
 
 

 

 

 

 
 

Yapımcı, yönetmen ve ajansların talepleri doğrultusunda 

oluşturulan Reklam, Dizi, Sinema Oyunculuğu Eğitimi, son 

yıllarda proje sayısındaki artış neticesinde sektörün eğitimli 

oyuncu ihtiyacını karşılamak üzere yapılmaktadır. İstanbul 

Drama Sanat Akademisi’nde Reklam, Dizi, Sinema 

Oyunculuğu dersleri; usta sanatçı ve eğitmen Ayla Algan ile 

başarılı oyuncu Erol Babaoğlu tarafından verilmektedir. 



REKLAM, DİZİ, SİNEMA OYUNCULUĞU EĞİTİMİ 

 
• Senaryo çalışması, oyuncu dramaturjisi, yönetmen jargonu 

• Beden dili: Diyalekt, diksiyon 

• Karaktere girme: Rol, empati, uzun süre rol içinde durma, duyguların 

devamlılığının sağlanması. 

• Montaj ve sinema dili 

• Seçme ve ilk görüşmelerde dikkat edilecek durumların çalışılması. 

• Seslendirme: Her seviyedeki oyuncu adayları, duygusal bellek (EQ) ve 

görüntüdeki duyguyu kodlama üzerine olan dublaj dersini alabilir. 

• Güzel konuşma: Duyguya göre tonlama ve dilin getirdiği beden dili, 

diyalog, ikili çalışmalar. 

 

12 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayan mezunlarımız, uygun bulunan 

projelere yönlendirilerek birçok reklam, dizi, sinema filminde rol almış ve 

zaman içerisinde sektörde tercih edilen oyuncular olmuşlardır. Eğitim 

boyunca kamera önünde 6 farklı çekim yapılmakta olup bu çekimler, 

portfolyolarına eklemek üzere öğrencilere verilmektedir. 

 

 
 



Oyunculukta Karakter İnşa Ediş Süreci 

• Sahnede ve kamera önünde karakter inşa etme 

• Sahnede ve kamera önünde tip inşa etme 

• Dram sanatı ve oyunculuk 

• Komedi oyunculuğu 

• Anlatım teknikleri, anlam ve gösterge yaratımı 

• Metin çözümlemesi ve görsel dramaturji 

• Metnin zorunluluklarının saptanması 

• Seçimler, seçim yaklaşımları 

• Çekim unsurları (kompozisyon, ışık, ölçek, dekor, vs) ile oyuncunun ilişkisi 

• Oyuncu montajı ve seyirci dramaturjisi 

• Proksemik, aksiyonlu kelimelerle çalışma, an yaratma 

• Oyun devamlılığı 

• Eurythmy: Müzikteki ahenk ve ritmi vücut hareketleriyle ifade etme sanatı, 

ritmik hareket 

• Resim - fotoğraftan çağrışım 

• Zihin, beden ve ses çalışmaları 

 
Kanallar Yöntemi 

• Beden - zihin, oyun ve işçilik hazırlıkları 

• Hareket kaliteleri ve aksiyon 

• Beden merkezleri 

• Ses merkezleri 

• Doğaçlama 

• Yaratıcı obje çalışmaları ve obje-karakter-aksiyon ilişkisi 

• Farklı imge, atmosfer, enerji kaliteleri ile çalışma 

• Zaman, mekân, ritim çalışmaları 
 
 



 

 
 

Eğitim başlangıç tarihi: 

17 Nisan 2022 Pazar 

 
Eğitim günleri ve saatleri: 

Cumartesi & Pazar 13.00 - 17.00 

 
Eğitim süresi: 

12 hafta (Nisan 2022 - Temmuz 2022) 

 
Eğitim ücreti: 

4.350 TL (Peşin) / 4.800 TL (3 Taksit)  

 

* Ücretlere KDV dahil değildir. 

 
Bilgi ve kayıt için; 

0212 662 02 36 - 0530 385 36 10 

iletisim@istanbuldrama.com.tr 
 

 


