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medyanın etiketlemesinden farklı olarak 
oyunlar çok türlüdür; oyuncular da 
birbirlerinden farklıdır; farklı saiklerle 
farklı oyunları oynarlar. Oyun geliştirim 
süreci de “ciddi” bir endüstriyel üretimdir. 
Bu nedenle, Hasan Akbulut’un de belirttiği 
gibi “…okura düşen ise, yaşamı, dünyayı 
daha anlamak ve dönüştürmek için daha 
çok oyun oynamak” (77) gereklidir.

(*) Dijital Oyun Bülten, Sayı 1 / Eylül 2009 

En iyi animasyonların ülkemizde de gösterilmesini sağlıyoruz
İstanbul Animasyon Festivali Yönetmeni Efe Efeoğlu:

Yurtdışındaki festivallerin tamamının devlet desteğiyle yürütülmesine 
karşın İAF’nin herhangi bir destekçisi olmadığından yakınan Efeoğlu,  
küçük bir hareketlenme görünen sektörün bir noktaya gelebilmesi 
için devamlılığın sağlanması ve yeni kaynaklar yaratılması gerektiğini 
vurguladı. 
Ebru Altunok-Aslıhan Bozkurt

 “Türkiye’de animasyon ve dijital oyun üretim olanakları, desteklenip 
endüstriyel ürüne dönüşmesi için yapılması gerekenler, sektörünün 
mevcut durumu, sektörün önündeki engeller, teşvik-destek, fırsat 
ve tehditler” konulu “Dosya” sayfaları kapsamında, Kasım 2012’de 
gerçekleştirilecek olan 8. İstanbul Animasyon Festivali (IAF) 
yetkilileriyle görüştük. 
Öncelikli amaçlarının en iyi animasyon filmlerinin Türkiye’de de 
gösterilmesini sağlamak olduğunu söyleyen İstanbul Animasyon 
Festivali Yönetmeni Efe Efeoğlu, ayrıca animasyona ilginin artması, 
yeni animatörlerin çıkması ve daha çok animasyon filminin yapıldığı 
bir ülke haline gelme yolunda bir parça olmak istediklerini vurguladı.  
Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan festivalde, tek koşulu son iki 
yıla ait bir animasyon filmi olan herkes, ücretsiz katılıp yarışabiliyor. 
İlk yıl 7 filmin başvurduğu yarışmaya bu yıl 500’ün üzerinde başvuru 
oldu. Türkiye’de üretim çok olmasa bile her yıl en az 50 film başvurusu 
yapıldığını anlatan Efeoğlu, her yıl 45- 50 ülkeden 500’ü aşkın film 
ile yurtdışından yapılan başvurularla övündüklerini kaydetti. 
Yurtdışındaki festivallerin tamamının devlet destekleriyle 
yürütüldüğünü, ancak İAF’nin herhangi bir destekçisi 
olmadığından yakınan Efeoğlu, bunun kendilerini daha 
ufak olmaya zorladığını, konuklar ve uzun metraj filmlerin 
daha az olmasına neden olduğunu bildirdi. Efeoğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan onay aldıklarını, önümüzdeki 
yıllarda bu sorunun çözüleceğini duyurdu.

Efeoğlu, eğitim kurumlarının altyapısının yetersizliği, 
az olan stüdyoların yoğun tempoyla çalışması ve 
kültürel fonların neredeyse hiç olmamasını animasyon 
sektörünün sorunları olarak sıraladı.

TRT Çocuk kanalının açılmasıyla çizgi dizilere önemli 
ölçüde bütçe ayrıldığı ve sektörde hareketlenme 
başladığını ancak bunun çok küçük olduğunu belirten 
Efeoğlu, sektörün bir noktaya gelebilmesi için yıllarca 
devamlılığının sağlanması ve yeni kaynaklar yaratılması 
gerektiğine dikkat çekti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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- İstanbul Animasyon Festivali, kim/kimler 
tarafından, ne zaman, hangi amaç ve 
gereksinimi karşılamak üzere başlatıldı? 
İstanbul’da animasyon festivali yapma fikri 
nasıl ortaya çıktı?  

-Üniversite son sınıftayken yurtdışındaki Flash 
festivallerine ilgi duymaya başlamıştık. Bu 
ilgi, burada bir festival yapmaya kadar ilerledi. 
Sonra konuyu birçok üniversitedeki ilgili 
öğrenci kulüpleri ile paylaştık. Hepsi festival 
ile ilgilendi ancak festivalin çerçevesinin 
genişletilmesi gerektiğini düşünüyordu. 
Son karar olarak tüm dalları kapsayan bir 
animasyon festivali yapmaya karar verdik. 

-İstanbul Animasyon Festivali’nin (IAF) 
vizyonu nedir? Festival hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

-Öncelikli amacımız en iyi animasyon 
filmlerinin ülkemizde de gösterilmesini 
sağlamak. Bununla beraber animasyona 

ilginin artması, yeni animatörlerin 
çıkması ve daha çok animasyon 
filminin yapıldığı bir ülke haline 
gelme yolunda bir parça olmak.

-Organizasyon çerçevesinde ne 
gibi etkinlikler düzenleniyor?  
IAF’ın yarışma kategorileri 
nelerdir? Yarışmaya kimler 
katılabilir?

-Festivalde gösterimler, atölye 
çalışmaları, ustalarla buluşma ve 
katılımcılar arasında bağı kuracak 
çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 
Gösterimlerin en önemli ayağı 
yarışma. Herkesin katılabildiği 
ücretsiz bir yarışma. Yarışmaya 
katılabilmek için tek koşulumuz son 
iki yıla ait bir animasyon filminizin 
olması. Başvuran filmleri kısa film, 
uzun metraj, öğrenci filmi, ilk film, 
Türk filmi ve video klip alanlarında 
değerlendiriyoruz. Bu kriterler 
ayrıştırma değil daha çok yeni 

yetenekleri teşvik etmek amaçlı. Yoksa tüm 
filmler en iyi kısa film olmak için yarışıyorlar. 

-Film yarışması bu yıl nerede 
gerçekleştirilecek, jüride kimler yer 
alacak? Her yıl jüri üyeleri değişiyor mu? 
Jüri üyelerinin seçiminde neye dikkat 
ediyorsunuz?

-Festivalin mekânı tam kesinleşmedi 
bugünlerde onu kesinleştirmek için 
çalışıyoruz. Her yıl yeni bir jüri belirliyoruz. 
Bu yılki jürimizde Berkun Oya, Memo 
Tembelçizer, Nermin Er, Sevin Okyay, Tuncer 
Şentürk ve Zeynep Özbatur yer alıyor. Jüriyi 
seçerken filmleri değerlendirme konusunda 
en az bir veya birden fazla konuda yetkin 
olmasını bekliyoruz. Tüm jüri adaylarının 
farklı disiplinlerden gelmesi de bizim için 
önemli, bu sayede filmler farklı açılardan 
değerlendirilebiliyor. 

-Türkiye’deki animasyon sanatçılarının 
festivale katılım oranı yüksek mi? Yılın en iyi 
filmleri için geçmiş yıllarda kaç ülkeden kaç 
başvuru oldu?

-Artık 8. yılımızda olduğumuz için birçok 
sanatçı tarafından biliniyoruz. Türkiye’de 
üretim çok olmasa bile her yıl en az 50 film 
başvuruda bulunuyor. Yurtdışından başvurular 
herhalde en çok övünebileceğimiz kısım. 
Çünkü her yıl 45- 50 ülkeden 500’ü aşkın film 
başvuruyor. Yurtdışındaki büyük festivallerden 
neredeyse hiçbir eksiğimiz olmadan filmleri 
gösteriyoruz.

-IAF’a uluslararası stüdyoların ya da 
sanatçıların ilgisi ne boyutta? IAF’ın 
diğer uluslararası animasyon festivalleri 
arasındaki konumu nedir?

-Stüdyoların ve sanatçıların ilgisinden oldukça 
memnunuz. Hemen hemen çıkan tüm filmleri 
gösteriyoruz. Enerjimizin yettiği boyutlarda 
ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 
Diğer festivallere baktığımızda içerik olarak 
büyüklerle her yıl daha da yaklaşıyoruz. 

Yurtdışındaki festivallerin tamamının devlet 
destekleriyle yürümesi bizim ise herhangi bir 
destekçimiz yok. Bütçesel sorunlar bizi daha 
ufak olmaya zorluyor. Bu da konukların ve 
uzun metraj filmlerin daha az olmasına neden 
oluyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
ilk onayı aldık. Umarız önümüzdeki yıllarda bu 
sorun da çözülmüş olacak.

-Festivale gönderilen animasyonlarda her 
geçen yıl nicelik ve nitelik olarak bir artış söz 
konusu mu? Festival kapsamında düzenlenen 
film yarışmada bugüne kadar hangi filmler 
ödül aldı? Yarışmayı başlattığınız ilk 
yıllardaki başvuru oranı ile şimdi gelinen 
noktayı kıyaslamasını yaparsanız neler 
söyleyebilirsiniz?

-Yarışmada ilk iki yıl, sadece Türkiye’den 

başvuruları kabul ediyorduk. Üçüncü yıldan 
itibaren yurtdışına da açıldık ve bu noktadan 
sonra oldukça hızlı bir şekilde büyüdük. Her 
yıl yeni sanatçılara ve stüdyolara kendimizi 
tanıttık. Bu sayede büyüyen ve kalitesi artan 
bir başvuru süreci geçiriyoruz. İlk yıl 7 film 
başvurmuştu, bu yıl ise 500’ün üzerinde 
başvuru oldu. 

-IAF’ın etkinlik ve atölye çalışmaları 
nelerdir?

-Gösterimlerden sonraki en önemli ve ilgi 
gören etkinliğimiz atölye çalışmalarımız. 
Birçok dalda küçük atölyeler gerçekleştirdik 
geçtiğimiz yıl. Compositing, 3D Mapping, 
VJing, Karakter Animasyon gibi birçok konuda 
atölye çalışmalarımız gerçekleşti. Kokteyl 
ve partilerle de animatörleri ve animasyon 
severleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu 
yıl katılımcıları daha konu odaklı olarak da 
toplama planlarımız var.

-Sizce Türkiye’nin 
animasyon alanında 
dünyadaki ve festivalin 
animasyon sektörüne 
katkıları nelerdir?

-En önemli etkimizin 
teşvik olduğunu 
düşünüyoruz. Yeni 
animatörlerin 
kazanılmasında en 
önemli noktalardan 
biri onları teşvik 
etmektir. Endüstriyel 
animasyon dışında bir 
animasyonun olduğunu 
ve animasyon yapmak 
için yüzlerce kişinin 
çalıştığı stüdyolara 
gerek olmadığını 
göstermeye çalışıyoruz.

http://www.bilisimdergisi.org/s147



Dosya: Türkiye’nin animasyon ve dijital oyun sektörüDosya:2012 EKİM104 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 105

-Türkiye ve yurtdışından gelen çalışmaları karşılaştıracak 
olursanız Türkiye’deki animasyonun son durumuyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? Animasyon sektörünün temel sorunları ve bu 
alanda faaliyet gösteren kurumların önündeki ne tür engelleri 
sıralayabilir misiniz? Sektörün büyüyüp gelişmesi için ne gibi 
destekler olmalı?

-Türkiye animasyon sektöründe çok önemli bir noktada olmadığını 
üzülerek söylüyorum. Ancak bu sekiz yıl içerisinde gördüğümüz en 
önemli şey, her yıl Türkiye’den daha çok sanatçının adı yurtdışında 
duyuldu. 

Hem eğitim kurumlarının altyapısının yetersizliği hem stüdyoların 
azlığı ve olanların da yoğun tempoyla çalışması hem de kültürel 
fonların neredeyse hiç olmaması animasyon sektöründeki en büyük 
sorunlar.

Dizi ve endüstriyel sinema geliştikçe sinema sektörü de gelişti. 
Artistik sinema örneklerini her yıl görmekteyiz. Aynı durum 
animasyon sektörü için de geçerli. Şimdi TRT Çocuk kanalının 
açılmasıyla çizgi dizilere önemli ölçüde bütçe ayırdı. Yavaş yavaş 
sektörde hareketlenmeler başladı ancak şu çok küçük. Adam akıllı 
bir noktaya gelebilmek için yıllarca bunun devamlılığının sağlanması 
ve yeni kaynaklar yaratılması gerekiyor. 

-Kasım 2012’de gerçekleştirilecek olan 8. IAF’a başvurular 
tamamlandı. Sizce bu yılki festival, animasyonseverler açısından 
farklı geçecek mi?

-Her yıl elimizden geldiğince festivalin kalitesini arttırmaya 
çalışıyoruz. Bu yıl da bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Şimdiden söyleyebileceğim en önemli konu, film kalitesinin biraz 
daha artacağı. Yarışma dışı gösterimlerin sayısının artacağını 
belirtebilirim. 

Ayrıca katılımcılar birbirleriyle daha sıkı iletişime geçsin istiyoruz 
bunun için planlarımız var. Umarız bu yıla yetiştirebiliriz.

-Gelecek yıl animasyon çalışmalarını festivale göndermek 
isteyenlere neler önerirsiniz?

-Öncelikli olarak çok fazla film izlemelerini öneririm. Festivali takip 
etmelerini ederlerse çok farklı tekniklerle yapılmış birbirinden 
yaratıcı filmi toplu halde izleme şansı bulacaklar. Sonrasında çok 
iyi bir senaryo veya fikir bulmalılar, altyapı zayıf olunca filmin tadı 
olmuyor.
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