HAKKIMIZDA
Recordman 2009 yılında İstanbul Beyoğlu 'nda Umut Çılgın ve Utku Çılgın ortaklığında
kurulmuştur.Müzik kayıt ve seslendirme stüdyosu olarak kurulan Recordman 2009 dan bu yana
Albüm kayıtları, Mix&Mastering, Klip Çekimi, Dizi, Film Müzikleri, Jingle ve Reklam Müzikleri, Dublaj
ve Seslendirme alanlarındaki birçok çalışmaya imza atmıştır.Gelişen teknolojiyi daima takip eden
Recordman, kendisine has oluşturduğu ses işleme ve sound oluşturma anlayışıyla profesyonel ve
amatör tüm müzisyenlerin ilk tercihleri arasında yerini alırken, projelere gösterdiği ciddiyet ve özen
sayesinde de, sektöründe lider birçok Kurumsal firmanın gözdesi olmuştur.Modern müzik ve sound
anlayışını herkese duyurmak isteyen Recordman 2013 yılında bir adım daha atarak Müzik Yapımcısı
olmuş ve hizmetleri arasına Müzik Yapım Dağıtım Pazarlama gibi faaliyetleride eklemiştir

STÜDYOLAR
(STÜDYO A) LIVE ROOM
25 m2 olan stüdyomuz, bütün frekans bantlarında izolasyon sağlamak amaçlı, mevcut odanın
içerisine yapılan ve tabandan sadece belirli noktalardan, duvar ya da tavanla da hiçbir temesı
olmadan ''oda içerisinde oda'' mantığıyla, yüzer oda izolasyon sistemiyle Betoncular İnşaat firması
tarafından yapılmıştır.Kayıt ve provalarda seslerin birbirine karışmasını, yanlış ve farklı duyulmalarını
engellemek için oda akustik düzenlemesi yapılmıştır.Klimalı olan stüdyomuzda, çalışan müzisyenlerin
müziklerindeki modu oda içerisinde daha etkili bir biçimde yaşayabilmelerini sağlama amaçlı farklı
aydınlatma ve ışık sistemleri organize edilmiştir.Loştan aydınlığa ışık ambiyansları yakalayabilmek için;
led, duvar aplikleri ve spot ışıkları olmak üzere 3 farklı ışık modu bulunmaktadır.Dördüncü bir ışık
modu ise, Live Mode olarak adlandırdığımız, müzisyenlerde sahnede çalıyormuş hissi uyandıran,
prova ve kayıtlara renk katacak sahne ışıkları, flaşörler ve sis makinasından oluşan sistem de hizmete
sunulmuştur.Stüdyomuz her zaman düzenli ve temiz çalışma ortamıyla, rutin olarak bakımları yapılan,
zaman içerisinde değiştirilen, geliştirilen ve yenilenen enstrüman ve ekipmanlarıyla profesyönel ya da
amatör tüm müzisyenlerin kullanımına sunulmuştur.Stüdyo ile kontrol odası arasındaki iletişim
kameralar aracılığıyla sağlanmaktadır.Ayrıca stüdyo içerisinde dublaj ve seslendirmelerde kullanılmak
üzere kontrol odası ile bağlantlı bir monitör sistemi de mevcuttur.

Bekleme Odası
Misafirlerimizin çalışmalarından önce, sonra ya da molalarında bekleyebilecekleri, ücretsiz su ve
sıcak‐soğuk içecek ikramlarımızdan faydalanabilecekleri rahat ve konforlu bir bekleme ve dinlenme
alanıdır.Aynı zamanda misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri için TV yayını da bekleme odasında
mevcuttur.Sigara içilebilir alanlarımız da bulunmaktadır.

(STÜDYO B) CONTROL ROOM
15 m2 olan stüdyomuz, odanın boyutlarına, şekline ve çeperlerinin yapısına bağlı olarak yapılan
hesaplamalarla, kaynaktan çıkan sesin kulağa mümkün olabildiğince doğru olarak gelmesini sağlamak
amaçlı akustik düzenlemeye tabi tutulmuştur.Duvar, tavan ve köşe panelleri ile akustik düzenlemesi
yapılmıştır.Böylece kayıt, mix, mastering ya da aranjmanlarda meydana gelebilecek duyum
problemleri ortadan kaldırılmıştır.48 kanal analog kayıt masası, lambalı preanfi ve dinamik ses
işlemcileri, alternatif referans monitörleri, lisanslı yazılımlar ve eklentileri, geniş mikrofon seçenekleri,
1.sınıf kablolaması ve çok sayıda özel ekipmanlarıyla stüdyomuz tüm müzisyen, ses mühendisi,
prodüktör ve aranjörlerin kullanımına sunulmuştur.

MİX‐MASTERİNG
MİX
Kayıtları yapılmış enstrümanların, vokallerin ve bilgisayar desteği ile üretilmiş ya da eklenmiş tüm
elektronik veya dijital sesin;hepsinin kendi içerisindeki ses seviyesinin ayarlanarak, tonal
karakterlerinin kullanılan birçok analog ya da dijital efekt arabirimi ile renklendirilip 2 kanala
indirgenmesi MİX olarak adlandırılır.
İyi bir Mix için;
*Enstrümanların kayıtlarının stüdyo ortamında düzgün(doğru frekans aralıklarında ve olması gereken
sinyal gücünde alınması), enstrümanistlerin çalımlarının doğru olması gereklidir.
* Vokal kayıtlarında özellikle detone ve sürtonelere dikkat edilmesi, yalıtımı ve akustik düzenlemesi
yapılmış bir ortamda kaydedilmesi(stüdyo ortamı dışında yapılan vokal kayıtlarındaki normalde
duyulmayan geri plan seslerinin mixte yapılacak olan işlemlerle beraber ortaya çıkması ve kaydı
bozması)
*Kaydedilen ses dosyalarının en az 24 Bit 44.1 Khz formatında olması gerekmektedir.(44‐192 Khz )
Mix bir müzik eserinin prodüksiyonu sürecindeki en önemli işlemlerden birisidir.Sanatçıların
kendilerine özgü soundlarının oluşturulduğu aşama mix aşamasıdır.Bundan dolayı yine kayıtta da
olduğu gibi mix işleminin ölçümleri yapılmış akustik düzenlemeye sahip, doğru duyuma ulaşılmış,
yeterli teknik ekipmanlara sahip bir mix odasında, mix&mastering mühendisi tarafından yapılması
gerekmektedir.

MASTERİNG
Bir albümün basımından önceki son aşama olan Mastering, albümü oluşturan parçaların endüstri
standartlarına uygun, kendi aralarındaki volume dengelerinin yapılması ve tonal farklılıklarının
giderilmesi işlemidir.
Müzik prodüsiyonunun en önemli aşamalarından olan Mastering işleminin yine mix aşamasında
olduğu gibi;akustik düzenlemesi yapılmış, doğru bir duyuma ulaşılmış ve teknik açıdan yeterli
ekipmanlara sahip profesyönel bir mastering odasında ;mastering mühendisi tarafından yapılması
gerekmektedir.

Mix&Mastering odamızda;yapılan ölçümler doğrultusunda duvar, tavan ve köşe panelleri ile akustik
düzenleme yapılmış, en doğru duyuma ulaşılmıştır.Stüdyomuzda teknik ekipman bakımından birinci
sınıf ad da(anolog‐dijital, dijital‐analog ses sinyali çeviricileri)ve kablolar kullanılmaktadır.Aynı
zamanda farklı boyut ve özellikteki alternatif referans monitörleri sayesinde geniş bir dinleme aralığı
mevcuttur.Stüdyomuzda mastering aşaması digital (Daw) veya analog(hardware) sistemler üzerinde
yapılabilmektedir.
Stüdyomuzdaki Mix&Mastering işlemleri, mix&mastering mühendisi Utku Çılgın tarafından
yapılmaktadır.

VİDEO KLİP ÇEKİMİ ve MONTAJI
Değişen ve gelişen müzik sektöründe şüphesiz ki görselliğin önemi son yıllarda giderek
artmaktadır.Sosyal medya araçları kullanımının ve paylaşımlarının giderek arttığı günümüzde
sanatçıların, müzisyenlerin ya da müzik gruplarının ürettikleri müzikleri görsellikle birleştirerek bir
video klip şeklinde izleyici, dinleyici ve takipçilerine sunmalarının gerekliliği gün geçtikçe önem
kazanmaktadır.İşte tam bu noktada video klip prodüksiyon ekibimiz sizin için en iyi çözümleri
üretmektedir.

Uygun ve Düşük Bütçeli Video Kliplerde Recordman Prodüksiyon Servisi!!!
Sanatçı, müzisyen ya da müzik gruplarının profesyönel ya da amatör tüm müzik çalışmaları için video
kliplerde en uygun fiyatlarla en iyi çıktıları üretiyoruz.İster stüdyo ortamında ister dış mekanlarda
sahip olduğumuz Full HD kameralar, farklı lens seçenekleri ve geniş prodüksiyon ışığı setupımızla
çekimlerinizi yapıyor, kurgu‐montajlayıp, renk iyileştirme‐düzenlemelerini yapıyor(color correction),
efektlendirmelerini de yaparak sizin için en iyi video klipleri üretiyoruz.Gerçekleştirdiğiniz canlı
performans ve konserlerinizin de farklı kamera açıları kullanarak görüntülerini alıyor ve video klip
haline getiriyoruz.
Kendi çektiğiniz amatör görüntüleri de video klip haline getiriyoruz!!
Çekimlerini kenidinizin yaptığı görüntüleri(cep tel, kamera)ses ve video olarak ayrı ayrı işleyerek ilk
önce ses dosyalarını bir dizi işlemden geçirerek iyileştiriyor, sonrasında görüntülerle birleştirerek
kurgu, montaj, renk iyileştirme ve efektlendirmesini yaparak video klip haline getiriyoruz.
Profesyönel çekimlerinizin kurgu/montaj aşamasında, renk doğrulama(color correction) ya da
efektlendirme aşamasında da bizimle çalışabilirsiniz.Bitmiş kliplerinizin efektlendirilmesinde ya da
görselliğinin iyileştirilmesi ya da tekrar kurgu/montaj edilmesi işlerinizde de bizimle çalışabilirsiniz.
Kısa başlıklar halinde Recordman Prodüsiyon Servisi Hizmetleri;
*Kamera çekimi/Görüntü Çekimi(Full HD 1080P)
*Color correction/Renk doğrulama(Renk iyileştirme ve Renk Düzeltme)
*Kurgu‐Montaj(Post Prodüksiyon)
*Klip Yönetmenliği‐Senaryo Yazımı

MÜZİK YAPIMCILIĞI
3 yılı aşkın süredir müzik prodüksiyonu alanında faaliyet gösteren şirketimiz, 2013 yılında bu alandaki
birikim ve tecrübesini bir adım öteye taşıyarak Recordman Müzik Yapım adı altında pop, rock, indie,
metal, enstrümantal ve deneysel müzik tarzlarında, şirketimiz kriterlerine uygun, müziklerini
dinleyicisiyle buluşturmak isteyen tüm sanatçı, müzisyen ve müzik gruplarının albümlerini
yayınlamak üzere kurulmuş bir plak şirketidir.

Şüphesiz ki günümüzde gelişen teknolojiyle beraber internet ağındaki sosyal mecraların kullanımının
arttığını, bunun da müzik üretimi ve paylaşımını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz.Birçok
sanatçı, müzisyen ve müzik grubu ürettikleri müzikleri internet ortamında sosyal paylaşım siteleri
üzerinden dinleyicileri ile buluşturmakta ve bunun sonucu olarak müzik endüstrisi içerisinde etkin bir
rol alma uğraşındadır.Öte yandan yapılan müzikal çalışmaların bir albüm formatında hazırlanarak,
yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra gerek müziklerin satışlarının da gerçekleştirilebildiği
dijital ortamlar üzerinden, gerekse somut olarak müzik marketlerde dinleyicilere sunulması her
zaman olduğu gibi prestijini ve saygınlığını korumaktadır.Bu durumun müzik üreten sanatçılara en
büyük katkısı diğerlerine göre farklılık ve saygınlık kazandırmasıdır.
Sizin de bir albümünüz olması artık hayal değil!
Recordman Müzik Yapım olarak imzasını atacağımız albüm prodüksiyonlarındaki bakış açımız ve buna
paralel olarak amacımız; şirketimiz kriterlerine uygun, yapılmış iyi ve kaliteli işleri, düşük bütçe ve
maliyetlerle, süreci karmaşıklaştırmadan, her aşamada sanatçının yanında olarak, mümkün olan en
mükemmel biçimde raflardaki yerlerini alabilmelerini sağlamaktır.
Neden Recordman Müzik Yapım?
Bir müzik prodüksiyonuna başlangıç aşamasından raflardaki yerini almasına ve hatta sonrasında da
devam eden promosyon çalışmalarını da içerisine katarak genel olarak baktığımızda, süreçlerin
hepsinin farklı farklı firmalar ve kişiler tarafından, değişik ortamlarda ve zamanlarda tamamlandığı
ortaya çıkar.Şirketimizin size sunduğu en önemli avantajlardan biri ise tüm bu karmaşık süreçleri tek
bir çatı altında topluyor olması.Müziklerinizin, şirketimizin kriterlerine uygunluğu gözden geçirildikten
sonra kayıt, gerekirse aranjmanlarının, mix ve masteringlerinin stüdyomuzda yapılıp basımdan önceki
son çıktı olan master cd haline getirilmesi ; cd ya da albüm tanıtımlarında kullanılmak üzere
fotoğraflarınız çekilmesi ; cd kartonetlerinizin tasarlanması ve basılması ; albüm cd lerinizin basılması
ve çoğaltılması ; basılan albümlerinizin bandrollenerek dağıtılması ; video klibinizin çekilmesi ve
yayınlanması; internet sitesi ve sosyal paylaşım sitelerinizin yönetimi ; müziklerinizin dijital ortamlar
üzerinden satışa sunulması ; daha fazla dinleyiciye ulaşabilmek için menajerlik hizmetlerinizin
yürütülmesi gibi karmaşık ve bir albüm prodüksiyonunun tamamamını oluşturan bu zorlu süreçleri
yanlızca bizimle, Recordman Müzik Yapım ile yürütüyor olacaksınız.
Albümünüz ister dijitalde ister raflarda ister her 2'sinde de !
Albüm, Single ya da Maxi‐Single'ınızın kayıt, mix ve masteringi tamamlanıp son çıktı haline
getirildikten sonra isterseniz basımı yapılmadan sadece dijital dağıtım kanallarında(ttnet müzik, avea
müzik, turkcell müzik, fizzy, deezer, itunes)yayınlanır, isterseniz de basımı ve dağıtımı yapılarak hem
müzik marketlerde hem de dijital kanallar üzerinden satışı yapılır.

KURUMSAL

‐Dizi, Film Müzikleri
‐Jingle ve Reklam Müzikleri(Tv‐Radyo)
‐Dublaj ve Seslendirme
‐Seçim Müzikleri
‐Firma ve Ürün Tanıtım Filmi Müzikleri ve Seslendirmeleri
‐Telefon Santral ve Operatör Seslendirmeleri
‐Firma Bilgi ve Güvenlik Anonsları
‐Sesli Kitap, Oyun Seslendirmeleri
‐Eğitim Filmleri(e‐learning) Seslendirmeleri

Tüm kurumsal müzikler ve seslendirmeler Utku Çılgın prodüktörlüğünde çalışan aranjörler tarafından
yapılmaktadır.
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