
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI KISA FİLM 

DERSİN SINIFI 11-12. Sınıf (Seçmeli) 

DERSİN SÜRESİ Haftalık 7 Ders Saati 

DERSİN AMACI Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kısa film 
yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Yapım öncesi hazırlıkları yürütür. 
2. Çekim öncesi hazırlıkları yürütür 
3. Kısa film çekimi yapar. 
4. Çekim sonrası işlemleri gerçekleştirir. 
5. Yapım sonrası işlemleri gerçekleştirir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Stüdyo atölyesi, Kurgu atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, kamera, ses ve ışık malzemeleri 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 (%) 

Yapım Öncesi Hazırlıklar 5 63 25 

Çekim Öncesi Hazırlıklar 6 63 25 

Kısa Film Çekimi 3 56 22 

Çekim Sonrası İşlemler 5 49 20 

Yapım Sonrası İşlemler 3 21 8 

TOPLAM 22 252 100 

 

  



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI VE KAZANIM 
AÇIKLAMALARI 

Yapım Öncesi 
Hazırlıklar 

1. Tema Belirleme 
2. Sinopsis Yazma 
3. Çekim Senaryosu 

Oluşturma 
4. Telif Hakları ve 

Çekim İzinleri 
5. Storyboard Çalışması 

 
1. Kısa film temasını belirler. 

• Kısa film düşüncesini geliştirme yöntemleriyle tema 
oluşturulması sağlanır. 

• Kısa filmin türünün belirlenmesi sağlanır. 
 

2. Temaya göre sinopsis yazar. 
• Belirlenen tema doğrultusunda seçilen yapıya uygun 

sinopsis yazılması sağlanır. 
 

3. Çekim senaryosunu hazırlar. 
• Sinopsis geliştirilerek çekim senaryosu hazırlanması 

sağlanır. 
• Çekim senaryosuna göre iç ve dış mekanlar 

belirlenerek çekim planı hazırlanması sağlanır. 
4. Telif hakları ve çekim izinlerini alır. 

• Çekim için gerekli izinler sürece uygun olarak alınması 
sağlanır. 

5. Çekim senaryosuna uygun storyboard hazırlar. 
• Storyboard çalışmasıyla birlikte dekupajın da 

hazırlanması sağlanır. 

Çekim Öncesi 
Hazırlıklar 

1. Film Ekibi 
2. Malzemelerin Tespiti 
3. Çekim Formatını 

Belirleme 
4. Bütçe 
5. Oyuncu ve Mekân 

Tespiti 
6. Prova 

 
1. Film ekibini oluşturur. 

• Kısa film için gerekli olan ekip kurularak görev dağılımı 
tamamlanması sağlanır. 

 
2. Çekim malzemelerini belirler. 

• Çekim malzemelerinin sürece uygun olarak tedarik 
edilmesi sağlanır. 

3. Çekim takvimi hazırlar. 
• Çekim planına uygun çekim takviminin hazırlanması 

sağlanır. 
 

4. Çekim için bütçe hazırlar. 
• Çekim için gerekli olan bütçenin netleştirilmesi 

sağlanır. 
5. Oyuncu ve mekânları belirler. 

• İçeriğe ve planlamaya uygun oyuncu ve mekanları 
belirlenmesi sağlanır. 

6. Çekim için prova yapar. 
• Soğuk ve sıcak provaların gerçekleştirilmesi sağlanır. 
• Doğaçlama için ön değerlendirme yapılması sağlanır. 

Kısa Film Çekimi 
1. Çekim Öncesi Toplantı 
2. Çekim Aşaması 
3. Çekim Sırasında İzleme 

ve Değerlendirme 

 
1. Çekim öncesi toplantı yapar. 

• Ekiple çekim öncesi değerlendirme toplantısı 
yapılması sağlanır. 

2. Kısa film çekimlerini gerçekleştirir. 
• Planlamaya uygun çekimleri gerçekleştirilmesi 

sağlanır. 
3. Çekim sırasında izleme ve değerlendirme yapar. 

• Gerekli görülürse çekimlerin tekrarlanması sağlanır. 



Çekim Sonrası 
İşlemler 

1. Kaba Kurgu 
2. İzleme ve 

Değerlendirme 
3. Seslendirme 
4. Renk Düzeltme 
5. Görsel Efektler 

 
1. Kısa filmin kaba kurgusunu yapar. 

• Kurgu için gerekli planlamanın yapılması ve 
gerçekleştirilmesi sağlanır. 

 
2. İzleme ve değerlendirme yapar. 

 
3. Seslendirme yapar. 

• Ses düzenlemesinin yapılması, müzik ve efekt ekleme 
işlemlerinin tamamlanması sağlanır. 

4. Renk düzeltme yapar. 
• İçeriğe uygun renk düzenlemesi yapılması sağlanır. 

5. Görsel efekt ekler. 
• İçeriğe uygun görsel efekt eklenmesi sağlanır. 

Yapım Sonrası 
İşlemler 

1. Format ve Filmin Basımı 
2. Dağıtım 
3. Film Gösterimi 

 
1. Format belirler ve filmin basımını gerçekleştirir. 

• Gösterime uygun format seçilmesi sağlanır. 
2. Dağıtım işlemlerini yapar. (Festival, TV, DVD) 

 
3. Film gösterimini sağlar. 

• Hedef kitlesine uygun film gösteriminin yapılması 
sağlanır. 

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. 

Yapım Öncesi 
Hazırlıklar 

1. Bir kısa film izlenerek senaryosunun analizini yapmak 
2. Kısa öykülerden kısa film senaryosu geliştirmek 
3. Tema belirlenerek özgün bir kısa film senaryosu oluşturmak 

Çekim Öncesi 
Hazırlıklar 

1. Çekilmesine karar verilen senaryolar için öğrenci gruplara ayrılarak film yapım-yönetim 
ekiplerini oluşturmak 

2. Çekim malzemeleri belirlenerek çekim takvimini ve yapım bütçe formunu oluşturmak 
3. Oyuncu ve mekânlar belirlenerek provalar yapmak 

Kısa Film Çekimi 1. Film ekipleri toplanarak çekip toplantısı yapmak 
2. Kısa film çekimlerini gerçekleştirmek 

Çekim Sonrası 
İşlemler 

1. Kısa filmin kaba kurgusunu yapmak 
2. Seslendirme, renk düzeltme ve görsel efekt düzenlemeleri yapmak 



Yapım Sonrası 
İşlemler 1. Yapım sonrası kısa filmin basım, dağıtım ve gösterim işlemlerini yapmak 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
• Uygulama faaliyetleri İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak yaptırılmalıdır. 
• Kısa film yapımlarının daha iyi anlaşılması için örnek çalışmalar incelenmelidir. 
• Kısa film yapımı uygulamalarında grup çalışmaları yaptırılmalıdır. Farklı ürünler ortaya çıkarmak için bazı gruplara  

kısa belgesel yapımları da verilebilir. 
• 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 çalışmaların sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 
 

 


