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Gözlemlediğim kadarıyla sektörümüzdeki genel yaklaşım 4K teknolojisinin büyük televizyon 
üreticilerinin baskısı ile tüketici piyasasında oluşturdukları biraz da suni talep karşısında 
sinema televizyon sektörünün 4K içerik üretme mecburiyetinde kaldığı ya da kalacağımız 
yönünde. Günümüz ekran büyüklükleri ve televizyon izleme mesafeleri düşünüldüğünde 4K 
çözünürlüğün bir getirisinin olduğunu söylemek pek de mümkün değil. 

 

 
TV Logic CEO’su Charlie Shin’in “HDR Beyond 1000nit” sunumundan alınmıştır 

 

Televizyon yayın standartlarını belirleyen üretici firmalar ve organizasyonlar belki de bu 
sebeple (ITU, BBC, Sony, LG gibi) UHD standartlarını belirlemelerinin hemen ardından HDR 
ve rec 2020 renk paletini de UHD standartlarına katma eğilimi içine girmişlerdir. Böylelikle 
insan gözünün, yani tüketicinin aslında o kadar da ihtiyacı olmayan bir standart yerine izleyici 
için ekran başındaki keyfi, izlediği görüntünün gerçeklik hissini arttıran anlamlı bir temel 
üzerine yeni yayın standartları oluşturulmaktadır. 
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TV Logic CEO’su Charlie Shin’in “HDR Beyond 1000nit” sunumundan alınmıştır 

 

Bence 4K artık sadece çözünürlükten ibaret bir standart değil, ilk adım 10bit, 10 F-stop 
dinamik aralıkta yayın. Dolby, Dolby Vision standardını sinema için yaklaşık 20 F-stop 
dinamik aralık, 1.000.000:1 kontrast, 12/14bit renk derinliği, rec2020 renk paleti olarak 
belirlemiş durumda. Evlerimizdeki ekranların da zaman içinde sinema standardına doğru 
gelişeceğini ekranların da büyüyerek 4K çözünürlüğü gerekli kılacağını düşünmek pek de 
hayal sayılmaz artık. 

 

 
TV Logic CEO’su Charlie Shin’in “HDR Beyond 1000nit” sunumundan alınmıştır 
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Bu gün bile var olan 4K içerik talebi yakın gelecekte sektörün olmazsa olmaz 
gerekliliklerinden biri olacaktır. Günümüzün önemli yapımlarını gelecekte de keyifle 
seyredilebilir kılmak istiyorsak 12bit çekim ve 4K çözünürlüğü kullanmamız yerinde olacaktır. 

Ülkemiz dünyada sinema televizyon sektörünün gelişmişliği, kendi pazarına hakimiyet ve dış 
pazarlara ihracat konularında kıskanılan bir yere ve başarıya sahiptir. Bu kuşkusuz 
yapımcıların cesareti, kendi ürünlerine sahip çıkma, yurtdışı paylardan zaman içinde yapımcı 
şirketlerin aldığı payın yükselmesi dolayısıyla oluşan artı değerin sektöre aracısız katkısının 
artması ve de en önemlisi yaptıkları işe tutkuyla bağlı olan sinema-dizi emekçilerinin tabiri 
caizse kan ter ve göz yaşları sayesinde olmuştur. Diyebiliriz ki endüstriyel üretimde Çin ne 
ise TV Draması alanında da Türkiye odur. Endüstrimizin 2000 yılı sonrası baş döndürücü bir 
hızla gelişmesinin yarattığı pek çok sorunu olmasına rağmen varılan nokta gurur vericidir. 
Ülkemizdeki üretim koşulları diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça serttir, süratli üretim 
olmazsa olmaz bir koşuldur. Üretim hızının yüksekliği ve maalesef üretimin asıl gücü olan 
çekim ve çekim sonrası teknik hizmetlere bütçelerden ayrılan payın komikliği (burada başka 
bir tabir kullanmak istemiyorum) doğal olarak sektörü bazı olanaklardan mahrum 
bırakmaktadır. Mahrum kaldığımız bu olanaklardan konumuzla alakalı olan bir tanesi de 
çekimlerde “RAW” formatları kullanamıyor olmamızdır. Bunun temel sebebi post prodüksiyon 
firmalarının aşırı düşük bütçelerle çalışmak zorunda kalmaları sonucu yatırımlarını minimum 
sevilerde tutmak zorunda kalmaları ve gereken makine parkına (işlemci gücü – kullanılan 
makine sayısı) yeterli yatırımı yapamamalarıdır. Hatta RAW çekmek için gereken extra Hard 
Disk miktarı bile yapımcıların nedense dünyasının kararmasına sebep olmaktadır. Kabaca 
tahminle sezonda bir başrol oyuncusuna ödenen paranın %2 ya da %3 üne denk gelecek 
maliyetler ile hem post prodüksiyon firmalarının hem de setteki hard disk ihtiyacının maliyeti 
karşılanabilir. Raw kullanımının önündeki tek sorun sadece maliyet değildir, hem setteki 
aktarma sorumlularının hem de post prodüksiyon şirketlerinin ellerindeki insan malzemesinin 
de eğitim seviyelerinin arttırılması da önem arzeden ayrı bir husustur. 

Bütün bu varsayımlar/bilgiler ışığında bir kanalın 4K yayına geçmesi için bana mantıklı gelen 
önemli başlıkları saymaya çalışalım: 

4K sadece bir çözünürlük standartı olmadığından (4K terimi tüketiciyi cezbeden 
bir kavram aslında gelen standart HDR, HFR ve rec2020 renk paleti), buna göre 
hedefler koymalı 10bit codecler yerine 12 bit codecleri 4:2:2 yerine de 4:4:4 renk 
kodlamasını tercih etmeliyiz. 

Mevcut üretim yapısı ve hızından dolayı en azından bir süre, belki de bir kaç yıl 
daha HD yayına devam edilebileceğini göz önüne alarak aynı anda 10bit 4:2:2 
ikinci kayıt olanağına sahip olmalıyız. 4K codec seçerken mevcut post 
prodüksiyon alt yapısını da düşünerek data büyüklüğü açısından daha 
ekonomik olanları kullanmayı değerlendirmeliyiz. 

Yukarıda saydığım öncelikler çerçevesinde seçeneklerimizi kamera modeli ve çekim 
formatları açısından değerlendirelim. Aşağıda incelediğimiz kameralar tek sensörlü ve sensör 
boyutları Super35 ya da daha büyük olan modellerdir. 
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Sony 4K 

4K ve üstü resolution ile kayıt yapabilen Sony marka kamera modellerinin başlıcaları 
arasında F65, F55, F5 ve FS7 sayılabilir. 

F65 

2. kayıt 3. parti aksesuarlarla mümkün (net bir çözüm yok, çözümün üretilmesi 
gerekiyor). Kağıt üstünde inanılmaz özelliklere sahip bir model (16 bit renk 
derinliği,mekanik + global shutter 8K sensör çözünürlüğü), maalesef onca özelliğine 
rağmen tartışmasız bir şekilde görüntü yönetmenlerinin ilk tercihi olamadı, sunduğu 
üstün özelliklere rağmen kullanışsız olması, problem çıkarması, iş akışı ve hantallığı 
şikayet konusu olmakta. 

F55 

Sony AXS-R5 harici kayıtçı ile çift kayıt mümkün. Kayıt formatları arasında Sony Raw 
dışında 4K olarak XAVC 4:2:2 10 bit kayıt yapabiliyor. 

FS7 ve FS7 Mark II 

xavc-i dci 4k kayıt yapabiliyor (4:2:2 10 bit), XDCA-FS7 extension unit + HXR-IFR5 
modülü ile AXS-R5 kayıtçı takmak mümkün, bu durumda ortaya F55 gibi bir kamera 
ortaya çıkıyor ve raw kayıt yapabiliyor. 

Sony’nin yeni kayıtçısı AXS-R7 ile kullanılabilen Sony’nin compressed raw formatları olan 16 
bitlik XOCN ST ve XOCN LT de aklımıza gelen seçeneklerden. Yalnız bunlar sıkıştırılmış 
sensör dataları olduğu için sonradan işlemek için yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar 
gerektirmekte ve yeni olmaları sebebiyle de henüz bazı yazılımlar tarafından tam anlamıyla 
desteklenmemektedirler. 

Venice 

24X36 mm full frame ebadında 6048 X 4032 resolution sensöre sahip bu model 4K ve 
üstü keskinliğe sahip formatlarda kayıt yapma olanağı veriyor. Venice ile ilgili daha 
detaylı bilgi  için 2018 Temmuz’unda yapılacağı bildirilen güncellemeyi bekliyorum.  

 

 

Red 

Red markasının bütün modelleri 4K ve üstü resolutionda kaydı desteklemektedir. Helium 8K, 
Weapon gibi son çıkardığı ürünlerde ProRes opsiyonu da sunulmaktadır, yalnız 4K ve üstü 
resolution elde etmek için raw formatta kayıt yapmak mecburidir. Her raw format gibi bu 
datalar da montaj, color gibi aşamalarda yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyarlar ve ayrıca 
ikincil kayıt, HDRX gibi özelliklerin kullanımı kayıt kompresyonunun yükseltilmesini zorunlu 
kılar. 
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Canon 

Canon’un RAW dışındaki 4K codecleri 10bit ten yüksek renk derinliğini desteklememektedir. 

 

 

Blackmagic Design 

Ursa ve Ursa Mini Pro modelleri 4.7K ya kadar çözünürlükleri destekler, çekim formatı RAW 
olmak zorundadır. 

Firma bu modellerde Arri Alexa sensörünün kalitesine ulaştığını ima etmektedir. Yaptığım ve 
izlediğim testler de bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Fiyat performans olarak oldukça etkileyici 
olan bu kameralarda ne yazık ki güvenilir bir 2. kayıt özelliği yoktur. 12 bitlik ProRes XQ 4:4:4 
kayıt olanağı olmasına rağmen bu codecle ulaşılabilen çözünürlük 4608x2592’dir . 

ProRes XQ codeğinin UHD çözünürlüğündeki data büyüklüğünün de Sony RAW a yakın 
olduğunu, o kadar da kullanışlı olmadığını da hatırlatmak isterim. 

 

 

Panasonic 

EVA 1 

Panasonic firmasının bu yıl satışa çıkarttığı bir model. 

Oldukça etkileyici özelliklere ve 5.7K bir sensöre sahip olmasına rağmen bu kamera 
ile kullanılabilen bütün codecler 10bit 4:2:2 dir. 

Nisan 2018 de gelen güncelleme ile ProRes Raw ve DNG raw kayıt harici 3. parti 
kayıtçılar ile mümkün hale gelmiştir. 

Varicam LT 

Varicam 35 in küçük versiyonu olarak değerlendirilse de bu modelin de çekim 
yapılabilen 4K codecleri 10bit 4:2:2 maalesef, kamera ayrıca proxy kayıt yapabiliyorsa 
da bu kaydı yalnızca MPEG-4 AVC/H.264 High Profile codeğinde yapıyor. 

3. parti kayıtçılar ile 4K ( Odyssey 7Q , Atomos Inferno vs ) DNG ve ProRes 12 bit 
raw kayıt mümkündür. 

Varicam 35 

Panasonic firmasının şu an itibariyle satışa sunduğu en gelişmiş model. Panasonic’in 
kendi codeğini kullanarak AVC-INTRA 4K 4:4:4 12bit kayıtlar yapmak mümkün. 
Kamera üstünde 2. hatta 3. kayıt yapmak mümkün, dosya isimleri ve time codecler 
bütün kayıtlarda aynı. Hard disk isimlerini ve dosya yollarını aynı tutarsanız (3. gün 
klasörü > sahne10alt klasörü >... gibi) online yapmak istediğinizde 2K kayıt yapılmış 
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hard diskleri söküp 4K kayıt yapılmış hard diskleri takıp direkt çıkış alabilirsiniz. 2. 
kaydı ACV-INTRA 2K 4:2:2 10 bit yapmak mümkün. Kendi yaptığım testlerde 
gördüğüm kadarıyla 2K codec üzerinde yaptığım renk düzenleme sonuçlarını 4K 
görüntülerde de yeniden renk düzenleme yapmaya gerek kalmadan bire bir alabilmek 
mümkün. 

 

 

Arri 

Arri Alexa LF 

Alexa serisinin son modeli olan LF modeli 36,70mmX30,96 boyutunda full frame 
sensöre sahiptir. Bu modelle 4448 X 3096 pixel boyutunda resolution elde etmek 
mümkün. 

Arri Alexa SXT 

Yaklaşık 3.5K (open gate modunda efektif maximum 3414 x 2198 pixel ) çözünürlükte 
bir sensöre sahip Alexa serisine ait 4096x2636 kayıt yapabilen bir modeldir , bu çıkışı 
da kamera içinde sensör datasını upres convert yaparak sağlamaktadır . Sensörün 
native çözünürlüğü 4K nın altında kaldığından Netflix ve onun yolunu izleyen yayın 
platformlarının standartlarına uyumlu değildir. 

Arri Alexa Mini 

Arri Alexa ailesinin pek çok modeli  gibi  3.5K sensörü kullanmaktadır , maximum 
kayıt çözünürlüğü yine upres convert ile UHD dir . Bu kamera da Netflix ve onun 
yolunu izleyen yayın platformlarının standartlarına uyumlu değildir. 
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Data Boyutları ve Uyumluluk 

Burada sözünü ettiğimiz kameraların kullandığı 12 bit ve üzeri codeclerin data büyüklüklerini 
ve diğer bilgileri (uyumluluk, kullanışlılık gibi) aşağıda açıklamaya çalışalım: 

NOT: Değerler 2 ayrı data hesaplama aplikasyonu (aja data calc ve data storage calculator) 
kullanılarak bulunmuştur, iki ayrı aplikasyon kullanılma sebebi de bütün çözünürlüklerin ve 
codeclerin aynı aplikasyonda bulunmamasıdır, yine de hangi codec hangisinden daha büyük 
kabaca bir fikir verebilir. 

 

Sony 

Sony 16 BIT RAW 886.90 GB/saat 16 BIT RAW 

Sony XAVC 4K 114.34 GB/saat 10 BIT 4:2:2 

 

Red 

Red 5K RAW 3:1 456.42 GB/saat 

Red 8K RAW 3:1 1.46 TB/saat 

 

Blackmagic Design 

CinemaDNG RAW 1.84TB/saat 

CinemaDNG RAW 3:1 648 GB/saat 

CinemaDNG RAW 4:1 486 GB/saat 

4K ProRes 4444 XQ 848.02 GB/saat 12 BIT 4:4:4 

 

Canon 

4K Canon RAW 868.70 GB/saat 

 

Panasonic 

4K AVC-INTRA 200 320 GB/saat 12 BIT 4:4:4 

2K AVC-INTRA 100 47.02 GB/saat 10 BIT 4:2:2 
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Yukarıdaki verileri kıyaslamak için bugün 2K çekimlerde yaygın olarak kullandığımız iki codec 
için de hesaplama ekliyorum: 

Arri 

2K ARRI ProRes XQ 4:4:4:4 225.83 GB/saat 

2K ARRI ProRes 4:4:4 148.87 GB/saat 

4K ARRI ProRes CINE 4:4:4 700 GB/saat 

4K ARRI ProRes XQ CINE 4:4:4:4 1050GB/saat 
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Faydalı bulduğum bazı tabloları da aşağıda bulabilirsiniz. 
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    XAVC-L HD  XAVC-I HD  XAVC-L 4K  XAVC-I 4K  XAVC-S 

Wrapper  MP4           

MXF           

Bit Depth  8bit           

10bit           

12bit  No cameras currently use XAVC 12-bit   

Frame Size  SD           

HD           

2K           

4K           

Color Sampling  4:2:0           

4:2:2           

4:4:4  No cameras currently use XAVC 4:4:4   

Framerates    up to 60p  up to 180p1  up to 60p  up to 60p  up to 120p 

Bitrates    up to 150mbps  up to 440mbps  up to 720mbps  up to 960mbps  up to 100mbps 

H.264 Profiles    Main Profile, High Profile, 
High 4:2:2 Profile, Level 4 
or more 

High 10 Intra Profile, High 
4:2:2 Intra Profile, Level 4 
or more 

High Profile, High 
4:2:2 Profile, Level 
4.2 or more 

High Profile, High 
4:2:2Intra Profile, 
Level 4.2 or more 

Main Profile, 
High Profile, 
Level 2.1 to 4.2 

Inter/Intraframe    LongGop  Intraframe  LongGop  Intraframe  LongGop 

Supporting Cameras 
(partial list) 

  PXW-X70 
PMW-400 
PMW-300 
PXW-Z100 

PMW-F5 
PMW-400 
PMW-300 
PXW-Z100 

PXW-FS7 
PMW-F5 
PXW-Z100 

PXW-FS7 
PMW-F5 
PXW-Z100 

A7s 
FDR-AX1 
DSC-RX100vIII 
FDR-X1000V 
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