
D grafik ve animasyonla ilgilenecek ar-

kadafllar› ülkemizde bekleyen, tehlike-

leri ve karfl›laflacaklar› zorluklar› geçen

yaz›m›zda dile getirmeye çal›flt›m ve

büyük bir ilgi gördü. Sizden gelen tüm

mesajlar için öncelikle teflekkür etmek

istiyorum. Bu ayki yaz›m›zda ise bu

sektörde çal›flmay› düflünen ya da hali

haz›rda çal›flmalar gerçeklefltirip, iyi bir

firmaya çal›flmalar›n› sunmak isteyen

arkadafllara, çal›flmalar›n› sunarken

dikkat etmeleri gereken konular hak-

k›nda bilgiler vermeye çal›flaca¤›m. Ya-

z›m›z, e¤er 3D konusuna yeni ad›m at›-

yorsan›z, gelece¤e yönelik çal›flmalar›-

n›za yön verecek, e¤er halihaz›rda ça-

l›flmalar gelifltirdiyseniz, uygun flekilde

tan›t›m›n›z› yapman›za yard›mc› ola-

c a k t › r .

K‹fi‹SEL B‹LG‹LER‹ UNUTMAYIN…

Yapt›¤›m›z çal›flmalar› ve kabiliyetlerimizi ortaya

koyan uygulamaya DemoReel ad› verilmektedir.

DemoReel basit olarak sizin gerçeklefltirdi¤iniz

animasyonlar, videolar ve benzeri görsel unsurla-

r›n bir araya getirildi¤i, ço¤u zaman 3 dakikay› afl-

mayan (aflmamas› da gereken) video kasettir. Bir-

çok firma de¤iflik DemoReel medyas› kabul etmek-

le birlikte genelde en çok kullan›lan VHS video ka-

setlerdir. Hemen hemen her firman›n Internet

sayfalar›nda kabul edilebilecek DemoReel’lar hak-

k›nda ayr›nt›l› flekil flartlar›n› bulabilirsiniz. Bu fle-

kil flartlar›na uyduktan sonra çal›flmalar›n›z›, fir-

malar›n gerekli bölümlerine yollarken, unutma-

man›z gereken önemli konulardan bir tanesi, ken-

dinizle ilgili bilgileri de firmaya ulaflt›rmakt›r.

Özellikle özgeçmifliniz ve sizinle ilgili bilgiler fir-

man›n sizin hakk›n›zda karar vermesinde etkili

olabilir. Belki garip gelebilir ama birçok kiflinin

DemoReel’i ile birlikte kendisine ula-

fl›lmas›n› sa¤layacak adres, e-posta, te-

lefon gibi ayr›nt›lar› unuttu¤u gözlen-

mektedir. Böyle bir durumda hiç kimse

sizin çal›flmalar›n›z› inceleyip zaman

kaybetmek istemeyecektir. Bu sebeple

kiflisel bilginiz, özgeçmifliniz, sizi tan›-

tan bir yaz› ve sizle ba¤lant›ya geçilme-

sini sa¤layacak adres, telefon, vb. bilgi-

leri kesinlikle unutmay›n›z.

Uzmanl› ›n›z› ortaya koyun…
Y›llard›r hep yazd›m ama kimseye din-

letemedi¤im bir konu olan uzmanlafl-

ma ise firmalar›n dikkat etti¤i bir di¤er

konudur. Sunaca¤›n›z çal›flmalar›n si-

zin en uzman oldu¤unuz konu ya da

konular› göstermesi önemlidir. Genel-

de izlenilen yol ise ne yaz›k ki kullan›lan yaz›l›m›n

öne ç›kan özelliklerinin bir araya getirilmesinden

ileri gitmemektedir. Firmalar›n ço¤u zaman

arad›¤› her özelli¤i az›c›k bilen de¤il

de, bir özelli¤i derinlemesine

bilen elemanlard›r. Yani iyi

bir modeller, iyi bir do-

kuland›r›c›, ›fl›k ko-

nusunda ya da

kamera konu-

sunda baflar›l›

sanatç›lar önem

kazanmaktad›r. Mo-

delleme konusunda uzman-

san›z bunu da yüksek detayl›

(high poly), düflük detayl› (low poly), organik yap›-

lar, karakterler, mekanik tasar›m gibi bölümlere

dahi ay›rmak mümkündür. Firma ihtiyaç duydu¤u

konuda, uzman kifliyi istihdam etmek isteyecektir.

E¤er a¤›rl›kl› olarak karakter modellenmesi gere-

ken bir çal›flma varsa, gidip mekanik modelleme
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k o y u n“

Dokuland›r›lmam›fl diye kim
bu modele kötü diyebilir?



konusunda baflar›l› kifliyi, istih-

dam etmeyecek, hepsinden bi-

raz bilgisi olan kiflilerin ise uz-

manlaflm›fl kifliler karfl›s›nda

flans› olmayacakt›r. Bu konuyla

ilgili iki canl› örnek vermek ge-

rekirse, Foundation Imaging

firmas› son duyurular›nda ka-

rakter modellemesi ve özellikle

kafa bölgesi konusunda baflar›l›

modeller, animatörler arad›¤›n›

duyurdu. Bir baflka firma ise

Motion Designer olarak adlan-

d›r›lan kumafl simülasyonu çö-

zümünde uzmanlaflm›fl personel ara-

d›¤›n› duyurdu. K›sacas› uzmanlafl-

mak ve çal›flmalar›n›zda bu uzmanl›k

alan›n›z› ortaya koyman›z çok önem-

lidir. Uzmanl›¤›n›z› ortaya koyarken,

di¤er konulardaki eksikli¤iniz konu-

sunda endifle etmenize hiç gerek yok-

tur. E¤er iyi bir modellerseniz, bu

modeli iyi bir flekilde dokuland›rmak-

tan acizseniz (ki yapamayabilirsiniz)

ya da ›fl›k konusunda baflar›l› de¤ilse-

niz, o zaman dokuland›rmadan wiref-

rame ya da tek renk olarak modelini-

zi sergileyin. Ço¤u zaman hofl bir ar-

ka zemin müzi¤i ifle yarayacakt›r,

ama e¤er dikkati modelinize çekmek

istiyorsan›z, Internet’ten indirdi¤iniz

ya da bir arkadafl›n›z›n besteledi¤i ba-

flar›s›z çal›flmalar dikkati, modeliniz-

den uzaklaflt›rabilir. Bu sebeple, güç-

lü oldu¤unuz yön ne ise onu ortaya

koyun, baflar›s›z oldu¤unuz bir konu

varsa, bunu ortaya koyarak, baflar›l›

oldu¤unuz yönleri de gölgelemeyin.

Hele hele haz›rlad›¤›n›z tan›t›m› ba-

sit ve gereksiz fleylerle doldurmay›n.

Uçuflan birçok logo animasyonu, da-

mal› zemindeki küre gibi eskiden ne-

redeyse yapmazsan›z olmaz gibi gö-

rünen çal›flmalar art›k çok anlams›z

ve gereksiz olmaktad›r. 

EN ‹Y‹ ÇALIfiMALARI 

EN ÖNE KOYUN…

Genelde yap›lan bir di¤er hatada ha-

z›rlad›¤›n›z tan›t›mlarda, kronolojik

bir s›ralamaya gidip, eskiden günü-

müze kadar olan çal›fl-

malar›n s›ralanmas›d›r.

Ama sizin tan›t›m› yolla-

d›¤›n›z kifli, daha ilk bir

iki çal›flman›z› izledik-

ten sonra, yap›lan çal›fl-

malar› s›radan bulur ve

video kaseti ç›kar›p bir

kenara atarsa, arkadan

gelen baflar›l› çal›flmalar›

izleme flans› olmaz. Bu sebeple haz›r-

lad›¤›n›z en iyi çal›flmalara yer ver-

meniz, ve özelliklede en baflar›l› olan

çal›flma ilk olmak üzere gösterinizi

yapman›z› tavsiye ederim.

EFEKTLERDEN ÇALIfiMA 

ELDE ETME YOLUNA 

G‹TMEY‹N... 

Ço¤u zaman kullan›c›lar,

kulland›klar› yaz›l›mlar›n

dikkat çekici özelliklerini bir

araya getirip insanlar› etkile-

me yoluna giderler. Bu yön-

tem, konudan uzak olan, efli-

niz dostunuz için etkileyici

olabilir ama, konunun uz-

manlar› için hiç bir anlam›

olmayacakt›r. Ço¤u zaman

Hypervoxels, hacimsel ›fl›klar,

lensflare’ler sahneye destek ola-

caklar›na, animasyonun ana

gövdesini oluflturmaktad›r.

E¤er 3DSMAX ya da LightWa-

ve’in özelliklerini ortaya koyma-

y› amaçlad›ysan›z, Discreet ya

da NewTek sizi ifle alabilir ama

sizi istihdam edecek firmalar,

kulland›¤›n›z yaz›l›m›n de¤il,

sizin tan›t›m›n›z› görmek iste-

yecektir. Bu sebeple Character

Studio yaz›l›m› ile haz›rlayaca-

¤›n›z standart bir yürümenin,

firmalar› etkilemesini beklemeyin.

Kendinizi tan›t›n, kulland›¤›n›z yaz›-

l›mlar› de¤il..

ÇALIfiMALARINIZI ÜST ÜSTE 

YOLLAMAKTAN KAÇININ

Bir firmaya çal›flman›z› yollad›n›z, ar-

kas›ndan küçük bir de¤ifliklik yap›p

yine yollamay› düflünüyorsunuz. Bu

hem sizin aç›n›zdan (maddi) bir kül-

fet olacak, hem de karfl› firman›n za-

man kaybetmesine se-

bep olacakt›r. Bir süre

sonra firman›n sizi kö-

tü olarak anmas›n› iste-

miyorsan›z, üst üste ça-

l›flmalar yollamaktan

kaç›n›n›z. E¤er yeni yol-

layaca¤›n›z video kaset,

önceden yollad›¤›n›z ta-

n›t›mdan çok büyük

farkl›l›klar içeriyorsa, o zaman bunu

yaz›l› olarak belirterek, çal›flmalar›n›-

z› yollama yolunu seçiniz.

Kulland›klar›n›z size mi ait?
Ülkemizde bunu ay›rt edecek insan

pek az olsa da, yurt d›fl›nda ki firma-

lar›n en nefret ettikleri fley, size ait ol-

mayan unsurlar›n animasyonlarda

kullan›lmas›d›r. Bu sebeple animas-

yonunuzda kulland›¤›n›z en küçük

ayr›nt›y›, ayr› ayr› ifade ediniz. Çal›fl-

malar›n›zda Internet’ten çekti¤iniz,

ücretsiz bir modeli, ya da Viewpo-

int’in arflivinden ücretli bir modeli

kullanabilirsiniz. E¤er sundu¤unuz

tan›t›mda, amaçlanan modelleme ye-

tene¤iniz de¤il de, karakterin ani-

masyonunda ki gerçekçilik ise, bu
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olan çal›flma ilk

olmak üzere 
gösterinizi 
yapman›z› 

tavsiye ederim.



çok do¤al karfl›lanacakt›r. Modeli al-

d›¤›n›z yeri belirtmenizle, hem izle-

yenler, dikkat edecekleri konunun

modelleme de¤il de, animasyon oldu-

¤unu anlayacak, hem de sizin göster-

di¤iniz hassasiyetten dolay› etkilene-

ceklerdir. Ama siz modeli elde etti¤i-

niz yeri ifade etmezseniz, onun yap›-

m›ndan da pay kapmaya çal›flt›¤›n›z

düflünülür. Kulland›¤›n›z bir doku ol-

sun, resim olsun, bir model, ya da

esinlendi¤iniz bir çal›flma olsun bu-

nu aç›kça ifade etmenizi tavsiye ede-

rim. Kendinize ait olmayan çal›flma-

lar›, modelleri vb. kulland›¤›n›z er

geç ortaya ç›kacakt›r. Bu sebeple göz-

den kaçar, ya da anlafl›lmaz diye dü-

flünmeyiniz. Ülkemizde pek fark edil-

meyebilir, ama yurtd›fl›nda fark ede-

cek kifliler ç›kacakt›r..

STANDART SINIF 

ÇALIfiMALARINDAN UZAKLAfiIN

Ülkemizde de 3D animasyon ve bu tür

faaliyetler gün geçtikçe önem kazan›-

yor ve üniversitelerde e¤itimi verilme-

ye baflland›. Bu konuda baz› s›k›nt›lar

var ama bu baflka bir yaz›m›z›n konu-

su. E¤er bu tür bir okulda e¤itim görü-

yorsan›z ya da bir kurs görüyorsan›z,

büyük ihtimalle hocan›z belirli bir ko-

nu veriyor ve o çerçevede çal›flman›z›

istiyordur. Ö¤retim elemanlar›n›n,

genelde pek dikkat etmedikleri bu ko-

nu, e¤itimi tamamlam›fl ö¤rencilerin

birbirinden farkl› olmayan çal›flmalar

sergilemesine sebep olmaktad›r. E¤er

yapt›¤›n›z çal›flmalar di¤er arkadaflla-

r›n›z›nkiyle benzerlik gösteriyorsa, bu

çal›flmalar› tan›t›m›n›zda kullanma-

man›z› tavsiye etmem. Yurt d›fl›nda

firmas›na personel al›m›yla ilgilenen

bir uzman›n, Kanada’da bir okuldan

her y›l 50 kadar ö¤renciden birbirinin

ayn› çal›flmalar ald›¤›n›, bu sebeple de

o okuldan gelen tüm çal›flmalar› bir

kenara at›p izlemedi¤ini okumufltum.

Ayn› duruma düflmek, okudu¤unuz

okul ya da kursu benzer konuma sok-

mak pek hofl olmasa gerek. E¤er e¤i-

timciniz buna dikkat etmiyorsa, ken-

disini uyar›n›z. Unutmay›n siz Grafik

Animasyon sayfas› okuyucususunuz.

TUROR‹AL (UYGULAMALAR) 

B‹REB‹R UYGULAMAYINIZ

Internet’te, ya da dergilerde yay›nla-

nan uygulamalar size de¤iflik teknik-

ler hakk›nda bilgi vermek amac›yla ha-

z›rlanmaktad›r. Internet’te ya da der-

gilerde rastlad›¤›n›z uygulamalar bire-

bir uyguland›¤›nda, size

belirli konularda bilgi

verse de, elde edilen so-

nuçlar DemoReel’inizi

sunaca¤›n›z kiflileri pek

etkilemez. Uygulamalar

bir konu hakk›nda bilgi

vermek için haz›rlan›r-

lar. Bu sebeple uygula-

malardan size verilmek istenen özü

al›p, bunu kendi özel çal›flmalar›n›zda

kullanmal›s›n›z. 

DENEY‹ML‹ M‹S‹N‹Z? 

Deneyimli olmak demek bir firmada

y›llarca üst seviyede çal›flman›z anla-

m›na gelmez. Ülkemizde nas›l alg›la-

n›yor bilemiyorum ama multimedya

konusunda e¤itim verilmez, ya da çok

az e¤itim verilirken, Internet uygula-

malar› ile her yer deneyimli ve uzman

insanlarla doldu, taflt›! Y›llard›r bu ko-

nulara ilgi duyan ve araflt›ran biri ola-

rak birçok çal›flmada deneyimsizlik ve

kötü çal›flma dikkatimi çekiyor. Hatta

ço¤u zaman kendimi tan›t›rken, daha

1 y›l önce bilgisayarlarla tan›flan arka-

dafllar›m›z›n unvan›n›n yan›nda ken-

dimi çok basit hissediyorum. Bir fir-

mada bir süre kald›ktan sonra, çok da-

ha iyi yerlere baflar›l› olsan›z da, olma-

san›z da ulaflabilece¤iniz tek ülke sa-

n›r›m flimdilerde biz ve bizim gibi bil-

ginin az oldu¤u ülkeler. Yurtd›fl›nda

ise sizin daha önce çal›flt›¤›n›z firma-

larda harcad›¤›n›z y›llar, içinde bulun-

du¤unuz projelerden çok, sizin ne

yapt›¤›n›za dikkat edilir. Hasbelkader,

elde etti¤iniz mevkiler önemli de¤il-

dir. Önemli olan yapt›¤›n›z iflte, çal›fl-

man›za yans›yan deneyimdir. Hiç bir

firmada çal›flmam›fl olabilirsiniz, ama

kendi gelifltirdi¤iniz projede, çok bafla-

r›l› olup, firmalar için aranan kifli ola-

bilirsiniz. Onun için yapt›¤›n›z iflte iyi

olmaya bak›n. 

BAfiVURDU⁄UNUZ 

F‹RMAYI TANIYIN...

Baflvurdu¤unuz firman›n tam adresi-

ni ve baflvuraca¤›n›z konuyu ve ulafl-

t›rman›z gereken kifliyi bilmeniz ge-

rekmektedir. Adres olarak, yanl›fl an-

lafl›labilecek bir adrese yollaman›z, ya

da çal›flmalar›n›z›n alâ-

kas›z kiflilerin eline geç-

mesi sizin için pekte iyi

olmayacakt›r. Yollad›¤›-

n›z çal›flman›zla amac›-

n›z›n hangi alanda gö-

rev almak oldu¤unu, be-

lirten bir notu iletmeyi

unutmay›n›z. Baz› fir-

malar ayn› anda birden fazla konuda

eleman istihdam etme yoluna gidebi-

lirler. Bu durumda di¤erleri ile kar›fl-

mamas› için, hangi bölüm için, ne

amaçla çal›flmalar›n›z› yollad›¤›n›z›

aç›klay›n›z. Ço¤u firma için dayan›l-

maz olan fley, e-posta ile bir Internet

adresinin yollanmas› yöntemidir.

E¤er iyi bir sanatç›ysan›z, Internet si-

tenizi ziyaret eden firma yetkilileri,

sizinle ba¤lant›ya geçebilir. Ama siz

onlara e-posta ile 2-3 MB’l›k dosya

yollar, ya da sitenize gidip oradan

dosyalar çekmesini isterseniz bafltan
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antipatik gelebilirsiniz. Bazen e-pos-

talar›m› al›rken, bir postada saatlerce

tak›l›nca, tamam diyo-

rum yine bir arkadafl›-

m›z animasyon yollu-

yor. Sonuç olarak gelen

animasyon ne kadar ba-

flar›l› ya da iyi olursa ol-

sun, benden izin alma-

d›¤› ve bu flekilde za-

man kayb›na sebep ol-

du¤u için, yollayan ar-

kadafllara pekte sempatik bakmad›¤›-

m› ifade edeyim. 

KEND‹N‹Z‹ TEST ED‹N..

Yapt›¤›n›z çal›flmalar› en iyi elefltire-

cek kiflilerin bafl›nda siz geliyorsunuz.

Gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalar› en-

düstrideki di¤er insanlarla karfl›laflt›-

r›n. Onlar›n çal›flmalar›yla ne kadar

benzerlik gösteriyor? Güzel dokumu

haz›rlad›n›z?, ya da modelleriniz iyi

mi görünüyor? Di¤erleri ile karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda, çal›flmalar›n›z› nas›l bulu-

yorsunuz? E¤er haz›r bir modeli al›yor

3DSMAX ya da LightWa-

ve’de standart dokularla

kaplay›p render ediyorsa-

n›z, baflar›l› olmay› dü-

flünmeyin. 

Ak›lda kal›c› olun, 
Israrc› olmay›n
Çal›flman›z› yollad›ktan

sonra nas›l gidiyor gibi-

lerinden bir e-posta ya da firmay› ara-

ma sizin ak›lda kalman›za ve unutul-

maman›za sebep olacakt›r. E¤er çok

›srar edici olursan›z, unutulman›za

de¤il ama tamamen silinmenize de

sebep olabilirsiniz. Fazla ›srarc› da ol-

m a y › n . . .

Internet’ten faydalan›n
Internet dünyas› sizin için çok önem-

lidir. Çal›flmalar›n›z›n kopyalanmaya-

ca¤›ndan, ya da çal›nmayaca¤›ndan

emin olmak flart›yla, online galerilerde

sergilenmesini, kullan›c› guruplar›n-

da tan›nmas›n› sa¤lay›n. Ço¤u zaman

Internet’te dolaflan ve baflar›l› insanla-

r› belirleyip ifl teklif eden kifliler oldu-

¤unu unutmay›n. Yukar›da  bahsetti-

¤im özelliklere dikkat edip, sayfan›z›

da bu özelliklere göre düzenleyin. Say-

fan›z› dizayn ederken basit ve dolafl›-

m›n kolay olmas›na, gereksiz ve za-

man kaybettirici grafikler bulunma-

mas›na dikkat edin. Çal›flmalar›n›z›n

küçük hallerini, büyük resimlere ula-

flabilecekleri flekilde yerlefltirin.

DemoReel’inizi yukar›da belirtti-

¤im kurallara göre haz›rlay›p, baflar›-

ya ulaflt›ysan›z, bir e-posta ile bana

haber verin ki, bu sayfalarda y›llard›r

sürdürmeye çal›flt›¤›m çal›flmalar›-

m›n, eme¤imin ve gayretimin bofla

gitmedi¤ini ö¤renip, mutlulu¤unuzu

paylaflay›m. Bir sonraki yaz›m›zda

tekrar birlikte oluncaya kadar hoflça

kal›n. ■

Ç a l › fl m a l a r › n › z › n
küçük hallerini,

büyük resimlere
u l a fl a b i l e c e k l e r i

flekilde 
y e r l e fl t i r i n .


