
SÖYLEŞİ AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1672015 MART166

Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Ufuk Şahin:
Bireysel dijital oyun geliştirici potansiyelinin çok yüksek olduğunu bildikleri Türkiye’deki oyun 
endüstrisinin yapı taşlarını oluşturmaya devam edeceklerini belirten Şahin, gerekli stratejilerin 
belirlenmesi, altyapıların oluşturulması ve desteklerin verilmesiyle, 2023 yılı itibariyle Türk 
dijital oyun sektörünün 2,5 Milyar Dolar hacme kavuşmasını, “oldukça gerçekçi bir hedef” 
olarak değerlendirdi.

Aslıhan Bozkurt

ÜlÜlkemizdeki oyun sektörünün geliştirilerek hak ettiği seviyelere getirilmesi, oyun geliştirmeyle 
ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde 
gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık yedi ay önce Ankara’da kurulan Dijital Oyun Geliştiricileri 
Derneği (DOGED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Panteon CEO’su Ufuk Şahin ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Dijitoy, Gram Games, Infosfer, ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ, Panteon, Peak Games, Pixofun, Reo-
Tek, Simsoft ve TaleWorlds’un bir araya gelmesiyle kurulan DOGED, kamu ilgisini yukarı taşıma, 
oyun geliştirme alanındaki Ar-Ge uzmanlığını kamu nezdinde meşrulaştırma ve kamu desteklerini 
bu alanda genişletme çalışmaları yapmayı planlıyor. 

Şubat 2015 tarihi itibariyle üye sayısı 14’ü bulan Derneğe üyelikte öncelikli şartlarının Türkiye 
merkezli bir tüzel kişiliğe sahip olmak ve oyun geliştirme amaçlı faaliyet yürütmek olduğunu 
bildiren Şahin, bireysel dijital oyun geliştiricilerin resmi olarak derneğe üyeliğinin şu an için 
mümkün olmadığını söyledi. 

2015’te dünya dijital oyun pazarının 88 Milyar, Türkiye pazarının ise 418 Milyon Dolar olması 
beklendiğine dikkat çeken Şahin, çeşitli hibe ve destek programlarıyla bu rakamı çok daha yukarıya 

Türkiye, şimdilik oyun 
endüstrisi sektörü için pasif 
bir pazar görünümünde

http://www.bilisimdergisi.org/s174

http://www.bilisimdergisi.org/s174


SÖYLEŞİ AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1692015 MART168

taşımak ve ithalatın yanı sıra ihracatı da 
arttırmanın mümkün olduğunu kaydetti. 

Günümüzde tüm dünyada en hızlı büyüyen 
sektörlerden biri olduğu bilinen oyun 
endüstrisinin Türkiye’de de son yıllarda 
giderek daha çok bilinen ve konuşulan bir 
pazar haline geldiğini vurgulayan Şahin, 
ülkemizdeki oyuncu sayısının dünya 
ortalamalarının çok üzerinde olduğuna dikkat 
çekerek “Türkiye’deki oyuncu sayısı ve profili, 
tüm dünyada dağıtım yapan pek çok lider 
firmanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla, Türkiye 
artık yerelleştirme ve özellikle de çoklu 
oyuncu alanlarında gözde bir coğrafya” dedi.

Dernek olarak giderek artan ve kalifiye profil sergileyen dijital oyun geliştiricilerine 
odaklandıklarının altını çizen Şahin, “yerel pazara birlikte gelecek inşa” etmek üzere yola 
çıktıklarını, dijital oyun geliştiriciler olarak Türkiye’deki oyun endüstrisinin yapı taşlarını 
oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

2014 yılı itibariyle yerli pazarın toplam büyüklüğünün 395 Milyon Dolar olarak tahmin edildiğini 
bildiren Şahin, “Ancak ne yazık ki bu 395 Milyon Dolar tamamen ‘yerli’ değil. Bu rakamın 300 
Milyon Dolar’lık kısmını yurtdışından satın alınan oyunlar oluşturmakta. Bu rakam sektör 
büyüklüğüne dâhil edildiğinde dahi, dünya dijital oyun pazarının toplam büyüklüğü 81 Milyar 
Dolar olduğundan, Türkiye’nin dünya dijital oyun endüstrisinden aldığı pay ancak binde 4,8 
oranında kalmaktadır. Bu sebeple de Türkiye için şimdilik bu sektör için pasif bir pazar 
görünümünde diyebiliriz” diye konuştu.

Gerekli stratejilerin belirlenmesi, altyapıların oluşturulması ve desteklerin verilmesiyle, 
2023 yılı itibariyle Türk dijital oyun sektörünün 2,5 Milyar Dolar hacme kavuşmasının 
“oldukça gerçekçi bir hedef” şeklinde değerlendiren Şahin, Türkiye’deki oyun stüdyolarının 
sayısında gözle görülür bir artış olduğunu yatırımcıların sektöre yatırım yapmaya 
başladığını anlattı. Devletin sektörü desteklemek konusunda istekli olduğuna işaret eden 
Şahin, doğru iş birlikleri yapılmasıyla doğru adımların da geleceğine inandıklarını, böylece 
sektörün hızla büyümesinin kaçınılmaz ve beklenen güzel sonuç olacağını söyledi. 

Şahin, söyleşinin sonunda, gerekli yatırımlarla Türkiye dijital oyun sektörü hak ettiği 
büyüklüğe kavuşturulması, bu yatırımları gerçekleştirebilecek kişilerin bir an önce sektöre 
kazandırılması ve sektörün getiri olarak gelecekte neler vaat edebileceğinin anlatılmasının 
DOGED’in görev ve sorumluluğunda olduğu bilincinde olduklarını belirtti.

-Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED) 
ne zaman, nerede ve hangi amaçla kuruldu?

- Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED), 
Ağustos 2014  tarihinde, Ankara’da, öncelikle 
Türkiye’de oyun geliştirme ile ilgili her türlü 
çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye 
katkı sağlayacak biçimde gerçekleştirilmesi ve 
ülkemizdeki oyun sektörünün geliştirilerek hak 
ettiği seviyelere getirilmesi, özellikle sektördeki 
ihracat rakamlarını arttırabilecek yöntemleri 
üretmek ve bu yöntemleri uygulayabilecek 
ortamları sağlamaya yönelik iyileştirme 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla 
kuruldu. Bu çerçevede, dernek tüzüğümüzde de 
tanımladığımız pek çok amacımız var.

- DOGED, hangi şehirlerdeki hangi şirketlerin 
girişimiyle oluşturuldu? Derneğinize kimler üye 
olabilir? Ocak 2015 tarihi itibariyle kaç üyeniz 
bulunuyor? Firmaların yanında bireysel oyun 
geliştiriciler bu yapıya nasıl dahil olabilecek?

-DOGED, Türkiye’nin 3 büyük şehrinde 
halen daha faaliyet göstermekte olan sektörün 
en önde gelen paydaşlarından; Dijitoy, Gram 
Games, Infosfer, ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ, 

Panteon, Peak Games, Pixofun, Reo-Tek, Simsoft 
ve TaleWorlds firmalarının bir araya gelmesiyle 
kuruldu ve Ocak 2015 tarihi itibariyle de üye 
sayımızın 10 olduğunu söyleyebiliriz.

Derneğe dahil olma konusuyla alakalı 
olarak da şunu söyleyebiliriz; bireysel dijital 
oyun geliştiricilerin resmi olarak derneğimize 
üyeliği şuan için geçerli bir durumda değil 
ama bizler Türkiye’de bireysel dijital oyun 
geliştirici potansiyelinin çok yüksek olduğunu 
biliyoruz ve buna istinaden de bu potansiyeli 
sektörün tüzel birikimiyle bir araya getirmek, 
tüzel ihtiyaçlar ile bireysel ihtiyaçları farklı 
bakış açılarıyla değerlendirebilmek istiyoruz. 
Bu kapsamda bireysel dijital oyun geliştiricileri 
de çalışmalarımızda görebileceğinizi ve 
çalışmalarımıza dahil olabileceklerini 
söyleyebiliriz.

-Derneğin nihai hedefi nedir? Dernek olarak 
2015’te gerçekleştirmeyi planladığınız çalışma, 
proje ve hedefler nelerdir? 

-Sektörde dünya çapında isim yapmış 
şirketler tarafından yayımlanan bazı raporlardan 
edindiğimiz bilgilere göre, 2015’te dünya dijital 
oyun pazarı 88 Milyar Dolar hacme kavuşacakken, 
Türkiye pazarının 418 Milyon Dolar olması 

bekleniyor. Ancak bu 
rakamların, olası destekler 
göz önüne alınmadan 
hesaplanan rakamlar 
olduğunu da belirtmek 
gerek ve bunun yanı sıra bu 
rakamın, ithalat oranları 
ele alındığında büyük bir 
kısmının ithalattan gelen 
kaynaklardan oluştuğunu 
söyleyebiliriz.  Bu sebeple 
çeşitli hibe ve destek 
programlarıyla bu rakamı 
çok daha yukarıya taşımak 
ve ithalatın yanı sıra ihracatı 
da arttırmak bizlerin elinde. 
Başarılı çalışmaların geri 
dönüşlerinin hızlı ve bol 
toplandığı bu sektöre 
uzak durmak, çok ciddi 
fırsatların kaçırılması 
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anlamına gelmektedir. Bu amaçlar itibariyle de 
yatırımcıların sektöre olan ilgisini arttırmak ve 
oyun geliştirmenin her bir aşamasında görev 
alabilecek insanların da sektöre dahil olmasını 
sağlayarak iş istihdamını arttırmak için neler 
yapılabilir konusunda araştırmalar yapmak 2014 
yılında olduğunu gibi, 2015’te gerçekleştirmeye 
devam edeceğimiz hedefler arasında yer almakta.

Bunlara ek olarak, daha önce birçok kez 
söylediğimiz gibi, derneğimiz çatısı altında oyun 
geliştirme temsiliyetini arttırmaya, Türkiye’de oyun 
geliştirme çalışmalarının ehil bilgiye sahip insanlar 
tarafından şekillendirilmesini ve gelişmesini 
sağlamaya, oyun geliştirme faaliyetlerini 
destekleyecek imkânlar oluşturulması için 
çalışmalar yürütmeye ve yüksek geliştirme 
potansiyelini en başarılı şekilde açığa çıkaracak 
altyapıları ve faaliyetleri desteklemeye de devam 
edeceğiz.

Yukarıda belirttiğimiz konular dışında aslında 
2015 yılına hızlı bir giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. 
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz Ocak ayında Global 
Game Jam (GGJ) organizasyon heyecanı tüm 
dünyayı sarmıştı. GGJ oyun geliştiricilerin bir 
araya toplanıp kısıtlı süre ve konu dahilinde oyun 
geliştirmeye çalışmalarıyla alakalı bir etkinlik. 
Bu yıl da bu etkinliğe Türkiye’den 5 ilimiz katıldı. 
Bu iller arasında Ankara, Elazığ, Konya ve İzmir 
illerindeki organizasyonlarda DOGED olarak 
bizler de desteğimizi sunduk ve dijital oyun 
geliştirici arkadaşlarımız ciddi anlamda çok 
güzel işler ortaya çıkarttılar. 2016 yılı için de bu 
illerdeki desteklerimize derneğimiz olarak devam 
edeceğimizi belirtmek isteriz.

Akademisyenlerle iş birliğimiz 2015 yılında 
da devam edecek ve hep birlikte paneller, 
workshoplar, seminerler ve daha da yüksek 
katılımcı sayıları ile düzenleyeceğimiz etkinlikler 
planlayacağız. Eğitim alanında gerçekleştirmek 
istediğimiz planlarımız da 2015 yılında 
önceliklerimizin başında gelecek. Derneğimizin 
bünyesinde bulunan akademisyen kurulumuzla 
birlikte yürüteceğimiz bazı eğitim çalışmaları 
olacak. Bununla birlikte ODTU Sürekli Eğitim 
Merkezi ile düzenlenmesini planladığımız süre 
olarak bir eğitim dönemine tekabül edecek bir 
zaman dönemine yayılmış bir eğitim programı 
planlamaktayız. Bu eğitim programının, meslek 
olarak oyun geliştirmenin herhangi bir aşamasında 

yer almak isteyen, oyun geliştirmeyle ilgilenen 
arkadaşlarımız için çok faydalı olacağına 
inanıyoruz. Biz de bu manada, üzerimize düşen 
vazifeyi hakkıyla yerine getireceğimize garanti 
verebiliriz.

-Türk oyun sektöründeki ivmelenmeyi daha 
da arttırmak, daha büyük ve kaliteli oyunlar 
çıkması için DOGED, kamu ve özel sektörde 
kimlerle ne gibi işbirlikleri olacak? Kamu ile nasıl 
bir iletişim politikanız olacak?

-Derneğimize üye olan şirketlerin stüdyoları 
hâlihazırda kamu ile iletişimde olan ve kamu 
kuruluşlarının oyun sektörü adına uzman ve 
danışman olarak kabul ettiği stüdyolar. DOGED 
olarak dernekleşme nedenlerimizden biri de 
kamu bilgilendirmelerini adresli ve temsili belirli 
bir şekilde yapmaya devam etmek.

Şu anki süreçte üniversiteler ve teknoloji 
merkezlerinin oyun geliştirmeye yönelik 
programlar sağlaması/ üretmesi bizleri 
sevindirirken, son yıllarda kamu kuruluşlarının 
da bu alandaki Ar-Ge potansiyelini fark etmiş 
olması ayrı bir sevindirici gelişme. Biz dijital oyun 
geliştiriciler olarak, şimdiye kadar bir çatı altında 
olmaksızın yürüttüğümüz strateji belirleme 
katkılarımızı artık dijital oyun geliştiriciler adına 
birlikte yürütmeyi diliyoruz. Bu çerçevede, son 
yıllarda gördüğümüz kamu ilgisini daha yukarı 
taşımak, oyun geliştirme alanındaki Ar-Ge 
uzmanlığını kamu nezdinde meşrulaştırmak 
ve kamu desteklerini oyun geliştirme alanında 
genişletmek amacıyla çalışmalarımızı 
planladığımızı söyleyebiliriz.

- Sektörde insan kaynağı açığının giderilmesi 
için ne tür stratejiler geliştirilmesi gerekiyor?

-Durumla alakalı olarak geniş bir yelpazeden 
bakmakta fayda var. Şöyle ki, oyun endüstrisinin 
günümüzde tüm dünyada en hızlı büyüyen 
sektörlerden biri olduğu artık bilinen bir gerçek. 
Türkiye’de de son yıllarda giderek daha çok 
bilinen ve konuşulan bir pazar haline gelen bu 
sektörün aslında iki ayrı ucu var. Bu uçlardan 
biri, oyuncu sayısının dünya ortalamalarının çok 
üzerinde olmasıdır. Türkiye’deki oyuncu sayısı 

ve profili, tüm dünyada dağıtım yapan pek çok 
lider firmanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla, Türkiye 
artık yerelleştirme ve özellikle de çoklu oyuncu 
alanlarında gözde bir coğrafya. Bir diğer uç 
ise, ki bu uç bizi dernek olarak ilgilendiren ve 
özellikle odaklandığımız kısım olarak geçiyor, 
giderek artan ve kalifiye profil sergileyen dijital 
oyun geliştiricileri. Faaliyetlerini sadece oyun 
geliştirmeye odaklamış olan stüdyoların başarı 
hikâyelerini daha sık duyuyoruz. Gerek ihracat 
gerek yerel üretim olarak uluslararası ölçekte 

başarılı bir tablo çizmeye başlamış olmamız, 
geleceğe dair vizyonumuzun daha güçlü olmasını 
gerektiriyor.

Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de dijital oyun 
endüstrisini değerlendirmek için geliştiricileri, 
oyuncuları, yayıncı ve dağıtımcıları, basını, 
akademiyi, donanım ve yazılım dahil olmak 
üzere altyapı üretimini yani pek çok farklı 
kesimi kastettiğimiz için, insan kaynağı açığının 
giderilmesini istiyorsak olaya bir bütün olarak 
bakmak yerine her kesimin kendi içerisinde 
istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalarda 
bulunulması ve bu hedeflenmesi gerektiğine dikkat 
çekmek gerekir.

Türkiye’de oyun geliştirme alanında çalışmak 
isteyen, bunu iş fikri çerçevesinde hayata geçirmek 
için çaba sarf eden pek çok arkadaşımız var. 
Biz dernek olarak, Türkiye’deki tüm dijital oyun 
geliştiricilerinin bir araya geleceği ve yerel pazara 
birlikte gelecek inşa edeceği bir dernek olarak 
yola çıktık. Yol boyunca da dijital oyun geliştiriciler 
olarak Türkiye’deki oyun endüstrisinin yapı 
taşlarını oluşturmaya devam edeceğiz. 
 
Son olarak DOGED olarak bu konuyla alakalı 

hayata geçirdiğimiz 
son projemizden de 
bahsedebiliriz. Uzun 
zamandır üzerinde 
düşündüğümüz oyun 
geliştiricilere yönelik on-line 
bir kariyer portalı açmak 
gibi bir hedefimiz vardı ve 
bu portal artık erişilebilir 
durumda. “geliştirici.
doged.org” adresinden 
ulaşabileceğiniz bu portalda; 
sektördeki firmalar iş 
ilanlarını paylaşabilecek, 
adaylar yayınlanan 
ilanlar için dijital başvuru 
formlarını doldurarak ya 
da Linked-in profillerini 
kullanarak başvurularını 
gerçekleştirebilecekler 
ve “Geliştirici Profili” 
oluşturabilecekler. Profil 
oluşturulurken temel bilgiler 
Linked-in hesaplarından 

kolayca aktarılabilecek. Geliştirici Profilleri 
herkese açık durumda olacak ve portale tamamen 
ücretsiz üye olarak, geliştiricilere form üzerinden 
mesaj gönderilebilecek ayrıca geliştiricilerin 
bağlantı adresleri gizli tutulabilecek. Daha detaylı 
bilgi için doged.org web sayfamızı ziyaret ederek 
bilgi alabilirsiniz.

- Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği ve 
akademik kurumlar arasında, mesleki yeterlilik 
kriterlerinin belirlenmesi ve sektöre katkı 
sağlayacak eğitim müfredatı geliştirilmesi 
konularında bir işbirliği gerçekleştirildi mi? Bu 
ne zaman yapılır?
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-Derneğimiz için belirlediğimiz faaliyet alanları 
çerçevesinde, gerek mevcut geliştiricilerin 
çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak 
yükseltilmesini sağlamak, gerekse oyun geliştirme 
alanına girmek isteyen ilgili kişilerin ve ekiplerin 
süreçlerine katkıda bulunmak en önemli vizyon 
temelini oluşturuyor. Oyun geliştirme alanında 
gelişimin en önemli eşikleri; uzmanlık alanlarının 
yeterli bilgi seviyeleriyle şekillendirilebilmesi, 
nitelikli işgücünün sürdürülebilir modellerle 
yetişebilmesi, proje ve ekip yönetiminin verimli 
ve başarılı şekillerde gerçekleştirilebilmesi, 
finansman yöntemlerinin geliştirilebilmesi 
ve gerçekleştirilebilmesi gibi ana başlıklarla 
belirleyebiliriz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim 
stratejilerini belirlerken aslında teknolojinin 
kol kola olduğu kavramların da mutlaka 
değerlendirme dahilinde tutulması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Bu kapsamda da dernek olarak çeşitli 
bağlantılara geçmiş bulunmaktayız ve gelecekte 
de bu sürecektir. Örneğin dernek içerisinde 
dernek üyelerimizden oluşan ekipler haricinde 
aynı zamanda derneğimizi destekleyen ve birlikte 
politikalarımızı geliştirip tartışıp danışabileceğimiz 
bir akademik kurulumuz mevcut. Bu kurul 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden hocalarımız 
tarafından oluşturulmuş durumda. Bu 
kurula her geçen gün yeni hocalarımız 
da eklenmekte. Ayrıca, üniversiteler ve 
teknoloji merkezlerinin oyun geliştirmeye 
yönelik, özellikle son zamanlarda 
sağladıkları destekler gerçekten mutlu 
edici ve sürmesini dilediğimiz gelişmeler 
arasında yer almakta.

- Dijital oyun geliştirme sektörünün 
dünya ve Türkiye’deki yeri hakkında bilgi 
verir misiniz? Sektörün Türkiye’deki 
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

-2014 yılı itibariyle yerli pazarın 
toplam büyüklüğü 395 Milyon Dolar 
olarak tahmin edilmektedir. Ancak ne 
yazık ki bu 395 Milyon Dolar tamamen 
“yerli” değil. Bu rakamın 300 Milyon 
Dolar’lık kısmını yurtdışından satın 
alınan oyunlar oluşturmakta. Bu rakam 

sektör büyüklüğüne dâhil edildiğinde dahi, dünya 
dijital oyun pazarının toplam büyüklüğü 81 Milyar 
Dolar olduğundan, Türkiye’nin dünya dijital oyun 
endüstrisinden aldığı pay ancak binde 4,8 oranında 
kalmaktadır. Bizlerle benzer oyuncu sayılarına 
ve potansiyele sahip Güney Kore’de dijital oyun 
sektörünün hacmi 2 Milyar Dolar iken, bizde bu 
rakam 395 Milyon Dolar civarında kalmakta, az 
sayıdaki başarılı oyun firmaları dışında, bu sebeple 
de Türkiye için şimdilik bu sektör için pasif bir 
pazar görünümünde diyebiliriz.

-Türkiye’deki yerli dijital oyun geliştirme 
sektörünün büyümesi ve uluslararası arenada 
hak ettiği seviyeye getirilip rekabet edebilmesi 
için devletin ne gibi destekler vermesi gerekiyor? 
Desteklenip güçlenen bir oyun sektörünün Türk 
ekonomisine nasıl bir yansıması olur?

-Kuşkusuz ki, bir sektörün gelişiminde belki 
de en önemli aşama karar verme aşaması ve 
bildiğimiz üzere devlet yetkililerimiz şu an bu 
sektöre gerekli desteği vermek için büyük bir 
isteklilik duymakta. Bu aşamada ülkemizin 
şimdiye dek dijital oyun geliştirme sektöründe 
gerçekleştirmiş olduğu işler, temel yetenekler ve 

kaynaklar ortaya konularak ülkenin geleceğine 
yön çizecek, ülke hedefleriyle uyumlu gerçekçi 
hedefler koyulmasına yardımcı olacaktır. Bu 
sayede ülkemizdeki dijital oyun sektörünün 
popülerliği arttırılarak, sektörle ilgili pozitif 
kamu bilinci oluşturulabiliriz. Öğrencilerin bu 
bölümleri tercih etmelerinin özendirilmesiyle, 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilebiliriz ve Ar-Ge süreçlerinde kritik 
önemde olan üniversiteler ve diğer kurumlar ile 
altyapı çalışmalarına başlanarak, gerekli finansal 
yapılar ve sektörel sistemlerin oluşturulmasında 
ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılabiliriz.

Son olarak bu konuyla alakalı birkaç şey daha 
eklemek doğru olacaktır. Sektöre özel hükümet 
programları ve destekleri pek çok yönü ile dijital 
oyun sektörünün gelişiminde kritik öneme sahiptir. 
Özellikle bebek sanayi ve teknolojilerin gelişimi 
için özel destekleme politikaları ve stratejileri 
yaklaşımı, uzun yıllardır uygulanagelen ve bugün 
dijital oyun sektöründe gelişmiş diye adlandırılan 
hemen tüm ülkelerin gelişme dönemlerinde 
başvurdukları bir sistemdir. Türkiye’de de gerekli 
yatırımların sağlanmasıyla, Türk dijital oyun 
sektörü hak ettiği büyüklüğe kavuşturulurken, 
çok önemli ihracat fırsatları da bu önemsemelerin 
doğal birer sonucu olarak elde edilecektir. 

-Dijital oyun endüstrisi 2023 öncelik ve 
hedefleri nelerdir?  

-Gerekli stratejilerin belirlenmesi, altyapıların 
oluşturulması ve desteklerin verilmesiyle, 2023 
yılı itibariyle Türk dijital oyun sektörünün 2,5 
Milyar Dolar hacme kavuşması, Türkiye’nin pazar 
potansiyeli ile birlikte düşünüldüğünde oldukça 
gerçekçi bir hedeflerinden biridir diyebiliriz. 
 
- Oyun endüstrisi konusunda Türkiye’deki 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Son zamanlarda biliyoruz ki, Türkiye’deki 
oyun stüdyolarının sayısında gözle görülür bir 
artış mevcut. Bunu gerçeği fark eden yatırımcılar 
da sektöre yatırım yapmaya başladı diyebiliriz. 
Ayrıca geçtiğimiz birkaç yılın ve bugünün verileri 
değerlendirildiğinde yakın zamanda kesinlikle 
uluslararası arenada duyacağımız başarı 
öyküleri sayısında büyük bir artış beklediğimiz 
kesin. Bununla alakalı referans olarak sık sık 
stüdyolarımızdan aldığımız güzel haberleri 
gösterebiliriz. Devletin sektörü desteklemek 
konusunda istekli olduğunu daha önce de 
belirtmiştik. Bizler oyun geliştiriciler olarak, 
doğru iş birlikleri yapılırsa doğru adımların da 
bu birlikteliklerin peşi sıra geleceğine inanıyoruz 
böylece sektörün hızla büyümesi de kaçınılmaz ve 
beklenen güzel sonuç olacaktır. 
Ayrıca, derneğimizin 2015 için hedeflerinden 
söz derken belirttiğimiz gibi 2015’te dünya 
dijital oyun pazarı 88 Milyar Dolar hacme 
kavuşacakken, Türkiye pazarının 418 Milyon 
Dolar olması beklenmektedir. Ancak bu rakam, 
olası destekler göz önüne alınmadan hesaplanan 
rakamlardır. Oysa çeşitli hibe ve destek 
programlarıyla bu rakamı çok daha yukarıya 
taşımak bizlerin elinde olduğunu söylemiştik. 
Gerekli yatırımlarla Türkiye dijital oyun sektörü 
hak ettiği büyüklüğe kavuşturulurken, bu 
yatırımları gerçekleştirebilecek olan kişilerin de 
bir an önce sektöre kazandırılması, Türkiye’deki 
oyun endüstrisinin genel durumu hakkında 
bilgilendirilmesi ve sektörün getiri olarak 
gelecekte neler vaat edebileceğinin anlatılmasının 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda DOGED olarak 
bizlere düşen görev ve sorumlulukların bilincinde 
olduğumuzu belirtmek isteriz.

http://www.bilisimdergisi.org/s174
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