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T üm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
dijital oyun sektöründe inanılmaz bir 
canlanma yaşanıyor. Günümüzde genç 

ya da yetişkin neredeyse tüm yaş grubundan 
insanlar dijital oyun oynuyorlar. Bunun için 
İnternet’ten, cep telefonlarına ya da oyun 
konsollarına uzanan çok geniş bir teknolojik 
yelpaze bulunuyor. Bütün bu platformlara 
oyun geliştirmek oldukça yoğun emek 
ve işbirlikleri gerektiriyor. Türkiye, oyun 
sektöründe yolun daha başında. 
TBD tarafından düzenlenen 28. Bilişim 
Kurultayı’nda, en çok değer getiren 
sektörlerden biri olan dijital oyun sektörünün 
Türkiye’de istenilen düzeyde olabilmesi 
için fikirler tartışıldı. Yöneticiliğini ODTÜ 
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme 
Merkezi (METUTECH-ATOM) Koordinatörü 
olarak yaptığım, Türkiye’deki dijital oyun 
dünyasının sorunları ve çözüm önerilerinin 

 Özellikle genç nüfusun oldukça fazla olduğu 
ülkemizde çok büyük bir potansiyelin olduğu 
ancak yeterli bir bilgi havuzu, know-how 
geliştirilemediği için bu potansiyelin yeterince 
kullanılamadığı bildirildi.

Panelde, Digital Oyun Federasyonu’na sektörü 
kontrol altında tutma ihtimali nedeniyle 
olumsuz bakıldığı, ancak örgütlenmenin 
önemi gerekçesiyle dernek veya meslek 
grubu olarak değerlendirilecek yapılanmalara 
öncelik verilmesi ve kamusal alandaki 
olumsuz algının kırılması gerektiğine 
dikkat çekildi.  Örgütlenme eksikliğinin 
giderilmesi ve kamuoyunun akıllıca 
yönlendirilmesi gerektiğinin altının çizildiği 
panelde, katılımcılar kamusal alanda yanlış 
algılanan dijital oyun dünyasının yakalanacak 
başarılarla bunun tersine çevrilebileceğine 
işaret edildi. Sorunların yanında çözüm 
yollarının da tartışıldığı panelde en önemli 
görevin sektördeki firmalara düştüğü, 
özellikle firmaların ortak çalışma ve sektörel 
başarılarla kamusal alanda destekleyici bir 
bakış açısının kazandırılabileceği vurgulandı.

Oyun geliştiricileri için sağlanabilecek 
devlet desteklerinin çok çeşitli olmadığını 
belirten katılımcılar, destek tiplerinin 
sayısının arttırılması ve dijital oyun sektörüne 
özel destek politikalarının oluşturulması 
gerektiğini kaydettiler. 

Türk Dijital Oyun Dünyası, 28. Bilişim Kurultayı’nda buluştu!
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konuşulduğu panele, Taleworlds firması 
Ceo’su Armağan Yavuz, Ceidot Oyun 
Stüdyolarının Ceo’su Erkan Bayol ve 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
araştırmacılarından, tasarım danışmanı Fasih 
Sayın katıldı. 
Gartner araştırma şirketinin raporuna 
göre bilgisayar ve konsol oyunlarının 
yarattığı pazarın 2011’de 74 milyar doları 
bulacağı, dijital oyun sektörü ve ekosistemi 
e-kullanıcıların yoğun talebi dolayısıyla sürekli 
artış gösterdiği bu rakamın 2015 yılında da 112 
milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Katılımcılar özellikle yeni gelişmeye başlayan 
bir sektör olmasından dolayı oyun geliştiren 
firma sayısının azlığından, nitelikli işgücü 
eksikliğinden ve sektör çalışanlarının 
kendilerini geliştirici çalışmalardan 
kaçındıklarından söz ettiler.

Konuşmacıların genç oyun geliştiricilere 
tavsiyelerde bulunduğu panelde en çok 
dikkat çekilen konu, gençlerin sürekli oyun 
geliştirmeye çalışmaları ve bundan hiç 
vazgeçmemeleri oldu. Sayın, devlete bağlı 
bir kurumun derecelendirme yapmamasını 
isterken Yavuz, gençlere bol bol oyun 
geliştirmelerini, Bayol ise sektörü yakından 
izleyip yetkinliklerini sürekli geliştirmeye 
çabalamalarını önerdi. 

“Yapısı ve Sorunlarıyla Türkiye Digital Oyun 
Sektörü” başlıklı oturumda, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak öncelikli hedefi ülkemizde oynanan 
dijital oyunlarla ilgili derecelendirme 
çalışmalarının yapılması olan ve Türkiye 
dijital oyunlar sektörünün paydaş ve 
temsilcilerinin yer alacağı Türkiye Dijital 
Oyunlar Federasyonu (TUDOF) yapılanması 
çalışmalarına da değinildi.  

Konuşmacılar, federasyonun elektronik 
sporlarla ilgilenmesi ve elektronik spor 
alanına odaklanması gerektiğini bildirdiler.  30 
yıldır oyun geliştirildiğini anlatan katılımcılar, 
digital oyun sektörüne yönelik hiç federasyon 
kurulmasının düşünülmediğini, Türkiye’de 
oluşturulacak federasyonun dünyada bir ilk 
olacağı ancak bunun sektöre yarardan çok 
zarar getirebileceği uyarısında bulundular.  

http://www.bilisimdergisi.org/s138


