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Neden Hikaye Anlatımı?

- Yapılan araştırmalara göre hikayeler, beyni uyarıyor ve hatta 
yaşamda nasıl davrandığımızı değiştiriyor.

- Bilim insanlarının son birkaç yılda farkına vardıkları şey, anlatıların 
(narrativelerin) beynimizin birçok bölümünü de harekete geçirmesi.

- Hikayeler odaklanmamıza yardımcı oluyor

- Hikayeler hatırlamamıza yardımcı oluyor.



Neden Dijital Hikaye?
- Günümüz çocukları ve gençleri dijital yerli

- Dijital becerilerin gelişmesine katkı sunuyor (21.yy 
becerilerinden dijital okur-yazarlık)

- Hikayenin mesajının daha geniş kitlelere ulaşması



Dijital Hikaye Oluşturmada karşılaşılan güçlükler

- Dijital medya araçların «ARAÇ» olmaktan çıkıp «AMAÇ» olması.

- Öğretmenlerin tüm hikayelere geri dönüt vermesinde zaman yetmemesi. 

- Öğrencilerin araştırma yapma hakkında güvenilir kaynaklara erişmede sıkıntı 
yaşamaları.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Farklı disiplinlerden öğretmenler bir arada çalışabilir. İklim değişikliği konusu buna çok 
uygun.

- Öğrenciler grup oluşturur ve hikayelerini işbirliği içinde yazabilir ve gruplar da birbirine 
dönüt verebilir.

- Konu ile ilgili güvenilir web siteleri öğrencilere önerilebilir. Çevrim içi etkinliklerle 
alandaki uzmanlar/bilim insanları davet edilebilir.



Dijital Hikaye Anlatımı



Öykü Panosu Oluşturma





Öykü Panosu- Sade Hayatlar hikayesi



Öykü Panosu- Barış’ın Yolculuğu hikayesi





DİJİTAL HİKAYE HAZIRLAMA 
TEKNİKLERİ



Neler dijital hikaye olabilir? 
- Videolar

- Powerpoint

- Fotoses

- Stop motion

- Animasyon

-Çizgiroman



Slide | 13MNCHRM Creative © 2018

1. CEP 

TELEFONU

2. TABLET

3. VİDEO 

KAMERA

KAMERA KULLANIMI 

VİDEO HAZIRLAMA



FİLMLER NASIL ÇEKİLİR? 



KAMERA AÇILARI
v Röportaj çekerken
kullanabileceğiniz açılar nasıl
olmalı? 

vSizce yandaki açılardan hangisi
daha doğru?



IŞIK



v En temel ışık güneş

vÇekimlerde dışarıdaysanız güneşi arkanıza alın.

vİçeride çekim yapıyorsanız perdeleri ve ışıkları açın. Varsa fazladan ışık (masa 
lambası gibi) kullanabilirsiniz.

vKaranlık çekimler yapmayın, birkaç kez deneyin ve görüntünün nasıl çıktığına
bakın.
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RÖPORTAJDA IŞIK NASIL 
OLMALI?



RÖPORTAJ NASIL YAPILIR?
vRöportaj yaparken iki kişi olmaya özen gösterin.

v Bir kişi kamerayı ya da telefonu tutarak videoyu çeker ve diğer kişi de soruları
sorar. 

vAynı zamanda ses kaydı da alabilirsiniz.  Ses kaydını sonradan videoya
ekleyebilirsiniz.



RÖPORTAJ YAPARKEN DİKKAT EDELİM!
1. Soru nasıl sorulur?

2. Karşınızdaki kişi konuşmaya başlamadan birkaç saniye önce kameranızı
(telefon vs.) açın, yani kaydı başlatın. Birkaç saniye bekleyin sonra karşıdakine
sorunuzu sorun.

3. Video çekerken iki kişi olmaya çalışın. Bir kişi soru sorsun, bir kişi kamerayı
tutsun.  (Grubunu yoksa bir yakınınızdan yardım alabilirsiniz)



RÖPORTAJ SORULARI NASIL HAZIRLANIR?
v Araştırdığınız konu ile ilgili merak ettiğiniz sorular neler?

vBir uzmanla röportaj yapacaksınız ona ne gibi sorular sormak istersiniz? 
Sorularınızı önceden hazırlayın. Çok uzun olmasın, 3-4 soru yeterli olabilir. 

v Sorularınız içinde cevabı barındırmasın.

Örnek:

1. Ağrı’da son 10 yıldır havaların nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz? DOĞRU

2. Sizin de bildiğiniz gibi Ağrı’da son 10 yıldır eskisi gibi kar yağmıyor. Öyle değil 
mi? YANLIŞ
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SES

• Röportaj yaparken etrafın sessiz
olmasını sağlayın. 

• İmkanınız varsa ikinci bir telefon ya da 
mikrofon kullanarak ses kaydı alın. Bu 
ses kaydını sonradan kurguda
ekleyebilirsiniz. 

• Görüşme bittikten sonra ses alınmış
mı mutlaka kontrol edin.
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EKİP ÇALIŞMASI

v Herkesin bir görevi olsun. Aranızda
görev paylaşımı yapın. Zoom üzerinden
bir araya gelerek neler yaptığınızı
kontrol edin.

vÖrneğin, bir kişi kamerayı tutabilir.
vBir kişi soruları sorabilir
vBir kişi ses kaydı alabilir.
vBir kişi de kurguya bakabilir, kontrolleri

yapabilir.
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Müzik, resim, fotoğraflar ve

çektiğimiz videoları nasıl bir araya

getiririz?

Hangi programları kullanalım?

KURGU



1. Canva

1. Sunum yoluya öykü kitabı oluşturma

2. Video Oluşturma

https://www.youtube.com/watch?v=Cag6ym6SrZo

3. Poster oluşturma



Örnek Canva- Barış’ın Yolculuğu



2. Pixton
- Çizgi Roman oluşturma programı

- Pixtonda oluşturulan karakterlere pozlar vererek, canvaya aktarıp, canvada da bu karakterler kullanılabilir.

Dünya için Birlik dijital hikayesi örneği



3. WeVideo, Filmora ve inshot gibi video 
editleme programları
- WeVideo, video düzenleme programıdır. Bilgisayarda, akıllı

telefon veya tablette video düzenlemede kullanılan bir araçtır.

Sunduğu çeşitli şablonlar ile videoya müzik, metin ve fotoğraf

eklemeye izin verir. Editlenen videoların sosyal ağlarda

paylaşımına izin verir.

- Ücretsiz temel versiyonun maksimum video uzunluğu: 5

dakikadır. Kayıt olmak zorunludur.

https://www.youtube.com/watch?v=nT3Do3wymkU



4. Storyjumper
Story Jumper web üzerinden hizmet vermektedir.

Sunduğu ortamlar, karakterler ve nesnelerle kurguladığınız hikayeyi bu platformda dijital 
hikayeye dönüştürebilirsiniz.

İstediginiz sayfaları/karakterleri seslendirebilirsiniz.

Öğretmenler kendi sınıfını olusturup öğrencilerini ekleyebilir ve öğrencilerin hikayelerini takip 
edebilir ve geri dönütler verebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Iey-Ab56Shk
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STOP MOTION-
ANİMASYON

Örnek
https://stories.changethestory.eu/turkey/time-to-change/
https://stories.changethestory.eu/turkey/erneuerbare-
energien-stop-motion/

• Bir nesneyi arka arkaya fotoğrafını çekererek
hareketli resimlerden oluşan bir video elde
edersiniz.

• Bir tripod kullanabilir ya da sabit bir yere kamerayı
yerleştirip arka arkaya fotoğraf çekersiniz. 

• Sonra çektiğiniz fotoğradları kurgu programında
birleştirerek hareket ettirerek birleştirireceksiniz. 

• Evde kendiniz bir nesne üzerinde (örn. kalem) 
deneyebilirsiniz.

https://stories.changethestory.eu/turkey/time-to-change/
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• İklim krizi ile ilgili olduğunu düşündüğünüz
fotoğraflar çekip onların üzerine notlar ve müzik
ekleyerek dijital hikayenizi oluşturabilirsiniz. 

• Bir kurgu programında fotoğraflardan oluşan bir
sesli bir albüm hazırlayabilirsiniz. 

Örnek Video:
https://stories.changethestory.eu/turkey/massentie
rhaltung/

FOTOSES



Telif Hakkı
v Dijital hikayenizi hazırlarken görüşme yaptığınız, videosunu çektiğiniz kim
olursa olsun o kişiden bu videoda gösterilmesi için yazılı izin almanız
gerekmektedir.

vVideonuzda kullanacağınız tüm resimler, fotoğraflar, müzikler ve videolar telif
hakkı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Resimleri ücretsiz
kullanabileceğiniz web siteleri vardır. İsterseniz dijital hikayenizde kullanmak
istediğiniz bir video ya da  fotoğrafın sahibinden izin alabilirsiniz. 



Örnek izin formları



Örnek izin formu



ÜCRETSİZ FOTOĞRAF, İLLUSTRASYON VE VİDEO 
İNDİRME SİTELERİ

vhttps://www.pexels.com/tr-tr/

https://www.pexels.com/tr-tr/


ÜCRETSİZ FOTOĞRAF, İLLUSTRASYON VE VİDEO 
İNDİRME SİTELERİ

https://pixabay.com/tr/

https://pixabay.com/tr/


https://www.freepik.com/

https://www.freepik.com/


YOUTUBE LIBRARY SOUND

https://studio.youtube.com/channel/UCAv9GRs0hHuCzQNu-TpKGdg/music

ÜCRETSİZ MÜZİK  İNDİRME SİTELERİ

https://studio.youtube.com/channel/UCAv9GRs0hHuCzQNu-TpKGdg/music
https://studio.youtube.com/channel/UCAv9GRs0hHuCzQNu-TpKGdg/music


https://freemusicarchive.org/

https://freemusicarchive.org/


ÜCRETSİZ MÜZİK  İNDİRME SİTELERİ

https://soundcloud.com/freemusicforvlogs/tracks

https://soundcloud.com/freemusicforvlogs/tracks


DİJİTAL HİKAYELERİN HAZIRLIK PLANI

Öykü taslakarınn hazırlanıp
gönderilmesi (Martın ilk 

haftası))

Uzman ve öğretmenlerin öykü
taslaklarını incelemesi

Buluşma

Uzman,öğretmenler ve proje
yürütücülerin görüşüp

değerlendirmesi

Öğrencilere geri dönütlerin
gönderilmesi

Buluşma

Öğrenciler, öğretmen ve
uzmanların öğrencilerle
buluşması (gruplarla ayrı

buluşmalar yapılabilir)

Öykü taslaklarının
netleştirilmesi

Dijital hikayelerin Oluşturulması
(Nisan-Mayıs)

Dijital hikayelerin oluşturulması
ve kurgu aşaması (Video 
uzmanıyla öğrencilerin

buluşması)

(Mayıs-Haziran)

Buluşma

Dijital hikayelerin birlikte gözden
geçirilmesi (uzman, öğretmen ve proje

yürütücüsü)

Öğrencilerin dijital hikayeleri
tamamlaması (Haziran 2021)

Değerlendirme ve Paylaşım



Proje çıktıları ve 21.YY becerileri
- dijital yeterlilikler

- yaratıcılık

- etkili iletişim

- araştırma becerilerini 
geliştirdiler



Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi
RUBRİK OLUŞTURMA:

https://www.changethestory.eu/documents/turkey/resources/5.Degerlendirme%20Cercevesi%2
0(Framework%20for%20Evaluation).pdf



Proje çıktıları:
- Hikayelerin Linki: https://www.stories.changethestory.eu/

https://www.changethestory.eu/


Lütfen, etkinlik hakkında ki görüşlerinizi aşağıdaki google
formu doldurarak  bizimler Paylaşır mısınız? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AJxRokdNQhN2Gw-
mTFlGoDl0VCDXLCD3sawcl-NfUJEO3w/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AJxRokdNQhN2Gw-mTFlGoDl0VCDXLCD3sawcl-NfUJEO3w/viewform?usp=sf_link
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TEŞEKKÜRLER


