
 
 
 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ÖDÜLLÜ KISA FİLM ATÖLYESİ 

GENEL BİLGİ 

Bu atölye kendi kısa filmini çekmek isteyen lise öğrencilerine yöneliktir. Atölyeye katılan gençler kısa 

film çekmek için gerekli olan birçok pratik bilgiyi, deneyimli yönetmenler ve yazarlar eşliğinde 

öğreneceklerdir.  Kısa Film Atölyesi'ne kısa film ile ilgilenen lise kademesindeki bütün öğrenciler 

başvurabilir.  

Atölye, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “ SANAT BİLİM VE TEKNOLOJİNİN UYUMU İLE 

YENİLİKÇİ EĞİTİM(ASTEC)” isimli  Erasmus+ KA201 projesi kapsamında düzenlenmektedir.  

Atölye sonunda; katılımcılar hazırladıkları senaryoların kısa filmlerini çekerek yarışmaya katılma fırsatı 

bulacaklardır.  

KATILIMCILAR BU ATÖLYEDE NELER ÖĞRENECEKLER? 

Bu atölye bitiren öğrenciler;  

− Bir filmin nasıl izleneceğini, 

− Senaryo yazmanın inceliklerini,  

− Çekim öncesi tüm ön hazırlıkları,  

− Kamera, ses ve ışığın nasıl kullanılacağını, 

− Bir kısa filmin nasıl çekildiğini, 

− Kurgunun ne olduğunu, 

− Çekim sonrası aşamaları öğreneceklerdir. 

 

ATÖLYE GÜN VE SAATLERİ 

Kısa Film Atölyesi, cumartesi ve pazar günleri internet üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecektir. 

Günlük dört saat sürecek eğitimler beş hafta boyunca devam edecektir. Katılımcılar toplamda yirmi 

saatlik bir eğitim almış olacaklardır.   

Dersler 15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 

ATÖLYENİN İŞLEYİŞİ 

Eğitmenler tarafından hazırlanan sunumlar, video gösterimleri ve örnek çalışmaların incelenmesi 

internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.  

İlk dört haftalık dersler boyunca teorik ve pratik olarak öğrenilen bilgilerle katılımcıların bir senaryo 

hazırlamaları istenecek, hazırlanan senaryoların deneyimli yönetmenler yazarlar eşliğinde 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Son hafta öğrenciler senaryolarına uygun kısa filmlerini çekerek 

yarışma komitesine sunacaklardır.  Yarışma jürisi çekilen kısa filmleri değerlendirerek başvuranlar 

arasından birinci, ikinci ve üçüncü eseri seçerek ödüllendireceklerdir.  

Eğitim sürecinde katılımcıların hazırladıkları kısa film çekimleri kurguyla bir araya getirilerek sosyal 

medya platformlarında yayınlanacaktır.  

 

 

 



 
 
 

 

ATÖLYE İÇERİĞİ 

1.HAFTA:  

− Kısa Film nedir? Ne değildir?  

− Önemli kısa film örnekleri  

− Bir film nasıl izlenir? 

− Film çekimi için gerekenler  

− Senaryo nasıl yazılır?  

2.HAFTA:  

− Kısa film senaryosunun incelikleri  

− Kamera kullanımı  

− Işık kullanımı  

− Ses kullanımı 

3.HAFTA:  

− Kısa film çekil aşamaları 

− Ön hazırlıklar 

− Sanat yönetimi  

− Oyunculuğun önemi  

4.HAFTA:  

− Kurgu süreçleri (Kurgu, Efekt, Müzik...vs.)  

5.HAFTA:  

− Proje Çekimi ve Montaj 

− Yarışma süreçleri  

EĞİTMENLER 

- Serkan Türk - Yazar 

- Burak Türten -  Yönetmen 

- Kadri Özcan - Tiyatro Sanatçısı  

- Nuray Yeşilaras -  Ödüllü Oyuncu 

- Dilek Bilge  -  Fotoğraf Sanatçısı 

EĞİTİM YERİ 

Atölye çalışmaları Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinden sora gerekli 

bağlantı bilgileri katılımcılarla paylaşılacaktır.  

ÜCRET ve KAYIT 

Kısa Film Atölyesi ücretsizdir.  

Yarışmaya https://www.astecproject.net/yarisma adresinden başvurulabilir. 

Yarışmaya son başvuru tarihi: 15 Ocak 2021 saat 23.00 

 

 

https://www.astecproject.net/yarisma


 
 
 

 

KATILIMCI SEÇİMİ 

Atölyeye katılım sınılır sayıdadır.  Başvuru formunda bulunan “neden bu atölyeye katılmak 

istiyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar eğitmenlerimiz tarafından değerlendirilecek ve en anlamlı 

cevabı yazan 30 öğrenci atölyeye katılmaya hak kazanacaktır.   

ÖDÜLLER 

Birincilik Ödülü  : 2.000 TL 

İkincilik Ödülü  : 1.500 TL 

Üçüncülük Ödülü : 1.250 TL 

https://www.astecproject.net/yarisma

