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MASAÜSTÜ YAYINCILIK (FLASH) 

AKVARYUM ANİMASYONU 

Gerçek bir akvaryum görümünde bir animasyon hazırlayalım. Akvaryumun su altı manzarasını, hareket eden yaprakları ve 

balıkları gerçek resimlerden oluşturalım (kendimiz çizmeyelim). Bunun için şu adımları takip edelim. 

Manzara Layerının hazırlanması:  
Manzara layerını oluşturup içine internetten bir akvaryum görüntüsünü indirip koyalım. Resmi yapıştırdığımızda zemindeki 

tuvalin (canvas) tam olarak sınırları içine otursun. Bunun için shift + Alt tuşlarına basılı tutup resmin köşesinden çekelim. Burada 

shift tuşu resmin orantısını korur, Alt tuşu ise resmin bir köşesinden çekilmesini sağlar. Diğer türlü resim her iki tarafa genişler. 

Tabii resmi büyütebilmek yada küçültebilmek için resim seçili olması lazım yada Free Transform tuşuna basılmış olmalı.  

 

 

Balık Layerının hazırlanması:  
Photoshop yada Fireworks kullanarak bir balık resmini sınırlarından kesip Flash a taşıyalım.  

 Fireworks’da balığın kırpılması. 

Flash’da yeni bir layer oluşturalım (Manzara layerının üzerine sağ tuşa tıklayıp “Insert Layer” diyelim). Manzara layerının 

kafamızı karıştırmaması için gözünü ve kilidini kapatalım. Bu layerı yok muş gibi düşünelim. Yeni layerın ismini “Balık” layerı 

olarak degiştirelim. 
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1. framede iken balık ekranın sağ kenarında bulunsun.  

 

40. frame gelip sağ tuşa tıklayıp “Insert Keyframe” diyerek 1. Framein kopyasını çıkaralım. 40. Frame de iken balığı ekranın sol 

tarafına sürükleyelim.  

 

41. frame de iken sağ tuşa tıklayıp “Insert Keyframe” deyip bir kopyasını çıkaralım. Daha sonra “Modify>Transform>Flip 

Horizontal” uygulayarak balığı ters çevirelim. Burada zaman 40 dan 41 geçince balık hızlı bir şekilde geri dönmüş olacak.  

 

80. frame gelip bir kopyasını daha çıkarılım. Burada balık tekrar ekranın en sağına gelmiş olsun. Oraya sürükleyelim.  

 

1-40 arasındaki framelerden birine tıklayıp aşağıdan Properties penceresinden “Motion Tween” uygulayalım. Aynı işlemi 41-80 

arasında da uygulayalım. Böylece balığımız hareket etmeye hazır hale gelmiş olur. Dikkat normalda Motion Tween 

uygulayabilmek için F8>Graphic Symbol yapmamız gerekir. Fakat burada balığ dışırıdan Bitmap resim olarak bir bütün halinde 

geldiği için, symbol yapmasakta çalışacaktır. İstersek yinede baştan balığı symbol yapıpta buradaki işlemleri devam ettirebilirdik.  
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Animasyonu izlemek için Ctrl+Enter tıklayın. 

Yavru Balık Layerının hazırlanması:  
2. Adımda Anne balık için yaptığımız tüm adımların bir benzerini Yavru Balık içinde yapalım. Bunun için önce bir “Küçük 

Balık” layerı oluşturualım. Bu layera balığımızın bir kopyasını taşıyalım ve boyutunu küçültelim. 1. Framede ekranın sağında, 44. 

Framede ekranın solunda, 45. Framede geri dönmüş olsun (flip horizontal) 80. de tekrar ekranın sağında olsun. 1-44 arasında ve 

45-80 arasında Motion Tween uygulayalım. Böylece balıkta annesi ile hareket etmiş olacak.  

Yanlız şunlara dikkat edin. Küçük balık annesi ile üst üste çakışmasın. Anne balık 40. Framede geri dönüyordu, yavru balık 44. 

Framede dönerse (biraz daha geçikmeli dönerse) daha iyi bir görüntü oluşur.  

 

Ctrl+Enter ile animasyonu izleyelim. Öncesinde Layerların gözlerini açalım. Eğer manzara Layerı 80 kadar gözükmüyor sadece 1. 

Framede var ise 80. Frame üzerine gelip sağ tuş>Insert Keyframe uygulamamız gerekir. Böylece 1-80 arasında tüm framelere aynı 

manzara resmi eklenmiş olacaktır.  



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi............................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com 

 

4 

 

Hareketli Yaprak/Yosun Ekleme:  
Bu işlem için öncelikle Photoshop/Fireworks da yaprağımızı seçip Flasha getirelim. 

 

Flashda boş bir layer oluşturalım. Diğer layerlarıda kapatalım. Boş layerda bu yaprağı “movie clip” yapacağız.  

 

Movie clip yapmak için yaprağı seçip F8>movie clip yapıyoruz. Açılan pencerede adını Yaprak verelim.  
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Yaprağa hareket verebilmemiz için onun sahnesine (movie clip in sahnesine) geçmeliyiz. Bunun için yaprağın üzerine çift 

tıklayalım. Onun sahnesine (zaman eksenine) geçtiğimiz yaprak yazısını eksenin en üstünde görmeliyiz (1). Daha sonra yaprağı 

biraz sola çevirelim. Bunun için “Free Transform” aracını kullanalım (2). Yaprağın dönme merkezi aşağıdaki kök kısmı olmalıdır. 

Buranın etrafında dönmesi için free transform aracı ile yaprağı seçtikten sonra ortasında küçük bir daire görürüz. Bu dönme 

merkezini ifade eder. Mouse ile bu noktayı tutup aşağıdaki kök kısmına sürükleyelim (4).   

 

40. frame gelip “Insert Keyframe” ile bir kopyasını çıkaralım. Dönme merkezi etrafında Free Transform aracını kullanarak biraz 

sağa doğru çevirelim. 
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Aynı işlemi 80 içinde yapalım. Fakat 80 de bu sefer sola doğru dönmüş olsun. 1 ile 80 aynı olmalı ki yaprak sallanırken atlama 

gözükmesin. Buna dikkat etmeliyiz. 1-40 arasına ve 40-80 arasına “motion tween” ekleyip hareketi izleyelim. Yaprak sağa ve sola 

sallanıyor olmalı.  

 

Movie clibimiz hazır ise artık ana sahneye geçebiliriz. Yukarıda “Scene1” yazısına tıklayalım. Clibimiz Kütüphaneye otomatik 

olarak atıldığı için (Symbol olan tüm nesneler kütüphanede saklanır- Ctrl+L ile görebiliriz). Üzerinde çalıştığımız boş layerı 

silebiliriz.  

 

Buradaki yaprakların balıkların önünde kımıldaması için en üste bir “Yaprak” isminde layer ekleyelim. Kütüphaneden yaprakları 

sürükleyip buraya kopyalayalım. Bunların hepsi aynı olmasın diye boyutlarını degiştirelim. Flip horizontal yapıp yönlerini de 

değiştirebiliriz.  

 

Bu işlemden sonra Ctrl+ Enter ile animasyonu izlersek yapraklar önde balıklar arkada hareket edecektir.  



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi............................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com 

 

7 

 

Dönen Pervaneli Değirmen Ekleme:  
Akvaryumun içerisine değirmen eklemek için değirmenin pervane ve gövdesini Fireworks’da resim olarak hazırlayalım. 

Pervaneyi movie clip haline getirip buna dönme hareketi vereceğiz. Degirmenin gövdesi ise sabit hareketsiz bir resim olacaktır. 

Bu nedenle pervane ile gövdeyi birbirinden bağımsız düşüneceğiz.  

Degirmenin gövdesini Fireworks da kırpıp Flash da manzara layerına bırakalım. Eğer istersek yeni bir layer oluşturup orayada 

atabiliriz. Eğer manzara layerına bırakırsak tüm Framelere kopyası atılmış olması lazım. Bunun için Manzara layerındaki tüm 

frameler Paste yapmadan önce seçili olmalı. Örneğin aşağıdaki resimde 80. Frame şu anda seçili degildir. Bu frame değirmen 

kopyalanmaz. 1. Frame kopyaladıktan sonra 2-80 arasındaki tüm frameleri sağ tuş>Remove fremes uygulayarak kaldırın. 80. 

Frame gelin tekrar sağ tuş>Insert Keyframe uygulayın. Hepsinde değirmen olacaktır.  

 

Pervaneyi degirmenin gövdesinden kırpılmış parçaları kullanarak Fireworks da Şekildeki gibi hazırlayalım. Oradan kopyalayıp 

Flash a getirelim. Flash da yapıştırmadan önce boş bir layer ekleyelim. Onun üzerine yapıştıralım. Pervanenin dönme merkezi 

eğer tam ortadaki göbek ortasında degilse oraya “Free Transform” olarak seçili iken mouse ile sürükleyelim. Böylece o nokta 

etrafında yalpa yapmadan dönmüş olacaktır.  
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Daha sorna F8 ile bunu Movie Clip yapıp adını da Pervane olarak verelim. Üzerine çift tıklayıp onun sahnesine geçelim.  

 

Pervane sahnesine çift tıklayarak geçtikten sonra pervaneyi yerinden kımıldatmadan motion tween yapacağız yani dönme hareketi 

verecegiz. Normalde motion tween için F8 ile grafik sembol yapmak lazım. Ama bu resim dışarıdan getirilen resim olduğu için 

zaten grafik resimdir. Yapmasakda çalışır. 40 frame bir kopyasını çıkaralım, (sag tuş>inser keyframe) uygulayalım. 1-40 

arasındaki herhangi bir frame tıklayıp Aşağıdaki Properties penceresinden Motion Tween uygulayalım. Aynı pencereden CW 

(saat yönünde) 1 turluk dönme hareketi verelim. Böylece 1 den 40 kadar zaman giderken pervane bir tur atmış olacaktır. Eğer tur 

hızı yüksek ise yavaşlatmak için 1 den daha düşük sayı veremiyoruz. Onun yerine 1-80 kadar bir tur at deyebiliriz. Zaman 

uzayacağı için dönme hızı da yavaşlamış olacaktır.  

 

Movie Clip’in sahnesinden ana sahneye geçelim. Scene1 tuşuna tıklayalım. Clibimiz symbol haline geldiği için kütüphanede 

bulunacaktır. O nedenle geçici oluşturduğumuz layerı silebiliriz (Layer 6). Manzara layerına geçip gözünü ve kilidi kaldıralım. 

Buraya kütüphaneden Pervane clibimizi sürükleyelim. Boyutunu ve konumunu ayarlayalım.  
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Artık animasyonumuz tamamdır. Ctrl + Enter tıklarsak izleyebiriz. Bunu dışarıda flashdan bağımsız olarak çalıştırmak istersek 

kendi başına çalışan bir filmi klibi olarak, File>Export>Move seçeneğini kullanalım. Dışarıya swf uzantısı olarak atacaktır. Swf 

uzantıları da exe haline getirilmiş her yerde çalışabilecek dosyalardır. Web sayfası içerine konulursa orada direk çalışır. Yada 

mouse ile üzerine tıklayıp çalıştırabilirsiniz. 

 

 


