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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sanat ve Tasarım

DAL / MESLEK

Plastik Sanatlar

MODÜLÜN ADI

Sinematografi

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Sinematografik prodüksyon projesini okuma ve tasarlama
bilgileri, animasyon teknikleriyle karakter canlandırma
öğrenme materyalidir.
40 / 32
Sinematografik prodüksiyon projesi yapmak
Genel amaç
Gerekli ortam sağlandığında sinematografik prodüksiyon
projesi tasarlayıp standartlarına göre animasyon uygulamaları
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Sinematografik projesi tasarlayarak, animasyon

tasarımı ve uygulamaları yapabileceksiniz.
2. Elle veya bilgisayar ortamında renklendirme
uygulamaları yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM 1. Ortam: Donanımlı tasarım atölyesi ve bilgisayar laboratuvarı
Donanım: Çizim ve canlandırma programları, sanat ile ilgili
ORTAMLARI VE
basılı ve görsel kaynaklar
DONANIMLARI
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz. Modül sonunda ölçme aracı ( test,
ÖLÇME VE
çoktan seçmeli, doğru yanlış vb) uygulayarak modül
DEĞERLENDİRME
uygulamalarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üç boyutlu tasarım bilgisine sahip olan kişi çağdaş sanat görüşü kazanmış demektir.
Sanat tasarımının temelini oluşturan üç boyutlu şekillendirme, üç boyutlu formlar, üç
boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu yönden
etkilemektedir. Üç boyutlu proje tasarımı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir
öğrenci yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde
farklı bir yerde olacaktır.
Üç boyutlu tasarım belirli kurallara dayalı çeşitli tasarım gereçleri, teknik
uygulamanın araç ve gereciyle yapılmalıdır. İstenilen şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra
gereçleri doğru kullanarak çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha
anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımlarının taslak çizimlerini kaliteli biçimde
yapmak daha sonraki uygulama işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak
kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle veya bilgisayarda çizebileceksiniz. Taslak yapım
resmini okuyarak ve uygulama işlem sırasını takip ederek kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.
Hazırlanan bu modülde üç boyutlu proje tasarım uygulama alanının sinematografik
animasyon kavramlarını, üçboyutlu karakter tasarımları, karakter ve mekân desenleri teknik
malzemeyle uygulamalarını ele alacağız. Tasarlama gücünü geliştirerek tasarım uygulama
alanına adım atmış olacaksınız. Modülü başarı ile tamamladığınızda animasyon tasarım
uygulama temel çizim olanaklarını öğrenmiş olup sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve
becerileri kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda bilgisayar donanımlı tasarım
laboratuvarı ortamı sağlandığında animasyon uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından animasyon konusunu
araştırabilirsiniz.
Çizgi film ile ilgili dijital, basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

1. ANİMASYON TASARIMI

Resim 1.1: Animasyonun analizi

Animasyon, birçok resim ve grafiğin senaryolar içerisinde hareketlendirilip belirli
hızda ve düzende gösterilerek sürekli bir hareket izlenimi verilmesidir.
Tek kare çekebilen bir alıcıyla hareketlerin çözümlenmiş pozlarının çizilmiş
resimlerini veya hareketsiz cisimlerin, göstericide hareket duygusu verecek biçimde yeniden
düzenlemesine animasyon ya da canlandırma denir (Resim 1.1).
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1.1. Tasarım Etapları
Canlandırma (animasyon), statik desenlerle tarih öncesi çağlarda başlamış, dinamik
kukla ve gölge oyunlarıyla devam etmiş, asırlar boyu varolmuş bir sanat olgusudur. Mağara
adamı koşan bir bizonun hareketlerini verebilmek için onu sekiz ayaklı çizmiştir.
Günümüzde geleneksel canlandırma formlarına sinematografinin gelişmesiyle çizgi film ve
stop motion gibi animasyonlar eklenmiştir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle tamamı
dijital ortamda gerçekleştirilen grafik ve plastik canlandırma programları yaygın biçimde
kullanılmaya başlanmıştır.
Animasyon film projesi, hikâye, senaryo ve yapım gibi temel aşamalardan
oluşmaktadır.
Hikâye, ön fikir veren ve canlandırmaya yardımcı olan ilk aşamadır.
Senaryo, hikâyeden yola çıkan ve filmin çekimi için kullanılan çok ayrıntılı yazıdır.
Senaryo ve storyboard, kısa ve uzun metrajlı film, reklâm, çizgi ve stop motion gibi
yapımlarda sistematik plânlama unsurudur (Resim 1.2).

Resim 1.2: Senaryo okuma

Yapım, senaryoyu görselleştirme ve canlandırma teknikleri ile hareketli görsel öğeler
yaratımıdır.
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Canlandırma (animasyon), tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri gösterim
sırasında devinim duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma işidir.

1.2. Storyboard ile Desenlerin Plânlanması
Klasik canlandırma (cel animasyon), el ile çizilen çizgi film canlandırmasına denir
(Resim 1.3). Günümüzde bilgisayarla çizilerek yapıldığından iki boyutlu (2D two
dimentions) olarak da adlandırılır. Bu teknik yönteme göre anahtar ve ara resimler olmak
üzere yüzlerce resimden meydana gelen canlandırma yapılmaktadır.
Çizgi film tasarım ve uygulaması çok katmanlı, kişisel veya ekip emeğine dayalı
faaliyettir. Yönetmen, senarist, animatör, renk ve ses yöneticisi kadrolarının yanında
desinatör, grafiker, katı modelcisi gibi uygulama elemanları da yer almaktadır. Animatör
adını verdiğimiz bu elemanlar canlandırmada kontürel desen, renklendirme veya bilgisayarla
uygulamalar yapmaktadır.

Resim 1.3: Klasik W. Disney çizgi filmi

W. Disney’in kendine özgü çizgileriyle yapılan çeşitli masalların animasyon
karakterleri klasik çizgi film örnekleridir.
Projeyle ilgili temel ön görüş kazanmak için animasyon uygulamalarına senaryo ve
storyboard’un okunmasından sonra başlanır. Çizgi filmin uygulamaları belirli teknik ve
stilistik bütünlük, karakter plastipleme, kurgusal düzenleme tasarım ilkeleri doğrultusunda
yapılır. Grafik animatör yazılı ve sözlü direktiflere baştan sona uymaktadır.
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Storyboard, kurgulama işleminde sahnelerin hem yazılı metinle betimleme yapılan,
hem de her sahne çizgi romanlarda olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilen, teknik
dekupaj niteliğinde resimli taslaktır. Burada skeç, yazı metni, kısaltmalar simgeler
kullanılmaktadır (Resim 1.4).

Resim 1.4: Storyboard ile planlama

Animasyonda sistematik tasarım çerçevesinde teknik uygulamaların planlaması
yapılır. Planlama bir ekip işi olup görev paylaşımı yapılmaktadır.

1.3. Çizgi ile Canlandırma
Çizgi film desen çizimi teknik yöntemlerle karakter imajlarının başarılı çizimi
alıştırma nitelikli skeç ve eskizlerinin yapımıyla başlar.
Çizgi film deseni kontürel çizim ve boyama aşamalarından geçer. Kontürel çizim
öğenin çiziminde ilk aşamadır. Bu aşamada asetat gibi saydam malzeme üzerine şablon veya
kopyalama ile hareketi oluşturan desenler yapılır. Kontürel çizimde el teknikleri veya
bilgisayar teknolojileri kullanılır. Çizginin karakteri filmin tarzının belirlenmesidir.
Hareket adımlarının çizimi klasik olarak her bir saniye için 25 kadrajdan ya da adım
deseninden oluşmaktadır (Resim 1.5). Her hareket adımı bir form değişikliğine tekamül eder.
Bu değişikleri çizerken temel konstrüktif değişimler üzerine jest, mimik gibi detayların
kontürel çizimi yapılır. Her desen saydam malzeme üzerine hareket anlatım şekli
(trayektoryası) takip edilerek genelden detaya doğru çizilir.
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Resim 1.5: Trayektoryası belirlenen hareket adımlarının 25 kadrajda çizimi

Çizgi film kare resimlerinin çizimini teknik becerileri ve yeteneği olan animatörler
üstlenir. Uygulamacı animatörler çizimlerde teknik ve stilistik bütünlük güder. Kurgu
bütünlüğü içinde hareket temel tasarım unsurudur. Animasyonda hareket adımlarının çizimi
elle veya bilgisayarla yapılır.
Karakterin tipik özelliklerine, kompozisyonun düzenine dayanarak hareketlerden
doğan antropolojik perspektif değişikliklerde animatörler yaratıcılıklarını kullanmaktadır.
Senaryonun ve animatörün tasarımına göre çeşitli çizgi tarzları kullanılır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Çizgi karakterleri çeşitleri
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Çizgi filmde olaylar belirli ortamda ya da sahnede gelişir. Bu sahne görüntü
derinliğini ifade eden arka, orta, ön planlara ayrılır (Resim 1.7). Bu iki kompozisyon unsuru
ayrı ayrı çizilir, çekim ile birleştirilir ve gelişen sahne görüntüsü elde edilir.

Resim 1.7: Arka ve ön plan analizleri

Gelişen mizansen ve arka planın (fon) arasında kurgusal ve stilistik bütünlük
oluşturulur. Bu amaçla ön ve arka plan koordinasyon içinde yapılır. Montaj esnasında kalıp
niteliğinde tekrarlar ve trikler yaygın şekilde kullanılmaktadır.

1.3.1. Kompozisyon Analizi
Kompozisyon storyboardda belirlenen ve bütün olarak değerlendirilen görüntü
düzenidir. Çizgi filmi veya animasyonu oluşturmak için storiboard deseni analiz edilir.
İstenilen karakterlerin duruşları ve hikâyenin geliştiği mekân incelenir. Bütünün analizinden
sonra da detayların çizimine geçilir.

1.3.2. Stilistik Analiz
Senaryonun okunması ve karakter prototiplemelerinin stilistik belirlemesi neticesinde
projenin analizi yapılmış olur. Proje analizleri sonucunda alınan kararlar doğrultusunda ön
tasarım araştırmaları yapılır (Resim 1.8).
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Resim 1.8: Karakter ve mekân araştırma eskizleri

1.3.3. Perspektif Analiz
Çizgi filmde ön, orta ve arka planlar boyutsal etki yaratan unsurlardır. Plansal
etkenleri kullanarak derinlik ve kısaltılmış (rakursif) etkiler elde edilir (Resim 1.9).

Resim 1.9: Yakın ve uzak plan analizi

1.3.4. Poz Analizi
Poz çizelgesi (exsposure sheet veya x-sheet), 2D, 3D ve kamera hareket çekimleri için
yapılacak hareketin çizelgeyle ifadesidir (Resim 1.10). Animasyonda hangi karenin sıra ile
geleceği, kamera değerleri, varsa seslendirme bilgileri, fon veya arka plânla ilgili
uygulamayı kapsamaktadır. Bu etap hareket ve mimikleri ayırmak için 25 kareye bölünmesi
ve kamera ile ilgili açıklamaları kapsamaktadır.
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Resim 1.10: Poz çizelgesinin incelenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çizgi ile animasyon karakteri çizmiş
olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç






Resim kalemleri
Resim kâğıtları
Mürekkepli kalemler
Asetat kâğıdı
Asetat kalemleri

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.


Animasyon projesini (senaryoyu) okuyunuz.

Senaryoyu okuyunuz.

Projeyi kavramak amacıyla yönetmen tarafından açıklanan unsurlar
doğrultusunda dikkatli bilgi analiz yapınız.

Yönetmenin rehberliği altında ekip çalışmasını detaylandırınız.

Yönetmenin tüm direktiflerine uyunuz.



Storyboard analizini yapınız (Resim 1.11)

Storyboard desenindeki karakter, plân ve detaylandırma analizlerini
yapınız.

Karakter prototiplemelerinin çizgisel stilistik alıştırmalarını yapınız.

Resim 1.11: Canlandırmanın karakter analiz deseni
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Karakterlerin ön desenlemesini yapınız (Resim 1.12).

Uygulama tekniğine bağlı olarak ön desenleme yapınız.

Karakterlerin tek çizgiye dayalı çizgisel desenini çiziniz.

Deseni planlamaya ve bütünlüğüne dayalı olarak uygulayınız.

Resim 1.12: Karakter incelemeleri



Karakterlerin hareket eskizlerini yapınız (Resim 1.13).

Desenlemede kullanılacak tutarlı teknik ve stilistik bütünlük içinde
eskizleri çiziniz.

Karakterin hareketlerini resim kâğıdına kurşun kalemle skeçler şeklinde
çiziniz.

Resim 1.13: Karakterin hareket skeçleri



Hareket adımlarını belirleyiniz (Resim 1.14).

Sayısal olarak hareketin kadraj adımlarını belirleyiniz.

Figür duruşlarını bir çizgiye dayalı olarak çiziniz.

Asetat kâğıdını desenin üzerine koyarak asetat kalemleriyle çiziniz.

Anatomik ve tipik özelliklere dayalı figürün çizgisel desenini yapınız.

Bir hareket adımının kadraj sayısı kadar figürleri çiziniz.
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Resim 1.14: Hareket kadrajında figür sayısını belirleme



Hareket adımlarına göre figür jestlerini çiziniz (Resim 1.15.).

Jestleri belirlenmiş figürü adım adım çiziniz.

Çizgi karakterinin bozulmamasına özen gösteriniz.

Çizilen karelerin doğru olup olmadıklarını, eksikliklerin tespitini yaparak
düzeltmeleri yapınız.

Resim 1.15: Hareket adımlarına göre jestleri çizme



Mimik çizimlerini yapınız (Resim 1.16).

Karakterin mimiklerini, değişen fizyolojik durumlarına ve psikolojik
ifadeye uygun çiziniz.

Ön, yan ve yarı duruşlarda yüzleri tiplemeye bağlı olarak çiziniz.
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Resim 1.16: Karakter ve mimik incelemeleri



Hayvan karakteri çiziniz (Resim 1.17).

Hayvan figürlerinden yararlanılarak karakter çiziniz.

Tek çizgiye dayalı olarak karakteri asetat üzerine çiziniz.

Resim 1.17: Hayvan karakteri çizimi
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Tasarım projesini ya da senaryoyu okudunuz mu?
2. Bilgisayar canlandırma programlarını incelediniz mi?
3. Karakter incelemeleri yaptınız mı?
4. Fon incelemeleri ve tasarımları yaptınız mı?
5. Karakterlerin çizgisel (kontürel) çizimleri yaptınız mı?
6. Karakterlerin hareket adımlarını çizdiniz mi?
7. Karakterlerin mimik çizimlerini yaptınız mı?
8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?
9. Parçaların birbiriyle montajını yaptınız mı?
10. Ekip işini kavradınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çizgi ile yakın, orta ve uzak arka plân çizimi
yapmış olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç





Resim kalemleri
Resim kâğıtları
Mürekkepli kalemler
Asetat kâğıdı ve kalemleri

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.


Uzak plân analizi yapınız (Resim 1.15).

Storyboard desenine bağlı olarak plân ve mekân incelemesi yapınız.

Senaryoda hikâyenin geliştiği mekânı tek çizgiye dayalı olarak çiziniz.

Perspektif kurallarına dayalı olarak plân çizimi yapınız.

Ufuk çizgisi üstü ve altı, açısal perspektif kurallarını her detayda kontrol
ederek çiziniz.

Resim 1.15: Storiboarda uzak plân analizi



Yakın plân analizi yapınız (Resim 1.16).

Storyboard desenine bağlı olarak yakın plân ve mekânın incelemesi
yapınız.

İstenilen yakın plân çizimini yapınız.
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Resim 1.16: Storiboard’da yakın plân

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

Senaryo projesini arka plân açısından tekrar okudunuz mu?
Mekân incelemeleri yaptınız mı?
Fon incelemeleri ve konturel çizim yaptınız mı?
Arka plânın çizgisel (konturel) çizimlerini yaptınız mı?
Yakın plân çizimini perspektif kurallarına göre çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Senaryoyu okumadan da tasarım yapılabilir.
2. ( ) Desinatörün görevi çizgi karakterlerini tasarlamaktır.
3. ( ) Desinatörün görevi renklendirme ile sınırlıdır.
4. ( ) Çizgi ile canlandırma klasik canlandırma tekniğidir.
5. ( ) Animasyon uygulamalarında bilgisayar ile çizim çok yaygındır.
6. ( ) Hareketlendirme kadrajları 32 resimden oluşur.
7. ( ) Teknik alıştırmalar prodüksiyona geçmeden önce yapılır.
8. ( ) Stilistik analizini uygulamacı yapar.
9. ( ) Çekimlerde desinatör görev almaz.
10. ( ) Storiboardun arka plânı ayrıntılı yakın plân analiziyle birlikte yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda donanımlı bilgisayar laboratuvarı
ortamı sağlandığında tasarıma göre renklendirme uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından animasyon konusunu
araştırabilirsiniz.
Çizgi filmi ile ilgili dijital, basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

2. ANİMASYON RENKLENDİRME

Resim 2.1: Klasik çizgi film desenleri
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2.1. Elle Renklendirme
Karakterlerin yada fonun konturel desenlemesi tamamlandıktan sonra renklendirme
aşaması başlar. Stilizasyona uygun renklendirme tekniği ve yöntemi seçilir. Temelinde asetat
üzerine yapılan konturel desen özel akrilik boyalar ile boyanır. Asetatın ön yüzünde çizgisel
desen çizilirken arka yüzüne renkler sürülür. Öğrenme aşamasında olanlar özel boyalar
yerine plastik, guaj gibi boyalar kullanabilir.

Resim 2.1: Animasyonda elle renklendirme

Elle renklendirme guaş veya sulu boya boyama tekniklerine hâkim kişiler tarafından
yapılır. Renklendirmede hata yapmak bir önceki çizgisel deseninin tekrar edilmesi
anlamındadır. Bu beceri çok sayıda renklendirme uygulamaları yaparak ve çok dikkatli
çalışmayla elde edilir.
Fon veya arka plânın renklendirmesi karakterlerin renklendirmesine uyumlu bir
biçimde yapılmalıdır. Arka plânın ayrı işlem olarak yapılması esastır.

20

Karakter veya arka plân renklendirmesinde renk seçimi belirlenmiş olup desinatör
belirlenen tonlara uymak zorundadır. Renk skalası oluşturulur ve renklerin onayı alınır.
Onaylanmış renkler yeteri miktarda hazırlanır. Açık renklerden başlayarak koyu renklere
doğru boyama işlemi yapılır. Her renk için ayrı fırça kullanarak renklerin birbiriyle karışması
önlenir. Boyamayı çizgisel formdan taşırmadan yapılır.

2.2. Bilgisayar ile Animasyon
2.2.1. 2D Çizgi Canlandırma
Bilgisayar ile 2D grafik canlandırma klasik çizgi canlandırmaya en yakın tekniktir.
Kullanılan teknik ve yöntemleri bakımından elle ve bilgisayarla 2D grafik çizim ve
renklendirme benzerlikler taşır. Klasik resim tekniklerini icra etmek isteyen ekipler için
çeşitli bilgisayarla çizim programları kullanılmaktadır.
Temelinde elle veya bilgisayarla çizim ve renklendirme aynı aşamalardan
geçmektedir. Teknolojiyi kullanmak kayıt ve hataları, tekrarları daha kolay çözüme ulaştırır.
Eski versiyonların saklanması sebebiyle her zaman değiştirme, geriye dönme ve düzeltme
işlemleri bilgisayar ortamında çok daha kolaydır. Günümüzde animasyon nerdeyse tamamen
bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

Resim 2.2: Bilgisayar ile çizgi canlandırma

Neyle çizilirse çizilsin animasyonda insan elinin kullanıldığı bir alan olmasından
dolayı resim becerileri gelişmiş, deseni güçlü desinatörler, tasarımcılar ve uygulamacılar
tercih edilmektedir. Sanat ve tasarım eğitim süreci içerisinde elle ve bilgisayar ortamında
çizim ve renklendirme uygulamalarına eşit yer verilmesi el becerileri daha iyi geliştirmek
amaçlıdır.
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2.2.2. 3D Çizgi Canlandırma
3D çizgi canlandırma üç boyutlu canlandırma tekniğidir. Teknolojinin gelişmesiyle
3D animasyon programları geliştirilmiştir. Bilgisayarla animasyon, bu amaçla geliştirilmiş
çeşitli bilgisayar programları kullanarak yapılmaktadır. Bunu yapabilmek için program
kullanımı öğrenilir.

Resim 2.3: Bilgisayar ile 3D mekân canlandırma

Bilgisayar programının çeşitli komutlarını kullanarak istenilen ortam üç boyutlu
olarak tasarlanır. Uygulama zaman alsa da üç boyutlu animasyonun bıraktığı izlenim ve
izlenme doyumluluğuna değerdir.
Bilgisayar grafiği, günümüzde 3D (three dimentions) denilen üç boyutlu görüntü
bilgisayar programlarıyla elde edilir. Bu yöntem gerçekçi üç boyutu, dokuyu ve ışığın
hareketini verebilmektedir.
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Resim 2.4: 3D figür canlandırma

Resim 2.5: 3D form-nesne canlandırma

Bilgisayarla çizgisel desenin uygulanması yapıldığı gibi animasyon renklendirmesi de
yapılmaktadır. Tasarlanan karakterin 3D formunun yapılmasından sonra renk seçimiyle
birlikte renklendirme yapılır. Karakterler mekân ile buluşturulur ve canlandırma yapılır.
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Resim 2.6: 3D grafik canlandırma

2.3. Montaj ve Değerlendirme
Montaj, yönetmenin önderliğinde yapılan bir uygulamadır. Çekilen kadraj karelerin
sıralanması ve kurgulanması aşamasıdır. Uygulama bilgisayarla yapıldığında desinatör ya da
grafiklerin bu aşamada görevi devam etmektedir. Klasik çizgi film canlandırmalarında
montaj kısmı desinatöre revizyon neticesinde yapılacak desenler açısından ilgilidir.

Resim 2.7: Montaj

Canlandırma başarısının değerlendirmesi çizim ve modelleme işlerinin bitiminde
eleştiri veya öz eleştiri olarak yapılmaktadır.
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Hareket adımlarının çekimi analog teknik ya da dijital teknolojiyle yapılır.
Günümüzde birçok prodüksiyon dijital veya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Klasik çizgi
canlandırma yerini 2D ve 3D gerçekçi grafik görüntülü animasyonlara bırakmaktadır. Daha
yüksek görüntü kalitesi elde etmek amacıyla DVD formatında çekimler (tarama)
yapılmaktadır.

Resim 2.8: Bilgisayara yüklemek

Storyboard’a göre düzene koyma işi kurgu olup yönetmen tarafından yapılmaktadır.
Bu aşamada sinematografik düzenlemeyi oluşturmak için senaryoya göre montaj ve
demontaj işlemleri yapılmaktadır. Bu aşamada desenler yeni desenlerle değişebilir veya ufak
tefek düzeltmeler (koreksiyonlar) yapılabilir.

Resim 2.9: Montaj

Animasyon sesçi, müzisyen, metin yazarı gibi diğer sorumlularla birlikte
şekillendirilir.
Animasyon grafik tasarım sorumlusu, senarist ve yönetmenden oluşan komisyon
tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

25

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda animasyon renklendirmesi yapmış olacaksınız.
Kullanılacak araç ve gereç






Resim kalemleri
Resim kâğıtları
Fırçalar
Guvaş boya
Asetat özel renkli boyalar

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.


Çizgi film projesini (senaryoyu) okuyunuz (Resim 2.10).



Projeyi kavramak amacıyla yönetmen tarafından açıklanan unsurlar
doğrultusunda dikkatli olarak renk analizi yapınız.
Bir ekip çalışması olan animasyon renklendirme işinde yönetmenin
rehberliği altında tüm direktiflerine uyunuz.

Resim 2.10: Senaryoyu okumak



Boya renklerini hazırlayınız.

Renk skalasını dikkatli inceleyiniz ve renk tonlarının sayısını tespit
ediniz.

Kullanılacak boya çeşidine göre renk tonlarını hazırlayınız.

Uygulama bilgisayar ortamında yapılacak ise renk skalası oluşturunuz.

Uygulama tekniği ile ilgili ön renklendirme desenlerini yapınız.

Renklendirmeyi stilistik bütünlüğe dikkat ederek asetat üzerine çalışınız.
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Hareket adımlarını renklendiriniz (Resim 2.11).

Renklendirmeyi tutarlı teknik ve stilistik bütünlük içinde yapınız.

Hareket adımlarındaki renklendirme alanlarını renk karışıklığına sebep
vermeden uygulayınız.

Resim 2.11: Hareket adımlarını renklendirme




Taşırmadan boyama yapınız.
Karakterin detaylarını temel formu bozmadan renklendiriniz (Resim
2.12).

Resim 2.12: Karakteri renklendirme



Arka plânı renklendiriniz (Resim 2.13).

Elle veya bilgisayar ortamında mekânın renklerini belirleyiniz.

Kullanılacak renk skalasını hazırlayınız.

Renklendirme işlemini tekniğe uygun olarak yapınız.
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Resim 2.13: Elle renklendirme

Resim 2.14: Bilgisayarda renklendirme



Montaj yapınız (Resim 2.15).

Fon ve karakterler montajını yapınız.

Bu uygulamayı video çekim veya bilgisayar teknolojisine uygun
yöntemleri kullanarak yapınız.
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Resim 2.15: Fon ve karakterler montajı

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Renkleri değerlendirmek açısından senaryoyu tekrar okudunuz
mu?
2. Bilgisayar canlandırma programlarını tanıdınız mı?
3. Karakterin renk incelemelerini yaptınız mı?
4. Fonun renk incelemeleri yaptınız mı?
5. Renk skalasını oluşturdunuz mu?
6. Karakterlerin hareket çizimlerini renklendirdiniz mi?
7. Karakterlerin detay renklendirmelerini yaptınız mı?
8. Renklendirme araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?
9. Fon ve karakterin birbiriyle montajını yaptınız mı?
10. Animasyonun konseptini kavradınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Elle renklendirme guaş boya teknikleriyle yapılır.
2. ( ) El becerileri gelişmiş deseni güçlü desinatörler, tasarımcılar ve uygulamacılar
animasyon yapabilir.
3. ( ) Asetat üzerine yapılan kontürel desen özel akrilik boyalar ile boyanır.
4. ( ) Asetat üzerine yapılan renklendirme desenin arka tarafından uygulanır.
5. ( ) Desinatör sadece renklendirme işlerini yapar.
6. ( ) Bilgisayarla çizgi animasyon günümüzde daha çok elle renklendirilir.
7. ( ) Üç boyutlu canlandırma bilgisayar ortamında yapılamaz.
8. ( ) Montaj işlerini desinatör yapar.
9. ( ) Çekilen kadraj karelerin sıralanması ve kurgulanması aşamasına montaj denilir.
10. ( ) Hareket adımlarının çekimi analog teknik ya da dijital teknolojiyle yapılamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Çizgiyle Karakter ve Arka Plan Çizimi Uygulaması
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamaları yaparak değerlendiriniz.

Resim 2.16: Çizgiyle karakter ve arka plân çizimi



Animasyon tasarımı yapım resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına
çiziniz (Resim 2.16).

Çizgi karakterini çizgisel olarak resim gereçlerini kullanarak çiziniz.

Yaptığınız deseni işlem yaprağınıza yapıştırınız.



İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.

Kullandığınız tüm gereçleri yazınız.



Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını
yazınız.

Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.

Karakter ve Arka Plân Çiziminin Renklendirme Uygulaması

Resim 2.17: Karakter ve arka plân çiziminin renklendirilmesi
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Animasyon tasarımı yapım resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına
çiziniz (Resim 2.17).

Çizgi karakterini resim gereçlerini kullanarak renklendiriniz.

Yaptığınız deseni işlem yaprağınıza yapıştırınız.



İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.

Kullandığınız tüm gereçleri yazınız.



Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını
yazınız.

Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.

DEĞERLENDİRME
Animasyon uygulamalarını değerlendirmek için diziniz ve öz eleştiri yapınız.
Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaşlarınızın ve kendi çalışmanızın eleştirisini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Hayvan figür araştırması yaptınız mı?
2. Karakterin temel formunu tasarladınız mı?
3. Tek çizgiye dayalı karakteri çizdiniz mi?
4. Karaktere plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?
5. Detay ve doku yaptınız mı?
6. Çizgi tekniğini doğru kullandınız mı?
7. Arka plan çizdiniz mi?
8. Çizilen deseni renklendirdiniz mi?
9. Kaliteli renklendirme ve boyama yaptınız mı?
10. Çalışma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
D
D
D
D
Y
Y
Y
Y
D
Y
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