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Animasyon bakir bir alan, oluşturacağı istihdam fazla
Mavi Rüya Film, Prodüksiyon Genel Müdürü Rakim Karakaş:

Devletin animasyon şirketlerini 
muhatap alıp sorunlarını çözmesini 
isteyen Karakaş, sektöre yapılacak 
yatırımlara devletin güçlü desteği 
sağlanması gerektiğini söyledi. Karakaş, 
animasyonu “Harikulade keyifli ve zevk 
veren bir sektör” olarak tanımladı ve 
hayallerin temiz, hedeflerin de büyük 
tutulmasını önerdi. 

Ahmet Erhan Altunok-Ebru Altunok 

Animasyon ve dijital oyun sektörü konusunu içeren dosya sayfalarımız 
kapsamında, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Dede Korkut Hikâyeleri’ni yapan  
Mavi Rüya Film, Prodüksiyon İthalat ve İhracat Ltd. Şti. Genel Müdürü Rakim 
Karakaş ile görüştük.
Animasyon ve modellemenin günümüzde sadece sinema da değil, aynı 
zamanda oyun, mimari, reklam, askeri simülasyon ve eğitim çalışmalarında da 
kullanıldığını anlatan Karakaş, sektörün pahalı yatırımlar istemesi ve profesyonel 
eğitim ihtiyacının sağlanamaması, ülkemizdeki özel sektörün bu alana ilgi 
duymasını geciktirdiğine değindi. 3D animasyonun Türkiye’de oldukça yeni 
bir sektör olduğu, eğitim altyapısının yetersiz olduğuna işaret eden Karakaş, 
sektörde çalışanların kendi çabalarıyla bir yerlere gelebildikleri, karşılaşılan 
problemlerin çoğu kez deneyimle aşılabildiklerini bildirdi.

TRT Çocuk ve üniversiteler bünyesindeki animasyon bölümlerinin sektöre verilen 
destek olduğunun altını çizen Karakaş, tüm bunların yeterli olmadığını belirterek  
“Küçük oyun firmaları ve üniversite bünyesinde oluşturulan yazılımsal Ar-Ge 
çalışmalarına verilen destek bu sektörden esirgeniyor” dedi.

Dünya da 3D animasyon film sektöründen elde edilen vergi 
gelirinin fazla olduğunu anımsatan Karakaş, bunun ülkemizde de 
gerçekleşmesi için, bu sektöre yapılacak yatırımlara devletin güçlü 
desteğinin sağlanması zorunluluğunu vurguladı. 
Animasyonun bakir bir alan olduğu ve çok fazla istihdam 
oluşturacağına dikkat çeken Karakaş, devletin sağlayacağı destek 
olmadan birçok sorunun ortadan kalkmayacağına değinerek 
animasyon şirketlerinin muhatap alınıp sorunların çözümü için 
çaba göstermesini istedi.
Yurtdışında birçok ülkede sektörün canlanması için şirketlerin 
vergiden muaf tutulduğuna işaret eden Karakaş, bazı önlemlerin 
Türkiye için de alınabileceğini, yaşanan güzel gelişmeler 
nedeniyle sektörün önünün açık olduğuna inanıyor.
Sektörde çalışmak isteyenlerin kendilerine zaman ayırmalarını, 
sektörün en büyük güç kaynağının hayal olduğunu söyleyen 
Karakaş, hayallerini “temiz ve hedeflerini büyük” tutmalarını, bir 
alanda uzmanlaşmalarını önerdi. Yakında daha farklı alanların 
bu sektörü destekleyeceğini düşünen Karakaş, “Harikulade 
keyifli ve zevk veren bir sektör” olarak tanımladığı animasyonda 
işini severek ve bilinçli yapanların inanılmaz başarılı 
olabileceklerini söyledi.
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-Öncelikle kendiniz ve 3D Animasyon 
şirketiniz hakkında kısa bir bilgi verebilir 
misiniz?

-1995 yılında Uludağ Üniversitesi Resim 
Bölümü’nden mezun oldum. Uzun yıllar 
reklam ajanslarında grafikerlik yaptıktan 
sonra 2000 yılında hayalim olan sinema 
film çekme düşüncesi doğrultusunda  “3d 
animasyon film yapımı” alanına ilgi duymaya 
başladım. İlk çalışmam 30 dakikalık bir 
animasyon film olup bu çalışmada ki 
karakter modelleme, rig, kaplama, render ve 
animasyonu tamamen bana aittir. Bu çalışma 
esnasında elde ettiğim bilgi, beceri ve tecrübe, 
Mavi Rüya film şirketinin temelini oluşturdu. 
Sonraki süreçte kurumsallaşan şirketimiz 
birçok önemli projeye imza atarak bu günkü 
saygın noktaya ulaştı.

Faaliyet gösterdiğiniz animasyon sektörü ve 
Türkiye’nin bu sektördeki yeri hakkında bilgi 
verir misiniz?

-İçinde bulunduğumuz sektör sinemanın 
bir alanıdır sadece. Gerçekleştirdiğimiz 
yapımlar izleyici tarafından animasyon film 
olarak nitelendiriliyor. Sinemaya genel olarak 
baktığımızda ise 3D animasyonun, günümüz 
sinemasının her yerinde olduğunu görüyoruz. 

Gerçekleştirilmesi imkânsız sahneler artık 
bilgisayar ekranında hayat buluyor. 

Animasyon ve modelleme, günümüzde 
sadece sinema da değil, aynı zamanda oyun 
sektöründe, mimari projelerde, reklam 
sektöründe, askeri simülasyon ve eğitim 
çalışmalarında da kullanılıyor. 

3D animasyon film ve modelleme sektörünün 
tüm dünya ülkelerinde hızlı bir şekilde 
oluşumunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. 
Özellikle Hollywood bünyesinde kurulan 
şirketler yüksek bütçeleri ve yetişmiş 
insan gücüyle neredeyse rekabeti imkânsız 
hale getiriyor.  Sektörün pahalı yatırımlar 
istemesi ve eğitim ihtiyacının profesyonel 
sağlanamaması, ülkemizdeki özel sektörün bu 
alana ilgi duymasını geciktirdi. Gelişmiş bir 3D 
animasyon ve vfx sektörü, sinemanın da büyük 
yapımlar gerçekleştirmesini sağlayacak, 
heyecan verecek ve ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlayacaktır. 
3D animasyon Türkiye’de oldukça yeni 
bir sektör olduğu için eğitim altyapısı 
maalesef yetersizdir. Sektör çalışanları 
kendi çabalarıyla bir yerlere gelebiliyorlar. 
Kullanılan programlar oldukça kompleks ve 
yoğun yazılım içerikli. Karşılaşılan problemler 
teknik bilgi dışında çoğu zaman tecrübeyle 
aşılabiliyor. 
Ülkemizde animasyon film teşvikleri, 
sinema film teşvikleriyle aynı kategoride 
değerlendirilip Kültür Bakanlığı’na 
yönlendiriliyor. İçinde bulunduğumuz bu algı 

hatası, sektörün oturması ve gelişmesini 
engelliyor. Bu sektörün gelişimine yönelik 
destek ve kaynak aktarımına yönelik 
çalışmalar aslında hükümet programına 
da alındı. Fakat bununla ilgili hiçbir 
kurumsal yapılanma çalışması yapılmayıp 
sektör tamamen kendi haline bırakıldı. 
Çocuklarımız yurtdışından ithal edilen 
animasyon filmlerin insafına bırakılıp bir 
şiddet sarmalının içinde, tamamen kendi 
kültürel dokusundan uzak filmlere emanet 
edildi. TRT Çocuk bu sektöre şu ana kadar 
verilen en büyük destektir. Birkaç üniversite 
bünyesinde kurulan animasyon bölümlerini 
de bu sektöre verilen destek kapsamında 
değerlendirebiliriz. Fakat tüm bunlar yeterli 
değil. Küçük oyun firmalarına ve üniversite 
bünyesinde oluşturulan yazılımsal Ar-Ge 
çalışmalarına verilen destek bu sektörden 
esirgeniyor. Tabi ki bilinçli olarak değil. Bu 
durum, sektörle ilgili yeterli bilgi ve donanıma 
sahip bürokratlarımızın bulunmamasından 
kaynaklanıyor. 

Dünya da 3d animasyon 
film sektöründen elde 
edilen vergi geliri oldukça 
fazla. Bunun ülkemizde 
de gerçekleşmesi için, 
bu sektöre yapılacak 
yatırımlara devletin güçlü 
desteğinin sağlanması 
zorunludur. Animasyon 
bakir bir alan ve 
oluşturacağı istihdam 
alanı oldukça fazladır. 
Kurulan üniversite 
bölümleri mezun 
vermeye başladılar. Ama 
mezun olan gençlerin 
gidebileceği şirket 
sayısı bir elin parmağını 
geçmeyecek kadar 
az. Mezunlar, alanları 
dışında memur olmaya 
mı yönlendirilecek, ya 
da dünyanın en önemli 
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ve ilgi çeken sektörlerden birinde istihdam 
alanı bulup ülke kültürüne ya da gelişimine 
katkı sağlayacak film çalışmalarının içinde 
mi olacaklar? Bu sorunun cevabını istihdam 
ve destek politikalarıyla devletimizin kendisi 
vermeli.
Devletin sağlayacağı destek olmadan birçok 
sorunun ortadan kalkması imkânsız. Devlet, 
animasyon şirketlerini muhatap alıp sorunların 
çözümleri için çaba göstermeli. Yurtdışında 
birçok ülke bu sektörün canlanması için 
şirketleri vergiden muaf tutuyor. Bazı tedbirler 
ülkemiz içinde alınabilir. Tüm bunlara rağmen 
güzel gelişmeler var ve sektörün önünün açık 
olduğunu düşünüyorum.

-Sıkıntılı ve çalışması zor konulardan birisi 
olan eğitim alanında faaliyet gösteriyorsunuz. 
Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim amaçlı 
görsel materyaller de hazırlıyorsunuz. Bu 
projelerde özellikle dikkat ettiğiniz konuları 
kısaca okurlarımıza anlatabilir misiniz?

-Eğitim amaçlı videolar ve görseller 
hazırlamak, yeterli pedagoji de istiyor aynı 
zamanda. Oluşturulan görsel materyalin 

çocuk psikolojisine ve amaçlanan bilgi 
aktarımına uygun olması gerekiyor. Bu 
alandaki çalışmalarımız tamamen uzman 
gözetiminde ve profesyonel bir ekip tarafından 
gerçekleştiriliyor. Dikkat ettiğimiz konuları şu 
şekilde sıralayabilirim:
• Görsel yönünün iyi olması ve eğitimin ruhuna 
uygun renkleri tercih ediyoruz. Siyah ve gri 
renklerden kaçınıyoruz.
•  Şiddet içerikli görüntülerden kaçınıyoruz.
• Alan uzmanlarıyla çalışmaya özen 
gösteriyoruz.
• Yapılacak en küçük hatanın nelere mal 
olacağının bilincinde olarak sürekli revizeyle 
çalışıyoruz.
• Çocukları ekrandan kaçırmayacak “donuk 
kare” görüntü örgüsünden uzak duruyoruz

-TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Dede 
Korkut Hikâyeleri’nin doğuş öyküsünü 
anlatabilir misiniz? Çizgi film olarak bir 
proje haline getirip çizgi dizi olarak yayına 
hazırlamak nasıl oluştu? Teknik aşamalarının 
anlatabilir misiniz?

-Dede Korkut Hikâyeleri; Türk dünyası 

çocuklarının çok küçük yaşlardan itibaren 
hayallerini süsleyen kahramanlık öyküleridir. 
Ve aynı zamanda dünya mirasında 7 (yedi) 
dev eserden biri olarak kabul edildi. 
Hikâyelerin özünde, şiddet olması bizi biraz 
kaygılandırmıştı açıkçası. Çünkü çocuklara 
yönelik bir çalışma yapıyorduk ve şiddet 
içerikli olmamalıydı. Bu düşüncelerle 
yaptığımız yoğun çalışmalar ve aldığımız 
pedagojik destekle bu günkü Dede Korkut 
Hikâyeleri isimli senaryo ortaya çıktı. 
Çalışmamızı TRT Çocuk kanalına proje olarak 
sunduk ve oldukça ilgi gördü. Özenli inceleme 
sonunda projenin gerçekleşmesi sürecine 
girdik.

Yapım aşamasına senaryo yazımı ile başladık. 
Yazım çalışması biten projemizin karakter 
tasarımlarını gerçekleştirdik. Dünyada 
animasyon karakterleri daha çok Avrupa 
milletlerinin tipik millet özelliğini gösterdiği 
için, özelde Türkleri yani salt bir milleti 
tanımlayan karakter oluşumu oldukça zordu. 
Bu zor aşamayı atlattıktan sonra hikâye 
tahtasını oluşturduk. Yani her planın çizimleri 
ressam arkadaşlar tarafından özenle çizildi.  
Mekân tasarımcısı arkadaşlardan, o dönemi 
anlatan çevresel etkenleri araştırmalarını 
ve bir yaşam alanı oluşturmalarını istedik. 
Bu şekilde mekân modellerimiz ortaya çıktı. 

Açıkçası bunda da oldukça zorlandık. 
Çünkü örnek çalışma neredeyse hiç 
yoktu. Bizim projemiz, Türklerin orta 
Asya’daki ilk dönem yaşamlarını 
anlatması ve yansıtması açısından bir 
ilktir açıkçası. XRefler oluşturuldu ve 
animasyonlar yapılmaya başlandı. Çıkan 
animasyonların renderdepartmanında 
ele alınması 
ve incelenmesi 
sonucunda çıkan 
hatalar tek tek 
düzeltildi. Özellikle 
etkileşimli 
animasyonlarda 
zorlandık. Cisim 
ve karakterlerin 
matlanması 
esnasında 
kopmalarla 
karşılaştık. Çünkü 
projeye ince 
detaylar hâkimdi. 
Atın yularını üç gün 
karakterin eline 
oturtamadık bazen. 
Sonuç aldığımızda 
compositing 
çalışmasına girdik 
ve bu gün ekranda 
keyifle izlediğimiz 
çalışma ortaya çıktı.
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TRT Ççocuk kanalının yönetiminde bulunan 
profesyonel kadronun titiz, özenli ve bilinçli 
revizeleri, bu eserin ortaya çıkmasında en 
büyük etkenlerden birisi oldu.
 
-Kasım ayında düzenlenecek olan 
İstanbul Animasyon Festivali hakkındaki 
değerlendirmelerinizi Türkiye’nin sektör 
bazındaki yerini de göz önüne alarak 
okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

-Bu ve buna benzer organizasyonların, 
sektörün gelişimine katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Sektörün daha çok tanınmasını 

ve bilinçli yaklaşımı tetikliyor. Bu sektör bu 
ülke için uçak ya da araba fabrikasından 
daha önemli. Milli ve sağlıklı bir nesil 
yetişsin istiyorsak tabii. Bu ve buna benzer 
organizasyonların artmasını temenni 
ediyorum.
 
-Sektörünüzde çalışmak isteyen gençlere 
önerebilecekleriniz nelerdir?

-Kendilerine zaman ayırsınlar. Bu sektörün en 
büyük güç kaynağı hayaldir. Hayallerini temiz 
ve hedeflerini büyük tutsunlar. Tercih ettikleri 
bir alanda uzmanlaşsınlar. Günümüzde 

generalist diye bir kavram çıkarttılar. Bunun 
doğru olmadığına inanıyorum. Uzmanlık bir 
alanda olmazsa ilgilendikleri bütün alanlarda 
eksik kalırlar. Bütün departmanlarla ilgili 
fikir sahibi olsunlar, fakat ben hepsi olacağım 
demek yanlış. Eksik kalırlar. Çok zaman 
istiyor.
Kendilerini ilgi duydukları bir alanda iyi 
yetiştirirlerse işsiz kalmazlar. Sektör hızla 
büyüyor. Yakında daha farklı alanların bu 
sektörü destekleyeceğini düşünüyorum. 
Harikulade keyifli ve zevk veren bir sektör. 
İşlerini severek ve bilinçli yaparlarsa inanılmaz 
başarılı olabileceklerini düşünüyorum.
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