
Dijital Oyunlar Federasyonu Üyesi ve TBD eski 
Başkanlarından Nezih Kuleyin’in yönettiği panele; 
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı’ndan Buğra Yılmaz, Türkiye Oyun Geliştiricileri 
Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin ile Riotgames Ülke 
Müdürü Hasan Çolakoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin 
raportörlüğünü H. Cumhur Ercan üstlendi.

Panel başkanı Kuleyin, oyunun stratejik önemi olduğuna 
dikkat çekip son Gartner raporlarına göre, oyun sektörü 
pazarının 2015 yılı sonunda 113 milyar dolara ulaşmasının 

Dijital oyunlarla dünya 
yeniden şekilleniyor

32. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında 5 Aralık 2015’te Dijital oyunlar ile dünya yeniden 
şekilleniyor” paneli düzenlendi. Dünyanın en çok kazanan şirketleri “dijital oyun” şirketleri 
olurken artık dünyada eğitim de oyun tabanlı olmaya başladı. Dünya çapında kurumlar, oyunlara 
reklam veriyorlar. Akıllı telefonlarla sürekli bağlantıdayız ve en çok zaman “dijital oyunlara” 
ayrılıyor. “Dijital oyunlar dünyası nedir? Dünya çapında bir oyun geliştirmek için yol haritası ve 
başarılı örnekler. Yeni dünyada “oynayan” değil “oyun kurucu” olmanın adımları nelerdir?” işte 
bu soruların yanıtları bu panelde ele alındı. 

Türkiye’nin ilk oyun geliştiren şirketi olduklarını da anımsatan 
TOGED Başkanı Erkin, beş oyun çıkardıklarını söyledi. 
Türkiye’deki oyun pazarının devasa bir gelişim ve büyüme 
potansiyeli taşıdığını kaydeden Erkin, Türk oyun geliştirme 
pazarı 2015 yılında büyüklüğünü ikiye katladığını ifade etti. 
Oyun şirketleri olarak Türkiye’de en büyük yazılım ihracatı 
yaptıklarına işaret eden Erkin, en büyük sorunun yetişmiş 
insan olduğunun altını çizdi.

Devlet tarafından sağlanan destek sayesinde kazanılan 
başarının 2016 yılında da devam etmesini beklediklerini 
belirten Erkin, 2016’da GAMESCOM’a partner ülke olarak 
katılacaklarından söz edip “Dernek olarak, 2016’yı Türkiye’nin 
oyun yılı yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Dernek olarak çok fazla oyun oynamaktan çok geliştirmeye 
önem verdiklerini belirten Erkin, Türkiye’de oyun fiyatlarının 
çok yüksek olduğunu, ÖTV’nin kalkması için bir çalışma 
yaptıklarını açıkladı.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Yılmaz, oyun sektörünün 
daha önce bilişim stratejileri ve planlarında bulunmadığına 
işaret edip Ekonomi Bakanlığı’nın 2012 tebliğinde oyunların 
desteklendiği ve Bakanlığın, her tebliğinde desteklenip birçok 
destek paketi çıkarıldığını anlattı. 

Mart 2015’te yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı’nda “Oyun Sektörü Stratejisi 
Oluşturulması”nın hedeflendiğine değinen Yılmaz, Oyun 
Geliştiricileri Federasyonu’nun gelişmekte olan spor branşları 
arasında yer aldığını ve “oyun”un 64. Hükümet Programı’nda 
yer aldığını vurguladı. 2.5-3 milyon genç ile direk temas 
halinde olduklarını aktaran Yılmaz, çıkardıkları NUSRAT isimli 
oyunun 5 ayda 1 milyon kişiye ulaştığını duyurdu. 

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İşler ise, basında bilgisayar 
oyunları konusunda olumsuz bir imaj oluşturulduğundan 
yakınarak ebeveynlere “Bırakın çocuklarınız bilgisayarda oyun 
oynasın, lütfen çocuklarınızı engellemeyin. Ancak oyun, temel 
sorumluluk, görev, ihtiyaçları, spor ve fiziksel aktivitelerinin 
önüne geçmemeli” uyarısında bulundu.  

beklendiğini bildirdi. Oyunun bir kültür meselesi haline 
geldiğini belirten Kuleyin, oyun ile çocukların çok hızlı hareket 
etme kabiliyeti kazandığına değindi. 
“Son 10 yılda bu kadar gelişen başka bilişim alt sektörü 
yoktur” diyen Riotgames Ülke Müdürü Çolakoğlu, PC’nin 
hâlâ oyun oynamak için temel araç olduğunu anlattı. Oyun 
pazarının mobile yöneldiğini ve on-line oyunların rekabet 
yaşanan ikinci trend olduğundan söz eden Çolakoğlu, Gartner 
raporlarına göre Türkiye’de 21 milyon oyun oynayıcısı 
bulunduğunu söyledi.

“Oyun sektörü, Türkiye açısından önemli yıllık 100-200 milyon 
dolarlık bir ihracat pazarı” vurgusu yapılan panelde, dünyada 
tüm ekonomilerde daralmalar olurken bu pazarda büyüme 
olduğuna dikkat çekildi. Panelde şu değerlendirmeler öne 
çıktı:
Oyun sektörü, Türkiye açısından önemli ve yıllık 100-200 
milyon dolarlık bir ihracat pazarı. Dünyada tüm ekonomilerde 
daralmalar olurken bu pazarda büyüme oluyor.

10-15 yıl önce e-öğrenme trendi vardı. Şimdi bunların cazip 
olmadığı bu alanda ciddi bir pazar ve gelişmelerin olduğu 
gözleniyor. Eğitim amaçlı çok şey var ama oyun mudur 
değil midir iyi bakmak gerekiyor. Oyun dediğimiz şeyde 
öğrenmenin bir parçası.

Türkiye’deki oyun geliştiriciler iyi bir ivme kazandı. Türkiye, 
2014 yılında 200 milyon dolarlık ihracat yaptı. Oyun üreticileri 
firmalarının, 2015 yılı sonu itibari ile ihracatı 400 milyon 
dolara yaklaştı ve bir önceki yıla göre ikiye katlandı. 2015 
yılına kadar bilişim stratejilerinde oyun ve oyun geliştirme 
yoktu, ancak 2015 yılından itibaren bilişim stratejilerinde 
yerini aldı.

Türkiye, önümüzdeki yıl Almanya’da yapılacak olan 
GAMESCOM Fuarı’nda ana sponsor ve partner olarak 
destek verdi. Buradaki temel amaç, Türkiye olarak stant açıp 
ülkemizin oyun geliştirmedeki yerini daha iyi gösterebilmek 
ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek.

Oyun geliştirerek insanları etkiliyoruz bu nedenle de 
bilinçlendirmeliyiz. Eğer çocuklarımızın iyi bir mühendis, 
cerrah, vs. olmasını istiyorsak oyun oynamalarına izin 
vermeliyiz. Lütfen çocukları engellemeyin, teşvik edin. 

Türkiye, oyun oynayan bir ülke olarak İngiltere, Almanya ve 
birçok gelişmiş ülkenin önünde. Ancak konan hedef tüketen 
toplumdan üreten topluma geçmek iyi bir fırsat.
Oyunların çocuklara etkisi, kaç yaşında çocuğun oynadığının 
tespiti denetlenmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar 
yapılıyor. Teşvik ve desteklerin verildiği oyun sektöründe 
en büyük sorun yetişmiş eleman eksikliği bu konuda 
üniversiteler ile görüşmeler sürüyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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