
Shot ut Video Düze le e Progra ı ı Nasıl Kulla ırı ?

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTMENLER İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU 



Ö elikle progra  ilgisayarı ızda kurulu değil ise;
• Arama otoru uza Shotcut  yazıp karışı ıza çıka  ilk so u u  altı daki 

Download  ala ı a tıklayarak ya da https://shotcut.org/download/ adresinden 
Shutcot i dir e sayfası a erişi  sağla alısı ız.

https://shotcut.org/download/


Bilgisayarı ıza i dirdiği iz .exe uza tılı dosyayı çalıştırarak,  yukarıda sırası ile gözüke  
resi lerdeki adı ları uyguladığı ızda Shotcut progra ı ı  kurulu u u gerçekleştir iş 
ola aksı ız. 



• Progra ı açtığı ızda karşı ıza resi deki gi i ir ekra  çık aktadır. 
• Düze le ek istediği iz videoyu Dosya Aç  uto u a tıklayarak ekleye ilirsi iz.



• Düze leye eği iz videoyu eklediği izde ortada video uzu göre eksi iz.
• Kır ızı ile çerçevele iş ala larda  çalış a ala ı ızı  ge işliği i 

ayarlayabilirsiniz. 



Nu arala dır ış ala larda  sırasıyla,

1. Video uzu aşlata ilir, durdura ilir, ileri/geri sara ilir, ta  ekra  oyutu da 
görü tüleye ilir ve ızgara ekleye ilirsi iz.

2. Bu ala da gösterile  çu uk ile video uzu ileri/geri sara ilir, düze le ek 
istediği iz ala a hızlı a geçiş yapa ilirsi iz.



. Eğer video uza ses veya görü tü dosyası ekleyerek düze le e yap ak istiyorsa ız.  u aralı ala a gelip 
sağ tıklayarak karşı ıza çıka  e üde  ö elikle İz operasyo ları  daha so ra ise ses ekle ek istiyorsa ız Ses 
İzi Ekle , görü tü ekle ek istiyorsa ız Video İzi Ekle  ala ları a tıklayarak ekle ek istediği iz dosyaları 
seçe ilirsi iz. 
• Seçtiği iz dosyayı video uza yaptığı ız şekilde sürükleyip düze le e ala ı ıza ırakarak çalış aya 

aşlaya ilirsi iz.



Video uzda kes e işle i yap ak istediği izde;

• Ö elikle işle i yap ak istediği iz ala a gel e iz gerekir. Görü tü ya da ses
• Daha so ra oy at a çu uğu ile kes ek istediği iz elirleyip kır ızı ok işareti ile elirtile  uto a 

tıklayarak video uzu/ses dosya ızı ölü lere ayıra ilirsi iz.
• Ayırdığı ız ölü lerde  kes ek istediği iz ölü ü seçip sağ tıklayarak karşı ıza çıka  e üde  Kes  

ala ı a tıklayı ız. Seçtiği iz ölü ü  kes e işle i i gerçekleştir iş ola aksı ız.



Video/ses dosya ızı  sesi i artır ak/azalt ak içi ;

1. Filtreler  ala ı ı tıklayı ız.
2. Düze le e yap ak istediği iz ala ı ses ya da video   seçi iz. 
3. +  uto u a tıklayı ız.



. Kaza ç/Ses  ala ı ı seçi iz.

. Bu ala a istediği iz ses seviyesi iz girerek düze leye ilirsi iz.
• Video uzu  öldüğü üz herha gi ir parçası ı  sesi i ayrı olarak 

düze le e iz ü kü dür.



Filtreler ala ı da ;
• Boyut, Ko u  & Dö dür , Ko trast , Parlaklık , Sesi Azaltarak Çık , Sesi Arttırarak Gir , Video Aydı lığı ı 

Arttırarak Gir  ve Video Aydı lığı ı Azaltarak Çık  gi i farklı efekt ve özellikleri ekle ek/düze le ek 
ü kü dür.

• Eklediği iz özellikleri iki i resi de görüldüğü gi i liste şekli de göre ilirsi iz.
• Ayrı a kır ızı ile çerçevele iş ala da  ye i filtre/özellik ekleye ilir, ekle e leri çıkarta ilir, 

kopyalaya ilir ya da filtreler ala ı da  çıkış yapa ilirsi iz.
• Eğer ekra ı ızda Filtreler  ala ı gözük üyorsa, ok ile gösterile  Görü ü  ala ı a tıklayıp karşı ıza 

çıka  e üde  Filtreler  seçe eği i seçerek ekra ı ızda görü esi i sağlaya ilirsi iz.



Düze le e işle i iz ittiği de;
1. Dışa Aktar  uto u a tıkladığı ızda video uz herha gi ir ayar yap a ıza gerek kal ada  dışa 

aktarı a hazırla ır.
2. Bu ala da video uzu  ev ut çözü ürlük, ses gi i ayarları ı göre ilirsi iz. Dosyayı Dışa Aktar  

uto u a tıklayı ız ve ilgisayarı ızda kaydet ek istediği iz ala ı seçtikte  so ra video uzu  
dışa aktarı ı sağla a aktır.


