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AÇIKLAMALAR 

ALAN Radyo-Televizyon 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Kamera Hareketleri Ve Çekim Ölçekleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye,  temel kamera hareketleri ve temel 

çekim ölçekleri konusunda bilgi ve beceriler 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

 Temel kamera hareketlerini gerçekleştirebileceksiniz. 

 Temel çekim ölçeklerini uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TV Stüdyoları, atölye, çeşitli dış mekânlar 

Donanım: Kameralar, VTR cihazları, monitörler, 

mikrofonlar, video kasetler, ses ve görüntü aktarım 

kabloları, ayaklık, objektifler, mercekler, kamera 

aksesuarları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Materyal içinde yer alan ve her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Bir meslek dalında başarılı olmanın birkaç temel şartı vardır. Bunlardan birincisi o 

mesleği sevmek ve zorluklarına göğüs germektir. Başarının şartlarından bir diğeri de gelişen 

teknolojinin getirdiği yenilikleri mesleğinizde uygulayabilmektir. Bu da teknolojiyi yakından 

takip etmekle olur. Eski, güncelliğini yitirmiş bilgilerle başarılı olmak mümkün değildir. 

İşinizde başarılı olmak istiyorsanız onu bir bilim haline getiren kuralları öğrenmeli ve güncel 

bilgileri takip etmelisiniz. Kamerayı hareket ettirirken kullanılan güncel sistemleri ve 

teknolojiyi takip etmek sizi her zaman bir adım öne çıkartacaktır. 

 

Kamera kullanırken ve çekim yaparken, bilinmesi gereken temel kamera hareketleri 

ve çekim ölçekleri vardır. Bu hareketleri ve ölçekleri iyi öğrenerek uygulamak, yapacağınız 

çekimlerde size büyük fayda sağlayacaktır. Siz de televizyon programları, film, dizi ve 

belgesel gibi yapımları izleyip kameramanın yaptığı hareketleri ve çekim ölçeklerini takip 

ederek kendinizi geliştirebilirsiniz.  

 

Bu bireysel öğrenme materyalini başarıyla tamamladığınızda, temel kamera 

hareketleri ve çekim ölçekleriyle ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız. 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

Temel kamera hareketlerini gerçekleştirebileceksiniz. 

 

  

 Televizyon programlarını, film, dizi ve belgesel programaların izleyerek 

kameranın yapmış olduğu hareket türlerini araştırınız. 

 Kamera ve yayın donanımlarının satıldığı mağazaları gezerek kamerayı hareket 

ettiren cihazlar hakkında ön bilgi edininiz. 

 Televizyon ve yapım şirketlerini ziyaret ederek kayıt/yayın sırasında 

kameraların nasıl hareket ettirildiğini gözlemleyiniz. 

 

Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. TEMEL KAMERA HAREKETLERİ 
 

Kamera, sahneyi yorumlar. Kamerayı kullanma beceriniz, izleyicilerin tepkilerini de 

etkileyecektir. Kamerayı plansız konumlandırırsanız başarılı sonuçlar elde edemezsiniz. 

 

Hareketin yönü, gücü, hızı, sürekliliği ve zamanı vardır. Çok sayıda hareket; enerji, 

heyecan, telaş ve şiddet duygusu oluşturur. Hareketin az olduğu veya hiç olmadığı 

durumlarda, sessizlik, üzüntü, sıkıntı, ciddiyet ya da sahnenin iç anlamına bağlı olarak, güçlü 

bir duygusal ortamın tüm hareketleri durdurduğu izlenimini yaratabilir. 

 

Bir film çekimi sırasında yönetmen, bir nesneden bir başka nesneye geçmek 

istediğinde, çevrinme hareketi kullanılmalıdır. Çevrinme, izleyicinin iki nesne arasındaki 

uzaklığı kavramasını sağlar. Nesnelerle kişi arasında ilişki kurulması isteniyorsa, çevrinme 

hızı yavaş olmalıdır. Çevrinme; olayların doğal akışını bozmaz, gerçeği daha iyi yansıtır, 

çekimlere değişik anlamlar yükler. Çünkü çevrinme hareketi, insanların doğal 

hareketlerindendir. (başın hareketi) Yakınlaşma ve uzaklaşma hareketleri ise izleyicinin 

dikkatini bir noktaya yoğunlaştırmak veya daha geniş bir alanı göstermek istendiğinde 

kullanılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kamera hareketine karar vermek için yanıtlanacak sorular şunlardır: 

 

1. Kamerayı çekim sırasında hareket ettirmeli mi?  

2. Kamera hareketine ne zaman, nerede başlanmalı? 

3. Sadece kamera mı hareket etmeli? 

4. Sadece konu mu hareket etmeli? 

5. Hem konu hem kamera birlikte mi hareket etmeli? 

 

Bu soruların yanıtları, konu iyice incelendikten sonra verilmelidir. 

 

Çekim aşamasında kullanılacak kamera hareketlerini şunlardır:  

 

1.1. Kameranın Gövdesiyle Yaptığı Hareketler  
 

Kameranın gövdesi ile yaptığı çevrinme hareketleri pan (yatay çevrinme) ve tilt (dikey 

çevrinme) olarak ikiye ayrılır. 

 

1.1.1. Yatay Çevrinme (Pan) 

 

Kamera gövdesinin ayaklık  (tripod) üzerinde, elde veya omuzda sağa ya da sola 

doğru yaptığı çevrinme (dönüş) hareketidir. Sağa doğru yaptığı çevrinmeye sağa çevrinme 

(sağa pan), sola doğru yaptığı çevrinmeye ise sola çevrinme (sola pan) denir. 

Uzun bir objeyi, mesela bir gemiyi çekerken, gemi hakkında daha çok detay 

verebilmek amacıyla pan yapılır. 

 

 

Şekil 1.1: Kameranın pan (yatay çevrinme) hareketi 
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1.1.2. Dikey Çevrinme (Tilt)  
 

Kamera gövdesinin ayaklık (tripod) üzerinde, elde veya omuzda yukarı ya da aşağı 

doğru yaptığı çevrinme (dönüş) hareketidir. Yukarı doğru yaptığı çevrinmeye yukarı 

çevrinme (yukarı tilt), aşağı doğru yaptığı çevrinmeye ise aşağı çevrinme (aşağı tilt) denir.  

 

VE DEĞ 

Şekil 1.2: Kameranın tilt (dikey çevrinme) hareketi 

Kameranın aşağı-yukarı çevrinme hareketi, nesne ya da oyuncunun dikey ve düşey 

hareketlerini izleyiciye göstermek amacıyla yapılır. Dikey çevrinme ile üste yerleştirilmiş 

değişik ilgi noktaları birleştirilerek süreklilik etkisi oluşturulur. Örneğin, yüksek bir binayı 

çekerken bina hakkında daha fazla detay vermek için tilt (dikey çevrinme) yapılır.  Kamera 

çok yavaş çevrinerek, izleyicinin görüntü değişimini algılaması sağlanır.  

 

1.2. Kameranın Merceğiyle Yaptığı Hareketler 
 

1.2.1. Optik Kaydırma (Zoom) 
 

Çekilen konunun sabit bir yerde durması ve kamera gövdesi ile hareket etmeye gerek 

kalmadan görüntü açısının büyümesi veya küçülmesinin mercekler yardımıyla 

sağlanmasıdır. Objektif içinde bulunan merceklerin ileri veya geri hareketiyle yapılır. Bu 

optik kaydırmaya zoom (zum) denir. 

İçe doğru yapılan kaydırmaya “zoom in”, dışa doğru yapılan kaydırmaya ise “zoom 

out” denir. 

 

1.3. Kameranın Yer Değiştirerek Yaptığı Hareketler 
 

Kamera, omuzda veya ayaklık üzerinde yer değiştirmeden hareket ettirilebildiği gibi 

bir taşıyıcıya monte edilerek de hareket ettirilebilir. Kameranın bu hareketleri, üzerine monte 

edildiği aracın manevra kapasitesine göre değişebilir. Örneğin sinema filmlerinde crain adı 

verilen vinçlerle kamera, oldukça yüksek yerlerden üst açılardan çekim yapabilir. Ya da 

şaryo adı verilen raylı sistemlerle hızla giden bir otomobil, hareket hızında çekilebilir.  
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Kameranın bir taşıyıcı yardımıyla yaptığı hareketler şunlardır: 

 

1.3.1. İleri - Geri Kaydırma (Truck) Hareketi 
 

Kamera ile ileri veya geri doğru yatay eksende yapılan harekettir. Dolly, pedestal veya 

şaryo ile yapılabilir. Hareket takiplerinde kullanılır. Konunun hareketine aksi istikamette 

yapılabilir. Bu sayede konunun olduğundan daha hızlı hareket ettiği etkisi uyandırılabilir. 

Çerçeveyi gereksiz yere büyütmemek veya küçültmemek için kullanılır. Truck’un görüntü 

çerçevesi üzerindeki etkileri zoomdan (optik kaydırma) farklıdır. 

 

Şekil 1.3: Kameranın yer değiştirerek yaptığı truck hareketi  

1.3.2. Sağa – Sola Kaydırma (Dolly) Hareketi 
 

Kamera gövdesi hareket ettirilerek yapılan mekanik harekettir. Kamerayı ele alarak ve 

kamera sallanmasını, titremesini göz ardı ederek yapılabilir. Kayma hareketi düz zeminlerde 

tekerlekli bir tripod veya dolly ile, zeminin bozuk olduğu durumlarda da şaryo ile yapılabilir. 

 

Şekil 1.4: Kameranın sağa sola yer değiştirerek yaptığı kaydırma hareketi 
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1.3.3. Yukarı – Aşağı (Pedestal) Hareketi 
 

Kamera ile yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru dikey eksende yapılan 

harekettir. Dikey nesnelerin yüzeylerindeki resim veya kabartmayı takip ederken tilt hareketi 

yapılırsa netlik ve çerçeve büyümesi problemi ortaya çıkar. Bundan kaçınmak için aşağı-

yukarı hareket idealdir. 

 

Şekil 1.5: Kameranın yükseliş ve alçalış hareketi 

1.3.4. Yay (Arc) Hareketi 
 

Kameranın dairesel olarak yaptığı harekettir. Çerçevenin sabit tutulması hareketin 

doğru yapılması için gereklidir. Resim çerçevesinin başlangıcı ile bitiş karesinin aynı açıda 

olması tercih edilir. 

 

Şekil 1.6: Kameranın yay (arc) hareketi 
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1.4. Kamera Hareketleri İçin Kullanılan Araçlar 
 

1.4.1. Ayaklık (Tripod) 
 

Kamera hareketi denince akla ilk gelen cihaz tripoddur. Tripod üzerine yerleştirilen 

kamera ile birçok hareket kolayca yapılabilir. Tripod üzerine yerleştirilen kamera ile pan 

(yatay dönüş), tilt (dikey dönüş), zoom (optik kaydırma) gibi hareketler, dolly ile sağa-sola 

ve ileri-geri kaydırma hareketleri kusursuzca yapılabilir. 

 

Fotoğraf 1.1: Ayaklık (tripod) 
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1.4.2. Pedestal 
 

Stüdyo kameraları iri gövdeli ve ağır olduğundan, onları hareket ettirebilmek için 

tripod yeterli olmaz. Özel olarak üretilen ve stüdyo kameralarının kolayca kullanılmasına 

olanak veren pedestallar kullanılır.  

 

Pedestal kullanımı tripod kullanımından daha kolaydır. Dev cüsseli kameraları hareket 

ettirmek zor gibi görünse de pedestal yardımıyla hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. Kamera, 

pedestal altında bulunan tekerlekler yardımıyla dolly hareketleri yapabilir. Pedestal, mekanik 

gövdesiyle yukarı aşağı hareket kabiliyeti kazanır.  

 

Fotoğraf 1.2: Pedestal ve stüdyo kamerası        
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1.4.3. Jimmy Jib 
 

Üzerine monte edilen robot kafa yardımıyla kameraya her yöne kombine hareketler 

yaptırabilen cihazdır.  

Genelde futbol maçlarında kale arkasında sıkça gördüğümüz cihaz, kamerayı her 

yönde hareket ettirmeye ve özellikle yüksekten görüntü almaya olanak sağlar. Stüdyolarda 

kullanılmak üzere özel olarak üretilen modelleri ve aktüel çalışmalar ile film çekimleri için 

kullanılan modelleri vardır. 

Cihazın gövdesi bir çeşit tripod üzerine yerleştirilir. Gövde çeşitli uzunlukta 

parçalardan oluşur ve bu uzatmalar birbirine eklenerek uzatılabilir. 7 metre, 9 metre, 12 

metre ve 30 metre uzunlukta olanları üretilmiştir.  

Cihazın ön bölümüne bir robot kafa yerleştirilir ve kamera bu kafaya monte edilir. 

Kameranın dengesini sağlamak amacıyla cihazın arka bölümüne aynı oranda denge 

ağırlıkları yüklenir. Çelik telleri gerdirerek ve gövde ortasındaki ağırlık yardımıyla ince ayar 

yapılarak kamera dengelenir. 

Kamera objektifi üzerine monte edilen motorlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanır. 

Böylece operatör cihazı hareket ettirirken zoom ve netlik de yapabilir. 

 

Şekil 1.7: Jimmy Jib 
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1.4.4. Dolly 
 

Dolly; lastik tekerlekli veya şaryo ile kullanıldığı zamanlarda şaryo raylarına uygun 

olarak, kamerayı hareket ettirmek amacıyla üretilmiş mekanik bir cihazdır. Dolly, kamerayı 

sadece yatay düzlemde hareket ettirebildiği gibi kamerayı yukarı kaldırabilen, döndürebilen 

ve bir terazi sistemi eklenerek aşağı - yukarı hareket ettirirken döndürebilen modelleri de 

üretilmiştir. 

 

Fotoğraf 1.3: Dolly ve kamera 

1.4.5. Şaryo 
 

Şaryo, bir tren rayına benzetilebilir. Şaryo, kameranın yatay düzlemde hareket 

etmesini sağlar. Amaç, bozuk ve eğri zeminde raylar yardımı ile bir düzlem hazırlayarak 

kameranın sarsılmadan ve düzgün hareket etmesini sağlamaktır. Raylar altına konan tahta 

takozlar ile denge sağlanır.  

 

Fotoğraf 1.4: Şaryo 
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1.4.6. Steadicam 
 

Steadicam, bir montaj ve dengeleme sisteminden oluşan, hareketli kamera kullanım 

düzeneğidir. Steadicam insan vücudu için tasarlanmıştır. Bu nedenle vücut üzerine monte 

edilebilmesi için özel bir yelek ve kol düzeneğine sahiptir. Hareketi insan vücudu hareketi ile 

gerçekleşir.  

 

Fotoğraf 1.5: Steadicam 

1.4.7. Glidecam 
 

Glidecam, steadicam benzeri bir cihazdır ancak daha hafif kameralarda kullanılır. 

Steadicam gibi yelek üzerine takılan bel kemerine monte edilen bir taşıma parçasına metal 

boru ve kamera kızağı takılarak dengeli ve titretmeden çalışmayı sağlayan basit bir cihazdır. 

 

Fotoğraf 1.6: Glidecam 
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1.4.8. Slider 
 

Basit iki boru ve borunun üzerinde kayan bir kafadan oluşur. DSLR makinelerin 

gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir araçtır. Daha çok DSLR gibi küçük boyutlu 

kameralar ile kullanılır. Kısa mesafeli kaydırma hareketi yapılabilir. 

 

Fotoğraf 1.7: Slider 

1.4.9. Drone 
 

İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak tanımlanır. İHA’ların gelişmesi ile önceleri oldukça 

pahalı olan gökyüzünden görüntü alma imkânı daha ulaşılabilir seviyelere gelmiştir.  

Drone sahibi olmak, istendiği zaman istendiği yerde çekim yapılabileceği anlamına 

gelmez. Drone ile çekim yapabilmek için ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 

kayıt yaptırılmalıdır. Ardından İHA Pilot Kayıt Başvurusu yapılmalıdır. İHA sisteme kayıt 

ettirilmelidir. Uçuş yapılacağı zaman Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden uçuş izni 

alınmalıdır. Uçuş izni alındıktan sonra çekim gerçekleştirilebilir. 

 

Fotoğraf 1.8: Drone 
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1.5. Kombine Hareketler 
 

Kamera ile aynı anda birden fazla hareketinykapılmasına kombine hareket denir.  

Sık kullanılması karmaşaya ve seyircinin mekân hakkındaki bilgileri alamamasına 

neden olur. Bu yüzden kombine hareketler az kullanılır. Birbiri ardına kombine hareketler 

yapılmaz veya montaj edilmez. Çerçevenin gereğine göre aynı anda sola pan ve tilt 

yapılabilir. Bu bir kombine harekettir. 

 
Kamera hareketleri kullanılırken şunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Çevrinme hareketi özel bir etki istenmediği sürece ani ve hızlı yapılmamalıdır. 

Ani hareket izleyiciyi gerilim atmosferine sokar. 

 Hareket sırasında hız değişimi, durma, takılma, çarpma gibi sorunların 

yaşanmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Duruş noktasında iyi bir resim elde edebilmek için hareket hızı ve durma hızı 

iyi ayarlanmalıdır. 

 Boy çekimleri veya genel çekimlerde kaydırma hareketi kullanılacaksa kamera 

ile konu arasına hareketsiz nesneler yerleştirilmelidir. Bu şekilde görüntü 

dinamik bir yapı kazanır. 

 Kaydırma hareketi sırasında, kamera nesnelerin arasında durmalıdır. Bu şekilde 

çekime perspektif kazandırılır, tekdüzelik ortadan kalkar. 

 Kaydırma hareketinin kullanıldığı çekimlerde hareket doğrusal olmayabilir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
SORUMLULUK 
 

Sorumluluk, kişinin kendine ve çevresine karşı yükümlülüklerini zamanında ve 

gerektiği şekilde yerine getirmesidir. Sorumluluk sahibi olmak, başkalarının haklarına saygılı 

olmayı ve kendi davranışlarının sonuçlarını kabul edebilmeyi de gerektirir. 

 

Siz de gerek öğrencilik yaşamınızda, gerekse mezun olduktan sonra iş hayatınızda çok 

farklı insanlarla birlikte çalışacaksınız. Bunun yanı sıra işinizin doğası gereği işlerinizi 

birçok teknik ekipmanla yapacaksınız. Bu süreçte kendinize, çevrenizdeki kişilere ve 

kullandığınız araç-gerece karşı sorumluluklarınız vardır.  

 

 

 

1. Öğrenci olarak kendinize ve çevrenize karşı ne gibi sorumluluklarınız vardır? 

Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunarak ulaştığınız sonuçları yazınız.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

2. İşiniz gereği kullandığınız malzemeye karşı neden sorumluluğunuz vardır? 

Arkadaşlarınızla tartışarak ulaştğınız sonuçları yazınız.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….............................................

......................................................................................…...........................................................

.......................................................................…..........................................................................

...................................................................................…..............................................................

.................................................................... 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, aşağıdaki temel kamera hareketlerini 

uygulayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Duvara yatay ve dikey birer afiş asınız. 
 Doğru ışık alan bir alana, uygun şekilde 

asınız. 

 Kamera tripod üzerine yerleştirildikten 

sonra dengesi ayarlayınız. 

 Dengeleme işlemini yaparken su 

terazisinden yardım alınız. 

 Kamera ile afişin solundan sağına 

doğru pan hareketi yapınız. 

 Tilt kilidini kilitleyiniz. 

 Hareketi yavaş, normal hızda ve çok hızlı 

olarak tekrar ediniz. 

 Aynı hareketi sağdan sola ters yöne doğru 

yapınız. 

 Bu hareketleri kaydediniz. 

 

 Kamera ile afişe yukarıdan aşağıya 

doğru tilt hareketi yapınız. 

 

 Pan kilidini kilitleyiniz. 

 Hareketi yavaş, normal hızda ve çok hızlı 

olarak tekrar ediniz. 

 Aynı hareketi aşağıdan yukarıya doğru 

ters yöne doğru yapınız. 

 Bu hareketleri kaydediniz. 

 

 Kamera ile afiş içinde belirlediğiniz bir 

noktaya doğru zoom in hareketi 

yapınız.  

 Hareketi yavaş, normal hızda ve çok hızlı 

olarak tekrar ediniz. 

 Aynı hareketi zoom out olarak tekrar 

ediniz. 

 Bu hareketleri kaydediniz. 

 Kamera ile ileri - geri kaydırma 

(Truck) hareketi yapınız. 

 Hareketi yavaş, normal hızda ve çok hızlı 

olarak tekrar ediniz. 

Bu hareketleri kaydediniz. 

 Kamera ile sağa – sola kaydırma 

(Dolly) hareketi yapınız. 

 Kamera ile yukarı-aşağı  (Pedestal) 

hareketi yapınız. 

 Kamera ile yay (Arc) hareketi yapınız. 

 Yaptığınız kayıtları izleyerek, 

yaptığınız hareketlerin oluş biçimlerini 

inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa hareketleri tekrar ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi, kameranın gövdesi ile yaptığı hareketlerdendir? 

A) Sağa–sola kaydırma 

B) Zoom 

C) Yukarı–aşağı hareket 

D) Tilt 

E) İleri–geri kaydırma 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ağır ve iri gövdeli stüdyo kameralarını kolaylıkla hareket 

ettirmeyi sağlayan araçtır? 

A) Tripod  

B) Glidecam  

C) Pedestal   

D) Jimmy Jib  

E) Steadicam 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudu için tasarlanmış, hareketi insan vücudunun 

hareketi ile gerçekleşen araçtır? 

A) Steadicam  

B) Şaryo  

C) Tripod   

D) Jimmy Jib  

E) Pedestal 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kameranın bozuk ve eğri zeminlerde, raylı düzenek sayesinde 

sarsılmadan yatay düzlemde hareket etmesini sağlayan araçtır? 

A) Jimmy Jib  

B) Tripod  

C) Pedestal  

D) Steadicam  

E) Şaryo  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak kameranın çevrinme hareketi yapmasına 

olanak sağlayan araçtır? 

A) Glidecam  

B) Steadicam  

C) Dolly  

D) Tripod  

E) Pedestal  

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi ön bölümüne yerleştirilen robot kafa ile kameraya her 

yöne kombine hareketler yaptırabilen araçtır? 

A) Dolly  

B) Glidecam  

C) Steadicam  

D) Pedestal  

E) Jimmy Jib  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru 

ise D yanlış ise Y yazınız. 

 

7.  (    ) Zoom in ve zoom out,  kameranın yer değiştirerek ileri-geri yaptığı harekettir. 

 

8. (   ) Kameranın gövdesi ile yaptığı çevrinme hareketleri ile yer değiştirerek yaptığı 

kaydırma hareketleri izleyicide aynı etkiyi oluşturur. 

 

9. (    ) Boy çekimleri veya genel çekimlerinde kaydırma hareketi kullanılacaksa kamera ile 

konu arasına, hareketsiz nesneler yerleştirilmesi görüntüye dinamik bir yapı kazandırır. 

 

10. (    ) Konunun olduğundan daha hızlı hareket ettiği etkisi uyandırılabilmek için, konunun 

hareketine aksi istikamette kaydırma hareketi yapılabilir.       

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

 

Temel çekim ölçeklerini uygulayabileceksiniz. 

         

 

 
 Televizyon programlarını, film, dizi ve belgeselleri izleyerek kameramanın 

çekimlerde kullandığı çekim ölçeklerini fark etmeye çalışınız. 

 Televizyonda bir haber bülteninde çekim ölçeklerini listeleyiniz. 

 

Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. TEMEL ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 
 

Tek bir kamera tarafından bir seferde kaydedilen film parçasına çekim/plan denir. Her 

film yüzlerce farklı plandan oluşur. Değişik ölçeklerde kullanılan bu çekimlerin/planların her 

biri filme bir anlam ekler. Aşağıda görülen çekim ölçekleri en çok kullanılan ölçeklerdir. 

 

2.1. Uzak Çekim 
 

Uzak çekim, geniş bir alanın uzaktan görüntülenmesidir. İnsanların küçük figürler 

olarak göründüğü uzak çekimde baskın olan manzara/mekândır. Seyircilerin ortamın ya da 

olayın büyüklüğü ile etkilenmesi gerektiğinde bu çekim kullanılabilir. Uzak çekimler yüksek 

bir kamera platformu, bir binanın tepesi, bir tepe ya da dağın zirvesi gibi yüksek ve hâkim 

bir noktadan veya helikopter, drone ile yapılabilir. 

 

Fotoğraf 2.1: Uzak çekim 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.2. Genel Çekim 
 

Genel çekim, oyuncuların ve nesnelerin çevrelerinde belirli bir boşluk kalacak şekilde 

hareket alanının çerçevelenmesidir. Genel çekim hem ortamı tanıtır hem oyuncuların 

konumlarını anlamamızı sağlar. Genelde sahnenin başında kullanılarak, her şeyin nerede 

geçeceği gösterilmiş olur.  

Burada ana fikir (amaçladığımız konu) genellikle çerçevenin tam ortasında (altın 

noktalar içerisinde) yer almalıdır.  

 

Fotoğraf 2.2: Genel Çekim 

 2.3. Boy Çekim 
 

Kişi, nesne veya kişilerin tümünün çerçevelenmesidir. Konuda aksesuarların, gereksiz 

obje ve dekorların çerçeve dışı bırakılmasının yanında ana fikrin tümünün kurallara uygun 

olarak çerçevelenmesidir. Genel bir bilgi vermek, kişiyi tanıtmak için kullanılır. 

 

Fotoğraf 2.3: Genel Çekim 
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2.4. Diz Çekim 
 

Çekimi yapılacak nesne insan ise dizüstü veya dizaltından yukarısı çerçeveye alınır. 

Eşya ve diğer cisimlerde ise 3/4 oranında çerçevelenir. Buradaki amaç görüntüye girmesini 

istemediğimiz, dikkati dağıtacak görüntüleri (konuyla ilgisiz veya önemsiz) çerçeve dışı 

bırakmaktır. Böylece konunun ana fikrinin tümünün 3/4 ünün çerçeve içine alınması 

sağlanmış olur. Amerikan plan da denir. 

 

Fotoğraf 2.4: Diz Çekim 

 

Fotoğraf 2.5: Diz Çekim (ikili) 
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2.5. Bel Çekim 
 

Kişinin belinin hemen üstünden ya da altından baş boşluğuna kadar 

çerçevelenmesidir.  Bu oran 2/4’tür. Diğer obje ve eşyalarda 2/4 yani cismin kendinin veya 

herhangi bir bölümünün yarısının çerçeve içine alınmasıdır. 

 

Fotoğraf 2.6: Bel Çekim 

 

Fotoğraf 2.7: Bel Çekim 
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2.6. Göğüs Çekim 
 

Oyuncunun göğüs bölgesinin altından ya da üstünden baş boşluğuna kadar olan 

çerçevelemedir. 

Televizyon çekimleri için göğüs çekim oldukça önemlidir. Bu çekim ölçeğinde insan 

diğer çekimlere göre daha yakından görüntülenir. Kişilerin ruhsal durumlarına vurgu 

yapılmak isteniyorsa televizyonda bu çekim ölçeği kullanılmalıdır. TV dizileri için uygun 

olan bu çekim, haberler için uygulanırsa yanlış olur. Haberler için uygun olan bel çekim 

kullanmaktır. 

  

Fotoğraf 2.8: Göğüs Çekim  

 

 

Fotoğraf 2.9: Göğüs Çekim  
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2.7. Omuz Çekim 
 

Omuzların tamamı ve kol ile bağlantı yerleri çerçeve içine alınır. Göğüs hizasından 

baş boşluğuna kadar olan ölçektir. 

Bu oran olarak 1/4'e yakındır.  

 

Fotoğraf 2.10: Omuz Çekim 

2.8. Baş Çekim 
 

Başın ve boynun tamamının göründüğü ölçektir. Genelde dikkatin konuşan insana 

çekilmesi için kullanılır. Dinleme detayları, ünlemler, mimikler baş planda alınabilir.  

 

Adından da anlaşılacağı gibi bu çekim türünde oyuncuların yalnızca başları görünür. 

Eğer iki kişinin başı görünüyorsa bu çekime ikili çekim de denir. Fakat ikili çekimlerde, iki 

oyuncu genellikle göğüs çekimine uygun bir düzenleme ile çekilirler. Üçlü çekimlerde ise 

bel çekimine uygun bir düzenleme yapılmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.11: Baş Çekim 
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Yıllar önce ilk kez yakın çekim ve bunun ardından baş ve ayrıntı çekimleri 

kullanılmaya başlanınca, yenilikçi yaklaşımların çekimler için devrim niteliği taşıdığı fark 

edildi. Çünkü bir sinema salonunun en arkasındaki seyirciye de küçük bir televizyon 

ekranından konuyu izleyen izleyiciye de bir aktörün yüzündeki ifadeyi ulaştırabilmek, 

bütünün içindeki bir ayrıntıyı izleyenlerin dikkatine sunmak, çekim teknikleri kullanan 

sanatların en etkili yanlarından ve diğer anlatım biçimlerine göre en büyük üstünlüklerinden 

birisidir. 

 

2.9. Yüz Çekim 
 

Dudakların hemen altından başlayıp alna kadar olan bölge çerçevelendiği bir 

çekimdir. Konuşan bir kişinin çenesi de ölçeğe dahil edilir. Konuya uygun olarak çerçeve 

yapılır. 

Bu tür çekimlerde izleyicinin dikkati ayrıntıya çekilerek kişilerin ruhsal yapıları ortaya 

konduğu gibi, dramatik etki de yükseltilir. Oyuncular ise ayrıntı ve yakın çekimler sırasında 

çabuk ve ani hareketlerden sakınmalıdırlar. 

 

Fotoğraf 2.12:Yüz Çekim 

2.10. Ayrıntı Çekim 
 

Tüm görüntüyü kaplayacak yakın çekimlere ayrıntı çekim denir. Örneğin; mektup, 

gazete, fotoğraf, parmak izi, bir damla su vb. tüm ekranı doldurabilir. 

Bu çekim ölçeğini dikkatle kullanmak gerekir. Ayrıntı çekim sık kullanılırsa, seyirciyi 

sarsma ve dramatik etki yaratma olanağı ortadan kalkar. Bu durum tüm yakın çekimler için 

geçerlidir. Özellikle televizyonda ayrıntı çekimlere dikkat edilmelidir. Çevreyi anımsatmak 

için arada genel çekimlere yer verilmelidir. 

 

Ayrıntı çekimlerde eğer göz çekimi yapılıyorsa, bununla ilgili birkaç kural vardır: 

 1. Gözler her zaman net olarak görünmelidir. 

 2. Gözler, çekim içinde tam ortaya gelmemelidir.  
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Bu durum ilgi merkezi açısından olumsuzluklar getirir. Bazı yönetmenlere göre, 

gözleri bir çekim içinde, çerçevenin altından hesap ederek üçte iki yukarında tutmak en 

doğru yoldur. O halde, tüm doğal çekimlerde gözler çerçevenin ortasından geçen çizginin 

üzerinde olmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.13:Ayrıntı Çekim 

Böyle bir kuralı, özellikle televizyon yapımlarında uygulamanın önemli bir nedeni 

vardır. Televizyon yapımları için, üç elektronik kameranın kullanılacağını varsayarsak, üç 

kameranın oluşturduğu çekimler arasında bu kural sayesinde bir uyum olacaktır. Diğer 

önemli neden de ayrıntı çekimlerde en can alıcı noktanın bu şekilde belirlenmesidir. Bu 

kuralın mutlak bir geçerliliği olmadığı ve özel durumlar için tasarının değiştirilebileceği 

unutulmamalıdır. 

 

Fotoğraf 2.14:Ayrıntı Çekim 
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Şekil 2.1: Temel Çekim Ölçekleri 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ: 
TASARRUF 

 

Aşağıda çeşitli alanlarda tasarruf etmenin yollarıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu 

örnekleri okuyarak siz de evinizde, okulunuzda alabileceğiniz tasarruf tedbirlerini 

arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız.  

 

 

-Bulaşıklarınızı ve çamaşırlarınızı makinede yıkayarak daha az su harcamış olursunuz. 

-Bayatlamış ekmeklerinizi kızartıp kahvaltıda yiyebilirsiniz ya da köfte içine 

koyabilirsiniz. 

-Buzdolabınızı, ısıveren soba, kombi ya da ocağınızın yanına koymayınız. Bu şekilde 

% 10´luk bir enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 

-Çelik tabanlı tencereler daha geç soğuduğundan, pişirdiğiniz besin maddesine göre 

ocağınızı 3-5 dakika önce kapatarak enerji tasarrufunda bulunabilirsiniz.  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, temel çekim ölçeklerini uygulayınız. 

İ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kameranın önünde duracak gönüllü bir 

öğrenci seçiniz. 
 Doğru ışık alan bir alanda, uygun şekilde 

çekime başlayınız. 

 Kamera tripod üzerine yerleştirildikten 

sonra dengesi ayarlayınız ve bir 

monitöre bağlayınız. 

 Dengeleme işlemini yaparken su 

terazisinden yardım alınız. 

 Kamera ile uzak çekim yapınız. 

 Çerçevenizi oluştururken tilt ve pan 

kilitlerini açınız. 

 Çalışmalarınızı kaydederek daha sonra 

tekrar değerlendiriniz. 

 TV programı, film, reklam filmi, dizi vb. 

örnekleri izleyerek çekim ölçeklerine 

dikkat ediniz.  

 Kamera ile genel çekim yapınız. 

 Kamera ile boy çekim yapınız. 

 Kamera ile diz çekim yapınız. 

 Kamera ile bel çekim yapınız. 

 Kamera ile göğüs çekim yapınız. 

 Kamera ile omuz çekim yapınız. 

 Kamera ile baş çekim yapınız. 

 Kamera ile yüz çekim yapınız. 

 Kamera ile ayrıntı çekim yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdaki görsellerden hangisi diz çekime örnek oluşturabilir? 

A)     B)   

 

 

C)      D)  

 

 

E)  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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2. Aşağıdaki görsellerden hangisi genel çekime örnek oluşturabilir? 

A)     B)  

 

 

C)     D)  

 

 

E)  
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3. Aşağıdaki görsellerden hangisi ayrıntı çekime örnek oluşturabilir? 

A)     B)  

 

 

C)     D)  

 

 

E)  
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4. Aşağıdaki görsellerden hangisi bel çekime örnek oluşturabilir? 

A)     B)  

 

 

C)     D)   

 

 

E)  
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5. Aşağıdaki görsellerden hangisi baş çekime örnek oluşturabilir? 

A)     B)   

 

 

C)     D)  

 

 

E)  



 

 39 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (    ) Ayrıntı çekim sık kullanılırsa dramatik etki yaratma durumu ortadan kalkar. 

7. (    ) Yüz çekimi genellikle kişilerin ruhsal yapılarını vurgulamak için yapılır. 

8. (    ) Omuz çekiminde kişinin ½ si gösterilir. 

9. (    ) Yakın çekimlerde netlik ayarı yapmak ve bunu korumak oldukça kolaydır. 

10. (    ) Genel çekim olayın geçtiği yerin tek ölçek içinde çerçevelenmesidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kamera hareketlerinin gerektiği durumları kavradınız mı?   

2. Konunun gerektirdiği kamera hareketlerini yaptınız mı?   

3. Kamera hareketleri için gerekli araçları kavradınız mı?   

4. Kamera hareketleri için gerekli araçları kullanarak hareketleri 

yaptınız mı? 

  

5. Konunun gerektirdiği çekim ölçeğini saptadınız mı?   

6. Gereken çekim ölçeğini uyguladınız mı?   

7. Kullandığınız çekim ölçeğinin istendik/istenmedik etkilerini 

kavradınız mı? 

  

 

 

 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 E 

5 D 

6 E 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’ NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 E 

5 B 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 
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