. 

periyot Değişken bir dalganın bir tam 
devri için gerekli süre. 

personal computer bk. bilgisayar
perspektif 1. Göz hizasına paralel 

olduğu varsayılan çizgilerin ufuk 
çizgisine doğru ilerledikçe kaçış 
noktasında birleşmesiyle oluşan 
derinlik algısı. 2. Üç boyutlu derin-
lik duygusunu iki boyutlu ortamda 
verebilmek için kullanılan izdüşü-
mü tekniği. 3. Görme noktasından 
uzaklaştıkça derinlik algısının ver-
diği etkiyle cisimlerin küçülüyor-
muş gibi hissedilmesi.

perspektif kontrollü lens Optik aks 
açısının değiştirilebilmesi sayesin-

de perspektif ve alan derinliğinin 
kontrol edilebildiği, daha çok pers-
pektif düzeltmeleri ve minyatür-
leşme etkisi vermek için kullanılan 
özel lens, tilt shift lens. 

peşpeşe çekim Fotoğraf makinelerin-
de hızlı bir olayın aşamalarını kare 
kare görüntüleyebilmek amacıyla 
art arda birçok kare çekmek için 
kullanılan işlev, burst shot.

petek sistem stüdyo Radyo yayıncı-
lığında spiker, teknik yönetmen ve 
yapım ekibinin üç ayrı stüdyoda 
bulunduğu ve birbirini görebildiği 
stüdyo sistemi. 

PFD optik disk XDCAM PFD olarak 
da adlandırılan, Blu-ray teknolo-
jisini kullanan ve özel kartuş içe-
risinde korunan profesyonel optik 
disk. 

PFL bk. ön dinleme
PGM İngilizce programme sözcüğü-

nün kısaltması olan; görüntü, ses 
ve yayın çıkışları için kullanılan 
kısaltma. 

PGML İngilizce açılımı precision 
graphics markup language olan, 
vektör tanımlı görsel dosya formatı.

phantom center bk. hayali merkez 
phantom power bk. fantom güç
phase alternating line bk. PAL 
phone jack bk. çivi jak
PHP İngilizce açılımı hyper text 

preprocessor olan, İnternet için 
geliştirilmiş, web sayfaları için 
çok yaygın kullanılan, HTML ile 
çalıştırılan, üstünyazı önişlemcisi 
olarak da adlandırılan genel amaçlı 
programlama dili. 

PIP bk. iç içe çerçeve 
pırıltı Işık kaynaklarından ya da ışık 

yayan bir yüzeyden gelen yüksek 
ışık.

pickup pattern bk. alış diyagramı 
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piktogram Nesne, yer ve kavramları 
görsel olarak kolay ve etkili biçim-
de anlatmak amacıyla tasarlanan 
temsilî semboller. 

picture cache bk. görüntü önbelleği 
picture in picture bk. iç içe çerçeve 
pik bk. tepe
pikap Döner tablasına yerleştirilen 

plak üzerindeki ses izlerini bir 
kolun ucundaki iğne aracılığıyla 
mekanik olarak okuyarak elektrik 
sinyallerine dönüştüren ve plak 
dinlemekte kullanılan cihaz.

pikap iğnesi Plak üzerindeki ses iz-
lerine temas eden, algıladığı meka-
nik titreşimleri elektrik enerjisine 
çevrilmek üzere ucunda bulundu-
ğu pikap kafasına ileten, aşınmaya 
dayanıklı iğne biçimindeki birim.

pikap kafası Pikap iğnesinin algıla-
dığı mekanik titreşimleri elektrik 
enerjisine çeviren, pikap kolunun 
ucunda bulunan birim.  

pikap kolu Pikap iğnesinin bir ucuna 
takıldığı ve diğer ucunda bir denge 
ağırlığı olan, iğnenin plak üzerinde 
doğru açıyla ve basınçla temasını 
sağlayan ince kol biçimindeki me-
kanizma.

P2 yay. t. Profesyonel sayısal kayıt 
sisteminde ve özellikle aktüel ka-
merada kullanılan SSD hafıza de-
posu ve saklama formatı.

piksel Bir görüntü, fotoğraf ya da gra-
fiğin en küçük parçası, noktacığı.

piksellenme Sayısal görüntüde kare 
kare mozaiklenme biçiminde olu-
şan görüntü bozulması. 

pil grubu Şarj edilebilir birden çok 
pilin birbirine bağlanarak oluştu-
rulduğu batarya, battery pack. 

pillarbox 4:3 çekilmiş görüntünün 
16:9 ekranda izlenmesi için ekra-

nın sağında ve solunda eşit miktar-
da siyah boşluklar bırakılarak gös-
terilmesi tekniği. 

pilot Bir transmisyon hattında kulla-
nılan tek frekanslı kontrol sinyali. 

pilot altı kamera Pilot kameranın he-
men altında ya da çok yakınındaki 
bir noktada görev yapan, pilot ka-
meranın takip ettiği olayı daha ya-
kın plandan izleyen kamera.

pilot bölüm Televizyon dizisi ya da 
değişik formatlarda hazırlanan 
yapımlarda oyuncu ya da sunucu 
performanslarını denemek, bölüm 
maliyetleri hakkında fikir edin-
mek, izlenme oranını ölçmek için 
çekilen ilk bölüm. 

pilot çekim bk. deneme çekimi
pilot kamera Çok kameralı çekimler-

de genellikle konuya hâkim yük-
sek bir noktadan etkinliğin oda-
ğındaki hareketi genel plan izleyen 
kamera.  

pilot kanalı Otomatik seviye ayarları 
için kullanılan tek frekanslı sinyalin 
gönderildiği çok dar bantlı kanal.

pilot lambası Bir devrenin durumunu 
ışıkla uyaran lamba.

pilot ses 1. yap. Çekim setinde kur-
guya ve seslendirmeye kılavuzluk 
yapması için kaydedilen diyaloglar 
ve doğal sesler. 2. bk. kılavuz ses

pilot sinyal Aynı iletim hattından 
konvansiyonel sinyallerin yanında, 
gelişmiş ek sinyallerin iletildiğini 
bildiren sinyal.

pilot taşıyıcı Bastırılmış taşıyıcılı sis-
temlerde orijinal taşıyıcı sinyalin 
küçük bir parçası. 

pilot ton Kablosuz sinyal aktarımında 
kontrol ve eşleme gibi amaçlarla 
kullanılan, genellikle tek bir fre-
kans değerindeki test sinyali. 
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ping Hedef noktalarının ulaşılabilirlik 
durumlarını test eden yazılım.

pink noise bk. pembe gürültü 
pin matris bk. çapraz panel 
pin spot Dekorda bölgesel aydınlat-

ma amaçlı kullanılan küçük boyut-
lu ışık kaynağı.

pin switch Taşıyıcı frekansının de-
ğiştirilmesinde kullanılan anahtar 
grubu. 

pip Radyo yayıncılığında genellikle 
saat başlarında yayına verilen beş 
kısa ve bir uzun, toplam altı sinyal-
den oluşan özel ses, saat bipi. 

piramit haber yazma tekniği Haber 
değeri taşıyan ön önemli ögenin 
öyküleyici bir anlatımla haberin 
başında yer aldığı, konunun geniş-
letilerek aktarıldığı haber yazım 
yöntemi. 

pislik atma bk. çapak atma 
pitch bk. ses perdesi
pitch shifter Herhangi bir bozulma 

olmadan ses perdesini değiştiren 
devre ya da cihaz.

piyes Sahnelenmek üzere yazılan, 
içinde sahne betimlemelerinin ve 
diyalogların bulunduğu tiyatro 
eseri.

PK Mount Lens, kamera lens yuvası 
ve mekanik bağlantı standartların-
dan biri. 

plak Dakikada 33,45 ve 78 gibi stan-
dart devirlerle döndürülen; her iki 
yüzünde bulunun ince kanallara 
kaydedilmiş analog müzik ya da 
ses kayıtlarının iğne aracılığıyla 
okunabildiği, sentetik materyalden 
farklı büyüklüklerde üretilen, ticari 
olarak satışa sunulan ince disk bi-
çimli ses taşıyıcı ortam, vinil disk. 

plaka siperlik Kameraya kontrolsüz 
biçimde gelen ışık kaynağının ne-

den olduğu parlamayı engellemek 
için lensin önündeki düzeneğe 
iliştirilen ya da ışığın kontrollü 
biçimde dağılımını sağlamak için 
ışık kaynağının önüne tutturulan, 
istenilen konumda kullanılan düz 
yüzeyli siyah metal plaka, french 
flag. 

plan bk. çekim ölçeği
plasman Ses kaynaklarından amaca 

uygun ve doğal ses alabilmek için 
mikrofonun en uygun yere konum-
landırılması. 

plate bk. kamera kızağı
plate reverb bk. çınlama levhası
platform (I) Sahnede görev yapan 

sunucu, orkestra, koro ya da prog-
ramın ve set tasarımının ögesi olan 
nesneler için ayrılan, genellikle 
merdivenli ve zeminden yüksekte 
bulunan yer.

platform (II) IPTV, web TV, mobil 
TV ve OTT başta olmak üzere ge-
nişband İnternet aracılığıyla sosyal 
paylaşım uygulamaları, alan adları 
ya da belirli cihazlar üzerinden ile-
tim yapılabilecek alanların tümü.

platform işletmecisi Çok sayıda ya-
yın hizmetini bir ya da birden fazla 
sinyal hâline getirerek uydu, kablo 
ve benzeri ortamlardan şifreli ya 
da şifresiz olarak izleyicinin doğ-
rudan alacağı biçimde iletimini 
sağlayan kuruluş. 

plato (I) bk. film platosu 
plato (II) mes. dili Profesyonel yayın-

cılar ve DJ’ler tarafından kullanı-
lan plak okuyucu. 

playback bk. kayıttan okuma 
playback monitör Önceden kayde-

dilmiş seslerin ortamda dinlenebil-
mesi için kullanılan monitör.

playback zoom bk. izleme zoom 
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playlist Radyo ve televizyon program-
larında yayınlanacak ses, müzik ve 
görüntülerin sıralandığı liste. 

plasma display panel bk. plazma  
ekran 

plazma ekran İçinde yüksek sıcak-
lıkla elde edilerek sıkıştırılmış 
iyonize gaz bulunan elektrik yüklü 
görüntü hücrelerinden oluşan, ka-
liteli hareketli görüntü ve yüksek 
kontrast değerlerine sahip ekran, 
PDP, plasma display panel. 

plazma TV Plazma ekran kullanan 
panel televizyon.

PLL İngilizce açılımı phase locked 
loop olan; modülatör, demodülatör 
ve benzeri birçok yayın ve iletim 
sisteminde bulunan frekansın karar-
lı olması için giriş sinyalinin fazıy-
la ilişkili çıkış işareti üreten, kapalı 
döngülü frekans kontrol sistemi.

PL Mount İngilizce açılımı positive 
lock olan, Arri firmasının geliştir-
diği, genellikle 16 ve 35 mm film 
ve dijital kameralarda kullanılan 
lens, kamera lens yuvası ve meka-
nik bağlantı standartlarından biri, 
Arriflex lens mount, Arri PL. 

plonje çekim Kameranın çekim alanı-
nı üst açıdan görüntülediği çekim.

plug Kablo ile sinyal aktarımı yap-
mak için kullanılan fiş. 

plug and play bk. takçalıştır
pluge İngilizce açılımı picture lineup 

generating equipment olan, tele-
vizyon monitörlerinin siyah sevi-
yesi ve kontrast ayarları için refe-
rans olan gri skala resmi.

plug in Bilgisayar ortamında kullanı-
lan asıl grafik tasarım yazılımına 
yeni özellikler içeren eklentiler 
yapmak için sonradan eklenebilen 
yardımcı yazılımlar. 

plug-in unit Takılıp sökülmesi kolay 
olan, elektronik devre ve bileşen-
lerini taşıyan kart. 

PM İngilizce açılımı picture monitor 
olan, yalnızca görüntüyü gösteren, 
ses girişi ve hoparlörü olmayan 
monitör.

PMOLED bk. pasif matris OLED
PNG İngilizce açılımı portable 

network graphics olan; 8, 24, 32 bit 
renk derinliğine, sıkıştırmaya ve 
alfa kanallı görüntü kaydı yapma 
özelliğine sahip görüntü formatı.

podcast 1. Kullanıcının abone olma-
dan ya da olarak ağ üzerinden gör-
sel işitsel yapımları mobil cihazla-
ra indirebilmesi, istediği zaman iz-
leyebilmesi ya da dinleyebilmesi. 
2. Mobil cihazlarda izlemek ya da 
dinlemek amacıyla ağ üzerinden 
indirilen dosya.

podyum Televizyon yapımlarının 
yanı sıra her türlü gösteri, konser, 
defile gibi etkinliklerde kullanılan, 
zeminden yüksekte bulunan, ge-
nellikle ince uzun biçimli platform. 

point-to-point bk. noktadan noktaya
point-to-point protocol (PPP) bk. 

noktadan noktaya bağlantı pro-
tokolü

polarite 1. Elektromanyetik dalganın 
yatay ve dikey vektörel yönlerini 
ifade eden, H ve V harfleri ile gös-
terilen kutup. 2. Bir elektrik ürete-
cinin ya da elektrik devresinin po-
zitif ve negatif kutuplarını birbirin-
den ayırt etmeyi sağlayan nitelik.

polarizasyon Bir elektromanyetik 
dalganın dikey, yatay ya da daire-
sel doğrultusu.

polarize filtre 1. kam. Su ve cam 
yüzeyi gibi yansıma oluşturan  
görüntülerin net algılanamadığı 
durumlarda, yansıyan dağınık ışık 
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demetinin içinden belirli bir yön-
deki ışınları geçirerek daha net al-
gılanabilir görüntü elde edilmesini 
sağlayan, kamera lensinin önüne 
takılan, dairesel ve düz türleri bu-
lunan kamera filtresi. 2. ışık Işığın 
dalga boyunda tüm yönlerde yap-
tığı yayılmaya göre ışık demetinin 
içinden belirli bir yöndeki ışınları 
geçirerek istenilen biçime indirge-
yen cam ya da polikarbon filtre.

polarize gözlük  üç b. Üç boyutlu 
yapımları izlemek için kullanılan, 
birbirine göre ters kutuplanmış sağ 
ve sol göze ait görüntüleri polarize 
filtre ile ait olduğu göze yönlen-
direrek üç boyut algısı oluşturan 
gözlük. 

polarlama bk. kutuplama 
polar pattern bk. alış diyagramı 
polecam bk. boom kamera 
polis adliye masası hab. Ağırlıklı ola-

rak adliye ve polisiye olayları takip 
eden muhabirlerden oluşan birim.

polisiye dizi Suç, cinayet ve hırsızlık 
gibi polisiye konuları işleyen, ana 
karakterleri güvenlik güçleri men-
subu ve suçlular olan; heyecan, 
gerilim ve hareketli sahnelerin ön 
plana çıktığı televizyon dizisi türü. 

polisiye film Suç işleyen kişiler ile 
yasa koyucular ve güvenlik güçleri 
arasındaki mücadeleyi anlatan, ge-
nellikle temposu yüksek, heyecan-
lı, aksiyon sahnelerinin bol olduğu 
popüler film türü. 

pop müzik Geniş kitlelerin kolayca 
kabullendiği, akılda kalıcı basit 
ezgi ve sözleri içeren, genellikle 
kentlilerin sosyal yaşamına dönük 
olan müzik türü, popüler müzik.

popüler dizi Gösterim sezonunda çok 
izlenen ve izleyicinin beğenisini 
kazanan, oyuncuları ve yapım sü-

reci hakkında çokça konuşulan te-
levizyon dizisi. 

popüler kültür ile. Toplumda yaygın 
biçimde tanınan, kabul edilen, pay-
laşılan, eleştirel yaklaşımlara göre 
kitle iletişim araçları tarafından 
yaygınlaştırılan ve kitleleri yan-
lış bilinçlendiren, bununla birlikte 
yaratıcı, muhalif ve özgün yön-
ler barındırma potansiyeli de göz 
ardı edilemeyen kültürel anlam ve  
pratikler. 

popüler müzik bk. pop müzik 
popüler sinema Genel izleyiciye hi-

tap eden, ünlü ve sevilen oyuncu-
ların yer aldığı, evrensel öykülerin 
basit ve anlaşılır biçimde aktarıl-
dığı, ticari başarıyı da hedefleyen 
film türü. 

port bk. bağlantı noktası 
portal Belli amaca odaklanmış İnter-

net siteleri.
portatif ekipman Taşımaya uygun, 

tekerlekli ve kapaklı raklar ya da 
özel taşıma çantalarında bulunan, 
genellikle stüdyo dışındaki mekân-
larda kullanılan her türlü cihaz ve 
sistem. 

positive disparity bk. düz ayrık 
positive parallax bk. arkaya paralaks 
post fader bk. kanal sonrası
post-production bk. yapım sonrası
post prodüksiyon bk. yapım sonrası
post-roll Bant kayıt sistemlerde kayıt 

işlemi bittikten sonra bandın ileri 
gittiği süre.

pota altı kamerası Basketbol karşı-
laşmalarında pota altına konum-
lanan kameramanın kullandığı, 
oyuncuların pota altındaki müca-
delelerini, potaya yapılan atışları 
takip eden, serbest atışta oyun-
cunun yakın plan görüntüsünü de 
alabilen kamera.
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pota kamerası Basketbol maçlarında 
pota ve fileyi yakın plan görüntüle-
mek amacıyla potanın değişik nok-
talarına ya da salonun herhangi bir 
yerine konumlandırılan kamera. 

potansiyometre 1. Elektronik cihaz-
larda ayarlamalar için kullanılan 
değeri çevrilerek değiştirilen ayar-
lanabilir direnç. 2. Üç uçlu gerilim 
bölücü. 

potpuri Ara vermeden birbirine bağlı 
olarak icra edilen sözlü ya da söz-
süz eserlerden oluşan şarkı öbeği.

power gain bk. güç kazancı
power handling Seste herhangi bir 

bozulmaya neden olmadan, bes-
lendiği yükseltece bağlı olarak ho-
parlörün çalışabildiği en düşük ve 
en yüksek güç aralığı. 

power supply bk. güç kaynağı
pozitif film Film kamerası ve fotoğraf 

makinesinde pozlanan, üzerinde-
ki duyarkatta görüntülerin özgün 
renkleriyle ya da siyah beyaz kay-
dedildiği sentetik şerit. 

pozitif interlace Çoklu görüntü sis-
temleri kullanılan yapımlarda aynı 
numaralı her satırın bütün kareler-
de aynı yerde olmasını sağlayan 
geçmeli tarama. 

pozitif modülasyon Modülasyon sin-
yalinin artışı ile vericinin çıkış gü-
cünün arttığı modülasyon türü. 

pozlama Nesnelerden yansıyan ışığın 
film ya da görüntü algılayıcısına 
ulaşmasıyla görüntünün kimsayal 
ya da sayısal yöntemle elde edil-
mesi, exposure.

pozlama süresi Fotoğraf makinesi 
ve film kamerasında ışığın lensten 
geçtikten sonra görüntü algılayıcı-
sı üzerinde pozlanması için örtücü 
perdenin açılıp kapanması arasın-

da geçen ve görüntünün oluştuğu 
süre, enstantane.

pozlanmış film Çekim yapılmış ya da 
ışıktan etkilenmiş olan ham film.

pozometre Doğru diyafram açıklığı 
ve örtücü hızını belirleyebilmek 
amacıyla ışık kaynadığından nesne 
üzerine düşün ışık şiddetini ölçek 
cihaz, exposure meter. 

PPM bk. peak program metre 
PPP bk. noktadan noktaya bağlantı 

protokolü
PPTP bk. noktadan noktaya tünel 

protokolü 
Pr bk. YPbPr
preamlifikatör bk. önyükselteç
predicted (P) MPEG sıkıştırma algo-

ritmasıyla sıkıştırılan, sabit arka 
planın saklanmadığı, yalnızca ha-
reket eden nesnelere ait bilgilerin 
saklandığı görüntü karesi.

pre fader bk. kanal öncesi
prefeader listening bk. ön dinleme 
pre-prodüksiyon bk. yapım öncesi
pre-roll Bant kayıt sistemlerinde kay-

da sağlıklı girebilmek için bandın 
başlangıç noktasından geriye gitti-
ği süre.

pre roll bk. boşluk
preset bk. ön ayar
preset release bk. ön ayar sıfırlama
preset white bk. hazır beyaz 
pressure zone microphone bk. yüzey 

mikrofonu 
preview bk. ön izleme 
preview monitör bk. ön izleme moni-

törü
prime lens Film ve dijital kameralar-

da ya da fotoğraf makinelerinde 
kullanılan görüntü kalitesi yüksek, 
düşük diyafram değerlerine ve sa-
bit odak uzaklıklarına sahip olan 
lens, asal lens.
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prime time Televizyon yayınlarının 
en çok izlendiği 20.00-23.00 saat-
leri arasındaki zaman dilimi. 

printscreen bk. ekran görüntüsü 
alma

print through bk. bulaşma 
prizmatik ışın ayırıcı Üç görüntü 

algılayıcısı olan kameralarda lens-
ten gelen ışığı üçe ayırarak, üç 
ana renge ait görüntü algılayıcıla-
ra gönderen optik düzenek, beam 
spliter prism, dikroik prizma. 

probe Bir dalga kılavuzundan ya da 
transmisyon hattından güç örneği 
almak için kullanılan manyetik ya 
da iletken düzenek.

proc. amp. bk. görüntü işlem yükselteci
production designer bk. yapım tasa-

rımcısı
prodüksiyon bk. yapım
prodüksiyon amiri Televizyon ve si-

nema yapımlarında yapımcı ile bir-
likte çalışan; kiralama, satın alma 
ve ödemeleri gerçekleştiren, yasal 
izinleri alan; mekân bulma, konak-
lama, yemek, ulaşım gibi destek 
hizmetlerinin yürütülmesinden so-
rumlu kişi.  

prodüksiyon firması bk. yapım  
şirketi

prodüksiyon şirketi bk. yapım  
şirketi

prodüktör 1. bk. yapımcı 2. TRT’de 
televizyon ve radyo programı ha-
zırlama konusunda yetki ve sorum-
luluğa sahip unvanlardan biri.

profesyonel fotoğrafçı Profesyonel 
makine, lens ve teknik donanım 
kullanan; müşterinin istekleri doğ-
rultusunda ücret karşılığı fotoğraf 
çeken; yardımcı bir ekiple çalışan 
uzman kişi.  

profesyonel makyaj ürünü Televiz-
yon, sinema, sahne sanatları ve 

gösteri dünyasının ihtiyaçları te-
mel alınarak hazırlanan, suya ve 
tere dayanıklı, uzun süre bozul-
madan kalabilen, uygulaması ko-
lay, ciltte en az sorun yaratan özel 
makyaj ürünü. 

profil Kullanıcının ağ üzerinde ya da 
sosyal medyada paylaştığı kişisel 
bilgileri.

profili ziyaret etme Ağ üzerinde baş-
ka bir kullanıcının profilindeki ki-
şisel bilgilere erişme. 

profil oluşturma Kullanıcının kişisel 
bilgilerini yazı ve görsel kullana-
rak ağ üzerinde paylaşması.

profil spot Kontrol edilebilir zoom 
özelliği bulunan, içindeki diyaf-
ram ve kesiciler ile ışığın şiddeti 
ve biçiminin ayarlanabildiği ışık 
kaynağı.

program Görüntü, ses, metin, sunuş, 
anlatım, grafik, animasyon müzik, 
gibi ögeleri kullanarak bilgilendir-
me, eğitme ve eğlendirme amacıy-
la hazırlanan; televizyon, radyo, 
kablo, ağ ortamında ya da farklı 
ortamlardan yayımlanan; yayıncı 
kuruluşların yayın akış çizelgesin-
de ya da kataloğunda bulunan te-
levizyon ve radyo yapımı, sinema 
filmi, belgesel ya da haber. 

program adı Bir televizyon ya da 
radyo programının proje dosyasın-
da önerilen, kanalın yayın akışında 
belirtilen, yapımın başında ya da 
sonunda yazılı ya da sözlü olarak 
belirtilen özgün ad. 

program akışı Canlı ya da banttan 
yayımlanan televizyon ve radyo 
programının içindeki görsel ve 
işitsel ögelerin hangi sıra, süre ve 
formatla yayına gireceğinin ardışık 
olarak sıralandığı liste. 
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program bedel kodu Arşiv mater-
yallerinin üretim yılı ve kullanım 
amacına göre programların dışarı-
ya satışı için yayıncı kurumun be-
lirlediği temel ücret.

programcı Televizyon ve radyo prog-
ramının yapımında görev alan ya-
pımcı, yönetmen, yapım yardım-
cısı, yönetmen yardımcısı, metin 
yazarı gibi kişiler için kullanılan 
ortak ad. 

program değişikliği Yayından kal-
dırma, teknik aksaklık yaşanması, 
planlanan canlı yayının gerçekleş-
memesi gibi nedenlerle herhangi 
bir televizyon ve radyo programının 
yerine yayıncı kuruluş tarafından 
başka bir programın yayımlanması. 

program destekleme Yayın hizmeti-
nin sağlanması ya da görsel ve işit-
sel eserlerin üretimiyle bağlantılı 
olmayan gerçek ya da tüzel kişile-
rin adı, markası, logosu, imajı, fa-
aliyetleri ya da ürünlerini tanıtmak 
amacıyla programa yönelik yaptığı 
her türlü katkı.

program duyurusu Yayına girecek 
programın isim, içerik, yayın günü 
ve saati gibi bilgilerin izleyiciye gö-
rüntü, ses ve grafiklerle sunulması. 

program editörü Televizyon ve rad-
yodaki program, program grupları 
ya da program türlerinden üst dü-
zeyde yetkili olan, yapımın genel-
likle idari, teknik ve hukuki boyut-
larından sorumlu olan kişi.

program fikri Yapımın içeriğine ve 
formatına ilişkin taslak hâlde bu-
lunan, yazıya geçirilmemiş genel 
bilgi ve düşünce. 

program formatı Programın türü, sü-
resi, periyodu, canlı ya da banttan 
yayımlanmasının yanı sıra içeriği, 

sunuş biçimi, metni, müziği, set ve 
ışık tasarımı gibi ögelerle ortaya 
çıkan özgün biçim. 

program hostesi Canlı yayımlanan 
stüdyo yapımlarında, eğlence ve 
yarışma programlarında sunucuya 
yardımcı olan, numaraların değiş-
tirilmesi, katılımcıların karşılan-
ması, mikrofonun konuklara ulaş-
tırılması gibi işleri yürüten genel-
likle kadın yardımcı. 

programın konusu Televizyon ve 
radyo yapımlarının ele aldığı içeri-
ğin kısa ve anlaşılır biçimde açık-
laması.

programın uzaması Özellikle canlı 
yayımlanan spor karşılaşmalarında 
uzatmaya gidilmesi ya da oyunun 
akışını kesen herhangi bir olay ya-
şanması durumunda ya da söz ve 
tartışma programlarında konunun 
toparlanamaması nedeniyle yayı-
nın öngörülen sürede bitmemesi.

program içeriği Televizyon ve radyo 
programında yer alan kişi, mekân, 
metin, video, fotoğraf, ses kaydı, 
grafik uygulama gibi yayına yansı-
yan her türlü görsel ve işitsel öge. 

program iptali Yayımı, kaydı ya da 
çekimi yapılması planlanan, duyu-
rusu gerçekleştirilmiş bir yapımın 
teknik aksaklık, yayından kaldır-
ma, yayın akışında değişiklik gibi 
nedenlerle iptal edilmesi. 

program konuğu Genellikle stüd-
yoda gerçekleştirilen açık oturum, 
söyleşi, tartışma ve forum gibi te-
levizyon ve radyo programlarına 
katılan kişi. 

program künyesi Televizyon ya da 
radyo programının adı, yayın tari-
hi, yayın saati, süresi, hazırlayan-
ların isimleri, konu özeti, yapım 
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yılı gibi temel bilgilerin yer aldığı 
kısa tanıtım metni. 

programlama arayüzü Programcı-
nın kullanması için bir program 
ya da programlama dili tarafından 
sağlanan komutlar ve veriler. 

program logosu Ekranın herhangi bir 
köşesinde yayın boyunca sürekli 
görülecek biçimde ekrana gelen, 
televizyon programının tam adı ya 
da kısaltmasından oluşan sabit ya 
da hareketli grafik. 

program materyali Televizyon ya da 
radyo programlarının yapımı sıra-
sında yapımda görev alanlar tara-
fından kullanılan her türlü yazılı, 
görsel ve işitsel öge. 

program metin yazarı bk. metin ya-
zarı 

program metni Televizyon ve radyo 
yapımının türüne ve anlatım diline 
uygun olarak içerik ve öykünün 
görüntü, ses, müzik, söz, anlatım 
ve anons gibi bileşenlerle anlatıldı-
ğı yazı, metin, tekst.

program orkestrası Genellikle canlı 
yayımlanan stüdyo programlarında 
jenerik müziklerini çalan, konuk 
solistlere eşlik eden, çaldıkları kısa 
bölümlerle sohbetteki esprileri 
destekleyen, konukların giriş çıkış 
zamanlarında ya da reklam yayını-
na geçerken kısa müzikler çalan, 
programın bir parçası olan orkest-
ra, stüdyo orkestrası. 

program önerisi Gerçekleştirilme-
si planlanan televizyon ve radyo 
yapımı için ad, konu, süre, bölüm 
sayısı, hedef kitle, amaç, kapsam, 
içerik, sinopsis, yapımda görev 
alanlar ve bütçe gibi ayrıntılı bil-
gilerin yer aldığı; bir kişi, makam, 
kurum ya da değerlendirme komis-

yonuna sunulmak üzere istenilen 
formatta yapımcı tarafından hazır-
lanan proje dosyası.  

program planlama Yayıncı kurulu-
şun kurumsal kimliği ve yayın po-
litikası göz önünde bulundurularak 
televizyon ve radyo programları-
nın tür, konu, süre, bölüm sayısına 
göre hangi gün ve saatte yayım-
lanacağının yanı sıra yayın akışı 
içinde reklam ve tanıtım ögelerinin 
de yer alacağı zamanların belirlen-
diği yazılı düzenleme. 

program satışı Televizyon ve radyo 
yapımlarının görüntü, ses ve diğer 
yayın materyalinin yayıncı kuru-
luşlar ve yapım şirketleri arasında-
ki satışı. 

program siparişi verme Yayıncı ya 
da yapımcı kuruluşun yaptırmak 
istediği televizyon ve radyo prog-
ramları için genellikle konu, içerik 
ve süre gibi temel ögeleri belirle-
yip, bünyesindeki yapımcıları ya 
da üçüncü kişi ve kurumları yetki-
lendirerek kaynak sağlaması. 

program süresi Televizyon ve radyo 
yapımının başlangıç jeneriğinden 
bitiş jeneriğinin sonuna kadar ya-
yımlanma zamanı. 

program tanıtımı Yayıncı kuruluşun 
yayın akışında yer verdiği yapım-
ların konusunu ve özelliklerini 
tanıtmak, yayın günü ve saatini 
duyurmak ya da hatırlatmak üzere 
yaptığı tanıtıcı yayın. 

program tasarımı Televizyon ve rad-
yo programının ad, format, içerik, 
sunuş biçimi gibi ögeler gözetile-
rek içerik ve biçim açısından belir-
lenmesi.  

program trafiğini ayarlama Televiz-
yon programının canlı yayını ya da 
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bant kaydı sırasında stüdyo şefi-
nin program formatına ve akışına 
uygun olarak kamera önünde yer 
alan sunucu, konuşmacı, oyuncu, 
müzisyen ve izleyici gibi bütün ka-
tılımcıların sahneye giriş çıkışının 
yerini, zamanını ve hareket yönü-
nü belirtme. 

program türü Televizyon ve radyo 
yapımının konu, içerik, süre, he-
def kitle, sunuş ve anlatım dili gibi 
özellikler göz önüne alınarak sınıf-
landırılması. 

program yayınının durdurulması 
Canlı ya da banttan yayımlanmakta 
olan bir programın teknik aksaklık, 
içerikle ilgili sorun ya da diğer ge-
rekçelerle yayınının sonlandırılması. 

progresif tarama Tüm satırların sıra-
lı olarak bir resim karesinde aynı 
anda taranması.

proje (I) Özgün bir düşünceye dayalı 
ve belirli bir sürede başlayıp biten; 
bir eylemin, işin ya da ürünün or-
taya konmasına yönelik çalışma 
tasarısı. 

proje (II) Kurgu setinde ya da resim 
masasında her bir program için 
ayrı ayrı oluşturulan, içinde prog-
rama ait fon görüntüsü, logo, alt-
yazı bandı, geçiş efekti ve grafik 
gibi her türlü görselin bulunduğu 
çalışma ve saklama dosyası. 

proje dosyası Televizyon, radyo ve 
sinema yapımının ad, konu, içerik, 
amaç, hedef kitle, yapımda görev 
alanlar, iş takvimi, bütçe gibi öge-
leri hakkında ayrıntılı bilgilerin yer 
aldığı, yapımcı tarafından hazırla-
nan dosya.  

proje koordinatörü Projedeki birim-
ler arasında eşgüdümü sağlayan, 
projenin iş planını denetleyen ve iş 
akışını yöneten kişi. 

projeksiyon İçerisinde bulunan lens 
üzerinden ışığın özel perdeye yan-
sıtılarak oluşturulduğu görüntü 
gösterim biçimi.

projeksiyon TV İçerisinde yerleşik 
olarak bulunan projektörle çalışan 
ve perde olarak özel ekranını kul-
lanan televizyon.

projektör Projeksiyon yöntemiyle 
gösterim yapan donanım.

projenin patlaması mes. dili İddia-
lı biçimde yapımına başlanan bir 
film, dizi ya da herhangi bir yapı-
mın beklenen kaliteye ulaşama-
ması, yapımın tamamlanamaması 
ya da hedeflenen izlenme oranını 
alamaması sonucu kısa sürede ya-
yından kalkması. 

proje satışı Televizyon ve radyo ya-
pımları için hazırlanan projenin fi-
nans desteği ya da ortak yapımcı bu-
lunması amacıyla farklı ortamlarda 
tanıtım ve sunumunun yapılması. 

proje takvimi bk. iş takvimi 
proje yönetimi İnsan, zaman ve mali 

kaynağın belirli bir iş ya da eylemi 
gerçekleştirmeye yönelik olarak 
eşgüdümlü biçimde yönetilmesi.

prolog Tiyatro, sinema ve edebiyatta 
genellikle başroldeki kişinin ya da 
anlatıcının eserin girişinde konuyu 
serimlediği anlatım.

prompter Kameranın alt kısmına yer-
leştirilen bir monitör ve yansıtıcı 
cam aracılığıyla sunuş metninin 
akan yazı biçiminde kamera lensi-
nin önüne yansıtılmasını ve sunu-
cunun izleyiciye fark ettirmeden 
metni okuyabilmesini sağlayan 
teknik donanım, teleprompter.

prompter operatörü Bilgisayar orta-
mındaki bir metni prompter cihazı-
nın reji odasında bulunan kumanda 
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ünitesiyle uygun hızda ilerleterek 
kamera karşısındaki sunucu, spiker 
ya da konuşmacının okuyabilmesi-
ni sağlayan kişi. 

propaganda Toplumun bir kesimi ya 
da tamamının, bir konu ya da du-
rum hakkındaki düşünce ve davra-
nışlarını istenilen yönde etkilemek 
amacıyla planlanarak yürütülen 
iletişim stratejisi.

propaganda filmi Özellikle savaş dö-
nemlerinde bir siyasal düşüncenin 
ya da politikanın tanınması ve ya-
yılmasını sağlamak, geniş kitleleri 
etkilemek amacıyla üretilen film 
türü. 

propagasyon Radyo sinyallerinin 
elektromanyetik enerji formunda 
boşluktaki yayılımı. 

propagasyon kaybı Yayımlanan sin-
yalin uğradığı zayıflama.  

prosumer Profesyonel ve ev tipi ci-
hazlar arasında kalan yarı profes-
yonel cihazların tümü.

protokol İki bilgisayarın birbiriyle 
iletişim kurarken uymak zorunda 
oldukları kuralların tümü. 

protokol program mes. dili Yayıncı 
kuruluş ile yapıma maddi destek 
sağlayan kuruluş arasında düzen-
lenen bir protokol ile yapımı ve 
yayını gerçekleştirilen, genellikle 
kamu kurumlarının hizmetlerini 
tanıtan ya da toplumsal yarar sağ-
lamayı amaçlayan program. 

prototip bk. yayın kalıbı 
prova Yapım ya da yayın tarihine ka-

dar yapım-yönetim grubu, teknik 
ekip, sanat grubu ve oyuncuların 
kendi aralarında ya da ortaklaşa 
yürüttüğü ön hazırlık çalışması. 

prova ışığı Stüdyo ya da sahnede pro-
va yapılırken kullanılan genel ay-
dınlatma ışığı.

prova kayıt Televizyon ve sinema 
yapımında çekilen sahnenin kulla-
nılma ihtimali göz önüne alınarak 
kamera hareketi, ışık, ses ya da 
oyuncu provası yapılırken gerçek-
leştirilen kaydı.

prova stüdyosu Müzik toplulukları-
nın provalarını yürüttüğü, ses yalı-
tımı olan, içinde vurmalı çalgılar, 
piyano gibi bazı enstrümanların 
hazır bulunduğu, basit ses kayıtla-
rının da yapılabildiği stüdyo. 

proximity effect bk. yakınlık etkisi 
proxy Kurgu, seslendirme, izleme 

gibi işlemler için referans olması 
amacıyla kameradan alınan, üze-
rinde timecode bilgisinin yer aldığı 
özgün kaydın düşük çözünürlüğe 
sahip kopyası. 

proxy server bk. vekil sunucu
PSD Gerçek renk derinliği ve katman 

bilgisini barındıran proje dosya ka-
yıt formatı. 

public adress (PA) bk. izleyici seslen-
dirmesi 

pulfrich etkisi  İnsan gözünün hare-
ket eden nesnelerin hızlarını ay-
dınlığa göre karanlıkta daha ya-
vaş algılaması temeline dayanan, 
ekranda belirli bir hızda hareket 
eden nesnelerin özel bir gözlükle 
izlendiğinde derinlikli olarak algı-
lanmasını sağlayan etki. 

pulse bk. darbe
punch-in Çok izli kaydın herhangi 

bir kanalındaki hatayı düzeltmek 
ya da ek yapmak amacıyla müzik 
akarken yalnızca o bölümün başın-
da kayda girme işlemi.

punch-out Çok izli kaydın herhangi 
bir kanalındaki hatayı düzeltmek 
amacıyla müzik akarken yalnızca 
düzeltilecek bölümün sonunda ka-
yıttan çıkma işlemi.
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punto Yazı tipinin boyutu.
Purkinje etkisi Düşük ışık düzeyle-

rinde gözün maviye oranla diğer 
renklere daha az duyarlı olması.

pus filtresi kam. Görüntüye puslu 
hava etkisi veren, lensin önüne ta-
kılarak kullanılan filtre.

push Bir görüntünün diğerini sağdan 
sola ya da soldan sağa, yukarıdan 
aşağıya ya da aşağıdan yukarı yön-
de iterek ekranı kaplaması biçi-
minde olan geçiş efekti türü.

push-pull Dengeli bir devrenin bir 
kolu periyodik bir dalga ile sürü-
lürken diğer kolunun da fazı dön-
müş aynı dalga şekliyle sürülme 
işlemi. 

push-pull yükselteç İki tüp ya da 
transistörün özel bir şekilde bağ-
lanması ile elde edilen yükselteç. 

PV-Mount Panavision kameralarda 
kullanılan lens, kamera lens yuvası 
ve bağlantı standartlarından biri. 

PVR İngilizce açılımı personel video 
recorder olan, kişisel kullanım için 
tasarlanan, sayısal ortama kayıt 
yapan set üstü ve portatif her türlü 
cihaz. 

PVW bk. ön izleme monitörü
PZM bk. yüzey mikrofonu 
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Q faktörü Ekolayzerlerde merkez 
frekansı belirlenmiş frekans nokta-
larının seviye ayar oranlarına göre 
komşu frekanslara yaptığı girişi-
min genişliğini ayarlamaya yara-
yan bant genişlik ayarı.

QFHD bk. ultra HD
Q kalite faktörü İçinde rezonans 

devreler bulunan aygıtlarda iyilik, 
etkinlik, seçicilik tanımlamada 
kullanılan faktör. 

QPSK İngilizce açılımı quadrature 
phase-shift keying olan, televizyon 
yayımcılığında DVB-S sistemle-
rinde kullanılan ve sinyal fazının 
dört ayrı bölgede kodlandığı sayı-
sal frekans modülasyon tekniği. 

quad split Dört ayrı görüntünün aynı 
anda bir ekranda gösterilmesi.

quick release bk. çıkarma kolu 
quicktime Eşzamanlı görüntü ve ses 

oynatımını sağlamak için oluşturu-
lan ve yaygın olarak kullanılan sa-
yısal görüntü formatlarından biri.

quit bk. çıkış (II)
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rabarba Televizyon, radyo ve sinema 
yapımlarında kalabalık sahnelerde, 
arka plandaki kişilerin anlaşılmaz 
biçimde çıkardığı konuşma, gülme 
gibi sesler. 

Radio Data System bk. Radyo Veri 
Sistemi 

radome bk. anten çadırı
radyal topraklama ver. t. Uzun ve 

orta dalga verici antenlerinde ilet-
kenliği artırmak amacıyla anten sis-
teminin altından toprağa belli ara-
lıklarla döşenen şerit hatlar grubu.

radyasyon Bir kaynaktan çıkan enerji-
nin ışın demeti şeklinde yayılması.

radyasyon direnci ver. t. Antenin 
uzaya yaydığı toplam radyasyon 
gücünün antenin besleme nokta-
sındaki akıma oranı ile hesapla-
nan, doğrudan ölçülmeyen hayali 
direnç.

radyasyon diyagramı ver. t. Anten 
ya da anten dizilerinin yaptığı ışı-
manın uzayda dağılım biçimini, 
yönlendirilmesini ve alan şiddeti-
nin nispî değerini gösteren ışıma 
eğrileri.

radyo alıcısı Radyo yayınlarını alma-
ya ya da alıp kaydetmeye ve dinlet-
meye yarayan cihaz.

radyo belgeseli 1. Radyoda, belgele-
re dayanarak hazırlanan, röportaj 

ve metin içeren program. 2. Radyo 
yayıncılığında tek bir konu ya da 
kişi üzerine odaklanan anlatı prog-
ramı.

radyodifüzyon bk. radyo yayını
radyo draması bk. radyo oyunu
radyo frekans akımı 10.000 Hz’den 

daha yüksek bir frekansa sahip 
olan alternatif akım.

radyo frekansı (RF) Radyo haberleş-
mesinde kullanılan 1,5x104 Hz’den 
büyük ve yaklaşık 3x1012 Hz’in al-
tında kalan sinyalleri taşıyan alter-
natif akım.

radyo frekans osilatörü Radyo fre-
kanslı alternatif sinyal üreten aygıt.

radyo haberi Radyoda yayımlanmak 
üzere sese dayalı olarak hazırlanan 
haber.

radyo kanalı (I) Bir yayın akış çizel-
gesine bağlı olarak karasal, uydu 
ya da kablo aracılığıyla şifreli ya 
da şifresiz olarak kendisine tahsis 
edilen frekanstan ya da ortamdan 
resmî olarak yayın hizmetini ger-
çekleştiren radyo kuruluşu.

radyo kanalı (II) Radyo sinyallerinin 
transmisyonu için tahsis edilen fre-
kans bandı. 

radyolink Bölgeler arasında bilgi ak-
tarımını sağlamak üzere kurulan ve 
iki yönlü çalışabilen radyo sistemi. 

radyo otomasyon yazılımı Herhangi 
bir kumanda ünitesine ya da ope-
ratöre bağlı olmadan, radyo yayın 
akış yönetimini önceden planlan-
dığı biçimde gerçekleştiren, arşiv 
yönetimini de içeren özel yazılım. 

radyo oyunu Radyo için dili özel ola-
rak oluşturulan, ses efektlerinin ve 
diyalogların işitsel algıya göre ta-
sarlandığı ve yazıldığı oyun, radyo 
draması. 
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radyo skeci Radyo için yazılan, ge-
nelde mizah içeren kısa drama.

radyo tiyatrosu Tek bölümden olu-
şan, arkası yarına göre daha uzun 
süreli olan radyo oyunu.

radyo ufku 1. ver. t. Radyo sinyalle-
rinin yeryüzünde alınabildiği sınır 
değer. 2. Yayılan elektromanyetik 
dalgaların eğilerek ya da kırılarak 
eğrisel bir yol izlemeleriyle optik 
ufkun aşıldığı ve ötesine ulaşıldığı 
karasal sınır değer.

radyo vericisi ver. t. Ses sinyallerinin 
transmisyonunu ve yayılımını sağ-
lamak için gerekli diğer sinyalleri 
üreten ve bunları modüle edilmiş 
radyo frekans dalgası olarak uzaya 
gönderen cihaz. 

radyo veri sistemi Birçok destekle-
me fonksiyonu olmasına rağmen, 
temel işlevi bir güzergâh boyunca 
farklı frekanslarda yayın yapan ve-
rici frekansları arasında otomatik 
frekans geçişini sağlayan ve FM 
yayınlarıyla birlikte veri sinyalinin 
yayımlanmasını destekleyen ekip-
man, Radio Data System, RDS.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
6112 sayılı Kanunla görev, yetki 
ve sorumlulukları tanımlanan; rad-
yo, televizyon ve isteğe bağlı yayın 
hizmetleri sektörünü düzenlemek 
ve denetlemek amacıyla görev ya-
pan; idari ve mali özerkliğe sahip, 
tarafsız kamu tüzel kişiliği, RTÜK. 

radyo ve televizyon verici istasyonu 
Radyo ve televizyon yayını yap-
mak üzere teknik cihazlarla dona-
tılmış her türlü hareketli ya da sabit 
tesis.

radyo yayın hizmeti Karasal, kablo, 
uydu ve diğer yayın ortamları üze-
rinden yapılan ve bireysel iletişim 

hizmetlerini kapsamayan ses ve 
veri yayını. 

radyo yayını (I) Yayıncı radyo ku-
ruluşunun bir yayın akış çizelge-
si doğrultusunda gerçekleştirdiği 
canlı ve bant yayın. 

radyo yayını (II) ver. t. Elektroman-
yetik dalgalar yoluyla halkın doğ-
rudan alabilmesi amacıyla yapılan 
ses yayınları, radyodifüzyon. 

raid Sayısal video kurgu sistemlerinde 
görüntü ve sesleri depolayan, veri 
işleme ve kopyalama için birden 
fazla sabit diski tek bir disk gibi 
kullanan veri depolama yöntemi.

railcam bk. raylı kamera sistemi
rak Yapım ve yayın cihazlarının me-

kanik olarak üst üste sabitlenerek 
yerleştirildiği cihaz dolabı.

RAM bk. rastgele erişim belleği
random access memory bk. rastgele 

erişim belleği 
random noise bk. rastgele gürültü 
rastgele erişim belleği Bilgisayar ça-

lışırken veri ve programların geçi-
ci olarak tutulduğu ve depolandığı 
bellek kısmı.

rastgele gürültü ver. t. Çok sayıda 
rastgele elementer parazitin oluş-
turduğu gürültü, random noise.

rastgele sinyal ver. t. Sinyal değeri 
tam bilinmeyen ve yalnızca orta-
lama değer ile istatistiksel olarak 
tanımlanan sinyal. 

rating bk. izlenme oranı 
RAW Sayısal görüntü verilerinin 

ham, işlenmemiş hâli.
raylı kamera sistemi Ray sistemi 

üzerinde kayabilen, mekanik ve 
optik kamera hareketlerini yapa-
bilen, uzaktan kumanda ünitesi 
aracılığıyla kameraman tarafından 
kullanılan robot kamera sistemi, 
railcam. 
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RCA jack bk. lale jak
RDS bk. radio veri sistemi 
reach bk. erişim (III)
reality show Gerçek kişilerin ortak 

mekânlarda sürekli kamera önünde 
yer aldığı ya da ünlü kişilerin ai-
lesini ve özel hayatını sergilediği, 
gündelik yaşamdan görüntülerin 
yanı sıra yarışmanın ve rekabetin 
yansıtıldığı, metne ve senaryoya 
dayalı olmayan, izleyicinin sürek-
li gözetim yapmasına olanak tanı-
yan, 2000’li yıllardan sonra yay-
gınlaşarak dizi hâlinde yayımlanan 
televizyon programı türü. 

real time bk. gerçek zamanlı
real time animation bk. gerçek za-

manlı animasyon 
receiver bk. alıcı
reconnect Sayısal video kurgu sis-

temlerinde görüntü ve sesin kurgu 
çizelgesinde görülemediği durum-
larda görünür hâle getirilmesi.

record synchead Analog sistemlerde 
kayıt ve okuma işlemlerini eşza-
manlı yapabilen manyetik kafa.

rec review bk. geri izleme 
rectifier bk. doğrultucu
redaksiyon Yazılmış metnin yayın il-

keleri, dil bilgisi ve yazım kuralları 
çerçevesinde yeniden değerlendi-
rilmesi. 

redaktör Metni yayın ilkelerine, tek-
nik standartlara, hukuksal boyuta 
göre gözden geçirip düzenleyen; 
dil bilgisi ve yazım kurallarına 
göre düzelten uzman kişi. 

redündans 1. Bit akısının enformas-
yon akısına oranı. 2. Sinyalin bilgi 
taşımayan, konuyla ilgisi olmayan 
parçası.

Reed-Solomon kod 188 baytlık veri 
paketlerinde en fazla 8 baytlık top-

lu sembol hatalarını bulan ve dü-
zelten kodlayıcı.

referans Ölçmede temel alınan mut-
lak sabit değer. 

referans güç 600 ohm’luk yük üze-
rinde okunan 1 miliwatt düzeyin-
deki güç.

referans monitörü Kameraların ideal 
görüntü ayarlarını ve görüntü test-
lerini yapmak için kameraman ve 
kamera kontrol ünitesince kullanı-
lan, referans alınacak teknik değer-
lere sahip görüntü ekranı.  

referans seviyesi Akım, gerilim, güç 
ve gürültü seviyesi ölçülerinde 
kullanılan referans değeri. 

referans toprak Akım toprağa düş-
tüğünde gerilimin oluşmadığı ilet-
kenden uzaktaki bölge.

reflection bk. yansıma 
refleks makine Lensten gelen görün-

tünün kamera içinde bulunan ayna 
sistemini kullanarak bire bir vizöre 
yansıtıldığı, lensleri değişebilir fo-
toğraf makinesi.

refleks sistem Aynalı yansıtma siste-
mi ile kameranın vizörüne pozla-
nacak görüntünün ulaşmasını sağ-
layan optik sistem. 

reflektör (I) bk. yansıtıcı 
reflektör (II) 1. ver. t. Üzerine düşen 

ya da gelen sinyali en az kayıpla 
ters fazda yansıtan pasif eleman. 
2. Anten sisteminde dipolün arka-
sında yer alan eleman. 3. Işık, ısı 
ve elektriksel dalgaları yansıtan 
iletken. 

refresh bk. yenilemek
regerenate ver. t. Darbeleri, dalgaları 

özgün şekline getirme. 
regüleli güç kaynağı Elektronik ci-

hazları değişken şebeke gerilimin-
den koruyarak verimli çalışmaları-
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nı sağlamak amacıyla kullanılan, 
çıkış gerilimini voltaj değişikliği 
olmayacak biçimde sabit tutan 
elektronik cihaz. 

reji Televizyon, radyo, sinema ve sah-
ne sanatlarında bir akışın, metnin 
ya da senaryonun bir yapıma dö-
nüştürülmesi için yönetmenin öz-
gün yorumu ve anlatımıyla görün-
tü, ses, oyunculuk, set, sahne, tek-
nik donanım gibi bütün bileşenlerin 
seçme, tasarlama, kurgulama ve 
sahneleme süreçlerinin yönetimi.

reji masası bk. resim masası 
reji odası Stüdyoda yönetmen, teknik 

yönetmen, resim seçici, alt yazıcı 
ve yapım-yönetim grubunun bir-
likte çalıştığı, farklı kamera ya da 
kaynaklardan gelen görüntülerin 
seçilerek banda kaydedildiği ya da 
canlı yayına ulaştırıldığı bölüm, 
yönetim odası. 

rejisör 1. Tiyatro, opera, bale ve mü-
zikal gibi sahne sanatlarında met-
nin bir yapıma dönüştürülmesi için 
görüntü, ses, oyunculuk, dekor, 
teknik donanım gibi bütün bileşen-
lerin seçilme, tasarlanma, kurgu-
lanma ve sahnelenme süreçlerini 
özgün yorum ve anlatımıyla yöne-
ten kişi. 2. bk. yönetmen 

reji toplantısı Televizyon yapımla-
rında yapımcı, yönetmen, set tasa-
rımcısı, görüntü yönetmeni, teknik 
yönetmen gibi kişilerin yapım ya 
da yayın öncesi bir araya geldiği, 
ekrana yansıyacak görsel-işitsel 
içeriğin tartışıldığı, ön hazırlıkla-
rın görüşüldüğü, görev ve sorum-
lulukların belirlendiği ve iş takvi-
minin güncellendiği toplantı. 

reklam Gerçek ya da tüzel bir kişinin 
ürün, hizmet ya da imajına ilişkin 
ileti ve tanıtımının hedef kitleye 

ulaştırılması için görsel, işitsel, ba-
sılı medya, açıkhava uygulamaları 
ve ağ ortamı kullanılarak doğrudan 
ya da dolaylı biçimde gerçekleşti-
rilen her türlü etkinlik. 

reklama çıkmak bk. reklama gitmek
reklama girmek bk. reklama gitmek
reklama gitmek mes. dili Canlı yayın 

sırasında reklam kuşağının yayın-
lanması amacıyla programa veri-
lecek ara için sunucu ya da mode-
ratörün kullandığı ifade, reklama 
çıkmak, reklama girmek.

reklam ajansı Reklamverenin istek-
leri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
reklam fikrini geliştiren, projelen-
diren, hazırlayan ve yayına ulaştı-
ran tüzel kişilik. 

reklam arası Canlı ya da banttan ya-
pılan yayın sırasında reklam kuşa-
ğının yayımlanması için programa 
verilen ara. 

reklamdan dönmek mes. dili Canlı 
yayın sırasında reklam arası veril-
dikten sonra programın kaldığı yer-
den devam etmesi için sunucu ya 
da moderatörün kullandığı ifade. 

reklam fotoğrafçısı Reklam sektö-
ründe ürün ve hizmetlerin tanıtıl-
masına yönelik fotoğraf çekim hiz-
meti veren profesyonel fotoğrafçı.  

reklam fotoğrafı Ürün ve hizmetlerin 
tanıtım ve pazarlamasına yönelik 
açık ve anlaşılır biçimde mesaj ve-
ren, çoğunlukla önceden tasarlanıp 
kurgulanarak stüdyo ya da dış or-
tamlarda çekilen fotoğraf.

reklam kapağı Televizyonda reklam 
kuşağının girişinde ve çıkışında 
kullanılan, izleyiciyi reklam yapıl-
dığı yönünde bilgilendirmeye yö-
nelik görüntülü ve sesli uyarı.

reklam kuşağı Televizyon ve radyo 
programlarının arasında bir ya da 
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birden çok reklamın sıra ile yayım-
landığı bölüm. 

reklamveren Ürettiği ya da pazarla-
dığı ürün ve hizmetin tanıtımını 
yaptırmak amacıyla gerçekleştiri-
len reklamların üretilmesi, yayım-
lanması ya da sergilenmesi için üc-
ret ödeyen kişi ya da kuruluş. 

Reklam Yapımcıları Derneği Tür-
kiye’de reklam yapımında bilgi, 
deneyim ve düşünce paylaşımını 
sağlamak, sektördeki standartları 
yükseltmek amacıyla bir araya ge-
len; yapım, yapım sonrası, görsel 
efektler alanında uzman üyelerden 
oluşan ve mesleki faaliyetler gös-
termek için 2006 yılında kurulan 
sivil toplum kuruluşu. 

reklam yeri Canlı ya da banttan ya-
yımlanan bir programın hangi da-
kikasında reklamın gireceğinin be-
lirtildiği yer.

reklam yönetmeni Reklam ajansı ya 
da reklamveren tarafından hazırla-
nan reklam projesini planlayan, ön 
hazırlıklarını yürüten ve senaryoya 
son hâlini veren, yapımcı ile birlik-
te yapım ve yönetim ekibini kuran, 
reklamda yer alacak kişileri belir-
leyerek çekimi yöneten, reklam 
alanında bilgi ve deneyim sahibi 
kişi. 

relative motion bk. bağıl hareket 
relay recording bk. aktarımlı kayıt
release time bk. bırakma süresi
Rembrandt aydınlatması Konunun 

belirli bölgelerinin aydınlatıldığı, 
diğer bölgelerinin ise göreceli ola-
rak karanlık bırakıldığı aydınlatma 
tekniği.

remiks Müzik parçasının özgün kay-
dının üzerine değişik kayıt teknik-
leriyle yeni ritimler ve sesler ek-
lenmesiyle oluşturulan yeni biçimi. 

remote control bk. uzaktan kumanda
remote out bk. uzaktan kumanda çı-

kışı 
render Sayısal görüntü ve ses işleme 

sistemlerinde, görüntü ya da sesin 
işlem gördükten sonra son hâlini 
alabilmesi için yazılımlar aracılı-
ğıyle gerçekleştirilen hesaplama 
ve kayıt işlemi. 

renk Nesnelerden yansıyan ışığın 
dalga boylarındaki farklılıkların 
gözde oluşturduğu duyum. 2. 380 
nanometre ile 780 nanometre ara-
sındaki dalga boylarını içeren ve 
insan gözü tarafından ayırt edilebi-
len elektromanyetik spektrum.

renk alt taşıyıcı Televizyon yayın-
cılığında alıcı tarafında renklerin 
doğru demodülasyonu için birleşik 
görüntü üzerine bindirilerek mo-
düle edilmiş ana sinyalle birlikte 
taşınan alt modülasyonlu ikinci 
bilgi sinyali. 

renk anahtarı bk. renk anahtarlama 
renk anahtarlama Görüntünün fo-

nundaki yeşil ya da mavi gibi tek 
bir rengin resim ve ses masası ya 
da görüntü işleme programında 
silinerek yerine başka bir görüntü-
nün bindirilmesi, chroma key, renk 
anahtarı. 

renk ayrımı Kamera ve görüntü sis-
temlerinin renk zenginliğini gös-
teren, renklerin tonlarını ayırt ede-
bilme kapasitesi. 

renk çemberi Renk spektrumunu 
içeren yuvarlak biçimli diyagram, 
renk tekeri. 

renk çerçevesi Işık kaynaklarının 
önüne konulan renk filtrelerini tu-
tan, siyah metal çerçeve.

renk dengeleme Televizyon ve sine-
ma yapımlarında görüntü üzerin-
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de renk bileşenlerinin ayarlanarak 
renk doğruluğunun sağlanması. 

renk dengeleme filtresi bk. renk dü-
zeltme filtresi

renk dengesi Görüntüyü oluşturan 
renklerin yoğunluk değerlerinin 
birbirleriyle olan ilişkisinin denge-
si, color balance. 

renk doygunluğu Rengin soluktan 
canlıya doğru artan saflık, canlılık 
derecesi, saturation. 

renk doyumu Bir renk tonuna ne ka-
dar beyaz karıştırıldığının ölçüsü.

renk duyarlılığı Kamera görüntü al-
gılayıcılarının renkleri algılama 
düzeylerini belirten kavram, color 
sensitivity.

renk düzeltme 1. Televizyon ve si-
nemada kurgu aşamasından sonra 
farklı ortamlarda çekilen görün-
tülerin renklerinin birbirleriyle 
uyumlu hâle getirilmesi, color 
correction, color grading. 2. Yapı-
ma ait özgün bir renk ve atmosfer 
oluşturmak amacıyla renk, ışık, 
kontrast, doku ve keskinlik gibi 
ögeler temel alınarak özel yazılım-
lar aracılığıyla görüntülerin yeni-
den düzenlenmesi.

renk düzeltme filtresi Işık kaynağı-
nın ya da kameranın algıladığı ışı-
ğın renk sıcaklığını istenilen renk 
sıcaklık değerine dengeleyen filtre, 
CC, color compensation filter, renk 
dengeleme filtresi.

renk enerjisi etkisi Nesnenin fiziksel 
özelliklerine bağlı olarak yansıyan 
renk dalga boylarındaki farklılık-
ların duygusal çağrışım yaparak 
olumlu ya da olumsuz algılanması.

renk filtre düzeni İngilizce açılımı 
color filter array olan, kameralar-
da görüntü algılayıcıların hücreleri 
üzerindeki mozaik biçimli mikro 

boyutlu renk filtreleri, CFA, color 
filter array.   

renk filtresi 1. Işık tayfının içerdiği 
tüm renk dalga boylarından iste-
nilenin geçmesine izin veren ve 
diğerlerini sönümleyen filtre. 2. 
Sayısal ortamda görüntü üzerinde 
farklı renk ve ton özelliklerinin uy-
gulanması işlemi, color filter.

renk gamutu bk. renk uzayı
renk kademe filtresi Ufuk çizgisin-

den itibaren gökyüzünü belirgin-
leştirmek ya da günbatımı etkisi 
vermek için kullanılan, yarısı renk-
li diğer yarısı saydam olan filtre, 
color grad filter.

renk karıştırma İki rengin karışı-
mıyla üçüncü bir rengin üretilmesi 
prensibinden hareketle üç ana renk 
olan kırmızı, yeşil ve mavinin ka-
rıştırılması ile doğada bulunan bü-
tün renklerin elde edilmesi.

renk kırılması bk. renk sapması
renk kodu Anaglif tekniği ile çifteli 

üç boyutlu görüntüleri oluşturan 
sağ göz için mavi ve sol göz için 
amber renkli camlı gözlüğün kul-
lanıldığı üç boyutlu izleme sistemi, 
ColorCode. 

renkli film 1. Kamera ve fotoğraf ma-
kinelerinde kullanılan, renklerin 
gerçeğe uygun biçimiyle pozla-
narak görüntülendiği ışığa duyarlı 
sentetik şerit. 2. Tamamen renkli 
olarak çekilen ve gösterilen film, 
analog ya da dijital video. 

renkli televizyon Parlaklık ve renk 
bilgisi içeren televizyon. 

renk matrisi Dijital kameralarda renk 
spektrumunu 16 bölgeye ayıran, 
seçilen bir rengi beyaz ayarından 
bağımsız olarak ve görüntünün ana 
renk dengesini bozmadan değiştir-
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meyi sağlayan renk düzeltme ve 
düzenleme sistemi, color matrix.

renk menüsü Kameraların renk ayar-
larının daha ayrıntılı yapılabilmesi 
için kullanılan kamera ve kamera 
kontrol menüsü.

renk niteliği Nesnelerden yansıyan 
rengin dalga boyu ve saflığının 
oluşturduğu doygunluk ve parlak-
lık durumu. 

renkölçer Bir rengin bileşenlerini 
ölçmeye yarayan alet.

renk özü Bir rengi başkasından ayır-
maya yarayan nitelik, rengin ken-
disi, hue.

renk parlaklığı Bir renk kaynağı şid-
detinin gözde bıraktığı etki.

renk pilotu Analog renkli televizyon 
sistemlerinde referans faz amaçlı 
gönderilen sabit genlikli ve 4.43 
MHz frekanslı taşıyıcı darbesi.

renk sapması Renklerin farklı dalga 
boyları nedeniyle lenslerde farklı 
noktalarda odaklanmaları sonu-
cu oluşan renk bozulmaları, color 
aberration, renk kırılması.

renksel geriverim Renksel geriveri-
mi %100 olan doğal ışık kaynağıy-
la karşılaştırılarak, yapay ışık kay-
nağı kalitesini ortaya çıkarmak için 
elde edilen, renklerin nesnelerden 
ideal olarak yansıma oranı. 

renk sıçraması Genellikle çok ka-
meralı çalışmalarda kameraların 
renk ayarlarının birbiriyle uyumlu 
olmaması durumunda bir kame-
radan diğerine ya da kurguda bir 
sahneden diğerine geçildiğinde 
renk farklılığının belirgin biçimde 
hissedilmesi.

renk tekeri bk. renk çemberi 
renk tekerleği Genellikle kırmızı, 

sarı, mavi, yeşil renk filtresi bulu-

nan ve bir boş yuvarlak filtre yuva-
sı bulunan, ışık kaynağının önün-
deki tırnaklara geçirilen, kendi 
ekseni çevresinde döndürülebilen, 
çoğunlukla şov programlarında 
kullanılan disk.

renk test kartı Film laboratuvarı ve 
renk düzeltme uzmanınca referans 
alınması ve renk ayarlarının tutar-
lı olması için kameramanın sahne 
öncesi çektiği renkli referans res-
mi, color chart.

renk tonu Bir rengin koyuluk ya da 
açıklık derecesi.

renk türü Kırmızı, mavi ve yeşil gibi 
bir rengin ışığının dalga boyu cin-
sindeki karşılığı.

renk uyuşmazlığı Çifteli üç boyutlu 
görüntülerde sağ ve sol göze ait 
görüntülerdeki renklerin uyumsuz-
luğu, chroma mismatch.

renk uzayı Cihazların renk yeteneği-
ni göstermek ve karşılaştırmak için 
kullanılan, renk değerlerinin grafik 
hâlinde göründüğü referans tablo-
su, renk gamutu.

reosta bk. mekanik dimmer
repertuara alma Repertuar Kurulu 

tarafından yayınlarda kullanılabi-
leceğine karar verilen şarkı ve de-
ğişik formlardaki eserlerin korun-
ması amacıyla sözlerinin ve nota-
larının numara verilip kayıt altına 
alınarak arşivlenmesi.

replik Televizyon, sinema ve sahne 
sanatlarındaki bir eserde karşılık-
lı ya da tekil konuşma sırasında 
oyuncu tarafından söylenen söz-
cük ve tümcelerin tamamı. 

repo mes. dili Dizi, film ya da belge-
sel gibi uzun süren ve aralıksız yü-
rütülen çekimlerde görev yapanlar 
için genellikle haftada bir gün ile 
sınırlı olan tatil. 
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reset bk. sıfırlama 
resim 1. Televizyon ve sinemada her 

türlü görüntü. 2. Görüntünün her 
bir karesi. 3. Çerçeve, kadraj. 

resim arama mes. dili Kameramanın 
çekim ortamında içeriğe uygun gö-
rüntü ve açıları gözle ya da kamera 
ile tarayarak bulmaya çalışması. 

resim kayıt cihazı bk. görüntü kayıt 
cihazı

resim masası mes. dili Televizyon 
stüdyosu ya da naklen yayın ara-
cında bulunan, farklı kamera ya 
da kaynaklardan gelen görüntüleri 
bir araya getiren, düğmeler ve lev-
yeler aracılığıyla görsel efektlerin 
kullanımına olanak veren, seçilen 
ve işlenen görüntülerin eşzamanlı 
olarak yayına ulaşmasını sağlayan 
ve resim seçici tarafından kullanı-
lan teknik cihaz, reji masası, gö-
rüntü mikseri, yönetim masası.  

resim reji sistemi Resim masası, gra-
fik cihazı ve sayısal efekt cihazları 
gibi resimle ilgili işlem ve rejilerin 
yapıldığı donanım ve yazılım gru-
bundan oluşan sistem.

resim seçici Televizyon programları-
nın hazırlık aşamasında reji planını 
yazılımlar aracılığıyla resim ma-
sasına kaydedip yapım sırasında 
uygulayan; bant kayıt ya da canlı 
yayın sırasında ise farklı kaynak-
lardan resim masasına gelen gö-
rüntüleri yapımın görsel kimliğine 
uygun efektlerle işleyerek program 
akışı ve yönetmenin istekleri doğ-
rultusunda ya da kendi inisiyatifiy-
le çıkışa vermek için resim masası-
nı kullanan kişi. 

resim taşıyıcı 1. Televizyonda görün-
tü sinyalinin taşıyıcı frekansı. 2. 
Televizyon ekranının siyah rengine 
karşı gelen sinyal seviyesi.

resistance bk. direnç
resizer bk. boyutlandırıcı 
resmi dengeleme mes. dili Kamera-

nın konumu, yüksekliği ve açısının 
doğru seçilerek görüntünün kom-
pozisyon kurallarına göre oluş-
turulması; kişi, nesne ve mekân 
arasında büyüklük ilişkisinin ku-
rulması, renk ve ışık tutarlılığının 
sağlanması.

resmi düzenleme Kamera çerçeve-
sindeki ögelerin çıkarılması, ek-
lenmesi ya da yer değiştirilmesi ile 
görüntünün istenilen kompozisyo-
na uygun duruma getirilmesi. 

Resmî Gazete Kanun, tüzük, yönet-
melik ve kamudaki önemli atama-
ların yayımlandığı gazete. 

resmi toparlama mes. dili Çerçeveyi 
düzeltme amacıyla küçük kame-
ra hareketleri yaparak görüntüyü 
kompozisyon kurallarına ya da re-
jiye uygun hâle getirme.  

resolution bk. çözünürlük
response time bk. tepki süresi 
return bk. dönüş 
return-loss bk. uyumsuzluk zayıfla-

ması
retweet Kullanıcının Twitter’da be-

ğendiği bir başka kullanıcıya ait 
olan tweet’i değiştirmeden kendi 
hesabında yayımlaması.

reverb bk. çınlama
reversal film Pozlandıktan ve film 

banyodan sonra doğrudan pozitif 
görüntü veren film. 

reverse switch bk. yön düğmesi 
reyting bk. izlenme oranı 
reyting ölçümü bk. televizyon izle-

me ölçümü
rezenatör ver. t. Belirli bir frekans-

ta ve bant genişliğinde rezonansa 
gelerek istenen frekansları geçiren 
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seramik, kristal ya da özel alaşım-
dan yapılan filtre.

rezonans 1. ver. t. Küçük genlikli sin-
yalleri büyük genlikli sinyallere 
dönüştürme. 2. Uyarıcı bir kay-
naktan gelen titreşimlerin uyarılan 
nesnenin titreşimleriyle aynı ol-
ması durumunda toplam titreşimin 
artması. 

rezonans frekansı ver. t. Herhangi bir 
sistemi rezonansa getiren frekans 
değeri. 

RF bk. radyo frekansı 
RF modülator ver. t. RF anten girişi 

dışında herhangi bir girişi olmayan 
televizyonlara görüntü bağlantısı 
yapmak için UHF bandında seçilen 
frekansa görüntü ve ses çıkışlarını 
modüle eden sistem. 

RGB görüntü algılama tekniği Ka-
mera görüntü algılayıcılarında ye-
şil, mavi ve kırmızıyı kullanarak 
tüm renkleri elde etme temeline 
dayalı renk sistemi, RGB image 
sensing method.

RGB image sensing method bk. RGB 
görüntü algılama tekniği 

RGB (Red Green Blue) bk. ana 
renkler

RGB renk uzayı Renkli monitörler, 
ekranlar ve televizyonlarda kul-
lanılan kırmızı, yeşil ve maviden 
oluşan temel renk uzayı.

RG-58A/U yay. t. Karakteristik empe-
dansı 50 ohm olan koaksiyel kablo. 

RG-59/U yay. t. Görüntü ve sayısal 
ses iletiminde kullanılan ve karak-
teristik empedansı 75 ohm olan ko-
aksiyel kablo. 

rıpıl Besleme kaynağının doğrultucu 
çıkışındaki doğru akım ya da geri-
lim üzerindeki düşük genlikli alter-
natif bileşen. 

ribbon microphone bk. şerit mikrofon
rig Özel amaçlı kamera destekleme 

düzenekleri ve ek donanımlarının 
tümü.

ring ekibi mes. dili, bk. mobil haber 
ekibi

ring topolojisi bil. t. Tüm birimlerin 
doğrudan ya da aktarma kablosu 
ve arayüz ile halka biçiminde bağ-
lanması. 

RJ-45 bil. t. Belirli ölçütlere göre bü-
külmüş dört çift telden oluşan ağ 
şebeke kablosunun ucuna bağla-
nan standart konnektör.

RKC bk. görüntü kayıt cihazı
RMS İngilizce açılımı root mean 

square olan, sinyalin belli bir süre 
içinde elde edilen ortalama değeri.

robot ışık Genellikle şov programla-
rında kullanılan, yönü ve hareket-
leri ışık masasından kontrol edilen, 
farklı renk kombinasyonlarına sa-
hip ışık kaynağı.

robot kamera Kameramanın çalışa-
mayacağı koşullarda ya da kame-
ramana gerek duyulmayan ortam-
larda operatör tarafından uzaktan 
kontrol edilebilen bir düzeneğe 
bağlı, mekanik ve optik hareketleri 
yapabilen kamera. 

rodi mes. dili Müzisyenlerin enstrü-
manlarını sahnedeki yerlerine ku-
ran ve provasını yapan kişi.

rol Televizyon, radyo, sinema ya da 
sahne yapımlarında oyuncunun 
canlandırdığı karakteri ortaya ko-
yan söz, davranış ve hareketleri 
içeren bütün.

rol çalma mes. dili Bir oyuncu, su-
nucu ya da ekrana çıkan kişinin 
ilgiyi kendi üzerine çekmek ve 
daha görünür olmak için diğerleri-
ni engellemesi; bedeni, hareketleri, 
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duruşu ve sesiyle kendini ön plana  
çıkarması. 

rol dağılımı Televizyon, radyo ve si-
nema yapımında yer alan rollerin 
hangi oyuncular tarafından oyna-
nacağının cinsiyet, yaş, fiziksel 
görünüm, deneyim, beceri gibi öl-
çütlere göre yapımcı, yönetmen ya 
da kast direktörü tarafından belir-
lenmesi, distribüsyon. 

roll bk. akaryazı
roll caption bk. akaryazı 
rolling shutter bk. yuvarlanır örtücü 
roll-off Bir sistem ya da dönüştürücü-

nün genlik frekans karakteristiği-
nin düz kısmının dışında frekansa 
bağlı olarak oluşan zayıflama.

roll-off frekansı Bir güçlendirici ya 
da süzgeçte çıkış değerinin 3 dB 
düştüğü frekans. 

rolü gömme sesl., mes. dili Kayda vak-
tinde gelemeyen ya da o anda başka 
bir stüdyoda bulunan bir seslendir-
me sanatçısının yerine, rolü seslen-
dirme yönetmeninin belirlediği baş-
ka bir sanatçının seslendirmesi. 

rol yapma Televizyon, radyo, sinema 
ve sahne sanatlarında oyuncunun 
öyküdeki karakteri oyunculuk sa-
natına göre yorumlayarak canlan-
dırması. 

ROM İngilizce açılımı read only me-
mory olan, sistemlerin ana konfi-
gürasyon ve açılış parametrelerine 
ilişkin yazılımlar için kullanılan ve 
silinemeyen yalnızca okunabilir 
bellek. 

romantik komedi filmi Genellikle 
aşkı konu alan, kavuşma ve ayrı-
lık, mutluluk ve hüzün, doğum ve 
ölüm gibi karşıt temaları romantik 
ve komik sahnelerle bir arada an-
latan, izleyicinin sevdiği sempatik 

oyuncuların yer aldığı sinema ve 
televizyon filmi. 

rotary disc shutter bk. döner disk ör-
tücü 

rotate bk. döndürme 
router bk. yönlendirici
röle Akım, gerilim ve güç gibi elekt-

riksel bir büyüklükle etkin hâle ge-
tirilen anahtar. 

röle istasyonu ver. t. Doğrudan yayın 
yapmayan, ana vericiden aldığı 
sinyalleri güçlendirerek daha uzak-
lara gönderen ara istasyon sistemi. 

röp Röportaj teriminin kısaltılmış 
hâli. 

röportaj Bilgisine, görüşüne, tanık-
lığına başvurulan kişi ile medya 
mensubunun soru ve yanıt biçi-
minde gerçekleştirdiği; araştırma, 
inceleme ve soruşturmaya dayalı, 
bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı 
amaçlayan, fotoğraf çekimi ya da 
ses ve görüntü kaydının da yapıldı-
ğı özel görüşme. 

röportajcı Bilgisine, görüşüne, ta-
nıklığına başvurulan kişi ile soru 
ve yanıt biçiminde özel görüşme 
yapan, röportaj tekniği konusunda 
bilgili ve deneyimli muhabir, gaze-
teci ya da sunucu. 

röportaj vermek Genellikle bir ünlü, 
uzman ya da yetkilinin kamuoyun-
ca merak edilen bir konuda görüş-
lerini belirtmek için medya mensu-
buna soru ve yanıt biçiminde yap-
tığı özel açıklama. 

RPM İngilizce açılımı revolutions per 
minute olan, bir motor ya da bir 
diskin dakikadaki dönüş hızı.

RS-232 Standardı bil. t. Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği tarafın-
dan belirlenen, elektronik ürünler-
de kullanılan veri giriş standartla-
rından biri. 



R

299

RSS İngilizce açılımı really simple 
syndication olan, İnternet sitesi, 
blog ve podcastlar tarafından yeni 
eklenen içeriklerin kullanıcılarca 
takip edilmesini sağlayan sistem.

RTÜK bk. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu 

ruhsat bk. lisans sözleşmesi
rumble bk. uğultu 
rutin haber Her yayın kuruluşunda 

yer alan, sıradan ve olağan haber.
rüya sahnesi Karakterin rüyasında 

gördüklerini anlatan, farklı renk ya 
da görsel efektler kullanılarak kur-
gulanan, çoğunlukla görüntünün 
flulaşması ile başlayan ve netleş-
mesi ile biten sahne. 

rüzgâr başlığı ses Rüzgâr sesini ön-
lemek için mikrofona takılan sün-
gerden yapılmış aparat, mikrofon 
süngeri, mikrofon süngeri.
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saat anonsu Radyodaki canlı yayın-
larda, yayının canlı olduğunu vur-
gulamak için sunucular tarafından 
belirli aralıklarla saatin söylenmesi.

saat bipi bk. pip
saat frekansı bk. kilitleme frekansı
saat palsı Lojik ve sayısal işlemlerde 

lojik elemanlara uygulanan pals.
sabah kuşağı Televizyon ve radyo 

yayımcılığında genellikle sabah 
08.00-11.00 saatleri arasındaki ya-
yın dilimi. 

sabah programı Genellikle sabah 
08.00-12.00 saatleri arasında izle-
yicili ve canlı olarak stüdyodan ya-
yımlanan; ev işleri, yemek, pratik 
bilgiler, sağlık ve müzik gibi konu-
ları içeren, sunucu ve konukların 
olduğu, çoğunlukla kadın izleyici-
lere yönelik hazırlanan televizyon 
ve radyo programı türü. 

Sabine formülü Ortam hacmi ve 
yüzeylerdeki malzemelerin ses 
yansıtma ve soğurma özellikleri 
hesaba katılarak ortamdaki sesin 
çınlama süresinin hesaplanmasın-
da kullanılan fizik formülü.

sabit bit hızı Veri sıkıştırmada kulla-
nılan bit hızının verideki değişken-
liğe göre değişmeden sabit değerli 
olması, CBR, constant bit rate.

sabit dekor Genellikle günlük te-
levizyon programlarına ait olan, 

program yayımlandığı sürece stüd-
yoda hiç sökülmeden kurulu du-
rumda bırakılan, ışık tasarımı ve 
kamera konumları değiştirilmeyen 
set tasarımı.

sabit dekorlu stüdyo İçinde bir ya da 
birden çok sabit dekorun bulundu-
ğu televizyon ya da haber stüdyosu. 

sabit disk Veri depolaması için kulla-
nılan ve bir aygıtın ayrılmaz parça-
sı olan, çevre etkilerine karşı koru-
naklı disk, hard disk.

sabit görüntü Ekrana hareketsiz bi-
çimde yansıtılan her türlü görüntü, 
still image.

sabit kare 1. kam. Kameranın hiç 
hareket etmeden ve ölçek değiştir-
meden tek bir noktadan elde ettiği 
görüntü. 2. kur. Kurgu aşamasında 
hareketli görüntünün dondurulma-
sıyla elde edilen bir kare 3. yap. 
Fotoğraftan elde edilen tek bir ka-
relik görüntü.

sabitleme Tek bir görüntü karesini 
dondurarak kaydetme, freeze.

sabun köpüğü mes. dili Televizyon 
ya da radyoda belirli karakterler 
etrafında dönen, ağır dramatik öy-
külerden, derin çatışmalardan çok, 
durumların ön plana çıktığı, genel-
likle komik içeriğe sahip program 
türü, soap opera. 

SACD bk. super audio CD 
saçak Multicore kablosuna bağlan-

tı yapılabilmesi amacıyla her bir 
multicore kanalına bir konnektör 
bağlı olacak biçimdeki kablolu 
konnektör demeti. 

saçılma ver. t. Keskin bir yüzeye 
çarpması sonucu elektromanyetik 
ve akustik dalgaların rastgele ya-
yılması.

saç ışığı mes. dili Saçtaki dokuyu, 
ayrıntıları ortaya çıkarmak ve kişi 
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ile fon arasındaki mesafeyi belir-
ginleştirerek derinlik etkisi yaratan 
bölgesel ışık uygulaması.        

saç makyajı Televizyon ve sinema 
yapımlarında oyuncuların saçına 
özel bir biçim vermek, renklendir-
mek, saç ekleyip eksiltmek ya da 
yaşlı görünümü vermek amacıyla 
gerçekleştirilen uygulama. 

saç tasarımı Televizyon ve sinema 
yapımlarında oyuncunun ya da ka-
mera önünde görev alan kişilerin 
fiziksel görünümüne, canlandırdığı 
karaktere, kostümüne göre başı ve 
saçı için hazırlanan özel uygulama.  

sadık izleyici Konu, öykü, format, 
anlatım dili, sunucu ve oyuncu 
gibi ögeler nedeniyle bir programı 
beğenen, sürekli izleyen, program 
farklı bir kanala geçse bile izleme-
ye devam eden, görüş ve önerile-
rini yapımcılarla paylaşan izleyici 
grubu. 

safe area bk. güvenli alan 
safe title area bk. güvenli yazı alanı
sağır oda mes. dili, bk. ölü oda 
sağlama toplamı bil. t. Bir veri pake-

tinin içeriğinden yararlanarak ve-
rinin hatasız iletilip iletilmediğini 
kontrol etmek için hesaplanan de-
ğer, checksum.

sağlık programı Genellikle halk sağ-
lığı, hastalıklar ve beslenme ko-
nularına yer veren, doktorların ve 
hastaların konuk olduğu, stüdyo-
daki izleyicilerin doğrudan ya da 
telefon ve sosyal medya aracılığıy-
la katılabildiği televizyon ve radyo 
programı. 

saha araştırması bk. alan araştır-
ması 

sahne 1. Televizyon ve sinema ya-
pımlarının ana bölümlerinden her 

biri olan, bir ya da birden çok çe-
kimden oluşan ve öykünün önemli 
bir parçasını zaman, mekân, olay, 
tema, karakter birliği içinde kesin-
tisiz biçimde ortaya koyan bölüm. 
2. yap. Çekim yapılan yer, set. 3. 
Sahne sanatlarında eserin oynandı-
ğı ya da konser, sirk gibi her türlü 
gösterinin gerçekleştiği, ışık ve ses 
donanımının da bulunduğu kapalı 
ya da açık mekân. 

sahne arkası 1. Televizyon setinde 
ya da gösteri yapılan bir sahnenin 
arkasında yer alan, genellikle so-
yunma, makyaj ve kostüm odaları-
nı, ikram ve ağırlama mekânlarını, 
karavan ve diğer hizmet araçlarını 
kapsayan, kalıcı ya da geçici ola-
rak kullanılan alan, backstage. 2. 
bk. kamera arkası 

sahne bağlantı kutusu Genellikle 
metal bir kasaya sahip, üzerinde ses 
bağlantıları yapmak amacıyla kon-
nektörlerin bulunduğu, multicore 
kablo aracılığıyla sahnedeki ses 
kaynaklarının ses masasına bağlan-
tısını sağlayan kutu, stage box.

sahne donanımı Sahne ve çevre dü-
zenlemesinde kullanılan sabit ya 
da hareketli her türlü teknik malze-
me, araç ve gereç. 

sahne düzenlemesi Çekime başlama-
dan önce sahneyi oluşturan ögele-
rin konu, anlatım dili, çekim açısı 
ve tasarıma göre uygun biçimde 
yerleştirilmesi.

sahneleme Bir drama eserinin oyun-
culuk, sahne tasarımı, kostüm, ışık, 
ses, müzik ve dans gibi ögelerle 
birlikte açık ya da kapalı mekânda 
sergilenmesi. 

sahne monitörü ses Sahnedeki vokal 
ve orkestra elemanlarının kendile-
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rini ve enstrümanlarını duyabilme-
leri için genellikle karşılarına ko-
numlandırılan ses monitörü.

sahne müziği Bir sahne eseri için öz-
gün olarak bestelenen, başka eser-
lerden uyarlanan ve düzenlenen ya 
da doğaçlama olarak seslendirilen 
müzik. 

sahne seslendirmesi ses Sahnede mü-
zik aletlerini ve tüm vokal seslerini 
müzisyenlere, vokallere ve solist-
lere karşılıklı duyurma işlemi.

sahnesi güçlü olma mes. dili Bir sa-
natçı ya da topluluğun sahne per-
formansının yüksek düzeyde ve 
etkileyici olması, sesi ve bedeninin 
olanaklarını zirvede kullanması, 
izleyicilerle güçlü bir iletişim ku-
rabilmesi, gösteri süresince tansi-
yonu düşürmeden ilgiyi kendi üze-
rine çekebilmesi. 

sahnesi iyi olma mes. dili Bir sanatçı 
ya da topluluğun sahne performan-
sının beklenen düzeyde olması, 
orkestra ve gösteriye katılan diğer 
kişilerle uyumlu çalışması, izleyici 
ile samimi bir iletişim kurması.

sahne tasarımı Her türlü sahne gös-
terisinin gerçekleştirildiği açık ya 
da kapalı mekânının set, aksesuar, 
kostüm, ışık, diğer görsel ve işitsel 
ögelerle birlikte yapımın konusu, 
senaryosu, metni ve akışına göre 
tasarlanması, üretimi ve kurulumu 
süreçleri.  

sahne tekniği Sahneleme için yarar-
lanılan her türlü araç, cihaz, meka-
nizma, donanım ve bunları kullan-
ma biçimi. 

sahne trafiği mes. dili 1. Film ve dizi 
çekimlerinde oyuncu, nesne, araç 
gibi her türlü ögenin çerçeveye 
gireceği zaman, yapacağı hareket, 
duracağı nokta ve çerçeveden çı-

kış yeri gibi kamera önü ve arka-
sındaki hareketlerin tümü. 2. mes. 
dili Sahne sanatlarında oyuncu, 
dansçı, müzisyen ve diğer sanat-
çıların sunuş ve selamlama dâhil, 
performansın başından sonuna ka-
dar hangi sıra ile sahneye çıkacağı, 
neler yapacağı ve dekor değişikliği 
gibi her türlü hareket akışının be-
lirlenmesi.

sahne trafiğini düzenleme mes. dili 
Kamera önünde gerçekleşen her 
türlü insan, nesne ve araç hareketi-
nin yönetmen ve reji grubu tarafın-
dan düzenlenmesi. 

sahne uyarlaması Bir edebi eserin 
sahnede sergilenmek üzere düzen-
leme, değiştirme ve güncelleme 
yöntemleriyle tiyatro, opera, bale 
ve müzikal gibi sahne eserine dö-
nüştürülmesi. 

sahneyi doldurma mes. dili Güç-
lü performansının yanı sıra sahne 
kostümleri, aksesuarları ve makya-
jıyla dikkat çekici olma, kendine 
özgü tavır ve hareketlerle sahnede 
etkileyici görünme, izleyicinin be-
ğenisini kazanma.

sahte kan torbası Kavga ve vurul-
ma sahnelerinde kullanılan, oyun-
cunun giysisi altına gizlenen, bir 
düzenek aracılığıyla istenildiği 
zaman patlatılabilen, içinde kan 
görünümlü boyalı madde bulunan 
torba.

saklama koşulları Fiziksel arşiv ma-
teryallerinin sıcaklık, nem, toz ve 
hava kalitesi açısından uygun şart-
larda, özel mekânlarda saklanması. 

saklı mikrofon İzleyici ya da kamera 
tarafından görülemeyecek biçimde 
farklı ortamlara yerleştirilen, ge-
nellikle küçük boyutlu mikrofon.

sampling bk. örnekleme  
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sampling frequency bk. örnekleme 
frekansı

sampling rate Analog sinyali sayısal 
sinyale çevirme işlemi sırasında 
kullanılan örnekleme frekansı.

sanal Gerçekte olmayıp elektronik or-
tamda yaratılmış olan, virtual.

sanal dünya Sanal gerçeklik tekno-
lojisiyle oluşturulmuş evren ya da 
ortam.

sanal gerçeklik Teknolojik ortam-
larda yaratılan, kullanıcının ya da 
tüketicinin kendini içinde hisset-
mesini sağlayan, gerçeklik algısı 
oluşturan ortam. 

sanal halı serme mes. dili Genellikle 
futbol karşılaşmasının başlangıcın-
da, devre arasında ve sonunda saha 
görüntüsünün üzerine reklam gö-
rüntüsü ya da logonun sanal olarak 
yerleştirilmesi. 

sanal kamera Üç boyutlu modelleme 
programlarında oluşturulan ortam-
da her türlü nesne ve kişinin isteni-
len açılardan görülebilmesini sağ-
layan ve tasarıma göre konumu, 
yönü, ölçeği belirlenerek hareket 
ettirilebilen kamera. 

sanal logo entegrasyonu Bir logonun 
ticari amaçla televizyonda görünen 
bir mekâna, orada gerçekten bulu-
nuyormuş algısı yaratacak biçimde 
sanal olarak yerleştirilmesi.

sanal logo 360 Ekranın sağ ya da so-
lunda bulunun, alt ya da üst köşe-
sinde yer alan, kendi etrafında dö-
nen logo.

sanal özel ağ İnternet üzerinden baş-
ka bir ağa bağlanmayı sağlayan 
bağlantı türü, VPN. 

sanal reklam Televizyondaki görün-
tüye, gerçek mekânda bulunmayan 
bir marka, logo, slogan, reklam gö-
rüntüsü ve simgesinin, gerçekten 

orada bulunuyormuş algısı yarata-
cak biçimde sanal olarak yerleşti-
rilmesi. 

sanal stüdyo Gerçek görüntülerle bil-
gisayar grafiklerinin renk anahtarı 
yöntemiyle birleştirilerek kulla-
nılması için tasarlanan, görüntüler 
birleştirildiğinde izleyiciye gerçek 
bir mekân duygusunu verebilen, 
fonunda genellikle yeşil rengin 
kullanıldığı özel amaçlı stüdyo. 

sanal topluluk Ortak amaçlara yöne-
lik olarak İnternet ağları üzerinde 
bir araya gelerek paylaşımlarda 
bulunan kullanıcı grupları. 

sanal yerel alan ağı Bir yerel alan 
ağ (LAN) üzerindeki ağ kullanı-
cılarının ve kaynakların mantıksal 
olarak gruplandırılması ve anah-
tar üzerinde portlara atanmasıyla 
oluşturulan ağ, VLAN. 

sanat filmi Sinemanın klasik anlatı-
mına ya da dönemin egemen olan 
yapım kalıplarına aykırı, yeni an-
latıları ve uygulamaları deneyen, 
ticari kaygıdan çok sanatsal özel-
likleri ağır basan film türü.

sanat grubu Sanat yönetmeni, kos-
tüm tasarımcısı, aksesuar sorumlu-
su, butafor, makyajcı, görsel efekt 
uzmanı, grafik tasarımcı, modelle-
me sanatçısı gibi kişilerden oluşan, 
yapımın görsel yapısını tasarlayan 
ve oluşturan grup. 

sanat sineması Sanat filmleri ve sine-
ma klasiklerinin gösterimine ağır-
lık veren, film festivallerine de ev 
sahipliği yapan sinema salonu. 

sansasyonel haber Toplumu şaşırtan, 
popüler bir kişi ya da çok ilgi çe-
ken olayla ilgili olan, dikkat çek-
mek amacıyla kasıtlı olarak üreti-
len haber. 
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San Sebastian Uluslararası Film 
Festivali İspanya’nın San Sebasti-
an kentinde 1953 yılından beri her 
yıl eylül ayında düzenlenen ulusla-
rarası film festivali.

sansür bk. denetim 
sarı basın kartı Basın Yayın Enfor-

masyon Genel Müdürlüğü’nün 
medya mensuplarına verdiği, ulu-
sal ve uluslararası geçerliliği olan, 
sahibine belirli konularda kolay-
lıklar ve öncelikler sağlayan, sarı 
renkteki resmi kimlik kartı. 

SAS bk. sayısal arşiv sistemleri 
satır satır Çifteli üç boyutlu görüntü-

lerin televizyon tarama sistemine 
uyarlanacak biçimde, ekranın tek 
sayılı tarama satırlarına sağ görün-
tünün, çift sayılı tarama satırlarına 
sol görüntünün yerleştirilmesiyle 
oluşan üç boyutlu televizyon yayım 
ve gösterim tekniği, line by line.

saturasyon bk. doygunluk
SAV İngilizce açılımı start of active 

video olan, SDI sayısal görüntü 
sisteminde senkronlama için kul-
lanılan ve aktif görüntü karesinin 
başında olan sayısal veri sinyali. 

savaş belgeseli Ülkelerin tarihlerinde 
önemli yer tutan savaşları ayrıntı-
larıyla anlatan, savaşların toplum 
ve birey üzerindeki etkilerini ele 
alan, genellikle arşiv görüntülerine 
ve belgelere dayalı anlatımın oldu-
ğu belgesel türü. 

savaş muhabiri Savaşın ve silahlı 
çatışmaların yaşandığı yerlerde ça-
lışan, fotoğraf ve video çekimi de 
yapan alanında uzmanlaşmış mu-
habir. 

sayaç Kamera ve kayıt cihazlarında 
bulunan, genellikle süreyi saat, 
dakika, saniye ve kare olarak ekra-
nında gösteren cihaz. 

saydam nesne Üzerine düşen ışığı 
geçiren temiz su ya da taş, cam gibi 
nesneler. 

saydam olmayan nesne Üzerine dü-
şen ışığı geçirmeyen her türlü nesne. 

sayfa görüntüleme İnternet sitesin-
deki her bir sayfanın ayrı ayrı gö-
rüntülenmesi, pageview.

sayfa yenileme İnternet sayfasındaki 
ögelerin sunucuya gönderilen bir 
istek sonucunda tazelenmesi.

sayısal Verilerin ikilik düzende göste-
rilmesi, dijital.

sayısal abone hattı (DSL) bil. t. Stan-
dart bakır telefon telleri üzerinden 
hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini 
aynı anda sağlayabilen veri iletim 
teknolojisi. 

sayısal aktarım arş. Sayısallaştı-
rılmış dosya formatındaki arşiv 
materyallerinin içeriğinin ve ilişi-
ğindeki verilerin uzun süre koru-
nabilmesi için sayısaldan sayısala 
gerçekleştirilen aktarım işlemi.

sayısal arşiv sistemi arş. Bant orta-
mındaki görüntülerin sayısal orta-
ma aktarılması ve dosya ortamında 
gelen görüntülerin dosya transfer 
protokolü üzerinden iletilmesi ile 
oluşturulan arşivleme tekniği. 

sayısal arşiv sistemleri (SAS) 
TRT’nin ürettiği ya da satın aldı-
ğı her türlü görsel ve işitsel yayın 
materyalinin yayın kopyası ya da 
ham materyal olarak, içerik çö-
zümlemesinin yapılarak saklandığı 
elektronik ortamlar.

sayısal damgalama arş. Video, ses 
ve resim gibi dosya formatında ar-
şiv materyallerinin içeriğine telif 
ve sahiplik takibinin yapılabilmesi 
amacıyla sayısal bir kodun gizlen-
mesi işlemi. 
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sayısal devre “0” ve “1” sembolleri 
kullanılarak “var ve yok” anahtar 
ilkesiyle çalışan devre, dijital devre. 

sayısal görüntü yayıncılığı Analog 
yayıncılıkta kullanılan bir kanal 
başına birden çok sayısal televiz-
yon kanalının yayınına olanak 
veren, analog yayınlara göre gü-
rültü ve girişimin olmadığı, içinde 
televizyon endüstrisinden 270’in 
üzerinde firmanın bulunduğu kon-
sorsiyum tarafından oluşturulmuş 
yayın standartları dizisinin bulun-
duğu sayısal yayın sistemi, digital 
video broadcasting, DVB.

sayısallaştırıcı Ses ve görüntü sinya-
lini analogdan sayısal kod numa-
ralarına ya da grafiğe dönüştüren 
donanım ya da yazılım. 

sayısallaştırma 1. Analog ses ve gö-
rüntü sinyalini çeşitli yöntemler-
le sayısal sinyale çevirme işlemi, 
digitizing. 2. arş. Analog yayın 
materyallerinin bozulmadan sak-
lanması, kolay erişimi ve üzerinde 
işlem yapılabilmesi amacıyla sa-
yısallaştırılarak elektronik ortama 
aktarılması. 

sayısal modülasyon I-Q düzleminde-
ki bilgi bitlerinin sembollerle hari-
talanması.

sayısal ses Elektrik sinyallerine dö-
nüştürülen akustik dalgaların 0 ve 
1 biçiminde ikili sayı tekniğiyle 
kodlanarak işleme, kayıt, okuma, 
aktarım ve depolama işlemlerinin 
sayısal olarak yapıldığı ses sinyali, 
dijital ses.

sayısal ses yayıncılığı Tek bir frekans 
kanalından birden çok radyo yayı-
nının gerçekleştiği, analog yayın-
lara göre gürültü ve girişimlerden 
kaynaklanan bozulmaların engel-
lendiği, karasal yayın sistemleri 

ile sayısal olarak gerçekleştirilen 
radyo yayın tekniği, DAB, digital 
audio broadcasting.

sayısal sinyal Bir zaman aralığının 
bütünü yerine yalnızca belli anlar-
da belli değerleri alan sinyal. 

sayısal sinyal işleme Sinyallerin sayı-
sal yöntemler ile işlenmesi, digital 
signal prossessing, DSP.

sayısal uydu yayıncılığı Sayısal gö-
rüntü yayıncılığı standardını kulla-
nan, DVB-S ya da DVB-S2 olarak 
da bilinen uydu yayıncılığı.

sayısal veri Bilgisayar tarafından iş-
lenen ve aktarılan bilgi.

sayısal video kurgu sistemi Görün-
tü ve seslerin bilgisayar ortamına 
alınarak kurgulanabilmesini, biten 
projenin banda ya da yayın ma-
teryaline aktarılmasını sağlayan 
donanım ve yazılımlar, bilgisayar 
tabanlı kurgu sistemi, dijital video 
kurgu sistemi. 

sayısal yayın Sayısal kodlama ve mo-
dülasyon tekniği kullanılarak kara-
sal, uydu, kablo ve ağ ortamların-
dan gerçekleştirilen yayın hizmeti, 
dijital yayın (I). 

sayısal yayıncılık Televizyon ve rad-
yo mobil iletişim verilerinin şifreli 
ya da şifresiz sistemler kullanıla-
rak aktarılmasına dayanan yayıncı-
lık modeli, dijital yayıncılık. 

sayklorama bk. gökperde 
scanner bk. tarayıcı
scene file bk. çekim dosyası 
scene file system bk. çekim dosya  

sistemi 
Schüfftan tekniği Kameranın önün-

de 45 derece açıyla konumlanan, 
yarısı ayna olan bir cam sayesinde 
kameranın görmediği yan açıda 
duran bir maket ya da resim ile ka-
mera karşısındaki oyuncu ve nesne 
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görüntülerinin birleştirilmesi so-
nucu oyuncuların gerçek yapılar-
la ya da hayali ortamlarla beraber 
görüntülendiği, kameraman Eugen 
Schüfftan tarafından geliştirilen 
çekim tekniği.

scop Sinema sektöründe sinemaskop 
terimi için kullanılan kısa ifade. 

scope Görüntünün renk ve ışık bil-
gilerinin grafiksel olarak gözlem-
lenmesini sağlayan donanım ya da 
yazılım.

score bk. film müziği
SCPC Tek taşıyıcı frekans ile bir tele-

vizyon kanalının yayınının iletimi. 
screen parallax bk. ekran paralaksı 
screen plane bk. görüntü düzlemi 
screenshot bk. ekran görüntüsü 

alma 
screen window bk. görüntü düzlemi 
script holder bk. kart tutucu 
SD bk. standart tanımlama
SDDS İngilizce açılımı sony dynamic 

digital sound olan, sinema ve ev 
sistemlerinde kullanılan bir çevre-
sel ses sistemi.

SD hafıza kartı Dosya ortamında 
veri, görüntü ve ses kaydı yapmak 
için kullanılan, elektronik bellek 
yongaları içeren ve sayısal kopya-
lama telif koruma tekniği olan ha-
fıza kartı. 

SDHC 32 gigabyte’a kadar yüksek 
kapasiteye sahip olan SD hafıza 
kartı.

SDI Sayısal televizyon tekniğinde 
SMPTE tarafından standartlaştı-
rılan SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 
6G-SDI ve 12G-SDI olarak kulla-
nılan, 143 Mbps’den 12 Gbps’ye 
kadar hızda görüntü, ses ve 
senkron verisini bütünleşik hâlde 
seri olarak iletimini yapabilen seri 
sayısal arabirim.

SDK İngilizce açılımı software deve-
lopment kit olan, yazılım geliştir-
me paketi.

SDSC Bir gigabyte’a kadar kapasite-
ye sahip olan SD hafıza kartı.

SDTI yay. t. İngilizce açılımı serial 
data transport interface olan, aynı 
kodlayıcılarla sıkıştırılan görün-
tülerin cihazlar arası kayıpsız ve 
hızlı transferi için geliştirilen, SDI 
dizisindeki normal görüntünün 
içindeki senkron bilgilerinin bu-
lunduğu boşluk alana fazladan veri 
yerleştiren standart.

SD TV yay. t. PAL ve SECAM sis-
temlerden türetilen 576i (720 x 
576i50) ve NTSC sistemine da-
yanan 480i (720 x 480i60) türleri 
olan standart tanımlama özelliğine 
sahip sayısal televizyon.

SDXC İki terabyte’a kadar genişletil-
miş kapasiteye sahip olan SD hafı-
za kartı.

seans 1. Sinema ve televizyon yapım-
larının gösterimi ya da yayınının 
her biri. 2. Gösterim saati. 

SECAM yay. t. Fransızca açılımı 
séquentiel couleur à mémoire olan, 
1967 yılında Fransa’da hizmete gi-
ren; 625 satır, 50 adet yarım kare 
resim alanı ve sıralı renk hafızala-
ma tekniği kullanan renkli analog 
televizyon standardı.

secure digital memory bk. SD hafıza 
kartı

secure sockets layer (SSL) bk. gü-
venlik sertifikası

seçbas düğmesi Menüde ayar ya da 
seçme yapabilmek için kullanılan, 
sonsuz turda çevrilerek işlevlere 
ulaşılan ve basılarak işlevi etkin 
hâle getiren düğme, sel/push exec.
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seçici devre Bir elektromanyetik dal-
ganın genlik, faz ve frekans gibi 
bir büyüklüğünü seçen devre.

seçici kurul Festivale katılan filmler 
arasından yönetim, anlatım dili, 
teknik kalite, öykü, oyunculuk gibi 
kriterleri temel alarak dereceye gi-
renleri belirleyen; oyuncu, yönet-
men, yapımcı, eleştirmen, besteci 
gibi sinema sektörünün farklı ke-
simlerinin temsilcilerinden oluşan 
kurul. 

seçicilik Bir alıcının birbirine yakın 
iki komşu istasyon frekansını ayır-
ma özelliği.

seçme (I) Televizyon ve radyo prog-
ramı, temsil, gösteri ya da özel 
amaçlı bir etkinlikte rol ya da farklı 
görevler alacak kişilerin genellik-
le yapımcı, yönetmen, koreograf, 
eğitmen gibi birden fazla kişi ta-
rafından oluşan bir seçici kurulun 
önünde yeteneklerini sergileme-
si sonucu gerçekleştirilen seçim, 
odisyon. 

seçme (II) Bir rezonans devresinin 
frekans tepkisindeki sivriliğe iliş-
kin özellik. 

seçmeli netlik bk. netlik kaydırma
sehpa ses Üzerine kamera, mikrofon, 

ışık spotu gibi donanımlar takılan 
ve ayarlanabilen ayaklı düzenek.

sekans 1. yön. Filmsel anlatımın 
sahne ile birlikte önemli bir ögesi 
olan; aynı yer, olay ve ortamla ilgi-
li sahnelerin bütünü. 2. kur. Sayısal 
ortamda görüntülerin belirli bir sı-
rayla art arda dizilmesi. 

sek ses mes. dili Enstrüman sesinin en 
doğal hâlini belirtmek için sesçile-
rin kullandığı ifade. 

self diagnostic test bk. öztanı testi 
self timer bk. zamanlayıcı 
sel/push exec bk. seçbas düğmesi 

sembol 1. Modülasyon türüne göre 
sayısal sinyaldeki “1” ve “0” bit-
lerin gruplar hâline getirilmesi. 2. 
Bir harf ya da grafiğin elektriksel 
yükü ya da büyüklüğü temsil et-
mesi

sembolik adres Bir program içinde 
bir sözcüğü, işlevi ya da bilgiyi ta-
nıtan etiket.

sembolik set Genellikle simgesel set 
ögelerine yer veren, boşluk ya da 
sonsuzluk duygusunu yaşatan, çe-
kimlerde kolaylık ve esneklik sağ-
layan set türü. 

senarist bk. senaryo yazarı 
senaryo Sinema yapımlarının tasa-

rım, çekim ve kurgusu için temel 
kaynak olan; öykünün sahne be-
timlemesi, karakter adı, diyalog 
ve mizansenle anlatıldığı; sahne, 
sekans ve bölüm hâlinde oluştu-
rulan; her sahnenin başında numa-
ra, mekân, zaman, karakter adı ve 
özel notların belirtildiği, özel bir 
sayfa düzeniyle yazılan özgün ya 
da uyarlama metin, film senaryosu.  

senaryo entegrasyonu Bir marka ya 
da ürünün öykünün karakterleri 
tarafından senaryonun bir parçası 
olarak kullanılması ya da tüketil-
mesi, adından ve çağrışımlarından 
sıklıkla söz edilmesi, senaryonun 
marka ön plana çıkacak biçimde 
oluşturulması. 

senaryoya hâkim olma Başta yönet-
men olmak üzere oyuncu, set tasa-
rımcısı ve görüntü yönetmeninin 
senaryonun teması, anlatım dili ve 
iletilerini bütünüyle kavraması, se-
naryonun ayrıntılarını iyi bilmesi. 

senaryoya sadık kalma Televizyon 
ve sinema yapımlarında senaryo-
nun bütünlüğünü bozmadan; ka-
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rakter, mekân, olay ve sahne de-
ğişikliğinin yanı sıra ekleme ya da 
çıkarma yapmadan çekim ve kur-
gunun gerçekleştirilmesi. 

senaryo yazarı Sinema ve televizyon 
yapımlarının temel metni olan se-
naryoyu kendi isteğiyle ya da si-
pariş üzerine tek başına ya da grup 
olarak yazan kişi, senarist.  

senaryoyu doğru yorumlama Se-
naryonun ana temasını, söylemek 
istediklerini, anlatım dilini doğru 
anlayabilme ve ekrana ya da per-
deye bu doğrultuda yansıtabilme. 

senaryoyu yorumlama Başta yönet-
men olmak üzere yapımcı, oyuncu, 
görüntü yönetmeni, set tasarımcı-
sı, besteci ve kurgucu tarafından 
senaryo temasının çözümlenmesi, 
yaratıcılığın senaryoya göre ortaya 
konması. 

send bk. gönderme 
senkron (I) bk. eşleme 
senkron (II) ver. t. Periyodik iki sin-

yalin faz ve frekans bakımından eş 
hâle getirilmesi.

senkron bandı Görüntü ile sesin bir-
birine eşzamanlı olmasını sağla-
mak için kullanılan standartlara 
uygun test ton görüntü ve sesin bu-
lunduğu videobant.

senkron darbesi 1. Resim sinyalinin 
-0.3 voltluk en dip değerinin bu-
lunduğu bölgedeki eşzamanlılık 
darbesi. 2. Televizyon tekniğinde 
taramayı eşzamanlı yapmada kul-
lanılan darbe.

senkron güç Televizyon vericilerinde 
senkron sinyaline karşı gelen güç.

senkronizasyon 1. Sinyaller arasın-
daki eşzamanlılık. 2. Televizyon 
alıcılarında yatay ve düşey saptır-
ma frekansları ile video sinyalinin 
aynı olması. 3. Taşıyıcı eş zaman-

laması. 4. Sayısal yayıncılıkta söz-
cük ve çerçevelerin eş zamanlan-
ması. 5. Alıcı ve verici saatlerinin 
eş zamanlı olması. 

senkronizasyon darbeleri Alıcı ve 
vericinin zamandaş çalışması için 
video sinyali geri dönme süreleri 
içerisinde gönderilen satır ve gö-
rüntü darbeleri.

senkron jeneratörü Televizyon siste-
mini senkronize etmek için darbe 
üreten üreteç. 

senkron kayması bk. senkron tut-
maması

senkron tahtası bk. klaket 
senkron test üreteci Senkron darbesi, 

BB sinyali ve çeşitli test sinyalle-
ri üreten, aynı ortamda kullanılan 
diğer kaynaklar tarafından referans 
alınan ana senkronlayıcı donanım. 

senkron tutmaması Ses ve görüntü-
nün eş zamanlı olmaması, ekran-
da konuşan kişinin ağız hareke-
tiyle sesinin birbirini tutmaması, 
senkron kayması. 

senkron veri iletimi Gönderilecek 
verinin başında senkronizasyon 
bitlerinin bulunduğu, saat darbeleri 
aracılığıyla gönderici ve alıcının eş 
zamanlı çalıştığı haberleşme türü. 

sensör bk. algılayıcı 
SEO İngilizce açılımı search engine 

optimization olan, bir İnternet site-
sinin arama motorlarında daha ön 
sırada bulunmasını sağlayacak ya-
zılım hiyerarşisi, tasarım yapısı ve 
etiket tanımları gibi yaklaşımların 
tümü.

seperatörlü geçiş bk. ayrıştırıcılı geçiş
sequence bk. sekans 
serbest söyleşi Açık uçlu sorular-

la konuğun rahatça yanıtlar verip 
kendini anlattığı, akışın sunucu, 
muhabir ya da gazeteci tarafından 
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sağlandığı, zaman kısıtlamasının 
olmadığı söyleşi türü.

serim Karakterler, ilişkiler, mekân-
lar ve çatışmayı oluşturacak temel 
ögelerin sunulduğu ve tanıtıldığı 
ilk bölüm. 

seri transfer ver. t. Verinin bir yol bo-
yunca birbirini izleyen karakterler 
hâlinde iletilmesi. 

sert aydınlatma mes. dili Işığın sert 
gölgeler yapacak biçimde tasarla-
nıp uygulandığı aydınlatma türü.   

sert ışık Doğal ya da yapay ışık kay-
naklarından reflektör ile güçlendi-
rilerek yöneltilen ya da kaynağın-
dan doğrudan gelen ışık.

sertifika sunucusu bil. t. Kullanıcı 
gruplarına güvenli veri alış veri-
şi sağlamak amacıyla kodlanmış 
anahtarlar üreten ve onaylayan su-
nucu, certificate servers.

server bk. sunucu (II)
servis alanı bk. kapsama alanı 
servo Kamerada zoom, netlik ve di-

yafram gibi ayarların lens üzerin-
deki halkalardan el yerine kuman-
da elcikleri ile uzaktan yapılmasını 
sağlayan, lenslere takılan elektrikli 
motor sistemi.

servo çıkışı ver. t. Çıkış değeriyle re-
ferans değeri arasındaki farka göre 
ayarlanabilen ve otomatik kontrol 
sistemleri için kullanılan genel terim.

servo modülü Kameraların zoom ve 
netlik ayarlarını uzaktan yapmaya 
yarayan motor ünitesi. 

servo sistem ver. t. Çıkış büyüklüğü-
nün sistem girişini yakından takip 
ettiği dinamik ve kapalı otomatik 
kontrol sistemi.

servo zoom Kamera lenslerindeki 
zoom işlevinin bir motor aracı-
lığıyla, istenilen hızda yapılabil-

mesini sağlayan elektromekanik 
zoom sistemi. 

ses 1. Atmosferin yanı sıra gaz, sıvı 
ve katı ortamlarda da sıkışma ve 
genleşmeler biçiminde ilerleyen, 
bir kaynaktan yayılan titreşimlerin 
oluşturduğu basınç dalgası. 2. Can-
lıların işitme organları tarafından 
algılanabilen atmosferdeki periyo-
dik basınç değişimleri. 3. 20 Hz ile 
20 kHz frekans aralığında periyo-
dik titreşimlerin insan kulağında 
bıraktığı etki. 

ses absorbsiyonu bk. ses soğurması
Ses Aktarımı İnternet Protokolü 

İnternet üzerinden ses aktarımını 
sağlayan protokol, VoIP.

ses alanı ses Bir kaynaktan çıkan ses 
dalgalarının yayıldığı açık ya da 
kapalı bölge, akustik ortam. 

ses alma 1. Ses kaynağına yönlendi-
rilen mikrofon aracılığıyla seslerin 
algılanmasının sağlanması ya da 
kaydının yapılması. 2. Radyo ve 
televizyonda bant programlarda 
kullanılacak metnin seslendirilme-
si ya da röportajın kaydedilmesi.

ses alma stüdyosu Radyoda bant 
programlarda kullanılacak metnin 
seslendirildiği ya da röportajın ön-
ceden kaydedildiği stüdyo, ses ka-
yıt stüdyosu.

ses ambiyansı Sesin oluştuğu hacmin 
ve çevrenin sese kattığı etkileri ta-
nımlayan özellikler.

SE-SAM (Türkiye Sinema Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği) Türki-
ye’deki film yapımcıları, sinemacı-
lar, videobant dağıtımcıları ve ya-
bancı film ithalatçılarının haklarını 
korumak, kamu ile sinema sektörü 
arasındaki ilişkileri düzenlemek 
için 1987 yılında kurulan meslek 
birliği. 
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ses analizörü Ses frekans bileşenleri-
ni ayırarak enerji dağılımı ölçen ve 
gösteren cihaz, spectrum analyzer.

ses bankası Televizyon, radyo ve si-
nema yapımlarında kullanılmak 
için her tür ses efektinin daha ön-
ceden kaydedilerek depolanan, bir 
arama sistemiyle istenilen sese ko-
layca ulaşılabilen ortam.

ses basıncı Ses dalgasının birim yüze-
ye uyguladığı basınç.

ses basınç seviyesi Ses dalgasının 
birim yüzey üzerinde yarattığı ba-
sıncın pascal (pa) ya da dyne/cm2 

cinsinden ölçülebilir değeri, SPL.
ses bozulması Sesin özgün sinyalin-

de herhangi bir nedenle oluşan ve 
çatlama, yırtılma, yığılma gibi du-
yulan her türlü bozulma, ses distor-
siyonu.

ses çatlaması Standart deviasyon 
miktarının aşılması sonucu seste 
ortaya çıkan bozulma.

sesçi Televizyon ya da sahne sanat-
larında yapım ekibiyle birlikte 
program, proje ya da eserin özel-
liklerine göre sesle ilgili ihtiyaçları 
yapım öncesinde belirleyen, iç ve 
dış mekânlarda kullanılacak ses 
donanımının seçimini ve yerleşi-
mini planlayan, ses masasında çe-
kim ya da gösterim sırasında farklı 
kaynaklardan gelen seslerin düzey, 
ton ve denge ayarlarını yapan, 
playback müzik ve diğer ses kay-
naklarını yöneten, seslerin teknik 
standartlara uygun olarak yayına 
verilmesi, kaydedilmesi ya da or-
tam seslendirmesini sağlayan kişi.  

ses dağıtım yükselteci bk. ADA
ses dalgası Titreşen cisimlerin etki-

siyle hava basıncındaki değişimle-
rin oluşturduğu dalga. 

ses dengesi Ses miksajında duyulan 
seslerin düzey, ton ve duyum açı-
sından bir bütün olarak dengesinin 
sağlanması.

sese derinlik vermek Mikrofonla 
doğrudan ve yansımasız alınan sese 
genellikle bir efekt cihazıyla çınla-
ma ve ortam özelliklerini vermek.

ses distorsiyonu bk. ses bozulması 
ses efekti Televizyon, radyo ve sine-

ma yapımlarının yanı sıra müzik 
kayıtlarında sesin kaydı, işlenmesi 
ve miksajı sırasında izleyiciyi et-
kilemek amacıyla gerçekleştirilen 
her türlü uygulama, sound effect. 

ses efekt ve müzik kanalları Tele-
vizyon, radyo, sinema yapımları 
ve sahne sanatlarında konu, senar-
yo, metin, akış ya da görüntü ile 
uyumlu ve eş zamanlı olarak dü-
zenlenmiş yalnızca ses efekti, nok-
ta efekt ve ortam seslerini içeren 
kanallar ile yapımın müziklerinin 
yer aldığı ses kanalları, enter, enter 
bant. 

ses eğilmesi 1. Ses dalgalarının or-
tamda bulunan bir engelin çevre-
sinde ya da köşelerinde eğilerek 
engelin gerisinde yayılmaya de-
vam etmesi. 2. Rüzgâr ve sıcaklık 
gibi atmosferik şartlara bağlı ola-
rak ses dalgasının ortamda yön de-
ğiştirmesi. 

sese tavır verme Oyuncunun canlan-
dırdığı karaktere ya da seslendirme 
sanatçısının okuduğu metne uygun 
olarak sesine belirgin bir biçim 
vermesi; ses tonunu, telaffuzunu 
ve konuşma hızını özgün olarak 
belirlemesi. 

ses frekansı İnsan kulağının duyabil-
diği 20 Hz-20 kHz frekans aralı-
ğındaki ses dalgaları, AF.
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ses geciktirme Görüntü ile sesin eşza-
manlı olmasını ya da büyük alan-
larda yapılan izleyici seslendirme-
sinde, sesin homojen dağılımını 
sağlamak için geciktirme devrele-
riyle gerçekleştirilen uygulama. 

ses girişimi Aynı ortamdaki ses dal-
galarının birbiri üzerine binmesiy-
le ortaya çıkan etki.

ses gürlüğü Ses şiddetinin kulakta bı-
raktığı etki.

ses hızı Ses dalgalarının çeşitli ortam-
larda birim zamanda aldığı yol.

sesi çekmek mes. dili Televizyon ve 
radyoda bant yayınlanan bölümün 
bitiminde stüdyoya geçerken, ban-
dın sonundaki sesin ya da müziğin 
yavaşça fona alınarak sonlandırıl-
ması. 

sesin artması Ses kaynağına ve me-
safeye bağlı olarak ses şiddetinde-
ki artış. 

sesin azalması Ses dalgaları yayılır-
ken ortamın özelliklerine ve me-
safeye bağlı olarak ses şiddetinin 
uğradığı zayıflama. 

sesin bozulması Kayıt, okuma, de-
polama ve iletim ortamlarında fre-
kansa ya da genliğe bağlı olarak 
ses sinyalinde ortaya çıkan her tür-
lü bozulma.  

sesin dalga boyu Ses dalgasının fre-
kansa bağlı olarak bir periyotta al-
dığı yol. 

sesin eskimesi mes. dili Bir kişinin 
seslendirdiği yapımların çok fazla 
sayıda olması ve yayın organla-
rında sıkça tekrarlanması sonucu, 
sesin izleyici üzerindeki etkisinin 
azalması.

sesini değiştirme Seslendirme sanat-
çısı ya da oyuncunun ses tonunu, 
tavrını ve telaffuzunu tanınmaya-
cak kadar değiştirerek bir karakteri 

canlandırması, gerektiğinde sesini 
birden çok rolde kullanması. 

sesini gençleştirme Oyuncunun ya 
da seslendirme sanatçısının sesini 
genellikle incelterek konuşmasını 
gençlerin tarzına benzetmesi.  

sesini yaşlandırma Oyuncu ya da 
seslendirme sanatçısının sesini ge-
nellikle kalınlaştırarak konuşması-
nı yaşlıların tarzına benzetmesi. 

sesin yumuşaklığı Sesin tiz ve pes 
noktalara ya da en düşük ve en 
yüksek ses düzeylerine keskin ol-
mayan biçimde inme ve çıkma ni-
teliği, softness. 

sesi olma mes. dili Güçlü bir sesle bir-
likte kendine özgü bir ses tonuna 
ve söyleme biçimine sahip olma, 
sesi özel bir tavır ve teknikle çıka-
rabilme, dinleyicinin aklında kalan 
bir ses renginin olması. 

sesi parlatma mes. dili Bir enstrüma-
nın daha tiz tonda ve canlı bir tarz-
da çalınması. 

ses işitme zamanı Duyma hissinin 
tanınması için geçmesi gereken za-
man.

ses izi 1. Manyetik bant ya da film şe-
ridinde ses sinyalinin kaydedildiği 
bölüm. 2. Plak üzerinde sesin ses 
sinyalinin mekanik olarak oluştu-
rulduğu kanal. 

ses kanalı 1. Ses masasında kaynak-
ların bağlı olduğu ve düzey kont-
rolünün yapıldığı her bir kanal. 
2. Görüntü kaydedici cihazlarda 
sesin kaydedildiği ayrı iz. 3. Tele-
vizyonda ses iletimine ilişkin olan 
ve taşıyıcı ile bunun yan bantlarını 
kapsayan kanal.

ses kaydı Her türlü doğal ses, insan 
sesi, enstrüman, orkestra ya da 
elektronik olarak üretilen seslerin 
mikrofonlar ve yardımcı elektro-
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nik cihazlar aracılıyla bir kayıt or-
tamına kaydedilerek depolanması. 

ses kayıt cihazı Ses kaydı yapabilen 
analog ya da sayısal cihaz.

ses kayıt odası Yalnızca insan sesi 
kaydetmek için kullanılan küçük 
boyutlu stüdyo.

ses kayıt stüdyosu Müzik ve ses ka-
yıtlarının gerçekleştirildiği, çev-
re gürültülerine karşı ses yalıtımı 
olan, akustik düzenlemesi yapılmış 
kapalı ortamı ve kontrol odası bu-
lunan mekân.

ses kırılımı Ses dalgasının bir ortam-
dan farklı bir ortama geçerken hı-
zındaki değişim yüzünden doğrul-
tusunu değiştirmesi.

ses köprüsü İki sahneyi birbirine ses 
aracılığıyla bağlamak için kullanı-
lan, bir sahnenin son görüntüsün-
deki doğal ses, müzik ve ses efekt-
lerinin yeni sahnenin ilk görüntü-
lerinin üzerinde devam etmesiyle 
sağlanan ses kurgusu yöntemi. 

seslendiren Televizyon ve radyo ya-
pımlarının metinlerini okuyan kişi. 

seslendirme 1. Yabancı televizyon ve 
sinema yapımlarının çevirisi yapı-
lan diyaloglarının seslendirme sa-
natçısı tarafından karaktere uygun 
biçimde ağız senkronuna dikkat 
edilerek sesli biçimde canlandırıl-
ması, dublaj, film seslendirme. 2. 
Sessiz ya da kılavuz sesle çekilen 
televizyon ve sinema yapımların-
daki diyalogların oyuncunun ken-
disi ya da bir başka seslendirme 
sanatçısı tarafından sesli biçimde 
canlandırılması. 3. Animasyon ya-
pımlarındaki sanal karakter temel 
alınarak role göre özgün bir tavırla 
diyalogların sesli biçimde canlan-
dırılması. 4. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında yer alan me-

tinlerin seslendirme sanatçısı tara-
fından okunarak kaydedilmesi. 

seslendirme metni Yapım ekibi ya 
da metin yazarı tarafından yazılan, 
çekim ya da kurgu aşamasında son 
hâlini alan, spiker ya da seslendir-
me sanatçısı tarafından seslendiril-
dikten sonra televizyon ve radyo 
yapımlarında yer verilen her türlü 
metin. 

seslendirme sanatçısı Yerli ya da ya-
bancı film, dizi film, her türlü te-
levizyon ve radyo yapımındaki ka-
rakterleri sesi ile canlandıran ya da 
program metnini seslendiren kişi. 

seslendirme sistemi İnsan sesinin 
yetmediği kapalı ya da açık alan-
larda sesleri alma, işleme, yükselt-
me ve yayma için kullanılan dona-
nımların tümü. 

seslendirme stüdyosu Yayın kuruluş-
ları ya da seslendirme şirketlerinde 
bulunan, yapımın orijinal görüntü-
sü ve sesi takip edilerek seslendir-
menin yapıldığı, seslendirme yö-
netmeni ve ses kayıt görevlisinin 
çalıştığı reji odasını da kapsayan 
yalıtımlı özel mekân.  

seslendirme yönetmeni Yerli ya da 
yabancı film, dizi film ve diğer te-
levizyon yapımlarının Türkçe ses-
lendirme çevirisini yaptıran; çeviri 
ya da hazır metinlerin dil ve anla-
tım açısından değerlendirmesini 
yapan; bütçeyi hazırlayan, yapım-
daki karakterlere uygun seslendir-
me sanatçılarını belirleyen; rep-
liklerin rollere ve ağız senkronuna 
uygun biçimde seslendirilmesini, 
seslerin teknik açıdan kaliteli ve 
sorunsuz biçimde kaydedilmesini 
sağlayan, eşleme ve ses miksajı ça-
lışmasını yöneten kişi.  
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sesli betimleme Televizyon ve sine-
ma yapımlarında görme engelliler 
için konuşma ya da sesli anlatımın 
olmadığı ve açıklama gerektiren 
bölümlerin bir anlatıcı tarafından 
sözel olarak açıklanması.

sesli çekim Doğal ortam sesi ve ko-
nuşmaların görüntü ile birlikte 
kaydedildiği çekim.

sesli film Sesli çekilen ya da içeriğin-
de sonradan üretilen seslerin bu-
lunduğu film. 

sesli haber Önceden metni seslen-
dirilen ve görüntüsü kurgulanan, 
yayında spikerin yalnızca başlığını 
okuduğu haber. 

sesli sinema Sinema filmlerine 
1920’li yıllarda ses ögesinin eklen-
mesiyle başlayan dönem. 

ses miksajı bk. ses miksi 
ses mikseri Ses kaynaklarının kablo 

aracılığıyla ayrı kanallarda toplan-
dığı, ton ve dinamiklerinin işlendi-
ği, ses düzeylerinin ayarlanarak is-
tenilen biçimde birleştirildiği; ses-
lendirme, kayıt, yayın ve yardımcı 
uygulamalar için farklı çıkışların 
alınabildiği cihaz. 

ses miksi Televizyon, radyo ve sine-
ma yapımlarında ya da müzik ka-
yıtlarında farklı kaynaklardan ses 
masasına gelen seslerin, düzey, ton 
ve dinamiklerinin ayrı ayrı düzen-
lenip kullanım amacına yönelik 
olarak mono, stereo, surround gibi 
standartlar için uygun kanallar üze-
rinde birleştirilmesi, ses miksajı. 

ses monitörleme Sesi hoparlörler ara-
cılığıyla istenilen yerde duyurma 
işlemi.

ses monitörü Ses sistemlerinde kulla-
nılan kabinli hoparlör. 

Ses Mühendisleri Birliği Ses tek-
nolojisi alanında yeni bilgileri 

yaymak, araştırma yapmak ve so-
nuçlarını yayımlamak amacıyla 
1948 yılında ABD’de kurulan; ses 
mühendisleri, yaratıcı sanatçılar, 
bilim insanları ve öğrencileri bir 
araya getiren uluslararası meslek 
birliği, AES, Audio Engineering 
Society.

ses paneli Akustik ses düzenlemesi 
için kullanılan soğurucu ya da yan-
sıtıcı özelliğe sahip, duvar üzerine 
yerleştirilebilen levha.

ses patlaması Ses sinyalinin aniden 
çok yüksek düzeye çıkması, ses 
kaynağı ile mikrofonun çok yak-
laşması, mikrofonun açısının doğ-
ru yönde olmaması ya da sert ses-
sizlerin söylenişi nedeniyle oluşan 
bozulma. 

ses perdesi Sesin kulak aracılığıyla 
beyinde oluşturduğu tizlik ve pes-
lik duyumu. 

ses perspektifi Ses tasarımında sesin 
uzaklığının ve yönünün algılanma-
sının panlama, ses düzeyi, ses per-
desi ve ses tınısıyla oluşturulması.

ses referans monitörü Genellikle 
frekans karakteristiği düz olan, 
dinleme alanının akustiğine göre 
ayarlanabilen ve referans alınacak 
biçimde ses sinyalini aslına uygun, 
en doğru biçimde verebilen hopar-
lör kabini.

ses reji odası Televizyon ya da ses 
stüdyolarında yer alan, tonmayster, 
sesçi ve asistanları tarafından ses 
rejisinin yapıldığı; ses masası, mo-
nitörler, okuyucu ve kaydediciler 
ile ses işleme cihazlarının bulun-
duğu birim. 

ses rejisi Televizyon ve radyo yapım-
larında akışa bağlı olarak farklı 
kaynaklardan ses mikserine gelen 
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seslerin seçilmesi düzeylerinin 
ayarlanması, yayına verilip alın-
ması gibi işlem gerçekleştirilmesi, 
her türlü ses kayıt ve okuma ciha-
zının kullanılması gibi sesçi tara-
fından yapılan işlemlerin tümü. 

ses reji sistemi Ses kaynaklarının 
miksleme, gruplama, dengeleme, 
kazanç ayarlama, yönlendirme, faz 
düzeltme ve benzeri her türlü iş-
lemlerinin ve görüntüdeki kaynağa 
eş rejisinin yapıldığı donanım ve 
yazılım grubundan oluşan sistem.

ses rengi mes. dili Sesleri birbirinden 
ayıran, sesin kendine özgü niteliği, 
ses tınısı, timbre.

ses restorasyonu Özgün kopyası bo-
zuk olan sesin, yazılım ve dona-
nımlar yardımıyla sayısal ortamda 
işlenmesi, yabancı seslerin ayık-
lanması, ses rengi ve frekansının 
düzeltilmesi, sesin özgün hâline 
benzetilmesi işlemlerinin tümü. 

ses saçılması Ses dalgalarının karşısı-
na çıkan bir engel sonucu rastgele 
doğrultularda dağılması.

ses sentezörü Ürettiği sinyaller üze-
rinde değişiklikler yaparak oluştur-
duğu farklı ses yapılarının bir klav-
ye aracılığıyla müzik yapımlarında 
kullanılmasını sağlayan elektronik 
enstrüman.

ses seviyesi Bir referansa göre tanım-
lanan ses şiddeti düzeyi.

ses sinyali 20-20 khz aralığındaki me-
kanik titreşimleri elektrik sinyaline 
dönüştüren elektroakustik dönüş-
türücünün çıkışında elde edilen 
sinyal.

ses sistemi kalibrasyonu Ses sistem-
lerinde standartlara bağlı olarak 
ses kaydı yapmak, bu kaydı farklı 
cihazlarda okumak, sesi iletmek 

için cihazların birbiriyle uyumunu 
sağlamak amacıyla yapılan ayarla-
rın tümü. 

sessiz çekim 1. Kamera ya da ses ka-
yıt cihazı ile herhangi bir ses kay-
dığının yapılmadığı çekim türü. 2. 
Televizyon ve sinema yapımların-
da seslendirmesi daha sonra ger-
çekleştirilmek üzere profesyonel 
bir ses kaydının yapılmadığı çekim 
türü. 

sessiz film Ses ögesi olmadan çekilen 
ve gösterilen sinema filmi.

sessiz haber 1. Stüdyodaki spikerin 
yayın sırasında görüntünün üzeri-
ne metni canlı olarak okuduğu ha-
ber ya da yalnızca görüntü barındı-
ran haber. 

sessiz sinema Sinemanın ilk yılların-
dan 1920’lere kadar ses ögesinin 
olmadığı, sinematografinin temel 
ilkelerinin olgunlaştığı, görsel öge-
lerin ve kurgunun ön plana çıktığı 
filmlerin çekildiği dönem. 

ses soğurması Ses dalgalarının or-
tamda bulunan yansıtma özelliği 
düşük yutucu nesne ve yüzeyler ta-
rafından emilerek şiddetinin azal-
ması, ses absorbsiyonu. 

ses şiddeti Ses dalgasının yayılırken 
taşıdığı enerjiye bağlı olarak birim 
yüzeye uyguladığı güç. 

ses tasarımcısı Televizyon, sinema, 
radyo ve sahne sanatlarındaki ya-
pımların işitsel kimliğini oluşturan 
ve ses tasarımının planlama, kur-
gulama ve uygulamalarını gerçek-
leştiren kişi. 

ses tasarımı Televizyon, sinema, 
radyo ve sahne sanatlarındaki ya-
pımlarda konu, öykü, metin ya da 
senaryoya uygun olarak eserin at-
mosferini destekleyecek biçimde 
yapımın işitsel kimliğini oluştur-
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maya dönük olarak gerçekleştirilen 
gerçek seslerin kurgulanması, ses-
lerin biçimlerinin değiştirilmesi, 
farklı kaynaklardan gelen seslerin 
işlenmesi, yeni seslerin üretilmesi, 
hazır seslerin seçimi ve yerleştiril-
mesi, ses kuşaklarının hazırlanma-
sı, seslerin kanallara dağılımının 
gerçekleştirilmesi ve miksajının 
yapılması aşamalarının tümünün 
planlanması ve uygulanması. 

ses taşıyıcı 1. Sesin kaydedilebildi-
ği ve okunabildiği, dijital/analog 
manyetik bant, vinil, asetat gibi 
ortamlarda üretilen her türlü bant, 
plak, kaset ve CD. 2. ver. t. Ses 
frekansı ile modüle edilmiş radyo 
frekanslı taşıyıcı.

ses tınısı bk. ses rengi
ses tonu Sesin frekans spektrumuna 

bağlı olarak kulakta uyandırdığı 
duyum.

ses üstü İnsan kulağının duyamayaca-
ğı 20 kHz’in üstündeki çok yüksek 
frekanstaki sesler, ultrasonik ses. 

ses yansıma katsayısı Bir yüzeyden 
yansıyan ses dalgası şiddetinin ge-
len dalga şiddetine oranı.

ses yansıması Ses dalgalarının karşı-
sına çıkan engeller ya da yüzeyle-
re çarpması sonucu doğrultusunun 
değişmesi.

ses yırtılması Ses seviyesinin aşırı 
yüksek olmasından kaynaklanan 
hoparlör, mikrofon ya da kayıt ma-
teryalindeki ses bozulması. 

set bk. çekim seti 
set adabı Çekim setinde bütün gö-

revlilerin uyması beklenen tutum, 
davranış, iş yapma kültürü, hitap 
gibi yazılı olmayan kural ve gele-
neklerin tümü. 

set adamı mes. dili Çekim setinde ra-
hat iletişim kurabilen, zorlu çevre 

ve iklim koşullarına dayanıklı, gün 
içinde uzun saatler boyunca yo-
rulmadan çalışabilen, kameranın 
önünde ya da arkasında görev ya-
pan kişi. 

set amiri Çekim setindeki işlerin dü-
zenli olarak yürütülmesinden, tek-
nik ekibin eşgüdümlü çalışmasın-
dan sorumlu kişi. 

set disiplini Kamera önünde ve arka-
sında görev alan herkesin çekim 
setindeki çalışma biçimini ve dav-
ranışlarını belirleyen, yazılı olma-
yan ancak herkesin uyması bekle-
nen kuralların tümü. 

sete hâkim olma Yönetmenin çekim 
setindeki bütün görevlilere düşün-
celerini tam olarak aktarması ve 
isteklerini yaptırması, setteki iş 
akışını rahat yönetmesi, saygı du-
yulan bir otorite sağlaması. 

SETEM bk. Sinema ve Televizyon 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği

set fotoğrafçısı Televizyon ve sine-
ma yapımlarında, tanıtım ve arşiv 
amacıyla kamera önündeki sahne-
lerin ve kamera arkasındaki ekibin 
fotoğraflarını çeken kişi. 

set fotoğrafı Televizyon ve sinema 
yapımlarının çekim setini, kamera 
önündeki sahneleri ve kamera ar-
kasındaki ekibin çalışmasını bel-
geleyen, arşiv ve tanıtım amaçlı 
kullanılan fotoğraf türü. 

set görevlisi Televizyon ve sinema 
yapımlarının çekim setinde, tek-
nik donanım ve set malzemesinin 
taşınma, kurulma, toplanma ve ko-
runmasından sorumlu kişi. 

seti kaldırmak mes. dili Çekim ta-
mamlandıktan sonra açık ya da 
kapalı sette bulunan bütün teknik 
donanım, dekor, araç ve gereci top-
layarak alanı temizlemek.
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seti kurmak mes. dili Çekim setinde 
kullanılan her türlü teknik dona-
nım, araç ve gerecin yerine yerleş-
tirilmesi ve çekim ekibi tarafından 
çalışır hâle getirilmesi; dekor ve 
aksesuarın yerleştirilmesi, kostüm-
lerin hazırlanması; çevre düzenle-
mesi ve güvenliğin sağlanması.  

setin toparlanması Çekim setinde 
bulunan her türlü teknik donanı-
mın, dekor, kostüm ve aksesuarın, 
çekimde kullanılan diğer araç ve 
gerecin özel kutulara, kılıflara yer-
leştirilmesi ve araçlara yüklenmesi 
ya da dolaplara kaldırılması. 

seti temizlemek mes. dili Çekim se-
tinde bulunan gereksiz malzeme-
nin ortadan kaldırılması, kamera-
nın çerçevesi içine giren yabancı 
ya da fazla ögenin çıkarılması, set-
te görevi olmayan kişilerin uzak-
laştırılması.  

seti yönetmek Yönetmen, reji grubu, 
yapımcı ya da set amirinin, teknik 
ekip ve oyuncuları eşgüdümlü ola-
rak çalıştırabilmek, çekimlerin iş 
planına uygun biçimde gerçekleş-
mesini sağlamak. 

set kazası Çekim setinde dekor ve 
aksesuarın devrilmesi, oyuncunun 
düşmesi, spotun patlaması gibi is-
tenmeyen nedenlerle gerçekleşen, 
insanların yaralanmasına ya da 
çekimlerin aksamasına neden olan 
kaza. 

set malzemesi Dekor yapımında kul-
lanılan ahşap, metal, cam, plastik, 
kumaş, boya ve sentetik ürünler 
gibi malzemelerin tümü. 

set montaj elemanı Televizyon set-
lerinin kurulması, kaldırılması, ba-
kım ve onarım işlemlerini gerçek-
leştiren eğitimli kişi. 

set ortamı Televizyon ve sinema ya-
pımlarında çekimin gerçekleştiril-
diği yerin yanı sıra her türlü teknik 
donanım, araç ve gereç, açık ya da 
kapalı mekân.  

set ögesi Tasarımın bir parçası olarak 
sette bulunan her türlü üç boyutlu 
ve iki boyutlu nesne.

set point ver. t. Tespit edilen bir kritik 
değerden sapma olması durumun-
da kontrol edicinin hatayı düzelte-
cek biçimde etken hâle gelmesi.

set top box bk. set üstü kutusu 
set up 1. Bir cihazın işlevlerini yerine 

getirecek biçimde ayarlarını yaparak 
hazır hâle getirme. 2. bil. t. Dona-
nımların fiziksel kurulumu ve yazı-
lımsal düzenlemelerinin yapılması.

set üstü kutusu Televizyon yayınının 
karasal, uydu, kablo, İnternet ve 
benzeri yollardan alınarak televiz-
yonlara ve ses sistemlerine bağlan-
tısını sağlayan set üstü alıcı cihaz, 
set top box.

seviye Bir referansa göre belirtilen 
güç değeri.

SE-YAP bk. Sinema Eseri Yapımcı-
ları Meslek Birliği 

seyirci bk. izleyici 
seyirci çekimi bk. izleyici çekimi 
seyirci detayı bk. izleyici detayı
sezon finali Bir yıldan fazla devam 

eden televizyon dizi ve yapımları-
nın yaz dönemine girmeden önce 
ekrana gelen, öyküyü önemli bir 
düğüm noktasında bırakan, yayın 
döneminin son bölümü. 

SFN İngilizce açılımı single frequen-
cy network olan, bütün vericilerin 
aynı frekansta çalıştırıldığı şebeke.

SFN adaptör İngilizce açılımı single 
frequency network adapter olan, 
megaframe’i oluşturan ve MIP  
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paketini sinyal paketine ilave eden 
cihaz.

shadow bk. gölge
share bk. paylaşım (I)
SHD TV Süper HD standardını kulla-

nan TV, 8K TV.
Shirley cards Kamera test ayarlarında 

özellikle insan ten rengini tam ola-
rak elde edebilmek için kullanılan 
renk test kartı. 

shockless gain bk. yumuşak kazanç 
geçişi 

shockless white bk. yumuşak beyaz 
geçişi

shooting converged bk. içedönük çekim 
shooting paralel bk. paralel çekim
shotbox bk. çekim kutusu
shotgun mikrofon bk. tüfek mikrofon
shrinkage bk. çekme 
shutter bk. örtücü
shutter glass bk. aktif örtücü gözlük 
shutter speed bk. örtücü hızı 
shuttle bk. jog/shuttle
shuttle button bk. mekik düğmesi 
SHV bk. süper HD
sıcak canlı ses, mes. dili Dengeli bağ-

lantı ile iletilen ses sinyalinde düz 
fazda sinyal taşıyan iletim hattı. 

sıcak gelişme hab., mes. dili Gün-
demde olan ya da devam eden bir 
olayla ilgili yeni gelişmelerin ya-
şanması ve olayın yeniden habere 
konu olarak hemen yayına veril-
mesi. 

sıcak gündem mes. dili Gündemi be-
lirleyen çok sayıda önemli olayın 
kısa bir sürede gerçekleşmesi ve 
gündemin yoğunlaşması.  

sıcak haber mes. dili Gündeme yeni 
düşen, toplumun genelini ilgilendi-
ren çok önemli olay. 

sıcak ışık kaynağı 1. Akkor lamba, 
güneş ve ateş gibi yüksek ısı yo-
luyla yapay ya da doğal olarak ışık 

üreten kaynaklar. 2. 3200 kelvin ve 
altındaki renk sıcaklığı değerinde 
ışık üreten ışık kaynakları. 

sıcak prova mes. dili Dekor, ışık, ses, 
kamera gibi bütün teknik ve artistik 
birimlerin katıldığı, canlı yayımla-
nacak ya da bant kaydı yapılacak 
televizyon programı için stüdyo ya 
da dış mekânda program akışının 
uygulandığı çekim yapılarak ger-
çekleştirilen son hazırlık çalışması. 

sıcak renkler Kırmızı, turuncu ve sarı 
renkten oluşan, elektromanyetik 
tayf üzerinde kızılötesi dalga bo-
yuna yakın ışık dalga boyuna sahip 
olmaları nedeniyle fiziksel olarak 
sıcaklık algısı yaratan renkler. 

sıçrama mes. dili Bir görüntüden bir 
başka görüntüye geçerken ölçek, 
hareket, yön, ışık, renk gibi öge-
lerde devamlılık sağlanamaması, 
gözü rahatsız edecek biçimde diğer 
plana geçilmesi.

sıçrama bölgesi ver. t. Kısa dalga ya-
yınında yer dalgasının yok olduğu 
nokta ile iyonosfer tabakasından 
yansıyan ilk gök dalgasının yere 
ulaştığı nokta arasındaki bölge.

sıçrama mesafesi ver. t. Kısa dalga 
yayınında verici anteni ile alıcı an-
teni arasındaki mesafe.

sıfır hafızası Kamera sayacının sıfır-
lanarak kaydın tekrar sıfır değerine 
getirilme özelliği, zero set memory. 

sıfırlama Başa alma ya da değerleri 
sıfır yapma, reset.

sıfır paralaks  üç b. Çifteli üç boyut-
lu görüntülerin izlenmesi sırasın-
da nesnelerin görüntü düzleminin 
önünde ya da arkasında değil tam 
üzerinde algılanması, zero parallax. 

sıfır sehpa mes. dili Işık kaynakları-
nın zeminde kullanılması amacıyla 
özel olarak tasarlanmış ışık ayağı. 
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sıfır seviyesi Akım, gerilim ve güce 
ilişkin dB cinsinden tanımlanmış 
referans seviye. 

sığ alan derinliği Görüntüdeki alan 
derinliğinin çok az olması, dar alan 
derinliği, kısa alan derinliği. 

sıkça sorulan sorular İnternet say-
falarında gezerken belirtilen konu 
hakkında kullanıcıların sıklıkla so-
rabileceği sorular ve açıklamalar, 
FAQ, SSS. 

sık ekrana gelmek mes. dili Bir kişi 
ya da olayın sık aralıklarla tele-
vizyonda görünmesi ya da bir ko-
nunun çok sayıda programda yer 
alması.  

sıkıştırma 1. Veri sayısal sinyalleri-
nin dinamik sahasının özel işlem-
lerle azaltılarak verilerin iletim ve 
saklama alanının daraltılması. 2. 
Analog sinyallerde belirlenen bir 
seviyenin üzerine çıkan sinyallerin 
belli oranda azaltılması ve düşük 
seviyedeki sinyallerin yükseltile-
rek dinamiğinin daraltılması.

sıkıştırma algoritmaları Sıkıştırma 
için gerekli olan bit sayısının azal-
tılabilmesine olanak tanıyan yazı-
lımlar.

sıkıştırma kelebeği Kamera destek 
sistemlerinde kamera hareketleri-
nin zorluk derecesini sıkıştırarak ya 
da gevşeterek ayarlamak için kulla-
nılan kelebek somun, drag nut.

sıkıştırma kolu Kamera pedestallerin-
de kamerayı düzece getirmek için 
kullanılan, kamera kızağının bağlı 
olduğu top şeklindeki düzeneği sa-
bitleyen mekanizma, clamp nut.

sıkıştırmalı Belirli oranlarla küçük 
bir değere indirgenen (sayısal veri).

sıkıştırmasız Hiçbir değişiklik ya-
pılmadan özgün hâli ile kullanılan 
(sayısal veri).

sıkıştırma ve açma yöntemi İletişim 
aygıt ve ağlarının taşıyabileceğin-
den daha fazla verinin hızlı iletimi 
ve saklanması için verinin sıkıştı-
rılması ve iletildikten sonra ilk du-
rumuna getirilmesi.

sınırlandırıcı Giriş sinyalinin artma-
sına karşılık, çıkış sinyalinin be-
lirlenmiş bir seviyeyi aşmamasını 
sağlayan devre ya da eleman, limi-
ter, limitleyici, limitör.

sızıntı Genellikle yakın konumlan-
dırılmış mikrofonlarla aynı anda 
alınan seslerin istenmeyen biçimde 
birbirine karışması, leakage. 

siberkültür Bilgi teknolojileriyle et-
kileşim hâlindeki medya ile ortaya 
çıkan; sanal eğlenceler, iş ortam-
ları, toplumsal gruplar ve haber-
leşme ağları aracılığıyla, gerçek 
bireylerin gündelik yaşam kültür-
lerini biçimlendiren yeni iletişim 
kültürü. 

sibilans /ç/, /p/, /s/, /ş/ gibi sert sessiz-
lerin söylenişi sırasında seste olu-
şan patlama ya da bozulma. 

side by side bk. yan yana 
side by side rig bk. yan yana rig 
side chain Sesin dinamik aralığını de-

ğiştiren cihazların haricî olarak te-
tikleyici bir sinyal ile çalıştırılması.

sidefill monitor bk. yan dolgu  
hoparlörü

sidefill monitoring bk. yan dolgu ses-
lendirme

Siemens yıldızı Kameranın önüne 
konularak görüntülenen, dip net-
lik ayarı için referans alınan grafik 
kart. 

signal to noise ratio bk. sinyal gürültü 
oranı 

sign in bk. giriş (II)
sign out bk. çıkış (III)
sign up bk. kaydol 
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sigorta Elektrik enerjisi ile çalışan 
tüm sistem ve cihazların elektrik 
enerjisinde olabilecek dengesizlik-
lerden zarar görmemesi için belir-
lenen güç dışında elektrik akımının 
geçmesine izin vermeyerek elektri-
ği kesen mekanik ya da otomatik 
kesici. 

sigortalama yap. Çekim setinde gö-
rev yapan oyuncu, teknik personel 
ve yardımcı personelin günlük ya 
da dönemlik sigortasının yapılması. 

sihirli kutu mes. dili Kitleleri etkile-
yen iletişim aracı olarak televizyo-
nun gücünü vurgulamak için kulla-
nılan ifade. 

silme 1. Komut ya da metin üzerin-
de çalışırken yapılan düzeltme. 2. 
Saklama bölgesindeki bilgilerin 
ortadan kaldırılması, delete. 

silme kafası Manyetik bant kullanan 
cihazda konum olarak kayıt kafa-
sının öncesinde bulunan, elektrik 
enerjisiyle manyetik alan oluştu-
rarak bant üzerindeki eski kayıtları 
silen ve bandı tekrar kaydedilebilir 
duruma getiren birim.

siluet aydınlatma Konunun dış hat-
larına yoğunlaşan ve tüm yüzeysel 
ayrıntıları karanlıkta bırakan ay-
dınlatma yöntemi.

silüet Aydınlık fon önündeki nesne-
lerin ayrıntılar olmadan, karanlık 
olarak algılandığı görünümü.

simge Bir olgu ya da olayla doğal 
ilişkisi olmadığı hâlde onu temsil 
eden, akla getiren ya da açıklayan 
görsel imge, nesne ve eylem. 

simgeler arası girişim ver. t. Haber-
leşme kanalında darbelerin zaman 
ekseninde yayılmaları sonucunda 
alıcıda alınan her darbenin daha 
önce gelen darbelerle karışması, 
inter symbol interference.

simpleks haberleşme Tek yönlü, seri 
ve asenkron haberleşme türü. 

simulcast  üç b. Üç boyutlu videoyu 
oluşturan iki boyutlu videoların 
her birinin ayrı ayrı yayımlanması. 

simülasyon Fiziksel sistem ya da ol-
guların işlev ve özelliklerinin mo-
deller, bilgisayar ya da başka dona-
nımlar aracılığıyla oluşturulması. 

SİNEBİR bk. Sinema Eseri Sahiple-
ri Meslek Birliği 

sinefil bk. sinemasever
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Bir-

liği (SİNEBİR) Türkiye’de sinema 
alanında çalışanların yasal hakları-
nı savunmak, telif ücretlerini tahsil 
etmek ve üyelerine dağıtmak, sek-
törün gelişmesine katkı sağlamak, 
mesleki eğitimler vermek amacıyla 
2006 yılında kurulan meslek birliği. 

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek 
Birliği Türkiye’de film yapımcıla-
rının ortak çıkarlarını korumak, ya-
sal haklarını takip etmek, tazminat 
ve telif ücretlerini hak sahiplerine 
dağıtmak, yapımcılık mesleğinin 
tanınmasına katkı sağlamak ama-
cıyla 2007 yılında kurulan meslek 
birliği, SE-YAP. 

Sinema Genel Müdürlüğü Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı ulusal 
sinema eserlerinin izleyiciye ulaş-
tırılmasını sağlamak, sanat politi-
kaları geliştirmek, sinema sektörü-
nü desteklemek, uluslararası alan-
da Türk sinemasını güçlendirmek 
amacıyla 2011 yılında çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulan kamu kurumu.  

sinema kanalı Yalnızca sinema filmi 
ve sinema ile ilgili kamera arkası 
yapımlarını yayımlayan televizyon 
kanalı.



S

321

sinema kuşağı Televizyon kanalında 
sinema filmlerinin gösterildiği be-
lirli bir gün ve zaman dilimi. 

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği 
(BİROY) Türkiye’de görsel ve 
işitsel alanda faaliyet gösteren 
oyuncuların telif haklarını takip et-
mek, toplamak ve üyelerine dağıt-
mak, oyuncuların yasal haklarını 
savunmak ve telif hakları hukuku-
na katkı sağlamak amacıyla 2009 
yılında kurulan meslek birliği. 

sinema salonu Özel perde, projeksi-
yon ve ses sistemine sahip, sıralı 
oturma düzeni ile çok sayıda iz-
leyiciye filmlerin seanslar hâlinde 
gösterildiği özel kapalı mekân. 

sinemasever Sinema sanatına ilgi du-
yan, çok sayıda film izleyen, viz-
yondaki filmleri kaçırmayan, sine-
ma sanatının tarihine ve kültürüne 
meraklı, sinemayla ilgili kitap ve 
dergileri okuyan, ağ ortamında-
ki güncel bilgileri takip eden kişi,  
sinefil. 

sinemaskop Sinema endüstrisinde 
kullanılan, “2.35:1”, “2.39:1” ve 
“2.40:1” gibi geniş görüntü oran-
larının anamorfik lensler ve optik 
sıkıştırma tekniğiyle 35 mm filme 
çekilmesi ve gösterim sırasında 
optik olarak genişletilip özgün hâ-
line getirilmesi temeline dayanan 
çekim ve gösterim formatı.

sinematek Sinema tarihindeki önem-
li filmleri arşivinde bulunduran, 
filmlerin bakımını üstlenen, kâr 
amacı gütmeden film gösterimleri 
düzenleyen, ayrıca sinemayla ilgili 
kitap ve dergi de yayımlayan tüzel 
kuruluş. 

sinema tekniği Filmi oluşturmak için 
yararlanılan teknik donanımın kul-
lanımıyla ilgili yöntemlerin tümü. 

sinematik alan derinliği Film ya da 
dijital sinema kameralarının gö-
rüntü algılayıcılarının büyük olma-
ları nedeniyle oluşturdukları gö-
rüntülerin video kameralara göre 
daha kısa olan alan derinliği. 

sinematografi 1. Görüntüyü bir düz-
lem ya da ortam üzerine ardışık ka-
reler hâlinde kaydederek hareketli 
görüntü elde etme. 2. Sinemada 
özgün bir anlatım dili oluşturmak 
için öykü, senaryo, oyuncu yöneti-
mi, çekim ölçeği, geçme yöntemi, 
kamera hareketi, lens ve filtre; ışık, 
ses, müzik, set tasarımı ve kurgu 
ögelerinin bir arada değerlendiril-
mesiyle gerçekleştirilen anlatı. 

sinematografik konu Sinema filmi, 
televizyon programı ya da belgesel 
için olay, olgu ve karakterler açı-
sından öykülemeye uygun içerikte 
olan, izleyicinin ilgisini çekeceği 
düşünülerek gerçek hayattan ya da 
bir başka sanat eserinden seçilen 
konu.

sinematografik mekân Mimari for-
mu, büyüklüğü, dokusu, konumu, 
çevresiyle ilişkisi açısından sine-
ma ve televizyon yapımlarının at-
mosferine uygun olan, görsel zen-
ginlikler sunan gerçek mekân. 

sinematografik müzik Sinemada öy-
künün anlatımını ve kurguyu des-
tekleyerek atmosfer yaratan özgün 
ya da hazır müzik.

sinematografik öykü 1. Sinema filmi, 
televizyon programı ya da belgesel 
için olay, olgu ve karakterler açı-
sından izleyicinin ilgisini çekeceği 
düşünülerek gerçek hayattan seçi-
len öykü. 2. Olay, olgu ve karakter-
ler açısından zengin ve özgün içe-
riğe sahip, güçlü görsel çağrışım-
ları olan, çekilmeye uygun metin 
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ya da öykü ve roman formundaki 
edebiyat eseri.

sinematografik sahne eseri Metin, 
dekor, ışık ve sahnelenmesi ile fil-
min atmosferine ve anlatım diline 
yakın olan tiyatro, müzikal, opera 
ve bale gibi sahne eseri.  

sinematografik ses Filmin anlatım 
diline göre tasarlanarak oluşturu-
lan; doğal, hazır ya da yeniden üre-
tilen işlenmiş ses. 

Sinema ve Televizyon Eseri Sahip-
leri Meslek Birliği (SETEM) 
Türkiye’de sinema ve televizyon 
alanında çalışanların, yönetmen, 
besteci, senaryo ve diyalog yazar-
larının yasal haklarını korumak, 
telif ücretlerini toplamak ve hak 
sahiplerine dağıtmak amacıyla 
2003 yılında kurulan, merkezi İs-
tanbul’da bulunan meslek birliği.

Sinema Yazarları Derneği Türki-
ye’de ve dünyada sinemanın bir 
sanat ve toplumsal iletişim aracı 
olarak gelişmesine katkıda bulun-
mayı, sinema yazarlığını ve eleştir-
menliğini bir meslek olarak kabul 
ettirmeyi amaçlayan ve İstanbul’da 
bulunan dernek, SİYAD. 

single Bir sanatçı ya da müzik grubu-
na ait, genellikle tek şarkı ya da şar-
kıyla birlikte remiks versiyonunun 
da bulunduğu plak, kaset ya da CD. 

sinopsis Televizyon, radyo ve sinema 
yapımının öyküsünü yoğun ama 
yalın bir dille anlatan; konu, karak-
terler, mekân, zaman, anlatım dili 
ve yapımın niteliği hakkında temel 
bilgiler içeren kısa metin.

sinüsoidal dalga ver. t. Sinüs ya da 
kosinüs biçimli dalga.

sinyal (I) rad. Radyo yayıncılığında, 
programın başlangıcını ya da bi-

tişini belirten anonslu, ses efektli 
müzik.

sinyal (II) ver. t. Fiziksel bir durum 
hakkında bilgi taşıyan ve birden 
fazla değişkene bağlı fonksiyon-
dan oluşan büyüklük, işaret.

sinyal dinamiği ver. t. Gürültü eşiği 
ile sinyalin bozulmaya başladığı en 
yüksek seviye arasındaki fark.

sinyal gürültü oranı ver. t. Bir aygıt 
ya da devrenin çıkışındaki sinyal 
gücünün gürültü gücüne oranı, sig-
nal to noise ratio, S/N oranı. 

sinyal işleme ver. t. Sinyalde istenilen 
değişiklikleri yapma ve uygulama-
ya koyma.

sinyal prosesör ver. t. Sinyalleri iş-
leyen, formatlayan ve değiştiren 
cihaz. 

sinyal seviyesi ver. t. Haberleşme sis-
temlerinde herhangi bir noktadaki 
sinyalin gücü ya da genliğinin bir 
referansa göre logaritmik ifadesi.

sinyal üreteci ver. t. Radyo, televiz-
yon ve diğer elektronik aygıtların 
bakım, onarım, ölçü ve ayarlarında 
kullanılan ve geniş bir frekans ban-
dı boyunca sinyal üreten osilatör. 

sipariş öneri Yayıncı ya da yapımcı 
kuruluşun konu, içerik ve süre gibi 
temel ögeleri belirleyerek yaptır-
mak istediği televizyon ve radyo 
programları için yapımcı kişi ve 
kurumlar tarafından hazırlanan 
proje. 

sipariş önerisi toplama Yayıncı ya da 
yapımcı kuruluşun konu, içerik ve 
süre gibi temel ögeleri belirleye-
rek yaptırmak istediği televizyon 
ve radyo programları için yapım-
cılardan özgün sipariş önerilerini 
derlemesi. 

sipariş yapım Yayıncı kuruluş tara-
fından kanal kimliği ve yayın plan-
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lamasına uygun olarak gerçekleş-
tirilmesi istenen, kurum içi ya da 
bağımsız yapımcılara ısmarlanarak 
yaptırılan televizyon ya da radyo 
programı.

siperlik Kamera lensine yansıyan 
yapay ve doğal ışık kaynaklarının 
olumsuz etkilerini gidermek için 
lens ya da vizörün önüne takılan 
parça, parasoley

sirke sendromu arş., mes. dili Uy-
gun koruma şartlarına sahip olma-
yan arşivlerde görülen, film ve ses 
bantlarının üzerindeki kimyasal 
maddelerin yüksek nem nedeniyle 
tepkimeye girmesi ile yavaş yavaş 
oluşan ve sirke kokusuna benzeyen 
bir kokuyla ortaya çıkan bozulma. 

sirkülatör ver. t. Sistemdeki katlar ya 
da verici çıkışı ile anten arasında 
yansımalara karşı yalıtım sağlayan 
pasif mikrodalga kuplaj elemanı. 

sis filtresi Görüntüye sis etkisi ver-
mek için kameranın lenslerine ta-
kılan filtre.

sis makinesi Sis ve duman etkisi ya-
ratmak, ışık hüzmelerinin görün-
mesini sağlamak amacıyla kullanı-
lan, glikol ve su karışımını ısıtarak 
çekim setine ya da sahneye yayan 
cihaz.

sis makinesi Televizyonun yanı sıra 
sahne sanatlarında ve gösteri dün-
yasında sis ve duman etkisi yarat-
mak, ışık hüzmelerinin görünme-
sini sağlamak amacıyla kullanılan, 
özel kimyasal maddeleri ısıttıktan 
sonra ortama püskürten cihaz, du-
man makinesi. 

sistem 1. İstenen niteliklerde sinyal 
üreten düzenek. 2. Verilen giriş 
sinyallerine göre belirli çıkışlar 
üreten düzenek.

sistem bakım personeli Sistemlerin 
donanımsal ve yazılımsal bakımı-
nı, gerektiğinde ölçüm ve onarımı-
nı yapan teknik personel.

sistem kamerası Yüksek kaliteli len-
se sahip, stüdyo ve naklen yayın 
çekimleri için gereken tali, inter-
kom ve vizör gibi donanımları 
olan, ayarları bağlı olduğu kamera 
kontrol ünitesince yapılan kamera, 
stüdyo kamerası.  

sistem kırıcı Elektronik ortamda gi-
riş ya da erişim yetkisi olmaksızın, 
başkalarına ait ağ sunucularına ya 
da bilgisayarlara zarar vermek, 
maddi ya da manevi çıkar sağla-
mak amacıyla izinsiz olarak girme 
girişiminde bulunan kişi, cracker. 

sistem mühendisi Yayın ve yapım 
sistemlerinin donanımsal ve yazı-
lımsal kurulumlarını yapan ve iş-
letme bakımını gerçekleştiren, bazı 
sistemleri doğrudan işleten, elekt-
ronik donanım ve yazılım bilgisine 
sahip mühendis.

sistem odası Verilerin toplandığı ve 
saklandığı disk ortamı ve işletim 
donanımı gibi sistem bileşenlerinin 
bulunduğu, özel giriş yetkileri ile 
kontrol edilen, belirli ısı ve enerji 
gereksinimleri olan cihaz odası. 

sistem saati Bir sistemde senkroni-
zasyonu sağlayacak periyodik dar-
beler üreten aygıt.

sistem tasarımı Bir işlevi yerine ge-
tirecek sistemin zihinde geliştiril-
mesi.

sitcom bk. durum komedisi
sitkom bk. durum komedisi
situation comedy bk. durum komedisi 
sivri darbe ver. t. Kısa süreli ve tek 

yönlü darbe.
SİYAD bk. Sinema Yazarları Derneği
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siyah ayarı Kamerada beyaz ayarı 
yapıldıktan sonra görüntüdeki si-
yah tonun doğru biçimde oluşması 
için kamera üzerinden ya da kame-
ra kontrol ünitesi aracılığıyla elekt-
ronik olarak yapılan, ayar sırasında 
lensin kamera tarafından otomatik 
kapatılmasıyla yeşil renk ölçüt alı-
narak mavi ve kırmızı renklerle 
siyah dengesini sağlama işlemi, 
black balance, siyah dengesi ayarı.

siyah beyaz televizyon Yalnızca par-
laklık bilgisi içeren, renk bilgisi 
bulunmayan televizyon.

siyah dengesi ayarı bk. siyah ayarı
siyah filtre bk. ND filtre
siyah gama Kameralarda görüntünün 

orta tonlarındaki değerleri değiştir-
meden ve siyah tonları etkileme-
den gamma eğrisinin alt % 40’lık 
karanlık bölgesindeki ayrıntıları 
istenildiği oranda değiştiren ve 
renklerde de değişiklik yapabilen 
sistem, black gamma.

siyah gerdirme Kameralarda görün-
tünün gölgeli bölümlerindeki kont-
rastı yükselterek ya da düşürerek 
parlak ve karanlık bölgeler arasın-
daki diyafram dengesini sağlamak 
için kullanılan sistem, black stretch.

siyah gölgelenme Görüntüde karanlık 
bölgelerde oluşan kumlanma gibi 
bozulmalar, black shading.

siyah reflektör ışık Televizyon ve 
sinema çekimlerinde parlak metal 
nesnelerin yansımasını önlemek 
amacıyla kullanılan, ışığı emen 
yapıya sahip, kumaş ya da sentetik 
ışık aksesuarı. 

siyah seviyesi Görüntünün karanlık 
bölgelerindeki sinyal düzeyi, black 
level. 

siyah tül Işık şiddetini azaltmak ama-
cıyla çerçeveye gerilerek kullanı-

lan, gerektiğinde dekorun bir par-
çası da olabilen siyah renkli geniş 
gözenekli tül.           

siyaset haberi hab. Politika alanın-
da ulusal ve uluslararası düzeyde 
yaşanan gelişmeleri anlatan ve uz-
manlık gerektiren haber.

siyasi reklam Özellikle seçim dö-
nemlerinde siyasi partiler ve aday-
lar için seçim kampanyaları çerçe-
vesinde hazırlanan görsel, işitsel 
ve basılı reklam.

skaler büyüklük Doğrultusu olma-
yan, yalnızca genliği ya da şiddeti 
ile tanımlanan büyüklük. 

skart Avrupa standardı olarak ev tipi 
cihazlarda kullanılan, 21 iğne ucu-
na sahip, görüntü ve ses sinyalleri-
ni iki yönlü olarak taşıyabilen bağ-
lantı standardı.

skeç 1. yap. Komik bir içeriğe sahip 
az kişi ile oynanan, genellikle şa-
şırtıcı biçimde sonlanan kısa tele-
vizyon ya da radyo oyunu. 2. Bir-
biri ile bağlantılı ya da bağlantısız 
çok sayıda kısa oyundan oluşan 
gösteri. 

skin gate bk. ten rengi alanı 
skin masking bk. ten maskeleme 
skin tone bk. cilt tonu 
skin tone detail bk. cilt tonu ayrıntısı
skop 1. Görüntü sağlayan aygıt. 2. 

İşaretlerin yatay ve düşey sapmalar 
olarak göründüğü ekran.

slew rate bk. çıkış hızı 
SLIP İngilizce açılımı serial line in-

terface protocol olan, Türkçede 
seri hat arabirim protokolü olarak 
da adlandırılan İnternet protokol 
verilerinin (IP) seri iletişim teknik-
leri ile iletimini olanaklı kılan ku-
rallar topluluğuna verilen genel ad.
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slider Kamerayı küçük bir ray düze-
neği üzerinde elle ya da otomatik 
olarak sağa sola ya da ileri ve geri 
kaydırarak hareketli görüntü alma-
yı sağlayan sistem. 

slope bk. eğim 
slow motion bk. yavaşlatılmış göste-

rim
slow motion camera bk. yüksek hızlı 

kamera 
SLR makine 1. İngilizce açılımı sing-

le lens reflex olan, lensten gelen 
görüntünün kamera içinde bulunan 
ayna sistemi aracılığıyla bire bir 
olarak vizöre yansıtıldığı, değiş-
tirilebilir tek lense sahip fotoğraf 
makinesi. 2. Lensi değiştirilebilen 
fotoğraf makinelerinin genel adı. 

SLS İngilizce açılımı slow speed shut-
ter olan, yetersiz ışık ortamlarında 
hareketsiz görüntülerde kamerada-
ki örtücü hızını düşürerek görüntü 
elde etmek için kullanılan özellik.

SLT İngilizce açılımı single lens 
translucent olan, fotoğraf maki-
nelerinde normal hareketli ayna 
yerine yarı geçirgen sabit bir ayna 
kullanılarak çok hızlı görüntü alı-
nabilen bir örtücü türü. 

smart TV bk. akıllı TV
SMDS İngilizce açılımı switched 

multimegabit data service olan, 
çok yüksek data transferleri için 
geliştirilen standart.

smear bk. dikey sıvanma 
Smith abağı Matematik formülleri 

kullanmadan transmisyon hatla-
rında karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sağlayan ve pratikte 
rastlanan tüm empedansları içeren 
dairesel diyagram.

SMPTE İngilizce açılımı Society 
of Motion Picture and Television 

Engineers olan, sayısal görüntü 
yayıncılığında hareketli görüntü 
standartlarını belirleyen televizyon 
mühendisleri birliği.

SMTP İngilizce açılımı simple mail 
transfer protocol olan, sunucu ile 
istemci arasındaki iletişim biçi-
mini belirleyen e-posta gönderme 
protokolü. 

snapshot 1. Resim masasındaki bir 
mikser kat ayarının ya da tüm mik-
ser kat ayarlarının anlık durumu-
nun olduğu gibi numara verilerek 
belleğe kaydedilmesi. 2. Sayısal 
ses masalarında sonradan geri ge-
tirmek üzere anlık bütün ayarları 
hafızaya kaydetme işlevi. 

SNG uplink İngilizce açılımı satellite 
news gathering uplink olan, uydu 
üzerinden haber toplama aracı. 

S/N oranı bk. sinyal gürültü oranı
soap opera bk. sabun köpüğü
soft contrast filter bk. yumuşak kont-

rast filtresi 
soft focus filter bk. yumuşak netlik 

filtresi
softlight bk. yumuşak ışık
softness bk. ses yumuşaklığı
software bk. yazılım
soğuk canlı mes. dili Dengeli bağlantı 

ile taşınan bir ses sinyali yapısın-
da ters fazda sinyal taşıyan iletim 
hattı.

soğuk emisyon Kuvvetli bir alan etki-
siyle herhangi bir cisimden elekt-
ron elde edilmesi.

soğuk ışık kaynağı Floresan lamba 
gibi elektrik ve manyetik etkilerle 
foton, elektron ya da atom çarp-
tırma gibi yöntemler aracılığıyla 
enerji kazanarak ışık üreten, veri-
mi yüksek yumuşak ışık kaynağı.
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soğuk prova mes. dili Televizyon, si-
nema ve sahne sanatlarında oyun-
cuların ezber ve rol provası yaptığı, 
rolünden bölümleri ve sunuşlarını 
okuduğu, dekoru simgeleyen basit 
ögelerin yanı sıra aksesuarların da 
kullanıldığı, çekim yapmaksızın 
gerçekleştirilen ön hazırlık. 

soğuk renkler Yeşil, mavi ve mor 
renkten oluşan, elektromanyetik 
tayf üzerinde kızılötesi dalga bo-
yuna uzak ışık dalga boyuna sahip 
olmaları nedeniyle fiziksel olarak 
soğukluk algısı yaratan renkler. 

soğurma 1. Katı ya da sıvı bir elema-
nın gaz, ışık ya da elektrik enerji-
sini içine alması, emmesi. 2. Or-
tamdaki enerji şiddetinin azalması, 
absorption.

soğurucu Üzerine aldığı enerjiyi 
emen, yutan, harcayan soğurma 
elemanı, absorber.

soğutucu Bir elektronik devredeki 
güç harcayan elemanları soğutmak 
için kullanılan levha. 

sohbet İnternet üzerinden bir ya da 
birden fazla kişiyle yazışarak ko-
nuşma, chat.

sohbet programı bk. söyleşi programı

sohbet radyosu bk. konuşma radyosu 

sohbet seti mes. dili Stüdyo ya da 
açık alanda çekilen televizyon 
programında sunucu ve konukların 
sohbet ederken kullandığı kanepe, 
koltuk ve sehpanın ya da masa, 
sandalye ve taburenin bulunduğu, 
reji ve ışığın özel olarak oluşturul-
duğu dekorun bir bölümü. 

sokak röportajı Gündemdeki ya da 
gündem dışındaki bir konu ile il-
gili kamuoyunda farklı görüş ve 
düşünceleri ortaya çıkarmak için 
stüdyo dışında genellikle açık 
alanda yapılan söyleşi türü, halk 
röportajı, vox-pop.

solid-state devre Katı yarı iletken 
malzeme bloğundan oluşan devre.

solo Ses mikserinde çıkışa yalnızca 
bir tek kaynağın verilmesini sağla-
yan işlev.

son beş sayma stü. ş., mes. dili Tele-
vizyon programının canlı yayını ya 
da bant kaydı sırasında yayına ha-
zır olma anlamı taşıyan ve stüdyo-
ya bağlanırken beş saniye süre kal-
dığını belirtmek amacıyla stüdyo 
şefi tarafından parmakların tama-
mının açık biçimde gösterilip, son 
üçe kadar sesli ve parmak eksilte-
rek, son üçten sonra ise yalnızca 
parmak eksilterek yapılan mesleki 
el işareti. 

son dakika mes. dili Haber merkezi-
ne en son ulaşan önemli bir habe-
rin ekrana gelen yazı, dikkat çekici 
logo ya da sözlü vurgulama ile ve-
rilmesi.

son durum hab., mes. dili Doğal afet, 
orman yangını, toplumsal olaylar, 
silahlı çatışma gibi sürece yayılan 
olaylardaki en son gelişmenin ve-
rilmesinde kullanılan ifade. 

son kullanıcı Bir hizmet ya da işlem 
bütünü içerisinde gerçekleştirilen 
uygulamalardan etkilenen en son 
kişi ya da sistem.

sonlandırma ver. t. Bir sistemin ya da 
transmisyon hattında yansıyan dal-
gayı önlemek için hat ya da dev-
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renin sonuna konulan ve hattın ka-
rakteristik empedansına eşit olan 
yük ile kapatma, termination. 

sonlandırma biti ver. t. Asenkron 
veri iletiminde gönderilen bir by-
te’lık bit dizinin sonunda yer alan 
bit, stop biti. 

sonlandırma direnci ver. t. Yüksek 
frekansın kullanıldığı kablolardan, 
cihaz çıkışlarından ve iletim hatla-
rından yansıyan dalgaları engelle-
mek için hattın karakteristik empe-
dansına eşit değerde olan, sistemde 
açıkta kalan son noktaya takılan 
direnç, tıkama direnci. 

sonlandırma paneli Stüdyo ya da 
yayın aracının görüntü, ses ve veri 
bağlantılarının giriş ve çıkışlarının 
dağıtıldığı, stüdyoya haricî kay-
nak bağlantısının yapıldığı ve uy-
gun mesafedeki bir yayın aracına 
da sinyallerin gönderildiği panel, 
term panel.

sonsuz fon set. t. Televizyon ve sine-
ma yapımlarında stüdyo ya da açık 
alanda kullanılan, çekim yapılan 
ortamın arkasında yer alan, zemin 
ve fonun bir eğim ile birleştirildiği; 
izleyicide boşluk, sonsuzluk ve ya-
lıtılmışlık duygusu uyandıran arka 
plan. 

sonsuz hat ver. t. Sonsuz uzunluk-
ta olan ya da hattın karakteristik 
empedansına eşit bir empedans ile 
sonlandırılan ve üzerinde sinyalin 
yansıması bulunmayan hat. 

sorulu giriş hab. Okuyucunun ilgisini 
çekmek için önemli bir ayrıntının 
vurgulandığı soruyla habere başla-
nan giriş. 

sosyal ağ yen. m. Kullanıcıların İnter-
net üzerinden kendilerini tanımla-
yarak profillerini oluşturduğu ve 

birbirlerine erişebildiği, özel ve 
iş hayatına ilişkin bilgilerini pay-
laştığı, benzer ilgi alanları, arka-
daşlar ya da meslek grupları gibi 
ortak paydalarda buluştuğu, sanal 
ortamda yoğun ve hızlı veri akı-
şıyla sosyal iletişimin kurulduğu 
ve toplumsal örgütlenmenin sağ-
landığı, ayrıca kurum ve firmaların 
tanıtımlarını yaparak kurumsal ve 
ticari etkinliklerini gerçekleştirdiği 
web tabanlı hizmetlerin tümü. 

sosyal haber sitesi yen. m. Kullanı-
cıların habere ulaşmasına, kendi 
haberini paylaşmasına, oylama ve 
yorum yapmasına olanak tanıyan 
İnternet sitesi. 

sosyal medya yen. m. Sanal ortamda 
her türlü içerik ve bilginin kullanı-
cı merkezli biçimde üretilmesine 
ve geliştirilmesine olanak sağla-
yan, karşılıklı ve eş zamanlı bil-
gi paylaşılan, sosyal iletişime ve 
bireysel gelişime katkı sağlayan, 
sosyal ağların da dâhil olduğu İn-
ternet tabanlı uygulamaların tümü. 

sosyal medya izlenme oranı yen. m. 
İzleyicilerin sosyal medya plat-
formları üzerinden yaptıkları izle-
meler, paylaşımlar, yorumlar ya da 
attıkları tweet’ler aracılığıyla tele-
vizyon ve radyo içeriğinin izlenme 
oranlarının ölçülmesi, sosyal med-
ya reytingi.

sosyal medya reytingi bk. sosyal 
medya izlenme oranı

sosyal medya uzmanı yen. m. Sosyal 
medya araçları ile firma, kurum ve 
kuruşlar adına strateji geliştiren, 
bu stratejilerle ilgili içerik üreten, 
kampanya tasarlayan, reklam yö-
netimi yapan, sosyal medya he-
saplarını yöneten, kullanıcılar ile 
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kurum ya da marka arasında sosyal 
medyadaki iletişimi sağlayan kişi.

sosyal sorumluluk Kurum ve şirket-
lerin kazançlarının bir bölümüy-
le çevre, eğitim, sağlık, engelliler 
gibi toplumsal konularda kendi 
kurdukları vakıflar ya da işbirliği 
yaptığı sivil toplum örgütleri ile 
gerçekleştirdiği toplumsal ve ki-
şisel gelişim projelerine sağlanan 
destek. 

sosyal sorumluluk projesi Kurum 
ve şirketlerin kazançlarının bir 
bölümüyle çevre, eğitim, sağlık, 
engelliler gibi toplumsal konular-
da kendi kurdukları vakıflar ya da 
işbirliği yaptıkları sivil toplum ör-
gütleriyle gerçekleştirilen, toplum-
sal ve kişisel gelişime katkı sağla-
mayı amaçlayan proje.

sosyal TV yen. m. Uygulamalar ve 
sosyal medya platformlarıyla bü-
tünleşerek, paylaşıma ve çok yönlü 
etkileşime açık bir özellik kazanan 
televizyon yayımcılığı.

sosyal yorum sitesi yen. m. Kullanı-
cıların ürün, hizmet ve şirketler ya 
da günlük olaylar, kişiler, kavram-
lar hakkındaki yorumlarını, beğeni 
ve eleştirilerini paylaşabildiği site. 

sound effect bk. ses efekti 
soundfield mikrofon ses Açıları he-

saplanarak içine yerleştirilmiş dört 
kardioid mikrofon kapsülünün 
oluşturduğu bir yapıyla haricî bir 
sinyal işlemcisinden oluşan, sur-
round ses almak için kullanılan 
mikrofon türü.

sound track Sinemada özgün ya da 
daha önceden kayda alınmış mü-
ziklerle birlikte, filmin önemli 
diyalog ve ses efektlerinin de yer 
aldığı, gösterimden sonra satışa su-
nulan albüm. 

soyut film Sembolik ve gerçeküstü 
görüntü ve seslerin kullanıldığı, 
öykünün dolaylı bir dille anlatıldı-
ğı, izleyicinin düş gücünü harekete 
geçirecek biçimde kurgulanan film 
türü, abstract film.

söndürme bandı ver. t. Bir filtrede 
kritik frekansın üstünde kalan, ol-
ması istenmeyen ya da genliği en 
az olması istenilen bant. 

sönümleme Bir sinyal genliğinin çe-
şitli nedenlerden dolayı sıfır nokta-
sına kadar zayıflaması.

sönüm süresi ver. t. Ses sinyalinin 
tepe değerinden sonra ortalama dü-
zeye ulaşıncaya kadar geçen süre, 
decay time.

söyleşi Belirli bir konu çerçevesinde 
sunucu, anlatıcı, yorumcu tarafın-
dan yönlendirilen, iki ya da daha 
çok kişinin katılımıyla gerçekleşen 
karşılıklı konuşma. 

söyleşi programı Genellikle stüd-
yoda hazırlanan; kültür, sanat, 
toplumsal olaylar ve siyaset gibi 
konuların sunucu ve konuklarla 
değerlendirildiği, esnek bir akışa 
sahip program türü, sohbet progra-
mı, talk show.

sözcük hızı bil. t. Haberleşme sistem-
lerinde birim zamanda iletilen söz-
cük sayısı.

söz DJ’i Konuşma radyolarında din-
leyicilerle ve konuklarla karşılıklı 
konuşan kişi.

söze göre kesme mes. dili Televiz-
yon yapımlarında canlı yayın, bant 
kaydı ya da kurgu aşamasında, 
görüntü değiştirme işleminin ge-
nellikle cümle başında, cümle için-
deki boşluklarda ya da bağlaçlarda 
yapılması. 

söz hakkı Sunucu tarafından yöneti-
len tartışma, açık oturum, forum 
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programlarında her bir katılımcıya 
verilen konuşma olanağı ve süresi. 

söz programı Radyo yayıncılığında 
konuların sözle anlatıldığı, müziğe 
hiç yer verilmediği ya da çok az 
yer verildiği program türü.

söz yazarı Müzik eserlerinde yer alan 
sözleri yazan kişi.

SP İngilizce açılımı standart play 
olan, kayıt ve okuma cihazlarında-
ki standart süre konumu.

spaced-pair bk. aralıklı çift 
spagetti western Adını İtalya’nın ulu-

sal yemeğinden alan, Amerikan 
western filmlerine özenilerek İtal-
ya’da çekilen film türü. 

spam bk. istenmeyen ileti
SPARQL İngilizce açılımı SPARQL 

Protocol and RDF Query Langua-
ge olan, semantik ağ veri kaynak-
ları için kullanılan protokol ve sor-
gulama dili.

sparrow head bk. baykuş kafa 
spatial processor bk. boyutsal işlemci 
SPDIF İngilizce açılımı Sony/Philips 

Digital Interface Format olan, ko-
aksiyel kabloya bağlı lale jaklarla 
kısa mesafelerde iki kanal sayısal 
sesi ya da kodlanmış iki kanal sur-
round sesi taşımak için kullanılan 
bağlantı formatı. 

speakon ses Güç yükselteci ile ses 
monitörleri arasında bağlantı kur-
mak için kullanılan, yüksek akım 
ve gerilime dayanıklı, kilitlenebilir 
hoparlör bağlantı konnektörü türü.

spectrum analyzer bk. ses analizörü
spektrum 1. Elektromanyetik dalga-

ların dalga boyu ve frekanslarına 
göre bir eksen boyunca gösteril-
mesi. 2. Belirli bir frekans sahası-
nı kapsayan alan, tayf. 3. Zaman 
uzayındaki karmaşık sinyallerin 

frekans uzayında bileşenlerine ve 
enerjilerine göre sıralanması. 

spektrum analizi Bir elektriksel sin-
yalin frekans bileşenlerine göre 
enerji dağılımlarının incelenmesi. 

spektrum analizörü Ortamdaki fre-
kansların genliğini frekans domeni 
üzerinden gösteren, sinyalin fre-
kans tepkisini ölçmede de kullanı-
lan donanım.

spider cam bk. örümcek kamera 
spike Şebekede geçici ve anlık olan, 

keskin akım ya da gerilim darbesi.
spiker ünitesi Spiker ve yorumcu ta-

rafından spor karşılaşması, kongre, 
tören ve benzeri yayınların anla-
tımlarında ve yorumlarında kulla-
nılan, genellikle sesi yayına verip 
almayı sağlayan küçük boyutlu ci-
haz, commentator.

spiryus ver. t. Cihazın içinden ya da 
hariçten gelen ve gürültü gibi bo-
zucu etkiye sahip sinyal.

spiryus emisyonlar ver. t. Bir iletim 
devresinde istenmeyen radyasyon-
lar. 

spiryus radyasyonlar ver. t. Girişim 
yaparak yayınları etkileyen bozucu 
sinyaller.

SPL bk. ses basınç seviyesi
split Görüntü ve sesin eşleştiği görün-

tü ve sesten önce başlatılması ya da 
sonra bitirilmesi.

split sound system bk. ayrık sesli sistem 
splitter bk. bölüştürücü 
SPL metre Ses şiddetinin seviyesini 

ölçen cihaz.
sponsor bk. destekleyici 
spor foto muhabiri Spor alanındaki 

olayların ve kişilerin fotoğrafını 
çeken, gerektiğinde haber metnini 
de yazarak haber servisine ileten 
kişi.
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spor haberi Gündemdeki ya da gün-
dem dışındaki sportif etkinlikleri 
kamuoyuna duyurmayı amaçlayan 
haber türü.

spor izleyicisi Sporu seven, televiz-
yonda spor karşılaşmalarını kaçır-
madan izleyen, spor programlarına 
ilgi duyan ve yeni medyadan geliş-
meleri takip eden izleyici.  

spor muhabiri Spor karşılaşmalarıy-
la ilgili haber yapan ve spor alanın-
daki gelişmeleri kamuoyuna ayrın-
tılı biçimde veren uzman muhabir.

spor programı Spor karşılaşmaları-
nın anlatım ve yorumlarını; spor 
tarihi, spor türleri ve tekniklerini; 
sporcuların yetişmesini, eğitim ve 
yaşamını konu alan program türü. 

spor servisi Sporla ilgili haberleri 
üreten ve özel programlar hazırla-
yan, karşılaşmaları sunan, ulusal 
ya da uluslararası spor gündemini 
izleyen ve bu gündeme dayanarak 
seçilen başlıklarla ilgili konuları 
haberleştirecek muhabirlerin görev 
dağılımını yapan haber merkezi 
bünyesindeki birim. 

spor spikeri Spor karşılaşmalarını 
sunan, spor programlarının sunu-
culuğunu da üstlenen spiker. 

sport base bk. döner platform 
spot (I) 1. yap. Yayıncı kuruluşun 

yayın politikasına uygun olarak 
ve kendi olanaklarıyla hazırladığı, 
toplumsal ve kişisel gelişime katkı 
sağlayan, bireylerde olumlu tutum 
ve davranışlar geliştirmeyi amaçla-
yan, kısa süreli televizyon ve radyo 
yapımı. 2. bk. kamu spotu 

spot (II) Radyo yayıncılığında kısa 
süreli anonslu müzik. 

spot (III) 1. Yönlendirilebilir güçlü 
yapay ışık kaynağı. 2. Fresnel ışık 
kaynaklarında Fresnel mercek ile 

lamba arasındaki mesafe uzaklaş-
tırılarak ya da quartz ışık kaynak-
larında ayna ile lamba arasındaki 
mesafe yaklaştırılarak ışığın çıkış 
açısının daraltılıp toplanması. 

spot haber Bültende yer alan haber-
ler içinde en çok ilgi çeken ya da 
gündemdeki haberler arasında en 
ön plana çıkması öngörülen haber. 

spotmetre ışık Kişi ya da nesne üze-
rindeki bir noktadan yansıyan ışığı 
ölçen cihaz.

spring reverb bk. yaylı eko 
SQL İngilizce açılımı structured qu-

ery language olan, ilişkisel veri 
tabanı yönetim sistemlerinde kul-
lanılan sorgulama dili.

squawker bk. mid range hoparlör
squelch ses Genellikle telsiz olarak 

kullanılan mikrofon ve kulaklık-
larda taşıyıcı dalgada bozulmalar 
yüzünden oluşan hışırtı sesini kes-
mede kullanılan devre.

SRAM İngilizce açılımı static ran-
dom access memory olan, güç 
verildiği sürece belleğin içeriğini 
koruyan, durağan, rastgele erişimli 
bellek.

SSD İngilizce açılımı solid state dri-
ve olan, geliştirilmiş mekanik ve 
optik sistemli sabit disklerin yerini 
alan hızlı elektronik veri depolama 
aygıtı.

SSL bk. güvenlik sertifikası
SSLM İngilizce açılımı super slow 

live motion olan, saniyede en az 
150 görüntü alanı üreten kamera 
kullanarak net ve detaylı biçimde 
yavaş gösterim yapabilen, canlı 
yayın sırasında kısa süreli işlem 
gecikmesi ile doğrudan yayına gö-
rüntü ileten sabit disk tabanlı kayıt 
ve okuma sistemi.  

SSS bk. sıkça sorulan sorular 
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stabil Kararlı ve sabit olan, aniden de-
ğişmeyen. 

stability bk. kararlılık
stage box bk. sahne bağlantı kutusu
stajyer muhabir Haber kuruluşunda 

çalışmaya yeni başlayan, alanında 
deneyim kazanmak için belli bir 
süre görev yapmakta olan muhabir 
adayı.   

standart Önceden belirlenmiş kural-
lar ve normlara uygun olan.

standart definition bk. standart ta-
nımlama

standart kaynak Kalibrasyon işlem-
lerinde kullanılan referans kaynak.

standart tanımlama PAL ve SE-
CAM sistemlerden türetilen, 576i 
ve NTSC sistemine dayanan,480i 
türleri olan SMPTE 259M standar-
dı, SD, standart definition.

stand-by pozisyonu 1. Açık konumda 
olan bir aygıtın tüm işlevlerini ye-
rine getirecek biçimde bekletilme 
konumu. 2. Herhangi bir aygıtın 
işletimde olmayan ancak hemen 
aktif duruma gelecek hâlde yedek 
bekletilme konumu. 

starcloth bk. ışık perdesi
start biti bk. başlatma biti
statik elektrik Yalıtkan cisimler üze-

rinde elektrostatik alan oluşturan 
sabit, hareketsiz elektrik yükleri, 
elektrostatik yük.

status bar bk. durum çubuğu
status display bk. durum göstergesi 
steadicam Kameranın belli bir ko-

numda dengede tutulabilmesini, 
kamera hareketlerinin sarsıntısız 
ve kesintisiz biçimde yapılabilme-
sini sağlayan, genellikle kamera-
manın kuşandığı yelek düzeneğiy-
le birlikte kullanılan donanım. 

steadicam yeleği Steadicam tipi ka-
mera dengeleme sistemleriyle çalı-

şan ve operatörün gövdesini sara-
rak mekanizmanın ağırlığını dağıt-
mak ve dengeyi sağlamak için özel 
tasarlanan yelek.

steady shot bk. titreşimsiz çekim 
steering bk. yönlendirme halkası
stereo bk. stereofonik
stereo acuity bk. çifteli üç boyut  

görüsü 
stereo blindness bk. çifteli üç boyut 

körlüğü 
stereocam bk. çifteli kamera 
stereofonik İnsanın iki kulakla işit-

mesi model alınarak, sesin kayde-
dildiği yerin akustik özelliklerini 
ve ses kaynağının yönünü yansı-
tacak biçimde iki ayrı kanala kay-
dedilen seslerin iki hoparlör ya da 
kulaklık aracılığıyla dinlenmesi 
tekniği, stereo. 

stereofoni kanalı Stereo multiplex 
temel bant sinyalinde 23-53 kHz 
frekans aralığını kapsayan ve ste-
reo bilgisini taşıyan kanal.

stereofonik kayıt bk. stereo kayıt
stereogram üç b. Bir nesnenin iki 

farklı açıdan çekilen ve uygun 
bir geometri ile kâğıt baskı ya da 
ekran gibi ortamlara yerleştirilen 
görüntülerinin özel bir izleme yön-
temiyle bakıldığında üç boyutlu al-
gılanan yeni görüntüsü. 

stereographer  üç b. Çifteli üç boyutlu 
çekim teknolojisini kullanarak her 
tür kamera ayarını, optik hesapla-
maları, set düzenlemesini yapan ve 
içeriğin çifteli üç boyut tekniğine 
uygun görsel anlatımından sorum-
lu kişi.

stereo kanal Genellikle teyp, CD gibi 
stereo ses cihazlarından gelen iki 
ses kanalını tek fader üzerinden 
kumanda eden ses masası kanalı.
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stereo kayıt İnsanın iki kulakla işit-
mesi model alınarak sesin kayde-
dildiği yerin akustik özelliklerini 
ve ses kaynağının yönünü yansıta-
cak biçimde iki ses kanalına yapı-
lan kayıt, stereofonik kayıt. 

stereokoder FM verici üzerinde bulu-
nan ve iki kanallı stereo ses bilgisi-
ni tek kanala çeviren aygıt.

stereo mikrofon Tek bir mikrofon 
yapısı içine stereo ses alma tekni-
ğine uygun olarak yerleştirilmiş iki 
mikrofon kapsülünün bulunduğu, 
tek noktadan stereo ses alma kapa-
sitesine sahip mikrofon türü.

stereo pair of camera bk. kamera çifti 
stereo pilot tone Alıcı üzerinde ya-

yının stereo olduğunu gösteren 19 
kHz frekans.

stereopsis  üç b. İnsanın iki gözünün 
birbirinden farklı açılarda görerek 
oluşturduğu derinlik ve üç boyutlu 
görsel algılama.

stereoscopic 3D bk. çifteli üç boyutlu 
stereoscopy bk. çifteli üç boyut
stereo window bk. çifteli pencere 
stereo yayın Stereofonik bir kaydın 

aslına uygun olarak dinleyici ve iz-
leyiciye ulaştırılması. 

still image bk. sabit görüntü 
still store Görüntü mikserinde kulla-

nılan tek bir görüntü karesini ya da 
önceden hazırlanmış grafikleri ge-
rektiğinde kullanılmak üzere belle-
ğe kaydeden birim. 

stillstore haber bk. grafik haber
stop Video ve ses okuyucularında işle-

mi sona erdirmek amacıyla aygıtın 
çalışmasını durdurma.

stop biti bk. sonlandırma biti  
stop-motion tekniği bk. duraksamalı 

hareket tekniği 
storyboard bk. öykü çizelgesi 

strafor levha Esas olarak ısı ve ses 
yalıtım malzemesi olan, ancak be-
yaz dokulu yüzeyi nedeniyle ışık 
yansıtıcı aksesuar olarak da kulla-
nılan sentetik materyal. 

streambox Görüntü ve sesin bir ağ ya 
da uydu şebekesi üzerinden veri 
akışı olarak iletilmesine olanak 
sağlayan portatif donanım.

stream bk. bit katarı
streaming bk. akışım 
strobe Televizyon ve sinema yapı-

mında kullanılan görüntünün be-
lirlenen aralıklarla bazı karelerinin 
donuk okunmasıyla oluşan sıçra-
ma etkisi.

strobe ışık bk. çakar ışık 
stroboskop Pikap diskinin yan yüze-

yine sayıları, büyüklükleri ve me-
safeleri hesaplanarak yapıştırılmış 
noktaların üzerine yansıyan, genel-
likle şehir şebeke frekansına bağlı 
50 Hz’lik bir enerjiyle yanan lam-
ba ışığının gözlenmesiyle yapılan 
pikap devir ayar sistemi. 

stüdyo Televizyon, radyo, sinema ve 
müzik yapımlarını gerçekleştirmek 
üzere özel olarak tasarlanan; ses ve 
ışık yalıtımı olan; kamera, ışık, ses 
birimlerinin yanı sıra okuyucu ve 
kaydedici cihazların bulunduğu, 
bütün sistemi kontrol eden ünite-
nin ve veri iletim altyapısının bu-
lunduğu yüksek tavanlı kapalı ça-
lışma mekânı. 

stüdyo amiri Dekor kurulumu, pro-
va, kayıt ve yayın gibi stüdyodaki 
çalışmaların iş planı çerçevesinde 
sağlıklı biçimde yürütülmesinden, 
çalışanların yönetiminden, stüdyo-
nun bakımı ve güvenliğinden so-
rumlu kişi.

stüdyo donanımı Stüdyoda kulla-
nılan her türlü kamera, dolly, pe-
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destal gibi kamera destek sistemi, 
ışık askı sistemi ve ışık kaynakla-
rı, kablolu ve kablosuz veri iletim 
sistemi gibi teknik malzemelerin 
tamamı. 

stüdyo genel Ses rejinin ve yönetme-
nin stüdyodakilere doğrudan ses-
lenmesi için tek düğmeye basarak 
gerçekleştirdiği anons sistemi. 

stüdyo haber Habere ait görüntünün 
yer almadığı, spikerin stüdyoda 
kısa metin hâlinde okuduğu haber.

stüdyo izleyicisi Televizyon ve radyo 
yapımının canlı yayını ya da bant 
kaydı sırasında stüdyoda bulunan 
ve programa alkış, konuşma, yo-
rum gibi tepkilerle katılan kişiler, 
stüdyo seyircisi.

stüdyo kamerası Yüksek kaliteli len-
se sahip, stüdyo ve naklen yayın 
çekimleri için gereken tally, in-
terkom ve vizör gibi donanımları 
olan, ayarları bağlı olduğu kamera 
kontrol ünitesince yapılan sistem 
kamerası.  

stüdyo kaydı Stüdyo ortamında ger-
çekleştirilen her türlü görüntü ve 
ses kaydı.  

stüdyo konseri Televizyon ya da rad-
yo stüdyosunda çok kameralı reji 
ile canlı yayını ya da bant kaydı 
gerçekleştirilen konser. 

stüdyo konuğu Stüdyoda gerçekleşti-
rilen televizyon ve radyo yapımla-
rına katılan, belirli bir konuda uz-
manlığı olan, bilgisi ve görüşüne 
başvurulan kişi.

stüdyo mikrofonu Genellikle büyük 
diyaframa sahip, alış diyagramı 
değiştirilebilir olan, ses kayıt stüd-
yolarında enstrüman ve insan sesi 
kaydetmek için kullanılan yüksek 
kaliteli mikrofon.

stüdyo planı Stüdyonun en, boy ve 
yükseklik ölçüleri ile ışık askı sis-
temi, ışık kaynağı, kamera kablo-
larının konumu ve izleyici koltuk-
larını gösteren; yapımın rejisi, set 
tasarımı, ışık ve ses birimleri için 
temel alınan ölçekli teknik çizim. 

stüdyo programı Genellikle çok ka-
merayla çekilen, içeriğin sunucu 
tarafından aktarıldığı ve konuk-
ların katılımıyla canlı ya da bant 
kayıt olarak tamamı stüdyoda ger-
çekleştirilen program. 

stüdyo rejisi Stüdyoda çoklu kamera 
ile gerçekleştirilen program kaydı 
ya da canlı yayında yönetmenin ka-
meraları konumlandırması, kamera 
hareketleri ve çekim ölçeklerini 
belirlemesi, programın akışına uy-
gun biçimde görüntüleri seçmesi, 
geçiş yöntemi ve zamanını belirle-
mesi, sunucu ve kamera önündeki 
kişilerin yanı sıra ses, ışık, kamera 
kontrol ve resim kayıt birimlerini 
birlikte yönetmesi. 

stüdyo seyircisi bk. stüdyo izleyicisi
stüdyo şefi Televizyon programının 

provalarından başlamak üzere bant 
kaydı ya da canlı yayının gerçek-
leştirildiği stüdyoda, kapalı ya da 
açık dış mekânda görev yapan, 
program akışı ve yönetmenin istek-
leri doğrultusunda mikrofonlu ku-
laklık aracılığıyla program trafiğini 
yürüten, mesleki el işaretleri kulla-
narak ya da yazarak kamera önün-
deki kişilerle iletişimi kuran; izle-
yici, konuk ve çekim ekibini akışla 
ilgili bilgilendiren, görevlilerin ve 
çekimde kullanılacak materyalin 
hazır olmasını sağlayan, yayın ya 
da kayıt sırasında oluşabilecek so-
runlarda gerekli müdahaleyi yapan 
ve görevlileri yönlendiren kişi.  
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stüdyoya bağlanmak Olayın geçtiği 
yerden ya da stüdyo dışında yapılan 
yayından sonra programın devam 
ettiği stüdyoyla bağlantı kurmak. 

sualtı belgeseli Sualtındaki yaşamı, 
hayvan ve bitki türlerini, okyanus 
ve denizlerle ilgili bilimsel çalış-
maları ve keşif gezilerini konu 
alan, Fransız bilim adamı ve dalgıç 
Jacques Cousteau öncülüğünde ge-
lişen belgesel türü. 

sualtı çekimi Eğitimli dalgıç kamera-
manlar tarafından okyanus, deniz 
ve göllerde gerçekleştirilen, suya 
ve basınca dayanıklı özel teknik 
donanım kullanılan çekim. 

sualtı donanımı Sualtı çekimlerinde 
kullanılan her türlü kamera, koru-
ma kabı, ışık ve güç kaynağı, ses 
cihazları ile diğer araç ve gereçle-
rin tümü. 

sualtı filmi Konusu sualtındaki ya-
şamla ilgili olan, genellikle çevre 
sorunlarına ve denizlerin korunma-
sına dikkat çeken, suya ve basınca 
dayanıklı özel teknik donanım kul-
lanılarak gerçekleştirilen kurmaca, 
soyut ya da deneysel film. 

sualtı kamerası Basınca dayanıklı ve 
su geçirmez gövdesi sayesinde su 
altında çekim yapabilen kamera. 

suare bk. akşam gösterimi
su bazlı malzeme Televizyon ve film 

çekimlerinde kullanılan, su katkı-
sıyla hazırlanan, dayanıklı, piyasa-
da “aqua color” olarak da adlandı-
rılan makyaj malzemesi. 

subband coding bk. alt bant kodla-
ması

subcarrier bk. alt taşıyıcı 
subdirectory bk. altdizin
subject illumunation indicator bk. 

aydınlatma göstergesi 

subjektif kamera bk. öznel kamera
sub-sat İngilizce açılımı subwoo-

fer-satelite olan, alçak frekanslı 
bas sesler için bir subwoofer kabi-
ni, orta ve yüksek frekanslar içinse 
ayrı küçük bir hoparlör kabini kul-
lanılarak ses yayımının gerçekleş-
tirildiği hoparlör sistemi.

subwoofer hoparlör 1. Yalnızca çok 
alçak frekanslı sesleri yayımla-
mak için tasarlanan hoparlör türü. 
2. Genellikle içinde aktif filtreyle 
sürülmüş bir yükseltece bağlı çok 
alçak frekanslı sesleri yayımlamak 
için tasarlanan bir hoparlörün bu-
lunduğu aktif kabin.

su dalgası ışığı Kameraya göre ters 
açıdan gelen doğal ya da yapay ışık 
kaynağının su yüzeyindeki dalga-
lanmalarla oluşturduğu yansıma. 

sufle verme Televizyon ve sinema 
yapımlarının provasında oyuncula-
ra rollerini ezberlemede yardımcı 
olma, çekim ya da oyun sırasında 
oyuncuya repliklerini hatırlatma.  

suflör Sahnedeki oyunculara replik-
lerini sahne kenarından izleyicinin 
duymayacağı biçimde fısıldayarak 
hatırlatan kişi. 

sun cross filter bk. güneş hüzme  
filtresi

Sundance Film Festivali ABD’nin 
Utah eyaletinde ilk kez 1978 yılın-
da düzenlenen, 1991 yılında bu adı 
alan ve her yıl ocak ayında yapı-
lan, genellikle bağımsız filmlerin 
gösterilip yarıştığı uluslararası film 
festivali.

sunucu (I) Televizyon ve radyo prog-
ramları için hazırlanmış içeriğin 
sunuşlarını yapan, görüntüsü ya da 
sesli anlatımıyla programın akışını 
yürüten, konuklarla sohbet eden, 
metinleri seslendiren kişi.
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sunucu (II) Bir amaç için ayrılan ve 
diğer bilgisayarların bağlanarak 
hizmet aldıkları yönetici, paylaş-
tırıcı, özel donanım ve yazılımdan 
oluşan bilgisayar, server.

sunucu destek metni Sunucunun 
yaptığı sunuşlarda yararlandığı; 
kısa bilgileri, hatırlatma ve uyarı-
ları içeren yardımcı metin.  

sunucu kürsüsü Sunucunun stüdyo 
ya da stüdyo dışı mekânda sunu-
şunu yaparken kullandığı ve su-
nuş metinlerini koyduğu, üzerinde 
mikrofon bulunan, bel seviyesin-
deki özel platform.  

sunucu mikrofonu Televizyon ya-
pımlarında yalnızca sunucu sesini 
almak amacıyla sunucunun elinde, 
yakasına iliştirilerek ya da ona yön-
lendirilerek kullanılan mikrofon.

super audio CD Kayıpsız veri sıkış-
tırma teknikleri kullanarak stan-
dart CD’ den daha yüksek kaliteli 
sayısal ses kaydı yapılabilen kayıt 
ortamı, SACD.  

superimpose bk. bindirme 
suratın düşmesi bk. yüzün düşmesi
surge bk. dalgalanma 
surge protection bk. dalgalanma ko-

ruması 
surround sound bk. çevresel ses
su soğutmalı sistem ver. t. Vericinin 

içinde ya da çevresinde su dolaştı-
rılarak yapılan soğutma.

sustain Enstrümanlarda notayı bastık-
tan sonra bile sesin bir süre devam 
etmesini sağlayan ses efekti.

susturucu Sesli çekimlerde kame-
ranın sesini keserek dışarı yansıt-
mayacak biçimde tasarlanmış ses 
yalıtım kutusu, blimp. 

susturucu devre Alıcılarda taşıyı-
cının kesilmesi durumunda kanal 

gürültüsünün çıkışa gitmesini ön-
leyen, çıkışı kesen devre. 

su terazisi Kamera ayaklarında ve 
tüm kamera destek sistemlerinde 
kamerayı yeryüzü düzlemine para-
lel duruma getirmek için kullanılan 
araç. 

süper HD 7680 x 4320 piksel değe-
rinde süper yüksek çözünürlük ve 
100/120p kare hızında resim içeren 
sayısal TV tanımlaması, SHD, SHV.

süper iletkenlik Mutlak sıfıra yakın 
sıcaklıkta saf metallerin elektrik 
akımına karşı direnç göstermeme 
özelliği.

süperpoze bk. bindirme
süper siyah Siyahı içeren bir görün-

tünün başka bir görüntü üzerine 
anahtarlanarak bindirilmesinde 
kullanılan, siyah seviye ile senkron 
sinyali aralığındaki siyahtan daha 
derin olan sinyal.

süper VHS bk. S-VHS
süper yüksek çözünürlük 7680 x 

4320 piksel değerindeki çözünür-
lük

süpürme frekansı İki frekans arasın-
da kalan frekansların tümü.

süre alma mes. dili 1. Çekim sırasın-
da kaydedilen görüntü ve seslerin 
süreleri ile banttaki yerlerinin ya 
da klip numaralarının görevli kişi 
tarafından not alınması, minutaj 
alma. 2. Kurgusu tamamlanmış ve 
banda kaydedilmiş yapımın süresi-
nin belirlenmesi. 

süre bildirme Televizyon programı-
nın tamamı ya da bir bölümü için 
kalan süreyi stüdyo şefinin par-
maklarını kullanarak göstermesi. 

süreç Bir işin yapılış, üretiliş biçimini 
oluşturan sürekli işlemler ya da ey-
lemler dizisi.
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sürekli dalga ver. t. Zamanın her 
anında mevcut olan ve ara verme-
den yayınlanan dalga, continous 
wave.

sürekli dizi Öykünün her bölümde 
birbirine bağlanarak devam ettiği, 
bütün bölümlerde olayların ana 
karakterler arasında geçtiği, za-
man-mekân bütünlüğünün korun-
duğu, genellikle edebiyat eserin-
den uyarlanan televizyon dizisi.

süre tutma mes. dili Televizyon ve 
radyo programının içeriğinde yer 
alan müzik, sunuş, metin, sahne 
trafiği gibi ögelerin prova sırasın-
da denenerek program akışına re-
ferans olacak biçimde sürelerinin 
belirlenmesi.  

süreyi uzat Televizyon programının 
süresinin ya da konuğa ayrılan sü-
renin arttığını göstermek amacıyla 
stüdyo şefinin parmak uçlarını bir-
leştirdiği iki elini göğüs hizasında 
ortadan yanlara doğru ayırarak 
yaptığı mesleki el işareti. 

sürgülü pot Elektronik cihazlarda 
düz, doğrusal hareketle yapılan 
ayarlamalar için kullanılan sürgü 
biçimindeki elektromekanik birim. 

sürmanşet Yazılı basında genellikle 
gündemin dışındaki beklenmeyen 
durum ve olaylarda kullanılan, 
birinci sayfada gazete logosunun 
üzerinde yer alan özel başlık. 

sürücü Başka bir donanımı veya 
programı kontrol etmek ya da ça-
lıştırmak için kullanılan yazılım, 
driver. 

sürüm Geliştirilen bilgisayar prog-
ramının ya da uygulamanın hangi 
aşamada olduğunu gösteren sayı 
değeri.

sürüş zamanı mes. dili. Radyo ya-
yıncılığında, dinleyicilerin sabah 

işe gittikleri (07.00-10.00) ya da 
akşam işten döndükleri (17.00-
20.00) zaman dilimi için İngilizce-
de kullanılan ifade, drive time. 

süzgeç faz tepkisi ver. t. Frekansa 
bağlı olarak bir filtrenin neden ol-
duğu faz kayması.

SVCD Çin Ulusal Teknik Komitesi 
tarafından tanımlanan 480 x 576 
çözünürlüklü, MPEG-2 sıkıştırma-
lı, maksimum 2.2 Mbps veri hızı 
destekli geliştirilen video CD. 

SVG İngilizce açılımı scalable vec-
tor graphics olan, W3C tarafından 
1999 yılından itibaren standart sa-
yılan, XML tabanlı ölçeklenebilir 
vektörel resim formatı. 

SVGB İngilizce açılımı scalable ve-
ctor graphics basic olan, yüksek 
kapasiteli mobil cihazlar ve cep 
telefonları için üretilmiş bir SVG 
sürümü.

SVGT İngilizce açılımı scalable vec-
tor graphics tiny olan, düşük kapa-
siteli mobil cihazlar ve cep telefon-
ları için üretilmiş bir SVG sürümü.

S-VHS 240 satır kayıt yapan VHS gö-
rüntü kayıt formatının geliştirilme-
si ile 400 satır çözünürlüğe kadar 
kayıt yapabilen görüntü kayıt for-
matı, süper VHS.

S-video Ev tipi görüntü okuma ve ka-
yıt sistemlerinde bulunan ayrışık 
görüntüleme tekniği.

sweep generator bk. tarama jenera-
törü 

sweet point bk. uygun nokta 
switch bk. anahtarlayıcı
SxS hafıza kartı XDCAM ve XAVC 

kodlayıcıları ile çalışan cihazlarda 
kullanılmak üzere tasarlanan, eks-
pres kart modül yapısındaki yük-
sek hızda veri taşıyan hafıza kartı.
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SyncML İngilizce açılımı synchro-
nization markup language olan, 
birbirine uyumlu cihazlar arasında 
bilgi eşleşmesini sağlamaya yara-
yan eş zamanlı işaretleme dili.
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şalter Dimmer ve benzeri güçlü elekt-
rik sistemlerinin elektrik devresini 
açıp kapamaya yarayan hidrolik ya 
da mekanik kesici.

şarj cihazı Şebekeden aldığı elektrik 
enerjisini batarya, akü gibi elektrik 
enerjisi depolayan birimlere yükle-
mek için kullanılan cihaz. 

şarkı 1. Müzik eseri. 2. Çoğunlukla 
dört dizeden ve zemin, meyan, na-
karat gibi bölümlerden oluşan söz-
lü müzik eseri. 

şaryo Televizyon ve sinema çekimle-
rinde sahne trafiğini takip etmek, 
kameranın kesintisiz ve denetimli 
biçimde kaydırılmasını sağlamak 
amacıyla kullanılan, üzerinde ka-
mera ve kameramanın bulunduğu 
tekerlekli platformdan ve zemine 
istenen uzunlukta döşenebilen özel 
raylardan oluşan sistem. 

şaryo hareketi Şaryo ile tek yönde 
ileri ve geri gerçekleştirilen kayma 
hareketi.

şaryo operatörü Şaryo sistemini ku-
ran ve kamera platformunu isteni-
len hızda ve yönde hareket ettiren 
kamera asistanı. 

şebeke 1. Elektrik, telefon, veri, gö-
rüntü gibi sinyallerin ana dağıtım 
santrali. 2. Bir ya da daha fazla nok-
ta arasında iletişimi sağlamak için 
bağlantıyı oluşturan anahtarlama 

donanımları ve hatlar da dâhil ol-
mak üzere her türlü iletim sistemi. 

şebeke frekansı Şebeke gerilimine 
göre ABD ve bazı diğer ülkelerde 
60Hz, diğer ülkelerde 50 Hz fre-
kansa sahip sinüs dalgası. 

şebeke gerilimi Ülkelere göre genliği 
değişkenlik gösteren ve ABD gibi 
bazı ülkelerde 110 V, Avrupa ve 
çoğu dünya ülkesinde ise 220-240 
V olan alternatif gerilim.

şebeke gürültüsü Şehir elektrik şebe-
kesiyle beslenen sistemlerde kötü 
topraklamadan dolayı seste ortaya 
çıkan 50 hz ve harmoniklerini içe-
ren gürültü.

şemsiye başlık mes. dili Birbiriyle 
ilişkili çok parçalı olayları bir ara-
da haber yapmak için kullanılan, 
her olayın ayrı bir bölüm olarak ele 
alınıp metninin yazıldığı haberleri 
topluca tanımlayan başlık.

şerit LED Birden fazla LED’in esnek 
bir PCB üzerine belirli aralıklarla 
dizildiği, genellikle set tasarımının 
bir parçası olarak aydınlatmada 
kullanılan LED türü. 

şerit mikrofon Manyetik alan içinde 
bulunan ve diyafram işlevi gören 
ince bir şerit levhanın ses titreşim-
lerini elektrik enerjisine çeviren 
mikrofon türü, ribbon microphone.

şıklama sesl., mes. dili Stüdyo kaydı 
sırasında seslendirme sanatçısı ya 
da spikerin damağı ya da dilinden 
istemsiz biçimde çıkardığı, söz-
cüklerin arasına karışan ve sesin 
temiz biçimde kaydedilmesine en-
gel olan anlık ses.  

şifre 1. Kullanıcıların bir siste-
me erişmek için oluşturduğu 
kendilerine özgü karakter di-
zini, password. 2. Anahtar gibi 
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açma ve kapama işlemini yeri-
ne getiren özgün rakamsal dizin. 

şifre kırma Şifrelenmiş verilerin şif-
resinin çözülerek ulaşılır hâle ge-
tirilmesi. 

şifreleme Görüntülenmesi, okunma-
sı, değiştirilmesi istenmeyen ya da 
abone tarzı iletişim için gizlenmek 
istenen bir ileti ya da dosya içeriği-
nin özgün hâlinden başka bir hâle 
dönüştürülmesi.

şifreleme ve çözme Görüntü ve ses 
sinyalinin özgün biçiminden başka 
bir biçime dönüştürülmesi ve yeni-
den ilk biçimine getirilmesi. 

şimşek ışığı Televizyon, sinema ve 
sahne sanatlarında görsel efekt için 
kullanılan, şimşeğin oluşturduğu 
ışığa benzer nitelikte güçlü ve yük-
sek kelvin değerine sahip ark ışık. 

şiş ışık, mes. dili Yansıtıcı olarak kul-
lanılan strafor levha ve benzeri 
materyalleri ışık ayaklarına sabit-
lemek için kullanılan çatal biçimli 
metal ışık aksesuarı.

şok zoom bk. hızlı zoom 
şov Sahne, stüdyo ya da açık alanda 

gerçekleştirilen; müzik, dans, sirk, 
akrobasi gibi izleyici önünde ser-
gilenen; özgün sahne tasarımı, ileri 
ışık ve ses teknolojisi kullanarak 
izleyiciyi etkilemeyi amaçlayan 
her türlü gösteri.

şov makyajı Kostüm, dekor ve ışığın 
yanı sıra gösterinin türü de dikkate 
alınarak yapılan; yüzdeki ve be-
dendeki hatların abartılı biçimde 
öne çıkarıldığı; çarpıcı, renkli ve 
ışıltılı makyaj türü. 
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tabela çekimi Televizyon ve sinema 
yapımlarında olayın geçtiği yeri 
belirtmek, izleyiciye gerçekten 
orada bulunulduğunu göstermek 
amacıyla karayolu üzerindeki kent 
adı, nüfus, kilometre ya da benzeri 
bilgilerin olduğu resmî tabelanın 
ya da öyküde yer alan kurum ve 
işletme adının yer aldığı tabelanın 
görüntülenmesi. 

tablet bilgisayar Kurulu işletim sis-
temleri için özel olarak üretilen uy-
gulamaları çalıştırabilen, genellik-
le İnternet bağlantısı olan, dokun-
matik ekranlı, taşınabilir ve küçük 
boyutlu kişisel bilgisayar.

tablo Sahne sanatlarında bir perdenin 
içinde yer alan; konu, dekor ve ışık 
tasarımı açısından görsel ve tematik 
bütünlüğe sahip sahnelerin her biri. 

taç faktörü Sinyalin tepe değerinin 
ortalama değere olan oranı, crest 
faktör.

tag bk. etiket
tahminî bütçe 1. yap. Televizyon, 

radyo ve sinema yapımlarının 
önerisinde yer alan, bölümler ve 
kalemler hâlinde tahmini giderleri 
gösteren yapım bütçesi, kaba büt-
çe. 2. yap. Tasarım aşamasındaki 
yapım projesinin ya da bir gider 
grubunun yaklaşık maliyetlere 
göre hazırlanan bütçesi. 

takçalıştır Bir donanım aygıtının ana 
makine ya da bilgisayara takıldı-
ğında herhangi bir ek ayara gerek 
kalmaksızın ana makinenin işletim 
sistemi tarafından anında algılana-
bilmesini sağlayan düzenek, plug 
and play.

take bk. yayına ver 
takipçi Sosyal ağlarda başkalarının 

profillerini ve paylaşımlarını takip 
eden kullanıcı. 

takip etmek Güncellemelerinden sü-
rekli haberdar olunmak istenen kişi 
ya da kurumu izlemek.

takip ışığı Televizyonda genellikle 
şov programları ya da sahne sa-
natlarında izleyicinin ilgisini yön-
lendirmek amacıyla kullanılan, 
hareket hâlindeki kişi ya da kişileri 
keskin ışık hatlarıyla sınırlandıra-
rak belirginleştiren, ışık asistanı 
tarafından yönlendirilen hareketli 
ve güçlü ışık kaynağı, takip spotu. 

takip spotu bk. takip ışığı
taklit İnsan ve hayvanların fiziksel 

görünümü, hareketi, sesi, konuşma 
ve tavırlarının aslına benzetilerek 
ya da abartılarak tekrarlanması ya 
da güldürü türünde oynanması. 

takma ad Gerçek kimliğin gizlenme-
si ya da kullanıcı adını kısaltmak 
için kullanılan, genelde kısa ve ha-
tırlanması kolay ad, nickname.

takoz (I) mes. dili Işık kaynakları için 
gereksinim duyulan elektrik gücü-
nü şebeke ya da jeneratörden al-
mak amacıyla kullanılan, bir ucun-
da kauçuk fiş diğer ucunda kauçuk 
üçlü grup priz bulunan dayanıklı 
kablo.

takoz (II) Şaryoyu düzeçte tutmak 
için rayların altına yerleştirilen, 
farklı biçimlerdeki ahşap ya da 
plastik destek parçası. 
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talkback bk. geri konuşma 
talk show bk. söyleşi programı
tally Yayın ve yapımda kaynağın aktif 

olarak kullanıldığını gösteren gör-
sel uyarı sistemi.

tally lambası 1. Kameranın yayında 
ya da kayıtta olduğunu kamerama-
na, kamera önündekilere ve arka-
sındakilere gösteren, kameranın 
vizöründe ve gövdesinin değişik 
yerlerinde yer alan kırmızı uyarı 
lambası. 2. Görüntü kaynağının re-
sim masasının çıkış katında seçili 
olduğunu kırmızı renkle ya da ka-
yıt cihazı tarafından kullanıldığı-
nı yeşil ya da sarı renkle gösteren 
uyarı lambası. 

tam dupleks haberleşme ver. t. Bir-
den fazla istasyonun bulunduğu şe-
bekelerde veri iletiminin aynı anda 
ve çift yönlü olarak gerçekleştiği 
haberleşme türü.

tam gölge Kişi ya da saydam olmayan 
nesneye yöneltilen noktasal ışık 
kaynağının fon ya da zemin üze-
rinde oluşturduğu sınırları keskin 
karanlık bölge. 

tam kare 35 mm fotoğraf film boyu-
tunu referans alan ve 24 x 36 mm 
büyüklüğündeki görüntü algılayı-
cısı, full frame.

tampon ver. t. Bir sürücü ile sürülen 
devreler arasında sinyal alışverişini 
gerçekleştiren düzenek, buffer (I).

tampon bellek Verilerin işlenmeden 
önce kısa bir süre için tutulduğu 
elektronik devre, buffer (II).

tampon kayıt Kameralarda aktif hâle 
getirildikten sonra görüntü ve sesi 
belirli bir süre aralığında bir tam-
pon belleğe devamlı kaydeden ve 
deklanşöre basıldığı anda tampon 
belleğin belirlenen süresi kadar 

öncesini kaydın önüne ekleyen sis-
tem, cache recording function. 

tanık Habere konu olan olayı bizzat 
gören, olayın içinde ya da çevre-
sinde bulunan kişi.

tanık söyleşisi Habere konu olan ola-
ya tanıklık etmiş kişi ya da kişilerle 
yapılan söyleşi. 

tanımlayıcı giriş Habere “ne” ya da 
“kim” sorularına yanıt veren ta-
nımlamalarla başlayan giriş türü.

tanıtıcı reklam Reklam kuşağında 
yer almayan, iki program arasın-
da ya da bütünlüğü bozmadan 
program içinde bağımsız olarak 
yayımlanabilen, 90 saniyeyi aşma-
yan, ürün ya da hizmetin ayrıntılı 
tanıtıldığı görsel ve işitsel reklam,  
advertorial, özel tanıtıcı reklam. 

tanıtıcı spot Radyo yayıncılığında, 
programın ya da konunun yayına 
girmeden önce tanıtıldığı kısa sü-
reli anonslu müzik. 

tanıtım Ürün ve hizmetin geniş kit-
lelere genellikle haber niteliğinde 
duyurulmasını, pazar ya da sektör-
de tanınmasını, dolaylı yoldan sa-
tışları artırmayı içeren etkinliklerin 
tümü. 

tanıtım filmi Kuruluşların tarihçesi 
ve faaliyetlerini anlatan, teknik bil-
gilere yer veren, reklam ajansı ya 
da yapım şirketi tarafından genel-
likle kısa süreli olarak hazırlanan 
profesyonel film. 

tanıtım materyali Televizyon ve si-
nema yapımlarının medya tanıtı-
mında kullanılan fragman, müzik, 
broşür, afiş, çıkartma, oyuncak gibi 
her türlü görsel, işitsel ve basılı 
kaynak. 

tanrının sesi mes. dili Bas ya da ba-
riton ses tonuna sahip, güçlü ve  
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otoriter tarzda konuşan, sesini gırt-
lak ve geniz bölgesinde tınlatan 
erkek sesi için seslendirme sektö-
ründe kullanılan ifade.  

taraf ışığı mes. dili Işık kaynağının 
gücü ve rengine bağlı olarak kişi 
ve nesnenin arka yüzeyinden fona 
ya da fondan kişi ve nesnenin arka 
yüzeyine yansıyan ışık.

taraflı haber Yalnızca bir kurum, kişi 
ya da ideolojinin görüş ve düşün-
cesini yansıtan haber, yanlı haber. 

tarafsız haber Kurumsal ve kişisel 
yorum katılmadan, tarafların tama-
mının görüş ve düşüncelerine yer 
veren haber. 

tarak filtre ver. t. Birden fazla geçir-
me bandı olan sayısal filtre.

tarama yay. t. Görüntüde her nok-
tanın parlaklık ve renk bilgisini 
elektriksel sinyale çevirme, alıcıda 
ise elektriksel sinyalini parlaklığa 
dönüştürme.

tarama ışını ver. t.. Televizyon gö-
rüntüsünü tarayan elektron demeti. 

tarama jeneratörü ver. t. Belirlenen 
frekansları istenilen aralıkta oto-
matik olarak üreten osilatör, sweep 
generator. 

taramasız çekim Bir monitör ya da 
televizyonun çekimi yapılırken, 
kamera görüntüsünde yatay çizgi-
ler oluşmasını engellemek için kul-
lanılan örtücü hızı seçeneği, clear 
scan.

tarayıcı Yazılı ve görsel dokümanla-
rı elektronik ortama çeviren aygıt, 
scanner.

tarayıcı ışık ışık Genellikle dış 
mekânda efekt amaçlı kullanılan, 
istenilen sürelerde pan ve tilt ha-
reketlerini yapabilen, ışık sütunu 
oluşturabilen, mercek açısı dar, 
yüksek güçlü robot ışık kaynağı.

taret bk. lens tablası 
TARGA İngilizce açılımı truevision 

advanced raster graphics adapter 
olan; 8, 15, 16, 24, or 32 bit renk 
derinliği ile görüntü kaydı yapma 
seçeneklerine sahip, sıkıştırma, 
alfa kanallı ve ardışık hareketli gö-
rüntü kaydı yapma özellikleri olan 
görüntü formatı. 

targa sekans Kurgu ve görsel tasarım 
uygulamalarında görüntü karele-
rinin TGA uzantılı olarak art arda 
dizilmesiyle oluşturulan hareketli 
görüntü.

targa serisi Karakter jeneratöründe 
hareketli animasyon ve grafikler 
oluşturulması için hazırlanmış, ge-
nellikle TGA uzantılı grafik serisi.

target bk. görüntü konumlandırma 
tarihî film Geçmişteki tarihsel bir 

olayı ya da bir kişiyi anlatının mer-
kezine koyan, olayın geçtiği za-
manı, koşulları, çevreyi ve kişileri 
gerçekçi biçimde yansıtmaya çalı-
şan film türü. 

tartımlı kurgu kur. Film ritminin yal-
nızca çekimlerin uzunluğuna daya-
lı olarak değil konunun içeriğine, 
görüntülerin anlamlarına ve arala-
rındaki ilişkiye göre oluşturulduğu 
kurgu. 

tartışma listesi Kullanıcının tek bir 
adrese ileti göndererek listede üye 
olan kullanıcılara bu iletinin dağı-
tılmasını sağlayan iletişim sistemi. 

tartışma programı yap. Bir sunucu 
ya da moderatör yönetiminde gün-
cel sosyal, siyasal, ekonomik ge-
lişmelerin stüdyodaki konuklarla 
değerlendirildiği ve canlı telefon 
bağlantısı ya da farklı stüdyodaki 
konukların katılımı ile çok sayıda 
kişinin görüşünü belirttiği program 
türü. 
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tashih bk. düzelti 
taslak bütçe yap. Televizyon, radyo 

ve sinemada yapım harcamalarının 
genel kalemler hâlinde belirtildiği, 
yaklaşık maliyetler öngörülerek 
hazırlanan bütçe.

taslak metin yap. Televizyon ve rad-
yo program içeriğinin ana hatla-
rıyla ortaya konduğu, nihaî metnin 
tarzı ve anlatım dili hakkında fikir 
veren ön metin.

taslak proje yap. Televizyon, radyo 
ve sinemada yapımın içeriği, katı-
lımcıları, bütçesi ve çalışma takvi-
mi gibi başlıkların genel hatlarıyla 
belirtildiği, temel bilgilerin yer al-
dığı yazılı çalışma.

taşıyıcı ver. t. Sinyallerin uzak mesa-
felere iletilmesini sağlamak ama-
cıyla modüle edilen yüksek fre-
kanslı sinyal.

taşıyıcı bastırma ver. t. Modüle edil-
miş sinyalin taşıyıcısız gönderil-
mesi. 

taşıyıcı frekansı ver. t. Görüntü ve ses 
sinyalleriyle modüle edilen sinya-
lin frekansı.

taşıyıcı gücü ver. t. Verici radyo fre-
kansının modülesiz ölçülen gücü.

taşıyıcı gürültü oranı ver. t. Sayısal 
sinyalin performansını değerlen-
dirmek ve bazı tespitler yapabil-
mek için alınan taşıyıcı gücün gü-
rültü gücüne oranı, C/N, CNR.

taşıyıcı harmonikleri ver. t. Taşıyıcı 
frekansının katları şeklinde verici 
çıkışında ortaya çıkan frekans bi-
leşenleri. 

taşıyıcı kayması ver. t. Genlik mo-
dülasyonlu sistemlerde modülas-
yonun doğrusal olmamasından 
kaynaklanan ve taşıyıcı genliğinde 
ortaya çıkan asimetrik durum. 

taşıyıcı seviyesi ver. t. Modülasyon-
suz taşıyıcı sinyalinin desibel ile 
ifade edilen şiddeti.

taşıyıcı sinyali ver. t. Genliği, frekan-
sı ya da fazı, modülasyon sinyali-
nin genliğine göre değiştirilerek 
biçimlendirilen sinyal.

taş plak Genellikle 78 devirle dönen, 
çok sert maddelerden üretilen katı 
bir yüzeye sahip ve özel iğnesiyle 
gramofon ya da uyumlu pikaplarda 
çalınabilen plak türü.

tatlı flu 1. kam., mes. dili Görüntüde 
keskinlik istenmeyen durumlarda, 
özellikle yüz çekimlerinde netliği 
hafif bozarak görüntüyü yumuşat-
mak için kullanılan sözlü ifade.  
2. Görüntüde netliğin kabul edile-
bilir ölçüde keskin olmaması.

tayf bk. spektrum

tayfsal renk Prizmadan geçerken 
kırılmaya uğrayan beyaz ışığın 
farklı dalga boylarına ayrılmasıyla 
oluşan kırmızı, turuncu, sarı, ye-
şil, mavi, lacivert ve mor renkler.

taze haber mes. dili Kamuoyunun ilk 
defa duyduğu, gündeme yeni dü-
şen haber. 

TBC İngilizce açılımı time base cor-
rector olan, analog kayıt sistemle-
rinde mekanik yapıların oluşturdu-
ğu kararsız durumları düzelterek 
görüntü senkronizasyonu oluştur-
mak ve dropout’ları düzeltmek için 
kullanılan sistem.

TC bk. zaman kodu
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TCP bk. Aktarma Kontrol Protokolü 
TCP/IP bk. Aktarma Kontrol Proto-

kolü/İnternet Protokolü 
TDM bk. zaman bölmeli çoklama
teaser bk. öncü reklam
tekayak Genellikle üzerine konulan 

hafif kameralarla boom biçiminde 
kullanılan ve üst açıdan da çekim 
yapmayı sağlayan tek ayaklı kame-
ra taşıma ve destek sehpası, mono-
pod.

teker döner mes. dili Çekime gidecek 
ekibe aracın kesin hareket saatini 
bildiren, hareket saatinden önce 
orada bulunulmasını ve hazırlık-
ların tamamlanmasını vurgulayan, 
sette disiplini sağlamak amacıyla 
gecikmenin istenmediği durumlar-
da kullanılan mesleki ifade. 

tekil gönderim Sunucunun her bir 
istemci için ayrı birer paket gön-
dermesi için kullanılan protokol, 
unicast.

tekil ziyaretçi Bir İnternet sitesini kaç 
kez ziyaret ettiğine bakılmaksızın 
tek bir ziyaretçi olarak değerlendi-
rilen kullanıcı. 

tek kare işlevi Film ve video kamera-
larında stop motion animasyon çe-
kimleri için deklanşöre her basışta 
fotoğraf makinesi gibi tek bir kare 
çekmek için kullanılan işlev, frame 
recording function.

tekli çekim mes. dili Kamera çerçe-
vesinde yalnızca bir kişinin görün-
düğü, genellikle bel ya da daha dar 
ölçekle gerçekleştirilen çekim. 

teknik aksaklık Televizyon ve radyo-
da genellikle canlı yayın sırasında 
yaşanan, görüntü ve ses verilerinin 
elde edilmesi, iletilmesi, işlenmesi 
ve yayına verilmesi aşamalarında 
her türlü elektronik cihazda ortaya 

çıkan teknik arıza nedeniyle yaşa-
nan sorun. 

teknik çizim Tasarımın gerçekleşme-
si ve işlemesi için plan, ön-arka, 
yan görünüş, kesit, detay ve çözüm 
çizimleri gibi özel olarak ayrıntılı 
ve ölçekli yapılan çizimler.

teknik donanım Görüntü ve ses veri-
sinin algılanması, iletimi, kaydı ve 
depolanmasını sağlayan her türlü 
elektronik, mekanik ve optik cihaz, 
araç ve gereç, ekipman. 

teknik kontrol Yayında bir problem 
yaşanmaması için programın kay-
dedildiği materyalin ve programın 
son hâlinin yayımlanmadan önce 
teknik açıdan uzman kişi tarafın-
dan izlenerek kontrolünün yapıl-
ması. 

teknik masa bk. yayın masası
teknik yapımcı Radyo yayıncılığında 

bant programın kurgusunu yapan 
kişi.

teknik yönetmen (I) rad. Radyo ya-
yıncılığında canlı programlarda 
yayın masasını kullanan kişi.

teknik yönetmen (II) yay. t. Yapım 
ve yayın sürecinde teknik hazır-
lık, sistem kurulumu, işletme ve 
bakım, yapım sonrasında teknik 
donanımın toplanması işlemlerini 
düzenleyen, yayının teknik stan-
dartlar ve kurallara uygun biçimde 
gerçekleştirilmesinden ve teknik 
personelin çalışmasından sorumlu 
olan kişi.

tekrara düşme 1. yap., mes. dili Te-
levizyon yapımlarında bir görüntü 
ve sesin sık aralıklarla tekrarlan-
ması nedeniyle reji ve kurgunun 
tekdüze duruma gelmesi. 2. yap. 
Televizyon ve radyo yapımlarında 
benzer konu, öykü, olay, sunuş gibi 
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ögelerin sıkça tekrarlanması sonu-
cu etkisini yitirmesi. 3. yap. Farklı 
yayın kuruluşlarının benzer içerik-
teki televizyon ve radyo yapımları-
nı aynı anda ya da kısa süre arayla 
yayımlaması sonucu bir yapımın 
özgünlüğünü yitirmesi.

tekrar çekim Kamera, ses, ışık ekibi, 
oyuncu ve sunucu hatasından ya da 
çevre koşullarından kaynaklanan 
sorunlar nedeniyle bir planın yeni-
den çekilmesi. 

tekrar gösterim 1. yap. Özellikle 
canlı yayımlanan spor karşılaşma-
larında önemli pozisyonların farklı 
açılardan çekilmiş görüntülerinin 
normal hızda ya da yavaşlatılmış 
gösterimde yeniden yayımlanması. 
2. Televizyon yapımı ya da sinema 
filminin ilk gösterimden sonraki 
gösterimleri. 

tekrar provası Uzun bir süre oynan-
mayan, kaydı yapılmayan, yayım-
lanmayan eser ya da yapım için 
rolleri ve sahne akışını hatırlatmak 
amacıyla yapılan prova. 

tekrar yayın İlk yayını gerçekleşen 
televizyon ve radyo yapımının, 
aynı kanalda ya da başka kanal-
larda farklı gün ve saatte yeniden 
yayımlanması. 

tek satır Televizyon tekniğinde gö-
rüntüyü oluşturan satırlardan tek 
rakamlı olanı, odd line. 

tekst bk. program metni
tek yönlü habercilik Tek bir görü-

şü, düşünce ya da ideolojiyi temel 
alan, farklı görüşleri görmezden 
gelip savunduğu görüşü diğerlerin-
den üstün tutan habercilik anlayışı. 

tek yüzlü plak Radyo yayıncılığında 
1960’lara kadar kullanılan, yalnız-
ca tek tarafında ses kaydı bulunan 
plak türü. 

tel Elektrik devrelerinde akım ve veri 
taşıyan iletken fiziksel yapı.

tele bk. teleobjektif
tele-alışveriş Taşınmazlar, hak ve yü-

kümlülükler dâhil olmak üzere mal 
ya da hizmetlerin bir ücret karşılı-
ğında temini amacıyla kamuya yö-
nelik doğrudan yapılan arz yayını. 

tele-alışveriş kapağı Televizyonlarda 
tele-alışveriş yayınlarının girişinde 
ve çıkışında kullanılan, izleyiciyi 
tele-alışveriş yayını yapıldığı yö-
nünde bilgilendirmeye yönelik gö-
rüntülü ve sesli uyarı.

telefon bağlantısı 1. Haber bülteni-
nin yayını sırasında, muhabir ya 
da ilgili kişiyle telefon aracılığıyla 
canlı olarak yapılan bağlantı. 2. Te-
levizyon ve radyo programlarının 
yayını ve yapımı sırasında prog-
ram konuklarının telefon aracılı-
ğıyla programa katılması. 

telefon hibriti İki telli telefon hattını 
ses masaları için uygun empedans 
ve düzeye getirip iki tel üzerinden 
karşılıklı ses alışverişi yapılabil-
mesini sağlayan cihaz.

telefon söyleşisi Genellikle yüz yüze 
görüşmenin mümkün olmadığı du-
rum ve zamanlarda tercih edilen, 
anlık bilgi vermede ve son durumu 
aktarmada başvurulan söyleşi. 

tele-görsel 1. ile. Görsel ve işitsel 
söylemlerin bileşiminden oluşan 
göstergeler. 2. Televizyonla belir-
gin biçimde ilişkili, farklı mecra-
lara da eklemlenebilen içerik ve 
biçimler.

telekomünikasyon İşaret, sembol, 
ses ve görüntünün ya da elektrik 
sinyallerine dönüştürülebilen her 
türlü verinin kablo, telsiz, optik, 
elektrik, manyetik, elektromanye-
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tik, elektrokimyasal, elektromeka-
nik ve diğer iletişim sistemleri ara-
cılığıyla iletilmesi, gönderilmesi 
ve alınması. 

telekonferans Birbirinden uzak 
mekânlarda olan kişilerin telefon, 
bilgisayar ya da televizyon bağlan-
tı hatları üzerinden gerçekleştirdiği 
sesli ya da görüntülü görüşme. 

tele konvertör Kamera gövdesi ile 
lens arasına takılan, lensin odak 
uzaklığını artırıp görüş açısını da-
raltan optik eleman.

teleks Telefon hatları üzerinden ileti 
gönderen ve alan yazıcı sistem.

telemetri ver. t. Fiziksel büyüklükleri 
ölçen ve gerilim sinyaline dönüştü-
ren, ölçüm sonuçlarını uzaktaki bir 
istasyona gönderen cihaz. 

teleobjektif kam. Uzak mesafelerden 
görüntüyü yakınlaştırarak çekim 
yapabilmek ya da sığ alan derin-
liği elde etmek için kullanılan, 
uzun odaklı ve dar açılı, sabit ya da 
zoom lenslerin tamamı, tele. 

teleprompter bk. prompter 
telesine 16 mm ve 35 mm negatif ya 

da pozitif filmleri, optik okuyucu 
sayesinde video sinyallerine dö-
nüştürerek bant ya da sayısal orta-
ma aktaran cihaz.

teleskop ışık Stüdyo tavanındaki ray-
lara asılı olan, ışık sopası ile ileri 
geri ve üzerindeki motorla aşağı 
yukarı hareket ettirilebilen, DMX 
ve elektrik prizi bulunan, yalnız-
ca bir ışık kaynağı takılabilen ışık 
askı sistemi. 

teleskopik kıskaç Kamera üçayakla-
rında ayakların zemine daha geniş 
basabilmesi için örümcek kolların 
içinden çıkan teleskopik uzatma 
parçalarını sıkma aparatı. 

teleteks Televizyonda aktif resim sa-
tırları dışında, numarası belirlenen 
senkron satırlarından birine bindi-
rilen haber, spor, hava durumu ve 
benzeri bilgilerin görüntü sinyali 
ile iletildiği veri.

teleton yap. Önemli toplumsal ve ta-
rihsel olaylar, yıl dönümleri, sosyal 
sorumluluk projeleri gibi konular-
da genellikle gün boyu kesintisiz 
ve canlı gerçekleştirilen özel yayın. 

Tele Vizyon TRT tarafından 1987 yı-
lından beri yayımlanan, kurumun 
ürettiği televizyon ve radyo prog-
ramlarına ilişkin konuların yer al-
dığı, yayıncılıkla ilgili haberlerin 
yanı sıra magazin konularına da 
değinen aylık dergi. 

televizyon alıcısı Kendine özel fre-
kanslarında modülasyonlu elektro-
manyetik dalgaları anten üzerinden 
alıp, tuner aracılığıyla demodülas-
yon sonrası görüntü ve ses sinyal-
lerine ayrıştırarak, özel işlemcileri 
üzerinden gerekli seviye ve ayar 
kontrolleri sonrası sesi hoparlörle-
re, görüntüyü ekrana ileterek eş za-
manlı dinleme ve izleme sağlayan 
elektronik cihaz.

televizyon anteni Televizyon sinya-
lini uzaya elektromanyetik dalga 
olarak yayan ya da televizyon dal-
galarını elektriksel sinyale çevire-
rek televizyon alıcısına aktaran pa-
sif düzeneğe verilen genel ad.

televizyon bağımlısı Televizyon 
programlarını içerik ve tür ayırt 
etmeden izleyen, günün büyük bir 
bölümünü televizyon izleyerek ge-
çiren, programlara telefonla bağ-
lanmak ya da katılımcı olarak yer 
almak için çabalayan, televizyonda 
sunulan yaşam biçimlerini ve tüke-



T

348

tim değerlerini benimseyen izleyi-
ci grubu, televizyon müptelası. 

televizyoncu Televizyon programla-
rının yapım, yönetim, yayın ve di-
ğer üretim süreçlerinde görev alan, 
profesyonel olarak televizyon ya-
yıncılığı ile uğraşan kişi. 

televizyon dizisi bk. dizi film
televizyon dünyası mes. dili Tele-

vizyon kanalı, yapım şirketi, kast 
ajansı, menajer, oyuncu, sunucu 
gibi kişi ve kurumların tamamını 
tanımlamak için kullanılan ifade. 

televizyon filmi Yalnızca televizyon 
kanallarında yayımlanmak üzere, 
genellikle orta ve küçük bütçelerle 
gerçekleştirilen, süresi genellikle 
70-90 dakika arasında olan film.

televizyon grafikleri Televizyon 
programlarının içeriklerinde yer 
alan, özellikle kanalın öz tanıtım-
larında, reklam kapaklarında, cın-
gıl, geçme efektiği gibi televizyon 
yayıncılığında yer verilen; yazı, 
fotoğraf, animasyon, video, illüst-
rasyon gibi her türlü öge kullana-
rak gerçekleştirilen müzik ve efekt 
seslerle desteklenen tasarımların 
tümü. 

televizyon haberciliği Görsel ağır-
lıklı olarak hazırlanan, televizyon 
teknolojisinin bütün olanaklarının 
kullanıldığı, anlatım dili ve sunuş 
olarak izleyicinin daha kolay ve 
rahat algılamasını sağlayan haber-
cilik türü.

televizyon izleme ölçümü Televiz-
yon yapımlarının hangi yaş aralı-
ğında, hangi eğitim düzeyinde bir 
izleyici topluluğu tarafından ve ne 
kadar izlendiğini gösteren ölçüm, 
reyting ölçümü. 

televizyon kanalı Bir yayın akış çizel-
gesine bağlı olarak karasal, uydu 

ya da kablo aracılığıyla şifreli ya 
da şifresiz olarak kendisine tahsis 
edilen frekanstan ya da ortamdan 
resmî olarak yayın hizmetini ger-
çekleştiren televizyon kuruluşu. 

televizyon makyajı Kamera önünde 
daha iyi bir görünüm elde etmek, 
tende düzeltme yapmak ve parla-
maları gidermek için, yüze ve be-
dene uygulanan, ışık ve gölge etki-
leri de kullanılarak yapılan makyaj 
türü.

televizyon müptelası bk. televizyon 
bağımlısı

televizyon oyunu yap. Yalnızca tele-
vizyonda yayımlanmak üzere ha-
zırlanan, genellikle özgün senaryo-
lar üzerine kurulu ve tek bölümden 
oluşan, stüdyoda çoklu kamera ile 
çekilen yapım. 

televizyon satırı yay. t. Televizyon 
sisteminde aktif görüntü üretimin-
de standart TV için 480/576 satır, 
yüksek tanımlama için 1080 satır, 
ultra yüksek tanımlama için 2160 
olan, yukarıdan aşağıya toplam sa-
tır sayısı.

televizyon seti set. t. Televizyon ya-
pımlarının içeriğine göre tasarla-
nan ve ahşap, demir, cam, kumaş 
gibi çeşitli malzemeler ile oluştu-
rulan ögelerin tümü. 

televizyon set tasarımcısı Televizyon 
yapımlarında yer alan setleri yazı-
lımlar aracılığıyla tasarlayarak tek-
nik ve üç boyutlu çizimlerini hazır-
layan, malzeme seçimlerini yapan, 
setin üretimini ve uygulamasını 
denetleyen kişi. 

televizyon set tasarımı Televizyon 
programının tür, konu, içerik, akı-
şına göre özgün biçimde oluşturu-
lan, stüdyoda kameranın gördüğü 
alanlar temel alınarak kurulan her 
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türlü üç boyutlu nesne, fon, zemin, 
efekt ögelerin ve aksesuarın set 
tasarımcısı tarafından yazılımlar 
aracığıyla tasarlanması ve uygu-
lanması.  

televizyon set uygulaması Projesi 
biten ve üretimi tamamlanan tele-
vizyon setinin stüdyo ya da açık 
alanda kurulması. 

Televizyon ve Film Yapımcıları 
Meslek Birliği (TESİYAP) Tür-
kiye’de televizyon ve film endüst-
risine katkıda bulunan grupların 
haklarını desteklemek, film ve dizi 
endüstrisi için mesleki stratejileri 
belirlemek, yeni yaklaşımlar geliş-
tirmek, fikrî mülkiyet hukuku sis-
temini güçlendirmek ve sektörün 
gelişmesi için çalışmalar yürütmek 
amacıyla 2003 yılında kurulan 
mesleki birlik. 

televizyon vericisi Ses ve görüntü 
sinyallerinin transmisyonunu sağ-
lamak için gerekli diğer sinyalleri 
üreten ve bunları modüle edilmiş 
radyo frekans dalgası olarak uzaya 
gönderen cihaz.

televizyon yayın hizmeti Programla-
rın bir yayın akış çizelgesine daya-
lı olarak eş zamanlı izlenebilmesi 
amacıyla bir medya hizmet sağla-
yıcısı tarafından sunulan şifreli ya 
da şifresiz görsel ve işitsel yayın 
hizmeti. 

televizyon yayını Yayıncı televizyon 
kuruluşu ya da yayın platformu ta-
rafından bir yayın akış çizelgesine 
bağlı olarak karasal, uydu ve kablo 
aracılığıyla gerçekleştirilen şifreli 
ya da şifresiz yayın hizmeti.

televizyon yayın otomasyon yazılımı 
Herhangi bir kumanda ünitesi ya 
da operatöre bağlı olmadan, tele-

vizyon yayın akış yönetimini ön-
ceden planlandığı biçimde gerçek-
leştiren özel uygulama.

tel filtre Işık yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla ışık kaynağının önüne ta-
kılan çerçeveli metal tel örgü.

telif eser bk. eser
telif hakkı Kişilere, yaratıcı çabala-

rının sonucu meydana getirdikleri 
eserler üzerinde hukuk düzenlerin-
ce sağlanan haklar.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü 
Türkiye’deki fikir hakları sistemi-
nin güçlü bir kurumsal kapasiteye 
kavuşması, güvenilir bilgi ve kayıt 
sisteminin kurulması, telif alanın-
daki farkındalığın artırılması ve 
yasal düzenlemelerin yapılması 
amacıyla faaliyet gösteren, 2011 
yılında yeniden yapılandırılarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bün-
yesinde genel müdürlüğe dönüştü-
rülen kamu kurumu.  

TELİS TRT’de televizyon ve radyo 
yapımı hazırlayanların program-
larda yer verdiği müzik eserlerine 
ilişkin telif bilgilerinin bulunduğu 
ve yeni bilgi girişlerini yapabildik-
leri sistem. 

tel kamerası Çekim mekânının üst 
iki noktası arasında gerilmiş tel hat 
üzerinde uzaktan kumanda ile doğ-
rusal olarak kaydırılan, özellikle 
spor etkinliklerinde uzun mesafeli 
takiplerde kullanılan kamera ve sis-
temin tümünün ortak adı, wirecam.

telnet Donanımlara erişimi ve bağlan-
tıyı sağlayan ve TCP/IP protokolü 
kullanan yazılım.

telsiz kamera Üzerine takılan verici 
aracılığıyla ses ve görüntü sinyal-
lerinin kablosuz olarak alıcısına 
ulaştırılabildiği, stüdyo ve naklen 



T

350

yayınlarda gerektiğinde kamera 
kontrol ayarlarının kablosuz da ya-
pılabildiği sistem kamerası. 

telsiz kulaklık Verici aracılığıyla rad-
yo frekansı ya da enfraruj ışınlara 
çevrilmiş ses sinyallerini kablosuz 
olarak alan kulaklık türü.

telsiz mikrofon Ürettiği ses sinyali-
ni radyo frekansı aracılığıyla kab-
losuz olarak ileten mikrofon türü, 
kablosuz mikrofon.

tema 1. Bütün sanat eserlerinin teme-
linde yer alan duygu ve düşünce. 2. 
yap. Televizyon, radyo ve sinema-
da yapımın temel konusu, savunu-
lan ve iletilmek istenen ana fikir. 

tematik kanal Yayınlarını ağırlıklı 
olarak müzik, spor, ekonomi, ye-
mek, sağlık gibi konularda ger-
çekleştiren ya da haber ve belgesel 
gibi belirli bir türe odaklanan tele-
vizyon ve radyo kanalı. 

tematik yayın Günlük yayın süresi-
nin önemli bir bölümünün müzik, 
spor, ekonomi, yemek, sağlık gibi 
konulara ayrıldığı; haber, belgesel, 
sinema ve dizi gibi belli bir prog-
ram türüne odaklanan, daha dar bir 
izleyici kitlesine ulaşmayı hedefle-
yen televizyon ve radyo yayını.

temel bant ver. t. Modülasyonda kul-
lanılacak sinyalin kapsadığı fre-
kans alanı, baseband.

temel bant sinyali ver. t. Modüle edil-
memiş sinyal, baseband sinyali.

temel frekans bk. birinci harmonik
temel renk Televizyon ve sinema tek-

niğinde tüm renkleri oluşturmak 
için kullanılan üç ana renk, kırmı-
zı, yeşil ve mavi.

temiz okumak mes. dili Metni ya da 
senaryo repliklerini doğru ve anla-
şılır biçimde, telaffuzu tam, vurgu-
lamaları belirgin biçimde okumak. 

temiz resim almak mes. dili Kame-
ralarla algılanan görüntüyü yayın 
standartlarına uygun sinyal olarak 
almak ya da renk, ışık, kontrast 
açısından dengeli bir görüntü elde 
etmek. 

temiz ses almak mes. dili Sesin ori-
jinal rengi ve frekansı koruyarak, 
stüdyo içi ya da dışından gelen ha-
rici bir ses ya da ortam ve cihaz-
lardan kaynaklanan dip ses olmak-
sızın kaydı teknik olarak başarıyla 
gerçekleştirmek. 

temiz sinyal almak mes. dili Yayında 
ya da kayıt cihazında kullanmak 
üzere kablolu ya da kablosuz ola-
rak iletilen görüntü ve ses sinyalini 
teknik standartlara uygun biçimde 
almak. 

temsil Oyuncu, dansçı ve müzisyen-
ler tarafından izleyici önünde canlı 
olarak sergilenen sahne eseri. 

ten maskeleme Kamera görüntüsün-
de insan teninin renk fazının ayar-
lanması, skin masking. 

ten rengi alanı Kamera görüntüsün-
de ten ayrıntı ayarının etkili olaca-
ğı alanın belirlenmesini sağlayan 
ayar, skin gate.

ten rengi ayarı Kameralarda yapılan 
beyaz ayarının farklı ten renklerin-
deki kontrolünü sağlayan özel renk 
ayarı, flesh tone. 

ten rengi ayarı Kameralarda insanın 
ten rengini düzenlemek için kulla-
nılan özel renk ayarı, flesh tone.

tepe 1. Herhangi bir periyodik dalga 
değişiminin sıfıra göre negatif ya 
da pozitif olarak aldığı en büyük 
değer, peak. 2. Sinyal seviyesinin 
en üst noktası. 3. Sinyalin üzerine 
binmiş ani bir darbe ya da parazit. 

tepe değeri Akım ya da gerilim gibi 
zamanla değişen herhangi bir  
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büyüklüğün belli zaman aralığında 
aldığı maksimum değer, pik değeri.

tepeden tepeye Bir elektromanyetik 
dalganın en alt seviyesi ile en üst 
seviyesi arasındaki fark, peak to 
peak.

tepede tutucu Hızla değişen herhan-
gi bir sinyali gözlem cihazlarında 
izlemenin zor olduğu durumlarda 
sinyalin en üst seviyesini bir süre 
göstererek okunmasını kolaylaştı-
ran özellik, peak hold.

tepe faktörü ver. t. Bir akım ya da 
gerilim dalgasının tepe değerinin 
ortalama değere oranı, pik faktörü.

tepegöz kamera kam. Görüntülen-
mek istenen gazete, kağıt, kart, 
resim gibi iki boyutlu nesneleri, 
koyulduğu tezgaha dik olarak ko-
numlanarak kuşbakışı çekim yapa-
bilen kamera sistemi. 

tepe ışığı Dramatik etkiyi artırmak 
amacıyla kişi ya da nesne üzerine 
üst açıdan düşürülen ışık uygula-
ması.

tepe kamerası Çekimi yapılacak nes-
neleri ya da çekim mekânını kuş 
bakışı görmek için konumlandırı-
lan kamera.

tepe sınırlayıcı ver. t. Giriş sinyalinin 
tepe değeri belli bir seviyeye ulaş-
tıktan sonra, devrenin kazancını 
düşürerek sistemin yüklenmesini 
önleyen düzenek, peak limitor.

tepki çekimi yön. Drama ya da röpor-
taj çekiminde dinleyici konumun-
daki kişinin bakışını ve tepkisini 
genellikle yakın plan veren çekim. 

tepki süresi ver. t. Bir aygıtın girişin-
deki sinyal seviyesi değiştiğinde 
çıkışta değişimin gözlendiği ana 
kadar geçen süre, response time. 

TEPÜYAP Açılımı Televizyon Prog-
ramları Üretim Yönetimi ve Ya-
yın Akış Planlama Modeli olan, 
TRT’de kurumsal iletişim ağı üze-
rinden hizmet veren, program ha-
zırlayanların önerilerini sunduğu, 
yöneticilerin program siparişlerini 
duyurduğu ve önerileri değerlen-
dirdiği yazılımın kısa adı.

terminal bk. uç birim
terminal 1. Bağlantı ucu, uç. 2. Bil-

gilerin iletim ağına girdiği ya da 
çıktığı nokta. 

terminal emülasyonu bk. uçbirim 
öykünmesi 

terminal servisi bil. t. Ağa bağlı bir 
bilgisayara birden çok kullanıcının 
uzaktan bağlanmasına izin veren, 
o cihaz başında çalışıyormuş gibi 
işlem yapılabilmesini sağlayan sis-
tem.

termination bk. sonlandırma
termine etme ver. t. Bir devrenin çıkı-

şını ya da bir transmisyon hattının 
sonunu yük ile sonlandırma. 

term panel bk. sonlandırma paneli 
terrestrial HDTV Ülkelere göre farklı 

standartları olan ancak çözünürlük 
olarak uydudaki gibi 1920 x 1080 
değerini kullanan, tarama şekli ve 
modülasyon tekniği uydudan fark-
lı olan karasal yüksek tanımlamalı 
TV. 

ters açı 1. Aks çizgisinin diğer tara-
fından alınan görüntünün yönü ve 
açısının ters olması. 2. Ters açı ka-
merası görüntüsünün yayına veril-
diğini belirtmek için ekrana bindi-
rilen uyarı yazısı.

ters açı çekim yön. Genellikle spor 
karşılaşmalarının canlı yayınında 
kameraların çekim yaptığı asıl yön 
yerine, bazı önemli pozisyonların 
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tekrar gösteriminde kullanmak için 
karşı açıdan yapılan çekim.

ters açı kamerası Genellikle spor kar-
şılaşmalarında aks çizgisinin diğer 
tarafında bulunan fakat görüntüsü 
aks sıçratacak biçimde olduğu için 
çoğunlukla tekrar gösterimde kul-
lanılan kamera.

terse düşme yön., mes. dili Televiz-
yon çekimlerinde özellikle canlı 
yayın sırasında planlananın dışın-
da, beklenmedik biçimde ekibi 
yanıltacak bir durumun olması ve 
hatanın ekrana yansıması. 

ters huni söyleşisi hab. Soruların 
özelden genele doğru sorulduğu, 
genel sorularla konunun giderek 
genişletildiği söyleşi.

ters kare kanunu ışık Ortamda kul-
lanılacak ışıksal gücü belirlemek 
için kullanılan, doğal ya da yapay 
ışık kaynağından yayılan ışık hüz-
melerinin aldığı mesafenin karesi 
ile ters orantılı olarak zayıflaması-
nı temel alan hesaplama yöntemi.

ters piramit tekniği hab. Habere iliş-
kin özete girişte yer veren, önemli 
ögeleri ön plana çıkaran haber ya-
zım tekniği. 

TESİYAP bk. Televizyon ve Film 
Yapımcıları Meslek Birliği

test pattern Kameralar ve monitörle-
rin frekans tepkisini ve çözünürlük 
kapasitelerini ölçmek için kulla-
nılan, elektronik test sinyalleri ya 
da haricî çerçevede olan basılı test 
kartları.

test seti Elektronik cihazların bakım 
ve ölçümlerini yapmak üzere bir 
arada bulundurulan cihaz ve alet 
topluluğu.

test sinyali Test, muayene ve ölçüm 
işlemlerinde kullanılan sinyal. 

test sinyal üreteci Test sinyalleri, 
senkron sinyali, karartma sinyali 
gibi çeşitli sinyaller üreten sistem.

test yayını bk. deneme yayını 
teşkilat mes. dili Genellikle dış çe-

kimlerde sette kullanılan her türlü 
teknik donanım, araç ve gereç, de-
kor, aksesuar ve diğer düzenekle-
rin tamamı için kullanılan ifade. 

tetikleme Bir sistemi elle ya da oto-
matik olarak başlatma işlemi. 

tetik mikrofon mes. dili Genellikle 
davul setlerinde kullanılan, üzeri-
ne gelen ses dalgasının düzeyini 
algılayıp MIDI cihazındaki hazır 
seslerin tetiklenerek çalınmasını 
sağlayan mikrofon türü, trigger 
mikrofon.

teyp Manyetik kompakt kaset ya da 
makara bant okuyup kayıt yapabi-
len cihazlara verilen genel ad.

teyp kartuşu arş. Manyetik bant üze-
rine sayısal olarak kayıt yapılan, 
teyp kütüphaneleri içinde kurulu 
olan ya da bağımsız teyp okuyucu-
lar kullanılarak okuma ya da yaz-
ma işlemi yapılabilen veri saklama 
ortamı. 

teyp kütüphanesi arş. Bilişim tekno-
lojileri için geliştirilen, manyetik 
teyp kartuşları kullanan, hareketli 
robotla ya da el ile kartuşlara eri-
şilen; teyp okuyucuları, tekli ya da 
çoklu kartuş yuvaları ve genişleme 
kabini sayesinde ihtiyaca göre ya-
pısı özelleştirilen; uzun vadeli ve 
güvenilir veri depolama ortamı, 
yedek teyp kütüphanesi.

TFT LCD yay. t. İngilizce açılımı 
thin film transistor LCD olan, her 
bir piksel için ince transistör kul-
lanan, aktif matris teknolojili, çok 
hızlı, pikseller arası girişimi az,  
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kararlı ve kaliteli resim üreten 
LCD görüntü ekranı. 

The British Academy of Film and 
Television Arts bk. İngiliz Film ve 
Televizyon Sanatları Akademisi 

THM bk. Türk Halk Müziği
threshold bk. eşik düzeyi 
thumb ring bk. parmak yuvası 

THX ses Surround ses sistemlerinde 
en iyi çalma başarımını elde etmek 
için kullanılan ses gücü, hoparlör-
lerin ortama yerleştirilmesi, akus-
tik düzenleme gibi konularda belir-
li ölçütler getiren sertifika sistemi.

TIFF bil. t. İngilizce açılımı tagged 
image file format olan; 1, 8, 24, 32 
bit seçenekleri ve sıkıştırma özel-
liğine sahip, alfa kanallı görüntü 
kaydı da yapabilen görüntü formatı. 

tık bil. t. Arama motorundan alınan 
ve genellikle İnternet sitelerinin zi-
yaretçi ve dosya indirme sayılarını 
gösteren her bir sonuç, hit.

tıkama direnci bk. sonlandırma  
direnci

tık çık mes. dili Çerçevesini yapmış 
kameramanın küçük bir dokunuşla 
çok az zoom çıkması için kullanı-
lan sözlü ifade.

tık gir mes. dili Çerçevesini yapmış 
kameramanın küçük bir dokunuşla 
çok az zoom girmesi için kullanı-
lan sözlü ifade.

tırnak mes. dili Haber metninde ko-
nuşan, açıklama yapan kişinin söz-
lerinin tırnak içinde ve hiç değişti-
rilmeden verilmesi, tırnak arası.

tırnak arası bk. tırnak 

TİAK (Televizyon İzleme Araştır-
maları AŞ) Türkiye’de Reklam 
Verenler Derneği, Reklamcılar 
Derneği ve ölçümü yapılan yayın 
kuruluşlarının hissedarı olduğu, te-
levizyon izleme ölçümlerinin doğ-
ru biçimde yapılması ve denetlen-
mesini sağlamak amacıyla kurulan 
anonim şirket.

ticari iletişim Radyo ve televizyon 
reklamları, program desteklemesi, 
tele-alışveriş ve ürün yerleştirmeyi 
de kapsayacak şekilde, ekonomik 
bir faaliyette bulunan gerçek ya 
da tüzel kişinin ürün, hizmet ya da 
imajını, doğrudan ya da dolaylı ola-
rak tanıtmak amacıyla tasarlanmış 
görsel ve işitsel içeriklerin tümü. 

ticari olmayan reklam Toplumun ge-
nelini ya da bazı kesimlerini doğa 
ve çevrenin korunması, iklim deği-
şikliği, sağlıklı beslenme, tüketim 
alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi 
konularda bilinçlendirmek; çocuk, 
kadın, yaşlı gibi dezavantajlı grup-
ların sorunlarına dikkat çekmek, 
bireylerde olumlu tutum ve davra-
nışları geliştirmek ve toplumu ha-
rekete geçirmek amacıyla genellik-
le sivil toplum örgütleri tarafından 
hazırlanan reklam. 

ticari sinema Çok kişi tarafından iz-
lenerek gişede iyi hasılat yapmak 
amacıyla üretilen ve günümüzdeki 
popüler kültürden ve güncel eği-
limlerden beslenen film türü.

ticker bk. kayar yazı dizisi 
tieline bk. bağlantı hattı
tij ver. t. Fider, anten, kablo kana-

lı gibi herhangi bir objeyi havada 
asılı biçimde sabitlemek amacıyla 
kullanılan uzun, sonsuz dişli çubuk 
cıvata.
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tilt (I) bk. dikey çevrinme 
tilt (II) ver. t. Elektromanyetik dalga-

ları yerleşim yerlerine yoğunlaştır-
mak için anten ya da anten dizisine 
eğim vermek amacıyla düşey pa-
ternde yapılan işlem.  

tilt aralığı Kameranın dikey eksende 
aşağı ve yukarı doğru çevrinebil-
diği en alt ve en üst noktadaki açı 
aralığı.

tilt down bk. aşağı çevrinme 
tilt drag bk. tilt sıkılık ayarı 
tilt kızağı Kamerada sınırlı olan tilt 

aralığını daha geniş açıyla yapabil-
meyi sağlayan, kamera ile üçayak 
kafası arasına takılan aparat. 

tilt kilidi Kamera pedestallerinde di-
key çevrinme hareketini engelle-
yen kilit mekanizması. 

tilt shift lens bk. perspektif kontrollü 
lens 

tilt sıkılık ayarı Kamera pedestal ve 
üçayaklarında düşey çevrinme ha-
reketi sıkılığının ayarı, tilt drag.

tilt up bk. yukarı çevrinme 
timbre bk. ses rengi
time code bk. zaman kodu
time division multiplex bk. zaman 

bölmeli çoklama 
time indicator bk. zaman göstergesi 
timelapse bk. zaman atlamalı çekim
timelapse kamera bk. zaman ayarlı 

kamera 
time line bk. zaman çizelgesi
timer bk. zamanlayıcı
time remaining bk. kalan süre
tint Renk bileşenine beyaz ekleyerek 

rengin ışık miktarını artırma işlemi.
tip yön. Televizyon, radyo ve sine-

ma yapımlarında benzer karakter 
özelliklerine sahip, kolayca sınıf-
landırılabilen kişilerin ortak dav-
ranışlarını ve fiziksel görünümünü 
yansıtan rol. 

tipleme yön. İzleyicinin kolayca al-
gılaması için televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarındaki rollerin fi-
ziksel özelliklerini, giyim ve kuşa-
mını, konuşma tarzını, jest ve mi-
miklerini belirgin hâlde vurgulama.

tip sözleşme yap. Radyo ve televizyon 
yapımlarında hizmet sağlanan kişi-
ler ile yayıncı kurum arasında im-
zalanan, standart bir metin hâlinde 
hazırlanan ve ad, adres, ücret gibi 
bilgilerin eklendiği sözleşme türü.

tiraj Gazete ve dergilerin her sayısı-
nın baskı adedi. 

tirat Tiyatro eserinin genellikle dü-
ğüm ve çözüm bölümlerinde ana 
karakterin önemli konuları dile ge-
tirdiği kesintisiz uzun konuşma. 

title bar bk. başlık çubuğu
titreşimsiz çekim kam. Fotoğraf ma-

kineleri ve video kameralarda ka-
meranın çeşitli nedenlerle sarsıl-
masıyla oluşan görüntü titremeleri 
ve sonucunda oluşan fluluğu azal-
tan sistem, steady shot.

tiz Ses frekans aralığının yüksek fre-
kans bölümü.

tiz kontrol Ses sinyalindeki yüksek 
frekans bileşenlerinin denetlenmesi. 

TLCS kam. İngilizce açılımı total 
level control system olan, kamera-
larda karanlık ve fazla aydınlık or-
tamlarda pozlamayı doğru yapmak 
için diyafram, örtücü ve kazanç 
sistemlerini otomatik olarak denet-
leyen yardımcı uygulama.

TLR kam. İngilizce açılımı twin lens 
reflex olan, aynı odak uzaklığına 
sahip çift lensten birinin görüntü-
yü algılayıcıya diğerinin ayna ara-
cılığıyla vizöre yansıttığı fotoğraf 
makinesi.
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T-Mount kam. Lens, kamera lens yu-
vası ve mekanik bağlantı standart-
larından biri.

ton 1. ses Yapım ve yayının farklı 
aşamalarında kullanılan tüm cihaz-
lar arasında ses düzeyi bütünlüğü 
sağlamak ve kalibrasyon için kul-
lanılan 1 Khz frekans ve 0 dB gen-
liğe sahip test sinyali, ton sinyali. 
2. Video sinyalindeki bir bölgenin 
parlaklığı. 

ton jeneratör Ses frekanslı cihazların 
test ve ölçümlerinde kullanılan, 20 
Hz-20 kHz aralığındaki sinyalleri 
üreten aygıt.

ton kontrol devresi Sesin tiz ve bas 
gibi özelliklerini ve frekans tepki-
sini değiştirmede kullanılan devre 
ya da eleman.

ton kontrolü Sesin tiz ve bas gibi 
özelliklerini ve frekans tepkisi-
ni istenilen biçimde değiştirmek 
amacıyla uygun frekansların belir-
lenmesi ve düzeylerinin ayarlana-
rak denetlenmesi.

tonmayster ses Stüdyo ya da dış 
ortamda icra edilen müziği kay-
detmek için enstrüman ya da vo-
kalin niteliğine göre kullanılacak 
mikrofon türünün seçimini yapıp 
konumlarını planlayan, aldığı ses 
sinyallerini ses masası aracılığıy-
la ayrı ayrı kanallara yönlendiren, 
kanalların düzey ve ton ayarlarını 
yapıp birbirleriyle olan dengesini 
sağlayarak miksajı gerçekleştiren, 
kayıt öncesinde kanalların ve ent-
srümanların ses denetimini yapan, 
gerektiğinde müziğin notaya uy-
gun ve hatasız olarak icrasını tespit 
eden, kayıt ve canlı yayın sırasında 
ses masasını kullanan uzman kişi, 
tonmeister. 

tonmeister bk. tonmayster

ton sinyali bk. ton 
toolbar bk. araç çubuğu
toparla stü. ş., mes. dili Televizyon 

programında sunucu ya da konu-
ğun konuşmasını sonlandırması 
için stüdyo şefinin iki elini birbiri-
nin çevresinde hızlıca dolaştırarak 
gösterdiği mesleki el işareti.

toparlama mes. dili Televizyon ve 
radyo yayıncılığında spiker ya da 
sunucunun yapımın sonunda ko-
nuklara son söz hakkını vermesi, 
içeriği özetlemesi ve kapanış sunu-
şunu gerçekleştirmesi. 

toplam harmonik distorsiyon ver. t. 
Harmonik bileşenlerin efektif de-
ğerlerinin temel bileşenin, efektif 
değerine oranı.

toplam kanal ses Sağ ve sol ses ka-
nallarının stereo kodlayıcıda bir-
leştirilmesi. 

toplamsal renk sistemi Televizyon ve 
kameralarda tüm renkleri elde et-
mek için üç ana renk mavi, kırmızı 
ve yeşili esas alan renk sistemi.

topline bk. özbilgi cümlesi 
toplu çekim yön. Televizyon ve sine-

ma yapımlarında kişilerin tamamı-
nı görecek genişlikte olan, genel-
likle mekânın tamamı ya da büyük 
bir bölümünün görüntülendiği çe-
kim, vista çekim. 

toplumsal cinsiyet ile. Eril ve dişil 
kimliklerin her birine farklı rol-
ler, değerler ve davranış biçimleri 
yüklenmesi yoluyla bu kimliklerin 
sosyokültürel olarak oluşturulması.

topoloji bil. t. Bir ağı oluşturan bi-
leşenlerin birbirlerine bağlanış 
biçimleri, kullanılan aygıtlar, kab-
lolama standartları, iletişim proto-
kolleri gibi fiziksel ve mantıksal 
yapısının tümü. 

→ ring topolojisi, yıldız topolojisi.
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toprak ayırma mes. dili Birbirine 
bağlanmış birden fazla cihaz ara-
sında toprak döngüsünden meyda-
na gelen gürültüyü önlemek ama-
cıyla di-box üzerindeki devre yar-
dımıyla ya da sinyal kablosundaki 
toprak ucunu iptal ederek sinyalin 
toprak hattını kesme işlemi.

toprak döngüsü mes. dili Aynı şebe-
keye bağlanmış farklı toprak hat-
tına sahip cihazlardaki potansiyel 
fark nedeniyle nötr ile toprak hattı 
arasında oluşan gerilim farkı.

topraklama Cihaz üzerindeki kaçak 
akımları ve statik elektriği toprağa 
aktararak can güvenliğini sağlamak 
ve cihazların zarar görmesini önle-
mek için cihaz gövdesi ve toprak 
arasında kabloyla yapılan bağlantı.

toslink bk. optik ses kablosu 
trafiğe kapalı alan çekimi yap. Mo-

torlu araçların yer aldığı tehlikeli 
sahneler için trafiğin durdurulduğu 
yerlerde ya da taşıt trafiğinin olma-
dığı korunaklı özel alanlarda ger-
çekleştirilen çekim.

tragedya Öykünün temelini ölüm, 
savaş, doğal afet ve hastalık gibi 
trajik olayların oluşturduğu; kor-
ku, hüzün, acı çekme duygularının 
vurgulandığı, öykünün ölüm ya da 
ayrılıkla sonlandığı sahne eseri ya 
da sinema filmi. 

trailer bk. fragman
transcode bil. t. Ses, görüntü, karakter 

kodlaması gibi verilerin, analog-
dan analoğa veya sayısaldan sayı-
sala dönüştürmeye yarayan, dosya 
sıkıştırma işlemi sistemini destek-
lemeyen yöntem.

transcoding bil. t. Kodlanarak sıkış-
tırılmış verinin farklı bir formata 
dönüştürülmek üzere ile yeniden 
kodlanması.

transdüser 1. ver. t. Ses için mikrofon 
ve resim için kamera gibi elektrik-
sel olmayan işaretleri elektriksel 
sinyallere çeviren sensörler. 2. 
Herhangi bir fiziksel büyüklüğü bir 
biçimden başka bir biçime çeviren 
düzenek.

transfer ver. t. Verinin, sinyalin ya da 
elektrik akımının bir yerden başka 
bir yere fiziki yapılar ve ortamlar 
aracılıyla aktarılması. 

transfer fonksiyonu bk. geçiş fonk-
siyonu 

transformatör Değişik voltaj değer-
lerinde çalışan cihazların kullanı-
labilmesi için şebeke gerilimini 
dönüştürerek farklı voltaj değerleri 
veren birim ya da cihaz.

transient ver. t. Bir haberleşme siste-
minde periyodik olmayan ve ras-
gele ortaya çıkan değişim. 

transition (I) bk. geçiş efekti 
transition (II) Bir görüntü ya da ses 

kaynağından farklı bir görüntü ya 
da ses kaynağına zaman ve genlik 
seviyelerinin karışımı ayar para-
metresi alınarak yapılan geçiş. 

transmedia yen. m. Televizyon ya da 
sinema yapımlarındaki öykü ve 
içeriklerin ağ, sosyal medya ya da 
gerçek ortamlar gibi farklı alanlara 
uyarlanması.

Transmission Control Protocol/
Internet Protocol bk. Aktar-
ma Kontrol Protokolü/Internet  
Protokolü 

Transmission Control Protocol bk. 
Aktarma Kontrol Protokolü

transmission efficiency bk. geçirgen-
lik değeri

transmisyon ver. t. Radyo frekans, fi-
ber optik ve kablolu sistemler ara-
cılığıyla sinyalin bir yerden başka 
bir yere iletilmesi. 
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transmisyon hattı ver. t. Kaynak bil-
gisini fiziksel olarak yüke taşıyan 
hat.

transmisyon kaybı ver. t. Bir trans-
misyon sisteminin bütünü ya da bir 
parçasının çıkış gücü seviyesi ile 
giriş gücü seviyesi arasındaki fark. 

transmisyon sistemi ver. t. Sinyalleri 
gönderen ve alan birimlerden olu-
şan sistem.

transponder Haberleşme uydularında 
yeryüzünden gelen bir sinyali alan, 
frekansını aynen ya da değiştirerek 
yeryüzündeki başka noktalara ile-
ten, üzerinde alıcı ve verici ünite-
lerinin bulunduğu aygıt. 

trap bk. kapan 
trapez ayarı mes. dili Görüntü göste-

rim cihazlarında ya da kamerada, 
görüntü çerçevesinin iç açılarının 
90 derece olacak biçimde ayarlana-
rak dikdörtgen duruma getirilmesi.

trap focus bk. netlik kapanı 
treble Ses frekans bandının üst bölü-

münde yer alan tiz frekanslar.
tretman (I) bk. geliştirim senaryosu 
tretman (II) ver. t. Bir ortamın akus-

tik düzenlemesinde kullanılan ses 
yutucu ya da yansıtıcı panel.

triaks bağlantı Sistem kameralarını 
kamera kontrol ünitesine bağlayan 
kablo ve konnektör sistemi, triax 
connector.

triaks kablo Radyolink sistemleri ve 
sistem kameralarında kullanılan ve 
enerji, görüntü, ses, kontrol verile-
ri gibi her türlü sinyali çift yönlü 
taşımaya uygun bir canlı uç ve üst 
üste iki blendajlı kablo. 

tri-amping bk. üçlü yükseltme 
triax connector bk. triaks bağlantı
trick camera bk. animasyon kamerası
trigger mikrofon bk. tetik mikrofon

tri-level sync Yüksek çözünürlüklü 
sistemlerde kullanılan ve yatay ile 
dikey senkronizasyon sinyallerini 
bir arada taşıyan senkron sinyali. 

tripod bk. üçayak
tripod bowl bk. üçayak küresi 
tripod kafası bk. üçayak kafası 
TRS İngilizce açılımı tip-ring-sleeve 

olan, elektriksel olarak izoleli uç 
halka ve kovan olmak üzere üçe 
ayrılmış silindirik bağlantı nokta-
larından oluşan, dengeli ses sinyal 
bağlantısında kullanılan çivi jak 
türü.

TRT Repertuar Kurulu Çeşitli mü-
zik dallarında nota ve ses kaydı 
ya da yalnızca nota ile gönderilen 
eserlerin, belirli kurallar çerçeve-
sinde sanatçı ve topluluklar tara-
fından seslendirilebilmesine, TRT 
yayınlarında kullanılıp kullanıla-
mayacağına nota üzerinden yaptığı 
değerlendirmeler sonucu karar ve-
ren alanında uzman olan kurul.

TRT bk. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu

TRT Aktif Hat İzleyici ve dinleyici 
taleplerini ilgili birimlere yönlendi-
ren; şikâyet, görüş ve önerileri ra-
porlayarak yöneticilere ileten birim. 

TRT Denetleme Kurulu Farklı mü-
zik dallarındaki ses kayıtlarını, 
TRT Müzik Konusunda Esaslar 
Talimatlar çerçevesinde öngörülen 
standart ölçütlere göre değerlendi-
rerek, TRT yayınlarında kullanılıp 
kullanılamayacağına karar veren 
uzman kurul.

TRT Genel Yayın Planı TRT’nin 
yayın esasları, hedefleri, ilkeleri 
ve öncelikli konularını belirleyen, 
Kurumun bütün birimlerinin çalış-
malarında temel aldığı, yıllık dö-
nemlerle hazırlanan plan. 
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TRT HD 24 Mayıs 2010 tarihinde de-
neme yayınına ve 11 Haziran 2010 
tarihinde de yayın hayatına başla-
yan Türkiye’nin ilk 5.1 çevresel 
Dolby dijital ses ve yüksek tanım-
lamalı ulusal televizyon kanalı.

TRT Kanunu Türkiye Radyo Tele-
vizyon Kurumu’nun kuruluş ya-
pısı, görevleri ve sorumlulukları-
nı tanımlayan, yayın ilkelerini ve 
önceliklerini içeren, 1983 yılında 
yayınlanan ve daha sonra bazı 
maddelerinde değişiklikler yapılan 
2954 sayılı Yasa. 

TRT kimlik bilgisi TRT’de sayısal 
olarak arşivlenen her bir materya-
le verilen ve benzeri bulunmayan 
numara.

TRT Kütüphanesi Ankara’daki TRT 
Sitesi’nde yer alan, 1967 yılından 
itibaren yayıncılık ve medyanın 
yanı sıra farklı konularda kitap, 
dergi, gazete ve diğer belgelerin 
uluslararası standart kurallara göre 
derlendiği, kurum içi ve kurum dı-
şına hizmet veren özel kütüphane. 

TRT repertuarı TRT’nin repertuar 
kurulları tarafından değerlendirile-
rek kabul edilen eserlerin bütünü. 

TRT Sitesi Genel Müdürlük maka-
mı, program, haber, teknik, idari 
ve destek birimlerinin bulunduğu; 
devamlılık stüdyoları, haber ve 
bazı yapım stüdyoları, naklen ya-
yın ekipleri, ana arşiv birimi, de-
kor atölyeleri, kostüm ve aksesuar 
depoları, Yayıncılık Tarihi Müzesi, 
kütüphane ve sosyal tesislerin yer 
aldığı Ankara’daki yerleşke. 

TRT-Telegün TRT’de haber, spor, 
hava ve yol durumu, kültür ve sa-
nat, ekonomi gibi başlıklardaki 
güncel haberlerin izleyicilere kısa 

metinler hâlinde aktarıldığı tele-
teks hizmeti. 

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi 
TRT’nin 1920’li yıllardan itibaren 
kullandığı teknik donanım, görsel 
ve işitsel yayın materyalinin derle-
nerek kısa açıklamalarla sergilen-
diği, temeli 1990’larda atılan, 2012 
yılında yeniden düzenlenerek An-
kara’daki TRT Sitesi’nde hizmete 
giren tematik müze. 

TRT yayın esasları TRT’nin 2954 sa-
yılı Kanun’da belirtilen; anayasa ve 
ilgili kanunlarla içeriği belirlenen 
cumhuriyetin temel değerleri, dev-
letin yapısı, toplumsal değerler, ba-
sın ilkeleri, kişi hak ve özgürlükleri 
ile kamu hizmeti yayıncılığını dik-
kate alarak gerçekleştirdiği yayın-
lara ilişkin genel kurallar ve ilkeler.

true 3D bk. gerçek üç boyut 
trunk bk. anahat
truss ışık Televizyonda şov program-

larında, sahne sanatlarında, her 
türlü gösteri ve konserde görsel et-
kiyi artırmak için tasarlanan, yön-
lendirilebilir ışık kaynakları asılan, 
sahne boyutlarına bağlı olarak eni, 
boyu ve yüksekliği istenilen ölçüde 
kurulabilen ve hafif metal profilden 
oluşan seyyar ışık askı sistemi.

TS ses İngilizce açılımı tip-sleeve 
olan, elektriksel olarak izoleli uç ve 
kovan olmak üzere ikiye ayrılmış 
silindirik bağlantı noktalarından 
oluşan, dengesiz ses sinyal bağlan-
tısında kullanılan çivi jak türü.

TSM bk. Türk Sanat Müziği
T stop Kamera lenslerinde ışığın 

lens boyunca geçirdiği aşama-
lar ve kırılmalar nedeniyle oluşan  
kayıplardan sonra, görüntü algıla-
yıcı üzerine düşen ışığın şiddetini 
ifade eden diyafram değeri. 
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TTL İngilizce açılımı through the 
lens olan, ışığın mercekten geçtik-
ten sonra oluşan değişim değerleri-
nin ölçülmesi.

tulum çıkarma mes. dili Televizyon 
ve radyoda program kaydının can-
lı yayınmış gibi tek seferde, tekrar 
yapılmadan sorunsuz biçimde ger-
çekleştirilmesi.

tulum kayıt mes. dili Televizyon ve 
radyoda program kaydının canlı 
yayınmış gibi tek seferde, tekrar 
edilmeden sorunsuz biçimde ger-
çekleştirildiği kayıt. 

tuner 1. Alıcıda istenilen kanalları se-
çen ve alıcı girişine gelen yüksek 
frekanslı giriş sinyallerini ara fre-
kansa dönüştüren kısım. 2. Üzerin-
de akortlu devreler bulunan ve is-
tenilen frekansı seçen geniş bantlı 
devre. 

Tungsten flamanlı ampul İçinde 
Tungsten flaman ve halojen gaz 
bulunan, elektrik akımı geçmesi 
sonucu Tungsten flamanın akkor 
hâlini alması ile ışık üreten, havası 
boşaltılmış cam tüp. 

Tungsten ışık kaynağı Stüdyo ve ak-
tüel çekimlerde kullanılan, Tungs-
ten flamanlı, en fazla 3200 kelvin 
değerinde, ışık verimi düşük, renk-
sel geri verimi yüksek ışık kaynak-
larının genel adı. 

turnike anten Aralarında 90° faz far-
kı bulunan ve eşit akımlarla besle-
nen, yatay düzlemde birbirine dik 
konumda bulunan, iki eş dipolden 
oluşan anten.

turuncu kafa bk. kırmızı kafa
tutuk metin mes. dili Uzun ve anla-

şılmaz cümlelerden oluşan; duygu, 
düşünce ve bilgileri açık biçimde 
ifade edemeyen, dili akıcı olmayan 

ve bu nedenlerle seslendirmesi düz-
gün yapılamayan metin. 

tutuk okuma mes. dili Metni doğ-
ru yorumlamadan, yanlış yerlerde 
vurgulama yaparak, metnin duygu-
sunu yansıtmadan ve tereddüt ede-
rek okumak. 

tüfek mikrofon ses, mes. dili Uzakta-
ki efekt seslerini almaya yarayan, 
ses alma açısı çok dar olan, genel-
likle boom ucuna takılarak kulla-
nılan uzun metal boru biçimindeki 
mikrofon.

tümdevre Çok sayıda transistör ile 
çoklu işlem yapmaya uygun yon-
ga, entegre devre.

tümleşik devre Birçok devrenin ya da 
devre kısımlarının muhafaza için-
de bir araya getirildiği sistem,.

tümleşik geliştirme ortamı Yazılım-
ların hızlı ve rahat biçimde geliş-
tirilebilmesi için süreci düzenleyen 
ve verimli kullanılmasına katkıda 
bulunan araçların tamamını barın-
dıran yazılım türü. 

tümleşik görüntüleme Çok sayıda 
küçük mercek dizisinden oluşmuş 
bir optik eleman kullanarak kay-
dedilen çok sayıda küçük görün-
tünün, aynı sayıda küçük mercekli 
projeksiyonla oluşturulan, yatay 
ve dikey paralaks sağlayabilen üç 
boyutlu gösterim tekniği, integral 
imaging. 

tümleşik hizmetler sayısal ağı Sayı-
sallaştırılmış görüntü, ses ve ham 
veri iletmek için kullanılan anah-
tarlamalı sayısal ağ, Integrated 
Services Digital Network, ISDN.

tümyönlü mikrofon Alış diyagramı 
küresel biçimli ve her yöne eşit 
duyarlılığa sahip olan mikrofon, 
küresel mikrofon, omnidirectional 
mikrofon. 
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tünel söyleşisi hab., mes. dili Genel-
likle gündemde olan bir konu, olay 
ya da kişi ile ilgili bilgi alırken kul-
lanılan kapalı uçlu soruların ardı 
ardına sorulduğu ve kişinin tepki-
sinin ölçülebildiği söyleşi. 

tüplü yükselteç bk. lambalı yükselteç
tür 1. İçeriğine göre aynı başlık altın-

da sınıflandırılan program. 2. sin. 
Konu, anlatım, dil ve teknik açı-
lardan benzer özellikler gösteren 
filmlerin ortak sınıflandırılmasında 
kullanılan tanımlama. 

Türk Halk Müziği Anadolu’nun yüz-
lerce yıllık tarihsel ve kültürel geç-
mişini ifade eden, gündelik yaşam, 
doğa, aşk, siyaset gibi temalardan 
oluşan, yalın ezgilere ve formlara 
sahip sözlü ve enstrümantal müzik 
türü, THM. 

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri 
Meslek Birliği (MESAM) Türki-
ye’de besteci, söz yazarı, aranjör 
ve editör gibi müzik eseri sahip-
lerinin ve mali haklarını kullanma 
yetkisini haiz kişilerin çıkarlarını 
korumak, ücretlerin tahsilini yap-
mak ve hak sahiplerine dağıtmak 
amacıyla1986 yılında kurulan 
meslek birliği.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Türkiye’nin kamu hizmeti yayıncı-
sı olarak 359 sayılı Yasayla 1 Ma-
yıs 1964 yılında kurulan, özerk ve 
tarafsız kimliği anayasal güvence 
ile korunan,1983 yılında yayınla-
nan 2954 sayılı Yasa ile görev ve 
sorumlulukları yeniden belirlenen; 
televizyon, radyo, ağ ortamı ve 
yeni medyadan yayın yapan kamu 
tüzel kişiliği, TRT. 

Türkiye Sinema ve Audiovisuel 
Kültür Vakfı 1991 yılında İstan-
bul’da kurulan, sinema sanatını 

ülke çapında yaygınlaştırmayı, 
sinema endüstrisinin gelişmesine 
katkıda bulunmayı, dış pazarlara 
açılmak için çalışmalar yapmayı 
amaçlayan vakıf, TÜRSAK. 

Türk Millî Uydu Haberleşme Sis-
temi Türk Telekom’a ait uydu-
lar üzerinden televizyon ve radyo 
yayını, haberleşme ve veri iletimi 
sağlayan uydu sistemi, TÜRKSAT.

Türk Sanat Müziği Makam, usul ve 
vezin ögelerinin kullanıldığı, Ana-
dolu’nun yüzlerce yıllık tarihsel ve 
kültürel geçmişini ifade eden, söz-
lü ve enstrümantal olarak çok sayı-
da eserden oluşan repertuara sahip 
müzik türü, TSM. 

TÜRKSAT bk. Türk Millî Uydu Ha-
berleşme Sistemi

TÜRSAK bk. Türkiye Sinema ve 
Audiovisuel Kültür Vakfı

tüylü mes. dili Özellikle açık alanda 
kullanılan, rüzgâr sesini kesmek 
için tüfek mikrofonların üzerlerine 
takılan post biçimindeki kılıf, kaniş.

tweeter ses Yalnızca yüksek frekanslı 
sesleri yayımlamak için tasarlanan 
hoparlör türü. 

twin lens camera bk. çifteli kamera 
twisted pair cable bk. çift bükülü 

kablo
TWT İngilizce açılımı traveling wave 

tube olan, uplink sistemlerinde 
yüksek frekans yükselteçlerinde 
kullanılan dalga güçlendirici tüp.
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uç birim bil. t. Ana bilgisayara bağlı 
monitör ve klavyeden oluşan sis-
tem, terminal.

uçbirim öykünmesi bil. t. Farklı sis-
temler arasında kurulan, emülas-
yon iletişim sırasında kullanılan ve 
ekranlar arası uyumsuzluğu orta-
dan kaldırmak için bilgisayarın ter-
minal taklidi yapmasını sağlayan 
program, terminal emülasyonu.

UDP bil. t. İngilizce açılımı user da-
tagram protocol olan, denetim me-
kanizması bulunmayan, TCP’ye 
göre az güvenilir ama daha hızlı 
olmayı amaçlayan bir protokol. 

ufuk çizgisi 1. Bulunulan konuma 
göre göz düzeyinden geçtiğini var-
sayılan yatay çizgi. 2. Çekimde 
temel referans alınan gökyüzü ile 
yerin birleştiği yatay çizgi. 

ufuk mesafesi ver. t. Verici ile görü-
nür en uzak nokta arasındaki me-
safe.

uğultu ses Pikaplardaki motor, dişli, 
kayış gibi parçaların oluşturduğu 
plak döndürme sisteminden kay-
naklanan, düşük frekanslı bir uğul-
damaya benzer istenmeyen gürül-
tü, rumble. 

UHD bk. ultra HD

UHD TV yay. t. Ultra HD tanımlama-
sını kullanan sayısal TV sistemi, 
4K TV.

UHF ver. t. İngilizce açılımı ultra 
high frequency olan, 300 Mhz-3 
GHz aralığındaki frekanslar. 

UHF anteni ver. t. Yarım dalga bo-
yunda 470-860 MHz frekans ara-
lığında kullanılan, direkt ve yerden 
yansıyan elektromanyetik dalgaları 
üretecek yükseklikteki bir kulenin 
üzerinde zemine paralel yerleştiri-
len, orta kısmından beslenen anten.

UHF bandı ver. t. 470-860 MHz ban-
dını kapsayan frekans aralığı. 

UI bk. kullanıcı arayüzü

ulaşım görevlisi Çekim setinde gö-
revli personel ve sanatçılar ile 
cihazların ve teknik donanımın 
taşınmasını taşıtla gerçekleştiren 
kişi. 

U-link ver. t. Verici bakım, onarım, 
ölçü ve ayarlarının yapılmasında 
kullanılan ve birden fazla verici ile 
suni yükün bağlantısını sağlayan 
aygıt.

ULT İngilizce açılımı ultra luminance 
technology olan, düşük ışık ortam-
larında kameranın duyarlılığını ar-
tırmak için kullanılan sistem.

ultra HD yay. t. 3840 x 2160 piksel 
değerinde ultra yüksek çözünürlük 
ve 50/60p kare hızında resim içe-
ren sayısal TV tanımlaması, UHD, 
QFHD.

ultrasonik ver. t. 20 kHz civarındaki 
üst işitme sınırının üzerindeki fre-
kanslar için kullanılan terim.
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ultrasonik ses bk. ses üstü

ultraviyole ışık bk. morötesi ışık 

ultra yüksek çözünürlük 3840 x 2160 
piksel değerindeki çözünürlük.

ulusal kanal Karasal, uydu, kablo 
ya da yayın platformu aracılığıyla 
ülke geneline yayın yapan televiz-
yon ve radyo kuruluşu. 

ulusal yayın Ülke nüfusunun yasa 
ya da yönetmeliklerle belirlenmiş 
oranlarına ve RTÜK tarafından 
belirlenen yerleşim bölgelerine 
karasal ortamdan ulaştırılan yayın 
hizmeti.

Uluslararası Antalya Altın Portakal 
Film Festivali Antalya’da ilk kez 
1964 yılında düzenlenen, adını böl-
genin geleneksel ürünü portakaldan 
alan ve her yıl ekim ayında yapılan 
ulusal ve uluslararası kategoride 
gerçekleştirilen film festivali.

Uluslararası Elektroteknik Kurulu 
Elektrik, elektronik ve buna bağlı 
teknolojiler ile ilgili dünya ölçe-
ğinde standartları belirleyen, 1906 
yılında kurulan, farklı kıtalarda 
merkezleri bulunan uluslararası 
kurum. 

uluslararası ses Uluslararası yayın-
larda herhangi bir anlatıcı ya da 
yorumcu sesi bulunmayan, yalnız-
ca ortam efekt seslerini içeren ses 
sinyali, international sound.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri 
Federasyonu 1930 yılında Brük-
sel’de toplanan Uluslararası Sine-
ma Kongresi’nde Fransız, Belçi-
kalı, İtalyan sinema eleştirmenleri 

ve gazeteciler tarafından kurulan 
uluslararası sinema yazarları örgü-
tü, FIPRESCI. 

Uluslararası Standart Kitap Numa-
rası Kitap numaralarını uluslara-
rası bir yöntemle standartlaştıran; 
basılı yayının ülke, yayıncı ve ki-
tap kodu ile kimliğini tanımlayan 
numara, ISBN.

Uluslararası Standartlar Kuru-
mu Ulusal ve uluslararası teknik 
standartların yaygınlaştırılması 
için kurulan, JPEG ve MPEG gibi 
görüntü standartlarını belirleyen 
ve CCITT ile birlikte çalışan çok 
uluslu kurum, International Stan-
dards Organization, ISO (I). 

uluslararası yayın bağlantısı Canlı 
ya da banttan yayımlanan televiz-
yon ve radyo programı için bir ya 
da birden çok yabancı ülkeden ya-
pılan görüntülü ve sesli bağlantı.

U-matic Televizyon yayıncılığında 
1970’li yıllarda kullanılan analog 
kaset tabanlı görüntü kayıt formatı 
ve donanımı.

UMD yay. t. İngilizce açılımı under 
monitor display olan, kaynak eti-
keti için haricî olarak monitörün 
altında ya da monitör ekranında 
yerleşik biçimde kullanılan etiket 
ve tally ekranı. 

unbalanced circuit bk. dengesiz devre
unbalanced signal bk. dengesiz sinyal 
under crank bk. düşük kare 
under exposure bk. düşük pozlama
underground sinema bk. yeraltı si-

neması 
underscan Kamera vizörlerinde ve 

monitörlerde görüntünün resim 
bilgisiyle birlikte senkron, veri, ses 
gibi bilgilerinin de bulunduğu bü-
tün satırların ekranda gösterilmesi.
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unfusable images bk. uyumsuz gö-
rüntü 

unicast bk. tekil gönderim 
unit bk. birim
U oluk Kameraya büyük lens takarken 

lensin kamera gövdesine oturması-
nı sağlayan küçük pimin yerleştiği 
U biçimindeki kılavuz kanal.

up convert bk. üst dönüşüm 
upconvertor ver. t. Yayın iletim sis-

temlerinde ara frekansla modüle 
edilen sinyali taşıyıcı frekansa bin-
diren donanım.

uplink yay. t. Kodlayıcı, modülatör, 
frekans yükselteci, yüksek frekans 
güçlendirici, dalga kılavuzu, anten, 
LNB ve IRD temel donanımlarıyla 
motorize antenler için anten kont-
rol ünitesi, GPS, spektrum anali-
zörü ve gerekli monitörler kullanı-
larak uydu üzerinden yayın iletimi 
yapan ve yayın dönüşünü alan ya-
yın zincir sistemi.

uplink frekansı ver. t. Sabit ya da 
mobil yer istasyonlarından uyduya 
sinyal iletmek üzere tahsis edilen 
frekans.

uplink modülatörü yay. t. Kodlayıcı-
dan çıkan sıkıştırılmış sinyali ara 
frekans ile modüle eden donanım. 

upload bk. yükleme 
UPS bk. kesintisiz güç kaynağı 
up scale bk. üst dönüşüm 
URL bil. t. İngilizce açılımı uniform 

resource locator olan, ağ üzerin-
deki kullanıcının adresini, kullanı-
lan ağ yolunu ve dosyanın türünü 
kapsayan kaynaklara karşılık gelen 
standart bir formata uygun karak-
ter dizgisi. 

USB bk. evrensel seri veri yolu
user interface bk. kullanıcı arayüzü
username bk. kullanıcı adı 

usta oyuncu Sinema, televizyon ve 
sahne oyunculuğunda deneyimli, 
değişik yönetmenlerle ve büyük 
yapımlarda çalışmış, farklı rolleri 
başarı ile oynayabilen, sanat dün-
yasında saygınlık kazanmış olgun-
luk dönemindeki oyuncu. 

UUENCODE bil.t. İngilizce açılımı 
unix to unix encoding olan, ikili 
dosyaları ASCII’ye çevirerek İn-
ternet üzerinden e-posta aracılığıy-
la iletimini olanaklı kılan çevrim 
yöntemi.

UV bk. morötesi ışık 
UV filtre Kameranın algılayabildiği 

morötesi ışınların görüntüde oluş-
turduğu olumsuz renk ve kontrast 
sorunlarını önlemek için lenslere 
takılan filtre.

uyarlama Arşivle ilgili yazılımların 
kullanıcının gereksinimleri doğrul-
tusunda özelleştirilmesi.

uyarlama Konusu, olayları ve karak-
terlerinden tamamen ya da kısmen 
yararlanarak özgün bir edebiyat ya 
da sahne eserini televizyon, radyo 
ve sinema yapımına dönüştürme, 
adaptasyon. 

uyarlama dizi 1. Konusu, olayları ve 
karakterlerinden tamamen ya da 
kısmen yararlanarak özgün bir ede-
biyat ya da sahne eserinden dönüş-
türülen televizyon dizisi. 2. Yaban-
cı bir dizinin içeriği aynı kalmak 
kaydıyla yayınlanacağı ülkenin 
kültürüne göre kişi ve yer adları 
gibi ögelerinin dönüştürülmesiyle 
hazırlanan televizyon dizisi. 

uyarlama film Özgün bir edebiyat ya 
da sahne eserinin konusu, olayları 
ve karakterlerinden tamamen ya da 
kısmen yararlanarak çekilen sine-
ma filmi. 
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uyarlamalı kontrol ver. t. Sinyal içe-
riğine bağlı olarak sistem paramet-
relerini otomatik olarak ayarlayan 
kontrol yöntemi, adaptive control.

uydu ver. t. Sabit ya da mobil yer is-
tasyonunun gönderdiği verileri, 
görüntü ve ses sinyallerini alan ve 
bir transponder aracılığıyla başka 
bir frekanstan yayımlayan, dünya 
çevresinde bir yörüngeye oturtul-
muş sinyal aktarım istasyonu.

uydu ayak izi ver. t. Uydu sinyalle-
rinin yeryüzüne ulaşabildiği aynı 
şiddetteki kapalı alan eğrileri. 

uydudan düşmek bk. uydudan inmek
uydudan inmek ver. t. mes. dili Stüd-

yo ya da naklen yayın aracından 
üretilen görüntü ve ses sinyalle-
rinin önceden tahsis edilen uydu 
kapasitesine gönderilmesinin ke-
silmesi, uydudan düşmek. 

uydu kontrol merkezi Uydu işletme 
şirketinin yer istasyonunda bulu-
nan ve uydunun dünya yörünge-
sinde kontrol altında tutulmasını 
sağlayan, kullanıcılara gerekli 
onayları veren ve bildirimleri ya-
pan merkez.

uydu ortamı Yayın hizmetinin uydu 
kapasitesi aracılığıyla alıcılara ile-
tildiği ortam. 

uydurma haber Gerçeğe dayanma-
yan, kişi hak ve özgürlüklerini ih-
lal eden, kişiler ve kurumlar hak-
kında sorumsuzca hazırlanan asıl-
sız haber. 

uyduya çıkmak mes. dili Stüdyo ya 
da naklen yayın aracından üretilen 
görüntü ve ses sinyallerinin önce-
den tahsis edilen uydu kapasitesine 
gönderilmesi.

uydu yer istasyonu Yörüngedeki 
uydulara sinyal gönderen ve alan, 
büyük çaplı ve motorize çanak an-

tenlerin ve bir dizi aktif ve pasif 
elemanların bulunduğu yer yüze-
yindeki merkez. 

uygulama yen. m. Mobil cihazlar için 
geliştirilen programların tümü, ap-
likasyon, app.

uygulama içi reklam yen. m. Mobil 
uygulamaların içinde kullanıcıla-
ra ulaştırılan reklamlar, inappads, 
oyun içi reklam.

uygulama katmanı bil. t. OSI re-
ferans modelinde e-posta, dosya 
transferi ve terminal emülasyonu 
gibi işlemlere servis veren 7. kat-
man, application layer.

uygulama mağazası yen. m. Mobil 
cihazlar için geliştirilen uygula-
maların satın alınabildiği ya da 
ücretsiz indirilebildiği Googlep-
lay, Appstore gibi İnternet siteleri,  
application store.

uygulama sunucusu bil. t. Kullanıcı 
arayüzü ve veri tabanı sunucusu ile 
birlikte üç katmanlı uygulamalar-
dan biri olan, dağınık yapıdaki bir 
ağda bulunan bilgisayarda çalıştı-
rılan sunucu yazılımı, application 
server.

uygulayıcı yapımcı Televizyon, si-
nema ya da sahne ve gösteri sa-
natlarında yapımın yasal ve mali 
işlemlerinin yürütülmesinden so-
rumlu olan, genellikle satın alma, 
kiralama ve destek hizmetlerini 
planlayıp yürüten; hazırlık, çekim 
ve çekim sonrası ekipleri oluştura-
rak idare eden yapımcı. 

uygun nokta Üç boyutlu yapımlar iz-
lenirken derinlik etkisinin en doğru 
algılandığı izleme noktası, sweet 
point.

uyumluluk Renkli televizyon ya-
yınlarının siyah beyaz televizyon 
alıcısıyla izlenmesi ya da stereo 
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radyo yayınlarının mono radyo alı-
cısıyla dinlenmesi.  

uyumsuz görüntü  üç b. Birden çok 
kameradan elde edilen ve üç boyut 
etkisi yaratacak biçimde düzenle-
nip birleştirilemeyecek nitelikte 
olan görüntüler, unfusable images. 

uyumsuzluk Maksimum enerji akta-
rımını önleyecek biçimde yanlış 
değerde yük empedansını seçme, 
mismatch.

uyumsuzluk zayıflaması Empe-
dans uyumsuzluğu nedeniyle 
yüke aktarılan güçte oluşan kayıp,  
return-loss.

uzak alan monitörü Ses reji odasında 
sesin her tür dinleme denetiminin 
yapılması için referans alınan, uy-
gun bir uzaklık ve açıyla operatö-
rün karşısına konumlandırılan, güç 
ve frekans genişliği bakımından 
yüksek kapasiteli ve büyük hacimli 
hoparlör sistemi, far-field monitor. 

uzaktan kumanda Bir sistemin sin-
yallerle uzaktan denetimi, remote 
control.

uzaktan kumanda çıkışı yay. t. Ci-
hazları uzaktan kontrol etmek ama-
cıyla kullanılacak kontrol paneli 
için bağlantı noktası, remote out.

uzantı bil. t. Dosya adından sonra ya-
zılan, dosyanın özelliğini ve sınıfı-
nı belirleyen ek.

uzatma kablosu Işık kaynakları için 
gereksinim duyulan elektrik gücü-
nü şebeke ya da jeneratörden al-
mak amacıyla kullanılan, bir ucun-
da kauçuk fiş diğer ucunda kauçuk 
priz bulunan dayanıklı kablo.

uzatmalı ışık mes. dili Kamera önün-
deki konunun hareketli olduğu 
planlarda ışık asistanı tarafından 
kullanılan, teleskobik bir borunun 

ucuna yerleştirilen yönlendirilebi-
lir ışık kaynağı. 

uzay zayıflaması ver. t. Frekansa bağ-
lı olarak bir kaynaktan çıkan sin-
yalin boşlukta yayıldıkça uğradığı 
zayıflama. 

uzman görüşü Televizyon ve radyo 
programlarında sağlık, politika, ta-
rih gibi konularda alanının uzmanı 
olan kişilerin görüşlerini ayrıntılı 
biçimde ortaya koyması. 

uzman söyleşisi Habere konu olan 
olay ile ilgili kapsamlı bilgi almak 
için alanında uzman kişiyle yapı-
lan söyleşi. 

uzunçalar Genellikle dakikada 331⁄3 
devirle döndürülen, yaklaşık 30 cm 
çapında, her iki yüzünde en faz-
la 23 dakika analog ses ve müzik 
kaydı bulunan, müzik piyasasında 
albüm olarak da adlandırılan plak, 
LP, long play, 33’lük plak. 

uzun çekim Kameranın kesintisiz bi-
çimde uzun süreli yaptığı ve kur-
guda kesilmeden kullanılan çekim.  

uzun dalga ver. t. 150-375 kHz bandı-
nı kapsayan frekans aralığı.

uzun dalga radyo anteni ver. t. Çey-
rek dalga boyunda 150-375 kHz 
frekans aralığında kullanılan, yü-
zey dalgası üretecek şekilde zemin 
üzerine dik yerleştirilen ve taban-
dan beslenen anten.

uzun film bk. uzun metrajlı film
uzun metrajlı film Sinema salonla-

rında gösterilmek üzere üretilen, 
süresi 90 dakika ve üzerinde olan, 
35 mm filmle ya da dijital olarak 
çekilen tür, uzun film. 

uzun pozlama Kamerada görüntüye 
özel etki vermek ya da düşük ışık 
ortamında görüntü almak için örtü-
cünün açık kalma süresinin uzatıl-
masıyla gerçekleştirilen pozlama.
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uzun siperlik kam. Aşırı ışıklı ortam-
larda sistem kamerasının vizörüne 
takılan, dışarıdan ışık girmeyecek 
biçimde kameramanın iki gözünü 
dayayarak kullandığı, normal si-
perliklere göre daha uzun olan tüp 
biçimindeki siperlik.
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üç boyutlu model gra. Bilgisayar 
ortamındaki üç boyutlu tasarım 
yazılımlarıyla X, Y, Z eksenlerin-
de farklı yönlerden görülebilecek 
biçimde tasarlanan her türlü karak-
ter, nesne ve ortam.

üç boyutlu rig üç b. Çifteli üç boyutlu 
çekimler için üzerine kameraların 
yerleştirildiği mekanik ya da elekt-
romekanik kamera destek düzene-
ği, 3D rig.

üç boyutlu yayım üç b. Çifteli üç 
boyutlu çekim tekniğiyle üretilen 
yapımların perde ve ekrana izleyi-
cilerin üç boyutlu izleyebilecekleri 
biçimde aktarılması.

üç çeyrek plan kam., mes. dili Film 
ve dizi çekimlerinde diz plan anla-
mında kullanılan mesleki ifade. 

3dB kuplör ver. t. Girişine gelen sin-
yali eşit ve 90º faz farklı iki eşit 
sinyale bölen ya da 90º faz farklı 
iki eşit sinyali toplayan kuplör. 

üçe bir kuralı ses Yan yana mikrofon 
kullanımında sızıntıyı önleyerek 
en iyi sonucu almak amacıyla iki 
mikrofon arasındaki uzaklığın, ilk 
mikrofonun ses kaynağına olan 
uzaklığının üç katı olması kuralı.  

üçgen prizma İçinden geçen beyaz 
ışığı dalga boylarına göre renk tay-
fına ayrıştıran, alt ve üst tabanları 
aynı paralel üçgensel bölgeden 

oluşan, yan yüzeyleri ise dörtgen-
sel bölge olan geometrik saydam 
cisim.

üç kafa üç motor ses, mes. dili Man-
yetik bant üzerine kayıt yapan ma-
kara teyp, kaset teyp gibi cihazların 
kayıt okuma ve silme kafalarının 
ayrı olduğunu, ileri ve geri sarma 
ile okuma işlevlerinin ayrı motor-
lar tarafından yapıldığını belirten 
sözlü ifade. 

üçleme yön. Bir yönetmen tarafından 
aynı tema çerçevesinde çekilen, 
genellikle öykünün ve anlatının 
devamlılık gösterdiği ya da bir-
birleriyle ilişkilendirildiği üç ayrı 
filmden oluşan bütün. 

üçlü çekim Kamera çerçevesinde üç 
kişinin aynı anda göründüğü, ge-
nellikle diz plan ya da daha geniş 
ölçekle gerçekleştirilen çekim. 

üçlü yükseltme ses Aynı ya da ayrı 
kabin içindeki bas, orta ve tiz ses-
lere uygun hoparlörlerin frekans 
bölümlemesiyle üç ayrı yükselteç 
tarafından beslenmesi, tri-amping.

üç nokta aydınlatma ışık Güneş 
ışığına benzer yapay ışık kaynak-
larıyla doğala yakın bir görüntü 
oluşturmayı amaçlayan; anahtar, 
dolgu ve geri ışıktan oluşan stan-
dart aydınlatma yöntemi. 

üç sütunlu çizelge  yap. Fikir geliş-
tirme aşamasında televizyon prog-
ramının akışı için üç sütun hâlinde 
oluşturulan; birinci sütunda amaç 
ve işlevler ile izleyicinin zihninde 
oluşacak soru ve duyguları, ikinci 
sütunda görüntü bilgisini, üçün-
cü sütunda ise ses bilgisini içeren  
çizelge. 

üçte bir kuralı bk. altın oran
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üçüncü dalga ile. Toplumsal deği-
şim ve dönüşümler sonunda, tarım 
ve sanayi toplumu aşamalarından 
sonra başlayan, enformasyon top-
lumu aşamasını ifade eden kavram. 

Üçüncü Sinema Arjantin’de 1960’la-
rın sonunda ortaya çıkan, diğer 
Güney Amerika ülkelerini de etki-
leyen politik tavırlı sinema akımı.

üç yollu kabin ses Ses frekans ban-
dının üç bölüme ayrılması esasına 
dayanan, bas, orta ve tiz seslere 
uygun birer adet hoparlörün bulun-
duğu kabin.      

üç yollu sistem ses Gelen hat seviye-
sindeki ses sinyalini aktif bir devre 
yardımıyla frekans aralığının bir 
bölümünü bas, bir bölümünü orta, 
diğer bölümünü de tiz sesler olmak 
üzere üçe ayırarak uygun yükselti-
cilerle bas, orta ve tiz seslere uygun 
hoparlörlere yönlendiren sistem.

üfleme mes. dili Programın arka pla-
nında belli belirsiz duyulan müzik 
için kullanılan mesleki ifade. 

üreteç 1. Elektrik enerjisinin bulan-
madığı ya da şebekenin sağlık-
lı çalışmadığı iç ve dış mekânda 
elektrik gereksinimini karşılamak 
amacıyla mekanik enerjiyi elekt-
rik enerjisine dönüştüren aygıt ya 
da sistem, jeneratör. 2. Sayısal sin-
yallerde kodlama yapan program, 
generator. 

ürün Görsel ve işitsel programların 
bir ya da birden çok medya orta-
mına aktarılmasıyla ortaya çıkan 
ve satış yoluyla piyasaya sunulan 
ticari meta.

ürün entegrasyonu bk. ürün yerleş-
tirme 

ürün yerleştirme Bir ürün, hizmet 
ya da ticari markanın ücret ya da 

benzeri bir karşılıkla program içi-
ne dâhil edilerek ya da bunlara atıf 
yapılarak gösterildiği her tür ticari 
iletişim, marka yerleştirme, ürün 
entegrasyonu.  

üst açı çekim kam. Göz seviyesinin 
üstünden ya da çekilen konuya 
göre daha yüksek konumda bulu-
nan kameranın aşağı yöneltilme-
siyle yapılan çekim. 

üst başlık Haberin ana başlığını ta-
nımlayan ve manşete göre sayfa-
da daha küçük puntolarla yer alan 
başlık türü. 

üst boşluk Kamera çerçevesinin üst 
kenarı ile çekimi yapılan konu ya 
da nesnenin üst bölümü arasında 
bırakılan boşluk. 

üst dönüşüm Düşük çözünürlüklü 
görüntünün daha yüksek çözünür-
lüklü görüntü hâline getirilmesi, 
up convert, up scale. 

üstveri arş. Yayın materyalinin içe-
riğini tanımlayan, detaylandıran, 
arama ve sorgulama işlemleriyle 
materyale erişimi kolaylaştıran 
içerik hakkındaki bilgi.

üyelikten ayrılma bil. t. Üye kullanı-
cıların ücretli ya da ücretsiz hizmet 
aldıkları tartışma listesi, program, 
ses ve görüntü hizmetleri sunan 
İnternet sitesi ya da gruplarından 
ayrılması.

üye olma bil. t. Kullanıcıların ücret-
li ya da ücretsiz hizmet alacakları 
tartışma listesi, program, ses ve 
görüntü hizmetleri sunan İnternet 
sitesi ya da gruplarında kimlik ve 
şifre gibi bilgileri içeren bir hesap 
açması.



V

V

369

vahşi yaşam belgeseli bk. yaban  
hayatı belgeseli 

vah vah pedalı mes. dili Gitar sesi-
ni insan sesini taklit eder biçime 
dönüştürebilen ve pedalla kontrol 
edilen ses efekt cihazı. 

variable shutter speed bk. değişken 
örtücü hızı

variable speed zoom bk. değişken 
zoom hızı 

VBI yay. t. İngilizce açılımı vertical 
blanking interval olan, bir görün-
tü alanının son satırı ile bir sonraki 
ardışık alanın ilk satırı arasındaki 
zaman aralığı.

VCA ses İngilizce açılımı volta-
ge-controlled amplifier olan, ses 
mikserlerinde kazanç ayarını uy-
gulanan kontrol voltajı değişimle-
rine göre ayarlayan yükselteç.

VCD yay. t. İngilizce açılımı video 
compact disc olan, MPEG-1 kodla-
yıcı kullanan ve 352 x 240 (NTSC) 
ve 352 x 288 (PAL) resim çözünür-
lüğündeki CD. 

VCO yay. t. İngilizce açılımı voltage 
controlled oscillator olan, frekan-
sın elektronik olarak voltajla kont-
rol edildiği osilatör. 

VDR bk. görüntü kayıt cihazı

VDSL bil. t. İngilizce açılımı very 
high bit rate digital subscriber line 
olan, çok yüksek hızla sayısal veri 
aktarımına olanak sağlayan DSL 
teknolojisi. 

VDSL2 bil. t. İngilizce açılımı very 
high bit rate digital subscriber line 
2 olan, çok yüksek hızla sayısal 
veri aktarımına olanak sağlayan 
DSL teknolojisinin ikinci sürümü. 

vekil sunucu bil. t. Bir ağ üzerin-
de yoğunluğu azaltma, erişimleri 
hızlandırma ve güvenliği sağlama 
amacıyla kullanıcıların bilgi alma 
isteklerini yürüten, kendilerine 
ileten ve tekrar kullanılmak üzere 
talep edilen bilgileri kopyalayan 
donanım ve yazılım, proxy server.

vektörskop yay. t. Görüntü sinyalin-
deki renkleri U ve V renk koordi-
nat sisteminde vektörel olarak gös-
teren, görüntü kaynaklarının renk 
bilgilerinin, değerlerinin ve birbir-
leriyle olan ilişkilerinin izlendiği 
osiloskop. 

vergence bk. gözdönümü 

vergence accommodation conflict bk. 
gözdönümü odak uyumsuzluğu 

veri bil. t. Bilgisayar ya da benze-
ri sistemler tarafından üretilen ve  
işlenebilen işaret, data.

veri akışı bil. t. Karasal, uydu ve 
kablo transmisyon ortamlarında  
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sürekli akan sayısal bilgi, veri ka-
tarı, data stream.  

veri aktarım hızı bil. t. Kodlanmış 
veri ya da sinyallerin saniyede ger-
çekleştiği aktarım hızı, data rate.

veri analisti bil. t. Bir kuruluşun 
tarihsel süreçte elde ettiği veri-
ler üzerinde, veri madenciliği ve 
OLAP araçları kullanarak karma-
şık sorgulama ve analizler gerçek-
leştirerek sonuç üreten kişi.

veri azaltma ver. t. Çeşitli yöntem-
lerle veri sinyalinin alacağı değer 
sayısı azaltılarak verinin yeniden 
düzenlenme ver. t. si ya da veri 
miktarının azaltılması.

verici Görüntü ve ses sinyallerinin 
transmisyonunu sağlamak için ge-
rekli diğer sinyalleri üreten ve bun-
ları modüle edilmiş radyo frekans 
dalgası olarak uzaya gönderen do-
nanım. 

→ radyo vericisi, televizyon vericisi
verici anteni bk. anten 
verici istasyonu ver. t. Televizyon ve 

radyo yayınlarının yapıldığı tesis-
lerin tamamını kapsayan yapı, is-
tasyon. 

verici tesis ve işletim şirketi ver. t. 
Karasal ortamdan yayın yapmak 
üzere lisans alan kuruluşların ya-
yınlarının karasal verici istasyon-
larından iletimini sağlamak için 
gerekli tesisleri kuran ve işleten 
kuruluş. 

veri haberleşmesi bil. t. Kodlanmış 
bilgilerin bir elektrik sistemi yardı-
mıyla gönderilmesi.

veri iletim hızı Bir bilgi iletim siste-
minde karşılıklı cihazlar arasında 
birim zamanda geçen bit, karakter 
ya da blok sayısı, bit rate.

veri iletimi bil. t. Bir bilginin bir yer-
den başka bir yere gönderilmesi.

veri iletişimi bil. t. Elektrikli bir sis-
tem aracılığıyla kodlanmış veri 
alışverişi. 

veri katarı bk. veri akışı
verim yay. t. Bir sistemin ya da ay-

gıtın yüke aktardığı RF gücünün, 
kaynaktan çektiği güce oranı.

veri madencisi bil. t. Birbiriyle iliş-
kisiz gibi görünen verilerden belli 
yöntemler kullanarak anlamlı so-
nuçlar ve istatistikler çıkaran kişi, 
data miner.

veri mimarı bil. t. Yeni medyada veri 
modellerini oluşturan, çevrimiçi 
ürünler için omurga sağlayan ve 
veri yönetim süreçlerinden sorum-
lu olan kişi. 

veri modelleme uzmanı gra. Siste-
min ve verilerin daha kolay anla-
şılabilmesi için verileri metin ve 
şekil olarak gösteren, modelleri 
kuran ve veri tabanı tablo tasarım-
larını yapan kişi.

veri paketi bil. t. Bir ağ bağlantısı 
üzerinden gönderilecek olan veri-
nin taşınabilir en küçük boyuta in-
dirgenmiş biçimi. 

veri sıkıştırması bil. t. Kaydedilen ya 
da iletilen sayısal veri örneklerinin 
azaltılması.

veri tabanı bil. t. Sistematik biçimde 
saklanabilen, erişilebilen, yönetile-
bilen, güncellenebilen, taşınabilen, 
programlarca işlenebilen ve birbir-
leri arasında tanımlı ilişkiler bu-
lunan yazılımla yönetilen bilgiler 
kümesi, database. 

veri tabanı güvenlik uzmanı bil. t. 
Veri tabanına bağlanan kullanıcı-
ların yetkilendirilmesi, sağlıklı ça-
lışma ortamı için gereken tasarım 
ve fiziksel kaynakların yeterliliği, 
ağ üzerinde verinin şifrelenmesi, 
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sisteme yapılan saldırılar, şifre po-
litikaları, veri bozulmalarına neden 
olabilecek işlemler, tasarım hatala-
rının uzmanlara iletilmesi gibi sis-
tem ve veri güvenliğini ilgilendi-
ren konularda çalışan kişi. 

veri tabanı mimarı bil. t. Yeni bir 
veri tabanının tasarlanmasını, man-
tıksal veri tabanı modeli ve indeks-
lerin oluşturulmasını, bilgilerin fi-
ziksel veri modeline dönüşümünü, 
yedekleme ve kurtarma stratejile-
rinin belirlenmesini sağlayan kişi.

veri tabanı yöneticisi bil. t. Bilgi 
sisteminin temeli olan veri tabanı 
yazılımlarını kuran, versiyonlarını 
takip eden, veri tabanının oluştu-
rulmasını ve kullanıcı yönetimini 
sağlayan, yedekleme ve perfor-
mans ayarları gibi işlemleri yapan 
kişi.

veri terminali yay. t. Veri transmisyo-
nunda kullanılan cihaz topluluğu.

veri yayını Resmî kurumlardan elde 
edilen borsa, hava durumu gibi 
bilgilerin lisanslı veri yayın kuru-
luşları tarafından eş zamanlı ya da 
gecikmeli olarak yayımlanması. 

veri yolu bil. t. Verilerin mikroişlem-
ci ile bellek ya da çevre birimleri 
arasında alınıp verilmesinde kulla-
nılan yol.

veri yöneticisi bil. t. Verileri anlam ve 
kullanıma odaklanarak hazır duru-
ma getiren; analiz, veri toplama ve 
tasarım aşamalarını yöneten kişi.

vertical bk. dikey
vertical interval time code bk. dikey 

aralıklı zaman kodu
vertical misalignment bk. dikey  

hizasızlık
vertical pattern bk. dikey patern
vertical static resolution bk. dikey 

çözünürlük 

vertigo çekim Alfred Hitchcock’un 
Vertigo filminin bir sahnesinde 
kullanılması dolayısıyla bu adı 
alan, kamera çerçevesindeki gö-
rüntünün ana merkezi sabit kala-
cak biçimde kamerayla yaklaşır-
ken aynı anda zoom çıkma ya da 
kamerayla uzaklaşırken aynı anda 
zoom girme sonucu oluşan, arka 
planın genişlemesi ya da daralma-
sı biçimindeki görsel etki, dolly 
zoom, kontur zoom. 

vertikal polarizasyon bk. dikey  
polarizasyon

very high frequency bk. çok yüksek 
frekans

VF kam. İngilizce açılımı viewfinder 
olan, kamera vizörünün kısaltması. 

VF göstergesi kam. Kamera vizörün-
de bazı değerleri ya da yardımcı 
grafik ögeleri gösteren uygulama.

VF işaretçi kam. Kamera vizöründe 
kamera görüntüsünün üzerinde bu-
lunan görüntü merkezi, köşeleri, 
üst ve alt boşluklar gibi bölgeleri 
çizgiler ve semboller aracılığıyla 
belirterek kameramana görüntü 
kompozisyonunda yardımcı olan 
grafiksel ögeler. 

VF menü kam. Kamerada vizör ayar-
larını yapabilmek için kullanılan 
menü sistemi.

VGA bil. t. İngilizce açılımı video 
graphics array olan, bilgisayarda-
ki ekran kartı üzerinden görüntüle-
ri ekrana taşıyan kapı. 

VHF bk. çok yüksek frekans
VHF televizyon anteni ver. t. Tele-

vizyon yayıncılığında yarım dalga 
boyunda 174-230 MHz frekans 
aralığında kullanılan, direkt ve 
yerden yansıyan dalgaları ürete-
cek yükseklikteki bir kule üzerine  
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zemine paralel yerleştirilen, orta 
kısmından beslenen anten.

VHF televizyon bandı ver. t. Televiz-
yon yayıncılığında 174-230 MHz 
bandını kapsayan frekans aralığı.

VHS İngilizce açılımı video home 
system olan, ev kullanıcıları için 
tasarlanan kasetli görüntü kayıt 
formatı. 

VITC bk. dikey aralıklı zaman kodu
vızıltı ses Radyo alıcılarda ses ara fre-

kans ya da dedektör katlarında olu-
şan arızalardan dolayı hoparlörden 
duyulan ses.

video 1. Analog ya da sayısal her tür-
lü hareketli görüntü. 2. Televizyon 
yayınlarını alan, kaydeden ve bir 
ekran aracılığıyla izlenmesini sağ-
layan cihaz.

video assist kam. Film kamerası gö-
rüntüsünün elektronik olarak bir 
monitör aracılığıyla anında izlen-
mesini sağlayan sistem.

videobant Görüntü ve ses kaydının 
elektromanyetik olarak yapıldığı 
ve mıknatıslanma özelliğine ve 
esnek yapıya sahip plastik şeritten 
oluşan, genellikle makara biçimli 
depolama materyali. 

video disc recorder bk. görüntü kayıt 
cihazı

video ekolayzer yay. t. Görüntüde 
çeşitli frekanslardaki genlik kayıp-
larını dengeleyen elektronik dona-
nım ve yazılım sistemi. 

video grafik operatörü gra. Televiz-
yon yapım ve yayınlarında gereksi-
nim duyulan ve bilgisayar ortamın-
da önceden tasarlanan ve yayına 
hazır duruma getirilen nesne, gra-
fik, animasyon, yazı gibi görselle-
ri çekim ve yayın sırasında ekrana 
veren, ekrana bindirilecek yazıları 
hazırlayan ve uygulayan kişi.

video grafik tasarımcısı gra. Tele-
vizyon programının içeriğine ve 
akışına göre her türlü hareketli ya 
da hareketsiz iki ve üç boyutlu 
karakter, nesne ve ortamın grafik, 
animasyon, yazı gibi görselleri ya-
zılımlar kullanarak bilgisayar orta-
mında tasarlayan kişi. 

video jockey Televizyonda video klip-
lerin yayımlandığı müzik program-
larını sunan, müziklerin seçimini 
yapan, müzisyenler ile röportaj ya 
da sohbetleri gerçekleştiren kişi, 
VJ. 

videokapan Yaban hayvanlarının do-
ğal ortamdaki çekimleri için arazi-
ye gizleyerek yerleştirilen, yağmur 
ve benzeri dış etkenlere karşı koru-
naklı, hareket eden bir canlı algı-
ladığında kayıt yapmaya başlayan; 
kamera, algılayıcı, güç kaynağı ve 
ışıktan oluşan çekim düzeneği.  

videokaset Görüntü ve ses kaydının 
elektromanyetik olarak yapıldığı, 
esnek yapıya sahip plastik şeritin 
mekanik bir düzenek içinde bu-
lunduğu, bandın uzunluğuna göre 
farklı büyüklükleri bulunan kutu 
biçimindeki depolama materyali. 

video klip Popüler müzik parçalarının 
izleyiciye tanıtılması ve satışının 
artırılması amacıyla hazırlanan, 
görüntü ve müziğin bir arada oldu-
ğu, genellikle belirli bir senaryoya 
bağlı kalmadan çekilen kısa film, 
klip (I), müzik videosu. 

video kompositör gra. Film ve tele-
vizyon yapımlarında konu, içerik, 
senaryo ve metne uygun olarak 
grafik animasyon yazılımları ara-
cılığıyla gerçek ortamdan elde edi-
len ya da sanal ortamda tasarlanan 
video, resim, fotoğraf, yazı, grafik, 
animasyon gibi görsel materyali 
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bir arada kullanarak hareketli gör-
seller oluşturan kişi.

Video on Demand bk. isteğe bağlı ya-
yın hizmeti

video paylaşım platformu yen. m. 
Farklı içerikteki videoların izlene-
bildiği, kullanıcıların kişisel vide-
olarını yükleyerek diğer kullanıcı-
larla ağ üzerinde paylaşabildiği ve 
yorumda bulunabildiği platform. 

video remiks Özgün bir videonun gö-
rüntülerinin renk, kontrast değerle-
ri ve hareket yönünün değiştirilme-
siyle ya da planların tekrarlanarak 
yeni anlamlar kazanacak biçimde 
kurgulanmasıyla oluşturulan yeni 
biçimi. 

video server bk. video sunucu
video sinyali Tarama tekniğiyle bir 

fiziksel büyüklükten elde edilen 
görüntü sinyali.

video sunucu yay. t. Yüksek hızlı bir 
bilgisayar ağı üzerinden kontrol ve 
veri iletişimi yapılarak birden çok 
istemciye görüntü sunum hizmeti 
veren, genellikle disk, elektronik 
bellek tabanlı, çok portlu görün-
tü kayıt ve okuma sistemi, video  
server.

video şifreleme yay. t. Uydu yolu ile 
iletilen görüntü sinyali ve verilerin 
güvenlik, yayın hakları ve başka-
ları tarafından kullanılmasını en-
gelleme amacıyla özel bir teknikle 
şifrelenmesi.

video tape recorder bk. görüntü  
kayıt cihazı 

video wall bk. ekran duvarı
video zoom lens kam. Zoom hareke-

tinin devamlı olmasını sağlayan 
elektro mekanik aksama sahip ka-
mera lensi. 

viewfinder bk. vizör

vinç aşağı mes. dili Kamera vinci ile 
yukarıdan aşağıya doğru yapılan 
kamera hareketi ya da bu hareket 
için verilen komut, crane down.

vinç yukarı mes. dili Kamera vinci ile 
aşağıdan yukarı doğru yapılan ka-
mera hareketi ya da bu hareket için 
verilen komut, crane up. 

vinil disk bk. plak 
vinyet kam. Görüntünün merkezden 

köşelere doğru bozulması ya da 
koyulaşması.

viral film bk. viral video
viral reklam yen. m. İnternette sos-

yal medya, web sitesi ve e-posta 
paylaşımlarıyla yayılarak popüler 
hâle gelen, doğrudan ya da dolaylı 
biçimde reklam yapmak amacıyla 
hazırlanan, televizyon gösterim-
lerine göre daha uzun süreli olan, 
kısa film yapısına benzeyen kısa 
süreli film. 

viral video yen. m. İnternette sosyal 
medya, web sitesi ve e-posta pay-
laşımlarıyla yayılarak popüler hâle 
gelen, genellikle mizah içerikli 
olan, çoğunlukla küçük bütçelerle 
ve amatör donanımla çekilen kısa 
süreli film, viral film. 

virtual bk. sanal
virtüöz Ustalık düzeyinde üstün yo-

rum gücü olan sanatçı, müzisyen, 
dansçı, oyuncu.

virüs bil. t. Donanım ve yazılımların 
çalışmasını engellemek amacıyla 
kendini programlara kopyalayarak 
yayılan, güvenlik açığı oluşturma, 
veri kaybı ve değişikliği gibi olum-
suzluklara neden olan yazılım. 

vista çekim bk. toplu çekim
VistaVision Sinema endüstrisinde 

görüntünün standart 35 mm filme 
yatay olarak kaydedildiği, 1.66:1 
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ve 1.85:1 çerçeve oranlı geniş açılı 
çekim ve gösterim formatı.

Viyana Uluslararası Film Festivali 
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
1960 yılından beri her yıl ekim 
ayında düzenlenen film festivali. 

vizör Kamerada çekim yapılan gö-
rüntünün izlendiği ve denetlendiği, 
optik ya da elektronik gösterici, 
bakaç, viewfinder.

vizör ayarları Kamera vizöründe bu-
lunan görüntünün menü ve düğ-
meler aracılığıyla gerçekleştirilen 
ışık, kontrast, keskinlik, geometri 
ayarlarının tamamı. 

vizör uzatıcı Kameramanın vizöre 
bakmasının ya da eğilerek çalış-
masının zor olduğu durumlarda, 
kameramanın gözünü daha kolay 
yaklaştırabileceği bir konuma ge-
tirmek için vizöre takılan uzun tüp 
biçimindeki optik eleman, eyepie-
ce extension.

vizyona girmek bk. gösterime girmek 
VJ bk. video jockey
VLAN bk. sanal yerel alan ağı 
VML yen. m. İngilizce açılımı vector 

markup language olan, vektörel 
işaretleme dili.

VOB dosyası yay. t. DVD-video med-
yasının MPEG-2 sıkıştırmalı gö-
rüntü, sayısal ses, altyazı ve menü 
bilgilerini içeren ana veri akış  
dosyası.

vocoder ses Genellikle sesle tetikle-
nen bir filtre mekanizmasıyla baş-
ka bir kaynaktan gelen sesin mü-
zik enstrümanı gibi kullanılmasını 
sağlayan cihaz ya da devre.

VOD bk. isteğe bağlı yayın hizmeti
VoIP bk. Ses Aktarımı İnternet  

Protokolü 
V oluk kam. Özellikle büyük lens 

bağlı kameraları, büyük üçayak 

ya da pedestallere yerleştirirken 
kameranın kolaylıkla takılmasını 
sağlayan, V biçiminde sıkıştırmalı 
kılavuz oluk.

V oluk kaması kam. Kameraya takı-
lan, pedestaldeki V oluğuna geçen 
V biçimindeki plaka. 

volüm kontrol ses Yükselteç çıkışın-
da, ses kanalında ya da cihazlarda-
ki devrelerle ses sinyal şiddetinin 
arttırılması ya da azaltılması. 

volüm potu ses Yükselteç çıkışı, ses 
kanalı ya da cihazlardaki devre-
lerle ses sinyal şiddetinin artırılıp 
azaltılması için kullanılan çevir-
meli ayar düğmesi. 

vox-pop bk. sokak röportajı
VPN bk. sanal özel ağ 
VSWR bk. duran dalga oranı
VSYNC bk. dikey senkron
VTR (I) bk. görüntü kayıt cihazı
VTR (II) mes. dili İngilizce açılımı vi-

deo tape recorder olan, genellikle 
stüdyo programlarında yer verilen, 
konu ile ilgili aktüel görüntü ve rö-
portajlardan oluşan kısa süreli ya-
pım için kullanılan mesleki ifade. 

VU metre Ses şiddeti düzeyinin 
elektriksel sinyal karşılığını ölçen 
ve gösteren cihaz. 

vurgu ışığı Görüntüde dikkat çekil-
mesi istenen bir bölgeyi ya da ki-
şiyi ön plana çıkaran bölgesel ışık 
uygulaması.

vuru frekansı ver. t. Doğrusal olma-
yan bir devreye uygulanan farklı 
frekanstaki iki sinyal arasında olu-
şan girişimden dolayı ortaya çıkan 
frekans aralığı. 

vücut makyajı mak. Kol ve bacak-
lar dâhil bütün bedene uygulanan 
makyaj türü. 
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walkman Hareket hâlindeki kişinin 
kulaklık aracılığıyla müzik din-
lemesine olanak veren; mekâna 
bağlı kalmadan kullanılan kaset, 
minidisk ya da CD okuyabilen ta-
şınabilir müzikçalar. 

wallbox bk. duvar panosu
wall effect bk. duvar etkisi 
Wall Street Journal tekniği hab. Adı-

nı Wall Street Journal gazetesinden 
alan, bir kişi ya da olaya odaklanan 
giriş cümlesi ile habere başlayan 
ve özelden genele doğru gelişen 
haber yazma tekniği.

WAN bk. geniş alan ağı
WAP bk. kablosuz uygulama proto-

kolü 
waveform yay. t. Görüntü ya da ses 

sinyallerinin sahip olduğu genlik 
ve frekanslarının zamana göre de-
ğişiminin elektriksel olarak göste-
riminde kullanılan dalga biçimi.

WBU bk. Dünya Yayıncılık Birlik-
leri

web bk. World Wide Web 
web address bk. İnternet adresi
web browser bk. ağ tarayıcı 
webcast bk. ağ yayıncılığı
web dizisi yen. m. İnternette yayım-

lanmak üzere hazırlanan, küçük 
bütçelerle çekilen, genellikle kısa 
süreli olan dizi, webisode. 

webisode bk. web dizisi 

web page bk. ağ sayfası
web sayfası bk. ağ sayfası 
web server bk. İnternet sunucu 
web sitesi bk. İnternet sitesi 
web TV Yalnızca ağ üzerinden yayın 

yapan televizyon platformu. 
web yayıncılığı bk. ağ yayıncılığı
western filmi ABD’deki ilginç coğ-

rafyalarda çekilen, kovboy, şerif 
ve yerli kabileler arasındaki çatış-
maları anlatan, aksiyon dolu sah-
neleri, dönemi yansıtan dekor ve 
kostümleriyle öne çıkan Hollywo-
od sinemasının en özgün türü. 

wet sound bk. işlenmiş ses 
WFM yay. t. İngilizce açılımı wave-

form monitor olan, görüntünün 
zaman genlik ekseninde dalga şek-
lini gösteren, yatay faz ayarı için 
genişletilmiş gösterim olanağı sağ-
layan, osiloskop tabanlı ölçüm ve 
gösterim cihazı. 

whip pan bk. kamçı pan
white balance bk. beyaz ayarı
white clip bk. beyaz kırpması 
white flecks bk. beyaz benek
white noise bk. beyaz gürültü 
white shading bk. beyaz gölgelenme
WIPO bk. Dünya Fikrî Mülkiyet 

Örgütü 
wide angle lens bk. geniş açı lens
wide area network bk. geniş alan ağı
wide screen bk. geniş ekran
widget bil. t. İşletim sistemleri ya da 

ağ sitelerinde fazla sayıda özellik 
sağlayan küçük uygulamalar.

width Kamera vizöründe görüntünün 
yatay genişlik ayarı.

Wi-Fi bk. kablosuz bilgisayar ağı
window violation bk. çerçeve taşması 
wirecam bk. tel kamerası 
wireless network bk. kablosuz bilgi-

sayar ağı



W

376

WMV yen. m. İngilizce açılımı win-
dows media video olan, video sı-
kıştırma ve taşıma biçimi. 

woofer ses Yalnızca alçak frekanslı 
sesleri yayımlamak için tasarlan-
mış bir hoparlör türü.

word clock yay. t. Sayısal cihazların 
birbiriyle eşlenmesi, bilgi gönder-
me ve işleme hatalarının yok edil-
mesi için kullanılan zamanlama 
sinyali.

workgroup bk. çalışma grubu
workstation bk. iş istasyonu 
World Broadcasting Union bk. Dün-

ya Yayıncılık Birlikleri
World Intellectual Property Organi-

sation bk. Dünya Fikrî Mülkiyet 
Örgütü

World Wide Web İnternet üzerinden 
sunulan hizmetlerden etkileşimli 
olarak yararlanmayı ve verilerin 
fiziksel olarak görünmesini sayla-
yan en tepedeki protokol ve yazı-
lım, web, www.  

wow bk. düşük devir bozulması 
W3C İngilizce açılımı world wide 

web consortium olan, Dünya Ağ 
Birliği.

www bk. World Wide Web
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XAVC yay. t. UHD ve 4K sistemlerde 
kullanılan kodlayıcı ve sayısal gö-
rüntü kayıt standardı. 

XDCAM yay. t. Dosya tabanlı kayıt 
materyalleri kullanarak kayıt ve 
okuma yapabilen, görüntü için 8 
bit örneklemeli sayısal görüntü ka-
yıt standardı.

XDCAM disk sürücü yay. t. Profes-
yonel disklerin okunmasını ve üze-
rine MXF kaplı dosyalar yazılma-
sını sağlayan, hızlarına göre U1 ve 
U2 olarak adlandırılan PFD kayıt 
cihazı.

XDCAMEX bk. XDCAM HD
XDCAM HD yay. t. 1920 x 1080 çö-

zünürlüğünde, 4:2:0 örneklemeli, 
35 Mbps değişken veri hızlı gö-
rüntü ve 48 kHz 24 bit derinlikli 
4 kanal ses kullanan kayıt formatı, 
XDCAM EX.

XDCAM HD422 yay. t. 1920 x 1080 
çözünürlüğünde, 4:2:2 örneklemeli, 
50Mbps sabit veri hızlı görüntü ve 
48 kHz 24 bit derinlikli 8 kanal ses 
kullanan XDCAM kayıt formatı.

XDCAM HD kayıt cihazı yay. t. 
Dosya tabanlı kayıt materyalleri 
kullanarak kayıt ve okuma yapabi-
len sayısal görüntü kayıt cihazı. 

XDCAM SD yay. t. Standart tanım-
lama parametrelerini kullanan XD-
CAM kayıt formatı.

X ekseni Yatay eksen. 
xenon ampul ışık Cam tüp içine yük-

sek basınç ile doldurulmuş xenon 
gazı ve iki elektrot arasında oluşan 
ark ile çalışan yüksek verimli ışık 
kaynağı. 

XFN bil. t. Arama motoru optimizas-
yonunda iki ağ sitesinin birbirle-
riyle olan ilişkilerini belirtmek için 
kullanılan yöntem.

XHTML bil. t. İngilizce açılımı ex-
tensible hypertext markup langua-
ge olan, ağ sitelerinin tarayıcılarda 
gösterilebilmesini sağlamak için 
kullanılan programlama dili.

XLR konnektör ses Profesyonel ses 
sistemlerinde dengeli analog sin-
yal, AES/EBU protokolü ile çalı-
şan cihazlarda sayısal sinyal giriş 
ve çıkış bağlantılarını üç pinli bir 
yapı ile sağlayan konnektör türü, 
Cannon konnektör. 

XML bil. t. İngilizce açılımı exten-
sible markup language olan, kul-
lanıcılar ve bilgi işlem sistemleri 
tarafından kolayca okunabilecek 
dokümanlar oluşturan, veri sak-
lamanın yanı sıra farklı sistemler 
arasında veri alışverişini de sağla-
yan W3C tarafından tanımlanmış 
standart.

XY kayıt tekniği ses İki kardioid 
mikrofonun birbirine 90-135 de-
rece açı yapacak biçimde üst üste 
yerleştirilmesiyle oluşturulan ste-
reo ses kayıt yöntemi.

X-Y-Z ekseni gra. Üç boyutlu tasa-
rım ve uygulamalarda temel alınan 
yatay (X), dikey (Y), derinlik (Z) 
eksenleri. 
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yabancı film Yabancı ülkelerdeki ya-
pım şirketleri tarafından çekilen, 
sinema salonlarında ve televizyon-
da gösterilmek üzere yurt dışından 
satın alınan sinema filmi. 

yabancı yapım Bir ülkenin kendi ya-
yıncı kuruluşları ve yapım şirket-
leri tarafından hazırlanmayan, te-
levizyonda gösterilmek üzere yurt 
dışından satın alınan yapım. 

yaban hayatı belgeseli Yaban hay-
vanlarının biyolojik yapısını in-
celeyen, türlerin yaşam döngüsü, 
üreme ve beslenmeleri, yaşam 
alanları, diğer türlerle ilişkilerini 
ele alan, insan ve hayvan etkile-
şimini de konu alan belgesel türü, 
vahşi yaşam belgeseli. 

yagi anteni ver. t. Dipol, reflektör ve 
direktörlerden oluşan ve bir taşı-
yıcı üzerinde bulunan, karasal ya-
yıncılıkta kullanılan çok elemanlı 
yönlendirilmiş anten.

yağ bazlı malzeme mak. Yağ oranı 
yüksek ve tende kapatıcılığı fazla 
olan makyaj malzemesi.

yağmur efekti Televizyon ve sinema-
da yağmur altında çekilmesi gere-
ken sahnelerde özel araç ve düze-
neklerin yanı sıra itfaiye araçla-
rıyla su püskürtülerek oluşturulan 
yağmur benzeri etki. 

yağmur makinesi Televizyon ya da 
sinema yapımlarında görsel efekt 
amacıyla kullanılan, haznesinde 
bulunan suya yüksek basınç uygu-
layarak yapay yağmur oluşmasını 
sağlayan efekt makinesi.

yaka mikrofonu ses Televizyon ve 
radyo yapımlarında ya da sahne 
sanatlarında kişilerin giysisine ve 
bedenine iliştirilen ya da ortamda 
görünmeyecek noktalara konum-
landırılarak kullanılan, küçük bo-
yutlu mikrofon türü, lavalier. 

yakın alan ver. t. Verici antene bir 
elektromanyetik dalga boyundan 
daha yakın olan mesafe.

yakın alan monitörü ses Ses reji oda-
sında sesin her tür dinleme dene-
timinin yapılması için referans alı-
nan, uygun açıyla ve yakın mesa-
feden operatörün karşısına konum-
landırılan, güç ve frekans genişliği 
bakımından yüksek kapasiteli ve 
küçük hacimli hoparlör sistemi. 

yakınlık etkisi ses Mikrofonun ses 
kaynağına yaklaştırılmasıyla bas 
frekansların yükselmesi biçiminde 
ortaya çıkan etki, proximity effect.

yakın plan Bir kişinin göz, ağız, ku-
lak, el gibi bedeninin yalnızca bir 
kısmını ya da bir nesnenin yalnızca 
bir bölümünü görüntüleyen, ayrın-
tıya odaklanmayı amaçlayan çe-
kim ölçeği. 

yakınsak mercek kam. Gelen ışın 
demetlerini toplayarak bir noktaya 
odaklayan ince kenarlı lens, con-
vergent lens. 

yakınsama bk. yöndeşme
yalama ışık mes. dili Yansıtıldığı yü-

zeyin dokusunu ve çevresini orta-
ya çıkarmak amacıyla arka plana 
ya da nesneye yatay ve yandan 
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yönlendirilen, görüntüye derinlik 
kazandıran ışık uygulaması, kicker 
ışık. 

yalan haber Gerçeklerden uzak, doğ-
ru bilgiler içermeyen, kamuoyunu 
yanlış yönlendirmek için hazırla-
nan kasıtlı haber. 

yalpa çemberi kam. Mekanik ya da 
elektromekanik bir yalpa sistemiy-
le hareketli çekimlerde kameranın 
sarsıntılarını dengeleyerek görün-
tünün titremesini engelleyen düze-
nek, gimbal.

yama bil. t. Bir cihazın ya da prog-
ramın çalışabilmesi için kullanılan 
yazılımların eksik yönlerini gide-
ren ya da güncellemesini yapan, 
mevcut yazılım üzerine kurulabi-
len ek yazılım parçası, patch (I).

yanaşık çift ses Aralarında bırakılan 
kısa mesafeyle yan yana konumla-
nan iki mikrofon aracılığıyla yapı-
lan stereo kayıt tekniği, near-coin-
cident-pair. 

yan band ver. t. Genlik modülasyo-
nunda taşıyıcının iki yanına ekle-
nen bantlar.

yandaş medya mes. dili Belirli bir si-
yasi düşüncenin, partinin, sermaye 
grubunun ya da çıkar çevresinin is-
tekleri doğrultusunda yayın yapan 
medya kuruluşu. 

yan dolgu hoparlörü ses Sahne ses-
lendirmesinde sahnenin yan taraf-
larına konumlandırılan, genellikle 
sahne monitörlerinden daha güçlü 
ve büyük boyutlu monitör, sidefill 
monitor.

yan dolgu seslendirme ses Özellikle 
solistin kendi sesini ve enstrüman-
ları dengeli biçimde duyabilmesi 
için yanlarda konumlandırılarak 
sahnenin ortasına yönlendirilen 

hoparlörlerle yapılan sahne seslen-
dirmesi, sidefill monitoring. 

yan ileti Televizyon ve radyo prog-
ramında ana iletiyle birlikte izle-
yiciye ayrıca ulaştırılmak istenen 
ikincil ileti. 

yan karakter yön. Öyküde asıl ka-
rakterin yakınında bulunan, ana 
karakterin diğer karakterlerle bağ-
lantı kurmasına ve asıl karakterin 
portresinin oluşmasına katkı sağ-
layan, öyküde ikincil derecede 
önemli olan karakter. 

yankı 1. Bir engelden yansıyan sesin 
şiddetinin azalarak tekrar etme-
si, eko. 2. İletim hatlarındaki em-
pedans uyumsuzluğundan dolayı 
gönderilen sinyalin bir kısmının 
kaynağa geri dönmesi. 

yankı bastırıcı Yansıyan sinyalleri 
azaltan ya da yok eden düzenek.

yankısız oda Akustik ölçüm ve ses 
cihazlarını test etme amacıyla kul-
lanılan, tüm yüzeyleri ses yutucu 
panellerle kaplı, sesin yankılanma-
dığı oda, anechoic chamber. 

yanlı haber bk. taraflı haber 
yanlılık ile. Bir toplumsal olgu ya da 

olaya ilişkin değerlendirme yapar-
ken belli bir görüş açısının yeğ-
lenmesi, diğer olası farklı görüş 
açılarının dışlanması ya da medya 
kuruluşları ile siyasal aktörler ara-
sındaki ilişki, haber kaynaklarının 
konumu, medya sahipliği, kurum-
sal kültür, reklam verenlerin bas-
kısı gibi habercilik pratiğini etkile-
yen ögeler nedeniyle oluşan taraf-
lılık durumu.  

yanlış kameraya kesme mes. dili 
Çok kameralı stüdyo kaydında ya 
da canlı yayında yönetmen ya da 
resim seçici hatasından kaynakla-
nan, yayına yansıması istenmeyen 
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kamera görüntüsünün resim masa-
sından yanlışlıkla seçilerek çıkışa 
verilmesi. 

yanlış kesme mes. dili Çok kameralı 
stüdyo kaydında ya da canlı ya-
yında yönetmen ya da resim seçi-
ci hatasından kaynaklanan, yayına 
yansıması istenmeyen bir kamera 
görüntüsünün ya da farklı kaynak-
tan gelen bir görüntünün resim ma-
sasından yanlışlıkla seçilerek çıkı-
şa verilmesi. 

yanlı yayın hab. İçeriği, metni ve 
katılımcıların yorumları açısından 
yalnızca belirli bir görüşün savu-
nulduğu, farklı görüşlerin değer-
lendirilmediği televizyon ve radyo 
yapımı. 

yan lobe ver. t. Anten paterninde ana 
lobe haricindeki lobe’lar.

yansıma (I) Işığın bir nesneye çarp-
tığında o nesnenin dokusuna ve fi-
ziksel yapısına bağlı olarak kırılıp 
yön değiştirmesi. 

yansıma (II) 1. ver. t. Karşısına çıkan 
engel sonucu ses ya da elektroman-
yetik dalgalarının yön değiştirme-
si, reflection. 2. Uygun empedans-
la sonlandırılamayan transmisyon 
hattında sinyalin bir kısmının ya da 
tamamının kaynağa dönmesi. 

yansıma kat sayısı ver. t. Bir trans-
misyon hattının herhangi bir nok-
tasından yansıyan gerilimin giden 
gerilime oranı.

yansıtıcı ışık Gümüş, beyaz ve altın 
renkli kumaş, metal ya da polikar-
bondan üretilen, üzerine gelen ışığı 
yansıtan, televizyon ve sinema çe-
kimlerinde kullanılan ışık yansıtı-
cı, reflektör (I). 

yansıyan güç ver. t. Empedans uyum-
suzluğu nedeniyle yükten kaynağa 
dönen güç.

yansıyan ışık ışık Nesne üzerine dü-
şüp yön değiştirerek çevreye yayı-
lan ışık. 

yansıyan ışık ölçümü ışık Doğru 
pozlama yapmak için kişi ya da 
nesne yüzeyinden yansıyan ışık 
miktarının ışıkölçer aracılığıyla öl-
çülmesi.

yan yana 1.  üç b. Ekranın ikiye bö-
lündüğü, sağ göze ait karenin sağa, 
sol göze ait karenin sola yerleşti-
rilerek yayım yapıldığı çifteli üç 
boyutlu televizyon tekniklerinden 
biri, side by side. 2. Uygun bir ka-
mera destek sistemine yan yana 
yerleştirilen iki kamerayla yapılan 
çifteli üç boyutlu çekim tekniği. 

yan yana rig kam. Genellikle insan 
gözleri arasındaki ortalama uzak-
lık referans alınarak iki kameranın 
yan yana konumlandığı ve üç bo-
yut teknolojisine uygun mekanik 
ayarlara sahip kamera destek siste-
mi, side by side rig.

yapay ışık kaynağı 1. Elektrik enerji-
sini akkor flamanlı, ark, LED gibi 
lambalar aracılığıyla ışık enerjisi-
ne dönüştüren; farklı renk, kelvin 
ve güç değerlerine sahip ışık kay-
nağı. 2. Gaz, kimyasal bileşen ve 
doğal malzemelerin yanması sonu-
cu elde edilen şömine, mum, ocak, 
gaz lambası gibi ışık kaynakları. 

yapım 1. Görüntü, ses, metin, sunuş, 
grafik, animasyon ve müzik gibi 
ögelere yer vererek bilgilendirme, 
eğitme ve eğlendirme amacıyla 
hazırlanan; yayıncı kuruluşların 
yayın akış çizelgesinde ya da ka-
taloğunda bulunan televizyon ve 
radyo programı, belgesel ya da ha-
ber, prodüksiyon. 2. Görüntü, ses, 
metin, senaryo, müzik, animasyon, 
yazılım gibi ögelerle hazırlanan; 
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sinema salonu, e-ortam, ağ, oyun 
portalı, mobil cihaz ve diğer or-
tamlarda gösterilen, yayımlanan ya 
da sunulan her türlü sinema filmi, 
mobil uygulama, yeni medya ürü-
nü ve bilgisayar oyunu. 3. Metin, 
senaryo, libretto, müzik, oyun, şar-
kı, dans, akrobasi gibi ögelere yer 
vererek eğlence sektörü için ha-
zırlanan, sahne ya da diğer gösteri 
mekânlarında sergilenen tiyatro, 
opera, bale, dans, müzikal gibi her 
türlü sahne eseri, şov, konser, sirk 
ve gösteri.   

yapım araştırması Yapımda yer al-
ması düşünülen kişi, mekân, yazılı, 
görsel ve işitsel kaynak, araç, tek-
nik donanım gibi hakkında proje 
oluşturma gibi çekim öncesi ve çe-
kimler sırasında yapım ekibi tara-
fından yürütülen her türlü hazırlık 
çalışması. 

yapım avansı Televizyon ve radyo 
yapımlarında bütçe onaylandıktan 
sonra cari harcamaların karşılana-
bilmesi için program yapımcısı-
na dilimler hâlinde verilen maddi 
kaynak. 

yapım bütçesi Televizyon ve radyo 
yapımının gerçekleştirilmesi için 
mal ve hizmet alımlarını ayrı ka-
lemler hâlinde belirten, yapımcının 
yapacağı harcamaların niteliğini 
ve miktarlarını gösteren, belirli bir 
zaman dilimi içinde gerçekleşti-
rilmesi öngörülen programlanmış 
faaliyetlerin rakamsal ve finansal 
olarak ifadesi, bütçe. 

yapımcı 1. Televizyon ve radyo prog-
ramı için fikri bulan ve geliştiren, 
proje ve bütçeyi hazırlayarak fi-
nansı sağlayan ya da bulan, oluş-
turduğu yapım ekibine üretim için 
ortam ve olanakları sağlayan; işin 

idari, mali ve hukuki boyutlarını 
yürütmekten sorumlu olan; prog-
ramın izleyiciye ulaştırılmasına 
kadar bütün süreçlerini kendi adı-
na ya da bağlı bulunduğu kurum 
ya da tüzel kişilik adına yöneten 
ve denetleyen kişi, prodüktör.  
2. Kamu hizmeti yayıncılarında 
görev yapan, program fikrini bu-
lan ve geliştiren, projeyi ve bütçeyi 
hazırlayan, işin idari, mali ve yasal 
boyutlarını kurumu adına yürüt-
mekten sorumlu olan, aynı zaman-
da yapımın yönetmenliği ve bazen 
metin yazarlığını da üstlenen kişi. 
3. Animasyon, bilgisayar oyunu, 
oyuncak, hatıra eşya, eğitim porta-
lı, yeni medya gibi alanlarda fikri 
geliştiren, eserlerin telif haklarını 
alan, proje ve bütçeyi hazırlayan; 
üretim için mali kaynak yatıran ya 
da bulan, teknik ortam ve olanak-
ları sağlayan; iş akışını ve üretimi 
düzenleyen, ürün ya da hizmetin 
satış, dağıtım, gösterimi gerçekleş-
tiren; kendi ya da bir yapım şirketi 
adına çalışan kişi. 4. Eğlence sek-
törü için sahne ya da diğer gösteri 
mekânlarında sergilenmek için ha-
zırlanan tiyatro, opera, bale, müzi-
kal gibi her türlü sahne eseri ya da 
şov, konser sirk gibi gösteriler için 
mali kaynağı oluşturan; eserlerin 
telif haklarını alan, eser seçimi, rol 
dağılımı, sahneleme ve turne sü-
reçlerini yöneten; gösterim mekânı 
ve teknik ekibi belirleyen; yapımın 
gösterim ve yayın haklarını alma, 
satma, yasal hakları takip etme iş-
lerini kendi ya da bir şirket adına 
yürüten kişi. 

→ film yapımcısı, idari yapımcı, mü-
zik yapımcısı, ortak yapımcı, uygu-
layıcı yapımcı, yürütücü yapımcı. 
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yapımcı belgesi T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından en az bir 
yapım üretmiş olan yapım şirketi-
ne verilen yetki belgesi. 

yapımcı firma bk. yapım şirketi
yapımcı kuruluş bk. yapım şirketi
Yapımcılar Derneği Türkiye’nin 

önde gelen televizyon ve sinema 
yapımcılarının üyesi bulunduğu, 
mesleki dayanışma ve işbirliği or-
tamını yaratmayı, sektördeki kişi-
lerin ekonomik, sosyal haklarını 
koruma ve geliştirmeyi, sektörün 
kurumsallaşmasını ve kamu önün-
de yapımcıları temsil etmeyi amaç-
layan ve 2012 yılında kurulan sivil 
toplum kuruluşu. 

yapımcı ünite Kamu hizmeti yayın-
cısı kurumlar ya da büyük yayın 
kuruluşlarında eğitim, kültür, eğ-
lence, müzik, çocuk, sanat, drama, 
bilim, teknoloji gibi farklı konular-
da program üreten idari birim. 

yapım ekibi yap. Yapımcılar, yapım 
yardımcıları, prodüksiyon amiri ve 
koordinatör gibi yapımla ilgili kişi-
lerden oluşan ekip. 

yapımevi bk. yapım şirketi 
yapım firması bk. yapım şirketi
yapım grubu yap. Yapımcı, yapım 

yardımcıları, prodüksiyon ami-
ri, set amiri gibi kişilerden oluşan 
grup. 

yapım koordinatörü Televizyon, 
radyo ve sinema yapımlarında ya-
pımcıyla birlikte çalışan, birimler 
ve ekipler arası işbirliğini ve eşgü-
dümünü sağlayan, sektörle ilişkile-
ri düzenleyen, yapımın iş takvimi-
ne uygun olarak yürütülmesinden 
üst düzeyde sorumlu kişi.

yapım öncesi yap. Televizyon, rad-
yo ve sinema yapımlarında çe-
kimler ya da kayıtlar başlayana 

kadar sürdürülen proje hazırlama, 
bütçeleme, metin yazımı, mekân 
araştırması, sözleşmelerin imza-
lanması, çekim izinlerinin alın-
ması, yapımda görev alanların be-
lirlenmesi gibi işlemlerin tamamı,  
pre-prodüksiyon. 

yapım sonrası yap. Televizyon, rad-
yo ve sinema yapımlarında çekim-
ler ve kayıt tamamlandıktan sonra, 
programın yayıma hazırlanmasına 
kadar geçen zaman diliminde kur-
gu, renk düzeltme, seslendirme, ses 
tasarımı ve miksajı, grafik tasarım, 
animasyon, yazılama, aktarma, ço-
ğaltım gibi sanatsal ve teknik sü-
reçlerin tamamı, post-production, 
post prodüksiyon. 

yapım stüdyosu Program üretimleri-
nin gerçekleştirildiği kayıt ve ya-
yın iletimi yapılan uygun ışık, de-
kor ve yapım donanımlarına sahip 
stüdyo.

yapım süreci yap. Televizyon, radyo 
ve sinema yapımlarında projenin 
onaylanmasından sonra, çekim ha-
zırlıklarıyla birlikte bütün çekim 
dönemini kapsayan zaman dilimi. 

yapım süresi 1. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarının başlangıç je-
neriğinden bitiş jeneriğinin sonuna 
kadar yayımlanma ya da gösterim 
zamanı. 2. Televizyon, radyo ve 
sinema yapımlarında fikir geliştir-
me aşamasından başlayarak yapım 
öncesi, yapım süreci ve yapım son-
rası aşamaların tümünü kapsayan 
zaman. 

yapım şirketi yap. Personel ve teknik 
donanımı ile sektöre hizmet veren, 
öz kaynaklarını kullanarak ya da 
destekçi katkısıyla televizyon ve 
radyo programı, sinema filmi, ta-
nıtım ve reklam filmi, animasyon 
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gibi ticari yapımlar üreten tüzel 
kişilik, prodüksiyon firması, pro-
düksiyon şirketi, yapımcı firma, 
yapımcı kuruluş, yapımevi, yapım 
firması. 

yapım tasarımcısı yap. Televizyon 
ve sinema yapımında konu ve se-
naryoya göre görüntüye yansıyan 
bütün ögelerin sanatsal, teknik bo-
yutlarının genel tasarımını yapan; 
sanat yönetmeni, set tasarımcısı, 
kostüm tasarımcısı, aksesuar tasa-
rımcısı, grafik tasarımcı, modelle-
me sanatçısı gibi kişilerden oluşan 
grubun çalışmalarını yöneten kişi.

yapım tescil belgesi yap. Yapım şir-
ketlerinin ürettikleri televizyon ve 
sinema yapımlarının yasal hakları-
na sahip olmak için T. C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın ilgili birim-
lerinden aldığı yasal belge. 

yapım toplantısı yap. Yapımcı, yö-
netmen, set tasarımcısı, görüntü 
yönetmeni, besteci, senarist, pro-
düksiyon amiri gibi yaratıcı ve 
idari kadroların katıldığı, yapımla 
ilgili idari, mali, teknik ve sanatsal 
konuların görüşüldüğü, kararların 
alındığı, çalışma takviminin değer-
lendirildiği iş toplantısı. 

yapım yardımcısı yap. Televizyon 
ve radyo yapımının evrelerinin ba-
şından sonuna kadar görev alan, 
yazışmaları, bütçeyi ve idari işleri 
yürütme, birimler arasındaki eşgü-
dümü sağlama gibi konularda ya-
pımcıyla birlikte çalışan kişi. 

yapım yılı yap. Genellikle yapımın 
sonunda yazı ile gösterilen televiz-
yon, radyo ve sinema yapımlarının 
tamamlandığı, yayımlandığı ya da 
gösterime girdiği yıl. 

yapışık çift ses Aralarında mesafe bu-
lunmayan iki mikrofon kapsülünün 

yan yana ya da üst üste kullanıldı-
ğı stereo mikrofonlama tekniği,  
coincident pair. 

yapmacık oynamak mes. dili Oyun-
cunun canlandırdığı karakterle 
uyumlu olmayan biçimde jest, mi-
mik ve beden hareketlerinin yanı 
sıra sesi ve konuşmasını abartılı 
derecede kullanarak rol yapması. 

yararlı açıklık kam. Lensten kay-
naklanan ışık kayıplarından sonra 
görüntü algılayıcısı üzerine düşen 
diyafram değeri.

yaratıcı yazar Kurmacanın verileriy-
le kurgusal metin oluşturan yazar. 

yaratıcı yazın  Kurmacaya dayanan 
yazınsal türlerin ortak adı.

yaratıcı yazma Kurmacaya dayanan 
öykü, roman, tiyatro gibi metinleri 
özgün bir üslupla, dilin ve anlatı-
mın olanaklarını genişleterek ger-
çekleştiren yazma eylemi. 

yardımcı oyuncu Genellikle başrol 
oyuncusunun aile bireyleri ya da 
yakın çevresindeki arkadaşı, sevgi-
lisi, rakibi, düşmanı gibi bir karak-
teri canlandıran, başrol oyuncusu-
nun rolünü daha iyi yansıtabilmesi 
için destek veren, öyküde ikinci 
derecede önemi bulunan ve daha 
az süreyle görünen oyuncu. 

yardımcı prodüktör 1. Televizyon, 
radyo, sinema ve müzik sektörün-
de bir yapım projesinin geliştiril-
mesinden üretimi ve yayımına ka-
dar idari, mali ve teknik konularda 
yapımcıya yardımcı olan, özellikle 
sahadaki işlerin yürütülmesinden 
sorumlu kişi. 2. TRT’de program 
hazırlama konusunda yetki ve so-
rumluluğa sahip unvanlardan biri. 

yarı geçirgen reflektör ışık Deniz ke-
narı ya da karlı ortamlarda çok sert 
olan güneş ışığının şiddetini düşür-
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mek amacıyla kullanılan, çerçeve-
ye gerilmiş kumaş ya da jelatin ışık 
aksesuarı.

yarım dalga dipol ver. t. Orta kıs-
mından beslenen yarım dalga boyu 
uzunluğundaki anten.

yarım dupleks haberleşme ver. t. 
Tek bir hat üzerinde verinin her iki 
yönde iletildiği ancak iletimin aynı 
anda gerçekleşmediği sıralı haber-
leşme türü. 

yarı profesyonel ekipman Genel-
likle düşük ve orta ölçekli bütçesi 
olan yapımlarda kullanılan, yerel 
ve bölgesel yayın yapan kuruluş-
ların sahip olduğu, profesyonel 
ekipmanlara göre daha düşük tek-
nik standartlardaki her türlü cihaz, 
araç ve gereç. 

yarı saydam nesne Üzerine düşen 
ışığın bir kısmını geçiren difüzyon 
filtre, buzlu cam, ince kâğıt gibi 
nesneler. 

yarışma programı Bilgi, yetenek ve 
becerinin farklı ölçme yöntemle-
ri ile değerlendirildiği, kişiler ve 
gruplar arasındaki rekabete dayalı, 
puanlama ya da jüri kararı ile ele-
melerin yapıldığı, genellikle stüdyo 
izleyicinin katılımıyla gerçekleşen 
televizyon ve radyo programı türü. 

yarışma şartnamesi Televizyon, rad-
yo, sinema, belgesel ve müzik gibi 
alanlarda düzenlenen yarışmalar 
için katılım ve yarışma koşulla-
rını, yarışma takvimi ve ödülleri 
gibi bilgileri kamuoyuna duyuran 
resmî belge. 

yasal vâris tel. h. Miras bırakanın 
ölümü üzerine, mal varlığı üzerin-
de ve telif eserler üzerinde ilgili 
yasa gereği hak sahibi olan kişi. 

yaşlanma mes. dili Elverişsiz çalışma 
ve ortam koşulları nedeniyle za-

mana bağlı olarak her türlü cihaz 
ve aletin özellikleri ile performans 
değerindeki azalma. 

yatay çevrinme Kameranın daha ge-
niş bir alanı görüntüleyebilmek, 
kamera önündeki hareketi izleye-
bilmek ya da anlatım dilinin bir 
ögesi olarak sağa ve sola yatay bi-
çimde hareket ettirilmesi, pan.

yatay çözünürlük yay. t. Resimde 
bir satırda bulunan piksel sayısıyla 
ifade edilen çözünürlük, horizantal 
resolution. 

yatay dipol ver. t. Orta kısmından 
beslenen ve zemine paralel olarak 
konumlandırılan dipol.

yatay patern ver. t. Bir antenin ya da 
anten dizisinin yatay düzlemdeki 
enerji yayılım dağılımını gösteren 
kapalı eğri. 

yatay polarizasyon ver. t. Elekt-
rik alan vektörünün yatay olduğu 
elektromanyetik dalga.

yatay polarizasyonlu anten Zemine 
paralel olarak konumlandırılmış 
anten. 

yatay titreme Kamerayla yapılan 
hızlı yatay çevrinme sırasında gö-
rüntüde titreme biçiminde oluşan 
bozulma.

yavaş gösterim bk. yavaşlatılmış 
gösterim

yavaş kurgu Televizyon ve sinema 
yapımlarında uzun süreli planların 
arka arkaya birleştirilmesiyle oluş-
turulan kurgu. 

yavaşlatılmış gösterim Vurguyu 
güçlendirmek, duyguyu yoğun-
laştırmak, hareketin algılanmasını 
kolaylaştırmak ya da önemli anları 
tekrarlamak amacıyla görüntünün 
standart devrinden daha düşük 
hızda gösterilmesi ya da saniyede 
25 kareden daha fazla ve yüksek  
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hızda çekilmiş görüntünün sa-
niyede 25 kare ya da daha düşük 
devirde gösterilmesi, slow motion, 
yavaş gösterim. 

yayılma Kameralarda, görüntü algıla-
yıcı CCD’lerdeki bir hücrenin üze-
rine aşırı ışık düşmesi durumunda 
bu yoğunluğun komşu hücrelere 
taşması, blooming. 

yayılma açısı İşaretin yayılma doğ-
rultusu ile yeryüzü arasındaki açı. 

yayım Yayın kuruluşu tarafından üre-
tilen içeriğin bir yayın akış çizelge 
bağlı olarak karasal, uydu, kablo 
ve ağ ortamından televizyon ve 
radyo alıcılarına ya da bilgisayar-
lara ve mobil cihazlara ulaştırılma-
sı, broadcasting. 

yayım alanı Mevsim ile iklim koşulla-
rından bağımsız ve belirlenmiş alan 
şiddeti değerini koruyan yüzey.

yayımcı Sanat, edebiyat, müzik ala-
nındaki kitap, gazete, dergi, harita 
gibi basılı eserlerin editöryal çalış-
malarını yürüten; tasarım, basım, 
pazarlama ve tanıtım işlerini üstle-
nen tüzel kişilik.  

yayın Yayıncı kuruluşun yayın akış 
çizelgesinde yer alan; adı, yayın 
günü ve saati belli olan banttan ya 
da canlı gerçekleştirilen televizyon 
ve radyo yapımı. 

yayına çıkma mes. dili Yayıncı kuru-
luşun ürettiği görüntü ve ses sinya-
lini vericilere ya da yayını alıcıya 
taşıyacak sistemlere ulaştırması. 

yayına girmek 1. Canlı yayımlanan 
televizyon ve radyo programının 
jeneriğinin ardından stüdyoya bağ-
lanarak programa başlamak. 2. Ya-
yın akışına uygun olarak bant ya 
da canlı yayımlanan programın he-
men ardından başka bir programı 
yayımlamaya başlamak.  

yayın ağı Televizyon ve radyo yayın-
larının gerçekleştirildiği karasal, 
uydu ve kablo yayını alt yapısında-
ki devamlılık stüdyosu, verici, ak-
tarıcı, uplink, anten gibi sinyal ve 
veri ileten cihaz, teknik donanım 
ve fiziki yapıların tamamı. 

yayın akışı Programların ad, süre, tür, 
yayın saati ve yayınlanacağı kanala 
ait bilgileri içeren günlük, haftalık 
ve aylık olarak hazırlanan çizelge.

yayın akışını değiştirme Televizyon 
ve radyo yayın kuruluşlarının daha 
önceden duyurduğu günlük, hafta-
lık ve aylık yayın akışında güncel 
gelişmeler, program iptali, yayın 
sarkması gibi nedenlerle değişiklik 
yapması, ilan ettiği programlar yeri-
ne farklı programları yayımlaması. 

yayın altyapı işletmecisi Yayın hiz-
meti iletim altyapısını kuran ve iş-
leten kuruluş.

yayın aracı İçerisinde portatif stüd-
yo donanımları bulunduran, yapım 
ve yayınların istenilen mekânlarda 
canlı ya da kayıt olarak gerçekleş-
mesini sağlayan araç.

yayına ver alt., mes. dili Karakter je-
neratöründe hazırlanan materyalin 
ya da resim masasında çıkışa ha-
zırlanan görüntünün yayına veril-
mesini sağlayan işlev, take.

yayına vermek Televizyon ve radyo-
da görüntü ile sesi stüdyo, naklen 
yayın aracı ya da devamlılık stüd-
yosu aracılığıyla vericiye ulaştır-
mak, çıkışa vermek.

yayın bandı (I) yap. Kurgusu biten 
televizyon ve radyo yapımının son 
hâlinin kayıtlı olduğu, yayında kul-
lanılmak üzere hazırlanan video 
kaset ya da ses bandı, yayın kaseti.
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yayın bandı (II) ver. t. Radyo ve tele-
vizyon yayınları için tahsis edilen 
ve çok sayıda kanalı kapsayan fre-
kans aralığı.

yayın boşluğu Radyo yayınında be-
lirli bir süre, genelde bir saniyeden 
daha uzun süreli sessizlik olması. 

yayıncı 1. Televizyon, radyo ve ağ 
ortamında yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası yayın hizmeti su-
nan özel ve tüzel kuruluş. 2. Tele-
vizyon, radyo ve ağ ortamında yer 
alan yapımların içeriğini hazırla-
yan ya da yayın hizmetini teknik 
olarak gerçekleştiren kişi. 

yayıncı kuruluş Yayın akışında yer 
alan haber ve yapımların bir kıs-
mını kendi üreten ya da diğer ku-
ruluşlardan satın aldığı yapımları 
şifreli ya da şifresiz biçimde kara-
sal, uydu, kablo ve ağ ortamından 
yayımlayan; yayının planlaması ve 
içeriğinden sorumlu olan televiz-
yon ve radyo kanalı.

yayıncı kuruluş logosu Yayıncı kuru-
luşların Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ve ilgili kurumlara tescil 
ettirdiği hizmet adı ile bu adın kı-
saltmasının grafiksel betimlemesi 
ya da sesli duyurusu.

yayıncılık anlayışı Yayın kuruluşları-
nın, program ve haber hazırlarken 
temel aldığı yaklaşım, öncelik ve 
duyarlılıkların tümü. 

yayıncılık ilkeleri Bir yayın kurulu-
şunun program ve haber hazırlar-
ken temel aldığı yaklaşım, yöntem, 
uygulama ve etik kuralların tümü.

yayın çizgisi Yayıncı kuruluşun ku-
rumsal kimliği ve yayın ilkeleri 
gibi önceliklere göre yapımların 
türü, seçilen konular, sunuş biçimi, 
teknik kalite gibi ögelerin standart-

larını belirleyen, bütün çalışanların 
benimsediği ve uyguladığı yazılı 
ve yazılı olmayan tavır ve biriki-
min tümü. 

yayından çıkmak Yayın akışına göre 
süresi biten ve canlı yayımlanmak-
ta olan programın kapanış anonsu-
nu yaparak yayını bitirmek.  

yayından kaldırma Televizyon ya da 
radyo programının teknik aksaklık, 
içerik sorunu, yasal zorunluluklar 
ya da düşük izlenme oranı ve izle-
yici tepkisi gibi nedenlerle yayıncı 
kuruluş tarafından yayın akışından 
çıkarılması ya da yapımına tama-
men son verilmesi.  

yayın devamlılık merkezi Ana ku-
manda, kanal devamlılık rejisi, 
web-mobil yayını ve uydu yer is-
tasyonu gibi doğrudan yayınla il-
gili birçok kısmın işletmesinin ve 
bakımının yapıldığı merkez. 

yayın dönemi Televizyon ve radyoda 
programların ilkbahar, yaz, sonba-
har ve kış mevsimlerine göre plan-
lanarak farklı içerik ve sunuşlarla 
yayınlandığı üçer aylık dönem.

yayın dönüşü mes. dili Televizyon ve 
radyo yayınıyla ilgili sorun olup 
olmadığının denetlenmesi amacıy-
la yayının sürekli izlendiği televiz-
yon ve radyo alıcısı, anten dönüşü. 

yayın formu Programın adı, türü, 
süresi, konusu, yayın saati, yayın 
kanalı gibi bilgilerinin yer aldığı; 
yapımcı, yetkili müdür ve denetçi-
nin imzasının bulunduğu standart 
form. 

yayın gecikmesi Yayın gün ve saati 
ilan edilen bir programın, kanalın 
yayın akışında değişiklik yapması 
ya da kendisinden önce canlı ya-
yımlanan spor karşılaşması ya da 
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tören gibi etkinliğin uzaması sonu-
cu gecikerek yayımlanması. 

yayın geciktirici Canlı yayınlarda, 
yayına yansıyabilecek istenmeyen 
sözleri önceden önleyebilmek için 
kullanılan, yayının dinleyiciye be-
lirli bir süre sonra ulaşmasını sağ-
layan cihaz. 

yayın geciktirme 1. Televizyon ve 
radyoda canlı yayın sırasında is-
tenmeyen görsel ve işitsel bir öge-
nin yayına ulaşmasını engellemek 
ya da teknik aksaklığın yayına 
yansımasını önlemek amacıyla 
kısa bir süreliğine geciktirilerek 
yayına verilmesi. 2. Ülkedeki saat 
dilimi farkı nedeniyle, ulusal öl-
çekteki bir programın aradaki saat 
farkı gözetilerek gecikmeli olarak 
yayımlanması. 

yayın grubu Radyo yayıncılığında, 
yayın yapılan stüdyoların tamamı-
na verilen ad.

yayın hayatına başlama Televizyon 
ya da radyo kanalının düzenli bir 
yayın akış çizelgesi ile kendisine 
tahsis edilen frekanstan resmî ola-
rak yayınına başlaması.

yayın hayatına son verme Düzenli 
bir yayın akış çizelgesi ile televiz-
yon ya da radyo yayını yapan kana-
lın resmî olarak yayınını sonlandır-
ması, yayın hayatını sonlandırma.  

yayın hayatını sonlandırma bk. ya-
yın hayatına son verme 

yayın hizmeti Yayın planlaması, 
içeriği ve sunuşu yayıncı kuru-
luşlar tarafından belirlenen; kara-
sal, uydu, kablo ve ağ aracılığıyla 
yapımları izleyiciye ücretli ya da 
ücretsiz ulaştırılan televizyon ve 
radyo yayıncılığı hizmeti.

yayın hizmeti iletim altyapısı Yayın 
hizmetlerinin karasal, uydu, kablo, 

ağ ortamı ve benzeri ortamlardan 
iletiminde kullanılan sistem ve te-
sislerin tümü. 

yayının ertelenmesi Teknik aksaklık 
ya da hazırlık aşamasındaki ge-
cikme yüzünden televizyon ya da 
radyo programı yayınının ileri bir 
tarihe alınması. 

yayının kesilmesi Devamlılık stüdyo-
su, vericiler, uydular ya da ağ orta-
mındaki teknik arıza ya da aksak-
lıklar yüzünden televizyon ya da 
radyo yayınının sürdürülememesi. 

yayın iletim hizmet bedeli Verici te-
sis ve işletim şirketlerinin yayıncı 
kuruluşlara sunduğu hizmet karşı-
lığında aldığı ücret.

yayın iletim şebekesi Farklı yayın 
istasyonlarında bulunan vericiler 
aracılığıyla gerçekleştirilen bir ya-
yın hizmetinin iletimi için kullanı-
lan teknik altyapı.

yayın iletim yetkisi Multipleks işlet-
mecisi kuruluşlar ile verici tesis ve 
işletim şirketlerine radyo, televiz-
yon ve isteğe bağlı yayın hizmet-
lerini iletebilmeleri için Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından 
verilen yetkilendirme belgesi.

yayın ilkeleri Yayın kuruluşlarının 
başta anayasa olmak üzere, ilgili 
yasalar ve mevzuat gereği uymak-
la zorunlu olduğu ilkelerle birlikte 
yayın kuruluşlarının kendilerinin 
temel aldığı yayıncılık değerleri-
nin tamamı. 

yayın istasyonu Yayın hizmetlerinin 
ulaşması hedeflenen yerleşim yer-
lerine iletilmesi amacıyla bir ya da 
daha çok sayıda anten, verici, alıcı 
ve diğer destek donanımından olu-
şan sistem ve tesis.

yayın kalıbı Programların türü, içe-
riği, süresi, hedef kitlesi ve kanal 
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kimliğine göre farklı gruplarda de-
ğerlendirildiği, genellikle bir yayın 
dönemi temel alınarak yapılan, bü-
tün programların türü, yayın günü 
ve saatinin belirtildiği periyodik 
plan, prototip. 

yayın kalitesi Profesyonel yayıncılık 
standartlarına uygun görüntü ve 
ses kalitesi.

yayın kanalı Yetkili kurullardan fre-
kans tahsisi alarak bir plana ve akı-
şa bağlı ve düzenli biçimde yayın-
larını gerçekleştiren televizyon ya 
da radyo kuruluşu.

yayın kapasitesi 1. Yayın kuruluşu-
nun sahip olduğu teknik altyapı ve 
donanımın tamamı. 2. Yayın kuru-
luşunun yayın çizgisinin ve ürettiği 
yapımların niteliği ve niceliği. 

yayın kapsama alanı Televizyon ve 
radyo yayınlarının sinyallerinin 
alıcı cihazlara ulaşabildiği alan. 

yayın kaseti bk. yayın bandı
yayın kesintisi Televizyon ve radyo 

yayınının teknik bir arıza ya da 
operatör hatası nedeniyle belli bir 
süre gerçekleştirilememesi. 

yayın konsolu bk. yayın masası
yayın koordinasyonu Canlı yayınlar-

da yayını ulaştıran ile yayıncı ku-
ruluş arasında iletişimin kurulma-
sı, teknik bilgilerin paylaşılması, 
yayın öncesi ve yayın sırasındaki 
gelişmelerin ve varsa teknik sorun-
ların değerlendirilmesini kapsayan 
sürecin tümü. 

yayın kuşağı Televizyon ve radyo 
programlarının farklı hedef kitle-
lere göre değişik tür, içerik ve su-
nuşla yayımlandığı; sabah, öğle, 
akşam ve gece gibi 24 saat içindeki 
zaman dilimleri, kuşak. 

yayın lisans bedeli Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu tarafından verilen 

yayın lisansı için yayın kuruluşun-
dan kamu adına alınan dönemlik 
ücret. 

yayın lisansı Yayıncı kuruluşlara, ka-
nun ve yönetmeliklerdeki şartlara 
sahip olduklarında karasal, uydu, 
kablo ve benzeri ortamlardan her 
türlü teknoloji ile yayın yapa-
bilmeleri için her bir yayın türü, 
tekniği ve ortamı için Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından 
ayrı ayrı olmak üzere verilen izin 
belgesi.

yayın masası Televizyon ve radyo 
yayıncılığında, yapım ve yayında 
kullanılan tüm görüntü ve seslerin 
bir arada kontrol edilebildiği ve 
yayına verildiği cihaz, yayın mik-
seri, teknik masa, yayın konsolu. 

yayın materyali Televizyon, radyo ve 
ağ ortamında yayımlanmak ama-
cıyla hazırlanan, hazırlatılan ya da 
satın alınan her türlü program ve 
program materyali.

yayın merkezi Canlı ya da kaydedil-
miş görüntü ve seslerin alınması, 
aktarılması ve yayımlanması için 
kurulan kalıcı ya da geçici çalışma 
ortamı.

yayın mikseri bk. yayın masası
yayın mühendisi Yayın devamlılık 

merkezinde ana kumanda ve iş-
letme bakım birimlerinde görevli 
mühendis.

yayın organı Televizyon, radyo ya da 
ağ ortamında yayın yapan kuruluş. 

yayın ortamı Televizyon ve radyoda 
görüntü, ses ve her türlü verinin 
iletildiği karasal, uydu, kablo ve ağ 
benzeri her türlü ortam.

yayın periyodu Televizyon ve rad-
yo programlarının saatlik, günlük, 
haftalık ve aylık gibi zaman dilim-
lerinde yayımlanma aralığı.
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yayın planı Yayıncı kuruluşların ilgili 
kanun ve mevzuat uyarınca yayın 
hizmetlerinin gün, saat ve süreleri-
ni belirtmek üzere hazırladığı ya-
yın akış düzeni.

yayın planlama Kanal kimliği, yayın 
politikası, izlenme oranları, hedef 
kitle, izleyici tercihleri ve güncel 
olaylar gibi etmenler dikkate alına-
rak yayımlanacak programların tür, 
süre, konu, adet, yayın periyoduna 
göre yayın gün ve saatinin günlük, 
haftalık, aylık ya da mevsimlik lis-
teler hâlinde belirlenmesi. 

yayın politikası Yayıncı kuruluşun 
kurumsal kimliğini, temel ilkele-
rini ve programcılık anlayışını be-
lirleyen; meslek birliklerine, ilgili 
yasalara ve uluslararası hukuka 
göre biçimlenen yazılı ve yazılı ol-
mayan kuralların tümü. 

yayın postası bk. yayın kanalı
yayın raporu Gerçekleşen televizyon 

ve radyo yayınıyla ilgili teknik du-
rumu, varsa aksaklıkları içeren ve 
yayın şefleri ya da sorumluları ta-
rafından hazırlanan belge.

yayın saati Televizyon ve radyo prog-
ramlarının yayınının gerçekleştiği 
zaman. 

yayın sarkması Özellikle canlı ya-
yımlanan spor karşılaşmaları ya 
da söz ve tartışma programlarının 
öngörülenden daha uzun sürede 
tamamlanması nedeniyle bir son-
raki programın gecikmeli olarak 
yayımlanması. 

yayın sistemi Görüntü ve ses sinyal-
lerinin yayın kuruluşu ve alıcı ara-
sında iletilmesini sağlayan PAL, 
SECAM ve NTSC gibi analog sis-
temler ya da HD formatlar.

yayın standardı Yayıncı kurulu-
şun sahip olduğu teknik altyapı  

aracılığıyla karasal, uydu, kablo 
ve ağ ortamları kullanarak alıcılara 
ulaştırdığı yayının teknik standardı. 

yayın stüdyosu Kanalın yayın masa-
sı, grafik ve logo üreteci gibi do-
nanımlarının bulunduğu ve yayın 
öncesi son sinyalin üretildiği yer.

yayın şefi Yayıncı kuruluşun belirle-
diği yayın akışının gerçekleşmesi 
için yayın birimini yöneten, gerek-
tiğinde yayın akışında değişiklik 
yapma yetkisine sahip kişi. 

yayın türü Televizyon ve radyo prog-
ramlarının naklen, canlı ya da 
banttan yayımlanma biçimi. 

yaylı eko 1. ses Bir ucundaki hopar-
lör benzeri verici sayesinde ses 
sinyalini mekanik harekete çevire-
rek bağlı olduğu yayı titreştiren ve 
diğer ucundaki alıcıyla da salınan 
yayın yarattığı derinlik etkisini al-
gılayan elektromekanik çınlama 
cihazı, spring reverb. 2. Yaylı eko 
cihazının ses özelliklerine benze-
tilerek oluşturulmuş sayısal efekt 
cihazlarında bulunan efekt türü. 

yazar 1. İletiyi kuran, metinleri oluş-
turan kişi, gönderici. 2. Televizyon 
ve radyo yapımlarında yer alan öz-
gün metni yazan kişi. 

yaz dizisi Genellikle yaz döneminde 
çekimi ve yayını gerçekleştirilen, 
ağırlıklı olarak eğlenceli aile ve 
aşk öykülerinin işlendiği, popüler 
oyuncuların rol aldığı, çekimleri 
ağırlıklı olarak tatil beldelerinde 
yapılan dizi.

yaz dönemi Kanalların içerik ve su-
nuşlarını popüler temalara ayırdı-
ğı, düşük maliyetli programların 
ekrana getirildiği, tekrar program-
larla yayın akışının desteklendiği, 
genellikle haziran ve ağustos ayları 
arasını kapsayan dönem.  
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yaz hiti Özellikle yaz döneminin ba-
şında piyasaya sunulan, radyo ve 
televizyonların yanı sıra yazlık 
eğlence mekânlarında sıklıkla çalı-
nan popüler şarkı.

yazı bandı bk. altyazı bandı
yazı işleri Haberlerin ve haber istih-

baratının toplandığı, düzenleme ve 
yazma işlemlerinin yapıldığı habe-
rin mutfağı olarak da tanımlanan 
haber servisi.

yazı işleri müdürü Yazı işleri servi-
sinin yöneticisi ve sorumlusu, edi-
törlük de yapan kişi. 

yazılı açıklama Kamuoyunu ilgilen-
diren konularda gerçek ve tüzel 
kişilerin yazılı olarak basınla pay-
laştığı bilgi.

yazılı basın Gazete ve dergi gibi süre-
li ve basılı yayın.

yazılı haber İçeriğinde yalnızca me-
tin bulunan, görsel ve işitsel öge-
nin yer almadığı haber türü. 

yazılım bil. t. Donanımların çalışması-
nı ve üzerinde işlemler yapılmasını 
sağlayan komut ve kodlar dizini, 
software.

yazılı medya Gazete, dergi ve İnter-
net medyası.

yazlık sinema bk. açık hava sineması
Y/C bk. S-video
YCbCr yay. t. YPbPr renk uzayından 

sayısal dönüşümle elde edilen ve 
sayısal ayrışık görüntü için kulla-
nılan renk kodlaması.

yedek çekim Alternatif kurguda kul-
lanma, tanıtım amaçlı yararlanma 
ya da başka bir yapımda yer verme 
düşüncesiyle televizyon ve sinema 
yapımlarının çekimleri sırasında 
fazladan çekilen görüntü. 

yedek kamera Tekrarlanması müm-
kün olmayan durumlarda ya da ana 
kameranın bir hareketi izleyeme-

mesi riskini ortadan kaldırmada 
kullanılan ve ana kameranın ya-
kınına konumlandırılan aynı planı 
aynı lens ve ölçekte çeken ikinci 
kamera.

yedekleme 1. bil. t. Verilerin kaybol-
ması ya da bir işlemin tamamlana-
maması olasılığına karşı yapılan 
kopyalama işlemi, back up. 2. arş. 
Farklı ortamlara kaydedilen görsel 
ve işitsel arşiv malzemesinin kay-
bolma, silinme ve fiziki bozulma 
risklerine karşın belirli aralıklarla 
kopyalanması. 

yedek teyp kütüphanesi bk. teyp  
kütüphanesi

Y ekseni Dikey eksen. 
yelek kuşanmak kam., mes. dili Stea-

dicam yeleğini giyerek çekim için 
gereken ayarları yapmak. 

yemek programı yap. Yemek yapımı 
hakkında bilgilendiren, iyi beslen-
me ve yemek kültürü konusunda 
eğiten, farklı bölge ya da ülkelerin 
mutfaklarını tanıtan, genellikle su-
nucu ve aşçı eşliğinde hazırlanan 
televizyon programı türü. 

yengeçleme kam., mes. dili Tekerlekli 
destek sistemi üzerindeki kamera 
ile yana doğru yapılan kayma ha-
reketi, crabbing.

yeniden çevrim Geçmiş dönemlerde 
çekilen ve izleyiciden ilgi gören 
filmin ya da dizinin aynı senaryoy-
la ya da yaşanılan döneme uyarla-
narak yeni bir oyuncu kadrosu ile 
tekrar çekilmesi.

yeniden gündeme gelme Gündem-
den düşen kişi, haber ya da olayın 
yeniden konuşulur ve habere konu 
olur duruma gelmesi. 

yeniden iletim Yayıncı kuruluş tara-
fından sunulan yayın hizmetinin ta-
mamı ya da büyük bir bölümünün 
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alınması ve eş zamanlı olarak deği-
şiklik yapılmadan iletilmesi.

yenilemek bil. t. Bir İnternet sayfası-
nı ya da üzerinde çalışılan yazılım 
ve programı kaldığı yerden yeniden 
yüklemek ya da çalıştırmak, refresh.

yeni medya Sayısal teknolojik geliş-
melerle birlikte ortaya çıkan yeni 
yayın ortamlarını ve araçlarını 
kullanan, kullanıcıların etkileşimli 
olarak yayınlara dâhil olabildiği, 
ağ aracılığıyla bilgisayarlar ve mo-
bil cihazlar üzerinden gerçekleşti-
rilen, zamandan ve mekândan ba-
ğımsız yapılabilen yayımcılık türü.

yeni medya okur yazarlığı Kullanı-
cıların yeni medya platformlarına 
erişme, yazılım ve uygulamaları 
kullanma, içerikleri değerlendirme 
ve kendisinin içerik üretme yetisi.

yeni medya proje yöneticisi Özgün 
hedef ve amaçlara ulaşmak için 
yeni medya ortamlarında yürütü-
len projelerin tasarım, planlama, 
uygulama ve denetim aşamalarını 
yürüten kişi. 

yeni medya tasarımcısı Ağ, mobil, 
akıllı televizyon gibi yeni medya 
alanlarında ve sayısal platformlar-
da yaratıcı ve yenilikçi tasarım ve 
uygulamalar gerçekleştiren kişi. 

yeni medya uzmanı Sosyal medya 
hesaplarının yönetilmesi, etkinlik-
lerin analizi ve raporlanmasının 
yanı sıra sayısal ortamda sunulan 
araçlara hâkim olan, sayısal ile-
tişim ve pazarlama stratejisinin 
oluşturulması ve uygulamasından 
sorumlu kişi. 

yeni medya yaratıcı yönetmeni Yeni 
medya alanında mobil, tablet, İn-
ternet televizyonu gibi ürünler ve 
hizmetlerle ilgili olarak yaratıcı 

ekiplere önderlik eden, yenilikçi 
girişimleri kurgulayan, başlatan ve 
yöneten kişi. 

yeni yayın dönemi Kanalların önemli 
programları kapsamlı tanıtımlar-
la birlikte yayımladığı, genellikle 
eylül ayının ilk haftası ile başlayan 
dönem. 

yeni yüz mes. dili Televizyon, sine-
ma, sahne sanatları ya da gösteri 
dünyasında yeni bir yapımda yer 
verilerek ön plana çıkartılan, yıldız 
olma potansiyeline sahip kişi.  

yeraltı sineması Sinemada klasik 
anlatı yapısına karşı çıkan ve film 
ortamının olanaklarını keşfetmeyi 
amaçlayan deneysel ya da öncü 
film türü, underground sinema. 

yerden yansıma ver. t. Elektroman-
yetik dalganın topraktan yansıya-
rak yön ve doğrultu değiştirmesi, 
ground reflection.

yerden yansıyan dalga ver. t. Yer-
den yansıyan ve alıcı antene ula-
şan elektromanyetik dalga, ground  
reflected wave.

yerel ağ bil. t. Yalnızca bir kuruluştaki 
bilgisayarları, yerel ve geniş alan 
ağlarını birbirine bağlayan, çoğun-
lukla TCP/IP tabanlı ağ, intranet. 

yerel alan ağı bil. t. Mesafe olarak 
yakın olan bilgisayarların birbirine 
bağlanmasıyla oluşan bilgisayar ağ 
tipi, LAN, local area network.

yerel döngü bil. t. Kullanıcı bilgi-
sayarı ya da donanımının fiziksel 
veya kablosuz bağlantı yaptığı 
yerel telefon santrali ya da düğüm 
noktası arasındaki bilgi gidiş geli-
şi, local loop.

yerel yayın En fazla bir ilin sınırları 
içine karasal ortamdan ulaştırılan 
yayın hizmeti.
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yer imleri bil. t. İnternet tarayıcıların-
da sık kullanılan web sayfalarının 
kaydedildiği yer, bookmark.

yerinden haber Kaza, yangın, doğal 
afet gibi ani olayların yaşandığı ya 
da gösteri, toplantı, spor karşılaş-
ması gibi programlı etkinliklerin 
gerçekleştiği yerden muhabirin ak-
tardığı haber.

yer işareti yön. Çekim sırasında 
oyuncunun setteki oyun yerleri-
ni kolayca bulabilmesi ve çekim 
ekibinin hareketi takip edebilmesi 
için kameranın göremeyeceği yer-
lere konulan küçük işaretler, actor 
marks. 

yerli film Yapım şirketi ya da yayıncı 
kuruluşun öz kaynakları ya da ken-
di ülkesinin kültür ve sanat kurum-
larının desteğiyle gerçekleştirilen, 
genellikle konusu, öyküsü, oyun-
cuları ve teknik ekibi o ülkeden 
olan, yurt dışından herhangi bir 
kurum ve kuruluştan mali kaynak 
almadan çekilen sinema filmi. 

yerli sinema Bir ülkedeki sinema 
sektöründe ülkenin kaynakları ile 
üretilen filmlerin tümü. 

yerli yapım Bir ülkenin kendi kamu 
hizmeti yayıncısı ya da yapım şir-
ketleri tarafından hazırlanan, yurt 
dışından herhangi bir kurum ve 
kuruluştan mali kaynak alınmadan 
gerçekleştirilen yapım. 

Yeşilçam 1. İstanbul’da yapımcılar, 
sektör temsilcileri ve film çalışan-
larının ağırlıklı olarak bulunduğu 
sokak. 2. Bir dönem Türk sinema-
sına verilen genel ad. 

yeşil ekran bk. yeşil perde
yeşil lamba Kameranın hazırlıkta ol-

ması durumunda yalnızca kame-
raman için vizörde görünen yeşil 
uyarı lambası, green light.

yeşil oda yap., mes. dili Konukların 
televizyon ya da radyo yayınına 
çıkmadan önce ağırlandığı, hazır-
lıkların son kez gözden geçirildiği 
dinlenme odası, green room.

yeşil perde yap. Televizyon ve sine-
ma yapımlarının kurgu aşamasında 
arka plana görüntü yerleştirmek 
amacıyla özel olarak planlanan, 
çekimlerin önünde gerçekleştiği 
yeşil renkli fon ve bu işleme veri-
len ad, green screen, yeşil ekran. 

yetersiz ışık Ortamda kamera ile gö-
rüntü almaya yetmeyecek kadar az 
miktarda bulunan doğal ya da ya-
pay ışık.

yetkilendirme bil. t. Resmi olarak 
kullanıcıya belirli uygulama, kay-
nak ve servislere erişim, onları kul-
lanma yetkisi verilmesi.

yıldız diyagramı ver. t. Sayısal yayın-
da modülasyon sembollerinin I-Q 
düzlemindeki yerleştirilme düzeni.

yıldız filtre kam. Görüntüdeki ışık 
kaynaklarının ya da parlak nokta-
ların yıldız biçiminde göründüğü 
efekt filtresi.

yıldız topolojisi bil. t. Sunucu, iş is-
tasyonu ve diğer çevre birimlerin-
den oluşan her bir terminalin anah-
tarlayıcılar yoluyla birbirlerine 
doğrudan bağlanması. 

y kablo ses Tek bir ses sinyalini kab-
lolar aracılığıyla pasif olarak ikiye 
bölerek çoğaltan kablo bağlantı 
türü.

yoğun gündem hab. Aynı zaman di-
limine denk gelen önemli birçok 
haberin oluşturduğu gündem.

yoğun metin yap., mes. dili Televiz-
yon ve radyo programında anlatı-
mın temel ögesi olan, konuya iliş-
kin fazla ve ayrıntılı bilgiler içeren, 
genellikle program boyunca ara 
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vermeksizin seslendirilerek sunu-
lan metin. 

yoğun metinli program yap. Anla-
tımın tamamen ya da ağırlıklı bi-
çimde metne dayalı olarak gerçek-
leştirildiği televizyon ya da radyo 
programı. 

yol ver. t. Sinyallerin gönderildiği ya 
da alındığı kanal.

yonga bk. işlemci
yorumcu 1. Müzik, dans, opera gibi 

eserleri seslendiren, çalgı çalan, 
dans eden, metni okuyan ya da 
oynayan kişi. 2. Televizyon ve 
radyo programlarında, siyaset ve 
ekonomi gibi özel alanlarda ya da 
spor karşılaşmalarında oyunu ya 
da durumu yorumlayan, konunun 
ayrıntılarına değinen, çıkarımlarda 
bulunan alanında uzman kişi. 

yöndeşme ile. Yayımcılık, teleko-
münikasyon, bilişim, film, müzik 
gibi farklı medya ve iletişim sek-
törlerinin teknolojik altyapılarının 
ortaklaşması, yakınlaşması ve ben-
zeşmesi sonucu, her türlü içeriğin 
bir platformdan diğerine aktarıla-
bilmesi durumu, yakınsama. 

yön düğmesi Kameranın netlik elci-
ğinin hareket yönünü değiştirerek 
netlik noktasını yakından uzağa 
ya da uzaktan yakına getirmek için 
kullanılan seçme düğmesi, reverse 
switch.

yöneltme ver. t. Yönlü bir antenin ya-
yımladığı sinyali istenilen doğrul-
tuda yoğunlaştırması.

yöneltmesiz anten ver. t. Yatay düz-
lemde her yöne eş yayın yapan ya 
da alan anten.

yönetim Televizyon ve sinema ya-
pımlarının çekiminde sanatsal ve 
teknik olarak izlenen yöntem, yak-

laşım ve süreçleri kapsayan çalış-
maların tümü. 

yönetim grubu Yönetmen, yönetmen 
yardımcıları, devamlılık yazmanı 
gibi kişilerden oluşan grup. 

yönetim masası bk. resim masası 
yönetim odası bk. reji odası
yönetmen 1. Televizyon ve sinema 

yapımlarının metin ya da senar-
yosunun yorumlanması, mekân ve 
oyuncu seçimi, yaratıcı kadrolar, 
set ekibi ve oyuncuların yönetimi, 
kurgu ve yapım sonrası işlemle-
rin tamamlanması, anlatım dili ve 
görsel bütünlüğünün oluşturulması 
süreçlerini yürüten kişi, director, 
rejisör. 2. Televizyon stüdyosu ya 
da dış mekânda canlı ya da bant 
kaydı yapılan programın çok ka-
meralı rejisini gerçekleştiren kişi.   

yönetmenin yorumu Yönetmenin 
film ya da belgesel hakkında duy-
gu ve düşüncesine yer verdiği ya 
da çekimler sırasında yaşanan-
ları görüntüler üzerine aktardığı, 
DVD’lerin menüsündeki seçenek-
ler bölümünde yer alan sesli ya da 
görüntülü açıklama. 

yönetmen kurgusu Filmin gösterime 
girdikten sonra, yönetmenin daha 
önce yer vermediği sahneleri ek-
lemesi ve kurguda yaptığı değişik-
liklerle ortaya çıkan yeni kopyası.

yönetmen vizörü Hangi odak uzak-
lığına sahip lens ve ölçekle çekim 
yapılacağına karar vermek için yö-
netmenin kullandığı ve üzerinde 
odak uzaklığı değerleri bulunan 
optik gereç. 

yönetmen yardımcısı Mekânların dü-
zenlenmesi, çekim setinin hazırlan-
ması, çekim takviminin oluşturul-
ması, oyuncu provalarının alınması 
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gibi aşamaları; kamera, ışık, ses ve 
sanat ekibinin eşgüdümünü yönet-
menin nezaretinde gerçekleştiren 
kişi. 

yönetsel alan bil. t. Tek yönetim bi-
rimi tarafından idare edilen ana 
sistemler, yönelticiler ve birbirine 
bağlı iletişim ağlarının bütünü, ad-
ministrative domain. 

yönlendirici (I) bil. t. İki ya da daha 
fazla ağ arasındaki bağlantıyı sağ-
layan, paketlerin bir ağdan diğer 
bir ağa belli bir adres ve yol üze-
rinden iletimini ayarlayan özel 
amaçlı donanım ve yazılım, router.

yönlendirici (II) ver. t. Yagi antenin-
de dipolün önüne paralel olarak 
belli aralıklarla dizilen pasif ele-
manlar, direktör. 

yönlendirici soru Haber kaynağından 
istenilen doğrultuda yanıt almayı 
amaçlayan, kaynağa sınırlandırıl-
mış seçenekler sunan soru.

yönlendirme ver. t. Antenin bazı doğ-
rultularda yaydığı enerjinin diğer 
doğrultulardan fazla olması.

yönlendirme halkası kam. Kamera 
pedestal tekerleklerinin hareket 
yönünü değiştirmeye yarayan, me-
kanik düzeneği kontrol eden, aynı 
zamanda pedestalin yükselip al-
çalmasını sağlayan tutma halkası, 
steering.

yönlü anten ver. t. Alışveriş özellikle-
ri belirli bir doğrultuda yoğunlaştı-
rılmış anten.

yönlü hüzme ver. t. Belli bir doğrul-
tuda yoğunlaştırılmış elektroman-
yetik dalga.

yönlü mikrofon mes. dili Ses alış di-
yagramı dar açılı olan mikrofon.

yöre müz. Bir halk müziği eserinin, 
usul, söz ve icra ediliş biçimi itiba-
rıyla ait olduğu bölge. 

YPbPr yay. t. RGB renk uzayından 
matris dönüşümü ile elde edilen, 
analog ayrışık görüntü için kulla-
nılan mutlak renk grubu.

Y’-sinyali bk. luma
Y-sinyali bk. parlaklık sinyali 
yukarı çevrinme Kameranın yukarı 

doğru yönlendirilmesiyle yapılan 
hareket, tilt up. 

yumurta kafesi ışık, mes. dili Her 
türlü yumuşak ışık kaynağı önünde 
kullanılan, ışığın yönlendirilmesi-
ne yardımcı olan üst üste binmiş 
çapraz şeritlerle karelere bölünmüş 
siyah metal kafes.

yumuşak beyaz geçişi Kamerayla çe-
kim sırasında farklı renk sıcaklığı-
na sahip başka bir ortama geçerken 
beyaz ayarı yapılmadan tek bir tuş 
yardımı ile bir renk sıcaklığı aya-
rından diğerine otomatik ve yumu-
şak biçimde geçilmesini sağlayan 
işlev, shockless white.

yumuşak ışık Işığın difüzyon filtre-
den geçerek ya da bir reflektörden 
dağılarak yansıması, softlight.

yumuşak kazanç geçişi kam. Işığın 
yetersiz olduğu durumlarda kame-
raya kazanç vermeyi ya da kazanç 
kademeleri arasında yumuşak ge-
çişi sağlayan işlev, shockless gain.

yumuşak kontrast filtresi kam. Ka-
mera lensinin önüne takılarak gö-
rüntünün kontrastını düşürürken 
ayrıntılarını azaltan filtre, soft 
contrast filter.

yumuşak netlik filtresi kam. Kamera 
lensinin önüne takılarak görüntü-
nün hatlarının keskinliğini azalta-
rak görüntüye hafif bir yumuşaklık 
veren, özellikle yüzdeki cilt kırı-
şıklıklarını ve istenmeyen unsur-
ları belirsizleştiren ya da anlatım 
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gereği rüya etkisi vermek için kul-
lanılan, değişik yoğunlukta olan 
cam filtre, soft focus filter.

yurthaber hab. TRT’de Ankara, İs-
tanbul ve İzmir dışındaki illerden 
gelen haber. 

YUV Görüntü sisteminde Y (parlak-
lık), U (mavi) ve V (kırmızı) renk 
bileşenlerinin oluşturduğu renk 
uzayı.

yuvarlak masa mes. dili Televizyon-
da konukların bir masa çevresinde 
karşılıklı konumda oturduğu söz 
ve tartışma programları için kulla-
nılan ifade.

yuvarlanır örtücü kam. Genellikle 
CMOS ve benzeri görüntü algıla-
yıcısına sahip dijital kameralarda 
kullanılan görüntü hücrelerini aynı 
anda değil, bir zaman dilimi içeri-
sinde tarayarak görüntüyü oluştu-
ran örtücü teknolojilerinden biri, 
rolling shutter.

yük ver. t. Bir hattan ya da yükselteç-
ten aldığı gücü akustik, elektro-
manyetik ve mekanik güce dönüş-
türen aygıt ya da devre.

yük empedansı ver. t. Bir kaynaktan 
güç alan düzenin empedansı. 

yükleme Bir bilgisayardaki dosyayı 
ağ üzerindeki başka bir bilgisa-
yar ya da sisteme aktarma işlemi,  
upload.

yüklenici yap. Televizyon ya da rad-
yo programına yayıncı kurum dı-
şından hizmet sağlayan ses ve saz 
sanatçısı, oyuncu, seslendiren, yö-
netmen, sanat yönetmeni gibi söz-
leşme ile geçici olarak görev yapan 
gerçek kişi. 

yüklenme süresi bil. t. Elektronik 
sistemde yazılımın donanıma yük-
lenerek işler hâle gelmesine kadar 
geçen süre. 

yüksek çözünürlüklü kopya Video, 
ses, resim gibi her türlü dosya for-
matındaki arşiv materyallerinin sı-
kıştırılmamış, en yüksek kalitedeki 
kopyası, koruma dosya formatı.

yüksek devir bozulması ses Pikap 
ya da teyp gibi cihazların okunma-
sı ya da kayıt sırasında mekaniz-
manın dönüş hızının standartların 
üzerine çıkarak artması yüzünden 
oluşan ses bozulması, flutter.

yüksek frekanslar Ses frekans spekt-
rumunda yaklaşık 5 kHz ile 20 kHz 
aralığındaki frekanslar. 

yüksek geçiren filtre ver. t. Alçak fre-
kansları keserek yüksek frekansla-
rı ileten filtre, high pass filter.

yüksek hızlı kamera Yavaşlatılmış 
gösterimde kullanılmak üzere stan-
dart kare sayısından fazla, istenilen 
hızda kayıt yapabilen profesyonel 
kamera, high speed camera, slow 
motion camera. 

yüksek kale arkası kamerası Futbol 
maçlarında kale arkasında tribü-
nün üst kısmına kurulan, sahadaki 
oyuncuların dağılımını daha anla-
şılır biçimde gösteren kamera.

yüksek kare çekim Kameralarda si-
nema için 24, televizyon için 25 
kare/saniye standart değerinden 
daha fazla sayıda kare ile yapılan 
çekim, over crank.

yükseklik sınırı Kamera destek siste-
mi mekanizmasının açılarak yük-
selebileceği en üst sınır. 

yüksek tanımlama bk. HD
yükselme Kamerayla zeminden yuka-

rı doğru gerçekleştirilen her türlü 
hareket. 

yükselme zamanı ver. t. Darbe şek-
lindeki sinyal genliğinin % 10’dan 
% 90’a yükselmesine kadar geçen 
süre.
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yükselteç 1. Bir kaynaktan beslenen 
ve giriş sinyalini yükselterek çı-
kışa veren güçlendirici, amplifi-
katör. 2. Müzik sistemlerinde CD 
çalar, mikrofon, pikap gibi kaynak 
cihazlardan çıkan ses sinyallerini 
güçlendirerek hoparlör seviyesine 
çıkaran cihaz.

yürütücü yapımcı  Televizyon, sine-
ma ya da sahne ve gösteri sanatla-
rında birden fazla yapımcının görev 
aldığı büyük yapımlarda ya da dizi 
programlarda proje seçimini ya-
pan, yapıma maddi katkı sağlayan 
ya da finans bulan, genel idari ve 
mali işleri yürüten, diğer yapımcı-
ların çalışmalarını denetleyen, bağ-
lı bulunduğu kuruma ya da tüzel 
kişiliğe karşı üst düzeyde sorumlu 
olan kişi, executive producer. 

yüz çekim yön. İnsan ya da hayvanın 
çenesi ve alnının bir kısmı dâhil 
edilerek yapılan çekim ölçeği.

yüzen reklam Ağ sayfası açıldığın-
da ortaya çıkan, kullanıcı sayfayı 
aşağı ya da yukarı kaydırdığında 
sayfayla birlikte hareket eden, üze-
rinde kapat simgesinin bulunması 
zorunlu olan reklam türü.

yüzer oda ses Dış ortamdan içeri gü-
rültü girmesini engellemek ama-
cıyla aralarında ses izolasyon pa-
nelleri yerleştirilen ve kapalı bir 
mekânda “Oda içinde oda” tekniği 
ile kurulan ses kayıt odası, floating 
room. 

yüzer pencere Çerçeve taşması olan 
çifteli üç boyutlu görüntülerin sağ 
ve sol karelerini birbirine uyumlu 
duruma getirmek için yapım son-
rası aşamada kırpma maskesi kul-
lanılarak oluşturulan görüntü, floa-
ting window.

yüzey dalgası ver. t. Yeryüzünü yala-
yarak alıcı antene ulaşan elektro-
manyetik dalga.

yüzey mikrofonu Ses kaynağından 
doğrudan gelen ile yansıyan ses 
arasındaki faz girişimini engelle-
yerek algılayabilen, piano, masa 
gibi yüzeylere yapıştırılarak kul-
lanılan mikrofon türü, boundary 
mikrofon, pressure zone microp-
hone, PZM. 

yüzey parlaklığı ışık Bir yüzeyin do-
kusuna bağlı olarak ışığı yansıtma 
özelliği.

yüz makyajı Yüz ve boyun bölgesine 
uygulanan makyaj türü. 

yüzün düşmesi mes. dili Oyuncu, su-
nucu, spiker ya da kamera önün-
deki kişinin çekim süresi uzadıkça 
yorgunluğunun artması sonucu yüz 
ifadesinin değişmesi ve fiziksel de-
ğişimin belirgin biçimde yüzüne 
yansıması, suratın düşmesi. 

yüzün eskimesi mes. dili Ekranda çok 
fazla görünen bir kişinin ya da ünlü 
bir sanatçının yüzünün izleyiciye 
çok tanıdık ve sıradan gelmesi; ki-
şinin izleyici üzerindeki cazibesini 
ve etkisini zamanla yitirmesi.

yüz yüze söyleşi Habere konu olan 
kişi ya da olay hakkında bilgi vere-
cek kişiyle karşılıklı yapılan ve en 
çok tercih edilen röportaj türü. 
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zamana direnen film Konusu, oyun-
culuğu, müziği, anlatım dili ve 
görsel kalitesi gibi ögeler dolasıy-
la uzun yıllar boyunca gündemde 
kalan, izleyicinin gözünde değerini 
yitirmeyen film. 

zaman aşımı bil. t. Bilgisayarda her-
hangi bir istemin işlemde kalma 
süresini aşarak çalışmasını durdur-
ması. 

zaman atlamalı çekim kam. Gün ba-
tımı, bulut hareketi, çiçek açması, 
bina yapımı gibi yavaş gelişen sü-
reçlerin hızlandırılmış görüntüsü-
nü elde etmek için zaman ayarlı 
kamera ile saniye, dakika, saat gibi 
zaman dilimlerinde istenildiği gibi 
tek kare yapılan çekim, timelapse.

zaman ayarlı kamera kam. Daha az 
bant ve film kullanmak ya da kartta 
daha az yer kaplamak amacıyla bir 
çiçeğin açması, bulutların akması, 
güneşin batması gibi çok uzun sü-
ren bir eylemi ayarlanan sürelerle 
aralıklı kaydeden kamera, timelap-
se kamera.  

zaman bölmeli çoğullama ver. t. Bir-
den fazla kaynak bilgisinin sıralı 
olarak aynı iletim ortamında bir-
den çok yere gönderilmesi. 

zaman bölmeli çoklama yay. t. ISDN 
ve telefon servis ağında olduğu 
gibi birden fazla sinyalin farklı 

zamanlarda tek bir hat üzerinden 
gönderilmesinde kullanılan teknik, 
TDM, time division multiplex.

zaman çizelgesi 1. kur. Sayısal video 
kurgu sistemlerinde kurgunun ya-
pıldığı zaman çizelgesiyle oluştu-
rulan çalışma alanı, time line. 2. 
Yatayda zamanın dikeyde ise plan, 
görüntü, ses ya da işlenecek diğer 
verilerin gösterildiği çizelge. 

zaman çoğullamalı iletim ver. t. 
Farklı sinyaller için farklı zaman 
aralıkları kullanılarak iki ya da 
daha fazla sinyalin tek bir kanal 
üzerinden iletilmesi.

zaman göstergesi Kamera gösterge 
panelleri ve vizörlerinde bulunan, 
kayıt ve okumanın süresi ve sonu 
ile ilgili uyarıları içeren zaman bil-
gisi, time indicator.

zaman kaydırmalı kayıt Ev tipi alı-
cılarda bir kanalın zaman program-
lı ya da doğrudan kaydedilmesi ve 
kayıt sırasında aynı zamanda süre 
atlatmalı izleme yapılması işlemi.

zaman kodu yay. t. Görüntü kayıt 
cihazlarında bir zamanlayıcı tara-
fından kurallı aralıklarla üretilen 
“saat: dakika: saniye: kare” biçi-
mindeki nümerik kodlarla kayde-
dilen elektronik zaman bilgisi, TC, 
time code. 

zamanlama ayarı Elektronik sistem-
lerde çeşitli parametrelerde birin-
den diğerine geçiş sürelerinin ayarı. 

zamanlayıcı 1. Önceden ayarlanmış 
olan zamandan geriye doğru sayım 
yaparak sıfırlama yapan elektronik 
donanım, timer. 2. Deklanşöre ba-
sıldıktan sonra önceden ayarlanan 
bir sürenin sonunda fotoğraf maki-
nesinin kendi kendine çekim yap-
masını sağlayan özellik, self timer. 
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zaman tabanı yay. t. CRT ekranda 
tarama devresi tarafından sürülen 
elektron ışınının oluşturduğu yatay 
satır.

zapping bk. geçgeç
zararlı içerik Televizyon ve radyoda 

çocuk ve gençlerin fiziksel, zihin-
sel ya da ahlaki gelişimini olumsuz 
etkileyebilecek türdeki her türlü 
görüntü, ses, söz, davranış gibi öge. 

zarf ver. t. Taşıyıcıyı da içeren genlik 
modülasyonlu sinyalin dalga şekli.

zayıflama 1. ver. t. Saçılma, yutulma 
ya da dağılma nedeniyle bir fiziksel 
büyüklüğün miktarında, şiddetinde 
ya da genliğindeki azalma. 2. Kay-
naktan çıkan bir elektromanyetik 
dalganın kaynaktan uzaklaştıkça 
uğradığı güç kaybı ya da şiddet 
azalması, attenuation. 

zayıflatıcı Üzerinden geçen sinyalde 
bozulmaya neden olmadan, isteni-
len zayıflatmayı yapan devre ya da 
cihaz, attenuator.

zayıflatma Bir sinyalin düzeyini düşür-
mek için devre ya da devre elema-
nıyla yapılan uygulama, attenuation. 

zayıf pozlama bk. düşük pozlama  
zebra Kamera vizöründe aşırı poz-

lanan bölgeyi istenilen referans 
zebra değerlerine göre kısa aralıklı 
kayan çizgiler biçiminde gösteren, 
diyafram açıklık değerinin fazla 
olduğunu vurgulayan uyarı. 

Z ekseni Derinlik ekseni. 
zemin ver. t. İletkenliği yapısına ve 

frekansa bağlı olan elektromanye-
tik dalgaların yayıldığı ortam. 

zenci ışık, mes. dili Işık ayağı üzerine 
kafa, klips ya da maşa yardımıy-
la sabitlenen, genelde kare ya da 
dikdörtgen çerçeve içindeki siyah 
kumaştan oluşan; ışığı önlemek, 
yönlendirmek ya da şiddetini den-

gelemek amacıyla yararlanılan 
aparat için ışık ekibinin kullandığı 
sözlü ifade. 

zenginleştirilmiş gerçeklik yen. m. 
Mobil cihaz kamerasıyla alınan 
gerçek görüntülerle bir uygulama 
içinden ya da veri tabanı üzerin-
den gelen sanal içeriklerin üst üste 
bindirilmesiyle oluşan görüntü ve 
bilgilerin cihaz ekranından kulla-
nıcıya eş zamanlı sunulması, aug-
mented reality.

zeplin ses Rüzgâr, yağmur gibi dış 
etkenlerden mikrofonu koruyup 
uygun biçimde ses alınabilmesini 
sağlayan, biçimi zepline benzeyen 
mikrofon koruma kabı.

zero parallax bk. sıfır paralaks 
zero set memory bk. sıfır hafızası 
Z Filmi Genellikle kısa sürede, özen 

gösterilmeden ve az bütçeyle çeki-
len, Amerikan sinemasında Z har-
fiyle sınıflandırılan film türü.

ziyaretçi yen. m. Bir İnternet sitesi-
ni üye olmadan ziyaret eden kişi,  
guest.

zoom Görüntünün optik olarak yaklaş-
tırılması ve uzaklaştırılması için ka-
mera lenslerinde odak uzaklığının 
azaltılması ya da artırılması, zum. 

zoom açılmak bk. zoom çıkmak 
zoom aralığı kam. Lenslerin zoom 

gücünü ifade eden, odak uzaklığı-
nın en kısa ve en uzun olduğu ara-
lık, zoom range.

zoom cruise bk. zoom hız sınırı 
zoom curve bk. zoom eğrisi 
zoom çık mes. dili Kameramanın 

zoom çıkarak daha geniş bir ölçek 
oluşturması için kullanılan sözlü 
ifade.

zoom çıkmak mes. dili Kamera lens-
lerinde odak uzaklığını kısaltarak 
görüntülenen konudan optik ola-



Z

401

rak uzaklaşıp görüntüyü geniş plan 
yapmak, zoom açılmak, zoom out.

zoom çubuğu kam. Zoom ayarını elle 
yapmak için kullanılan kamera 
lensinin zoom halkası üzerinde bu-
lunan uzun pim.

zoom demand bk. zoom elciği
zoom eğrisi Kamerada lenslerle zoom 

yaparken odak uzaklığı ile zoom 
hızı ilişkisinin oluşturduğu grafik-
sel eğri, zoom curve. 

zoom eğrisi ayarı Kamera lenslerin-
de zoom yaparken odak uzaklığı 
ile zoom hızı ilişkisinin istenilen 
biçimde ayarlanmasını sağlayan 
özellik.

zoom elciği Lensteki zoom kontrolü-
nü uzaktan yapmak için kullanılan, 
genellikle kameranın pedestal ko-
luna takılan elektromekanik ak-
sam, zoom demand. 

zoom gir mes. dili Kameramanın 
zoom girerek daha dar bir ölçek 
oluşturması için kullanılan sözlü 
ifade.

zoom girmek mes. dili Kamera zoom 
lenslerinde odak uzaklığını artıra-
rak konuya optik olarak yaklaşıp 
görüntüyü büyütmek, zoom in. 

zoom hafızası Kamera zoom lensle-
rinde önceden ayarlanabilen gö-
rüntü çerçevesine yeniden dönül-
mesini sağlayan hafıza özelliği, 
zoom preset. 

zoom halkası Kamera zoom lensle-
ri üzerinde yer alan, ileri ve geri 
zoom yapabilmeyi sağlayan, üze-
rinde derecelendirilmiş odak uzak-
lığı değerlerinin bulunduğu halka. 

zoom hızı sabitleyici Video kamera 
lenslerinde önceden ayarlanmış sa-
bit bir hızda zoom yapabilme özel-
liği, auto cruising zoom.

zoom hız sınırı Kamera lenslerinde 
zoom hızının istenen bir değerde 
sınırlandırılmasını sağlayan özellik, 
zoom cruise.

zoom in bk. zoom girmek 
zoom kolu mes. dili Kameranın pe-

destal ya da üçayağında bulunan, 
zoom elciğinin üzerine takıldığı 
pedestal kolu. 

zoom konumu Kamera lenslerinde 
zoom hızının derecesini seçmeyi 
sağlayan konum. 

zoom lens Odak uzaklığının değişti-
rilebilir olması sayesinde görüntü-
nün optik olarak yaklaştırılması-
nı ve uzaklaştırılmasını sağlayan 
lens, değişken odaklı lens. 

zoom link Kamera vizöründeki görün-
tünün ayrıntı ve keskinliğini lensin 
zoom pozisyonuna göre değişti-
rebilen, genellikle en geniş açıda 
daha düşük ayrıntı görebilmek için 
kullanılan ayar. 

zoom motoru Kamera lenslerinde 
zoom hareketinin kesintisiz yapıla-
bilmesi için gerekli gücü sağlayan 
motor.

zoom out bk. zoom çıkmak 
zoom pedalı Kamera lensi üzerinde 

parmak baskısıyla zoom girip çık-
mak için kullanılan mekanik düze-
nek, zoom seesaw.

zoom preset bk. zoom hafızası 
zoom range bk. zoom aralığı
zoom sapması Üç boyutlu çekimler-

de kullanılan kamera çiftinin zoom 
hareketlerinin eşleşmemesi ya da 
farklı oranda olması nedeniyle iki 
kamera görüntüsünün birbirinden 
farklı ölçekte oluşması.

zoom seçme konumu Kamera lensle-
rinde zoom hareketinin elle ya da 
motor aracılığıyla uzaktan yapıla-
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bilmesi için seçilen konum, zoom 
select mode.

zoom seesaw bk. zoom pedalı 
zoom select mode bk. zoom seçme 

konumu 
zoom sınırı T kam. İngilizce tight söz-

cüğünün baş harfi ile ifade edilen, 
kamera zoom lenslerinde dar açı 
için belirlenen sınırlama noktası. 

zoom sınırı W kam. İngilizce wide 
sözcüğünün baş harfi ile ifade 
edilen, kamera zoom lenslerinde 
geniş açı için belirlenen sınırlama 
noktası. 

zoom yönü kam. Zoom elciğinde ya-
pılan parmak hareketinin yönünü 
belirleyerek zoom yönünü değişti-
ren anahtar.

Z track kam. Zoom lenslerin dar ve 
geniş açılarının istenilen oranda 
ayarlanarak sınırlanmasını sağla-
yan sistem.

zum bk. zoom 
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0 dBm 600 ohm empedansta 1mW 
gücü ifade eden, eski profesyonel 
sistemlerde referans alınan düzey.

0 dBu Herhangi bir empedansta 0,775 
V RMS gerilimi ifade eden, pro-
fesyonel ses sistemlerinde referans 
alınan düzey. 

0 dBV Herhangi bir empedansta 1 V 
RMS gerilimi ifade eden, yarı pro-
fesyonel sistemlerde referans alı-
nan düzey. 

1/3 kuralı bk. altın oran 
1/3 oktav 1. Frekans bandında oktav-

ların üçe bölündüğünü gösteren 
terim. 2. İnsanın herhangi bir fre-
kanstaki değişimi algılayabileceği 
frekans bandındaki en dar aralık 
olan 1/3 oktavlık alan. 

1/3 oktav grafik ekolayzer İnsanın 
herhangi bir frekanstaki değişimi 
algılayabileceği frekans bandında-
ki en dar aralık olan 1/3 oktavlık 
alanların filtrelerle bölündüğü, bu 
frekans değerlerinin genliklerinin 
ayarlanabildiği, profesyonel kulla-
nıma yönelik grafik ekolayzer türü.

16 mm film Genellikle televizyon 
programı ve haber çekimlerinde 
kullanılan, genişliği 16 mm olan ve 
standart 16, süper 16, ultra 16 gibi 
türleri bulunan film şeridi.

180 derece çizgisi bk. aks çizgisi
1K Sayısal sistemlerde kullanılan 

ikilik sayı tabanında bir kiloluk  

miktarı oluşturan 210 sayısına, baş-
ka bir deyişle 10 bitlik adresleme-
ye karşılık gelen 1024 değeri.

2D-3D image conversion bk. görüntü 
dönüşümü

2K çözünürlük Görüntüde en fazla 
2048 satır içeren çözünürlük.

3 CCD Profesyonel kameralarda kul-
lanılan, görüntü renklerinin dikroik 
prizma ve renk filtreleri aracılığıyla 
üç ana renge ayrıştırılarak üç ayrı 
CCD görüntü algılayıcısına yön-
lendirildiği renk oluşturma sistemi.

3 CMOS Profesyonel kameralarda 
kullanılan, görüntü renklerinin 
dikroik prizma ve renk filtreleri 
aracılığıyla üç ana renge ayrıştı-
rılarak üç ayrı CMOS görüntü al-
gılayıcısına yönlendirildiği renk 
oluşturma sistemi.

30 derece kuralı Sinema ve televiz-
yon yapımlarında, kurguda sıçra-
ma yaratmaması için çekim açıla-
rının en az 30 derece olması kuralı. 

33’lük plak bk. uzunçalar
35 mm eşdeğeri Kameralardaki gö-

rüntü algılayıcı boyutlarının de-
ğişik olması nedeniyle, lenslerin 
oluşturdukları farklı görüntü bü-
yüklüklerini değerlendirmek için 
35 mm film görüntü formatının re-
ferans alınıp kıyaslama ve eşleştir-
me yapılarak eşdeğerlilik oranları-
nın belirlenmesi.

35 mm film Genel olarak sinema sek-
töründe kullanılan, görüntü boyut-
ları 24 x 36 mm olan film şeridi.

35 mm lens adaptörü Lens ve gö-
rüntü algılayıcıları küçük olan 
kameralar için standart 35 mm 
lensleri kullanabilmek ya da video 
kameralarda film kamerası etkisi 
yaratabilmek amacıyla tasarlanan,  
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kamera ve lens arasına takılan op-
tik ve mekanik düzenekler.

3B Üç boyutlu sinema ve televizyon 
teknolojisinin Türkçe kısaltması. 

3B projeksiyon Çifteli üç boyutlu 
görüntüleri sinema perdesi ya da 
duvar gibi yüzeylere özel filtre sis-
temleriyle yansıtan cihaz.

3D İngilizce açılımı 3 dimensions 
olan, üç boyutlu teknoloji.

3D beam spliter rig bk. aynalı rig 
3D mirror rig bk. aynalı rig
3D rig bk. üç boyutlu rig 
3D shooting asist bk. üç boyutlu  

çekim yardımcısı
3G bk. 3. Nesil 
3. Nesil Mobil kullanıcılar için kablo-

suz telefon görüşmeleri, görüntü-
lü aramalar ve kablosuz hızlı veri 
aktarımı gibi geniş bantlı yüksek 
standartları barındıran, Uluslara-
rası Telekomünikasyon Birliği ta-
rafından belirlenen iletişim tekno-
lojisi için kullanılan ortak ad, 3G, 
3rd generation. 

3rd generation bk. 3. Nesil 
45’lik plak Dakikada 45 devir döne-

rek çalan, çoğunlukla her yüzünde 
bir şarkı olan, günümüzde single 
olarak adlandırılan, genellikle kü-
çük boyutlu plak. 

+48 V Kapasitif mikrofonların çalış-
ması için gerekli olan DC voltaj 
değeri. 

4G bk. 4. Nesil
4K çözünürlük Görüntüde en fazla 

4096 satır içeren çözünürlük.
4K TV bk. UHD TV
4. Nesil 3. Nesil iletişim teknolojisin-

den daha yüksek hızda veri, ses 
ve görüntü iletebilen, çok sayıda 
mobil uygulamayı ve çoklu ortamı 
destekleyen, kusursuz bağlantı ve 
yüksek hizmet kalitesini hedefleyen 

yeni teknoloji için kullanılan ortak 
ad, 4G, 4th generation. 

4th generation bk. 4. Nesil
70 mm film Geniş açılı görüntüye, 

yüksek renk ve çözünürlüğe sahip, 
65 milimetresi görüntü ve 5 mili-
metresi ses kanalı için kullanılan 
ve görüntü oranı 2.20:1 olan film 
şeridi. 

78’lik plak Dakikada 78 devir döne-
rek çalınan, bir yüzüne ortalama üç 
dakikalık kayıt yapılabilen plak. 

80 filtre Kamera ve ışık kaynakla-
rında kullanılan 3200 kelvin renk 
sıcaklığını 5600 kelvine dönüştür-
meyi sağlayan mavi renkli cam ya 
da jelatin renk düzeltme filtresi.

85 filtre Kamera ve ışık kaynakla-
rında kullanılan 5600 kelvin renk 
sıcaklığını 3200 kelvine dönüştür-
meyi sağlayan turuncu renkli cam 
ya da jelatin renk düzeltme filtresi.

8K çözünürlük Görüntüde en fazla 
8192 satır içeren çözünürlük.

8K TV bk. SHD TV 
8 mm film 1980’li yıllara kadar ama-

tör kullanıcılar için üretilen, geniş-
liği 8 mm olan ve standart 8, süper 
8 gibi türleri de bulunan film şeridi.
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A N K A R A , 2 0 2 0

Teknoloj�n�n bu hızının yanı sıra b�r toplumun benl�ğ�n� oluşturan d�l 

�se zaman �ç�nde b�r takım değ�ş�mlere maruz kalab�lmekted�r. İşte 

tam bu noktada TRT olarak büyük b�r sorumluluğa sah�p 

olduğumuzun b�l�nc�ndey�z Çünkü M�llet�m�z Türk�ye'n�n son 50 

yılındak� s�yas�, sosyal ve ekonom�k gel�şmeler�ne ve dönüm 

noktalarına TRT �le şah�tl�k etm�şt�r. Sadece Türk�ye'dek� gel�şmeler 

değ�l, belk� de son 50 yıllık �nsanlık tar�h�n�n Türk�ye perspekt�findek� 

hafızası TRT'de oluşmuş durumdadır. Bu hafıza kanaat�mce son 

derece öneml� ve d�kkatl�ce taşımamız gereken b�r emanett�r. Çünkü 

ferd� ve �çt�ma� olarak tekerrürden �baret hayatlar yaşarken, güçlü b�r 

hafızaya �ht�yaç duyulduğuna �nanıyorum. Toplumsal hafıza 

sayes�nde toplumsal k�ml�k kend�n� korur ve d�r� tutar. Bu hafızanın 

aktarılmasında �se yorumsuz, yalın ve tüm gerçekl�kler� olduğu g�b� 

yansıtan b�r d�l kullanmak büyük b�r önem arz etmekted�r.
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