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            Önsöz ve Teşekkür 

            İlkel yaşamın hâkim olduğu çağlarda, mağara duvarlarına işlediği resimlere 

devinim kazandırma isteği duymuştur insan.  O günden bugüne değin insan sürekli 

keşfetmiş ve teknik anlamda ilerletmiştir yaşadığı çağı. Bununla birlikte teknolojide 

artan imkânlarla, hareketli görüntü kaydedilmiştir. Bu noktadan sonra birbirinden 

ayrı fakat birbirini tamamlayan türleriyle canlandırma sineması oluşmaya 

başlamıştır. Bugün dünyada ve ülkemizde farklı alanlarda kullanılabilen canlandırma 

sineması, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak gelişimini sürekli devam 

ettirebilecek ve varlığını gelecekte de sürdürebilecek bir çizgiye sahiptir.  

            Canlandırma sinemasını ülkemizdeki yaygın ismiyle “Çizgi Film” olarak 

biliriz. Çizgi Film denildiğinde ise aklımıza ilk olarak çocuklar gelir. Çizgi filmin 

ortaya çıkışı çocuklar için olmasa da artık çocuksuz çizgi film olmamakta. Yoğun 

tempo gerektiren bu sektörün çalışanları doğru üretim yapmak için çocukların 

tercihlerini göz ardı etmemelidir. Farklı yaş gurubundaki çocukların canlandırma 

sinemasının çizgisel model ve 3 boyutlu modellerine yönelik algılarını 

değerlendirdiğim bu uygulamada beni yönlendiren ve çalışmamın başından sonuna 

kadar bana destek olan tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Abdulgani ARIKAN hocama, 

yardımlarından dolayı Doç. Dr. Pusat PİLTEN’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Her 

zaman yanımda olan, bana destek veren ve bana inanan aileme ayrıca teşekkür 

ederim.  

 

 

                                                                                                          Devran MUSLU 
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GİRİŞ 

            İnsanoğlu kendini tanımaya ve olaylara anlam yüklemeye başladığı günden 

beri kendi cinsiyle ilişki kurma, duygu ve düşüncelerini aktarma isteği duymuştur. 

İnsan, doğasında var olan iletişim kurabilme yetisi ile çağlar boyu etkileşimde 

bulunarak uygarlıklar oluşturmuştur. İlk insanlar iletişimlerini hareket ve seslerle 

kurarken, hareketsiz görüntülere de devinim kazandırma isteği duymuşlardır. Mağara 

duvarlarına avladıkları hayvanlarla girilen mücadelelerin anlatıldığı çizimler yapmış, 

bu çizimlere hareket kazandırmak için çok yönlü kol ve bacak eklemişlerdir. Ve 

böylece görsel sanatın da ilk temsillerini oluşturmuşlardır.  

            Başlangıç tarihinin ilk çağlara dayandığı geleneksel canlandırma sanatı, 

sonraları da insanların inançlarını ifade etmek için kullandıkları bir yöntem olmuştur. 

Eski Yunan ve Roma heykeltıraşları tanrılarını üç boyutlu heykellere 

büründürmüşlerdir. Türkler ise Asya ve Uzak Doğu’da başlatılan gölge oyunlarının 

yaygınlaşmasında etkin rol oynamıştır. Türklerin deve derisinden yaptıkları Hacivat 

ve Karagöz tiplemeli kuklaların gölgelerini, arkadan yansıtılan ışık önündeki perdeye 

düşürerek canlandırmaları büyük ilgi uyandırmıştır. Perde üzerine düşürülen bu 

görüntüleme fikri ise Avrupalıların ilham kaynağı olmuştur (Türker, 2011: 228). 

            İnsanların ilkel yöntemlerle hareketi yakalama çabası, olayların artık anlık 

görüntülerle kaydedilebildiği fotoğraf ve sinemanın icadına kadar sürmüştür. 

Canlandırma sanatı sinemanın gelişimiyle paralellik göstermiş ancak hiçbir zaman 

sinemadan üstün olarak kabul edilmemiştir.     

            Sinemanın bir alt türü olarak kabul gören canlandırma sanatı (animasyon) 

kendisine ancak sinema filmleri sonrasında kısa gösterimler için yer bulabilmiştir. 

İlerleyen teknoloji ile birlikte kendi anlatım tarzı ve görsel özelliklerini ortaya koyan 

animasyon ayrı bir sektör haline gelmiştir (Doğramacı, 2011: V).  

            Latin kökenli “animare” kelimesinden İngilizce ve Fransızca’ya “animation” 

olarak çevrilen kavram hayat vermek, canlandırmak fiilinden türetilmiştir 

(etimolojiturkce.com, 2014).  

            Cizvit papazı Athanasius Kircher 17. yy’da Sihirli Fener (Magic Lantern) 

adını verdiği basit yapılı bir çeşit projeksiyon aleti keşfetmiştir. Bu keşif sinema 

aletlerinin gelişim sürecinin de başlangıcı olmuştur. (Türker, 2011: 228). 1831 
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yılında üzerinde 16 resim bulunan bir diske aynaya doğru tutulup çevrildiğinde 

hareket ediyormuş izlenimi kazandıran Phenakistiscope, Joseph Platca ve Dr. Simon 

Ritter tarafından geliştirilmiştir. 19. yy’da görüntüye devinim kazandıran 109 çeşit 

aygıt daha icat edilmiştir (Hünerli, 2005: 10-11).  

            Sinema filmlerinin çekimi için gerekli olan kamera ve yansıtma cihazlarının 

gelişimi ile Stuart Blacton ve Emile Cohl gibi sanatçılar siyah beyaz kısa 

canlandırmalar üretmişlerdir. Sonraları birçok canlandırma şirketi kurulmuş ve seri 

filmler üretilmiştir. Bunların en popüleri 1920 yılında Otto Messmer tarafından 

yaratılan Kedi Feliks (Felix The Cat) karakteri olmuştur. Felix tahtını 1930’lu 

yıllarda Amerika Walt Disney stüdyolarında doğan ve hala popülerliğini koruyan 

Mickey Mouse karakterine kaptırmıştır. Kuruluş tarihi Walt Disney’den daha önce 

olan Warner Bros (Warner Brothers) sektöre karşı olan ilgiyi görünce, 1930’lu 

yıllarda canlandırma dünyasına birçok yeni karakter kazandırmaya başlamıştır 

(Türker, 2011: 230-232). Walt Disney uzun yıllar sektörün tek egemeni halinde 

üretimine devam ederken, bu egemenliğe son vermek isteyen yapımevleri olmuştur.     

            Disney Stüdyolarından ayrılan Stephan Basustow ve arkadaşlarının kurmuş 

olduğu United Productions Amerika (UPA) (Hünerli, 2005: 28). Walter Lantz, Terry 

Toons ve WB (Warner Brothers) gibi önemli yapımevlerinin Disney’le girdikleri 

rekabette tam olarak başaramadıkları şeyler, günümüz canlandırmasının kendine 

özgü yapısını yakalamaya olanak sağlamıştır (Gökçearslan, 2010: 7-8).              

            Tarihsel gelişim süreci içinde kullanılan materyallere bağlı olarak çeşitli 

canlandırma teknikleri geliştirilmiştir.  

            Bunlar; Flat animasyon/yassı-düz animasyon, Plastik/obje ve kukla 

animasyon olarak iki temel gruba ayrılır. Yüzey animasyonun en belirgin ve en 

yaygın olanı çizgi canlandırma/cartoon’dir. Çizgi canlandırma dışında kalan 

tekniklerde ise hazırlanan senaryo ve storyboard’larla kamera altında çekimler 

gerçekleştirilir. Cohl’un beyaz kağıt üstüne siyah renkle çizdiği çöp adam 

karakterleri filme alınması bu tekniğin ilk uygulamasıdır (Şenler, 2005: 102).   

            Günümüzde animasyon; çizgi canlandırma olarak iki boyutlu (2D Animation) 

görüntülerle, duran kare (stop motion), üç boyutlu canlandırma (3D Animation) ve 

aksiyon filmlerine görünmez şekilde yerleştirilen efektlerle karşımıza çıkar (Furniss, 

2013: 7). Digital ortamda özel yazılım programlarıyla gerçekleştirilen üç boyutlu 
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animasyonların anlatıma ve yaratıcılığa katkısı farklı alanlardaki kullanımını 

yaygınlaştırır (Gürsaç, 1993: 46). Eğlence sektöründen sağlık sektörüne, eğitim 

sektöründen mühendislik-mimarlık sektörüne, kısa film ve dizi filmlerden reklamlara 

kadar birçok farklı alan animasyon sinemasından faydalanılır. Hemen hemen her 

alanda animasyon sinemasına duyulan ihtiyaç animasyonun gelişimini 

hızlandırırken, eğlence amaçlı kullanılmaya başlamasını da sağlamıştır. 

            Türkçe’ye canlandırma filminin karşılığı olarak uyarlanan ‘Çizgi Film’ 

kelimesi günümüzde yerleşen anlamı ile animasyon kelimesinin de karşılığını 

oluşturur. Türkiye’de ilk çizgi film denemeleri karikatür sanatçılarının çalışmaları ile 

gerçekleşmiştir. Yapmış oldukları çizimlerle kendilerini geliştiren karikatürcüler 

zamanla birikim sağlamışlardır (Aktaran: Arıkan, 2001: 18).   

            TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)  Derviş Pasin ve Ateş Benice’nin 

birlikte kurmuş olduğu Pasin-Benice Film Stüdyosu’na 1984 yılında çizgi filmler 

yaptırmıştır (Can, 2000: 21). Bu stüdyo aynı zamanda Türk canlandırma tarihinde 

yurt dışına film üreten ilk stüdyo olmuştur. TRT 1990 yılında yolsuzlukları gerekçe 

göstererek tüm programlardan desteğini çekmiş, bu da Türk canlandırma sinemasının 

yara almasına neden olmuştur (Demiriz, 2008: 34-35).  

            Piyasa zorluklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan çizgi film sanatçıları, 

Türkiye’de çizgi film sektörüne katkı sağlamak için üniversitelerin güzel sanatlar 

fakültelerinde ders vermişlerdir (Türker, 2011: 237). 1990’lı yıllara kadar İletişim 

Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde canlandırma ile ilgili dersler seçmeli 

olarak verilmekteydi. Canlandırma alanındaki bu boşluğu Anadolu Üniversitesi 

kurmuş olduğu ilk Çizgi Film-Animasyon bölümü ile doldurmuştur (Türker, 2011: 

234).  

            Yerli çizgi film üretiminin ayakta kalmaya çalıştığı 90’lı yıllarda özel TV 

yayınlarının artışıyla, kanallar yayınlarında yabancı kaynaklı çizgi film kuşaklarına 

yer vermeye başlamışlardır. Aynı zamanlarda devlet kanalı olan TRT’de de hafta içi 

ve hafta sonu yer verilen çizgi film kuşakları yurt dışı kaynaklı olmuştur.  

            2000’li yılların başında ise TV kanallarındaki çizgi film kuşakları için sadece 

Damla Animasyon ve Denge Animasyon tarafından üretilen birkaç yerli çizgi film 

yapımı görülmektedir (Arıkan, 2001: 22).  
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            Türkiye’nin devlet destekli kurulan ilk yerli çocuk kanalı TRT Çocuk Kasım 

2008’den itibaren yayın hayatına başlamıştır (www.trt.net.tr). Yerli programların                                            

ağırlıklı olarak yayın yaptığı TRT Çocuk, yurt dışından alınan çizgi dizi-film 

konusunda da seçici davranmıştır. TRT Çocuk kanalı çocukları eğlendirirken eğiten 

çizgi diziler yayınlamaktadır. Yayınlanan her çizgi dizi ve programların hedef kitlesi 

belirtilmiştir (www.trtcocuk.com). Kanal çocukların sevgilisi haline gelen 

karakterleri; aile yapısı, konuşması ve görüntüsüyle tam bir Türk çocuğu halinde 

sunar. Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı ilan edilen Pepee’nin maceraları,  okul 

öncesi çocuklar için akademisyenlerden oluşan bir kadroyla birlikte eğitici yönü 

dikkate alınarak yazılmaktadır (Şeker ve Balcı, 2013: 254). Uzun yıllar TRT çocuk 

kanalında yayınlanan ‘Pepee’ adlı çizgi film sadece çocukların değil ebeveynlerin de 

dikkatini çeker hale gelmiştir. 

            Türkiye’de yok denecek kadar az olan çizgi film üretimlerinin son 

zamanlardaki yükselişiyle birlikte, ülkemizde de başarılı yapımların olabileceği 

gerçeği gözler önüne serilmiştir. Canlandırma sanatı, verilen destek devam ettikçe 

yeni stüdyolar ve daha çok çalışanıyla ülkemizde de ilerleyişini sürdürebilir. Hedef 

kitlenin özelliklerinin çok iyi belirlenecek olması çizgi film yapımlarının hangi 

canlandırma türleriyle oluşturulması gerektiği hakkında fikir oluşturacaktır. Böylece 

daha özgün ve yenilikçi yapısıyla ülkemiz de canlandırma sineması ilerleyişini 

sürdürebilecektir.  

            Çalışmanın sorunsalını, kullanılan canlandırma türleri arasından hangisinin 

çocuklar için daha dikkat çekici olduğu oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın 

problem cümlesi: okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarının animasyon tekniklerine 

yönelik algıları ne şekildedir? Olarak belirlenmiştir. Bu problemi açıklayabilmek 

içinse alt problemlere cevap aranmıştır.    

 

 

   

            Araştırmanın Amacı:  

            Televizyonun kolay ulaşılabilir kitle iletişim araçlarından olması, okul öncesi 

ve ilkokul çağı yaş grubundaki çocuklar için eğlence ve boş vakit geçirme aracı 
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olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Televizyonda çocuklar için yapılan yayınlardan  

olan çizgi filmler,  oluşturuldukları canlandırma türleri açısından farklılık gösterir.  

Günümüzde televizyon için hazırlanan çocuk yayınlarında, çizgi film üreticilerinin 

sıklıkla kullandığı iki canlandırma türü olduğunu gözlemlenmektedir. Bunlardan biri 

klasik çizgi canlandırma türü, diğeri ise üç boyutlu canlandırma türüdür. Bu 

çalışmanın amacı; çocukların bu iki yöntemden hangisini daha çok tercih ettiklerini 

tespit ederek buna bağlı yan bulgulara ulaşmaktır.  

            Araştırmanın Önemi:  

            Zihinsel ve psikolojik her türlü etkiye açık olan çocuklar için yayıncılıkta 

alınan önlemler her ülkede farklılık göstermektedir (Bilsel Engin, 2013: 231). 

Ülkemiz, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında 

kanunun yayın hizmeti içeriğini oluşturan beşinci bölümünde yer alan:  “(3) Genel ve 

tematik içerikli yayın yapan televizyon kuruluşlarının, çocuk yayınlarında çizgi 

filmlere yer vermeleri hâlinde, çizgi filmlerin en az yüzde yirmisinin, diğer çocuk 

programlarının en az yüzde kırkının Türkçe dilinde üretilmiş yapım olması ve Türk 

kültürünü yansıtması zorunludur. Çocuk yayınlarının yayınlanma saatleri ve 

sürelerine yönelik istatistiksel veriler ile üretim yerine ilişkin bilgiler aylık dökümler 

hâlinde Üst Kurula bildirilir” (Resmi Gazete, 2011: 27863). ibaresi ile çizgi film 

yayınları yasal olarak düzenlenmiştir.  

            Yabancı kaynaklı çizgi filmlerin çocuklara kültürel ve dini mesajlar aşılamak 

istediği düşüncesi, belli bir süre sonra Türk gelenek ve göreneklerini eğlendirerek 

öğreten çizgi film ve programların hazırlanması gerektiği fikrini doğurmuştur. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından kurulan TRT Çocuk kanalının 

sunduğu yerli üretim çizgi filmler bu talepleri karşılayacak niteliğe sahip olmaya 

başlamıştır.  

            2008 yılında yayın hayatına başlayan TRT Çocuk kanalı, hızlı bir yükselme 

kaydetmiştir. Yayın hayatına başladığı ilk yıllardan itibaren 3d animasyonla üretilen 

ve çocukların ilgisini çekebilen popüler karakterli yapımlara yer veren kanal, daha 

sonra hayran kitlesi yüksek bu çizgi filmlerden “Pepee” ile anlaşmasını 

sonlandırmıştır. Daha çok yerel motiflerle desteklenen bu çizgi filmin yayınına yeni 
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kanalında devam ederken,  uluslar arası nitelikte yer edinebilmek için şekil ve öykü 

itibariyle değişip değişmeyeceği de merak uyandırmaktadır.   

            Hangi yaş grubundaki çocuklara basit çizimlerle, hangi yaş grubundaki 

çocuklara 3-d yöntemiyle çizgi film üretilmesi gerektiği ya da 3-d yöntemiyle 

üretilen çizgi filmlerin hitap ettiği yaş grubunda değişimin bulunup bulunmadığı 

(demografik bilgiler de göz önüne alınarak) bu çalışmanın sonunda tespit edilmeye 

çalışılıp, akademik anlamda sektöre önemli bir fayda sağlanmış olacaktır.  

            Varsayımlar:  

            Uygulamanın varsayımları şunlardır: 

1. İki yöntemle de oluşturulan karakter aynıdır.  

2. Hazırlanan anket ve ölçekler uzmanlarca geçerli bulunmuştur. 

3. Uygulamayı yapacak kişi çocukların tercihlerini etkileyecek farklı söz ya da 

harekette bulunmamıştır. 

4. Çocuklar tercihlerini yaparken birbirlerinden etkilenmemiştir. 

       Sınırlılıklar:  

      1.  Çalışmanın örneklemini Erzurum ili Yakutiye ilçesinde, 2013- 2014 bahar  

             yarıyılında eğitim vermekte olan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları  

             arasından tesadüfî olarak seçilen bir okulun ana sınıfı, birinci, ikinci,  

             üçüncü ve dördüncü sınıflarının birer şubeleri oluşturmuştur. 

2. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin yaşı uzmanlarla yapılan görüşmeler 

sonrasında 48 ay ve 11 yaş aralığı olarak sınırlandırılmıştır. 

3. Uygulama süresi 1 hafta ile sınırlandırılmıştır. 

3. Çocukların tercihlerini belirlerken sorulacak sorular uzmanlar tarafından  

      belirlenen kelimelerle sınırlandırılmıştır. 

4.  Kullanılan karakter 2D ve 3D teknikleri ile oluşturulmuş, diğer canlandırma 

türleri kullanılmamıştır. 

 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
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CANLANDIRMA SİNEMASI 

            1. 1.  “Canlandırma” nın Tanımı ve Tarihçesi 

            Canlandırmak, hayat vermek anlamlarına gelen animasyon sözcüğünün 

kökeni Latince olup Türkçe’ye Fransızcadan geçmiştir (Tüzel, 2009: 32). Aralarında 

görsel bütünlüğün olduğu ve birbiri ardına sıralanmış görüntülerin, zaman 

dilimlerinin birbirine uyumluluğu sayesinde oluşan göz yanılması animasyon 

kavramını ortaya çıkarır (Jihad, 2010: 3). Bir başka deyişle iki veya daha fazla 

görüntünün farklı karelere çizilip arka arkaya gösterilerek canlı oldukları izleniminin 

yaratılmasıdır. 

            Animasyon sanatı sanatsal, ticari ve ideolojik fikirlerin yansıtılmasında etkin 

rol üstlenir. Sinemanın atası olarak bilinen animasyon, 19. yy’da teknolojinin hızla 

gelişimi ile ardı ardına icat edilen görüntüleme ve yansıtma cihazları sayesinde ilk 

temellerini oluşturmuştur (Kartal, 2010: 62). İnsanoğlu varoluşundan bugüne değin 

günlük aktivitelerini resmederek paylaşımda bulunmuştur. Özellikle ilk insanlar 

kavrayabildikleri her şeyi olağanüstü çizimlerle ve kabartmalarla mağara duvarlarına 

işlemişlerdir. Bunların en eskisi İspanya’nın Altamira Mağarası’nda yer almaktadır.             

            İlk örneklerin bulunduğu mağarada, insanların, avladıkları hayvanlarla girilen 

mücadeleleri resmederken, onlara hareket kazandırma isteklerinin olduğu da 

görülmektedir (Demiriz, 2008: 6).  Yunan ve Romalı heykeltıraşların tanrı ve sporcu 

heykellerinde aynı devinimi yakalamaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Savaş 

kalkanlarında Achilleus ve Hektor’un kavgasının çizgi romana benzer şekilde tasvir 

edilişi, Ortaçağ elyazmalarında önemli dini olayların sırasına göre birbirini takip 

eden karelerle aktarılması ve eski Japon rulolarında benzer özelliklerle öykülü 

resimlerin olması, hareketi tasvir etme isteğinin çok eskiye dayandığını 

göstermektedir (Hünerli, 2005:  6).  

            Yüzyıllar önce kullanılan farklı bir yöntemde ise ışık önüne konumlandırılan 

nesnelerin gölgeleri perde üstüne düşürülerek hareket ettirilmiştir. “Gölge Oyunu” 

olarak adlandırılan bu yöntemde yanılsamadan daha farklı olarak, nesnelerin 

gerçeğine çok benzeyen ama elle tutulamayan hareketli görüntüler oluşturulur (Kılıç, 

2008: 174). Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde ortaya çıkan, daha sonra Türklerin 
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Hacivat ve Karagöz tiplemeleriyle yaygınlaştırdığı gölge oyunu, Avrupalı 

buluşçulara ilham vermiştir (Türker, 2011: 228).  

Resim: 1.                                                   Resim: 2.  

     
Altamira Mağaralarında Çizilmiş Sekiz Ayaklı      Türk Gölge Oyunları: Hacivat ve Karagöz 

Yaban Domuzu Resmi                                             (Yapıcıoğlu, 2010: 78). 

(Doğramacı, 2011: 6).  

 

            1. 1. 1. Optik Cihazlar 

           Canlandırma cihazlarının ilk örneğinin M.S. 180 yıllarında Çin’li Thig 

Huan’ın “Zoetrope” adını verdiği icadının olduğunu görürüz. İçine yerleştirilen sıralı 

görüntülerin uygun hızla çevrilmesi prensibiyle çalışan buluş, tarihin ilk hareket 

yanılsamasını sağlayan cihazı olarak kabul edilir. Sonraları George Horner tarafından 

1834 yılında geliştirilen bu cihaz, günümüzde animasyon eğitimine yeni başlayanlar 

için hala kullanılmaktadır (Kartal, 2010: 63).   
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                                                         Resim: 3. 

 

                                                                     Zoetrope 

 

            R. Madsen’e göre, 17. yy.’da Cizvit papazı Athanasius Kircher tarafından 

geliştirilen bir çeşit projeksiyon cihazı ile, bugünkü sinema makineleri gelişmeye 

başlamıştır. Kircher’ın Sihirli Fener (Magic Lantern) adını verdiği bu aygıt, karanlık 

bir kutu, bir ayna ve bir mercekten oluşmaktaydı. Güneş ışığı ya da mum ışığının ışık 

kaynağı olarak kullanıldığı bu alet, yatay şerit üzerine çizilmiş resimlerin karanlık bir 

odada duvara yansıtılabilmesini sağlamaktaydı (Aktaran: Hünerli, 2005: 8). 

               Resim: 4.  

               

                  Magic Lantern/Sihirli Fener 

                  (Doğramacı, 2011: 9). 
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            Musser’e göre, 19. yy.’da sanatçıların tek bir mekânda gösteri yapmak 

istemeleriyle gezicilik azalmış, büyülü fener gösterileri daha etkin bir hal alarak 

gelişmiştir. Teknik açıdan da gelişmelerin yaşandığı bu yüzyılda gaz lambaları ve 

mum ışığından spot aydınlatmaya geçilmiştir (Aktaran: Furniss, 2013: 122). 

            Yine 19. yy.’da oyuncağı andıran yapısıyla “Thaumatrope” disk biçimindeki 

yüzeyin her iki tarafında bulunan resimlerin, diskin kenarındaki ipler yardımıyla 

hızla çevrildiğinde, iki resmin aynı yüzeydeymiş gibi görünmesini sağlardı (Türker, 

2011: 228).  

Resim: 5.                                                         Resim: 6. 

    

                           Thaumatrope                                                          Phenakistoscope 

 

            1831 yılında ise Joseph Plateau ve Simon von Stampfer tarafından daire 

biçiminde bir kâğıdın etrafına sırasıyla konmuş resimlerin hareket yanılmasını 

sağlayan “Phenakistoscope”, icat edilmiştir (Kartal, 2010: 63). 1840 yılında bir resim 

yüzeydeyken kapağın kapatılıp ikinci resimde açıldığı, böylece bir görüntünün gelip 

diğerinin kaybolması, çözülme görüntüsü tekniği ile sağlanmıştır (Furniss, 2013: 

123). 1868 yılında ilk çevirmeli kitabın (flipbook), patenti John Barns Linnet 

tarafından alınmıştır. Bu çevirmeli kitap, 1894 yılında ise “Mutoscope” adı verilen 

bir kutudan izlenebilmiştir. Mutoscope, yan tarafında bulunan bir kol sayesinde el ile 

çevrilerek resimlere hareket ediyormuş izlenimi vermiş ve zamanının en büyük 

eğlence araçlarından biri olmuştur (Kartal, 2010: 63).  
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            Resim: 7.                                                   Resim: 8.  

              

                              Flipbook                Mutoscope   

             

            1. 1. 2. Hareketli Görüntünün Üretilmesi 

            G. Bendazzi’ye göre, çoğu insan filmlerin sadece durağan görüntülerden 

oluştuğunun, aslında hareketin bir dizi halinde yansımalarından oluştuğunun farkında 

değildir. Fizyoloji araştırmacısı Peter Mark Roget’in, persistence of vision 

(görüntünün sürerliği) ilkesine göre, gözün önünden geçen görüntüler sürekli yer 

değiştirirken önceki görüntü retinada bir süre muhafaza edilir. Görüntüler yeterli bir 

hızda arka arkaya gösterilirse bakan kişi görüntülerin hızla hareket ettiği izlenimine 

kapılır. R. Williams’ a göre, İnsan gözünün arka arkaya geçen görüntüleri birbirinden 

ayrı olarak algılayamaması bir dizi görüntünün kesintisiz olarak algılanabilmesini 

sağlar. Bu da filmlerin ve animasyonların mümkün kılar (Aktaran: Doğramacı, 2011: 

11-12).  

            Nesnelerin yüzey üzerinde kısa süreli hareketli görüntüler oluşturabilmesi 

mümkünken, süreklilik içinde hareket olarak algılanmasını sağlayabilmek için belli 

durumların fotoğrafını çekmek gerekiyordu. Eadweard Muybridge 1873 yılında bir 

atın 12 ayrı fotoğrafını çekerek hareketin bütün aşamalarını ortaya koymuştur. 
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Muybridge’nin amacı hareket halindeki nesnelerin durağan anlarını dondurarak 

kaydetmekti (Kılıç, 2008: 192-193). Muybridge sonraki yıllarda daha fazla atın 

koşan görüntülerini art arda çekerek hareketi yakalamaya çalışmıştır.  

                      Resim: 9.        

 

Eadweard Muybridge’in Koşan At Fotoğrafları 

 

            Fotoğraf alanında yaşanan gelişmeler ve her bir karesinin tek tek çizildiği 

resimler hareketli görüntülerin oluşturulmasında kullanılırken, bu da sinemanın 

doğuşuna zemin hazırlamıştır.  

            Sinemanın bilindik şeklini almasını 19. yy’ın sonlarına doğru Fransız 

Lumiere kardeşler sağlamıştır. Lumiere’lerden daha önce, 1888 yılında Fransız mucit 

Emile Reynaud, praxinoscope aletinin daha gelişmiş hali olan Théâtre Optique’yi  

(optik tiyatro) icat etmiştir. Reynaud beş yüz kare resmin tek tek renklendirilmesiyle 

oluşturduğu ilk animasyon filmi olan Pauvre Pierrot’u, Paris Grévin müzesinde 

izleyiciye sunmuştur (Kartal, 2010: 64). Reynaud, 1900’lü yıllara kadar çok sayıda 

küçük gösteri düzenlemiştir.  
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                                 Resim: 10.  

 

Emile Reynaud’un Optik Tiyatro Gösterisi                               

 
            1887 yılında hareketli görüntülerle ilgilenmeye başlayan başka bir isim de 

Amerikalı Thomas Alva Edison olmuştur. İki yanında delikleri bulunan selüloit 

esaslı fotoğraf filminin bulunması Edison’u kinetograf, yani ilk kamera aygıtını 

keşfetmesi için yönlendirir. Auguste ve Louis Lumiere kardesler sinematografi adını 

verdikleri başarılı yansıtma aygıtının keşfiyle 1895 yılında ilk biletli gösteriyi 

Paris'te, Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'de gerçekleştirmişlerdir. Bu keşifle 

birlikte canlandırma, fotoğraf ve sinemanın gelişimiyle paralellik göstermiştir 

(Demiriz, 2008: 13).  

            Sinema ve animasyon arasındaki karışıklık ilk film gösterimine kadar 

dayanmaktadır. Bendazzi; “Sinema‟nın icadının, Lumière Kardeşlere dava açıp 

kazanacak yeterli parası olmayan Emile Reynaud tarafından tescillenmiş olduğu 

kesindir. Her şeye rağmen, animasyonu belirli bir sinema türü (ucuz bir tür, 

endüstriyel yedek oyuncu) olarak dikkate almak meşrudur. Hareket halinde insan 

fotoğraflarının, Emile Reynaud gibi bir sanatçının yaratıcı çalışmalarının yerine 

geçmesi, Reynaud’un kaderi olmuştur.” demiştir (Aktaran: Doğramacı, 2011: 27).  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

14 
 

                                                                                                                                                
 
 

            1. 1. 3. Geleneksel Animasyon Teknikleri 

            Parent’e göre, animasyonun temeli olan el çizimi filmler (iki boyutlu imajlar) 

20. yy’da ilerleme kaydetmiştir.  George Melies, ilk hareketli görüntüleri kaydeden 

kameralarda çoklu ışıklandırma ve stop motion tekniklerini kullanarak kurduğu basit 

hilelerle, nesneler üstünde görünür-görünmez ve şekil değiştirme gibi işlemler 

yapmıştır (Aktaran: Akkaya, 2011: 10).   

            S. Ilgaz’a göre, Amerika’lı James Stuart Blacton 1907 yılında çektiği “Perili 

Otel” filminin bazı sahnelerinde, hareketsiz nesneyi hareket eder duruma getiren tek 

kare çekim tekniği uygulamıştır. Bu teknikle alıcı her çalıştırıldığında bir görüntü 

kaydederek hareketsiz nesneye hareket ediyormuş izlenimi verilir. Blacton’ın 

uyguladığı bu yöntem canlandırma filmlerinin en büyük sanatçılarından sayılan 

Emile Cohl tarafından geliştirilmiştir (Aktaran: Arıkan, 2001: 16). Cohl’dan önce 

basit teknik hilelerle yapılan canlandırma filmler konusuz, kısa sahnelerden 

oluşurken, Cohl’la birlikte başlatılan canlandırma film üretimi günümüz canlandırma 

filmlerinin öncüsü olmuştur (Özkan, 2001: 13). Canlandırmanın ilk örneklerinden ve 

bir başyapıt niteliğinde kabul edilen “Gertie The Dinosaur”, Winsor McCay 

tarafından 1914 yılında oluşturulmuş, tek makaralık ve öykülü filmdir. (Demiriz, 

2008: 16). 

 

                                   Resim: 11. 

 

Emile Cohl’un Fantasmagorie Çizgi Öyküsü 

                                              (Doğramacı, 2011: 44).  
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            Animasyonla ilgili gelişmeleri yarışa dönüştüren John Bray 1914 yılında Earl 

Hurd ile birleşerek kendi stüdyosunu kurmuştur. Earl Hurd’un geliştirdiği saydam 

sayfalarla hareketli resimler oluşturma tekniği dışında ses ve rengin resimlere 

katılmasına değin başka hiçbir teknik yenilik olmamıştır. Bray’ın stüdyosu dışında, 

Max Fleisher (Betty Boop), Paul Terry (Terrytoons), George Stalling (Tom and 

Jerry) ve Walter Lantz (Woody Wookpecker) gibi isimler yetişmiş, 1915 yılında 

Fleisher tarafından Rotoskop’un (hücrelere görüntünün çizilmesini sağlayan alet) 

patenti alınmıştır (Akkaya, 2011: 11).  

            Gelişen animasyon teknikleri dünyada yayılmaya devam ederken 1912 

yılında Wladyslaw Starewicz, ilk kukla animasyon filmini çekmiştir. Kukla 

animasyon yöntemi, Doğu Avrupa Avangartları tarafından 1920-1930’lu yıllarda 

geleneksel animasyonun uzantısı olarak görülüp, daha çok sanatsal filmlerde 

kullanılmıştır (Kartal, 2010: 66).  

            Bendazzi’ye göre, öncü isimlerle geliştirilen animasyon filmlerin o yıllarda 

endüstrileşmeye başladığını gözlemlemekteyiz. Animasyon sineması zamanlama, 

eleman istihdamı ve yapım süreci gibi özellikleriyle kendi sistemini oluşturan ve 

artık sinemadan ayrılan yeni bir tür olarak karşımıza çıkmaya başlar. New York ve 

Hollywood, canlandırma şirketleri ve stüdyoların açılması için öncülük etmişlerdir. 

Stüdyo sistemine geçişle birlikte bazı isimlerin öne çıktığını görürüz. Bunlardan biri 

Raoul Barre’dir. Fazla emek isteyen arka plan çizimleri için çözüm üreten Barre, 

önceden çizip çoğalttığı arka planlarla, asetata çizdiği canlandırmaları dikkatlice 

keserek ikinci bir tabaka oluşturmuştur.  Bu tekniği ilerleten sinemacı John Randolph 

Bray olmuştur. Bray arka planları tek tek elle çizmek yerine saydam bir asetata çizip 

çoğaltmış ve böylece iki tabakalı canlandırma tekniğini uygulamıştır. Daha sonra 

çizimlerine gri gölgeler ekleyerek derinlik algısı oluşturmuştur. Bray stüdyolarında 

film üretimi yapan sanatçı Earl Hurd, asetatların hem arka plan hem canlandırmanın 

olduğu çizimler için kullanılan tek malzeme olmasını geliştirmiştir. Tüm bu 

gelişmelerin ardından 1920 yılında Bray stüdyosunda “The Debut of Thomas Cat” 

adında tarihin ilk renkli film şeridini kullanan filmi üretilmiştir. Fakat bu filmde 

kullanılan malzemeler hem çabuk yıprandığından hem de çok pahalı olduğundan 

uzun dönem bir daha kullanılamamıştır (Aktaran: Özkan, 2001: 15).      
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            Ses ve rengin olmadığı dönemde, sosyal komedi ve dramı başarılı şekilde 

ortaya koyan en büyük mizansen ustası Charlie Chaplin (Kartal, 2010: 22) kadar 

ünlenen çizgi film karakteri Kedi Felix, Otto Messmer tarafından yaratılmıştır. 

Sonraları tahtını Walt Disney’in yarattığı “Mickey Mouse” karakterine kaptırmıştır.  

 

Resim: 12. 

  

Felix The Cat/Kedi Felix 

 

            1. 1. 4. Sihirli Dünya “Walt Disney” 

            D. İnanç’a göre, artık bir eğlence türü olarak görülen çizgi filmlerde 

oluşturulan karakterlerin konuşmaları ağızlarından çıkarılan diyalog balonları içine 

yerleştirilmiştir.  Sonraki yıllarda sesli film üretimlerinin çizgi filmlere yansıyan 

gelişmeleri görülmüştür. 1923 yılında kurulmuş olan Walt Disney stüdyolarında 

doğan “Mickey Mouse” (Miki Fare) karakteri 1928 yılında yapılan ilk sesli çizgi film 

olmuştur. Mickey Mouse temiz, mutlu, terbiyeli ve akıllıdır. Çocukların gelişiminde 

onlara olumlu etkiler sağlayacak ideal bir karakterdir. Disney stüdyoları “Vakvaka 

Kardeş”, “Saçma Senfoni” gibi üretimlerinin ardından “Pamuk Prenses ve Yedi 

Cüceler” adlı ilk uzun metraj çizgi filmini yapmıştır. Diğer ülkelerdeki 
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gösterimlerinden de büyük beğeni toplayan Disney yapımlı çizgi filmler, 

“Pinocchio”, “Kül Kedisi”, “Peter Pan”, “101 Dalmaçyalı”, “Alice Harikalar 

Diyarında” gibi günümüzde bile şöhretlerini koruyan filmlerle devam etmiştir. Walt 

Disney çizgi filmlerini hayvan tiplerine insan karakteri vererek oluştururken ona 

karşılık bazı sanatçılar çizgi filmlerine, gerçekçi olmayan hareketlendirmelerle 

değişik yorumlar katmayı denemişlerdir (Aktaran: Arıkan, 2001: 17-18).  

             Walt Disney’den daha önce kurulmuş olan (1905) Warner Bros (Warner 

Brothers) şirketi, canlandırma filmlerine olan ilgiyi görünce bu sektörde üretimler 

vermeye başlamıştır (Türker, 2011: 232). Ardından birçok çizgi film yapım şirketi 

kurulmuştur. Bunlardan biri de önemli sayıda çalışmaya imza atan Hanna Barbera 

Company şirketidir (İmik, 2011: 3). Walt Disney’in tek başına hâkim olmaya 

çalıştığı çizgi film sektöründe United Productions America (UPA) (Hünerli, 2005: 

28). Terry-toons, Walter Lantz, Warner Brothers (WB) ve yapım şirketleri Disney’e 

karşı tepkisel süreç başlatmışlardır. Bu bağlamda oluşturulmuş canlandırma 

filmlerinde sadeleşme, soyutlama ve atlamalı hareketler görülmüştür. Disney ile 

girilen rekabette bazı girişimlerde bulunan bu şirketlerin başarmaya çalıştıkları 

şeyler, günümüz canlandırmasının oluşmasına zemin hazırlamış gelişmelerdir 

(Gökçearslan, 2010: 7-8).  

            Noake’ye göre, Disney, kurmuş olduğu okulla çizgi film yapım süreci içinde 

iş bölümünün öncüsü olmuştur. Senaryo, mürekkepleme (inking), renklendirme, özel 

etkiler ve filme çekme gibi bölümler oluşturulmuş ve bunların her biri için ayrı 

ekipler görevlendirilmiştir. Storyboard (resimli taslak) denilen senaryonun çizilmiş 

hali, filmin oluşturulmasına kolaylık sağlayan bir yöntem olarak benimsenmiştir 

(Aktaran: Özkan, 2001: 23).  

                                           Resim: 13. 

 

Mickey Mouse/Miki Fare 
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             Bendazzi, Avrupa’da canlandırma sinemasının öncüsü olarak Fransa ve 

Almanya’dan bahsetmiştir. Fransız sanatçıların Dada ve Gerçeküstücülük 

akımlarından etkilendiklerini, Alman sanatçılarınsa Bauhaus ve Dışavurumculuk 

akımlarından etkilendikleri gözlemlenmiştir. (Aktaran: Özkan, 2001: 25).  

            1. 1. 5. İkinci Dünya Savaşı Sonrası 

            İkinci Dünya Savaşı döneminde sinema alanında durgunluk yaşanan Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (ABD), savaş sonrasında galip gelinmesiyle birlikte bu 

durgunluktan kurtulmaya çalışılmıştır. Ancak aynı dönemde televizyonun hızla 

yaygınlık kazanması ve renkli yayına başlaması ile sinema seyircisini kaybetmiş, 

çoğu yapım stüdyosunun çöküşü de kaçınılmaz olmuştur. Az sayıda kalan 

stüdyolarda sadece televizyon için üretim yapılmıştır. Hollywood süregelen 

yapımlarının dışına çıkmaya, sinemacılar yeni arayışlara başlamışlardır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrası diğer ülkelere göre ekonomik anlamda daha güçlü olan ABD, 

televizyon ve reklamlar için çok sayıda yapım vermeye başlamıştır.   

            Aynı yıllarda İngiliz canlandırma sineması için Joan ve Peter Foldes ve 

Richard Williams gibi sanatçıların, televizyon için yaptıkları özgün çalışmalar 

önemlidir.  Fransa’da canlandırma sinemasına grafik ve biçimsel olarak katkıda 

bulunan Siné reklam filmleri için uğraşmıştır. Filmlerinde gerçeküstü simgeler 

kullanarak, aydın kesime hitap eden Polonyalı sanatçı Walerian Borowczyk, Fransız 

sineması için önemli isimlerdendir. Canlandırma sinemasının önde gelen 

ülkelerinden Belçika’da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan ABD yapımlı 

canlandırma filmlerine karşılık harekete geçen Belçikalı sanatçılar olmuştur. 

Sanatçılar 1950’li yılların ortalarından itibaren önemli çalışmalar gerçekleştirmeye 

başlamıştır. İsviçre’de ise reklam ve televizyon için hazırlanan canlandırma sineması 

örnekleri olmuştur. İtalya’da televizyonun yaygınlaşmasına tüm sanatçılar aynı ilgiyi 

göstermemiş, yapımlarında grafik anlayışına yönelerek izleyiciyi yeniden sinemaya 

çekmeye çalışmışlardır. Bazı İtalyan sanatçılar ise çok devinimli ve gerçeküstü 

öğelerin yer aldığı televizyon filmleri yapmışlardır (Hünerli, 2005: 39-44). 

            Günümüzde birçok bağımsız devletin 1990 yılından önce Sovyetler Birliği’ni 

oluşturuyor olması, bağımsızlıklarını ilan edene kadar yaptıkları çalışmaların 
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Sovyetler Birliği sineması olarak anılmasını sağlar. Sovyet canlandırma sineması 

çocukların anlayabileceği gerçeklikte ürün yapmaya devam etmişlerdir. Bu dönemde 

Polonya grafik öğeleriyle ulusal mizahı bir arada kullanmıştır. Ayrıca yapımlarında 

müzisyen, ressam ve grafiker gibi sanatçılardan yararlanılmıştır. Yarışmalar ve 

şenliklere katılarak dış piyasaya açılan Çin, canlandırma sinemasında propagandaya 

ağırlık vermiştir (Hünerli, 2005: 48-54).   Latin Amerika ülkesi Brezilya’da deneysel 

canlandırma çalışmaları yapılmış, bu canlandırmalar Santa Maria Federal 

üniversitesinde hazırlanmıştır. (Hünerli, 2005: 37).   

            Japonya’da 2. Dünya Savaşı yenilgisiyle birlikte savaş konulu Manga’lar 

(çizgi roman) için yayın yasağı uygulanmıştır. Savaşın ardından yaşanan kötü 

koşullarda Asahi gazetesinde yayınlanan “Sazae-san” adındaki çizgi bant, Japon 

halkının yüzünü güldürebilmiştir. Sazae-san’ın çizeri ise Hasegawa Machico’dur. 

1959-61 yılları arasında büyüyen ekonomisiyle Japonya’da medya sektörü de 

güçlenmiştir. Tokyo manga üretiminin merkezi olmuş ve burada birçok stüdyo 

kurulmuştur (Alan, 2009: 30, 33).  

            Japon çizgi romanları “Manga”nın Japon sanatçılar tarafından filme 

uyarlanmış ismi “Anime”dir (Pulur, 2012: İ). Animeleri diğer çizgi filmlerden ayıran 

özelliklerinin başında eğlenceden şiddete, komediden cinselliğe kadar her türlü 

konunun işlenebilmesi gelir. Bu yüzden animelerin her yaş grubundan izleyicisi 

vardır. Anime karakterleri uzun bacaklı ve iri gözlüdür. Karakterlerin verdiği tepkiler 

abartılı işlenir. Yoğun ilgi gören anime çizgi filmleri diğer çizgi filmlerden ayıran 

özelliklerinden biri de TV ekranlarında günün her saatinde yayınlanabiliyor 

olmasıdır. İlerleyen teknoloji ile birlikte gelişimini hızla sürdüren anime tarzı çizgi 

filmlerin verimliliği, dünya çapındaki popülerliğini artırmaktadır.  

            Batı ve Avrupa kültürünün yarattığı karakterleri (Heidi, Şeker Kız gibi) 

manga tarzında çizerek tekrar kendilerine satan Japonya, böylece kendi mitolojik ve 

geleneksel kültürünü de pazarlamış olmaktadır (Türker, 2011: 232).  
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Resim: 14. 

                       

Heidi                                                                                Haibane Renmei 

                                                       

            Canlandırma sineması 2000’li yıllarda kendisini iyiden iyiye hissettirmeyi 

başarmıştır. Hazırlanan filmler, televizyon için üretilen kısa filmler ve bilgisayar 

teknolojisine bağlı olarak üretilen sinema filmleri olarak biçimlenmeye başlamıştır. 

Bunlara ek olarak bağımsız Amerikan sinemacılarının Pop Art hareketi ile başlayıp, 

hem içerik hem de biçim yönünden diğer akımları takip ederek çeşitlilik göstermiş 

kısa filmleri, ayrı bir sinema dili oluşturmuştur. Bağımsız sinema sanatçıları; az 

sayıda kişiye ulaşmayı göze alarak, geleneksel canlandırma sanatı dışına çıkıp yeni 

teknikler denemeyi göze almış sanatçılardır. Disney stüdyolarının alt kolu olarak 

kurulan Pixar stüdyoları bilgisayar canlandırma tekniğini kullanarak, Steven 

Spielberg tarafından kurulan Dreamworks ve Disney stüdyoları, hem çizgi hem de 

hamur canlandırma tekniklerini kullanarak günümüzde uzun kurmaca filmler 

üretmektedirler (Özkan, 2001: 43- 46). 

            1. 1. 6. Televizyon’da Animasyon 

            Canlandırma sinemasının asıl zaferi televizyonun evlere girmesiyle olmuştur. 

Çocuklar için üretilmeye başlayan çizgi diziler büyüklerin de dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. Tv yayınları, oluşturulan çocuk programları ve çizgi filmler için çocuk 

kuşaklarına yer vermeye başlamıştır. Başlarda reklamlar aracılığı ile izlenilen çizgi 

filmler, ilerleyen teknoloji ve artan kanal çeşitliliği ile ekranlarda daha sık yer 

almıştır. 
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            Hana ve Barbera stüdyosunda hazırlanan Taş Devri, geleceğin dünyasını 

anlatan Jetgiller, Ayı Yogi, Warner Bross ve Metro-Golwyn-Mayer stüdyolarının 

canlandırma bölümlerinde hazırlanan Tom ve Jerry, Pink Panter, Scooby Doo 

kahramanlarının serüvenlerini anlatan çizgi filmler, televizyonda yayınlanmak için 

oluşturulmuştur (Demiriz, 2008: 27, 28).  İngiliz canlandırma sinemasının önemli 

stüdyolarından olan Aardman Canlandırma Stüdyosu hamur canlandırma tekniğine 

ağırlık vermiş, British Tv için “Vision On” serisi üretmiştir. 1990’lı yıllara kadar 

Temel Reis, Sevimli Hayalet Casper, Şirinler, Red Kit gibi sevimli kahramanlarla 

dolu çizgi filmler yayınlanmış 90’lı yıllarda da sevimli ve süper kahramanların yerini 

küfürlü konuşmaları ve kaba davranışları olan kahramanlar almıştır. Bunlardan The 

Simpsons, Southpark gibi çizgi filmler ahlak ve eğitimi zedeleyeceği düşünülerek 

sıkça eleştirilmiştir (Özkan, 2001: 49-52).   

Resim: 15. 

            

       Lucky Luke/Red Kit                             Sevimli Hayalet Casper                               Tom&Jerry 

 

      

            1. 1. 7. Bilgisayar Animasyonu 

            Canlandırma sinemansın gelişiminde etkili olan bilgisayar teknolojisinin 

kullanımı ile birlikte bilgisayar üretimi de artmış, gelişmiş bilgisayarlarda 

kullanılmak üzere yazılımlar üretilmiştir. Böylece daha nitelikli görüntüler elde 

edilmiştir. Bilgisayarların zamanla ucuzlaması ise bireysel kullanımları artırmış, 

çalışmaların internet üzerinden kitlelere ulaştırılmasını sağlamıştır (Gökçearslan, 

2007:124). 
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            Donanım ve yazılım sorunlarının olduğu ilk yıllarda yeni teknolojiyi 

kullanmak çok zaman almış ve mükemmel sonuçlar elde edilememiştir.  1970’li 

yıllarda George Lucas ve San Rafael’ in birlikte kurdukları Lucas film oldukça 

ünlenmiştir. Filmlerde gerçekliğin sağlanması adına 1974 yılında Ed Catmull iki 

boyutlu yüzey görüntüsünün bilgisayar sistemiyle oluşturulan üç boyutlu nesnenin 

yüzeyine aktararak doku kaplaması oluşturmuştur. Böylece gerçeğe yakın görüntüler 

elde edilmiştir. Üç boyutlu grafiklerle oluşturulan filmler zamanla daha fazla 

üretilmeye başlanmıştır. 1995 yılında Pixar ve Disney ortak yapımlı Toy Story 

(Oyuncak Hikâyesi), ilk uzun metrajlı üç boyutlu film olmuştur (Gökçearslan, 2010: 

8-9).  

            F. Aygenç’e göre, sinema ilkeleriyle aynı temel ilkelere sahip olan 

canlandırma sinemasında ayrıntı çok daha fazladır. Sanatçı önce modelin şeklini 

yapar, ardından telden iskeleti andıran ve poligon ağlardan oluşmuş üç boyutlu 

nesnelerle modeli şekillendirir. Stephen Spielberg’in Jurassic Park’ı bu yöntemle 

oluşturulan ilk örneklerdendir. Üç boyutlu bilgisayar animasyon filmlerinin son 

dönem örneklerine; AntZ (1998), Shrek serisi (2001-), Buz Devri serisi (2002-), 

Madagascar (2005), (Aktaran: Şenler, 2005: 108) Peter Jackson’ın Yüzüklerin 

Efendisi serisi (2001-), Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) (2003), Arabalar (Cars) 

(2006), James Cameron’un Avatar’ı, (2010) Alis Harikalar Diyarında (Alice in 

Wonderland) (Gökçearslan, 2010: 9-10) ve yine yönetmenliğini Peter Jackson’ın 

yaptığı The Hobbit serisi (2012-)  animasyon sinemasının başarısını sergileyen 

önemli yapımlardır.  
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     Resim: 16.  

     

       Ice Age/Buz Devri (2002).                                  Shrek-4 (2010). 

 

                                                    The Hobbit (2012). 

 

            1. 2. Türkiye’de Çizgi Film Sektörünün Gelişimi 

            Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gelen gölge oyunu, Türk sanatçılar 

tarafından Türk kültürüyle harmanlanıp halka sunulmuştur. Türklerin katkılarıyla 

zamanının en ilgi gören eğlencesi haline gelen gölge oyunu, Mısır’lı sanatçıları da 

etkileyerek, Mısırda da benzer oyunların gösterimini artırmıştır. Hatta Avrupalıların 

geliştirdikleri yansıtma cihazlarına da ilham kaynağı olmuştur (Türker, 2011: 228). 

            Türk gölge oyununun temel karakterleri olan Hacivat ve Karagöz, 

canlandırma sinemasının gelişiminde, sanatçılara çalışmaları için ön fikir olan 

önemli örneklerdendir (Gökçearslan, 2007: 81). Uygurlardan başlayıp Osmanlı 

zamanında kurulan ilk basımevine kadar minyatür sanatında hareketin işlenerek 
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resmedilmesi, Türk sanatçılarının da hareketi yakalamak için denemelerde 

bulunduklarının kanıtı olduğu söylenebilir (Çakmak, 2010: 51-57). 

            1. 2. 1. Çizgi Filmin Tanımı ve İlk Yılları 

            Türkçeye canlandırma filminin karşılığı olarak uyarlanan “Çizgi Film” 

kelimesi günümüzde yerleşen anlamı ile animasyon kelimesinin de karşılığını 

oluşturmaktadır. Hâlbuki canlandırma terimi birçok canlandırma türünü içinde 

barındırırken; çizgi film sadece çizgi canlandırma yöntemini anlatan eksik bir 

tanımdır (Demiriz, 2008: 3). Türk Dil Kurumu-Güncel Türkçe Sözlüğü’nün tanımına 

göre çizgi film; bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek 

biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmidir (www.tdk.gov).  

            Ülkemizde bugünkü anlamıyla çizgi film çalışmaları 1940’lı yıllarda sinema 

öncesi yayınlanan reklam filmleri için yapılmıştır (Can, 2000: 15). Sinema 

reklamlarının yaygınlaşmasıyla birlikte reklam ajansları karikatür sanatçılarıyla 

anlaşmalar yaparak çizgi filmler hazırlatmıştır (Alan, 2009: 54). Ancak basit 

hazırlanmış bu çizgi filmler sadece reklamlar için kullanılmıştır.   

            1948-1949 yıllarında ise çizgi filmin ilerlemesini sağlayacak tek gerçek 

çabanın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen çizgi film 

kursları olduğunu görürüz. İlk çizgi film denemelerinin yapıldığı bu kursu öğretim 

üyesi Vedat Ar yönetmiştir. Ar’ın kurduğu Filmar şirketinde 1973’deki kapanışına 

kadar kısa metrajlı çizgi filmler üretilmeye devam etmiştir. 1950-1951 yıllarında 

oluşturulan 20 kişilik çizer grubuyla hazırlanmış “Evvel Zaman İçinde” çizgi filmi; 

Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi Türk masal kahramanlarının hikâyelerini anlatan uzun 

metrajlı bir çalışma olmuştur (Uçarcan, 2010: 10-11).  

            1950’li yıllarda DP hükümetinin basın üzerindeki baskısıyla mizah 

dergilerinin birçoğu kapatılmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesiyle içeri alınan yöneticiler, 

mizahçılar tarafından eleştiri sınırlarını aşan hatta hakaret sayılabilecek karikatürlerle 

cezalandırılmışlardır. 1963-1964 yıllarında basın sektöründe yaşanan durgunluklara 

ekonomik sıkıntılarda eklenince, karikatür sanatı da zor bir döneme girer. Bu sırada 

sinema günden güne başarısını artırmaktadır. Sinema salonlarında gösterilen kısa 

reklam filmleri için çizim yapabilecek karikatürcüler aranmaya başlanır. Sıkıntılı 
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dönemlerden geçen karikatür sanatçıları da bu durumu değerlendirmeyi bilmişlerdir 

(Uçarcan, 2010: 12).  

            Bu dönemde kurulan İstanbul Reklam Ajansı basit çizim teknikleriyle 

üretilen çizgi filmler hazırlatmıştır. İş bulmakta zorluk çeken karikatürcüler için 

büyük bir fırsat olan ajans, sinema reklamları için çizgi film çalışmaları 

sürdürmüştür. Yurtdışından gelen sanatçıların verdikleri bilgiler daha nitelikli 

yapımlar üretilmesini sağlamıştır (Alan, 2009: 53-54). Çizgi filmin reklam 

sektöründeki payının giderek büyümesi diğer reklam şirketlerini de çizgi film 

çalışmaları yapmak için faaliyete geçirmiştir. Bazı çizerlerin bir araya gelerek 

kurduğu Kare Reklam kısa süre sonra dağılmış ve yerine Karikatür Reklam 

kurulmuştur. Daha sonra ismini Stüdyo Çizgi’ye çeviren firma kadrosuna Yalçın 

Çetin’i de dâhil ederek “Evliya Çelebi” serisini hazırlamıştır (Uçarcan, 2010: 13). 

            Ferruh Doğan, Oğuz Aral ve Tekin Aral’ın 1964 yılında birlikte kurdukları 

Canlı Karikatür Stüdyosunda “Koca Yusuf”, “Ağustos Böceği ile Karınca” gibi 

elliye yakın çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde kendini göstermeye başlayan 

çizgi film, karikatür sanatçılarının bu işi geçici ekonomik gelir olarak görüp gerekli 

çabayı göstermemeleri sonucu ilerleyememiştir (Alan, 2009: 54). 1960’lı yılların 

sonlarında canlandırma stüdyolarının kapanması, bu iş için çaba gösteren çizerlerin 

işsiz kalmasına neden olmuş böylece Türk canlandırma sineması sektörleşememiştir. 

Canlandırma sanatçıları seyircinin sinemadan televizyona yöneldiği 1970’li yıllarda 

yeniden bir araya gelerek televizyon için reklam filmleri üretmişlerdir (Demiriz, 

2008: 32-33).  

            1. 2. 2. Türkiye’de Siyah Beyaz Televizyon ve Çizgi Film    

            Televizyonun evlere girmesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem 

başlamıştır. Sinemanın seyircisini televizyona kaptırdığı bu dönemde yayınlanan 

reklam kuşaklarında gösterilen çizgi filmler, o kadar ilgi çekmiştir ki reklam olduğu 

unutulup kısa çizgi filmler olarak izlenmeye başlanmıştır. Bunlara örnek olarak 

Pirelli Kedileri ve Elmor’u gösterebiliriz (Uçarcan, 2010: 14). Ülkemizde 

reklamcılığın canlandırma sinemasına büyük ölçüde katkısı olmuştur. 
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                Resim: 17. 

 
Pireli Kedileri 

 

            1960’lı yılların sonunda çeşitli kısa film yarışmaları düzenlenmiş, 

festivallerde çizgi filmler de gösterilmiştir. Böylece çizgi film de bir sinema sanatı 

olarak kabul görmeye başlamıştır (Özakçaoğlu, 2009: 76-77). Karikatür sanatçısı Tan 

Oral 1970 yılında “Sansür” isimli canlandırmasıyla TRT Kültür ve Sanat Bilim 

Ödülleri Kısa Film Yarışmasında birincilik büyük ödülünü almıştır (Alan, 2009: 55). 

Türkiye’de canlandırma filmciliği yapan sanatçılarımızdan Tonguç Yaşar “Amentü 

Gemisi Nasıl Yürüdü?” filmi ile 1970 yılında Antalya Film Festivalinde ödül 

almıştır. Canlandırma sineması alanında ödül alan sanatçılarımız; Cemil Erez “65 

KV” 1970, Ateş Benice “Koridor” 1972 ve “Stereo” 1975 (Gökçearslan, 2007: 85). 

Hisar Kısa Film Yarışması Engin İnal “Silgi”; Gönül ve Orhan Taylan “Lingo Lingo 

Şişeler” (Kukla-Canlandırma) 1970, Balkan Filmleri Şenliği, Ulusal Kısa Film 

Yarışması: Meral Erez “Kedi” 1978 ‘dir (Uçarcan, 2010: 17). 

            1978 yılında Nasreddin Hoca’yı konu alan çizgi film yarışması Kültür 

Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Yarışmaya 10 adet Türk canlandırma filmi 

katılmış, birincilik Tonguç Yaşar’ın “Hoca ile Hırsız” ve Tunç İzberk’in “Hoca ile 

Hırsızlar” filmleri arasında paylaştırılmıştır (Uçarcan, 2010: 17).  

            Çizgi film sanatçısı Orhan Büyükdoğan Kültür Bakanlığı için “Dede Korkut, 

Bamsi Beyrek, Hızır” gibi çalışmalar yapmış, TRT için ise 13 bölümden oluşan 

“Uzaydan Gelen Yaratık” adlı çizgi filmi yapmıştır. Çalışmanın ilk yedi bölümden 

sonrası ekonomik tedbirler doğrultusu ile 1991 Körfez Savaşı döneminde iptal 

edilmiştir. TRT ve Kültür Bakanlığı’ndan destek göremeyen çizgi film sanatçıları bu 
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işi başka ülkelerde yapmak için şanslarını denemişlerdir. Ülkeden ayrılma fırsatı 

bulamayan sançtılar ise zor şartlar altında da olsa işlerini ayakta tutmak için 

mücadele vermişlerdir (Türker, 2011: 236).  

            1. 2. 3. Türkiye’de Renkli Televizyona Geçiş ve Özel Kanallar 

         1980’li yıllarda renkli yayına geçen TRT, yeni program türleri arasında çocuk 

programlarına da yer vermeye başlamıştır. Sadece belli vakitlerde yayınlanan çizgi 

film kuşakları için TRT adına çizim yapan stüdyolar bulunuyordu.  TRT için 

canlandırma programları ve çizgi filmler hazırlayan stüdyoların başında; Derviş 

Pasin ve Ateş Benice’nin birlikte kurdukları stüdyo gelmektedir.  

            1980 yılında kurulan ve modern görünümüyle şirket tarzı stüdyoya benzeyen 

Pasin-Benice stüdyosu TRT için filmler üretmeye başlamıştır (Demiriz, 2008: 34).  

Pasin-Benice Stüdyosunda çizilen “Deli Dumrul” ve “Dede Korkut Masalları” uzun 

metrajlı dizi filmlerdir. “Karınca Ailesi” dizisi de TRT tarafından düzenli olarak 

yayınlanan yapımlarından olmuştur (Uçarcan, 2010: 21).  

            Özel televizyon kanallarının 1990’lı yıllarda yayına girmeleriyle birlikte 

haber programlarında, tanıtım filmlerinde ve reklamlarda canlandırmalar 

kullanılmaya başlandı. Etkileyici ve dikkat çekici görüntüler eğlenceli müziklerle 

birleştirilip izleyici profiline uygun hale getirilerek sunuldu.  

            Salih Memecan’ın “Bizim City” ve “Sizinkiler” adlı canlandırma filmleri 

1993 yılında başlayarak uzun yıllar boyunca ATV Televizyonu ana haber 

bültenlerinde, 30 saniyelik bölümler halinde yayınlanmıştır (Hünerli, 2005: 67).   

 

            1. 2. 4.Çizgi Film Sektörü Yeniden Yapılanıyor 

            Yaşanan bu gelişmelerin ardından 1992 yılında canlandırma sanatçılarını bir 

araya getiren Çizgi Filmciler Derneği kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yılında 

amacından çok uzak olan bu dernek 1993 yılında ikinci kez yeniden kurulmuştur. 

Kültür Bakanlığı o dönemde çizgi filmcilere destek vererek, projelerini sunmalarını 

sağlamıştır. Aynı yıl yeni kurulmakta olan özel kanal TGRT için Denge Animasyon 

13 bölümlük “Keloğlan” çizgi filmini üretmiştir. Üretimi yapan kişi bilgisayarın 

teknik imkânlarından yararlanarak işini kolaylaştırmıştır (Uçarcan, 2010: 24).  
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            Türkiye’de animasyon, çocuk programları ve reklamcılar tarafından 

televizyon reklamları için oluşturulan kısa filmler haline gelmiştir. Çocuk 

programları içerisinde Susam Sokağı eğitsel yönüyle ön plana çıkar. Çocuklar için 

hazırlanan ve animasyon tekniklerinin uygulandığı program (İnce, 1991: 52). 

“Sesame Street” Türkçeye uyarlanmış ve 90’lı yıllarda TRT’de yayınlanmıştır. Bir 

mahalle ortamında geçen program, eğitici, öğretici ve eğlendirici özellikleriyle TRT 

klasikleri arasında yerini almıştır. (Vikipedi, 2014).             

            1990’lı yıllara kadar İletişim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde 

canlandırma ile ilgili dersler seçmeli olarak verilmekteydi. Canlandırma alanındaki 

bu boşluğu Anadolu Üniversitesi kurmuş olduğu ilk Çizgi Film-Animasyon bölümü 

ile doldurmuştur (Türker, 2011: 234). 

 

            1. 2. 4. 1. Çizgi Film Sektöründe Teknolojinin kullanılması 

            1990’lı yılların başında kamera ile pozlanarak filme alınıp, montaj’da kes-

yapıştır teknikleri kullanılarak ekranlara getirilen çizgi filmler, sonraları bilgisayar 

yazılımları sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanmaya başlamıştır. Artık 

iki boyutlu yapımlar tarayıcılarla bilgisayara aktarılıp, profesyonel yazılım 

programlarıyla boyanıp montajlanır hale gelmiştir. Post-Production şirketi olan 

Telesine, 1990’lı yılların ortalarında satın aldığı elektronik cihaz-yazılım seti ile 3 

boyutlu canlandırma modelleri yapmış ve bu şirketin itibarını artırmıştır. Telesine bu 

modelle oluşturduğu ilk canlandırma karakteri “Okşan”a sunuculuk yaptırıp canlı 

sohbet programı sundurmuştur. Türk tarihinde ilk kez 3 boyutlu bir canlandırma 

modeli konuk ağırlamıştır (Uçarcan, 2010: 25-26).  

            Teknoloji zamanla hayatımızın her alanına girmeye başlamış ve kendisine 

bağımlı hale getiren hızlı değişimleriyle çizgi film sektörü içinde hızlı bir ilerleme 

sağlamıştır. Diğer ülkelere oranla teknolojik gelişmelerin daha geriden takip edildiği 

ülkemizde internetin kullanılmaya başlaması, çizgi film sanatçılarının birbirlerinden 

daha hızlı faydalanabilmesini sağlamıştır.  

            1980’li yılların sonlarında basit eklem hareketleriyle televizyon program 

jenerikleri ve reklam kareleri için oluşturulan üç boyutlu modeller, ilerleyen 

bilgisayar teknolojisi ile artık her özelliğe uygun üretilebilmektedir. Türkiye’de de 
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1990’lı yılların ortalarında giderilen eksiklikler sonrasında 2000’li yıllarda tamamen 

3 boyutlu üretimler yapabilecek stüdyolar kurulmuştur. 

Resim: 18.  

 
Üç Boyutlu Çizim 

                               

            Ucuzlayan bilgisayar teknolojisi ve daha çok gelişen yazılımlarla bireysel 

çabaların arttığı son yıllarda kurulan web siteleri sayesinde yarışmalar, festivaller, 

yenilikler ve karşılaşılan sorunlar hakkında detaylı ve hızlı bilgi alma kolaylaşmıştır 

(Gökçearslan, 2007: 86).  

            Bünyesinde çizgi animasyon, çamur animasyon ve 3 boyutlu animasyonu 

bulunduran “Anima Yapım Şirketi” 2003 yılında Arçelik şirketi için “Çelik” adında 

üç boyutlu bir canlandırma karakteri oluşturmuştur (Uçarcan, 2010: 28).  Bu karakter 

küçük büyük herkesin ilgisini çekmiş ve çok sevilmiştir.  
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            1. 2. 4. 2. Devlet Destekli Kurulan İlk Çocuk Kanalı “TRT Çocuk” 

            2008 yılından itibaren yayın hayatına başlayan TRT Çocuk kanalı devlet 

destekli kurulan ilk Türk çocuk kanalıdır. Yabancı kaynaklı çizgi filmlerin alımında 

seçici davranan kanal, çoğunlukla yerli yapımlar yayınlamayı tercih etmektedir. 

            Çocukları eğlendirirken eğiten kanala ait bir web sitesi ve aynı isimle her ay 

çocuklar için özel olarak çıkarılan bir dergi de bulunmaktadır. Hedef kitlesini okul 

öncesi, 6-9 ve 9-12 yaş grubu olarak belirleyen kanal, yayınladığı her çizgi dizinin 

hangi yaş grubuna hitap ettiğini de resmi web sitesinden bildirmiştir 

(www.trtcocuk.com). Kanalda uzun yıllar yayınlanan çizgi filmlerin çocukların 

ilgisini kazanan karakterleri büyüklerine karşı saygılı, insanlara karşı sevgi dolu 

karakterler olarak işlenir.  

            Örneğin; Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı ilan edilen Pepee’nin 

maceraları,  okul öncesi çocuklar için akademisyenlerden oluşan bir kadroyla birlikte 

eğitici yönü dikkate alınarak yazılmaktadır (Şeker ve Balcı, 2013: 254). Fakat son 

zamanlarda Pepee’nin yapımcısı ve kanal arasında yaşanan olumsuzluklar, çizgi 

filmin özel bir kanala geçmesine sebep olmuştur.  

            Pepee eğlence ve eğitim yönüyle kültürümüzün izlerini taşıyan ve çocukların 

sevgilisi haline gelen bir çizgi film karakteridir (Şeker ve Balcı, 2013: 254).       

Pepee’yi diğer çizgi filmlerden ayıran en önemli özelliği; çocukların bilinçaltına 

cinsel içerikli ve olumsuz mesajlar vermemesidir. Çocukların sevdiği kişileri ve 

olayları taklit ettikleri düşünüldüğünde sevilen çizgi yapımların daha dikkatli ve titiz 

hazırlanması gerekmektedir. Yüksek maliyet gerektiren çizgi film yapımları 

nedeniyle Türk çizgi film sektörünün dışa bağımlılığı, çocukların yabancı kültür 

etkisinde büyümesine sebep olurken, Pepee’nin yerli yapım olarak ortaya çıkması 

Türk çizgi film sektörü için büyük bir kazanç olmuştur (Yağlı, 2013: 714-715).              

            Dış kaynaklı çizgi filmlerin kendi kültürlerini çocuklara aşılamaya çalıştıkları 

için tehlike oluşturduğu konusunda Türk pedagoglar ve aileler hem fikir. Bu yüzden 

ilgili kurumlar bu konuda aşırı titiz davranılması gerektiğini düşünmüştür. Devlet 

desteği ile kurulan TRT Çocuk kanalı ise çizgi film yapımcılarından Türk gelenek ve 

göreneklerinin yansıtılması konusunda talepte bulunmuştur.  
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Resim: 19. 

                                     

 

                                              Pepee                                            Keloğlan 

          

            Çocuk kanallarının hedef kitlesi çocuklardır ve onların neyi görmek 

istedikleri önemlidir. Bu yüzden çocukların ilgisinin hangi yönde olduğu 

araştırılmaksızın sırf üretim adına yapılan çizgi filmler yetersiz kalacaktır. TV 

yayınlarında sıkça kullanılan çizgi ve 3 boyutlu canlandırma türlerinin çocuklar 

üzerindeki etkisi, onların algısına göre değerlendirilebilmelidir. Böylece hitap 

edilecek kitleye uygun üretimler gerçekleştirilip, sektör için istenilen başarı da 

yakalanabilecektir.    

 

            1. 2. 5. Günümüzdeki Türk Animasyon Şirketleri 

            Ülkemizde kurulu olan animasyon şirketleri sadece çizgi film yapımı için 

değil, farklı sektörler için kullanılabilecek yapımlar da gerçekleştirmektedirler. 

Önceden yazılan senaryoların animasyon firmalarında çalışan uzman kişilerce 

hazırlanması daha hızlı ve başarılı görülmektedir. 

            Ülkemizde mevcut bulunan animasyon yapım şirketlerinden bazıları 

şunlardır:  

            Anadolu üniversitesi animasyon bölümü mezunlarının bir araya gelerek 

kurduğu Raatsız Animasyon Prodüksiyon Şirketi (Vimeo.com/raatsiz, 2014). 

            2008 yılında kültürel motiflerle işlenen hikâyeleriyle, TRT Çocuk 

ekranlarında çizgi film serileri oluşturan Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu (dusyeri.com, 

2014). 
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            Uzman yerli ve yabancı personelleri bünyesinde barındıran ve TRT Çocuk 

kanalı içinde çizgi filmler hazırlayan Mavi Rüya Film Prodüksiyon Şirketi 

(maviruya.com, 2014).  

            İnternet ve mobil yollarla geniş kitlelere çizgi film projeleri hazırlayan Anima 

Türk Prodüksiyon Şirketi (animaturk.com, 2014). 

            TRT Çocuk kanalı ile ortak projesi olan “Tilki” adlı çizgi filmle 2011 Uluslar 

Arası Dijital Emmy Ödülleri Digital Program Çocuk ve Gençlik dalında aday 

gösterilen ve böylece Emmy ödülüne aday olan ilk yerli prodüksiyon şirketi olmayı 

başaran ZorZanaat Prodüksiyon Şirketi (zorzanaat.com, 2014). 

            TRT Çocuğun fenomenleri arasına girmeyi başaran “Keloğlan” çizgi film 

serisinin imzasını taşıyan Animax Prodüksiyon Şirketi (animax.com, 2014). 

            2009 yılından bu yana TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi “Nane 

Limon” projesinin yapımcısı Cordoba Animasyon Stüdyosu (cordoba.com, 2014).   

            1. 2. 6. Çizgi Filmlerin Diğer Kullanım Alanları 

            Canlandırmalar günümüzde sadece sinema dünyası için ya da eğlence amaçlı 

kullanılmamaktadır. Birbirinden farklı birçok alanda da canlandırmaların düşsel gücü 

ve etkisinden faydalanılmaktadır. Bunların bir kısmı şöyle sıralanabilir;   

 

 Mühendislik 

 Eğitim ve öğretim 

 Ürün tanıtım ve reklam  

 Sanat 

 Spor 

 Bilgisayar oyunları 

 Bilimsel çalışma ve araştırmalar 

 Yarışma filmleri 

 Eğlence sektörü 

 Sağlık sektörü (Akkaya, 2011: 41).   
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            Hükümetlerin veya kuruluşların yaptırdıkları halkla ilişkiler filmleri tanıtım 

amaçlı kullanılabilmektedir. Tanıtım amaçlı yaptıkları halkla ilişkiler filmleri çizgi 

film canlandırmalarının görsel gücünden yararlanır. Çekoslovakya, Macaristan ve 

Polonya gibi ülkelerde sanatsal ve eğlence amaçlı çizgi film üretimlerinin yanında, 

devlet desteği ile propaganda amaçlı çizgi filmler de yapılmıştır. (Çakmak, 2010: 

19).   

            Ülkemizde ise çizgi film canlandırmalarının siyasal nedenlerle kullanıldığı 

tanıtım filmlerinin yanında, partilerin web site sunumunda da kullanıldığı görülür. 

Özellikle şuan ki hükümetin web sitesi için tercih ettiği zengin grafik, çerçeve, imaj, 

animasyon gibi görsel öğeler kullanıcıların hoş vakit geçirmesini sağlamaktadır. 

(Öksüz ve Yıldız, 2004: 998).  

            Televizyonun gelişimine kadar reklam sektörünün ürünlerini tanıtabileceği en 

iyi ortam sinemadır. Televizyonun gelişimi ve yaygınlaşmasıyla reklam filmlerinin 

üretimi de artmıştır. Reklam filmleri izleyicinin önemli noktalara dikkatlerini hızla 

çekebilme ve tekrarlandığında etkisini kaybetmeme özelliğine sahiptir. (Çakmak, 

2010: 22). Reklam verenler tanıtım filmlerinde özellikle çocuk tüketicilerin ilgilerini 

çekmek amacıyla animasyon karakterler kullanılmasını isterler.  

            Canlandırma ileri teknoloji ve yüksek maliyet gerektirse de dünya çapında 

gelişimini sürdürmektedir. Bilimin neredeyse her alanında kullanılan bilgisayar 

teknolojisiyle canlandırmalardan faydalanıldığını görürüz. İnsanların yüzyıllardır 

gizemini merak ettiği uzay, yapılan çalışmaların canlandırma tekniği kullanılarak 

görselleştirilmesiyle artık daha yakın. Yapılan görselleştirmelerden faydalanan bilim 

adamları yeni buluşlar yapmaya isteklidirler. Jeologlar, deniz bilimciler, genetikçiler 

ve daha nice bilim dalı canlandırmanın gücünden faydalanır. Gelişen bilgisayar 

teknolojisi beraberinde internetin yaygınlaşmasını sağlamıştır. İnternet ortamında 

kullanıcıya kolaylık sağlayan hizmetler sunabilmek için de yine canlandırmadan 

yararlanılmaktadır (Demiriz, 2008: 53-57).   Görselliğin ve sesin birlikte kullanıldığı 

çizgi filmlerden eğitim alanında da yararlanılır. Çizgi, çamur ve kukla film türleri ile 

hazırlanan canlandırmalar, eğitimi genel sıkıcılığından uzaklaştırıp eğlenceye 

dönüştürür (Arıkan, 2001: 47).   
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            1. 2. 7. Animasyon Türleri 

            Sinemanın gelişimiyle arka plana atılan animasyon, sinema salonlarının 

reklam aralarında gösterilen kısa filmleri iken, artık birçok alanın faydalandığı,  

kendine özgü kural, teknik ve prensipleri olan bir alandır. Animasyon sinemasında 

geliştirilmiş teknikler ise en son haliyle şu şekildedir:  

            Klasik canlandırma türü olarak bilinen çizgi canlandırma, her bir saniyede 12 

resimin çizildiği, montaj için iki boyutlu (2D) canlandırma programlarının ve görsel 

efektler için efekt programlarının kullanıldığı esnek ve düzenli bir tekniktir (Uçarcan, 

2010: 6). Çizime dayalı olarak hazırlanan bu teknik 2 boyutlu animasyonu oluşturur. 

Çizgi animasyonlar ışıklı masalar üzerinde saydam, düz standart boydaki ve masa 

üzerindeki pimlere göre delinmiş kâğıtlar üzerine çizilir. Üst üste konan birkaç 

resmin birlikte görünebilmesi için masa üzerinde bir de camın bulunması ve 

kullanılan kâğıtlarla aynı ölçülerde olması gerekir. İlk ve son çizimlere ana hareket 

denir. Ana hareketler üst üste konarak, harekete verilecek süreye göre resimler 

arasındaki mesafe ayarlanır ve ardından ara resimler çizilir. Saniyede 24 resim peş 

peşe geçeceği için birbirini izleyen iki resim aynı olmalıdır. İnsanlar izledikleri 

hareketi 1 saniyede algılayabildikleri için, 1 saniye sürmesi istenen hareket için 12 

resim çizmek yeterlidir. Döngü hareketler içinse 3 resim yeterli olmaktadır. Örneğin 

bir yağmur hareketi için 3 resim devamlı kullanılırsa hareketin süresi de isteğe göre 

uzatılabilir. Hareket çizimleri tamamlandıktan sonra arka plana uygunluğu kontrol 

edilir ve ışıklı masa üzerinde delikli şeffaf kâğıtlara çizimler yapılır. “Cell” adı 

verilen ve “asetat” kâğıtlara çizilen bu işleme mürekkepleme denir. Cell’in boyanma 

işleminde ise boya çizgilerden taşmamalı ve üst üste gelmemelidir. Özel efektlerde 

renkli mürekkep ve şeffaf boyalar kullanılırken genel olarak akrilik boya kullanılır. 

Boyama işlemi bittikten sonra cell’ler temizlenerek çekim planına göre sıraya konur. 

Arka plan resimleri ön planda bulunan çizimlerin özelliğini kaybetmeyeceği 

renklerle boyanır. Ardından animasyon çekim masası üzerinde tek kare çekim yapan 

film kamerası dikey pozisyonda masaya sabitlenir. Kamera 360 derece dönecek 

şekilde ve aşağı-yukarı hareket edebilecek şekilde ayarlanır. Çekim sırasında arka 

plan en altta bulunurken cell’ler ön planda ve üst taraftadır. Çekim masasının her iki 

yanından kuvvetli ışık kaynakları verilir. Özel efektler içinse renkli lambalar 
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kullanılabilir. (Akkaya, 2011: 21-25). Bu klasik eski yöntem çizgi animasyon 

tekniğidir. Ancak; aynı teknik günümüz bilgisayar teknolojisinden de yararlanılarak 

kullanılmaktadır. Boya ve kalemle çizmek yerine bilgisayarla çizim ve özel 

boyamalar yapılarak, herhangi bir çekim kamerasına ihtiyaç duyulmadan kurgu 

programlarıyla çizgi film oluşturulabilmektedir (A. Arıkan ile kişisel iletişim, 10 

Ekim 2014). 

                  Resim: 20.  

 

Bilgisayar Teknolojisinde Çizgi Animasyon Uygulaması 

 

            Duran kare canlandırma (Stop-Motion Animation) tekniğinde hız önemlidir. 

Latex maddesi ile birleştirilen dayanaklı hamur işlenir hale getirildikten sonra 

senaryo ve hikâye tahtası hazırlanır, karakter çizimleri yapılır. Karakterler için 

iskeletler hazırlanır ve bu iskeletler hazırlanmış olan hamurla kaplanır. Karakterler 

kurumaya bırakıldığında arka plan dekor olarak hazırlanır. Hazırlanan film seti bir 

oda veya bir masa büyüklüğündedir. Set çevresine konumlandırılan kameralar 

karşısında karakterler deforme oluncaya kadar canlandırılmaya başlanır. Bu tekniğin 

önemli özelliği dekor, kadraj, ışık ve gölgelendirmenin aynı anda yapılıyor olmasıdır. 

Geriye kalan montaj, ses ve görüntü efektleridir (Uçarcan, 2010: 6-7).  

            Kağıt animasyon tekniği’nde (Paper Animation) çizimler kağıt üzerine 

yapılarak boyanır. Arka plan olmaması derinlik etkisinden yoksun bıraksa da cell 

kullanılmadığından daha ekonomik bir teknik olarak görülür. (Akkaya, 2011: 25).  
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            Eksik kare canlandırma (Cut-Out Animation) tekniğinde kamera karşısına 

canlı modeller yanında elle oynatılan cansız modeller de çıkarılır. Saniyede 25 

kareden oluşan sinema çekim tekniğinin uygulandığı bu yöntem, görüntülerden tek 

kare atılarak kesik kesik görünen 24 kare canlandırma filmine dönüştürülür 

(Uçarcan, 2010: 8). 

            Bilgisayar yazılım ve donanım programlarının gelişimine bağlı olarak çıkan 

üç boyutlu tasarım programları tasarımcılara hayal ürünlerini sergileyebilme fırsatını 

sağlamıştır. Uzman bir ekiple başlanan çalışmada öncelikle hazırlanan öykü 

detaylandırılarak senaryo haline getirilir. Senaryodan esinlenerek hazırlanan durağan 

resimler bilgisayar ortamında modellenir. Her modelin karakteristik özelliğine göre 

oluşturulan tasarımları bir araya getirilerek film çekim tekniklerine uygun olarak 

düzenlenir. Son olarak hazırlanan ses klipleri ve müzikler de eklenerek işlem 

sonlandırılır (Jihad, 2010: 4-5).  

 

 

Resim: 21. 

 

                          

                     Çizgi Canlandırma (2D)                                        Üç Boyutlu Canlandırma (3D) 

                   (Taş Devri-Fred Çakmaktaş)                                      (Yukarı Bak Filmi-Russell) 
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            3D canlandırma filmi için oluşturulan karakterler, doku, yüzey, form, 

aksesuar işlemleri yapılarak modellenir. Sanal kamera ve ışıklarla oluşturulan 

sahneler tek kare resim haline getirilir. Resimler saniyede 25 kare hızla 

görüntülenirken hareketler gerçek zamanlı olarak algılanmaktadır. Bilgisayarın 

çalışmayı gerçeğe yakın görselliğe dönüştürme işlemine “Render” denir.   Render 

yapılan görüntülere son olarak ses ve müzik efektleri de eklenerek işlem tamamlanır 

(Demiriz, 2008: 44).                                         

            Sanal ortamda üç boyutla yaratılan görüntüler insan duygu ve düşüncellerini 

nesnelleştirirken algısal hatırlama yeteneği oluşturur (Bayram, 2012: 1).  İnsanlar bu 

görsellerde ilgilerini çeken hiçbir şeyi kolay unutmaz ve uzun süre etkisi altında 

kalır. Bu yüzden hazırlanan yapımlarda hedef kitlenin zevkleri estetik bir şekilde 

sunulmaya çalışılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÇOCUKTA İLETİŞİM VE GÖRSEL ALGI 

            2. 1. Pedagojik Açıdan Çocuk 

            Çocukluk, bebeklikle başlayıp, ergenlikle son bulan bir süreçtir. Henüz 

olgunlaşmamış, reşit sayılmayan, üst sınırı belirsiz bir çağdır çocukluk (Yörükoğlu, 

1984: 3). Çocukluk çağıyla ilgili fiziksel ve psikolojik olarak sınıflandırılan 

dönemler vardır. Gürün’e (1984:7-69) göre bu dönemler şu şekilde sıralanmıştır:  

            Bebeklik Dönemi (0-14 aylar): Çocuğun, yaşamını sürdürebilmesi için     

            kendisini kollayacak birine bağımlı olduğu dönemdir.  

            Özerklik Dönemi (15-36 aylar): Çocuğun, konuşmaya, yürümeye ve  

            gözlemlemeye başladığı dönemdir. Şartlara ve kurallarla ilgilenmeden,  

            tamamen bağımsız hareket eder. 

            Bireysellik Kazanma Dönemi (4-6 yıllar): Çocuğun ruhsal açıdan  

            hareketlerini kontrol altında tutmaya başladığı, cinsiyetini algıladığı,  

            kafasındaki soruları öğrenmeye çalıştığı oyun çağıdır. Bu dönemde masallar  

            ve çizgi kahramanlar çocuklar tarafından gerçekmiş gibi algılanır. 

            Toplumsallaşma Dönemi (7-11 Yıllar): Çocuğun büyüme hızının yavaşladığı,  

            soyut düşüncelerin farkına varıldığı, karakteristik özelliklerin oluşmaya  

            başladığı okul dönemidir.     

 

            2. 1. 1. Çocukta Bedensel Gelişim 

            Büyüme ve gelişim insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam 

eden, bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleri olan bir süreçtir. Bedensel 

gelişim tüm bu yönlerin temelini oluşturur. Bu yüzden diğer yönler üzerinde de 

etkileri bulunur. Çocuğun ilköğrenim çağında kalem tutup yazı yazması iskelet-kas 

sisteminin gelişimiyle mümkündür. Öğrenme sürecinde çocukta fark edilen 

aksaklıklar aslında bedensel gelişimiyle ilişkili sorunlardan kaynaklanabilir. 

Öğretmenler bu konuda ne kadar bilinçli olursa çocuğun büyüme ve gelişiminde 

oluşabilecek aksaklıklar da erken fark edilip gereken tedbirler alınabilir. (Yazgan 

İnanç vd., 2010: 77).  
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                2. 1. 2. Çocukta Bilişsel Gelişim 

            Bilişsel gelişim; çocukların çevrelerini algılama ve davranışlarına yön 

verebilmeleridir (Yıldız ve Deneçli, 2013: 245). Çocuklar yetişkinler gibi 

düşünemez, kendilerine özgü dünya görüşleri vardır.  Bir olayı birden fazla 

yaklaşımla ele alabilirler. Çocukların dünyayı anlamaları için gerekli bilgilerin 

örgütlenmesi Piaget’in ilgi alanı olmuştur. Piaget ve arkadaşları farklı yaş 

gruplarındaki çocukların düşünme süreçleri üzerine çok sayıda deney yapmışlardır. 

Yaptıkları deneyler ve gözlemlerde gördükleri değişimlerin sırasını belirlemişlerdir. 

Bilişsel gelişim Piaget ve arkadaşları tarafından dört dönemde incelenmiştir. 

Morgan’a (2009: 53-57) göre bu dört dönem şöyle sıralanabilir:        

1) Duyusal-Motor Dönem (Sıfır-İki Yaş): Bu dönemde bebek kendini diğer 

nesnelerden ayırt edemez ve davranışları reflekslerle kısıtlanmıştır. 

Hafızaları az gelişmiş olmakla birlikte motor öğrenmelerdeki düzenli 

gelişim sırası ilk olarak duyuların kullanılması ile başlar. Bebek bu 

dönem sonunda ise duyusal-motor yolla karmaşık olmayan zihinsel 

faaliyetlerde bulunabilir.  

2) İşlem Öncesi Dönem (iki-Yedi Yaş): Çocuklar nesnelerin görüntüsünden 

etkilenirler ve kavrama sürecinden yoksundurlar. 

3) Somut İşlemler Dönemi (Yedi-On bir Yaş): Çocuklarda mantıksal 

düşünme başlar. Ancak soyut düşünce tam gelişmemiştir. 

4) Formel (Soyut) İşlemler Dönemi (on bir-on iki Yaş ve Üstü): Bu 

dönemde çocuklar yetişkinler düzeyine erişir. Cevaplarını haklı 

gösterebilecek mantık yolları bulurlar. Soyut düşünüp, genelleme 

yapabilecek aşamadadırlar.      
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            2. 1. 3. Çocukta Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim 

            Kişisel gelişim çocuğun öz bakım becerilerini kapsar. Yemek yeme, giyinme, 

yıkanma gibi. Aile ve toplumun kurallarına uygun davranma, sorumluluklarını yerine 

getirme ve diğer insanlarla ilişki kurabilmesi ise çocuğun çevresine karşı duyarlılık 

kazanmasıdır. Duygusal gelişim, kişisel ve çevresel etkenlerin etkisiyle kendisinde 

oluşan haz, korku, mutluluk gibi durumların görünmesi durumudur (Cirhinlioğlu, 

2010: 123). 

            Sosyal davranışlar bebekliğin ilk günlerinde anneye olan bağlılıkla birlikte 

başlar. Bebekler büyüdükçe çevrelerini araştırmak için annelerinden kopmaya 

başlarlar. Başka insanlarla karşılaşıp onlarla olumlu ya da olumsuz ilişkiler kurarlar.  

Bu durum sosyal gelişimleri için kaçınılmaz bir kuraldır. Sosyal gelişimin önemli bir 

yönü ahlaki gelişimdir. Bilişsel gelişimle beraber ilerleyen ahlaki gelişim bireyin 

çevresine karşı nasıl davranacağına dair önemli rol oynar (Morgan, 2009: 57).    

            2. 1. 4. Zekânın Gelişimi 

            Zekâ, potansiyel olarak şahıslarda bulunan zihin gücünü tanımlar (B. Aydın, 

2010: 87).  Bilim adamları zekâ kavramını başlarda sadece bilişsel yeteneklere 

dayandırırken, araştırmaları sonucu bireyin çevresiyle olan ilişkilerinin, diğer bilişsel 

süreçlerle birlikte duygusal süreçleri de içerdiğini belirtmişlerdir. Zekâ birçok 

zihinsel işlevi içerdiğinden aynı zeka düzeyinde olan kişilerde bu işlevlerin değişik 

olması sonucu farklı kişilik, davranış, uyum ve çözümler görülebilir. Kişilerin 

üstünlük gösterdikleri bazı yetenekleri diğer özelliklerini de olumlu şekilde etkiler. 

Çünkü bu özellikleri arasında anlamlı bağlılıklar bulunur. Bu özelliklerin gelişmesi 

yaşanan çevrenin toplumsal yapısına, koşullarına, kültürel değerlerine göre 

farklılaşabilir (Yerli, 2009: 2-3).  Tüm bunların yanında etkisini daha fazla gösteren 

kalıtımsal özelliği ile zekâ; sonraki yaşantılar ve çevresel etkenlerle bile 

değiştirilemeyen belli seviyelere sahiptir.  

            Her çocuk farklı zekâ seviyesine ve farklı yaşantıya sahip olduğundan, aynı 

beceri ve yeteneğe sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden çocukların bireysel 

farklılıklardan doğan; algısal tercih ve güçlükler, motivasyon farklılığı, psikolojik 

faktörler, bilgiyi işleme alışkanlıkları gibi öğrenme stilleri ortaya çıkar.  
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            2. 1. 5. Çocuk Gelişiminde Kalıtım ve Çevre  

            Çocuğun gelişiminde kızmak, neşeli olmak, çabuk sıkılmak, içe dönüklük 

dışa dönüklük gibi mizacını oluşturan özellikleri kalıtımdan kaynaklanırken, 

karakterini belirleyen ahlaki özellikleri çevrenin etkisiyle şekillenir (Kaya, 1997: 

194).  Bu durum bize çocuğun gelişiminde hem kalıtım hem çevresel etkilerin olduğu 

düşüncesini verir. Bu konuda anlaşmazlığa düşen araştırmacılarda vardır. Bazıları 

gelişimin büyümeden kaynaklı bir süreç olduğunu söylerken bazıları ise gelişimde 

çevre etkisinin olduğunu savunmuşlardır. Günümüzde ise bu iki görüşte destek 

bulamamaktadır. Çağdaş gelişim psikologları kalıtım ve çevresel etkenlerin farklı 

çocukların gelişimleri üzerinde nasıl etki gösterdikleri yönüyle ilgilenmektedir 

(Yazgan İnanç vd., 2010: 13).   

 

            2. 1. 6. Çocuk Gelişiminde Etkin ve Edilgenlik Durumu  

            Bazı gelişim psikologlarına göre çocuk çevrenin etkisiyle gelişimine şekil 

vermektedir. Bazılarına göre ise çocuk kendi gelişimini kendisi şekillendirmektedir. 

Piaget ikinci görüşü savunan psikologlardandır. Ona göre çocuk kendi gelişimini 

şekillendirip, denetleyip, yönlendirebilmektedir. Çocuk gelişimi süresince yalnız 

çevresel güçler tarafından şekillendirilen edilgen bir canlı değil, kendi gelişimini 

biçimlendirebilen etkin bireydir. Günümüzde ise bu iki görüşün savunulması yerine 

çift yönlü etkisinden söz edilmektedir. Çocuklar gelişimleri süresince iletişime 

girdikleri kişilerin davranışlarını etkin bir şekilde değiştirmekte aynı anda onlardan 

edilgen bir şekilde etkilenmektedirler (Yazgan İnanç vd., 2010: 14). 

            2. 1. 7. Çocuğun Gelişiminde Anne-Baba Tutumu                   

            Birbiriyle uyumlu, çocuklarını seven ve sayan, onlara kendilerine 

güvenmeleri gibi duyguları hissettiren anne babalar, bu davranışlarıyla çocuklarına 

sevilen ve istenilen kişiler oldukları inancını verebilirler. Çocuklarına bunun tam 

tersini yaşatan aileler de olabilir. Duygusal sorunlarını ya da kendi çocukluklarında 

aldıkları zararları onlardan çıkarmak isteyebilirler (Morgan, 2009: 297).    
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            Mükemmeliyetçi bireyler kendilerinden ve çevresindekilerden yüksek 

beklentiler içerisindedirler. Bu beklentilerini karşılayamadıklarında ise kaygı ve stres 

yaşarlar. Yaşadıkları kaygı ve stresi karşılarındaki kişilere çabuk yansıtırlar. Bu 

kişilerin ebeveyn olma durumunda yaşadıkları bu duyguları çocuklarına da yansıtma 

olasılığı vardır. Çocuklarının tercih ve yetkinliklerine bakmadan onları kendi 

istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler. En iyi olmasını bekleyen ebeveynleri için 

çabalayan çocuk, istediği başarıyı yakalayamadığında hayal kırıklığı yaşar. Bu hayal 

kırıklıkları çocukta başarısızlık hissi uyandırarak tüm eğitim hayatını etkileyebilir 

(Güngör vd., 2012: 10). 

            Çocuklar anne babalarını ilk öğreticileri olarak kabul eder ve ilk olarak onları 

örnek alırlar. Oğullar babalarını örnek alarak erkek gibi davranmayı; kız çocukları da 

annelerini gözlemleyerek kadın gibi davranmayı öğrenir. Bu süreçte çocuklar anne 

ve babalarının tutum ve özel davranışlarını taklit ederken onların ahlaki ve kültürel 

değerlerini de özümserler (Morgan, 2009: 298).    

            Her ailenin kendi değerleri, inançları ve kuralları vardır. Fakat ailelerin 

tutumlarını genel olarak ele alırsak; demokratik, otoriter, aşırı ilgisiz ve aşırı 

koruyucu olmak üzere dört grupta incelenebilir. Demokratik aileler; hoşgörülü, 

destekleyici ve çocuklarına söz hakkı veren ailelerdir. Çocuklar yeterli sevgi ve 

şefkati görür, ayrıca ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Böylece çocuk kendini 

gerçekleştirip, bağımsızlık kazanabilir. Otoriter aileler; çocuğun duygu ve 

düşüncelerine önem vermez, çocukta yanlış yapma korkusu oluşturur ve yapılan 

yanlışta çocuk cezalandırılır. Aşırı ilgisiz aileler; maddi ve manevi isteklere karşı 

duyarsız, sevgi ve şefkat göstermeyen, kontrolü gevşek ve disiplinsiz ailelerdir. 

Böyle ailelerde çocuk ilgisiz ve sevgiden yoksun büyür. Aşırı koruyucu aileler; 

çocuğu gerektiğinden fazla kontrol eder ve her isteğini yerine getirir. Çocuğun kendi 

kendini yönetmesine fırsat verilmez. Bu tutum çocuğun sosyal gelişimi ve uyumunu 

zedeler ( Kaya, 1997: 197-201).  
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            2. 2. İletişim Sürecinde Çocuk 

            İnsanlar var oldukları andan itibaren birbirleri ile iletişim kurma ihtiyacı 

duymuş ve bunu yapmayı farklı yollarla denemişlerdir. İnsanlar arası ilişkinin 

devamını sağlayan iletişim sözlü ya da sözsüz olmak üzere iki türlü 

gerçekleştirilebilir (İşsever, 2008: 3).  Bebekler ilk dönemlerinde ses tonu, mimik, 

yüz ifadesi ile konuşmayı anlamlandırırlar. Kurdukları basit cümlelerle de karşılıklı 

konuşmalar yaparak iletişim kurarlar (www.bodytr.com). 

            Çocuklar en son gelişen duyu organları olan gözleri ile geometrik şekilleri 

diğerlerinden rahatlıkla ayırt edebilir (Yazgan İnanç vd., 2010: 77).  Çocuğun 

hareket eden nesnelere, seslere ve renklere karşı içgüdüsel duyarlılığı onu erken 

yaşta ekrana bağlar. Çocuk gelişme sürecinde öğrenimine sevdiği kişileri taklit 

etmekle devam edeceği için sevdiği çizgi film kahramanlarını kendisine örnek 

alabilir (Yağlı, 2013: 709-710).           

            Çocuklar doğdukları ilk aylardan itibaren kitle iletişim araçlarıyla etkileşim 

içindedirler. Kitle iletişim araçları (KİA) arasında özellikle televizyon ebeveynler 

tarafından çocukları için güvenilir bir bakıcıdır. Çocuğun zihinsel ve duygusal 

gelişimini önemli ölçüde etkileyebilen televizyon bu etkileşimi tek yönlü hale getirir. 

Aynı zamanda bu tek yönlü etkileşime maruz kalan yetişkinlerin de, durumu 

çocuklarına yansıtmaları kaçınılmazdır. Henüz gelişmemiş ve bir kişilik yapısına 

ulaşmamış çocuklar KİA’nın etkilerine açık durumdadırlar (Erdem, 2008: 33-56).  

            2. 2. 1. Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Çocuklar Üzerindeki  
                          Etkisi 
            Teknolojik ilerlemenin sonucu olarak gelişen elektronik iletişim araçları 

iletişimin ayrılmaz parçaları olmuştur. Bu iletişim araçları haberleşme ağını 

genişleterek dünyayı küresel bir köy haline dönüştürmüştür.  

            Eğitim, eğlence ve haber verme amaçlarının zamanla yerini örgütsel-kişisel 

çıkarlar, ticari kaygı ve son yıllarda popüler olana hizmet etme amaçlarına bıraktığı 

televizyon, toplum üstünde olumlu-olumsuz etkiler yaratır (B. Aydın, 2010: 52). 

Çağın en etkili kitle iletişim aracı olarak kabul edilen televizyon, tesirini özellikle 

çocuklar ve gençler üstünde gösterir.   
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            Çocukların sağlıklı birer birey olarak gelişimlerini tamamlamalarında aile içi 

faktörlerin yanında, okul ve arkadaş çevreleri de önemlidir. Tüm bunlarla beraber 

iletişim araçlarının payı da göz ardı edilemez (Alan, 2009: 92-93). İletişim araçları 

arasında televizyonun hareket ve sesleri bir arada sunabilmesi, çocuklar üzerindeki 

etkisini artırmaktadır.              

            Çocuklar kendilerini keşfetmeye başladıkları dönemden itibaren aileleriyle 

birlikte televizyonun etkilerine maruz kalırlar. Televizyonun çocuklar üzerindeki 

olumlu ya da olumsuz etkileri üzerine, uzmanlar tarafından yapılmış birçok eleştiri 

bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi 

yoğundur. Ancak ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yayın farklılıkları vardır.      

            Bireylere toplumsal değerleri aktaran ve dış dünyayla aralarında bağ kuran 

televizyon, günümüzde artık her evde bulunan kitle iletişim aracıdır. Aileler 

çocuklarını televizyonun olumsuz etkilerinden koruyabilmek için çocuk programları 

ve çizgi film seçiminde çok dikkatli olup, mümkünse televizyon izlerken ona eşlik 

edebilirler (Yağlı, 2013: 709). Çocukların okul dışındaki zamanlarının çoğunu Tv 

izlemeye ayırmaları yaratıcılıklarını azaltıp başarı oranlarını düşürebilir. Bu konuda 

uzmanların ortak görüşü çocukların televizyona günde 1-2 saatten fazla zaman 

ayırmaması gerektiği yönündedir. Çocuğun doğru programları gerektiği kadar 

izleyebilmesini sağlamak televizyonu onun için faydalı hale dönüştürebilir.    

            M. Tezcan’a göre, televizyon çocukların dil gelişimine ve düşünce güçlerine 

katkı sağlayabilir. Çocuklar ekranda gördükleri şeyleri düşünce gücüyle 

yorumlayabilir. Ancak çocuğun ders çalışmaya, oyun oynamaya ve ailesiyle vakit 

geçirmeye ayırdığı zaman düşüp televizyon izlemeye ayırdığı zaman artıyorsa, 

çocuğun yaratıcılığında azalma ve pasifleşme görülür (Aktaran: Tuna, 2008: 49). 

            Anne ve baba tarafından çocuğun izlediği programın kendisine ne kadar 

fayda sağladığı bilinirse çocuk, belli sürelerde belirlenen programları izler ve geri 

kalan zamanında gelişimine katkı sağlayabilecek diğer etkinliklerde yer alabilir. Bu 

da ona sosyal ilişkiler kurarak hareket etme imkânı sağlar ve sağlıklı beden 

gelişimine olumlu etki yapar (Can, 2000: 101-102). 

            Çocukların, televizyonun olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için 

programların kalitesi ve içeriğine göre seçici davranılması gerekir. Televizyon 

korkulan bir iletişim aracı olmaktansa, aksine çocuklar için eğitici ve eğlendirici 
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özellikleri ön plana çıkarılan araç olması sağlanabilir. Bu da yayıncıların çocuklar 

için üretilen programlarda seçici ve dikkatli davranması, ailelerin ise izlenecek 

programları itina ile seçmesiyle olabilir.  

                              Resim: 22. 

 

Televizyon İzleyen Çocuk 

            Televizyon tüm insanlar için eğlencelidir. Aynı zamanda çocukların dünyayla 

tanışmasını sağlayan bir iletişim aracı olması sağlanabilir. Her çocuğun televizyonda 

izlediklerine karşı vereceği tepki farklıdır. Küçük yaştaki çocuklar televizyondakinin 

gerçek ya da hayal olduğunu ayırt edemezler. İzlediklerinin kurgu olduğunun farkına 

varamazlar. Gerçek sandıkları karakterlere karşı hayranlık duyup, onlara özenirler. 

Bu karakterlerde gördüklerini kendilerinde bulamadıklarında hayal kırıklığı yaşarlar 

veya aynı özelliklerin kendilerinde de olduğunu düşünüp denemeye çalışabilirler 

(www.bodytr.com).  

            Günümüzde çizgi film karakterleri çocukların gülmesini sağlamak amacıyla 

birbirlerine silahla ateş eder, saldırır vb. durumdadırlar. Bu durum çocuğa ne kadar 

sevimli gelse de onu, arkadaşlarıyla yaşayabileceği herhangi bir probleme şiddetle 

çözüm getirmesi gerektiği şeklinde düşündürebilir. Böyle bir durumda çocuk 

karşısındakiyle konuşmak ve onun düşüncelerine saygı duymak istemeyecektir. 

Aklına ilk gelen şey onu dinlemeden yargılamak, suçlamak ve saldırmak olabilir.  

            Earged’e göre, çocuklar için hazırlanan programlar onlarda yardım severlik 

ve yurt severlik gibi duyguları pekiştirmeli, konuları birbirleriyle kıyaslama ve farklı 

yönleriyle de düşünebilme imkânı sağlamalıdır. Televizyon programlarıyla çocuğa 

kazandırılacak değerler, onun doğru ve yanlışı kendi başına ayırt edebilmesini 
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sağlamalıdır. Anne ve babalar bazı zamanlarda televizyonu kapatıp, çocuk için başka 

uğraşlar da sunabilmelidir (Aktaran: Yağlı, 2013: 709).                               

            Televizyondaki çizgi filmler çocuklar için vazgeçilmezdir. Bu yüzden 

televizyon başında geçirdikleri sürenin çoğunu çizgi filmlere ayıran çocukların,  

yayınlanan çizgi filmlerden alacakları mesajları faydaya dönüştürmeleri 

sağlanmalıdır.         

            2. 3. Çizgi Film ve Çocuk  

            Hareket eden nesnelere, duyduğu seslere ve dikkatini çeken renklere karşı 

duyarlılığı olan çocuk, küçük yaşlarda ekrana bağlanır (Yağlı, 2013: 709). 

Televizyon, çocuğun hayalleriyle süslediği dünyası için ürettiği çizgi filmlerle, onu 

etkilemeyi başarır.   

            İzlenen çizgi filmlerin oluşturulma şekillerine göre yaş grupları arasında 

dikkat çekiciliği farklı olabilir. Okul öncesi çocuğun algılama, dikkat ve takip 

konusundaki ilgisi okul dönemindeki çocuktan daha farklı olabileceği gibi okul 

dönemi çocuğunun ise çevresel etkenlerden dolayı ilgi ve hayranlık duyduğu 

karakter türü farklı olabilir.  Tüm bunlarla birlikte her iki grubun ilgi duyduğu çizgi 

film karakterinin türü aynı da olabilir. 

            D. Güler’e göre, çizgi filmler konularının yanı sıra sunuluş biçimleriyle de 

çocukları etkiler. İki temel dramatik yapıya dayanarak sunulan çizgi filmlerin ilki 

araştırma ve geziyi, yanlış olanı onarmayı amaçlar (kısa sarımlı), ikicisi ise ortaklaşa 

yapılan eylemleri amaçlar. Çizgi filmleri belli kategorilere ayıran N. Rigel ise birinci 

kategoride; teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisini pekiştirmeyi amaçlayan bilim-

kurgu çizgi filmlerin olduğunu, ikinci kategoride; duygusal içerikli üçüncü 

kategoride ise, hayata hazırlayıcı nitelikte çizgi filmlerin, bir de doğrudan eğitim 

amaçlı olan ‘çizgi-bilim’ denilen çizgi filmlerin olduğunu savunur (Aktaran: Kılcı, 

2009: 41-42). 

            Çizgi film karakterleri var olma mücadelesi içerisindedirler. Bu çizgi filmde 

iyi-kötü, kuvvetli-zayıf biçiminde konu edinerek yansıtılır. Çizgi film tipleri insan, 

hayvan ve düşsel kişiler olmak üzere üç kategoride toplanır. Çizgi film tarihine 

bakılacak olursa hayvansal tiplemelerin ön planda olduğu görülür. İnsan özellikleri 

çizgi filmlerde hayvan tiplerine yüklenir. Çizgi filmlerde hayvan karakterlerin 
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kullanılması tesadüfî değildir. Hayvansal özellikler karaktere masumiyet katarken, 

aynı zamanda çocuğun iç dünyası yansıtılır. Kullanılan hayvan karakterler ya 

başkahraman ya da insanlara yardım eden şeklindedir (Can, 2000: 87-88). 

            S. Cesur ve O. Paker’e göre, çizgi filmin kalitesi taşıdığı içerikle bellidir. Her 

toplumda kabul edilir mesajların yanında evrensel bir mesaj sunarken çocukları 

istismar edici konularda işlenebilir. Çocuk için önemli olan ekrandaki bu dünyanın 

ve işlenen konuların gerçek olup olmaması değildir. Onun için önemli olan 

eğlenirken düşler kurması ve hayali yolculuklara çıkmasıdır (Aktaran: Yağlı, 2013: 

710).  

            Toplumun karakterini ve kültürünü yansıtmada ve yaymada etkin bir rol 

oynayan çizgi filmlerin (Türker, 2011: 233) seçimine dikkat etmek gerekir. 

Günümüzde gereğinden fazla ekran başında kalan çocukların yayınlar içine 

yerleştirilen bilinçaltı mesajlardan tek başlarına, kaçınmaları mümkün değildir. 

Çocukların anne ve babaları tarafından kısıtlanmaya çalışması da yeterli 

olmayacaktır. Bu konuda her ailenin uzmanlar tarafından bilinçlendirilmesi ve 

çocuğunu sürekli takip etmesi mümkün olmayacağından, ilgili kurumların seçiciliği 

önem arz etmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UYGULAMA ÇALIŞMASI  
     3. 1. Araştırmanın Yöntemi 

            Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların animasyonda çizgi canlandırma 

ya da üç boyutlu canlandırma türleri arasındaki farkı algılayıp algılayamadıkları ve 

hangisini, neye göre tercih ettiklerinin araştırıldığı bu çalışmada; öncelikle seçilen 

gruplardaki çocukların velilerine veri toplama araçlarından “Demografik Bilgiler 

Anketi” uygulanmıştır. Ardından çocuklara materyal sunumu yapılmış ve 

uzmanlarca onaylanan likert ölçeği ile oluşturulmuş sorular uygulanmıştır. 

Çocukların verdikleri cevaplarla yaptıkları seçimler istatistiksel tablolar halinde 

çalışmaya eklenmiştir.  

            Çocukların animasyon tekniklerine yönelik algılarının değerlendirilmesi 

amaçlanan araştırmada, mevcut durumun belirlenmesine odaklı olarak betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu alt problemlerle 

öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin istatistiksel 

olarak belirlenmesi oluşturmaktadır.  

            Araştırmada nitel yöntemlerin kullanılması ile animasyon tekniklerine 

yönelik algılarla, öğrencilerin demografik özellikleri arasında anlamlı ilişki olup 

olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunu desteklemek amacı ile 

elde edilen nitel veriler ayrıca yorumlanmıştır. 
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            3. 2. Araştırma Soruları ve Hipotezler 

             

            Farklı sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin dâhil edildiği araştırmada, 

çocukların animasyon tekniklerine yönelik algılarının demografik değişkenlere göre 

farklılık oluşturabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle ilk araştırma sorusu aşağıdaki 

gibi oluşturulmuştur:   

            Araştırma sorusu 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin animasyon 

tekniklerine yönelik algıları, demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte 

midir? 

            Hipotez 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik 

algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

            Hipotez  2: Araştırmaya katılan öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik 

algıları yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

            Hipotez  3: Araştırmaya katılan öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik 

algıları odalarında TV bulunma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

            Hipotez  4: Araştırmaya katılan öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik 

algıları günlük tahmini çizgi film izleme sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

            Çocukların çizgi film tutumları, Pepee çizgi filmine yönelik tutumları, 2d ve 

3d farkını algılama düzeylerine yönelik tutumlarının birbirleriyle ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür. Bu nedenle ikinci araştırma sorusu aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

            Araştırma sorusu 2: Araştırmaya katılan öğrencilerin çizgi film tutumları, 

Pepee çizgi filmine yönelik tutumları, 2D ve 3D farkını algılama düzeylerine yönelik 

tutumları için verdikleri cevaplar birbirlerine göre farklılık göstermekte midir?  

            Hipotez 5: Araştırmaya katılan öğrencilerin çizgi film tutumları ve Pepee 

çizgi filmine yönelik tutumları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. 

            Hipotez 6: Araştırmaya katılan öğrencilerin çizgi film tutumları ve 2d-3d 

farkını algılama düzeylerine yönelik tutumları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. 

            Hipotez 7: Araştırmaya katılan öğrencilerin Pepee çizgi filmine yönelik 

tutumları ve 2d-3d farkını algılama düzeylerine yönelik tutumları arasında kuvvetli 

bir ilişki vardır.  
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            3. 3. Evren ve Örneklem 

            Araştırmanın evrenini, 2013-2014 bahar yarıyılında eğitim vermekte olan 

okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının;  anasınıfı, birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır.  

            Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ili Yakutiye ilçesinde, 2013- 2014 

bahar yarıyılında eğitim vermekte olan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları 

arasından tesadüfî olarak seçilen, İMKB İnönü İlköğretim Okulu; anasınıfı, birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarının birer şubeleri oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemini 35’i anasınıfı, 27’si birinci sınıf, 24’ü ikinci sınıf, 34’ü üçüncü sınıf ve 

30’u dördüncü sınıf olmak üzere toplam 150 öğrenci oluşturmuştur. Şubelerin sınıf 

mevcutları eşit olamayacağından çalışma için birbirlerine yakın mevcutlu sınıflar 

tercih edilmiştir.  

            Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulamaya konan 4+4+4 eğitim 

sistemi için değiştirilen okula başlama yaşına uygun olarak düzenlenen yaş aralıkları 

kullanılmıştır. Uzmanlarca belirlenen yaş grupları çalışmaya, anasınıfı, birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların dâhil edilmesini sağlamıştır. Görüşme formu 

uygulanan çalışmada 0-48 aylık çocukların bilinçli cevaplar veremeyeceği, 11 yaş 

sonrası çocukların ise “Pepee” adlı çizgi film karakterini sıkıcı bulacakları ve her iki 

grubunda çalışmaya dikkatleri çekilemeyeceğine uzmanlarla görüşmeler sonrasında 

karar verilmiştir. Çalışmanın doğru ilerlemesi amacıyla yaş grupları 48 ay ve 11 yaş 

arasında belirlenmiştir. 

            Çocukların animasyon tekniklerine yönelik algılarının ölçüldüğü çalışmada 

kullanılan “Pepee” adlı çizgi film karakteri tesadüfî olarak seçilmemiştir. “Pepee” 

Türkiye’de belli yaş grubu için özel olarak tasarlanmış, milli duyguları işleyen ve bir 

fenomen haline gelen Türk çizgi film karakteridir. Tüm bu özelliklerinin yanında 3 

boyutlu olarak hazırlanması bu karakterin seçiminde etkili olmuştur.  

            Pepee  ilk yapım yıllarında 3-6 yaş grubuna hitap etmekteydi. 2008 yılından 

beri yayınlanan Pepee, yapımcıları tarafından izleyicisiyle beraber büyütülmüştür. 

Artık 6 yaş sonrasına da hitap eden çizgi film, araştırmamızda belirlenmiş yaş 

grupları arasında en fazla kaç yaşa kadar dikkat çekebildiği de yan bulgularda 

açıklanmıştır.   
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            3. 4. Veri Toplama Araçları  

            Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilere ait demografik bilgilerin 

toplanması amacıyla “Demografik Bilgiler Anketi” kullanılmıştır (bkz. Ek-1).  Söz 

konusu anket alt problemleri açıklayıcı nitelikte ve 9 sorudan oluşmaktadır. Anketin 

oluşturulma sürecinde kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. (Konya Necmettin Erbakan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin uzman 

görüşleri ile hareket edilmiştir). Öncelikle belirlenmesi gereken bilgilerin, doğru 

alınabilmesi için anket formu veliler tarafından doldurulmuştur. 

            Öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algılarının ölçüldüğü çalışmada,  

televizyonda yayınlanan çizgi filmlerin oluşturulmasında sıkça tercih edilen 

animasyon tekniklerinden, çizgisel model (2D) ve 3 boyutlu (3D) model 

kullanılmıştır. Öncelikle sınıf içi çalışmanın yapıldığı uygulamada, öğrencilere 

öğretmenleri gözetiminde, sınıf içi araçları kullanarak, slayt izletilmiştir (bkz. Ek-2). 

Pepee’nin yayınlanmış bölümlerinden 25 kare fotoğraf alınarak oluşturulan slayt 

üzerine, daha önce hazırlanan hikaye formları okunmuştur. Uzmanlarla birlikte okul 

öncesi ve ilkokul çağı çocukları için iki ayrı hikâye formu hazırlanmıştır. Bu 

formlarda yaş gruplarının algılamasına yönelik kelimeler özenle seçilmiştir (bkz. Ek-

3, Ek-4). Hazırlanan slayt görselleri arasına Pepee karakterinin 2D ile çizilmiş 

modeli de hikayeye uygun şekilde yerleştirilmiştir. Orijinal hali 3D olan karakterin 

2D çizimi özel olarak tasarlanmıştır.   

            Araştırmada nicel verilerin toplanabilmesi için “Animasyon Tekniklerine 

Yönelik Algılar Anketi” kullanılmıştır (bkz. Ek-5). Anketin oluşturulma sürecinde 

kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

(Konya Necmettin Erbakan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Atatürk 

Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin uzman görüşleri 

ile hareket edilmiştir). Söz konusu anket likert ölçek tipi ile tasarlanmıştır. 3 

bölümden oluşan anketin ilk bölümünü çocukların çizgi film tutumları, ikinci 

bölümünü Pepee çizgi filmine yönelik tutumları, üçüncü bölümünü ise çizgi 

animasyon ve 3D animasyon türleri algısını (görsellerdeki farkı algılama) 

değerlendiren ölçekler oluşturmaktadır. Ankette yer alan bazı ifadeler çocukların 

verdiği cevapların tutarlılığını ölçmek için birbirini tekrarlar nitelikte 
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oluşturulmuştur.  Hikâye içinde 2D ve 3D görselleri ile sunulan Pepee karakterinin 

aynı görselleri iki ayrı foto blok’a basılarak, çocuklara algı anketi uygulamasında 

tekrar hatırlatılması amacıyla kullanılmıştır (bkz. Ek-6). 

            Anasınıfında öğrencilere toplu şekilde izletilen slayt sonrası çocukların 

birbirlerinden etkilenmeyecekleri şekilde (sınıf içinde yeni bir ortam oluşturularak) 

algı anketi tek tek uygulanmıştır. Aynı uygulama birinci sınıf öğrencilerine de 

yapılmıştır. Algı anketi soruları anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin tek başlarına 

okuyup cevaplamalarında yaşanacak zaman sorununu önleyebilmek için, araştırmacı 

tarafından eğlenceli bir ortamda ve onların anlayabileceği kelimelerle sorulmuş, 

alınan cevaplar yine araştırmacı tarafından işaretlenmiştir. İkinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin okunanı anlama ve anladığını uygulayabilme yetileri, 

kısıtlı olan zaman lehine kullanılabilmiştir. Bu sınıflarda algı anket formunun işaret 

tarzı tahtada örnek olarak çizilip gösterilmiş, yapılması gereken net bir şekilde 

anlaşıldıktan sonra uygulamaya geçilmiştir. Sınıf öğretmenleri ve araştırmacı 

gözetiminde, araştırmacı tarafından tek tek ve yüksek sesle okunan sorular, çocuklar 

tarafından işaretlenmiştir. Çocuklar işaretlemelerini birbirlerine müdahale etmeden 

tamamlamıştır.  

            Asıl uygulama yapılmadan bir hafta önce, aynı okulun anasınıfı, birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarının diğer şubelerinden öğretmenler tarafından 

rastgele seçilen öğrencilere, (5’er kişi) pilot uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama 

sonrasında demografik bilgiler anketinde gereksiz görülen bazı sorular iptal edilmiş, 

animasyon tekniklerine yönelik algı anketinde ise bazı soruların çocukta anlam 

karmaşası yarattığı gerekçesiyle iptali uygun görülmüştür. Hazırlanan hikâye 

formlarının ise çocuklar tarafından algılanabildiği gözlemlenmiş ve formlar üstünde 

hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan pilot uygulamada çocukların dikkatlerini 

nelerin dağıttığı gözlemlenmiş ve yapılacak asıl uygulama için gerekli tedbirler 

alınmıştır.  
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            3. 5. Verilerin Analizi         

            Öğrencilerin 3 boyutlu ya da çizgisel modele göre hazırlanmış olan 

karakterlerden hangisini tercih ettikleri temel sorusuna verdikleri cevaplar, daha önce 

ailelere uygulanan demografik bilgiler formu ile birlikte bilgisayar ortamına 

aktarılarak,  aralarındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

            Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 13.0 paket programı kullanılarak elde 

edilmiştir. Sürekli değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, 

medyan, minimum ve maksimum değerleriyle, kategorik değişkenler ise frekans ve 

yüzde ile gösterilmiştir. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin üç ve daha fazla 

grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi, iki grup karşılaştırmalarında Mann 

Whitney U testi, sürekli değişkenler arası ilişkiler Spearman Korelasyon testi ile 

incelenmiştir. Tüm istatistiksel karşılaştırmalarda p değeri 0,005’in altındaki değerler 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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            3. 6. Demografik Bilgiler Anket Formu İncelemesi 

            İMKB İnönü İlköğretim Okulu anasınıfı, 1’inci sınıf, 2’inci sınıf, 3’üncü sınıf 

ve 4’üncü sınıf öğrenci velilerine yönelik uygulanan “Demografik Bilgiler Anket” 

formu incelemesi 

 

            Tablo-1: Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sınıflara göre dağılım 

oranları     

 

      Sınıf 

 N   % 

Okul öncesi 35 23,3 

1.sınıf 27 18,0 

2.sınıf 24 16,0 

3.sınıf 34 22,7 

4.sınıf 30 20,0 

                    

            Tablo-1’de görüldüğü gibi çalışma grubunda yer alan öğrencilerin araştırma 

kapsamına alınan sınıflara göre dağılım oranlarının toplamda 150 öğrenci içerisinde  

%23,3 ‘ünü okul öncesi, %18,0’ini birinci sınıf, %16,0’sını ikinci sınıf, %22,7’sini 

üçüncü sınıf, %20,0’sini dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Rastgele seçilen 

sınıfların mevcudu birbiriyle eşit olmadığı halde dağılımın dengeli olduğu 

söylenebilir. Oluşturulan tablodan da anlaşılacağı gibi sınıf mevcutları birbirine 

yakın orandadır.   

 

            SORU 1) Çocuğun Cinsiyeti  

 

            Tablo-2: Anket formunda yer alan “Cinsiyet” sorusuna verilen cevaplar 

 

Cinsiyet 

 N   % 

Erkek 81 54,0 

Kız 69 46,0 
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             Tablo-2’de görüldüğü gibi çalışma grubuna dâhil edilen toplam 150 

öğrencinin %54,0’ü erkek, %46,0’sı ise kız öğrencilerden oluşmuştur. Elde edilen 

verilerden anlaşılabileceği gibi sınıfların toplam mevcudunda erkek öğrenci sayısının 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

            SORU 2) Çocuğun Yaşı 

            Tablo-3: Anket formunda yer alan “Yaş” sorusuna verilen cevaplar 

 

Yaş 

 N   % 

48-66 ay 3 2,0 

66-68 ay 8 5,3 

68-72 ay 9 6,0 

6-7 yaş 30 20,0 

7-8 yaş 24 16,0 

8-9 yaş 51 34,0 

9-10 yaş 21 14,0 

10-11 yaş 4 2,7 

         

            Tablo-3’de görüldüğü gibi çalışma grubuna dâhil edilen toplam 150 

öğrencinin %2,0’si ailenin isteğine bağlı olarak eğitime başlatabildiği 48-66 ay arası 

öğrenciyi, %5,3’ü eğitime zorunlu başlatma yaşı olan 66-68 ay arası öğrenciyi temsil 

etmektedir. Araştırma için rastgele seçilen sınıflardaki öğrenciler arasında yaş 

gruplamalarına göre en fazla payı %34,0 ile 8-9 yaş grubu öğrenciler oluşturmuştur.  
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            SORU 3) Anne-Babanın Birliktelik Durumu 

 

            Tablo-4: Anket formunda yer alan “Anne – Baba birliktelik durumu” 

sorusuna verilen cevaplar 

 

 

Birliktelik 

 N   % 

Evli 148 98,7 

Boşanmış 2 1,3 

           

            Tablo-4’te görüldüğü gibi çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 

%98,7’sinin anne ve babası birlikteyken, %1,3 gibi düşük oranı oluşturan 

öğrencilerin anne ve babasının ise boşandığı görülmektedir. Anket formunda yer alan 

“Ayrı Yaşıyor” seçeneği ise hiçbir veli tarafından işaretlenmediği için analiz 

sonuçlarına yansıtılmamıştır.  

 

            SORU 4) Çocuğunuzun Odasında Televizyon Bulunuyor mu?  

 

            Tablo-5: Anket formunda yer alan “Çocuğunuzun odasında TV 

bulunuyor mu?” sorusuna verilen cevaplar   

 

Çocuk Odasında TV 

Bulunma Durumu 

 N   % 

Evet 11 7,3 

 Hayır 139 92,7 

       

            Tablo-5’te verildiği gibi çalışma grubunda yer alan öğrencilerin %92,7’sinin 

odasında TV bulunmadığı, %7,3 oranında öğrencinin ise odasında TV bulunduğu 

aileler tarafından belirtilen bilgilerin analizi sonucunda görülmektedir.   

            Bu sonuca göre çocuk odasında TV bulundurmamanın yüksek oranda tercih 

edildiği anlaşılmaktadır.  
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SORU 5) Çocuğunuzun Günlük Tahmini Çizgi Film İzleme Süresi 

 

            Tablo-6: Anket formunda yer alan “Çocuğunuzun günlük tahmini çizgi 

film izleme süresi” sorusuna verilen cevaplar 

 

Günlük Çizgi Film İzleme 

Süresi 

 

 

 N   % 

Hiç 3 2 

1saatten az 41 27,4 

1-2 saat 40 26,7 

2-4 saat  27 18,0 

4 saat+ 7 4,7 

Değişiyor 29 19,3 

Haftada 1-2 saat 2 1,3 

Hafta sonu 1-2 saat 1 0,7 

             

            Tablo-6’da görüldüğü gibi çocukların günlük tahmini çizgi film izleme 

süreleri aileler tarafından %2 hiç, %27,4 1 saatten az, %26,7 1-2 saat, %18,0 2-4 

saat, %4,7 4 saat ve üstü olarak belirtilmiştir. %19,3’ü bu sürenin değişmekte 

olduğunu söylerken, %1,3’ü haftada 1-2 saat ve %0,7 sadece hafta sonu izlediklerini 

belirtmiştir.  

            Buna göre çocukların günlük tahmini çizgi film izleme süreleri aileleri 

tarafından verilen cevaplarla en fazla %27,4 ve %26,7 yakın değerleriyle 1 saatten az 

ve 1-2 saat olduğu görülmektedir. Verilen diğer cevaplara göre haftanın sadece 

belirli günlerinde çizgi film izlemeyi tercih eden öğrencilerin sayısının oldukça az 

olduğu, günlük 4 saat ve üzerinde izlenme sayısının da yine az bir oranda kaldığı 

görülmektedir.  

            Bu sonuçlara göre öğrencilerin çoğunun her gün en az 1 saate yakın çizgi film 

izledikleri, izleme sürelerinin 4 saat ve üzerine çıkmadığı anlaşılmaktadır.  
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SORU 6) Çocuğunuz çizgi film izlerken ona eşlik ediyor musunuz? 

 

            Tablo-7: Anket formunda yer alan “Çocuğunuz çizgi film izlerken ona 

eşlik ediyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar 

 

Çocuk Çizgi Film İzlerken 

Eşlik Etme 

 N   % 

Evet 22 14,7 

Hayır 35 23,3 

Bazen 93 62,0 

         

            Tablo-7’de görüldüğü gibi çocukların çizgi film izlemelerine eşlik eden 

aileler %14,7 ile düşük bir oranda kalırken, bazen eşlik edenler %62,0 ile en yüksek 

orandadır. Çocukların çizgi film izlemelerine hiç eşlik etmeyen ailelerin oranı ise 

%23,3’tür. 

            Buna göre çocuklarına çizgi film izlemelerinde eşlik etmeyen ailelerin eşlik 

eden ailelerden daha yüksek oranda olduğu görülmektedir.  Bazen eşlik etme 

durumunun ise verilen her iki cevabın toplamının neredeyse iki katına yakın 

olduğunu görebilmekteyiz.   
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            SORU 6 içerisinde değerlendirilen diğer sorular: 

            a) Çocuğunuzun çizgi film izlemesine eşlik ederken müdahale ediyor 

musunuz? 

 

            Tablo-8: Anket formunda yer alan 6. Soru içerisinde değerlendirilen 

“Çocuğunuzun çizgi film izlemesine eşlik ederken müdahale ediyor musunuz?” 

sorusuna verilen cevaplar 

 

Çocukla Çizgi Film 

İzlerken Müdahale Etme 

 N   % 

Evet 35 23,3 

Hayır 52 34,7 

Bazen 63 42,0 

            

            Tablo-8’de de görüldüğü gibi çocuklarıyla birlikte çizgi film izlemeyi tercih 

eden ve birlikte çizgi film izlemeyi bazen tercih eden ailelerin %23,3’ünün 

çocuklarına müdahalede bulunduğu görülmektedir. Çocuklarıyla birlikte çizgi film 

izlemeyi tercih eden ve bazen tercih edenlerin %34,7 oranı ile müdahalede 

bulunmadığı görülebilmektedir. Bu değerlerin yanında çocuklarıyla birlikte çizgi 

film izlemeyi tercih eden ve bazen tercih edenlerin %42,0 oranı ile bazen de 

müdahalede bulundukları görülmektedir.  

            Bu durumda, çocukları çizgi film izlerken eşlik eden ailelerin müdahalede 

bulunma oranlarının daha az olduğu görülmektedir. Bu konuda çocuklarını 

yönlendirmek istemeyen ailelerin oranı daha fazladır.  
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      b) Müdahale sırasında nasıl yönlendirmeler yapıyorsunuz?  

 

      Tablo-9: Anket formu içerisinde yer alan 6. Soru içerisinde değerlendirilen 

“Müdahale sırasında nasıl yönlendirmeler yapıyorsunuz?” açık uçlu soruya 

verilen cevaplar 

 

 N % 

Boş 52 34,7 

Uyarırım 16 10,7 

TV’yi Kapatırım 10 6,7 

Şiddet Varsa İzletmem 23 15,3 

Oyuncaklarıyla Oynamasını 

Söylerim 

3 2,0 

Müdahale Yok 7 4,7 

Beraber Sorgularız 27 18,0 

Tekrarları İzletmem 1 0,7 

Eğiticiyse İzletirim 6 4,0 

Ders Çalışması İçin 

Uyarırım 

2 1,3 

Belli Kanalları İzletirim 

(TRT Çocuk) 

3 2,0 

 

            Tablo-13’de verildiği gibi ailelerin %34,7’sinin müdahale sırasında nasıl 

yönlendirme yapıyorsunuz sorusunu boş bıraktıkları görülmektedir. Çocuklarının 

uzun zaman TV başında kaldıklarını gören ailelerin %10,7’sinin çocuklarına uyarıda 

bulundukları görülebilmektedir. %6,7’lik kısmın televizyonu kapatma veya kanalı 

değiştirmeyi tercih ettikleri görülmekte. Şiddet içerikli çizgi filmlerin izletilmediğini 

belirtenlerin oranı ise %15,3, çocuğu ekran başında fazla kaldığında biraz da 

oyuncaklarıyla oynaması gerektiğini söyleyen ailelerin oranı %2,0, hiçbir 

müdahalede bulunmayanların oranı ise %4,7’dir. Çizgi film izlerken çocuklarına 



                                                                                                                                 

61 
 

                                                                                                                                                
 
 

eşlik eden ailelerin %18,0’i çizgi film içerisindeki olumlu olumsuz davranışları 

beraber sorguladıkları görülmektedir.  

            Aileler tarafından farklı kelimelerle anlatılan aynı düşünceler analiz sırasında 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre çizgi film içerisindeki olumsuz 

davranışları çocuklarıyla beraber sorguladıklarını söyleyen ailelerin, olağanüstü 

şeylerin ise hayal ürünü olduğunu çocuklarına anlattıkları belirtilebilir.  

            Çizgi filmlerin tekrarlarını izletmediğini belirten tek ailenin bu oran 

içerisindeki payının %0,7 olduğu görülmektedir. Çizgi filmlerin çocukları için eğitici 

olduklarını ve onlara bir şeyler katabileceğini düşünen ve bu yüzden çocuklarının 

çizgi film izlemelerine müsaade eden ailelerin oranı ise %4,0’dır. TV başında uzun 

süre kaldığında çocuğunu ders çalışması için uyardığını belirten aileler %1,3 

oranında, çocuklarının belirli kanallardaki çizgi filmleri izlemelerini tercih eden 

ailelerin oranı ise %2,0’dır. Çocuklarının belirli kanallardaki çizgi filmleri 

izlemelerini uygun bulan ailelerin kanal tercihini ise TRT Çocuk olarak ifade ettikleri 

belirtilmelidir. “Müdahale sırasında yapılan yönlendirmelerin” cevaplandırıldığı 

soruda herhangi bir yanıt alınamayan ailelerin oranının, yapılan yüzdelik dağılım 

içinde en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bu oranı takip eden “beraber 

sorgularız”  ve “şiddet varsa izletmem” ifadeleri ailelerin belli bir kısmının bu 

konuda çocuklarına karşı bilinçli ve tedbirli davrandıklarını göstermektedir.  
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            SORU 7) Çocuğunuz çizgi filmi hangisinden izlemeyi tercih ediyor? 

(Genel olarak düşünerek birini işaretleyiniz) 

            Tablo-10: Anket formu içerisinde yer alan “Çocuğunuz çizgi filmi 

hangisinden izlemeyi tercih ediyor?” sorusuna verilen cevaplar 

 

Çocuğunuz Çizgi Filmi 

hangisinden izlemeyi tercih 

ediyor? 

 N   % 

Çocuk yayını yapan tematik 

kanallar 

103 69,1 

Kanalların çizgi film 

kuşakları 

46 30,9 

            

            Aileler gözlemleriyle vardıkları sonuçlara göre %69,1 ile çocukların tematik 

kanallardan çizgi filmleri izlediklerini belirtmişlerdir. Çocuklarının kanalların çizgi 

film kuşaklarından çizgi filmleri izlediklerini belirten ailelerin oranı ise %30,9’dur.  

            Buna göre çocukların büyük bir kısmının sadece çizgi film yayınlayan 

tematik kanallardan çizgi film izlemeyi tercih ettiği sonucuna ulaşılabilmektedir.  
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            SORU 8) Çocuğunuza çizgi film izletme amacınız (Genel olarak 

düşünerek birini işaretleyiniz) 

 

            Tablo-11:  Anket formu içerisinde yer alan “Çocuğunuza çizgi film 

izletme amacınız?” sorusuna verilen cevaplar 

 

Çocuğunuza Çizgi Film 

İzletme Amacınız? 

 N   % 

Bilgilendirici olduğu için 55 36,7 

Eğlendirici olduğu için 65 43,3 

Israr ettiği için 23 15,3 

Oyalanmasını istediğim için 7 4,7 

                   

            Tablo-11’de görüldüğü gibi ailelerin çocuklarına çizgi film izletme amaçları 

%43,3 oranı ile eğlendirici olduğu içindir. Bunu %36,7 ile bilgilendirici olduğu için 

diyenler takip etmektedir. Çocuklarının çizgi film izleme ısrarlarına dayanamayan ve 

bu yüzden çocuklarının çizgi film izlemelerine müsaade ettiklerini belirten ailelerin 

oranı ise %15,3’tür. Çocuklarının sadece oyalanmasını istediklerini belirten ve bu 

yüzden onların çizgi film izlemelerini isteyen ailelerin oranının ise %4,7 olduğu 

görülmektedir.  

            Bu verilere göre öğrencilerin çoğunun sadece eğlendiği için çizgi film 

izlemelerine izin veren aileleri ve onu takip eden oranda bilgilendirici olduğu için 

çocuklarının çizgi film izlemelerine izin veren ailelerin de olduğu görülebilmektedir.  

Çocukların kendilerine engel olmadan sadece oyalanabilmeleri için çizgi film 

izlemelerine izin veren ailelerin bu yüzde içinde düşük oranda kaldıkları söylenebilir.  
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            SORU 9) Çocuğunuzun izlemeyi sevdiği çizgi filmin ismini/isimlerini 

yazınız. 

 

            Tablo-12: Anket formu içerisinde yer alan “Çocuğunuzun izlemeyi 

sevdiği çizgi filmin ismini/isimlerini yazınız” açık uçlu sorusuna verilen cevaplar 

 

 N % 

Futbol İle İlgili Olanlar 4 2,1 

Pepee 32 16,5 

Köstebekgiller 25 12,9 

Scooby doo 12 6,2 

Arı Maya 9 4,6 

Nane limon 5 2,6 

Keloğlan 22 11,3 

Niloya 5 2,6 

Caillou 13 6,7 

Örümcek Adam 6 3,3 

Hepsi 3 1,5 

Heyecan Verici Olanlar 1 0,5 

Şirinler 6 3,1 

Barbie 5 2,6 

Boş 4 2,1 

Prenses Sofya 1 0,5 

Tom ve Jerry 3 1,5 

Sünger Bob 2 1,0 

Benten 4 2,1 

Öcük ile Böcük 2 1,0 

Canım Kardeşim 8 4,1 

Çilek Kız 4 2,0 

Alvin ve Sincaplar 1 0,5 
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Mine ve Müge 1 0,5 

Gençlik Dizileri 1 0,5 

Fineas ve Förb 1 0,5 

Tsubasa 6 3,1 

Ninja Kaplumbağalar 2 1,0 

Arka Bahçede Bilim 2 1,0 

Adventure Time 4 2,1 

                        

            Tablo-12’de sınıflandırılan çizgi filmlerin içerisinde ailelerin verdikleri 

cevaplara göre çocukların %16,5 oranı ile Pepee adlı çizgi filmi daha çok izledikleri 

sonucuna ulaşılabilir.  Pepee’yi %12,9 oranı ile Köstebekgiller, %11,3 ile Keloğlan 

çizgi filminin takip ettiği görülmektedir.  

            Buna göre Çocukların çoğunun TRT Çocuk Kanalında yayınlanan çizgi 

filmleri izlemeyi tercih ettiği sonucuna ulaşılabilir. Aynı zamanda çocukların en çok 

izlemeyi tercih ettikleri bu çizgi filmlerin 3D yöntemi ile hazırlandığı da 

belirtilebilir.  
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            3. 7. Demografik Bilgiler Anket Formu ve Animasyon Tekniklerine 

Yönelik Algı Formu Arasındaki İstatistiksel İlişki  

 

             Tablo-13: Cinsiyet ve bölümler arası istatistiksel ilişki 

 

 Erkek Kız P 

Bölüm-1 36,57 ± 4,98 

36 (24-47) 

36,16 ± 4,66 

36 (26-45) 
0,607 

Bölüm-2 23,31 ± 7,62 

24 (12-36) 

25,46 ± 7,09 

27 (12-36) 
0,077 

Bölüm-3 18,04 ± 2,03 

18 (13-22) 

18,33 ± 2,19 

18 (14-24) 
0,365 

 

            Tablo-13’de görüldüğü gibi kızlarla erkekler arasında: 

Bölüm-1 puanları (çizgi film tutumları) bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık yok (p=0,607). Ölçüm değerinin 0,05 olarak kabul edildiği analizde çizgi 

film tutumlarının ölçüldüğü 1’inci bölüm için cinsiyetler arasında bulunan değer 

p=0,607 olduğundan anlamlı farklılık görülmemiştir. (Mann Whitney U testi ile 

sınanmıştır).  

            Bu verilere göre erkek ve kız çocuklarının çizgi filmlere yönelik düşünceleri 

birbirinden farklı değildir. Erkek ve kız öğrenciler Bölüm-1’de ölçülen çizgi film 

tutumları için benzer cevaplar vermişlerdir. Farklı cinsiyetlerdeki öğrencilerin çizgi 

filmleri sevme ve izleme açısından benzer düşüncelere sahip oldukları 

görülmektedir.  

Bölüm-2 puanları (Pepee çizgi filmine yönelik tutumları) bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık yok (p=0,077). Pepee çizgi filmine yönelik tutumların 

ölçüldüğü 2’inci bölüm için cinsiyetler arasında bulunan değer p=0,077 olduğundan 

anlamlı farklılık görülmemiştir.  

            Bu verilere göre erkek ve kız çocuklarının Pepee çizgi filmini tanıma ve 

sevme düşünceleri birbirlerinden farklı değildir. Farklı cinsiyetlerdeki öğrencilerin 

Pepee çizgi filmine yönelik benzer düşüncelere sahip oldukları görülmektedir.  
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Bölüm-3 puanları (görsellerdeki farkı algılama)  bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık yok (p=0,365). Görsellerdeki farkı algılayıp algılayamama 

tutumlarının ölçüldüğü 3’üncü bölüm için cinsiyetler arasında bulunan değer 

p=0,365 olduğundan anlamlı farklılık görülmemiştir.  

            Bu verilere göre erkek ve kız çocuklarının izletilen slaytta 2D ve 3D ile 

hazırlanmış Pepee karakterine ait görseller arasındaki farkı algılayabilmeleri, 

birbirlerinden farklı olmamıştır.  

 

            Tablo-14: Yaş ile ölçekler arası istatistiksel ilişki 

 

 Bölüm-1 Bölüm-2 

Yaş r= -0,489 

p<0,001 

r= -0,615 

p<0,001 

 

            Tablo-14’de görüldüğü gibi yaş ile: 

Bölüm-1 arasında negatif yönlü orta şiddete bir ilişki var. Yani yaş arttıkça bölüm-1 

puanı (yani çizgi filmi sevme) düşüyor (p<0,001 ; r= -0,489). (Spearman korelasyon 

testi ile sınanmıştır). 

            Buna göre araştırmaya katılan 48 ay – 11 yaş arası çocukların yaşları arttıkça 

çizgi filmleri sevme oranlarının düştüğü görülmektedir. Çizgi filmler küçük yaşlarda 

çocuklar üzerinde etkisini korurken yaşları büyüdükçe tercih edilebilirlikleri de 

düşmektedir.  

Bölüm-2 arasında negatif yönlü orta şiddete bir ilişki var. Yani yaş arttıkça bölüm-2 

puanı (yani Pepee’yi tanıma ve sevme) düşüyor (p<0,001 ; r= -0,615). 

            Buna göre araştırmaya katılan 48 ay – 11 yaş arası çocukların yaşları arttıkça 

Pepee çizgi filmini tanıma ve sevme oranlarının düştüğü görülmektedir. Pepee çizgi 

filminin belli yaş kitlesindeki çocukların ilgisini çektiği, yaş büyüdükçe çocukların 

ilgisini kaybettiği görülmektedir.  
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Bölümler arası ilişkiyi incelediğimizde; 

             Tablo-15: Yaş ile ölçekler arası istatistiksel ilişkide bölümler arası 

karşılaştırma 

  Bölüm-2 

Bölüm-1 R= 0,464 

P<0,001 

 

            Bölüm-1 ile bölüm-2 arasında pozitif yönlü orta şiddete bir ilişki var. Yani 

bölüm-1 puanı (yani çizgi filmi sevme) arttıkça bölüm-2 puanı (yani pepee’yi tanıma 

ve sevme) artıyor (p<0,001 ; r= 0,464). (Spearman korelasyon testi ile sınanmıştır).  

 

            Bu durumda çizgi filmleri seven çocukların Pepee çizgi filmini tanıyıp sevme 

oranlarının da yüksek olduğu görülmektedir. Çizgi film izleyen çocukların izledikleri 

çizgi filmler içerisinde Pepee’ye de yer verdikleri anlaşılabilir. 

 

            Tablo-16: Yaş ile bölüm-3 arasında istatistiksel ilişki 

 

 48-72ay 6-7yaş 7-8yaş 8-11yaş P 

Bölüm-3 
18,95±2,50 

18(14-24) 

18,40±2,70 

18(13-24) 

18,75±1,67 

19(15-22) 

17,70±1,74 

18(13-21) 
0,058 

 

            Yaş grupları arasında bölüm-3 puanları bakımından fark yok (p=0,058). Aynı 

puanı almıştır. (Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır). Bu veriye göre araştırmaya 

katılan farklı yaş gruplarındaki çocukların izletilen slaytta 2D ve 3D ile hazırlanmış 

Pepee karakterine ait görseller arasındaki farkı algılayabilmeleri, birbirlerinden farklı 

olmamıştır. (9-10 ve 10-11 yaş gruplarına dâhil olan çocuklar sayıca az 

olduklarından istatistiksel olarak tanımlanamamış ve bu yaş gruplarındaki çocuklar 

8-9 yaş grubuna dâhil edilmiştir).  
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Tablo-17: Çocuğun odasında TV bulunma durumu ve ölçekler arası istatistiksel 

ilişki 

 

 Çocuk odasında TV 

Bulunma 

 

 Evet 

(n=11) 

Hayır 

(n=139) 

P 

Bölüm-1 36,55 ± 5,56 

37 (24-46) 

36,37 ± 4,78 

36 (24-47) 
0,723 

Bölüm-2 25,91 ± 6,92 

25 (14-35) 

24,17 ± 7,48 

25 (12-36) 
0,464 

Bölüm-3 16,73 ± 1,49 

17 (14-19) 

18,29 ± 2,11 

18 (13-24) 
0,011* 

  

 

            Tablo-17’de görüldüğü gibi odasında TV olan ve olmayan çocuklar arasında: 

Bölüm-1 puanları (çizgi film tutumları) bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık yok (p=0,723). (Mann Whitney U testi ile sınanmıştır). Çizgi film 

tutumlarının ölçüldüğü 1’inci bölüm için, çocuk odasında TV bulunup-bulunmama 

durumuna göre elde edilen değer p=0,723 olduğundan anlamlı farklılık 

görülmemiştir. 

            Bu durumda odalarında TV bulunan ve bulunmayan öğrenciler arasında çizgi 

film izleme tutumlarının farklı olmadığı görülmektedir. 

 

Bölüm-2 puanları (Pepee çizgi filmine yönelik) bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık yok (p=0,464). Pepee çizgi filmine yönelik tutumların ölçüldüğü 

2’inci bölüm için, çocuk odasında TV bulunup-bulunmama durumuna göre elde 

edilen değer p=0,464 olduğundan anlamlı farklılık görülmemiştir.  

  

            Bu durumda odalarında TV bulunan ve bulunmayan öğrenciler arasında 

Pepee çizgi filmini tanıma ve sevme tutumlarının farklı olmadığı görülmektedir. 
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Bölüm-3 puanları (görsellerdeki farkı algılama)  bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık var (p=0,011*). Görseller arasındaki farkın algılanıp 

algılanamadığının ölçüldüğü 3’üncü bölüm için, çocuk odasında TV bulunup-

bulunmama durumuna göre elde edilen değer p=0,011 olduğundan anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür. 

            Bu durumda öğrencilerin 2D ve 3D ile hazırlanan görseller arasındaki farkı 

algılamaya yönelik tutumlarının, odalarında TV bulunma durumlarına göre farklılık 

gösterdiği anlaşılmaktadır.      

       

Tablo-18: Günlük tahmini çizgi film izleme süresi ile ölçekler arası istatistiksel 

ilişki 

  

            * Hiç kategorisinde 3 kişi olduğundan değerlendirmeye alınamadı.  

 

 

 

 

 

 

 Hiç <1 saat 1-2 saat 2-4 saat 4saat + Değişiyor P 

Bölüm

-1 

 

- 

 

34,75±4,83 

34(24-45) 

 

36,15±3,96 

36(28-44) 

 

39,11±4,05 

38(34-47) 

 

39,43±3,95 

41(32-44) 

 

36,24±5,10 

36(24-46) 

0,002* 

Bölüm

-2 

 

- 

 

22,64±6,96 

23,5(12-35) 

 

22,85±6,94 

21(12-36) 

 

27,81±7,43 

30(12-36) 

 

29,86±4,85 

31(22-36) 

 

23,52±7,85 

25(12-35) 

0,007* 

Bölüm

-3 

 

- 

 

18,05±1,70 

18(14-22) 

 

18,08±2,63 

18(14-22) 

 

18,15±2,14 

18(14-22) 

 

18,14±0,90 

18(17-20) 

18,45±2,20 

18(16-24) 
0,998 
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            Tablo-18’de görüldüğü gibi günlük tahmini çizgi film izleme süresi grupları 

arasında bölüm-1 puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık var 

(p=0,002*). (Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır).  

            Ölçüm değerinin 0,05 olarak kabul edildiği analizde çizgi film tutumlarının 

ölçüldüğü 1’inci bölüm için, çocukların günlük tahmini çizgi film izleme sürelerine 

göre elde edilen değer p=0,002 olduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.  

            Çizgi film izleme süreleri artan çocukların çizgi film tutum puanları 

yükselmektedir. Yani çocukların çizgi film izleme sürelerinin artması ile çizgi film 

tutum puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

            Çocukların birbirinden farklı çizgi film izleme sürelerine göre 1. bölüme 

vermiş oldukları yanıtların benzer olmadığı görülmüş bu durumda; çocukların 

değişen çizgi film izleme sürelerinin çizgi film tutumları için belirleyici olduğu 

anlaşılmıştır. 

            Tablo-18’de görüldüğü gibi günlük tahmini çizgi film izleme süresi grupları 

arasında Bölüm-2 puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık var 

(p=0,007*). (Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır). 

            Pepee çizgi filmine yönelik tutumların ölçüldüğü 2’inci bölüm için, 

çocukların günlük tahmini çizgi film izleme sürelerine göre elde edilen değer 

p=0,007 olduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.  

            Çizgi film izleme süreleri artan çocukların Pepee çizgi filmine yönelik tutum 

puanları yükselmektedir. Yani çocukların çizgi film izleme sürelerinin artması ile 

Pepee çizgi filmine yönelik tutum puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

            Çocukların birbirinden farklı çizgi film izleme sürelerine göre 2. bölüme 

vermiş oldukları yanıtların benzer olmadığı görülmüş bu durumda; çocukların 

değişen çizgi film izleme sürelerinin Pepee çizgi filmine yönelik tutumları için 

belirleyici olduğu anlaşılmıştır.           

            Tablo-18’de görüldüğü gibi günlük tahmini çizgi film izleme süresi grupları 

arasında Bölüm-3 puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok 

(p=0,998). (Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır). 

            Görseller arasındaki farkın algılanıp algılanamadığının ölçüldüğü 3’üncü 

bölüm için, çocukların günlük tahmini çizgi film izleme sürelerine göre elde edilen 

değer p=0,998 olduğundan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.  
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            Çocukların çizgi film izleme süreleri birbirinden farklı olsa da 3. bölüme 

vermiş oldukları yanıtların benzer olduğu görülmüş bu durumda; çocukların değişen 

çizgi film izleme sürelerinin görseller arasındaki farkı algılamalarına yönelik 

tutumlarında belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

3. 8. Animasyon Tekniklerine Yönelik Algı Anket Formu Bölümler Arası İlişki 

 

            İMKB İnönü İlköğretim Okulu okul öncesi, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. 

sınıfların “Animasyon Tekniklerine Yönelik Algıların” değerlendirildiği anket formu 

incelemesi 

 

Tablo-19: Animasyon tekniklerine yönelik algı anketinde bölümler arası 

istatistiksel ilişki           

 Bölüm-1 Bölüm-2 Bölüm-3 

Bölüm-1 - 
R=0,464 

P=0,001 

r=0,211 

p=0,009 

Bölüm-2  - 
r=0,242 

p=0,003 

Bölüm-3   - 

           

            Bölüm-1 ile bölüm-2 arasında pozitif yönlü orta şiddette bir ilişki var 

(r=0,464; p= 0,001). (Spearman korelasyon testi ile sınanmıştır). 

            Buna göre çocukların çizgi film ilgilerinin ölçüm puanları arttıkça, Pepee 

çizgi filmine yönelik tutumlarının ölçüm puanları da artma eğilimi göstermektedir. 

Yani çocukların çizgi film izlemeleriyle Pepee çizgi filmini tanıma ve sevmeleri 

arasında pozitif yönlü orta şiddette bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. 

             

            Bölüm-1 ile bölüm-3 arasında pozitif yönlü zayıf şiddette bir ilişki var 

(r=0,211; p= 0,009). (Spearman korelasyon testi ile sınanmıştır). 

            Buna göre çocukların çizgi film ilgilerinin ölçüm puanları arttıkça, görseller 

arasındaki farkı algılamadaki ölçüm puanlarının artma eğiliminin zayıf olduğu 
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görülmektedir. Çocukların çizgi film tutumları ile görsellerdeki farkı algılamaya 

yönelik tutumları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. 

            Çocukların çizgi film ilgileri ile görseller arasındaki farkı algılamalarına 

yönelik tutumlarının pozitif yönlü olması birbirleri arasında neden-sonuç ilişkisi 

doğurmamaktadır. Her ikisinin de aynı yönde fakat zayıf değişim gösterdiği 

anlaşılmaktadır.    

            Bölüm-2 ile bölüm-3 arasında pozitif yönlü zayıf şiddette bir ilişki var 

(r=0,242; p= 0,003). (Spearman korelasyon testi ile sınanmıştır). 

            Buna göre çocukların Pepee çizgi filmine yönelik tutumlarının ölçüm 

puanları arttıkça, görseller arasındaki farkı algılamadaki ölçüm puanlarının artma 

eğiliminin zayıf olduğu görülmektedir. Yani Pepee çizgi filmini tanıyan ve seven 

çocukların, görseller arasındaki farkı algılayabilmesi arasında pozitif yönlü zayıf bir 

ilişki olduğu görülmektedir. 

            Çocukların Pepee çizgi filmine yönelik tutumları ile görseller arasındaki farkı 

algılamalarına yönelik tutumlarının pozitif yönlü olması birbirleri arasında neden-

sonuç ilişkisi doğurmamaktadır. Her ikisinin de aynı yönde fakat zayıf değişim 

gösterdiği anlaşılmaktadır.    

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

74 
 

                                                                                                                                                
 
 

            Sonuç ve Öneriler  

            Çalışmaya katılan toplam 150 çocuktan % 23,3’ü okul öncesi, %18’i birinci 

sınıf, %16’sı ikinci sınıf, % 22,7’si üçüncü sınıf, %20,0’si dördüncü sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Farklı sınıf düzeylerinden çalışmaya katılan 

öğrencilerin sınıf mevcutları birbiriyle eşit olmadığı halde dağılımın dengede olduğu 

görülmektedir.  

            Öncelikli bilgilerin elde edilebileceği “Demografik Bilgiler Anketi” 9 

sorudan oluşturulmuş, 2 alt soruyla birlikte toplam 11 soru aileler tarafından 

doldurulmuştur. Buna göre;   

            1- Cinsiyet farklılığına göre çalışmanın %54,0’ünü erkek, %46,0’sını ise kız 

öğrenciler oluşturmuştur. Elde edilen verilerden anlaşılabileceği gibi sınıfların 

toplam mevcudunda erkek öğrenci sayısının daha fazla olduğu görülmektedir.  

            2- Öğrencilerin %2,0’si ailenin isteğine bağlı olarak eğitime başlatabildiği 

48-66 ay arası öğrenciyi, %5,3’ü eğitime zorunlu başlatma yaşı olan 66-68 ay arası 

öğrenciyi temsil etmektedir. Araştırma için rastgele seçilen sınıflardaki öğrenciler 

arasında yaş gruplamalarına göre en fazla payı %34,0 ile 8-9 yaş grubu öğrenciler 

oluşturmuştur.  

            3- Öğrencilerin%98,7’sinin anne ve babası birlikteyken, %1,3 gibi düşük 

oranı oluşturan öğrencilerin anne ve babasının ise boşandığı görülmektedir.        

            4- Öğrencilerin %92,7’sinin odasında TV bulunmadığı, %7,3 oranında 

öğrencinin ise odasında TV bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre çocuk 

odasında TV bulundurmamanın yüksek oranda tercih edildiği anlaşılmaktadır.  

            5- Öğrencilerin günlük tahmini çizgi film izleme süreleri aileler tarafından 

%2 hiç, %27,4 1 saatten az, %26,7 1-2 saat, %18,0 2-4 saat, %4,7 4 saat ve üstü 

olarak belirtilmiştir. %19,3’ü bu sürenin değişmekte olduğunu söylerken, %1,3’ü 

haftada 1-2 saat ve %0,7 sadece hafta sonu izlediklerini belirtmiştir. Bu sonuçlara 

göre öğrencilerin çoğunun her gün en az 1 saate yakın çizgi film izledikleri, izleme 

sürelerinin 4 saat ve üzerine çıkmadığı anlaşılmaktadır. 

            6- Öğrencilerin çizgi film izlemelerine eşlik eden aileler %14,7 ile düşük bir 

oranda kalırken, bazen eşlik edenler %62,0 ile en yüksek orandadır. Çocukların çizgi 

film izlemelerine hiç eşlik etmeyen ailelerin oranı ise %23,3’tür. Buna göre 

çocuklarına çizgi film izlemelerinde eşlik etmeyen ailelerin eşlik eden ailelerden 
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daha yüksek oranda olduğu görülmektedir.  Bazen eşlik etme durumunun ise verilen 

her iki cevabın toplamının neredeyse iki katına yakın olduğunu görebilmekteyiz.   

            6-a: Çocuklarıyla birlikte çizgi film izlemeyi tercih eden ve birlikte çizgi film 

izlemeyi bazen tercih eden ailelerin %23,3’ünün çocuklarına müdahalede bulunduğu 

görülmektedir. Çocuklarıyla birlikte çizgi film izlemeyi tercih eden ve bazen tercih 

edenlerin %34,7 oranı ile müdahalede bulunmadığı görülebilmektedir. Bu değerlerin 

yanında çocuklarıyla birlikte çizgi film izlemeyi tercih eden ve bazen tercih edenlerin 

%42,0 oranı ile bazen de müdahalede bulundukları görülmektedir. Bu durumda, 

çocukları çizgi film izlerken eşlik eden ailelerin müdahalede bulunma oranlarının 

daha az olduğu görülmektedir. Bu konuda çocuklarını yönlendirmek istemeyen 

ailelerin oranı daha fazladır.  

            6-b: Ailelerin %34,7’sinin müdahale sırasında nasıl yönlendirme 

yapıyorsunuz sorusunu boş bıraktıkları görülmektedir. Çocuklarının uzun zaman TV 

başında kaldıklarını gören ailelerin %10,7’sinin çocuklarına uyarıda bulundukları 

görülebilmektedir. %6,7’lik kısmın televizyonu kapatma veya kanalı değiştirmeyi 

tercih ettikleri görülmekte. Şiddet içerikli çizgi filmlerin izletilmediğini belirtenlerin 

oranı ise %15,3, çocuğu ekran başında fazla kaldığında biraz da oyuncaklarıyla 

oynaması gerektiğini söyleyen ailelerin oranı %2,0, hiçbir müdahalede 

bulunmayanların oranı ise %4,7’dir. Çizgi film izlerken çocuklarına eşlik eden 

ailelerin %18,0’i çizgi film içerisindeki olumlu olumsuz davranışları beraber 

sorguladıkları görülmektedir. Aileler tarafından farklı kelimelerle anlatılan aynı 

düşünceler analiz sırasında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre çizgi film 

içerisindeki olumsuz davranışları çocuklarıyla beraber sorguladıklarını söyleyen 

ailelerin, olağanüstü şeylerin ise hayal ürünü olduğunu çocuklarına anlattıkları 

belirtilebilir. “Müdahale sırasında yapılan yönlendirmelerin” cevaplandırıldığı soruda 

herhangi bir yanıt alınamayan ailelerin oranının, yapılan yüzdelik dağılım içinde en 

yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bu oranı takip eden “beraber sorgularız”  

ve “şiddet varsa izletmem” ifadeleri ailelerin belli bir kısmının bu konuda 

çocuklarına karşı bilinçli ve tedbirli davrandıklarını göstermektedir. 

            7- Aileler gözlemleriyle vardıkları sonuçlara göre %69,1 ile çocukların 

tematik kanallardan çizgi filmleri izlediklerini belirtmişlerdir. Çocuklarının 

kanalların çizgi film kuşaklarından çizgi filmleri izlediklerini belirten ailelerin oranı 
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ise %30,9’dur. Buna göre çocukların büyük bir kısmının sadece çizgi film yayınlayan 

tematik kanallardan çizgi film izlemeyi tercih ettiği sonucuna ulaşılabilmektedir.      

            8- Ailelerin çocuklarına çizgi film izletme amaçları %43,3 oranı ile 

eğlendirici olduğu içindir. Bunu %36,7 ile bilgilendirici olduğu için diyenler takip 

etmektedir. Çocuklarının çizgi film izleme ısrarlarına dayanamayan ve bu yüzden 

çocuklarının çizgi film izlemelerine müsaade ettiklerini belirten ailelerin oranı ise 

%15,3’tür. Çocuklarının sadece oyalanmasını istediklerini belirten ve bu yüzden 

onların çizgi film izlemelerini isteyen ailelerin oranının ise %4,7 olduğu 

görülmektedir. Bu verilere göre öğrencilerin çoğunun sadece eğlendiği için çizgi film 

izlemelerine izin veren aileleri ve onu takip eden oranda bilgilendirici olduğu için 

çocuklarının çizgi film izlemelerine izin veren ailelerin de olduğu görülebilmektedir.  

Çocukların kendilerine engel olmadan sadece oyalanabilmeleri için çizgi film 

izlemelerine izin veren ailelerin bu yüzde içinde düşük oranda kaldıkları söylenebilir.  

            9- Çizgi filmlerin içerisinde ailelerin verdikleri cevaplara göre çocukların 

%16,5 oranı ile Pepee adlı çizgi filmi daha çok izledikleri sonucuna ulaşılabilir.  

Pepee’yi %12,9 oranı ile Köstebekgiller, %11,3 ile Keloğlan çizgi filminin takip 

ettiği görülmektedir. Buna göre Çocukların çoğunun TRT Çocuk Kanalında 

yayınlanan çizgi filmleri izlemeyi tercih ettiği sonucuna ulaşılabilir. Aynı zamanda 

çocukların en çok izlemeyi tercih ettikleri bu çizgi filmlerin 3D yöntemi ile 

hazırlandığı da belirtilebilir.  

            Yapılan istatistik analiz çalışmaları sonucunda araştırmaya katılan 

öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algılarının demografik değişkenlere göre 

farklılık oluşturabileceğini öngören bazı hipotezler kanıtlanmıştır. Buna göre;  

            Hipotez 2’de; öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algılarının (bölüm-

1 ve bölüm-2 için)  yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Araştırmaya katılan 48 ay – 11 yaş arası çocukların yaşları arttıkça (Bölüm-1) çizgi 

filmleri sevme oranlarının düştüğü görülmüştür. Çizgi filmler küçük yaşlarda 

çocuklar üzerinde etkisini korurken yaşları büyüdükçe tercih edilebilirlikleri de 

düşmüştür. Araştırmaya katılan 48 ay – 11 yaş arası çocukların yaşları arttıkça 

(Bölüm-2) Pepee çizgi filmini tanıma ve sevme oranlarının düştüğü görülmüştür. 

Pepee çizgi filminin belli yaş kitlesindeki çocukların ilgisini çektiği, yaş büyüdükçe 

çocukların ilgisini kaybettiği görülmüştür. 
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            Hipotez 3’de; öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algılarının (bölüm 

3 için) odalarında TV bulunma durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 

varılmıştır. Bu durumda öğrencilerin 2D ve 3D ile hazırlanan görseller arasındaki 

farkı algılamaya yönelik tutumlarının, odalarında TV bulunma ve bulunmama 

durumlarına göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır.          

            Hipotez 4’de; öğrencilerin animasyon tekniklerine yönelik algıları günlük 

tahmini çizgi film izleme sürelerine göre (bölüm-1 ve bölüm-2 için) anlamlı farklılık 

göstermiştir. Buna göre (Bölüm-1) çocukların çizgi filmleri sevme ve izlemelerine 

yönelik tutumlarının çizgi film izleme sürelerinin farklılığına bağlı olarak değiştiği 

görülmüştür. Ayrıca (Bölüm-2) çocukların Pepee çizgi filmini tanıma ve sevmeye 

yönelik tutumlarının da çizgi film izleme sürelerinin farklılığına bağlı olarak 

değiştiği görülmüştür. 

            Yapılan istatistik analiz çalışmaları sonucunda çocukların çizgi film 

tutumları, Pepee çizgi filmine yönelik tutumları, 2d ve 3d farkını algılama 

düzeylerine yönelik tutumlarının birbirleriyle ilişkili olabileceğini öngören 

hipotezlerden biri kanıtlanmıştır. Buna göre; 

            Hipotez 5’de; öğrencilerin çizgi film tutumları ve Pepee çizgi filmine yönelik 

tutumları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Buna göre çocukların çizgi film 

ilgilerinin ölçüm puanları arttıkça, Pepee çizgi filmine yönelik tutumlarının ölçüm 

puanları da artma eğilimi göstermektedir. Yani çocukların çizgi film izlemeleriyle 

Pepee çizgi filmini tanıma ve sevmeleri arasında doğru orantı olduğunu söylemek 

mümkündür.  

            Sonuç olarak; iki ayrı animasyon tekniği ile hazırlanmış görseller arasındaki 

(boy-renk) farkın, araştırmaya katılan çocukların neredeyse tamamı tarafından 

rahatlıkla anlaşılabildiği görülmüştür. Çocukların algılarının değerlendirildiği 

çalışmada demografik değişkenlerin etkilerinin belirlediği bazı sonuçlara göre;   

            Çocukların sevdikleri çizgi filmlerin TRT Çocuk ve çocuk yayını yapan diğer 

tematik kanallarda yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu kanallarda izlemeyi tercih 

ettikleri çizgi filmlerin oluşturulma tekniği ile ilgili kısa bir araştırma yapıldığında 

ise çoğunun 3d yöntemi ile hazırlandığı anlaşılabilmektedir. Bu da çalışmanın 

kavramsal kısmında da bahsedildiği gibi (Bayram, 2012: 1). ; 3d yöntemiyle 

hazırlanan yapımların daha dikkat çekici ve akılda kalıcı olduğu sonucunu 
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vermektedir. Araştırma içinde elde edilen diğer bir sonuca göre çocukların çoğunun 

çizgi filmleri tematik kanallardan izliyor olması yukarda açıklanan sonucu da 

doğrular niteliktedir. Bu durumda çocuk yayını yapan tematik kanalların daha fazla 

tercih edildiği görülmektedir. Bu kanallar arasında da verilen çizgi film isimlerine 

göre TRT Çocuk ilk sırada yer almaktadır. Öyleyse çalışmanın kavramsal kısmında 

belirtilen (Yağlı, 2013: 714-715).  ülkemizde yerli çizgi film yapımlarının (özellikle 

Türk motifleri ile işlenen) daha fazla tercih edildiği sonucuna varılmaktadır. 

            Elde edilen diğer bir sonuca göre çocukların yaşları arttıkça çizgi film izleme 

ve Pepee çizgi filmini sevme oranlarının düşmekte olduğu görülüyor. Fakat 

çocukların yaşlarıyla görseller arasındaki farkı algılayabilmeleri anlamlı bir fark 

oluşturmuyor.  Sonuç olarak;  farklı yaş gruplarında yer alsalar da çocukların 

neredeyse tamamının 2d ve 3d görselleri algılayabildikleri ve aralarındaki 

farklılıkları ifade edebildikleri anlaşılmaktadır.  

            Yapılan bu araştırmaya göre; farklı sınıflarda eğitim gören ve yaşları 48 ay-

11 yaş arasında değişen çocukların, çizgi animasyon ve 3 boyutlu animasyon tekniği 

ile hazırlanan görselleri kolayca ayırt edebildikleri anlaşılmıştır. Kısa sürede 

algılayabildikleri farklılıklara göre çoğunun tercihi Pepee karakterinin 3d tekniği ile 

hazırlanan görseli olmuştur. Ancak hazırlanan ölçeklerin öğrenciler üstünde 

zorunluluk yaratmış olabileceği düşünülerek bu konuda daha net verilerin elde 

edilebilmesi için ölçeğin geliştirilerek uygulanması öngörülebilir.          

            Çalışmanın kavramsal kısmı değerlendirildiğinde ise; ülkemizde animasyon 

endüstrisinin oluşabilmesi için kurulan birkaç şirketin yeterli olmayacağı 

söylenebilmektedir. Bu iş için kurulmuş daha fazla şirket ve bu işe gönül verecek 

daha fazla insana ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikle işin eğitiminin verilebilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’de daha fazla akademide açılması gereken bu bölüm için 

insanlar daha fazla destek olmalıdır. Türkiye’nin bu işe gönül vermiş ve bu işin 

eğitimini yurtdışında alıp orada kendini geliştirmiş büyük isimleri varken, bu 

potansiyeli değerlendirebilmesi gerekmektedir. 

            İlk yıllarda bu işten para kazanabilmeyi bile düşünemeyen yerli çizgi film 

yapımcıları oldukça az sayıdayken şimdilerde tecrübeli, yenilikçi ve yetkin kişi sayısı 

gittikçe çoğalmaktadır. Stüdyo ve yapım şirketlerinin kurulup, alternatiflerin 

çoğaldığı yeni ortamda çocukların ilgileri de göz ardı edilmemelidir. 
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            Sevilen çizgi film karakterlerinin yapımcıları, çizgi film sektörünün 

ülkemizde de gelişebilmesi için çaba sarf etmektedir. Kültürel motiflerin yerli çizgi 

film yapımcıları tarafından işlenmeye başlandığı son zamanlarda, küçük büyük 

herkesin ilgisini çekmeyi başaran çizgi film yapımcıları, ülkemizde de ilerlemeye 

başlayan bu sektörün daha iyi hale gelebilmesi için belirlenen hedef kitlenin 

özelliklerini göz önüne almalıdırlar. Bunun için çocuklar üzerinde belirli aralıklarla 

yapılması gereken sosyo-demografik araştırmalarla birlikte, çizgi film izleme 

süreleri, çizgi film tercihleri gibi parametreler kullanılarak,  çocukların çizgi 

filmlerden beklentileri ölçülmelidir. 
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EKLER 
 

Ek-1: Demografik Bilgiler Anket Formu 

 

Erzurum İMKB İnönü İlköğretim Okulu Okul Öncesi, Birinci, İkinci, Üçüncü ve 

Dördüncü Sınıf Öğrenci Velileri İçin Hazırlanan Demografik Bilgiler Anketi  

 

Merhaba, ben Devran Muslu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

yüksek lisans öğrencisiyim. Okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarının animasyon 

tekniklerine yönelik algılarının değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma 

yapmaktayım. Bu konuda öncelikle belirlemem gereken bilgilerin siz veliler 

tarafından alınabileceğine inanıyorum. Bu nedenle hazırlamış olduğum anket 

formunu kesin bilgilerle doldurmanızı rica ediyorum.  

Sizlerin cevaplamış olduğu anket formu sonrasında Erzurum İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden aldığım izinle, hazırlamış olduğum slayt gösterisini çocuklarınıza 

öğretmenleri gözetiminde izletip,  ardından beğenilerine yönelik tercihlerini 

belirleyecek sorular sorarak çalışmamı sonlandıracağım. 

Anket formunda yer alan öğrenci ismi, sınıf içinde yapılacak çalışmayla eşleştirilmek 

için kullanılacak, bunun dışında kesinlikle çalışma raporunda yer almayacaktır.  
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DEMOGRAFİK BİLGİLER ANKETİ 

 

1. Öğrencinin Adı Soyadı:  

 

2. Cinsiyet 

       Erkek         Kız 

3. Yaş 

      48-66 ay      6-7 yaş        9-10 yaş 

      66-68 ay      7-8 yaş        10-11 yaş 

      68-72 ay      8-9 yaş 

4. Anne-Babanın Birliktelik Durumu 

      Evli             Boşanmış        Ayrı Yaşıyor 

 

5. Çocuğunuzun Odasında Televizyon Bulunuyor mu? 

      Evet              Hayır 

 

6. Çocuğunuzun Günlük Tahmini Çizgi Film İzleme Süresi 

      Hiç                  4 Saat ve Üstü 

      1 Saatten Az    Değişiyor 

      1-2 Saat           ........................ 

       2-4 Saat                                          

7. Çocuğunuz Çizgi Film İzlerken Ona Eşlik Ediyor musunuz?  

       Evet                Hayır        Bazen 
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     Çocuğunuzun Çizgi Film İzlemesine Eşlik Ederken Müdahale Ediyor  

     Musunuz? 

         Evet               Hayır         Bazen 

 

      Müdahale Sırasında Nasıl Yönlendirmeler Yapıyorsunuz?  

      …………………………………………………………. 

8. Çocuğunuz Çizgi Filmi Hangisinden İzlemeyi Tercih Ediyor? (Genel Olarak 

düşünerek Birini İşaretleyiniz) 

        Çocuk Yayını Yapan Tematik Kanallar 

        Kanalların Çizgi Film Kuşakları 

 

9. Çocuğunuza Çizgi Film İzletme Amacınız (Genel Olarak düşünerek Birini 

İşaretleyiniz) 

              Bilgilendirici Olduğu İçin 

              Eğlendirici Olduğu İçin 

              Israrla İzlemek İstediği İçin 

              Oyalanmasını İstediğim İçin 

 

10. Çocuğunuzun İzlemeyi Sevdiği Çizgi Filmin İsmini/İsimlerini Yazınız:  

       ………………………………………………………………. 

 

Anketimiz burada sona erdi. Katıldığınız için teşekkür ederim.    
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Ek-2: Öğrencilere Sunulan Görsel (Slayt Kareleri) 
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Ek-3: Animasyon Tekniklerine Yönelik Hikâye Formu (Okul Öncesi Çağı 

Çocukları Düzeyinde) 

 

            Pepee’nin canı çok sıkılıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Biraz düşündü ve 

kendi resmini yapmaya karar verdi. Resmi bitirdiğinde onu arkadaşlarına göstermeyi 

istiyordu. Ama önce kimselerin olmadığı bir yer bulması gerekiyordu. Boyama 

yaparken kıyafeti kirlenmesin diye kıyafetini değişmesi gerektiğini düşündü. 

Kıyafetini değişip kâğıdını ve boya kalemlerini alan Pepee başladı kendi resmini 

yapmaya. Pepee keyifle resmini yaparken arkadaşı Şila yanına geldi. Pepee Şila’ya 

“senin bunu görmemen gerek” dedi. Şila uzakta durup Pepee’nin resmini bitirmesini 

beklerken, Zulu ve Köpüş’de Pepee’nin yanına geldi. Pepee onlara da resmi bitirene 

kadar göstermek istemedi. Pepee yaptığı resmi bitirirken nasıl olduğuna şöyle bir  

baktı. Ve sonunda bitirdiği resmi arkadaşlarına göstermek için onları bir araya 

topladı. Şila, Zulu ve Köpüş biten resmi görmek için sabırsızlanmaya başladı. 

Sonunda Pepee resmin üstündeki örtüyü kaldırdı veee işte Pepee’nin resmi 

karşılarındaydı.  

 

Ek-4: Animasyon Tekniklerine Yönelik Hikâye Formu (İlkokul Çağı Çocukları 

Düzeyinde) 

            Güneşli ve güzel bir gündü ama pepee’nin canı çok sıkılıyordu. Oyun 

oynamak istemiyor daha farklı bir şey yapmak istiyordu. Biraz düşündü ve kendi 

resmini yapmaya karar verdi. Resmi bitirdiğinde ise onu en yakın arkadaşlarına 

göstermek istiyordu. Böylece onlara sürpriz yapmış olacaktı. Bunun için önce 

kimselerin olmadığı bir yer buldu. Resmi yapmaya başlamadan önce kıyafetini 

değiştirdi. Çünkü resmini boyarken kıyafetini kirletebilirdi. Kocaman bir kâğıt ve 

boyama kalemlerini alarak resmini yapmaya başladı. Resim yaparken o kadar 

keyifliydi ki arkadaşı Şila’nın yanına doğru geldiğini son anda fark etti. Şila’ya, 

“senin bunu görmemen gerek, çünkü sizin için bir sürpriz hazırlıyorum” dedi. Şila 

uzakta durup Pepee’nin resmini bitirmesini beklemeye başladı. Pepee rengârenk 

boya kalemlerinden hangilerini kullanacağına karar verip resmini boyamaya başladı. 

Bu sırada Zulu ve Köpüş’de Pepee’nin yanına geldi. Pepee onlara da resmi 
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bitirmeden göstermeyeceğini söyledi. Resmini bitirmek için tekrar boyamaya 

başladı. Sonunda resmi bitirmeyi başardı. Bitirdiği resme önce kendisi şöyle bir göz 

attı. Resmi kırmızı bir örtü ile kapattıktan sonra arkadaşlarına göstermek için onları 

bir araya topladı. Şila, Zulu ve Köpüş biten resmi görmek için sabırsızlanmaya 

başladı. Pepee Resmin üstündeki örtüyü kaldırdı veeee işte Pepee’nin yaptığı resim 

karşılarındaydı. 
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Ek-5: Animasyon Tekniklerine Yönelik Algılar Anketi 

 
 
 
Okul:  İMKB                         Tarih-Saat:                             Görüşülen Öğrenci: 
İnönü İlköğretim Okulu      
 
 
 
ÇOCUKLARIN ANİMAYON TEKNİKLERİNE YÖNELİK ALGILAR 
ANKETİ  
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
SORULARI 
 

 
DEĞERLENDİRME 

 

 
I. BÖLÜM 

 

 
EVET 

 
BAZEN 

 
HAYIR 

1. Çizgi Film İzlemekten    
    Hoşlanırım 

(3) (2) (1) 

2. Çizgi Filmleri Sıkıcı Bulurum (3) (2) (1) 
3. Çizgi Filmleri Komik Oldukları  
    İçin İzlerim 

(3) (2) (1) 

4. Ders Çalışmak İstemediğimde  
    Çizgi Film İzlerim 

(3) (2) (1) 

5. Çizgi Filmleri Eğlenceli  
    Oldukları için İzlerim 

(3) (2) (1) 

6. Oyun Oynayacak Arkadaşım  
    Olmadığından Çizgi Film  
    İzlerim 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

7. Çizgi Filmler Hayal Kurmamı  
    Sağlar 

(3) (2) (1) 

8. Dışarıya Çıkıp Oyun  
    Oynayamadığımda Çizgi Film  
    İzlerim 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

9. Çizgi Film İzlerken  
    Heyecanlanırım 

(3) (2) (1) 

10. Televizyonda Sadece Çizgi  
      Film İzlerim 

(3) (2) (1) 

11. Çizgi Filmleri Yeni Şeyler  
      Öğrettikleri İçin Severim 
 
 

(3) (2) (1) 
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12. Canım Sıkıldığı Zaman Çizgi  
      Film İzlerim 

(3) (2) (1) 

13. Çizgi Filmleri Komik  
      Bulduğum İçin İzlemeyi  
      Severim 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

14. Çizgi Filmleri Eğlenceli  
      Bulduğum İçin İzlemeyi  
      Severim 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

 
15. Çizgi Filmleri Kötü Bulurum 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

 
16. Çizgi Filmleri Çocuk  
      Dizilerine Tercih Ederim  

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

17. Ailem sadece Çizgi Film  
      İzlememe İzin Verir 

(3) (2) (1) 

 
II. BÖLÜM 

 

 
EVET 

 
BAZEN 

 
HAYIR 

18. Pepee Çizgi Filmini İzlerim 
 

(3) (2) (1) 

19. İzleyecek Başka Bir Şey  
      Bulamadığımda Pepee’yi  
      İzlerim 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

20. Pepee’yi Severim 
 

(3) (2) (1) 

21. Pepee’yi Saçma Bulurum (3) (2) (1) 
22. Pepee’nin Arkadaşlarını  
      Severim 

(3) (2) (1) 

23. Pepee’nin Arkadaşlarıyla  
      Küsmesi Beni Üzer 

(3) (2) (1) 

24. Pepee Çizgi Filminin     
      Müzikleri  
      Hoşuma Gider 

(3) (2) (1) 

25. Pepee’nin ağlaması Beni Üzer (3) (2) (1) 
26. Pepee Çok Tatlıdır (3) (2) (1) 
27. Pepee Komik Konuşur (3) (2) (1) 
28. Pepee Yeni Şeyler Öğretir  (3) (2) (1) 
29. Pepee Çizgi Filminde  
      Dikkatimi Çeken Şeyler        
      Vardır  
 
 
 
 
 
 

(3) (2) (1) 
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III. BÖLÜM 
 

 
EVET 

 
BAZEN 

 
HAYIR 

30. Slaytta İzlediğim Pepee’nin  
      Yaptığı Resmi hatırlıyorum 

(3) (2) (1) 

31. Slaytta Pepee’nin Çizdiği  
      Resim Her Zamanki Halinden  
      Farklıydı 
 

(3) (2) (1) 

32. Slaytta Pepee’nin Çizdiği  
      Resim Daha Küçüktü 

(3) (2) (1) 

33. Slayttaki Pepee’nin Kendi    
      Hali Daha Sevimli 

(3) (2) (1) 

34. Pepee Çizdiği Resimde Kendi  
      Halinden Daha Korkunç  
      Görünüyordu 

(3) (2) (1) 

35. Arkadaşları Pepee’nin Yaptığı  
      Resmi Beğenmiştir 

(3) (2) (1) 

36. Pepee Çizdiği Şekilde Olsa  
      İzlemezdim 

(3) (2) (1) 

37. Pepee Bundan Sonra Çizdiği  
      Resimdeki Gibi Olsun 

(3) (2) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

113 
 

                                                                                                                                                
 
 

Ek-6: 2D ve 3D Modelleriyle Hazırlanan Çizgi film Karakterinin, Öğrencilere 

5mm.  50*70 Foto Bloklarla Sunumu (Materyal Sunumu) 

 

 
3D MODEL 
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2D MODEL
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T. C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

Özgeçmiş  
 

Adı Soyadı: Devran MUSLU 

Doğum Yeri: ERZURUM-Merkez 

Doğum Tarihi: 22.07.1987 

Medeni Durumu: Bekar 

Öğrenim Durumu 

Derece: Okulun Adı: 

İlköğretim: İsmet Paşa İlkokulu    

Ortaöğretim: Şair Nefi Ortaokulu   

Lise: Nene Hatun Kız Lisesi (Süper Lise) / Türkçe – Matematik   

Önlisans. Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu - Radyo TV Yayıncılığı 

  

Lisans. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi - Radyo Tv ve Sinema 

Anadolu üniversitesi İktisat Fakültesi – Kamu Yönetimi (AÖF) 

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi – Pedagojik Formasyon 

Sertifikası 

 
Yüksek Lisans. 
 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Radyo Tv ve Sinema Anabilim 

Dalı  

 
İlgi Alanları: 
 

 

Seyahat, Yüzme-Dalış, Adrenalin Sporları, Zekâ ve Strateji Oyunları, Müzik  

Tel: 544- 925 2535 

Adres: Eğitim Mh. Kardelen Sk. Orçun Apt. 19/4  Güzelyalı-Mudanya/BURSA 
   
 

 


