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Oyun firmalarının sayısı artıyor, güçlü bir sektör haline geliyoruz
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Koordinatörü Emek Barış Kepenek:

Sektöre nitelikli işgücü sağlamak için 
METUTECH ATOM Akademi programı 
oluşturmayı hedeflediklerini açıklayan 
Kepenek, oyun geliştirmeyle lise ve 
üniversitenin ilk yıllarında tanışılmasını 
önerdi. 

“Türkiye’nin animasyon ve dijital oyun sektörü” konusunu içeren dosya sayfalarımız 
kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (Middle East Technical University-
METU) Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (METUTECH 
ATOM) Koordinatörü Emek Barış Kepenek ile görüştük. Dijital oyun sektöründe 
girişimci olmak isteyenlere çalışma alanından, yazılıma, teknik danışmanlıktan 
yatırımcı görüşmelerine kadar birçok farklı destekler sağlayan METUTECH- ATOM, 
Türkiye’nin ilk ve tek ön kuluçka programı. 2008’de kurulduğunda 12 proje ile başlayan 
ATOM, ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenleyip sektörün Türkiye’de daha çok 
tanınması ve gelişmesini istiyor.

İlerlide dijital oyun sektöründe nitelikli işgücünün yaratılmasına destek olmak 
amacıyla METUTECH ATOM Akademi adında bir eğitim programı oluşturmayı 
hedeflediklerini açıklayan Kepenek, Kasım’da “Uluslararası Sosyal ve Mobil Oyun 
Çalıştayı” düzenleyeceklerini duyurdu. Kepenek, oyun üzerine son yıllarda üniversiteler 
bünyesinde program ve dersler oluşturulmaya başlandığını anlattı.
Temmuz 2012’de yayınlanan “Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Desteklenmesi” tebliği 
dışında oyun sektörüne özel herhangi bir destek programı olmadığını anımsatan 
Kepenek, oyun geliştirecekleri, Teknogirişim Sermayesi, KOSGEB Ar-Ge 
destek programı ve bazı TÜBİTAK destek programlarına yönlendirdiklerini 
ancak bunların hiçbirinin oyuna özel destek olmadığının altını çizdi.
Türkiye Dijital Oyun Federasyonu’nun kurulmasıyla oyun sektörünün 
hem Türkiye’de hem de dünyada iyi bir yerlere geleceğini düşünen 
Kepenek, dijital oyunların mutlaka toplumun kendi tarih ve kültüründen 
yararlanması gerektiğini, Türk toplumunun da çok zengin tarihsel ve 
kültürel birikimi olduğunu vurguladı. 
Üniversite programları, sanayi ile birlikte projeler yapılması, ATOM gibi 
sadece oyuna yönelik çalışmalar yapan merkezlerin desteklenmesi ve 
oyun firmalarının Türkiye’de bölge ofisi açmasını sağlayacak ortam 
hazırlanmasını öneren Kepenek, daha fazla kişiyi sektöre çekmek için 
üniversitelerde oyun sektörü ve girişimcilikle ilgili dersler verilmesi, 
öğrencilerin staj olanakları arttırılmasını istedi. Türkiye’nin dijital 
oyun dünyasında çok fazla pay almadığı ama oyun firmaları sayısının 
arttığına değinen Kepenek, “Bu da demektir ki, ekonomik olarak güçlü 
bir sektör haline geliyoruz” dedi.
Kepenek, pazar payının artması için sektöre özel destek 
programlarının sayısı arttırılması, sektöre yönelik çalışmalar yapan 
merkezlerin desteklenip yaygınlaştırılmasını isterken öğrencilerin 
mutlaka oyun geliştirmeyle lise ve üniversitenin ilk yıllarında 
tanıştırılması gerektiğini düşünüyor.

Kepenek, sektöre daha fazla kişiyi çekmek için özel destekler sunulması, 
merkezlerin arttırılıp yaygınlaştırılması,  üniversitelerde ilgi dersler 
verilmesi ve öğrencilerin staj olanakları arttırılmasını istedi.
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- Animasyon Teknolojileri ve Oyun 
Geliştirme Merkezi(ATOM), animasyon 
alanında çalışmaya ne zaman ve nasıl 
başladı?  ATOM’un kuruluş amacı, hedefi, 
görevleri ve önümüzdeki dönemde 
uygulamaya koyacağı projeler nelerdir?  

-ATOM çalışmalarına 2008 yılında başladı. 
ODTÜ Teknokent bünyesinde girişimciliği 
desteklemek amacıyla atılan önemli 
adımlardan birisidir ATOM. Kuruluş amacını, 
dijital oyun ve animasyon sektörlerinde yaratıcı 
fikirlerin kaybolmasını önlemek ve ticari 
değer dönüşmesini sağlamak oluşturuyor. 
Yani, bu alanlardaki girişimcilik hareketlerini 
desteklemektir. Ayrıca ATOM’un vizyonu, bu 

iki sektördeki bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde bir “mükemmeliyet merkezi” 
yaratılmasıdır. Bunun için de ilgili firmalara 
bölgede yer vererek uzmanlaşmış bir küme 
yaratma çalışmaları yapmaktadır.
İlerleyen dönemlerdeki hedefleri arasında 
dijital oyun sektöründe nitelikli işgücünün 
yaratılmasına destek olmak amacıyla 
METUTECH ATOM Akademi adında bir eğitim 
programı oluşturmak var. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası birçok etkinlik düzenleyerek 
sektörün Türkiye’de daha çok tanınmasını ve 
gelişmesini sağmak istiyoruz.

-ATOM olarak animasyon ve oyun 
sektörünün gelişmesine katkı veren 

hangi etkinlik ve organizasyonları 
gerçekleştiriyorsunuz? 

-Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası 
etkinlik yapacağız. Örneği Kasım ayında 
“Uluslararası Sosyal ve Mobil Oyun 
Çalıştayı”mız var. Ocak ayı sonunda 
Uluslararası Oyun Geliştirme günleri (Global 
Game Jam-GGJ) adında uluslararası oyun 
geliştirme günleri düzenliyoruz. Ayrıca Oyun 
Geliştiricileri Konferansı (Game Developers 
Conference –GDC) ve dünyanın en önemli 
oyun ve eğlence organizasyonlarından biri 
olan Gamescom  gibi konferans ve fuarlara 
katılıyoruz. Açıkçası biz bu etkinliklerde 
herhangi bir ürün sergilemekten öte daha 
fazla firmaları ve oyunları tanıtmayı, sektörü 
tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Türkiye’de 
önemli adımlar atılıyor. Birçok oyun firmasının 
Türkiye’de bölge ofisler açılmaya başladı. 
Ayrıca bizde ATOM süreçlerinde Turkcell 
Teknoloji, Crytek, Unity, Microsoft gibi 
firmalarla işbirlikleri yapıyoruz.
 
- Kaliteli bir animasyon veya oyun için 
gerekli olan asgari teknik bilgi ne olmalı? 

Süreç nasıl işlemeli, neler yapılmalı?

-Bunu aslında çok uzun yanıtlanabilecek bir 
soru. Ancak kısaca belirtmek yanıtlamak 
gerekirse, asgari teknik bilgi oyunu 
geliştirmek istediğiniz platform ve teknik 
altyapıya göre değişir. Sosyal medya 
ortamlarına oyun yapmak ile tarayıcı tabanlı 
oyun yapmanın teknik süreçleri farklıdır. 
Ancak hangi oyun motorunun daha size daha 
iyi katkı yapacağının farkında olmalısınız. 
İlk başta oyun fikriniz çok önemli. Fikri 
geliştirirken içinize sinen, size keyif aldıran 
oyunlar tasarlamalısınız. Siz yaptığınız 
işi benimsemezseniz başarılı oyunlar 
geliştiremezsiniz.  Öncelikle konuya ve oyun 
tasarımına dikkat etmelisiniz.

- Oyun ve animasyon üzerine yaratıcı 
fikirlerin gelişmesi ve bunların ticari 
değere dönüşmesi için ülkemizde 

hangi kurum ve merkezler, neler 
yapıyor, ne gibi çalışma ve projeleri 

gerçekleştiriyorlar?  

-Bu alanda girişimcilik 
üzerine destekler 
sağlayan önemli 
merkezlerden birisi 
ATOM. Oyun üzerine son 
yıllarda üniversiteler 
bünyesinde programlar 
ve dersler oluşturulmaya 
başlandı: ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü 
bünyesinde Game 
Technologies Yüksek 
Lisans Programı, 
Hacettepe, Bilgi 
Üniversitelerinde 
programlar açıldı. Ayrıca 
Bahçeşehir Üniversitesi 
bünyesinde BUG 
(Bahçeşehir University 
Game Lab) adında oyun 
geliştirme konularında 
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araştırmalar yapan bir laboratuar açıldı. 
Destekler konusunda, “Döviz Kazandırıcı 
Hizmetlerin Desteklenmesi” dışında oyun 
sektörüne özel herhangi bir destek programı 

yok. Bu tebliğ de, 2012 Temmuz ayında 
yayınlandı. Yani daha çok yeni. Onun dışında 
Teknogirişim Sermayesi, KOSGEB Ar-Ge 
destek programı ve bazı TÜBİTAK destek 

programları var. Oyun geliştirmek isteyen 
girişimcileri bu programlara yönlendiriyoruz. 
Ancak hiç biri oyuna özel değil. Genel destek 
programları.

Ayrıca Ağustos 2011’de Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu (TUDOF) kuruldu. Federasyon, 
sektörün Türkiye’de gelişmesi için her 
türlü ortamın oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. Derecelendirme, E-spor turnuvaları 
ve eğitimler gibi birçok alanda çalışmalar 
yapmak gibi hedefleri bulunuyor. Bütün bu 
adımlar dijital oyunların hem Türkiye’de 
hem de dünyada iyi bir yerlere gelmesini 
sağlayacak.

-Sizce dijital oyunlarda kültürlere ilişkin 
öğeler nasıl kullanılmalı? Bu anlamda 
dünyada ve Türkiye’de sorunlu olan ve 
mutlaka değiştirilmesi gereken oyunlar 
var mı?

-Dijital Oyunlar mutlaka kendi tarihi ve 
kültüründen yararlanmalı. Her toplumun 
ve özellikle Türk toplumunun çok zengin 
tarihsel ve kültürel birikimi var. Neden bunlar 
oyunlarda kullanılmasın? Fatih Projesi’nin 

başlatılmasından sonra tarih, 
coğrafya vb derslerin oyunlarla, 
animasyonlarla anlatılmasına 
yönelik çalışmalar yapılamaya 
başlandı. Bunlar çok önemli 
adımlar ve desteklenmesi 
gerekir. Nasıl kullanılmalı 
konusunda ise söylenmesi 
gereken çarpıtılmadan, 
anlamının dışına çıkartılmadan 
kullanılması gerekir. Nihayetinde 
onlarda kültürleri anlatan eserler 
olacak ve kimsenin olduğundan 
başka göstermeye hakkı yok. 
Bu alanlarda oyunlar yeni yeni 
geliştiriliyor. Sorunlu oyun var 
mı? Sorusuna cevap için biraz 
daha beklemek gerekecek. 
Bildiğim kadarıyla tartışma 

yaratan bir oyun şimdilik bulunmuyor. 

-Ülkemizde akademi, özel stüdyo ile 
merkezlerde, animasyon ve bilgisayar 
oyunları konusunda ne gibi eğitim 
programları var? Bu programları 
yeterince ciddi ve kaliteli buluyor 
musunuz? 

-Daha önce de söz ettiğim gibi üniversiteler 
bu alanda yeni yeni girişimlerde bulunuluyor. 
Oyun üzerine ODTÜ, Hacettepe ve Bilgi 
üniversitelerinde yüksek lisans programları 
var. ODTÜ BÖTE bünyesinde “Ciddi Oyunlar” 
konusunda önemli araştırma ve projeler 
yapılıyor. Bahçeşehir ve İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde de güzel girişimler görüyoruz. 
Bunlardan en eskisi ve deneyimlisi ODTÜ’nün 
Game Technologies programı. 
Diğer programlar da oldukça başarılı.

 -Dijital oyun ve animasyon geliştirme 
süreçlerinde 
meslek içi eğitimi 
gerçekleştirmek, 
Türkiye’de daha 
fazla kişinin bu 
alanla ilgilenmesi ve 
dünyadan bir know-
how aktarımının 
sağlanması için 
neler yapılmasını 
önerirsiniz?
 
-Öncelikle üniversite 
programları geliştirilmeli 
ve bu programların 
sanayi ile birlikte projeler 
yapması sağlanmalı. Bu 
bağlamda teknoparklar 
girişimleri ve ATOM gibi 
sadece oyuna yönelik 
çalışmalar yapan 
merkezler desteklenmeli. 
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Türkiye’de daha fazla oyun firmasının bölge 
ofisi açması için ortam hazırlanmalı. Ancak 
bu merkezlerin açılması Türkiye’de bu 
alandaki iş gücü arzının iyi düzeyde olması ile 
sağlanabilir. 
Çalıştıracak kalifiye insan bulmayan oyun 
firmalarının ofis açma konusunda hevesli 
oldukları söylenemez. Sadece satış için ofis 
açmasının da know-how aktarımı konusunda 
pek de fazla bir katkısı olmaz.
Daha fazla kişiyi bu sektöre çekmek isterseniz, 
üniversitelerin lisans düzeyinden itibaren oyun 
sektörü ve girişimcilikle ilgili dersler verilmeli 
ve öğrencilerin staj olanakları arttırılmalı. 
Sizin kaliteli işgücü arzınız yeterince iyi 
seviyede olursa yurtdışından know-how’ın 
akmaması için hiçbir sebep yok.

-Türkiye’de dijital oyun geliştirme üzerine 
dünya çapında başarılar elde ediliyor. 
Bu konudaki örneklerden bazılarını 
öğrenebilir miyiz?
 

-Bu konuda en güzel örnek, 
Taleworlds firması tarafından 
geliştirilen Mount& Blade 
adlı oyun. Dünya çapında 
en çok beğenilen ilk 100 
oyun arasına girdi. Ayrıca 
Ceidot ve Peak Games gibi 
firmalarında oyunlarını dünya 
çapında milyonlarca kişi 
tarafından oynanıyor.

-Dünya dijital oyun 
pazarında Türkiye’ye 
özgün kültürel öğelerle 
donatılmış kaç yapım 
bulunuyor?
-Bu anlamda Türkiye çok 
iyi yerlerde değil. Dünya 
çapında başarılı olmuş oyun sayımız oldukça 
az. En son çıkan oyunlardan bir tanesinden 
bahsedebilirim: ATOM’dan mezun olan 
Zibumi firması tarafından IOS platformu için 

geliştirilen “Kasap Havası” adında bir oyun uzun bir süre listenin 
ilk sıralarında yer aldı.
  
- Türkiye, hızlı bir şekilde değer kazanan dijital 
oyun dünyasında ne kadar pay alıyor? Bu alandaki 
pazar payının artması için öncelikle neler yapılması 
gerekiyor? Türkiye’de dijital oyun üretim olanaklarının 
desteklenmesi ve bu endüstriyel ürüne dönüştürülmesi 
için nelere dikkat edilmeli? 

-Çok fazla pay aldığımız söylenemez ama Türkiye’de hızla oyun 
firmaları sayısı artıyor. Bu da demektir ki, ekonomik olarak 
güçlü bir sektör haline geliyoruz. Pazar payının artması için 
sektöre özel destek programlarının sayısı arttırılmalı. Sonuç 
olarak tek başına bir sektörün kendi içerisinden büyümesi çok 
etkin olamıyor. O nedenle devlet ayağının mutlaka sağlam bir 
şekilde bulunması gerekir. Yukarıda bahsettiğim gibi sektöre 
yönelik çalışmalar yapan merkezler de desteklenmeli ve tüm 
Türkiye’ye yayılması için çalışmalar yapılmalı. Ve, mutlaka 
öğrenciler, oyun geliştirme ile lise ve üniversitenin ilk yıllarında 
tanıştırılmalı. Dünyadaki örneklere baktığınızda Güney Kore 
başta olmak üzere, İngiltere, İrlanda, Amerika gibi ülkelerde 
birçok destek programı var. Bu ülkeler yıllar öncesinden bu 
sektörün gelişmesi için katkı yapmaya başlamışlar. Şu anda 
da sektörü yönlendiren firmalara sahipler. Bizde bu alanda 
çalışmaları arttırmalıyız.
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