
Mülteciolaraksesinizidünyayaduyurmakistermisiniz?

İngiltere’denHumanRightsSolidarityveAlmanya’danPeacefulActionsDernekleri20
HaziranDünyaMültecilergününüdeiçinealan14-20HaziranMültecilerHaftasınayönelik
birdiziortakfaaliyetkararıalarakmültecikonumundadünyanınfarklıyerlerinedağılan
insanlarınsesinidünyayaduyurmayıhedefliyor.

Avrupa’yaGöçEtmişHizmetinsanlarınınVideosuile“yükdeğilfırsatolmakistiyoruz”
mesajınıtüm dünyayaduyurabilmeadınanasılbirvideoçekilebilmesigerektiğiyönündeki
bilgilendirmeleraşağıdabelirtilmiştir.

MANTIK:Avrupa’yaGöçEtmişHizmetİnsanlarıVideosufaaliyetlerimizinortakmesajı
olanyükdeğilfırsatolmakistiyoruzmesajınıvermeküzereplanlandı.Biliyorsunuz
mültecilerlealakalıtemeleleştiriler,bunlarekonomikgöçmen,çalışmaz,entegreolmaz,
toplumakatkıdabulunmazlareleştirileri.Bunlarhaksızeleştirileramabuhaksızlığıbizim
göstermemizgerekiyor.

Haksızeleştirilerekarşıbunuüçşekildegöstereceğiz:
1.SonbeşyıliçindeTürkiye’dengöçetmekzorundakalmış,amahalihazırdameslek

edinmiş,dilöğrenmiş,hayataentegreolmuşhercinsiyetveyaşgrubundan
insanımızdankısavideolarlamesajvermeleri.

2.Bumesajıverirkenöğrendikleridili(İngilizce,Almanca,Fransızca,Flemenkçe....vb.)
veTürkçeveyaKürtçeyibirliktekullanarak,entegrasyonundilboyutunuzaten
hallettiklerinigöstermeleri.

3.Bumesajınsonunaidealleri,hayallerihakkındadabirşeylerekleyerekedinimleriyle
yetinmeyeceklerinigöstermeleri...

Bazıörneklerdenyolaçıkarakşunlarısöyleyebiliriz....(Bunlartamamenörnektir.)

1.KERİM BALCIVİDEOSU
“Merhaba.20yılgazetecilikveTürkiye’ninençoksatangazetesindeyöneticilik
yaptıktansonrabirgecedeişsizvevatansızkaldım.İngiltere’yegeldiğimdeİngilizce
biliyordum amabirİngilizgazetesindeçalışacakkadardeğil.TheGuardian
Foundation’unaçtığıbirkursakatılarakbiryılİngiltere’degazetecilikyapmayollarını
araştırdım.But,then,IrealizedthatthereweremoreunemployedEnglishjournalists
thantherewereinTurkey.Idecidedtostudylawandbecomealawyer.Icompleted
myconversioncoursethismonth.Itwilltakesometimetobecomearegistered
lawyer.InthemeantimeIam workingasacommunicationofficerandcontributing
tothewelfareofmynewcountry.”

2.ZEYNEPNURVİDEOSU
“Türkiye’deyöneticiasistanlığıyaparkenannebabam hakkındaaçılmışbirdavadan
dolayıişimdenveözgürlüğümdenoldum.Evraksızkaldım.Kaçakyollardan
yurtdışınaçıktım.İngiltere’yeulaştığımdahiçbirbirikimim kalmamıştı.Oturumumu
beklerkendevletinsağladığısosyalyardımlardanyararlandım.WhilewaitingI
learnedanewprofessionIwouldneverimagine.TodayIam workingasascrum
masterinaninternationalITcompany,andpayingmytax.Iam hopingtobein
muchbetterplacessoon.Iam tryingtocontributetothefightforhumanrightsall
aroundtheworld.”



Konuşmametinlerişuözellikleriiçermelidir:
1.Türkiye’devarolanbirhayatım vardı;elimdenalındı.Mülteciolmayıbenseçmedim.

Bubanadayatıldı.
2.Geldim,hiçbirimkanım yoktu,sosyalyardım aldım veyaalmadım,amavaktimiboşa

geçirmedim kendimiyetiştirdim,dilöğrendim,yenibirmeslekedindim veyaeski
mesleğimiburadayapmanınyollarınabaktım.

3.Bugünyenibirişim var,veyayakındaolacak,okuyorum veyabitirdim...İllaherşey
süperbaşarıolmakzorundadeğil,gayretdegüzel.

4.Mümkünsekatılınanbirsosyalproje,diyalogfaaliyeti,çocuklariçinbirgayret,
hastalariçin,yaşlılariçin,yalnızlariçinyapılanbirşeydendebahsedilebilir...Pekala
yaşlıbiriçocuklarınınasılyetiştirdiğinideanlatabilir...

5.Konuşmanınbirkısmınınanadilde,birkısmınınöğrenilendildeolmasınırica
ediyoruz.

NEYAPMALIYIZ?
HerAvrupaülkesindenbirveyaikivideoistiyoruz.
Videolarınengeç10Haziran2021akşamınakadarşuemailadresineiletilmesinirica
ediyoruz:akifyilmaz71@gmail.com GönderdiğinizvideonunTürkçeolmayankısmındane
söylediğinizinçevirisinitalepediyoruz.

Videonunteknikyönleriylealakalıaşağıdadetaylıbilgilendirmebulabilirsiniz:Bilgilendirme
içinAkifYılmazBey’eyazabilirsiniz.

A-NasılÇekim Yapılmalı

A-1ÇekimdenÖnce
A-2Kamera
A-3Ses
A-4Işık

B-NeÇekilecek

B-1Ülke
B-2Konuk
B-3Konu
B-4Hedeflenen-Beklenen

A-1ÇekimdenÖnce



A-1-1.Çekim korkusu-Heyecanı

Başlamadanönceşunubilin:Videokaydıyapanilksizdeğilsinizveilksiz
heyacanlanmıyorsunuz.Bu duygularıyaşayan çok insan varve bunun
üstesindengelerekekranlaraçıkıyorlar.Sizdeüstesindengelebilirsiniz.

Videoda rahatsızlık hissetmenin (heyecanlanma ya da kaygı)üstesinden
gelmeninilkadımı,bununsizinedenkorkuttuğunuanlamaktır.Korkunuzun
NeredenGeldiğiniAnlayın

Videodarahatsızlıkhissetmek,diğerbirkaçyaygınkorkunundoğalkesişimidir:
Kameradanutangaçlık,toplulukönündekonuşmakaygısıvenederlerkorkusu.

Bunları,pratikdeaşağıdakitavsiyelereuyarakaşmakmümkün:

*ÖncedenNeSöylemekİstediğiniziYazın-Bilin

Kendinizevideokaydınagirmedenönce,mesajınızınneolduğunubelirlemek
içinbirazzamanayırın.Anakonuşmanoktalarınızıplanlayın.Bazınotlaralın.
Muhakkak yazın. Tam konuşma metni hazırlayıp onu okumanızdan
bahsetmiyoruz.Böyleolmasın.

Şartlarneolursaolsun,nesöylemekistediğinibildiğizdebunlarıifadeetmek
herzamandahakolayolacaktır.

*KaydaGirmedenÖnceProvaYapın



Nesöylemekistediğinizianladıktansonrapratikyapın. Sonratekrarpratik
yapın.

Kamerakarşısındaolmaktanheyecanlanıyorsanız,konuşmametninizibirkaç
kezyüksekseslegözdengeçirmekhazırlanmanızayardımcıolacaktır.Hazırlık
kaygınızıazaltacaktır.

Tam ifadekonusundaendişelenmeyin.Satırlarıezberlemeyedeğil,mesajınızı
bilmeyeodaklanın.

Buaynızamanda,ekranınhemendışındaoturanbirkağıtparçasınıokuyanbir
robotgibisesçıkarmanızıdaengelleyecektir.Bu,videoçekerkennasılrahat
olunacağınıöğrenmedeönemlibiradımdır.

*PratikYapın

Esasçekimdenevvelbolmiktardadenemeçekimleriyapın.

Pratikyapmakherşeye(özelliklesiziheyecanlandıranşeylere)alışmanın
harikabiryoludur.Kamerakarşısındakonuşmayıgeliştirmeninharikabiryolu,
tekbirizleyiciyevideolarhazırlamaktır.Bueşinizarkadaşınızçocuğunuyada
sizirahathissettirecekherhangibiriolabilir.Kendinizirahathissettiğinizbir
aileüyesi,arkadaşveyaişarkadaşıseçin.Sizenazikbirşekildeyardımcıgeri
bildirim sağlamakiçinkiminenuygunolabileceğinekararverin.Ardından,
sadeceokişiilebirlikteçekimebaşlayın.



Videoda nasılrahatolunacağınıöğrenmekiçin internetten farklıvideolar
seyretmenizitavsiyeederiz.Kamerakarşısındaolmaksiziheyecanladırıyor
isebutipdestekleralmanızdadafaydavar.

*NeGiydiğinÖnemli

İçinderahatolduğunuzvekendinizigüvendehissetmenizisağlayacakşeyler
giyin.Siziseyredecekkitleninsizisiz
olarakgöreceğikıyafetlerseçin.

Mavikotpantolongiyerekgösterişlibir
etkinliğeçıkarkennasılhissedeceğinizi
düşünün. Muhtemelen biraz yersiz,
değil mi? "Doğru" kıyafeti giymek,
insanlarıçeşitlidurumlardadaharahat
ettirmeeğilimindedirvevideodafarklı
değildir.

Unutulmaması gereken birkaç ilgili
nokta:Düz renkleriyikayıtyapma eğilimindedir,bu nedenle mümkün
olduğundabunlarıseçin.Tamamenbeyazveyatamamensiyahkıyafetlerden
kaçının.Desenleredikkatedin;küçükçizgileriçerenler(ekosevebalıksırtı
desengibi)kameradatuhafgörünen(taramavedalgalanmagibi)birbozulma
efektioluşturabilir.

*KüçükHatalarİçinEndişelenmeyin

Hatayapmak,videoçekerkeninsanlarınençokendişelendiğişeylerdenbiridir,
ancakbazenhissettiğikadarkorkunçdeğildir.

Küçükhatalar,birveyaikikelimedetökezlemekgibi,dahainsanigörünmenizi
sağlarveaslındainsanlarınsizinanlattıklarınızadahaçokodaklanmasını
sağlar.Videolyaözgünlükvesamimiyet katar.

*MilyonÇekim Yapmayın

Birvideokaydıaldığınızdabeğenmediyseniz,"doğru"olanakadartekrartekrar
yapmayadevam gerektiğinidüşünebilirsiniz!



Birkaççekim yapmakkesinliklesorundeğil.İlkdenemeyiilkyaptığınızyemek
gibidüşünün.Onutamamençöpeatmaksorunolmaz.Tüm heyecanınızı
atmanızısağlayabilir,böylece birsonrakiçekiminiz için daha sakin ve
kendindeneminhissedersiniz.(Sonuçta,bunuzatenyaptınızvedünyanın
sonugelmedi,değilmi?)

Özellikle ilk defa çekim yapacak biriçin,birkaç çekim yapmak sürecin
tamamennormalbirparçasıdır.

Kaçınmakistediğinizşeybeş,10vehatta15çekim yapmaktır.Konuvideo
olduğundayapılanındüşmanımükemmelliktir.Bir-iki,belkiüçdefadeneyinve
eniyisiniseçin.

*
El

HareketleriniziKullanın

Daha önce bir merceğe bakıp "ELLERİMLE NE YAPABİLİRİM ?!"diye
düşündünüzmü?

Birarkadaşınızla en son ne zaman konuştuğunuzu düşünün.İnsanlarla
konuştuğunuzda yüzifadelerinizideğiştirirsiniz.Noktalarıvurgulamakiçin
ellerinizihareketettirin.Nedemekistediğiniiletmekiçinbedendilinikullanın.
Ve hepsinidüşünmeden yapın.Lens ile "gözteması"kurun,gülümseyin
(uygunsa)veelhareketlerinikullanın.Bueylemlerbiziinsanyapanşeyinbir
parçasıveizleyicilerinbizimlebağlantıkurmasınıkolaylaştırıyor.

A-2KAMERA

A-2-1KameraÇeşitleri:



Yapılacakçekim içintercihedilecekkameraminumum masrafileelde
edilebilecek en yüksek verimliolanlardır.Yelpazesioldukça geniş bir
tanımlama olduğunun farkındayım.Bu nedenle daha sipesifik birtercih

belirteceğim.Minimum 1080çözünürlüktekayıtalabilecek
birkameraolmasıyeterliolur.Buçözünürlükpiyasada
genelolarakHDolaraktanımlanır.Budeğerlerdeartıkçok
çeşitli cep telefonları olduğu için çekimler aşağıda
belirttiğimiz hususlara dikkat edilmek şartıyla cep
telefonlarıyladaçekim yapılabilirdiyebiliriz.

HD(1080)standartlardaçekim yapan handycam
dediğimizavuçiçikameralardaçekim içinkullanılabilir.Bu
kamerlardakiayarlarındabelirttiğimizhususlardaolması
durumundakabuledebilirz.

DSLR dediğimiz (aynalı-aynasız) objektifi
ayrılabilir,geneldefotoğrafçekimiiçinkullanılmak
içinüretilmişolmaklabirliktekalitelerininartması
sayesindevideoçekimlerideyapabilirolduklarıiçin
yine çekim standartlarına ayarlandığı sürece
kullanılabilir. Çekimlerimizin bu kameralarla
yapılması öncelikli tercihimiz olmakla birlikte
bunların pahalıolmasıve profesyonelkullanıcılar
gerektirdiği için hey yerde bu imkanları elde
etmemiz mümünmolmayabilir.Bu nedenle diğer
seçenekleridedeğerlendireceğiz.

Eldeedilmevekullanım kolaylığınedenleriyleceptelefonlarıyla(İOSve
Androidmobilcihazlar)yapılacakçekim standartlarıüzerindebirazdahafazla
duracağız.Diğerkameralarbustandartlarıdahakolaysunacağıiçinbenzer
şartlaronlariçindeotomatikolarakgeçerliolacaktır.

Telefonlarla çekim yapmanın bazızorlukları
vardır.Bataryasıhızlabitebilirvehafızasıçokçabuk
dolabilir.Tercih edilecek telofonun bu özelliklerine
dikkatetmekte fayda var.pratikbirçözüm olarak
kaydedilen görüntülerhızlıbirşekilde bilgisayara
aktarılıpçekimedevam edilebilir.

A-2-2KameraÇekim Açıları



*Ekrandabirkişiolacakvesadecebirkişininkonuşmasıkayıtaltına
alınacağıiçintekkameravetekaçıolmasıyeterliolacaktır.

*Telefoncihazıyereyataykonumdaçekim yapmalıdır.

*Kamerakişiningözhizasındaolmasıgerekmektedir.Kişiayaktayada
birkoltıktaotururdurumdaolabilir.Kameranınyerdenyüksekliğibuna

görebelirlenmelidir.

*Telefonunuzladijitalzoom yapmayın.
Yanikameranızlayakınlaştırmayapmayın.
Çerçeveyi belirlerken kameranın ve
tripodunyerinideğiştirerekyaklaşın.

 Telefon cihazınızın netlik ve
diyafram ayarlarını manuel
konumda kullanın. Ayarlarınızı
yaptıktan sonra sabitkaldığından

eminolun.Eğerayarlarotomatikdekalırsakonuşmacıhareketettiğinde
veortamdaışıkdeğişimlerioldukçagörüntüdeistenmeyendeğişiklikler
olabilir.

*Kameraaçımız;belplanolmasıgerekecekvekişiekranınortasında
(sağvesolkenarlaraeşituzaklıkta)duracak.Üstten“başboşluğu”
dediğimiz bir miktar boşluk bırakılacak şekilde kamera açısı
belirlenecektir. Kamerasabitolacak(birininelindeveyadüşebilecek
şekildebiryereyaslanmışolmayacak)Bununiçintripotkullanılması
istenecektir.

A-2-3KameraTeknikStandartları:
Kameraayarlarıçokkompleksgözükmeklebirliktegeneldestandart-
otomatikayarlarile de çokkaliteligörüntülerelde etmekmümün.
Temelolarak3konubaşlığınınayarıhakkındabilgivereceğizvegeri
kalanayarlarınstandartkonumdakalmasıyeterliolacaktır.

A-2-3-1 Çözünürlük.......................................Minimum 1080(HD)

A-2-3-2 Diyafram.............3200veya5600(beyazayarıotomatik)

A-2-3-3 Netlik...................... manuelve konuşmacının
yüzünde

A-2-3-4 FPS-Saniyedekifotoğrafsayısı.......... 30fps



A-2-3-5 Çerçeve…........................................... 16:9

A-2-3-1 Çözünürlük.......................................Minimum 1080(HD)

A-2-3-4 FPS-

Saniyedeki

fotoğraf

sayısı...........….30

fps



A-2-3-2 Diyafram.............
3200veya5600(beyaz
ayarıotomatik)

A-2-

3-5 Çerçeve…........................................... 16:9



ArkaPlan(fon)Hazırlığı

Buadım,arkaplanınızınsizin(veyaizleyicilerinizin)dikkatinidağıtmamasını

sağlamaklailgilidir.Kesinliklekonuşmacınınarkasıdüzduvaryadatekrenk

olmamalıdır.Konuşmacıböylebirduvardandekorilemesafeoluşturmalıve

mümkünseenaz2metrefondanmesafelikalmalıdır.

Amaçdüzenlibirarkapalan(fon)ileçekimidengelemekvegörselçekicilik
sağlamaya yardımcıolmak.(örneğinbirbitki,birkitaplık,güzelbiblo-vazo,
duvardakibirtablovs.)

Arkadakullanılacakobjelerinçokdikkatçekenvesayıcakalabalıkolmasından
kaçınmak gerektiğigibikonuşan kişiniarkasında dengelibiryerleşimde
bulunmasıönemlidir.



A-3Ses,VideoKadarÖnemlidir

Çekilenvideonuniyiolmasınıistiyorsakgörüntükadarenazsesindekaliteli

olmasıgerekiyor.Belkidedahakaliteliolmasıgerekiyor.Neyazıkki,çoğucep

telefonundakiyerleşikmikrofon(hepsideğilsede)hem düşükkalitelihem de

yanlışyerleştirilmiş.Özellikledışmekandavideoçekerkenkaydedilensesi

boğacakrüzgarvegereksizçevreselgürültüyüyakalamakçokyaygındır.Bunu

dahasonradüzenlemekneredeyseimkansızdır.Videonuzusessizbiryerde,

tercihen mümkün olduğunca iç

mekanda,dahaazortam gürültüsüile

çekmeniz önerilir. Bu nedenle,

mükemmel sese sahip olağanüstü

kalitelivideolar için,haricibir kayıt

cihazı veya en azından akıllı

telefonunuzla çalışacak bir yaka

mikrofon almalısınız. Harici bir

mikrofon kullanmak mümkün veya

pratik değilse, ses kaynağına

olabildiğince yakın durun ve sizden

başkabirseskaydağınıolmadığından

eminolun.(çalışanbirklima,vantilatör,gürültülübirbuzdolabıveyabaşkabir

eloktronikcihaz)Hattadışardangelebilecekgürültülütüm sesleriçintedbir

almanızgerekecek(dışardangeçenaraba-trafiksesi,seyyarsatıcıbağırması,

çocuklarınoyungürültüsüvs.)

Herhalukardasesisahipolduğunuzcihazla(telefonyadamikrofon)önceden

kaydedinvekontroledin.Seskalitesiuygunsaçekimebaşlayın.



A-4Işık:İyiBirAydınlatmaKaliteyiGetirir

Işıklandırma,filmdeeniyişekildegöründüğünüzühissetmeninbaşkabirkolay
yoludur.

Engüzelaydınlatmadüzveönebakandır.Bunuyapmanınkolaybiryolu,bir
pencereyebakacakşekildekurmakdaolabilir.Busizeoldukçadoğalbir
aydınlatma sağlamalıdır.Pencereden gelen aydınlık uygun olmayacaksa
(akşam yadakapalıbirhavadurumunda)yoksa,kameranınhemenarkasına
birlambaveyabenzeribirışıkkaynağıyerleştirin
Uygunaydınlatmanınakıllıtelefonkameralarıüzerindebüyüketkisivardır.
Çünkü daha küçük görüntü sensörleri ve lensleri vardır. Videonuzu
olabildiğinceiyiaydınlatılmışalanlardaçekmeyeçalışın.Bu,videonuzdaki
gereksizgölgelerdenvepürüzlüalanlardankaçınmanızayardımcıolacaktır.
Tersine,kamerayıdoğrudanparlakışıkkaynaklarınayöneltmemeyededikkat
etmelisiniz,bu da kullanılamayan aşırıpozlanmış görüntülere ve lens
parlamasınanedenolur.Aydınlatmasabitvesitabilolmalıdır;Çoğuakıllı
telefondakigörüntüsensörleri,aydınlatmadakiönemlideğişikliklereçokhızlı
tepkivermez.Mekandamevcutolanışıkhalavideonuzuçekmeniziçinyeterli
değilse,muhakkak hariciışık kullanmalısınız. Kameralarda olan dijital
aydınlanmadesteklerikesinliklekullanılmamalıdır.Işıkkazancıarttırıldıkça
görüntü kaybıyaşanacaktır.Işık değerleri3200 yada 5600 değerlerde
kullanılmalıdır.

Kameranızınhemenönünekoyacağınızbirled
ışıksizin yüzünüzü aydınlatmanıziçin yeterli
olacaktır.Arkaplandaoluşturduğunuzfonyada
dekoriçinde başka ışık kaynaklarına ihtiyaç
duyabilirsiniz.Birabajurveaplikhem ortama
ışıkverebileceğigibi hemdedekorvazifeside
görebilir.


