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KOD 213GIM113 

ALAN Radyo Televizyon 

DAL/MESLEK Grafik Animasyon 

MODÜLÜN ADI Karakter Hareketi 

MODÜLÜN TANIMI Karakterin hareketinin 3D sahnesinde hareket fiziği kurallarına göre 

yapılmasını gösteren bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32  

 

ÖN KOŞUL Temel Modelleme ve Nesne Biçimlendirmesi Modüllerini almış 

olmak  

YETERLİK 
3D sahnesinde bir karakterin hareketini 3D sahnesinde hareket fiziği 

kurallarına göre yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında 3D sahnesinde bir karakterin 

hareketini hareket fiziği kurallarına göre yapmayı 

gerçekleştirebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kemikleri kullanabileceksiniz. 

2. Kinematik hareket oluşturabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisyayar kurgu (NLE) ortamı, 3D animasyon programı, 

monitörler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Daha önce almış olduğunuz iki modül ile karakter modellemeyi öğrenmiş oldunuz. Ancak bu, 

bir karakteri modellemek animasyonun birinci aşamasıdır. Hareket etmeyen, olduğu yerde duran bir 

karakter yalnızca fotoğraf özelliği taşır. Oysa animasyon söz konusu olduğunda karakterin hareket 

etmesi gerekir.  

 

Bir an iskeletinizin olmadığını düşününüz. O zaman bir kenarda kalmış et yığınından başka bir 

şeye benzemezdiniz. Koşup oynamak, bir şeyleri taşımak, yemek için yiyecekleri ağzınıza taşımak, 

sıkılınca dolaşmak gibi faaliyetlerinizi gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Tüm bunları göz önüne 

aldığımızda, iskelet sisteminin yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek kalmaz.  

 

Üç boyutlu programlar, karakter oluşturmasının yanısıra onun hareketini gerçekleştirilebilmesi 

için gerekli olan donanımlara da sahiptir. Bu donanımların başında kemik/iskelet sistemi gelmektedir. 

İlkokuldan bu yana öğrendiğiniz bilgileri anımsayacak olursanız vücudunuzu oluşturan kemikleri; baş, 

gövde, kollar ve bacaklar olmak üzere üç genel başlık altında toplayabilirsiniz. Vücudunuzun farklı 

bölgelerinde bulunan kemikler farklı biçimlerde yapılandırılmıştır. Bu yapılandırılma, her kemiğin 

bulunduğu bölgenin hareketini ve yaşamını kolaylaştıracak biçimde gerçekleşmiştir. Örneğin 

bacaklarınızda bulunan kemikler kollara oranla daha sağlam ve kalındır ya da parmaklarınızdaki 

kemikler daha ufak ancak daha esnektir.  

 

Bu modülde üç boyutlu sahnede yer alan kemik sistemi ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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Kemikleri kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 İskelet sistemini inceleyiniz. 

 İskeleti oluşturan kemiklerin özelliklerini inceleyiniz.  

 İskelet sisteminin hareket özelliğini inceleyiniz.  

 İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon programlarını inceleyiniz. Üç boyutlu 

animasyon filmlerini, bu filmlerde yer alan karakterleri hareketleri yönünden izleyiniz.  

 

1. KEMİKLERİ OLUŞTURMAK 
 

Kemikler özel nesne tipleridir. Bir kemik dizisi oluşturulduğunda kemikler birbirlerine 

otomatik olarak bağlanır. Kemikleri karakterin iskeletini biçimlendirmek ve karakter donatımının 

temelini oluşturmak için kullanabiliriz. 

Kemik oluşturma araçlarına erişmek için create panelindeki “Systems”  düğmesini 

tıklayarak “Bones” menüsünü seçiniz. 

 

 
                                                

Birbirine bağlı nesnelerin doğrusal dizisine “zincir” adı verilir. Karmaşık bağlı yapı oluşturmak 

için iki veya daha fazla zinciri birbirine bağlayabilirsiniz. Bir nesnenin, çocuğunun (child) bir 

sonrakinin ebeveyni (parent) olduğu yapıya “hiyerarşi” denir. Her hiyerarşide yalnızca ebeveyn olan 

ve diğer bir nesnenin çocuğu olmayan bir nesne vardır. Bu nesneye “hiyerarşinin kökü” denir. Her 

hiyerarşide yalnızca bir kök bulunur.  

 

3D sahnesinde iki türlü zincir veya hiyerarşi oluşturulabilir: 

 

 Primitifler gibi normal nesnelerin bir dizisini oluşturunuz. Bunları birbirine “Select and 

Link”  ile bağlayınız.  

ARAŞTIRMA 
 

AMAÇ 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
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 “Create” panelinden “System>Bones” komutuyla kemikler oluşturunuz. 

 
 

1.1. Kemiklerin Genel Yapısı 
 

Sahnede kemik oluşturabilmek için “Create” panelinden ulaşacağımız “bones”u aktif hâle 

getirdikten sonra herhangi bir görünüm penceresinde imleci taşıyınız ve yeniden tıklayınız. İki nokta 

arasında bir kemik oluşur. İmleci taşıyıp tıklayarak yeni kemikler oluşturmaya devam ediniz. Zinciri 

oluşturmayı tamamladığınızda uç kemiği oluşturmak için sağ tıklayınız.  

 

 
 

Kemik oluşturmaya devam edildikçe kemikler ardışık olarak birbirlerine bağlanacaktır. 

Oluşturduğumuz ilk kemik “kök”tür. Daha sonraki kemikler ise kökün çocukları olur. Bu sıralama son 

çocuk oluşuncaya kadar devam eder.  

 

Kök kemiği taşıyarak tüm zinciri hareket ettirebilirsiniz. Bütün kemikleri seçip hepsini bir 

seferde taşıyarak da zinciri hareket ettirmek mümkündür. Kök yerine kemiklerden birini taşımak, 

zincirin tamamını değil bir kısmını hareket ettirir.  

 

Kemik oluştururken “Create” panelinde bulunan “IK Chain Assigment” alanındaki “Assign to 

children” seçeneğini işaretlediğinizde kemiklere otomatik olarak IK atanabilir.  
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1.1.1. Kemik Parametreleri 
 

Kemikleri oluşturduktan sonra “Modify” panelinden kemiklerin parametrelerini değiştirmek 

mümkündür. Bu parametreler, kemiğin genişliğini değiştirmenizi sağlar ve yüzgeçler eklemenize 

imkân verir. Yüzgeçler (fin) kemiğin yerleştirimini görselleştirmenize yardımcı olan kemik 

ekstrüzyonlarıdır ve daha sonraki deri oluşturma sürecinde de yararlı olabilir.  

 

 
 
Normalde kemikler render edildiğinde görülmezler. Kemikleri render edebilmek için 

kemiklerin tümünü seçip araç çubuğundan “Edit>object Properties” seçeneğinden açılan “Object 

Properties” iletişim kutusundaki “Renderable” onay kutusunu işaretlemek gerekir.  

 

 
 

 Bir kemik oluşturduktan sonra kemiğin uzunluğunu değiştirmeniz gerekebilir. Bunun 

için  “Character > Bone Tools” seçeneğini tıklayınız. Bu iletişim kutusu ile kemiklerle 

pek çok şey yapılabilir. Burada bir kemiğin uzunluğunu değiştirmekle yetineceğiz.  
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 “Bone Tools” iletişim kutusunda “Bone Edit Mode” düğmesini tıklayınız. Zincirin 

ortasında bir kemiği seçiniz ve taşımak için “Select and Move” aracını kullanınız.  

 

                    
 

 Kemiği taşıdıkça daha uzun veya kısa olacak ve ebeveyni de buna göre uzunluğunu 

değiştirecektir.  

   
 

 “Bone edit Mode” seçeneği açıkken kök ve son çocuk kemikleri diğerlerinden biraz farklı 

davranır. Kök daha uzun veya kısa olur ama ebeveyni etkilemez. Kök taşındıkça son çocuk nesnesinin 

(zincirin ucundaki son yumru) uzunluğu değişmez. Ancak ebeveyn kemiğinin uzunluğu etkilenir.  

 

“Bone Tools” iletişim kutusunda “Fin Adustment Tools” alanı üzerinde birkaç kemik için bir 

seferde yüzgeçler oluşturulabilir ve yüzgeçleri ayarlayabilirsiniz. 

 

1.1.2. Hiyerarşiler ve Zincirler 
 

Bir bacak oluşturmak için aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir. 

 “Create” panelinden “Systems” seçeneğini aktifleştiriniz. 

 “Bones” düğmesini tıklayınız. 

 “IK Chain Assignment” alanında “Assign to Children” seçeneğini işaretleyiniz. 

 Left görünüm penceresinden pencerenin üst kısmına yakın bir yerden tıklayıp imleci 

aşağıya doğru taşıyınız ve tekrar tıklayınız. Uyluk kemiği oluşturdunuz. 

 İmleçten elinizi kaldırmadan aşağıya doğru sürükleyerek kemik oluşturmaya devam 

ediniz. 
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 Daha sonra imleci sağa doğru taşıyarak ayak kemiği oluşturmaya başlayınız. 

 Ayak parmaklarını oluşturmak için imleci daha fazla sağa doğru taşıyınız ve tekrar 

tıklayınız. 

 
 

 Son tıklama, ayak parmaklarının ucunda küçük bir yumru oluşturur. Bu küçük kemik 

karakter donatımı için gereklidir. 

  

 Mevcut bir zincirden yeni bir kemik zinciri oluşturarak bir hiyerarşi meydana 

getirilebilir. 

 “Create” panelinde yeniden “Bones” düğmesini tıklayınız. 

 Mevcut bir kemiği tıklayınız ve bir zincir daha oluşturmaya başlayınız. 

 Böylece birincisinden yeni bir zincir oluşturularak iki zincirli bir hiyerarşi meydana 

gelecektir. 

 

 
   

1.2. IK Parametreleri 
 

3D animasyon dünyasında “kinematik” terimi, bağlı bir yapınızın hareketini tanımlar. 

Kullandığımız kinematik tipine göre ya ebeveyn nesneler çocuklarını ya da çocuk nesneler 

ebeveynlerini kontrol eder.  

 

 Düz kinematik (FK), zincir içindeki ebeveyn hareket ettiğinde altındaki çocuk 

nesnelerin hareket etmesidir.  

 Ters kinematik (IK), bir çocuk nesneyi taşıdığınızda ebeveyn nesnelerin buna göre 

dönmesidir. Örneğin alt ve üst kolun uygun şekilde hareket etmesini ve dönmesini 

sağlamak için karakterin elini hareket ettirebilirsiniz. 

 Bilindiği gibi gerçek dünyada nesneler birbirine bağlandığında bağlantılı nesnenin 

hareketi, bağlantılı tüm nesneleri konumlarına ve bağlantının özelliklerine göre etkiler. 

Bu davranışı IK (invers kinematik) ile taklit edebilirsiniz. 
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 IK’yi seçili bir çocuk nesnesini taşıyarak veya döndürerek tüm bağlantılı zinciri 

etkilemekte kullanırsınız. IK ile zincirin kökü döndürülebilir ama taşınamaz. Kol ve el 

örneğinde üst kol zincirin köküdür. Bu yüzden hareket edemez.  Ancak el taşındığında 

alt kol hem dönebilir hem de hareket edebilir. 

  

 IK kullanırken bir nesnenin eklem parametreleri, o nesnenin ebeveyninin koordinat 

sistemi tarafından idare edilir. Bir nesnenin yerel (local) koordinat sistemi ve o nesnenin 

ebeveyninin koordinat sistemi arasındaki ilişki önemlidir.  

 IK, karakter animasyonunda çok yararlıdır. Oluşturulması için biraz çalışmak gerekir 

ama daha sonra canlandırma işlemi kolay ve anlaşılır hâle gelir.  

 

 
 

Eklem parametrelerinin ayarlanması 

 

 Bir hiyerarşi kurulduğunda tüm eklemler tüm yönlerde döner. Ancak kaymaları 

engellenir. Eklemlerde gerçekçi bir etki yaratmak için o eklemin hareket yönünde 

kısıtlamalar yapmak gerekir.  

 

 IK’de, “rotational” ve “positional” olmak üzere iki farklı eklem (joint) bulunur. 

“Hierarchy” panelindeki kısımlardan üçü, seçilen bir tek nesnenin eklem parametrelerini 

kontrol eder. Birden fazla nesne seçildiğinde eklem kısımları görünmez. 

 

 Kayan eklemler (sliding joint), iki standart konum ekleminden biridir. Her üç konum 

ekseni için (X, Y, Z) birer tane olmak üzere üç parametre grubuna sahiptir. 

 

      
 

 Dönen eklemlerin (rotational joints) her türü her zaman erişilebilir durumdadır. Her üç 

konum ekseni için (X, Y, Z) birer tane olmak üzere üç parametre grubuna sahiptir. 
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Tüm bu eklem tipleri eklemin aktiflik (active) durumu, eklem sınırları (limits) ve eklem 

süntünmesi (ease ve damping) olmak üzere üç temel eklem parametresini kontrol eder. 

Dönen ve kayan eklemler geri yaylanma (spring back) ve yaylanma gerilimi (spring tension) 

kontrollerine de sahiptir.  

 

 Eklemlerin aktifleştirilmesi (active) 

Seçilen nesnenin belli bir eksen üzerinde hareket etmesi veya dönmesi isteniyorsa bu 

eksenlerin “Active” kutusu işaretlenmelidir. Varsayılan tüm dönme eksenlerinin aktif, tüm kayma 

(sliding) eklemlerinin inaktif olmasıdır. Gerçek dünyadaki nesnelerin çoğu, sadece bir tek eksen 

üzerinde aktiftir. Ancak bazen iki eksen üzerinde de aktif olabilir.  

 

 

 Eklemlerin kısıtlanması (limited) 

Bir eklem belirli bir eklem üzerinde aktifse bu eksen muhtemelen aynı zamanda kısıtlanmıştır. 

Bir dönme eklemi kısıtlanmış değilse nesne serbestçe dönebilir. Teker gibi nesnelerin dönmesi 

kısıtlanmayabilir ama menteşe gibi eklemlerin kısıtlaması olmalıdır.  

 Kısıtlamaları ayarlamak için; 

 Kısıtlanacak her eksenin “Limited” kutusu işaretlenir. 

 

 
 

 “From” ve “To” alanlarına girilecek değerler ile nesnenin en yüksek hareket aralığı 

belirlenir.  
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Eklem sürtünmesi 

 

3D sahnesinde eklem hareketine karşı sürtünme ve direnç bulunmaz. Oysa gerçek dünyada 

mümkün olmayan eklem hareketine karşı direncin veya sürtünmenin olmaması durumu 3D sahnesinde 

taklit edilir. Bunun için, “Ease” ve “Damping” seçenekleri kullanılır.  

 

Kolunuzu mümkün olduğu kadar uzağa uzatırsanız hareket sınıra yaklaştığında zorlaşmaya 

başlar. 3D sahnesinde bu özelliği sağlamak için “Ease” kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Böylece 

eklem sınır değerine yaklaşırken harekete direnç artar. 

 

1.2.1. IK Zincirleri 
 

Bir IK zinciri, kemikleri IK yöntemiyle yönetmemizi sağlayan bir kontrol nesnesidir. IK 

zinciri, bir artı işaret seti ile başlangıç ve bitiş kemiklerini bağlayan bir çizgi hâlinde görünen “IK 

Chain01” adındaki bir nesne olarak oluşturur. Ancak IK render edilemez. 

 

 
 

IK modu açıkken bir nesneye transform uygulanması, hiyerarşinin köküne kadar o nesnenin 

tüm atalarını etkiler. Seçili nesneden köke kadar giden atalar zinciri, kinematik (kinematic chain) 

olarak adlandırılır. Her nesne sadece bir tek ebeveyne sahip olabileceğinden her nesneden hiyerarşinin 

köküne uzanan sadece bir tek kinematik zincir olabilir. 

 

IK zinciri, genel bağlama işlemi anlamında kemiklere bağlı değildir. Kemikler de IK zincirine 

bağlı değildir. Ancak kemiklerin hareketi IK animasyonuna dayanır.  

 

Bir IK zinciri oluşturmak 

 Bir bacak kemiği seti oluşturunuz. 

 Zincirin kökünü seçiniz. Bu örneğimizde uyluk kemiği olacaktır. 
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 Animasyon > IK Solver >HI Solver komutunu vererek ayak kemiğini tıklayınız.  

 

    
 

 Artı işaretini taşımak için “Select and Move” işaretini kullanınız. 

 Tüm nesneler bağlandıktan sonra bunların IK eklemlerinin (joint) davranışlarını 

ayaralayabilirsiniz. 

 IK eklem davranışını elirlemek için hareketlendirmek istediğiniz bir nesneyi 

hiyerarşiden seçiniz. “Hierarchy” panelinden IK kontrollerini ayarlayınız. 

 Dizin nasıl büküleceği sorununu çözmek için IK zincirinde bazı hesaplamalar yapılması 

gerekir. Bu hesaplamalar IK çözücü (IK solver)den gerçekleştirilir. IK zincirinin + 

işareti  IK çözümü için bir hedefi temsil eder. IK solver, IK zincirindeki son kemiğin 

ucunun hedefle buluşabilmesi için kemikler zincirini nasıl hareket ettirileceğini gösteren 

bir çözüm üretir. 

 IK çözümünün bir bölümünde bükülmenin hangi yöne olacağı hesaplanır. IK 

çözücüsünün dönüş açısını (swivel angle) değiştirerek bükülme noktasının farklı bir 

yönde olmasını sağlayabilirsiniz. 

 

 
 

Birden fazla IK zinciri oluşturmak 

Daha önce oluşturduğunuz bacak kemikleri dosyasını açınız. 

Animasyon > IK Solvers> IK Solver komutunu verin ve ayak parmağının ucundaki yumruyu 

tıklayınız. 
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Artık bacak üstünde iki IK vardır.  

 

 Topuk IK zincirini seçiniz. 

 Ana araç çubuğundaki “Select and Link” düğmesini tıklayınız. Topuk IK zincrinden 

ayak parmağı IK zincirine doğru tıklayınız ve sürükleyiniz. 

 

Ayak parmağını hareket ettirdiğinizde bütün ayak hareket edecektir.  

 

1.2.2. Bacak Kemikleri 

 

Karakterin düzgün hareket edebilmesi için her kemik setini modelin kemiklere karşılık gelen 

bölümünün tam merkezine yerleştirmek gerekir. Örneğin sağ bacak kemikleri karakterin sağ bacağının 

ve ayağının merkezinden geçmelidir. Omurga kemikleri ise karakterin gövdesinin tam merkezine 

yerleştirilmelidir.  

 

Kemikleri oluşturduktan sonra gerekirse kemikleri taşıyabilir ve düzenleyebilirsiniz. İyi 

yerleştirilmiş kemikler “Skin Modifier”in uygulanmasını kolaylaştırır. 

 

Karaktere kemikleri yerleştirirken karakterin yüzünün front görünüm penceresine dönük 

olmasına dikkat ediniz.  

 

 Karakterin tüm bölümlerini seçiniz.  

 Bacaklar için IK zincirleri oluşturmak 

 Daha önce oluşturduğunuz karakteri sahneye alınız. 

 Karakterin iki bacağı için iki ayrı bacak kemikleri oluşturunuz. 

 Karakteri dondurunuz (viewport > unfreeze all). 

 

 
Daha sonra “Hide Selection” ile karakteri görünmez yapınız. 
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Sağ baldırı seçip normal bir insan dizi gibi bükülecek biçimde baldırı döndürünüz. 

IK zincirleri diğer nesneler gibi adlandırılabilir. Artı işaretlerini tıklayarak IK zincirini seçip 

“Modify” panelindeki adını değiştirmek gerekir.  

 

               
 
Zincirleri birbirine bağlamak 

 Herhangi bir görünüm penceresinde ayaklara zoom giriniz. 

 Her ayaktaki topuk IK zincirini, orta IK zinciren ve orta IK zincirini ayak parmağı IK 

zincirine “Select and Link” komutu ile bağlayınız. 

 

 
 

 H tuşuna basarak açılan “Select Object” iletişim kutusundan “Display Subtree” onay 

kutusunu işaretleyiniz. Çalışmanızı kaydediniz. 



 

 14 

 
 

 Karakterinizi oluşturan kemiklerin daha ayrıntılı olarak hareket etmesini istediğiniz 

zaman (karakterin ayak ucunda durması gibi) “özelleştirme araçları” denilen yeni 

araçlardan yararlanmak gerekir.  

 Özel nitelikler (custom attributes), sahnedeki herhangi bir nesneye ekleyebileceğiniz bir 

parametredir. Bunlar kendi başlarına bir şey yapamaz. Ancak diğer parametreleri 

kontrol edebilir.  

 Bu şekilde “Spline” menüsünde oluşturacağımız kontrol nesnesini kontrol aracı olarak 

atamak mümkün olacaktır. Özel nitelikler tanımlaması bir sonraki konuda ayrıntısıyla 

anlatılacaktır. 

 Özel nitelik (custom attributes) menüsüne ulaşmak için “Animasyon> Parameters 

Editors” seçeneğine tıklayınız. 
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 Omurga kemiklerinin oluşturulması 

 

Şimdi boyun ve başa doğru çıkacak omurga kemiklerini oluşturalım. Doğru olan bu kemikleri 

karakterin sırtının ortasından yukarı doğru oluşturmaktır. Ama bunu yaptığınızda yeni kemikler 

kendilerini uyluk kemiğine eklemek isteyecektir. Bunu engellemek için omurgayı ayrı bir yerde 

oluşturmak gerekir. 

 

 “Create” panelinden “Bones” seçeneğini tıklayınız. 

 

Left görünüm penceresinde, karakterin arkasında kalçalardan başlayıp yukarı doğru devam 

eden sırt için dört, boyun için bir ve baş için de bir kemik olacak şekilde altı kemik oluşturunuz. 

Kemiklerin yüzgeçlerini, karakter kaplamasının dörtte üçünü dolduracak şekilde ayarlayınız.  

 

  
 

1.2.3. Kol ve El Kemikleri 
 

Kol kemikleri için köprücük kemiği, kol kemiği ve parmak kemiklerini oluşturmak gerekir. 

Köprücük kemiği, omzun dönüşünü kontrol eden kemiktir. Karakterin kolu yukarı veya aşağı doğru 

büyük miktarda hareket ettiğinde omuzları canlandırmak için köprücük kemiği kullanılır.  

 

Kol kemiklerini oluşturmak 

 

 Bones düğmesini tıklayınız. 

 “Side”, “Frotnt” ve “Back Fin” seçeneklerini açınız.  

 “Top” ve “Front” görünüm penceresinde karakterin kolunun içine oturacak şekilde kol 

yapısının tamamını taşıyınız. 

 “Charakter> Bone Tools” komutunu veriniz. Kemiklerin uzunluklarını ve gerekirse 

yüzgeç boyutlarını ayarlamak için “Bone Edit Mode” seçeneğini kullanınız. 
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Zincirin sonundaki yumru, bir avuç içi kemiği oluşturmanızı ve yumruyu taşıyarak uzunluğunu 

kolayca ayarlamanızı sağlayacaktır. 

 Kemiklerin her birine; 

 Kürek kemiği, 

 Üst kemik, 

 Alt kemik, 

 El kemiği gibi isim veriniz. 

 Parmak kemiklerini oluşturmak 

 Top görünüm penceresinden sol ele zoom giriniz. Karakteri şeffaflaştırmak için “Alt + 

X” tuşuna basınız. 

 

 
  

 “Bones” seçeneğini tıklayarak yüzgeç (fin) seçeneklerini kapatınız. 

 Serçe parmağın kemiklerini oluşturunuz. 

 Orta parmak ve işaret parmağı için de benzer zincirler oluşturunuz. 

 Başparmak için kemik yapısını oluştururken başparmağın bileğin yarısından başladığına 

dikkat edilmelidir. 

 Karakterin elinin içine oturması için kemikleri “Front” görünüm penceresinde de 

ayarlayabilirsiniz. 
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 Parmak kemiklerinin her birine bir isim vererek bunları kaydediniz. 

 Kolun birini bitirdikten sonra köprücük kemikleri dâhil olmak üzere bütün kol kemikleri 

seçilip “Bone Tools” iletişim kutusundan “Mirror” seçilerek diğer kol oluşturulur.  

 

   
 

 1.3. Ayak Kontrollerinin Oluşturulması 
 

Karakterin canlandırma sürecini basitleştirmek için her ayak için bir kontrol nesnesi 

oluşturulmalı ve ayakla ilgili özel niteliklerin hepsi bu nesnelere eklenmelidir.  

 

 “Top” görünüm penceresinde ayaklar için ayaklardan biraz daha büyük dikdörtgenler 

oluşturunuz. Bunlara sağ ayak kontrol adını veriniz. Dikdörtgenin bir kopyasını 

oluşturarak buna sol ayak kontrol adını veriniz. Sol ayağın ucundaki IK zincirini sağ 

ayak kontrol nesnesine bağlayınız. 
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 Donatımı kontrol etmek için animasyon çubuğunda 10. kareye gidiniz. “Auto Key” 

seçeneğini açarak sağ ayak kontrolünü yukarı doğru taşıyınız. Sol ayağın ortasındaki  

IK zincirini seçerek  

 “Motion”  panelini açınız. “IK Goal” seçeneğini işaretleyiniz.  Eğer bu, kemiğin 

yana dönmesine neden olduysa “Swivel Angle” değerini -90 ve 90 değerine ayarlayınız. 

 

 
 

 Bu ayarlar ile kemiklerin kendi etrafında dönmesini engellenecektir. Bu ayarları diğer 

ayak için de gerçekleştiriniz.  

 Ayaklar için reaksiyon oluşturmak 

 Ayak kontrol nesnesini seçiniz. 

 “Animasyon>Parameter Editörs” komutunu veriniz.  

 Açılan pencerede kontrol nesnesine “ayak hareket” adını veriniz.  
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 “Flat UI Options” alanındaki “Range” değerini 0–90 olarak ayarlayınız. “Add” 

seçeneğine tıklayınız. 

 
 
 “Parameter Editor” kutusunu kapatınız. 

 “Reaction Menager” kutusunu açınız. 

 

 
 

 “Add Master (+)” seçeneğini seçip ayak kontrol nesnesini sağ tıklayıp 

“Obect(rechtangle)> Custom Attributes>sağayakhareket nesnesini onaylayınız. 

 

 
 Add slave seçeneğine tıklayarak “IKayakparmaksağ” nesnesini seçiniz. IK nesnesine 

sağ tıklayınız. Açılan menüden Transform>IKGoal>Rotation>Xrotation komutlarını 

onaylayınız. 
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 “Modify” paneline gidip “ayakkontrolsağ”nesnesinin parametrik değerini görünüz. 

 
 

 “Create” mode düğmesini tıklayınız. Düğme aktifken sarı bir renk alır. 

 Ayakkontrolsağ değerini 60 yapınız. Ayağa “rotation” değeri veriniz.  “Create State” 

seçeneğine tıklayınız. Ayakkontrol değerini değiştirip yeni “rotation” değerleri veriniz. 

 

   
 

 

1.3.1. Pivot Noktalar 
 

Donatım sürecine devam etmek için önemli bir animasyon kavramı olan “pivot noktalar”ı da   

öğrenmek gerekmektedir. Bir nesnenin pivot noktası yerel XYZ eksenleri için nesnenin belirli bir 

eksen üzerinde hangi yönde döneceğini belirleyen yönelimi ayarlayan noktalardır. 

 

Sahnede bir nesne oluşturduğumuz zaman pivot noktası ve yerel eksenler otomatik olarak 

yerleştirilir. Kemikler için pivot noktası kemiği oluşturmaya başladığınızda tıkladığınız noktaya 

yerleştirilir. Diğer nesnelerde ise pivot noktası nesnenin merkezine yerleştirilir. Bir nesneyi 

taşıdığınızda, döndürdüğünüzde nesnenin pivot noktasında dönüşüm gizmosu görüntülenir ve nesne 

bu noktayla ilişkili olarak dönüşüme uğrar. 
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Ana nesneyi (ebeveyn) döndürmek üzere bir nesneyi diğerine bağladığınızda çocuk (child) 

ebeveynin pivot noktası etrafında döner. 

 

Bir nesnenin pivot noktasını hiyerarşi panelinden değiştirebilirsiniz. 

 

 
 

 

Bir karakteri donatmak için kullanabileceğiniz çok sayıda özel şekil vardır. Ayakları kontrol 

etmek için dikdörtgenler oluşturmuştuk. Kollar ve omurga için aşağıdaki kontrolörler kullanılabilir.  

 

GYRO:  Üç daireden oluşan bir şekildir. Bilek ve omuz gibi üç eksen etrafında dönen eklemler 

için kullanılır. 
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GYROHANDLE:  Gyro’nun bir kulp içeren başka bir çeşididir. Bu şekil de 

omurga gibi gövdenin büyük alanlarındaki eklemleri kontrol etmek için kullanılır.  

Kulp şeklin seçilmesi canlandırılmasını kolaylaştırır.  

 

 

 

CİRCLE: Bildiğimiz dairedir. Bacak ve omurga 

kontrolörleri gibi iki veya daha fazla kontrolör bağlanır. 

Dairenin pivot noktası daima şeklin merkezidir. 

 

 

 
Bu şekilleri kendiniz oluşturabilirsiniz. 

 

 

1.3.2. Omurga Hareketleri 
 

Kontrolörleri incelemek için önce omurgaya göz atalım. Kendi omurganızda ne tür hareketler 

yapabilirsiniz. Sırtınız, omuzlarınız ve boynunuz sağlıklıysa öne, geriye ve yanlara bükülmek, 

kalçalarınızı düz tutup omuzları döndürmek, omurganın tamamını döndürmek için kalçalardan 

dönmek, omuz ve omurganızdan bağımsız olarak başınızı sallamak ve öne eğmek gibi hareketleri 

rahatlıkla yapabilirsiniz. 

 

Parametre bağlama 

 Parametre bağlama (parameter wiring) sahnedeki bir değeri, diğerine bağlar. Parametrik 

bağlama ile çalışırken hiçbir durum veya ayraç gerekmez. Örneğin   sahnedeki bir 

nesnenin dönüşünü diğer bir nesnenin dönüşüne bağlayabilirsiniz. 

 Parametre bağlama “Parameter Wiring”  iletişim kutusuyla gerçekleşir. Bu iletişim 

kutusuna birkaç yoldan ulaşabiliriz.  

 Animasyon> Wire Parameters> Parameter Wire Dialog 

 Animasyon>Wire Parameters>Wire Parameters ile bağlamak istediğiniz nesneleri ve 

parametreleri tıklayınız. 
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 Seçili nesneyi sağ tıklayınız ve “Quad” menüsünden (seçili sahnede nesneyi sağ 

tıklayarak) “Wire Parameters” komutunu veriniz ve bağlamak istediğiniz nesneleri ve 

parametreleri tıklayınız. 

 

Omurga kontrolünün oluşturulması 

 

 Oluşturmuş olduğunuz vücut iskeletini açınız. 

 Sahnede “gyrohandle” oluşturun ve “kemikkontrol”  olarak adlandırınız. Omurganın 

tamamını döndürmek için bu nesneyi kullanınız.  

 Kontrol şeklini en alttaki omurga kemiğine hizalamak için “Align” aracını kullanınız. 

Align iletişim kutusunda “Pivot” seçeneğini işaretleyiniz. 

   
 

 Kontrol nesnesini karakterin önünden çıkacak şekilde döndürünüz. 

 

 
 

Kontrol nesnesi, omurganın tamamını kontrol eder. Omurga kemikleri birbirine 

bağlandığından, temel bir omurga donatımı elde etmek için yapmanız gereken tek şey, alttaki omurga 

kemiğini kontrol nesnesine bağlamaktır.  

Birinci omurga kemiğini, “kemikkontrol” nesnesine bağlayınız . Nesneyi herhangi bir 

eksende döndürerek bağlantıyı test ediniz. 
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 Bu nesne omurganın tamamının aynı yönde dönmesini sağlayacaktır.  

 İki kat dönüş oluşturmak 

 Burada alttan ikinci omurga kemiğinin dönüşünü kontrol nesnesine bağlayacak, kontrol 

nesnesini döndürdüğünüzde iki kat dönüş elde edeceksiniz. 

 Kemik kontrol nesnesini seçip sahne üzerinde sağ tıklayarak açılan menüden “Wire 

Parameters” komutunu onaylayınız. 

 Açılan menüden Transform>Rotation>>X Rotatiton komutunu veriniz. 

 

    
 

 Kontrol nesnesinin her eksenini kemiğin her eksenine bağlayınız. Bunun için 

“Parameter Wiring” iletişim kutusunda her iki taraftaki “Rotation” listesini seçiniz. 
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 Soldaki “Rotation” listesinin sağdaki listeyi kontrol etmesini sağlamak için “Connect” 

düğmesini tıklayınız. Ancak omurgamız şu anda düzgün hareket etmeyecektir. Bunun 

için bazı ayarlar yapmak gerekir: 

 Kemik kontrol nesnesini seçip “Motion” paneline gidiniz.”Assigon Controller” alanında 

“Rotation” girdisini işaretleyiniz. 

 Buradan “Euler XYZ” seçeneğine ulaşınız.  

 Klavyeden alt tuşuna basınız ve sağ tıklayınız. Sonra “Animation Quad” menüsünden 

“Freeze Rotation” komutunu veriniz. “ 

 

 
 

Kemik kontrol nesnesini açıp ikinci omurgayı seçiniz.  “Wire Paremeters” seçeneğinden 

Tranform>Rotation>Keyframe XYZ >X Rotation komutunu veriniz. 
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 “Parameter Wiring” iletişim kutusunda, her iki taraftaki “XYZ: Euler XYZ” girdisini 

işaretleyiniz. “Connect”e tıkladıktan sonra iletişim kutusunu kapatınız.  

 

 
 
Geri kalan omurga kontrollerinin oluşturulması 

 

 Kontrol nesnesinin iki kopyasını oluşturunuz. Bunlara kontrol 2, kontrol 3 isimlerini 

veriniz. 

 Kontrolleri bağlanacağı kemiklere hizalayınız. 3. omurga kemiğini 3. kontrolöre 

hizalamak için “Align” kullanınız.  

 3. kontrol nesnesini seçiniz. Hiyerarşi panelinden “Affect Pivot Only”i seçiniz. 

 Kontrol nesnesinin yönelim noktasını omurga kemiğinin yönelim noktasına taşıyınız. 

 
 

 Aynı işlemi 2. kontrolör için dördüncü omurga kemiğe uygulayınız. “Affect Pivot 

Only” düğmesini kapatınız. 

 Her bir omurga kontrolünü döndürerek test ediniz. 

 Kafa kemiğini, omurga kemiğini, 2 ve 3 numaralı kontrolleri seçiniz. Görünüm 

penceresini sağ tıklatıp “Freeze Rotation” komutunu seçiniz. 

 Baş üzerinde iki kat dönüş oluşturmak için “Keyframe XYZ” denetleyicisinin kafa 

kemiğini parametre bağlama aracıyla bağlayınız. 
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Animasyon araçlarını tekrar bir gözden geçirelim.  

 

 Kemikler: İskelet yapısını oluşturan nesnelerdir. 

 Dönüşüm: Taşıma, döndürme veya ölçeklemedir. 

 Pivot noktası: Dönüşümler için orijin noktasını ve yönü ayarlayan XYZ eksenleridir. 

 Bağlama: Bir nesneyi diğerine ebeveyn ve çocuk olarak bağlamaktır. 

 IK Zinciri: Kemik yapıları için çocuk nesnenin dönüşümün ebeveyn nesneyi 

etkilemesini sağlayan özel bir kontroldür. 

 Özel nitelik: Herhangi bir nesneye ekleyebildiğiniz özel olarak oluşturulmuş bir 

parametredir. 

 Kontrol nesnesi: Bir donatının bir bölümünü kontrol eden bir şekil veya başka bir 

nesnedir. 

 İz: Canlandırılabilir parametredir. 

 Reaksiyonlar: “Master”in “slave”leri kontrol ettiği izler arasındaki bağlantılardır. 

 Parametre bağlama:  Birinin değiştirilmesinin bir başkasını değiştirmesini sağlamak için 

sahnede bulunan iki izin bağlanmasıdır. 

 Denetleyici: Belirli bir dönüşümün nasıl meydana geleceğini belirtmenin bir 

yöntemidir.   
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 Dönüşü dondurmak: Geçerli noktaya kadar gerçekleşen dönüşü sıfırlayarak bu noktadan 

sonra gerçekleştirilen tüm dönüşlerin aynı başlangıç yöneliminden dönmesini 

sağlamaktır. 

 

1.3.3. El Bileğinin Donatımı 
 

 Daha önce oluşturduğunuz iskelet dosyasını açınız. 

 Omurga kontrollerini gizleyiniz. 

 Üst kol kemiğini seçiniz. 

 “Animation >IK Solvers> HI Solver” komutunu veriniz. Buna kol bağlantısı adını 

veriniz. 

 

 
 

 Gyro nesnesi oluşturunuz (shapes menüsünden) . Buna “kol bağlantı kontrolü” adını 

veriniz. 

  Kol bağlantı kontrolünü sol kol kemiğine hizalayınız. 

 Kol bağlantı kontrol nesnesinin yönelimini (pivot) el kemiğine bağlayacak biçimde 

hizalayınız. 

 El kemiğini seçerek “Animasyon>Cosnstraints> Orientation Constraint” komutu ile 

kemik kotrolüne bağlayınız. 
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Üst kol IK zincirini kol bağlantı kontrolüne bağlayınız. 

 
 

Kol ile el birlekte hareket etmeli ve dirsek bükülmelidir. 
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1.3.4. Parmak Kıvrımlarının Donatımı 
 

Şimdi parmakların açılmasını ve kıvrılmasını sağlayacak kontrolleri oluşturacaksınız. Bunu 

yapmadan önce, elinizi inceleyerek elinizle hangi pozisyonları gerçekleştirdiğinizi gözlemleyiniz. 

 

Bir elin alabileceği pozları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 

 Açma: Eli düzleştirmek için parmaklar biraz geriye doğru açılır ve bükülür. 

 Nötr: Serbest hâldeki parmak pozisyonudur.  

 Kavrama: Bir nesneyi tutmak için parmaklar ve başparmak kısmen bükülür. 

 Yumruk: Parmaklar avuç içine ve başparmak da parmaklar boyunca bükülür. 

 İşaret etme: İşaret parmağı dışında tüm parmaklar bir yumruk hâlinde kıvrılır. 

 Parmak kıvrımlarının donatımı için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz. 

 Bir görünüm penceresinde ele zoom giriniz. 

 Ana araç çubuğundaki “Reference Koordinat Siystem” değerini “Local” olarak 

değiştiriniz. 

 Parmaklardan birini, kıvrılması gereken yönde döndürünüz ve hangi eksenin değişiklik 

gösterdiğini görmek için dönüşüm gizmosundaki sayıyı izleyiniz. 

  Bilek kontrolüne özel nitelik eklemek için biraz farklı bir yöntem kullanacağız. Burada 

özel niteliği yığının “Modifier” düzeyine ekleyerek bir “Attiribute Holder Moifier” 

ekleyeceğiz. 

 Sahnede bir kontrol nesnesi oluşturunuz. Bu nesneye “Modifier” yığınından “Attiribute 

Holder” ekleyiniz. 

 
 

 “Animasyon>Parameter Editor”ü açınız. 

 “Name” kutusuna “kontrol” adını giriniz. 

 -20 den 200’e kadar range değeri giriniz. 

 “Attributes” alanının üstünde “Add to Type” seçeneğinin “Selected Object’s Current 

Moifier” olarak ayarlanması gerekir.  
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  Add düğmesini tıklayınız.  

 

İşaret Parmağı İçin Master ve Slave Ayarlamak 

 

“Master ve slave” ayarları reaksiyonlar oluşturmak için gerekli olan düzenlemelerdir.  

 

Önce işaret parmağı için reaksiyonlar oluşturacağız. Parmak yumrusu nesnelerinin tümünü 

gizleyiniz. Bu ayarlandıktan sonra parmak kıvrılmalarının görünmesi kolaylaşacaktır. 

 “Animation>Reaction Manager” komutunu veriniz. 

 “Reaction Menager” iletişim kutusunun üstündeki “Add Master” düğmesini tıklayınız. 

 

 
 

Conrtrol nesnesini tıklayıp Modfied Object > Attribute Holder>Custom Attributes> kontrol 

nesnesini tıklayınız. 
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“Rection Menager” iletişim kutusundaki “Add Slave”(+) ile işaret parmağının ikinci kemiğini 

tıklayarak “Transform >Rotation>Y Rotation” komutunu veriniz. 

 

 
 

Böylece iki kemik için de “Y Rotation” izini “Slave İz” olarak ekler ve tüm izler varsayılan 

değerlerinde olmak üzere başlangıç durumunu oluşturur.  

 

 
 

 Reaction menager aracında diğer parmaklar için de master izler atamak gerekir. 

 Birinci hareket tanımları bittikten sonra “Kontrol” nesnesine bu kez 200 değeri verilerek 

parmakların yeni hareket (rotation Y) değerleri yeniden verilir.  

 Kontrol nesnesine yeni değer vermek için “Modify” panelinden kontrol nesnesinin 

parametrik değerlerine ulaşılır. Buradaki değer değiştirilir. 
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 Kontrol nesnesinin değerleri değiştirilirken “Reaction Menager” iletişim kutusundan 

“Create Mode” seçeneği aktif hâle getirilir. Kemikler için yeni değerler de girildikten sonra her bir 

parmak kemiği için yukarıda yaptığımız master ve diğer hareketler için iz atamak gerekir.  

 

 
 

 Kontrol nesnesnin yeni değerini modify panelinden girdikten sonra bu yeni değer için 

kemiklerin her birinin alması gereken pozisyon değerlerini ayarlayıp “Create State” seçeneğine 

tıkladığınızda yeni değerler “Reaction Menager” panelinde görülecektir.  

 

 
 

Kemikler, “Reaction Maneger” listesinde görünen değerler ile hareket edecektir. 
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Kemiklere animasyon verebilmeniz için yapmanız gereken bir iş daha var. 

 

Animasyon çubuğundaki “Animate” düğmesine tıklayarak çubuğu 30. kareye getirdikten sonra 

kontrol nesnesinin parametrik değerini 100 yapınız. Daha sonra 40. kareye gidip kontrol nesnesinin 

değerini 200 yapınız (bu değerleri daha önce atamıştınız). Animasyon çubuğunu oynattığınız zaman el 

açılıp kapanacaktır. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

1.3.5. Dirsekler ve Dizlerin Donatımı 
Vücudun bölümlerinden çoğunu donattık. Artık sıra dirsek ve dizleri oluşturmaya geldi.  

 Top görünüm penceresinde 20x20 birim boyutlarında bir dikdörtgen oluşturunuz. 

 Dikdörtgeni “diz kontrol” olarak adlandırınız. 

 Sol dizin önüne oturacak şekilde dikdörtgeni bacaktan kısa bir mesafeye taşıyınız. 
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 Oluşturduğunuz dikdörtgeni daha önce oluştrulan “ayakkontrol” nesnesine bağlayınız. 

Böylece karakter nereye giderse gitsin diz kontrolü karakterle birlikte gidecektir. 

 

 
 

Sol ayak bileğindeki IK zincirini seçiniz. “Motion” paneline giderek “IK Solver Properties” 

alanında  “Pick Target” altındaki düğmeyi tıklayınız. “Diz kontrol nesnesi”ni seçiniz. 

 

 
 

 Auto key seçeneğini açınız. 

 10. kareye gidinz, sol dizi bükmek üzere ayak kontrol nesnesini hareket ettiriniz. 

 Diz kontrol nesnnesini kısa bir mesafe hareket ettiriniz. Dizi nereye taşırsanız taşıyınız. 

Diz “dizkontrol” nesnesini izlemelidir. 
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 Sağ diz için kontrol oluşturunuz ve sağ diz için de yukardaki yolu izleyiniz. 

 Diz kontrollerinden birini kopyalayınız. 

 Kontrol nesnesini “dirsekkontrol”  olarak adlandırınız. 

 Kontrol dirsek nesnesini kontrol omuz nesnesine bağlayınız. 

 
 

 Sol bilek üzerindeki IK zincirini seçiniz. “Motion” panelindeki “Pick Target” 

düğmesine tıklayarak IK zincirini kontrol nesnesine bağlayınız. Aynı işlemi diğer kol 

için de uygulayınız.  

 

1.3.5.1. Donatımın Tamamlanması 

 

 Top görünüm penceresinde karakterin vücudunun iki katı genişlikte bir daire şekli 

oluşturunuz. Bu şekli “ctrllegs” olarak adlandırınız. 

 Şekli “bonespine01” (bel omuru) kemiğine pivot noktalarında hizalayınız. En alttaki 

omurga kontrol şeklini “ctrllegs” nesnesine bağlayınız. 

 El bileği kontrollerini “ctrllegs” nesnesine bağlayınız. 
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Böylece omurga yukarı aşağı gittikçe kolların hareket etmesi sağlanacaktır. 

 

Artık yapmanız gereken karakterin tamamını bir seferde kolayca hareket ettirebilmeniz için 

vücudun tamamını kontrol eden bir tek nesne oluşturmaktır. Bu şekilde karakteri animasyonun en 

başlangıcına yerleştirmek mümkün olacaktır. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kemikleri birbirine bağlayınız. 

 

 

 Kemikleri donatınız. 

 

 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 Konularla ilgili bol alıştırma yapınız. 

 Hareketlerin gerçeğe uyması için vücudumuzun 

hareketlerini ayna karşısında gözlemleyiniz. 

 Takıldığınız konularda öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

 Profesyonel animasyoncuların çalışmalarını 

izleyiniz. 

 Konuyla ilgili yazılı kaynakları inceleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

1. Kemik oluşturma araçlarına erişmek için “Create” panelindeki “Systems”  düğmesini 

tıklayarak “Bones” menüsü seçilir. 

      (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

2. Sahnede kemikleri render edemeyiz.  

       (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

3. Ters kinematik (IK), bir çocuk nesneyi taşıdığınızda ebeveyn nesnelerin buna göre dönmesidir.      

        (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

4. IK modu açıkken bir nesneye transform uygulanması, hiyerarşinin köküne kadar o nesnenin tüm 

atalarını etkilemez. 

        (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ  

 5. Özel nitelikler (custom attributes), sahnedeki herhangi bir nesneye ekleyebileceğiniz bir 

parametredir. Bunlar kendi başlarına bir şey yapamaz. Ancak diğer parametreleri kontrol edebilir. 

      (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ  

6. Bir nesnenin pivot noktası yerel XYZ eksenleri için nesnenin belirli bir eksen üzerinde hangi yönde 

döneceğini belirleyen yönelimi ayarlayan noktalardır. 

     (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ  

7. Sahnede bir nesne oluşturduğumuz zaman pivot noktası ve yerel eksenler otomatik olarak 

yerleştirilemez. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

8. Nesne kontrol nesnelerine özel menülerden ulaşılır.  

      (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

9. “Master ve Slave” ayarları reaksiyonlar oluşturmak için gerekli olan düzenlemelerdir.  

     (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ       

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 Kinematik hareket oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ayaklarınız omuzlarınız altında olacak şekilde bir ayakta duruş pozisyonunu 

inceleyiniz. 

 Adım atarken ayaklarınızın ve vücudunuzun konumunu inceleyiniz. 

 Atlarken, otururken, uzanırken iskelet sisteminizin aldığı konumu inceleyiniz. 

 Hareket ederken omuz ve kollarınızın koordinasyonunu inceleyiniz. 

 Animasyon filmlerini sesi kapatarak izleyiniz. Her bir sekanstaki eylemleri tespit 

etmeye çalışınız. 

 İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon programlarını inceleyiniz. Üç boyutlu 

animasyon filmlerini bu filmlerde kullanılan karakterlerin yüz ifadelerini inceleyiniz.  

 

2. KOLLAR VE DİZLERİN 

CANLANDIRILMASI 
 

2.1.Koşu Konumunun Ayarlanması  
Karakteri bir koşu pozuna sokarak kalçalar, dizler, omuzlar ve dirsekler üzerindeki deriyi 

(mesh) test edeceksiniz. 

 

2.1.1.Omurga ve Bacağın Hareket Düzenlenmesi 
  

 “Auto Key” seçeneğini açınız. 

 Kare 10’a gidiniz. Top görünüm penceresinde el bileği kontrolleri omuz kontrollerine 

temas edecek şekilde el bileği kontrollerini karakterin önüne doğru taşıyınız. Eller 

yukarı bakacak şekilde el bileği kontrollerini döndürünüz.  

 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

 

AMAÇ 
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20.karede elleri yanlarda olacak şekilde el bileği kontrollerini taşıyınız. Ellere doğal bir poz 

vermek üzere el bileği kontrollerini döndürünüz. Köprücük kemiklerini biraz aşağı doğru döndürünüz. 

Ayrıca el bileği kontrolündeki özel nitelikleri kullanarak parmakları da kıvırabilirsiniz.  

 

 
 

 20. kareye gidiniz. Her iki ayak kontrolünü seçiniz ve zaman sürgüsünde bir anahtar key 

oluşturunuz. 

 30. karede karakteri aşağıda gösterildiği gibi bir pozisyona ayarlayınız. Ayak, el ve 

köprücük kemiği kontrollerini döndürünüz ve hareket ettiriniz. 

 40. karede sol ayak önde, sağ ayak geride kalacak şekilde pozu tersine çeviriniz. Kol ve 

köprücük kemiği pozlarını da tersine çeviriniz. 

 

 
 

2.1.2. Omurga ve Bacak Animasyonları Oluşturmak 
 

  Kontrol nesnelerinin tümünü seçiniz. 50. karede “Character>Assume Skin Pose” 

komutunu veriniz. Bu, seçili nesnelerin tümünü deri pozuna geri döndürecektir.  

  50. karede karakterin geriye bükülmesini sağlamak üzere omurgayı arkaya doğru 

bükünüz. Köprücük kemiklerini geriye doğru biraz döndürünüz ve kolları gövdenin 

biraz arkasına konumlandırınız.  

  60. karede omurgayı öne doğru bükünüz. Köprücük kemiklerini öne döndürünüz ve 

kolları gövdenin biraz önüne taşıyınız. 
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  Tüm kontrol nesnelerini seçiniz. 70. karede “Character>Assume Skin Pose” komutunu 

veriniz. 

  70. karede yüksekteki bir şeye uzanıyormuş gibi karakterin kollarını başının üzerine 

yükseltiniz. 

 

 
 
   70. karede karakterin başını bir tarafa döndürmek için boyun kontrolünü döndürünüz. 

 80. karade karakterin başını diğer tarafa döndürmek için boyun kontrolünü döndürünüz.  

 90. karede karakteri ilk pozuna geri döndürmek için “Character>Assume Skin Pose” 

komutunu veriniz. 

 

 
 

  100. karede ise dizleri yaklaşık 90 derece bükmek için “Ctrlegs” kontrolünü aşağı 

taşıyınız. 
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Bu bükülme, canlandırma süreci sırasında dizleri bükmeniz gereken en büyük açıdır. 

 

 1.2. Karakterin Derisini Oluşturmak 

 

İskeleti oluşturduktan sonra iskeletin daha önce oluşturduğumuz vücud meshine eklenmesi 

gerekir. Aksi hâlde oluşturduğumuz model hareket edemez. Meshin iskeletle ilişklendirilmesine “deri 

oluşturma” adı verilir.  

 

Deri oluşturma sürecine “Skin Modifier”i meshe uygulayarak başlanır. Bu süreçte kemikler 

mesh ile ilişkilendirilir.  

 

Deformasyonu gerçekleştirmek için mesh içindeki her bağlantı noktası her bir kemikten belirli 

bir ağırlık alır. Eğer kemik bağlantı noktasını tamamen kontrol ediyorsa bağlantı noktasının bu 

kemiğe ağırlığı 1’dir. Eğer kemiğin bağlantı noktası üzerinde hiçbir etkisi yoksa bu kemik için 

bağlantı noktasının ağırlığı 0’dır. Dirsek, el ve ayak bilekleri dizler kalçalar ve omuzlar gibi eklem 

yerlerinde birden fazla kemiğin kısmi ağırlığı uygulanır.  

 

 “Skin modifier” her kemiğin etrafında zarf adı verilen kapsül şekilli iki alan oluşturur.  

 “Skin Modifier” çalışması yapalım. 

 Sahnede bir silindir ve üç kemikten oluşan bir düzen oluşturalım. 

 Silindiri seçerek “Modifiers >Animasyon>Skin seçeneğinden silindire “Skin” atayalım. 
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Modifier panelindeki skin seçeneğine tıklayarak “Envelope” seçeneği sarı hâle dönüşür.  

 

 
 

Add’e tıklayarak üç kemik birden seçilir. Şimdi kemikler silindiri etkileyecektir.  
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Deri oluşturma sürecine ne kadar tepki verdiğini görmek için zaman sürgüsünü kaydırınız. 

 

“Skin Modifier” nesneye atandıktan sonra zarflarla çalışır. Her zarf, şeklini tanımlayan çok 

sayıda kare şekilli kulpa sahiptir. Zarfın boyutunu ve şeklini değiştirerek kulpları taşıyabilirsiniz. 

Zarfları şekillendiren zarf içindeki bağlantı noktaları ve yüzlerin renklerini değiştirerek kemik 

tarafından etkilenip etkilenmediklerini ve ne kadar etkilendiklerini gösterir. Kırmızı bağlantı noktaları 

1 ağırlığıyla, kemik tarafından tamamen etkilenir. Etki azaldıkça bağlantı noktalarının ve yüzlerin 

renkleri kademeli olarak kırmızıdan portakal rengine doğru değişir. Hiç etkilenmeyen bağlantı 

noktaları ve yüzler “0” ağırlığındadır ve mavidir.  

 

Zarfın kulpları kendi kesitleri boyunca uzanır. Bunlar zarfın o noktadaki hacmini ayarlayan 

dairesel şekillerdir. Her zarfın ayrıca yön kulpları (iç zarfın her ucundaki iki gri kulp) vardır. Zarfın 

uzunluğunu uzandığı yöne değiştirmek için bu kulpları hareket ettirebilirsiniz.  

 

 
 
“Deri pozu”nun (skin pose)  ayarlanması canlandırma sürecinde, deri oluşturma için 

kullandığımız pozisyona dönme imkânı verir. Deri pozu, kemiklerin IK zincirlerinin ve kontrol 

nesnelerinin pozisyonlarını kaydeder. 
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Deri pozunu “Character> Set Skin Pose” komutu ile ayarlayabilirsiniz. Daha sonra 

kaydettiğiniz bu poza dönmek isterseniz nesneleri seçip “Character>Assume Skin Pose” komutunu 

kullanabilirsiniz.  

 

Deri pozunun ayarlanması 

 

 Daha önceden yaptığınız modeli açınız. 

 Karakterinizi şeffaflaştırmanız için Alt+X tuşuna basınız. Bu arada animasyon 

çubuğunda “0. kare”de olunuz. 

 Kemiklerin karakterin doğru yerinden geçip geçmediğini kontrol ediniz. Büyük bir 

ihtimalle parmak ve ayakların kemikleri konumlarının dışında olacaktır. Parmak 

kemiklerinde “Reaction Menager” aracında herhangi bir reaksiyonun ayarlanmadığı 

herhangi bir eksen üzerinde kemiği döndürebilirsiniz. Gerekirse modeli kemiklere 

uydurmak için “vertex alt nesne” düzeyinde değiştirebilirsiniz. Vücudun bir tarafını 

değiştirdiğinizde aynı değişikliği diğer tarafa yansıtmak için “Symmetry Modifier”ini 

kullanabilirsiniz. 

 Bazen kemikleri değiştirmek modeli değiştirmekten daha kolay olabilir. Bu yolu tercih 

ederseniz değişiklik yapmak istediğiniz kemiği seçiniz. “Character > Bone Tools” 

komutunu uygulayınız. 

 

 Meshe “Skin Modifier” uygulayınız. 

 

   
 

 Parameters alanında “Add” düğmesini tıklayıp tüm kemikleri seçiniz.  
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 Bu seçimi yaparken IK zincirlerini ve kontrolleri seçmeyiniz. Bütün kemikleri kolay 

seçebilmek için “Add” iletişim kutusuna “Bone” ön ekini yazabilirsiniz. 

 

 
 

 Test animasyonunu görmek için zaman sürgüsünü kaydırınız. Eğer mesh genel anlamda 

kemiklerle birlikte hareket ediyorsa ilişkilendirilme doğru yapılmış demektir. 

 

Zarflar üzerinde genel ayarlamalar yapmak 

  

 Ayarlamalara bacaklarla başlayınız. Sol uyluk zarfını tıklayınız ve sol uyluğu 

kaplayacak şekilde ayarlayınız. 
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Zarfı ayarlamak için herhangi bir görünüm penceresinde ilgili kemiğe tıklamak veya 

“Envelope Properties” grubundaki “Radius” parametresini değiştirmek gerekir. 

 

 
 

 Sağ uyluk zarfını ayarladıktan sonra kopyalayarak diğer bacaktaki uyluk üzerine 

yapıştırabiliriz.  

 Daha sonra vücudun her bölümündeki kemikleri teker teker ayarlayınız.  

 Top görünüm penceresinde parmaklara zoom girin ve zarfları ayarlayınız. Parmaklara 

zoom giriniz. Her parmak zarfının sadece o parmak ekleminin bağlantı noktalarını 

etkilediğinden emin olunuz.  

 Envelope ayarlarında meshin birbirine çok yakın yerlerinde “Select>Vertices>Cross 

Sections” ve “Envelopes” seçeneklerinin onayını kaldırınız.  

 

 
  

Display alanında “Show No Envelopes” seçeneğini işaretlediğinizde bağlantı noktalarını daha 

kolay görebilirsiniz. 
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Sol bacak üzerinde şortun alt bölümünü meydana getiren bağlantı noktalarının etrafına bir 

seçim bölgesi oluşturunuz. Her bağlantı noktası seçili olduğunu gösteren beyaz bir kutuyla çevrilir. 

 

     
 

“Weight Properties” grubunda “Abs. Efect” parametresinin değerini 1 olarak ayarlayınız. Bu 

değer, seçili bağlantı noktalarının tümünü sol uyluk kemiğine atar. Bu alandaki mesh, tüm etkiyi bu 

kemikten aldığını göstermek için kırmızıya dönüşür.  

 

Bu ayarları vücudu oluşturan bütün bağlantı noktaları için gözden geçiriniz.  

 

Mirror mode aracı 

 

“Skin Modifer”in “Mirror Mode” aracı, zarf ayarlarını ve bağlantı noktası ağırlıklarını 

karakterin gövdesinin bir tarafından diğerine yapıştırmanıza imkân verir. Bu aracı kullanmak için  

“Skin Modifier”inin “Evelope” alt düzeyinden “Mirror Parameters” alanından “Mirror Mode” seçilir. 
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  Ayarları yansıtmak için meshin üzerinde bulunan zarfları ve bağlantı noktası ağırlıkları 

ayarlanmış bağlantı noktalarını seçiniz. Seçili bağlantı noktaları sarıya ve gövdenin zıt tarafında 

bunlara karşılık gelen noktalar yeşil veya maviye dönene kadar “Mirror Thresh” değeri artırılır. 

 

2.3. Bir Hareketin Tamamlanması 
 

2.3.1.Yürüyüş Devri 
 

Bir yürüyüş devri bir karakterin yürümesini sağlayan hareket döngüsüdür. Sürekli 

tekrarlanabileceği için devir olarak adlandırılır. Bir yürüyüş devrini canlandırırken düzenli aralıklarda 

donatımın per çok bölümü için anahtarlar ayarlayacaksınız. Her vücut bölümü için son anahtarın 

nerede ayarlandığını görmek üzere sürekli kontrol etmek ve vücut bölümlerinin hareket etmesini 

engellemek için anahtarları kopyalamak bıktırıcı olabilir. 

 

Anahtarların ayarlanmasında kullanılan alternatif araç “Set Key” sistemidir. Bu sistemde 

sadece bir tek tıklamayla birkaç nesne için bir anahtar oluşturabilirsiniz. Bu, sizi daha sonra geri 

dönme ve nesneleri hareket etmekten alıkoymak için anahtarları kopyalama sorunundan kurtarır. “Set 

Key” sistemi, yürüyüş devri gibi hareket devirlerini oluşturmada idealdir.  

 

Set key sisteminde kullanılan kontroller, ekranın sağ altında yer alır. 

 

 
 

“Set Key” sistemini kullanmaya başlamadan önce anahtarlarını ayarlamak istediğiniz tüm 

nesneleri içeren bir seçim kümesi oluşturmanız gerekecektir. Ayrıca anahtarlarını oluşturmak 

istediğiniz izleri belirtmek için de “Key Filters” aracını kullanabilirsiniz. 
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 İskeletimizin bulunduğu dosyayı açınız. 

 

 0. karede iskelet adım atmaya hazırdır. “Set Key” sistemini kullanmak için nesnelerin 

tümünü içeren bir seçim kümesi belirlemeniz gerekir. Bunun için “Key Filters”in hemen 

üzerinde bulunan listeyi tıklayınız. 

 

   
 

 İskeletin birinci konumunda “Set Key” düğmesini açınız. Düğme açık 

iken kırmızıya dönüşür. 

 “0.” karede  “Keys” düğmesini tıklayınız. 

 Animasyon çubuğundaki 10. kareye gidiniz. Left görünüm penceresinde 

“kontrolçember” nesnesini (kalçalardaki daire) aşağı ve sağa doğru taşıyınız. 

 Karaktere adım atma hareketenin ortasındaki pozu vermek için sol ayak kontrolünü 

taşıyınız ve döndürünüz. Karakteri öne doğru biraz eğiniz.  

 “Set Key” düğmesini tıklayınız. 
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2.3.2.Adım Atma 
 

 Bundan sonra yapılacak yürüyüş döngüsünü ayarlamaktır.  

 Animasyon çubuğunu 20. kareye götürünüz. 

 Left görünüm penceresinde “kontrolçember” nesnesini biraz yukarı ve sağa doğru 

taşıyınız. 

 Yere düz adım atacak şekilde sol ayağı döndürünüz ve sağ ayakta aynı yüksekliğe sahip 

olacak şekilde taşıyınız. 

 

 
     
 Sağ dizin doğu bükülmesini sağlamak için “karekontrol” nesnesini ileri doğru taşıyınız. 

 “Set Key” düğmesini tıklayınız. 

 

2.4.Animasyonun Döngüye Sokulması 
 

 “Track View” her nesne üzerindeki her bir anahtar hakkında bilgi bulabileceğiniz 

kapsamlı bir grafiğe sahiptir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Nesne Hareketi” 

modülünü inceleyiniz.  

 Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse “Track View” aracının “Dope Sheet” ve “Curve  

Editor” olmak üzere iki türlü görüntüleme kipi vardır. “Dope Sheet” tüm anahtarları 

noktalar olarak görüntülerken “Curve Editor” anahtarların arasındaki etkileşimi eğriler 

olarak gösterir. 
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 “Curve Editör” aracında animasyonu döngüye sokabilirsiniz. Bir anahtarla dizisini 

döngüye soktuğunuzda animasyonun geri kalanı boyunca eğriler devam ettirilir. Bunlar 

“Curve Editör” aracında gösterilir.  

 

 
 

 Sol ayak kontrolünü seçiniz. 

 “Curve Editör” hiyerarşisine “solayakkontrol” nesnesinin (ctrlfootL) parametrelerini 

genişletiniz. 

 Object (Rectange) > Custom Attirubes > Rolll seçeneğini işaretleyiniz. 

 

 
 

 “Track View” araç çubuğunda, parameter “Curve Out-Of Range Types” düğmesini 

tıklayınız. “Relative Repeat” seçeneğinin altındaki sağa ok simgesini tıklayınız.  
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 Artık karakter yürüdükçe ayaklar yuvarlanacak ve açılacaktır. 

 Ancak animasyon devam ettikçe sağ ayak giderek daha fazla eğilir, bacaklar daha düz 

olur. Bu gibi sorunlar birkaç döngüden sonra belirgin hâle gelir.  

 Bu sorunları track view penceresindeki ayarlar ile gidermek mümkündür. Bunun için 

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 

 Ctrllegs nesnesini seçiniz. 

 “Curve Editör” aracında “Ctrllegs” nesnesi için “X Position” seçeneğini tıklayınız. 

 

 
 

 Eğrideki ilk ve son noktayı tıklayınız. Örneğimizdeki değer -21.891’dir.  

 Değer giriş alanına 21.891 değerini giriniz ve enter tuşuna basınız. Eğri kademeli olarak 

yukarı veya aşağı gitmeden her zaman aynı deseni takip eden mükemmel bir animasyon 

döngüsü gösterecektir.  
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2.5.Animasyonun İlkeleri 
 

Bir zamanlar Walt Disney Company adında küçük bir stüdyo vardı. 1920’den 1960’lara kadar 

Walt Disney’in kurucusu ve animasyon ustası ekibi animasyon alanını icat ettiler. Keşfettikleri ilkeler 

ve kullandıkları terminoloji, bilgisayar destekli animasyon alanında da geçerliğini korudu.  

 

Walt Disney Company dönemlerinde her kare elle çiziliyordu. O günden bugüne değişen 

sadece kuralları uygulama yöntemleridir. Bilgisayarlar rutin görevlerin çoğunu devraldı. Ancak 

seyircinin izleyeceği bir animasyonu oluşturmak için bu önemli kuralları ve bunları kendi çalışmanızı 

nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.  

 

Abartı: Eğlendirici bir animasyon sadece gerçek hayatı taklit etmekle kalmaz, onu abartır. 

Karakterin yaptıkları abartılı olarak verilir. 

 

Zamanlama: Belirli bir eylemin gerçekleşmesi için geçen zamana karşılık gelir. İzleyicinin 

neler olduğunu anlaması için olaylar veya eylemlerin gerçek hayattaki gibi zamanlanması gerekir. 

Gerçek hayatta hızlı veya yavaş gerçekleşen eylemler için zamanlamayı abartınız. Bu hızlı eylemlerin 

çok hızlı, yavaş eylemlerin daha da yavaş olması gerektiği anlamına gelir.  

 

Zamanlamayı hesaplamak için animasyonunuzun son hâlinin kare hızının bilinmesi gerekir. 

Örneğin bir eylem yarım saniye sürecekse saniye başına 30 kareyle canlandırma yapıyorsanız eylem 

15 kare uzunluğunda olmalıdır. 

 

Ezme ve esnetme: Canlandırılmış karakterler her türlü pozisyona bükülebilir. Esnetilebilir ve 

ezilebilir. Hareketi abartmak, karakterin kıvrılmış pozisyonunu iki katına çıkarmak veya gövdesini, 

kollarını ve bacaklarını esnetmek için ezme ve esnetme gerçekleştiriniz. 

 

Beklenen hareket ve hareketin sonunu getirmek: Karakter eylemi gerçekleştirmeden önce, 

seyircinin bir şeyler olacağını anlaması için beklenen bir hareketi gösterir. Hareketten sonra eylemin 

sonuçlarını gösteriniz. 

Üst üste binen eylem: Karakter daima bir seferde en az iki şeyi yapıyor olmalıdır. Örneğin 

kollarını sallıyorsa dikkati çekmek üzere parmaklarının ucuna kalkabilir veya yardım için etrafa 

bakabilir. 

 

İkincil hareket: Eğer karakter bir şapka veya gevşek bir elbise giyiyorsa veya bir kuyruk gibi 

uzun bir eklentisi varsa karakterin hareketine tepki vermek üzere bunların ayrı canlandırılması gerekir.  

 

 Yaylar: Görevde bölümlerini, düz çizgiler hâlinde değil yaylar çizdirerek hareket 

ettiriniz. 

 Sahneye koyma: Karakterin gövdesinin her iki tarafına da aynı şekilde poz 

verdirmekten kaçınınız ve karakteri daima hareket hâlinde tutunuz.  

 

Bu ilkelerin nasıl kullanıldığını öğrenmenin en iyi yollarından biri, mümkün olduğunca fazla 

sayıda profesyonel prodüksiyon izlemektir. 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Hareketi fizik kurallarına uygun düzenleyiniz. 

 Deri oluşturunuz. 

 

 Anahtarlarla çalıştırınız. 

 

 Aksiyon sekansını düzenleyiniz. 

 

 

 3D animasyon alanında iş arayanların 

çalışmalarının bulunduğu web sitelerindeki 

profesyonel çalışmaları izleyiniz. 

 Bu sanatçılarla web sitelerinde iletişim 

kurarak onlara animasyonla ilgili sorular 

sorunuz. 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 Konularla ilgili bol alıştırma yapınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

 

1. Deri oluşturma sürecine “Skin Modifier’’i meshe uygulayarak başlanır. 

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

2. Skin modifier zarflarla çalışır. 

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

3. Kırmızı bağlantı noktaları 1 ağırlığıyla kemik tarafından tamamen etkilenmez. 

         (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ  

4. Zarfı ayarlamak için herhangi bir görünüm penceresinde ilgili kemiğe tıklamak veya “Envelope 

Properties” grubundaki “Radius” parametresini değiştirmek gerekir. 

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

5.Kemik zarflarının ince ayarı yapılamaz. 

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

6. Bir yürüyüş devri bir karakterin yürümesini sağlayan hareket döngüsüdür. Sürekli 

tekrarlanabileceği için devir olarak adlandırılır. 

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

7. “Set Key” ile her nesnenin hareketi için ayrı bir anahtar oluşturulur.        

          (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

8. Hareket döngüsü “Track View” penceresinde yapılan ayarlarla gerçekleştirilir. 

         (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

 

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. 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kemikleri Kullanmak   
2. Kemikleri birbirine bağladınız mı?   
3. Kemikleri donattınız mı?   
4. Kinematik Hareket Oluşturmak   
5. Hareketi fizik kurallarına uygun düzenlediniz mi?   
6. Deri oluşturdunuz mu?   
7. Anahtarlarla çalıştınız mı?   
8. Aksiyon sekansını düzenlediniz mi? 

 

  

 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1- D 

2- Y 

3- D 

4- Y 

5- D 

6- D 

7- Y 

8- Y 

9- D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 
 

1- D 

2- D 

3- Y 

4- D 

5- Y 

6- D 

7- Y 

8- D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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