
 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ  

DERS İZLENCE FORMU 

Dersin Kodu ve Adı SVT206 Uygulamalı Kurgu 

Dersin Tanımı 

Öğrencilerin kısa film, belgesel ve diğer hareketli görüntüleri 

anlamlı bir bütünlük içinde, kurgu yöntemlerini kullanarak 

kurgulayabilmesini sağlamak bu dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

Dersin Kredisi 3 

Dersin Verildiği Dönem Bahar 

Ders Günü ve Saati Haftada 1 gün 4 saat 

Dersin Formatı Uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitim 

Dersin Yapılacağı Yer 
Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo, 

Televizyon ve Sinema Bölümü 

Ders Sorumlusu Gamze BÜDEYRİ 

Ders Sorumlusunun e-Posta 

Adresi ve Ofis Yeri 

gamzebudeyri@hotmail.com  

Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüs, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. 

Öğrenci ile Görüşme Saatleri - 

Dersin Ön Koşulları 

 

Öğrencinin, bu dersi alması için geçmiş dönem derslerinden 

gerekli krediyi elde etmesi. 

Dersin Amacı 

 

 

Öğrencinin, kurgunun işlevlerini ve yöntemlerini teorik 

bakımdan öğrenmesi ve bu teorik bilgileri pratikte 

uygulayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri 

 

1. Kurgunun temel işlevlerini bilerek, kurgu yöntemlerini 

görüntünün noktalama işaretleri olarak kullanma, 

2. Ders kapsamında örnek film kesitlerinin izletilmesinin 

ardından benzer uygulamaları “Adobe Premiere Pro” 

programı üzerinde uygulayabilmesi amacıyla haftalık 

ödevler verilecektir. 
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Dersin İçeriği ve Hedefler 

 

1. Teorik anlamda edinilen bilgilerin pratiğe dökebilir, 

2. İşlenmemiş ham görüntü ve ses verilerini kurgu programı 

“Adobe Premiere Pro” üzerinde işleyebilir,  

3. Sinema ve görüntü diline uygun anlamlı birer film 

kurgusu ortaya çıkarabilir. 

Ders Geçme Koşulları 

 

1. Vize sınavına kadar gerçekleştirilen dersler kapsamında 

toplamda 40 puanlık haftalık ödev teslimi. 

2. 60 puan üzerinden değerlendirilecek bir ara sınav. 

3. Ara sınavda öğrenci vize sınavına kadar gerçekleştirilen 

ders konularını kapsayan bir ödev teslim eder. 

4. Ödevlerin ve ara sınavın toplamda %40’ı değerlendirilir. 

5. Final sınavına kadar gerçekleştirilen dersler kapsamında 

toplam 40 puanlık haftalık ödev teslimi. 

6. 60 puan üzerinden değerlendirilecek yıl sonu sınavı. 

7. Yıl sonu sınavında öğrenci final sınavına kadar 

gerçekleştirilen ders konularını kapsayan bir ödev teslim 

eder. 

8. Ödevlerin ve yıl sonu sınavının toplamda %60’ı 

değerlendirilir. 

9. Toplamda iki sınavın ortalamasının 45 ve üzeri olması 

halinde öğrenci geçer not alır. 

10. Öğrencinin puanının yeterli olmaması durumunda 

bütünleme sınavına girerek başarılı olması. 

Ölçme ve Değerlendirme 

 

 

1. Dönem boyunca öğrenci haftalık ödevlerden, vize ve 

final sınavlarından sorumludur.  

2. Telafi için bütünleme sınavları yapılır. 

3. 100 puan üzerinden değerlendirilecek haftalık ödevler ve 

ara sınavda, ders kapsamında gösterilen konuları içeren 

bir film dosyası teslimi sağlanır. 

4. Haftalık ödevlerin ve ara sınavın %40’ı. 

5. 100 puan üzerinden değerlendirilecek haftalık ödevler ve 

yıl sonu sınavında, ders kapsamında gösterilen konuları 

içeren bir film dosyası teslimi sağlanır. 

6. Haftalık ödevlerin ve yıl sonu sınavının %60’ı etkilidir. 

7. Ara sınav, final sınavı ve ödev teslimlerinin etki oranları 

ile elde edilen puanın 45 ve üzeri olması gereklidir. 

8. Dersin ölçme ve değerlendirmesinde ödev ya da açık 

uçlu sorulardan oluşan yazılı sınav tekniklerinden birisi 

uygulanacaktır. 

9. Gönderilen ödevlerde kopya ya da intihal tespit edilmesi 

halinde söz konusu ödevler geçersiz sayılacaktır ve 

öğrenci hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

10. Teslim süresi dolmuş ödevler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Derse Katılım Durumu 
Öğrencilerin derslerin %80’ine devam etme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Ancak özel gelişebilecek durumlarda; ders 



 

 

 

sorumlusu önceden bilgilendirilirse, bu devamsızlığın telafisi 

için öğrencilere değerlendirme ve bilgilendirme yapabilir. 

Telafiyi sağlayıp-sağlamamaya karar vermek Ders 

Sorumlusunun, inisiyatifindedir.   

Kullanılacak Kaynaklar ve 

Kitaplar Listesi 

 

Nişancı, İlkay (2018). Teoride ve Pratikte Sinemada Kurgu, 

Doruk Yayınları, İstanbul. 

Sokolov, Aleksey, W. (2012). Sinema ve Televizyonda Görüntü 

Kurgusu, (Çev. S. Aslanyürek), Agorakitaplığı, İstanbul. 

 

Her hafta konu içeriğine uygun sinema tarihinden film kesitleri. 

 

HAFTALIK DERS PLANI 

 

1. Hafta 

 

Konu: Derse genel giriş, ders işleyişiyle ilgili genel açıklamalar. 

Amaç: Öğrencinin ders işleyişi hakkında bilgi sahibi olması. 

Ders Öncesi Görevler: - 

Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi): Öğretim elemanının anlatımı. 

Ders Sonrası Görevler: Ders kaynak listesinin öğrenciler tarafından temini 

2. Hafta  

Konu: Kurgunun genel tanımı, tarihsel süreci ve temel işlevleri. 

Ders Öncesi Görevler: - 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı. 

Ders Sonrası Görevler: - 

Ölçme-Değerlendirme: Vize sınavı. 

3. Hafta 

 

Konu: Genel kurgu yöntemlerinden; hızlı ve yavaş kurgu konu anlatımı, 

örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: - 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Örnek film kesitlerinin izlenmesi ve tespiti. 

Ölçme-Değerlendirme: Vize sınavı. 

4. Hafta  

Konu: Genel kurgu yöntemlerinden; karşıt kurgu konu anlatımı, örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Örnek film kesitlerinin izlenmesi ve tespiti. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Hızlı-yavaş-karşıt kurgu türlerinin kurgu programı 

üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

 

5. Hafta 

 

Konu: Genel kurgu yöntemlerinden; koşut kurgu konu anlatımı, örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Hızlı-yavaş-karşıt kurgu türlerinin kurgu programı 

üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Koşut kurgu türünün kurgu programı üzerinde 

gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 



 

 

 

 

6. Hafta 

 

Konu: Genel kurgu yöntemlerinden; olağan kurgu konu anlatımı, örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Koşut kurgu türünün kurgu programı üzerinde 

gerçekleştirilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Olağan kurgu türünün kurgu programı üzerinde 

gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

 

7. Hafta 

 

Konu: Genel kurgu yöntemlerinden; bağıntılı kurgu ve film karesinde kurgu 

konu anlatımı, örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Genel kurgu yöntemlerinden; olağan kurgu konu anlatımı, 

örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bağıntılı kurgu ve film karesinde kurgu türlerinin kurgu 

programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

8. Hafta 

 

ARA SINAV (VİZE) HAFTASI:  

Sınavın Türü veya Türleri: Vize sınavına kadar gerçekleştirilen dersler 

kapsamında hazırlanacak olan bir film dosyası.  

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödevler ve ara sınavda teslim edilen film 

dosyaları incelenir. 

 

9. Hafta 

 

Konu: Kurguda geçiş yöntemlerinden; kesme ve zincirleme geçiş 

yöntemlerinin anlatılması ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: -  

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Örnek film kesitlerinin izlenmesi ve tespiti. 

Ölçme-Değerlendirme: Vize sınavı. 

 

10. Hafta 

 

Konu: Kurguda geçiş yöntemlerinden; bindirme, kararma/açılma ve silinme 

yöntemlerinin anlatılması ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Örnek film kesitlerinin izlenmesi ve tespiti. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Kesme, zincirleme, bindirme, kararma/açılma ve silinme 

yöntemlerinin kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

 

11. Hafta 

 

Konu: Pudovkin ve ilişkili kurgu konu anlatımı.  Pudovkin’in karşıtlık ve 

koşutluk kurgu kuramlarının anlatımı ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Kesme, zincirleme, bindirme, kararma/açılma ve silinme 



 

 

 

yöntemlerinin kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

 

Ders Sonrası Görevler: Pudovkin’e göre karşıtlık ve koşutluk kurgu yöntemlerinin 

kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

12. Hafta 

 

Konu: Pudovkin’in sembolizm, birlikte oluş ve kılavuz kavram kurgu 

kuramlarının anlatımı ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Pudovkin’in karşıtlık ve koşutluk kurgu kuramlarının 

anlatımı ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Pudovkin’e göre sembolizm, birlikte oluş ve kılavuz 

kavram kurgu yöntemlerinin kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

13. Hafta 

 

Konu: Eisenstein ve çatışma kuramı konu anlatımı. Eisenstein’a göre metrik 

ve ritmik kurgu kuramlarının anlatımı ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Pudovkin’e göre sembolizm, birlikte oluş ve kılavuz 

kavram kurgu yöntemlerinin kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Eisenstein’a göre metrik ve ritmik kurgu yöntemlerinin 

kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödev (10 Puan). 

14. Hafta 

Konu: Eisenstein’a göre tonal, overtonal ve entelektüel kurgu kuramlarının 

anlatımı ve örnek film kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Öncesi Görevler: Eisenstein’a göre metrik ve ritmik kurgu yöntemlerinin 

kurgu programı üzerinde gerçekleştirilmesi. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğretim elemanının anlatımı ve örnek film 

kesitlerinin izletilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Örnek film kesitlerinin izlenmesi ve tespiti. 

Ölçme-Değerlendirme: Final sınavı. 

 

DÖNEM SONU SINAV (FİNAL) HAFTASI 

Sınavın Türü veya Türleri: Final sınavına kadar gerçekleştirilen dersler 

kapsamında hazırlanacak olan bir film dosyası.  

Ölçme-Değerlendirme: Haftalık ödevler ve final sınavında teslim edilen film 

dosyaları incelenir. 

 

 

 


