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Özet
Bu araştırmanın amacı farklı ülkelerdeki animasyon lisans eğitim müfredatlarındaki ders
çeşitliliğini, ders türlerine göre dağılımını araştırmaktır. Bu amaçla ABD, Avrupa, İngiltere (BK),
Kıbrıs, Singapur ve Türkiye’den 52 farklı üniversitedeki lisans düzeyinde animasyon eğitim
müfredatları incelenmiştir. Ders ismi/üniversite matrisi şeklinde, toplam 1030 dersi ait oldukları
üniversite/bölüm, ana ve seçmeli olma durumlarını gösteren belirtke tablosu hazırlanmış ve ders
kategorilerine göre ders çeşitliliği tablo üzerinden tekil ders isimlerine göre analiz edilmiştir. Bu
kategoriler; Dijital Uygulamalı Dersler (İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım, Görsel Efekt
(VFX), Oyun, Dijital Prodüksiyon, Dijital Fotoğrafçılık, Dijital Ses, Hesaplamalı Görselleştirme
(Rendering) ve Işıklandırma, Dijital Animasyon, Programlama, Diğer Dijital Dersler, Dijital
Modelleme, Sanal İskelet ve Donatılandırma, Dijital Hikâye Anlatımı.), Geleneksel Uygulamalı
Dersler (İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım, Sanat, Oyun, Prodüksiyon, Fotoğrafçılık,
Senaryo Yazımı, Ses, Stop Motion Animasyon, Animasyon, Portfolyo, Diğer Dersler), Teorik
Dersler, Süreç Yönetimi İçerikli Dersler, Çaliştay / Staj / Seminer Tabanli Dersler, Yabanci Dil ve
Yüksek Öğretim Kurumu Dersleri şeklinde mevcut müfredatlardaki kategorilere dayanarak
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda programlarda farklı isimde benzer içerikli ve tam tersi aynı
isimde farklı içerikte derslerin bulunduğu, derslerin sayısal çokluk açısından 3 ana gruba ayrıldığı
(Geleneksel uygulamalı dersler (358), Dijital uygulamalı dersler (320), Teorik ve tarih dersleri
(223)) görülmüştür. ABD, TR, BK’de geleneksel tabanlı dersler daha yüksek oranda karşımıza
çıkarken Avrupa’da dijital temelli derslerin çok az miktarda fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca zorunlu alan derslerinin seçmeli alan derslerine oransal olarak üstün olduğu, geleneksel
yöntemleri temel alan derslerin, yenilikçi teknolojileri barındıran dijital animasyon derslerine göre
daha fazla olduğu gözükmektedir. Bölgelerin yüksek öğretim kurumlarınca belirlenmiş zorunlu
derslerin kredilerine göre dağılımları incelendiğinde ise ülkemizdeki YÖK derslerinin sayıları ve
kredilerinin diğer tüm bölgelerin oldukça üzerinde olduğu sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Animasyon Sektörü, Animasyon Eğitimi, Sektör Beklentileri, Yüksek
Öğretim Programları, İş piyasası ihtiyaçları.
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Abstract
The aim of this research is investigation of the variety animation courses in undergraduate
curriculum in different countries and their distribution according to the course types. For this
purpose, animation curriculum at the undergraduate level from 52 different universities in the US,
Europe, Great Britain, Cyprus, Singapore and Turkey were examined. In the form of indicating
chart; course name / university matrix have been prepared, including a total number of 1030
courses to indicating the university / department, main and elective status of courses, and a variety
of lessons according to the course categories are analyzed according to the individual course
names. Course categories based on categories in existing curricula; DIGITAL APPLIED Courses
(Digital Illustration / Drawing / Painting / Design, Visual Effects (VFX), Game, Digital
Production, Digital Photography, Digital Sound, Rendering and Lighting, Digital Animation,
Programming / Scripting, Digital Modeling, Rigging, Digital Storytelling, Other Digital Courses).
TRADITIONAL APPLIED courses (Illustration / Drawing / Painting / Design, Game, Production,
Photography, Script / Scenario, Sound, Stop Motion Animation, Animation, Portfolio, Other
Traditional Courses). THEORICAL courses, Process Management, Workshop / Internship /
Seminar based courses, Language and Higher Education Institute Courses. As a result of the
research, it has been observed that the programs have different course names with similar content
and vice versa similar course names with different content. The courses are divided into 3 main
groups in terms of numerical multiplicity (Traditional applied courses (358), Digital applied
courses (320), Theoretical and historical courses (223). While traditional based courses are seen
at a higher rate in the USA, TR, UK, it is concluded that there are slightly more digital based
courses in Europe. In addition, it is seen that compulsory core courses are proportionally superior
to elective field courses, and courses based on traditional methods are more than digital animation
courses with innovative technologies. The distribution of compulsory courses determined by the
higher education institutions of the regions/countries according to their credits is analyzed, it is
concluded that the number and credits of higher education (YÖK) courses in Turkey are well above
all other regions/countries.
Keywords: Animation Sector, Animation Education, Expectations, Higher Education Programs,
Labor market needs.
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Giriş
Animasyon eğitimi aynı temellere dayansa da farklı okullarda farklı hedeflere yönelik olarak özelleşmiş
durumdadır. Bu özelleşme durumu beraberinde farklı yönelimlere sahip eğitim programlarını
(müfredatları) getirmektedir. Programın yapısı, ülkedeki eğitim sistemi, ülkenin öncelikli alanları,
işgücü piyasasının ihtiyaçları ve akademiden beklentileri, eğitim kurumlarının vizyonu, fiziki /
teknolojik alt yapısı ve öğretim kadrosunun yetkinliği gibi birçok etkene bağlı olarak çeşitlenmektedir.
Güncel bir animasyon eğitim müfredatı geliştirilmesi için gerekli adımlar olan animasyon endüstrisinin
ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi, güncel trendler ve teknolojilerin incelenmesi gibi mevcut
müfredatların analiz edilmesi ve bu yolla programların güçlü ve zayıf yanlarının güncel durum
üzerinden tespiti önemlidir. Animasyon eğitim müfredatlarını karşılıklı değerlendirmenin ilk etapta akla
gelmeyen zorlukları mevcuttur. Örneğin İngiltere gibi bazı ülkelerin eğitim sisteminde 3 yıl olan lisans
eğitimi ülkemizde 4 yıl sürmektedir. Fakat İngiltere’deki eğitimin yılda 3 dönem olarak yapıldığı
düşünüldüğünde toplam lisans eğitimi 9 dönem iken Türkiye’de toplam süre 1 yıl daha uzun olmasına
rağmen eğitim bir dönem daha azdır (8 dönemdir). Yükseköğretimin sonunda kazanılması gereken
öğrenim çıktıları ulusal ve uluslararası yeterlikler çerçeveleri ile tanımlanmış durumdadır. Bologna
süreci üyesi 45 ülke eğitim bakanları tarafından Mayıs 2005’te Norveç’te Avrupa Yükseköğretim Alanı
Yeterlilikler Çerçevesi (The Overarching Framework for Qualifications of EHEA - QF-EHEA)
yükseköğretim kurumları için bir çerçeve kabul edilmiştir (YÖK, 2010). Bologna süreci üyesi 45 ülke
için tasarlanan QF-EHEA dışında Avrupa Yasam boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (European
Qualifications Framework for Lifelong Learning - EQF/LLL) Avrupa Birliğine üye 27 ülke için
tasarlanmıstır (YÖK, 2010).
Bazı müfredatlarda animasyon yeterlikleri bütüncül biçimde ele alınırken bazı diğer müfredatlarda tüm
mezunlar için ortak dersler ve önceden tanımlanmış / hedeflenen mezun profillerine (program yapısı
içinde alt branş, path, vb de anılan) göre özelleşmiş ilerleme yolları benimsenmiştir. Programlar hitap
ettikleri endüstri alanları ve eğitim kadrosunun niceliksel ve niteliksel özelliklerine göre farklı en
iyileme yaklaşımlarını benimsemektedirler.
Bu araştırma animasyon eğitiminde yeni ve güncel bir müfredat geliştirebilmek için var olan
müfredatların program yapısını, zorunlu ve seçmeli ders oranlarını, geleneksel ve dijital uygulamalı,
teorik ve tarih, seminer / staj / workksop temelli gibi ders türü ve çeşitliliğine göre programlardaki
oransal dağılımlarının ortaya konması açısından önemlidir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı, yeni bir eğitim müfredatı geliştirmek için gerekli olan mevcut durum analizi
olarak, farklı ülkelerdeki animasyon eğitim müfredatlarının ders çeşitliliği açısından incelenmesi ve
değerlendirilmesidir.
Problem
Araştırmanın problem cümlesi “Farklı ülkelerdeki animasyon bölümlerinde yer alan derslerin, tür ve
içerik açısından dağılımları nasıldır?” şeklinde belirlenmiş bu ana problem doğrultusunda aşağıdaki
problemlere cevap aranmış ve elde edilen bulgular sırasıyla verilmiştir.
1. Araştırma kapsamına alınan geleneksel uygulamalı ve dijital uygulamalı derslerin çeşitliliği
tekil ders isimleri açısından nasıldır?
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2. Araştırma kapsamına alınan geleneksel uygulamalı derslerin alt kategorilerindeki ders
çeşitliliği tekil ders isimleri açısından nasıldır?
3. Araştırma kapsamına alınan dijital uygulamalı derslerin alt kategorilerindeki ders çeşitliliği
tekil ders isimleri açısından nasıldır?
4. Farklı ülkelerdeki animasyon programlarında yer alan geleneksel ve dijital uygulamalı
derslerin alt kategorilere göre oransal dağılımı nasıldır?
5. Farklı ülkelerdeki animasyon programlarında yer alangelenekselve dijital uygulamalı derslerin
ülkelere göre orantısal dağılımı nasıldır?
6. Animasyon programlarında yer alan, zorunlu ve seçmeli derslerin ülkelere göre dağılımı
nasıldır?
7. Animasyon programlarında yer alan, yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan derslerin
kredilerinin ülkelere göre dağılımı nasıldır?
8. Farklı ülkelerdeki animasyon bölümlerinde yer alan dersler ve diğer derslerin dağılımı nasıldır?
9. Farklı ülkelerdeki animasyon bölümlerinde yer alan derslerin dijital ve analog olarak
dağılımı nasıldır?
10. Farklı ülkelerdeki animasyon bölümlerinde yer alan derslerin teorik ve pratik olarak dağılımı
nasıldır?
Araştırmanın sınırlılıkları
Bu araştırma; araştırma kapsamına alınan lisans düzeyinde animasyon eğitimi veren Amerika, Avrupa,
İngiltere, Türkiye ve Asya üniversiteleri ilgili bölümleri 2018-2019 eğitim yılına ait toplam 52 eğitim
programı ile sınırlıdır.
Yöntem
Araştırma modeli olarak nitel araştırma yönteminde tarama araştırması kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında ABD (16) Avrupa (13) İngiltere (16) ve Türkiye’den (5) Asya’dan (2) toplam 52
üniversitenin lisans düzeyindeki animasyon eğitim müfredatları incelenmiştir. Müfredatlar arasında
sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi için proje kapsamında ortak bir eğitim planı şablonu (Ek.1)
oluşturulmuş ve tüm üniversitelerin müfredatları bu formata dönüştürülmüştür.
Araştırma kapsamına alınan üniversitelerin eğitim planlarındaki toplam 1030 dersten belirtke tablosu
oluşturulmuştur (Ek.1). Belirtke tablosu “Ders İsmi / Üniversite” matrisi şeklinde ana ve seçmeli dersleri
işaretleyecek biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca tablodaki dersler Tablo 1’de gösterilen ana ve alt ders
kategorileri halinde gruplanarak listelenmiştir.
Tablo 1. Belirtke Tablosu Ders Kategorileri.
DİJİTAL UYGULAMALI DERSLER
İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım, Görsel Efekt (VFX), Oyun, Dijital Prodüksiyon
Dijital Fotoğrafçılık, Dijital Ses, Hesaplamalı Görselleştirme (Rendering) ve Işıklandırma
Dijital Animasyon, Programlama, Diğer Dijital Dersler, Dijital Modelleme, Sanal İskelet ve Donatılandırma,
Dijital Hikâye Anlatımı.
GELENEKSEL UYGULAMALI DERSLER
İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım, Sanat, Oyun, Prodüksiyon, Fotoğrafçılık, Senaryo Yazımı, Ses,
Stop Motion Animasyon, Animasyon, Portfolyo, Diğer Dersler
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TEORİK DERSLER
SÜREÇ YÖNETİMİ İÇERİKLİ DERSLER
ÇALIŞTAY / STAJ / SEMİNER TABANLI DERSLER
YABANCI DİL
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU DERSLERİ

Bulgular
Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrulstusunda elde edilen bulgular ve yorumları yer
almaktadır.
a. Tekil Ders İsimleri Açısından Geleneksel ve Dijital Uygulamalı Ders Çeşitliliği
Araştırmanın 1 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların tekil ders
isimleri açısından geleneksel ve dijital uygulamalı ders çeşitliliği araştırılmıştır. Buradaki amaç ders
çeşitliliğinin Tablo 1’de verilen kategorilere göre tespit etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim
programından alınan veriler gruplanarak frekans değerleri Grafik1’de verilmiştir.

Grafik 1. Geleneksel ve Dijital Uygulamalı Tekil Ders Çeşitliliği.

Grafik 1 incelendiğinde, toplam 1030 dersin 1000 adedinin tekil isimleri olduğu ve derslerin sayısal
çokluk açısından 3 ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu gruplar sırasıyla Geleneksel uygulamalı
dersler (358), Dijital uygulamalı dersler (320) ve Teorik ve tarih dersleridir (223). İkincil trend ise 68
ders sayısı ile Çalıştay, Staj ve Seminer tabanlı derslere aittir. En düşük sayılardaki dersler ise Yabancı
dil (18), Süreç yönetimi içerikli dersler (8) ve YÖK dersleridir (5).
b. Tekil Ders İsimleri Açısından Geleneksel Uygulamalı Derslerin Alt Kategorilerindeki
Ders Çeşitliliği
Araştırmanın 2 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların tekil ders
isimleri açısından geleneksel uygulamalı derslerin alt kategorilerindeki ders çeşitliliği araştırılmıştır.
Buradaki amaç geleneksel uygulamalı ders çeşitliliğinin Tablo 1’de verilen alt kategorilere göre tespit
etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak frekans değerleri
Grafik 2’de verilmiştir.
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Grafik 2. Geleneksel Uygulamalı Tekil Alt Kategori Ders Çeşitliliği.

Grafik 2 incelendiğinde, toplam 12 alt kategori olduğu ve prodüksiyon derslerinin geleneksel
uygulamalı dersler (358) içinde en çok sayıda (138) dersi bulunan alt kategori olduğu, bu dersleri Çizim
derslerinin (78) ve Animasyon derslerinin (68) takip ettiği görülmektedir. Diğer alt kategorilerdeki
dersler ise 3-15 bandında düşük sayılarda bulunmaktadır.
c. Tekil Ders İsimleri Açısından Dijital Uygulamalı Derslerin Alt Kategorilerindeki Ders
Çeşitliliği
Araştırmanın 3 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların tekil ders
isimleri açısından dijital uygulamalı derslerin alt kategorilerindeki ders çeşitliliği araştırılmıştır.
Buradaki amaç dijital uygulamalı ders çeşitliliğinin Tablo 1’de verilen alt kategorilere göre tespit
etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak frekans değerleri
Grafik 3’te verilmiştir.

Grafik 3. Dijital Uygulamalı Tekil Alt Kategori Ders Çeşitliliği.
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Grafik 3 incelendiğinde, toplam 13 alt kategori olduğu ve dijital uygulamalı dersler için Grafik 2’deki
geleneksel ders dağılımına nazaran daha dengeli bir dağılım izlenmektedir. Görsel Efekt derslerinin
dijital uygulamalı dersler (320) içinde en çok sayıda (63) dersi bulunan alt kategori olduğu, onu Dijital
prodüksiyon (45), Dijital illüstrasyon (43), Animasyon (41), Oyun (29), Modelleme (29), Ses tasarımıüretimi-düzenlemesi (25) derslerinin takip ettiği görülmektedir. Diğer alt kategorilerdeki dersler ise 4 13 bandında düşük sayılarda bulunmaktadır.
d. Geleneksel ve Dijital Uygulamalı Derslerin Alt Kategorilere Göre Oransal Dağılımları
Nasıldır?
Araştırmanın 4 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların
geleneksel ve dijital uygulamalı derslerin alt kategorilerindeki ders dağılımları araştırılmıştır. Buradaki
amaç geleneksel ve dijital uygulamalı ders dağılımlarının ülkeler bazında alt kategorilere göre tespit
etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak frekansları ve
oransal değerleri Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Geleneksel Uygulamalı Dersler
İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım
Sanat
Oyun
Prodüksiyon
Fotoğrafçılık
Ses Tasarımı
Stop – Motion
Animasyon
Portfolyo
Diğer Dersler
Toplam

ABD
47
% 26,7
5
% 2,8
4
% 2,2
58
% 32,9
4
% 2,2
0
%0
3
% 1,7
34
% 19,3
6
% 3,4
8
% 4,5
176

İNGİLTERE
16
% 15,3
6
% 5,7
1
% 0,9
55
% 52,8
1
% 0,9
1
% 0,9
1
% 0,9
22
% 21,1
1
% 0,9
0
%0
104

AVRUPA
34
% 25,5
6
% 4,5
1
% 7,5
40
% 30
6
% 4,5
2
% 1,5
5
% 3,75
27
% 20,3
2
% 1,5
4
%3
133

TÜRKİYE
40
% 44,9
4
% 4,4
0
%0
14
% 15,7
5
% 5,6
0
%0
3
% 3,3
16
% 17,9
2
% 2,2
1
% 1,1
89

Tablo 2 incelendiğinde, toplam 10 alt kategorideki geleneksel uygulamalı dersler için en yüksek
trendlerin sırasıyla Prodüksiyon, İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım ve Animasyon derslerinde
olduğu görülmektedir.
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Prodüksiyon derslerinin ülkelere göre programda yer kapladığı oranlara bakıldığında İngiltere (%52,8)
en fazla derse sahip, ikinci sıradaki ABD (%32,9) ve Avrupa’nın (%30) yakın oranlara sahip olduğu,
üçüncü sıradaki Türkiye’de ise (%15,7) bu oranın ABD ve Avrupa’nın yaklaşık yarısı kadar olduğu
görülmektedir. İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım derslerinin dağılımında ise Türkiye (%44,9) en
fazla derse sahip, ikinci sırada ABD (% 26,7) ve Avrupa’nın (% 25,5) yakın oranlara sahip olduğu,
üçüncü sıradaki İngiltere’nin ise (%15,3) en yakın değerden yaklaşık %10 daha düşük ders oranına sahip
olduğu söylenebilir. Animasyon dersi oranları için ise tüm ülke programlarının %17,9 - %21,1 bandında
yaklaşık oranlara sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Dijital Uygulamalı Dersler
Dijital İllüstrasyon / Çizim / Boyama / Tasarım
Görsel Efekt (VFX)
Dijital Oyun
Dijital Prodüksiyon
Dijital Fotoğrafçılık
Dijital Ses Tasarımı vb.
Hesaplamalı Görselleştirme (Rendering) ve
Işıklandırma
Dijital Animasyon
Programlama
Dijital Modelleme
Sanal İskelet ve Donatılandırma (Rig)
Dijital Hikâye Anlatımı
Diğer Dijital Dersler
Toplam

ABD
8
% 7,0
22
% 19,4
7
% 6,19
5
% 4,4
3
% 2,6
11
% 9,7
3
% 2,6
20
% 17,6
2
% 1,7
15
% 13,2
2
% 1,7
7
% 6,1
1
% 0,8
176

İNGİLTERE
7
% 9,2
14
% 18,4
6
% 7,8
27
% 35,5
0
%0
3
% 3,9
2
% 2,6
10
% 13,1
1
% 1,3
2
% 2,6
2
% 2,6
1
% 1,3
0
%0
104

AVRUPA
24
% 16,7
29
% 20,2
11
% 7,6
17
% 11,8
0
%0
10
% 6,9
3
% 2,0
15
% 10,4
3
% 2,0
8
% 5,5
5
% 3,4
8
% 5,5
2
% 1,3
133

TÜRKİYE
10
% 14,7
15
% 22
9
% 13,2
3
% 4,4
0
%0
6
% 8,8
2
% 2,9
14
% 20,5
1
% 1,4
7
% 10,2
0
%0
0
%0
1
% 1,4
89

Tablo 3 incelendiğinde, toplam 13 alt kategorideki dijital uygulamalı dersler için tüm ülkelerde ortak
olan en yüksek trendlerin sırasıyla Görsel Efekt (VFX), ve Animasyon derslerinde olduğu
görülmektedir. Görsel Efekt (VFX) derslerinin ABD (%19,4), İngiltere (%18,4), Avrupa (20,2) ve
Türkiye’de (%22) birbirine yakın oranda programlarda yer aldığı görülmektedir. Dijital Animasyon
dersleri de ikincil yüksek trend olarak ABD (%17,6), İngiltere (%13,1), Avrupa (10,4) ve Türkiye’de
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(%20,5) oranlarında programlarda yer kapladığı görülmektedir. Ayrıca Dijital İllüstrasyon / Çizim /
Boyama / Tasarım dersleri için Avrupa (%16,7) ve Türkiye’de (%14,7) oran yüksek iken ABD ve
İngiltere’de bu oran %10’un altındadır. Benzer durum, Dijital Prodüksiyon dersleri için ABD (%4,4) ve
Türkiye (%4,4) düşük oranlardayken İngiltere (%35,5) ve Avrupa (%11,8) lehine geçerlidir. Dijital
Modelleme dersi için ise ABD (%13,2) ve Türkiye (%10,2) oranları yüksek iken İngiltere (%2,6) ve
Avrupa (%5,5) oranları düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca tablodaki sütunlar ders dağılımının
homojenliği açısından incelendiğinde ise en heterojen dağılımın Türkiye’ ye ait olduğu görülmektedir.
e. Animasyon Programlarında Yer Alan, Geleneksel ve Dijital Uygulamalı Derslerin
Ülkelere Göre Orantısal Dağılımı Nasıldır?
Araştırmanın 5 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların
geleneksel ve dijital uygulamalı derslerin ülkelere göre orantısal dağılımları araştırılmıştır. Buradaki
amaç geleneksel ve dijital uygulamalı ders dağılımlarını ülkeler bazında tespit etmektir. Araştırma
kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak yüzdelik değerleri Grafik 4’ de
verilmiştir.
Grafik 4 incelendiğinde ABD’ de uygulanan animasyon eğitim programlarının içeriklerinde geleneksel
uygulamalı animasyon derslerinin (%61.8), dijital tabanlı animasyon derslerine (%38.2) oranla
neredeyse yarı yarıya daha fazla olduğu görülmektedir. Birleşik Krallık ve Türkiye’ de uygulanan eğitim
programlarında ise geleneksel uygulamalı derslerin her iki ülke içinde dijital tabanlı derslere oranla
benzer şekilde fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu oranlar Türkiye için %13,4 Birleşik Krallık içinse
%15,6 geleneksel dersler lehine farklıdır. Diğer ülke programlarının aksine Avrupa’daki ders
dağılımlarında dijital uygulamalı derslerin oranı (%51.9), geleneksel uygulamalı derslere oranı (%48.1)
az bir farkla daha yüksektir. Bu fark ciddi bir oranı kapsamasa da Avrupa, Amerika ve Türkiye ders
içeriklerinin yapılandırılması ile zıtlık gösterdiği bulgusuna varılmıştır.

61,8%

57,8%
48,1%
38,2%

ABD

51,9%

56,7%

42,2%

BİRLEŞİK KRALLIK
Geleneksel Dersler

AVRUPA

43,3%

TÜRKİYE

Dijital Dersler

Grafik 4. Geleneksel ve Dijital Uygulamalı derslerin ülkelere göre dağılımı.
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f.

Animasyon Programlarında Yer Alan, Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Ülkelere Göre
Dağılımı Nasıldır?

Araştırmanın 6 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların zorunlu
ve seçmeli derslerin ülkelere göre orantısal dağılımları araştırılmıştır. Buradaki amaç zorunlu ve seçmeli
ders dağılımlarını ülkeler bazında tespit etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim programından
alınan veriler gruplanarak yüzdelik değerleri Grafik 5’ te verilmiştir.

75,9%

74,7%
64,8%

60,6%

39,4%

35,1%
25,3%

ABD

25,0%

BK
Zorunlu Desr Sayısı

AB

TR

Seçmeli Ders Sayısı

Grafik 5. Zorunlu ve Seçmeli derslerin ülkelere göre dağılımı.

Grafik 5 incelendiğinde, tüm ülke programlarında zorunlu derslerin seçmeli derslere nazaran daha
yüksek oranla yer aldığı görülmektedir. Bu oran Amerika (%49,4) ve Avrupa (%50,8) müfredatları için,
Birleşik Krallık (%29,6) ve Türkiye (%21,2) içinde yaklaşık aynı farka sahiptir. Bir başka deyişle ABD
ve Avrupa Birliğine dair bulgulara bakıldığında zorunlu ve seçmeli ders dağılım oranları ve sayıları
birbiri ile oldukça benzer ve neredeyse eşit oranda olduğu söylenebilir. Benzer bir durum Birleşik
Krallık ve Türkiye içinde söylenebilir olsa da Birleşik Krallık sınırları içerisinde bulunan eğitim
kurumlarında zorunlu ders yükünün Türkiye’ ye göre biraz daha fazla olduğu görülmektedir.
Toparlamak gerekirse ABD – AB ve BK – TR arasında yapısal bir benzerlik olduğu verisine ulaşılmıştır.
g. Animasyon Programlarında Yer Alan, Yüksek Öğretim Kurumlarınca Zorunlu Tutulan
Derslerin Kredilerinin Ülkelere Göre Dağılımı Nasıldır?
Araştırmanın 7 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatların yüksek
öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan derslerin kredilerinin ülkelere göre dağılımları araştırılmıştır.
Buradaki amaç zorunlu tutulan ders kredilerinin toplam krediye oranını tespit etmektir. Araştırma
kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak kredi sayıları Grafik 6’ da verilmiştir.
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360
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Toplam Ders Kredisi
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12,8
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Yök Dersleri Kredisi

Grafik 6.Yüksek Öğretim Kurulu zorunlu ders kredilerinin toplam kredilere oranı.

Zorunlu yükseköğretim kurumlarınca belirlenmiş derslerin ülkelere göre eğitim müfredatlarında
kapladığı krediler açısından bakıldığında Türkiye (12,8) en fazla derse sahip, ikinci sıradaki Birleşik
Krallık (0,37), ABD (0,75) ve son sıradaki Avrupa kredi miktarı ise (0,1) olarak belirlenmiştir. Bu
verilere göre Türkiye ile diğer belirlenmiş bölgeler arasında ciddi bir fark ve ayrım bulunmaktadır. En
yakın yüzdeye sahip Birleşik Krallık Ülkeleri ile 12,4 gibi bir fark bulunmaktadır. Bu oran geri kalan 3
bölge arasında ise ortalama 0,3’lük bir değişiklik göstermektedir.
h. Animasyon programlarında yer alan, alan dersleri ve diğer derslerin oranlarının
ülkelere göre dağılımı nasıldır?
Araştırmanın 8 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatlardaki alan
dersleri ve diğer derslerin ülkelere göre oransal dağılımları araştırılmıştır. Buradaki amaç animasyon
alan derslerinin diğer derslere oranını tespit etmektir. Araştırma kapsamındaki 52 eğitim programından
alınan veriler gruplanarak yüzdelik değerler Grafik 7’de verilmiştir.

88,3%
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85,1%

14,9%
ABD

12,9%
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11,7%
AB

13,0%
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Alan Dersleri

Grafik 7. Alan dersleri ve diğer derslerin oranlarının ülkelere göre dağılımı.

Araştırmada belirtilen bölgelerin tamamında animasyon ile doğrudan ilişkili olan alan dersleri,
animasyon ile alakasız ya da doğrudan temas halinde olmayan yan alan derslerinden oldukça düşük
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seviyededir. Bu başlıkta animasyon ile ilgili olduğu varsayılan derslerin tamamı doğrudan animasyon
ve animasyon üretimine dair derslerden oluşmaktadır. Yan alan dersleri başlığı ile animasyon ve
animasyon eğitimi kavramı ile etkileşimli teorik ve pratik diğer tüm dersleri kapsamaktadır.
i.

Animasyon programlarında yer alan, tüm derslerin dijital ve geleneksel olma durumuna
göre oranlarının ülkelere göre dağılımı

Araştırmanın 9 numaralı alt problemi doğrultusunda araştırma kapsamına alınan müfredatlardaki tüm
derslerin dijital ve geleneksel olma durumuna göre oransal dağılımları araştırılmıştır. Buradaki amaç
programlardaki tüm dersler içinde Dijital ve Geleneksel ders oranlarını tespit etmektir. Araştırma
kapsamındaki 52 eğitim programından alınan veriler gruplanarak yüzdelik değerler Grafik 8’ de
verilmiştir.
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Grafik 8. Tüm derslerin dijital ve geleneksel olma durumuna göre oranlarının ülkelere göre dağılımı.

Üretilen belirtke tablosu referans alındığında doğrudan animasyon dersi olarak sayılabilecek derslerin
41’ inin dijital tabanlı, 68’ inin ise analog tabanlı olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler aracılığıyla
toplamda 109 animasyon ders içeri bulunmaktadır. Yukarıdaki grafikte ise bu derslerin bölgelere göre
yüzdesel dağılımları verilmiştir. Araştırma ışığında tüm bölgelerde geleneksel yöntemleri baz alan
derslerin, yenilikçi teknolojileri barındıran dijital animasyon derslerine göre daha fazla olduğu
gözükmektedir. Bu noktada ABD ve TR ders müfredatlarının yüzde olarak yakın olduğu
gözlemlenmiştir. Dijital ve Analog derslerin arasındaki en yüksek fark neredeyse yarı yarıya bir yüzde
ile Birleşik Krallık müfredatlarında gözlemlenirken, birbirine en yakın yüzde ise %43.5 -%56.7 oranıyla
AB ülkeleri müfredatlarında görülmektedir.

Sonuç
Derslerin tekil isimleri olsa da birçok benzer içerikli dersin küçük isim farklılıkları ile programlarda yer
aldığı görülmüştür. Bunun yanısıra aynı isimdeki derslerin de farklı içeriklere sahip olduğu görülmüştür.
İncelenen programlar ışığında animasyon eğitimi içerisinde yer alan derslerin sayısal çokluk açısından
3 ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu gruplar sırasıyla; Geleneksel uygulamalı dersler (358), Dijital
uygulamalı dersler (320), Teorik ve tarih dersleridir (223) olarak gruplanmaktadır. Sıralamaya devam

Uluslararası Animasyon Eğitim Programlarının Ders Çeşitliliği Açısından Değerlendirilmesi

12

IDA: International Design and Art Journal
Volume:1, Issue:1 / 2019

edildiğinde ise 68 ders sayısı ile Çalıştay, Staj ve Seminer tabanlı derslere aittir. En düşük sayılardaki
dersler ise Yabancı dil (18), Süreç yönetimi içerikli dersler (8) ve YÖK dersleridir. Geleneksel ve Dijital
Uygulamalı derslerin araştırma evreninde orantısal dağılımına bakıldığında Geleneksel Uygulamalı
derslerin orantısal olarak daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum ABD, TR, BK’ de
gelenekseller tabanlı derslerin orantısal fazlalığı ile karşımıza çıkarken Avrupa Birliğinde Dijital
uygulamalı derslerin çok az miktarda fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seçmeli ve zorunlu derslerin
dağılımlarında bakıldığında ise zorunlu alan derslerinin tüm bölgelerde orantısal olarak seçmeli alan
derslerine nazaran üstünlüğü söz konusudur. Bölgelerin yüksek öğretim kurumlarınca belirlenmiş
zorunlu derslerin kredilerine göre dağılımları incelendiğinde ise ülkemizdeki ders içerikleri ve
kredilerinin diğer tüm bölgelerin oldukça üzerinde olduğu sonucu elde edilmiştir. Son olarak tüm
bölgelerde geleneksel yöntemleri baz alan derslerin, yenilikçi teknolojileri barındıran dijital animasyon
derslerine göre daha fazla olduğu gözükmektedir.
Kaynakça
YÖK. (2010). Türkiye YükseköğretimYeterlilikler Çerçevesi. TYYÇ: http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden
alındı

Uluslararası Animasyon Eğitim Programlarının Ders Çeşitliliği Açısından Değerlendirilmesi

13

