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Video Kurgu Modülü 

Giriş 
Bu modülün amacı okul öncesi öğretmenlerini, çocuklarla yürütülecek olan EDUCLAB kültürel 
atölye çalışmalarına görsel boyut katacak videoları üretmek için eğitmektir. 

Ortak platfromun kullanımını kolaylaştırmak için açık kaynak olan ve farklı platformlarda 
(Windows, iOS, Linux) kullanılabilen, kullanımı kolay olan ve çok sayıda kaynak ve eğitici 
malzemesi bulunan OpenShot programı seçilmiştir. Video kurgusunu bilenler kendi 
seçecekleri programları kullanabilirler. 

Video kurgusunun temel kavramlarını öğrenerek, okul öncesi öğretmenleri görsel, ses ve 
metinden oluşan videoları kurgulamak için gerekli bilgiye sahip olacaklardır. Video üretmek 
için gerekli araçlar:  

• Kişisel bilgisayar 
• Video kurgulama programı (OpenShot - https://www.openshot.org)  
• Ses kaydedici (mikrofon ya da akıllı telefon) 
• Video kaydedici (video kamera veya akıllı telefon) 
• Kamera veya akıllı telefon 
• Çocukların çizimlerinin görsellerini almak için bir tarayıcı veya bir kamera. 

Yapılan videoların içeriği, EDUCLAB Eğitim Araç Takımı’nın popüler geleneklerin (dans, 
müzik, atasözleri, şiirler, şarkılar, eski zanaatlar geleneksel yiyecekler) yaygınlaştırılmasına 
yönelik olarak hazırlanan 4. bölümü “Anlatılar ve Sözlü Tarihler” bağlamında olacak ve bir 
anlatının oluşturulması çerçevesinde aktarılacaktır. İçerikte çocukların aile üyeleriyle birlikte 
katılacakları sınıf toplantısında elde edilen çeşitli malzeme (ses, video, metin) kullanılacaktır. 
Toplantıya katılacak yetişkinler aile bireyleri daha önceden, kendi bölgeleri ile yeni 
vatandaşların geldikleri coğrafyanın adet ve geleneklerini anlatabilecek aile bireyleri 
arasından seçilecektir. 

 

 

  

https://www.openshot.org/


 

Projenin tanımlanması 
Video yapım aşamasına geçmeden önce en önemli adım temel bir proje planlaması yapmaktır. 
Bu esas çalışma yapılmaz ise el etmek istediğiniz sonucun nasıl olduğu hakkında açık bir 
fikriniz olmadan video kurgulamaya başlamanız demektir ki bu da gerekli olduğundan çok 
daha fazla malzemeyi kullanmanıza neden olacaktır. Bu durum kullanacağınız malzeme için 
seçim yapma sürenizi uzatacağı gibi, plansız bir çalışma istediğiniz sonucu elde etmek için size 
gereken malzemenin (video, ses veya fotoğraf) var olmaması sonucunu da doğurabilir. 
Kurgulama aşamasında zaman kazanmak ve sonunda istenilen sonucu elde etmek için 
başlangıçta projenin tanımlanmasına zaman ayrılması önerilir. 

Bu nedenle, projenin yapısını yazmanız, bir senaryo yaratmanız ve tercihan bir storyboard 
oluşturmanız gerekir. 

Aşağıda bir video projesinin çeşitli aşamaları hakkında kısa ve sırali bir liste bulabilirsiniz. 

1. Beyin fırtınası 
İlk aşama bir beyin fırtınasıyla projenin fikrinin belirlenmesidir. Bu aşamada video projesinin 
tüm kritik ögeleri ve içeriğinin (doğasının) tanımlanması ortaya çıkacaktır. Bu önemli ilk 
aşamayı, yaratılacak videonun izleyenler neyi ifade edeceği ve nasıl iletişim kuracağını 
belirlemekle tamamlamak gereklidir.   

2. Planlama 
Gereksiz bir karmaşayı önlemek için projenin her bir aşamasını açık bir planlamayla belirmek 
önemlidir. Görevinizin ne olacağını önceden bilmek ve sonuca odaklanmak üretilecek işin de 
iyi olmasını beraberinde getirecektir. 

3. Senaryo ve storyboard 
Bu çalışmada bir film senaryosundan söz etmiyoruz. Projeyi tanımlamak için birkaç satır 
yeterli olacaktır ancak yine de bunları yazmış olmak projenin gerçekleşmesine yardım eder. 
Basit bir storyboard çizmenin de videoyu kurgularken size büyük bir yardımı olacaktır.  

4. Sahneyi ayarlamak 
Videoyu çekmeden önce mekânın, arka fonun ve ışığın belirlenmesi önemlidir. Sonucun iyi 
olması için bunların önceden ayarlanması gerekir. Deneme yapmak çekimin sonucun iyi 
olmasını açısından önemlidir. 

5. Video, ses ve fotoğraf çekimi 
Bu, video projesi için en önemli aşamadır çünkü eğer çekim iyi yapılmaz ise sonuç ta iyi olmaz. 
Bu aşamada her şeyin beklendiği gibi ve düzgün çalıştığından ve şarjının yeterli olduğundan 
emin olmak gerekir. 



 

6. Video kurgulama 
Çekim sonrası tüm malzeme (fotoğraf, ses ve metin) derlendikten sonra kurgulama aşamasına 
geçebilirsiniz. Eğer gerekli tüm malzemeyi topladıysanız, bu aşama, başlangıçta tanımlanmış 
kurgu izlenerek bir sorun çıkmadan tamamlanabilir ve sonuçta aklınızda olan sonucu elde 
edebilirsiniz. Gelecek bölümde video projeleri üretmek için kullanacağınız OpenShot video 
kurgulama programı hakkında temel bilgileri edineceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Video kurgulama programı 
OpenShot Kurulumu 
Bu program birçok işletim sisteminde (Linux, Mac ve Windows) kullanılabilir. Programın kurulumu 
için resmî sitesinden (https://www.openshot.org/download/) uygun dosyayı bilgisayarınıza 
indirmenin gerekir.  

Dosyayı indirdikten sonra üzerine çift tıklayın ve talimatları takip edin. Şimdi programı bilgisayarınıza 
indirdiğinize göre kullanıcı ara yüzüne alışmanız için temel işlevlerine bakabilir ve sonra da ilk 
projenize doğru ilerleyebiliriz. 

OpenShot temel kavramlar 
Source: http://www.openshot.org/static/files/user-guide  

Ana Ekran 

OpenShot’ı açtıktan sonra video projenizi kurgulamak için gerekli menü ve tuşların olduğu bir 
ekran bulacaksınız.  

Genel görünüm 

 

 

 

https://www.openshot.org/download/
http://www.openshot.org/static/files/user-guide


 

# İsim Açıklama 
1 Ana araç çubuğu  Video projenizi açma, kaydetme ve iletme düğmelerini içerir. 
2 Sekmeler  Proje dosyası, geçiş ve efektler arasında geçiş yapar. 
3 Proje dosyaları Projeniz için yüklediğinizi tüm ses, video ve görüntü dosyaları.  
4 Önizleme Penceresi Burası videonuzun oynayacağı ekrandır. 
5 Düzenleme Araç 

çubuğu 
Bu araç çubuğu yakalama, işaret koyma ve işaretler arasında hareket 
etmeye yarayan düğmeleri içerir. 

6 Zoom Kaydırgacı Kaydırıcı zaman çizelgesinin zaman ölçeğini ayarlayacaktır. 
7 Oynatma çubuğu/ 

Cetvel 
Cetvel, zaman ölçeğini ve oynatma çubuğunun kırmızı çizgisini 
gösterir. Kırmızı çubuk o andaki gösterim konumunu gösterir. 

8 Zaman çizelgesi  Zaman çizelgesi video projenizi, her bir klibi ve geçişi görselleştirir. 
9 Filtre Düğmeleri ve filtre metin kutularını kullanarak gösterilen ögeleri 

(proje dosyaları, geçiş ve efektler) filtreler. Aradığınız şeyle ilgili 
birkaç harf girdiğinizde sonuç çıkacaktır. 

 

  



 

İz ve katmanlar 

OpenShot videoları ve görüntüleri katmanlandırmak için izler kullanır. En üstteki üst katman, 
en alttaki ise alt katmandır. Eğer bir fotoğraf düzenleyici programa aşinalığınız varsa bu 
kavramı da kolaylıkla kavrayabilirsiniz. OpenShot her bir katmanı, bir fotoğraf düzenleyici 
programda olduğu gibi birleştirecektir. Sınırsız sayıda iz (track) olabilir anca tipik bir video 
çalışması 10’dan daha fazla iz gerektirmez. 

Örneğin 3 izli bir video projesi düşünün. 

 

# İsim Açıklama 
1 Üst iz Bu izdeki kırmalar (clip) her zaman üstte ve görünür olacaklardır. 
2 Orta iz  Buradaki klipler üstlerinde ne olduğuna bağlı olarak görünür olacak ya da 

olmayacaklardır. 
3 Alt iz Buradaki kırpmalar her zaman alta olacaktır. 
 

 

 

 

 

 



 

Dosyalar 
Video yapmaya başlamadan önde, dosyaları OpenShot’a aktarmamız gerekir. Video, imaj ya da 
ses dosya türlerinin çoğu program tarafından tanınmaktadır. Dosyalar Proje Dosyaları 
panelinde görülebilir ve düzenlenebilir. 

Dosyaları İçeri Aktarmak 

OpenShot’da dosyaları içeri aktarmak için birçok yöntem vardır.  

İsim Açıklama 
Sürükle ve bırak Dosya düzenleyicinizden dosyaları sürükleyip bırakın. 
Sağ klik→İçeri aktar Proje Dosyaları panelinde sağ klik yapıp Dosyaları İçeri Aktar tuşunu 

seçin. 
Dosya menüsü →İçeri 
aktar 

Dosya menüsü (File menu)→Dosyaları içeri aktar 

Dosya içeri aktar araç 
çubuğu 

Import Files (Dosyaları içeri aktar)’a klikleyin.. araç çubuğu menüsü 
(menünün üstünde)  

 

 

 



 

Dosya Menüsü  

Dosya menüsünü görmek için Project Files panelinde sağ klik yapın. Burada menüde 
gerçekleştirmek istediğiniz işlemle ilgili menüyü göreceksiniz. 

 

İsim Açıklama 
Dosyaları içe aktar…  Projenizin dosyalarını içeri aktarır. 
Küçük resim/Ayrıntılar Ayrıntılar ve küçük resimler arasında geçiş sağlar. 
Önizleme Bir medya dosyasını gösterir. 
Klibi böl  Bir dosyayı birçok küçük kliplere böler. 
Başlık düzenleme Var olan bir SVG dosyası başlığını düzenler. 

Başlığı Çoğaltma  Bir SVG dosyasının kopyasını çıkarır ve daha sonra kopyalanan 
dosyayı düzenler. 

Zaman çizelgesine ekle Bir adımda zaman çizelgesine birçok dosya ekleyin. 
Dosya özellikleri Bir dosyanın özelliklerini (kare sayısı, boyut vb.) gör. 
Projeden kaldır Projeden bir dosyayı kaldır. 
 

  



 

Klip Bölme  

Düzenleme öncesi bir dosyayı birçok daha küçük kliplere bölme ihtiyacınız varsa, Split Clip 
tam da bu amaca yarar. Dosyanın üzerine sağ klikleyin ve menüden Klibi Böl’ü seçin.  Bu Klibi 
Böl penceresini açar. Bu pencereyi çabuk bir şekilde istediğiniz kadar klip oluşturmak için 
kullanın. Bu iletişim kutusu klip oluşturduktan sonra da ihtiyacınız olan diğer klipleri da 
yapmanız için açık kalır. İşiniz bittiğinde iletişim kutusunu kapatabilirsiniz.  

 

# İsim Açıklama 
1 Klibin başı Bu düğmeye basarak klibin başlayacağı kareyi seçin. 
2 Klibin sonu Bu düğmeye basarak kırpmanın son karesini seçin. 
3 Klibin ismi İstediğiniz bir ismi girin. 
4 Klibi 

oluşturun 
Kırpmayı oluşturun (iletişim kutusu yeniden ayarlanır ve böylece her bir kırpma 
için aynı adımları izleyebilirsiniz). 

 

  



 

Zaman Çizelgesine Eklemek 

Bazı durumlarda zaman çizelgesine aynı anda birçok dosya eklemek durumunda 
kalabilirsiniz. Örneğin, bir fotoğraf slayt gösterisi veya çok sayıda kısa video klipler. Zaman 
Çizelgesine Ekle iletişim kutusu bu görevi sizin için otomatikleştirir. Önce eklemeniz gereken 
tüm dosyaları seçin, sağa tıklayın ve Zaman Çizelgesine Ekle’yi seçin. 

 

# İsim Açıklama 
1 Seçilen dosyalar Zaman çizelgesine eklenmesi gereken dosyaların listesi 
2 Dosyaların sırası Bu düğmeyi dosya listesini yeniden düzenlemek için kullanın (yukarı 

çıkar, aşağıya indir, rastgele dağıt (ramdomize), kaldır 
3 Zaman çizelgesi 

konumu 
Başlama pozisyonunu seçin ve bu dosyaları zaman çizelgesinde eklenmesi 
gereken yere taşıyın. 

4 Fade seçenekleri Giderek kararma, giderek açılma, her ikisi veya hiçbiri. 
5 Zoom seçenekleri Yakınlaştır, uzaklaştır, her ikisi veya hiçbirisi. 
6 Geçişler Dosyalar arasında belirli bir geçişi seçin, ya da geçişleri rastlantısal yapın 

veya hiçbiri. 
 

  



 

Özellikler  

İçe aktarılan herhangi bir dosyanın özelliklerini görmek için dosyanın üzerine sağ tıklayın ve 
Dosya Özelliklerini (File Properties)’i seçin. Böylece medya dosyanızın özelliklerini gösteren 
iletişim kutusu açılacaktır. Belirli tipteki imgeleriniz için (örn. imge sırası), kare hızını (frame 
rate) da bu iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. 

 

# Name Description 
1 Dosya 

özellikleri  
Proje dosyaları’da bir imaj dizisi seçip sağ tıklayın ve Dosya Özellikleri’ni 
seçin. 

2 Kare oranı İmaj dizisi için animasyonun resim karesi hızını da ayarlayabilirsiniz . 
 

 

 

  



 

Klipler  
OpenShot zaman çizelgesine eklediğiniz her bir medya dosyası bir klip olarak adlandırılır ve 
aşağıdaki görselde görüldüğü gibi koyu, köşeleri yuvarlak bir dikdörtgen şeklinde görülür.  Bir 
klibin, ölçek, konum, yön ve alpha gibi renderlenmesini ve birleştirilmesini etkileyen çok 
sayıda özelliği mevcuttur. Bu özelliklerle oynanabilir ve bir araya getirildiklerinde göz alıcı 
efektler yaratabilirler. 

Görünüm 

 

# İsim Açıklama 
1 Klip 1 Bir video klip 
2 Geçiş İki klip arasında kademeli fade geçişi  
3 Klip 2 Bir imaj klibi 
 
 

  



 

Kesme ve Parçalama  

OpenShot bir klibin başlangıç ve bitiş konumunu ayarlamak (kesme olarak da tanımlanan) 
için birçok kolay yola sahiptir. En yaygın yöntem basitçe klibin sol (ya da sağ) yanını tutmak 
ve çekmektir. Aşağıda OpenShot’ta klipleri kesmek için bir dizi yöntem tanımlanmıştır: 

İsim Açıklama 
Parçala  Kırmızı oynatma çubuğu bir kliple üst üste bindiğinde, klibe sağ tıklayın ve 

Parçala’yı seçin. 
Tümünü 
parçala  

Kırmızı oynatma çubuğu birçok kliple üstü üste bindiyse, kırmızı oynatma 
çubuğu üzerine sap tıklayın ve Tümünü Parçala’yı seçin (tüm kesişen klipleri 
kesecektir) 

Kenarın 
yeniden 
ayarlanması  
 

Fareyi klibin kenarı üzerine getirin ve kenarı yeniden boyutlandırın. 
 

Bölme  
 

Dosyanın üzerine sağ tıklayın ve Klibi Böl’ü seçin. Tek bir video dosyasında 
birçok küçük kesmeler yaratan bir iletişim kutusu görünecektir. 

Kesme Aracı  Traşlama aracı tıkladığınız zaman klibi keser. Kolay ancak tehlikelidir. Bu 
nedenle dikkatli olun! 
 

  



 

Önayarlanmış Menü  

OpenShot has tons of great preset animations and clip properties, such as fading, sliding, 
zooming, etc… These presets can be accessed by right clicking on a clip. 

OpenShot, fading, sliding, zooming gibi önceden tanımlanmış birçok animasyonlara ve klip 
özelliklerine sahiptir. Bu önayarlara klibin üzerine sağ klikleyerek ulaşılabilir. 

 

İsim Açıklama 
Kararma Bir klibin kararmasını veya açılmasını sağlar (Geçiş kullanmaktan daha 

kolaydır). 
Oynat Zoom yapar ve klibi kaydırır. 
Döndür Bir videoyu döndürür ya da ters çevirir. 
Yerleşim Düzeni Bir videoyu daha küçük veya daha büyük yapar ve herhangi bir köşeye 

sıkıştırır.  
Süre Bir videoyu tersine çevirebilir, hızlandırır veya yavaşlatır. 
Ses Düzeyi Bir klibin sesini gittikçe yükseltir veya gittikçe azaltır. 
Sesi Ayır Her bir klip için bir ses izi oluşturur. 
Parçala Klibi kırmızı oynatma çubuğu pozisyonunda keser. 
Döndür Modu değiştirirmeye izin verir.  
Görüntü Bir klibin dalga şeklini veya küçük resmini gösterir. 
Özellikler Bir klip için özellikler panelini gösterir 
Kopyala/yapıştır 
 

Anahtar kareleri kopyalayıp yapıştırır ya da tüm bir klibin kopyasını çıkartır 
(tüm anahtar karelerle birlikte) 

Klibi kaldır 
 

Bir klibi zaman çizelgesinden kaldırır. 
 

 
  



 

Döndürme 

Bir klibin konumu ve ölçeğini kolaylıkla ayarlamak için zaman çizelgesinde bir klip seçin ve 
sağ tıklayarak Döndür’ü seçin. Ölçeği ayarlamak için herhangi bir mavi işareti seçin ve imajı 
hareket ettirmek için ortadaki daireyi tutun. Not: Kırmızı oynatma çubuğunun nerede 
olduğuna dikkat edin. Anahtar kareler, animasyon yapmaya yardımcı olmak için mevcut 
oynatma konumunda otomatik olarak oluşturulacaklardır. 

 

Daha fazla bilgi için Animasyon bölümüne bakınız. 

Etkiler 

Kliplerin, hareketlendirilebilir ve ayarlanabilir yapılabilmesi gibi birçok özelliğine ek olarak, 
bir klibin üzerine doğrudan bir etkiler (efekt) de yerleştirebilirsiniz. Her bir efekt küçük birer 
harf ikonu ile temsil edilmektedir. Etki ikonunun üzerine tıklamak efektin özelliklerini 
çoğaltacaktır ve size düzenleme (ve hareketlendirme) olanağı tanıyacaktır. 

 

  



 

Özellikler  

Aşağıda bir klibin ayarlanabilir özelliklerinin bir listesini görmektesiniz. Bir klibin 
özelliklerini görmek için sağ tıklayıp Özellikler’i seçmek gerekir. Böylece istediğiniz 
özellikleri değiştirebileceğiniz özellik editörü açılır. Not: Kırmızı oynatma çubuğunun nerede 
olduğuna dikkat edin. Anahtar kareler, animasyon oluşturmaya yardımcı olmak için otomatik 
olarak geçerli oynatma pozisyonunda oluşturulur.  

İsim Açıklama 
Şekim Bir klibin çekimini, onun ana bölüme nereden bağlandığını belirir. 
Ölçekle Ölçek ana bölüme uyması için bir klibin nasıl yeniden boyutlandırılmasını 

belirler. 
Kare Sayısı Kare sayısını (eğer varsa) kare sayısını göstermesinin formatı. 
X Ölçeği Yüzde olarak yatay ölçeklendirmeyi temsil eden eğri (0’dan 1’e) 
Y Ölçeği Yüzde olarak dikey ölçeklendirmeyi temsil eden eğri (0’dan 1’e) 
Konum X Yüzde olarak göreceli X konumunu temsil eden eğri (-1’den 1’e) 
Konum Y Yüzde olarak göreceli Y konumunu temsil eden eğri (-1’den 1’e) 
Döndürme Döndürmeyi temsil eden eğri (0’dan 360’a) 
Alpha Alpha’yı temsil eden eğri (1’den 0’a) 
Süre Zaman üzerindeki çerçeveleri temsil eden eğri (videonun hızı ve yönü için 

kullanılır) 
Ses düzeyi Sesi temsil eden eğri (0’dan 1’e) 
X Kırp Derece olarak X kesme açısını temsil eden eğri (-45.0=sol, 45.0=sağ) 
Y Kırp Derece olarak Y kesme açısını temsil eden eğri (-45.0=sol, 45.0=sağ) 
Kanal Filtresi Filtrelenecek bir ses kanalını temsil eden bir numaradır (tüm diğer 

kanalları temizler) 
Kanal Eşleşmesi Dışa verilecek bir ses kanalının numarasını temsil eder (sadece bir kanalı 

filtrelerken çalışır) 
Sesi Etkinleştir Klibin sesi olup olmadığını belirlemek için opsiyonel bir geçersiz kılma. 
Görüntüyü 
Etkinleştir 

Klibin videosu olup olmadığını belirlemek için opsiyonel bir geçersiz 
kılma. 

Dalga Şekli Klibin görüntüsü yerine dalga formu kullanır. 
Dalga rengi Sesin dalga formunun rengini temsil eden eğri. 

Anahtar çerçeveler ve animasyon hakkında daha fazla bilgi için Animation bölümüne bakın. 

 

  



 

Geçişler  
Geçiş iki klip arasında dereceli olarak kararma (veya silme) için kullanılır. OpenShot’ta 
geçişler zaman çizelgesinde mavi, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgenlerle temsil edilir. İki klibi 
üst üste getirdiğinizde otomatik olarak oluştururlar ve Geçişler panelinden zaman çizelgesine 
elle çekilerek eklenebilirler. Bir geçiş bir klibin üzerine (onunla örtüşecek şekilde) 
yerleştirilmelidir. En çok kullanılan konum başlangıç veya bitiştir. 

Görünüm 

 
 
# İsim Açıklama 
1 Klip 1 Bir video klip 
2 Geçiş İki klip arasında, klipleri üstü üste örtüştürerek otomatik olarak oluşturulan 

kademeli kararma (fade) geçişi. 
3 Klip 2 Bir görüntü klibi 
 
 

  



 

Yön  

Geçişler klibin alpha/şeffaflık oranını ayarlar ve opaktan şeffafa veya şeffaftan opağa geçiş 
sağlar. Kararmanın yönünü değiştirmek için sağ tıklayın ve Geçişi Tersçevir’i seçin. 
Parlaklık eğrisini elle ayarlayarak kararmayı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 

 
 

Kesme ve Parçalama 

OpenShot bir geçişin başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlamak için birçok kolay yönteme 
(kesme olarak da bilinir) sahiptir. En yaygın yöntem basit bir şekilde geçişin sol (veya sağ) 
ucunu alıp çekmektir. Aşağıda OpenShot’ta kesme geçişleri yöntemlerinin bir listesini 
bulabilirsiniz: 

İsim Açıklama 
Parçala 
 

Kırmızı oynatma çubuğu bir geçişle üst üste binmişse, geçişe sağ tıklayın ve 
Parçala’yı seçin.  

Hepsini Parçala Kırmızı oynatma çubuğu birçok geçişle üst üste geldiğinde kırmızı çubuk 
üzerine sağ tıklayın ve Hepsini Parçala’yı seçin (kesişen tüm geçişleri 
kesecektir)  

Kenarın yeniden 
boyutlandırılması 

Geçişin kenarına imleci getirin ve yeniden boyutlandırın. 
 

Kesme Aleti Traş aleti tıkladığınız zaman geçişi keser. Bu nedenle dikkatli olunması 
gerekir. Kolay ve tehlikelidir. 

 
Özellikler  

Aşağıda düzenlenebilir geçiş özelliklerinin bir listesi bulunmaktadır ve çoğu durumda 
hareketlidirler. Bir geçiz özelliğini görmek için, sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Bu özellikleri 
ayarlayabileceğiniz özellik editörü görünecektir. Not: Kırmızı oynatma çubuğunun nerede 
olduğuna dikkat ediniz. Anahtar kareler, var olan çalma pozisyonunda otomatik olarak 
oluşturulur.   

İsim Açıklama 
Parlaklık Geçiş görüntüsünün parlaklığını temsil eden eğridir ve kararma/silmeye etki 

eder (-1’den 1’e) 
Karşıtlık  Geçiş görüntüsünün karşıtlığını temsil eden eğridir. Kararma/silmenin 

yumuşaklığını/sertliğini etkilr (0’dan 20’ye)  



 

İsim Açıklama 
Görüntüyü 
değiştir 

Bir sorunu gidermek için, bu özellik geçiş görüntüsünü gösterir (şeffaklık 
yerine) 
 

Animasyon (Animation) 
OpenShot özellikle animasyonlar düşünülerek tasarlanmıştır. Eğri tabanlı güçlü animasyon 
çerçevesi birçok işi kolaylıkla halledebilir ve herhangi bir animasyon oluşturmak için yeterine 
esnektir. Anahtar çerçeveler bir klipte belirli noktalarda değerleri belirler ve OpenShot 
aradaki değerleri birleştirme işini üstlenir. 

Görünüm 

 

# İsim Açıklama 
1 Yeşil Özellik Eğer oynatma çubuğu anahtar çerçeve üzerindeyse, özellik yeşil görünür. 
1 Mavi özellik Eğer oynatma çizgisi içiçe girmiş bir değer üzerindeyse, özellik mavi 

görünür. 
2 Değer kaydırıcı Değer ayarlamak için farenizi tıklatın ve çekin (bu, eğer gerekliyse, 

otomatik olarak anahtar çerçeve oluşturacaktır. 
3 Oynatma çubuğu Oynatma çubuğunu anahtar karenin istediğiniz herhangi bir yerin üzerine 

konumlandırın. 
4 Anahtar kare 

işaretleri 
(Bir klipte) tüm anahtar kare konumlarının üzerine küçük yeşil “tick” 
işaretleri yer alır. 



 

Anahtar Kareler 

OpenShot’ta bir anahtar kare yaratmak için oynatma çubuğunu klip üzerinde herhangi bir 
konuma getirin ve özellikler penceresinde istediğiniz özellikleri düzenleyin. Eğer özellik 
anahtar kareleri destekliyorsa, yeşil olacaktır ve klibinizin üzerinde, o konumda küçük bir 
“tick” işareti görünecektir. Oynatma çubuğunu klip üzerinde bir başka konuma getirin ve 
özellikleri yeniden ayarlayın. Her bir animasyon en azından 2 anahtar kare gerektirir ancak 
sınırsız sayıda animasyonu destekler. 

Interpolation mode’unu ayarlamak için, özellik değerinin yanındaki küçük ikona sağ tıklayın. 

İsim Açıklama 
Bézier Araya eklenmiş değerler ikincil bir eğri kullanır ve yavaş bir başlangıç geçiş efekti ve 

yavaş bir bitiş geçiş efekti ayarlar. 
Doğrusal Araya eklenmiş değerleri hesaplanmış doğrusal özelliktedir (her bir adımın değeri 

eşittir) 
Sabit Araya eklenmiş değerler bir sonraki anahtar kareye kadar sabir kalır ve sonra yeni 

değere atlar. 
 

 

  



 

Bézier Ayarları  

Animasyon için Bézier eğrisi kullanırken, OpenShot eğrinin şeklini belirleyen ön tanımlanmış 
20’den fazla eğri ayarı içerir. Örneğin, Ease-In (yavaş bir başlangıç geçiş efekti) başlangıçta 
daha kademeli bir eğriye sahiptir ve animasyonun başlangıçta yavaşlatırken sonunda 
hızlandırır. Ease-In/Out (Back) daha kademeli bir başlangıç ve sona sahiptir ancak beklenen 
değere doğru ilerler ve daha sonra geri gelir (geri sekme etkisi yaratır). 

Önceden tanımlanmış bir eğriyi seçmek için, anahtar karenin yanındaki küçük ikona sağ 
tıklayın. 

 

  



 

Görüntü Sırası  

Benzer isme sahip görüntülerden oluşan bir sıranız varsa (örn. cat001.png, cat002.png, 
cat003.png vb.) bunlardan birisini OpenShot’a çekip bıraktığınızda tüm diziyi çekmiş 
olurusunuz.  

Animasyonun kare oranını ayarlamak için, sağ tıklayın ve Proje Dosyaları panelinde Dosya 
Özellikleri’ni seçin ve kare sayısını ayarlayın. Doğru kare oranını ayarladığınızda, 
animasyonu zaman çizelgesine sürükleyin. 

 

# İsim Açıklama 
1 Dosya Özellikleri 

 
Proje Dosyaları panelinden bir görüntü dizisi seçin, sağ tıklayın ve Dosya 
Özellikleri’ni seçin. 

2 Kare Oranı Animasyonun kare sayısını ayarlayın. Elle yapılmış animasyonlar genellikle 
saniyede 12 kare kullanır. 

 

 

  



 

Başlıklar 
Video kurgulamada metin ve başlık eklemek önemli bir olgudur ve OpenShot’ta kullanımı 
kolay bir Başlık Editörü mevcuttur. Başlık Editörü’nü açmak için OpenShot’ın ana menüsünde 
yer alan Başlık menüsünü kullanın. Aynı iş için klavyenizde Ctrl+T kısa yolunu 
kullanabilirsiniz. 

Görünüm 

 

# İsim Açıklama 
1 Şablon seçin Vekötrü başlık şablonlarından birisini seçin. 
2 Başlık Görünümü Değişiklik yaparken başlığı görün 
3 Başlık Özellikleri Metin ya da rengi değiştirin ya da daha gelişmiş bir SVG editöründe 

düzenleyin (Inkscape gibi) 
4 Kaydetme Kaydedin ve başlığı projenize ekleyin. 
 
 

 

 

  



 

Profiller 
Profil video ayarlarının özelliklerini belirtir (boyut, kare sayısı, en-boy oranı vb.). Profiller 
kurgulama, ön izleme ve dışa aktarma sırasında bu ayarların genel kombinasyonları arasında 
kolaylıkla geçişi sağlar. 

Proje Profili 

Proje profili projenizi izlerken ve kurgularken kullanılır. Projenizin önceden tanımlanmış 
profili “HD 720p 24fps”dir. Kurugulamaya başlamadan önce hedeflediğiniz profili seçmek en 
iyi yoldur. Örneğin hedefiniz 1080p 30fp ise, projenizi kurgulamadan önce bu profile geçiniz. 

 

# İsim Açıklama 
1 İsim Çubuğu  

 
OpenShot’ın isim çubuğu var olan profili gösterir. 

2 Profil Düğmesi Profil penceresini açar. 
3 Profil Seç Kurgulama ve önizleme için bir profil seçer. 
 
 

  



 

Profili Dışa Aktar 

Profili dışa aktarma her zaman var olan proje profilinizi kabul eder ancak farklı profil 
hedeflerine göre değiştirilebilir. 

 

# İsim Açıklama 
1 Profil seçin Dışa aktarma içn bir profil seçin 
 
 

  



 

Öğrenme Kaynakları 
OpenShot kullanımında kolaylıkla uzmanlaşmak için, YouTube’da çok sayıda eğitsel video 
bulabilirsiniz. Burada İngilizce bazı videoların isim ve linklerini paylaşıyoruz. Ancak 
YouTube’ta daha fazlasını ve hatta kendi dilinizde hazırlanmış eğitim videolarını 
bulabilirsiniz. 

Quick 30 minutes guide for beginners 
https://youtu.be/l_r12b99TIg 

OpenShot dedicated YouTube Channel 
https://www.youtube.com/user/JonOomph/videos  

https://youtu.be/l_r12b99TIg
https://www.youtube.com/user/JonOomph/videos


Proje Koordinatörü

Proje Ortaklar

Co&So (Italy)
www.coeso.org

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 
(Romania)

www.dgaspchr.ro 

Yaşar University (Turkey)
www.yasar.edu.tr

Municipio de Lousada (Portugal)
www.cm-lousada.pt 

Più Communication (Italy)
www.piucommunication.com

European University Cyprus (Cyprus)
www.euc.ac.cy



www.educlab.eu
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