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Merhaba
Canlandırma (animasyon) filmlerini hayvanlarla 

konuşmaktan, uzay yolculuğuna, denizlerin altında 

dolaşmaktan, zaman gezgini olmaya kadar bütün 

düşlerimizi canlandırabildiği için severiz.  O yüzden 

bu tür filmlerin büyükler dahil her zaman pek 

çok izleyicisi var. Hacivat ve Karagöz sayılmazsa, 

Vedat Ar’ın, 1947 yılında kursiyer öğrencileriyle 

yaptığı üç dakikalık, “Zeybek Oyunu” adlı çalışması 

Türkiye’nin ilk animasyon filmi.  Ferruh Doğan, Oğuz 

Aral, Tonguç Yaşar, Orhan Büyükdoğan gibi büyük 

animatörler veya bu alanda uluslararası ödül alan ve 

Hollywood’un büyük bütçeli canlandırma filmlerinin 

mutfağında çalışan pek çok sanatçımız var. Anadolu, 

Maltepe, Kütahya gibi üniversitelerimiz  Çizgi Film-

Animasyon bölümlerinde öğrenci yetiştiriyorlar. 

Eskiden emek yoğun olarak yapılan canlandırma 

filmleri uzun yıllardan bu yana bilgisayar yardımıyla 

dijital ortamlarda  üretiliyor.  Ama bütün bu 

gelişmelere karşın ülkemizde henüz elle tutulur bir  

canlandırma film sektörü oluşmamış durumda.

İşte biz de bu sayımızda bunun nedenlerini 

araştırdık. Bir canlandırma filmi yapabilmek için 

nasıl bir yatırıma gidilmesi gerektiğini, insan 

gücünü, film yapım sürecini, canlandırmanın 

ülkemizdeki tarihini, arz/talebi, yasal destekleri, 

sektörel döngü ve dengeleri sizler için araştırdık… 

Gerçekten çok kapsamlı bir dosya oldu… 

Canlandırma sektörünü incelerken komşusu 

sayılabilecek dijital oyun sektörünü de mercek 

altına aldık. Hacettepe, Bilgi ve Bahçeşehir 

üniversitelerinde konuyla ilgili bölümlerin 

açılması, oyun yazan şirketlerin sayısının artması, 

federasyonlarının, derneklerinin olması, 

KOSGEB, TÜBİTAK  ve “Döviz Kazandırıcı 

Hizmetlerin Desteklenmesi” kaleminden 

devlet desteğini arkasına alması ve büyük bir 

pazara hitap etmesi bu sektörün gelişimini 

hızlandırmış.  Bugün dünyada milyonlarca 

insan Türk şirketleri tarafından geliştirilen 

bilgisayar oyunları oynuyor.  Mount& Blade 

adlı oyun şimdiden dünya çapında en çok 

beğenilen ilk 100 oyun arasına girmiş bile. 

Yaptığımız araştırma sonunda canlandırma ve dijital oyun 

sektörlerinin eksikliklerinin ortak paydalarında devlet 

desteği var. İki sektör de  Güney Kore, İngiltere, İrlanda, 

Amerika gibi ülkelerde olduğu gibi daha çok devlet 

desteğine gereksinim duyuyor. Eğer bu destek sağlanırsa 

iki alan da  gerçekten gelecek vadediyor.

“Bir zamanlar zirvedeyken şu anda iflasın eşiğine gelen 8 

firma”,  “Hukukçunun Bilişim  Günlüğü”, bilgi teknolojileri 

denetimi, TBMM Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 

Mahmut Mücahit Fındıklı ile söyleşi, IEEE, Üç Soru Üç 

Cevap gibi ilgi çekici yazı ve köşelerimizin dışında bu 

sayımızda üç ayrı kitabın da tanıtımını yaptık. Özellikle 

“Karakter Aşınması: “Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik 

Üzerindeki Etkisi” okunması gereken ilginç bir kitap. 

Haberler, gündem ve köşe yazılarımızla yine dolu dolu bir 

sayı hazırladığımızı düşünüyor, iyi okumalar diliyoruz.
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