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Emeklemesine karşın başarısını kanıtlayan sektör, 
yasal düzenleme, 
destek ve teşvik bekliyor
70 milyarlık dünya dijital oyun pazarında Türkiye, 200 milyonluk küçük payına karşın 
büyük potansiyel barındırıyor. Yine basit bir yapımın saniyesinin bile 300 dolar 
olduğu animasyon sektöründe dünyada yaklaşık 50, Türkiye’de ise bin kişi çalışıyor. 
Her iki sektör temsilcileri, tüketicilikten çıkıp üretici hale gelebilmek için yasal 
düzenlemeler, kurumsal yapılanmalar, ciddi teşvik ve destek verilmesi gerektiğinin 
altını çiziyor. 

Aslıhan Bozkurt

Manchester Business 
School’da öğretim üyesi 
Prof. Dr. İsmail Ertürk, 

Aralık 2011’de, UNESCO verilerine 
göre, dünyadaki büyüklüğü 1.3 
trilyon dolara ulaşan “yaratıcı 
endüstri”nin Türkiye için taşıdığı 
öneme dikkat çekmişti. “Yaratıcı 
endüstri”leri,  kültürel miras; 
görsel ve sahne sanatları; yazılı 
ve görsel medya; animasyon; 
İnternet; video oyunları; tasarım; 
reklamcılık ve mimarlık olarak 
gösteren Prof. Dr. Ertürk, dünya 
GSMH’sının yüzde 8’ini oluşturan 
“yaratıcı endüstri”nin yüzde 10 ile 
en fazla büyüyen sektör olduğunu 
vurgulamıştı. Prof. Dr. Ertürk’ün 
işaret ettiği “yaratıcı endüstri”ler 
arasında yer alan animasyon ve 

dijital oyun, dünyanın en hızlı büyüyen iş kollarından ikisi. 
Ekonomik krizlerden pek etkilenmeyen, tüm dünyada 
Internet’ten sonra en hızlı büyüyen ikinci sektör olan dijital 
oyun sektörü, 2011 verilerine göre dünyadaki toplam 
büyüklüğü 70 milyar dolara ulaşıp Hollywood’u geride 
bıraktı. PC kutu ve konsol oyunları pazarı 40 milyar dolara 
yaklaşırken, online ve sosyal oyun pazarı 20 milyar doları 
aştı. Çok oyunculu çevrimiçi oyun (massively multiplayer 
online- MMO), bu pazardan 15 milyar dolarlık pay alırken, 
sosyal oyunlar 1,5 milyar dolara yaklaştı. 8 milyar dolar 
olan mobil oyun pazarının ise 2014’te 12 milyar dolara 
ulaşması öngörülüyor.

Dünya oyun sektörünün yükselen yıldızlarından biri olan 
Türkiye’nin pazarda henüz çok küçük bir payı var. Son 
birkaç yıldır ciddi bir ivme yakalayan, oyun tüketici ve 
üreticisi bir ülke olarak önemli başarılara imza Türkiye, 
pazarda tahminen 200 milyon dolarlık bir ekonomiye sahip. 
Pando Networks’ün yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 20 
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milyon kullanıcı sayısı ile potansiyel vaat 
eden ülkelerinden biri olarak görülüyor. 
Sayıları hızla artan yerli “oyun kurucular”, 
yüzde 95’si yabancı içerikle beslenen 
kullanıcıları kazanmak için çeşitli projeleri 
uygulamaya koyuyorlar. 

Tüm dünyada animasyon ve dijital 
oyun üzerine yaratıcı fikirleri geliştirip 
bunların ticari değere dönüşmesini 
sağlama büyük önem taşırken Türkiye’de 
daha kurumsallaşmış bir dijital oyun 
ve animasyon endüstrisinden söz 
etmek çok mümkün değil. Söz konusu 
kurumsallaşmış yapıların temelleri; 
merkez (Animasyon Teknolojileri ve Oyun 
Geliştirme Merkezi –ATOM), dernek (Çizgi 
Filmciler Derneği, Çizgi Film Yapımcıları 
Derneği)  ve federasyon Türkiye Dijital 
Oyunlar Federasyonu -TUDOF) olarak yeni 
yeni atılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı 61’nci federasyon olan TÜDOF, 

oyun sektörünün Türkiye’de istenilen 
seviyeye gelmesini amaçlıyor. TUDOF 
önderliğinde başlatılan Yerelleştirme 
Projesi ile dijital oyun sektörü pazar 
hacminin 5 yılda 1 milyar dolar olması 
bekleniyor. Türkiye, online oyun alanında 
yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken 
yerli oyun şirketleri ile yurtdışındaki 
başarılı markalar arasında tüketici olunan 
bir alanda üretici olabilmenin yolunu 
açabilecek işbirliklerine gidiliyor. Aynı 
zamanda Türkçeleştirme uygulamaları 
da oyun şirketlerinin Türkiye pazarı ve 
kullanıcı potansiyeline ilişkin olumlu bakışı 
yansıtıyor. Çeşitli üniversitelerde oyun ile 
ilgili alanlar yaratılırken sektörün tanıtımı 
için kilit rol oynayan fuarlar düzenleniyor. 
“Türkiye’de animasyon ve dijital oyun” 
konusunu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
BİLİŞİM Dergisi olarak Ekim sayımızda 
“Dosya” sayfalarında irdeledik. Bu 
çerçevede konunun aktörleri olarak 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fethi Kaba; Animasyon Teknolojileri ve 
Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) Koordinatörü Emek Barış Kepenek; 
Animaks’ın kurucusu, çizgi film yapımcısı Barış İslamoğlu;  İstanbul 
Animasyon Festivali Yönetmeni Efe Efeoğlu, Mavi Rüya Film, 
Prodüksiyon Genel Müdürü Rakim Karakaş,  Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu (TUDOF) Başkanı Mevlüt Dinç, Storyboard Sanatçısı 
Arif Şen ve Yönetmen Bahattin Alkaç ile söyleşiler gerçekleştirdik. 
Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Mutlu Binark; Nefise Abalı; Eren 
Erdoğan ve Duygu Cigal ile Meliha Özgü Hikmet ise yazılarıyla 
dosyamıza katkı verdiler. 
Her iki sektör temsilcileri, dijital oyun ve animasyonun Türkiye’de 
hak ettiği değeri görmediğinden yakınıp özellikle devletin güçlü, 
sektöre özel ve sürekli desteğini beklediklerinin altını çizdiler. Altyapı 
sorunlarının çözülmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce 
yapılmasını isteyen ilgililer, her iki sektörün oldukça büyük istihdam 
alanı yaratabileceğine dikkat çektiler. Eğitime önem verilip akademi 
dünyasında daha ciddi programlar olması, meslek içi eğitime önem 
verilmesi, Türkiye’de daha fazla kişinin bu alanlarla ilgilenmesi ve 
dünyadan bir know-how aktarımının sağlanması isteniyor. Her iki 
alanda çalışan merkez ve şirketlerin desteklenip yaygınlaştırılmasını 
isteyen ilgililer, bilgi paylaşımı ve bir araya gelerek ciddi projelere 
imza atılabileceğine inanıyor. Yeni yeni hareketlenmeye başlayan 
iki sektörün kısa zamanda belli bir noktaya gelebileceğine işaret 
ediliyor.
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. 
Işık Barış Fidaner’in, “Genç bir kültür endüstrisi” olarak tanımladığı 
dijital oyun alanında Türkiye’nin oyun yazan, geliştiren ve pazarlayan 
kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen programların çok daha etkin 
bir biçimde hayata geçirilmesi, geliştirilen ürüne sadece “oyun” 
olarak bakılmaktan vazgeçilmesi teşvik ve destek ile yönlendirilip 
geliştirilmesi gerekiyor. 
Animasyon ve oyun konusunda, siyasi iradenin konuya ilişkin kültürel, 
ekonomik (bir politikası, üretim alanını düzenleyen yasal kuralların 
olmaması ve Türkiye’de kamusal teşvik politikalarının bulunmaması;  
oyun geliştiriciler arasında deneyimin paylaşılmaması; korsan oyun 
sorununun sürmesi;  oyunlara özgü lisanslama sisteminin olmayışı 
yerli oyun endüstrisinin gelişimini engelleyen en önemli nedenler 
arasında sayılıyor. 
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Dünyada hızla yayılan dijital oyun sektörü artık kendi 
olimpiyatlarını oluşturmaya 
başladı.
Her geçen gün büyüyen dijital 
bilgisayar oyunları sektöründe 
dünyada çeşitli turnuva ve 
oyun müsabakaları bulunuyor. 
Bunlardan birisi de Siber 
Olimpiyatlar. Türkiye, ilk küresel 
dijital oyunlar müsabakasına 
2013 yılında Siber Olimpiyatlar 
adı altında yapmayı planlıyor. 
Dünya çapında çeşitli ülkelerin 
takımlarının katılımı ile 
düzenlenecek. Oyun dallarında 
ise büyük müsabakalara ve 
çekişmeler yaşanacak. 

Siber Olimpiyatların ilki İstanbul’da 
olacak. Siber Olimpiyatlar ile 
İstanbul dünya çapında birçok 
ülkenin siber milli takımlarını 
ağırlayacak ve küresel bir e-spor 
organizasyonuna da ev sahipliği 
yapmış olacak.

Newzoo’nun gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2012 yılında Türk İnternet kullanıcısının 
bilgisayar oyunlarına harcadığı para 400 ila 500 milyon dolar arasında olacak. Türkiye’de yaşları 
16 ile 60 arasında değişen 30 milyon aktif internet kullanıcısı baz alınarak yapılan araştırma, 
200 farklı ana başlık altında, tüm oyunları ve oyun platformlarını kapsayacak şekilde yapıldı. 
Araştırmaya göre, İnternet kullanıcılarının yüzde 72’si (21 milyon 800 bin kişi) oyun oynuyor. 
Newzoo bu oranın batılı ülkelerden daha yüksek olduğunu belirtti. Buna karşılık oyunlara para 
harcayan oyuncuların oranı ise yüzde 52 ve bu oran, Avrupa ve ABD’deki oyunculara göre biraz 
daha düşük. Newzoo Türk oyun sektörü için ilk defa bu çapta gerçekleştirilen araştırmayı, köklü 
ve uzman kuruluşu Seti Medya’nın işbirliği ile gerçekleştirdi. 
Araştırma, Türkiye’de sosyal ağ ve DVO (devasa online) oyunları son derece popüler ve harcanan 
toplam paranın yüzde 30’u ve oyunlara harcanan sürenin yüzde 40’ı bu tip oyunlara gittiğini 
gösterdi.
 
Sosyal ağlarda oyun, kullanıcıları cezbediyor
Türkiye’de pek çok kullanıcının internete giriş sayfası olarak 
kullandığı Facebook, hem iletişim kurmak, hem de oyun 
oynamak için ideal bir zemin oluşturuyor. Türkiye’de bulunan 
17 milyon 100 bin sosyal medya oyuncusu bu mecrayı en 
popüler oyun alanı yaparken, oyuncu sayılarında Almanya ile 
aynı seviyeye gelindi. Ve yine aynı batılı ülkelerde olduğu gibi 
bu sosyal oyuncuların yüzde 27’si oyunlara para harcamaktan 
çekinmiyor. 2012 yılı içinde Türkiye’de sosyal ağlara 40 milyon 
doların üzerinde para harcanacak.

Devasa online oyun pazarı canlanıyor
Türkiye’de oyunlara ödenen her 5 doların 1 doları Devasa 
Online (DVO) oyunlara harcanıyor. Toplam sektörün yüzde 
21’ine denk düşen bu oran araştırmanın yapıldığı tüm 
Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek. 
Türkiye’de DVO oynayan 9.8 milyon oyuncunun yaş ortalaması 
batılı ülkelere oranla daha genç ve yüzde 80’i 35 yaşın altında. 
DVO oyuncuları arasında para harcayanların oranı yüzde 46 
ve diğer ülkelerle benzerlik gösteriyor ancak ortalama aylık 
harcama miktarı ABD’ye göre kat be kat daha düşük. DVO 
oyuncularının yüzde 96’sı İnternet üzerinden bedava oyunlara 
yönelirken oyuncuların yüzde 27’si ise aylık ödeme gerektiren 
DVO’ları tercih ediyor. Gelirlere bakıldığında ise ücretsiz 
oyunlar yüzde 50’nin biraz üzerinde pay alıyor. DVO’lara 
harcanan toplam paranın yaklaşık olarak 30 milyon dolarının 
ise internet ve konsol kafelerinden geldiği tahmin ediliyor.

Türkiye dijital oyun pazarı 2012’de 
450 milyon dolara ulaşacak

Türkiye’nin ilk küresel Oyun Olimpiyatı

Türkiye’de her üç internet kullanıcısından biri oyunlara para harcıyor
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Film ve oyun sektörünü büyütecek destek

Sağlık turizmi, bilişim - yazılım, dizi film 
- sinema sektörlerinin tamamının dış 
ticaret fazlası verdiğinin altını çizen 

Ekonomi Bakanı Çağlayan, yayınlanan tebliğle 
bu sektörlere çeşitli destekler verileceğini ve 
film platosu kurulması çalışması olduğunu 
bildirdi. 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Döviz 
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 
hakkında Tebliğin sağlık turizmi, bilişim, film 
ve eğitim sektörlerini bir araya getirdiğini 
açıkladı. Bu sektörleri “hizmet sektörümüzün 
uluslararası tarafı hızla gelişen gürbüz 
çocukları” diye tanımlayan Çağlayan, 
tebliğin sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim 
sektöründe ihracatı, yatırımı ve istihdamı 
artırmayı ve desteklemeyi amaçladığını 
söyledi. 

Bugün dünya mal ticaretinin 18 trilyon dolar, 
hizmet ticaretinin 4 trilyon dolarlık büyüklüğe 
ulaştığını belirten Çağlayan, bu noktada 
sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim gibi 
yeni ve farklı sektörleri kilit sektörler olarak 
belirlediklerini ifade etti. 

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi hakkında Tebliğ”in Türkiye’nin 
hizmet sektörüne yönelik ilk tebliğ olduğuna 
dikkati çeken Çağlayan, desteklerin sağlık 
turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerinin 
yurt dışı tanıtım, pazarlama ve diğer 
faaliyetlerini desteklemeye, bu sektörlerin yeni 
pazara giriş vizyonlarını cesaretlendirmeye 
yönelik olduğunu dile getirdi.
Çağlayan, bilişim sektörüne yönelik destekler 
ile ilgili şöyle konuştu:
“Teknokentlerin yurt dışında silikon 
vadilerinde açacakları bilişim merkezlerinin 
yıllık kira giderlerini ve bu merkezlerde 
çalıştıracakları iki personelin maaşlarını 
yüzde 80 oranında ve yıllık 600 bin dolara 
kadar destekliyoruz. Ayrıca yurt dışında açılan 

ofislerin yıllık kirasını şirketler için yüzde 60 
oranında ve 200 bin dolara kadar, işbirliği 
kuruluşları için yüzde 70 oranında ve 300 bin 
dolara kadar destekliyoruz. Yıllık ticaret hacmi 
50 milyar dolar civarında olan bilgisayar oyunu 
sektöründen ülkemizin en az bir milyar dolar 
pay alabileceğini düşünüyoruz. Bu yöndeki 
faaliyetleri desteklemek amacıyla bilgisayar 
oyunlarının pazara giriş giderlerini yüzde 50 
oranında ve oyun başına 100 bin dolara kadar 
destekliyoruz. Biliyorsunuz bu uygulamalar 
son yıllarda mobil bilgisayar ve akıllı 
telefonlarla hayatımıza giren bir yenilik. 2011 
yılında 29 milyar defa aplikasyon indirildiği 
ve bunların satışlarının 7,3 milyar dolar 
olduğu tahmin ediliyor. Bakanlığımız bilişim 
sektörümüzün bu alanda yapacağı çalışmaları 
artırmak amacıyla, Türkiye’de üretilen ve 
satışı yapılan her bir aplikasyonun komisyon 
giderlerini yüzde 50 oranında ve toplamda 50 
bin dolara kadar destekleyecek. ”

Bilişim sektörünün yurt dışında yapacağı 
tanıtımlara ilişkin reklam, pazarlama, 
danışmanlık ve organizasyon giderlerinin 
yüzde 50 oranında ve yıllık 300 bin dolara 
kadar, fuarlara katılım giderlerinin de yüzde 
70 oranında yıllık 100 bin dolara kadarı 
desteklenecek.

Çağlayan, bilişim sektöründe yeni başlayan 
şirketlerin kurumsallaşmalarını sağlamak 
amacıyla alacakları danışmanlık hizmetlerinin 
yüzde 50 oranında ve 200 bin dolara kadar 
destekleneceğini ifade etti. Şirketlerin yeni 
pazarlara girmek için ihtiyaç duyacakları 
sektör, ülke ve uluslararası mevzuat 
bilgilerine ulaşmak için satın alacakları veya 
uzman kuruluşlara hazırlatacakları raporlara 
ilişkin giderlerin de yüzde 60 oranında ve 
100 bin dolara kadar desteklenecek. İşbirliği 
kuruluşları kendi üyeleri için bu harcamaları 
yaparlarsa onları da yüzde 70 oranında ve 
300 bin dolara kadar destekleyeceklerini 
dile getiren Çağlayan, bilişim şirketlerinin 
uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak 
için aldıkları belgeler için yaptıkları giderlerin 
de yüzde 50 oranında ve her bir belge için 50 
bin dolara kadar destekleneceğini bildirdi. 

Çağlayan, bilişim sektörünün 250 milyon dolar 
ihracatını 2013’te 1 milyar dolara 2023’te 10 
milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini 
söyledi. 

Türk ürünleri pazarlara dizilerle girecek
Film sektörü kârlılığı en yüksek sektörlerden 
biri olduğuna dikkati çeken Çağlayan, “Film 
sektörümüz son 10 yılın en fazla gelişen 
sektörlerinden biri oldu. Yerli film sektörünün 
pazar payı on yılda yüzde 8,5’dan yüzde 46’ya 
çıktı. Geçen yıl en çok izlenen 10 filmin 7’si 
yerli yapım. Türkiye son dört yılda Fransa’yı 
da geçerek yerli film pazarının en yüksek 
olduğu Avrupa ülkesi oldu. Nuri Bilge Ceylan 
ve Ferzan Özpetek gibi ödüllü yönetmenlerimiz 
ile Türk Sineması yurt dışında yeni pazarlara 
girerken, dizi filmlerimizin gösterildiği 
ülke sayısı 77’ye ulaştı. Rusya, Çin ve Latin 
Amerika pazarlarına yoğunlaşarak 2023’te 1 
milyar dolarlık film ihracatını hedefliyoruz. 
Bu ihracat, ülkemizin tanıtımı ve olumlu 
imajının yaratılabilmesi açısından çok önemli. 

Dizi filmlerimizin gösterildiği coğrafyalarda 
ülkemize ve ülkemiz ürünlerine karşı olumlu 
bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı’nın film sektörü ile ilgili 
çalışmalara film ihracatını artırmak ve dizi 
filmlerin beğeniyle izlendiği ülkelerde Türkiye 
lehine oluşan olumlu imajı kullanarak Türk 
ürünlerinin yurt dışı tanıtımını yapmak olarak 
baktıklarını dile getiren Çağlayan,Şirketlerin 
Türk filmlerine verdikleri reklamların 
giderlerini yüzde 50 oranında ve film başına 
100 bin dolara kadar destekleyeceklerini 
bildirdi.

Çağlayan, İhraç edilen filmlerimizin sayılarını 
ve gösterildiği alanları arttırmak için pazara 
giriş desteği verdiklerini ve bugünden itibaren 
filmlerin DVD, dublaj, alt yazı ve medya 
reklam giderlerini yüzde 
50 oranında ve film 
başına 100 bin dolara 
kadar desteklemeye 
başlayacaklarını 
vurgulayarak, 
filmlerimizin yurt 
dışında düzenlenen film 
festivallerinde, fuarlarda 
veya herhangi bir ülke 
ve ortamda yapacakları 
tanıtımların halkla 
ilişkilerden katalog 
giderlerine kadar tüm 
organizasyon giderlerine 
yüzde 50 oranında ve 
yıllık 300 bin dolara 
kadar destek verileceğini 
de söyledi.
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Oyun sektörüne yatırım yağıyor
Geliştirilen oyun, 
film gibi teknoloji 
kategorisindeki 
projelere yatırım 
toplayarak önemli 
çalışmaları hayata 
geçiren Kickstarter’ın 
son verilerine göre 
oyunlara yapılan 
yatırım rekor kırdı.

Çeşitli kategorilerde başvuruları kabul eden Kickstarter, uzun süre sonra 
siteye dair verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, oyun sektörüne yönelik 
gerçekleştirilen yatırımların birinci sıraya ulaştı, önemli çapta hareketlilik 
yaşandı.

Buna göre, geçen yıl 3.615.841 dolar yatırım 
alan oyun kategorisi beklentilerin ötesinde 
ilerleme kaydederek -31 Ağustos 2012 
itibariyle- 50.330.275 dolara ulaştı.
Proje bazında da 2.43 ile lider olan oyun 
sektörünün hemen ardından 42 milyon dolar 
ile film endüstrisi, 40 milyon dolar ile tasarım 
çalışmaları, 25 milyon dolar ile müzik ve 16 
milyon dolar ile teknoloji geliyor. 
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