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Animasyon zor bir alan, eğitim alınıp teknolojik gelişmeler izlenmeli
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fethi Kaba:

Kültür Bakanlığı’nın her yıl sinemaya destek verdiğini anımsatan 
Kaba, animasyonlar için de destek kararı alınmasını istedi. Gılgamış 
Destanı gibi destanların iyi bir senaryoyla çizgi filmini yapıp dünya 
pazarına çıkılabileceğini belirten Kaba, Türk sinemasının atılıma 
geçip başarılı yapımlar üretmesiyle umutlandığı ve sıranın çizgi filme 
geldiğini düşündüğünü söyledi.

E kim sayımızın dosya sayfaları kapsamında Türkiye’deki ilk çizgi 
film (animasyon) eğitimi veren üniversite ve bölüm olarak Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü 

Başkanı Doç. Dr. Fethi Kaba ile görüştük. Çizgi film sanatçısı gereksinimini 
karşılamak amacıyla 1990’da bölümün kurulduğunu anlatan Kaba, söz 
konusu gereksinimi büyük ölçüde karşılayabildiklerini söyledi.  Başka 
üniversitelerde de benzer eğitimler verildiğini bildirip “Artık ilk ama tek 
değiliz” diyen Kaba,   260’ı aşkın mezun verdiklerini, üniversite olarak her 
zaman önceliklerinin eğitim olduğunu, sektöre eğitim konusunda katkı 
sağlamanın birincil görevleri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de çizgi film ile ilgili gelişme sağlamaya çalıştıklarını, yurt içi ve 
dışında gerek gösterim gerekse ödül alan öğrenci filmleri bulunduğuna 
değinen Kaba, basit bir yapımın saniyesinin 300 dolar civarında olduğunu 
belirtti. Kaba, “Bizim destanlarımız var. Mesela Gılgamış Destanı... 
Bunları iyi bir senaryoyla yapıp dünya pazarına çıkabilirsiniz. Son 
yıllarda Türk sineması büyük bir atılım içinde. Çok başarılı 
yapımlar çıkıyor. Şu anda yapılan çizgi film/diziler de çok 
daha başarılı. Bu bende bir umut da sağladı. Sıra çizgi 
filme de geliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bu alanda en önemli sorunun, üretimin artması ve 
ücret politikaları olduğuna değinen Kaba, Kalkınma 
Bakanlığı Onuncu kalkınma Planı Kültür ve Sanat Özel 
İhtisas Komisyonu’nda teşvik ve gelişme konusunda 
çeşitli konuşmalar yapıldığını bu çalışmanın iyi 
sonuçlanmasını umduğunu söyledi. 

Animasyona yapılacak teşvik-destek 
düzenlemelerinin alanı rahatlatacağı ve gelişiminin 
önünü açacağına dikkat çeken Kaba, bu alanda 
çalışacakların animasyonun zor bir alan olduğunu 
bilmeleri, mutlaka eğitim almaları ve bu eğitimle 
yetinmeyip kendilerini geliştirmeleri, teknolojiyi 
izlemeleri ve bundan sıkılmamaları gerektiğinin 
altını çizdi.  
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-Türkiye’de çizgi film (animasyonun) ve 
eğitiminin gelişimine ilişkin kısa bir bilgi 
alabilir miyiz?

-Türkiye’de çizgi film (animasyon) eğitimi 
akademik anlamda ilk kez, 1972 yılında Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar 
Sinema ve TV Filmleri Atölyesinde Prof. Namık 
Bayık ve Prof. Vedat Ar’ın vermiş olduğu 
çizgi film dersleridir. 1980’de Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstriyel 
Sanatlar Yüksekokulu adını alan okulda Emre 
Senan ve Tan Oral gibi sanatçı ve tasarımcılar 
çizgi film dersleri verdiler. Ancak okul kısa 
bir süre sonra kapatıldı. 1990 yılına kadar 
çizgi film eğitimi sadece ders olarak bazı 
okullarda verilmiştir. İlk ciddi çalışma ise, 
1988’de Anadolu Üniversitesi Uygulamalı 

Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Grafik 
Anasanat Dalı son sınıf öğrencilerinin 16 mm 
film formatında gerçekleştirdiği “Bu Zamanlar 
Nasreddin” isimli film oldu. Erim Gözen’in 
öğretim görevlisi olduğu derste yapılan bu 
film, 4. Ankara Film Festivali’nde ödül alır. 
Ertesi yıl yine bir öğrenci filmi “Çevre Üzerine 
Minik Bir Film”, 5. Ankara Film Festivali’nde 
büyük ödülün sahibi olur. Bu ödüller ve 
ortaya konulan filmlerin olumlu eleştiriler 
alması, dönemin Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, Yüksekokul Müdür Prof. Dr. 
Engin Ataç ve Erim Gözen’de çizgi film bölümü 
kurulması fikrinin doğmasına sağlar. 1990 
yılında da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Çizgi Film Bölümü kurulur.  

-Üniversitesi ve bölümünüz Türkiye’deki 

ilk ve tek çizgi film ve animasyon eğitimi 
veren bölümdü. Hâlâ bu alanda tek olma 
konumunuz sürüyor mu? Animasyon 
konusunda önemli pay alan ülkelerde eğitime 
ilişkin nasıl yapılanmalar söz konusu?

-Türkiye’de ilk animasyon eğitimi veren 
(bölüm anlamında) bölüm bizdik. Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 2006 yılında çizgi film (animasyon) 
eğitimi vermeye başladı. Bunun yanında 
İstanbul Maltepe Üniversitesi’nin de çizgi film 
bölümü var. Dolayısıyla artık, “ilk ama tek” 
değiliz. 

Amerika, Fransa ve Kanada’da, önemli okullar 
animasyon eğitimi veriyorlar. Eğitimler, 
genelde bizde olduğu gibi geleneksel 
animasyon ve bilgisayar animasyon şeklinde 
birlikte yürütülüyor. 
 
-Animasyon alanında çalışmaya ne zaman ve 
nasıl başladınız? Bölüm hangi gereksinimi 
karşılamak üzere açıldı, kuruluş amacı ve 
hedefi neydi? Söz konusu gereksinimi bölüm 
olarak ne ölçüde giderebildiniz?

-1989 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden 
mezun oldum. Son sınıfta ana seçmeli olarak 
animasyon dersini tercih ettim. Sonrasında 
Çizgi Film (Animasyon) Bölümü kuruldu ve 
okutman olarak göreve başladım.

Bölüm, görsel iletişim sektörlerinde (özel 
televizyonlar, video, animasyon, oyun 
ve multimedya yapım şirketleri, reklam 
ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı 
gereksinimini karşılamak amacıyla kuruldu. 
Kuruluşundan günümüze bir perspektifle 
baktığımızda söz konusu gereksinimi büyük 
ölçüde karşılayabildiğimizi söylemeliyim. Çok 
iyi çalışmalar yapan mezunlarımız var bu da 
onun en güzel göstergesi.  

- Animasyon bölümünde nasıl bir program 
uygulanıyor? Bölümün öğrencilerine 
sağladığı olanaklar neler ve şimdiye kadar 
ne kadar mezun verdiniz?

- Ders programı, geleneksel çizgi film; 3 
boyutlu bilgisayar animasyon; 2 boyutlu 
bilgisayar animasyon ve sinema dersleri 
üzerine yapılanıyor. Temelde “Çizgi Filmin 
Teknikleri”’ diye bir dersimiz var. Çizgi 
film nasıl yapılır, kaç karede ne çizersin, 
hareketlendirme nasıl olur, bunun 
zamanlamasını nasıl ayarlarsın... Bu tarz 
eğitimler veriyoruz. İkinci sınıftan itibaren 
bilgisayarla eğitim başlıyor. Bilgisayarda 
Maya bilgisayar animasyon programı ağırlıklı 
derslerimiz yürüyor. Bunun yanında çizgi film 
derslerimiz de sürüyor. Destekleyici dersler 
olarak da görsel anlatım, senaryo yazımı, 
sinemaya giriş gibi derslerimiz var. 

İki tane geleneksel çizgi film atölyemiz 
bulunuyor. Bunun yanında iki line-test 
sistemimiz, kurgu ses laboratuarımız, 
her öğrenciye bir bilgisayar düşen Maya 
laboratuarımız var. Şu ana kadar 264 
mezunumuz var. 

-Bir çizgi filmin maliyeti 
nedir?

- Tabii yapımına göre 
değişir. Ama basit bir 
yapımın saniyesi 300 
dolar civarında olur.

-Televizyonlarda 
yayınlanan bazı Türk 
çizgi filmleri var. 
Bunlar hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

- 1970’ler ve 1990’lı 
yıllarda yapılan diziler 
dönemine göre başarılı 
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sayılabilir, bugün çizgi film şimdiki seviyeler 
ulaşmış ise onların payı elbette ki var. Ancak, 
yıllarca Nasrettin Hoca, Keloğlan kısır 
döngüsü içinde kaldık. Bu yapımları dünyaya 
satmak çok zor. Japonya, ilk önce Heidi ve 
Şeker Kız Candy gibi Avrupai tipler yaratarak 
dünya pazarına yayıldı. Böyle yaparsanız 
para kazanırsınız. Oysa biz yıllarca, “Kültür 
Bakanlığına satalım, ondan para alalım” 
düşüncesiyle hareket ettik. Tabiki bunları 
yapacağız. Çünkü bunlar kendi öz kültürümüz. 
Bunları Türkiye’de yayınlarsın. Nasrettin Hoca, 
Keloğlan gibi bize özgü karakter ve bireysel 
yapımlarla dünya pazarına çıkamazsın. Bizim 
destanlarımız var. Mesela Gılgamış Destanı... 
Bunları iyi bir senaryoyla yapıp dünya pazarına 
çıkabilirsin…

Son yıllarda Türk sineması büyük bir atılım 
içinde. Çok başarılı yapımlar çıkıyor. Şu anda 
yapılan çizgi film/diziler de çok daha başarılı. 

Bu bende bir umut da sağladı. Sıra çizgi filme 
de geliyor diye düşünüyorum. 

-Eğitime başladığınız ilk yıllardaki 
animasyon ihtiyacı ve bunun karşılanma 
oranı ile şimdiki ihtiyaç ve yerli kaynaklardan 
bunun karşılanmasının bir kıyaslamasını 
yaptığınızda neler söyleyebilirsiniz?

-Eğitime ilk başlandığı yıllarda Türkiye’de 
bir çizgi film sektörü yoktu. Kültür Bakanlığı 
desteği, az da olsa TRT yapımları, reklam 
filmleri ve bağımsız kısa filmler dışında 
sektörel bir yapılanmadan söz etmek zordu. 
Mezunlarımız az da olsa üretim yapan çizgi 
film stüdyolarında, reklam ajanslarında iş 
olanağı bulmaktayken, bugün özellikle TRT 
Çocuk kanalından sonra ihtiyaç arttı. Artık 
artan ihtiyaçtan daha fazla üretim oluyor 
ve mezunlar, çizgi film üreten stüdyolarda 
çalışabiliyorlar. Bunun dışında, kendi bağımsız 

kısa filmlerini yapan, yurtdışında çeşitli 
şirketlerde, film ve grafik sektöründe çalışan 
mezunlarımız da bulunuyor.  

-Animasyonun ülkemizde bir meslek dalı 
olarak kabul edilmesi için üniversite olarak 
neler yaptınız/yapacaksınız? Okulunuzdan 
mezun olanlar hangi oranda mesleklerini icra 
edebiliyorlar? Animasyona devlet desteği 
olmalı mı? Ve, bu destek nasıl verilmeli?

-Türkiye’de animasyonun bir meslek 
dalı olarak kabul edilebilmesi, bu alanda 
çalışanların örgütlenmesine bağlı. Çizgi Film 
Yapımcıları Derneği ve Çizgi Filmciler Derneği 
gibi dernekler var. Bu derneklerin çalışmaları 
ile yeni oluşumlar sağlanabilecek. En önemli 
sorun, bu alanda üretimin artması ve ücret 
politikalarıdır. Yapılacak teşvik ve desteklerle 
alan daha da genişleyecek. Kalkınma Bakanlığı 
Onuncu kalkınma Planı Kültür ve Sanat Özel 
İhtisas Komisyonu’ndan davet aldım ve ilk 
toplantı 5-6 Eylül tarihlerinde yapıldı. Teşvik 
ve gelişme konusunda burada da çeşitli 
konuşmalar oldu, umarım iyi sonuçlanır.  

Mezunlarımız reklam ajansları, çizgi film 
stüdyoları, oyun stüdyoları, film ve eğitim 
alanlarında çalışıyorlar. Facebook sosyal 
paylaşım sitesinde mezunlarımız ile ilgili bir 
sayfa oluşturduk ve mezunlarımızdan CV 
almaya başladık, bu çalışamadan sonra daha 
net bilgiler elimize ulaşacak.

Bağımsız kısa filmler içinde destek mutlaka 
olmalı diye düşünüyorum. Kültür Bakanlığı 
her yıl sinemaya destek veriyor. Animasyon 
filmler içinde böyle bir destek kararı alınıp 
değerlendirilebilir.

-Üniversite olarak animasyon sektörünün 
gelişmesine katkı vermek üzere etkinlik 
ve organizasyonlarda bulunuyor musunuz? 

Bunlar nelerdir? Gerçekleştirilen etkinlik 
ve organizasyonlarda geliştirilen ürünler, 
Türkiye’ye uluslar arası arenada ne gibi 
başarı ve ödüller kazandırdı? Bu etkinliklerin 
uluslar arası yansımaları ne oldu?

-Üniversite olarak eğitim, her zaman 
önceliğimizdir. Sektöre bu yönde katkı 
sağlamak birincil görevimiz. Yaptığımız 
çalıştaylar, konferans ve söyleşiler 
oluyor. Bunun yanında kampüs içindeki 
Teknopark’ta iki çizgi film stüdyosunda 
dizi filmler üretiliyor. Ayrıca ders içinde 
öğrencilerimizin yaptığı kısa filmleri, yurt 
içi ve yurt dışında festivallere gönderiyoruz. 
Böylece kültürel anlamda Türkiye’de çizgi 
film ile ilgili gelişme sağlamaya çalışıyoruz. 
Yurt içi ve dışında gerek gösterim gerekse 
ödül alan öğrenci filmlerimiz var. Seçmeli 
olarak multimedya eğitimi veriyoruz. Mezun 
olan öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı şu anda multimedya 
sektöründe çalışıyor. 
Gittikleri şirketlerde de 
animasyon bilgilerinin 
onlara çok yararlı 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bunun yanında 
televizyonda ve reklam 
sektöründe çalışan 
öğrencilerimiz var. Şu 
anda izlenen neredeyse 
bütün reklamlar bizim 
öğrencilerimize ait. En 
yenilerinden biri, Arçelik 
reklamındaki ‘’Çelik’’. 

-Türkiye’de animasyon 
eğitimi nerelerde 
(hangi üniversite, özel 
stüdyo ve merkezlerde) 
veriliyor? Animasyon 
alanında hangi kurum 
ve merkezler, neler 
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yapıyor, ne gibi çalışma ve projeleri gerçekleştiriyorlar?  Verilen 
animasyon eğitimini yeterli, kaliteli ve ciddi buluyor musunuz? 

-Akademik anlamda animasyon eğitimi Anadolu Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde yoğun olarak 
veriliyor. Bunun dışında bazı üniversitelerde (Bilgi Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve unuttuğum ya da 
bilmediğim olabilir) seçmeli ya da zorunlu ders olarak eğitimler 
var. Kimi özel kurslar bilgisayar animasyonu ve program 
öğretmeye yönelik dersler veriyor. Eğitim, kalitesi mutlaka 
tartışılır, bu öğretim üyesinden olanaklara kadar birçok eksiklik ve 
yeterlik içinde değerlendirilebilir. Daha iyi olması için çalışılması 
her dönem için geçerlidir. 
 
-Animasyon sektörünün dünya ve Türkiye’deki cirosu ve 
büyüklüğünün yıllara göre gelişimini gösteren istatistiki verileri 
ve sektörün gelecekteki cirolarına ilişkin öngörüleri bizimle 
paylaşır mısınız? 

-Ciro konusunda istatistiki bir bilgim yok. Bu bilgiyi stüdyolardan ve 
reklam ajanslarından almak daha doğru. Dünyada Pixar, BlueSky, 
Dreamworks, Sony Pictures gibi büyük şirketler uzun metrajlı 
filmler için oldukça iyi harcamalar yapıyor.
  
- Ülkemizde henüz yolun başında olan “animasyon” sektörünün 
temel sorunları ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların önünde 
ne tür engeller var? Söz konusu önündeki engelleri kaldırmak 
amacıyla neler yapılmasını öneriyorsunuz?

-Temel sorun birçok alanda olduğu gibi ekonomi. Bunun içinde bazı 
düzenlemelerin yapılması mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Yapılacak 
olan teşvik-destek düzenlemeleri (vergi v.b.), alanı rahatlatacak ve 
gelişiminin önünü açacaktır diye düşünüyorum. 

-Türkiye’de animasyon alanında kendini geliştirmek isteyen 
gençlere ne gibi önerilerde bulunursunuz?

-Animasyon zor bir alan, bunu bilerek bu alana girmeliler. Mutlaka 
eğitim almalılar ve bu eğitimle yetinmeyip kendilerini geliştirmeliler. 
Teknolojik gelişmeleri takip etmek çok önemli bunda sıkılmamaları 
gerekiyor. 
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