
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI KURGU UYGULAMALARI  

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 4 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye;  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ses 
kaydı-kurgusu uygulamaları, radyo tiyatrosu yapma,  video kurgu 
uygulamaları ve biyografik belgesel kurgusu yapma ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ses kurgusu programında ses kaydı ve kurgusu yapar. 
2. Radyo tiyatrosu kurgusu yapar. 
3. Kurgu programı ile dijital video kurgu yapar. 
4. Biyografik belgesel kurgusu yapar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Radyo stüdyosu, Kurgu Atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon ve her öğrenciye kurgu bilgisayarı 
sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

Ses Kurgusu 
Yapımı 

8 36 25 

Radyo Tiyatrosu 
Yapımı 

3 36 25 

Video Kurgusu 
Yapımı 

5 40 28 

Biyografik 
Belgesel Kurgusu 
Yapımı 

7 32 22 

TOPLAM 23 144 100 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI VE KAZANIM 

AÇIKLAMALARI 

Ses Kurgusu 
Yapımı 

1. Ses Kurgusu Başlangıç 
Ayarları  
 

2. Ses Kaydı 
 

3. Ses Dosyalarını İçe 
Aktarma  

 

4. Dip Ses Silme 
 

5. Ses Düzeylerini 
Ayarlama 

 
6. Sesin Temel 

Ayarlamalarını Yapma 
 

7. Efekt Kombinasyonları 
 

8. Render Alma 
 

 

1. Ses kurgusu programının başlangıç ayarlarını ve 
yapılandırma ayarlarını yapar. 

 Programın panellerinin kişiye göre 
kişiselleştirilmesi sağlanır. 

 Programın ayarlarının doğru bir şekilde yapılması 
sağlanır. 

 
2. Ses kurgusu programında ses kaydeder. 

 Waveform panelinde ses kaydına başlamadan 
önce ses kaydına ilişkin ayarlamaların (sample 
rate, channels, bit depht) doğru yapılması 
sağlanır. 
 

3. Ses dosyalarını içe (import) alır.  

 Dosyaları içe almak (import) için kullanılan farklı 
yöntemler açıklanarak gösterip yaptırılır. 
 

4. Gürültü ve dip ses siler. 

 Ses kaydında oluşan gürültü ve dip seslerin 
temizlenmesi sağlanır. 
 

5. Ses düzeylerini ayarlar. 

 Waveform panelinde farklı yöntemlerle ses 
seviyelerinin ayarlanması sağlanır. 

 
6. Sesin temel ayarlamalarını yapar. 

 Waveform panelinde temel ayarlamalar (fade in, 
fade out,  sesi kopyalama, kesme, yapıştırma, 
bölme, düzenleme ve silme vb.) gösterip yaptırılır. 

 Multitrack panelinde birden fazla ses ile çalışmalar 
yaptırılır. 
 

7. Efekt kombinasyonlarını uygular. 

 Efekt kombinasyonlarını İstenilen etkiyi 
oluşturmak için kullanılması sağlanır.  

 
8. Waveform ve multitrack panelinde istenilen format 

ayarlarda render alır. 

 Waveform ve multitrack olarak oluşturulan 
çalışmalar ayrı ayrı kaydedilmesi sağlanır. 

 

Radyo Tiyatrosu 
Yapımı 

 

1. Seslendirme Yapma 
2. Radyo Tiyatrosu 

Kurgusu 
3. Efekt Uygulama 

 

1. Ses kurgusu programında radyo tiyatrosu 
seslendirmesi yapar. 

 Ses kayıt ya da radyo stüdyosunda seslendirme 
işlemleri yaptırılır. 
 

2. Ses, müzik ve efekt bileşenlerini radyo tiyatrosu 
bağlamında kurgular. 

 Önceden hazırlanmış olan ses, müzik ve efekt 
dosyalarının programa import edilmesi sağlanır. 

 Metin doğrultusunda radyo tiyatrosu kurgusu 
yapılması sağlanır. 

 
3. Ses kliplerine ses kurgu programında efektleri 

uygular. 

 Ses kurgu programındaki efektler tanıtılır. 



 Kaydedilen ya da dışarıdan içe aktarılan ses 
dosyalarına istenilen etkiyi vermek için farklı 
efektler uygulanması sağlanır. 

 İstenilen formatta ve ayarlarda render alması 
sağlanır. 

 

Video Kurgusu 
Yapımı 

1. Yazı ve Grafik Ekleme 
2. Anahtar kare ile 

hareketlendirme 
3. Video, ses ve geçiş 

efektleri 
4. Maskeleme yapma 
5. Chroma-Key uygulama 

1. Kurgu programının ilgili panelinde ekran yazısı ve 
grafik hazırlar. 

 Bir filmin ya da programın girişindeki ve sonundaki 
jenerik yazılarının hazırlanması sağlanır. 

 Yazının boyut, konum, renk ve gölge vb. 
özelliklerinin ayarlanması sağlanır. 

 Görüntü üzeri kullanılan bant, şekil ve grafiklerin 
hazırlanması sağlanır. 

2. Görüntü, ses ve efektleri ve anahtar kare ile 
hareketlendirir. 

 Bir filmin ya da programın girişindeki ve sonundaki 
jenerik yazıları hareketlendirilir. 

 Video kliplerin anahtar kare ile hareketlendirilmesi 
sağlanır. 

 Ses kliplerine anahtar kare ekleyerek ses 
seviyesini ayarlama, ve ses uygulanan efektlerin 
özelleştirilmesi sağlanır. 

 Efektlere anahtar kare ekleyerek efektlerin 
özelleştirilmesi sağlanır. 

3. Kurgu çalışmasına video, ses ve geçiş efektleri 
uygular. 

 Zaman çizelgesindeki ses kliplerine ihtiyaca göre 
ses efektleri uygulanması sağlanır. 

 Zaman çizelgesindeki video kliplerine ihtiyaca 
göre video efektleri uygulanması sağlanır 

 Zaman çizelgesindeki ses ve video kliplerine 
ihtiyaca göre ses ve video geçişlerinin 
uygulanması sağlanır. 

4. Maskeleme yapar. 

 Görüntüde maskeleme yapılacak olan alanın 
seçilmesini sağlar. 

 Seçimi yapılan alana yapılmak istenen efektin 
uygulanmasını sağlar. (Blur, mozaik, renk 
düzenleme,  vb.) 

5. Yeşil ekran uygulaması yapar. 

 Yeşil perde tekniğiyle çekilmiş görüntülerle 
video kurgu programında chroma-key uygulaması 
yapılması sağlanır. 

 

Biyografik Belgesel 

Kurgusu Yapımı 

1. Görüntü ve Ses 
Düzenlemeleri Yapma 

2. Kaba Kurgu Yapma 
3. Kurgu Estetiği İlkeleri 
4. Temel Görüntü Geçiş 

Türleri 
5. Efektli Geçiş Türleri 
6. Jenerik Hazırlama 
7. Export (çıktı) Alma 

 

1. Seslendirme ve ses düzenlemeleri yapar. 

 Kurguda kullanılacak metinlerinin seslendirmesini 
ve düzenlemesini yapar. 

 
2. Kaba kurgu yapar. 

 Zaman çizelgesinde görüntü ve sesler senaryoya 
ve dramatik yapıya uygun olarak montajlanır. 

 Yapımın toplam süresi göz önünde 
bulundurulması sağlanır. 

 
3. Kurgu estetiğine ve amaca uygun kurgu yapar. 

 Film kurgusunda kullanılan bazı yöntemler 
uygulanır. 



 Görsel etkiyi arttırma yöntemleri açıklanır. 

 İlgi merkezi oluşturma yöntemleri açıklanır. 

 Giriş ve bitiş jeneriği hazırlanması sağlanır. 
 

4. Temel görüntü geçiş türlerini uygular. 
Senaryo ve dramatik yapıya uygun olarak temel 
görüntü geçiş türleri uygulanması sağlanır. 
 

5. Efektli geçiş türlerini uygular. 

 Senaryo ve dramatik yapıya uygun olarak efektli 
geçiş türleri uygulanması sağlanır. 

 
6. Jenerik hazırlar. 

 Giriş ve bitiş jeneriği hazırlanması sağlanır. 
 

7. Kurgu çalışmasını istenilen formatta export 
(çıktı) alır. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Ses Kurgusu 
Yapımı 

1. Yabancı filmlere Türkçe dublaj uygulaması yapmak 
2. Kaydedilmiş bir sesin düzeltme ve temizleme işlemlerini yapmak 

Radyo Tiyatrosu 
Yapımı 

 

1. Örnek radyo tiyatrolarını kurgu açısından incelemek 
2. Radyo tiyatrosu kurgusu yapmak 

Video Kurgusu 
Yapımı 

1. Stok görüntüden bir ürün tanıtımı kurgulamak 
2. Stok görüntüden müzik klibi kurgulamak 

Biyografik Belgesel 

Kurgusu Yapımı 
1. Örnek biyografik belgesel yapımlarını kurgu açısından incelemek 
2. Biyografik belgesel kurgusu yapmak 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 Uygulama faaliyetleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak yaptırılmalıdır. 

 Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

 Radyo tiyatrosu ve biyografik belgesel uygulamalarının daha iyi anlaşılması için örnek çalışmalar incelenmelidir. 

 Radyo tiyatrosu ve biyografik belgesel çalışmalarında grup çalışmaları yaptırılmalıdır. 

 Bu derste, yapılan çalışmalar ekip işi olduğundan dolayı grup çalışmasına ağırlık verilerek yardımlaşma, 
dayanışma,  sorumluluk, arkadaşlık, saygı, hoşgörü, özgüven, liderlik gibi değer, tutum ve davranışları ön plana 
çıkarılmalıdır. 

 Bu derste öğrencilerin yaptığı çalışmalar sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 

 


