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Animaks’ın kurucusu, çizgi film yapımcısı Barış İslamoğlu:
Bir teşvik yasasıyla, animasyona yatırımlar artar ve sektör ciddi bir yere gelir 

Dünyada yaklaşık 50 bin, Türkiye’de ise bin kişinin animasyon sektöründe 
çalıştığını bildiren İslamoğlu, Türkiye’nin bu alanda hem emeklemeye yeni 
başladığı hem de rüştünü ispat edip bu işi yapabildiğini gösterdiğine dikkat 

çekti. Türkiye’de yasal altyapının eksik olduğu, hiçbir destek ve teşvik verilmediğinin 
altını çizen İslamoğlu, Keloğlan’ın sinema filmi yapmayı düşündüklerini açıkladı.

Aslıhan Bozkurt- Erhan Altunok

Animasyon ve dijital oyun sektörü konusunu içeren dosya sayfalarımız kapsamında, 
Türkiye’nin ilk üç boyutlu çizgi filmi olan “Keloğlan”ı hazırlayan Animaks Animasyon ve 
Prodüksyon Ltd. Şti.’nin kurucusu, çizgi film yapımcısı İslamoğlu ile görüştük. Ankara’da 
faaliyet gösteren Animaks, özellikle TRT’de yayınlanan Türkiye’nin en uzun soluklu çizgi 
filmlerinden olan Keloğlan’ın yapımcısı. 2000’de kurulan Animaks, yaklaşık 70 çalışanıyla, 
halen TRT ile yürüttüğü projelerle, animasyon-çizgi film sektörünün oluşması ve gerekli 
insan kaynaklarının yetiştirilmesine katkı vermeye çalışıyor. TRT’de yayınlanan Keloğlan, 
İngilizceye çevriliyor ve önümüzdeki dönemlerde Amerika’daki yerli kanallarda da 
yayınlanacak. 
Özellikle animasyon ve görsel efekt alanlarında personel ve teknoloji yetersizliğinden 
bir sektör oluşamadığına dikkat çeken İslamoğlu, “Uluslar arası platformda 
çok geriyiz. Daha işin başındayız ve çok sıkıntılı günler geçireceğiz” dedi. 

Türkiye’de animasyon alanında yasal altyapısının eksik olduğu, hiçbir 
destek ve teşviğin olmadığını belirten İslamoğlu, ülkemizde yaklaşık bin,  
dünyada da 50 bin kişinin bu alanda bulunduğunu söyledi. İslamoğlu, 
bir teşvik yasası ile bu işe yatırım yapacak insan sayısının artacağı ve 
sektörün ciddi bir yere geleceğini düşünüyor. 

Özel kanalların çizgi filme ilgi duyduklarını ancak maliyetini duydukları 
zaman geri çekildiklerine değinen İslamoğlu, en büyük düşmanlarının 
uluslar arası dağıtıcı firmalar olduğunun altını çizdi. İslamoğlu yeni çıkan 
yasanın “yerli yapım” yerine “Türkçe yayın olmalı” ifadesi nedeniyle 
güdük kaldığı ve hiçbir işe yaramadığına işaret etti. 
Animaks’ın sadece animasyon (çizgi film) işi ile uğraştığını, başka 
herhangi bir beslenme kanalı olmadığını, yaptıkları işin yüzde 75’ini 
TRT’nin aldığını anlatan İslamoğlu, aslında pazarda Pepe’nin önünde 
olduklarını ancak onların çok iyi bir pazarlamayla daha bilinir 
olduklarını bildirdi. İslamoğlu, izleyici kitlesi çok olduğu için Keloğlan’ı 
bir sinema filmi yapmayı düşündüklerini açıkladı.
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-Animasyon (çizgi film) sektörünü niçin 
tercih ettiniz? Animasyonun topluma, 
kültüre katkısı, etkisi nedir? 

-Çocukluğumdan beri çizgi film ile 
uğraşıyorum. Çizgi film hep hayalimdi ama 
Türkiye’nin şartları elverişsizdi. Satamadığınız 
bir şeyi yapmak anlamsız çünkü. 2000 yılında 
Shrek filmini seyrettiğimde, “Ben de böyle bir 
film yapacağım” diyerek Animaks şirketini 
kurdum. 

Niye çizgi film sorusunun cevabını vermemiz 
için çocukluğumuza dönmemiz lazım. 
Çizgi film, herkesin çocuk tarafına hitap 
eder ve benim kendi ifade etme biçimim. 
Reel bir filmde yapabileceğimiz şeyler var 
ama yapamayacağımız şeyler de var. 70 
yaşındaki de 3 yaşındaki de çizgi filmi ilgiyle 
izler. İçimizde olanları dışa vurur çizgi film. 
Çocukluğumuzda zevkle izlediğimiz Laurel-
Hardy, Charlie Chaplin de çizgi film gibi 
karakterlerdi. Çizgi filmler, içimizdeki çocuğun 
yüzünden çıkıyor, çünkü çocuklar en saf 
duygularıyla dünyayı algılamaya çalışıyorlar. 

-Türkiye’deki animasyon sektörüne ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? Uluslar 
arası platformdaki durumumuz nedir?

- Animasyon-çizgi film sektörü, Türkiye’de 
yasal anlamda altyapısı eksik olan bir sektör. 
Çizgi filme hiçbir destek ve teşvik yok. 
Bürokrasi konuyu bilmiyor, sektörde faaliyet 
gösteren az sayıdaki kişi de bürokrasiye 
ulaşamıyor. Ancak en kısa zamanda sektöre 
destek ve teşvik adına bazı önemli gelişmeler 
olmasını bekliyoruz. 

Biliyorsunuz 90’lı yılların başında Türkiye’ye 
1 milyon turist geliyordu. O zaman çıkarılan 
teşvik yasası ile şimdi yılda 25 milyon turist 
geliyor, dünyanın en güzel otelleri kuruldu 
ülkemizde. Yanlışlıkları olabilir ama bir yasası 
olduğu için özellikle inşaat sektörü büyük 
yatırımlar yapıp büyük oteller kurabildiler. 
Bizim de böyle bir teşvik yasamız olsa bu işe 
yatırım yapacak insan sayısı artar ve sektör 
ciddi bir yere gelir. Biz henüz emeklemeye 
başladık ama bir yandan da rüştümüzü ispat 
edip Türklerin de bu işi yapabildiğini gösterdik. 

Uluslar arası platformda çok geriyiz. Daha işin 
başındayız ve çok sıkıntılı günler geçireceğiz. 
Öncelikle birtakım yasaların çıkması 
gerekiyor. Çizgi film sektörü, dünyada da zor 
süreçlerden geçiyor. Walt Disney de Pixar da 
üç kez battı, sübvanse edildi ve el değiştirdiler.

Yurtdışında “Bir çizgi film yapıyorum” 

denildiğinde hemen sponsorlar destek veriyorlar ve o nedenle her yıl film yapılıyor. 
Bizim öyle bir şansımız yok. O noktaya gelebilmemiz için teşvik ve destek gerekiyor. 
Şu anda bizim yarattığımız markalara bile ücreti ödenmeden kullanılmak isteniliyor. 
Türk karakterlere lisans ücreti ödeyip onların ürünlerini yapmak insanların 
akıllarının ucundan geçmiyor. Bu bile daha yavaş yeni başlıyor. Örneğin Ben Ten’in 
tişörtleri için 10 bin dolarlık lisans ücreti verecek anlaşma yapılıyor Keloğlan’ın 
lisanslı ürününün satılıp satılmayacağı aklına gelmiyor. Sponsorluk işi yurtdışında 
çok iyi çalışıyor, büyük firmaların bütçelerinde sponsorluklara pay ayrılıyor. Bizde 
bunu oluşturacak bir pazarlama tekniği gelişmemiş. 

-Animaks ne zaman kuruldu? Amaç ve hedefiniz nedir? Kaç çalışanınız 
bulunuyor? Ne kadar bir yatırım yapıldı? 

-2000 yılında kurulduk. Uzunca bir dönem tek başına çalıştım. 2008’de “Keloğlan”a 
başladık. 
Başlangıcından beri, yüksek kaliteyi ve doğru projelere, en üst seviyede teknoloji 
ve istihdam yatırımlarıyla ilerlemeyi amaç edindik. Bu yıl hedefimizi büyütüp gerek 

insan kaynakları, gerekse donanım  yatırımlarını büyük oranda artırıp 70 personele, 1500+ m2 
çalışma alanına ve uygun bilgisayar donanımlarına ulaştık. 

Biliyorsunuz Türkiye’de televizyonculuk ve reklamcılık son 30 yıl içerisinde büyük ilerlemeler 
kaydederken buna paralel olarak sinemacılıkta da gelişme sağlandı. Ancak bu üç iş alanı 
için de  üretim sağlayan 3 boyutlu grafik tasarım ve 2B-3B animasyon alanında ilerleme 
çok  yetersiz kaldı. Özellikle animasyon ve görsel efekt alanlarında personel ve 
teknoloji yetersiz olduğundan bir sektör oluşamadı.  
Animaks olarak, halen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile 
yürüttüğümüz projelerle, hem gençlerimize öz değerlerimizi aktarma,  
hem de yerli yapımlarla çocuk kanallarımızı dışa bağımlılıktan kurtarmayı 
amaçlıyoruz. Animasyon-çizgi film sektörünün oluşması, gerekli insan 
kaynaklarının yetiştirilmesi, teknolojik alt yapının oluşturulması da uzun 
vadeli ve genel hedeflerimiz olarak söyleyebiliriz. 
Halen gerekli yatırımları yaparak, çocukların merakla takip edeceği 
kaliteli hikâyelerle, eğlenceyi ve görsel kaliteyi ön planda tutan projeler 
oluşturuyoruz. TRT, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
(Turkish Aerospace Industries-TAI), Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi  v.s. gibi büyük kurumlardan 
gerekli olan tam ‘fikri destek’  alınıp projelerimizi sağlam temeller 
üstüne kurmaya çalışıyoruz. Aslında biz bu pazarda Pepe’nin önündeyiz 
ama onlar çok iyi pazarlamayla daha bilinir oldular.
60-70 kişilik bir ekibimiz var. Çalışan sayımız sürekli değişiyor. Değişik 
zamanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırım 2.5 trilyonu buldu. Bunun 
üzerine 2 trilyonluk zararı da koyarsak 4.5 trilyonluk bir yatırımımız 
olduğunu söyleyebilirim. 

Ekibimizde kreatif insanlar yer alıyor. Böyle insanlar, öyle çok uzun 
yıllar kuruma bağlı kalamıyorlar. Bir mühendisi aynı kurumda 30 yıl 
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çalıştırıp emekli ettirebilirsiniz ama kreatif 
alanda çalışan insanlara her zaman bir 
teklif, bir alternatif vardır. Güzel sanatlarla 
ilgili bir iş yapıyorsanız çok uzun yıllar 
sizinle çalışabilecek birilerini her zaman 
bulamazsınız. Burada sürekli çırak-usta 
ilişkisi sürekli değildir, bir gün çırak usta olur 
ve onu orada tutmak mümkün olmayabilir. 

7/24 açığız. Geliş- gidiş saatimiz yok, işin 
teslim tarih ve saati var. Kurumsallaştık, artık 
aynı anda 10 eleman da ayrılsa üretimimiz 
aksamaz. Sürekli arkadan besleyerek işi 
devam ettirmeye çalışıyoruz. Kişi bazen aynı işi 
yaparsa bıkar, tıkanabilir. O nedenle tıkanıklığı 
sürekli yeni eleman yetiştirerek aşabilirsiniz. 
Bu işin en büyük handikapı da budur.

-Peki, niye animasyon sektörünü seçtiniz 
ve bu alana yatırım yaptınız?

- Bizim bir sözleşmemiz yenilenmeyince 

yaptığımız zarar 1 trilyon. Ama benimki biraz 
gönül işi. Bu nedenle bir tek biz, sadece 
animasyon (çizgi film) işi ile uğraşıyoruz. 
Bizim reklam, film veya başka herhangi bir 
beslendiğimiz kanal yok. Yaptığımız işin yüzde 
75’ini TRT alıyor. 

-Üzerinde çalıştığınız yeni projelerinizden 
de söz eder misiniz?

- Şu an “Keloğlan”, “Anka-Anadolu Kartalları” 
ve “Barbaros” adlı projelerimiz var. “Anka-
Anadolu Kartalları”, günümüzden 200 yıl sonra 
uzayda geçen, “Anadolu Kartalları” isimli 
ekibin hikâyesini anlatan bir çizgi film. Bu da 
önümüzdeki günlerde TRT Çocuk kanalında 
gösterime girecek. 

-Neden “Keloğlan” bir çizgi film 
kahramanı olarak seçildi?

-Niye olmasın? Bu işe başlarken benim ilk 

aklıma gelenlerden 
biriydi Keloğlan. Dede 
Korkut hikâyeleri ve 
Abdülcanbaz vardı. 
Keloğlan’a TRT’nin 
siparişi ile başladık. 
İlk sezonumuzun 
senaryoları TRT 
tarafından yazıldı. 

-Bir animasyon filmi 
yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

-Tabii, izleyici kitlesi çok 
olduğu için Keloğlan’ı 
bir sinema filmi yapmayı 
düşünüyoruz. Bu konuya 
oldukça konsantre 
olmuş durumdayız. 

-“Keloğlan” filmi ne 
zaman sinemalarda 
gösterime girer?

-Şimdi hemen altı ay içinde başlarsak en 
erken 2014 Şubatında vizyona girer. Ya da 
2015’e kalır.  Normalde bir animasyon filminin 
üretilip sinemalarda gösterilmesi iki yıllık bir 
süre ister. 

-Ürettiğiniz “Keloğlan” çizgi filmi TRT’de 
yayınlanıyor. Diğer özel televizyonlardan 
bir talep veya teklif var mı?

-Evet, diğer özel kanallardan da talepler var 
ama rakamları duyunca vazgeçiyorlar. TRT, 
bu konuda büyük bir irade gösterdi, çok ciddi 
bütçe ayırdı. Bu nedenle yeni yeni çizgi filmler 
ve firmalar çıktı. Türkiye’de bu işi yapabilecek 
çok insan var ama para kazanması gerekiyor 
ki işi yapabilsin. Biz sadece çizgi film yapıyoruz 
ancak bu alanda faaliyet gösteren firmaların 
çoğu farklı alanlardan (belgesel, reklam vb) 
beslenecek kaynakları bulunuyor. 

Özel kanalların çizgi filme ilgi var ama 
maliyetini duydukları zaman geri çekiliyorlar. 
Çünkü şöyle bir alternatifleri var: Walt Disney 
gibi bir dağıtıcı, 52 serilik bir çizgi filmi, 6 
bin dolara size 2 yıl sınırsız yayınlatıyor. 
Oysa bize bir bölümü için 50-100 bin vermek 
durumunda kalıyor. O zaman kanallar 6 bin 
dolardan 4 çizgi filmi alıp 2 yıl boyunca sınırsız 
yayınlamayı tercih ediyor. 

Aslında bizim en büyük düşmanımız uluslar 
arası dağıtıcı firmalar. Yeni bir yasa çıktı 
ama o da güdük kaldı ve hiçbir işe yaramadı. 
Yasada, “Türkçe yayın olmalı” deniliyor. Oysa 
biz “yerli yapım” denilmesini istiyorduk. Bu 
durumda çizgi filmi emeğin ve maliyetin 
düşük olduğu bir yerde ürettirip Türkçe 
seslendirtebilirsiniz.  

Dediğim gibi özel kanalların ilgisini çekiyoruz 
ama bütçede buluşamıyoruz. Çizgi film, 
eğlence sektöründeki en pahalı üretimlerden 
biridir. 75 dakikalık Shrek filminin ilki, 2000 
yılında yaklaşık 100 milyon 
dolarla yapıldı, aynı 
dönemde çok pahalı bir film 
olarak Terminatör 3’te aynı 
bütçeyle yapıldı. Bugün 
en iyi aktörlerin oynadığı 
filmler, 50 milyon dolara 
mal olabiliyor. Ama bir 
çizgi film acayip rakamlara 
çıkıyor.   

-Keloğlan’a 
yurtdışından bir talep 
var mı?

-Yurtdışından bir talep var. 
Amerika’da bir firmaya 
satıldı ve şu an İngilizceye 
çevriliyor. Amerika’daki 
yerli kanallarda da 
Keloğlan yayınlanacak. 
El-cezire’de çizgi filmimizi 
aldı.
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-Bir çizgi film, hangi aşamalardan 
geçerek oluşturuluyor?
-Önce bir fikir gerekiyor. O fikir 
senaryolaştırılıyor ve senaryonun karakterleri 
oluşturur. Ve senaryo story-board 
(Resimli senaryo) haline getirilir. Ona göre 
animasyonları yapılır. Animasyonların timing 
(zamanlama) işlemleri, müziği, renklendirme 
ve ışıklandırması tamamlanır. Sonra 
kompozitlenir ve biter.  

-Keloğlanın bir bölümü ne kadar sürede 
tamamlanıyor?

-Şu anda haftada 20 dakikalık animasyon 
yapabiliyoruz.

-Bir çizgi film üretebilmek için 
başlangıçta ne kadar bir yatırım 
gerekiyor? 

-Tabi bu yatırımın büyüklüğü kuracağınız 
ekibin büyüklüğüne göre değişir. Önce bir 
fizibilite yapılmalı. Bir çizgi filmi kaç bölüm 
çıkarabilirim, ne kadar para alırım ve bunun 
karşılığında ne kadar para harcarım. Yapılacak 
işe göre yatırımın büyüklüğü de değişiyor. 
Ama ekipman, program ve işletme giderlerini 
düşünürseniz asgari 300-500 milyarlık 
bir yatırımla işe başlanabilir. Bir projenin 

başlaması ve ilk bölümünün teslim edilmesi 
arasında 6 ay ile 1 yıl arasında bir zaman 
geçer. Bunun için yaklaşık bir yıl işletmeyi 
finanse edilmesi gerekir. 20 kişilik bir ekip 
olması halinde yıllık yaklaşık 600 bin lira 
personel gideri olur. 

-Dizi filmlerde birkaç bölümlük bir 
deneme çekimi yapılır, dizi tutarsa bu 
devam ettirilir. Çizgi film sektöründe de 
böyle bir durum söz konusu mu?

-Yatırımcı açısından böyle bir durum yok. 
Yatırımcı konuya komple bir paket olarak 
bakma durumundadır. “Bir-iki bölüm yapıp 
bakayım” demek anlamsız çünkü bir-iki bölüm 
için bile yapılacak yatırım 200 bin ila 1 trilyona 
yakın bir paraya mal olur. Bu da hem yapımcı 
hem de para ödeyecek yatırımcı için büyük risk 
demek.

-Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Çizgi Film Animasyon 
Bölümü’nün animasyonun ülkemizde 
bir meslek dalı olarak kabul edilmesi 
için bazı çalışmaları var. Bu konudaki 
görüşleriniz nedir?

-Animaks olarak bugüne kadar 200 kadar 
kişiyi eğiterek piyasaya kazandırdık. 
Animasyon yapmak okuyup öğreneceğiniz bir 

meslek değil. Evet, eğitim bir disiplin verir 
ama yeteneğiniz yoksa istediğiniz eğitimi 
alıp mezun olun fazla bir anlam ifade etmez. 
Animasyonun sektörünün sorunlarına çözüm 
aranması, destek olunup teşvik edilmesi, bir 
kaliteyi yakalayabilmesi adına standartlarının 
belirlenmesi çalışmalarını doğru buluyorum 
ama bir meslek dalı olarak değerlendirilip bir 
meslek örgütü çatısı altında toplanmasının pek 
mümkün olmadığını düşünüyorum. Örneğin 
ressamları bir araya getirip kayıt yaptırmayan 
resim yapıp satamaz diyemezsiniz. Animasyon 
da bireysel yaratıcılığı öne çıkaran bir alan. 
Bunları sınırlamak, bir diploma ile yapılır 
hale getirmek ve diploma alarak bir meslek 
örgütüne kaydolmadan iş yapamamak 
saçma bir durum. Böyle bir durum olacaksa 
hiç yapılmasın… Dayanışma içinde olmak, 
iyi işler çıkmasını sağlamak ve bazı yasal 
düzenlemeleri zorlamak için bir meslek 
birliğine gerek yok bir dernek bile yeter.  
Animasyon, Türkiye’de şu anda yaklaşık 1000 
kişiyi ilgilendiren bir sektör. Dünyada da çok 
fazla stüdyo yok. Belli başlı stüdyolar var ve 
onlara hizmet veren stüdyolar bulunuyor. 
Dünyada bu sektöre hizmet veren, animatör 
olarak çalışan sayısı 50 bini geçmez.
 
-Üniversitelerin sektöre eleman 
yetiştirmek üzere verdikleri eğitimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

-Bu alanda yıllardır eğitim veren Anadolu 
Üniversitesi, doğru bir yerde. Parası, altyapısı 
ve iyi bir eğitimi var ve oradan değerli 
çocuklarda çıkıyor. Tek yapmaları gereken 
öğrencileri sektörle buluşturmaktı. Onu da 
şimdi başardılar.
 
Akademik eğitime gerek var ama bu üniversite 
sınavı ile olacak şey değil. Güzel sanatlara 
çocuklar yetenek ile girmeli. Üniversitelerin 
güzel sanatlar fakültelerini akademi haline 
dönüştürüp oraya öğrencileri seçerek almalı. 

Bu arada yeni kurulan üniversitelerde çok 
olumsuz bir süreç yaşanıyor. Üniversitelerin 
bizden yetişmiş elemanları alması çok saçma 

ama oluyor. Oysa elemanların üniversiteden 
yetişip buraya gelmesi gerekiyor.  İşi 
bilmedikleri için daha fazla ve zaman 
harcayacaklar. Yaptıkları iş çok yanlış ve 
bu yanlışın farkına vardıklarında hem çok 
geç olacak hem de sektöre zarar vermiş 
olacaklar. Çünkü zaten özel sektör çırpınarak 
iş yapmaya çalışırken bize köstek oluyorlar. 
Ayrıca bence bu işler üniversite bünyesinde 
yapılmaz. Üniversiteler film yapmak için 
kurulmaz, film sektörüne adam yetiştirmek 
için kurulur. Dünyada film yapmak için 
kurulan bir üniversite örneği de yok. 

-Türkiye’deki diğer animasyon 
projeleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? 

-Hepsi de el emeği göz nuru, güzel ve değerli. 
Projelerin özgün olmasına dikkat edilmeli. 
Taklit etmeye çalışmasınlar çünkü taklit aslını 
güçlendirir. Boşu boşuna zaman kaybederler. 
Tabi ki öykünecekler ama mümkün olduğunca 
kendilerine ait bir tarzı yakalamalılar. 

-Animasyon alanında 
çalışmak isteyenlere 
ve animasyonla 
ilgilenenlere ne 
önerirsiniz?

-Herkes hayalinin, doğru 
bildiği projenin peşinden 
gitsin. Ben hayalimin 
peşinden koştum, çok zor 
bir yoldan geçtim ve bu 
noktaya geldim. Hayallerini 
gerçekleştirmenin bir 
yolunu bulacaklar. Wright 
Kardeşler de uçmayı hayal 
ettiler ve gerçekleştirdiler. 
Bunun birçok örneği her 
alanda mevcut. Doğru 
yolda doğru hedeflerle 
ilerlenilirse fırsatlar zaten 
onları bulacaktır. 

http://www.bilisimdergisi.org/s147


