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ÖN SÖZ

İnternet başta olmak üzere yeni teknolojiler toplumları değiştiriyor ve dönüştürüyor. 
Son 20 yılda tüm dünya büyük bir değişim, dönüşüm yaşadı ve yaşamaya devam 
ediyor. Bugün çoğumuz çevrimiçi yaşıyoruz. İnternette geçirdiğimiz süre her geçen 
gün artıyor. İnternet sunduğu fırsatlarla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte, birtakım riskleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. 
Bu fırsatların farkında olup bunlardan etkin bir şekilde yararlanmak, risklerin de 
farkında olup bunlardan korunmayı bilmek öneli hale geliyor. Günümüzün en önem-
li değiştirici ve dönüştürücü gücü olan interneti, maksimum fayda minimum risk 
anlayışla kullanmanın önemi gün geçtikçe daha da artıyor. İnternetin, çok kısa bir 
sürede tüm dünyada geleneksel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapıyı et-
kileyerek köklü değişimlere ve dönüşümlere neden olmasından bunu çok net olarak 
görebiliyoruz.

Gün geçtikçe artan internet kullanımı dikkate alındığında gerek ülkemizde gerekse 
tüm dünyada internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını kavramı daha anlamlı 
hale geliyor. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital teknolojilerin bilinçli bir 
şekilde kullanımı için gerekli bilgi ve veriye nasıl ulaşılacağını bilme sürecinden 
başlayıp bu bilgi ve verinin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin ispatlanması ve doğru 
bir şekilde kullanılması süreçlerini kapsamaktadır. Teknolojinin, internetin sunduğu 
sayısız imkândan faydalanmak ve risklerini en aza indirmek için dijital okuryazarlık 
konusunda kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. 

Günümüzde internetle birlikte hayatımızda yer alan, belki de bazılarımız için inter-
neti kullanma amaçlarımızda ön sıralarda gelen kavramın, dijital oyunlar olduğu-
nu görmekteyiz. Dijital oyunlar, tüm dünyada oluşturduğu gerek ekonomik değer, 
gerekse de oyuncu kitlesi açısından önemli bir sektör haline gelmiştir. Kullanıcılar 
için eğlenme, geliştiriciler için ekonomik kazanç sağlama, eğitimciler için öğrenme 
aracı olarak kullanılan dijital oyunlar, barındırdığı olumsuz içeriklerle de kullanıcı-
ları olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte dijital oyunlar, aşırı kullanımdan 
kaynaklı fiziksel ve psikolojik, yaşa uygun olmayan oyunların oynanmasından kay-
naklı psikolojik sağlık sorunlarına da sebep olabilmektedir. Dijital oyunların başın-
da geçirilen uzun süreler, en basit anlamıyla bağımlılığa en genel anlamda ise pek 
çok hastalığa sebebiyet vermekte, barındırdığı olumsuz içerikler sebebiyle de farklı 
birtakım tehlikelere ve olumsuzluklara yol açabilmektedir. Barındırdıkları olumsuz 
içerikler yönüyle dijital oyunlardan en fazla etkilenecek kitlenin çocuklar olduğunu 
unutmamak gerekir. Bu gerçekten hareketle, çocukların oynadığı dijital oyunların 
yaşlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek ve çocukları yaşlarına uygun oyun-
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lara yönlendirerek, süre sınırlaması getirip sınırlı bir süre eğlenmelerini sağlamak, 
alınabilecek önleyici tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dijital oyunlarla birlikte dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde ya-
rarlanmak, riskleri ve tehlikelerine karşı güvende olmak geleceğe daha güvenle ba-
kabilmemiz açısından önem arz etmektedir. Bu bakış açısından hareketle Güven-
li İnternet Merkezimiz açık kaynak olarak sunulan içerikleri desteklemekte ve bu 
kapsamda açık kaynak projelerini hayata geçirmektedir. Açık kaynak projesi kapsa-
mında, üretilen dijital içerikler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki bilgiye 
erişimin önündeki engelleri kaldırarak, dijital okuryazar-üretir-korur-paylaşır yetisi 
ve farkındalığına katkı sağlamak için çalışmalar sürdürülmektedir.

Aynı zamanda proje kapsamında teknolojinin, internetin bilinçli, güvenli ve etkin 
kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, pozitif içerik geliştirilmesine 
katkı sunmak için güncel konularda kitaplar oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedef-
le serinin ilk kitabı olan “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar 
ve Öneriler” 2020’de yayınlanmış ve “https://acikkaynak.gim.org.tr/” adresinden 
tüm kullanıcıların erişimine açılmıştır. 2021 yılında ise serinin ikinci ve üçüncü ki-
tabı olarak “Dijital Oyunlar” konusu seçilmiştir. Pozitif içerik üretilmesine yönelik 
bilgi ve becerilerimizi geliştirmeye katkı sunacak bu eserler, Dijital oyunları çok 
yönlü olarak ele almaktadır. Kurumumuz Güvenli İnternet Merkezi koordinesinde 
akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman kamu görevlisi ve yöneticiler tara-
fından hazırlanan “Dijital Oyunlar” kitabının ülkemizde toplumsal farkındalık oluş-
turulmasına katkı sunmasını temenni eder, bu eserin oluşturulmasında emeği geçen 
tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım. 

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU
Kurul Başkanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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EDİTÖRLERDEN

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler; toplumları, onların yaşayışla-
rını, kültürlerini, iş modellerini, ticaretlerini, satış ve pazarlama stratejilerini, eği-
timlerini, kişisel ve toplumsal gelişimlerini etkilemeye devam etmektedir. Her çağın 
hafızalarda kalmış önemli bir dönüm noktası olmuştur. Buharla çalışan makinele-
rin icadı, elektriğin keşfi, matbaanın bulunması ve diğer birçok buluşlar, bugünkü 
teknolojik gelişmelerin önemli birer mihenk taşı olmuşlardır. Bulunduğumuz çağın 
şüphesiz en önemli olayı da bilgi ve iletişim kaynağı olan internettir. Toplumları her 
açıdan etkileyen internet, bilgi ve iletişimden eğitime, yönetimden denetime, ulaşım-
dan seyahate, üretimden pazarlamaya, alışverişten bankacılığa, oyundan eğlenceye, 
haberleşmeye kadar birçok alanda insanların yaşam tarzlarını, davranışlarını ve de-
ğerlerini etkiledi, etkilemeye de devam etmektedir. İnternet, tüm bu alanlarda insan-
lara yenilikçi ürünler oluşturabilmek için üstünlükler ve fırsatlar da sunmaktadır. 

İmkân ve fırsatlarla birlikte, internetteki problemli içerik, dijital araçların ve plat-
formların istismar amaçlı kullanımı, etik sorunlar, güvenlik riskleri, mahremiyet 
ihlalleri, sağlıksız kullanım gibi birçok etkende dijital ortamlardaki riskler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde dijital ortamlarla birlikte özdeşleşmiş dijital 
oyunlarda, internet ve dijital ortamlar gibi birçok fırsat ile birlikte riskleri de bera-
berinde getirmektedir. Bu noktada, dijital okuryazarlık önemli bir konu olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Dijital okuryazarlık, kullanıcıların dijital ortamda etkin şekilde 
çalışabilmeleri için gerekli olan bilişsel, sosyolojik ve duygusal becerileri içermekte-
dir. Dijital dünyayı anlamak, fırsatlarından faydalanmak, teknolojiyi etkin ve verimli 
kullanabilmek, risklerinin farkında olmak, tehdit ve tehlikelerden korunmak için iyi 
bir dijital okuryazar olmak gerekmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019 yılında açık kaynak yaklaşımı-
nın gelişimine katkıda bulunmak, internet ve bilişim teknolojileri konularında çalı-
şan uzmanların çalışmalarına herkes tarafında ücretsiz olarak erişilmesini sağlamak, 
“Dijital Okuryazarlık” konusunda zengin içerik üretilmesini ve bu konuda farkında-
lığın artırılmasını desteklemek amacıyla ‘Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje-
si’ni başlatmıştır. Proje kapsamında geliştirilecek içeriklerle, internetin ve teknoloji-
nin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak 
amacıyla pozitif içerik geliştirilmesi, farkındalıkların davranışlara dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. Bu sayede bireylerin; internet ve iletişim teknolojilerinin sunduğu 
fırsatları ve riskleri bilmesi, fırsat ve tehditler konusunda farkındalıklarının arttırıl-
ması, kullanım becerilerinin geliştirilmesi, tehdit ve tehlikelerinden korunabilmesi, 
gelişen ve değişen internet terminolojilerini, dünyasını, altyapısını, uygulamalarını, 
oluşturacağı olumlu ve olumsuz etkileri, davranışları, kullanım ve paylaşım etiğini, 
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etkin ve efektif kullanımını, mahremiyet ihlallerini ve korunma yöntemlerini bilme-
leri amaçlanmıştır. Bu amaçla alanında uzman kişilerin ve öğretim elemanlarının 
bilgi birikimlerinin toplumun her kesimiyle kolaylıkla buluşmasını temin edecek bir 
açık kaynak içerik geliştirme platformu oluşturulmuş ve üretilen içrekler bu platform 
üzerinden kullanıcıların ve kamuoyunun istifadesine sunulmaktadır. Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi (GİM)’nin oluşturduğu 
açık kaynak içerik üretme platformu, tamamen gönüllülük esası ile ilgili konularda 
çalışmakta olan uzmanların katkılarıyla yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, GİM tarafından açık kaynak kitap üretme projesi hayata geçirilmiş-
tir. On üç bölümden oluşması planlanan kitap serisinin ilki “Dijital Okuryazar-
lık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler” kitabının ilk baskısı Ekim 
2020’de çıkmış ve açık kaynak olarak GİM internet portalinde (www.gim.org.tr) son 
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Açık kaynak içerik üretme projesi kapsamın-
da, serinin ikinci kitabı olarak toplumun her kesimini yakından ilgilendiren dijital 
oyunlar hakkında güncel ve zengin içerik üretmek için Dijital Oyunlar başlıklı bu 
kitap serisi oluşturulmuştur.

Oyun kavramı hem fiziksel hem de sosyal bir olgudur ve insanlık tarihi kadar es-
kidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla gelişen dijital oyunlar, cezbedici, il-
ginç, fantastik ve zengin içerikleri ile çocuktan yaşlısına kadar her kesimin ilgisini 
çekmektedir. Günümüzde dijital oyunlar, tüm dünyada milyarlarca takipçisi, büyük 
cirolara sahip küresel üreticileri ve geliştiricileri, isim ve marka değerleri, teknoloji-
si, konu, tasarım, kurgu, ses ve görsel zenginliği/çeşitliliği, oyun cihaz ve aparatla-
rı, üretimden tüketime dağıtım, reklam, pazarlama ağı, fuarları, e-spor yarışmaları, 
oyun salonları ve doğrudan veya dolaylı etkilediği tüm ticari faaliyetler ile devasa 
bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle dijital oyunlar, ekonomik etkilerinden sosyal, 
kültürel ve psikolojik etkilerine kadar önem verilmesi gereken bir alandır. Geçmişi 
çok eskilere dayanan ve insanların eğlenmek gibi amaçlarla oynadığı fiziksel, zihin-
sel ve sosyal amaçlı aktivite olan oyun, insanlık tarihinde hep var olmuştur. Zaman 
içerisinde kültürden kültüre oynanış şekilleri ve türleri değişmiş olsa da insan haya-
tındaki yerini hep korumuştur. 

İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte oyun-
ların oynandığı ortamlar değişerek sanallaşmış, oyunlar sokaklardan ekranlara ta-
şınmış, dijitalleşmiştir. Gerçek hayatta oynanan birçok oyun, kişilerin elektronik bir 
ekranda ve kurgulanan bir hikâye çerçevesinde oynadığı dijital bir oyuna dönüştü-
rülmüştür. Konsol oyunları, çevrimiçi (online) oyunlar, mobil oyunlar ve masaüstü 
oyun gibi türleri bulunan dijital oyunlar günümüzde çocuklar, gençler hatta yetişkin-
ler tarafından özellikle eğlence ve boş zaman aktivitesi olarak oynanmaktadır. 

Dijital oyun; eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra hayatın deneyimlendiği, kişinin 
yaratıcılığını, stratejik düşünme becerisini artıran, düşünsel ve ruhsal gelişimini, 
alışkanlıklarını ve karakterini destekleyen, sosyalleşmesini sağlayan önemli bir ol-
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gudur. Dijital oyunların eğitimde kullanılması, görselliğin ve uygulamanın da öğren-
me sürecine dâhil edilerek aktif olarak katılım sağlanması nedeniyle öğrenme süresi-
ni kısaltması ve öğrenilen şeyin hafızada kalma süresini uzatabilmesi, motivasyonu 
artırması, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi gibi öğrenmeyi destekleyen önemli 
katkıları da bulunmaktadır. 

Bununla birlikte aşırı ve kontrolsüz oynanan dijital oyunlar, çocuklar başta olmak 
üzere bireyleri olumsuz etkilemektedir. Aile ilişkilerinde bozulma, akademik başarı-
nın düşmesi ve başarısızlık, şiddet eğilimleri, bağımlılık, uzun süre hareketsiz otur-
ma kaynaklı kilo alımı, sırt fizyolojisinde bozulma, gözlerde çeşitli rahatsızlıklar 
gibi birçok olumsuzluğa neden olabilmektedir. Ayrıca birçok çevrimiçi oyun, diğer 
oyuncularla sohbet edebilme özelliği ya da yazılı, sesli ve görüntülü iletişime imkân 
sağlayan uygulamalar (Discord) çocuklar ve gençler arasında sosyalleşmeyi sağlar-
ken diğer taraftan da herkese açık sunucularda çocuklar için uygun olmayan içerikle-
re (madde kullanımını özendirici ya da cinsel içerikli mesajlar, müstehcen görüntüler 
vb.) maruz kalabilme riskini barındırmaktadır. Olumlu ve olumsuz etkileri yanında 
dijital oyunlar, ekonomiye katkısıyla da küresel bir olgu olarak hayatımızda yerini 
almıştır. Bugün dijital oyun endüstrisi, film ve müzik endüstrisini geride bırakarak, 
dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir alan olmuştur. 

Taşıdığı riskler, sağladığı faydalar ve sunduğu fırsatlarla dijital oyunlar birçok uzman 
ve akademisyeni bu alanda çalışmaya yöneltmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalara kat-
kı sunmak, çalışanları desteklemek ve çalışmaların daha çok kişiye ulaşmasını sağ-
lamak amacıyla BTK Güvenli İnternet Merkezi, ‘Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme 
Projesi’nin ikinci kitabının konusunun Dijital Oyunlar olmasına karar vermiştir. 

Dijital Oyunlar kitabının amacı, dijital oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanı-
mına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla açık kaynak pozitif içerik 
geliştirilmesi ve ülkemizdeki bireylerin dijital oyunların yararları, zararları ve riskle-
ri konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerin dijital 
oyunların tehdit ve tehlikelerinden kendilerini koruyabilmelerini sağlamaya hizmet 
edecek ve bunun içinde sürekli gelişen dijital oyun uygulamaları, özellikleri, davra-
nışları, teknolojileri, etiği, güvenli ve etkin kullanımı, vb. pek çok konuda, alanın-
da uzman kişilerin ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini toplumun her kesimiyle 
kolaylıkla paylaşabileceği bir açık kaynak içerik geliştirme platformu oluşturmak 
ve bunu kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmiştir. Bu sayede, hem daha fazla Türkçe 
dijital içerik üretilecek hem de öğrencilere, son kullanıcılara, girişimcilere, kendini 
geliştirmek veya korumak isteyenlere fırsat eşitliği sağlayacak, erişilebilir makale-
ler, içerikler veya kaynaklar sunulabilecektir. Böylece, ülkemizin sahip olduğu diji-
tal bilgi birikiminin hızla artması ve yaygınlaşmasına da katkılar sağlanabilecektir. 

Dijital Oyunlar kitabının öncelikli hedefi, ülkemizdeki uzman ve akademisyenlerin 
bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nın sunduğu açık kaynak platform desteğiy-
le Türkiye’ye açmaları ve bireysel farkındalığın artmasına ve özellikle de öğren-
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me kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasıdır. Bu amaç doğrultusunda dijital 
oyunlarda farkındalığı, üretkenliği, fırsatları, riskleri ve sonuçta da bilinçli, güvenli 
ve etkin kullanımı özendirici bir çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede dijital oyunlar 
konusu sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomi, ticaret, hukuk, regülasyon, sağlık, eği-
tim, teknoloji, inovasyon, güvenlik, etik vb. tüm boyut ve yönleri ile ele alınmaya ve 
bu bütüncül bakış ile dijital oyunların sunduğu imkan ve fırsatlar, tehdit ve riskler, 
sorunlar ve çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulan 2. kitap olan bu eser 
her biri 17 bölümden oluşan 2 cilt olarak hazırlanmıştır. Her bir bölüm; alana kat-
kı sağlayan, alanda çalışmalar yapmış eğitimci, akademisyen, kamu çalışanı ve üst 
düzey yöneticiler tarafından hazırlanmıştır. Bölümler, birbirinden bağımsız olarak 
hazırlansa da konu bütünlüğü ve devamlılığının sağlanmasına mümkün olduğunca 
dikkat edilmiştir. Her bölüm editörlerce değerlendirilmiş, yazarlara konu içeriği ve 
başlıklarla ilgili olarak önerilerde bulunulmuş, düzeltmeler yapılması istenilmiş ve 
sonuçta yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu kitap serisi oluşturulmuştur. Kitap; 

− Dijital oyun seçimlerinde bilinçli ve güvenli tercihler yapılabilmesine, 
− Dijital oyun konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına, 
− Dijital oyunlarla ilgili açık kaynak pozitif içerik üretilmesine, 
− Dijital oyunlar konusunu her yönüyle ele alan kapsamlı bir eser olmasına, 

dikkat edilerek hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Alanında uzman kişilerin, öğretim elemanlarının katkılarıyla oluşturulan bu kitabı-
nın iyi bir akademik kaynak olmasının yanı sıra ülkemizde dijital oyunların fırsat-
ları ve riskleri konusunda farkındalıkları artırmaya yönelik önemli bir kaynak eser 
olacağı değerlendirilmektedir. Kitabın içeriklerinin hazırlanmasında, kontrolünde ve 
basılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, “Açık Kaynak İçerik Üretme Proje-
si”ni başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Güvenli İnternet Merke-
zine teşekkür ederiz. 

Her biri on yedi bölümden oluşan ve açık kaynak olarak yayımlanan bu eser, Güven-
li İnternet Merkezi internet portalinde (www.gim.org.tr) okuyucuların istifadesine 
sunulmuştur. Bu eserin, ülkemizin dijital okuryazarlık ve dijital oyunlara yönelik 
farkındalığının artmasına katkı sağlamasını dileriz.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu 
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül 

Dr. Ahmet Kılıç 
Dr. Mustafa Küçükali 

Dr. Şahin Bayzan 
Doç. Dr. Yavuz Samur
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BÖLÜM 1

Bu bölümde ülkemizde yaşayan ebeveynlere uygun olarak tasarlanmış, temeli-
ni bilişsel gelişim evrelerine dayandıran yeni bir oyun derecelendirme sistemi 
sunulmaktadır. Sunulan bu derecelendirme sisteminde 3+, 6+, 9+, 12+, 15+ ve 
18+ olmak üzere altı yaş kategorisi bulunmakta, buna ek olarak “?!” kategorisiyle 
birlikte farklı yaş kategorilerinde yer alabilecek bir derecelendirme sistemi ge-
tirmektedir. Dahası bu derecelendirme sistemi bazı etiketlendirme sistemleri ile 
desteklenmiş olup, etiketlendirme sistemlerinin ilkinde oyun içi dikkat edilmesi 
gereken içeriklerle ilgili bilgilendirmelere yer verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken-
lerin yanında kaliteli içerikler barındıran oyunlar ile ilgili de yeni bir etiketlendir-
me yaklaşımı önerilmektedir. Son olarak oyunların hangi duygulara dokunduğunu 
ebeveynlere anlatmak amacıyla yeni bir etiketlendirme sistemi de bölümün son 
kısmında yer almaktadır. Bu kapsamlı sistemin alandaki farklı uzmanlarca daha 
üzerine çalışılıp geliştirilmesi ve ülkemizde uygulanması ebeveynlerin çocukla-
rıyla dijital oyunlar bağlamında yaşadıkları birçok probleme engel olabilir ve ço-
cukların daha doğru ve yaşlarına uygun oyunlar oynamalarına yardımcı olabilir.

1.1.	Giriş

Pong oyunuyla başlayan ve eskiden çok masum olan dijital oyunlar son zamanlarda 
yerlerini şiddet, cinsellik, terör, hırsızlık gibi suç eylemlerini barındıran ve görsel 
olarak çok gerçekçi olan oyunlara bırakmış durumdadır. Oynarken gerçekten oyun-

Doç. Dr. Yavuz Samur
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DİJİTAL OYUNLARIN 
DERECELENDİRİLMESİ



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

2

cuya orada olduğunu ve o eylemleri oyuncunun yaptığını düşündüren bu oyunlara 
elbette bir derecelendirme sistemi gerekmektedir. Pong’tan sonra Space Invaders, 
Pacman, Donkey Kong ve Super Mario gibi oyunlar çıktığı esnada oyunları türlerine 
ayıracak kadar oyun seneler içinde çıkarken şu anda bir sene içerisinde birden fazla 
yeni tür oluşturacak kadar oyun üretildiği söylenebilir. Bu durum oyunları türleri-
ne ayırmanın ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Ancak bu amaçla hem oyun 
türlerini kategorilendirmeye çalışan hem de oyunları içeriklerine göre de derece-
lendirmeye çalışan girişimler söz konusu olmuş ve bu anlamda bazı resmi yapılar 
kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunlar ağırlıklı olarak oyun derecelendirme 
sistemleri olarak adlandırılmaktadır.

1.2.	Var	olan	Oyun	Derecelendirme	Sistemleri

Dijital oyunların çocukların ve gençlerin düzeylerine uygun olmayan içeriklerden 
korunması amacıyla içerik ve yaşa göre etiketlendirilmesi, içinde yaşanılan toplu-
mun sahip olduğu dini, ahlaki ve kültürel değerlerle yakından ilişkilidir (Ozhan, 
2011). Çocuk ve gençlerin zararlı içeriklerden korunmasına yönelik farklı toplum 
ve toplum grupları, çeşitli derecelendirme sistemlerini ortaya koymuşlardır (Samur, 
2019). Bunlardan sadece bazıları:

● Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (Pan European Game 
Information - PEGI),

● Almanya Eğlence Yazılımı Öz-düzenleme (Entertainment Software Self-
Regulation - USK) kuruluşu,

● Avustralya Sınıflandırma Kuruluşu (Australian Classification Board - ACB),
● Rusya Rus Yaş Derecelendirme Sistemi (Russian Age Rating System – 

RARS),
●  Amerika Birleşik Devletleri ise Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kuruluşu 

(Entertainment Software Rating Board - ESRB)

ile içerik ve yaş değerlendirme sistemlerini geliştirmişlerdir.

Yaşa dayalı yapılan dijital oyun derecelendirmeleri, oyun içeriğinin çocuklara uy-
gunluğu noktasında bir uyarı görevi görmektedir. Birçok ülkede belirli derecelen-
dirmelere sahip olan dijital oyunları satın alınması için bireylerin kimlik formu gös-
termesi gerekmektedir. Eğer bireyler bunu sağlayamazlarsa perakendeci dijital oyun 
satışını gerçekleştiremez. Ancak günümüzde dijital oyunların satışları çok büyük 
oranda dijital ortamda gerçekleştiğinden kontrol mekanizmasında sıkıntılarda oluş-
maya başlamıştır.
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Dünya genelindeki ülkelerdeki yaşa dayalı derecelendirme sistemleri de farklılık 
göstermektedir. Avrupa, Almanya ve Rusya’daki sınıflandırma sistemleri yaşa daya-
lı tanımlayıcılardan oluşurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avustralya’da 
yaş dışındaki faktörlerin de devreye girdiği bir yapı mevcuttur. Örneğin Avustralya 
Sınıflandırma Kurulu derecelendirme sisteminde yetişkinlere yönelik içeriğe uygu-
lanan iki farklı 18+ derecelendirme mevcuttur. Bu durumda ülkelerin birbirleri ara-
sındaki farklılıklarında akla ilk gelen kültürel farklılıklar olmakla birlikte kültürel 
farklılıklar sadece faktörlerden biri olmaktadır.

ABD’de oyunların ve eğlence yazılımlarının yaşa dayalı sınıflandırması, ESRB (Eğ-
lence Yazılımı Derecelendirme Kurulu) adlı bir devlet kuruluşu tarafından düzen-
lenmektedir. ESRB derecelendirme sistemi kısıtlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir, 
ancak ESRB, perakendecilerin M (Mature-Yetişkin) ve AO (Adults Only-Sadece Ye-
tişkin) dereceli oyunların reşit olmayan tüketicilere (17-18 yaş altı çocuklar) satışını 
kısıtlamaya yönelik gönüllü politikalarını desteklemektedir.

Avrupa Birliğinde, oyunlar ve yazılımlar için genel tavsiye niteliğindeki yaşa dayalı 
derecelendirme sistemine PEGI adı verilir. İlginçtir ki, bu sistem AB ülkelerinin öte-
sinde de - Rusya’da (RARS’ta iç sınıflandırma herhangi bir nedenle mevcut değilse) 
ve Ukrayna’da uygulanmaktadır. Bununla birlikte, AB’deki bazı ülkeler kendi yaşa 
dayalı derecelendirme sistemlerini tercih etmektedir. Örneğin, Almanya’da oyunla-
rın yaşa dayalı sınıflandırması USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) tara-
fından yapılmaktadır.

Rusya’da, genel yaşa dayalı derecelendirme sistemi RARS (Rus Yaş Derecelen-
dirme Sistemi) tüm bilgi materyallerine uygulanır ve hükümet tarafından düzen-
lenir. Oyunlarda yaş derecelendirmelerinin yasal dayanağı, “çocukların sağlıkla-
rına ve gelişimlerine zarar verebilecek bilgilere karşı korunmasına ilişkin” fede-
ral yasadır.

Avustralya’da yaşa dayalı sertifika, oyunların, eğlence yazılımlarının ve filmlerin sı-
nıflandırılmasını denetleyen Sınıflandırma Kurulunun sorumluluğundadır. Herhangi 
bir üretim parçasının sınıflandırılması reddedilirse, ülkede dağıtılması ve satılması 
yasaktır. Aynı zamanda, bu karar nihai değildir. Güney Avustralya, kendi toprakla-
rında Ulusal Sınıflandırma Kurulunun kararını iptal etme yetkisine sahip olan başka 
bir sınıflandırma komitesine sahiptir. Farklı ülkelerdeki bu derecelendirmeler Şekil 
1’de  sunulmuştur.
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Şekil 1. Farklı Ülkelerdeki Derecelendirme Sistemleri

PEGI bir dijital oyun içerik derecelendirme sistemidir ve Avrupalı ebeveynlerin bil-
gisayar oyunu satın alırken bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilmek amacıy-
la kurulmuştur (PEGI, 2021a). PEGI dijital oyunları yaş grupları ve içerik türlerine 
göre sınıflandırarak tüketicilerin ürün satın alırken bilinçli kararlar alabilmesine yar-
dımcı olma amacı gütmektedir (Ozhan, 2011). Sınıflandırma modeli oluşturulurken 
şiddet, ayrımcılık, cinsellik/çıplaklık, uyuşturucu madde, korku/dehşet, kaba ve cin-
sel içerikli dil ve kumar ölçütlerinin Avrupa toplumu için kabul edilebilirliği, cid-
diyet dereceleri göz önünde bulundurularak uygun yaş kategorisi içerisine entegre 
edilmiştir (Samur, 2019). PEGI Avrupa genelinde kullanılıp, tanınmasının yanında 
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Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca çocukların korunmasın-
da bir Avrupa uyum modeli olarak kabul görmektedir (PEGI, 2021b).

Yaşa yönelik derecelendirmeler dijital oyunların yanında filmler, TV şovları ya da 
mobil uygulamalar gibi eğlence içeriklerinin sahip oldukları içerik türlerine göre 
minimum yaş önerisiyle açık bir şekilde etiketlenmesini sağlamak için kullanılan 
sistemlerdir (PEGI, 2021b). Yaşa yönelik bu derecelendirmeler, tüketicilere (ebe-
veynler) bir çocuk için dijital oyun ürününü satın alırken bilinçli karar vermelerine 
yönelik rehberlik sağlamaktadır (PEGI, 2021b).

Eğlence Yazılım Derecelendirme Kurulu ESRB ise dijital oyunları yaş ve içeriğe 
göre etiketleyerek tüketicilerin (ebeveynler) ürün satın alırken bilinçli kararlar ver-
mesine yardımcı olmak maksadıyla kurulmuş ABD merkezli bir kuruluştur. ESRB 
derecelendirmeleri başta çocuk gelişimi olmak üzere farklı akademik uzmanlardan 
ve paydaş olan ailelerin görüşleri dikkate alınarak yapılmaktadır. ESRB derecelen-
dirmeleri dijital oyunların yanında bir uygulamada nelerin olduğuna ilişkin de bilgi 
sağlar ve bu yönüyle de tüketiciler (ebeveynler) için hangi dijital oyun ya da uygula-
manın uygun olduğuna yönelik bilinçli seçimler yapabilmesine imkân sağlar (ESRB, 
2021). ESRB derecelendirmeleri üç bölümden oluşmaktadır:

	• Derecelendirme kategorileri
	• İçerik tanımlayıcılar
	• Etkileşimli öğeler

Derecelendirme kategorileri dijital oyunun hangi yaş düzeyleri için uygun olduğu 
belirtmek, içerik tanımlayıcılar ise belirli bir derecelendirmeyi tetikleyebilecek veya 
ilgi çekici, endişe verici olabilecek içerikleri belirtmek için kullanılır (ESRB, 2021). 
Etkileşimli öğeler, ilgi çekici, endişe çekici olabilecek ama bir ürünün derecelendir-
me atamasını etkilemeyen etkileşimli ya da çevrimiçi özellikleri vurgulamak için 
kullanılır (ESRB, 2021). Oyun içi satın alımlar, dijital oyun içerisinde diğer kullanı-
cılar ile etkileşim, konum bilgisinin paylaşılması ve dijital oyun içerisinde internete 
bir tarayıcı ile sınırlı erişim imkanı sunması etkileşimli öğeler bölümü içerisinde 
değerlendirilmektedir.

1.3.	Derecelendirme	Sistemlerinin	Karşılaştırılması

PEGI ve ESRB farklı toplum ve toplum grupları için oluşturulmuş derecelendirme 
sistemleri olmasına rağmen çeşitli benzerlik ve farklılıklara sahiplerdir. İki derece-
lendirme sistemi de ortak olarak dijital oyunlarda yer alabilecek uygun olmayan içe-
rik türlerinden çocukların korunması amacını gütmektedir. İki derecelendirme siste-



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

6

mi aralarında farklılıklar olsa da yaşa göre sınıflandırma etiketlemesi barındırmak-
tadır. İki derecelendirme sistemi de içerik tanımlayıcılar ile etiketlemelere sahiptir. 
Hem PEGI hem de ESRB’nin içerik tanımlayıcıları, yetişkin olmayanlar için her bir 
kategori (başlık) altında uygunsuz ya da zararlı olabilecek içerikleri belirtmektedir. 
PEGI ve ESRB ana kategori içerik tanımlayıcıları benzer olmasına rağmen ESRB 
ana kategori içerik tanımlayıcılarının içerisinde uygunsuz içerik türüne yönelik daha 
detaylı sınıflandırmaya sahiptir.

ESRB, PEGI derecelendirme sisteminden farklı olarak etkileşim ya da çevrimiçi 
özellikleri barındıran dijital oyunları belirtmek için etkileşimli öğeleri ayrı bir bölüm 
olarak ele almaktadır. Bu bölüm altında dijital oyun içerisinde yapılabilecek satın 
alımlara (bonus, sanal para, abonelik, diğer oyun içi para türleri) yönelik bir oyun 
içi satın alımlar belirteci bulunmaktadır. Ayrıca oyun içi satın alımlar dijital ürünler 
ya da oyun içi teklifleri de içeren oyun içi satın alımlar – rastgele öğeler dahil (gani-
met kutuları, eşya kutuları, gizemli ödül) belirteci de bulunmaktadır. Kullanıcılarla 
etkileşim belirteci diğer kullanıcılar ile iletişim, ağlar aracılığıyla medya paylaşımını 
da içeren filtrelenmemiş içeriklere maruz kalma riskini belirtir. Konum paylaşımı 
kullanılan dijital oyun içeriği ya da uygulamanın kullanıcı konum bilgilerini diğer 
kullanıcılara gösterilmesi özelliğini içermektedir. Sınırsız internet belirteci ise dijital 
oyun içerisinde bir tarayıcı ya da arama motoru aracılığıyla internete sınırsız erişim 
sağlanabileceğini belirtmektedir.

Bu yeni derecelendirme sisteminin bariz dezavantajı, derecelendirmeye yalnızca ge-
liştiricinin oyunların ilgili içeriğiyle ilgili olarak doldurduğu çevrimiçi ankete daya-
narak karar verilmesidir. Bu, geliştirici anketi tahrif ederse, oyunun hak ettiğinden 
daha düşük bir puan alabileceği ve tüketicileri oyunun olmadığı bir şey olduğuna 
inandırarak yanıltabileceği anlamına gelir (Green, 2012). Bu şekilde derecelendiri-
len oyunların bir kısmı, “uygun derecelendirmelerin atandığından emin olmak için 
halka açık hale geldikten kısa bir süre sonra ESRB tarafından test edilir. İçeriğin 
geliştirici tarafından tam veya doğru bir şekilde ifşa edilmemesi durumunda, görün-
tülenen derecelendirme derhal düzeltilir veya korkunç durumlarda oyun mağazadan 
kaldırılabilir ve/veya derecelendirmesi iptal edilebilir.” (Green, 2012).

1.4.	Derecelendirme	Sistemlerinin	Avantajları	ve	Dezavantajları

Derecelendirme sistemlerinin avantajları ve dezavantajları incelendiğinde  en önemli 
avantajın bilgi verme, farkındalık oluşturma olduğu ifade edilebilir. Burada hem aile-
ler hem de kullanıcılar için bilgi sağlanmakta ve farkındalık oluşturulmaktadır. Aile-
ler açısından bakıldığında derecelendirme sistemleri yaş grubuna uygun olarak hangi 
oyunların oynanabileceği hakkında bilgi elde ederken aynı zamanda bu oyunlarda dik-
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kat edilmesi gereken noktalar hakkında da hem farkındalık hem de bilgi yer almak-
tadır. Tüm bunların yanında derecelendirme sistemleri oyunların hangi yaş grubunda 
oynanacağı hakkında sunduğu bilgilerle oyuncuları bilgilendirme ve farkındalık oluş-
turma görevini yerine getirmektedir. Ayrıca hangi yaş grubunda olursa olsun gördüğü 
işaretler çok küçük yaştakilerin bile bilinçlenmesi konusunda destek niteliğindedir.

Derecelendirme sistemlerinin dezavantajlarına bakıldığında ise en önemli dezavan-
tajın farklı sistemlerde oyunların farklı kategorilerde sınıflandığı görülmektedir. Bu 
durum aslında bir dezavantajdır çünkü kafa karışıklığına neden olmanın yanında de-
recelendirme sistemlerine karşı güveni de düşürebilmektedir. Ancak buradaki farklı-
lıkların kaynağında değerleyiciler arasındaki farklılık ve kültürel normlardaki deği-
şimdir. Böyle düşünüldüğünde ise farklılık beklenen bir durum olarak da görülebilir.

1.5.	Derecelendirmeler	nasıl	değerlendirilmeli?

Derecelendirme sistemleri kısıtlamalardan ziyade genellikle bir tavsiye niteliği ta-
şımaktadır. Ebeveynler, dijital oyunları satın alırken bilinçli tercihler yapabilmesi 
için dikkatli olması gereken noktalar bulunmaktadır. Ayrıca Türk toplum yapısına 
uygun olarak geliştirilmiş bir dijital oyun derecelendirme sistemi bulunmamaktadır. 
Bu nedenle ebeveynlerin dijital oyun satın alırken aşağıdaki noktaları göz önünde 
bulundurmaları, dijital oyunların çocuklara getireceği olumsuz etkileri en aza indir-
geme konusunda faydalı olacaktır:

	• Dijital oyunu satın almadan önce oyun ile ilgili yayınlanmış oyun inceleme-
lerine bakılmalıdır.

	• Dijital oyunun akışına yönelik bilgi sahibi olmak için oyun ile ilgili video 
paylaşım sitelerinde paylaşılmış akış videoları izlenmelidir.

	• Dijital oyun yayın platformlarında ilgili oyunun canlı yayınları ile oynanış ve 
içeriğe ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

	• Dijital oyunun farklı ülkelerde mevcut derecelendirme sistemleri içerisinde 
yaş, içerik tanımlayıcıları ve etkileşimli öğe tanımlayıcıları karşılaştırılma-
lıdır.

1.6.	Türkiye’ye	özgü	yerli	ve	milli	derecelendirme	sistemi	önerisi

Oyun derecelendirme sistemleri incelendiğinde genel kullanılanlar kadar her ülke-
nin kendi kültürel özellikleri ve toplum yapısını dikkate alan oyun derecelendirme 
sistemlerinin olduğu görülmektedir. Genel kabul gören ve bölümün önceki kısımla-
rında ifade edilen ESRB, PEGI ya da AppStore gibi sınıflamalar sadece yaş için sı-
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nıflamayı ele alırken bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve kültürel özelliklerin çok geniş 
bakış açısı ile aşırı genellenmekte ve topluma özgü unsurlar ortadan kalkmaktadır. 
Genel ya da topluma özgü oyun derecelendirme sistemlerinde yaş ön plana çıkarken 
yaşa göre gelişim özelliklerinin dikkate alınarak bir sınıflandırma yapılması oldukça 
önemlidir. Bu yönüyle dijital oyunların yaşa göre hem biyolojik gelişim, hem öğren-
me hem de toplumsal özelliklere göre sınıflanması oldukça önemlidir. Ülkemiz için 
önerilen oyun derecelendirme sisteminin gelişim psikolojisinin temelinde yaş özel-
liklerine uygun olması planlanmıştır. Bu planlamada detayları aşağıda yer alacak ve 
bilimsel dayanakları oluşturulacak derecelendirme sistemi etiketlerinin yaş aralıkları 
3+ (Okul Öncesi), 6+ (İlkokul başlangıcı), 9+ (İlkokul son), 12+ (Ortaokul), 15+ 
(Lise), 18+ (Yetişkin) şeklinde önerilmiştir. Bu yaş aralığındaki dayanak ise bilişsel 
gelişim kuramcılarından Piaget’in (1952) genetik epistemoloji kuramıdır.

1.7.	Oyun	Dereceleme	Sistemlerine	Gelişime	Dayalı	Öneri

Oyun derecelendirme sistemlerinin temelini yaş oluşturmaktadır. Yaşa bağlı dere-
celendirmenin yaşa uygun oyunların belirlenmesinde gelişimsel özellikler dikkate 
alınarak değerlendirilmesi bir gerekliliktir. Bu nedenle bölümde yaşa uygun oynana-
bilecek oyunlar ve oyunların içerik açısından yaşa uygunluğunun değerlendirilmesi 
Jean Piaget’in (1952) Bilişsel gelişimi çok boyutlu olarak ele aldığı Bilişsel Gelişim 
Kuramı bağlamında irdelenecektir.

Kariyerine biyolog olarak başlayan Piaget düşünce süreçlerini derinlemesine araştır-
dıkça, düşüncenin doğasıyla, özellikle de düşünmenin gelişimine odaklanarak çalış-
malarına bilginin gelişiminin incelenmesi anlamına gelen genetik epistemoloji adını 
verir. Bilginin gelişimini, Bilişsel Gelişim (Cognitive Development) adını verdiği 
kuram ile ortaya koymaktadır. Biliş; dikkat, algı, bellek, problem çözme gibi içsel 
süreçleri kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Piaget’e göre, bilişsel her eylem 
“özümleme (assimilation)” ile “uyma (accomodation)” olarak ifade edilen birbirine 
karşıt iki eğilim arasındaki dengelenim (equilibrium) tarafından belirlenmektedir.

İnsan doğduğu andan itibaren duyu organları ile aldığı uyaranları psikomotor be-
ceriler olarak yansıtmaktadır. Bu basit, duyusal-motor beceriler, bebeğin çevresini 
keşfetme, dünya hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha karmaşık keşif beceri-
lerini kazanmalarını sağlar. Şema adı verilen bu beceriler ile bebek, kendisinde var 
olan şemasını başka bir nesneyle karşılaştığında bu yeni nesneye aktararak özümler 
ve yeni nesnenin anlamını kolayca öğrenir. İnsan karşılaştığı her yeni nesneyi keş-
federken mevcut şemalarını kullanacaktır. Eğer karşılaşılan yeni nesne mevcut şema 
ile özümlenemiyorsa şema yeni şemaya uydurulacaktır. Örneğin “emme” şeması ile 
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emziğin anlamını öğrenen bebek, bu şema ile anlamlandıramadığı çıngırak için “sal-
lama” şeması oluşturacaktır. Böylece bebek özümleme ve uyma ile karşılaştığı bu 
yeni dünyayı keşfedecek ve uyum (adaptation) sağlayacaktır.

Piaget’e göre, bu iki sistemin (özümleme ve uyma) yaşam boyu sarkaç salınımları 
gibi zihnin yapısı ile çevre arasındaki dengeye, ikisi arasında belirli bir uyumlulu-
ğa yönelik olarak çalışır. Bu ideal duruma denge (equilibrium) adını verir. Böylece 
karşılaşılan her yeni durumda bozulan dengenin yeniden kurulması dünyayı anla-
mamıza, dünyadaki yetkinliğimizi geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Bu durum her 
yaştaki bireyin dijital ortamı tanıması, alışması ve uyum sağlaması süreçlerinde de 
gerçekleşmektedir. Özellikle dijital dünyadaki değişim ve gelişimin son yıllardaki 
süreci bu durumu daha da önemli hale getirmektedir. Her yaş seviyesinde farklı et-
kiler oluşturabilecek bu uyum ve özümseme süreci bazen gerçek dünya ile dijital 
dünya arasındaki fark, benzerlik ve algılama sorunsalını ortaya çıkarırken bazen en 
basit anlamıyla dijital aracın kullanım sorunsalına dönüşebilmektedir.

Piaget’in kuramındaki özümsemede olaylar, nesneler ve durumlar, mevcut düşünme 
biçimlerinin içine alınırken, uyumsamada, bireyin sahip olduğu zihinsel yapıların 
yeni kazanılacak bilgilerle bütünleştirilerek yeniden yapılandırılmaktadır (Nico-
lopoulou, 1993). Dijital oyunların süreçlere destek olabilecek nitelikte olanlarının 
tercih edilmesi diğerlerinin tüketilmesinin dijital obezite ve sağlıksız bilişsel geli-
şime neden olacağı unutulmamalıdır. Burada önerilen derecelendirme sistemi hem 
ailelere bilgi vermek ve uyarmak açısından önem arz etmekte hem de çocukların 
farkındalığını sağlamak açısından gereklilik içermektedir.

Piaget bilişsel gelişimi yukarıda açıklanan temel bilişsel eylemler çerçevesinde yaşa 
bağlı olarak 4 dönem altında gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Bu dönemler çerçeve-
sinde önerilen dijital oyun derecelendirme sisteminde dört ve Piaget’in kuramında 
son dönemde ele aldığı ancak dijital oyun ve kültürel değerlerler iki dönem daha ek-
lenerek 0-2, 3+ (Okul Öncesi), 6+ (İlkokul başlangıcı), 12+ (Ortaokul), 15+ (Lise), 
18+ (Yetişkin) altı etiketli bir yaş sınıflaması önerilmektedir.

1.7.1.	 0-2	Yaş:	Ekransız	Dönem

Aslında Piaget’in ilk dönemi birinci etiketten öncesini içermektedir ve bu dönemde 
kesinlikle dijital oyun ve dijital ekran maruziyetinin hiç olmaması gerekmektedir. 
Piaget’in kuramının ilk dönemi duyusal motor (sensorimotor stage) dönem olarak 
adlandırılır ve doğumdan yaklaşık iki yaşına kadar devam eder. Bu dönemde bebek, 
duyularını ve motor becerilerini, reflekslerden başlayarak duyusal-motor becerilerin 
daha karmaşık kombinasyonlarını kullanarak dünyayı anlamaya çalışır. Bu dönem 
gerçek dünyaya uyum ve özümseme sürecini içermenin yanında psikomotor beceri-
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lerin gelişiminin ön plana çıktığı düşünüldüğünde dijital oyunların zararlı olduğu ve 
bu dönemde kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Duyu motor dönemin en temel kazanımı nesne kalıcılığıdır. Nesne kalıcılığı (sü-
rekliliği), nesnelerin görme alanı dışına çıksa bile varlığını (zihinsel imajını) devam 
ettirdiği bilgisinin çocuk tarafından kazanılmasıdır (Santrock, 2008). Piaget, nesne 
kalıcılığının doğumdan 24 aya uzanan 6 alt aşamada kazanıldığını belirtmektedir. 
Duyu-motor dönemi ilk aşamasında (0-1 ay) bebekler refleksif davranışlar sergile-
mektedir. Bebek 1-4 aylar arasında (birincil döngüsel tepkiler) tesadüfen ürettiği ve 
sonucunda yeni bir durumu keşfettiği ve zevk aldığı eylemleri tekrarlayarak oyun 
haline getirmektedir. Bu tepkiler sadece bir uyarı görevi gören kendi eylemidir ve 
aynı eylemi tekrar tekrar gerçekleştirir. Örneğin yatağını parmaklıklarına tesadüfen 
çarpan bebeğin çıkan sesten zevk alması sonucunda bunu tekrarlamasıdır. Dört ila 8 
ay arasında (ikincil döngüsel tepkiler) bebeğin eylemleri çevreye yayılmaya başlar. 
Bu arada büyüme ve olgunlaşma ile motor becerilerde hızlı bir artış olmaktadır. Dör-
düncü ayda yakalama refleksi istemli yakalamaya dönerek nesne kavrama gerçek-
leşmiş olur ve eller bir alet kullanma görevi görmeye başlar. Yedinci aydan itibaren 
desteksiz olarak oturma, bebeğin görsel olarak daha geniş alana hâkim olmasına 
neden olur. İlk sekiz ayı içeren bu dönemde kesinlikle herhangi bir dijital oyunun 
çocuğun dünyasında olmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Duyu-motor dönemin dördüncü aşamasında bebek, 8. aydan başlayarak 12. aya ka-
dar (ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu) amaca yönelik davranışlar göster-
mektedir. Bebekler ilk amaçlı davranışlarını yapmaya başlamaktadır. Böylece, bu 
amaçlı davranışlar problem çözme becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Dokuzun-
cu ayda dürtme deşme hareketi olarak işaret parmağı ile dokunma ve işaret etme 
davranışı görülür. Onuncu ayda başparmak ve işaret parmağın açılıp kapanma özel-
liği ile kıskaç hareketi gerçekleşir ve yakalama davranışı sergilenir. Bütün bu kritik 
motor beceriler bu dönemde bebeğin kendisine ilginç gelen şeylerin kalıcı olmasını 
sağlayan prosedürleri öğrenmesine neden olur.

Diğer taraftan 8-12 aylar arasında nesne kalıcılığının kazanılması yönündeki ilk 
sinyallerde verilmeye başlar. Bebek nesneleri kullanmaya odaklanır. Ulaşabildiği, 
dokunabildiği, eline alabildiği her şeyi yakalar, tekrar tekrar sallar, atar tekrar alır. 
Bütün bu davranışlar çocuk için oyun anlamı taşımaktadır. Piaget’e göre oyun, “zevk 
için” gerçekleşen ciddi bir aktivitedir. Zevkli olma özelliğinden öte faydalı bir so-
nuca yöneliktir (Piaget, 1952). Ancak, Piaget için oyun, diğer davranışlardan farklı 
bir şey değildir. Günümüzde gelişen teknolojiye ve araç gereçlere kolay ulaşabilme, 
çocuğun oyun oynama eyleminin dijital dünyada gerçekleşmesine yol açmakta ve 
dijital araç kullanımının bu aylara kadar inmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, 
akıllı telefonun çok erken dönemden itibaren bebekler tarafından manipüle edilmesi 
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ve oturarak uzun süre ekranı yönetebilmesi, ekrana tekrar tekrar dokunarak açması 
ve kaydırması bebek için oyun anlamı taşımaktadır. Bu aylarda en fazla beş dakikayı 
geçmeyecek biçimde ya da daha az sürelerle gerçek dünya oyunlarının dijital ortama 
yansıtıldığı oyunlar oynanabilir. Bu oyunların mutlaka işlevsellik ve keşif özelliği 
içermesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu dönemin önemli özellikleri olan dürtme ve 
deşme hareketini yapmaya olanak sağlayan oyunlar ele alınabilir. Bunlar sıralama, 
patlatma ve keşfetme oyunları olabilir.

12 ay ile 18 aylar arasında (üçüncül döngüsel tepkiler) çocuk kendisine ilginç gelen 
şeyleri kalıcı hale getirir. Bu dönemde daha fazla sayıda davranışı gerçekleştirmek-
tedir. Bebekler daha önceleri kazandıkları stratejileri birleştirmelerinin yanı sıra yeni 
stratejiler de geliştirmektedirler. Örneğin sandalyeye çıkıp kumandayı alabilir ve te-
levizyonu açabilirler. Televizyonun kumandası ile cep telefonuna farklı şekillerde 
dokunulması gerektiğini kavrarlar. Çocuklar 18-24 aylar arasında (zihinsel temsil) 
duyusal motor becerilerine bağlı kalmaksızın bilişsel becerilerini kullanır. Bir buçuk 
yaşındaki çocuğun açıkça bir görüntüyü bir süre boyunca zihninde tutma yeteneği 
gelişmektedir. Bir saat önce seyrettiği çizgi filmi tekrar açması için o kanal açılana 
kadar tepki vermektedir. Artık görüntünün ekran kapatıldığında da kaybolmayacağı 
o çizgi filme ya da oyuna tekrar ulaşılabileceği bilgisi kazanılmıştır. 

Üç yaşına kadar çocuklar bireysel oyunu oynadıklarından hem gerçek dünya oyunla-
rı bağlamında hem de dijital oyunların bireysel nitelikte zekâ geliştirici ve keşif ede-
rek motor becerilerinin gelişimine odaklayıcı nitelikte olması gerektiği unutulma-
malıdır. Bu dönemde Amerikan Psikoloji Derneği (APA) günde en fazla 20 dakika 
ekran süresi olabileceğini, bunların da görüntülü görüşmeler gibi durumlar söz ko-
nusu olduğunda kullanılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca psikomotor gelişime des-
tek ve sanal ortamda gerçek ortamdaki hareketleri ile gerçekleştirebildikleri sensöre 
dayalı oyunların kullanımı öncelikli tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Özellikle 
bu dönemde ileriki dönemlerdeki dil gelişimi için ses ve konuşmaya dikkat edilme-
si seçilen kelime, konuşma ve seslerin özenli olması gerektiği de unutulmamalıdır. 
Ayrıca tuş kullanma ya da parmak kullanma özelliği olan oyunlarda tercih edilebilir.

Not: Bu dönemde oynanabilecek balon patlatma ya da sıralama gibi oyunlar bulun-
masına rağmen yaş gereği ekrana maruz kalma süresinin sıfır olması gerektiği için 
herhangi bir oyun önerisi sunulmamıştır.

1.7.2.	 3+	Yaş

Bu etiketin karşılığında oluşacak olan dönem Piaget’in bilişsel gelişimin ikinci dö-
nemidir. Bu dönem 3-6 yaşlar arasında yer alan işlem öncesi (Preoperational stage) 
dönemdir. Piaget’in dönemlere adını veren işlem, 7-11 yaşlarında oluşmaya başla-
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yan ve psikomotor bir eylem gerçekleştirmeden önce bilişsel olarak, mantık yoluy-
la gerçekleştirdiği etkinlikler bütünüdür. İşlem öncesi dönemde çocukların işlem 
yaptıkları söylenemez. Bu süreç işlemlerin yapılabilmesine yardımcı olan bilişsel 
yapıların kazanıldığı dönemdir. Bu dönem Sembolik (3-4 yaş) ve sezgisel (5-6 yaş) 
olmak üzere iki alt evreden oluşur.

Sembolik evrenin 3-4 yaşları arasında olduğu kabul edilir. Çocuklar bu evrede mev-
cut olmayan bir nesneyi veya kişiyi temsil eden semboller kullanmaktadır. Sembol, 
başka bir şeyi temsil eden bir şeydir. Bir çizim, yazılı bir sözcük ya da konuşulan 
bir sözcük, gerçek bir nesneyi temsil ediyormuş gibi anlaşılır. Dilin kullanımı en 
önemli sembol kullanımıdır. Ancak “mış gibi oyunlar” sembol kullanımına diğer 
bir örnektir. Çocukların sözcük, sembol ya da varlığı zihinsel olarak ifade ettikleri 
oyunlar oynamaları yaratıcılıklarını ve akıl yürütme becerilerini desteklenmektedir. 
Sözcükler ile nesneler arasındaki bağı kurulmakta sembollerin neyi temsil ettiği yö-
nünde düşünce geliştirmektedirler. Böylece dili kullanma becerilerinin kazanılma-
sında hızlı bir artış olmaktadır.

Bu dönemde yoğun dijital araç kullanımı dil gelişimini olumsuz etkileyebilmekte, 
gerçek dünyadaki nesnelerin sembolleştirilmesi yerini sanal dünyadaki tek tip sem-
bollere bırakmaktadır. Bu yönüyle bu dönemde de çok uzun süreler dijital oyunların 
olumsuz etkilere sahip olduğu görülmektedir. Bu dönem için seslendirmeli oyunlar 
gibi çocuğun konuşmasının kaydedildiği oyunlar kurgulanabilir. Bu aşamada blok-
larla yapı kurma, kille modelleme ya da özellikle el becerisi kazandırmaya yönelik 
dijital oyunların kullanımı önerilebilir. Bu oyunlar arasında sıralama ve kule oyun-
larının yanı sıra aşamalı zorluk dereceleri ve parça miktarı artarak karmaşık hale 
gelen yapboz oyunlarının kullanımı önerilebilir. Bu aşamada da bireysel oyunlar ön 
plandadır.

Sezgisel evre (5-6 Yaş) işlem öncesi dönemin ikinci aşamasıdır.  Bu evrede çocuklar 
zihinsel olarak nesneleri sınıflandırır, tanımlar ve ilişkilendirir. Ancak çocuklar bu 
eylemleri gerçekleştirirken hangi ilkeleri kullandığını bilmemektedir. Çünkü çocuk-
lar eylemlerini korunum ilkesi, tersine çevirme ve özelden özele akıl yürütme bece-
rileri henüz gelişmediği için sezgilerine göre gerçekleştirmektedirler. 

Diğer taraftan çocuk bu aşamada oldukça ben merkezcidir, yani olayları kendi bakış 
açısından değerlendirir. Televizyon seyrederken ya da dijital oyun oynarken sizin 
televizyonda haberleri izlemenize ve telefonu kullanmanıza izin vermez.  Piaget’in 
“Dağ Deneyi” çocukların durumu ya da nesneleri kendi görüş alanlarından değerlen-
dirdiklerini diğerinin bakış açısını değerlendiremediklerinin çok güzel bir örneğidir. 
Oyundaki kahramanın gördüğü görüntünün kendi tarafından nasıl göründüğü şeklin-
deki kurgulamalar olabilir.
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Piaget’e göre bu döneme özgü animistik düşünce yapısı çocuklar nesnelerin canlı ya 
da cansız olup olmadığı konusunda yeterince doğru düşünemediklerini göstermek-
tedir. Cansız varlıklara da insan özellikleri yükleyebilmekte, saatin akrep ve yelko-
vanının hareket etmesi ve ses çıkarması canlı olarak düşünmesine neden olmaktadır. 
Diğer taraftan çocukların bu dönemde, düşünce ve eylemlerin gidiş yönünü tersine 
çevirebilme yeteneğine sahip olmadıkları görülmektedir. Neden-sonuç ilişkisi kur-
ma becerisi konusunda bu dönemdeki çocuklar, bebeklerden daha başarılıdır. Ancak, 
çoğunlukla iki olayı hatalı biçimde ilişkilendirebilir.

Bu dönem için diğer dönemlere göre birlikte oynama kısmen ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca evcilik, bebek giydirme ya da araç kullanma gibi oyunlar ön plana çıkmak-
tadır. Bunların yanında rol oynama oyunlarının ön plana çıktığı da ifade edilebilir. 
Bu dönemde sembolik oyunlara geçişin söz konusu olduğu düşünüldüğünde renk 
uyumuna ve yarışmaya dayalı oyunların tercih edilebileceği unutulmamalıdır. Eti-
ketleme de bu aşama ikiye ayrılıp ayrıca bir 4+ yaş dereceleme etiketi de kullanı-
labileceği göz ardı edilmemelidir. Bu aşamada 10-20 dakika arası oyun oynanabi-
leceği ancak bunun devamında gerçek fiziksel oyunlarla birlikte olması gerektiği 
de vurgulanmalıdır. 

Bu kategorideki oyunlarda kesinlikle hiçbir kötü içerik bulunmamalıdır. Şiddet, 
cinsellik, küfür, gibi hiçbir uygunsuz içerik barındırmamalı ve uygulama içi satın 
almalara yer verilmemelidir. Bu oyunlar kesinlikle okuma gerektirmeden oynanabil-
melidir. Bu yaş için önerilebilecek oyunlar aşağıda yer almaktadır:

	• MentalUp: Bu oyun 4 yaş ile 13 yaş arası çocukların bilişsel becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan, oyunlaştırılmış beyin egzersizi, spor hareketleri, fi-
ziksel ve zihinsel gelişim etkinlikleri, performans raporlarını bir arada sunan 
eğlenceli biçimde sunmayı amaçlayan bir oyundur. Bu oyun 13 yaşın üstünde 
ve yetişkinlerde zihinsel gelişim ve zihni aktif tutmak amacıyla oynanabilir. 
MentalUp pedagoji sertifikalı bir ürün olarak geliştirilmiştir. Bu oyunda ki-
şisel egzersiz ve etkinlikler yer almaktadır. Oyunda zekâ ve akıl oyunları da 
bulunmaktadır. Ayrıca fiziksel ve zihinsel etkinliklerle hareket ve zindelikte 
sağlamaktadır. Oyun 20 dakika zekâ oyunun yanında 7 dakika ya da üzerin-
de spor programı sunmaktadır. Yapılan etkinliklerin analizini yaparak güç-
lü, zayıf ve geliştirilebilir yönlere yönelik performans raporları sunmaktadır. 
Beceri ve geliştirilebilir yönler için günlük, haftalık ve aylık takip raporları 
oluşturulabilmektedir.

	• Ateş ve Su: Bu oyun 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Ateş ve 
su oyunu erkek ve kız olmak üzere 2 karakterden oluşmaktadır. Erkek ateş 
ve kız su karakterini canlandırmaktadır. Erkek yön tuşlarıyla, kız ise “A, 
S, D, W” tuşlarıyla kontrol edilmektedir. Bu oyunun bölümlerinde ekranın 
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üst kısmında çıkış bulunmaktadır. Kız ve erkek bu çıkış kapısına ulaştırmak 
beklenmektedir. Çıkış kapısına ulaşmayı engellemek için içi kor ve sıvı dolu 
çukurlar bulunmaktadır. Sıvı dolu çukurlardan sadece kız karakteri, lav dolu 
çukurlardan sadece erkek karakteri geçebilmektedir. Yeşil sıvı dolu çukurlar-
da her iki karakterde can kaybetmektedir. Çukurlara dikkat ederek ateş ve su 
oynanmaktadır. Bir defa bile can kaybedildiğinde bölümü yeniden oynamak 
gerekmektedir. Üst tarafa giderken havada yer alan elmasları toplamak gerek-
mektedir. Mavi elmasları kız, kırmızı elmasları da erkeklerin toplaması ge-
rekmektedir. Platformda duvar ya da yükseklik engelleri çıkabilmektedir. Kız 
ve erkek birbirlerine yardım ederek bu engelleri aşarak ilerlemektedir. Bunun 
için bazı butonlar bulunmaktadır. Bu butonlar sırayla kontrol edilmektedir. 
En kısa sürede yukarıda bulunan çıkış kapısından çıkarak bir sonraki bölüme 
geçmek hedeftir.

	• Cut the rope: Bu oyun 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyuna 
başladıktan sonra şekerleri en az hamle ve hızlı biçimde kurbağalara ulaştır-
maktır. Bu oyunda zamana karşı yarışılmaktadır. Cut the rope da kurbağalar 
şeker yemek için iştahlı biçimde hamle beklemektedir. Kurbağaların şeker 
yeme isteklerini karşılamak için engelleri aşarak en hızlı şekilde şekerleri on-
lara ulaşmasını sağlamak gerekmektedir.

	• Redball: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Zorlaşan 
75’in üzerinde seviyesi bulunan bir oyundur. Red Ball serisinde amaç farklı 
seviyelerde ilerlemektir. Her seviye karşınıza çıkan rakipleri yenmeniz gerek-
mektedir. Rakipleri yenmeden geçerseniz diğer seviyeye geçemezsiniz. Bu 
durumu kırmız topun kaşları çatıldığında görebilirsiniz. Kaşların çatılması 
seviyede yer alan pek çok bileşenin kaçtığını ifade etmektedir. Bu yönüyle 
tüm rakiplerle karşılaşmaya özen göstermeyi gerektirmektedir. Her seviyede 
engel ve karşınıza çıkanlardan kurtulmak için sağa sola hareket edip zıpla-
mak kullanılan temel hareketlerdir. Bu hareketler yapılırken ivme kazandırma 
ve yeterli uzaklığı hesaplama gibi beceriler edinilmektedir. Oyun içerisinde 
yıldız toplamak gerekmektedir ve her seviye de kazanılan altın madalyalar 
pekiştiriciler olarak kullanılmaktadır.

	• Dancing Road: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Dan-
cing Road oyunu keyifli bir beceri oyunudur. Oyunda en sevilen müzikler 
eşliğinde renkli topları kontrol etmeye çalışırken refleks geliştirmeyi temel 
alan bir oyundur. Bu oyunda bir ortamda yuvarlanan renkli topun engelle-
rin arasından ilerletilmesi hedeflenmektedir. Topun ilerleyebilmesi için aynı 
renkteki topların vurulması gerekmektedir. Oyunu eğlenceli ve eğitsel ya-
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pan yönü ise oyun oynanırken arka planda çalan müziğin ritmine göre topun 
hızının farklılaşmasıdır. Bu yönüyle müziğin ritmine göre topun hızındaki 
farklılaşmayı algılayarak topun hareketlerinde hızlı ve dikkatli davranılma-
sı gerekmektedir. Topun kontrolü parmağın kaydırılması ile sağlanmaktadır. 
Yönlendirdiğiniz popun yönü onunla benzer renkte olan topa doğru kaydıra-
rak sağlanır. Yine seviye arttıkça zorluk seviyesinin artmasının yanında to-
pun rengindeki değişimi dikkate almakta önemli bir durumdur. Bu oyun ritim 
duygusunu geliştirme, dikkat ve hız konusunda beceri kazandırmak amacıyla 
tercih edilebilir.

	• Tiles Hop: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyunda 
hareket fare ya da ekranda parmağın sağa sola yönlenmesi ile gerçekleşmekte-
dir. Burada amaç topun platformda yer alan fayanslara gelmesini sağlamaktır. 
Platformda yer alan fayansların arası çok yakın ya da uzak olduğu durumlar 
bulunmaktadır. Oyuncu oyunda bunları dikkate alarak topun hızlı ya da yavaş 
hareketinde fayanslara gelmesini sağlayacaktır. Topun zıpladığı fayanslarda 
yıldızlar da bulunduğundan üç yıldız toplamak gerekmektedir. Ayrıca zıplama 
sayısına göre puan alınmaktadır.

	• Magic Tiles: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun 
müzik sevenler için idealdir. Oyun yüksek kalite piyano şarkıları ve eğlenceli 
bir oynanış şekli sunmaktadır. Ayrıca gitar, bateri ve piyano gibi farklı ens-
trümanları birleştiren bir oyundur. Tüm bu yönlerine rağmen oyunu oynamak 
için piyano bilmeye gerek bulunmamaktadır. Oyunda sırayla yer alan renkli 
kutucuklara basarak piyona tuşlarına basmadan ses çıkarmak mümkündür. 
Oyun sürecinde amaç doğru zaman ve süre uzunluğunda kutuya basmaktır. 
Oyun eğlenceli biçimde istenilen parçayı çalmayı sağlamaktadır.

	• Truck Simulator: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. 
Araç ve taşıma simülasyonunu temel alan bir oyundur. Oyunda tekil ya da 
çok oyunculu olarak verilen taşıma görevlerini başından sonuna kadar yerine 
getirmeyi temel alan bir araç simülasyonu bulunmaktadır. Farklı ve karışık 
yükleme işlemlerini gerçekleştirmek ve kargoları müşterilere ulaştırmak için 
birbirinden farklı aracın direksiyonuna geçerek görevi yerine getirmeniz bek-
lenmektedir.

	• Candy Crush: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. 
Candy Crush Saga, tahtada yer alan pek çok sayıdaki ve renkteki şekerden 
aynı renge sahip en az 3 şekerden oluşan bir sıra veya sütunu oluşturabilmek 
için oyun tahtası üzerinde bitişik iki şekerin yerini değiştirmeye dayanan bir 
“üçlü eşleştirme” oyunudur. Oyunda eşleşen şekerler tahtadan çıkarılır ve 
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üstlerindeki şekerler boş alanlara düşer. Böylelikle üst taraftan gelen yeni 
şekerler tahtada görünebilir. Bu şekilde doldurulan boşluklarla birlikte, üst 
taraftan gelen şekerler ile yeni bir şeker seti oluşabilmektedir. Oyuncu bu 
eşleşmeler için puan toplar ve zincir halinde eşleşen şekerler için daha fazla 
puan ve özellikli şeker kazanır. Örneğin, dört ya da daha fazla şekerle eş-
leşmeler oluştuğunda bir satırın, sütunun veya tahtanın diğer bölümünün te-
mizlenebileceği özel bir şeker ortaya çıkmaktadır. Oyun içinde buna benzer 
birçok özellik bulunmaktadır. Oyun, sırayla tamamlanması gereken birçok 
seviyeden oluşmaktadır. Oyuncu seviyenin hedefine ulaşırsa, puanına göre 
bir ila üç yıldız arasında derece verilir ve bir sonraki seviyeye geçebilir. 
Aksi takdirde, oyunda bir hak kaybetmekte ve tekrar denemesi gerekmek-
tedir. Oyuncunun kullanabileceği hak kalmadığında, aynı bölümü bir daha 
oynaması için belirli bir süre beklemesi istenmektedir. Oyuncular beklemek 
istemediği takdirde çevrimiçi satın alma yoluna giderek oyunu sürdürebil-
mektedirler.

	• Fruit Ninja: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Ekrana 
gelen meyveleri dilimlemeyi amaçlayan bir oyundur. Oyunda meyvelerin dı-
şında bombalar gelmektedir. Bunların dilimlenmemesi gerekmektedir. Oyun-
da üç farklı mod bulunmaktadır. Fruit Ninja oyununda klasik modda ne kadar 
uzun süre kalabileceğinizi ortaya koyduğunuz oyun şekli temel alınır. Arcade 
modda ise rekor kırma temel alınırken, zen modda meyve dilimleme beceri-
lerinizin antrenmanını yapabilirsiniz. Farklı bıçak yelpazesi ile ekrana gelen 
meyveleri keserek artan hızda beceriye dayalı bir oyundur.

	• Angry Birds: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyunda 
farklı dünyaları keşfederek yavru kuşları toplama temel amacı oluşturmakta-
dır. Oyunun amacı yavru kuşları domuzlardan kurtarmaya yardım etmek için 
seviyeleri geçme ve sevimli yavru kuşlardan oluşan sürüyü büyütmektir. Bu 
oyunda bir sapan vasıtası ile tahtaları kırarak ya da domuzlardan kuşları kur-
tararak devam etme söz konusudur. Süreçte hedefe nişan alma, ivme ve atış 
konusunda bilgi kazanma söz konusudur.

	• PacMan: Bu oyun da 3 yaş ve üzeri için uygun olan bir oyundur. Pa-
c-Man’de oyuncu, sarı diskleri bitirebilmek için labirentte hareket etmek-
tedir. Oyunda amaç bu diskleri toplarken canavar ve hayaletlere yakalan-
mamaktır. Bir aşamanın tamamlanması için o aşamadaki diskleri toplan-
masıdır. Ayrıca oyuncu aşama içerisinde yer alan meyveleri topladığında 
ekstra puanlar kazanmaktadır. Labirentlerdeki büyük sarı diskler oyuncu 
tarafından yutulduğunda hayalet ve canavarlar belli bir süre için yenilebi-
lir hale gelmektedir.
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1.7.3.	 6+	Yaş

Bilişsel gelişimin üçüncü aşaması somut işlemlerdir (Concrete operations stage). Bu 
dönem yaklaşık olarak 7-11 yaşlar arasındadır. Bu aşamada çocuk sembolleri temsili 
olarak kullanmakla kalmaz, aynı zamanda bu sembolleri mantıksal olarak manipüle 
edebilir. Ancak bu noktada yine de bu işlemleri somut durumlar bağlamında gerçek-
leştirir. Bu aşama kendi içinde yaşa bağlı olarak ilerleme gösterir. Yedi yaşına kadar 
çoğu çocuk sayı, uzunluk ve sıvı hacmini koruma yeteneğini geliştirir. Korunum, 
bir miktarın görünümdeki değişikliklere rağmen aynı kaldığı bilgisini kazanmasıdır. 
İşlem öncesi dönemdeki bir çocuğa, yan yana koyduğunuz bilyelerin aralarını açtı-
ğınızda aralarındaki açıklığa odaklanacak ve öncekinden daha çok olduğunu zan-
nedecektir ya da birbirine paralel yerleştirilmiş iki adet aynı uzunluktaki çubuğun 
birini ileri doğru ittiğinizde, onun diğerinden daha uzun olduğunu düşünmesine yol 
açacaksınız. Ancak somut işlemler döneminde çocuk yapılan değişikliklere rağmen 
miktarın ve uzunluğun değişmediği bilgisini kazanacaktır. Bir bardaktaki suyun yük-
sekliğine bakarak daha geniş bardağa döküldüğünde yüksekliğin azalmasına rağmen 
suyun miktarının aynı olduğunu söyleyecektir.

Yedi veya sekiz yaşlarında çocuklar madde korunumunu kazanırlar. Bir miktar plas-
tik ile yapılmış topun şeklinin, uzun ince bir sosis haline getirilmesinin miktarında 
değişiklik yaratmayacağını bilirler. Hatta plastiğin tekrar eski haline getirildiğinde 
miktarında bir değişme olmadığını ve tersine çevrilebilirlik özelliğini kavrarlar.

Dokuz on yaşında alan korunumunu kazanan çocuklar, beyaz bir zemin üzerine bir 
arada yerleştirilen siyah parçaların yerleri değiştirilse bile kapladıkları alanın aynı 
olduğunu bilirler. Ayrıca bu dönemde çocuklar sınıflandırmayı ve sıralamayı öğrenir. 
Bu dönemde çocuk artık, bir kümenin başka bir kümeyi içerebileceği fikrini edin-
meye başlamıştır. Sıralama, işleri düzene koymaktır. İşlem öncesi dönemde çocuklar 
nesneleri, boyutuna göre sıraya koymaya başlayabilir, ancak yanlış da yapabilirler. 
Bu dönemde çocukların bu görevlerle ilgili hiçbir sorunu kalmamıştır.

Piaget, birbirini izleyen bu üç bilişsel gelişim döneminde çocukların oynadıkları 
oyunları da; sembolik, alıştırma ve kurallı oyun olarak tanımlayarak yaşamın ilk 
yıllarında oynanan oyunun anahatlarını belirtmiştir Alıştırma oyunu duyu motor dö-
nemde ortaya çıkan ilk oyundur. Piaget alıştırma oyununu çocuğun kazandığı tüm 
sallama, vurma, atma, döndürme gibi duyu-motor şemaları ile şekillenmektedir. Bu 
oyunlar tekrarlama ve düzen içerir, kural içermez, çocuk sadece bunu gerçekleştir-
mek uğruna daha önce edindiği bir davranışı gerçekleştirir. Örneğin telefonun ekra-
nını tekrar tekrar kaydırarak, ekrandaki uygulamaya tıklayarak eylemi gerçekleştir-
mekten zevk alır ve bilişsel olarak yoğun konsantrasyon eyleme ilginin ve dikkatin 
devam etmesini sağlar.
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Piaget alıştırma oyunlarının yaşla birlikte sıklığının azaldığını bunun nedeninin de 
yeni kazanımların yaşla birlikte sıklığının azalması olduğunu belirtmiştir. Buna ila-
veten bebeklik döneminden sonra görülen oyunların çoğunlukla çocuğun yeni nes-
nelerle karşılaşması veya yeni beceriler geliştirmesi ile ilgili olduğunu vurgulamıştır 
(De Lisi, 2015).

Alıştırma oyunu bir kişinin hayatı boyunca büyük bir zevk, gelişme ve öğrenme 
kaynağı olmaya devam etmektedir. Alıştırma oyunu baskın olarak ilk 18 ayda görül-
mesine rağmen yaşam boyu ortaya çıkmaktadır. Çocuklar, ergenler ve hatta yetişkin-
ler, sembolik oyunlar ve kurallarla oyun oynama kapasitesinden sonra bile alıştırma 
oyunları oynamaktadır. Bu durum dijital oyunların 18 aya kadar inmesine ve yaşam 
boyu oynanmasına neden olmaktadır.

6+ yaş kategorisinde yer alan oyunlarda çok az seviyede şiddet eylemine rastlana-
bilir. Bu oyunlardaki şiddetin sonucu kesinlikle gösterilmez (duman bulutu ardında-
dır ya da görünmez). Cinsellik ve küfür kesinlikle barındırmaz. Uygulama içi satın 
almalar yoktur. Korkutucu ses ve görsel barındırmaz sadece oyunda rakip olanlar/
rekabet ettiğimiz karakterler vardır, onların da korkutucu özellikleri düşük seviyede-
dir. Bu oyunlar artık okuma gerektirir.

Bu yaş için önerilebilecek oyunlar aşağıda yer almaktadır:
	• Kafa Topu: Bu oyun 6 yaş üzeri çocuklar için uygun olan bir oyundur. Oyun, 

bir futbol sahası içerisinde yer alan karşılıklı iki oyuncunun birbirlerinin ka-
lesine gol atmaya çalıştığı bir spor oyunudur. Oyunun başlangıcında top orta 
sahaya bırakılmaktadır. Oyunun amacı rakibin kalesine galibiyeti getirecek 
sayıda gol atmaktır. Oyun içerisinde havadan ya da yerde olacak şekilde iki 
farklı topa vurma biçimi mevcuttur. Oynanışta ileri ve geri tuşlarının yanı sıra 
üst tuşu ile de top havaya doğru yönlendirilebilir. Oyun Türkçe sunucu yer 
almaktadır.

	• Basketball Arena: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Bu 
keyifli bir basketbol oyunudur. Basketball arena oyunu birebir basketbol 
müsabakaları yapmamıza olanak tanıyan bir oyundur. Oyunda ayrıca takım 
ve oyuncu gelişiminin yanında koçluk sistemi özelliği de bulunmaktadır. 
Bu yönüyle oyun sokak liginden başlayarak üst basketbol liglerine çıkmaya 
olanak tanıyan ve zorluk seviyesi artarak giden niteliktedir. Oyunda atış, 
bloklama ve manevra yapma olanakları bulunmaktadır. Oyunda dört oyun-
culu takım oluşturma özelliği bulunmakta, oyuncu ve takımın gelişimini 
destekleyen koçluk sistemi, istatistiklere göre takımın yönetimine olanak 
sağlayan bir yapı bulunmaktadır. Maç esnasında yorulma, oyuncu değişimi 
ve farklı güçler kullanma olanağı bulunmaktadır. Oyunun ödül mekaniz-
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masında günlük ve haftalık giriş ödüllerinin yanında ödüllü etkinliklerde 
bulunmaktadır.

	• Uno: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Bu oyun öncelikle 
kart oyunu olarak bilinmektedir. Ancak artık günümüzde çevrimiçi ortama 
aktarılarak dijital oyun statüsü kazanmıştır. Oyunda süreye karşı arkadaşla-
rınızla birlikte yarışma olanağı ile eğlenceli ve heyecanlı bir oyun özelliği 
taşımaktadır. Dijital oyun olarak UNO kart oyunundaki kurallara benzer nite-
likte oyun sunmanın yanında farklı ödüllere pekiştirme olanağı sağlamakta-
dır. Oyun strateji geliştirme ve problem çözme konusunda etkili bir oyundur.

	• Subway Surfers: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Farklı 
sınıflandırmalarda 9 yaş üstü için uygun görülse de 6 yaş üzerinde de oyna-
nabilmektedir. Subway Surfers, spor-aksiyon türü bir oyundur. Oyunda farklı 
ülkelere gidilebilir. Oyundaki amaç bekçi ve köpeğinden tren üzerindeyken 
kaçarak altınları toplamaktır. Hız, dikkat, konsantrasyon ve el-göz koordi-
nasyonuna dayalı, strateji geliştirmeye dayalıdır. Oyunda günlük ve haftalık 
görevler bulunmaktadır. Çeşitli harfler ve maddelerin toplandığı oyunda gün-
lük ya da haftalık ödüller bulunmaktadır. Burada dikkate alınması gereken 
önemli nokta bekçi ve köpeğin sürekli kaçılması gereken kötü bir şey olarak 
algılanabilir.

	• Ball Pool: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Ball Pool 
oyunu ücretsiz bir mobil bilardo oyundur. Oyunda teke tek, özel ve dokuz 
top oyunu bireysel olarak oynanabildiği gibi arkadaşlarla oynama özelliği de 
bulunmaktadır. Oyuna başlarken ilk atış yapılır ve ilk atışı yapan deliğe hangi 
topu sokarsa o top atışı yapanın deliğe sokması gereken topları belirlemekte-
dir. Oyun içerisinde mini oyunlar seçeneği bulunmaktadır. Bu mini oyunlarda 
ise sürpriz kutular, çevir kazan, kazı kazan oyunları mevcuttur çeşitli süre-
lerde haklar tanınmaktadır. Oyun içerisinde çevrimdışı egzersiz seçeneği de 
bulunmaktadır. Oyun içerisinde günlük görevler bulunmaktadır.

	• FIFA: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. FIFA bir oyun 
serisidir. İlk sürümünden günümüze kadar oyun konsollarında ve mobil plat-
formlarda oynanan çok tercih edilen bir futbol oyunudur. Oyunda pas ve şut 
düğmesine ilave olarak koşma ve çalım atmaya yarayan tuşlar bulunmaktadır. 
Oyuncunun ve rakibin durumuna göre bu tuşlarla oyuncu idare edilebilmekte 
ve top rakipteyse topu kapabilmek, kurtarışlar yapabilmektedir. Futbol kural-
larının tamamının geçerli olduğu oyunda faul yapılması durumunda müda-
halenin şiddetine göre oyuncu sarı ve kırmızı kartla cezalandırılabilmektedir. 
Ayrıca oyunda grafik seçeneklerindeki gelişim ile güncel ve popüler takım ve 
oyuncular gerçek hareketleri ile oyunda yer almaktadır.
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	• PES: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. PES ( Pro Evo Soc-
cer) heyecanlı bir futbol oyunları serisidir. Oyun bazı tuşları kullanarak futbol 
takımının yönetildiği bir oyundur. Oyunda pas ve şut düğmesine ilave olarak 
koşma ve çalım atmaya yarayan tuşlar bulunmaktadır. Oyuncunun ve rakibin 
durumuna göre bu tuşlarla oyuncu idare edilebilmekte ve top rakipteyse topu 
kapabilmek, kurtarışlar yapabilmektedir. Futbol kurallarının tamamının ge-
çerli olduğu oyunda faul yapılması durumunda müdahalenin şiddetine göre 
oyuncu sarı ve kırmızı kartla cezalandırılabilmektedir.

	• NBA: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. NBA, bir seri 
oyunudur. Bu oyunda basketbol temelli bir spor oyunudur. Oyunun amacı, 
basketboldur. Ancak basketbolda en popüler olanı NBA ligini temel almakta-
dır. Oyunda bazı tuşlar kullanılarak oyuncu ve oyunu kontrol etmeye dayalı 
bir oyundur. Oyunda pas ve şut düğmesine ilave olarak koşma ve çalım at-
maya yarayan tuşlar bulunmaktadır. Oyuncunun ve rakibin durumuna göre 
bu tuşlarla oyuncu idare edilebilmekte ve top rakipteyse topu kapabilmek, 
kurtarışlar yapabilmektedir. Basketbol kurallarının tamamının geçerli olduğu 
bir oyundur.

1.7.4. 9+ 

Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinin içinde 7-11 yaş somut işlemler döneminde gö-
rülen bir eksiklik ise 7 yaşındaki bir çocuk ile 9-10 yaşındaki bir çocuğun günümüz ko-
şullarında ve özellikle oynadığı oyunlarda artık farklı özellikler taşımaya başlamasıdır. 
Bu nedenle 9+ yaş ayrı bir kategori olarak alınmalıdır. 6 yaşındaki çocukların yeni yeni 
okuma yazma öğrenmeye başlamasıyla ve süreçte kendini oyunlarla geliştirdikten son-
ra oynadığı oyun türlerinin ve çeşitlerinin çocuğun ilgisine göre değişmesi söz konusu 
olmakla birlikte, 6 yaşından sonra 12 yaş kategorisi olması makul değildir. Dolayısıyla 
ülkemizdeki çocukların da okullardaki seviyeleri ve kademeleri baz alındığında 9 yaş 
için ayrı bir kategori olması söz konusu olmalıdır. 9+ yaş kategorisi Apple Store’un 
dışında hiç bir derecelendirme sisteminde yer almamaktadır, bu anlamda büyük bir 
eksiklik olduğu düşünülmektedir. Bakıldığında 9 yaşındaki çocuk ile 12 yaşındaki ço-
cukların oynadıkları oyunlar çok farklılaşmaktadır.

9+ olarak derecelendirilen oyunlar, genellikle fantastik karakterlere yönelik gerçek-
çi olmayan şiddet içerebilir. İnsan karakterlere yönelik şiddet gerçekçi ve detaylı 
değildir, sadece ima edilebilir. Örneğin, arabaların bir kişiye çarpması gösterilmez. 
Bu oyunlar, küçük çocuklar için ürkütücü veya ürkütücü olabilecek sesler de dahil 
olmak üzere öğeler içerebilir. Bu oyunlar, oyun içi satın alımları da içerebilir.
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Bu anlamda en düşük yaş başlangıcı 9 olan oyunlara örnekler aşağıda yer almaktadır:
	• Plants vs. Zombies: Bu oyun 9 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun 

bahçeyi ele geçirmeyi amaçlayan zombilerle baş etmeye dayalı bir oyundur. 
Oyunda farklı bitkileri kullanarak zombilerle baş etmeye çalışılırken eğlence, 
doğru parçaların bir araya getirilmesi ve stratejinin ön planda olması oyu-
nu önemli hale getirmektedir. Oyunda her geçen bölümde zorlaşarak çıkan 
zombilere karşı farklı özelliklere sahip bitkiler kullanılarak baş edilmektedir. 
Oyunda dikkat edilmesi gereken nokta zombilerden dolayı korku unsurunun 
ön planda olmasıdır.

	• Among us: Bu oyun da 9 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun uzay 
teması kapsamında crewmate takımı ve impostorlar bulunmaktadır. Oyunda 
crewmates harita üzerindeki görevleri gerçekleştirmeleri ve impostorları bul-
maları yoluyla oyunu kazanırken impostorlar haritada verilen görevleri boz-
mayı amaçlamaktadır. Oyunda süreye karşı yarışmada söz konusudur. Oyun-
da hayalet ve zarar verme olduğu için korku ve kötülük temalarının olduğu ve 
bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanabilir.

	• Clash Royale: Bu oyun da 9 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur.  Clash 
Royale ücretsiz strateji tabanlı kart oyundur. Oyunda farklı sandıklar vardır. 
Bu sandıklardan elde edilen kartlar kullanılıp savaş yapılabilmektedir. Oyun-
da en fazla 50 kişilik klanlar da bulunabilir. Oyunda ender, efsanevi, destansı 
ve sıradan olmak üzere 4 çeşit kart vardır. Oyunda amaç daha çok kule yık-
maktır. Kral kulesini yıkan taraf oyunu direkt kazanır. Toplam oyun süresi 3 
dakikadır. 

	• PK XD: Bu oyun da 6 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun avatar 
oluşturma, ev inşa etme ve evcil hayvan edinebileceğiniz bir oyundur. Bu 
oyunda her seviyede görünümünüz, eviniz ve hayvanınızı geliştirebilirsiniz. 
Bunları geliştirirken mini oyunlar oynanarak süreçler gerçekleştirilmektedir. 
Oyunun temelinde yaratıcılık bulunmaktadır. Hayal ve yaratıcılığın ön planda 
olduğu oyunda gerçek ve sanal arasındaki farkın algılanması problem olabi-
lecektir.

	• Clash of Clans: Bu oyun da 9 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Bu 
oyunda oyuncuların kendi ordularını inşa edebilir. Oyun diğer oyuncuların 
orduları ile savaşmayı temel alan bir strateji oyunudur. Oyunda bağımsız ve 
birlikte savaşlar gerçekleşmektedir. Oyunda öncelikli hedef kendi köylerini 
kurmaktır. Kurulan bina, kışla, vb. bileşenler ile seviye artıran oyuncu, ye-
teneklerini artırabilir. Oyunda, saldırı ve savunma stratejilerinin kullanımı 
oldukça önemlidir. Savaş ve şiddet oyunda dikkat edilmesi gereken önemli 
problemlerdendir.
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	• Brawl Stars: Bu oyun da 9 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Brawl Stars, 
çok oyunculu strateji oyunudur. Oyunda kullanıcılar hareket etme ve saldırma 
eylemlerinde bulunmaktadırlar. Farklı modların olduğu oyunda rakip takım 
ve oyunları yenmek temel amaçtır. Oyundaki farklı modlar yapılacak farklı 
işleri ve görevleri ele almaktadır. Oyun ödüller ve hız sayesinde ilgiyi odak-
lamayı başarmaktadır. Rekabet ve strateji oyundaki temel becerilerdir. Nişan 
alma ve ateş etmenin olduğu oyunda dikkat edilmesi gereken öge şiddet ve 
öldürme söz konusu olmasıdır.

1.7.5.	 12+	Yaş

Soyut işlemler dönemi (Formal operations stage) bilişsel gelişimin 11 ya da 12 
yaşında başlayan ve ucu açık olan son aşamasıdır. Çünkü Piaget ilk üç aşamanın 
bütün çocuklar için geçerli olduğunu ancak bu son aşamanın bilişsel işlemlerinin 
ne zaman kazanılacağının kesin olmadığını belirtmektedir. Çocuklar somut işlem-
ler döneminde mantıksal düşünme biçimlerini somut olmayan soyut durumlara 
uygulamakta zorlanır. Ortalama 12 yaşından sonra soyut işlemler dönemine geçi-
lir. Çocuk, yetişkin tarzı düşünmede giderek daha yetkin hale gelir. Bu, mantık-
sal işlemleri somuttan çok soyutta kullanmayı içerir. Buna genellikle varsayımsal 
düşünme denir. Soyut işlemler dönemi bir problemin dikkatli ve sistematik bir 
şekilde araştırıldığı dönemdir. On altı yaşındaki bir gence ucunda iki farklı ağır-
lığın kısa ve uzun iple bağlanmış bulunduğu kısa ve uzun 4 sarkacın hızlı veya 
yavaş sallamanın kurallarını söylemesini istediğinizde alacağınız yanıt; “hem ipin 
uzunluğu hem de sarkacın ağırlığı fark yaratır, “ya bu ya da bu”, “eğer buysa, o za-
man bu olur” “bu olduğunda, bu olmaz” şeklindeki düşünme biçimlerini içerebilir. 
Soyut işlemler dönemi herkesin gerçekten ulaştığı bir bilişsel işlemlerin yapılabil-
diği aşama olamayabilir. Soyut akıl yürütme evrensel değildir. Bu dönem birlikte 
oyunların ön plana çıktığı ve işbirlikli ya da grup yarışmalarının bulunduğu oyun-
ların ön plana çıktığı vurgulanabilir. Bu aşama ve daha öncesinde şiddet, silah, uy-
gunsuz ifadelerin yer aldığı oyunların kesinlikle uygun olmadığı vurgulanmalıdır. 
Ayrıca fiziksel ve bilişsel gelişimi olumsuz etkileyen oyunların da döneme uygun 
olmadığı unutulmamalıdır. Bu aşamada ergenliğe geçişin olduğu unutulmamalı ve 
çocukların özellikle cinsel içerik açısından uygun olmayan içeriklere maruz bıra-
kılmaması gerektiği de göz ardı edilmemelidir.

12+ olarak derecelendirilen bu oyunlar, fantastik karakterlere yönelik daha ayrıntılı 
ve gerçekçi görünen şiddet içerebilir. Ancak, insan karakterlere yönelik herhangi bir 
şiddet gerçekçi değildir veya doğası gereği önemsizdir. Tehlikede olduğunu hisseden 
bir karakter gibi orta dereceli korku sahneleri içerebilir. Bunun yanı sıra yaralan-
ma veya ceset görüntüsü gibi rahatsız edici görüntüler de içerisinde yer alabilir. Bu 
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oyunların içinde hafif derecede küfür biçimleri mevcut olabilir. Seks gösterilmeye-
bilir, ancak cinsel imalar olabilir ve cinsel aktivite ima edilebilir (örneğin, bir çiftin 
yatağa girmesi gibi). Müzik videolarından tanıdık olan müstehcen poz ve dans türle-
rine de izin verilebilir, ancak cinsel içerikli olmayacak çıplaklık yer alabilmektedir. 
Bu oyunlarda, oyun içi satın alımları da içerebilir.

Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerine uygun olarak geliştirilen 12 ve üstü yaşındaki 
çocukların oynayabileceği oyunlar ise aşağıda sıralanmaktadır:

	• Fortnite: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Fortnite bir ada-
da hayatta kalan son kişi olmaya çalışılan bir oyundur. Tek başına ya da bir 
grupla oynanan bir oyundur. Oyun içerisinde ahşap, taş ve metalden yapılar 
oluşturmak mümkündür. Oyunda farklı modlar ve oyun türleri bulunmaktadır. 
Oyundaki genel amacı rastgele açılan haritalarda kaynak toplama, yapı inşa 
etme ve düşmanları karşı koymaktır. Bu oyun temelde bir strateji oyunudur. 
Oyuncu kendi karakterinin ölmemesini sağlayarak daha fazla kişiyi öldürme-
ye çalışmaktadır. Bu yönüyle oyunda şiddet ve öldürme noktalarında olumsuz 
ögeler bulunmaktadır.

	• SimCity: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Simcity bir stra-
teji oyunudur. Oyunda amaç en baştan bir şehir oluşturup geliştirmek ve bir 
şehirde bulunması gereken tüm bileşenlerin oluşturulmasına dayalı bir oyun-
dur. Oyunda şehrin yönetimi ve planlanmasında iflastan kara geçme bağla-
mında tüm bağlamlar yansıtılan bir simülasyondur. Bir şehirde bulunması ge-
reken tüm yapı ve bileşenlerin dikkate alınması gereken strateji ve planlanma 
açısından önemli bir oyundur.

	• LOL: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. LOL rekabete da-
yalı bir strateji oyunudur. Oyunda beşer kişilik iki grubun birbirlerinin sahip 
oldukları yerleri yok etmelerine dayanan takım çalışması ve işbirliğinin ön 
planda olduğu bir oyundur. Oyunun temelinde rekabet, takım çalışması ve ha-
reketlilik bulunmaktadır. Oyundaki genel amaç beşer kişilik iki gruptan farklı 
grupların birbirlerinin üç koridordan oluşan bir harita üzerindeki merkezlerini 
yıkmasıdır.

	• WoW: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. WoW çevrimiçi çok 
oyunculu rol oynama oyunudur. Oyun bir evrenin gezegeninde gerçekleşir. 
Oyunda her oyuncunun bir karakteri bulunmaktadır. Oyunda farklı karakter-
ler bulunurken insan en çok tercih edilenlerden biridir. Her oyuncunun amacı 
karakterini geliştirmek ve güçlendirmektir. Oluşturduğu karakterle oyuncu-
nun gezegendeki görevleri tamamlayıp canavarları yok edip ya da oyuncular-
la savaşarak seviye artırmaktadır. Oyun içinde pek çok nesne bulunmakta ve 
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bunlar karakteri geliştirmek için kullanılmaktadır. Strateji geliştirme becerisi 
kazandırma bakımından etkili olan oyunda şiddet ve ölüm önemli problemler 
olarak görünmektedir.

	• NFS: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. NFS yarış temelli bir 
oyundur. Bu oyunda bir araba seçilerek farklı pistlerde yarış yaparak kazan-
ma temel amaçtır. Oyunda arabanın tüm bileşen ve özelliklerini kişiselleştirme 
olanağı bulunmaktadır. Oyunda zaman içerisinde zorluk düzeyi ve pist zorluk 
düzeyleri artmaktadır. Oyun içerisinde cinsellik öğeleri sıklıkla yer almaktadır.

	• Age of Empires: Bu oyun 12 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Bu oyun-
da bir strateji oyunudur. Tarihi gelişmelerin temel alındığı oyunda amaç taş 
devrinden demir çağına kadar ilerlemektir. Bu ilerleyiş esnasında ordu oluş-
turup düşmanları yenmek görevi oluşturmaktadır. İçinde bulunulan çağda 
kaynak toplamak ve görev paylaşımı temel rollerdendir. Oyuncunun asker, 
çalışan ve vatandaş olmak üzere farklı rollerde insanları bulunmaktadır. Her 
rol farklı bir görevi yerine getirmektedir. Oyundaki teknoloji ve binalar geliş-
tirmek esas alınmaktadır. Strateji becerisi kazanmanın mümkün olduğu oyun-
da savaş ve şiddet ögeleri dikkat edilmesi gereken noktalardır.

1.7.6. 15+

Piaget’in kuramı bu aşamadan sonra (11 yaş ve üzeri için) yaş sınıflaması yapmasa 
da gelişim dönemleri ele alındığında özellikle ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri 
ve yetişkinlerin ayrı ele alınabileceği aşikardır. Bu yönüyle önerilen derecelendirme 
sisteminde okul öncesi için 3+, ilkokul başlangıcı için 6+, ilkokul sonu ortaokul baş-
langıcı için 9+ önerilmiş ve ortaokul sonu için 12+, sonrasında lise için de 15+ yaş 
önerilmektedir. Son olarak sadece yetişkinlerin oynayabileceği 18+ yaş aralığının 
da eklenmesi uygun görülmektedir. 15+ yaş etiketinde bir önceki etikete benzer ola-
rak şiddet, silah, uygunsuz ifadelerin yer aldığı oyunların kesinlikle uygun olmadığı 
vurgulanmalıdır. Ayrıca fiziksel ve bilişsel gelişimi olumsuz etkileyen oyunların da 
döneme uygun olmadığı unutulmamalıdır. Burada 15+ yaş aralığında önceki dönem-
den farklı olarak daha grup tabanlı ve uzun süreli oynama eğilimi görülerek süreç 
yürütülmelidir. 

15+ olarak derecelendirilen bu oyunlar, kan görüntüsü de dahil olmak üzere insan 
karakterlere karşı daha gerçekçi ve uzun süreli şiddet içerebilir. İşkence, acı ve yara-
lama gibi şiddet biçimlerine (eğer gerçekçi olmayan karakterlere karşı değilse) izin 
verilmez. Bu oyunlarda işlenen suçların olumsuz bir sonucu yoktur. Ayrıca yoğun 
ve sürekli korku sekansları veya kanlı görüntüler olabilir. En kaba cinsel küfürler de 
dahil olmak üzere kötü bir dil yer alabilir. Cinsel organ görülmese de cinsel aktivite 
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yer alabilir. Erotik çıplaklık tasvirleri olabilir. Tütün ve alkolün belirgin kullanımının 
yanı sıra yasadışı uyuşturucu kullanımının tasvirleri olabilir. Bu oyunlar ayrıca oyun 
içi satın alımlar içerebilir. 

15 yaş üzerindeki bireylerin oynayabileceği oyunların en düşük yaş başlangıcı 15 
olan oyunlara örnek vermek gerekirse:

	• Sniper 3D: Bu oyun 15 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. 3 boyutlu 
daraltılmış bir ortamda nişan alma oyunudur. Oyun suçluların yok edilmesi 
üzerine kuruludur. Keskin nişancı rolü üstlenen oyuncu oyundaki tüm suçlu-
ları, zombi ve yaratıkları yok etme amacındadır. Oyun her seviyede zorlaşa-
rak devam etmektedir. Oyunda, silah, şiddet ve ölüm gibi unsurlar tehlikeli 
niteliktedir.

	• Valorant: Bu oyun 15 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. 5’li gruplar 
tarafından oynanan yine nişan almaya dayalı bir oyundur. Oyuncu 16 farklı 
ajandan oluşan kontrol uzmanı, düellocu, gözcü ve öncü nitelikte olabilmekte 
oyuncu isterse saldıran isterse kaçan takımda yer alabilir. Seçilen karakterin 
yetenek ve silahlarına göre farklı atış teknikleri geliştirilebilmektedir. Oyun-
daki farklı modlar bulunmakta ve farklı modlara göre seviye ve yapı değiş-
mektedir. Oyun her seviyede zorlaşarak devam etmektedir. Oyunda, silah, 
şiddet ve ölüm gibi unsurlar tehlikeli niteliktedir.

	• Zula: Bu oyun 15 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Çok oyunculu nişan 
almaya dayalı bir oyundur. Oyuncu 16 karakterin farklı hikayelerinde süreci 
yürütmektedir. Asker ve istihbaratçıların oluşan grubun gladyo oluşumunu yen-
meye çalışmaktadır. Oyun Türk menşeili bir oyun olarak dünya çapında oynan-
maktadır. Oyunda, silah, şiddet ve ölüm gibi unsurlar tehlikeli niteliktedir.

	• PUBG: Bu oyun 15 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Çok oyunculu bir 
oyundur. Oyunda bir uçağın içinden bir adaya atlayarak başlamaktadır. Oyun-
da amaç adada buldukları silahlarla diğer oyuncuları yok etmek ve en son 
kendilerinin kalmasını sağlamaktır. Oyunda ada haritası üzerindeki güvenli 
alanlar azalarak oyunun zorluk seviyesi artmaktadır. Oyun bireysel ya da ta-
kım halinde oynanabilir. Oyunda, silah, şiddet ve ölüm gibi unsurlar tehlikeli 
niteliktedir.

1.7.7. 18+

18+ olarak derecelendirilen bu oyunlar çok olumsuz içerik içerebilir ve yalnızca 
yetişkinler için uygundur. Bu oyunlar, işkence ve insan karakterlere şiddetli acı ver-
me ve yaralanma içerebilir. Ayrıca çocuklar da dahil olmak üzere savunmasız veya 
savunmasız insan karakterlere yönelik şiddeti içerebilir. Cinsel şiddet ve cinsel teh-
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ditler de olabilir. Oyun boyunca çok güçlü ve kaba bir dil olabilir. Cinsel organlar-
la ilgili güçlü cinsel aktivite tasvirleri olabilir. Bu oyunlarda kumarın öğretilmesi 
ve normalleştirilmesi ve yasadışı uyuşturucu kullanımının teşvik edilmesinin yanı 
sıra suç tekniklerinin ayrıntılı açıklamalarını da içerebilir. Bu oyunlar, oyun içi satın 
alımları da içerebilir.

18 yaş üzerindeki bireylerin oynayabileceği oyunların en düşük yaş başlangıcı 18 
olan oyunlara örnek vermek gerekirse:

	• GTA: Bu oyun 18 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyunun ismi büyük 
otomobil hırsızlığıdır. Şehir haritalarının olduğu farklı karakter ve hikayeler-
den oluşan yapıdadır. Oyunun temel unsuru oyuncuya serbestlik vermesidir. 
Oyun bir seri halindedir ve serinin her bir oyununda farklılıklar bulunmak-
tadır. Gelişim ve değişim oyundaki serinin en önemli özelliğidir. Oyuncu 
oyunda görevler yerine getirdiği aksiyona dayalı bir macera oyununda araba 
sürme, yarışma ve rol yapma söz konusudur. Suç dünyası ve şiddet içerikli 
teması dikkat edilmesi gereken noktasıdır.

	• Call of Duty: Bu oyun 18 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun ikinci 
dünya savaşını konu edinmektedir. Nişan alma temalı bir oyundur. Bu oyunda 
seri olarak gelişmiştir. Savaş ortamında gerçek savaşlarda yaşananlara benzer 
deneyimler söz konusudur. Farklı karakterler ve roller üstlenilebilmektedir. 
Tek ya da çok oyunculu biçimde oynanabilmektedir. Oyunda, silah, şiddet ve 
ölüm gibi unsurlar tehlikeli niteliktedir.

	• Counter Strike: Bu oyun 18 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Nişan 
alma temalı aksiyona dayalı bir oyundur. Oyun seri halindedir. Oyun terörist 
ve anti terörist olmak üzere iki takım halinde devreler şeklinde oynanmakta-
dır. Her bir devrede daha öncekinden elde edilen puan ve paralara göre silah 
alınabilmektedir. Karşı takımın tüm oyuncuları öldürüldüğünde ya da görev 
tamamlandığında tur biter ve yeni tura geçilir. Ölmeyen oyuncunun sahip ol-
duğu bileşenler sonraki turda da yanında olur. Farklı modlar ve farklı görevler 
söz konusudur. Oyunda, silah, şiddet ve ölüm gibi unsurlar tehlikeli nitelik-
tedir.

	• Uncharted: Bu oyun 18 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Aksiyon ve 
macera içeren bir seri oyunudur. Oyunun temel amacı hazine avcısı olarak 
dünyayı dolaşan bir macera ele alınmaktadır.

	• Battlefield: Bu oyun 18 yaş üzeri için uygun olan bir oyundur. Oyun nişan-
cı türü aksiyon oyunudur. Oyun seri olarak geliştirilmiştir. Temelinde savaş 
oyunudur ancak oyunda oyuncular silahlarla birlikte savaş araçlarını da kul-
lanabilmektedir.
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1.7.8.	 ?!	:	Ebeveyn	Denetimi	Gerekli

Bu bölümde sunulan Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerine göre oyunların derece-
lendirmesine ek olarak, son zamanlarda herkesin kendi oyunlarını tasarlayabildiği 
ya da kendi içeriklerini üretebildiği oyunlar ve platformlar da ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin YouTube, Instagram ya da Facebook gibi uygulamalara bakıldığında içeri-
sinde 10 yaşa uygun içerikler de bulunmaktadır, ancak 18 yaş ve üstü içerikler de bu 
platformların içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle, bu tarz oyun ve uygulamaların 
derecelendirilmesinin de bu durum göz önünde bulundurularak yapılması gerekmek-
tedir. Bunun için “?!” işaretlemesiyle ebeveynler uyarılabilir ve içeriğin farklı yaş 
düzeylerine hitap ettiği konusunda bilgilendirme yapılabilir. 

Bu derecelendirmeye ait olabilecek oyunlar aşağıda örneklendirilmiştir:

Roblox: Bu oyun tam anlamıyla ?! kategorisine uygun olan bir oyundur. Roblox 
oyununda genel olarak bir amaç yerine farklı oyunların içerisinde farklı amaçlar 
bulunmaktadır. Bu yönüyle farklı oyunlardan oluşan bir oyun platformu özelliği ta-
şımaktadır. Bu oyunda kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldığından oyun hangi 
araçtan açılırsa açılsın kaldığı yerden devam edebilmektedir. Platformda hazır oyun-
lar oynanabildiği gibi kişi tarafından oyunda oluşturulabilmektedir ve çok farklı 
amaçlar içeren farklı oyunlarda farklı görevler yer almaktadır. Oyunda ana karakter 
zaman içerisinde değiştirilebilmekte ve yeni tasarımlar ile karakter üzerinde değişik-
likler yapılabilmektedir. Oyunların içerisinde gerçek kişiler ya da sanal oyuncularla 
oyun oynama olanağı bulunmaktadır. Oyunda oyuncular arası sohbet ortamı bulun-
ması sosyalleşmeyi ve işbirliğini geliştirme amacıyla kullanılabildiği gibi tanımadığı 
kişilerle konuşma durumu da söz konusudur. Oyunun içerisinde 9 yaş için uygun 
olabilecek saklambaç oyunu da yer almaktadır. Öte yandan 12 yaş ve üzeri çocukla-
rın sadece oynayabileceği korku oyunları da bulunmaktadır.

Minecraft: Minecraft oyununun içinde iki farklı oynanış türü vardır. Biri “Yaratı-
cılık Modu (Creative Mode), diğeri ise “Hayatta Kalma Modu (Survival Mode)”. 
Oyuncular yaratıcılık modunda sadece istedikleri madenlerle istedikleri nesneleri 
serbest bir şekilde tasarlarlarken, hayatta kalma modunda ise ortamda bulunan diğer 
karakterlerle ve oyun karakterleriyle etkileşime geçerler. Yaratıcılık modu üç bo-
yutlu tasarlama ve düşünme becerilerini desteklerken ve 6 yaş üstü çocuklara hitap 
ederken, hayatta kalma modunda oyuncu diğer oyuncular ya da oyun karakterleri 
tarafından ölebilirler ve bu modun da yaş sınırı +9’dur. Dolayısıyla bu oyunu dere-
celendirmek de bu anlamda zorlaşmaktadır. Minecraft kelime anlamı olarak maden 
işlemeden gelmektedir. Minecraft blokları kullanarak kendinize bir dünya oluşturdu-
ğunuz bir oyundur. Bu oyunda farklı malzeme ve madenleri toplayıp bunları bir ara-
ya getirerek yeni malzemeler elde edilmesi söz konusudur. Çok basit grafiklerin pik-
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sel görüntü şeklinde yer aldığı çok farklı bir oyundur. Bu yönüyle diğer oyunlardan 
gerçeklik ve grafikler bağlamında ayrılmasına rağmen çok tercih edilen bir oyundur. 
Oyunda üretttiğiniz bütün malzemeler küpler halinde her yere yerleştirilmekte ve 
istenildiğinde kırılabilmektedir. Oyunun hayatta kalma modunda korku, şiddet ve öl-
dürmeye dayalı unsurların bulunması dikkat edilmesi gereken önemli noktadır. Oyu-
nun kendisi yaratıcılığı geliştirmeye dayalı etkili bir oyundur. Özellikle yaratıcılık 
modu bunun temelini oluşturur. Oyunda çevrimiçi iletişim bulunduğundan ailelerin 
bu konuda dikkatli olması gerekir.  

Tüm bu oyunlar seçilirken yaş grubunun özelliklerine göre süre verilmesine ve aile 
tarafından ya da bireysel olarak olumsuz yönlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

1.8.	Ek	Bilgilendirmeler

Oyunların yaşa göre sınıflanmasının yanında mutlaka içerik ve duygu ögelerinin 
de dikkate alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak mutlaka oyunların yaş sınır-
larından da öte PEGI sisteminde olduğu gibi oyunların içerikleriyle ilgili etiketler 
bulunması gerekmektedir. Bu etiketler aşağıdaki etiketler gibi olabilir:

	• Şiddet
	• Cinsellik
	• Küfür
	• Online oyun
	• Serbest Sohbet
	• Kumar/Şans

	• Uygulama içi satın alma
	• Ayrımcılık
	• Kan
	• Korku
	• Uyuşturucu
	• Savaş

Tüm sistemlerde sadece kötüyü uyarma amaçlı bilgilendirici etiketler bulunmakta an-
cak iyiyi yücelten etiketlendirmelere rastlamak pek mümkün olmamaktadır. Önerilen 
bu sistemde oyunların çocuklar için uygun olduğunu ve velilerin gönül rahatlığıyla 
bu oyunları çocuklarına oynatabileceklerini bilmelerini sağlayacak yeni etiketlere de 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede ebeveynler bu etiketlendirmeye sahip oyunları filt-
releyerek sadece bu oyunların çocukları tarafından oynanmasına olanak sağlanabilir. 
Bu etiketi tasarladığı oyunlarında barındırmasını isteyen oyun üreticileri de bu sayede 
motive edilebilir ve bu etiketi alabilmek için oyunlarına ek içerikler ekleyebilirler. Bu-
nun için de aşağıdaki etiketler önerilmektedir (etiketler çoğaltılabilir):

	• Eğitici/Öğretici
	• Beyin egzersizi
	• Ailece Oynanabilecek
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	• Stratejik
	• Bulmaca
	• Sanatı Sevdiren
	• Hareketi Teşvik Eden

Bunlara ek olarak da oyunun içerisinde ne gibi duygular sıklıkla yaşanıyor ve oyunu 
oynayan çocukların oyun esnasında en çok hangi duyguları yaşayacaklarını belirten 
semboller de eklenilmesi oyuncuları ve ebeveynleri yönlendirecektir.

	• Endişe/Korku/Kaygı/Panik/
Stres/Tedirginlik

	• Rekabet/Yarış
	• Takım/İşbirliği
	• Haz/Tatmin
	• Kazanma/Kaybetme
	• Yokluk/Bolluk
	• Aşağılanmış
	• Bencil
	• Cesur/Cesaret
	• Eğlence/Komik/
	• Ezik
	• Öfke/Sinir/Hırçın/Saldırgan
	• Ölü
	• Sağlıklı
	• Seksi
	• Üzgün
	• Vahşi

	• Özgür
	• Romantik
	• Suçlu/Katil/Düşman
	• Depresif/Karamsar
	• Edepsiz
	• Hayat Dolu/Umutlu/Huzurlu/

Mutlu
	• İsyankar
	• Masum
	• Savaşçı
	• Kuşkucu
	• Materyalist
	• Mahkum
	• Mantıklı/Akıllı/Zeki
	• Yalancı
	• Yaralı
	• Yardımsever
	• Yeteneksiz/Yetersiz

Oyunlara oyuncuların oyun esnasında hissettiği duygular tarafından bakılmış ça-
lışmalara neredeyse hiç rastlanılmamış olup bu yaklaşımın oyun esnasında oyunun 
oyunculara hissettirdiği duyguları anlamak ve bu duygular üzerinden oyunlara yak-
laşımın farklı bir bakış açısı olacağı düşünülmektedir. Bu sayede oyunu eline alan bir 
ebeveyn çocuğunun bu oyunda hissedeceği duyguların neler olduğunu görebilecek 
ve bu oyunu oynayıp oynamaması gerektiğini daha rahat anlayabilecektir. Oyun es-
nasında sürekli diğerleriyle rekabet etmesini sağlayan ve yarışmacı duyguları sürekli 
olarak hissetmesini istemeyen bir ebeveyn oyun seçerken içerisinde rekabet unsuru 
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olmayan oyunları tercih edebilir. Oyun türleri maalesef bu anlamda yetersiz kalmak-
tadır ve ebeveynlere destek olamamaktadır.

1.9.	Sonuçlar	ve	Öneriler

Bu çalışmada sonuç olarak farklı oyun dereceleme sistemleri olmasına rağmen bu 
sistemlerin bireylerin gelişim dönemlerini dikkate alacak biçimde sınıflanmadığı, 
ülkemizdeki kültürel ve değerleri dikkate alacak biçimde olmadığı görülmektedir. 
Bu yönüyle ülkemize özgü ve gelişim psikolojinin sınıflamalarını dikkate alan 
oyun dereceleme sisteminin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu sınıflamada 
3, 6, 9, 12, 15, 18 yaşın önemli sınıflama etiketi olduğu ve bu etiketlere uygun 
oyunların dikkat edilmesi gereken özelliklere göre ele alınması gerektiği ortaya 
çıkmıştır.

Ülkemize yönelik Türkçe bir sistem geliştirilmelidir. Sistemin yaşa, amaca, beceri-
ye ve farklı bileşenlere yönelik sınırlama ve sınıflamaya imkan tanıyan bir yazılım 
olması önerilebilir. Sistemdeki oyunları düzenli olarak inceleyen ve raporlayan bir 
uzman ekip grubu olması gerekir. Bu uzmanların düzenli olarak oyunları inceleyerek 
etiketleme, sınıflama ve bilgi verici yorumlar yapması gerekmektedir. Ayrıca sis-
temde üye olanların yorum yapıp puanlama yapabilecekleri bir sistematik olmalıdır. 
Bu yönüyle uzman ve katılımcıya dayalı rollerin olduğu bir yazılımın geliştirilmesi 
oldukça önemlidir. 

Bu bölümde sunulan derecelendirme sistemi diğer bütün sistemleri kapsamakla bir-
likte, arka planında bilişsel bir gelişim teorisini de temele almaktadır. Buna ek olarak 
getirdiği yeni derecelendirme önerileriyle birlikte daha kapsamlı ve özgün bir yakla-
şım barındırmaktadır. Bu sistemin geliştirilip kullanılması ebeveynleri rahatlatacak 
ve çocuklarının dijital tüketim alışkanlıklarını kontrol etmede ve denetlemede onlara 
yardımcı olacaktır. 

1.9.1.	 Ebeveynlere	Yönelik	Öneriler

Bu kısımda ailelere yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır:
	• Bu bölümde sunulan derecelendirme sistemi ile ilgili bilgi sahibi olunması
	• Derecelendirme sisteminde yer alan oyunlara bakarak, kendi çocuklarının yaş 

grubuna uygun olan oyunlardan seçilmesi,
	• Çocuklarının oynadıkları oyunları kontrol etmeleri,
	• Oyunların içerisinde yer alan diğer işaretlerle ilgili bilgi sahibi olmaları,
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	• Ek işaretlere dikkat etmeleri ve yaşına uygun olsa da işaretçilere bakarak ken-
di değerlendirmelerini yapmaları,

	• Özellikle üzerinde ?! olan oyunların içeriklerini daha detaylı kontrol etmeleri,
	• Çocuklarına oyun önerilerinde bulunmaları tavsiye edilmektedir.

1.9.2.	 Eğitimcilere	Yönelik	Öneriler

Bu kısımda eğitimcilere yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır:
	• Bu bölümde sunulan derecelendirme sistemiyle ilgili bilgi sahibi olduktan 

sonra öğrencilerine de bu derecelendirme sistemiyle ilgili bilgi verilmesi,
	• Ek işaretlere özellikle dikkat edilmesi ve bu konularda da bilinç oluşturulması,
	• Öğrencilerin oynadıkları oyunları sık sık kontrol etmeleri ve yaşlarına uygun 

olmayan oyunları duyduklarında öğrencilerini bire birde uyarmaları,
	• Kaliteli ve yaşa uygun olan oyunları sınıf içinde önermeleri ve yüceltmeleri 

tavsiye edilmektedir. 

1.9.3.	 Gençlere	Öneriler

Bu kısımda gençlere yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır:
	• Bu bölümde sunulan derecelendirme sistemiyle ilgili bilgi sahibi olup kendi 

yaşlarına uygun olmayan oyunları oynamamaları,
	• Sadece ama sadece yaşlarına uygun olan oyunları oynamaları
	• Yaşlarına uygun olmayan oyunlarla ilgili arkadaşlarıyla bile konuşmamaları,
	• Özellikle üzerinde ?! olan oyunlarda ebeveynlerinden destek istemeleri tav-

siye edilmektedir. 
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DİJİTAL OYUNLARDA 
ZAMAN, MEKÂN 

VE BENLİK ALGISI

BÖLÜM	2

Günümüzde dijital oyunların artan kullanımı ile birlikte, bu oyunların oyuncuları-
na sunduğu içerikler, fayda ve zararlar çok daha fazla gündeme gelir olmuştur. 
Bu çerçeveyle birlikte, bu bölümde öncelikle algı ve bilişin dijital oyunlardan nasıl 
etkilendiğinden bahsedilecektir. Sonrasında, dijital oyun kullanıcılarının oyuna 
dair zaman, mekân ve benlik algıları sunulacaktır. Zaman algısı “oyuna dalmak” 
ve “akış” terimleri ile birlikte ele alınırken mekân algısı, görsel-uzamsal bellek ge-
lişimi ile dijital oyunlarda bakış açısı alma üzerinden sunulacaktır. Dijital oyunlar-
da benlik ise, avatarlar ve “sanallaşan (çevrimiçileşen) benlik algısı” yardımıyla 
anlatılacaktır. Son olarak, zihinsel kurgulama seviyelerinin özellikle “ciddi” dijital 
oyunlar üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir.

2.1.	Giriş

Dijital oyunlar çocukluktan itibaren artık tüm nesiller üzerinde etkisi olan bir yapıya sa-
hiptir. Bu tür oyunlar yalnızca masa başında oturup hareketsiz bir şekilde oyun oynanıyor 
izlenimi verse de görünen o ki, bu oyunlar oyuncularına bilişsel ve duygusal açından 
birçok fayda sağlayabilmektedir (Granic ve ark., 2014). Bu açıdan, dijital oyunlar bilişsel 
alanlar için bir uygulama ortamı olarak görülebilir (Blumberg ve Fisch, 2013).

Bir yandan, dijital oyunların algı ve bilişe olumlu etkilerden bahsedilirken diğer yan-
dan bu etkilerin görülmediği nadir araştırmalar da mevcuttur. Bu bağlamda, dijital 
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oyunların bireyleri zihinsel olarak nasıl etkilediği önem taşımaktadır. Algısal olarak 
zaman, mekân ve benlik kavramları ile ele alınabilecek olan dijital oyunlar, oyuncu-
larını içine almakta, onların görsel-uzamsal bakış açılarını üzerinden dijital kimlik-
lerini etkileyebilmektedir. Bunun yanında zihnin kişiye bağlı olarak ya da oyun içe-
risinde daha soyut ya da somut kurgulanması ile birlikte oyuncuların oyun içerisinde 
karar alma davranışları değişebilmektedir. İlerleyen kısımlarda, algı ve bilişin dijital 
oyunlardan nasıl etkilendiği, oyuna dayalı öğrenme kavramı ile dijital oyunlarda 
zaman, mekân ve benlik algısı kavramları ele alınacaktır.

2.2.	Dijital	Oyunlarda	Algı	ve	Biliş

Teknolojinin insan hayatını hem bireysel hem de sosyal olarak oldukça etkilediği 
günümüzde dijital oyunlar artık vazgeçilmez bir parçamız haline gelmiştir. Bizimle 
bir bütün olmaya başlayan bu oyunların zihnimizde yarattığı etki, görmezden geline-
mez boyutlardadır. Bu bakımından, bu bölümde dijital oyunların algı ve biliş ile olan 
ilişkisi ele alınacak ve oyunların ilgili zihin süreçlerimizi (dikkat, bellek ve problem 
çözme gibi) nasıl etkilediği alandan çalışmalarla desteklenerek sunulacaktır.

Dijital oyunların algı ve bilişi geliştirdiği yapılan bazı çalışmalarda belirtilmekte-
dir. Örneğin, aksiyon oyunu sık oynayanların çeşitli algısal ve bilişsel ölçümlerde 
oyuncu olmayanlardan daha iyi performans gösterdikleri belirtilmiştir (Bialystok, 
2006). Diğerlerine göre daha fazla oynayan oyuncularda gelişen algı ve biliş özel-
liklerine bakıldığında, bu özelliklerin zihinsel döndürme, görsel ya da dikkate dayalı 
çeşitli psikolojik değişkenler, nesne takip etme, görüş keskinliği ve karar verme gibi 
özellikler olduğu belirtilmiştir (Boot ve ark., 2011). Fakat bu çalışmalara yöntemsel 
olarak birçok açıdan eleştirilerde bulunulmuştur. Bu açılar, katılımcıların çalışma-
lardan beklentilerinin farklı olması, olası nedensellik sorunları, oyunlardaki ortam-
lara alışık olmak veya olmamak ile plasebo etkisi gibi değişkenleri içermektedir. 
Örneğin, bazı çalışmalar rapor edilirken dijital oyunlar oynamanın doğrudan algı ve 
bilişi geliştirdiği savunulabilmektedir. Fakat böyle bir iddiada bulunmak yöntemsel 
olarak çok zordur. Çünkü, gelişen algı ve bilişle mi oyunların daha iyi oynandığı ya 
da başka değişkenlerin mi (yaş, cinsiyet ve meslek gibi) bu nedenselliğe etki ettiğini 
açıklamak kolay değildir. Yine de genel anlamda dijital olarak oyun oynamanın ve 
buna bağlı olarak dijital oyunlarla yapılan eğitimin algı ve bilişi geliştirebileceği 
olasılığının heyecan verici olduğu söylenebilir (Boot ve ark., 2011).

Oyun oynamanın bilişsel öğeleri geliştirip geliştirmediğini araştıran bir çalış-
mada, beş farklı grup oyuncu olmayan kişiler bulunmaktadır (Oei ve Patterson, 
2013). Bu gruplar bir cihaz üzerinden (günde bir saatten haftada beş güne kadar) 
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farklı zaman koşullarında dört hafta boyunca dijital bir oyun için eğitilmişlerdir. 
Oyunda uzamsal bellek, çoklu nesne takibi ve görsel arama gibi görevler bulun-
maktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, ilgili görevlerdeki katılımcıların bilişsel 
becerilerdeki başarıları zamansal koşullara bağlı olarak değişmekte ve çoğunluk-
la artmaktadır. Bir diğer literatür taramasında ise, oyun oynamanın birçok açı-
dan oyuncuların bilişsel fonksiyonlarını geliştirdiği belirtilmiştir (Eichenbaum ve 
ark., 2014). Görüş becerisi ele alındığında, oyuncularda görme alanındaki zıt-
lıklara karşı duyarlılık artmaktadır. Diğer yandan, bir uyaranın hangi yönlerine 
dikkat edilmesi ve hangilerinin filtrelenmesi gerektiğini seçme süreci olan görsel 
seçici dikkat de gelişmektedir. Bilişsel esneklik ve dikkat, hafıza ve planlama gibi 
çoklu bilişsel süreçleri seçme ve yönetme yeteneği olan yönetici fonksiyonlar da 
yine dijital oyun oynama sayesinde gelişen diğer algısal ve bilişsel gelişmeler 
olarak kaydedilebilir. Yine de alandaki diğer bazı çalışmalar oyun oynamanın 
algı, dikkat ve bilişe etkilerini ortaya koyarken dikkatli olmak gerektiğini, çünkü 
yöntemsel olarak birçok farklılık ve hatadan ötürü yanlı sonuçlara ulaşılabilece-
ğini belirtmektedir (Bediou ve ark., 2018). Bu farklılıklar oyuncuların ne kadar 
süre ile oyunla eğitildiği, hangi bilişsel değişkenlerin özellikle ölçüldüğü ve çalış-
maların kesitsel mi yoksa müdahale çalışması mı olduğu gibidir. Bununla birlikte, 
alanda dijital oyun eğitiminin bilişsel yeteneği geliştirmediği yönünde bulgular 
da mevcuttur (Sala ve ark., 2018).

Dijital oyunları oynamakla birlikte gelişen bir diğer bilişsel beceri, problem çözme-
dir. (Granic ve ark., 2014). Örneğin, çoğu oyunda oyunculara sunulan bulmacalar 
karmaşıktır. Bir noktadan diğerine en hızlı şekilde gidebilmek ile hafızayı ve analitik 
becerileri kullanarak karmaşık olayları keşfedebilmek bu problem çözme becerile-
rindendir. Ayrıca, oyun tasarımcıları genellikle oyun içi sorunların nasıl çözüleceği 
konusunda çok az talimat vererek oyunculara geçmiş deneyim ve sezgilere dayalı 
çok çeşitli olası çözümleri keşfetmeleri için neredeyse tamamen bomboş bir alan 
sunmaktadır (Granic ve ark., 2014). Bu sayede, oyuncuların problem çözme beceri-
leri de zorlanarak daha da güçlenebilir. Dijital oyunlarla gelişen bir diğer beceri ise 
yaratıcılıktır. Örnek bir çalışmada, on iki yaşındaki yaklaşık beş yüz öğrenciden olu-
şan bir örneklemde, video oyunu oynamanın yaratıcılıkla olumlu bir ilişkisi olduğu 
bulunmuştur (Jackson ve ark., 2012).

Dijital oyunların etkilediği bir başka bilişsel beceri ise dikkattir. Örnek bir çalışma-
da, deneyimsiz oyuncular dijital bir oyunla eğitilmiştir (Granic ve ark., 2014). Eğitil-
meyen gruptaki oyuncularla karşılaştırıldığında, eğitilen oyuncular dikkatlerini daha 
hızlı ve daha doğru bir şekilde kullanabilmekte ve oyundaki nesneleri görsel olarak 
işlemede daha yüksek uzamsal beceri sergileyebilmektedir.
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Yaşlılıkta dijital oyun oynamanın bilişsel faaliyetlere olan etkileri incelendiğinde 
alanda karmaşık sonuçlar bulunmaktadır. Örneğin, Basak ve ark. (2008) yaşlı ye-
tişkinlere bir çeşit dijital oyunu belirli bir süre boyunca oynatmıştır. Sonuçlar, bu 
bireylerin zihinsel döndürme ve görsel kısa süreli bellek gibi bilişsel becerilerinin 
geliştiğini göstermiştir. Öte yandan, örnek bir diğer çalışma (Nouchi ve ark., 2012) 
yaşlı yetişkinlerin oyun eğitimi sonrasında bilişsel fonksiyonlarından biri olan dik-
katlerinde bir değişim gözlenmediğini belirtmiştir.

Dijital oyunların önemli bir özelliği de otizm spektrumuna sahip bireylerin tedavi-
sinde yardımcı olarak kullanılıyor olabilmesidir. Bu alanda örnek oyunlardan birisi 
TeachTown’dır (Whalen ve ark., 2010). Bu bilgisayar oyununda, otizme sahip olan 
çocuklar günlük sanal oyun içeriklerini tamamlayarak hem okula dair dersler hem 
de sosyal beceri dersleri almışlardır. Bu türde çalışmalarda, iki tür grup bulunmak-
tadır. Birinci gruptaki çocuklar bu oyunu oynamakta, ikinci gruptaki çocuklar ise 
daha sonra (eğer oyun etkili ise) bu oyunu oynamak üzere bekletilmektedir. Bu süreç 
boyunca çocukların oyun öncesinde ve sonrasındaki bilişsel değerlendirme puanları 
ve günlük ilerlemeleri kaydedilmiştir. Sonuçlar, oyunun dil ve bilişsel becerileri ge-
liştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Alandaki bulgular çeşitli dijital oyunlar ile temel bilişsel yetenekler (çalışma bel-
leği, dikkat, zekâ ve bilişsel işlem yapabilme hızı gibi) arasında zayıf ya da var ol-
mayan ilişkiler bulunduğundan bahsetmektedir (Castel ve ark., 2005; Irons ve ark., 
2011; Murphy ve Spencer, 2009; Unsworth ve ark., 2015). Bu bağlamda, oyun 
oynamanın bilişsel yeteneklerle ilgili olup olmadığını en uygun şekilde incelemek 
için gelecekteki araştırmalar alanda daha kapsamlı taramalar yaparak ilgili bilişsel 
becerileri belirlemeli ve doğru istatistiksel analizleri yeterli sayıda katılımcı için 
kullanabilmelidir.

2.3.	Oyuna	Dayalı	Öğrenme

Dijital eğitici oyunlar eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla, üç yüzden 
fazla birinci sınıf öğrencisi ile boylamsal olarak yapılan bir oyun eğitimi çalışmasın-
da, çocuklara bilişsel gelişime etkileri olan ve olmayan oyunlar öğretilmiştir (Van-
becelaere ve ark., 2020). Çocuklardan bir gruba sekiz haftalık yoğun oyun temelli 
bir eğitim verilmiştir. Diğer gruba ise oyun temelli bir uygulama olmadan düzenli 
olarak eğitime katıldıkları bir program verilmiştir. Eğitsel programdaki öğrencilerin 
rakam karşılaştırma, harf bilgisi ve okuma yeterliliği gibi bilişsel bilgileri ölçülür-
ken matematik ve okuma kaygısı gibi bilişsel olmayan sonuçlar da değerlendirilmiş-
tir. Araştırmada, oyun eğitimi verilmeden önce ve verildikten iki ay sonra ölçümler 
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alınmıştır. Çalışmanın bilişsel gelişimsel sonuçlarına göre, oyun oynayan çocuklar 
sayı doğrusu tahmini ve okuma yetkinliğinde daha iyi performans göstermişlerdir. 
Fakat rakam karşılaştırma, harf bilgisi ve matematik yetkinliğinde ise oyun eğitimi 
alan grup ve almayan grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bilişsel 
olmayan sonuçlar söz konusu olduğunda ise, oyun eğitimi almanın matematik veya 
okuma kaygısını etkilemediği bulunmuştur.

Bu bilgiler ışığında, “oyuna dayalı öğrenme” isimli bir kavram da ortaya çıkmıştır 
(Zyda, 2005). Dijital eğitsel oyunlar içeriği aktif, deneyim ve probleme dayalı olan 
ve anında geri bildirim sağlayan bir yapıda olduğu için, çocukların akademik bilgi-
lerine (örneğin, matematik ve okuma) olumlu katkıda bulunabilir (Vanbecelaere ve 
ark., 2020). Yine, alanda bu konudaki çalışmaların hem bu yönde hem de aksi yönde 
bulgulara sahip olduğu unutulmamalıdır. Oyuna dayalı öğrenme, çocukların sayısal 
becerilerinden bazılarında (sembolik olmayan karşılaştırma gibi) gelişim kaydedil-
mesini sağlamakta, bazılarında (yaklaşık hesaplamalar yapabilmek gibi) ise sağla-
mamaktadır (Kim ve ark., 2018; Obersteiner ve ark., 2013).

Örnek bir çalışmada, oyuna dayalı olarak İngilizce öğrenmeye çalışan İranlı çocuklar-
da dijital oyun kullanımı İngilizcenin öğrenimini önemli bir şekilde olumlu etkilemiş-
tir (Aghlara ve Tamjid, 2011). Yine, Brezilyalı öğrencilerle altı hafta boyunca günde 
on beş dakika yapılan dijital oyun eğitiminin çocukların dikkat puanlarını arttırdığı 
görülmüştür (Ramos ve Melo, 2019). Ayrıca, lise grubu öğrencilerle yapılan dijital 
oyunlar ve öğrenme üzerine yapılan bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre, 
düzenli olarak oyun oynayan ya da oyun eğitimi kontrollü olarak verilen öğrencilerin 
üretken öğrenme seviyelerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Clark ve ark., 2015).

2.4.	Dijital	Oyunlarda	Zaman,	Mekân	ve	Benlik	Algısı

Dijital oyunlarda oyuncular doğal olarak ve fakat bir yandan da sanal bir şekilde 
belirli bir zaman akışının ve belirli bir mekânın içinde bulunurlar. Zaman akışı oyun-
cuları içine alır ve onların dikkatini bulundukları fiziksel çevreden ayırarak keyifli 
bir şekilde oyunda kalmalarını sağlar. Bu durum, “oyuna dalma” (İng. immersion) 
terimi ile açıklanabilir. Oyuna dalarak oyuncular, oyunda olmayı deneyimlerler. Ay-
rıca, oyun mekanını kendi açıları ya da başkasının açıları ile görebilirler. Oyuncular 
oyun içerisinde avatarlarını şekillendirebilir, oyunları boyunca avatarları için zaman 
ve para harcayabilirler. 

İlerleyen kısımlarda, dijital oyunlarda zaman, mekân ve benlik algısı konuları çeşitli açı-
lardan işlenecektir. Ayrıca, dijital oyunlardaki zihinsel kurgulama seviyelerinin oyuncu-
ların algılarını ve oyun performanslarını nasıl etkilediği konusu da ele alınacaktır.
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2.5.	Dijital	Oyunlarda	Zaman	Algısı	

Dijital oyunlarda zaman algısı değişken bir kavramdır. Yani, bazı oyuncular oyun 
oynarken zamanın hızlı geçtiğini belirtirken diğerleri tam tersini ifade ederek za-
manın yavaşladığını belirtmektedir. Bazı oyuncular da zaman ile ilgili olarak her-
hangi bir algı farklılığı yaşamadıklarını ifade etmektedirler (Nuyens ve ark., 2020). 
Zaman algısını anlayabilmek için iki ayrı süreçten bahsedilebilir: dikkatin zamanın 
kendisine yöneldiği bilinçli ve özel bir süreç, yani ileriye dönük zaman algısı ve 
dikkatin zamanın kendisinden başka yöne çevrildiği bilinçsiz ve sonradan gelen bir 
süreç, yani geçmişe dönük zaman algısı (Levin ve Zakay, 1989, akt. Nuyens ve ark., 
2020). Ayrıca, dijital oyunlardaki zaman algısını ele alırken iki ana bilişsel süreçten 
bahsetmek uygun olacaktır. Bunlar, dikkat süreçleri ve çalışma belleğidir. Dikkat sü-
reçlerinin geriye dönük zaman algısını ve ileriye dönük zaman algısını zıt yönlerde 
etkilediği öne sürülmektedir.

Dikkat süreçleri ele alındığında, geçmişe dönük zaman algısı görevlerinde, seçici dik-
kati ortaya çıkaran bir oyun görevinin gerçekleştirilmesi, o anda meydana gelen daha 
fazla sayıda olay aracılığıyla algılanan süreyi uzatmaktadır. İleriye yönelik zaman al-
gısı durumunda ise, bilişsel olarak daha zorlu bir görevin gerçekleştirilmesi, katılımcı-
ların zamana daha az dikkat etmesi nedeniyle algılanan süreyi kısaltmaktadır (Nuyens 
ve ark., 2020). İleriye dönük zaman algısındaki bir diğer önemli kavram, çalışma belle-
ğidir. Çalışma belleği, karar verme sürecinde merkezi bir rol oynamaktadır (Baddeley, 
2000). Bu nedenle, daha büyük çalışma belleğine sahip olan bireylerin zaman algıları 
daha tutarlı olabilir. Öte yandan, oyunculardaki zaman algısı farklılıkları bilişsel fak-
törlerden ziyade duygusal faktörlerle ilgili de olabilir (Nuyens ve ark., 2020). Yine 
de oyuncular bir oyuna daha fazla daldıklarında, daha az daldıkları koşula göre oyun 
süresini daha kısa olarak tahmin etmişlerdir (Sanders ve Cairns, 2010).

Dijital oyunlarla birlikte oyuncuların algıladıkları zaman kavramı değişebilmektedir. 
Bu kavramı iki türlü olarak ele almak uygun olacaktır: 

(i) oyuncuların oyuna daldıklarında hissettikleri zaman algısı ve 
(ii) oyunda akıp giden zaman (“akış”) algısı. İlerleyen kısımlarda, dijital oyun-

lara “dalan” ve oyun içerisinde “akış”a giren oyuncuların içinde bulunduk-
ları durumlarla ilgili bilgiler sunulacaktır.

2.5.1.	 Dijital	Oyunlara	“Dalmak”

Dijital oyunlar yapısal olarak oyuncuları hem zaman itibariyle içine alma hem be-
densel varoluşta başka açıları yaşatabilme hem de zihinsel olarak farklı kurgularda 
bulundurabilme gücüne sahiptir. Bu bölümde, literatürde “oyuna dalmak” (İng. “im-
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mersion”) olarak geçen kavram incelenecektir. Dijital oyunlarda, oyunun çerçevesi 
içerisinde kalarak oyuna dalma ve tüm dikkatini oyuna verme, düşüncelerini oyunda 
tutabilme “dijital oyunda vücut buluş” ya da daha yakın bir tabirle “oyuna dalmak” 
olarak adlandırılabilir (Brown ve Cairns, 2004; Sanders ve Cairns, 2010). Dijital 
oyunlarda, oyuncular kendilerini oyunun dünyasında kaybederek gerçek dünyada 
olup bitenleri fark etmeyebilir (Jennett ve ark., 2008). Oyuncuların dijital oyunlarda 
kendilerini bu şekilde hissetmeleri önemlidir, çünkü bu sayede oyundan daha fazla 
keyif alabilirler. Bu, aslında, gerçekte çevrelerinde var olan mekân ve zamandan 
uzaklaşarak “oyuna dalabilme” durumudur. Dijital oyunlarda vücut bulma durumun-
da oyuncular bilişsel olarak “oyunda olmak”tadırlar. Dijital oyunlarda kullanılan bir 
diğer kavram olan “mevcudiyet” (İng. presence) ise “dijital oyuna dalmak” ile ka-
rıştırılmamalıdır. Dijital oyunda mevcudiyet, sanal bir ortamda bulunmanın bilişsel 
duygusu ile birlikte fiziksel olarak gerçek dünyada kalabildiğini fark etme anlamına 
gelir (Tamborini ve Skalski, 2006). Bunun aksine, dijital oyuna dalma kavramında 
ise, oyuncu gerçek dünyadaki fiziksel temasını kaybetmiş durumda görünmektedir. 
Oyuncular, oyuna daldıklarında etraflarındaki başka herhangi bir şeyle ilgilenmek 
yerine oyuna odaklanmak için tüm dikkatlerini, düşüncelerini ve hedeflerini oyun 
için harcarlar. Böylelikle oyuna dalma gerçekleşebilir (Sanders ve Cairns, 2010). 
Öte yandan, dijital oyunlarda vücut buluşu nesnel olarak açıklamak zordur. Çünkü 
bu deneyim kişiye aittir.

Diğer yandan, oyuna dalmak olumlu bir kavram olarak görünse de başka açılardan 
olumsuz bir kavram olarak ele alınabilir (Sanders ve Cairns, 2010). Yani, oyuna 
dalarak zamanın izini kaybetmenin oyuncular için hem olumlu hem de olumsuz 
sonuçları olabilir. Oyuna dalarak kaybedilen zaman, oyuncuların rahatlamasına ve 
geçici olarak gerçeklikten kaçmasına yardımcı olduğu için olumlu birer açı olarak 
ele alınabilir. Fakat oyuncular yaşamlarında başka şeylerden fedakârlık etme, boşa 
harcanan zamana ilişkin suçluluk duyma ve sosyal çatışma gibi nedenlerden ötürü 
oyuna dalarak zaman kaybetmek pek çok açından olumsuz olarak ele alınabilir. Yine 
de birçok oyuncu oyunla birlikte gelen zaman kaybetmenin olumlu bir deneyim ol-
duğunu ve oyun oynamanın temel nedenlerinden birinin bu olduğu belirtmişlerdir 
(Wood ve ark., 2007).

“Oyuncu katılım modeli” adı verilen bir modele göre, oyuncuların oyuna katılım-
ları için uzamsal, anlatısal, paylaşılan ve duygusal gibi oyuna ait bazı boyutlar ge-
rekmektedir (Calleja, 2011). Oyuna dalabilmek için, önce bu boyutlarla doğrudan 
etkileşime girebilmek ve daha sonra oyuna tam dalabilmek için bu boyutları birleşti-
rebilmek gerekmektedir (Nordin ve ark., 2013). Birleştirme ile bir oyuncunun oyun 
ortamını kendi bilincine dahil edebileceği ve böylelikle oyun çevresine kendisini 
bir avatar olarak katabileceği belirtilmektedir. Bu model, oyuna dalmanın “boyutlar 
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içinde hareket eden dikkat” ile ilgili olduğunu öne sürmektedir. Dikkat, boyutlar 
arasında paylaşılmakta ve oyunda meydana gelen herhangi bir değişiklik dikkati et-
kileyerek oyuncunun oyuna katılımını da etkilemektedir. Bu nedenle, dikkatin oyuna 
dalma kavramı için önemli bir bileşen olduğu söylenebilir.

“Oyuna dalma” kavramı başka bir açıdan üçe ayrılmıştır (Ermi ve Mäyrä, 2005): 
(i) oyuna duyusal olarak dalma, 
(ii) oyuna zorluklara dayalı olarak dalma ve 
(iii) oyuna yaratıcı olarak dalma. 

Oyuna duyusal olarak dalma, oyunun görsel-işitsel olarak yürütülmesi ve oyuna de-
vam edilmesini içerir. Zorluklara dayalı olarak oyuna dalma, “akış” teorisini (Csiks-
zentmihalyi, 1988) temel alarak oyun içerisinde problem çözme ve akılcı düşünmeye 
dayanır. Bu türde bir oyuna dalma, oyuncunun oyunda çözdüğü problemleri ve de-
neyimi ile karşılaşılan zorlukların sayısı/şiddeti arasında belirli bir denge olduğunda 
ortaya çıkar. Oyuna yaratıcı dalma ise, oyunun anlatısına, bilgisine ve kültürüne ve 
oyuncunun sanal kimliği ile oyun arasındaki aktarımın gücüne dayanır.

2.5.2.	 Dijital	Oyunlarda	Hızla	Geçip	Giden	Zaman:	“Akış”

Akış, bireylerin başka hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi görünen bir etkinliğe dahil 
olduğu bir durum olarak tanımlanır (Csikszentmihalyi, 1988). Yani, insanlar ne ile 
uğraşıyorlarsa, onunla uğraşıyor olmaktan gayet memnundur. Akış, insanlar herhan-
gi bir uğraş gerçekleştiriyorken olabilen uç bir deneyimdir. Bununla birlikte akış, bir 
uğraşı gerçekleştirirken tam dikkat ve yoğun ilgi gerektirmektedir.

Akış deneyimi dijital oyunlarda da mümkündür. Bunu gösteren birçok çalışma mev-
cuttur (Chen, 2007; de Kort ve ark., 2007; Sweetser ve Wyeth, 2005 gibi). Örne-
ğin, dijital oyun oynama deneyimini açıklamak için akış teorisinin bir uygulaması 
olarak “GameFlow” (“Oyun Akışı”) kavramı kullanılmaktadır (Sweetser ve Wyeth, 
2005). Bu kavram, akışı oyun deneyiminin bir parçası olarak oyuna bütünleştirmeyi 
amaçlar. “Oyun Akışı”ndaki temel bileşenler odaklanma, meydan okuma, beceriler, 
kontrol, net hedef, geri bildirim, dijital oyuna dalma ve sosyal etkileşim olarak belir-
tilir. “Oyun Akışı” kavramı, oyuncuların oyun etkinliğini önemli bir etkinlik olarak 
ele aldıklarında akışı sağlayabileceklerini öne sürer. Bunun nedeni, zorluk geliştikçe 
oyuncuların oyunda ustalaşmasını sağlayan dijital oyun özelliklerinin, oyuncuların 
etkinliğe kendilerini kaptırmalarına izin vermesidir. Bu nedenle dijital oyunlarda 
akış, oyun deneyimi için önemli bir unsur olarak düşünülebilir (Nordin, 2014).

Dijital oyunlar sırasında meydana gelen psikolojik etkiler ve fizyolojik tepkiler ara-
sındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan bir çalışmada, oyun sırasındaki can sıkıntı-
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sı seviyesi, oyuna dalma seviyesi ve akış seviyesi ölçülmüştür (Nacke ve Lindley, 
2010). Oyunda her bir seviye için farklı koşullar bulunmaktadır. Örneğin, can sıkın-
tısı seviyesi için oyun içerisinde dümdüz bir yol, zorlu olmayan rakipler ve sıkıcı 
ortamlar kullanılmıştır. Oyuna dalma seviyesinde ise, oyun kendini keşfedilmeye 
izin veren bir yapıya bürünmüştür. Akış seviyesinde ise, oyuncuya zorluklar ve oy-
namaya harcanan zamana bağlı olarak giderek zorlaşan bir oyun sistemi sunulmuş-
tur. Çalışmanın sonuçları oyuna dalma, akış, olumlu etki, olumsuz etki, meydan oku-
ma, gerilim ve yeterlilik olmak üzere yedi farklı değişken üzerinden kaydedilmiştir. 
Ölçümlerde yüze dair ölçümler, derideki gerilimlere ait etkinlik, video kayıtları ve 
anketler olmak üzere dört farklı ölçüm türü kullanılmıştır. Sonuçlar, fizyolojik bul-
guların, kişinin yaşadığı psikolojik olaylara verdiği tepki olarak kullanılabileceği 
sonucuna varmıştır. Çalışma, akış ve oyuna dalmak gibi oyuna dair kavramların fiz-
yolojik ölçümlerle yansıtılabileceğini de göstermiştir.

2.6.	Dijital	Oyunlarda	Mekân	Algısı

Mekân algısı, bireylerin etraflarını zihinsel olarak görsel ve uzamsal bir şekilde nasıl 
işlediklerini içeren bir süreçtir. Bu nedenle, bir mekânı algılamaktan bahsederken 
hem görsel hem de uzamsal algıdan bahsetmek gerekir. Görsel algı, daha çok, içinde 
bulunulan mekandaki nesnelerin görünüşleri ile ilgili iken, uzamsal algı bu nesnele-
rin birbirlerine ve nesneleri algılayan bireye göre konumlarının algısını içermektedir. 
Dijital aksiyon oyunları oynamak, birçok açından algı ve bilişi geliştirmektedir. Bu 
oyunları düzenli olarak oynamakla birlikte, kişilerin görsel duyarlılıklarında geliş-
meler, görsel bellekte tutulan bilginin kapasitesi veya süresindeki artışlar ve karar 
verme için bilginin daha yüksek düzeyde stratejik kullanımı gibi bilişsel gelişmeler 
kaydedilebilmektedir (Appelbaum ve ark., 2013). İlerleyen kısımlarda, dijital oyun-
ların mekân algısı üzerindeki etkileri ile oyun içerisinde mekâna dayalı olarak bakış 
açısı almanın oyunculara hissettirdikleri ve oyun performansına etkileri sunulacaktır.

2.6.1.	 Dijital	Oyunlar	Görsel-Uzamsal	Hafızayı	Geliştirir	mi?

Mekânsal hafıza (görsel-uzamsal bellek) performansı bireylerin eğitimleri yoluyla 
geliştirilebilir (Wright ve ark., 2008). Bu nedenle, tasarımında uygun içerik bulunan 
oyunlar, kullanıcılarının görsel-uzamsal hafızalarının gelişmesine yardımcı olabilir 
(Achtman ve ark., 2008). Yani, dijital oyun oynamak bireylerin mekân algısını ge-
liştirmeye yarayabilir. Bu değişiklikler duyusal, algısal ve dikkat becerilerini içere-
bilir (Spence ve Feng, 2010). Aslında bu değişikliklerin kendilerini uzamsal bilişte 
gösterdiği birçok ince beceri bulunmaktadır. Bunlar bireylerin görme alanlarındaki 
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nesnelere karşı daha dikkatli olması, birden fazla nesneyi daha kolay takip edebilme, 
görsel-motor uyum ve mekânı işlemedeki hızdır. Yine, Spence ve Feng’in belirttiği 
üzere, dijital oyun oynayan oyuncular zihinsel çevirme gibi daha karmaşık mekân 
algısı işlevlerinde bir adım önde görünmektedir.

Örnek bir çalışmada, çocuklar iki gruba ayrılarak bir gruba uzamsal içerikli dijital 
bir oyun, diğer gruba ise uzamsal içeriğe sahip olmayan bir oyun oynatılmıştır (Sub-
rahmanyam ve Greenfield,1994). Seçilen uzamsal oyun, çocukların nesneleri takip 
etmeleri ve hareket eden nesnelerin hızları ve mesafeleri hakkında karar vermeleri 
gibi görevler içermektedir. Uzamsal olmayan oyun ise, bir kelime oyunudur. Sonuç-
lar, uzamsal grubun mekânsal belleklerinin daha iyi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 
ilk ölçümde daha düşük uzamsal performans gösteren çocukların son ölçümdeki per-
formansları daha yüksek çıkmıştır. Araştırmacılar, bu nedenle bireysel farklılıkları 
önleyebilmek için bu türde müdahalelerin kullanılabileceğini belirtmiştir.

Dijital oyun oynamanın görsel becerileri değiştirip değiştirmeyeceğini araştıran bir 
diğer çalışmada (Green ve Bavelier, 2003), düzenli olarak dijital oyun oynayanlar ile 
oynamayanlar kıyaslandığında görsel dikkat becerisinin farklılaştığı bulunmuştur. 
Sonuçlar, düzenli oyun oynayanların görsel dikkat performanslarının daha yüksek 
olduğunu göstermiştir. Aynı araştırmada, oyuncu olmayan bir grup katılımcının on 
gün art arda günde bir saat dijital bir oyun oynaması sağlanmıştır. Bu oyun, çok 
oyunculu bir savaş-aksiyon oyunudur. Araştırmanın kontrol grubundaki oyuncular 
ise herkes tarafından bilinen Tetris oyununu oynamıştır. On günlük oyun eğitimin-
den geçen oyuncuların görsel dikkat ve uzamsal becerilerinin yüksek derecede art-
tığı bulunmuştur. Araştırmacılar Tetris oyunu zorlu bir görsel-motor bileşen içerse 
de bu oyunun tek bir nesneye odaklanmayı gerektirdiğini, fakat aksiyon oyunlarının 
dikkati oyun alanında tutarak bir yandan da dikkatin dağıtılmasını gerektiğini belirt-
mişlerdir. Bu nedenle, aksiyon oyunu oyuncuları görsel-uzamsal olarak daha fazla 
gelişmektedirler. Diğer bir çalışma, video oyunu oynamanın kısa vadede görsel-u-
zamsal becerilerin gelişmesinde faydalı olduğunu bulmuştur (Milani ve ark., 2019). 
Çalışmanın sonuçlarına göre, video oyununda iki boyutlu grafikler kullanılan katı-
lımcılar zihinsel döndürme becerisinde daha fazla gelişme kaydederken, üç boyutlu 
grafiklerle video oyunu kullanan katılımcılar, uzamsal görselleştirme alanında daha 
fazla gelişme elde etmişlerdir.

Oyun oynayanların ve oynamayanların karşılaştırılması ile elde edilen çalışmaların 
sonuçları, oyuncuların birçok bilişsel kavram açısından iyi olduğunu göstermektedir 
(Feng ve Spence, 2018). Örneğin, oyuncular birkaç öğeyi anında sıralamak, aynı anda 
birden fazla hareketli öğeyi izlemek ve dikkati geçici olarak bir şey için sabitlemek 
gibi görevlerde oyuncu olmayanlara kıyasla daha başarılıdır. Yine, oyuncu olmayan 
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kişiler de oyunlarla eğitilerek bu kişilerin oyuncu olmayanlara göre farklılıklarına 
bakılmıştır. Örneğin, ilgili oyun eğitimlerinden sonra eğitilen kişiler uzamsal dik-
kat, görsel arama ve çoklu nesne tarama gibi bilişsel öğelerde oyuncu olmayanlara 
göre daha başarılı sonuçlar üretmiştir. Birçok algısal ve bilişsel değişken ölçümünün 
sonucuna göre, düzenli olarak oyun oynamanın ya da oyuncu olarak eğitilmenin bu 
iki grubu geliştirdiği söylenebilir. Fakat yine de alandaki yöntemsel farklılıklardan 
kaynaklı olabilecek şekilde aksi yönde sonuçlar da mevcuttur (örneğin, Boot ve ark., 
2008, tartışma için bkz. Feng ve Spence, 2018). Sonuç olarak oyun oynamanın al-
gısal ve bilişsel olarak olumlu etkilerinden bahsedilebilse de bu etkilerin oyuna ve/
veya ölçümlere özgü olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Aksiyon oyunlarının görsel çalışma belleğinde saklanan bilgilerin miktarında ve/ya  
kalitesinde iyileştirmelere neden olup olmadığı araştırılmıştır (Blacker ve ark., 2014). 
Sonuçlar, görsel çalışma belleği kapasitesinin uygulanan aksiyon oyunu eğitimi ile 
arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu basit görsel çalışma belleği kapasitesi 
artışı, aynı bellek türünün karmaşık tarafında görülmemektedir. Yani, oyuncuların 
yalnızca görsel olarak hafızalarında tutabilecekleri içerik miktarı artarken bu mik-
tardaki bilgiyi karmaşık bir şekilde düzenleme, bilgi üzerinde oynamalarda bulun-
ma gibi beceriler artmıyor görünmektedir. Öte yandan, bir başka çalışma ise dijital 
video oyunları oynamanın görsel dikkat becerilerini geliştirmediğini belirtmektedir 
(Murphy ve Spencer, 2009). Bu nedenle, bu türden araştırmalar değerlendirilirken 
alandaki yayın yanlılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

2.6.2.	 Dijital	Oyunlarda	Bakış	Açısı	Alma

Oyunda bakış açısı alma, oyuncularının oyun ortamında nasıl temsil edildiğini ve 
oyun ortamlarının onlara nasıl sunulduğunu görsel olarak belirlemektedir (Lim ve 
Reeves, 2009). Oyunlar, oyuncuların karakterlerini birinci şahıs veya üçüncü şahıs 
bakış açısı kontrol etmelerine göre değişebilir. Birinci şahıs bakış açısında, oyuncu-
nun kendisini temsil edecek üçüncü şahıs karakter görünümü yoktur, oysa üçüncü 
şahıs bakış açısında oyuncu ekrandaki üçüncü şahıs karakteri ile temsil edilir. Birinci 
şahıs bakış açısı, bireyin ekranda sadece ellerini/kollarını görerek karakterlerin (ava-
tarların) bakış açısını almasıdır. Bu durumda, oyuncu bir karakter olduğunu varsa-
yar ve yalnızca ellerini ve kollarını görür. Öte yandan, üçüncü şahıs bakış açısında, 
oyuncu karakterinin tüm vücudunu görür ve oyunu (ve karakterini) sadece birkaç 
adım öteden kontrol edebilir (Cicchirillo, 2020).

Oyuncular dijital oyunlarda oyunu kendi açılardan oynadıklarında oyuncu açısından 
pek sorun çıkmayacağı doğal olarak düşünülebilir. Öte yandan, yalnızca oyuncunun 
açısını kapsamayan, fakat farklı nesnelerin ya da oyuncuların açılarını da kapsayan 
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oyunlardaki oyuncular zorlanabilmektedir (Spence ve Feng, 2010). Yapılan bir çalış-
mada, hayali bir bakış açısından bir nesneyi göstermeleri istendiğinde, hayal edilen 
bakış açısı katılımcının bakış açısıyla aynı yönde olduğunda, katılımcılar daha hızlı 
ve daha doğru yanıt vermektedir (Shelton ve McNamara, 1997). Sonuç olarak oyun-
cular kendi bakış açıları ile paralel yönde işleyen nesne ve oyun elemanlarına daha 
kolay bir şekilde tepki vermektedirler.

Örnek bir çalışmada, üçüncü şahıs bakış açısının, oyuncuların oyun sırasında odak-
lanması ve oyuna katılımı üzerinde daha büyük bir etkisi olduğunu bulmuştur (Far-
rar ve ark., 2006). Aynı sonuç birinci şahıs bakış açısında bulunamamıştır. Ayrıca, 
üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayan bireyler oyunlarda daha fazla şiddet göstermeye 
meyilli olabilirler (Krcmar ve Farrar, 2009). Bununla birlikte, avatar (karakter) se-
çiminin ve üçüncü şahıs bakış açısına sahip olmanın kalp atış hızı üzerinde etkisi 
olduğu da belirtilmiştir (Lim ve Reeves, 2009).

2.7.	Dijital	Oyunlarda	Benlik	Algısı

Dijital oyunlarda oyuncuların yansıttıkları benlik farklı bir açıdan önem arz etmek-
tedir. Oyuncuların diğer oyuncularla etkileştiği sanal ortamlarda, oyuncular birbir-
lerinin ve oyunun anlatısı ile iletişim kurmaktadırlar. Bu durumda, her bir oyuncu 
için hem diğer oyuncuların neler yaptıkları hem de oyunun anlatısı açısından sayısız 
derecede etkileşim olasılığı mevcuttur. Bu etkileşim olasılıkları oyuncu tarafından 
kabul edilebilir ya da reddedilebilir. İşte bu açı, oyunları yapı olarak benzersiz hale 
getirmektedir. Böylelikle, oyuncuların ortaya koydukları sanal benlik hem oyun ele-
manlarından etkilenmekte hem de oyunu etkilemektedir (Terzioglu, 2015).

2.7.1.	 Oyuncular	ve	Avatarlar	(Karakterler):	Kim	Kimi	
Şekillendiriyor?

Oyunda bir gereksinim olarak ortaya çıkan avatar seçimi, oyuncunun avatarını ken-
disine vekil kılması bakımından önemlidir. Oyuncular, kendilerini ekranda temsil 
edecek üç boyutlu görüntüyü seçip özelleştirirler (Lim ve Reeves, 2009). Oyuncu-
ların seçerek oyunda kullandıkları bu kurgusal öğe, oyunun derinleşmesi ile daha 
fazla anlama sahip olabilir. Avatar seçimi oyuncuların oyunda temsil edilme biçimini 
doğal olarak değiştirebilir.

Oyuncuların avatarlarını seçerek oyun dünyasında kim olduklarına karar vermeleri 
önemlidir. Kendi avatarlarının kendilerini temsil ettiğini hissetme derecesi, oyun-
cuların oyundaki psikolojik deneyimlerini anlamak için çok önemlidir. Bu açıdan, 
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aslında avatarlarını şekillendiren oyuncularla birlikte avatarların şekillendirdiği 
oyunculardan da bahsedilebilir. Bu anlamda, yıllar içerisinde değişen ve evrimleşen 
(cinsiyet, zekâ, sihirli güçler, meslek ve ırk gibi) avatar tiplemeleri de önem kazanır. 
Avatarının dış görünüşü ve geleceği için önemli miktarda oyun parası ve zaman har-
cayan oyuncu, “tamamen kendine has olan” avatarı seçmesi ve onu kendi istekleri 
doğrultusunda özelleştirmesiyle, kendini oyunda “ben” olarak yansıtabildiğini dü-
şünebilir (Lim ve Reeves, 2009). Hem zaman hem de değerli içerik (oyun parası ya 
da bazen gerçek para) harcanan oyun avatarlarının bu derece büyük bir yatırımla ge-
liştirilip şekillendirilmesi oyuncuların aslında var olmayan bir “şey” üzerinden ken-
di psikolojilerini nasıl etkileyebileceklerinin işaretlerini sunabilir. Lim ve Reeves’e 
göre, oyun içerisinde edinilen kazanımlarla satın alınan avatar özellikleri oyuncu-
ların kontrol duygusunu ve içsel motivasyonunu besleyebilmektedir. Hatta oyuncu, 
kendi kaderini kendisinin seçtiğini düşünebilmektedir. Sonuç olarak birçok açından 
avatarlar oyuncuları psikolojik açılardan etkileyebilmektedir. Bu etki, düzenli olarak 
oyun oynayan oyuncular (özellikle oyun oynamaya çok düşkün olanlar ve çocuklar) 
için yaşamlarını etkileyecek seviyeye gelebilir.

2.7.2.	 Dijital	Oyunlarda	“Sanallaşan”	Benlik	Algısı

Birey olarak fiziksel bir ortamda diğerleri ile birlikte bulunmak insan etkileşiminin 
gerçekleştiği tek bağlam değildir. Günümüzde, internet aracılığı ile bireyler fiziksel 
ortamın varlığı gerekmeden de bir arada bulunabilmektedir. Bu kavram “sanal bira-
radalık” (İng. telecopresence) olarak adlandırılmaktadır (Zhao, 2003). Sanal olarak 
bir aradayken insanlar bedenlerinin olmadığı bir ortamda başkalarıyla uzaktan etki-
leşime girer. Sanal ortamda bulunan diğerlerinin gizli duygu ve tutumlarını ayırt et-
mek için gerekli olan sembolik sözel olmayan ipuçları insanların elinde bulunmadığı 
için, bu insanlar kendi benlik sunumlarına ilişkin olarak başkalarının değerlendirme-
leri hakkında doğru bir bilgi edinme zorluğu yaşayabilir (Zhao, 2005).

İnsanlar kendileri için değerli olan diğerlerinin görüşlerini hem gerçek hayatta hem 
de sanal ortamlarda önemserler. Bu, doğal bir durum olarak adlandırılabilir. Peki, ya 
bir insan hiç tanımadığı birisinin sanal (çevrimiçi) ortamdaki benlik sunumunu etki-
leyebilir mi? Anonim sanal bir ortamda, bireylerin birden fazla benlik arasında ge-
çiş yapmaları ve farklı kimlikler üstlenerek çeşitli rol yapma oyunlarına katılmaları 
daha olasıdır (Turkle, 1995, akt. Zhao, 2005). Böyle bir ortamda bedenin varlığından 
söz etmek mümkün olmadığı için kişiler herhangi biriymiş gibi davranmakta özgür 
hale gelir. Fakat bu durumda kişiler, sanal ortamda sundukları benliklerinin diğerleri 
tarafından ne şekilde algılandığından nasıl emin olabilirler? Gerçek yaşamda, kişi-
lerin ortaya koydukları benlik sunumları, diğerlerinden aldıkları (sözel ve görsel) 
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ipuçları tarafından desteklenmektedir. Fakat sanal anonim bir ortamda bu kontrol 
yapılamaz, çünkü diğerlerinin yanıtları doğrudan gözlemlenemez (Zhao, 2005). Bu 
durumda, başkalarından gelen somut davranışsal ipuçlarının kaybı, kişinin kendisini 
diğerlerinin gözünden görme yönünü etkileyebilir.

Katılımcıların sanal deneyimleri analiz edildiğinde, sanal dünyada başkalarına ya-
pılan benlik sunumu ile çevrimdışı inşa edilen benlik sunumunun farklı olduğu bu-
lunmuştur (Zhao, 2005). Yani, bireyler sanal ortamlarda kendilerini diğerlerine daha 
farklı tanıtırken çevrimdışı ortamlarda bu sunum farklılaşmaktadır. Sonuçlar, dijital 
olarak ortaya konulan benliğin daha içe dönük ve kendini anlatmaya daha yatkın 
olduğunu göstermiştir. İçedönüklüğün nedeni olarak sanal ortamda başkalarının bi-
zim davranışlarımızı yüz yüze görme durumunun olmaması belirtilmiştir. Kendini 
anlatmaya yatkınlığın ön plana çıkması sonucu ise, sanal ortamda diğerlerinin bizi 
öncelikli olarak anlattıklarımıza dayanarak tanımasının önemini vurgulamıştır.

2.8.	Özel	Bölüm:	Dijital	Oyunlarda	Zihinsel	Kurgulama	Seviyesi	
Kuramı

Kurgulama seviyesi (İng. “construal level”) kişiye ait psikolojik uzaklıktan bahseden 
bir kavramdır (Trope ve Liberman, 2010). Bu uzaklık noktaları zamanda, mekânda, 
sosyal mesafede ve varsayımsal olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, zamandaki psiko-
lojik uzaklık için, “bugün” daha yakın bir kavramken bir yıl sonraki zaman daha 
uzak olacaktır. Mekânda ise, “burada” olmanın yakınlığı ve uzak bir ülkenin içinde 
olmanın uzaklığından bahsedilebilir. Sosyal olarak yakın olmak kişinin kendisi veya 
yakın çevresini içerirken kişinin tanımadığı diğerleri uzak sosyal mesafeyi belir-
tir. Son olarak, varsayımsal olarak gerçeğin kendisine yakınlıkla, gerçekten giderek 
uzaklaşma durumu, varsayımsal uzaklığa örnek olarak verilebilir. Zaman, mekân, 
sosyal mesafe ve varsayımsal açılardan kişinin kendisini diğer “şey”lere uzak veya 
yakın hissetmesi, o kişinin zihinsel olarak “kurgulama seviyesi”ni belirler. Kişinin 
kendisine ait psikolojik mesafelerden uzaklaşabilmesi, zihinsel kurgulamayı gerek-
tirir. Sonuç olarak bir nesne doğrudan deneyimden ne kadar uzaklaşırsa, o nesnenin 
kurgu düzeyi o kadar yüksek, yani o kadar soyut olur (Liberman ve Trope, 2014). 
Bir diğer deyişle, yakın olaylar veya nesneler daha somut, uzak olaylar veya nesneler 
daha soyut olarak düşünülme eğilimindedir.

Birçok çalışma zihinsel kurgulama seviyelerinin bireylerin karar ve seçimlerini etki-
lediğini ortaya koymaktadır (örneğin, Fujita ve ark., 2006; Kardes ve ark., 2006). Bu 
çalışmalar, kurgu düzeyindeki farklılıkların bireylerin olaylara veya kişilere psikolojik 
olarak uzak veya yakın olma durumuna ilişkin karar verme biçimlerinde farklılıklara 
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yol açtığını bulmuştur. Eğer kişiler yapısal olarak daha yüksek (soyut) kurgulama se-
viyesine sahipse, bu durum onların yaptıkları seçimler üzerinde etkide bulunmaktadır.

Zihinsel kurgulama kişilerin tutum, karar ve davranışlarını (erteleme davranışı, satın 
alma kararları ve zaman algısı gibi) birçok açıdan etkileyebilmektedir (örnek çalış-
malar için bkz. Dhar ve Kim 2007; McCrea ve ark., 2008; Stephan ve ark., 2011). 
Soyut zihinsel kurgulama seviyesine sahip bireyler kararlarında daha yüksek kurgu-
sal düzeylerde bilgiye dayalı tahminlerde bulunmaktadır. Ayrıca, zihinsel kurgulama 
düzeyleri, bireylerin kendi soyut veya somut zihinsel kurgulama seviyeleri ile eşle-
şen bilgi veya deneyimi tercih ederek onların karar vermelerini etkilemektir (Lee ve 
Jeong, 2014). Öte yandan, zihinsel kurgulama, oyun oynama davranışı ile birlikte ele 
alındığında, birçok farklı açı ortaya çıkabilmektedir. Bu açılar, oyuncuların zaman, 
mekân, sosyal mesafe ve varsayım olarak kendilerini ne kadar oyunun içerisinde 
hissettikleri ile değişebilir. Örneğin, oyuncular oyunla birlikte akış içerisine girdi-
ğinde, zamanı “içinde bulunduğu an”a daha yakın mı hissetmektedir, yoksa daha 
uzak mı? Ya da oyuncular mekânsal olarak oyun alanının içine girdikleri zaman, bu 
oyun alanı onlara psikolojik olarak daha mı yakın gelmektedir, yoksa daha uzak mı? 
Ya da oyuncuların oynadıkları oyunu ne kadar gerçeğe yakın olarak düşündükleri, 
oyundan alınan keyif ve oyun performansını etkilemekte midir?

Konu oyun bağımlılığına geldiğinde ise, düşük düzeyde öz kontrol ve düşük dü-
zeyde zihinsel kurgulama seviyesine sahip olan oyuncuların daha yüksek düzeyde 
oyun bağımlılığına sahip oldukları bulunmuştur (Jang ve ark., 2013). Ayrıca, yüksek 
öz kontrole sahip oyuncuların zihinsel kurgulama düzeyleri ne olursa olsun oyun 
bağımlılık düzeyleri düşüktür. Ancak düşük öz kontrol grubunda, oyuncuların kur-
gusal düzeyleri oyun bağımlılığını etkilemiştir. Sonuç olarak, zihinsel kurgulama 
düzeyi düşük olan oyuncular genel anlamda oyun bağımlılığına daha meyilli olarak 
adlandırılabilir.

Zihinsel kurgulama seviyeleri “ciddi” oyunlar (İng. serious games) alanında da kul-
lanılmaktadır. Ciddi oyunlar hem eğlenceli hem de belirli hedeflere sahip olan amaç-
lı dijital oyunlardır (Abt, 1970, akt. Laamarti ve ark., 2014). Ciddi oyunlar yardımı 
ile kişilere önceden belirlenmiş amaçlara uygun olarak sağlık, eğitim ve mühendislik 
gibi alanlarda bilgi verilerek kişilerin bu alanlarda gelişmeleri sağlanabilir. Özellikle 
ciddi dijital oyunlar söz konusu olduğunda oyunlarda uzak bir ipucu (örneğin, görev 
ile ilgili mesajlar) algılanan mesafe ile aynı mesafedeyse, oyunda verilen mesajın 
ikna etkileri, uyumlu olmayan mesafeye göre çok daha fazladır. Örneğin, uzun “za-
man” önce verilmiş olan bir mesaj, sözgelimi “uzak” bir yerden olursa, kullanıcılar 
ciddi oyunlardan sunulan amaçlanan hikayeleri az bir bilişsel çaba ile etkili bir şekil-
de takip edebilirler (Lee ve Jeong, 2014).



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

48

Zihinsel kurgulama seviyeleri, oyunlarda tamamlanan karmaşık görevlerin per-
formansına ait öğrenme çıktılarıyla da ilgilidir. Yani, kişilerin hangi kurgulama 
seviyesinde oldukları, onların oyundan edinecekleri faydayı da etkileyebilir (Tro-
pe ve Liberman, 2000). Örneğin, soyut kurgulama seviyesine sahip bireyler, film 
izlemek gibi belirli bir olayın amacının (kendini iyi hissetmek gibi) duygusal veya 
(bir konu hakkında bir şeyler öğrenmek gibi) bilişsel olmasına bağlı olarak olay-
dan farklı seviyede faydalanmaktadır. Sonuçta, yüksek kurgulama düzeyine sahip 
bireyler için zamansal mesafe, amaç bilişselken (örneğin, bilgi) bilişsel olan bil-
gilere yönelik ilgiyi artırırken duygusal olanlarda düşürmüştür. Fakat amaç keyif 
almak gibi duygusal içerikli olduğunda, bilişsel ilgili düşmüş, duygusal olanlar 
artmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında, dijital oyunlar oynanırken kişilerin daha soyut 
düşünmelerinin sağlanması ile oyundaki olayın ana amacı ile bireylerin bu amaca 
yönelik ilgilerinin eşleşmesi sağlanabilir. Yani, bilişsel amaç ile bilişsel ilgi eşle-
mesi ve duygusal amaç ile duygusal ilgi eşleşmesi zihinsel kurgulama seviyeleri 
kontrol edilerek sağlanabilir.

2.9.	Sonuç	ve	Değerlendirmeler

Dijital oyunlar etrafında dönen belirli tartışmalara rağmen algısal ve bilişsel beceri-
leri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bakımından, günümüzde oynanan ve insanları 
geniş ölçüde etkisi altına alan, hatta bazen bağımlı kılan oyunların içerikleri oyuncu 
açısından çok değerlidir. Bir oyunun, kullanıcısına verdiği keyiften öte, oyunun sun-
duğu bilişsel, duygusal ve zaman-mekân-benlik algısına dair içerikler ile oyuncula-
rına hangi zihinsel kurgulama seviyesi açısından yaklaştığı önemlidir. Bu anlamda, 
ciddi oyunların zihinsel kurgulama seviyelerinin de yardımı ile sunulmasıyla birlikte 
oyuncu olma deneyimi ileri bir seviyeye taşınabilir.

Tüm bu bilgiler ışığında, aşağıda dijital oyunların eğitimi, dijital oyunlar ve za-
man-mekân-benlik algısı ile zihinsel kurgulama seviyesi çerçevesinde öneriler su-
nulacaktır. Ayrıca, genel anlamda dijital oyunlarda zihinsel sağlıkla ilgili öneriler ve 
ailelere dijital oyunlarla ilgili öneriler de sunulacaktır.

Dijital oyun eğitimleri hakkında öneriler:
	• Yapılan birçok çalışmada oyun oynamanın ve özellikle oyun eğitiminin ki-

şilerin algısal ve bilişsel becerilerini geliştirdiği görülmektedir. Bu bulgulara 
istinaden, oyun eğitimi ile bilişin geliştirilebileceği ihtimali üzerinden okul-
larda oyun eğitimleri gerekli seviyelerde ve sürelerde verilebilir.

	• Dijital eğitici oyunlar, eğitimde giderek daha önemli bir rol oynamakta-
dır. Fakat yine de oyun eğitimi gerçekleştirilirken diğer önemli alanların 
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oyunla birlikte eğitilmesi önemlidir. Bunlar, motivasyonla ilgili oyun eği-
timi (örneğin, başarısızlık karşısında dayanıklılık), duygusallık ile ilgili 
oyun eğitimi (örneğin, ruh hali yönetimi) ve sosyal yönüyle oyun eğitimi 
(toplum yanlısı davranış sahibi olabilmek gibi). Bu sayede, oyun sayesin-
de bilişsel açıdan gelişmekte olan bireyler diğer tamamlayıcı açılardan 
da gelişmiş olurlar. Dijital oyunların çocukların yaşamları ile olumlu bir 
şekilde bütünleştirilmesi ile çocukların oyun deneyimlerinde tanımlanan 
aynı duygusal temalar (hakimiyet ve kaygı gibi) video oyunlarında da keş-
fedilerek önemli bilişsel, duygusal ve sosyal yeterliliklerin kazanılmasına 
olanak sağlanabilir.

	• Oyun eğitimi için geliştirilen oyunların bilimselliğinin kontrol edilmesi 
önemlidir. Bununla birlikte, bir eğitici ya da sağlıkçının oyun geliştirirken 
oyunun yapısı ile ilgili kurallara hâkim olması gerekir. Bu nedenle, oyunların 
bilim insanları, psikologlar ve oyun geliştiricilerin bir araya gelerek gelişti-
rilmesi önemlidir.

	• Oyun eğitimi ile zihinsel becerilerin geliştirilebilmesi için hem daha basit bi-
lişsel görevlerin (hafızada bilgi saklama gibi) hem de daha karmaşık bilişsel 
becerilerin (üç boyutlu nesneleri zihinsel döndürme gibi) geliştirilmesi önem-
lidir. Böylelikle oyun eğitiminin bir eğitim olmaktan çok öteye genelleştiği 
görülebilir.

	• Oyun eğitimleri ile birlikte çocukların ve yetişkinlerin gelişen ve değişen zi-
hin esneklikleri ölçülebilir. Bu sayede, kolaydan zora birçok bilişsel görevin 
oyun eğitimi sayesinde nasıl yapabildiği nöro-esneklik çalışılarak anlaşılmış 
olur. Ayrıca, bu bilgilerin nörobilimsel olarak desteklenmesi alandaki bulgu-
ları daha sağlıklı kılmış olur.

	• Oyun eğitimleri yalnızca okul için değil, sağlık ve işyeri için de kullanılabilir. 
Yani, bu sayede oyun eğitimleri kişileri yaşamlarında daha sağlıklı ve işlerin-
de daha verimli hale getirebilir.

	• Eğitimler için oyun geliştirirken kötü oyun-iyi oyun (örneğin, şiddet içerikli 
olan veya olmayan oyunları) diyerek yola çıkmaktansa, oyunlar sosyal, bi-
lişsel, duygusal ve motivasyonel yapıları ile ele almak daha değerlidir. Yani, 
bireylerin birçok açından gelişmelerine olanak sağlayabilmek için oyun üreti-
cilerinin bakış açılarının esnek olması önemlidir. Örneğin, içeriği hem bilişsel 
hem de sosyal kavramlar içeren dijital bir çocuk oyununda çocuğun “haki-
miyet” kavramını öğrenebilmesi için gerekli olan sosyal içeriğin eklenmesi 
oyunu “kötü” hale getirmeyecektir. Çocuk oyunları geliştirilirken özellikle 
bir pedagogdan yardım alınması bu açıdan önemlidir.
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Dijital oyunlar ile zaman algısı hakkında bir öneri:
	• Diğer her şey eşit tutulduğunda, bir göreve harcanan daha fazla saat, daha 

fazla öğrenme anlamına gelir. Dijital oyunlarla öğrenme, “akış” ve “oyuna 
dalma” özellikleri ile oyuncuları göreve zaman ayırmaya teşvik etmede başa-
rılıdır denilebilir. Özellikle çocukların ve gençlerin oyunda vakit geçirmeye 
müsait oldukları düşünüldüğünde, oyunları birer eğitim aracı olarak kullan-
mak çok makuldür. Bu nedenle, oyunlar oyuncuların olabildiğince akışta ol-
duğu ve oyuna dalabildiği şekilde tasarlanmalıdır.

Dijital oyunlar ile mekân algısı hakkında öneriler:
	• Kadın-erkek arasındaki görsel-uzamsal farklılıklar dijital aksiyon oyunlarının 

müdahale programı olarak kullanılması ile giderilebilir. Yine, dezavantajlı 
olabilecek (mekânsal becerilerinin doğal ya da oyun odaklı olarak gelişmesi-
ne müsaade edilmemiş veya bu becerileri bir şekilde sekteye uğramış) diğer 
grupların da dijital oyunlar yardımıyla görsel-uzamsal becerilerinin geliştire-
bilmesi sağlanabilir. Ayrıca, yaşlı yetişkinlerin mekânsal becerilerinin dijital 
oyunlar yardımıyla geliştirilmesine de yardımcı olunabilir.

	• Özel bir grup olarak görme engelli gençlerle yapılan bir çalışmada, gençle-
rin uzamsal biliş becerileri aksiyon video oyunları sayesinde geliştirilmiştir 
(Connors ve ark., 2014). Ayrıca, bu gelişim gençlerin gerçek yaşam ortam-
larındaki uzamsal becerilerini de artırmıştır. Mekân algısının geliştirilmesi 
ile ilgili olarak bu türde çalışmaların yapılması, özellikle özel gruplar için 
önemlidir.

Dijital oyunlar ile benlik algısı hakkında öneriler:
	• Benlik algısının dijital ortamlardaki etkilerinin özellikle gençlerin sosyalleş-

meleri üzerindeki etkisi önemlidir. Sanal olmak bireylere yeni bir sosyalleşme 
alanı da yarattığı için bu etkinin gözden kaçırılmaması gerekir. Bu yeni ortaya 
çıkan sosyal alanın gençlerin yaşam dünyasına eklenmesi, gençlerin ergenlik-
ten yetişkinliğe geçiş yöntemlerini değiştirmiştir ve bu değişimin uzun vadeli 
toplumsal etkisi araştırılmaya değerdir (Zhao, 2005).

	• Geleneksel oyunlarda kendisini ortaya koyarak oynarken diğer oyuncu ço-
cuklardan tepki alınabilirken, bu tepki dijital oyunlarda artık daha gizli ve 
anlatısal hale gelmiştir. Bu nedenle, özellikle çocuklarla bu alanda çalışmalar 
yapılması alanı kavramsallaştırmaya yönelik olarak daha uygun olacaktır.

Dijital oyunlar ile kurgulama seviyesi kuramı hakkında öneriler:
	• Dijital oyunlar, yeni düşünce ve davranış biçimlerini öğretmek için etkili bi-

rer araçtırlar. Özellikle “ciddi” dijital oyunlar söz konusu olduğunda, oyun 
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tasarımlarının kişilerin kurgulama seviyeleri göz önünde bulundurularak ya-
pılması önemlidir. Bu nedenle, ciddi dijital oyunlarda zihinsel kurgulama se-
viyesi bir yandan kontrol edilirken diğer yandan da bu seviyelere müdahale 
edilerek bireylerin bu oyunlardan en iyi faydayı edinmeleri sağlanabilir. So-
nuçta, zihinsel kurgulama seviyeleri karar verme, davranış ve tutumlar gibi 
birçok alanda etkili olduğu için, yine ciddi dijital oyun tasarımında oyuncu-
ların duygu, biliş ve öğrenmelerini etkileyebilecek tüm faktörler düşünülerek 
oyunların tasarlanması önemlidir.

	• Zihinsel kurgulama seviyesi oyuncular ciddi dijital oyunlar içerisinde yeni 
görevlerle karşılaştıklarında yönlerini nasıl belirlemeleri gerektiği konusunda 
da ortaya çıkar. Öncelikli olarak bu karar verme sürecinde bilişsel-duygusal 
amaç-ilgi eşleşmesi daha önceki bölümlerde (bkz. “5. Özel Bölüm: Dijital 
Oyunlarda Kurgulama Seviyesi Kuramı”) bahsedildiği üzere önemlidir. İkin-
cisi, karar verme sürecini en etkili şekilde yönetebilmek için (zaman ve mekân 
gibi) psikolojik mesafelerin kullanılması gerekir. Çünkü mesafenin uzak ya 
da yakın olması bireylerin muhakeme sürecini etkileyebilecektir. Üçüncüsü, 
bireylerin doğal olarak zihinsel kurgulama seviyelerine bakılarak onlara uy-
gun içerik sunabilir. Örneğin, düşük zihinsel kurgulama seviyesine sahip bi-
reyler için somut hedefler daha uygunken, soyut amaçlar yüksek kurgulama 
seviyesine sahip oyun kullanıcıları için daha uygundur (Lee ve Jeong, 2014). 
Bu nedenle, ciddi oyun tasarımlarında bu açılara dikkat edilmesi önemlidir.

	• Düşük düzeyde zihinsel kurgulama seviyesine sahip olan oyuncuların daha 
yüksek düzeyde oyun bağımlılığına sahip olmaları daha olası olduğu için 
(Jang ve ark., 2013), dijital oyun bağımlılığı tedavi süreçlerinde zihinsel kur-
gulama seviyesi kuramı bakış açısı ile yaklaşımlar geliştirilebilir (Zhao ve 
ark., 2019). Zhao ve arkadaşları çalışmalarında, dijital oyunlara daha düşkün 
olan bireylerin oyuna dalarak oynama sürecinde zihinsel kurgulama seviye-
lerinin yukarıdan aşağıya doğru nasıl indiğini tartışmışlardır. Araştırmacılar, 
bu bilgi üzerinden oyuncular arasındaki psikolojik mesafeyi uygun şekilde 
manipüle ederek “sürükleyici” oyun deneyimine yönelik bir müdahale stra-
tejisi önermektedir. Bu sonuçla birlikte, bağımlılık yaratan diğer davranışlar 
için de zihinsel kurgulama seviyesini kuramından faydalanılabileceği belir-
tilmektedir.

	• Zihinsel kurgulama seviyeleri ve ciddi dijital oyunların özelliklerinin kulla-
nışlılığı, bu oyunların kullanıcılarını da etkileyecektir. Bu sayede bu oyun-
cular algı, biliş, duygu ve davranışları değişebilecektir (Lee ve Jeong, 2014). 
Sonuç olarak, bu türde bilgi edinimi sayesinde istenilen yöne doğru yönelim, 
insanlık için daha kolay olacaktır.
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Dijital oyunlar ile genel olarak zihinsel sağlığa dair öneriler:
	• Oyunlarda akıp giden zamanın ve oyuna dalabilmenin kişileri olumlu yön-

de etkilediği düşünüldüğünde, hem topluma katılım açısından rehabilitasyon 
amaçlı hem de bireysel sorunların çözümünde ek bir destek olarak bireylerin 
oyunlardan keyif alması sağlanabilir. Bu durumda, terapi seanslarında uygun 
durumda olan danışanlara oyun eğitimleri verilebilir. Bu oyunların danışanla-
rın sorunlarına yönelik olarak içerikleri kontrol edilmelidir. Böylelikle, terapi 
sürecinin içerisinde psikoterapist ile danışan arasındaki normal olarak işleyen 
terapi süreci oyun eğitimi ile desteklenmiş olur. Bu sürecin çocuklar ve genç-
lerde daha iyi bir şekilde işleyeceği düşünülebilir.

Ailelere genel olarak öneriler:
	• Oyunun çocuklara sunduğu bilişsel, algısal, duygusal ve sosyal içeriklere da-

yalı olarak aileler oyun seçimlerinde çocuklarına yardımcı olmalıdırlar.
	• Aileler çocuklarını özellikle ciddi dijital oyunlara yönlendirebilir ve onlara ço-

cukluklarından itibaren başlayan bir “kendini yetiştirme” alanı sağlayabilirler.
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DİJİTAL OYUNLARDA 
SANAL KURGUSAL CİNSELLİK, 
KADINLIK VE BEDEN TEMSİLİ

BÖLÜM 3

Oyun, tüm canlılar için en eski eğlenme biçimlerinden biri olarak kabul edilmekte-
dir. Huizinga (1995) oyun- kültür ilişkisini ele alırken, oyuna “bir gerilim ve sevinç 
duygusu ile alışılmış hayattan başka türlü olmak bilincinin eşlik ettiğini” ifade 
etmektedir. Oyun kültürünün dijital alana taşınması, bireylerin hayatlarında boş 
zaman geçirerek eğlenme, sosyalleşme, hayatın zorluk ve sıkıntılarından kaçma, 
belirli deneyimler elde etme, haz ve heyecan gibi duyguların bu platformlar üze-
rinde yaşanmasına olanak sağlamaktadır.
Dijital oyunlar aynı zamanda yaş grubu ayırt etmeksizin birçok kişinin günde-
lik yaşamı içerisinde önemli zaman geçirme aracı olarak görülmektedir. Dijital 
oyunlar içerisinde yer alan görsellik ve tasarım aynı zamanda bir oyunun tercih 
edilme olasılığını artırmakta, oyuncunun oyunda kalma süresini ve motivasyo-
nunu yakından etkilemektedir. Çalışmanın amacı, sanal kurgusal cinsellik olgu-
sunu, oyun içerisindeki karakterlerin çekiciliklerinden, dış görünüşlerine, beden 
ifşasından, çıplaklık ve cinsel yönelimine kadar birçok alanda karşılaşılan husus-
lar dikkate alınarak analiz etmektir. Çalışmanın önemi, dijital oyunlar içerisindeki 
cinselliği ön plana alan oyun içi eylemler kadınlık ve beden üzerinden incelenme-
sidir. Beden temsilleri görsel ögelerin analiziyle farklı oyun örnekleri üzerinden 
değerlendirilmektedir. Bu kavramlar dayanak noktası olacak şekilde, GTA V, The 
Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 oyunları oyun türü, oynanış (gameplay), 
oyun karakterleri, cinsellik ve beden temsilleri dikkate alınarak dijital oyun çalış-
malarına farklı bir bakış açısı sunulmaktadır.

Doç.	Dr.	Özge	Uğurlu	Akbaş



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

58

3.1. Giriş

Giderek artan dijital oyun oynama alışkanlıkları günümüzde birçok disiplin tarafından 
ele alınmaktadır. Eğitimden, öğrenmeye, eğlenceden, kültür endüstrisine uzanan geniş 
bir yelpazede oyun farklı bağlamlarda, farklı bakış açılarıyla değerlendirilmektedir.

Dijital oyunlar türleri incelendiğinde aksiyon, spor, Battle Royale, aksiyon-macera, 
rol yapma, yarış, dövüş, gerçek zamanlı strateji, simülasyon vb. farklı başlıklar altında 
ele alınmaktadır. Bunun yanında dijital oyunlarda hikâye örgüsü (ana karakter, konu, 
senaryo, semboller, göstergeler), kurgu ve oyun içi görevler cinselliğin ön planda ol-
duğu bir takım görsel- işitsel temalarla sunulmaktadır. Cinsellik sıklıkla mahremiyetle 
birlikte anılan bir olgu olmasının yanında biyolojinin ötesinde benliğin ve duygusal-
lığın içinde olduğu karmaşık bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Giddens, 2008). 
Yanı sıra cinselliğin yaşanma biçimini bireylerin içinde yaşadığı kültür, duyarlılıklar, 
mahremiyet algısı, normlar, aşk, romantizm gibi unsurlar belirlemektedir. 

Bu çalışmada dijital oyunlar içerisindeki cinselliği ön plana alan oyun içi eylemler 
kadınlık ve beden üzerinden incelenmektedir. Beden temsilleri görsel ögelerin ana-
liziyle farklı oyun örnekleri değerlendirilmekte, dijital oyunlar içerisinde yer alan 
sanal kurgusal cinsellik, oyun içerisindeki karakterlerin çekiciliklerinden, dış gö-
rünüşlerine, beden ifşasından, çıplaklık ve cinsel yönelimine kadar birçok alanda 
karşılaşılan hususlar dikkate alınmaktadır.  

Buna göre çalışmanın birinci bölümünde tarihsel ve toplumsal bağlamda kadın ve 
cinsellik kavramları incelenmekte, dijital platformların ve tüketim kültürünün be-
den temsiline yansıması ele alınmaktadır. Sonraki bölümde geleneksel anlamından 
dijitale dönüşen oyun kavramı değerlendirilmekte, hazzın yeni kurgusunun dijital 
oyunlar üzerinden ne şekilde sunulduğu irdelenmektedir. Son bölümde ele alınan ör-
nek oyunlar üzerinden, GTA V, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077, sanal 
kurgusal cinsellik kavramına vurgu yapılmakta, oyunlarda yer alan görseller konu 
bağlamında incelenmektedir. Sonuç olarak dijital oyunlarda kadınlık ve cinsellik ol-
gusunun kuruluş ve sunuluş biçimi, bunların toplumsal okunuşu, karşılığı ve etkileri 
çalışmanın tartışma noktasını oluşturmaktadır.

3.2.	Tarihsel	ve	Toplumsal	Bağlamda	Kadın,	Cinsellik	ve	Beden	
Temsili

Tarihsel ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde “geçmişten günümüze kadına 
yüklenen kült sıfatlar çok nettir; duygusal, naif, anne, evcil ve mahrem olan” (Göle, 
2008: 173). Toplumda kabul görme aşamasında hâkim ideolojinin en önemli aracı 
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olan medya içerikleri bu alanın inşasındaki “zemini” sunmaktadır. O zeminde yükse-
len kadınlık ve beden temsilleri dil (Sassure), sembolik düzenin yapısı (Levi-Strauss, 
Lacan), yapısalcılık sonrası feminist teoriler (Cixous, Irigaray, Kristeva) ve Aydın-
lanma düşüncesiyle modern özneye yapısalcılık sonrası eleştirel bakış (Foucault, G. 
Deleuze) gibi birçok farklı değerlendirmeyi barındırmaktadır.

Cinsellik günümüzde geçmişteki anlamından koparak, üreme sürecinden ayrılmış, 
“yaşamın, insanın kendisinin keşfetmesi ve biçimlendirmesi gereken bir boyutu ha-
line gelmiştir” (Giddens, 2008). Cinsel davranış her ne kadar biyolojik etkinliklerle 
bütünleşse de (kadın- erkek anatomisinin farklılıkları) toplumsal etkilerin de cin-
selliğe yüklenen anlamlar açısından önemli olduğunun altı çizilmelidir. Toplumsal 
farklılık gösteren bu ‘cinsel normlar’ toplumlarda hangi davranışların, alışkanlıkla-
rın tasdiklendiği ve meşru kılındığı ile ilgilidir. Giddens’ın (2008) “İnsan Cinselli-
ği” başlığıyla incelediği biyoloji ve cinsel davranış, kabul gören cinsel davranış tip-
lerinin farklı toplumlara göre çeşitlilik arz ettiğini vurgularken, çoğu kültürde cinsel 
çekiciliğin kadınların görünüşleriyle ilişkilendirildiği belirtilmektedir. Bu noktada 
kadının zayıf, minyon olması bazı toplumlarda beden olarak tasvip edilen bir durum-
ken, toplu ve iri bedene sahip olması daha çekici nitelendirilmektedir.

‘Cinselliğin tarihine’ bakıldığında Foucault’a atıfla, biyoloji ve zoolojinin teknik jar-
gonunda 1800’li yıllarda kullanılan cinsellik kavramı, yüzyılın sonuna doğru “cin-
sel olma veya cinsiyeti olma” niteliğiyle birlikte anılmakta ve kelime bu anlamıyla 
kadınların cinselliğiyle açıklanmaktadır. Çağın literatürü tarandığında da cinselliğin 
doğrudan kadınların cinsel etkinliklerini kontrol etme ereğiyle bağlantılandırıldığı 
ve biyolojik dürtülerin dışına çıkılarak, “iktidar alanları içerisinde işleyen bir top-
lumsal inşa” olduğu görülmektedir (akt. Giddens, 2010).

Bir diğer bakış açısıyla psikanaliz, “kadınların kadınlığı nasıl deneyimlediğine iliş-
kin açıklama sunsa da özellikle bilinçdışı kavramına atıfla kadınlığın bir çırpıda elde 
edilen bir statü olmadığını savunur. Biyolojik kabulden hareket eden sav ile sosyo-
lojik kabulden hareket eden savın ortak yanı ürettikleri tümüyle pasif imajdır: Kadın 
ya doğal kaderini devralır ya da bir o kadar kaçınılmaz olan toplumsal dünya tara-
fından belirlenir” (Rose, 2010). Lacan, ‘ayna evresi’ kavramıyla çocukluktan başla-
yarak aynadaki görüntünün ileriki hayatı için kuracağı özdeşimlere model aldığını 
tanımlar. Arzu kavramı Lacan’ın cinsellik anlatısında elzemdir ve cinsellik, “talep 
ve arzunun kütüğünde cereyan eden bu istikrarsızlık alanına aittir; cinslerden her 
biri mitsel bir tarzda salt diğerini tatmin edecek ve tamamlayacak şey yerine geçer” 
(akt. Rose, 2010) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Beden temsili ise toplumsal arenada bireyin kendini var etmesi olarak görülebilir. 
Giyim kuşam kodlarından, estetik müdahalelere, süs, kozmetik, vücut bakımı örtük 
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ya da açık mesaj iletmenin bir yolu/aracı, gündelik hayatta kurulan iletişimin bir par-
çası olarak değerlendirilebilir. 1980’li yıllardan itibaren geliştiği kabul edilen beden 
sosyolojisi Parsons, Bourdieu, Turner, Frank (Işık, 1998) gibi isimlerin çalışmaları 
üzerine kurulmakta, fenomenolojik, antropolojik yaklaşımlar da bedenin konumunu 
farklı görüşlerle ortaya koymaktadır.    

Kadın hareketleri değerlendirmelerinde dünya konjonktüründe kültürel, politik ve 
toplumsal dönüşümlerin ivme kazandığı ikinci dalga feminizm dönemi içerisinde 
kadınlığın ve beden temsillerinin ön plana alındığı bilinmektedir. 19. yüzyılda kit-
lesel bir dalga olarak ortaya çıkan ve mücadele alanını siyasal, ekonomik ve sosyal 
hakların elde edilmesi üzerinden kurgulayan birinci dalga feminizm cinsiyetler ara-
sındaki ‘aynılık ve eşitlik’ söylemi üzerinden düşünülürken, ikinci dalga feminizm-
le birlikte bu söylem ‘farklılık/ özgürleşme’ üzerinden ilerlemektedir (Arat, 2010).  
Bu söylemlerin yanında kadının annelik olgusunu, biyolojisini ve cinselliğini vur-
gulayan radikal feminist kuram ise kadınların ortak bir cinsiyet kategorisi altında 
birleşip, ataerkil yapının deneyimlenmesi, ortak baskılara maruz kalma odağında 
“evrensel kız kardeşlik” pratikleriyle anılmaktadır. Böylece “kadınların özgürleşme 
mücadelesi artık yalnızca ekonomik, siyasal ve sosyal hakların kazanımları üzerine 
temellenmediği gibi toplumsal, politik ve kültürel alanda da meydana gelebilecek 
dönüşümleri sağlama potansiyeline sahip her türlü yolun/aracın/eylemin kullanılma-
sını da içermektedir” (Berktay, 2014). 

Tüm bu değerlendirmelerin ötesinde tüketim kültürünün yayılması sürecinde kadın 
ve bedeni, egemen ideolojinin ve pazar ekonomisinin gereksinim duyduğu ideal tü-
ketici kimliğiyle de görülmektedir. Tüketimin salt gereksinimler üzerinden değil, ar-
zulara dayanan eylem/ler haline gelmesi tüketim kültürünün özüne işaret etmektedir 
(Baudrillard, 1997). Tüketim kültürü, bireylerin arzuladıkları nesnelere ulaşmada, 
satın alma dürtüsüyle bitmek bilmeyen bir eyleme geçme ihtiyacı üzerine kuruludur. 
Bu aşamada en önemli unsur, bireyde arzu ve istek yaratacak nesnelerin öğrenilmesi 
ve deneyimlenmesidir (Featherstone, 1996). Bu deneyimin özünde yatıştırılamayan 
bir tüketme arzusu yer almaktadır. Bocock’un (1993) “tüketim yapma beklentisi 
içinde olmanın, tüketim eyleminin kendisinden daha eğlenceli bir duygu olması” 
nitelendirmesi tam da bu arzuyu tanımlamaktadır. Tüketim kültürünün aktarılması, 
yayılması ve bireyleri etkilemesi de bu yolla gerçekleşmektedir. Bu aktarım rek-
lamlar ve medya metinleri yoluyla ‘yeni mutluluk biçimleri’ sunarak, bireyleri birer 
tüketiciye dönüştürebilmektedir. 

Tüketim kültürüyle birlikte güzellik, erotizm, baştan çıkarıcı etki dış hatlarda cisim-
leşmeye başlamakta, özellikle kadın bedeni “arkaik çağlarda sahip olduğu animist 
büyüyü biraz ironik biçimde yeniden kazanmaktadır” (Köse, 2011).  Tüketimi dinç 
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tutan pazarlama stratejileri ve reklamlar, medya, hızlı moda anlayışı, kozmetik, este-
tik, idealleştirilmiş kadın imajını pekiştirmektedir. İdeal olarak sunulan kadın imajı 
ise serbest piyasa ekonomisinin isteklerine göre belirlenmektedir. Arzu temeline yas-
lanan tüketme güdüsü, kadının kendi bedenini, yaşamını, giyim kuşamını medya içe-
rikleriyle kendisine sunulanla kıyaslama ihtiyacını doğurmaktadır. İdealize edilmiş 
güzellik kalıplarıyla sunulan reklam kurgusu, kadının reklamda gördüğü kadınlarla 
kendilerini karşılaştırma ve eksikliklerini giderme amacına yönelik olarak hazırlanır. 
“Reklamdaki güzellik tanrıçalarının dış görünümlerini, cinsel çekiciliklerini kısaca-
sı tüm kadınsı varlıklarını borçlu oldukları ürünlere sahip olmak bir çözüm önerisi 
olarak ortaya çıkar” (Elden ve Bakır, 2010). Bu yolla kadına yönelik roller dolaşıma 
sokulmakta ve yeniden üretilmektedir.  Böylece kadın bedeni tüketim kültürünün 
özellikle de reklamların yan anlam üretme teknikleriyle birlikte kalıp yargıların üre-
tildiği, yayıldığı ve dolaşıma sokulduğu bir alanda şekillenmektedir.

Bu bağlamda kadına sunulan ürünler, ideolojiler, davranış kalıpları ve tüketim bi-
çimleri kadının nasıl ve nerede yaşaması gerektiğini medyadan, reklamlardan görüp 
öğrenebileceği bir alanı temsil etmektedir. Denilebilir ki, kadına atfedilen zarafet, 
şıklık gibi sıfatlar popüler olanla harmanlanıp medya içerikleri vasıtasıyla yaşam 
biçimlerine dönüşmektedir. 

Günümüzde en önemli ve yaygın medya ortamlarından biri olan dijital oyunlarda 
görülen kadınlık, cinsellik ve beden temsilleri de benzer biçimde sunulmakta, top-
lumsal kabuller eğlence marifetiyle oyun içerisinde yeniden üretilmektedir. 

3.3.	Cinsellik	Ekseninde	Hazzın	Yeni	Kurgusu:	 
Oyun,	Dijital	Oyunlar	ve	Özellikleri

Geleneksel anlamda oyun kavramına bakıldığında gündelik hayatın içerisinde bi-
reylerin birçok ihtiyaç ve beklentisini karşılayan eğlenceli eylemler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Alan yazın incelendiğinde oyun yaşamın simülatif karşılığı, çocuk-
luktan itibaren ilk deneyim alanı olarak görülmekte, her kültürün içerisinden farklı 
bakış açılarıyla değerlendirilmektedir. Winnicot’a (2021) göre oyun “ne içseldir ne 
de büsbütün dış gerçekliğe aittir. Çocuk oynamakla daha sonraları kültürel yaratı-
cılığın temeli olacak bir aktiviteyi gerçekleştirmektedir”. Pek çok teori “yaşamın 
sonraki dönemlerinde ciddi amaçlar için gerekli olan deneyimin, becerilerin, prob-
lem çözme yeteneklerinin ve bilgisinin, türlerin diğer üyeleri de dahil olmak üzere 
çevreye oyunsever bir şekilde katılım yoluyla aktif olarak kazanıldığını veya geliş-
tirildiğini ileri sürmektedir. Bateson’ın (1981) deyişiyle bazı oyun biçimleri yetişkin 
davranışlarını inşa etmek için kullanılan metaforik bir gelişimsel iskele olarak kabul 
edilmektedir” (Bateson, Martin, 2013).
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Winnicot (2021), oyun üzerine değerlendirmelerinde “kültürel deneyimin ilk ola-
rak oyunda tezahür eden yaratıcı yaşamla başladığını” ifade etmektedir. Oyunların 
kendine has zamansallığı, içinde barındırmış olduğu rekabet unsurları, motivasyonu 
ve ilerleme durumu gibi dinamikleri oyuna sadakat sağlanmasında önemli etkenler 
olarak değerlendirilmektedir. Oyun içerisinde karar alma becerileri ve strateji kurma 
yeteneği eğlence alt yapısına dayanmakta, oyuncunun zaman içerisinde oyun oyna-
ma edimini daha iyi tanıyıp, uzmanlık kazanmasına sebep olmaktadır.

Oyun çalışmaları geleneğine bakıldığında ‘ludoloji- narratoloji’ tartışması üzerinden 
farklı bakış açıları olduğu kabul edilmekte, oyunun anlamı, bütünselliği, sistematiği 
farklı bağlamlarda ele alınmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren tartışılmakta olan bu iki 
karşıt ekol, oyunların dayanak- çıkış noktalarını ve oyun çalışmalarının hangi yakla-
şımla incelenmesi gerekliliği üzerine kuruludur. Narratoloji, Laurel (1991), Murray 
(1997), Jenkins (2004) gibi isimlerin oyunlarda bir anlatının olduğu varsayımını kabul 
etmekte, “yeni anlatı geleneklerinin yoktan var olmadığını”, hikâye anlatısının yeni 
teknolojiler ile dönüştüğü savunusuna dayandırmaktadır. Karşıt görüş olarak ele alınan 
ludoloji, (Aarseth (2004), Juul (2005), Eskelinen (2001), Frasca (2001) gibi isimler) 
narratolojik bakış açısını yetersiz bulmakta, oyunu gerek anlatının gerekse ontolojik 
anlamının daha ileriyi taşınması gerekliliğine dayandırmaktadır. 

Dijital oyun, “belli bir yazılıma dayanan, birçok hareketli görüntünün, tasarımın, 
müziğin ve hikâyenin bir araya gelerek, belirgin bir hedefe ulaşmak isteyen oyun-
cunun belli mekanikler ve dinamikler doğrultusunda klavye, joystick (kol) ve oyun-
cu ekranı/ekranları aracılığıyla eğlenme- oyalanma kültürü sunmaktadır” (Uğurlu, 
2021). 1980’li yılların ortasından itibaren, bilgisayar oyunları, video oyunları, elekt-
ronik oyunlar tanımlamaları yoğun olarak kullanılırken, oyun endüstrisinin geçirmiş 
olduğu değişim oyun oynayan bireylerin de beklenti ve davranışlarında farklılaşma-
ya yol açmıştır. Bu noktada Tinç’in (2020) ortaya atmış olduğu görüş önemlidir. Bu 
değişim geçmişteki kapalı ve alt kültür olarak görülen oyunculuk (gamer) kimliğinin 
popüler hale gelmesiyle oyun ve oyuncuların tüketim odaklı, kalitesiz bir kültüre 
dönüştüğünün altı çizilmektedir. Dijital oyun sektörüne yapılan yatırımların artışı 
ve kaynakların çoğalması, “casual gaming” olarak adlandırılan, mobil cihazlar üze-
rinden ulaşılabilir, basit yazılımlarla her kesimden bireyin oynayabileceği oyunlara 
rağbet edilmesini beraberinde getirmiştir. Bu da dijital oyun ve reklam endüstrisinin 
birlikte anılmasını sıklaştırmaktadır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, özellikle gelişim dönemindeki çocuklar, sos-
yal, bilişsel anlamda dijital oyunlarda gösterilen imgelerden etkilenmektedir. Dijital 
oyun oynama pratikleri çocukların oyunların içerisinde olumsuz görsel- işitsel bazı 
içeriklere (korku, şiddet, cinsellik, küfür, hırsızlık, kaçakçılık, adam öldürme, tehli-
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keli yönlendirmeler vb.) maruz kalmasına da yol açmaktadır. Bunu kırmak için geliş-
tirilen derecelendirme sistemi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da 
1994 yılında “Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu” (Entertainment Software 
Rating Board, ESRB) kurulmuştur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Meksika’da kullanılmakta olan ESRB; dijital oyun içeriklerini alkol, şiddet, kötü 
dil kullanımı, uyuşturucu, cinsellik ve kumar gibi birçok açıdan inceleyerek uygun 
kullanıcı yaş aralıklarını belirlemektedir (Bakır, 2019). Avrupa’da ise 2003 yılından 
beri dijital oyunların kontrol altına alınıp, denetlenebilmesi için PEGI (Pan-Europe-
an Game Information- Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) bir oyun derecelendirme sistemi 
olarak kurulmuştur. Etiketleme sistemi üzerinden oluşturulan kategoriler bilgisayar 
oyunlarının yaş gruplarına göre uygunluğunu göstermektedir. PEGI derecelendirme 
siteminde toplamda 5 yaş aralığı uygunluk derecesi kategorisi ve 8 tane de içerik 
belirleyici sembol bulunmaktadır (Aksakallı, 2017).

Resim	1.	PEGI	(Pan-European	Game	Information-	Avrupa	Oyun	Bilgi	Sistemi)	 
Oyun	derecelendirme	Sistemi.

Her geçen gün teknolojik altyapının gelişimi, oyun stüdyolarında ses, grafik ve oyun 
içi mekaniklerin ve bileşenlerin de yeni teknolojilere adaptasyonunu zorunlu kıl-
maktadır. Hikâye anlatıcılığının dönüşümü, kullanıcı deneyiminin giderek ön plana 
alınması, interaktif anlatının yükselişi ve transmedya ürünlerin popüler hale gelmesi, 
kullanıcının pasif bir özne olmaktan öteye geçmesine, oyunda yeni keşifler, yeni 
hikâye anlatılarını tecrübe etmesine olanak tanımaktadır. Tam da bu noktada oyun 
incelemelerinde birçok faktörün devreye girdiğini söylemek mümkündür. Oyunların 
türlerinden, oynanış biçimlerine (gameplay), kamera açılarından, oyuncu sayısına, 
oyundaki etkileşimden sohbet imkânına, ödüllendirme, seviye atlama ya da puan 
sistemlerinden oyunun kaydedilir olmasına değin birçok bileşen oyunların tercih 
edilmesinde önem kazanmaktadır. Özellikle Covid- 19 Pandemi dönemi göz önüne 
alındığında dikkat çeken; bireylerin oyun oynama alışkanlıklarındaki yükselişin yanı 
sıra oyun izleme platformlarında (Twitch, YouTube, Facebook play vb.) kullanıcı 
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sayılarındaki artışlardır. Oyun endüstrisi Pandemi sürecince bu talep artışına reklam 
stratejileri ve mesajlarını yeniden gözden geçirerek, konumlandırmalarını güncel-
leyerek ve hatta fiziksel olarak evde kalma zorunluluğu taşıyan zamanlarda ev içi 
oyun oynamayı daha keyifli hale getirmeye yönelik yeni özellikler geliştirerek cevap 
vermektedir. 

3.4.	Cinselliğin	Dijital	Oyunlar	Üzerinden	Sunuluşu:	Kadınlık	ve	
Beden	Temsilleri

Medya bireylerin ve toplumların gündelik hayat pratiklerini derinden etkilemekte-
dir. Bahsi geçen çalışma sınırlılıkları içerisinde düşünüldüğünde dijital oyunların 
da birer medya içeriği ön kabulüyle, tartışma noktasının ilki medyanın cinsellik ve 
cinsel serbestlik üzerindeki etkisi, ikincisi ise medyanın beden temsili/imajı üze-
rindeki etkisidir. Medya içeriklerinin yoğun tüketiminin bireylerin cinsel tutum ve 
davranışları üzerinde ne gibi etkileri olabileceği, farklı bakış açılarıyla değerlen-
dirilmektedir. İlk olarak, yapılan araştırmalar medyanın cinsel uyarılma üzerindeki 
etkilerine odaklanmakta, müstehcen filmlerden internet pornografisi kullanımına 
kadar medyanın izleyiciyi cinsel olarak tahrik edebildiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Farklı değerlendirmelerle yapılan farklı araştırmalar medya tüketiminin beden ima-
jı üzerindeki olumsuz etkileriyle de ilgilenmektedir. Sosyal karşılaştırmanın teorik 
merceğini kullanan araştırmalar, bir kişinin medyada güzellik ideallerini ne kadar 
çok görürse, kişinin kendini bu ideallerle o kadar çok karşılaştırdığını ve bunun da 
benlikten memnuniyetsizliğe neden olduğunu ortaya koymaktadır (Nortup, 2013).

Oyunlar vasıtasıyla sunulan medya içerikleri sinema, televizyon ve dizilerde olduğu 
gibi bireyler üzerinde ciddi etkiler bırakabilmektedir. Kaldı ki dijital oyunlar po-
pülaritesi ve yaygınlığı açısından değerlendirildiğinde farklı yaş, cinsiyet ve sosyo 
ekonomik sınıftan bireylere ulaşabilmektedir. Bu süreç, dijital oyunlarda oyuncunun 
avatarlarıyla özdeşleşmesinin benlik ve kimliğin inşası üzerindeki etkileri hakkın-
da devam eden tartışmaları beraberinde getirmektedir. Avatarlar, insan kullanıcıla-
rın sanal ortamlardaki etkinliklerini ve etkileşimini örnekleyen özelleştirilebilir di-
jital figürler olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcılar genellikle varlıkların bu dijital 
biçimlerini, kendilerinin mecazi tasvirleri olarak hizmet eden kimliklerinin önemli 
bir düzenlemesi olarak algılamaktadır. Bu tanım göz önüne alındığında, oyun ava-
tarlarının kendine yabancılaşma ile korelasyonu, idealizm, kendini karşılaştırma ve 
benlik/beden imajı algısı gibi kavramların beklentileri ile harmanlanmıştır. Aslında 
benlik kavramının çevrimiçi iletişim bölümlerine ve dijital sistemlere genişletilmesi 
kullanıcılarına avatarlar, profiller, videolar ve sosyal medya aracılığıyla taklit etmek 
istedikleri ideal karakteri üretme fırsatı sunmaktadır. Cilt renginden vücut parçası öl-
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çümüne, saç modelinden ton spektrumuna kadar, kişiselleştirme için düzenli olarak 
birden fazla seçenek vardır ve bu da oyuncuların kendilerini beğenecek bir şey inşa 
edebileceklerini ima etmektedir (Daiiani, 2018).

Dijital oyunlarda sunulan beden temsilleri özellikle kadın karakterler üzerinden dü-
şünüldüğünde giyim kuşam kodlarından, kullanılan aksesuarlara, makyaj ve saç ta-
sarımına, arzu edilir, cesur ve dişil özellikler taşımaktadır. Konuya ilişkin Dündar’ın 
yapmış olduğu çalışmada “Warrior of Nemesis” oyunu analiz edilmiş, oyunda “bü-
yücü ve okçu karakterleri seçildiğinde yalnızca kadın; savaşçı veya kâhin karakterler 
seçildiğinde de yalnızca erkek olunabildiği belirtilmektedir. Daha da dikkat çekici 
nokta, oyun içerisinde “belirli bir ‘dişilik’ tipi yaratılarak güzelliğe ve cinselliğe iliş-
kin atıfların görülmesidir. Yarı çıplak bir halde elinde asasıyla şehvetli, şuh kadın 
profili çizilmekte, büyüleyici, korkak, güçsüz, batıl inançlı gibi toplumsal cinsiyet 
stereotiplerinin dilsel pratikler ile yinelendiği ve görselleştirildiği” ifade edilmekte-
dir (Dündar, 2015). 

Kaya’nın sunmuş olduğu bulgular da benzer özellikler içermektedir. “Militarist İde-
olojinin Yeniden İnşası: Savaş Temalı Dijital Oyunlar ve Hiper Erkeklik” adlı çalış-
masında, dijital oyunların kurgusal metin anlatıları aracılığıyla toplumsal cinsiyet 
olgusunu görsel ve söylemsel olarak yeniden üretildiğini analiz etmektedir. Çalış-
mada dikkat çeken nokta ise “dijital savaş oyunlarının erkek egemen bir alan olduğu 
düşüncesini pekiştiren, kadın karakterlerin gerek savaş alanında gerekse oynanabilir 
karakterler olarak yer almaması” (2020) bulgularıdır.

Şengül, “Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Sunumu Üzerine Bir İnceleme: 
Tomb Raider Serisinde Lara Croft Örneği” adlı çalışmasında da benzer bulgular 
sunmaktadır. Buna göre “dijital oyunlar sahip olduğu temalarla cinsiyetçiliğin pekiş-
tirildiği alanlar olarak tanımlanmakta, kadının arzu nesnesi oluşunu, idealize edilmiş 
erkek cinsiyetinin onun üzerinden tekrar inşa edildiği” ortaya konulmaktadır (2021).

3.5.	Araştırma	Metodolojisi	

Bu çalışmada dijital oyunlar içerisindeki cinselliği ön plana alan oyun içi eylem-
ler kadınlık ve beden üzerinden incelenmektedir. Beden temsilleri görsel ögelerin 
analiziyle farklı oyun örnekleri üzerinden değerlendirilmektedir. Dijital oyunlar içe-
risinde yer alan sanal kurgusal cinsellik, oyun içerisindeki karakterlerin çekicilik-
lerinden, dış görünüşlerine, beden ifşasından, çıplaklık ve cinsel yönelimine kadar 
birçok alanda karşılaşılan hususlar dikkate alınarak analiz edilmektedir. Çalışmanın 
amacı dijital oyunlarda sunulan sanal kurgusal cinselliğin özellikle kadın bedenine 
tezahürü ve ne şekilde yansıdığı üzerinden okunmasıdır. 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

66

Çalışma dijital oyunlarda cinselliğin sanal kurgusal varlığını kabul etmekte, oyun 
içi eylemlerle bunun nasıl sıradan hale geldiğini ortaya koyma niyeti taşımaktadır. 
Kadına ve erkeğe toplumsal ve kültürel olarak yüklenen rollerin dijital oyunlar içe-
risinde pekiştirildiği varsayımına dayanmaktadır. Dijital oyunlarla eğlence merkezi-
ne oturan kadınlık, beden temsilleri ve cinselliğin geçmişten bugüne çeşitli medya 
içeriklerinin uzantısı olduğu savından yola çıkılmakta, kalıplaşmış bu toplumsal ka-
bullerin oyun merkezinden yeniden üretildiğini ortaya koyma çabasındadır. Seçilen 
örnekler, oyun içi göstergeler ve mesajlar bu bakış açısıyla incelenmektedir.

Araştırma için amaçsal/yargısal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Buna göre çalış-
mada içerisinde cinselliğin yoğun olduğu kabul edilen Grand Theft Auto (GTA V), 
The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 oyunları örnek olarak seçilmiştir. 
Google aramaları sonucunda bahsi geçen oyunların medyaya yansıma biçimleri ve 
oyunlara ilişkin bazı haber başlıkları 2015- 2021 tarih aralığı dikkate alındığında 
özellikle “cinsellik, seks, çıplaklık, kadın…” kavramlarıyla verilmektedir. Örnekleri 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

“GTA V’de, cinsel ilişki daha detaylı olacak” (pusulahaber.com, 2014), “GTA V- Birin-
ci Kişi Gözünden Cinsel İlişki” (nfstr.com, 2014), “The Witcher 3 oyununda 16 saatlik 
mo-cap seks sahnesi bulunuyor” (alicanhazir.com, 2015), “Ortadoğu’da The Witcher 
3: Wild Hunt’a sansür geldi” (merlininkazani.com, 2015), “Witcher 3 +18 Sahne Var 
Mı?” (donanimarşivi.com, 2020), “Cyberpunk 2077’nin Derecelendirme Detayları 
Bolca Seks ve Şiddet İçeriyor” (oyungezer.com, 2020), “Cyberpunk 2077’de Karakte-
rin Cinsel Organını Özelleştirebileceksiniz” (donanimhaber.com, 2020), “Twitch’deki 
Klipler Cyberpunk 2077 Cinselliğiyle Doldu!” (Esportimes.com, 2020).

Çalışmada cinsellik, Giddens’a (2010) atıfla “mahrem olan, aşk ve erotizmle kom-
binlenen, kişiye özel olan bir mesele” olarak değerlendirilmekte ancak içinde yaşa-
nılan kültürel ve toplumsal değerlerden bağımsız düşünülmemektedir. Sanal kur-
gusal cinsellik kavramıyla dijital oyunlar içerisinde, oyuncunun oyun içi görevler 
doğrultusunda görsel- işitsel temalarla dizayn edilen cinsel imgeleri tecrübe etme 
durumu anlatılmaktadır. Beden temsilleri, oyun içi karakterlerin ya da avatarların 
toplumsal cinsiyet paralelinde teşhirini ve vücudun çıplak ya da örtük görünürlü-
ğünü ifade etmektedir. Kadınlık kavramı feminist bakış açısıyla değerlendirilmekte, 
çalışmanın ilk bölümünde değinilen feminist kuram tarihsel ve toplumsal bağlamı 
içerisinde ele alınmaktadır. Elbette burada tartışılması gereken önemli başlıklardan 
birisi oyun endüstrisinin, yazılım şirketlerinin, oyun stüdyolarının toplumsal cinsiyet 
konusunda eril hakimiyete yakınlığı, oyunlarda cinsiyetçi söylem ve görsellerin yo-
ğunluğudur. Cinsellikle bağlantılandırılan bir diğer konu ise oyunlarda heteroseksü-
ellik ve homoseksüellik meselesidir. Özellikle ‘queer’ olarak okunan bazı karakter-
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lerin incelenmesi, oyunlarda açıkça belirtilmemiş olsa da belli karakterlerin – “Street 
Fighter’da Zangief, Wild Arms II’de Billy ve Brad ve Devil May Cry’da Dante” 
(Shaw & Friesem, 2016, s. 3880)- eşcinsel kodlarla sunulması ya da özellikle Japon 
oyunlarında rastlanılan ‘bishounen’ karakterlerin incelenmesi gerekliliğidir. Bu hu-
suslar çalışmanın dışında tutulmuş ancak oyun endüstrisine ilişkin ileride yapılacak 
çalışmalarda değerlendirilmesi elzem konular olarak görülmektedir.

3.6.	Dijital	Oyunlarda	Sanal	Kurgusal	Cinsellik	ve	 
Oyun	Örnekleri	İncelemesi

Araştırmanın metodolojisinde belirtildiği üzere çalışmada içerisinde cinselliğin yo-
ğun olduğu kabul edilen Grand Theft Auto (GTA V), The Witcher 3: Wild Hunt ve 
Cyberpunk 2077 oyunları örnek olarak seçilmiştir. Buna göre her bir oyun hikayesi, 
oynanış biçimi ve özellikleri açıklanmakta, çerçevelenen başlıklar üzerinden yorum-
lanmaya çalışılmaktadır.

3.6.1.	 Grand	Theft	Auto	(GTA	V)

GTA V Rockstar Games tarafından 17 Eylül 2013 yılında geliştirilmiş ve yayınlan-
mış, tek başına ya da çevrimiçi çok oyunculu olarak ya da çevrimdışı bilgisayara 
karşı oynama yönünde tercih edilebilen açık uçlu Aksiyon – Macera türü oyundur. 
PEGI derecesi 18+ olup, Los Santos isimli hayali bir şehirde geçen ve genel olarak 
bütün suçları işleyerek oynanan bir oyun olarak tanımlanabilir. Oyun, sabıkası olan, 
güç ve yetenek açısından birbirlerinden farklı özelliklere sahip üç karakterin (Mic-
hael, Franklin ve Trevor) etrafında kurgulanmaktadır. Oyunda amaç bu karakterlerin 
illegal bazı görevleri gerçekleştirip, para kazanmalarını sağlamaktır.

Oyun, büyük araba hırsızlığı üzerine kurulu olup, araba çalma, çalınan arabaları 
müşterilere teslim etme gibi eylemlere dayanmakta, bunun yanında farklı görev-
ler ve harita sistemleri oyuna yön vermektedir. Oyun içi görevlere bakıldığında suç 
odaklı illegal işlerin yoğun olduğu banka soymak (soygun), uyuşturucu satmak, ci-
nayet işlemek gibi içeriklerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunların yanında oyunda 
şiddet, alkol, tütün alışkanlıkları, müstehcenlik ve cinsellik ögelerinin yoğun kulla-
nımı dikkat çekicidir (Aksakallı, 2019).

Yiğit Açıkgöz ve Yalman’ın 2018 yılında yapmış olduğu çalışmada da GTA V oyu-
nuna ilişkin özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:

“Asabi yapıları ile bilinen üç ana karakter; uyuşturucu ve silah kaçakçısı, eski 
bir suçlu ve çete üyesidir. Oyunda kullanıcının seçtiği karakterler aracılığı ile 
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yapması gereken çeşitli görevler verilmekte ve karşılığında oyun parası ka-
zanılmaktadır. Gerçek dünya ile oldukça kuvvetli bağlantısı bulunan oyunda 
kazanılan para sayesinde; yatırım yapmak, zengin bir yaşama kavuşmak, çete 
lideri olmak gibi olanaklar sunulmaktadır. Gerçek yaşamda yasak olan ya da 
ayıplanan birçok davranışın meşru kılındığı oyunda çocuk oyun kullanıcıları-
nın bilinçaltına olumsuz etkiler bırakacak birçok öğenin kullanıldığı görülmek-
tedir” (2018).

3.6.2.	 The	Witcher	3:	Wild	Hunt

Andrzej Sapkowski’nin Slav mitolojisi üzerine kurulu Witcher serisi roman olarak 
piyasa sürülmüş olsa da, 2007’de bu hikâyeden yola çıkılarak geliştirilip, tasarlanan 
The Witcher, açık dünya aksiyon- rol yapma oyunu olarak nitelendirilmektedir. Rivi-
alı Geralt karakterinin odağında ilerleyen Witcher hikayesi, CD Project Red tarafın-
dan 2015 senesinde The Witcher 3: Wild Hunt adıyla oyun dünyasında yerini almış, 
üç farklı senaryo üzerinden oynama seçeneği sunmaktadır. Ana karakter Geralt’ın 
yanı sıra oyun içerisinde birçok kadın karakterle de oyuncunun seçimlerine göre 
karşılaşmalar yaşanmaktadır. Oyun, çok sonlu olarak tamamlanabilmektedir. Aksi-
yon ve dövüş mekanikleri, simya ve crafting sistemi, iksirler 4 farklı zorluk seviyesi 
içerisinde oyuncuya sunulmaktadır (shiftdelete.net, 2015). 

3.6.3.	 Cyberpunk	2077

Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından 2020 Aralık ayı içerisinde sunulan açık 
dünya aksiyon macera oyunu olarak nitelendirilmektedir. Cyberpunk evreni kirli bir 
evren olarak anılmakta ve oyun, çeteleşme, fuhuş, alkol kullanımı, uyuşturucu tica-
reti, organ kaçakçılığı gibi eylemler üzerine kurulmaktadır (cyberpunk.net, 2020). 

Cyberpunk 2077, Night City olarak adlandırılan ve şirketler tarafından denetim altı-
na alınan bir mega şehir içerisinde kurgulanmış, birçok bölge sınıfsal özellikler, gö-
revler ve NPC’ler ayrımıyla bu şehir içerisinde yer almaktadır (Pacifica, Santa Do-
mingo, Westbrook, Badlands). Şehir içerisinde Amerikan eyalet kuralları ve federal 
kanunları geçersiz görülmektedir. Robotik teknolojilerin ön planda olduğu distopik 
bir oyun evreni sunulmakta, şehirde yaşayan tüm vatandaşlara ateşli silah taşıma izni 
verilmiştir. Oyun içerisinde V, Jackie Welles, Dexter DeShawn, Johnny Silverhand 
karakterleri arasındaki 2077 senesinde geçtiği kabul edilen hikâye anlatısı, yapay 
zekâlar, dijital ruhlar, biyoçip ve nanoteknolojiler üzerinden sunulmaktadır. Eğlence 
Yazılımı Derecelendirme Kurulu’na (ESBR) göre Cyberpunk 2077 hakkındaki resmî 
açıklama şu şekildedir: “Oyun, çıplaklık ve cinsel materyal içerir: Oyuncular bir ka-
rakter seçebilir ve onu kişiselleştirebilir; özelleştirme göğüslerin, kalçaların ve cinsel 
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organların tasvirlerinin yanı sıra çeşitli şekil ve kombinasyonlarda cinsel organ içere-
bilir” (webtekno.com, 2020). 

Oyunun piyasaya çıkmasından önce birçok kez oyunun çıkış tarihiyle ilgili açıkla-
malar yapılmış ve beklentiler yaratılmış, sonrasında birçok hatayı da içerisinde ba-
rındıran sürümüyle oyun endüstrisi içerisinde hayal kırıklığına yol açmıştır. Büyük 
beklenti ve vaatlerle yola çıkılmış, oyunun çok sayıda yazılım hatası ve optimizas-
yon sorunu olmasından kaynaklı, üst üste ertelemeler yapılmıştır.

3.6.4.	 Bulgular	ve	Değerlendirme

Oyunlardaki kadın beden temsilleri göz önüne alındığında kadının sunuluş biçimini 
dişiliğin abartılı halde gösterimi şeklinde yorumlamak mümkündür. Medya içerikle-
rinde pornografik, erotik ögelere ya da fantezi olarak nitelendirilebilecek görsel ve 
beden temsillerine rastlamak mümkündür. Bahsi geçen üç örnek oyun içerisinde de 
kadın karakterlerin vücut hatlarının belirgin olması, çıplak ya da yarı çıplak biçim-
de konumlandırılması kadının görünür ve seyirlik olma durumuna işaret etmekte-
dir. Kadının sunulmasındaki giyim kuşam kodları ele alındığında mini elbiseler, dar 
ve deri kıyafetler, şuh makyaj, dikkat çekici saç modelleri ya da renkleri, topuklu 
ayakkabıları ortak teşhir araçları olarak görülmektedir. Bu, aynı zamanda oyunların 
içerisinde kadının çekiciliğinin ve arzu edilebilir olmanın bir tezahürüdür. Bunu pe-
kiştirmek adına, kışkırtıcı olmanın, davetkar, seksi, erkeğin buyruğuna hazır halde 
her an cinsel birlikteliği bekleyen haz objesi olarak gösterilmesi dikkat çekicidir. 

Tüm bunların karşılığında üç oyunda da ana karakterlerin erkek olması, talep eden, 
istediği kadına sahip olabilme gücü ve kabiliyetine sahip, eril gücü ön plana çıkar-
maktadır.  Erkek egemen bu erkin oyunlarda vurgulanması kadınların parayla satın 
alınabilecek metaya indirgenmesi, kadının striptiz kulüplerinde dans eden, erkeğin 
cinsel doyumunu sağlamaya yönelik eylemler ve oyun içi pratiklerle kendini gös-
termektedir. Kadın seçilen tarafta, erkek ise ataerkil gücüne yaslanan ‘seçen özne’ 
konumunu korumaktadır.  Oyunlar içerisinde erkek karakterlerin çok eşliliğinin vur-
gulanması da bu söylemleri doğrular niteliktedir.

Bahsi geçen oyunlardaki sanal kurgusal cinsellik değerlendirildiğinde, oyun içerisin-
de açık bir biçimde, doğrudan cinsel birlikteliğe ilişkin görüntüler, ses efektleriyle 
birlikte sunulmaktadır. Oyunlar özelinde cinselliğin ve beden temsillerinin sunuluşu 
incelendiğinde GTA V’te kadının tamamen ikincil plana atılan konumunu pekiştiren 
birtakım özellikleri oyun örgüsü ve oynanış içerisinde görmek mümkündür. Oyunda 
“oyuncular yoldan bir hayat kadını tutup, arabanın içinde o hayat kadınıyla birlikte 
olmakta, hazırlanan bu animasyonla oyuncu yaptığı sekste tüm hareketleri kontrol 
etme yeteneğine sahiptir. GTA serisinin daha önceki oyunlarında da oyuncu sokaktan 
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bir kadını otomobile alıp seks yapılabiliyordu. Ancak GTA V içerisinde bu durum 
POV diye tabir edilen, bizzat kahramanın bakışıyla, birinci kişinin görüş açısıyla ya-
pıldığı görülmektedir” (objektifhaber.com, 2021). Oyunda erkek egemen gücün yan-
sıyış biçiminin en önemli özelliklerinden biri de oyuncuların kadınla birlikte olurken 
ödedikleri parayı geri almak için fahişe kadını seksten sonra öldürmesidir (Resim 2).

 

 
Resim	2.	GTA	V	Oyunu	İçerisinde	Cinsellik	ve	Kadının	Beden	Temsilleri

The Witcher 3: Wild Hunt oyunu özelinde cinselliğin ve beden temsillerinin sunu-
luşu incelendiğinde ana karakter olan Geralt’ın oyun boyunca 10’a yakın kadın ile 
birlikte olması (seçime göre Triss ya da Yennefer) kadını erkek karşısında cinsel bir 
metaya dönüştürmektedir. Dahası bu kadınların Geralt’ın çok eşliliğini umursama-
maları da dikkat çekici bir unsur olarak görülebilir (thewitcher.fandom.com, 2019). 
The Witcher 3: Wild Hunt’ın Slav mitolojisi üzerine bir anlatıya dayanması ana ka-
rakterin güçlü, cesur bir savaşçı olarak sunulmasını beraberinde getirmektedir. Oyun 
içerisinde Geralt’ın heybeti ve yenilmezlik aurası eril gücünün bir parçası olarak 
gösterilmekte, bu güce karşı çıkamayan kadın karakterlere, diğer kadın rakipleriyle 
mücadele edebilmek için baştan çıkarma rolü biçilmektedir. Oyundaki sanal kurgu-
sal cinsellik değerlendirildiğinde ise romantik birlikteliklerle birlikte genelevlerdeki 
(Topal Kate’in Yeri, Passiflora, Beauclaire’in Güzelleri) fahişelerle de açık bir bi-
çimde cinsel birliktelik yaşanmaktadır (Resim 3).
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Resim	3.	The	Witcher	3:	Wild	Hunt	Oyunu	İçerisinde	Cinsellik	ve	Kadının	Beden	Temsilleri

Cyberpunk 2077 oyunu özelinde cinselliğin ve beden temsillerinin sunuluşu in-
celendiğinde oyunun en dikkat çeken özelliklerinden birisinin oyuncuların ka-
rakterlerinin cinsel organlarını özelleştirebilecek veya tamamen ortadan kaldıra-
bilecek olmasıdır. Kadın ve erkek bedenleri tamamen sanal gerçekliğe dayanan 
kurgularla sunulmakta, S. Freud’a atfen iğdiş edilmiş olan kadının eksikliğini 
ya da erkeğin gücünü ve iktidarını farklı şekilde simgeleştirmektedir. Bunun 
yanı sıra oyun içerisinde yer alan cinsel ilişkilerin birinci şahıs bakış açısından 
deneyimlenmesi de distopik bir evren içerisinde açık bir biçimde sunulmakta-
dır. Renkli ışıklar, striptiz kulüpler, gece, müzik ve eğlencenin 2077 senesinde 
yaşanıldığı sanrısıyla nano teknolojilerin ve çeşitli silahların eşlik ettiği oyun 
evreninde kusursuz fahişe kadın bedenleri ve çıplaklık açık bir biçimde yer al-
maktadır (Resim 4).
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Resim	4.	Cyberpunk	2077	Oyunu	İçerisinde	Cinsellik	ve	Kadının	Beden	Temsilleri

Ele alınan oyunlara ilişkin tüm bu değerlendirmelere bakıldığında yeni medya orta-
mının önemli araçlarından biri olan dijital oyunlarda sanal kurgusal cinselliğin filt-
resiz bir biçimde gösterilmesi, çıplaklığın özellikle kadın beden temsillerinde yoğun 
bir biçimde yer alması cinselliğin oyunlar bağlamında farklı boyutlarla sorgulanma-
sını zorunlu kılmaktadır. Özellikle belli yaş grubu (18 yaş sınır olarak kabul görmek-
tedir) altındaki bireylerin oyun oynama aktivitesi içerisinde bu görüntülere maruz 
bırakılması birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir.
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Tablo	1.	Grand	Theft	Auto	(GTA	V),	The	Witcher	3:	Wild	Hunt,	Cyberpunk	2077	Oyunlarına	
İlişkin	Oyun	Bileşenleri

Oyun 
Bileşenleri

Grand Theft Auto
(GTA V)

The Witcher 3:  
Wild Hunt Cyberpunk 2077

Oyun 
Stüdyosu Rockstar Games CD Project Red CD Project Red

Oyun Türü

Açık dünya 
Aksiyon – Macera
(Birinci ve Üçüncü şahıs 
açısıyla oynanabilmektedir)

Açık dünya
Üçüncü şahıs nişancı türü rol 
yapma 

Açık dünya 
Aksiyon - Birinci Şahıs rol 
yapma oyunu

Gameplay

Ana hikâye, birbirine 
bağlantılı altmış dokuz farklı 
görevden oluşmaktadır ve 
oyuncuların hikâye modunda 
ilerlemesi için bu görevleri 
tamamlaması gerekmektedir. 
Savaşmak için ateşli ve 
patlayıcı silahlar, yakın dövüş 
aletleri kullanılmaktadır. Her 
karakterin, ateş etme veya 
araba kullanma gibi, belirli 
alanlardaki yeteneklerini 
temsil eden sekiz adet 
becerisi bulunmaktadır. Oyun 
içerisinde her karakterin 
cep telefonu vardır, borsa 
aracılığla hisse senetleri, 
iş yerleri ve garajlar alınıp 
satılmaktadır. Kıyafet 
alımı, dövme yapımı ve saç 
kesimi sayesinde fiziksel 
görünümlerini değiştirebilir 
(https://tr.wikipedia.
org/wiki/Grand_Theft_
Auto_V#Oynanış).

Wild Hunt haritası 
oldukça büyük çapta alanı 
göstermektedir. Oyuncunun 
verdiği kararlara göre değişen 
3 büyük son ile birlikte toplam 
36 farklı son bulunmaktadır. 
Sadece yere basarken değil 
at üzerindeyken de dövüş 
mekaniklerini kullanmak 
mümkün. Aynı zamanda 
oyunda dinamik gece/gündüz 
döngüsü bulunmaktadır 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/
The_Witcher_3:_Wild_Hunt).

Cyberpunk 2077, sesi, 
yüzü, saç stili, vücut tipi 
ve modifikasyonları, siber 
donanımları, kıyafetleri 
özelleştirilebilir bir paralı 
asker olan V olarak 
birinci şahıs bakış açısıyla 
oynanıyor Karakter özellikleri 
-Vücut, Zekâ, Refleksler, 
Teknik Kabiliyet ve 
Serinkanlılık- oyuncuların 
üstlendiği Ağ gezer 
(hackleme), Teknisyen 
(mühendislik) ve Solo 
(taarruz) karakter sınıflarından 
etkilenir (https://tr.wikipedia.
org/ wiki/Cyberpunk_2077# 
Oynanış)

Ana 
Karakterler

Michael, Franklin ve Trevor Geralt, Triss, Yennefer, Ciri V, Jackie Welles, Dexter 
DeShawn, Johnny Silverhand’

Kadının 
Sunuluş 
Biçimi,
Beden 

Temsilleri

Fahişe Kadın 
Striptizci Kadın
Kadın giyim kuşamının, 
aksesuarların bedeni teşhire 
yönelik sunumu,
Çıplaklık

Asıl Kadın
Fahişe kadın
Kadın giyim kuşamının, 
aksesuarların bedeni teşhire 
yönelik sunumu,
Çıplaklık

Fahişe Kadın 
Striptizci Kadın
Kadın giyim kuşamının, 
aksesuarların bedeni teşhire 
yönelik sunumu,
Çıplaklık

Cinselliğin 
Sunuluş 
Biçimi

Striptiz Kulüpleri,
Araçların içerisinde kadınlarla 
birlikte olma, 
Cinsel birlikteliğe ilişkin 
görüntü ve ses efektleri

Genelevler,
Romantik, erotik mitsel 
alanlar
Cinsel birlikteliğe ilişkin 
görüntü ve ses efektleri

Distopik alanlar ve gece 
hayatı,
Cinsel birlikteliğe ilişkin 
görüntü ve ses efektleri

PEGI 
Derecesi 18+ 18+ 18+



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

74

3.7.	Sonuç

Çalışmada Grand Theft Auto (GTA V), The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 
2077 oyunları örnek olarak seçilmiş, oyunlarda kadının sunuluş biçimi, beden tem-
silleri ve cinselliğin ne şekilde kurgulanıp, gösterildiği incelenmiştir. Aynı zamanda 
her bir oyunun türü, oynanış biçimi (gameplay), ana karakterleri bu kavramlar üze-
rinden değerlendirilmiştir.

Hareket, heyecan, animasyon ve işitsel ögelerle kurgulanmış sanal cinsellik, dijital 
oyun evreni içerisinde doğrudan oyuncunun önünde belirmektedir. Burada kaste-
dilen oyuncunun sansürlü oynama seçeneğine sahip olması ya da oyun içi görevler 
doğrultusunda cinsel ögelere maruz kalmama özgürlüğü değildir. Tersine oyun oy-
nama ediminin en temel dinamiklerinden biri olan akış halindeki hareketli görüntü-
nün hayatın merkezine alınarak, oyunun oyuncuyu kavrayışıdır. Bu esnada yaşanan 
duygu hali kuşkusuz oyun içindeki rekabete, oyun mekaniklerine, kamera açılarına, 
oyun içi kozmetiklere, etkileşim durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak oyu-
nun durağan olmayan dinamik yapısı, oyundan alınan hazzın bir parçasını oluştur-
maktadır. Oyunda var olan anlatılar, kalıplar, eylemler bu ereğe hizmet eder. 

Çalışma dijital oyunlarda cinselliğin sanal kurgusal varlığını kabul etmekte, oyun 
içi eylemlerle bunun nasıl sıradan hale geldiğini ortaya koyma niyeti taşımaktadır. 
Bunun yanı sıra çalışmayla kadına ve erkeğe toplumsal ve kültürel olarak yüklenen 
rollerin, en yaygın medya içeriklerinden olan dijital oyunlar içerisinde pekiştirildiği 
sonucuna varılmaktadır. Oyun içerisinde tekrar tekrar kadınlığı ikincil konuma in-
dirgeme durumu, dijital oyun karakterleri, hikayeleri, statüler ve roller vasıtasıyla 
çocukluktan itibaren sürecin içselleştirmesine sebep olmaktadır. Kaldı ki kadının bu 
durumunun dijital oyunlarda sürekli yeniden üretilmesi, kadının gündelik hayattaki 
yerinin erkeğin tahakkümüne dayalı olmasına meşru zemin hazırlamaktadır. 

Han (2018), ‘Şeffaflık Toplumu’nda “hayal gücü haz ekonomisi için temel öneme 
sahiptir” derken bugünün sistemini tanımlamaktadır. İçinde yaşadığımız tüketim 
toplumunun dingin hale getirilmemesi adına hazzın araçsallaştırılması vurgusu bu 
noktada önem kazanmaktadır. Bu durum, dijital oyun endüstrisinin geleceğini ‘mah-
remiyet sonrası’ dönem içerisinde yorumlama zorunluluğuna sürüklemektedir.

3.8.	Değerlendirmeler	ve	Öneriler

Dijitalleşmenin bireylere sunmuş olduğu fırsatlar birçok riski de beraberinde getir-
mektedir.  Özellikle dijital platformlar dikkate alındığında siber zorbalık, zararlı içe-
rikler, müstehcenlik gibi başlıklar ön plana çıkmakta, belli bir yaş grubunun altında 
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kalan ve ‘çocuk’ olarak adlandırılan bireylerin bu konulara ilişkin bilinç kazanması 
önem kazanmaktadır (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1. Mad-
de uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 
durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır). Buradaki en hassas 
nokta dijital oyunlarda müstehcen olarak adlandırılan görsellerin çocuk dünyasına 
yansımasının risklerinin önceden kestirilebilmesidir. Mahrem olanla anılan cinselli-
ğin kolektif kullanıma açık hale geldiği bu durum, sanal kurgusal cinsellik ve beden 
temsillerini eğlence formatı içerisinde kabul edilebilir kılmakta ve sıradan hale ge-
tirmektedir. 

Çalışmada varılan sonuçlar göz önüne alındığında önemli noktalardan biri tüm bu 
oyunların tercihen sansürlü biçimde oynama imkânı tanımasıdır. Tamamen oyuncu-
nun inisiyatifine bırakılan bu durum, çocuk olarak nitelendirilebilecek yaş grubunun 
aileleri tarafından endişeyle karşılanmakta, denetlenmeye ve kontrole ihtiyaç du-
yulan bir alan olarak görülmektedir. Yine de son yıllarda çıplaklık ve cinsellik ko-
nusunda sansür opsiyonları sunmak büyük oyunlarda çok sık kullanılan bir yöntem 
olarak görülmektedir. Avrupa’da 2003 yılından beri dijital oyunların kontrol altına 
alınıp, denetlenebilmesi için PEGI (Pan-European Game Information- Avrupa Oyun 
Bilgi Sistemi) bir oyun derecelendirme sistemi olarak kurulmuş, oluşturulan kate-
gorilerle bilgisayar oyunlarının yaş gruplarına göre uygunluğunu ifade etmektedir. 
Ancak yine de ticari amaçlarla hareket eden firmalar ve markalara da bu konuda belli 
sorumlulukların yüklenmesi gerekmektedir. Bu açıdan koordineli, sistematik hare-
ket etmek ve bütüncül yaklaşımlar geliştirmek çocukların korunmasında ve bilinç 
yaratılmasında önem arz etmektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında; konuyla ilgili pozitif ve özgürlükçü bakış açıları ola-
bildiği gibi negatif ve yasaklayıcı yaklaşımlar da söz konusu olabilmektedir. 

Ebeveynlere yönelik öneriler; farkındalık ve bilinçlendirme programlarının yoğun-
laştırılması üzerinedir. 

	• Çocukların uygun olmayan, zararlı olarak tanımlanabilecek içeriklere maruz 
kalmaması adına koruyucu hizmetler, rehberlik çalışmaları ve eğitici halkla 
ilişkiler faaliyetleri tutum ve davranış yaratmada sürece pozitif anlamda katkı 
sağlayabilir,

	• Çocukların karar verme, muhakeme yeteneklerinin gelişimi, değer yargıları-
nın şekillenmesi konularında ebeveynleriyle kurmuş oldukları iletişimin bo-
yutu da önemsenmelidir,

	• Ebeveyn – çocuk iletişiminin iyileştirilmesi, çocukların yalnızlaşmasına ve 
farklı arayışlara girmesine izin verilmeden, birlikte daha fazla vakit geçirme-
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nin etkisi özellikle aile içerisindeki sağlıklı iletişimin kurulmasıyla ön plana 
alınmalıdır,

	• Ebeveyn- eğitimci işbirliklerinin yaratılması gerekmektedir,
	• Oyun platformlarının ve çocukların oynadıkları oyunun nasıl bir içeriğe sahip 

olduğu ebeveynler tarafından denetlenmeli, gerektiği hususlarda müdahale 
edilmelidir. Ancak bu noktada baskıcı bir tavır sergilemek çocuk üzerinde 
negatif etki yaratabilir. Çocuğa yasaklayıcı bir bakış açısıyla değil, bilinçlen-
dirmeye yönelik yaklaşımlar sergilemek mühimdir.

Kanun koyucu ve uygulayıcılara yönelik öneriler; 
	• Çocuğun üstün yararının gözetilmesi (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşmesi Madde 3, 1989) adına oluşturulacak politikalarla birçok pay-
daşın bu süreçte desteğini almak önemlidir. 

	• Sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada çalışmak aynı zamanda koruyucu, önle-
yici yaklaşımlara da katkı sağlayabilecektir.

	• Özellikle dijital oyunlardaki riskleri konu alan kamu spotları hazırlamak, ço-
cuk ve ailesine fayda sağlayabilmektedir.

Ebeveynlere yönelik bilgilendirmeler, bilinçlendirme toplantıları ve seminer 
düzenlenmelidir; 

	• Geleneksel eğitim yöntemlerinin yerine çocuklarda eleştirel dijital okuryazar-
lık becerilerinin ve kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi farkındalık yara-
tılmasında önemli bir noktaya işaret etmektedir. 

	• Özellikle çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin ve tehditlerin önce-
den belirlenmesi, çözümlerin üretilip, eğitim süreçlerine entegre edilmesi ge-
rekmektedir.

	• Dijital platformlardaki güvenlik önlemleri konusunda yapılacak bilgilendir-
meler bu konudaki hassas noktalardan birini oluşturmaktadır.

	• Ebeveyn- eğitimci işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar arttırılma-
lıdır.

	• İlköğretim kurumları ile yüksek öğrenim kurumlarının bir arada çalışmalar 
yapması, farklı kademelerdeki eğitimcilerin çözüm önerileri geliştirmesine 
zemin hazırlayabilir. Bu sürecin etkin kullanımı için seminerler, çalıştaylar ve 
bilgilendirme toplantıları düzenlemek efektif sonuçlar verebilir. 

	• Ebeveynlere yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme toplantılarının, seminerle-
rinin düzenlenmesi

	• Şüphesiz tüm bunlar hayata geçirilirken, farklı yaş gruplarına farklı yaklaşım-
ların sergilenmesi gerekliliği de her aşamada dikkate alınmalıdır.
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BÖLÜM 4

DİJİTAL OYUNLAR VE 
GÖRSEL KÜLTÜRÜN GÜCÜ

Dijital oyunlar küçük yaşlardan itibaren bireylerin kültürel farkındalık oluşturmasında 
etkili bir şekilde işe koşulabilir.  Bu bağlamdaki bakış açısı ulusal kültürün ve kültüre 
dayalı değerlerin yaşamasına katkıda bulunmakla birlikte toplumsal uyum ve birlik-
teliğin sürdürülmesinde anahtar rol oynamaktadır. Böyle olmakla birlikte, küresel-
leşmenin, özellikle de yeni medya teknolojileri yoluyla yarattığı değişme ve popüler 
kültürün doğrularını benimsetme baskısı, yüzlerce yılın birikimi olan kültürel değerleri 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Kültürel değerlerin öğretiminde işe 
koşulan ve bireyi öğrenme sürecinin dışında tutarak edilgen kılan yöntem ve teknikler 
de bu bağlamda gözden geçirilmesi gereken unsurlardır. Bölüm küçük yaş grupların-
dan itibaren kültürel değerlerin öğretimi yoluyla kültürel farkındalık yaratmada, dijital 
oyunlar ve oyunlaştırma temelli uygulamaların gerçekleştirilebilirliğini sorgulamayı 
amaçlamaktadır. Dijital oyunlar, kültürün birçok uzantısı çerçevesinde görsel bir an-
latım dili çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Dijital temelli görsel kültürel nitelikler 
ise dijital oyunlar bağlamında kendi kurallar sistemini oluşturmaktadır. Dijital oyun 
ortamlarının temsil gücü ve katılımcılık niteliği oyun dünyasını anlamlandırmanın al-
ternatiflerini yaratmak durumundadır. İzleyici açısından görsel iletileri çok yönlü ola-
rak eleştirel bağlamda sorgulamak, analiz etmek, anlamak, ilişkiler kurarak anlamı 
çok yönlü yorumlamak gereklilik haline gelmiştir. Dijital oyun dünyasının her geçen 
gün genişlettiği görsel ağ içerisinde temsil temelli, model odaklı ve benzeşime dayalı 
iletilerinin katılımcılar açısından anlamlandırılması sürecinde birçok etkeni göz önün-
de bulundurmak gerekir. Bu çerçevede bölümde dijital oyunların görsel kültürel uzan-
tıları ve dijital bağlamları derinlemesine sorgulanmaktadır. Ayrıca analiz sürecinde 
öne çıkan retorik ve rizomatik ilişkisellik yaklaşımları üzerinde durulmaktadır. Popü-
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ler kültür, kültürel değerler, katılımcılık temelli oyun kurgusu ve tasarımı ele alınan 
diğer konulardır. Günümüzde dijital dünyanın ve yeni medya teknolojilerinin sembolik 
temsil gücüne dayalı olarak dijital oyunları sorgulamak, manipülatif ayrımsamayı işe 
koşmak, ileti dilini çok yönlü olarak anlamak, anlamlandırmak ve değerlendirmek ka-
çınılmaz hale gelmiştir.

GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyıla dayalı medya yansımaları içerisinde dijital oyunlar birçok 
yönü ile var olmaktadır. Dijital oyunların günümüz medya dünyasının yoğun görsel 
içeriği düşünüldüğünde görsel kültürel bağlamdaki rolü giderek artmaktadır. Görsel 
kültürün birçok uzantısı çerçevesinde dijital oyunların bireyleri şekillendiren etkisi 
belirgin bir biçimde öne çıkmaktadır. Dijital oyunların yeni medyanın yansıması ile 
temsil gücünün giderek artması da bu etkiyi her geçen gün artırmaktadır.

Dijital oyunların yapısal olarak popülaritesi evrensel niteliktedir ve bu bağlamda 
kendinden önceki kültürel süreçlerden farklı bir görsel kültür temsil gücüne sahiptir 
(Manovich 2001:41). Dijital oyunlara yönelik popülarite yanında hız ve hızlı değişim 
sürekli güncellenen bir görsel anlatı dilini oluşturmuştur. Yoğun görsel anlatı içeri-
ği beraberinde görselliğin ileti sürecine ilişkin eleştirel söylemi öne çıkardı (Ward-
rip-Fruin & Harrigan, 2004; Harrigan & Wardrip-Fruin, 2007). Kültürel ve sembolik 
uzantılar geleneksel bağlamdan ayrıştı ve dijital oyun dünyası kendi içerisinde kendi 
kurallar sistemini oluşturmuştur. Bu sistem oyuncu açısından kimi zaman kışkırtıcı, 
zaman zaman cinsiyetçi, zorlayıcı, üzücü ya da bakış açısını alt üst edici etkileri de 
beraberinde getirdi. Dijital oyunların temsil gücü ve sembolik anlatı biçimi ile ger-
çeklik arasındaki ilişkiyi etik çerçevede iyi kurmak bir ihtiyaç halini almıştır.  

Dijital oyunlara dayalı dijital dünya, yenilik ve gelişim ile günümüze kadar süregelen 
ve sürmeye devam eden etkin bir ortamdır. Dijital oyun ortamları oyuncu açısından 
öznel ve çoklu etkileşime dayalı çoklu katılımcılı bir yapıyı olanaklı kılmaktadır. Bu 
noktada hem oyunların görsel anlatım dili hem de bu dilin etkileşimlere dayalı olarak 
nasıl yapılandığı öne çıkar. Oyuncunun ne bildiği, nasıl davrandığı ve ne tür tercihler-
de bulunduğunu açıklamanın yanında; görselliğe dayalı anlamlar yüklerken, öğrenilen 
ve paylaşılan davranışlar, değerler ve ögelere dayalı dinamik, yaratıcı ve devam eden 
bir süreç içermektedir. Aynı zamanda; değerlere, dünya görüşüne, sosyal grup etkile-
şimlerine dayalı birçok görsel bağlam dijital oyunlarda öne çıkar. Bireysel ve kolektif 
kimliğe ilişkin anlam ve önem üreten normlar, davranış biçimleri, tutumlar ve değerler 
görseller üzerinden şekillenir (Adams, 2013). Dijital oyunlarda görsel dünyaya dayalı 
bireysel kimlikler ve ait olma duygusu gelişir ve bu duygu oyuncuların davranışlarına 
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rehberlik eder. Dijital oyunların sunduğu görselliğe dayalı oyuncu tercihleri bu dünya 
içerisinde normal, beklenenin yanı sıra ideal, sıra dışı ya da yaratıcı bireysel algı biçi-
mini de ortaya koymaktadır. Yani çok yönlü olarak oyuncunun öznel olarak şekillen-
dirdiği ve kendisine ilişkin yansıtmalar içeren bir görsel ileti dünyasından bahsetmek 
olanaklıdır. Bu yönü ile dijital oyunların barındırdığı görselliğin bütüncül olarak tüm 
bağlamları dijital oyunlara dayalı görsel kültür olarak tanımlanabilir. 

Dijital oyunlarda görsel kültürün alt temaları genel, tarihi, davranışsal, işlevsel, 
zihinsel, yapısal ve sembolik olarak yapılanmaktadır. Bu alt temalar sosyal yapı, 
gelenek, kültürel uzantılar, yaşam biçimi, öğrenilen davranışlar, idealler, değerler, 
ortak yaşam alanı oluşturmak, fikirlerin, sembollerin ya da davranışların birbirleri 
ile ilişkilendirilmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması, paylaşılan ve kabul edil-
miş anlamlar yaratmak, belirli bir topluluğa ait etkileşim yaratmaya dayalı davranış, 
düşünce ya da duygu oluşturmak ya da dijital bir yaşam biçimi oluşturmak ve sür-
dürmek üzerine temellenebilir. 

Dijital oyunlar içerisinde görsel kültürel uzantılar bireylerin kimlik duygularını üret-
meye yönelik bir zemin hazırlar. Başka bir ifadeyle belirli topluluklara ait olma, be-
lirli topluluklara ait davranışlara ve kurallara sahip olma ve sürdürebilmeye yönelik 
eğilimler gösterme sonucunda dijital oyunlar içerisinde görsel kültürel bağlamlara 
dayalı kimlikler ortaya çıkmaktadır. Dijital oyunlardaki görsel kültürel öğeler, oyun-
cu açısından kimlikleri içselleştirmeyi ve toplulukları bir araya getirmeyi sağlayan 
kavramlardır. Kimlik gerçek dünyada olduğu kadar dijital dünyada da bireyin ya-
şamı, yaşı, cinsiyeti, sosyal ve ekonomik sınıfı, eğitimi, işi, farklılıkları, yaşadığı 
coğrafi bölge, din, dil, politik görüşü ve ırkı gibi birçok konu ve kavram çerçevesin-
deki olaylar ile etkileşimidir. Dijital dünya içerisinde görsel kültürel uzantılara da-
yalı tercihler oyuncu açısından kimliğe ilişkin teknolojik, politik, ekonomik, sosyal, 
çevresel ve demografik etmenleri açığa çıkarır. Böylece dijital oyunlar içerisinde 
diğer sosyal gruplar ile etkileşim, bu dünya içerisinde var olamaya devam etme,  sü-
rekli bir gelişim ve değişim süreci söz konusu olur. Dijital oyunlarda görsel kültürel 
bağlamlar içerisinde bir kimlik oluşması ve sürdürülebilir olmasının bireyler arası 
etkileşimi yapılandırdığı da düşünülmelidir.  Bu noktada oyuncu açısından görsel 
kültürel uzantıları keşfetmek, fark etmek, analiz etmek, yorumlamak ve çıkarsama-
larda bulunmak ve bütüne ilişkin farkındalık geliştirmesi oldukça önemlidir. Bu far-
kındalık, bir yönüyle görsel kültürel aktarım ve sürdürülebilirliğe katkı sağlarken 
bir diğer yönüyle bireysel gelişime de katkı sağlamaktadır. Dijital oyunlar içerisin-
de görsel kültüre dayalı kazanılmış olan deneyimler, bireyin bakış açısını önemli 
oranda etkilemektedir. Oyuncu açısından dijital oyunlarda kendi kimlikleri; sosyal 
çevreleri ve yaşadıkları deneyimler karşısındaki tutumları görsel kültürün uzantıları 
ile görünür hale gelmektedir. 
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Dijital oyunlarda görsel kültürel uzantılara dayalı farkındalık geliştirmek, sorgula-
mak, tercihlerde bulunmak, yorumlamak ve çıkarsamalarda bulunmak oyuncuların 
bakış açısını yeniden şekillendirmektedir. Bir diğer deyişle oyuncular açısından 
sadece ne bildikleri ve çevrelerindeki olay ve olguları nasıl değerlendirdikleri de-
ğil, aynı zamanda ne anladıkları ve kendilerini nasıl ifade ettikleri de önem kazanır 
(Holtzblatt, Wendell & Wood, 2005). Dijital oyunlarda oyuncunun ne beklediğine, 
nelere dikkat ettiğine, olgu ve olaylara nasıl tepkiler verdiğine ilişkin veriler görsel 
kültürel uzantıları belirlemenin çıkış noktasını oluşturur.   

Dijital oyunlarda görsel kültür bağlamlarının önemli özelliklerinden biri paylaşıla-
bilirlik ve yeniden yorumlanabilirliktir. Bu noktada oyunlarda etkileşimlere dayalı 
geçmiş, günümüz ve gelecek üçgeni içerisinde yaşananlar önem taşır. Dijital oyunlar 
içerisinde öznel kimlik ile yaratılan, süreçte etkileşimde olunan ve gelecekte yapıl-
mak istenenler de görsel kültürel aralığın sınırlarını değişken kılmakta ve her geçen 
gün değiştirmektedir. 

Dijital oyunlar aracılığı ile bireylerin kendileri ile ilgili keşfedecekleri bir görsel kültür 
alanından bahsetmek olanaklıdır. Gözlem, analiz, tanımlama, açıklama, yorumlama, 
farkındalık geliştirme, öznel yansıtma ve çoklu okuryazarlıkları işe koşma olarak sı-
ralanabilecek birçok beceri görsel kültürel bağlamda dijital oyun etkileşimlerinde işe 
koşulmaktadır (Şekil 1’de görülmektedir). Bir anlamda sorgulama, sorular sorma ve 
yanıtlara dayalı analiz dijital oyunların görsel kültürel uzantısı olarak öne çıkmaktadır.  

 

Şekil 1. Dijital Oyunlar ve Görsel Kültür İlişkisi  

Dijital oyunlarda görsel kültürel bağlamda ortam çok çeşitlilik göstermektedir. Bu 

çeşitlilik içinde görüntü ya da fotoğraf odaklı yansıtmaların yanında animasyon, 

illüstrasyon, iki ya da üç boyutlu çoklu medyayer alır. Tema bağlamında ise 

öyküleyici, oyuncu bakış açısı odaklı, aile temalı, öznel ya da nesnel, zaman ve 

mekan odaklı, tarihi, imgesel bağlamda soyut ya da somut çerçevede bir çeşitlilik söz 

konusudur (Şekil 2).  

Dijital oyunların görsel kültür bağlamı aşağıdaki yönlerden önem taşımaktadır: 

1. Dijital oyunlarda görsel kültürel uzantılar oyuncu açısından etkili bir etkileşim 

yaşantısına zemin hazırlamaktadır.  

2. Görsel kültürel bağlamın niteliğine ilişkin farkındalık geliştirme sürecini oyuncu 

merkezli olarak yapılandırmaktadır.   

3. Dijital oyunlarda oyuncunun sahip olduğu sınırlı zaman, motivasyonu 

sağlamak adına görsel kültürel uzantılara dayalı olarak nitelikli bir biçimde 

yönetilebilmektedir. 

4. Dijital oyunlarda görsel kültürel bağlamlar içinde yer alan kültürel değerlere 

ilişkin farkındalık oluşturulması ve bu doğrultuda bir etki alanının oluşturulması, 

görsel kültürel uzantılara dayalı kültürel sürdürülebilirlik anlamında da önem 

taşımaktadır. 

Dijital 
Oyunlarda 

Görsel Kültürel 
Sorgulama

Görseller ile 
veri sağlama

Görseller ile 
sorgulama

Öznel görsel 
anlatım 

dilini 
oluşturma

Görselliğin 
öyküsüne 

yönelik 
süreç sunma

Görselliğe 
dayalı 

yargıya 
varma

Şekil	1.	Dijital	Oyunlar	ve	Görsel	Kültür	İlişkisi	
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Dijital oyunlarda görsel kültürel bağlamda ortam çok çeşitlilik göstermektedir. Bu 
çeşitlilik içinde görüntü ya da fotoğraf odaklı yansıtmaların yanında animasyon, il-
lüstrasyon, iki ya da üç boyutlu çoklu medyayer alır. Tema bağlamında ise öyküleyi-
ci, oyuncu bakış açısı odaklı, aile temalı, öznel ya da nesnel, zaman ve mekan odaklı, 
tarihi, imgesel bağlamda soyut ya da somut çerçevede bir çeşitlilik söz konusudur 
(Şekil 2). 

Dijital oyunların görsel kültür bağlamı aşağıdaki yönlerden önem taşımaktadır:

1. Dijital oyunlarda görsel kültürel uzantılar oyuncu açısından etkili bir etkile-
şim yaşantısına zemin hazırlamaktadır. 

2. Görsel kültürel bağlamın niteliğine ilişkin farkındalık geliştirme sürecini 
oyuncu merkezli olarak yapılandırmaktadır.  

3. Dijital oyunlarda oyuncunun sahip olduğu sınırlı zaman, motivasyonu sağ-
lamak adına görsel kültürel uzantılara dayalı olarak nitelikli bir biçimde yö-
netilebilmektedir.

4. Dijital oyunlarda görsel kültürel bağlamlar içinde yer alan kültürel değerlere 
ilişkin farkındalık oluşturulması ve bu doğrultuda bir etki alanının oluşturul-
ması, görsel kültürel uzantılara dayalı kültürel sürdürülebilirlik anlamında 
da önem taşımaktadır.

 

Şekil 2. Dijital oyunlarda görselleri okumaya ilişkin bağlamlar (Berger, 2008) 

1.1. Dijital Oyunlar, Görsel Kültür ve Rizomlar  

Dijital oyunlar yapı olarak rizomlar yani köksap felsefesine dayalı olarak ilişkisel bir 

anlam yaratır. Çünkü dijital oyunlarda görseller tek başına var olmaz, hiyerarşik 

olmayan, ama ilişkisel, ilişkiler ağı ile her geçen gün genişleyen ve değişen bir yapı 

ortaya koyar. Bu yapı Deleuzo ve Guattari’nin (1987) köksap ya da rizom felsefesi ile 

açıklanır. Görsel kültürel bağlamda anlamlandırma dijital oyunların karmaşık ve çoklu 

olasılıklara dayalı ilişkilerini yorumlayabilmekle ilişkilidir. Dijital oyun dünyası 

içerisindeki görseller öncesi ve sonrası ile var olurlar yani tek bir anlam içermez 

aksine temsil güçlerine dayalı olarak bağlamları çerçevesinde çoklu anlamlar içerirler 

ve bir çok farklı görsel ile de ilişkisel bir yapı ortaya koyarlar (Şekil 3). Bu ilişkisellik 

doğrusal değildir. İlişkiselliğin farklı yolları vardır ve bu farklı yollar görselliğe ilişkin 

anlam yaratma sürecine yanstılır. (Deleuze & Guattari, 1987). Dijital oyunlar odaklı 

görsel kültürün rizomatik yapısı içerisinde anlam ve anlama ilişkin temsiller çok 

yoğundur. Sembolik anlamlar, kavramsal olarak ilişkisel açılımları gerektirmekte ve 

bu çerçevede anlaşılırlık ortaya koymaktadır. Bu ilişkisel yapı içerisinde anlamların 

birbirini beslemesi, karşı çıkması, yeniden yapılandırması, tamamen reddetmesi ya 

da tamamen kabul etmesi gibi birçok olasılık söz konusudur. Yani bir görsel başka bir 

görselin anlamını çok yönlü olarak etkiler ve etkilenir. Dijital oyun dünyası içerisinde 

de bir oyuna ilişkin görsel yapı önceki ve sonraki yapıları anlamları ve süreçleri 

Görseller ve oyun 
arasındaki ilişki
Görselin sunduğu 
mesaj (sosyal, 
kültürel, öznel vb.)
Görsel ve oyun 
arasındaki ilişki
Görselliğin ortaya 
koyduğu tema

Görselliğe ilişkin 
kuramsal temeller
Görsel ile konu 
bağlamı arasındaki 
ilişki
Görselliğe ilişkin kod 
ve işaretler

Görselliğe ilişkin 
ortam
Görselliğe ilişkin 
nitelik
Görselliğe ilişkin konu 
bağlamı
Görselliğin nasıl 
yaratıldığı

Görsel ve oyuncu 
arasındaki ilişkin
Görselliğin kullanım 
amacı
Görsellik ile 
gösterilenler
Görsellik ile 
gösterilmeyenler

Şekil	2.	Dijital	oyunlarda	görselleri	okumaya	ilişkin	bağlamlar	(Berger,	2008)
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4.1.	Dijital	Oyunlar,	Görsel	Kültür	ve	Rizomlar	

Dijital oyunlar yapı olarak rizomlar yani köksap felsefesine dayalı olarak iliş-
kisel bir anlam yaratır. Çünkü dijital oyunlarda görseller tek başına var olmaz, 
hiyerarşik olmayan, ama ilişkisel, ilişkiler ağı ile her geçen gün genişleyen ve 
değişen bir yapı ortaya koyar. Bu yapı Deleuzo ve Guattari’nin (1987) köksap ya 
da rizom felsefesi ile açıklanır. Görsel kültürel bağlamda anlamlandırma dijital 
oyunların karmaşık ve çoklu olasılıklara dayalı ilişkilerini yorumlayabilmekle 
ilişkilidir. Dijital oyun dünyası içerisindeki görseller öncesi ve sonrası ile var 
olurlar yani tek bir anlam içermez aksine temsil güçlerine dayalı olarak bağlam-
ları çerçevesinde çoklu anlamlar içerirler ve bir çok farklı görsel ile de ilişkisel 
bir yapı ortaya koyarlar (Şekil 3). Bu ilişkisellik doğrusal değildir. İlişkiselliğin 
farklı yolları vardır ve bu farklı yollar görselliğe ilişkin anlam yaratma sürecine 
yanstılır. (Deleuze & Guattari, 1987). Dijital oyunlar odaklı görsel kültürün rizo-
matik yapısı içerisinde anlam ve anlama ilişkin temsiller çok yoğundur. Sembo-
lik anlamlar, kavramsal olarak ilişkisel açılımları gerektirmekte ve bu çerçevede 
anlaşılırlık ortaya koymaktadır. Bu ilişkisel yapı içerisinde anlamların birbirini 
beslemesi, karşı çıkması, yeniden yapılandırması, tamamen reddetmesi ya da 
tamamen kabul etmesi gibi birçok olasılık söz konusudur. Yani bir görsel başka 
bir görselin anlamını çok yönlü olarak etkiler ve etkilenir. Dijital oyun dünyası 
içerisinde de bir oyuna ilişkin görsel yapı önceki ve sonraki yapıları anlamları 
ve süreçleri değiştirir, dönüştürür ve yeniden anlamlandırır. Bu nedenle oyun 
dünyasının görsel kültürel stratejisi ilişkiseldir. 

değiştirir, dönüştürür ve yeniden anlamlandırır. Bu nedenle oyun dünyasının görsel 

kültürel stratejisi ilişkiseldir.  

 

Şekil 3. Rizomatik analiz sürecinin alt basamakları (Erişti, 2021) 

Rizomatik analize dayalı olarak dijital oyunların görselliğine ilişkin nesnel boyutlar 

nesnel olarak kalmaz öznelliğe dayalı olarak yeniden yorumlanır ve bu noktada 

kullanıcı devreye girer. Kullanıcı öznelliği anlamın yapısal özelliğini de çeşitlendirir. 

Her kullanıcının kendi görsel dili kendi öznelliği ile şekillenirken çoklu kullanıcılı 

oyunlarda bu görsel dil kullanıcıların etkileşimi ile zenginleşir, değişir ya da dönüşür. 

Bu noktada kimi söylemler öne çıkar, kimi bilinçli yönelimler söz konusu olur, zaman 

zaman kullanıcı kendini sosyo-kültürel akışa bırakır ve böylece ilişkisel yapı 

süregelen bir etkileşim ağı içinde beslenmeye devam eder.  

1.2. Dijital Oyunlar, Görsel Kültür ve Retorik 

Dijital oyunlar açısından görselliğe dayalı retorik yani görselliğe ilişkin söylem oyun 

temelli görsel kültür analizini olanaklı hale getirir. Dijital oyunların sembolik ve temsili 

yapısının açımlanması, yorumlanması ve manipülatif unsurların ayırdedici olması 

kullanıcı açısından retoriğin görünür hale gelmesi ile olanaklıdır (Blair, 2004). Retorik 

süreçte oyuncu açısından duygular ve mantığa dayalı bir süreç söz konusudur ve etik 

bakış açısı anlam yaratmanın temelini oluşturur. Görselliğin amacı, gerçekliği temsil 

gücü, gerçeklik ile arasındaki fark, yarattığı duygu kullanıcı tarafından 

açımlanabildiğinde kontrol kullanıcı tarafında olabilmektedir (Şekil 4).  

 

Rizom

Nesnellik

İçerik

Biçimsellik

Öznellik

Önem Anlamlandırma

Bağlam

Bağlamsızlık

Kodlar

Amaç

Söylemler

Bilinçli yönelim

Sosyo-kültürel akış

Şekil	3.	Rizomatik	analiz	sürecinin	alt	basamakları	(Erişti,	2021)
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Rizomatik analize dayalı olarak dijital oyunların görselliğine ilişkin nesnel boyutlar 
nesnel olarak kalmaz öznelliğe dayalı olarak yeniden yorumlanır ve bu noktada kul-
lanıcı devreye girer. Kullanıcı öznelliği anlamın yapısal özelliğini de çeşitlendirir. 
Her kullanıcının kendi görsel dili kendi öznelliği ile şekillenirken çoklu kullanıcılı 
oyunlarda bu görsel dil kullanıcıların etkileşimi ile zenginleşir, değişir ya da dönü-
şür. Bu noktada kimi söylemler öne çıkar, kimi bilinçli yönelimler söz konusu olur, 
zaman zaman kullanıcı kendini sosyo-kültürel akışa bırakır ve böylece ilişkisel yapı 
süregelen bir etkileşim ağı içinde beslenmeye devam eder. 

4.2.	Dijital	Oyunlar,	Görsel	Kültür	ve	Retorik

Dijital oyunlar açısından görselliğe dayalı retorik yani görselliğe ilişkin söylem oyun 
temelli görsel kültür analizini olanaklı hale getirir. Dijital oyunların sembolik ve 
temsili yapısının açımlanması, yorumlanması ve manipülatif unsurların ayırdedi-
ci olması kullanıcı açısından retoriğin görünür hale gelmesi ile olanaklıdır (Blair, 
2004). Retorik süreçte oyuncu açısından duygular ve mantığa dayalı bir süreç söz 
konusudur ve etik bakış açısı anlam yaratmanın temelini oluşturur. Görselliğin ama-
cı, gerçekliği temsil gücü, gerçeklik ile arasındaki fark, yarattığı duygu kullanıcı 
tarafından açımlanabildiğinde kontrol kullanıcı tarafında olabilmektedir (Şekil 4). 

Retorik Süreç 

Gerçeklik Farkındalığı Duygu Mantık 

 Güvenilir 

 Dürüst 

 İnandırıcı 

 Adil 

 Sevgi 

 Acıma 

 Empati 

 Adalet  

 Vatanseverlik 

 Umut 

 Kıskançlık 

 Kızgınlık 

 Korku 

 Neden sonuç ilişkisi ile 

ikna 

 Otorite kaynaklı ikna 

 Var olan durum ile ikna 

 Benzeşimlere dayalı ikna 

 Yaşam deneyimine dayalı 

ikna 

 Niceliksel verilerle ikna 

 Olgular  

 Doğrular 

 Değerler 

 Değerler hiyerarşisi 

 Mantık  

 Mantıksal ikna 

Şekil 4. Retorik İkna Süreci (Erişti, 2019) 

Retorik çerçevede oyun tasarımındaki görsel dünyanın temellendiği gerçekliğin nasıl 

sembollere dönüştüğünün sorgulanması gerekir. Gerçekliğin dönüşümüne dayalı 

olarak oyuncu açısından harekete geçen duygular nelerdir ve gerçek yaşam odaklı 

değerler ve değerler hiyerarşisi ile uyumlu mudur? Mantıksal olarak dijital oyun 

dünyası içerisinde kullanıcıyı ikna eden yapıların manipülatif unsurları nelerdir? 

Gerçeklik ile ne kadar ilişkilidir? Kullanıcı açısından değerlere ilişkin yıkım yaratmakta 

mıdır? Değerleri olumlu yönde besleyen yönler içermekte midir? gibi artırılabilecek 

sorularla retoriğe dayalı analiz gerçekleştirmek olasıdır. Retorik analizin temelinde 

gerçeklik, duyguların harekete geçiriliş biçimi ve ikna süreçlerinin manipülatifliğini 

ilişkisel olarak sorgulanması yer alır. Böylece retoriğe dayalı söylemin altında yatan 

temel amacı görmek olanaklı hale gelir.   

1.3. Dijital Oyunlar, Görsel Kültür ve Eğitim İlişkisi 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkilendiği önemli ortamların temelinde eğitsel 

süreçler yer almaktadır. Dijital oyunlar eğitim sürecine ilişkin teknoloji entegrasyon 

yapılanmalarının da temelinde yer alır.  Çünkü teknolojiyi etkin kullanan bireyler 

olarak öğrencileri gerçek yaşama hazırlamak, eğitim ortamlarının gereklilikleri 

arasında yer almaktadır. Özellikle günümüzde teknolojiyi öğretim süreçlerinde 

kullanmak yerine teknolojiyi öğretim ortamlarına etkili bir biçimde entegre edebilmek 

bir gereklilik haline gelmiştir. Dijital oyunlar, öğrencilerin teknolojinin aktif kullanıcısı 

olmalarına dayalı bir entegrasyonu olanaklı hale getirir. Dijital oyunlar yolu ile 

öğrencilerin katılımcı olarak teknoloji yolu ile karar verdikleri, tercihte bulunabildikleri, 

Şekil	4.	Retorik	İkna	Süreci	(Erişti,	2019)

Retorik çerçevede oyun tasarımındaki görsel dünyanın temellendiği gerçekliğin 
nasıl sembollere dönüştüğünün sorgulanması gerekir. Gerçekliğin dönüşümüne 
dayalı olarak oyuncu açısından harekete geçen duygular nelerdir ve gerçek ya-
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şam odaklı değerler ve değerler hiyerarşisi ile uyumlu mudur? Mantıksal olarak 
dijital oyun dünyası içerisinde kullanıcıyı ikna eden yapıların manipülatif un-
surları nelerdir? Gerçeklik ile ne kadar ilişkilidir? Kullanıcı açısından değerlere 
ilişkin yıkım yaratmakta mıdır? Değerleri olumlu yönde besleyen yönler içer-
mekte midir? gibi artırılabilecek sorularla retoriğe dayalı analiz gerçekleştirmek 
olasıdır. Retorik analizin temelinde gerçeklik, duyguların harekete geçiriliş bi-
çimi ve ikna süreçlerinin manipülatifliğini ilişkisel olarak sorgulanması yer alır. 
Böylece retoriğe dayalı söylemin altında yatan temel amacı görmek olanaklı hale 
gelir.  

4.3.	Dijital	Oyunlar,	Görsel	Kültür	ve	Eğitim	İlişkisi

Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkilendiği önemli ortamların temelinde eğit-
sel süreçler yer almaktadır. Dijital oyunlar eğitim sürecine ilişkin teknoloji enteg-
rasyon yapılanmalarının da temelinde yer alır.  Çünkü teknolojiyi etkin kullanan 
bireyler olarak öğrencileri gerçek yaşama hazırlamak, eğitim ortamlarının gerekli-
likleri arasında yer almaktadır. Özellikle günümüzde teknolojiyi öğretim süreçle-
rinde kullanmak yerine teknolojiyi öğretim ortamlarına etkili bir biçimde entegre 
edebilmek bir gereklilik haline gelmiştir. Dijital oyunlar, öğrencilerin teknolojinin 
aktif kullanıcısı olmalarına dayalı bir entegrasyonu olanaklı hale getirir. Dijital 
oyunlar yolu ile öğrencilerin katılımcı olarak teknoloji yolu ile karar verdikleri, 
tercihte bulunabildikleri, yorumlayabildikleri, analiz ettikleri ve değerlendirdikle-
ri yapılar oluşturmak olanaklıdır. Bu süreçte öğrenci fikirlerini deneyimleri doğ-
rultusunda yorumlayabilmekte ve yorumlarken teknolojinin olanakları ile kendi 
anlatım dilini oluşturmaktadır (Barrett ve diğ., 2016). Öğrencinin katılımcı olarak 
yer aldığı dijital oyunlar eğlenceli bir eğitsel süreç oluştururken öğrencilerin gör-
sel bir anlatım dili oluşturmalarına ilişkinde zenginleştirilmiş bir öğretim yaşamı 
oluşturabilmektedir (Marchiori ve diğ., 2011). Ayrıca dijital oyunlar eğitsel süreç-
lerle ilişkilendirildiğinde önemli yaşam becerilerinin öğrenilip geliştirilebileceği 
gerçek yaşam benzeşimi dünyaları içerir. Bu eğitsel süreçler için önemli bir çıkış 
noktasıdır. Önemli olan dijital oyunlar yolu ile ne tür yeterliklerin ne şekilde yapı-
landırılacağına karar vermek ve görsel pedagojik bağlamda nitelikli okumalara ze-
min hazırlayacak öğretim yaşantısının öğrenciler adına olanaklı hale getirmektir. 
Çünkü görsel kültürel bağlamda dijital oyunların eğitim süreçlerinde üst düzeyde 
işe koşulmaları, oyunların görsel ve içeriksel olarak iyi okunması yani çoklu okur-
yazarlıklar ile birlikte görselliğin anlamlandırılmasına ilişkin bağıntıları yorum-
lamakla ilgilidir. Dijital oyunlar görsel kültürel bağlamda sosyal yapıya yayılmış 
bir pedagojik süreç içerir. Kamusal çerçevede pedagojik olarak toplumsal rolü öne 
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çıkar (Biesta, 2014). Dijital oyun dünyasının çoklu kullanıcıları açısından düşü-
nüldüğünde oyunların sorgulanmasına dayalı farkındalık toplumsal bir pedagojik 
yönelimi de beraberinde getirir. Dijital oyunlarda çoklu topluluklar ortak paydada 
birleşmekte ve çoklu çözümlemelerde temel rol oynamaktadır. Dijital oyunların 
yapısı gereği bu çoklu çözümlemeler kamusal pedagojiye dayalı bir stratejiye dö-
nüşür. Böylece görsel kültürel bağlamlar ile geniş kitlelere yayılan pedagojik etki 
alanı oluşturulur. Örneğin dijital oyunlar temelinde toplumsal yaşayış içerisinde 
öne çıkan ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, ötekileştirme, azınlıkta kalma durumları 
görsel kültür analizine dayalı olarak eylemsel bağlamda yeniden sorgulanmalıdır. 
Bu ise pedagojik bağlamda toplumsal sorgulama, eleştirel bakış açısı getirme ve 
çözüm arama eğilimlerini besler (Erişti, 2019). 

4.4.	Dijital	Oyunlar,	Katılımcı	Tasarım	ve	Görsel	Kültür

Dijital oyunların eğitsel bağlamda pedagojik, içerik ve alan bilgisine uygun yapılanma 
ile eğlendirici ve motive edici olması beklenen temel amaçtır. Bu temel amaca dayalı 
olarak geçmişte oyun tasarımlarında oyuncu temelinde hedef kitle analizine dayalı bir 
yapı benimsenirken günümüzde katılımcı tasarım yaklaşımı ile oyunun tasarım aşama-
sına oyuncuyu dahil eden bir yapıdan bahsetmek olanaklı hale gelmektedir (Dodero 
& Melonio, 2016; Steen, Manschot & De Koning, 2011). En iyi uygulama temelli 
yapı için kavramsal tasarım aşaması, oyun dünyasında oyuncu temelinde deneyimler 
yaratmanın yolu, oyuncular ile işbirliğinden ve onları sürece dahil etmekten geçmek-
tedir. Katılımcı tasarım, teknolojinin oyuncu ile çok yönlü olarak uyumuna da zemin 
hazırlamaktadır (Havukainen, Martikainen & Erkki,  2020). Tasarımcı öznelliğine da-
yalı hedef kitleye ulaşamama riskleri de böylece minimize edilebilmektedir. Katılımcı 
tasarım sürecinde hedef kitlenin tercihleri sürece nasıl dahil edilmelidir? Oyuncu açı-
sından öne çıkan çok özel noktalar sürece nasıl dahil edilebilir? Oyuncular açısından 
etki alanı oluşturmak için ne tür tasarım tercihleri yapılmalı? Oyuncuların zevki sürece 
nasıl dahil edilebilir? gibi sıralanabilecek bir çok soru yanıt bulur (Merkel & Kuchar-
ski, 2019). Bu çerçevede tasarımın işlevsel bağlamı ile birlikte görsel yapısı da şekil-
lenebilmektedir. Oyuncu temelli görsel anlatım dili oluşturmanın yolunu da açarak 
oyuncu açısından gereksinim duyulacak görsel kültür uzantılarını da derinlemesine 
sorgulamaya zemin hazırlamak olanaklıdır.

Katılımcı tasarım yaklaşımında katılımcıların profesyonellerle fikirler üretebilme 
süreçleri tasarımın işlevsel ve görsel niteliklerine odaklanmada oyuncu temellilik 
yaratır. Çünkü özellikle dijital oyun tasarımı geliştirme sürecinde tasarımcılar içeri-
ğe odaklanırken çoğu zaman hedef kitle ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak-
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tan uzaklaşabilmektedirler. (Mazzone, 2012). Ancak katılımcı tasarım yaklaşımı söz 
konusu olduğunda hedef kitle tasarım sürecinin bir parçası olduğu için aslında nasıl 
bir görsel ve işlevsel yapı görmek istedikleri somut bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Katılımcı tasarım yaklaşımı tasarlama sürecini hedef kitle analizi ile birleştirmekte 
ve tasarım hedef kitle için daha anlamlı ve uygun hale gelmektedir (Merkel & Kuc-
harski, 2019). Katılımcı tasarım yaklaşımı, tasarım sürecini oyuncu olan katılımcı-
nın analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerine etkin bir biçimde katılmasını kapsamak-
tadır. (Zaphiris & Constantinou, 2007). 
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Şekil	5.	Katılımcı	tasarım	sürecinde	oyuncu-tasarımcı	etkileşimine	dayalı	kodlama	ve	 
kod	çözme	süreci	(Erişti,	2021)

Katılımcı tasarım yaklaşımında dijital oyun tasarımında görselliğe ilişkin temsil gücü 
oyuncu ve tasarımcı açısından değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle katılımcı tasarım 
yaklaşımına dayalı etkileşim ile görselliğe ilişkin temsil gücü bağlamında oyuncu ta-
sarımcı işbirliğine dayalı kodlar oluşturmak ve var olan kodları çözmek söz konusudur 
(Şekil 5). Aynı durum görsel tasarımın niteliği adına da yapılandırılabilir. Kodların çö-
zülmesi sürecinde oyuncu açısından tasarımı anlama, yeni bakış açısı geliştirme, aktif 
sorgulama, yansıtıcı yorumlama geliştirme öne çıkar. Tasarımcı açısından ise oyun-
cuya ilişkin öznel bağlamları ve etnografik temelleri anlama, oyuncuya ilişkin öznel 
bağlamlar yolu ile yeni tasarım anlayışı geliştirme temelli kodları çözümlemek önem 
taşır. Böylece kodların çözümlenmesi yolu ile yeni temsil gücü oluşturmaya ilişkin ve-
riler hem oyuncu hem tasarımcı açısından yorumlanır, bir araya getirilir ve yeni kodlar 
oluşturulur. Bu yeni kodlar hem oyuncu hem tasarımcı açısından anlam taşır (Lorini, 
Sabiescu & Memarovic, 2017). Tasarıma ilişkin çözümlerin ise yeni kodlara dayalı 
bağlamsal uygulamalar üzerine odaklanmasını sağlar.
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Katılımcı tasarım sürecinde yer alan her oyuncu aslında kendi öznelliği doğrultu-
sunda bir temsilci olarak kabul edilir. Tasarım ekibinde yer alan her katılımcının 
temsil gücü aynı zamanda içinde bulunduğu topluluğu da içerir. Böylece katılımcı 
tasarım yaklaşımı yolu ile katılımcıların fikirlerinin, tasarım bakış açılarının ve 
yaratıcılıklarının özellikle hedef kitle niteliklerini temsil ettikleri varsayılarak ta-
sarım sürecinde işe koşulması önemli bir olanaktır. Oyuncular tasarlama sürecinin 
analiz, tasarlama ve uygulama aşamalarında tasarım ekibinin bir parçası olarak 
etkin rol oynamaktadırlar. Katılımcı tasarım yaklaşımı ne tür uygulamalar yapı-
lacağını, ne tür bir tasarım uygulama ortamına ihtiyaç duyulacağını, görseller ve 
uygulama ortamının ne şekilde ilişkilendirileceğini içermektedir. Bu yaklaşımın 
en önemli noktası hedef kitlenin aktif katılımcı olarak tasarlama, geliştirme ve de-
ğerlendirme süreçlerine katıldığı etkili teknoloji kullanım ve geliştirme süreçlerini 
de içermektedir. Dijtal oyunlarda oyuncu-oyun etkileşimi bağlamında katılımcı 
tasarımcı bakış açısı görsel kültürel uzantıların hedef kitle için anlamlı metaforlar 
içermesi de bir gerekliliktir (Manovich, 2001, 42). Böylece oyuncu temelli bir 
görsel anlatım dili oluşturmak olanaklı hale gelecektir. Bu bağlamda dijital oyun 
tasarımlarında süreç yapılandırmada görsel kültüre dayalı katılımcı tasarımcılık şu 
şekilde işe koşulur:

Katılımcı tasarım yaklaşımları, yerel topluluklarla birlikte ve yerel topluluklar için 
dijital içerik yapılandırmada işe koşulur. Böylece görsel kültürel bağlamda yerel 
kültür odaklı bilgi boşluklarını doldurmak ve hedef kitleyi yakalamak olanaklı 
hale gelir. Hem yerel toplulukların yapılandırdığı yeni tasarım hedefleri ile amaca 
ulaşmak olanaklı hale gelir hem de görsel kültürel bağlama dayalı anlam yaratan 
deneyimler tasarlan Tasarımcılar ve oyun oyuncuları yerel kodları çözmek, temsil 
etmek ve yeniden kodlayarak görsel anlatım diline dönüştürmek noktalarında iş-
birliği yapabilirler. Bu durum aynı zamanda kültürel şeffaflığa dayalı etkili tasarım 
için dönüm noktası oluşturur (Sabiescu & Memarovic, 2013; Hammer, Bennett 
& Wiseman, 2003). Dijital oyunların kendine özgü sosyal ve kültürel özelliklerle 
karakterize edilebilir olması oyuncu açısından katılımı üst düzeye çıkarabilmekte-
dir. Çünkü oyuncuyu temsil gücü yüksek olan bu içerikler katılımları zorlaştırmak 
yerine kolaylaştırır. 

Katılımcı tasarım sürecinde alışılagelmiş tasarım yöntem ve tekniklerinin sorgulan-
ması ve yeniden yapılandırılması gerekir. Çünkü katılımcı açısından koşullar, bakış 
açıları, katılımcının içinde bulunduğu topluluk katılımının yansımaları ve kültürel 
olarak temsili tasarım koşul ve süreçlerini yeniden yapılandırır. Bu noktadan hare-
ketle görsel kültürel bağlamda oluşan görsel ileti dili oyuncunun zihninde ve gerçek-
te var olana referansla yapılandırılır. 
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4.5.	Görsel	Kültür	Bağlamında	Kültürel	Değerlere	İlişkin	
Farkındalık	ve	Dijital	Oyunlar

Günümüzde teknolojik gereklilikler her alanda belirgin bir biçimde etkisini his-
settirirken, dijital oyunlar söz konusu olduğunda hedef kitlenin ya da oyuncuların 
teknoloji ile etkileşiminin niteliği önem taşımaktadır. Dijital oyunlar oyuncu ta-
rafından etkin katılımlı olarak işe koşulabildiği ölçüde etkilidir. Dijital oyunların 
kültürel değerler gibi geçmişten günümüze etkilerini sürdüren, günümüzde var 
olan ve geleceğe aktarılacak olan geniş bir skalayı içerecek biçimde koşulması 
ise kültürel değerlerin farkında, duyarlı ve özümsemiş bireylerin oluşması açısın-
dan önemlidir. Özellikle günümüzde dijital oyunların bireylerin üzerindeki etkisi 
düşünüldüğünde kültür ve dijital oyunları etkin bir biçimde bir araya getirmenin 
oluşturabileceği etkililik göz ardı edilemez.  Geçmişte kabul gören dijital içerik 
üretme hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar günü-
müz gereksinimleri ile kıyaslandığında daha çok öne çıkan boyut etkin teknoloji 
kullanımıdır. Günümüzde ise teknoloji kullanımının faydacı bir anlayışa dönüşme-
si, toplumsal yaşayışa olumlu yansıması ve bireyler arası etkileşimi olumlu yönde 
etkilemesi en öne çıkan noktalardır. Bu noktalar ise günümüz dijital içerik üretim 
süreçlerinin ulusal ve evrensel kültürel unsurlardan şekillenmesi ile toplumsal bir 
gerekliliği de karşılamaktadır. Bu nedenle de kabul gören bir anlayış halini almıştır. 
Günümüzde oyuncuların sürece dahil edildiği birçok dijital oyun uygulaması yer 
almaktadır. Bu uygulamaların ortak özellikleri oyuncuların aslında neye ihtiyaçları 
olduğunu etkileşime dayalı oyuncu katılımı ile sorgulamaktır. Dijital oyunlar, bu 
etkileşimli süreç içerisinde yorumlamaya yönelik bir yapılanma ortaya koymakta; 
böylece oyuncular kendi anlatım dilleri ile geleneksel kültürel değerler arasında 
bir köprü oluşturabilmektedirler (Barrett, 2016). Dijital oyunların temelinde ta-
sarım sürecinin oyuncu-teknoloji-kültürel etkileşim üzerine kurulması ile görsel 
kültürel bağlamda geleneksel ve içinde yaşanılan kültüre yönelik farkındalık geliş-
tirmek olanaklı hale gelmektedir. Önemli olan nokta kültürel değerlere ilişkin far-
kındalık yaratırken oyuncunun fikrini, hayallerini, düşüncelerini ve yaratıcı bakış 
açısını devreye sokabilmektir. Bu nedenle kültürel değer; bilinenden farklı, özgün, 
farklı coğrafik bölgelerde açığa çıkmamış kültürel hikayeler, kahramanlar ve de-
ğerlerin ne şekilde algılandığını oyuncunun bakış açısı ile açığa çıkarma amacını 
taşır. Dijital oyunlar görsel kültür analizinde oyuncu açısından zenginleştirilmiş 
bir yaşantı oluşturmaktadır. 

Dijital oyunlar bağlamında görsel kültüre dayalı kültürel değerler odaklı bir oyun 
tasarımı üzerinden konu açıklanacaktır. 
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Resim	1.	“Bir	varmış	bir	yokmuş”	Oyunu	

Resim 1’de kültürel değerlere ilişkin farkındalık yaratma odaklı dijital oyun tasarı-
mında Anadolu kültüründen yola çıkan ve bir takım ana temaları içeriğinde barındı-
ran bir tasarım dikkati çeker. Bu bağlamda öncelikli olarak dijital oyun tasarımının 
kültürel farkındalık oluşturacak bir içeriğe sahip olmasını sağlamak amacıyla kül-
türde öne çıkan temalar belirlenmiştir. Kültüre ilişkin ana temaların belirlenmesinde 
kültüre ait birtakım boyutlar dikkate alınmıştır. Bunlar:

	• Kültür içerisinde öne çıkan yaşanmış olaylar, mekanlar ve kişilere yönelik 
boyutlar

	• Kültür içerisinde öne çıkan mitolojik hikayeler, destanlar, halk hikayeleri ve 
kahramanlara yönelik boyutlar

	• Kültür içerisinde öne çıkan temaların sosyolojik, tarihsel ve coğrafi boyutları
	• Kültür içerisinde öne çıkan temaların kültürel anlamda gelenek, örf, adet ve 

görenekleri oluşturan ve belirleyen boyutları 
	• Kültür içerisinde öne çıkan temaların sürdürülebilirlik, sahip çıkılabilirlik ve 

gelecek nesillere aktarılabilirlik boyutları.

Bu çerçevede oyunda 14.-15. Yy.’da Anadolu kültüründeki destansı hikayelere da-
yalı Dede Korkut kimliğinin anlatıcı yönü öne çıkarılmış ve oyun anlatıcı olarak 
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belirlenmiştir. Tepegöz ise yine Dede Korkut masallarından yola çıkılarak oyun 
tasarımının antagonist (kötü) karakteri olarak belirlenmiştir. Mitolojik halk hika-
yelerin kahramanlarından olan Delidumrul ve Şahmeran ise oyun tasarımının pro-
tagonist (iyi ve akıllı) karakterleri olarak belirlenmiştir. Halk hikayesi kahramanı 
olan Keloğlan yan karakter olarak belirlenmiştir. Tüm bu karakterlerin kurgusal 
olarak özgün bir öyküde birleştirilmesinde kendi öznel niteliklerini taşımalarına 
da dikkat edilmiştir. Örneğin Dede Korkut hikaye anlatıcısı, Tepegöz kötü, Deli 
Dumrul korkusuz, Şahmeran akıllı, Keloğlan herkese yardım eden nitelikleri ile 
öne çıkarılmıştır.  Dijital oyun tasarımının en önemli boyutu bir hikaye örüntüsü 
ile kültürel bağlamda halk hikayesi, destan, mitolojik öykülere dikkat çeken bir 
yapı ortaya koymasıdır. 

Resim	2.	“Bir	varmış	bir	yokmuş”	Oyunu	Detay

Oyun tasarımı içinde Türkiye’nin kültürel miras kategorisinde yer alan ve öne çı-
kan mimari yapı ve mekanlar da oyun örüntüsünün bir parçasını oluşturur. Bu nok-
tada Aspendos, Galata Kulesi, Nemrut Dağı, Kapadokya ve Akdamar, Safranbolu 
Evleri, Efes Harabeleri gibi Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kültürel miraslara 
dikkat çekilmiştir (Resim 2). Öykü örüntüsü içinde “Tepegöz Şahmeran’ı kaçırır, 
Şahmeran dostları Deli Dumrul ve Keloğlan’a küçük notlar bırakarak kendisine 
ulaşmalarını sağlamaya çalışır, oyun yönergeleri ve nasıl bir yol izleneceğini de 
Dede Korkut anlatır. Kaçırma sahnesi ile oyuna giriş yapılır. Sonra bir yerlere 
gizlenmiş küçük bir not yardımı ile Deli Dumrul ve Keloğlan arkadaşları Şahme-
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ran’ı bulmak için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kültürel miras olarak tanım-
lanabilecek mimari yapı ve yerlere giderler. Her gittikleri yerde zorlu bir görev 
yerine getirip bir sonraki aşamaya geçerek Şahmeran’a bir adım daha yaklaşmaları 
gerekmektedir. Tüm bu kurgusal yapı görsel kültürün kültürel miras ve geleneksel 
kültürel öğelerine dayalı olarak belirlendikten sonra dijital oyunun tasarım aşama-
sına geçilmiştir. Kültürel boyutlara ilişkin temaları oluşturulan dijital oyun uygu-
lamasına ilişkin senaryo, seslendirme, resimleme ve tasarım süreçleri işe koşul-
muştur. Tasarım sürecinde daha belirgin bir biçimde öne çıkan boyutlara öncelik 
verilerek dijital oyun tasarımının içeriğine ilişkin sınırlar da belirlenmiştir. Dijital 
oyun tasarımının geliştirilmesi sürecinde analiz, tasarım ve geliştirme bağlamında 
içeriksel sorgulama gerçekleştirilmiştir. Oyunda öne çıkan kültürel boyutlar bir 
öykü temelinde sunulmuştur. Tek bir hikaye kurgusu içerisinde bir araya getirilen 
kültürel uzantılara dayalı bir senaryo yapısı oyunun en güçlü yönlerinden biridir. 
Oyunda oyuncu açısından süreç ve yaşanılan deneyim önem taşır.

Söz konusu oyunda ilköğretim öğrencilerine kültürel değerlerin öğretimi yoluyla 
kültürel farkındalık yaratmak temel amaç olarak benimsenmiştir. Oyun tasarımı 
oyuncuları olan öğrenciler ile tasarımın değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Öğ-
rencilerin büyük bir çoğunluğu daha önce bildikleri ya da duydukları bir hikayeyi 
yeni bir yorum ile bir oyun tasarımı içerisinde görmeye olumlu tepki verdikleri gö-
rülmüştür. Ayrıca kültürel değerler temalı konu içeriklerine ilişkin ilgilerinin arttı-
ğı gözlemlenmiştir. Özellikle sürece aktif katılımcı olarak katılmanım öğrencilerde 
öğretim içeriğine yönelik bir ilgi oluşturduğu da gözlemlenmiştir. Süreçte bir diğer 
önemli nokta ise öğrencilerin teknoloji kullanımına ilişkin kimi becerileri eğlenceli 
bir yolla kazanmalarıdır. 

Resim	3.	“Ayazata”	Oyunu	
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Dijital oyunların sunduğu yaygınlaştırma olanakları, kültürel mirasın okunması ve 
günlük yaşamda yerini alması için alternatif yollar sunmaktadır. Görsel kültür bağ-
lamında kültürel mirasın ve geleneksel kültürel öğelerin görselleştirilmesi ve buna 
dayalı farklı iletişim ve etkileşim stratejileri ile günümüz teknolojisi içinde yerini 
alabilen bir yapıya kavuşturulması olanaklıdır.  

Resim 3’te yer alan Ayazata oyunu dijital oyun dünyasının çekiciliğini mitolojik bir 
karakter ile birleştirme üzerine inşa edilmiştir. Oyunda Ural kaynaklı bir terim olan ve 
yeniden doğuş anlamına gelen Nardugan bayramına vurgu yapılır (Nadirov, 1991). Kış 
ayının kutlanmasına dayalı etkinliklere referansta bulunmakta olan oyunda öne çıkan 
baş karakter “Ayaz-Ata”dır. Günümüzde Nardugan Bayramı hala etkili bir şekilde Ta-
tarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Karaçaylar tarafından 22 Aralık’ta kutlanmaya devam 
eden bir gelenek haline gelmiştir (Kahveci, 2012). Türklerin Noel Babası olarak da 
bilinen Ayaz Ata, mavi ve kışı temsil eden kostümü, hikayesi ile oyunda detaylı bir 
şekilde analiz edilen bir kurgu ile sunulmuştur. Oyun puan toplama üzerine kurgulan-
mıştır ve puan toplama sürecine kültürel uzantılar entegre edilmiştir. 

Resim	4.	“Midasın	Kulakları”	Oyunu	

Resim 4’te yer alan oyunda Antik çağ mitolojisinden bir karakter öyküsüne dayalı 
bir kurgu yapılandırılır. Özellikle öykü temelli yaklaşımlar küçük yaş grubundan ye-
tişkin oyunculara kadar hitap eden sürükleyici bir yapı ortaya koymaktadır. Bu yapı 
beraberinden hem görsel kültür farkındalığı yaratmakta hem de kültür temelli analiz 
ve sentez işe koşmayı olanaklı hale getirmektedir. Midas mitinde Apollon’un gaza-
bına uğrayan ve kulakları eşek kulağına dönüşen Midas ve dostu Pan’ın öyküsüne 
odaklanılır (Sabziyeva, 2014). Oyun Midas’ın kulaklarını saklama çabasının etkile-
şime dönüşmesi sürecini içerir. Oyun kendi içinde sorular doğurur, Midas sorununa 
oyuncu ile birlikte çözüm arar. Dijital oyunlarla ilgili önemli olan nokta oyuncunun 
oyuna ilişkin sınırları genişletme olanağı vermesidir. Çünkü oyun yalnıza oyun oy-
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namakla ilgili değil, duygularla, oyun karakterleri ile ilişki kurmakla, belki oyuncu-
ları geçmişe hayali bir yolculuğa çıkarmakla ve içinde bulunulan ortamları eleştirel 
sorgulayıcı bir bakış açısı ile yorumlamaları ile ilgilidir. Tam bu noktada görsel kül-
türün eleştirel bağlamı devreye girer. 

Oyun tasarımlarının oyuncu adına ortam özgüllüğü denilen ve oyuncunun kendine 
özgü yaklaşımları ve düşünme biçimlerini yapılandırmasına zemin hazırlayan bir 
yapısı olmalıdır. Görsel kültürü oyun tasarımlarında geniş anlamda birçok şeyle bağ-
lantılı olarak düşündüğümüzde oyun teması içerisinde sunulanlar üzerine düşünmek, 
sorgulamak, görsel temelli okumalar yapmak (görsel analiz), çıkarsamalarda bulun-
mak ve farklı eleştirel bakış açılarına alan açmak olanaklıdır.

Resim	5.	“Midasın	Kulakları”	Oyunu	Detay

Resim 5’te detayda oyun kurgusu içinde mekanlar, karakterler arası ilişkiler, karakterin 
öznelliğinin sorgulanması ve toplumsal bakış açısının sorgulanması gibi sıralanabile-
cek bir çok uzantı derinlemesine sorgulamaya zemin hazırlayan bir yapı içinde sunul-
maktadır. Burada önemli olan nokta oyuncu açısından bu sorgulayıcı katılımın nasıl 
sağlanması gerektiğidir. Post-yapısal yaklaşıma dayalı olarak sanat tarihi, arkeoloji, 
mitoloji, sosyoloji gibi birçok farklı disiplinden temellenen oyun tasarımı içerisinde 
oyunbilim ve anlatıbilim iç içe geçmiştir. Amaç anlatıyı ve görsel yansıtma sürecini 
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iç içe geçirmek ve birbirinden ayrılmaz bir yapı içinde oyuncuya sunmaktır. Bu temel 
amaç çerçevesinde oyuncu ve karakter arası ilişkinin bu yapı içerisinde inşa edilmesi-
ne dayalı olarak görsel nesneler hakkında çok daha derinlemesine bir düşünme süreci 
yaratılmasıdır. Oyunlarda görsel kültür bağlamında görsellik nesnellikle ilgili değil bir 
şeyler söylemekle ilgilidir. Bu noktada oyuncuların ne söylendiğine de odaklanması, 
söylenenleri algılama biçimi, eleştirel bakış açıları, düşünceleri de sürece dahil olur. 

4.6.	Dijital	Oyunlarda	Popüler	Kültür	ve	Görsel	Kültürel	
Yansımalar

Dijital oyunların görsel yapısı temel olarak popüler kültüre yoğun bir biçimde zemin 
hazırlamaktadır. Popüler kültür, oyun tasarımlarında yoğun bir görsel akış ile bera-
ber farklı güç odakları, bağlam ve sosyolojik yapı temellendirmektedir. Bu yapının 
sorgulanması ise günümüz dijitalliğinin temel gereksinimidir. (Tavin, 2010). Dijital 
oyunların ana akım kültür üzerindeki etkileri popüler kültürü de yoğun bir biçimde 
beslemektedir. Dijital oyunların ve içeriklerinin popülerliği ile birlikte gerçek yaşa-
ma yansıyan medya uzantılarına dayalı popülerliği de öne çıkmaktadır. Oyun karak-
terleri temelli görsel anlatı dilinin popülerleşmesi, sosyo-kültürel yaşayışın önemli 
bir parçası haline gelmesi popüler kültürün önemli dinamiklerini oluşturur ve bu 
uzantılar zaman içinde kültürel simgeler haline dönüşür. Dijital oyunların popüler 
bir eğlence biçimi haline geldiği günümüz dünyasında ana akım eğlence biçimi ola-
rak kabul edilmesi de kaçınılmazdır. Ana akım kültüre dayalı yansımalar ise oyun-
cularla birlikte toplumsal olarak görme biçimlerini değiştirmektedir. Dijital oyunlar 
odaklı moda, günlük yaşam, teknoloji, sanat, sosyal yaşam gibi birçok konu bağlamı 
popüler kültürün etkisi altında şekil almaya devam etmektedir. Popüler oyun kültü-
rünün estetiği ve ilkeleri, ana akım kültür üzerinde artan bir etkiye sahip olmuştur. 

Popüler kültür toplumsal deneyimlerin bir yansımasıdır. Oyun tasarımlarında kitle kül-
türünün ürünleri olarak kullanıcıyı eğlendirmek ve ilgisini çekmek için kullanılır. Bir 
anlamda kullanıcı popüler kültürü yaratır; çünkü oyun ile etkileşime girdiği noktadaki 
tercihleri, beklentileri, hedefleri kültür endüstrisinin günlük yaşama yansıyan boyutları 
ile şekillenir. Popüler kültür, sosyal yapı içerisinde dijital oyun kullanıcılarının yarat-
tığı anlamların ve zevklerin dolaşımına ve yayılımına dayalı aktif bir süreçtir. Popüler 
kültürün birden çok anlamı vardır. Bağıntıda olduğu ve onu besleyen farklı birçok 
etmen popüler kültürü şekillendirir (Fiske, 2006). Popüler kültür toplumun kültürel 
yansımaların yanında, medya odaklı olarak özellikle günümüzde yeni medya etkisi 
ile şekillenmektedir. Ayrıca sosyal yapı içindeki sohbetler, yaşam biçimleri, alışveriş, 
dans, giyim tarzı gibi günlük yaşam aktiviteleri de popüler kültürü beslemektedir. An-
cak tüm bu bağlamlar geçici olarak nitelendirilir. Popüler kültür, tüketim ile popüler 
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zevk ile eğlence ile anlık deneyim ile ilişkilidir. Bir taraftan da medya kültürünü besler. 
Özellikle dijital oyunlar söz konusu olduğunda popüler kültürün medya kültürüne yan-
sımalarını net olarak görmek olanaklıdır. Medya kültürü içerisinde toplumsal olarak 
üretilen her şeyin değerli görülmesi anlayışı düşünüldüğünde medya kültürünün de 
popüler kültürü beslediği söylenmelidir (Salen & Zimmerman, 2004).  Medya kültürü-
ne dayalı olarak dijital oyunlarda gerçeklik ile kurgu arasındaki ayrımın ortadan kalk-
ması söz konusudur ve en dikkat edilmesi gereken boyutlardan biridir. Görüntü temsil 
eder; görselliğin temsil gücü ise medya kültürünü ve dolayısı ile popüler kültürü bes-
lemektedir. Dijital oyun tasarımlarının popüler kültürle zenginleşen ve öne çıkan yönü 
içindeki temsili görsellik kullanıcı tarafından görsel kültürel çerçevede yorumlanabilir 
olmalıdır. Görselliğin temsil gücü, bağlamları, ne anlam taşıdığı, anlamın kullanıcıyı 
etkileme olasılıklarına ilişkin farkındalık kullanıcı açısından önemlidir. Ayrıca tasa-
rımcı açısından kurgusal dünyayı gerçek dünya ile ilişkilendirerek kullanıcı açısından 
faydacı bir anlayışı yapılandırmak bir gerekliliktir. Böylece hem oyuncu gerçeklik ve 
kurgu arasındaki ayrımı yapabilir hem de tasarımcı kurguyu araç olarak işe koşarak 
gerçekliğe yönelik amaçlarını devreye sokabilir. Tasarımcı açısından amaç pedagojik 
olabilir, toplumsal norm ve değerlere dayalı olabilir, teknoloji ile ilintili ya da kullanıcı 
yaratıcılığını devreye sokma odaklı olabilir. 

Resim	6.	“Tarih	Öncesi	Anadolu	Tarihi”	Oyunu	
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Resim 6’da popüler kültür ve tarih ilişkilendirilerek bir oyun tasarımında bir araya 
getirilmiştir. Ana karakterlerimiz ile tarihi yolculuğa çıkarken dönemlerin sosyal ya-
pısı gereği olan bir kıyafet tercihi ile oyuna giriş yapılır. Karakterlerimiz sırası ile 
dönemin özellikleri ile ilişkili tercihlerde bulunarak tarihte yolculuğa çıkarlar. Tarih 
kültürün önemli bir parçası olarak oyunda işe koşulurken tarihi eğlenceli bir biçimde 
sunmanın yolları sorgulanmıştır. Oyuncunun oyundaki her tercihi tarih ile ilintili bir 
bilgi edinimini içermektedir. Oyunun genel amacı popüler bir oyuna entegre edilmiş 
ve popüler kültürün ilgi çekiciliği ile görsel kültürel bağlama dayalı tarihi yansıma-
lar ilişkilendirilmiştir. 

Oyun tasarımının öğeleriyle ilişkili olarak anlam oluşturmanın niteliğine odaklanan 
görsel kültür, oyun tasarımı ile ilintili görsel ve anlatısal yapının algılanması, daha 
iyi anlaşılması ve oyuncu açısından anlam inşası yapılandırılabilmesi ile ilişkilidir 
(Friess, 2012). Semboller, algılama biçimleri, görsel iletinin yapısı, görselliğe iliş-
kin bağlamlar bütüncül ve ayrıntılı olarak analiz edildiğinde oyuncu açısından oyun 
oynamanın dışında farklı bir dünyanın kapılarını aralayarak oyun deneyimini fark-
lılaştırmak olasıdır.

Resim	7.	“Kendi	Modamı	Yaratıyorum”	Oyunu	
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Resim 7’de popüler kültürün en önemli konulardan moda ile ilgili bir oyun tasarı-
mı yer almaktadır. Moda ile ilintili figürlerin mevsimlere ilişkin kıyafet tercihleri 
üzerine şekillenen oyun tasarımının beslendiği nokta popüler kültürün güzellik an-
layışıdır. Bu bağlamda oyun tasarımlarının özellikle küçük yaş gruplarından itibaren 
bireyleri etki altına aldığı bir durum öne çıkar. Bu tür bir süreç içerisinde oyuncunun 
görsel kültürel bağlamda görselliğin sunduğu mesajı iyi yorumlaması, ayırdedici bir 
sorgulama geliştirmesi ve kendisini tehdit eden manipülatif süreçleri sorgulayabil-
mesi gerekir.

Sonuç

Dijital oyunlar ve temsil etmenin alternatif yolları bizlere çok yönlü bir görsel ileti 
dünyasını sunmaktadır. Bu dünyanın oyuncu açısından yarattığı zevk ve katılım et-
kisi göz önünde bulundurulduğunda dijital oyun dünyasını iyi okumak temel gerekli-
likler arasında yer almaktadır. Bireysel ya da çoklu katılımcılı, animasyon temelli, üç 
boyutlu, sanal gerçeklik ya da similasyon temelli dijital oyun dünyasının izleyiciler 
adına ortaya koyduğu çok yoğun, cezbedici, manipülatif görsel ileti dünyasının ta-
mamı görsel kültür içinde değerlendirilen boyutlardır. Görsel kültürel farkındalık ile 
görsel iletilerin analizi, eleştirel olarak sorgulanması, retoriğinin fark edilmesi yani 
temel olarak söylenenin ve verilmek istenen mesajın ne olduğunun ayrıştırılması, 
tek başına var olduklarının düşünülmemesi ve bağlamlara ilişkin ilişkisel bir analiz 
sürecini gerektirebileceği (rizomatik sorgulama) gibi temel noktalarda kimi yeter-
likleri gerektirmektedir. Çünkü dijital oyunlar her geçen gün genişleyen bir görsel 
ağı beslemektedir. Bu görsel ağın en önemli özelliği de temsil odaklı, model temelli, 
benzeşim içeriklidir. Görselliğin bu zengin dünyası içerisinde oyuncuların bürün-
dükleri kimlikler, yaşadıkları bir sanal ya da dijital çevre, şehir, evren, arkadaşlık-
lar, kültürel etkileşimler, sosyallik, politika ve daha bir çok nokta gerçekliğe ilişkin 
gereksinimleri üst düzeyde karşılar hale gelmiştir. Ancak bu gerçekliğin temsili ya-
şam dışında sosyal bir gerçeklik olgusu yani gerçek dünya vardır. Dijital oyunların 
erişilebilirliği, gerçek yaşamın erişilmesi zor süreçleri ile kıyaslandığında oyunların 
cezbedici yönü de öne çıkmaktadır. Oyunların sunduğu sosyallik bir süre sonra ritü-
elleri de oluşturarak oyuncuyu o topluluğun ayrılmaz parçası haline getirir. Sosyal 
etkileşimlerin tartışılır olabilmesi için bu görsel yoğun temsili yapının analizine iliş-
kin yeterlikler öne çıkmaktadır. Bu yeterlikler bağlamında görsel kültürel stratejiler 
dijital oyun dünyasının görsel dilini, sembolik iletişim paradigmasını, her türden 
sembolün anlamlandırılmasını olanaklı hale getirir. Ayrıca her geçen gün yenilenen 
bir dijital oyun kültürü içerisinde daha söylenmemiş ve kuramsal olarak sorgulan-
mamış olası sembolik iletişim süreçlerine ilişkin de bir hazırbulunuşluluk yaratır. 
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Dijital oyunların sembolik yeni medyanın güçlü bir temsilcisi olduğu düşünüldü-
ğünde bu semboller dünyasını yeni medya teknolojilerinin ışıltılı ve yenilenen yapısı 
içerisinde çok yönlü olarak sorgulamak günümüzde önemli bir ihtiyaçtır. Gerçek ya-
şam uzantılarının manipülatif bir yapı içerisinde dijital oyunlar içerisinde var olması 
oyun dünyasının günümüzde evirildiği noktaya da işaret eder. Günümüzde dijital 
oyunlar yeni medya odaklı ileti dilini oluşturmaktadır. Bu ileti dilinin yeni sembolik 
etkileşim içeren boyutları oyuncu açısından anahtar bir rol oynar. Dijital oyunların 
retoriğin önemli araçlarından biri olduğu düşünüldüğünde sembolik kültür dünyasını 
sorgulamada görsel kültürel farkındalık önemli bir gerekliliktir. Bu çerçevede oyun 
tasarımlarının görsel kültürel uzantılara dayalı olarak değerlendirilmesi sürecinde 
eğitimciler, aileler ve öğrenciler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 

Eğitimciler açısından oyun tasarımlarında görsel kültürel bağlamlara dayalı dikkat 
edilmesi gereken noktalar:

	• Oyunların görsel pedagojik uzantıları duyuşsal ve bilişsel olarak ayırt edile-
bilir olmalı ve öğrencilerde bu bağlamda okuryazarlık yeterlikleri gelişmiş 
olmalıdır. 

	• Oyunların eğitsel süreçlerde kullanımında oyun içeriği ile eğitsel deneyim 
arasındaki ilişkinin yapılandırılmasına önem verilmelidir. 

	• Oyun süreçlerine dayalı görsel kültürel uzantıların eleştirel sorgulayıcı bakış 
açısı ile sorgulanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe dayalı yeter-
likler dikkate alınmalıdır. 

	• Oyun tasarımları içindeki görsel yapıya dayalı bağlamların, anlamların, kül-
türel stereotiplerin, popüler kültürel uzantıların, kültürlerarası etkileşimlerin 
sorgulanması gereklidir. 

	• Oyun tasarımları öğrenciler için anlam yaratan bir içeriğe sahip olmalıdır. 
Bu noktada oyun tasarımlarının eğitimde işe koşulma süreçlerinde katılımcı 
bakış açısı ve katılımcı öğrenme süreçleri yapılandırılmalıdır. 

	• Oyun tasarımları içinde bulunulan kültürün uzantılarını içerdiğinde hem kül-
türel farkındalık hem de kültürel bağlamda bütüncül yapı ortaya koyar. 

	• Oyun tasarımlarında ilginç-özgün-sıradışı öğrenme deneyimleri sunmak ço-
ğunlukla alışılagelmiş süreçlerden daha ilgi çekici bir yapı ortaya koyar. 

	• Oyun tasarımlarının yenilikçi bakış açısına dayalı etkileşim ve etkileşime da-
yalı olarak oyuncu öznelliği yaratabilme olanağı vermesi ortamın etkili bir 
öğrenme deneyimi olarak benimsenmesini sağlar.

	• Oyun tasarımlarında görsellerin temsil gücü ile öğretim amaçlarının ilintili 
olması ve arasında güçlü bağ olmasına dikkat edilmelidir.
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	• Aileler açısından oyun tasarımlarında görsel kültürel bağlamlara dayalı dik-
kat edilmesi gereken noktalar:

	• Oyun tasarımlarının görsel kültürel uzantıları oyuncuların yaratıcı yönünü 
öne çıkarır. Özellikle etkileşimli tasarımlar ve kullanıcı deneyimini öne çı-
karan oyun etkileşimleri ile karakter yaratmak, animasyonlar yapılandırmak, 
öyküleme yapmak, kodlama ya da dijital üretim süreçlerini işe koşmak öğ-
renci açısından yaratıcı deneyimler oluşturarak kendisini keşfetmesine olanak 
verir. Oyun tasarımlarının bu tür özelliklerine dikkat etmek çocuk açısından 
faydacı bir anlayış geliştirir.

	• Oyun etkileşim süreçlerinin eleştirel düşünme becerilerini işe koşma özel-
likleri öğrenciyi çok yönlü bakış açısı geliştirme çerçevesinde geliştirir. Bu 
nedenle ailelerin oyun temelli öğrenme süreçleri ile çocuklarını desteklerken 
bu boyuta dikkat etmeleri gerekir. 

	• Oyun tasarımlarının etkileşimli dili içinde çocuğun tasarımcı-uygulayıcı-a-
raştırmacı roller geliştirmesine olanak veren tercihlerde bulunmak önem taşır. 

	• Oyun tasarımlarındaki süreçler oyuncu açısından kendi ilgilerini besleyecek 
ortamlardır. Bu nedenle bu ilgileri olumlu yönde besleyen ve yeni açılımlara 
yol açan yaratıcı oyunlar tercih etmek önemlidir. 

	• Çoklu katılımcılı oyunlar, çocuklar için kültürlerarası etkileşimlere olanak 
veren çok yönlü bir yapıya zemin hazırlayabilir. Bu süreçte dil, toplumsal ve 
kültürel uzantıların paylaşımı, sosyal etkileşimler ve evrensel bakış açısı ge-
liştirmek olasıdır. Oyunların çoklu katılımcılık boyutunun sunduğu olanaklar, 
bu bağlamlar ile değerlendirilmelidir. 

	• Oyun tasarımları yalnızca oyun oynama platformları olarak görülmemeli; 
oyunlarda tasarım odaklı düşünme, eleştirel ve yaratıcı araştırma süreçleri ya-
pılandırma, oyun türüne göre stratejik eylemsellik ortaya koyma gibi etkinlik-
lerin varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu eylemselliği besleyecek ve 
yaratıcılık açısından akıcılık ve esneklik gerektiren davranışlara olanak veren 
oyunlara yönlendirmek önem taşır. 

	• Oyun tasarımı içinde çocukların kendi görsel dillerini oluşturmalarına olanak 
tanıyan etkinlikler önem taşır. Bu durum çocuk açısından görsel pedagojik 
yeterlikler edinmeye de olanak tanır.

	• Oyun tasarımlarının uygulama tabanının mutlaka kuramsal bir altyapıdan 
temellenmesine dikkat edilmeli ve bu kuramsallık ile öğrencilerin var olan 
bilgilerini sorgulama, yeni bilgileri keşfetme ve geliştirmesine olanak sunul-
malıdır. 
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Öğrenciler açısından oyun tasarımlarında görsel kültürel bağlamlara dayalı dikkat 
edilmesi gereken noktalar:

	• Öğrenciler görsel kültürel çerçevede çok yönlü görsel ileti dünyasına dayalı 
sorgulayıcı, analitik ve eleştirel bakış açısı ortaya koymalıdırlar. Böylece ma-
nipülatif bağlamda yönlendirilen değil görsel kültürel uzantıları anlamlandı-
rıp kendi öğrenmesini yönlendiren bireyler olmak olanaklı hale gelir.

	• Öğrencilerin görsel, dijital ve teknolojik okuryazarlık ve bu okuryazarlıklara 
dayalı beceriler geliştirmesi bir gerekliliktir.

	• Oyun platformlarında öğrenciler açısından araştırma becerisi ve aktif katılım-
cılık sergilemek yaratıcı performansları olumlu yönde etkiler. 

	• Oyunların en önemli bağlamlarından biri yaşayarak sorgulamak ve öğren-
mektir, yani deneyime dayalı öğrenme, oyun tasarımlarının en güçlü yönle-
rinden biridir. Bu nedenle teknolojik, görsel kültürel ve dijital temelli sorgula-
maları deneyime dönüştürmekten kaçınmamak tam tersine anlamlandırmanın 
ve öğrenmenin alternatif yollarını denemek gereklidir. 

	• Görsel odaklı dijital dünya ve beraberinde oyun tasarımları etik birçok çer-
çeve içermektedir. Etik bağlamda hem oyuncu hem öğrenen hem de ortamı 
deneyimleyen öğrencilerin, eğitimcilerin ve ailelerin etik kodları iyi okuya-
bilmesi, yorumlaması ve değerlendirmesi gereklidir. 
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Dijital oyunlar mobil cihazların yükselmesi ve veri ücretlerinin erişilebilirliği oyun-
cu profilini çeşitlendirmiştir. Günümüzde her yaş grubundan her düzeyde kulla-
nıcıya hitap eden sayısız oyun bulunmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’deki yetiş-
kin dijital oyuncuların bilgisayar oyunları özelinde tüketim pratiklerini anlamaya 
yönelik tanımlayıcı bir çerçeve oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 
oyuncular, yaş dağılımları, oyun rutinleri, kullanılan donanım ve çevre birimler, 
oyun dünyasının sevilen markaları, oyun mekânı, oyun-içi ve oyun-dışı oyun yöne-
limli kariyer yatırımları, oyunun sosyal ilişkilerdeki yeri ve rolü karma araştırma 
deseni kullanılarak araştırılmıştır. Çevrimiçi anket, çevrimiçi görüşme ve fotoğraf 
incelemesi teknikleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma neticesinde oyunun, pri-
me time’ı ile televizyonun prime time’ı arasında büyük benzerlik olduğu ve diji-
tal oyuna harcanan sürenin iş dışı/okul dışı zamana egemen olduğu saptanmış; 
oyuncuların kullandıkları donanım ve ekipman markaları ile bütçeden bağımsız 
şekilde tercih ettikleri markalar arasında farklılıklar olduğu görülmüş; bütün ürün 
kategorilerinde oyun odaklı üretim yapan markaların ürünlerinin tercih edildiği 
bulunmuştur. Buna ek olarak, dijital oyuncuların büyük ölçüde oyun mekanının 
düzenlenmesinde karar yetkisi bulunmadığı; en az sahip oldukları ancak en faz-
la sahip olmayı arzu ettikleri ürün kategorisinin oyun odaklı mobilyalar olduğu 
görülmüştür. Öte yandan, dijital oyunlar ile sosyal ilişkiler ve gerçek yaşamın 
sorumlulukları arasında seçim yapmak durumunda kalındığında oyunun baskın 
geldiği ortaya konulmuştur. 
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5.1.	Giriş

Dijital oyunlar yaygın şekilde ‘sıradan bir boş zaman uğraşı’ olarak görülse de, gerek 
oyun tarafındaki aktörler, gerek oyuncular için oldukça ciddiye alınan bir iştir. Öyle 
ki, oyun sadece oynama anıyla sınırlı olmayıp öncesi ve sonrasını da içeren, gerçek 
hayatın sorumlulukları ile dijital hedefler arasında seçim yapmayı, oyunda geçiri-
len süreyi en etkili ve en keyifli şekilde kullanmayı, çevrimiçi kariyerin ilerleyişine 
dair planlamaları içeren kapsamlı bir süreci imlemektedir. Böyle bir bağlamda dijital 
oyunlar tüketim alanında oldukça değerli araçlar olmaktadır. Bu nedenle oyuncuyu 
ve oyun kültürünü tanımaya yönelik küresel ve ulusal ölçekli çalışmalar yürütülmek-
te, elde edilen veriler ticari kampanyalar ile birleştirilmektedir.

Oyun ve oyun kültürü bağlamında Türkiye sahip olduğu potansiyel bakımından ol-
dukça kritik bir önemdedir. Öyle ki, internet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı 
yüzde 79 düzeyindedir. Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Covid-19 pandemisi 
dijital oyunlara olan talepte pozitif yönlü artışa sebep olarak, hem yeni kullanıcıla-
rı oyun dünyasına dahil etmiş, hem de mevcut kullanıcıların oyun süresinde artışa 
neden olmuştur. Bütün ülkeler gibi Türkiye’de de bulaşı azaltmak, hastalıktan ko-
runmak için en yaygın uygulanan politika; zorunlu karantina kararları ve yasaklar ile 
bireyleri zamanlarının çoğunu evde geçirmeye yöneltmek olmuştur. Yaşanan süreç 
neticesinde dijital kullanımlardaki artış dramatik şekilde yükselişe geçmiştir. Bu du-
rumun bir sonucu olarak dijital oyunlara olan talep sadece bireysel düzeyde değil, 
kurumsal düzeyde de artış göstermiş, şirketler arası veya şirket içi dijital oyun turnu-
vaları düzenlenerek şirket içi iletişimin kesintiye uğraması engellenmeye çalışılmış 
ve motivasyon sağlanması amaçlanmıştır. Özellikle son dönemde oldukça fazla kul-
lanıcıya sahip olan dijital oyunların, oyuncuların ve oyun kültürünün bilinmesinin 
ticari değeri dikkat ekonomisi bağlamında oldukça yüksek olmaktadır.  

Türkiye’deki dijital oyuncuları ve oyun sürecini tüketim bağlamında ele alan bu 
araştırma karma yöntemle yürütülmüş olup; hem anket hem derinlemesine çevrimiçi 
görüşme teknikleri ile veriler toplanmıştır. 

5.2.	Oyun,	Dijital	Oyun,	Espor

Oyun; tek bir sözcük olarak dilimizde kullanılsa da ‘play’ ve ‘game’ olmak üzere 
hem yapısal, hem biçimsel açıdan farklılaşmaktadır. Başlangıçta aynı gibi görünen 
bu iki kavramı anlamak önemlidir. Sutton-Smith (1997’den aktaran Walther, 2003) 
oyunları (hem play hem game) olumlu ve çelişkili olmayacak bir açıdan tanımlama-
nın neredeyse mümkün olmadığını belirtmektedir. Play türünün özellikleri; özgür 
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(free), ayrık (separate), belirsiz (uncertain), verimsiz (unproductive),  kurallarla yö-
netilen (governed by rules), inandırıcı olma (make-believe) olarak ifade edilmekte-
dir (Caillois, 2001, s. 9-11). Daha detaylı ifade etmek gerekirse play’de; katılımın 
zorunluluktan değil, “gönüllülük” esasından gelmesi play’i özgür kılmaktadır. Play, 
baştan belirlenen ve sabitlenen zaman ve uzamda gerçekleşmektedir. Belirsizliğinin 
kaynağında gidişatın veya sonucun önceden belirlenmediği ve yeniliklerin oyunun 
inisiyatifine bırakıldığı bir bağlam yer alır. Herhangi bir şekilde mal, zenginlik edin-
mek veya yeni bir unsur yaratmak söz konusu olmadığından -oyuncular arasında-
ki mal alışverişi haricinde- oyunun başına benzer şekilde sona erdiğinden verimsiz 
olarak nitelendirilmektedir. Alışıldık, gündelik yaşamın yasa ve kurallarını askıya 
alarak kendi kurallarını oluşturması sebebiyle kısmi olarak kurallarla yönetilmekte-
dir. Örneğin; gündelik yaşam içerisinde bir canlıya zarar vermek, hırsızlık yapmak 
gibi davranışlar hem kanunlara aykırıdır hem de yaygın kabul edilen davranış örün-
tüleri olmazken, oyun gerçekliğinde oyuncular bu davranışlarda bulunmaktan im-
tina etmemektedir. Son olarak oyun inandırıcılığında gerçek hayata karşı ikinci bir 
gerçeklik veya özgür bir gerçekdışılık söz konusudur. Örneğin; oyun gerçekliğinde 
oyuncular birbirinin rolüne inanmaktadır. Evcilik oyununda anne rolünü üstlenen bir 
çocuk, artık çocuk değil, bir annedir ve diğerleri onun anne olduğuna inanmış, kabul 
etmiştir.

Oyunun, bizzat kültürden önce var olduğuna dikkat çeken Huizinga (2010) oyunlar 
insan kültüründen ayrılamayacağından oyun kavramının varoluşsal bir olgu olarak 
anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Dijital oyunun kültürel bir oluşum olarak 
tüketim özelinde ele alınması topluma dair bir gösterge işlevi üstlenmektedir. Bu 
noktada Carsten & Beck (2005, s. 22)’in “Er ya da geç video oyunu olmadan büyü-
yenler, oyuncuları anlamak zorunda kalacaklar” ifadesi çarpıcıdır. Video oyunları-
nın içine doğan ve bu oyunlarla büyüyen nesli “oyun nesli” olarak tanımlamakta, bu 
grubun iş yaşamı dahil, farklı düşünme ve davranma biçimlerine dikkat çekmektedir. 

Walther (2003), bundan yaklaşık 18 yıl önce hesaplama (computational) araçları-
nın bireylerin bilgisayar kullandığını fark etmeyecek kadar doğal hale geleceğini 
öngörmüştür. Bugün ne yapıyorsun sorusuna; “araştırma yapıyorum, makale oku-
yorum, oyun oynuyorum” diyen biri araç belirtmeye gerek duymayacak kadar sı-
radanlaştırmıştır. İş ve iş dışı zamanın bilgisayar odaklı formasyonu araç ve süreç 
ayrımını muğlak hale getirmiştir. Carstens & Beck (2005, s. 22) ABD’de bireylerin 
film kiralamaktan daha fazla harcamayı video oyunlara yaptığını ifade etmesinden 
16 yıl sonra bugün, espor pazar büyüklüğü film ve müzik endüstrisini geçmiştir 
(The Brand Age, 2020). Oyun sektörü 2020’de en fazla yatırım alan sektör olmuş 
ve 2020’nin ilk çeyreğinde startup lar toplam 19 milyon dolar yatırım alırken, 
ikinci çeyrekte bu rakam 28,3 milyona; üçüncü çeyrekte 45,8 milyona yükselmiştir 
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(Aydemir, 2021, s. 33). Pazar, yenilenen ve çeşitlenen aktörlerle oldukça karma-
şık bir hal almıştır. Öyle ki, dijital oyunculuğun profesyonelleşmesinin bir çıktısı 
olarak son yıllarda hızla büyüyen espor, uluslararası turnuvaları, sponsorlukları, 
takımlar ile koçlarını ve oyun topluluklarını içeren bir ekosistemi işaretlemektedir 
(Macey vd., 2020).

Bugün espor gerek ekonomik gerek sosyal olarak varlığını her alanda hissettirirken 
esporun spor mu, boş zaman uğraşı mı, oyun mu olduğuna yönelik tartışmalar fark-
lı yazarlarca, farklı kavramsallaştırmalarla karşılanmaktadır. Mustafaoğlu (2018, s. 
93)  esporun, yüksek düzeyde fiziksellik gerektirmemesi sebebiyle modern spordan 
farklılaştığını ancak modern sporun özelliklerinden bir miktar taşıdığı için spor ka-
tegorisine dahil edildiğine dikkat çekmektedir.  Şenses (2020, s. 1003), dijital oyun-
ları spor olarak değerlendirmenin bu oyunların oyuncularını sporcuya dönüştürerek 
kavram içeriğini boşalttığını belirtmektedir1. 

Dijital oyunları sıradan bir boş zaman edimi olarak görmek veya esporu dijital oyun-
culuğa indirgemek dijital oyunun kavramsallaştırmasını güçleştirmektedir. Öyle ki, 
dijital oyun boş zaman aktivitesinin ötesinde üniversitelerin burs sağladığı, ünlüler, 
büyük ödül havuzlarının bulunduğu rekabetçi bir işe dönüşmüştür. Oyuncuların -sı-
radan vakit geçirmeye yönelik bir aktiviteden farklı olarak- oyun performanslarını 
arttırıcı yolları denediği, hatta buna fizyolojik bir çaba olarak invaziv olmayan be-
yin uyarım tekniği transkraniyal doğru akımın stimülasyonu (tDCS) da dahil olduğu 
(Friehs, vd., 2021) bir süreci kapsamaktadır2. Oyunlar, oyuncunun gösteriyi yönet-
tiği,ben merkezli bir evren yaratmakta ve diğer bireyleri ve nesneleri belli kurallar 
dahilinde kendi iradesine göre manipüle edebilmektedir (Carstens & Beck, 2005, 
s. 23). Espor alanında mücadele eden profesyonel oyuncuların dışında kalan sıkı 
oyuncular ve gündelik oyuncu grupları için dahi sadece zaman geçirmek için seçi-
len bir aktivite değil, farklı anlamlar ve gerekçelerle dahil olunan aktiviteleri işaret-
lemektedir. Phillips vd. (1995, s. 688) oyuncuların oynama gerekçelerini “zaman 
geçirmek”; “başka işler yapmaktan kaçınmak”; “kendini keyiflendirmek”; ve “sa-
dece eğlenmek” olarak ifade etmektedir. Weiss (2011, s. 577), rekabet motivasyonu, 
meydan okuma motivasyonu, gerçek hayatın sorunları hakkında düşünmekten ve so-

1	 Şenses	 (2020)’in	 çalışmasında	profesyonellik	boyutu	göz	ardı	edilerek	esporcu	dijital	oyuncu	ayrımı	dikkate	
alınmamış;	 dijital	 oyun	 oynayan	 herkesin	 esporcu	 olarak	 adlandırılması	 eleştirilmiştir.	 Oysa	 ki,	 esporcuyu	
oyuncudan	ayıran	özellik	bunun	profesyonel	bir	olarak	yapılmasıdır.	Örneğin,	herhangi	bir	şirkette	çalışanların	
mesai	 sonrasında	 bir	 araya	 gelerek	 futbol	maçı	 yapması,	 aktivitenin	 futbol	 olması	 sebebiyle	 onları	 sporcu	
yapmamaktadır.	Sözü	edilen	çalışanlar	bu	aktiviteyi	herhangi	bir	kariyer	gelişimi	beklemeden,	iş	dışı	zamanda	
hobi	amaçlı	yapmaktadır.	Ancak	bir	futbol	takımında	oynayan,	gelir	elde	eden,	iş	dışı	zamanın	futbol	dışı	zamanı	
işaretlediği	kişiler	sporcu	olmaktadır.	

2	 Oyun	içi	başarımı	ve	rekabeti	içeren	meydan	okumanın	oyunda	ustalaşma	ve	kendini	onaylamaktan	daha	çok	
espor	topluluğu	 içinde	şöhret	kazanmaya	ve	oyun	içi	güç	kazanmaya	yönelik	olduğunu	tahmin	edilmektedir	
(Weiss,	2011).
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rumluluktan kaçınmak için sanal ortamı kullanmayı ifade eden “gerçeklerden kaçış 
(escapism)” motivasyonlarının, espor kullanımını olumlu yönde etkilediğini ifade 
etmektedir. Öte yandan, oyuncuların yüzde 80’i oyunların zihinsel uyarım sağladı-
ğını, yüzde 79’u rahatlama sağlayarak stresten uzaklaştırdığını, yüzde 63’ü problem 
çözümüne yardımcı olduğunu, yüzde 57’si oyun sayesinde eğlendiğini, yüzde 55’i 
arkadaşlarıyla iletişimde kalmasına yardımcı olduğunu ve yüzde 50’si aile üyeleri-
nin birlikte vakit geçirmesine yardımcı olduğunu belirtmektedir (ESA, 2021, s. 7).

Dijital oyun oynama edimi iş dışı zaman aktivitesi olarak ele alındığında çoğunluk-
la çocukluk ve erken yetişkinlik dönemleriyle ilişkilendirilmesine karşın, 214 mil-
yondan fazla kullanıcının haftada en az 1 saat oyun oynadığı, tüm hanelerin yüzde 
75’inde oyun oynayan en az 1 kişinin olduğu ABD’de, dijital oyun oynama orta-
lama yaş aralığının 35-44 olarak belirtilirken; yetişkinlerin yüzde 64’ünün (164,3 
milyon) çocukların ise yüzde 70’inin (51,1 milyon) dijital oyuncu olduğu yapılan 
araştırmalarla ortaya konmuştur (ESA, 2021, s. 3-5). Aydemir (2021, s. 8) Covid-19 
pandemi döneminde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 oranında artış gösterdiği-
ni3 belirtmektedir. Bu durumun bir doğrulayıcısı olarak Steam (2021) istatistiklerine 
bakıldığında, eş zamanlı aktif kullanıcı sayısının 23 milyon 904 bine ulaştığı gö-
rülmektedir. Bu sayı Avusturya, Belçika, Hollanda, Yunanistan gibi pek çok Avru-
pa ülkesinin nüfusundan fazla kullanıcının aynı anda oyunda olması demektir. Riot 
Games Türkiye ülke müdürü İyikul (2020, s. 39) şirket bünyesindeki oyunlara ilgi 
artışının Covid-19 pandemisinden önceki süreçte başladığını, pandeminin sadece bu 
süreci hızlandırdığını ifade etmektedir. 2019 yılında sadece Türkiye’de 400 milyon 
saat League of Legends (LoL) oynandığını ve en çok oynanan saatin 19:00-22:00 
olduğunu belirtmektedir. Öyle ki, bir zamanların televizyon izleme saati olan prime 
time’ın4 bugün oyun saati olduğuna dikkat çekmektedir. Benzer biçimde ESA (2021, 
s. 9)’nın raporuna göre ABD’de en yaygın oynama zamanının yüzde 51 ile işten ve 
okuldan sonra olduğu görülmektedir. 

Espor, dijital oyun tüketimini deneyim ekonomisi kalıbında yeniden şekillendirerek, 
oyunlara tüketici katılımını (engagement) derinleştirmiş ve böylelikle pazarlamanın 

3	 Bütün	dünyada	Covid-19’un	yayılımını	engellemeye	yönelik	alınan	tedbirlerin	başında	bireylerin	evde	kalmaya	
ve	 sosyal	 teması	 azaltmaya	 teşvik	 edilmesi	 gelmektedir.	 Bu	 sebeple	 işletmeler	 uzaktan	 ve	 esnek	 çalışma	
saatlerine	geçmiş,	eğitim	kurumları	programlarını	kısmen	veya	tamamen	dijitale	taşımıştır.	Bu	sayede	bireylerin	
evde	geçirdiği	vakit	uzamış,	ev	içi	aktivitelere	ayırdığı	vakitte	artışlar	yaşanmıştır.	Yerli	FPS	olan	Zula’nın	oyuncu	
sayısında	 ve	 eski	 oyuncuların	 oyuna	 dönüşünde	 büyük	 artışlar	 yaşandığını	 belirten	 Ingame	 Group	 kurucu	
ortağı	ve	CEO’su	Genco	Alp,	günlük	aktif	kullanıcı	sayısının	%20	artış	gösterdiğini	ve	aylık	kazanılan	kullanıcı	
sayısının	%15	artış	gösterdiğini	ifade	etmektedir.	Bu	dönemde	evde	kalmayı	destekleyen	#EvdeKal	etkinlikleri	
düzenlediklerini	 hem	 oyuniçi	 hem	 iş	 ortakları	 ile	 hediyeler	 dağıtarak	 oyuna	 kazancı	 dahil	 ettiklerini	 ifade	
etmektedir.

4	 Prime	time,	televizyonun	en	fazla	kişi	tarafından	izlendiği	ve	bu	sebeple	reklamcılık	endüstrisi	açısından	yatırım	
yapmanın	en	değerli	olduğu	saatleri	içermektedir.	Bu	kavram	Türk	Dil	Kurumu	(TDK)	tarafından	“altın	saatler”	
olarak	Türkçeleştirilmiştir.	
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değerli bir aracı haline getirmiştir (Macey vd., 2020, s. 2). TESFED 2020 faaliyet-
lerine bakıldığında; 21 Şubat 2020’de TESFED’in kurucu üye olduğu 23 ülkenin 
katılımıyla Avrupa Espor Federasyonu kurulmuş, 27 Mart 2020’de TESFED Papara 
işbirliğinde #EvdeKal kampanyasına destek vermek için “EvdeKal Kupası” düzen-
lenmiştir. 17 Haziran 2020’de Türkiye Hado Milli Takımının kurulması ile, ülke 
çapında turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesini içeren Hado Türkiye ile TESFED 
arasında işbirliği protokolü imzalanmış, 2 Ekim-15 Aralık 2020 tarihleri arasında 
Bitexen TESFED Türkiye Kupası ikinci kez tek resmi espor turnuvası olarak yürü-
tülmüştür. 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasından düzenlenen IESF 2020 Bölgesel 
Turnuvaları’na TESFED Türkiye Kupası’nda belirlenen şampiyonlar Türkiye adı-
na katılmış, 15 Aralık 2020’de Wavemaker Türkiye tarafından düzenlenen Groupm 
Gaming Day ve 22 Aralık 2020’de Turkuvaz Medya bünyesindeki PARA tarafından 
düzenlenen 2. Espor Zirvesi yapılmıştır (Aydemir, 2021, s. 35-40). 

Espora yönelik ilginin ve pazarın büyümesine karşın, dijital oyunların bağımlılık 
yapan doğası gereği bireylere ve topluma maliyetinin göz ardı edilebilir olmadığına 
dikkat çeken Cho vd. (2018, s. 638), oyun endüstrisinin ekonomik maliyetlerini; tıbbi 
harcamalarda artış, suç oranlarında artış, ulusal refah kaybı, aşırı oyun harcaması vb. 
ile örneklendirirken, bunun karşısında sağladığı ekonomik faydaları; GSYİH artışı, 
endüstrinin olumlu yayılma (spill-over) etkisi kaynaklı ekonomik teşvikler, oyuncu-
lara sağladığı kişisel psikolojik destek olarak ifade etmektedir. Bağımlılık boyutunun 
bir çıktısı olarak yaklaşık 26 yıl önce yürütülen ve okul çağı çocuklarının video oyun 
oynama bakımından araştırıldığı bir çalışmada; katılımcıların azımsanamayacak bir 
kısmını içeren yüzde 25’inin planladığından daha uzun süre oyun oynadığını, bunun 
video oyunlarda yerleşik olan dürtüsellik unsurunu yansıttığını, katılımcıların oyun 
oynamak pahasına ödevlerini ihmal ettiğini, oyun oynadıktan sonra daha iyi hisset-
me olasılığının yanında aşırı katılım ve yoksunluk sendromu gibi diğer bağımlılık 
göstergelerinin bulunduğu görülmüştür (Phillips vd., 1995). Bugün, internet tekno-
lojisinin erişilebilirliği ve cihaz sahipliğinin yaygınlığı düşünüldüğünde bu oranın 
daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Öte yandan dijital oyun oynamanın kişisel 
gelişime sağladığı katkılar da dikkat çekmektedir. Şirketlerin daha az katı, küresel 
ve anında yanıt vermede çok daha iyi olmaya zorlandığı bir dünyada çalışanlar, hem 
çok çalışmak hem de akılcı çalışmak zorundadır. Bu noktada oyuncular bu yeni iş 
modeline oyunlar sayesinde hazırlanmakta, oyunun bir parçası olan bireysel kontrol, 
deneme yanılma, sürekli değişimin gelecek vadeden yöneticiler için standart özellik-
leri konusunda ustalaşmaktadır (Carstens & Beck, 2005, s. 24). 

Modern toplumdaki insanların etkileşimi, bilişimin yoğun kullanımıyla sanal bir ka-
rakter kazanmış ve yeni bir sosyal alan oluşturarak postmodern sanal kültürün şekil-
lenmesine neden olmuştur (Shalaev vd., 2020). Bu yeni alan; çevrimiçi oyunlardaki 
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etkileşim boyutunu ve üstlendiği iletişim rolünü imlemektedir. Öyle ki, dijital oyun-
cuların yüzde 65’i başka kişilerle oyun oynamaktadır ve oyun oynanan kişilerin yüz-
desel dağılımına bakıldığında yüzde 42 gibi yüksek bir oranla arkadaşlar gelmektedir 
(ESA, 2021, s. 6).  Bu etkileşim ve iletişim ortamı elbette sadece oyun oynanan diğer 
kullanıcılardan ibaret değildir. Burada espor pazarının en önemli alanlarından olan 
yayıncılık da mutlaka ele alınmalıdır. Espor yayınları birincil olarak içeriğe erişimin 
ücretsiz olduğu ve bireysel yayıncıların izleyici toplulukları sayesinde bağış ve abo-
nelik gibi yollarla reklamcılık ve sponsorluk gibi ticari faaliyetlerle gelir elde ettiği 
“Twitch” gibi online video yayın platformları ile tüketilmektedir. En çok izlenen 
espor içerikleri F2P iş modelindeki oyunlara aittir (Macey vd., 2020, s. 3).  Espor 
sağlayıcıları B2B ve B2C segmentlerinde hizmet sunmaktadır. B2B kategorisinde 
espor sağlayıcıları web sitelerinde reklam alanı satmakta ve espor etkinliklerine isim 
hakkı sağlamaktadır. Buna ek olarak yakın dönemde, video ve IPTV prodüksiyon-
ları ile web servislerine yöneldikleri görülmektedir. B2C kategorisinde ise espor 
sağlayıcıları işlerini mikro işlemli ve abonelik hizmetli free-to-play (F2P) teklifler 
üzerine inşa etmektedir (Weiss, 2011). F2P (Free-to-Play) gelir modelinde oyunun 
indirilmesi ve oynanması için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Ancak 
gelir, oyun içi satın alımlarla elde edilmektedir5. Burada dengeyi sağlamak oldukça 
önemli olmaktadır. Öyle ki, oyun şirketleri eğlenceden daha fazla para kazanmaya 
odaklanırsa, oyuncular oyun oynamaya devam etmeyebilir. Oyuncunun oynamaya 
devam etme niyeti, oyuna para harcama potansiyelini de arttırmaktadır (Voight & 
Hinz, 2016’dan aktaran Macey vd., 2020). 

Yönetilmesi gereken bir başka alan ise; yerelleştirme ve kültürelleşme faaliyetleri 
olmaktadır. Education First English Language School English Proficiency Index 
List 2020 Raporu’na göre yerelleştirmenin Türk oyuncular için olmazsa olmaz 
olduğuna dikkat çeken Aydemir (2021, s. 25), ülkemizin İngilizce Yeterlilik En-
deksinin düşük düzeyde olduğunu ve büyük ölçekli oyun firmalarının seslendir-
me, çeviri ve oyun içi kültürel ögelere yer vermeye çalıştığını ifade etmektedir. 
Kültürelleştirme, oyun yerelleştirmesinde önemli bir yer tutmakla birlikte, dijital 
bir oyun hedef kitlesine yönelik yerelleştirildiğinde oyun bağlamı ve içeriği belli 
gelenek, görenek ve inançları içeren yerel kültüre uygun hale gelmektedir. Erkek 
egemen bir alanı tasvir eden dijital oyun endüstrisi genç, erkek, heteroseksüel bir 
izleyici kitlesinin tercihlerine yönelik içerikler yaratırken; kadın oyuncuları gör-
mezden gelmekte ve marjinalleştirmektedir. Bu durumun izleri hem kadın karakter 
sayısının azlığında, hem de kadın karakterlerin aşırı cinselleştirilmesinde görül-

5	 Oyun	içi	unsur	satın	alma,	zaman	sınırını	kaldırma,	ek	başarım	elde	etme	gibi	amaçlarla	
yapılan	ödemeleri	içermektedir.
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mektedir (Paaßen vd., 2017). Örneğin; video oyunlarda farklı grupların tasvirinin 
yer almamasına karşın bu grupları temsil eden karakterleri kontrol etmeye yönelik 
talebin mevcudiyetine dikkat çeken Shaw (2012), geliştiricilerin önce kadınların 
kadın karakterleri kontrol etme talebine yanıt ürettiğini şimdilerde ise LGBT bi-
reyleri de içeren bir yapılanmada olduğunu ifade etmektedir. Bu ülke veya toplu-
luk değerlerinden bağımsız olarak oyun kültürü içinde anlaşılabilmektedir. Hedef 
kitleyi doğru anlamadan yapılan yerelleştirme başarısız olma potansiyeli taşımak-
tadır ve bu potansiyel sadece oyuna yönelik tutumu değil, pazarlama ve satışlarda 
da başarısızlığa yol açmaktadır (Aung, 2018, s. 114-115). Bu duruma ülkemizden 
örnek olarak Cyberpunk 2077 adlı oyunun Türkiye yerelleştirme firması 23 Stu-
dios’un çeviri hatası neticesinde oluşan ulu önder Atatürk’e yönelik saldırı algısı 
verilebilmektedir (Esportimes.com, 2020). Firma kısa sürede yeni bir eklenti ile 
hatayı giderse ve özür dilese de bu hata uzun süre oyun dünyasının gündeminde 
kalmış ve oyuncu kaybına neden olmuştur. 

5.3.	Metodoloji

Yapılan bu araştırma ile Türkiye’de yaşayan dijital oyuncuların tüketim örüntülerine 
ilişkin betimsel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.  Bu kapsamda dijital oyuncula-
rın yaş dağılımları, dijital oyunlarla tanışma yaşları, haftalık oyun rutinleri, gündelik 
yaşamda oyunu konumlandırma biçimleri, kullandıkları donanım ve çevre birimleri, 
oyun oynanan mekân, oyun-içi ve oyun-dışı kariyer yatırımları, oyunun sosyal iliş-
kilerdeki yeri ve rolü ile son olarak sahip olunan donanım ve arzu edilen markalar 
özelinde sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple araştırma karma 
bir yöntem ile yürütülmüştür. Çevrimiçi anket çalışması, çevrimiçi derinlemesine 
görüşmeler ve katılımcılardan talep edilen oyun oynanan mekana ilişkin görseller üç 
temel veri kaynağını oluşturmaktadır. İlk veri toplama tekniği olan anket formu tam 
abonelik alınan SurveyMonkey ile oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Anketin duyuru-
munda Türkiye’nin yerli FPS oyunu 6 Zula ile iş birliği yapılmış ve Zula’nın sosyal 
medya hesaplarında anketin geniş katılımcı gruplarına duyurumu sağlanarak temsil 
kabiliyetinde bir gruba ulaşmak mümkün olmuştur. Resim 1’de görüldüğü üzere Zu-
la’nın Instagram ve Facebook hesaplarında anket duyurumu yapılmış ve katılımcılar 
bağlantı ile davet edilmiştir. 

6	 First	Person	Shooter	olarak	bilinen	birinci	kişi	nişancı	oyunları	olarak	Türkçeleştirilen	bu	oyun	türünde	dijital	
oyun	 ortamı	 oyuncu	 tarafından	 yönlendirilen	 karakterin	 gözünden	 görülür.	 Bu	 oyun	 türü	 çoğunlukla	 takım	
oyunu	şeklinde	oynandığından	hem	bireysel	hem	takım	olma	becerilerini	gerektirmektedir.	Türün	en	bilinen	
örnekleri	arasıda	CS:GO,	Call	of	Duty,	Zula	gösterilebilmektedir.	
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Resim 1. Zula’nın anket bağlantısına yönlendiren Facebook ve Instagram gönderileri 

sürede yeni bir eklenti ile hatayı giderse ve özür dilese de bu hata uzun süre oyun 
dünyasının gündeminde kalmış ve oyuncu kaybına neden olmuştur.  

 

3. Metodoloji 
 

Yapılan bu araştırma ile Türkiye’de yaşayan dijital oyuncuların tüketim örüntülerine 
ilişkin betimsel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.  Bu kapsamda dijital oyuncuların 
yaş dağılımları, dijital oyunlarla tanışma yaşları, haftalık oyun rutinleri, gündelik 
yaşamda oyunu konumlandırma biçimleri, kullandıkları donanım ve çevre birimleri, 
oyun oynanan mekân, oyun-içi ve oyun-dışı kariyer yatırımları, oyunun sosyal 
ilişkilerdeki yeri ve rolü ile son olarak sahip olunan donanım ve arzu edilen markalar 
özelinde sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple araştırma karma 
bir yöntem ile yürütülmüştür. Çevrimiçi anket çalışması, çevrimiçi derinlemesine 
görüşmeler ve katılımcılardan talep edilen oyun oynanan mekana ilişkin görseller üç 
temel veri kaynağını oluşturmaktadır. İlk veri toplama tekniği olan anket formu tam 
abonelik alınan SurveyMonkey ile oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Anketin 

Resim	1.	Zula’nın	anket	bağlantısına	yönlendiren	Facebook	ve	Instagram	gönderileri

5.3.1.	 Verilerin	Düzenlenmesi	

Araştırmadan elde edilen verilerden ilk filtreleme bütün yapılandırılmamış sorula-
ra anlamsız karakter girişi yapan gözlemlerin araştırmadan çıkarılması ile olmuştur. 
İkinci olarak, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 26.05.2021 tarih ve E.75433 
sayılı Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilen ve bilimsel 
araştırma ve yayın etiği açısından uygun bulunan bu çalışmada kurul başvurusunda 
beyan edildiği üzere 18 yaş altı katılımcılar araştırma dışında bırakılmıştır. Bu durum-
da analize hazırlanan gözlem sayısı 1743 (%46,8) olmuştur. Bu durum Türkiye’deki 
oyuncu profiline dair önemli bir gösterge niteliğindedir. Öyle ki, Zula oynamak için 
kullanıcıların en az 15 yaşında olduğunu beyan etmesi gerekirken anket bağlantısına 
tıklayan 3721 gözlemden 563 (%15,1)’ünün 15 yaş ve altında olduğu saptanmıştır.  
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5.4.	Bulgular

Karma bir tasarıma sahip bu araştırmada ilk veri toplama aracı olan anket çalışması 
ile Türkiye’de yaşayan dijital oyuncuların tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu se-
beple soru formu, tutumları anlamaya yönelik değil, oyuncuları betimlemeye yöne-
lik olarak tasarlanmıştır. 

Tablo	1.	Katılımcılara	ilişkin	tanımlayıcı	bilgiler

Kod Adı Doğum yılı Cinsiyet Meslek Yaşadığı Şehir

Katılımcı 1 1978 Erkek Satış Yöneticisi İzmir

Katılımcı 2 1985 Erkek Mühendis İstanbul

Katılımcı 3 1990 Kadın Mütercim Tercüman Trabzon

Katılımcı 4 1990 Erkek IT Uzmanı Ankara

Katılımcı 5 2000 Kadın Öğrenci Mersin

Katılımcı 6 2003 Erkek Öğrenci Aydın

Katılımcı 7 2001 Kadın Öğrenci Adana

Katılımcı 8 1998 Kadın Öğrenci Konya

Katılımcı 9 1995 Erkek Öğrenci Ankara

Katılımcı 10 1995 Erkek Metin Yazarı Ankara

Katılımcı 11 1997 Erkek Öğrenci Konya

Katılımcı 12 1999 Erkek Öğrenci Rize

Katılımcı 13 1987 Erkek Öğretmen İstanbul

Araştırmaya derinlik kazandırmak ve anket çalışmasından elde edilen verileri güç-
lendirmek amacıyla çevrimiçi görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüşme ya-
pılan katılımcılara ilişkin özetleyici bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. Ayrıca oyun 
mekanını tanımaya yönelik katılımcılardan sağlanan görseller de çözümleye dahil 
edilmiştir.

5.4.1.	 Katılımcı	Profili

Türkiye’nin yetişkin dijital oyuncularını tanıma amacı taşıyan bu araştırmada ilk 
ölçüt; yıldır. Yıl değişkeni iki ayrı boyut içermektedir. Bunlardan ilki; katılımcının 
doğum yılı ikincisi ise, dijital oyun oynamaya başladığı yıldır. Her iki boyut da soru 
formunda yapılandırılmamış şekilde yer almaktadır. Yaş aralığı dağılımları verilerin 
düzenlenmesi aşamasında yıl değişkenin onar yıllık periyotlarla yeniden kodlanması 
yoluyla yapılmıştır. 
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Anket bağlantısına katılan katılımcılarının doğum yılı aralığı 1969-2012’dir7 ancak 
araştırma 1969-2003 yıl aralığında doğduğunu beyan eden katılımcıların verileri-
ni içermektedir.  Dağılım olarak bakıldığında Türkiye’deki yetişkin dijital oyuncu 
profilinin yüzde 1,5’inin 1979 ve öncesi yıllarda doğduğu (>=42); %13,5’inin 1980-
1989 (32-41) yılları arasında; yüzde 33’ünün 1990-1999 (31-22) yılları arasında ve 
son olarak yüzde 52’sinin 2000-2003 (18-21) yılları arasında doğduğu görülmüştür. 
Katılımcıların yaş ortalaması (μ) 25’tir.

Türkiye’deki yetişkin dijital oyuncu profilinin yaşadığı şehirlere bakıldığında nüfus ile 
orantılı bir veri elde edilmiş ve örneklemin temsil kabiliyeti noktasında güven sağla-
mıştır. Katılımcıların yüzde 35’inin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük 
şehirde yaşadığı görülmüştür. Üç büyük şehre ek olarak en fazla katılımcının yaşadığı 
on şehir; Konya, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya, Kocaeli ve Samsun olmuştur. 

Yıl değişkeninin ikinci boyutu dijital oyunla tanışılan yaşı içeren “Hangi yıldan beri 
dijital oyun oynuyorsunuz?” sorusu ile oluşturulmuştur. Oyuna başlama yaşı olarak 
serinin en küçük değeri 08 ve en büyük değeri 44 olup, ortalama (μ) tanışma yaşı 13 
olarak bulunmuştur. Onar yıllık periyotların ortalama (μ) karşılaştırmaları yapıldı-
ğında dijital oyunlarla tanışma yaşının yıllar içerisinde düşüş gösterdiği görülmüştür. 
1979 ve öncesi doğumlu katılımcıların dijital oyunlarla tanışma yaş ortalaması 27; 
1980-1989’da 23; 1990-1999’da 13; 2000-2003’te 10’dur. Yaş ortalamasında yıl-
lar içerisindeki düşüşün istatistiksel açıdan anlamlılık durumunu saptamaya yönelik 
korelasyon analizi yapılmış9 ve r (1741) = -.666 , p <.01 olduğundan ters yönde 
anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.  Buna göre, katılımcıların doğum yılı günümüze 
yaklaştıkça (katılımcılar gençleştikçe) dijital oyunla tanışma yaşı düşmektedir. Bu 
durum yıllar içerisinde teknolojinin yaygınlaşması, erişilebilirliği, bağlantı kalitesin-
deki iyileştirmeler gibi sebeplerle açıklanabilir olsa da; bu gelişmelerin beraberinde 
getirdiği dijital oyun kültürü içerisinde oyunun bir boş zaman aktivitesinden fazlası 
olması durumunun bir göstergesi niteliğindedir. 

Oyuna başlama yaş ve deneyimine ilişkin görüşme verileri aşağıda sunulmuştur. 

“Biz çok geç tanıştık, hem bilgisayarla hem oyunlarla. İlk atari ile başladı. 
Ortaokula gidiyordum, televizyona bağlayıp oynuyorduk. (…) İlk bilgisayarım 
oyunu oynamam üniversiteye denk geliyor. (…) İnternet cafede oynuyorduk” 
(Katılımcı 1)

7	 2003	sonrası	doğumlu	olduğunu	beyan	eden	katılımcılara	araştırmada	yer	verilmemiştir.
8	 Mama	 sandalyelerinin	 mobil	 cihazların	 yerleştirilebileceği	 şekilde	 tasarlandığı	 bir	 toplumsal	 yapılanmada	

dijital	teknolojinin	‘dijital	dadı’	görevi	işlevi	üstlendiği	bilinen	bir	gerçektir.	Bu	bağlamda	henüz	temel	yaşamsal	
becerileri	kazanmadan	teknoloji	ile	tanışma	durumunun	bir	doğrulayıcısıdır.	

9	 Yıllar	 içerisinde	oyunla	tanışma	yaşının	düşmesi	durumu	oluşturulan	yaş	aralığı	değişkeni	 ile	değil	doğrudan	
doğum	yılı	değişkeni	ile	ölçülmüştür.	
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“İlk kez lisede bilgisayarım oldu ama internet daha sonra geldi. Kuzenimin 
vardı onlara gidince oynarken izlerdim. (…) Ailem biraz katıydı liseden önce 
hiç internet cafeye gitmemiştim. Lisede tam anlamıyla oynamaya başladım di-
yebilirim” (Katılımcı 2)

“Ben 8-9 yaşındaydım ilk oyun ile tanıştığımda. Daha çok evdeki bilgisayarda 
futbol ve araba oyunları oynuyordum. (…) Bu nişancı oyunları sanki internet 
cafede daha keyifliydi. (…) Okuldan kaçıp Counter’a ve Half Life’a giderdik. 
Maçı kaybeden döner ayranları ısmarlardı. (…) 5 yaşında bir kızım var 3-4 
aylıktan beri oyun oynuyor.” (Katılımcı 4)

“Oyun oynamadığım bir zaman hatırlamıyorum sanırım hep oynuyordum” 
(Katılımcı 5)

“Kaç yaşımda başladığımı hatırlamıyorum. Doğduğumdan beri oynuyorumdur. 
İlk önce tabletle ve telefonla oynuyordum. (…) 7 yaşımdan beri CS oynuyorum. 
Kendi bilgisayarım 9 yaşımdayken oldu öncesinde ağabeyimin bilgisayarından 
oynuyordum”. (Katılımcı 6)

Görüşme verilerinden görüldüğü üzere farklı yaş grupları oyun deneyimine 
farklı şekilde dahil olmuştur. 2000’li yıllarda doğanlar oyun edimiyle evlerinde 
kendi cihazlarıyla tanışırken, önceki on yıllarda doğanlarda evde bilgisayar ve 
internet olsa dahi internet cafe olgusu dikkat çekmektedir. Öte yandan 2000’ler-
de doğanların neredeyse doğum tarihi ile oyun oynama tarihi arasında fark bu-
lunmamaktadır. 

5.4.2.	 Oyun	Oynama	Sıklığı	ve	Durumu

Katılımcıların oyun oynama alışkanlıklarının zaman temelli ölçümü bir haftalık pe-
riyotta oynanan gün sayısı ve oyun oynanan günlerin dağılımı boyutlarıyla ele alın-
mıştır. 

Katılımcılar arasında en yaygın eğilimin haftanın yedi gününü içerecek şekilde her 
gün oynamak (%41,6; n=669) olduğu görülürken, katılımcıların yüzde 75,2 (n= 
1210)’sinin haftada en az 3 gün ve üzeri oynadığı görülmüştür. Bu veri oyunun gün-
delik yaşamdaki yerine ve önemine dair önemli bir göstergedir. Yaş özelinde bakıldı-
ğında 1980-1989 grubunda en güçlü eğilimin haftada bir günden az dijital oyun oy-
namak olduğu ancak diğer bütün yaş aralıklarında en güçlü eğilimin her gün dijital 
oyun oynamak olduğu görülmektedir. 1980-1989 yaş aralığının Levinson vd. (1978, 
s. 139-141)’nin yaşam dönemlerine göre kariyer aşamaları sınıflandırmasında 32-39 
yaş aralığına denk gelen yerleşme dönemini (settling down) içerdiği ve bu dönemin 
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karakteristik olarak toplumsal ilişkiler, arkadaşlıklar ve kişisel zevklerin gelecekte 
güçlenmek ve üstlerce kabul edilmek arzusuyla kesintiye uğraması ile açıklanabil-
mektedir. Öyle ki, oyun çok güçlü bir sosyalleşme aracı olmanın ötesinde, yatırım 
gerektiren bir çevrimiçi kariyer alanıdır ve bu yönüyle profesyonel yaşamı kesintiye 
uğratma potansiyeline sahiptir. Bu durumun bir doğrulayıcısı olarak 1980-1989 ara-
lığındaki katılımcıların oyun oynama günlerindeki en yaygın eğilimin sadece hafta 
sonu oynamak olduğu (%58,4; n=118) ancak iş veya okul gibi bir sorumluluk ol-
maması halinde hem hafta içi hem hafta sonu oynama arzusunun en güçlü eğilim 
olduğu (%95; n=192) gruptur.  Oyun oynama sıklığı ile yaş arasında r (1607) = .301 
, p <.01 olduğundan çok güçlü olmayan ancak istatistiksel açıdan anlamlı pozitif 
yönlü bir ilişki saptanmıştır. Buna göre doğum yılı günümüze yaklaştıkça oynama 
sıklığı artmaktadır. 

Katılımcıların oyun oynama rutinlerine oynanan günler özelinde bakıldığında, en 
yaygın eğilimin bir önceki boyut ile benzer şekilde (1980-1989 grubu hariç) hem 
hafta içi hem hafta sonu (%73,4; n=1181) olduğu görülmektedir. Öte yandan iş veya 
okul gibi bir sorumluluk olmaması halinde hem hafta içi, hem hafta sonu oynama 
eğilimi bütün gruplarda en güçlü seçenektir (%89,4; n=1439). 

5.4.3.	 Oyun	Süresi	

Bu kriterde katılımcıların oyun başına mevcut ve arzu edilen oturum sürelerinin öl-
çümü amaçlanmıştır. İlk boyuta yönelik olarak soru formulasyonu “En çok oynadı-
ğınız oyunu düşündüğünüzde oyuna giriş yapmanızla oyundan çıkmanız arasındaki 
süre ortalama ne kadardır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu boyut halihazırda oyuna 
harcanan sürenin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu sayede dijital oyunun iş dışı 
zamanın neresinde konumlandırıldığı anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

En yaygın eğilim bütün katılımcılar genelinde bakıldığında 2-3 saatlik oturum sü-
resi (%37,8; n=608) olmaktadır. Bu süreyi sırasıyla 4 saatten fazla (%28,3; n=455); 
3-4 saat (%18,3; n=455); 1-2 saat (%13,2; n=213) ve son olarak 1 saatten az (%2,4; 
n=38) takip etmektedir. Katılımcıların %84,4 (n=1358)’ünün günde en az 2 saat 
oyun oynadığı tespit edilmiştir. Bu veri tekil oyun için beyan edildiği bilgisiyle bir-
leştiğinde oyunun boş zaman aktivitesi olmanın ötesinde, gündelik yaşam içinde 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.

Oyun başına oturum süresi doğum yılı özelinde incelendiğinde 1979 ve öncesi (%29,6 
 n=8) ile 2000-2003 (%33,5; n=284) arasında doğan katılımcılar için en güçlü eğilim 
4 saatten fazla olurken 1980-1989 (%69,8; n=141) ve 1990-1999 (%41,1; n=219) 
arasında doğan katılımcılar için en güçlü eğilim 2-3 saat olmaktadır.  
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İkinci boyuta yönelik soru formulasyonu “İş veya okul gibi bir sorumluluğunuz 
olmasaydı en çok oynadığınız oyuna giriş yapmanızla oyundan çıkmanız arasında-
ki süre ne kadar olurdu? (Oyunda ne kadar zaman geçirmek isterdiniz?)” şeklinde 
oluşturulmuştur.  Bu boyut oyuncuların oyunda geçirmeyi arzu ettikleri süreye 
yöneliktir. Arzu edilen oyun süresine yönelik en yaygın eğilim bütün katılımcılar 
genelinde bakıldığında 4 saatten fazla (%43,3; n=1609) olmaktadır. Bu oturum sü-
resini sırasıyla 2-3 saat (%30,3; n=488); 3-4 saat (%16,8; n=271); 1-2 saat (%7,8; 
n=126) ve son olarak 1 saatten az (%1,7; n=28) takip etmektedir. Arzu edilen oyun 
düresi ile mevcut oyun süresi karşılaştırıldığında iş ve okul gibi sorumlulukların, 
oyuncuların oynamaya gönüllü oldukları süre üzerinde sınırlayıcı olduğunu gös-
termektedir. 

Oyun başına arzu edilen oturum süresi doğum yılı özelinde incelendiğinde; 1980-
1989 yılları arasında doğan katılımcılar hariç diğer bütün gruplarda en güçlü eğili-
min 4 saatten fazla olduğu görülmektedir. 4 saatten fazla oynama eğiliminin en güçlü 
olduğu grup; 2000-2003 yılları arasında doğan katılımcılardır (%51; n= 432).  1980-
1989 yılları arasında doğan katılımcılarda en yaygın görülen eğilim; mevcut oynama 
süresi boyutunda olduğu gibi 2-3 saat (%65,8; n=133) olmaktadır. 

Oyun süresi ve oyun günlerine ilişkin görüşmelerden elde edilen bulgular anket ve-
rilerini doğrulayıcı niteliktedir. Görüşme bulguları aşağıda sunulmuştur. 

“Uzun mesai saatleriyle çalışıyorum. (…) Bedenen yorucu bir işim var. İşten 
18:30’da çıkıyorum; trafik falan derken eve gelmem en erken 20:00. Yemek 
yedim, duş aldım derken saat 21:00-21:30 oluyor. O saatten sonra anca tele-
vizyon izlemeye veya onu bile yapmadan uyumaya vakit kalıyor. (…) Ya 1 saat 
oynuyorum ya da onu bile oynayamıyorum. (…) Anca hafta sonu veya tatil 
zamanı. (…) Keşke olsa vakit her akşam oynasam” (Katılımcı 2)

“Her gün mutlaka oynuyorum. (…) En az 2-3 saat oynarım. Zaten yarım saat 
elin ısınıyor. (…) Genelde akşam saatleri girebiliyorum gündüz çalışıyorum. 
(…) Bazen sabahladığım oluyor, 4’e kadar falan oynuyorum. Tabi ertesi gün 
zombi gibi gidiyorum 2 saatlik uykuyla (…) Haftasonu tüm gün oynuyorum”. 
(Katılımcı 4)

“Uykum da gelse başka işlerim de olsa her gün oynarım. Bir dönem 36 saat 
neredeyse aralıksız oynadığımız oldu. Sadece bir şeyler yemek içmek için ara 
verdik. (…) Oynadığım arkadaşlar hep oyun çevresinden insanlar olduğu için 
süreyi zaten birlikte belirliyoruz. Misal biri çıkınca topluca çıkıyoruz”. (…) 
Sınavlarım ödevlerim varken bile oyun oynayan bir kişiyim. Oyundan çıktı-
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ğımdaki zamanı derslere ödevlere harcadığım zaman kendimi kötü ve rahatsız 
hissediyorum. Eve misafir geldiğinde bile onlarla ilgilenmek istemiyorum (Ka-
tılımcı 11).

“Her gün oynuyorum. Normalde okullar varken sadece akşamları oynuyordum 
şimdi daha çok oynuyorum. (…) gündüz öğleden sonra giriyorum akşam yeme-
ğine kadar oynuyorum. Akşam yemeğinden sonra gece 2’ye kadar oynuyorum” 
(Katılımcı 7)

“Bağımlılığım yüksek. (…) Pandemide okulun olmaması oynama süremi art-
tırdı (..) bazen gerçek dünyaya fiziksel uyum sorunu yaşıyorum. Baş dönmesi, 
çevre adaptasyonu sorunu (…)  arkadaşlarımın iletişim taleplerine oyun oyna-
ma isteği sebebiyle cevap veremediğim oluyor” (Katılımcı 8)

Görüşme verileri, oyun zamanının kullanıcıyı yönettiğini göstermektedir. Öyle ki, 
oyun dışında gerçek hayatın sorumluluklarına harcanan süre oyundan çalınan zaman 
olarak değerlendirilmekte, oyun pahasına ertesi gün uykusuz mesaiye gitmek göze 
alınmaktadır. Ayrıca, uzun oyun saatlerinin getirdiği fiziksel problemler de önemsiz 
görünmektedir. 

5.4.4.	 Oyun	Oynama	Saatleri

Oyun oynama saatleri; mevcut oyun oynanan saatler ve arzu edilen oynama saat-
leri olmak üzere iki boyutta ölçüm yapmaktadır. İki boyuta yönelik soru formu-
lasyonu “Oyun rutininizi düşündüğünüzde en fazla oyun oynadığınız saat aralık-
larını işaretleyiniz” ve “İş veya okul gibi bir sorumluluğunuz olmasaydı en fazla 
oyun oynadığınız saat aralıkları hangileri olurdu?” şeklinde oluşturulmuştur. Her 
iki boyuta ilişkin veriler Grafik 1’de sunulmaktadır. Grafik 1’e ilk boyut özelinde 
bakıldığında mecralar arası geçiş dikkat çekmektedir. Öyle ki, televizyonun en 
fazla kişi tarafından izlendiği ve reklamveren açısından en değerli zaman dilimi-
nin oyun oynama saatine dönüştüğü görülmektedir. En yoğun oyun oynanan saat 
aralıkları 20:00-23:59 aralığı olmaktadır. Bu veri, dikkat ekonomisi bağlamında 
dijital oyunun en değerli olduğu saatleri göstermesi bakımından önemlidir. Oyun 
oynama saatlerine ilişkin ikinci boyut; arzu edilen dijital oyun oynama saatleri-
dir. Bu soru sorumlulukların oyun zamanı üzerinde kısıtlaması ortadan kalktığında 
oyuncuların oynamaya gönüllü oldukları zaman aralığını ölçmeyi amaçlamaktadır. 
Grafik 1’e bu boyut ile bakıldığında en fazla arzu edilen oynama saatleri 22:00-
23:59 ve 20:00-21:59 olmaktadır. Bu saatlerin hali hazırda oyun oynanan saatler 
ile farklılaşmadığı görülmektedir.
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Grafik 1. Mevcut ve arzu edilen oynama saatleri 

Mevcut oyun oynama saatine ilişkin verilerin doğum yılı özelinde işlendiği Grafik 2’ye 
bakıldığında 1979 ve öncesi hariç bütün gruplarda en yoğun dijital oynama saati 
22:00-23:59 olmaktadır. 1979 ve öncesi grubunda ise en yoğun oynama saati 20:00-
21:59 olmaktadır. Bu veri X kuşağının ev içi tüketim zamanına dair dikkat çeken bir 
göstergedir. Öyle ki, televizyonun iş dışı zamana egemen olması ile karakterize X 

kuşağı için birincil oyun zamanının, televizyonun prime time kuşağına denk gelmesi 
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Öyle ki, televizyonun iş dışı zamana egemen olması ile karakterize X kuşağı için 
birincil oyun zamanının, televizyonun prime time kuşağına denk gelmesi anlamına 
gelmektedir. Başka bir ifadeyle, dijital oyun televizyon rekabetinin kazananı oyun 
olmaktadır. 2000’lerde doğanlar için oyun oynamanın neredeyse günün her saatine 
yayıldığı görülmektedir. Bu veri sözü edilen grubun yaş itibariyle çoğunlukla öğ-
renci olduğu kabulünden hareketle Covid-19 pandemisi sürecinde okulların fiziksel 
eğitime ara vererek uzaktan eğitime taşınması ile artan ekran süresine dair önemli bir 
göstergedir. Örneğin, örgün eğitim devam ederken 12:00-16:00 saatleri öğrenciler 
için zorunlu çevrimdışı saatler iken pandemi sürecinde öğrenciler için oyun süresin-
de yer almaktadır. 

Mevcut oynama saati ile arzu edilen oynama saatinde farklılaşma olan tek grup 
1979 ve öncesi doğan katılımcılardır. Bu grupta en fazla arzu edilen oynama zamanı 
22:00-23:59 (%20,20) olmaktadır. Arzu edilen oynama saatleri mevcut saatlerle kar-
şılaştırıldığında gün içindeki oynama saatleri hiçbir grupta radikal şekilde farklılaş-
mamaktadır. Bu da iş veya okul gibi sorumlulukların oyun oynama zamanı üzerinde 
kısıtlayıcı rolünün oldukça düşük olduğu şekilde yorumlanabilmektedir.

5.4.5.	 Oyun	Oynama	Kararı

Bu boyut oyun oynama kararının aktif bileşenlerini sosyal ilişkiler özelinde ele al-
maktadır. Bu sebeple iki ayrı ölçüm amaçlamaktadır. İlkinde; oyun oynama kara-
rında söz sahibi olan kişiler (izin alınan kişiler), ikincide; oyun oynama kararları 
üzerinde yorum yapan kişiler sorulmuştur. İlk boyuta yönelik katılımcıların ge-
neli ele alındığında yaygın eğilim sırasıyla; oyun kararını kimseden izin almadan 
kendi verme (%64,6; n=1013), eş veya partner (%17,6; n=276), ebeveyn (%13,6; 
n=213), ev arkadaşı (%2,6; n=41) ve son olarak diğer (%1,5; n=24) kategorisidir. 
Bu boyut cihaz sahipliği10 ile karşılaştırıldığında bütün cihaz sahipliği durumların-
da oyun kararının oyuncu tarafından verilmesi (%67,8; n=1008) eğilimi en yaygın 
eğilim olmaktadır. Oyun oynama kararının doğum yılları ile ele alınması durumun-
da 1980-1989 yılları arasında doğan katılımcılar hariç bütün gruplarda en yaygın 
eğilim; oyun kararının tamamen oyuncu tarafından verilmesidir. Doğum yıllarına 
göre bakıldığında oyun kararının bireysel verilme oranı 1979 ve öncesi doğanlarda 
yüzde 73,1;1990-1999 doğumlularda yüzde 64,5; 2000-2003 doğumlularda yüzde 
71 olmaktadır. 1980-1989 doğumluları içeren grupta oyun kararı üzerinde eş veya 
partnerin (%55,6; n=109) söz sahibi olduğu ikinci en yaygın eğilimin oyun kararının 
bireysel verildiği (%37,2; n=73) görülmektedir. 

10 Bu	boyut	ilerleyen	bölümlerde	detaylı	şekilde	ele	alınacaktır.	
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İkinci ölçüm oyun kararına yönelik eleştiride, yorumda bulunan kişileri içermek-
tedir. Bu boyut oynanan oyunun türü, oyun süresi, oynama zamanı, oyunun nite-
liği boyutlarını içerecek şekilde sorulmuştur. Buna göre katılımcıların yüzde 51,8 
(n=811)’i oyun kararı üzerinde kimsenin yorum yapmadığını beyan ederken yüzde 
22,7 (n=355)’si ebeveynin; yüzde 20,4 (n=320)’ü partner veya eşinin; yüzde 3,6 
(n=56)’sı ev arkadaşının oyun kararı üzerinde yorum yaptığını ifade etmektedir. Bu 
boyut, cihaz sahipliği özelinde ele alındığında 1980-1989 doğumlu katılımcılar hariç 
bütün gruplarda oyun kararı üzerinde kimsenin yorum yapmaması (%51,8; n=811) 
en yaygın edim olarak görülmektedir. 1980-1989 doğumlu katılımcılarda ise oyun 
kararı üzerinde eş veya partner (%65,8; n=129) müdahalesi bireysel karar vermenin 
(%29,6; n=58) önünde yer almaktadır. Son olarak, bütün cihaz sahipliği durumla-
rında oyun kararı üzerinde biçim ve içerik açısından kimsenin yorum yapmaması 
(%51,5; n=766) en yaygın görünümdür. 

Bu bölümde görüşmelerden elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur:

“Hanımla kriz oluyor. Bilgisayarı açtığım anda benden kötüsü yok. Yarım saat 
oyun oynayacağım diye 3 saat tartışma (…) Sanırsın oyunda aldatıyorum” 
(Katılımcı 2)

“Evdekiler (ebeveyn) oyun süreme sürekli tepki gösteriyor (…) Erkek arkada-
şımla ilişkime bu sebeple (oyuna ayrılan süre) ara verdim” (Katılımcı 8)

“Ailem ve yakın çevrem oyun oynama süreme yaşım ve bireysel kararım olması 
nedeniyle karışmıyor. Karşı cinsle olan ilişkime etki etmiyor, günlük hayatla 
oyun oynama süresi arasında denge kurabiliyorum. (…) bir gün bu durum so-
run olursa ilişkimi gözden geçiririm”  (Katılımcı 11). 

“Annem çok karışıyor. Hep ders çalışayım istiyorlar. Sınav olmadı büyük ihti-
malle ona da kızıyorlar. Oyunu açtığım anda annem bağırmaya başlıyor. Ku-
laklığı takıyorum ve duymuyorum” (Katılımcı 7)

Sosyal ilişkilerle oyun oynama edimi karşı karşıya geldiğinde oyunun tercih edil-
diği görülmektedir. Oyun oynama arzusu sosyal ilişki sürdürmekten daha önemli 
olmaktadır. 

5.4.6.	 Kullanılan	Bilgisayar	ve	Çevre	Birimleri

Bu boyut ile dijital oyunlarda kullanılan bilgisayarların çok boyutlu olarak tanınması 
amaçlanmaktadır. Daha önceki bölümlerde ifade edildiği gibi oyun oynamak pek 
çok kişi için gündelik ve sıradan bir aktivite iken sıkı oyuncular tıpkı gerçek hayat-
taki gibi bir kariyer alanları olarak işlemektedir. Bu sebeple dijital oyunlarda başarı 
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hem fiziksel kaynaklara, hem de bireysel becerilere yatırım yapmayı bir mecburiyet 
haline getirmektedir. Dijital oyunlar için vazgeçilmez ve en temel kaynak oyun oy-
nanan cihazı ifade eden bilgisayar iken çevre birimleri de oyun başarısında etkili 
ikincil donanımlar olmaktadır. Bu bölümde dijital oyunların fiziksel kaynakları ele 
alınacaktır. 

5.4.6.1.	Bilgisayar	Türü

Dijital oyunların oynandığı bilgisayar türü masaüstü, taşınabilir (dizüstü), tablet 
bilgisayar, all-in-one olmak üzere dört türde ölçülmüştür. Katılımcıların en yaygın 
kullandığı bilgisayar türleri; taşınabilir dizüstü bilgisayarlar (%49,5; n=736) ve ma-
saüstü bilgisayarlar (%48; n=713) olmaktadır. Oyun amaçlı türleri de olan all-in-one 
(%1,5; n=22) ve tablet bilgisayar (%1; n=15) kategorilerinin oyun tüketicisinin ter-
cih ettiği türler arasında yer almadığı görülmektedir. 

Sahip olunan cihaza ek olarak sınırsız bütçe varsayımıyla dijital oyun oynarken han-
gi tür bilgisayar kullanımının tercih edildiği sorulmuştur. Bu ölçüm ile elde edilen 
bütçeden bağımsız arzu edilen cihaz türüne bakıldığında, sahip olunan cihaz ile fark-
lılaştığı açıkça görülmektedir. Öyle ki, en fazla arzu edilen iki cihaz türü yine ma-
saüstü (%71,3; n=1059) ve taşınabilir (dizüstü) (%10,4; n=154) iken mevcut dağı-
lımda neredeyse eşit olan iki cihaz türü arasındaki oransal farklılık belirgin olmakta, 
katılımcıların üçte ikisinden fazlası masaüstü bilgisayara sahip olmak istemektedir. 
Arzu edilen cihaz türü boyutunda dikkate değer bir başka nokta all-in-one bilgisaya-
rın sahiplik oranı yüzde 1,5 iken, aynı cihazın bütçeden bağımsız şekilde arzu edilme 
oranı yüzde 17,2’dir.

Oyun oynarken kullanılan cihazın birincil kullanım amacı (oyun bilgisayarı, iş bil-
gisayarı, tasarım bilgisayarı, genel kullanım amaçlı bilgisayar) bilgisayar türünü ta-
nımlamaya yönelik bir başa boyuttur. Oyun bilgisayarları yüksek ram, güçlü işlemci 
ve ekran kartı ile karakterizedir. Öyle ki, dijital oyun oynarken uygulamaların hızı 
ve performansı doğrudan işlemci ile ilgili olup özellikle FPS türü oyunlarda ekran 
çözünürlüğünü yöneten, ekranın akışkanlığı ve yenilenmesinden sorumlu ekran kartı 
başarının belirleyicilerindendir. Bu sebeple, sıkı oyuncular çoğunlukla oyun bilgisa-
yarını tercih etmektedir. Ancak, bu bilgisayarlar sahip oldukları donanım özellikleri-
nin yüksek düzeyde olması sebebiyle fiyat açısından oldukça yüksektir. Bu yüzden, 
iyi gelir düzeyine sahip kullanıcılar veya oyunu çevrimiçi kariyer alanı olarak gören 
kullanıcılar için bir alternatif olmaktadır. Katılımcıların sahip oldukları cihazların 
birincil kullanım amacına bakıldığında katılımcıların en yaygın şekilde oyun bilgi-
sayarına (%39; n=580) sahip olduğu bu sıralamanın genel kullanım amacına yöne-
lik bilgisayarlar (%36,9; n=548), render odaklı çizim/tasarım bilgisayarları (%17,9; 
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n=266) ve son olarak workstation olarak da bilinen iş bilgisayarı (%6,2; n=92) şek-
linde olduğu görülmektedir. Oyun bilgisayarlarının yüksek fiyatına rağmen bu denli 
yaygınlığı dijital oyunun Türkiye’de gördüğü değer ve öneme dair oldukça önemli 
bir göstergedir. Öyle ki, gerek döviz kurları gerek ortalama gelir düzeyi açısından 
bakıldığında ortalama başlangıç fiyatı 10.000 TL olan ve 100.000 TL’ye kadar çıka-
bilen söz konusu cihazların yaygınlığı beklenen bir durum değildir. 

Bütçeden bağımsız şekilde oyun oynarken tercih edilen cihaz türü birincil kullanım 
amacı açısından incelendiğinde oyun bilgisayarı (%71,4; n= 1061) birinci sırada yer 
alırken sıralama render odaklı çizim tasarım bilgisayarları (%18,6; n=277), genel 
kullanım amacına yönelik bilgisayarlar (%7,8; n=116) ve son olarak iş bilgisayarı 
(%2,2; n=32) şeklinde olmaktadır. Oyun bilgisayarına sahip olma oranı yüzde 39 
iken bütçenin sınırsız olması halinde oyun bilgisayarını tercih etme oranı yüzde 71,4 
olmaktadır.  Bu veri, sahip olunan cihazın bütçe ile ilişkisini ortaya koymaktadır. 

5.4.6.2.	Cihaz	Sahipliği

Cihaz sahipliği sorusu oyun oynarken kullanılan bilgisayarın kullanıcılarını içerecek 
şekilde formüle edilmiştir. Buna göre katılımcıların yüzde 67,8 (n=1008)’i bilgi-
sayarın sahibi olduğunu ve sadece kendisinin kullandığını belirtirken; yüzde 23,1 
(n=343)’i bilgisayarın sahibi olduğunu ancak kendisinden başka kullanıcıların da 
(kardeş, eş, partner, ev arkadaşı, ebeveyn vb.) olduğunu ve son olarak katılımcılarım 
yüzde 9,1 (n=135)’i bilgisayarın sahibi olmadığını ve kendisinden başka kullanıcı-
ların da olduğunu ifade etmiştir. Yaş grupları özelinde bakıldığında tüm gruplarda 
bilgisayarın sahibi olma ve tek kullanıcının kendisi olma durumunun en yaygın sa-
hiplik olduğu görülmektedir.

5.4.6.3.	Bilgisayar	Markası

Kullanıcıları sahip oldukları ve sahip olmayı arzu ettikleri bilgisayarların markalar 
özelinde tanınmaya çalışıldığı bu boyutta doğrudan kullanılan bilgisayarın markası 
yapılandırılmamış şekilde sorulmuştur. Verilerin düzenlenmesi aşamasında yeniden 
kodlanmıştır11. Katılımcıların yanıtlarında en yüksek frekansa sahip 10 bilgisayar 
markasının dağılımı Grafik 3’te sunulmuştur. Buna göre Türkiye’deki dijital oyun-
cuların en yaygın sahip olduğu cihaz markası; Asus (%21,05; n=313) olmuştur. 
Burada dikkat çeken bir başka önemli husus Asus, Casper, HP gibi markalar geniş 
kullanıcı kitlelerine seslendiği için farklı ürün segmentlerine yönelik ürünler üret-
mektedir. Örneğin, Casper’ın Nirvana serisi ürünlerinden N200 modelli masaüstü 

11	 Verilerin	 düzenleme	 aşamasında	marka	 isimlerindeki	 yazım	 hataları	 düzeltilmiş,	 model	 ismi	 olanlar	marka	
adına	kodlanmış,	geçersiz	yanıtlar	çıkarılmıştır.
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bilgisayarı 2.750 TL ile fiyatlandırılmakta olup cihaz, gündelik işler gerçekleştirme-
ye yönelik tasarlanmıştır. Ürünün tek vaadi ısınmama ve sessiz çalışma olmaktadır. 
Buna karşın aynı markanın Excalibur serisinin e600 e60x.109x-gzz0h-wrg modelli 
oyun bilgisayarının fiyatı 178.812 TL olup, fiyatı bakımından genel kullanım amaçlı 
üretilen aynı markanın ürününün yaklaşık olarak 65 katıdır12. 
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kodlanmıştır11. Katılımcıların yanıtlarında en yüksek frekansa sahip 10 bilgisayar 
markasının dağılımı Grafik 3’te sunulmuştur. Buna göre Türkiye’deki dijital 
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Burada dikkat çeken bir başka önemli husus Asus, Casper, HP gibi markalar geniş 
kullanıcı kitlelerine seslendiği için farklı ürün segmentlerine yönelik ürünler 
üretmektedir. Örneğin, Casper’ın Nirvana serisi ürünlerinden N200 modelli masaüstü 
bilgisayarı 2.750 TL ile fiyatlandırılmakta olup cihaz, gündelik işler gerçekleştirmeye 
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11 Verilerin düzenleme aşamasında marka isimlerindeki yazım hataları düzeltilmiş, model ismi olanlar marka 
adına kodlanmış, geçersiz yanıtlar çıkarılmıştır. 
12 Her iki model de 8 Ağustos 2021 tarihinde https://www.casper.com.tr/masaustu-bilgisayar adresinde yer 
alan içerikten alınmıştır.  

Grafik 3. En yaygın sahip olunan 10 bilgisayar markası Grafik	3.	En	yaygın	sahip	olunan	10	bilgisayar	markası

Bu noktada markanın bütçeden bağımsız değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Öyle ki, 
aynı markanın farklı ürünleri farklı gelir düzeyinden tüketicileri hedeflemektedir. Bu 
boyutun ikinci ölçüm birimi sınırsız bütçeniz olsaydı hangi marka bilgisayar tercih 
ederdiniz şeklinde formüle edilmiştir.  Buna göre bütçeden bağımsız olarak en fazla 
tercih edilen sekiz13 marka Grafik 4’te görülmektedir.  Mevcut bilgisayar markaları 
ile karşılaştırıldığında sıralamadaki farklılaşma dikkate değer görülmektedir. Türki-
ye’deki oyuncular tarafından en yaygın şekilde kullanılan üç marka Asus, Casper, 
HP iken bütçeden bağımsız olarakken fazla tercih edilen markalar MSI, Monster ve 
Asus’tur. Bu veriye göre birinci ve ikinci sırada doğrudan oyun bilgisayarı katego-
risinde üretim yapan MSI ve Monster markalarının gelmesi tüketicilerin tercihinde 
geniş segmente hitap eden markalardan ziyade oyun alanında uzmanlaşmış markala-
rın tercih edildiğini göstermektedir. Ayrıca yapılandırılmamış şekilde elde verilerin 
düzenlenmesi adımında dikkat çeken önemli bir detay ise Casper’ın oyun bilgisayarı 
serisi olan Excalibur’un Hp’nin oyun bilgisayarı serisi olan Omen’in marka adıyla 

12	 Her	iki	model	de	8	Ağustos	2021	tarihinde	https://www.casper.com.tr/masaustu-bilgisayar	adresinde	yer	alan	
içerikten	alınmıştır.	

13	 Yüzde	1	oranı	üzerinde	frekansa	sahip	8	marka	olduğundan	ilk	10	değil	ilk	8	marka	sunulmuştur.		
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değil seri ismiyle ifade edilmesidir. Başka bir ifadeyle, burada HP ve Casper mar-
kalarının tüm ürünlerinin değil oyun serisi ürünlerinin tercih edildiği görülmektedir. 

edildiğini göstermektedir. Ayrıca yapılandırılmamış şekilde elde verilerin 
düzenlenmesi adımında dikkat çeken önemli bir detay ise Casper’ın oyun bilgisayarı 
serisi olan Excalibur’un Hp’nin oyun bilgisayarı serisi olan Omen’in marka adıyla değil 
seri ismiyle ifade edilmesidir. Başka bir ifadeyle, burada HP ve Casper markalarının 
tüm ürünlerinin değil oyun serisi ürünlerinin tercih edildiği görülmektedir. Doğum 
yıllarına göre marka tercihlerindeki farklılaşmalar Grafik 5’te görülmektedir. Buna 
göre 1979 ve öncesi doğumluların bütçeden bağımsız birinci bilgisayar tercihi belli bir 
marka altında üretilmeyen, bileşenlerin kullanıcının bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda 
oluşturduğu toplama bilgisayar iken 1980-1989 yılları arasında doğanlar MSI, 1990-

1999 ve 2000-2003 arasında doğanlar Monster tercih etmektedir.  

Markalar özelinde bakıldığında Acer, Lenovo, MSI markalarını tercih edenlerinin 
çoğunluğunu 1980-1989 yılları arasında doğanlar; Asus, HP ve toplama bilgisayar 
kategorilerini tercih edenlerin çoğunluğunu 1979 ve öncesinde doğanlar Casper’ı 

Grafik 4. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen bilgisayar markaları 

Grafik 5. Bütçeden bağımsız marka tercihlerinin doğum yıllarına göre dağılımı 

Grafik	4.	Bütçeden	bağımsız	olarak	en	fazla	tercih	edilen	bilgisayar	markaları

Doğum yıllarına göre marka tercihlerindeki farklılaşmalar Grafik 5’te görülmekte-
dir. Buna göre 1979 ve öncesi doğumluların bütçeden bağımsız birinci bilgisayar ter-
cihi belli bir marka altında üretilmeyen, bileşenlerin kullanıcının bütçe ve ihtiyaçları 
doğrultusunda oluşturduğu toplama bilgisayar iken 1980-1989 yılları arasında do-
ğanlar MSI, 1990-1999 ve 2000-2003 arasında doğanlar Monster tercih etmektedir. 

edildiğini göstermektedir. Ayrıca yapılandırılmamış şekilde elde verilerin 
düzenlenmesi adımında dikkat çeken önemli bir detay ise Casper’ın oyun bilgisayarı 
serisi olan Excalibur’un Hp’nin oyun bilgisayarı serisi olan Omen’in marka adıyla değil 
seri ismiyle ifade edilmesidir. Başka bir ifadeyle, burada HP ve Casper markalarının 
tüm ürünlerinin değil oyun serisi ürünlerinin tercih edildiği görülmektedir. Doğum 
yıllarına göre marka tercihlerindeki farklılaşmalar Grafik 5’te görülmektedir. Buna 
göre 1979 ve öncesi doğumluların bütçeden bağımsız birinci bilgisayar tercihi belli bir 
marka altında üretilmeyen, bileşenlerin kullanıcının bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda 
oluşturduğu toplama bilgisayar iken 1980-1989 yılları arasında doğanlar MSI, 1990-

1999 ve 2000-2003 arasında doğanlar Monster tercih etmektedir.  

Markalar özelinde bakıldığında Acer, Lenovo, MSI markalarını tercih edenlerinin 
çoğunluğunu 1980-1989 yılları arasında doğanlar; Asus, HP ve toplama bilgisayar 
kategorilerini tercih edenlerin çoğunluğunu 1979 ve öncesinde doğanlar Casper’ı 

Grafik 4. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen bilgisayar markaları 

Grafik 5. Bütçeden bağımsız marka tercihlerinin doğum yıllarına göre dağılımı Grafik	5.	Bütçeden	bağımsız	marka	tercihlerinin	doğum	yıllarına	göre	dağılımı
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Markalar özelinde bakıldığında Acer, Lenovo, MSI markalarını tercih edenlerinin 
çoğunluğunu 1980-1989 yılları arasında doğanlar; Asus, HP ve toplama bilgisayar 
kategorilerini tercih edenlerin çoğunluğunu 1979 ve öncesinde doğanlar Casper’ı 
tercih edenlerin çoğunluğunu 2000-2003 yılları arasında doğanlar Monster’ı tercih 
edenlerin çoğunluğunu 1990-1999 yılları arasında doğanlar oluşturmaktadır.  

Kullanılan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilen bilgisayar ve markaya ilişkin 
görüşme bulguları aşağıda sunulmuştur. 

“Oyun için kesinlikle masaüstü olmalı. (…) şu an 100.000 TL’lik bir laptop ile 
20 bin TL’lik bir kasa aynı seviyede. Laptoplarda ne olursa olsun bir kasma vs. 
oluyor ama kasa da öyle olmuyor. Çok fark ettiriyor (…) Marka değilde ben 
toplama derim hep istediğin gibi yapıyorsun” (Katılımcı 11)

“Şu an laptop kullanıyorum yeni aldım sayılır. Monster aldım, Abra ama ilerde 
geliştireceğim. (…) Masaüstü daha iyi ama biz arkadaşlarla bir araya gelip 
oynuyoruz. Taşınması lazım. Bir de okula giderken falanda götürüyorum. (…) 
Monster markasını seviyorum” (Katılımcı 5)

“Bence bilgisayar alacaksan ve (maddi olanak) varsa MSI veya en kötü Mons-
ter alacaksın. Yoksa zaten hepsi birbirinin aynısı. Oyun bilgisayarları donanım 
bakımından sabit değil bu en güzel yanı. Kasayı açtın garanti bitti diye bir şey 
yok. İhtiyacına göre parça takabiliyorsun. (…) Şahsen garanti sebebiyle ben 
toplama tercih etmiyorum. Zaten oyun bilgisayarları neredeyse toplama kadar 
özelleştiriliyor” (Katılımcı 13)

“Kesinlikle sonsuz paramda olsa toplama alırdım. En iyi özellikleri parça par-
ça alıyorsun. Birinin ekran kartı çok iyi birinin RAM’i çok iyi, Kingston’ın 
SSD’si daha iyi, ekranda ASUS çok iyi” (Katılımcı 9) 

Görüşmelerden elde edilenlere göre anket verileriyle benzer biçimde katılımcıla-
rın donanımların tamamıyla kullanıcı seçimleriyle oluşturulduğu toplama bilgisayar 
veya oyun için üretilen marka/model bilgisayarları tercih ettiğini bildirdiği görül-
müştür. Teknik açıdan masaüstü bilgisayarların performansı daha yüksek olsa da 
mobilite açısından dizüstünün de tercih edildiği görülmüştür. 

5.4.6.4.	Çevre	Birimleri	Sahipliği

Çevre birimleri sahipliği kategorisi oyun başarısıyla ilişkilendirilen harici dona-
nımları içermektedir. Bu boyut hem sahip olunan, hem de sahip olmanın istendiği 
donanımlar olmak üzere iki düzeyde ölçüm yapmaktadır. Çevre birimleri katego-
risi; mobilya ve ortam araçları, fare ve mouse pad, klavye, kulaklık ve son olarak 
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mikrofon olmak üzere beş alt boyuta sahiptir. Mobilya ve ortam araçları; ayak 
desteği, aydınlatma ekipmanı, karartıcı perde, oyuncu koltuğu ve oyuncu masa-
sından, fare ve Mouse pad kategorisi; kablolu oyun faresi, kablosuz oyun faresi, 
bilek destekli mouse pad, geniş alanlı mouse pad ve standart mouse pad’den, klav-
ye kategorisi; kablolu mekanik klavye ve kablosuz mekanik klavyeden, kulaklık 
kategorisi; kablolu kulak üstü kulaklık, kablolu kulak içi kulaklık, kablosuz kulak 
içi kulaklık, kablosuz kulak üstü kulaklıktan ve son olarak mikrofon kategorisi; 
kulaklığa entegre mikrofon, kablolu mikrofon ve kablosuz mikrofondan oluşmak-
tadır. Grafik 6 oyuncuların sahip olduğu ve oyun başarısı açısından gerekli oldu-
ğuna inandığı, bütçenin sınırsız olması halinde sahip olmayı arzu ettikleri çevre 
birim kategorilerinin ortalamalarını (μ) yüzdelik olarak göstermektedir.  Buna göre 
katılımcıların en fazla sahip olduğu çevre birimi kategorisi fare (%49,19) iken, en 
az sahip olunan (%10,48) ancak bütçeden bağımsız şekilde en fazla tercih edilen 
(%68,61) kategorinin mobilya ve ortam araçları olduğu görülmüştür. Buna karşın, 
sınırsız bütçeye sahip olunması halinde dahi en az tercih edilen çevre birim mik-
rofon olmuştur. 

tercih edenlerin çoğunluğunu 2000-2003 yılları arasında doğanlar Monster’ı tercih 
edenlerin çoğunluğunu 1990-1999 yılları arasında doğanlar oluşturmaktadır.   

Kullanılan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilen bilgisayar ve markaya ilişkin 
görüşme bulguları aşağıda sunulmuştur.  

“Oyun için kesinlikle masaüstü olmalı. (…) şu an 100.000 TL’lik bir laptop ile 
20 bin TL’lik bir kasa aynı seviyede. Laptoplarda ne olursa olsun bir kasma vs. 
oluyor ama kasa da öyle olmuyor. Çok fark ettiriyor (…) Marka değilde ben 
toplama derim hep istediğin gibi yapıyorsun” (Katılımcı 11) 

“Şu an laptop kullanıyorum yeni aldım sayılır. Monster aldım, Abra ama ilerde 
geliştireceğim. (…) Masaüstü daha iyi ama biz arkadaşlarla bir araya gelip 
oynuyoruz. Taşınması lazım. Bir de okula giderken falanda götürüyorum. (…) 
Monster markasını seviyorum” (Katılımcı 5) 

“Bence bilgisayar alacaksan ve (maddi olanak) varsa MSI veya en kötü 
Monster alacaksın. Yoksa zaten hepsi birbirinin aynısı. Oyun bilgisayarları 
donanım bakımından sabit değil bu en güzel yanı. Kasayı açtın garanti bitti 
diye bir şey yok. İhtiyacına göre parça takabiliyorsun. (…) Şahsen garanti 
sebebiyle ben toplama tercih etmiyorum. Zaten oyun bilgisayarları neredeyse 
toplama kadar özelleştiriliyor” (Katılımcı 13) 

“Kesinlikle sonsuz paramda olsa toplama alırdım. En iyi özellikleri parça parça 
alıyorsun. Birinin ekran kartı çok iyi birinin RAM’i çok iyi, Kingston’ın SSD’si 
daha iyi, ekranda ASUS çok iyi” (Katılımcı 9)  

Görüşmelerden elde edilenlere göre anket verileriyle benzer biçimde katılımcıların 
donanımların tamamıyla kullanıcı seçimleriyle oluşturulduğu toplama bilgisayar veya 
oyun için üretilen marka/model bilgisayarları tercih ettiğini bildirdiği görülmüştür. 
Teknik açıdan masaüstü bilgisayarların performansı daha yüksek olsa da mobilite 
açısından dizüstünün de tercih edildiği görülmüştür.  

 

4.6.4. Çevre Birimleri Sahipliği 
 

Çevre birimleri sahipliği kategorisi oyun başarısıyla ilişkilendirilen harici donanımları 
içermektedir. Bu boyut hem sahip olunan, hem de sahip olmanın istendiği donanımlar 

Grafik 6. Sahip olunan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilen çevre birimlerin dağılımı Grafik	6.	Sahip	olunan	ve	bütçeden	bağımsız	olarak	tercih	edilen	çevre	birimlerin	dağılımı

Çevre birimleri sahipliği boyutunda en yaygın kullanılan çevre birim markaları türden 
bağımsız olarak Grafik 7’de görülmektedir. Buna göre en yaygın kullanılan markanın 
neredeyse bütün çevre birim kategorilerinde üretim yapan ve geniş tüketici gruplarını 
hedefleyen ürünleri ile bilinen Logitech olduğu görülmektedir. Öyle ki, bir teknoloji 
marketi olan MediaMarkt’ın e-ticaret sitesinde satışa sunulan Logitech G G502  Ligh-
tspeed Kablosuz Oyuncu Mouse (1299 TL) ürünü ile Logitech M100 Optik USB Mou-
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se Siyah (69,99 TL) ürünü arasındaki fiyat farkı14 bu durumu cisimleştirmektedir.  Bu 
sebeple, Logitech’in en yaygın kullanılan marka olması, kullanıcıların gelir durumları 
veya harcamaya gönüllü oldukları tutara ilişkin herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. 
Katılımcıların sahip olduğu diğer çevre birim markalarından Everest, Piranha, Inca, 
A4Tech ve Snopy pazarda düşük fiyatlı ürün markaları olarak bilinmekte sadece oyun-
cular için değil genel kullanıma yönelik ürün gamına sahip olmaktadır. 

olmak üzere iki düzeyde ölçüm yapmaktadır. Çevre birimleri kategorisi; mobilya ve 
ortam araçları, fare ve mouse pad, klavye, kulaklık ve son olarak mikrofon olmak 
üzere beş alt boyuta sahiptir. Mobilya ve ortam araçları; ayak desteği, aydınlatma 
ekipmanı, karartıcı perde, oyuncu koltuğu ve oyuncu masasından, fare ve Mouse pad 
kategorisi; kablolu oyun faresi, kablosuz oyun faresi, bilek destekli mouse pad, geniş 
alanlı mouse pad ve standart mouse pad’den, klavye kategorisi; kablolu mekanik 
klavye ve kablosuz mekanik klavyeden, kulaklık kategorisi; kablolu kulak üstü 
kulaklık, kablolu kulak içi kulaklık, kablosuz kulak içi kulaklık, kablosuz kulak üstü 
kulaklıktan ve son olarak mikrofon kategorisi; kulaklığa entegre mikrofon, kablolu 
mikrofon ve kablosuz mikrofondan oluşmaktadır. Grafik 6 oyuncuların sahip olduğu 
ve oyun başarısı açısından gerekli olduğuna inandığı, bütçenin sınırsız olması 
halinde sahip olmayı arzu ettikleri çevre birim kategorilerinin ortalamalarını (μ) 
yüzdelik olarak göstermektedir.  Buna göre katılımcıların en fazla sahip olduğu çevre 
birimi kategorisi fare (%49,19) iken, en az sahip olunan (%10,48) ancak bütçeden 
bağımsız şekilde en fazla tercih edilen (%68,61) kategorinin mobilya ve ortam 
araçları olduğu görülmüştür. Buna karşın, sınırsız bütçeye sahip olunması halinde 
dahi en az tercih edilen çevre birim mikrofon olmuştur.  

Çevre birimleri sahipliği boyutunda en yaygın kullanılan çevre birim markaları türden 
bağımsız olarak Grafik 7’de görülmektedir. Buna göre en yaygın kullanılan markanın 
neredeyse bütün çevre birim kategorilerinde üretim yapan ve geniş tüketici gruplarını 

hedefleyen ürünleri ile bilinen Logitech olduğu görülmektedir. Öyle ki, bir teknoloji 
marketi olan MediaMarkt’ın e-ticaret sitesinde satışa sunulan Logitech G G502  
Lightspeed Kablosuz Oyuncu Mouse (1299 TL) ürünü ile Logitech M100 Optik USB 
Mouse Siyah (69,99 TL) ürünü arasındaki fiyat farkı14 bu durumu cisimleştirmektedir.  
Bu sebeple, Logitech’in en yaygın kullanılan marka olması, kullanıcıların gelir 
durumları veya harcamaya gönüllü oldukları tutara ilişkin herhangi bir bilgi 
sağlamamaktadır. Katılımcıların sahip olduğu diğer çevre birim markalarından 
Everest, Piranha, Inca, A4Tech ve Snopy pazarda düşük fiyatlı ürün markaları olarak 
bilinmekte sadece oyuncular için değil genel kullanıma yönelik ürün gamına sahip 
olmaktadır.  
                                                             
14 Ürünlere ilişkin model ve fiyat bilgisi https://www.mediamarkt.com.tr adresinden alınmış olup fiyat tarihi 8 
Ağustos 2021’dir. 

Grafik 7. Sahip olunan çevre birimleri markaları Grafik	7.	Sahip	olunan	çevre	birimleri	markaları

Bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen çevre birimleri markalarının dağılımının 
görüldüğü Grafik 8’e bakıldığında arzu edilen markaların sahip olunan markalardan 
büyük ölçüde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Buna göre oyuncuların sınırsız büt-
çeye sahip olmaları halinde tercih ettikleri markalar doğrudan oyuncular özelinde 
üretim yapan ve pazarda oyuncu ürünleri olarak bilinen markalar olmaktadır. Burada 
yer alan markalardan, genel kullanıma yönelik olarak da üretim yapan tek marka 
Logitech olmaktadır. Ancak, önceki kısımda da ifade edildiği gibi Logitech’in genel 
kullanıma yönelik çevrebirimini kullanan bir tüketici için bütçeden bağımsız olarak 
oyun serisi bir ürününe sahip olmanın arzu edilmesi beklenen bir durum olmaktadır 
Buna ek olarak, bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen markalar arasında Logitech 
ve JBL dışında katılımcıların yaygın şekilde sahip olduğu markalar bulunmamakta-
dır. Bu durum sahip olunan çevre birimlerinin satın alma kararında bütçe belirleyi-
ciliğine dair önemli bir göstergedir. Çevre birimleri özelinde markalara bakıldığında 
fare ürünü kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 9’da ve bütçeden 
bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı ise Grafik 10’da görülmektedir. 
Buna göre en yaygın şekilde katılımcıların kullandığı iki fare markası Logitech ve 

14	 Ürünlere	 ilişkin	model	ve	fiyat	bilgisi	https://www.mediamarkt.com.tr	adresinden	alınmış	olup	fiyat	 tarihi	8	
Ağustos	2021’dir.
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Everest iken sınırsız bütçeye sahip olma durumunda katılımcılar Rampage ve Steel-
series tercih edeceklerini bildirmiştir. 

Bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen çevre birimleri markalarının dağılımının 
görüldüğü Grafik 8’e bakıldığında arzu edilen markaların sahip olunan markalardan 
büyük ölçüde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Buna göre oyuncuların sınırsız bütçeye 
sahip olmaları halinde tercih ettikleri markalar doğrudan oyuncular özelinde üretim 

Grafik 9. En fazla sahip olunan fare markaları Grafik 10. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
fare markaları

Grafik	8.	Bütçeden	bağımsız	olarak	tercih	edilen	çevre	birim	markaları

Sahip olunan markalardan Logitech ve Rampage dışındaki markalardan hiçbiri sı-
nırsız bütçe olması halinde tercih edilecek markalar arasında yer almamıştır. Genel 
marka dağılımında olduğu gibi bütçeden bağımsız tercih edilen markalar doğrudan 
dijital oyunculara yönelik üretim markalar olmaktadır. Klavye ürünü kategorisinde 
sahip olunan markaların dağılımı Grafik 11’de ve bütçeden bağımsız olarak tercih 
edilen markaların dağılımı Grafik 12’de görülmektedir15. 

Bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen çevre birimleri markalarının dağılımının 
görüldüğü Grafik 8’e bakıldığında arzu edilen markaların sahip olunan markalardan 
büyük ölçüde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Buna göre oyuncuların sınırsız bütçeye 
sahip olmaları halinde tercih ettikleri markalar doğrudan oyuncular özelinde üretim 

Grafik 9. En fazla sahip olunan fare markaları Grafik 10. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
fare markaları

Bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen çevre birimleri markalarının dağılımının 
görüldüğü Grafik 8’e bakıldığında arzu edilen markaların sahip olunan markalardan 
büyük ölçüde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Buna göre oyuncuların sınırsız bütçeye 
sahip olmaları halinde tercih ettikleri markalar doğrudan oyuncular özelinde üretim 

Grafik 9. En fazla sahip olunan fare markaları Grafik 10. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
fare markaları

Grafik	9.	En	fazla	sahip	olunan	fare	
markaları

	Grafik	10.	Bütçeden	bağımsız	olarak	en	
fazla	tercih	edilen	fare	markaları

Grafikler incelendiğinde kullanıcıların dikkate değer bölümünün harici klavye kul-

15	 %1	oranının	altında	kalan	markalar	grafiğe	dahil	edilmemiş	bu	sebeple	en	fazla	tercih	edilen	10	marka	değil	%1	
oranının	üzerinde	en	fazla	tercih	edilen	markalar	dikkate	alınmıştır.	
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lanmadığı, ancak sınırsız bütçeye sahip olmaları halinde dahili klavye tercih etme-
yecekleri görülmektedir. En yaygın sahip olunan markaların (Rampage hariç olmak 
üzere) genel tüketici grubuna yönelik üretim yapan markalar olduğu ancak bütçe-
den bağımsız tercih yapılması halinde tıpkı fare kategorisinde olduğu gibi doğrudan 
oyun odaklı markaların tercih edileceği görülmektedir. Hem sahip olunan hem sahip 
olmanın tercih edildiği markalar kategorisinde yer alan iki marka Logitech ve Ram-
page olmaktadır. Bütçeye bağımlı tercihlerin klavye kategorisinde oldukça belirgin 
olduğu görülmektedir. Öyle ki, yüzde 38,42 oranıyla en fazla kullanım yaygınlığı 
dahili klavyede olurken sınırsız bütçe halinde dahili klavye tercihi yüzde 1 oranının 
altında kalmakta, bütçe bağımlılığı marka tercihlerine de yansımaktadır. 

15 %1 oranının altında kalan markalar grafiğe dahil edilmemiş bu sebeple en fazla tercih edilen 10 marka değil 
%1 oranının üzerinde en fazla tercih edilen markalar dikkate alınmıştır. 

Grafik 11. En fazla sahip olunan klavye markaları Grafik 12. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
klavye markaları

Grafik	11.	En	fazla	sahip	olunan	klavye	
markaları

Grafik	12.	Bütçeden	bağımsız	olarak	en	
fazla	tercih	edilen	klavye	markaları

Kulaklık ürünü kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 13’te ve 
bütçeden bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 14’te görül-
mektedir.  Buna göre katılımcıların en fazla sahip oldukları ürünlere bakıldığında 
cep telefonu üreticilerinin ve doğrudan ses alanında bilinen markaların ürünlerini 
tercih ettiği görülmüştür. Bu durum görüşme verileri ile de doğrulanmış bazı ka-
tılımcılar telefon ile gelen kulaklığı oyunda da tercih ettiğini ifade ederken bazı 
katılımcılar16 telefon üreticisi markanın satışa sunduğu ürünleri yüksek kaliteli 
olarak değerlendirmekte ve ekstra ödeme yaparak bu ürünleri tercih ettiğini be-
lirtmiştir. Bunun gerekçesi olarak da hem müzik dinleme ve iletişim amaçlı hem 
de oyun oynarken aynı cihazı kullanabilme avantajını göstermiştir. Buna karşın 
özellikle çevrimiçi kariyer hedefi olan katılımcılar oyun oynarken kullanılan ku-
laklığın mutlaka müzik dinlerken kullanılandan farklı hassasiyette olması gerek-
tiğini belirtmiş ve oyunda “ses kasma”nın17 başarının en önemli bileşenlerinden 

16	 Samsung	ve	Apple	kullanan	katılımcılar
17	 Oyunda	diğer	oyuncuların	lokasyon	ve	hareket	bilgilerine	yönelik	sese	odaklanarak	çıkarımda	bulunma	aktivitesi
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olduğuna dikkat çekmiştir. Bu sebeple mutlaka oyuna yönelik bir cihaz sahibi ol-
mayı zorunluluk olarak göstermiştir. Diğer çevre birimlerde olduğu gibi kulaklık 
kategorisinde de bütçeden bağımsız tercih edilen markalar ile sahip olunan marka-
lar arasında farklılıklar gözlenmiştir. Sahip olunan markalar ile bütçeden bağımsız 
olarak tercih edilen markaların kesişiminde yer alan tek marka JBL olmaktadır. 
Fare ve klavye kategorilerinde hem sahip olunan hem de bütçeden bağımsız olarak 
tercih edilen marka kategorilerinde yer alan Logitech, kulaklık kategorisinde sade-
ce sınırsız bütçeye sahip olma halinde tercih edilmektedir. Öyle ki, Logitech’in ku-
laklık ürünleri fare ve klavyeden farklı olarak çoğunlukla oyun odaklı olup genel 
kullanıcıya yönelik geniş bir kulaklık gamı bulunmamaktadır. Bütçeden bağımsız 
olarak tercih edilen kulaklık markalarında Sennheiser haricindeki markaların ortak 
noktası doğrudan oyuncu ürünleri ile tanınmalarıdır.  

Grafik	13.	En	fazla	sahip	olunan	kulaklık	
markaları

Grafik	14.	Bütçeden	bağımsız	olarak	en	
fazla	tercih	edilen	kulaklık	markaları

Kulaklık ürünü kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 13’te ve 
bütçeden bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 14’te 
görülmektedir.  Buna göre katılımcıların en fazla sahip oldukları ürünlere bakıldığında 
cep telefonu üreticilerinin ve doğrudan ses alanında bilinen markaların ürünlerini 
tercih ettiği görülmüştür. Bu durum görüşme verileri ile de doğrulanmış bazı 
katılımcılar telefon ile gelen kulaklığı oyunda da tercih ettiğini ifade ederken bazı 

katılımcılar16 telefon üreticisi markanın satışa sunduğu ürünleri yüksek kaliteli olarak 
değerlendirmekte ve ekstra ödeme yaparak bu ürünleri tercih ettiğini belirtmiştir. 
Bunun gerekçesi olarak da hem müzik dinleme ve iletişim amaçlı hem de oyun 
oynarken aynı cihazı kullanabilme avantajını göstermiştir. Buna karşın özellikle 
çevrimiçi kariyer hedefi olan katılımcılar oyun oynarken kullanılan kulaklığın mutlaka 
müzik dinlerken kullanılandan farklı hassasiyette olması gerektiğini belirtmiş ve 
oyunda “ses kasma”nın17 başarının en önemli bileşenlerinden olduğuna dikkat 
çekmiştir. Bu sebeple mutlaka oyuna yönelik bir cihaz sahibi olmayı zorunluluk olarak 
göstermiştir. Diğer çevre birimlerde olduğu gibi kulaklık kategorisinde de bütçeden 
bağımsız tercih edilen markalar ile sahip olunan markalar arasında farklılıklar 
gözlenmiştir. Sahip olunan markalar ile bütçeden bağımsız olarak tercih edilen 
markaların kesişiminde yer alan tek marka JBL olmaktadır. Fare ve klavye 
kategorilerinde hem sahip olunan hem de bütçeden bağımsız olarak tercih edilen 
marka kategorilerinde yer alan Logitech, kulaklık kategorisinde sadece sınırsız 
bütçeye sahip olma halinde tercih edilmektedir. Öyle ki, Logitech’in kulaklık ürünleri 
fare ve klavyeden farklı olarak çoğunlukla oyun odaklı olup genel kullanıcıya yönelik 
geniş bir kulaklık gamı bulunmamaktadır. Bütçeden bağımsız olarak tercih edilen 
kulaklık markalarında Sennheiser haricindeki markaların ortak noktası doğrudan 
oyuncu ürünleri ile tanınmalarıdır.   

Mikrofon kategorisinde sahip olunan ve bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen 
markalara ilişkin sınırlı sayıda katılımcı (n=76; %3,83) veri sağlamıştır. Buna göre 
mikrofon kategorisine ilişkin anket verileri görüşme bulguları ile karşılaştırıldığında 
katılımcıların harici mikrofon sahipliğinin düşük olduğu, yaygın şekilde kulaklığa 
entegre mikrofon kullandıkları görülmüştür. Dolayısıyla, mikrofon markasının 

                                                             
16 Samsung ve Apple kullanan katılımcılar 
17 Oyunda diğer oyuncuların lokasyon ve hareket bilgilerine yönelik sese odaklanarak çıkarımda bulunma 
aktivitesi 

Grafik 13. En fazla sahip olunan kulaklık markaları Grafik 14. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
kulaklık markaları 

Mikrofon kategorisinde sahip olunan ve bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen mar-
kalara ilişkin sınırlı sayıda katılımcı (n=76; %3,83) veri sağlamıştır. Buna göre mik-
rofon kategorisine ilişkin anket verileri görüşme bulguları ile karşılaştırıldığında katı-
lımcıların harici mikrofon sahipliğinin düşük olduğu, yaygın şekilde kulaklığa entegre 
mikrofon kullandıkları görülmüştür. Dolayısıyla, mikrofon markasının belirleyicisi 
kulaklık olmaktadır. Harici mikrofon kullanımının görüldüğü tek grup çevrimiçi video 
içerik üretenler ile yayıncılık faaliyetinde bulunanlar olmaktadır. Bu grubun da marka 
tercihi diğer kategorilerle benzer şekilde HyperX, Razer ve Logitech olmaktadır. 

Mousepad kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 15’te ve bütçe-
den bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 16’da görülmektedir. 
Katılımcıların sahip olduğu mouse pad ile sınırsız bütçeye sahip olmaları halindeki 
tercihleri arasında belirgin bir farklılık gözlenmiştir. 
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belirleyicisi kulaklık olmaktadır. Harici mikrofon kullanımının görüldüğü tek grup 
çevrimiçi video içerik üretenler ile yayıncılık faaliyetinde bulunanlar olmaktadır. Bu 
grubun da marka tercihi diğer kategorilerle benzer şekilde HyperX, Razer ve Logitech 
olmaktadır.  

Mousepad kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 15’te ve bütçeden 
bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 16’da görülmektedir. 
Katılımcıların sahip olduğu mouse pad ile sınırsız bütçeye sahip olmaları halindeki 
tercihleri arasında belirgin bir farklılık gözlenmiştir.  

Buna göre hali hazırda kullanılan mouse pad’lerin yaygın şekilde markasız olduğu 
hem anket verisinde hem gözlem verisinde görülmüştür. Katılımcılar çoğunlukla 
promosyon amaçlı üretilen ve dağıtılan pad’leri kullanırken sınırsız bütçe halinde 
doğrudan oyun kategorisinde üretim yapan markaların standart ürünlere kıyasla daha 
geniş alana sahip ürünlerini tercih edeceklerini beyan etmiştir. Sahip olunan 
markalarla bütçeden bağımsız tercih edilen markaların kesişiminde yer alan tek 
marka Logitech olmaktadır.  

Bu kısımda incelenen son kategori mobilya ve ortam araçlarıdır. Mobilya ve ortam 
araçları, sahipliğin oldukça düşük olduğu, ancak sınırsız bütçeye sahip olunması 
halinde en fazla tercih edilen kategori olduğu önceki kısımlarda ifade edilmişti. Buna 
göre gerek katılımcıların anket ve görüşme verileri gerek katılımcılardan sağlanan 
ortam fotoğrafları bu durumu doğrulamaktadır. Grafik 17, bu kategorinin alt 
boyutlarını sahip olunan ürünler ile bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen ürünler 
olarak göstermektedir.  Grafikte bütün kategoriler düşük sahiplik oranındayken, 

Grafik 15. En fazla sahip olunan mouse pad markaları Grafik 16. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
mouse pad markaları 

Grafik 17. Mobilya ve ortam araçlarının sahip olunan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilme durumlarına göre dağılımı
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grubun da marka tercihi diğer kategorilerle benzer şekilde HyperX, Razer ve Logitech 
olmaktadır.  

Mousepad kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 15’te ve bütçeden 
bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 16’da görülmektedir. 
Katılımcıların sahip olduğu mouse pad ile sınırsız bütçeye sahip olmaları halindeki 
tercihleri arasında belirgin bir farklılık gözlenmiştir.  

Buna göre hali hazırda kullanılan mouse pad’lerin yaygın şekilde markasız olduğu 
hem anket verisinde hem gözlem verisinde görülmüştür. Katılımcılar çoğunlukla 
promosyon amaçlı üretilen ve dağıtılan pad’leri kullanırken sınırsız bütçe halinde 
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geniş alana sahip ürünlerini tercih edeceklerini beyan etmiştir. Sahip olunan 
markalarla bütçeden bağımsız tercih edilen markaların kesişiminde yer alan tek 
marka Logitech olmaktadır.  

Bu kısımda incelenen son kategori mobilya ve ortam araçlarıdır. Mobilya ve ortam 
araçları, sahipliğin oldukça düşük olduğu, ancak sınırsız bütçeye sahip olunması 
halinde en fazla tercih edilen kategori olduğu önceki kısımlarda ifade edilmişti. Buna 
göre gerek katılımcıların anket ve görüşme verileri gerek katılımcılardan sağlanan 
ortam fotoğrafları bu durumu doğrulamaktadır. Grafik 17, bu kategorinin alt 
boyutlarını sahip olunan ürünler ile bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen ürünler 
olarak göstermektedir.  Grafikte bütün kategoriler düşük sahiplik oranındayken, 
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Grafik 17. Mobilya ve ortam araçlarının sahip olunan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilme durumlarına göre dağılımı

Grafik	15.	En	fazla	sahip	olunan	mouse	pad	
markaları

Grafik	16.	Bütçeden	bağımsız	olarak	en	
fazla	tercih	edilen	mouse	pad	markaları

Buna göre hali hazırda kullanılan mouse pad’lerin yaygın şekilde markasız oldu-
ğu hem anket verisinde hem gözlem verisinde görülmüştür. Katılımcılar çoğunlukla 
promosyon amaçlı üretilen ve dağıtılan pad’leri kullanırken sınırsız bütçe halinde 
doğrudan oyun kategorisinde üretim yapan markaların standart ürünlere kıyasla 
daha geniş alana sahip ürünlerini tercih edeceklerini beyan etmiştir. Sahip olunan 
markalarla bütçeden bağımsız tercih edilen markaların kesişiminde yer alan tek mar-
ka Logitech olmaktadır. 

Bu kısımda incelenen son kategori mobilya ve ortam araçlarıdır. Mobilya ve 
ortam araçları, sahipliğin oldukça düşük olduğu, ancak sınırsız bütçeye sahip 
olunması halinde en fazla tercih edilen kategori olduğu önceki kısımlarda ifade 
edilmişti. Buna göre gerek katılımcıların anket ve görüşme verileri gerek katı-
lımcılardan sağlanan ortam fotoğrafları bu durumu doğrulamaktadır. Grafik 17, 
bu kategorinin alt boyutlarını sahip olunan ürünler ile bütçeden bağımsız şekilde 
tercih edilen ürünler olarak göstermektedir.  Grafikte bütün kategoriler düşük sa-
hiplik oranındayken, yüksek tercih edilirlik oranına sahiptir. Hem en fazla sahip 
olunan hem de bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen ürünler oyuncu 
masası (%15,30) ve oyuncu koltuğu (%12,62) olarak görülmüştür. Ancak diğer 
ürünlerin de bütçenin sınırsız olması halinde en fazla tercih edilecek ekipman-
lar arasında yer alması oyun başarısı ve oyuncu konforunda mobilya ve ortam 
araçlarının rolüne dikkat çekmektedir. Bu nokta hem reklamveren tarafında hem 
oyun tarafında ödüllendirme politikalarında dikkate alınması gereken bir husus 
olmalıdır. Öte yandan kullanıcıların marka tercihine bakıldığında oyuncu koltu-
ğunda en fazla tercih edilen markalar Rampage, Razer, MSI, Cooler Master ve 
Xdrive olurken diğer kategorilerde marka tercihi bildirilmemiştir.  Görüşmeler 
ile anket verileri birleştiğinde bu kategoride yer alan markaların bilinirliğinin 
düşük olduğu çıkarımı yapılmıştır. 
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belirleyicisi kulaklık olmaktadır. Harici mikrofon kullanımının görüldüğü tek grup 
çevrimiçi video içerik üretenler ile yayıncılık faaliyetinde bulunanlar olmaktadır. Bu 
grubun da marka tercihi diğer kategorilerle benzer şekilde HyperX, Razer ve Logitech 
olmaktadır.  

Mousepad kategorisinde sahip olunan markaların dağılımı Grafik 15’te ve bütçeden 
bağımsız olarak tercih edilen markaların dağılımı Grafik 16’da görülmektedir. 
Katılımcıların sahip olduğu mouse pad ile sınırsız bütçeye sahip olmaları halindeki 
tercihleri arasında belirgin bir farklılık gözlenmiştir.  

Buna göre hali hazırda kullanılan mouse pad’lerin yaygın şekilde markasız olduğu 
hem anket verisinde hem gözlem verisinde görülmüştür. Katılımcılar çoğunlukla 
promosyon amaçlı üretilen ve dağıtılan pad’leri kullanırken sınırsız bütçe halinde 
doğrudan oyun kategorisinde üretim yapan markaların standart ürünlere kıyasla daha 
geniş alana sahip ürünlerini tercih edeceklerini beyan etmiştir. Sahip olunan 
markalarla bütçeden bağımsız tercih edilen markaların kesişiminde yer alan tek 
marka Logitech olmaktadır.  

Bu kısımda incelenen son kategori mobilya ve ortam araçlarıdır. Mobilya ve ortam 
araçları, sahipliğin oldukça düşük olduğu, ancak sınırsız bütçeye sahip olunması 
halinde en fazla tercih edilen kategori olduğu önceki kısımlarda ifade edilmişti. Buna 
göre gerek katılımcıların anket ve görüşme verileri gerek katılımcılardan sağlanan 
ortam fotoğrafları bu durumu doğrulamaktadır. Grafik 17, bu kategorinin alt 
boyutlarını sahip olunan ürünler ile bütçeden bağımsız şekilde tercih edilen ürünler 
olarak göstermektedir.  Grafikte bütün kategoriler düşük sahiplik oranındayken, 

Grafik 15. En fazla sahip olunan mouse pad markaları Grafik 16. Bütçeden bağımsız olarak en fazla tercih edilen 
mouse pad markaları 

Grafik 17. Mobilya ve ortam araçlarının sahip olunan ve bütçeden bağımsız olarak tercih edilme durumlarına göre dağılımıGrafik	17.	Mobilya	ve	ortam	araçlarının	sahip	olunan	ve	bütçeden	bağımsız	olarak	tercih	
edilme	durumlarına	göre	dağılımı

Görüşmelerden elde edilen bulgular şu şekildedir:
“(…) ekipman oyun içerisinde çok fark ettiriyor. Misal ben refleks bakımından 
çok iyi bir oyuncuyum ancak bilgisayarım baya kötü. Ben adamı gördüğümde 
adam beni çoktan indirmiş oluyor. Ne kadar iyi olursam olayım yapabileceğim 
tek şey klavyeyi yumruklamak oluyor (…)  Bu durum oyun içi eşitsizlik yaratı-
yor.” (Katılımcı 9)
“Oyun oynarken ışık kullanıyorum ve bu durumun oyun başarıma etkisi oldu-
ğunu düşünüyorum. Aydınlık önemli, fiziksel ekipmanların masa ve sandalye-
nin fiziksel yapısına uygun olması başarıya katkı sağlar” (Katılımcı 8)
“Fare, oyunun en etkili olayı. Ama fareden daha önemli bir şey varsa kulaklık. Onun 
haricinde bir şey yok. Bence bilgisayar için de öyle. Orta bir bilgisayarla çok ba-
şarılı olan insanlar tanıyorum (…) Şu an çevremde en iyi oynayan kişi benim. Ama 
kendi farem (Logitech G) dışında bir fareyle mesela ağabeyimin faresiyle oynadı-
ğımda aşırı bir kötü oynama hissi var. Oyuna girdiğim an kötü oynuyorum. (…) 
Misal biz yayıncılarla karşılaşıyoruz. Mesela onların bilgisayarları hiç donmuyor. 
Benim farem şu an mesela 250 TL onların 2 milyar. İllaki çok fark ediyor. Biz çok 
daha iyi de oynasak onları yenebilmemiz çok zor oluyor onlara karşı” (Katılımcı 11)
“Kulaklık çok iyi olması lazım yoksa ses kasamazsın, küfür yersin bol bol. (…) 
Fare önemli hassasiyet fark ettiriyor. Eski faremi BİM’den almıştım şimdi he-
diye Steel Series geldi daha iyi oynuyorum (…) Mouse pad bence cok önemli 
çünkü daha büyük olunca hızlı kayıyor az hata yapıyorsun” (Katılımcı 6)

5.4.7.	 Oynanan	Oyunlar

Katılımcıların gündelik oyun rutinlerinde yer alan oyunlar ile bilgisayar donanım-
larının yetersizliği sebebiyle oynamak istedikleri halde oynayamadıkları oyunlar 
olmak üzere iki boyutta ölçüm yapılmıştır. Katılımcılara en fazla oynadıkları beş 
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oyun açık uçlu şekilde sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar verilerin düzenlenme-
si aşamasında yeniden kodlanmış, anlamsız/bilinmeyen yanıtlar çıkarılmıştır. Buna 
göre katılımcıların en fazla oynadıkları on oyun sırasıyla CS:GO (n=267; %15,29); 
Leauge of Legends (n=246; %14,09); PUBG (n=242; %13,86); Zula (n=227; %13); 
Valorant (n=179; %10,25); Call of Duty (n=146; %8,36); FIFA (n=174; %9,97); PES 
(Pro Evolution Soccer) (n=165; %9,45); GTA V (n=141; %8,08 ve son olarak Fort-
nite (n=104; %5,96) ile Among Us (n=104; %5,96) olmuştur18. Oynanan oyunların 
doğum yıllarına göre dağılımı Grafik 18’de görülmektedir. İlgili grafik incelendiğin-
de oyunların tercih edilme durumlarının yaşa göre farklılaştığı görülmüştür. 1979 ve 
öncesinde doğanların birincil tercihi FIFA (%25,81) ve PES (%22,58); 1980’lerde 
doğanların CS:GO (%17,24) ve FIFA (%15,48); 1990’larda doğanların  League of 
Legends (LOL) (%15,32) ve CS:GO (%13,36) ve son olarak 2000’lerde doğanların 
Zula (%13,13) ve PUBG (%12,64) olmaktadır. CS:GO ve Zula yaş dağılımı bakı-
mından en heterojen oyunlarken Fortnite ve Among Us neredeyse sadece 1990 ve 
sonrası doğumlular tarafından tercih edilmektedir.  

of Legends (n=246; %14,09); PUBG (n=242; %13,86); Zula (n=227; %13); Valorant 
(n=179; %10,25); Call of Duty (n=146; %8,36); FIFA (n=174; %9,97); PES (Pro 
Evolution Soccer) (n=165; %9,45); GTA V (n=141; %8,08 ve son olarak Fortnite 
(n=104; %5,96) ile Among Us (n=104; %5,96) olmuştur18. Oynanan oyunların doğum 
yıllarına göre dağılımı Grafik 18’de görülmektedir. İlgili grafik incelendiğinde oyunların 
tercih edilme durumlarının yaşa göre farklılaştığı görülmüştür. 1979 ve öncesinde 
doğanların birincil tercihi FIFA (%25,81) ve PES (%22,58); 1980’lerde doğanların 

CS:GO (%17,24) ve FIFA (%15,48); 1990’larda doğanların  League of Legends 
(LOL) (%15,32) ve CS:GO (%13,36) ve son olarak 2000’lerde doğanların Zula 
(%13,13) ve PUBG (%12,64) olmaktadır. CS:GO ve Zula yaş dağılımı bakımından en 
heterojen oyunlarken Fortnite ve Among Us neredeyse sadece 1990 ve sonrası 
doğumlular tarafından tercih edilmektedir.  Her yaş grubundan katılımcının spor 
kategorisinde yer alan FIFA ve PES’i farklılaşan oranlarda tercih ettiği görülmektedir. 
Ayrıca, FPS türündeki oyunlardan CS:GO ve Zula farklı yaş gruplarından katılımcılar 
tarafından tercih edilirken aynı türün en yeni oyunu olan Valorant katılımcılar 
genelinde değerlendirildiğinde aynı oranda beğeni toplamamaktadır. Bu veri görüşme 
verileri ile ele alındığında şu iki ifade çarpıcıdır:  

“(…) Counter demek internet cafe demek. Üniversite zamanı oluyor. Anıları 
var. (…) Zula bizden. Map ler aşinayız, isimler, sokaklar, oyuncular (…) 
Valorant beni pek sarmadı yani içine giremedim. Çok kaliteli bir iş Allah var 
ama bağ kuramıyorsun. Fazla gerçek dışı”. (Katılımcı 13) 

“Kültürel olması çok önemli mesela Call of Duty’de Çanakkale’nin geçilemez 
olması o Çanakkale detayı beni çok memun etmişti” (Katılımcı 11) 

18 Fortnite ve Among Us aynı frekans ve yüzdeye sahip olduğundan onuncu sırada iki oyun yer almaktadır. 

Grafik 18. Tercih edilen oyunların doğum yıllarına göre dağılımıGrafik	18.	Tercih	edilen	oyunların	doğum	yıllarına	göre	dağılımı

Her yaş grubundan katılımcının spor kategorisinde yer alan FIFA ve PES’i farklıla-
şan oranlarda tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca, FPS türündeki oyunlardan CS:GO 
ve Zula farklı yaş gruplarından katılımcılar tarafından tercih edilirken aynı türün en 
yeni oyunu olan Valorant katılımcılar genelinde değerlendirildiğinde aynı oranda 

18	 Fortnite	ve	Among	Us	aynı	frekans	ve	yüzdeye	sahip	olduğundan	onuncu	sırada	iki	oyun	yer	almaktadır.		
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beğeni toplamamaktadır. Bu veri görüşme verileri ile ele alındığında şu iki ifade 
çarpıcıdır: 

“(…) Counter demek internet cafe demek. Üniversite zamanı oluyor. Anıları 
var. (…) Zula bizden. Map ler aşinayız, isimler, sokaklar, oyuncular (…) Valo-
rant beni pek sarmadı yani içine giremedim. Çok kaliteli bir iş Allah var ama 
bağ kuramıyorsun. Fazla gerçek dışı”. (Katılımcı 13)

“Kültürel olması çok önemli mesela Call of Duty’de Çanakkale’nin geçilemez 
olması o Çanakkale detayı beni çok memun etmişti” (Katılımcı 11)

Bu ifade oyunlarla kurulan parasosyal etkileşim ve yerelleştirmenin önemine vurgu 
yapmaktadır. Oyun bile olsa gerçeğe yakınlık pek çok katılımcı tarafından önemse-
nen bir durumdur. Burada kayda değer başka bir nokta oyunlarda bu tür unsurlara 
önem veren katılımcılar oyunda kariyer hedefleyen sıkı oyuncular değildir ancak 
oyun, onların iş dışı zamanın önemli bir kısmını doldurmaktadır. 

Katılımcıların oynamayı arzu ettiği ancak donanım yetersizliği sebebiyle oynayama-
dığı oyunlar yanıtın zorunlu olmadığı bir bölümdür ve en az veri bu kısımda sağlan-
mıştır. Katılımcılar “yok” yanıtını vermiş veya bu kısmı atlamıştır. Ancak sağlanan 
veriler ışığında donanım yetersizliği sebebiyle oynanamayan oyunlar en yüksek fre-
kansa sahip Cyberpunk 2077, GTA V ve Call of Duty: Warzone olmuştur.

“Cyberpunk’ı oyun bilgisayarım olmasına rağmen çalıştırıyorum ama yüksek 
kaliteli değil. (…) O zaman da tat vermiyor.” (Katılımcı 5)

“GTA, Cyberpunk, COD’un yüksek grafiklisi, Valorant ama iyi ayarlarda ça-
lışmıyor.” (Katılımcı 10)

5.4.8.	 Oyun	Öncesi	ve	Sonrası

Sıkı oyuncular için oyunun sıradan bir boş zaman aktivitesinden fazlası olduğu, bir 
kariyer alanı gibi işlediği bilinmektedir. Dolayısıyla oyun, sadece oynama anından 
ibaret bir süreç olmamaktadır. Bu sebeple oyuncular oyun içi başarım sağlamak ve 
ilerleme kat etmek için bu alana çeşitli yatırımlar yapmaktadır. Bunlar; oyun per-
formansını etkileyen oyun içi nesnelere yapılan maddi yatırımlar ve oyuncuların 
kendi becerilerine yaptıkları maddi olmayan yatırımlar olmak üzere iki boyutta ele 
alınmıştır. 

Oyuna ve oyun içi kazanımlara yönelik harcamalar soru formunda yer almamış sa-
dece görüşmede konu edilmiştir. Oyun içi harcama günümüzde oldukça karmaşık 
bir halde bulunmaktadır. Öyle ki; kredi kartı haricinde oyun kredileri, oyun için satın 
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alım sağlayan sanal kartlar, marka iş birlikleri gibi değişim araçları bu sürecin par-
çası haline gelmiştir. Yaygın şekilde oynanan oyunların gelir modelinin F2P olduğu 
bilinmekte ve bu çalışma ile de ayrıca doğrulanmıştır. Ancak bunun içerisinde pay-
to-win modelinde oyunlar da yer almaktadır. Bu model, oyun içi harcamalarla oyun 
başarısında sağlanan avantajlı konumu ve rekabet üstünlüğünü ifade etmektedir. Bu 
durum bazı katılımcılar tarafından olumlu karşılanırken bazı katılımcılar tarafından 
oyundan uzaklaştıran bir etmen olarak karşılanmaktadır. Bu konuda elde edilen gö-
rüşme verileri şu şekildedir:

“Oyun içi hem item falan alıp satın alım yapıyorum hem de hesap kasıyorum 
veya silah alıp satış da yapıyorum. (…) itemci.com aracılığıyla alma ve satma 
işlerini gerçekleştiriyorum. (…) Genelde kredi kartımı kullanıyorum. Onun dı-
şında IBAN’a para yolladığım da oluyor ama genelde kredi kartı. (…) Şu ana 
kadar oynadığım oyunlarda harcama yapmadığım hiçbir oyun olmadı. (…) Zu-
la’da mesela hiç sorun yaşamadım ama PUBG’de başka bir siteye yatırıyorsun 
oradan aktarıyorsun falan onları ayarlaması biraz güç oluyor. (…) PUBG’de 
ne bir müşteri temsilcisi ne iletişim kurabileceğin kimse bulamıyorsun. (…) 
Normalde insan 2 tane teneke kola içer belki ben o yüzden (açma halkasındaki 
kodla kasa kazanmak için) 8-10 tane içtiğimi biliyorum sadece şifre gireyim 
diye. (…) açma halkasıdır, dondurmadır bunlardan gelen şeyler basit şeyler 
oluyor; direk para yatırmak daha iyi” (Katılımcı 11)

“Zula’da bazen yayın yapıyorlar, yayına gelenlere silah, deste, kasa vb. veri-
yorlar. (…) oyuna para ayıramıyorum ama buradan bir şeyler kazanıyorum” 
(Katılımcı 7)

“Oynamaya uzun zaman ayıramıyorum bu sebeple para yatırıyorum. (…) Me-
sela görevleri yapmak, hedeflere ulaşmak için her gün saatlerce oynanamam 
gerekiyor ki ödülleri alabileyim ama parayla direk alabiliyorum. Bu bence 
avantaj sağlıyor. (…) Gerçek fırsat eşitliği bence (…) para harcamayan ama 
zamanı olanlar oynayarak kazanıyor zaten ben zamanı olmayan biri olarak 
onlarla rekabet edebiliyorum” (Katılımcı 2)

“Zula’yı sırf bu yüzden bıraktım. Öncesinde çok severdim. Sürekli oynuyordum. 
Bir yerden sonra pay-to-win oldu. Para konuşur hale geldi. (…) 0.70, 0.80 
KD’si olan kolsuzlar +7 silahla tam donanım oynuyor, çelik yelek alıyor (…) 
oyun da ne kadar iyi olduğunun önemi yok” (Katılımcı 9)

“Oyuna para tabiki harcıyorum ve eğer sürekli oynuyorsan harcamak zorunda-
sın. (…) dışarı çıkıp maç da yapsam top alman gerekiyor. Oyunda da öyle. (…) 
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Keyif almak için iyi silahların olması lazım, yükseltmek için materyal lazım. 
(…) Annemler para harcamama kızıyorlar” (Katılımcı 6)

Oyun içi değişim aracı olarak gerçek dünyanın değişim aracı olan kredi kartı ve paranın 
yanı sıra sosyal medya hesaplarını takip etme ve sponsorlu ürün satın alma yapıldığı 
görülmüştür. Pay-to-win bazı katılımcılar tarafından fırsat eşitliği olarak değerlendiri-
lirken bazı katılımcılar için fırsat eşitliğinin ihlali olarak değerlendirilmektedir. Burada 
yer alan “hesap kasma” kavramı bir hesabın bir başkası tarafından yükseltilmesi anla-
mına gelmektedir. İyi bir oyuncu hesap ile bir süre oynayarak istatistiksel açıdan başarı 
oranını arttırmakta, kazanımlar sağlamakta, aşama bazında ilerlemeler sağlayarak he-
sabın görünümünü iyileştirmektedir. İyi görünümlü bir hesap oyuncuya prestij sağla-
makta ve oyun içi gruplara dahil olmasını kolaylaştırmaktadır. Pek çok kullanıcı oyun 
içi prestij için iyi oyunculara ödeme yaparak karşılığında hesabının yükseltilmesini 
talep etmektedir. Ancak, bu işlem yasal dayanağı olan bir süreç olmadığından hesa-
bın çalınması, banka bilgilerinin ve kişisel verilerin başkalarının eline geçmesi, maddi 
kayıplar yaşanması gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. Buna ek olarak, iyi oyuncular 
dönemsel olarak farklı hesaplar oluşturarak bu hesapları satışa çıkarmaktadır. Hali ha-
zırda iyi görünümlü bu hesaplar da talep görmektedir. Görüldüğü üzere dijital oyun 
sektörü mikro düzeyde oyuncular arasında bile ekonomik ilişkilerin söz konusu oldu-
ğu, oyuncuların bütçe ayırdığı bir alan halini almıştır. 

Bu kısımda ele alınan ikinci boyut oyuncuların kendi becerilerine yaptıkları maddi 
olmayan yatırımlardır. Bu yatırımlar, oyuncunun oyun içi becerilerini arttırma-
ya yönelik çabalarını içermektedir. Oyun hesabına ve materyallere yapılan yatı-
rımlar oyuncunun başarısına dair biçimsel ve sürdürülebilir olmayan bir temsil 
iken oyuncuya yönelik başarı algısının sürdürülebilir olması oyuncuya ve oynadı-
ğı oyundaki başarısına bağlı olmaktadır. Görüşmelerden elde edilen oyuncuların 
oyun içi becerilerini arttırmaya yönelik maddi olmayan yatırımlarına ilişkin ifade-
ler şu şekildedir:

“Eğer tanıma sürecinde olduğum bir oyunsa YouTube’dan video izleyerek 
oyuna hazırlanırım. Mapler, stratejiler, zamanlamalar gibi. Ama profesyonel 
anlamda oynadığım bir oyunsa bu oyunu zaten tanıyor oluyorum. Burada ref-
leks, el-parmak çalıştırma, hızlı düşünme, stratejik aldatıcı antrenmanlar yapı-
yorum” (Katılımcı 9)

“Şimdi değil ama eskiden Counter oynarken aim ve zamanlamaya çalışıyor-
dum. Mesela kaçıncı saniye bomba atarsan, hangi noktadan atarsan, hangi açı-
dan nerede nasıl vurursan gibi”. (Katılımcı 13)

“Fare egzersizi yapıyorum. Bazı uygulamalar var fareyi noktayı gördüğün an 
milisaniyeler içinde tıklatman gerekiyor. Refleks geliştirmeye katkısı çok tabi 
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yine düşük FPS li bir makinede en iyi refleks bile işe yaramıyor (…) oynarken 
kayıt alıyorum hatalarımı izliyorum oyun bitince. Zayıf olduğum yerler üstüne 
odaklanıyorum (…) Esporcular karşılaşmalarını kaçırmam ve bazen esporcular 
yayın açıyor onları izliyorum.” (Katılımcı 6)

“Günde 6-7 saat oyun oynuyorsam bir o kadar da video izliyorum. Oyun gelişti-
ricilerin paylaştıkları oluyor, pro-gamerlar oluyor, Zulatuberlar oluyor. (…) ina-
nılmaz bomba trickleri var bir de bazı noktalar var maplerde onları öğreniyorum” 
(Katılımcı 3)

Katılımcıların hem fiziksel olarak reflekslerini geliştirmeye, hem de strateji ve taktik 
anlamında rekabet avantajı sağlamaya odaklandıkları görülmüştür. Oyun oynama 
anının dışında oynama anına yönelik yatırımlar dikkate değerdir. Öyle ki, oyun süre-
ci oynama süresinden ibaret olamayacak kadar geniş bir zaman dilimine yayılmakta-
dır. Katılımcılar sadece oyun oynamayı başarılı olmak için yeterli görmemektedirler. 
Oyun anı bir sınav ve öncesinde yapılan yatırımlar sınava hazırlanma süreci olarak 
tasvir edilmektedir. 

5.4.9.	 Oyun	Oynama	Anı

Katılımcıların oyun oynama anı yiyecek-içecek tüketimi ve iletişim kanalları olmak 
üzere iki boyutta ele alınmıştır. Oyun oynama anı dikkatin yöneltildiği oyun dışı 
unsurların anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. Öyle ki, oyun dikkat eko-
nomisi bağlamında oldukça önemli bir alandır. 

Dijital oyun oynama edimi fiziksel olarak pasif bir eylem olduğundan halk sağlığı 
alanında endişelerin merkezi haline gelmektedir. Uzun süre hareketsiz kalmanın do-
laşım sağlığına (Rey-Lopez, Vicente-Rodríguez, Biosca, & Moreno, 2008) ve uzun 
süre hareketsiz kalmaya bağlı insülin dengesindeki bozulma ile birlikte atıştırmalık 
ürün tüketimindeki artışa neden olarak obeziteye yatkınlık geliştirdiğine (World He-
alth Organization, 2016) ilişkin çeşitli kanıtlar sunulmuştur. Ayrıca açlık ve iştah his-
sini artırmadan anlık gıda alımını artırdığı ortaya konmuştur (Chaput, ve diğerleri, 
2011, s. 1201). Buna ek olarak oyunlarda yaygın şekilde yer alan atıştırmalık ürünle-
re yönelik ticari iletişimlerin de talep üzerinde yönlendirici olduğu düşünülmektedir 
(Wilking, ve diğerleri, 2013). 

Görüşme yapılan katılımcıların oyun esnasında yiyecek içecek tüketimine ilişkin 
görüşme bulguları şu şekildedir:

“Oyun oynarken su/soda dışında bir şey tüketemiyorum, odaklanma sorunu ya-
şamamak için. Molalarda veya işte ölünce yemek ihtiyacımı karşılıyorum. (…) 
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Aynen televizyondaki reklam arasına benziyor ve tüm ihtiyaçlarımı bu arada 
sağlıyorum” (Katılımcı 9)

“Oyun oynarken bazen bir şey yediğim oluyor. Mutlaka çay içerim, bisküvi 
kraker” (Katılımcı 12)

“Oyun oynarken asla bir şey yiyip içmem. Bilgisayarıma dökülmesinden veya 
elimi kirletip klavyeyi kirletmesinden hoşlanmam” (Katılımcı 2)

“Ben genelde bilgisayar başında yiyorum yemeğimi bile. Bizimkilerle yemek 
saatim pek uymuyor. Onlar erken kalkıyor mesela kahvaltıyı 8-9 da yapıyorlar 
ben zaten yatmaya 6’da gidiyorum oyun anca bitiyor. 13:00’dan önce uyanmı-
yorum. Akşam da onlar erken yiyor ben geç yediğim için acıkıyorum genelde 
hep oyun oynarken bir taraftan yiyorum” (Katılımcı 5)

Katılımcıların bir bölümü oyun oynama anına yeme içme aktivitesini dahil etse de, 
diğer bölümü hem oyun içi dikkatin etkilenmemesi hem de bilgisayarın zarar gör-
memesi için oyun dışı zamana ertelemektedir. Dikkate değer bir başka konu yeme 
içme saati ve günlük rutinin oyun saatinden etkilenmesidir. Oyundaki mola anlarını 
tıpkı televizyon reklam kuşakları gibi işleyerek, yapılacak işlerin yapıldığı teneffüs 
anları olarak işlemektedir.

Bu kategoride ele alınan ikinci boyut; iletişim kanallarıdır. Pek çok oyunun ken-
di içerisinde iletişim imkânı olsa da katılımcıların yine de Discord, Skype gibi 
ilave kanallar kullandığı görülmüştür. Bu boyuta ilişkin görüşme verileri şu şe-
kildedir:

“Discord kullanıyorum. Oyunun ara yüzünden kaynaklı yaşanan sorunlara, 
ses sıkıntılarına ikinci bir iletişim kanalının çözüm olduğunu düşünüyorum” 
(Katılımcı 8)

“Discordsuz oyun düşünemiyorum. Sadece konuşmak istediğin kişilerle konu-
şuyorsun, info için oyun gürültüsüyle mücadele etmek zorunda kalmıyorsun. 
Zaten ben hep ekiple giriyorum” (Katılımcı 10)

“Bizim klana alım yaparken DC şartı koyduk çünkü oyunda rekabetçi modda 
ne kadar oyun içi konuşabilsen de bir tane çocuk geliyor veya biri mikrofonu 
açık unutuyor oyun da ne ses kasabiliyorsun ne doğru dürüst info alabiliyor-
sun. Oyunun keyfi de kaçıyor. (…) bazen yanlış info verenler oluyor oyunu satı-
yorlar. Gürültüyü engellemek adına iyi oluyor” (Katılımcı 2)

Katılımcılar, oyun oynarken seçici iletişim tercih etmektedirler. Bu sebeple oyun 
içi iletişim kanallarından ziyade, iletişim kurmak istedikleri kişilerle iletişimi tercih 
etmektedirler. Bu durum oyun geliştirme süreci için oldukça önemli bir veridir. 
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Oyun içi iletişim olgusunun bir alt boyutu olarak kullanılan dil, oyunun doğasını 
anlamak açısından önem arz etmektedir.  Bilindiği üzere oyun içi küfür ve kaba 
söz kullanımı oldukça yaygındır. Yaygın bir grup tarafından oyunun erkek egemen 
bir alan olması (Paaßen, Morgenroth, & Stratemeyer, 2017) ve hegemonik erkeklik 
özellikleri arasında küfürün yer alması sebebiyle bu durum oyunun dili olarak dü-
şünülürken başka bir grup bunu itici bulmaktadır. Bu konuda elde edilen görüşme 
verileri şu şekildedir:

“Oyun iç refleks (…) Oyun performansında küfür olumsuz etki edebiliyor. Me-
sela oyundan çekilme veya takımı satma gibi (Katılımcı 8)

“Bence oyunun doğasında var küfür. Ama anlamsız. Yani en yakın arkadaşının 
annesine küfrediyorsun ama bu kontrolsüz bir şey (…) o da alınmıyor. (…) Her-
hangi bir şey demişsin gibi davranmaya devam ediyorsun (…) Bence engelle-
nemez yani tribünde sessiz maç izleyemezsin” (Katılımcı 6)

“Küfür oluyor mutlaka (…)  engellemek imkansız ve gereksiz. Zula’da kötü söz 
ihbarı var ama çok saçma. Oyundaki küfür gerçek küfür değil ki. (…) ama kız 
yoksa oyunda” (Katılımcı 12)

  “(…) Oyundakiler değil de evdekiler ayar oluyor. Ben küfredince bazen sesimi 
kontrol edemiyorum. Bence oyunun doğası bu yani normal.” (Katılımcı 4)

“Oyuncuların yüzde 80’i erkek zaten ve erkekler bir araya geldiğinde TRT 
Türkçesi ile konuşmuyor değil mi? (…) bu yüzden eşimin online oyun oynama-
sına karşıyım ben de dahil herkes küfrediyor (…) Küfür normal yani zaten niye 
oynuyorsun günün stresinden kaçmak için (Katılımcı 2)

Görüşme verilerinden hareketle küfür olgusu kimi oyuncuların motivasyonunu ve 
başarısını olumsuz yönde etkilerken kimi oyuncular oyunun parçası olarak görmek-
te, bu iletişimi bağlamından kopararak oyunun jargonu gibi değerlendirmektedir. 
Öte yandan oyunda kadın kullanıcılar mevcutsa küfretmekten kaçındıkları veya he-
gemonik erkeklik görünümü olarak kadınları küfürden korumak için oyundan uzak 
tutma çabasında oldukları görülmektedir. 

5.4.10.	Oyun	oynanan	alan

Katılımcıların oyun oynadıkları alanın araştırıldığı bu kısımda, oyun alanının tasa-
rımı ve lokasyonu incelenmektedir. Bu boyuta yönelik bulgular Grafik 19’da görül-
mektedir. Buna göre katılımcıların yarıdan fazlası tek başına olduğu kendine ait bir 
odada dijital oyun aktivitesine katıldığını belirtirken, yüzde 48’i oyun oynadığı alanı 
başkalarıyla paylaşmaktadır.  Katılımcılardan elde edilen görüşme verilerine göre 
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oyuncular dikkati oyun başarısının belirleyici unsuru olarak değerlendirmekte ve 
ortamda başkalarının bulunmasının dikkati dağıttığı ve başarıyı düşürdüğünü ifade 
etmektedirler. 

Paylaşımlı ve hane halkının yer aldığı bölümlerde oynayan kullanıcılar iyi bir kulaklığa 
duyulan gereksinimin arttığını ve ortam seslerinin oyun içi iletişim sürecinin kalitesini 

düşürdüğünü ifade etmektedir. Katılımcıların sağladığı oyun oynama ortamına ilişkin 
örnek görseller Resim 2’de görülmektedir.  

Buna göre anket verileriyle uyumlu olarak oyun alanının yaygın şekilde tek kişilik bir 
oda veya paylaşımlı yatak odası olduğu görülmüştür. Doğrudan oyun konforuna 
yönelik mobilya sahipliğinin olmadığı, oyun oynanan masanın katlanan mutfak 
masası veya çalışma masası olduğu ve tek kullanım amacının oyun oynamak 

olmadığı gözlenmiştir. Oyun süresince kullanılan sandalyenin de oyun konforunu 
arttırmaya yönelik olmadığı ya kolçaksız sandalye ya da ofis tipi tekerlekli, kolçaklı 
sandalye olduğu görülmektedir. Uzun süre ekran karşısında vakit geçirmenin omurga 
sağlığına olumsuz etkileri tartışmasız şekilde bilinirken uzun süre kullanıma yönelik 
tasarlanmayan mobilyanın kullanımı olumsuz etkilerin pekiştiricisi olma potansiyeline 
sahiptir. Oyun oynanan masa ve sandalyenin pencereye yakın bir alana 
konumlandırıldığı masa alanının ve odanın çoğunlukla sıkışık olduğu görülmektedir.   

Resim 2. Katılımcıların oyun alanına ilişkin örnek görseller 

Grafik 19. Oyun oynanan alanın yüzdesel dağılımıGrafik	19.	Oyun	oynanan	alanın	yüzdesel	dağılımı

Paylaşımlı ve hane halkının yer aldığı bölümlerde oynayan kullanıcılar iyi bir ku-
laklığa duyulan gereksinimin arttığını ve ortam seslerinin oyun içi iletişim sürecinin 
kalitesini düşürdüğünü ifade etmektedir. Katılımcıların sağladığı oyun oynama orta-
mına ilişkin örnek görseller Resim 2’de görülmektedir. 

Buna göre anket verileriyle uyumlu olarak oyun alanının yaygın şekilde tek kişilik 
bir oda veya paylaşımlı yatak odası olduğu görülmüştür. Doğrudan oyun konforuna 
yönelik mobilya sahipliğinin olmadığı, oyun oynanan masanın katlanan mutfak ma-
sası veya çalışma masası olduğu ve tek kullanım amacının oyun oynamak olmadığı 
gözlenmiştir. Oyun süresince kullanılan sandalyenin de oyun konforunu arttırmaya 
yönelik olmadığı ya kolçaksız sandalye ya da ofis tipi tekerlekli, kolçaklı sandalye 
olduğu görülmektedir. Uzun süre ekran karşısında vakit geçirmenin omurga sağlığı-
na olumsuz etkileri tartışmasız şekilde bilinirken uzun süre kullanıma yönelik tasar-
lanmayan mobilyanın kullanımı olumsuz etkilerin pekiştiricisi olma potansiyeline 
sahiptir. Oyun oynanan masa ve sandalyenin pencereye yakın bir alana konumlandı-
rıldığı masa alanının ve odanın çoğunlukla sıkışık olduğu görülmektedir.  
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Resim	2.	Katılımcıların	oyun	alanına	ilişkin	örnek	görseller

Katılımcılarla oyun oynadıkları alan hakkında görüşüldüğünde katılımcıların 
alandan memnun olmadığı ancak oyun oynadıkları alan üzerinde söz haklarının 
sınırlı olduğu, aile bireylerinin izin vermemesi veya maddi yetersizlik gibi se-
beplerle istedikleri şekle dönüştüremediklerini ifade etmektedir. Katılımcılardan 
ideal oyun oynama alanını anlatmaları istendiğinde elde edilen veriler şu şekil-
dedir:

“Bir gün evlendiğimde bir odayı sadece oyun için kullanmayı istiyorum. Sa-
dece kendim için tek kişilik değil. Mesela 4 kişilik bir oyun için dört tane 
bilgisayar, bütün ekipmanlar hazır. (…) Odada ses yalıtımı olması lazım. Işı-
ğın çok iyi olması lazım (…) yayıncılık için arka planı güzelleştirmek lazım” 
(Katılımcı 11)

“Üç monitör ve iyi derecede ekipmanı olan bilgisayar, yüksek internet ağı, ka-
liteli bir kamera ve iyi bir aydınlatma, oyun masası ve koltuğu olan bilgisayar 
köşesi benim idealimdeki oyun alanı. (…) burada Led ışık önemli, göz yorul-
maması için. Oyun masası ve koltuk fiziksel duruş ve mental yorgunluk için 
önemli” (Katılımcı 9)

“Her şeyden önce kimse olmamalı. Oyuncu masası ve koltuk sırt ağrımaması 
için önemli. Oda da ses yalıtımı olmalı dışarıdan içeriye hiçbir şekilde ses gir-
memeli. (….) aydınlık olmalı ama güneş doğrudan olmamalı. Klima olmazsa 
olmaz” (Katılımcı 3) 

Görüldüğü üzere oyuncuların sahip oldukları alanla ideal tanımlamalarındaki alan 
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Öte yandan katılımcılar bireysel bir oyun 
alanından ziyade birden fazla oyuncu ile fiziksel olarak birlikte oyun oynayabilecek-
leri bir alan tarif etmektedir. 
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5.5.	Sonuç	

Karma yöntemle yürütülen bu araştırma, Türkiye’deki dijital oyuncuları çok boyutlu 
olarak tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda nicel yaklaşımın saha 
araştırma tekniği olan anket ile nitel yaklaşımın derinlemesine görüşme tekniği bir-
likte ve birbirini tamamlayıcı şekilde uygulanmıştır.  Ayrıca oyun oynanan ortama 
ilişkin katılımcılar tarafından sağlanan görseller ile saha araştırmasının beyana da-
yalı bulgularına görsel bir boyut eklenmiştir. 

Gelişen teknoloji ve internet bağlantı ücretlerinin erişilebilirliği ile, katılımcıların 
yaşı günümüze yaklaştıkça dijital oyunla tanışma yaşının düştüğü gözlenmektedir. 
Dijital içeriklerin “dijital dadı” rolü üstlendiği günümüzde, dijital içerik tüketim yaşı 
ile bireylerin yaşı arasındaki fark ortadan kaybolmaktadır. 2000’li yıllarda doğanlar 
ilk oyun deneyimini evlerinde, kendi cihazlarında, etkileşimsiz veya sınırlı etkile-
şimle yaşarken, 1990’lı yılların öncesinde doğanlar için bilgisayarla tanışma yaşı ol-
dukça geç olmasına karşın, etkileşim oranının yüksek olduğu görülmüştür. Öyle ki, 
sözü edilen katılımcılarda hem sosyalleşme, hem eğlence aracı olarak internet cafe 
olgusu karşımıza çıkmaktadır. Bu yıllarda doğanlar kendi cihazları ve internet bağ-
lantıları olsa dahi internet cafe ile oyun süreçlerine dahil olmuştur. Öte yandan inter-
net cafenin söz konusu katılımcılarda nostaljik bir değere sahip olduğu gözlenmiştir.

Yapılan araştırma neticesinde oyuna harcanan sürenin çalışma ve uyku zamanından 
çalındığı, hatta bazen yeme içme gibi temel ihtiyaçların bile oyun zamanına göre 
oluşturulduğu görülmüştür. Oyunda geçirilen süre, gerçek yaşamın sorumlulukları-
nı engellemesi halinde bile katılımcılar tarafından boşa harcanan zaman olarak gö-
rülmemektedir. Öyle ki, bu zamanın en etkili şekilde kullanımı için cihazın önemi 
yadsınamaz durumdadır. Soru formundan elde edilen ve görüşmelerle doğrulanan 
verilere göre, yüksek fiyatına rağmen en yaygın sahip olunan bilgisayar tasarımı 
oyun bilgisayarları olmuştur. Oyun alanında kullanıma yönelik en sevilen markalar 
MSI, Monster, Asus, Casper (Excalibur serisi) ve markadan bağımsız olarak topla-
ma bilgisayar olmaktadır. Toplama bilgisayar bütün parçaların kişiselleştirilebilir ve 
zamanla yükseltilebilir olması sebebiyle tercih edilse de, katılımcıların satış sonrası 
hizmetler ve optimizasyon problemleri ile kaygıları bulunduğu görülmüştür. Bu nok-
tada markaların seriler ve alt seriler bazında çeşitlenmelere gittiği, markalı üretim-
lerin de neredeyse toplama bilgisayarlara yakın düzeyde özelleştirilebilir olduğu bu 
içgörünün ürünü olarak düşünülmektedir. Ancak görüşmelerin genelinden yapılan 
çıkarımla zaman içerisindeki özelleştirmelerin garanti kapsamında olması, mikro 
düzeyde de olsa kullanıcı müdahalesine izin vermesi, oyuncuların markalardan bek-
lentileri olarak görülmüştür. Monster’ı diğer markalardan ayıran en önemli özellik 
bu olurken ve talep karşısında markayı bu durum benzersiz kılmaktadır.
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Katılımcılar arasında en yaygın cihaz sahipliği durumu; kullanılan bilgisayarın sahi-
bi ve tek kullanıcısı olma durumudur. Oyun ayarlarının kullanıcı hassasiyetine göre 
kişiselleştirildiği ve bir başka kullanıcı ile paylaşımın en son arzu edilecek şey oldu-
ğu durumuyla detaylandırılmıştır. Öte yandan bir başka kullanıcı ile paylaşım, oyun 
kararı üzerinde sınırlayıcı olmakta ve oyun zamanını kısıtlamaktadır.

Katılımcıların çevre birim konusunda en az sahip olduğu ama sahip olmayı en fazla 
arzu ettiği; oyuncu koltuğu ve oyuncu masasıdır. Bu durum markaların ve oyunların 
ödüllendirme ve iş birliği politikaları için değerlendirmeye değer niteliktedir. Katı-
lımcıların en sevdiği çevre birim markaları Rampage, Steel Series, Razer, Hyper X 
ve Logitech (G serisi) olmaktadır. 

Katılımcıların en fazla oynadığı oyunlar; CS:GO, League of Legends (LOL), PUBG, 
Zula ve Valorant olmaktadır. Oyun tercihinin yaşa göre farklılaştığı görülmüştür. 
Bu noktada oyunların hedef kitle tanımlamalarında ve kampanyalarında mutlaka 
yaşlara göre farklılaşan içerikler üretmeleri gerekmektedir.  Örneğin; 1980’lerde ve 
1990’larda doğan katılımcılar aynı türün (FPS) farklı ürünleri olan CS:GO’yu “nos-
taljik”, Zula’yı “bizden” oyunlar olarak tanımlarken, en yeni olan Valorant’ı “gerçek 
üstü” olarak tanımlanmış ve hikayeye dahil olamadıkları için oynamayı tercih etme-
diklerini bildirmişlerdir.  

Oyuncular için oyun zamanı oyunun oynandığı an değil, oyuna hazırlık aşamasını 
da içermektedir. Hazırlık aşaması oyuna yatırımları içermekte olup, hem oyun per-
formansını etkileyen oyun içi nesnelere yapılan maddi yatırımları, hem de kendi 
oyun becerilerine yapılan maddi olmayan yatırımları içermektedir. Oyun dışı zaman 
da video izleyerek veya refleks, dikkat ve strateji geliştirmeye yönelik fiziksel ve 
zihinsel egzersizler yapmaktadırlar. 

Oyuncular için mekân; oyun performansının olmazsa olmazları arasında gösteril-
mektedir. Buna karşın oyuncuların oynama mekanının organizasyonu ve planlaması 
ile sınırlı söz hakkı olduğu dikkat çekmektedir. Oyuncuların ideal oyun alanı tanım-
larıyla mevcut oyun alanlarının büyük ölçüde farklılaştığı gözlemlenmiştir. 

5.6.	Öneriler

Bu çalışma ile Türkiye’deki dijital oyuncu profili tanımlanmaya çalışılmış ve yapı-
lan değerlendirmeler neticesinde dijital oyun ve oyuncu süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik birtakım öneriler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Önerilerden önce dijital oyun 
oynama aktivitesi ile espor kariyeri arasındaki ayrımın ayırdına varılması önem arz 
etmektedir. 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

146

5.6.1.	 Ebeveyn	ve	Eğitimcilere	Yönelik	Tavsiyeler

• Oyun, Tüketim, Değişim Aracı İlişkisinin Kurulması

Dijital oyunlarda reklamın ticari unsurlar bakımından çocuklar ve ebeveynleri öze-
linde değerlendirildiği bir araştırmaya göre sağlıksız gıda ürünleri kategorisinde yer 
alan çok sayıda markanın oyun içi kazanım sağlayan kampanyalar ile ebeveynler 
tarafından görünmez kılınan bir değişim aracı meydana getirdiği görülmüş ve bu 
durum çocuklarda akli olmayan talep geliştirilmesine neden olduğu gerekçesiyle 
eleştirilmiştir  (Akcan & Kazaz, 2020). Bir ebeveyn için çocuğuna bir dondurma 
veya bir kutu kola almak kredi kartı bilgisini dijital oyun ile paylaşmaktan daha 
masum görünse de uzun vadeli etkileri bakımından durum böyle görünmemektedir. 
Önceki çalışmadan farklı olarak bu çalışma yetişkin katılımcılarla yürütülmesine 
karşın, görüşme bulguları bu durumun yetişkin oyuncular nezdinde de yaygın bir 
örüntü olduğunu, oyun içi kazanım elde etmek için para, kredi kartı vb. yerine kam-
panyaya konu olan ürünün çevrimdışı satın alınması davranışının sergilendiği ortaya 
koymaktadır. Örneğin oyuna kredi kartından 20 TL ödeme yapmak yerine marketten 
7-8 kutu kola almak daha makul algılanmaktadır. Buradaki amaç kola tüketimi değil 
oyun içi fayda sağlayan kasa, para, bonus vb. elde etmek olduğundan sözü edilen 
tüketim rasyonaliteden uzaktır. Bu noktada ebeveynlerin, çocukların çevrimdışı sa-
tın alma taleplerini titizlikle değerlendirmesi, çocukların ürüne yönelik taleplerinin 
ürün tüketimine yönelik mi, yoksa ikinci fayda odaklı mı olduğu ayrımına varmaları 
onların gelecekteki yaşamlarında bilinçli tüketiciler olmasını sağlamanın önemli bir 
adımı olacaktır. 

Çocukların tüketici sosyalleşmesi sürecinde rasyonel ile irrasyonel tüketimin ayır-
dına varabilmesi için eğitim programlarına finansal okuryazarlık ve satın almanın 
ardındaki dinamikler ile ilgili içerikler eklenmesi tavsiye edilmektedir. 

•	 Çevrimiçi Oyun Kariyerinin Desteklenmesi

Bu çalışmada, 18 yaş altı katılımcıları araştırma tasarımına dahil etmese de anket 
bağlantısına tıklayarak eleyici soruları cevaplayan katılımcılar içerisinde 18 yaş altı 
katılımcıların en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’de-
ki oyuncu profiline dair önemli bir gösterge olmasına karşın yönetilmesi gereken 
önemli bir kaynak olduğunu da vurgulamaktadır. Öyle ki, sahip olduğu oyun erişim 
oranları, genç nüfus ve oyuncu profili ile yatırım yapmaya değer bir ülke olarak 
görülmektedir. Sahip olunan kaynağı etkin şekilde yönetmek için öncelikle esporun 
eğitimciler ve ebeveynler nezdinde bir spor olarak tanınması, espor federasyonunun 
ve işlevlerinin anlaşılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, esporcu olma ile diji-
tal oyun oynama arasındaki fark endüstrinin tamamını içerecek şekilde anlatılmalı-
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dır. Bu durum, dijital oyunları akademik başarının önündeki bir engel olarak görme 
yaklaşımı üzerine yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Esporculuk, akademik ba-
şarıdan vazgeçmek anlamına gelmemektedir. Öyle ki, Bahçeşehir Üniversitesi gibi 
pek çok büyük üniversitenin esporculara yönelik burs programları bulunmaktadır. 
Esporcular tıpkı geleneksel spor dallarında olduğu gibi başarı için uzun saatler süren 
ve sosyal yaşam gibi pek çok alandan feragat etmeleri gerekecek düzeyde antrenman 
yapmaktadır. Esporcuların akademik başarı ile ilişkisi bir basketbol oyuncusundan 
farklı değildir. Burada önemli nokta ebeveynlerin, oyun bağımlılığı hakkında bi-
linçlendirilmesi ve bunun neticesinde bağımlılığın çevrimiçi oyun kariyerinden ayırt 
edilmesi gerekliliğidir.

• Oyun Odaklı Mobilya Kullanımı

Araştırmanın katılımcıları kendilerine ait bir odaları olması ve bu odanın oyun odak-
lı düzenlenmesi noktasında yeterli bütçeye sahip olmaları halinde bile odanın deko-
rasyonunda sınırlı hakları olduğunu bildirmiştir.19 Dijital oyun kültürünü tanımayan 
karar verici rolündeki ebeveynler için oyun anı sadece dışarıdan gözlemlenebilmek-
tedir ve oyuncuların mobilya taleplerini anlamada ve karşılamada yeterli olmamak-
tadır. Uzun süre oyunda vakit geçiren oyuncular, omurga ve eklem problemleri ya-
şamaya yatkın hale gelmektedir. Bunu engellemeye yönelik oluşturulan oyun odaklı 
mobilyalar ile bu olumsuz etkiler en aza indirilebilmektedir. Oyunun fiziksel sağlık 
gerekçesiyle engellenmesi yerine bu mobilyaların dahil edilmesi önerilmektedir.  
Dijtial oyun oynama alışkanlığını engellemek yerine daha konforlu hale getirmek 
sağlığın korunması anlamında daha yapıcı bir çözüm olarak görülmektedir.

5.6.2.	 Oyun	Şirketlerine	Yönelik	Tavsiyeler

• Dijital Oyun Saatlerinin Sınırlandırılması

Bağımlılık meselesi sadece çocuklar ve ev dışında ücretli işgücüne katılmayanlar 
için değil, düzenli bir işi ve geliri olanlar ile öğrenciler için de geçerli bir durum 
olmaktadır. Bu çalışma, yetişkinlerle yürütülmüş olmasına karşın esporcu olmadığı 
(ve böyle bir hedefi de olmadığı) halde 36 saat aralıksız oyun oynadığını, fiziksel 
sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri görmezden geldiklerini beyan eden, gerçek 
hayatın sorumluluklarını oyun zamanından çalan faktörler olarak değerlendiren ve 
oyun ile sosyal ilişkiler arasında seçim yapma durumunda kaldığında “oyunu” tercih 
ettiğini belirten katılımcılar bulunmaktadır. Bu durum oyun zamanı üzerinde kontro-
lün yitirildiği bağımlılık durumuna işaret etmektedir. Böyle bir durum her ne kadar 

19	 Katılımcılardan	hayallerindeki	oyun	alanını	tarif	etmeleri	istendiğinde	çoğunlukla	söze	“bir	gün	evlendiğimde”	
ifadesiyle	başlamaları	dikkat	çekmiştir.	Bu	durum	sosyal	olarak	mekân	ile	ilgili	karar	verme	yetkisinin	evlilik	ile	
mümkün	olduğu	anlamına	geldiğinden	bu	yönüyle	oldukça	önemlidir.	
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bireylerin profesyonel destek almasını gerektirse de, oyun geliştiriciler toplumsal 
faydayı gözeterek marjinal kabul edilebilecek oyun saatlerine izin vermemeli, oyun 
süresini sınırlandırmalıdır. 

• Yaş Grubuna Göre Oyuncu Profilleri

Yetişkin oyuncular çocuk oyuncularla oynamaktan keyif almadıklarını bildirmiş ve 
eğer bir takımda çocuk oyuncu varsa oyun becerisinden bağımsız şekilde oyunun 
keyif vermediğini ifade etmektedirler. Çocuk sesi duymak dahi onlar için oyundan 
alınan hazzı düşürmektedir. Özellikle oyun içi sesli iletişim imkanı sunulan FPS 
türündeki oyunlarda geliştiricilerin oyun içi eşleştirmelerde bu durumu gözetecek 
opsiyonlar eklemeleri oldukça önem arz etmektedir. Bunun için de oyuncuların pro-
fillenmesi ve bu profillemeye uygun şekilde turnuva ve ödüllerin planlanması öne-
rilmektedir. 

• Yerel İletişim Ofislerinin Yaygınlaşması ve Dil Desteği

Dijital oyuncular özellikle ödeme ile ilgili konularda çevrimiçi dünya dışında telefon 
vb. ile iletişim kurabilecekleri kanallar oluşturulmasını arzu etmektedir. Oyunların 
küresel ölçekli olduğu kabulünden hareketle, kullanıcıların yerel iletişim ofisleri ile 
kendi dillerinde hizmet alabilecekleri platform taleplerinin yerine getirilmesi prob-
lemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için önem arz etmektedir. 

• Veri Güvenliğinin Sağlanması ve Doğrulama Araçlarının Eklenmesi

Ücret karşılığında hesap değişimleri, devirleri veya kısa süreli ödünç verme durum-
ları oyunların bünyesinde sunulan ve kayıt altına alınan bir özellik değildir. Bu se-
beple pek çok oyuncu (özellikle yetişkin olmayan oyuncular) hesabının prestijini 
yükseltmek amacıyla dolandırılabilmektedir. Öte yandan bu süreç kişisel verilerin 
başka kullanıcıların eline geçmesi anlamına da gelmektedir. Böyle bir durumla kar-
şılaşılmaması için kullanıcılar sürecin yaygın bir pratik olmasına karşın yasal olma-
dığı ve dolandırılma ihtimallerine karşı bilgilendirilmelidir. Ayrıca hesaplar için bi-
ometrik doğrulama araçlarının eklenmesinin veri güvenliği açısından olumlu etkiler 
doğurabileceği öngörülmektedir. 

5.6.3.	 İşletmelere	Yönelik	Tavsiyeler

• Kurum İçi Sosyalleşmenin Bir Aracı Olarak Dijital Oyun Kullanımı

Bu çalışmada ele alınan yetişkin katılımcıların hayatında dijital oyun oynama edi-
minin günün yorgunluğundan uzaklaşılan bir rahatlama aktivitesi işlevi üstlendiği 
görülmüştür. Ancak, özellikle büyükşehirlerde uzun çalışma saatlerine eklenen ula-
şım süreleri iş dışı zamanı oyun oynamak için ödün vermek gereken bir alan haline 
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getirmektedir. Öyle ki, oyuncular ya çok kısa süre oyunda kalmak ya da ertesi gün 
işe yorgun gitmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Bu seçimde ço-
ğunlukla işe/okula yorgun gitmenin tercih edildiği görülmüştür. Bu durum kurumlar 
açısından bakıldığında dijital oyunların çalışan başarısı ve kurumsal aidiyeti arttır-
mada bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabileceği ve kurum içi sosyalleşme im-
kanlarının çeşitlendirilebileceği fikrini ortaya koymaktadır. Öyle ki, şirketlerin veya 
üniversitelerin takımlar oluşturarak gerek kurum içi gerek kurumlararası turnuvalar 
düzenlemesi tavsiye edilmektedir. Öte yandan, yemek çeki, hediye çeki gibi kurum 
içi ödüllendirme politikalarına oyun içi değişim araçlarının dahil edilmesi çalışan 
performansını arttırıcı yönde etkiye sahip olabilmektedir. Bu durumun bir gerekçesi 
olarak çalışma saatleri sebebiyle oyuna uzun zaman ayıramayan ama bir biçimde 
oyundaki varlığını sürdürmek isteyen katılımcılar oyun içi faydaları satın alma yolu-
nu tercih ettiklerini bildirmiştir. 
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Oyunlar hoşça vakit geçirme, eğlenme ve sosyal etkileşim gibi amaçlarla tarih bo-
yunca tercih edilirken son zamanlarda öğrenme ve motivasyon aracı olarak da kul-
lanılmaya başlanmıştır. Başta eğitim ve iş ortamlarının daha ilgi çekici ve interaktif 
hâle gelmesi için mevcut iş ve öğretim yöntemlerinin içerisine oyun bileşenleri 
entegre edilmeye başlanmış ve böylelikle oyunlaştırma kavramı ortaya çıkmıştır. 
Oyunlaştırmanın en çok çalışıldığı ve kullanıldığı alanları incelendiğimizde bu alan-
ları eğitim, sağlık ve kitle sistemler olarak sıralayabiliriz. İş dünyasında oyunlaş-
tırmanın kullanılması ve kitle sistemlerde uygulanmasına ilişkin hem teorik hem 
uygulamalı çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle eğitim alanında 
oyunlaştırma çalışmaları belirli bir doygunluğa ulaşmış olmakla birlikte işletme 
alanında da oyunlaştırma uygulamaları hız kazanmaya başlamıştır. Özellikle ye-
nilikçi ve rekabetçi olabilmek için işletmelerin ilgili paydaşlarını bir araya getirerek 
ihtiyaçları tespit etme, problemlere çözüm bulma ve yenilikçi uygulamalar geliştir-
me çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmaları kitlelerin bilgeliğinden faydalanmak 
için önemli kitle sistem araçları olan kitle kaynak, açık inovasyon ve birlikte yaratım 
gibi yaklaşımlarla görmek mümkün olmaya başlamıştır. Bu süreç aynı zamanda 
organizasyonel inovasyonların başarılmasına ve yenilikçi örgüt kültürünün oluşma-
sına olanak sağlamaktadır. Bu bölüm kapsamında ilk olarak yenilikçi iş fırsatlarının 
yaratılmasında kitlelerin bilgeliğinden faydalanan kitle kaynak, açık inovasyon, bir-
likte yaratım ve ilgili diğer kitle sistem kavramları incelenmiştir. Daha sonra oyun-
laştırma ve uygulama alanları incelendikten sonra yenilikçi ve rekabetçi işletmeler 
yaratmak için oyun ve oyunlaştırmanın nasıl bir yapıda kullanılabileceği siz değerli 
okuyuculara sunularak ileriye dönük tavsiyeler ortaya konmaya çalışılmıştır.  

YENİLİKÇİ VE REKABETÇİ İŞLETMELER İÇİN 
OYUN VE OYUNLAŞTIRMA: 

KİTLELERİN BİLGELİĞİ 

BÖLÜM 6

Dr.	Öğr.	Üyesi	Ahmet	Çubukcu
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6.1.	Giriş	

Özellikle son 10 yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşüm, işletmeleri radikal 
değişikliklere ve yeniliklere gitme zorunluluğuna itmiştir. Sanayi devrimi ile baş-
layan süreçte bugün Endüstri 4.0 kavramından bahsedilmektedir. Artık tüm sektör-
lerde dijital teknolojilerin kullanımı bir zorunluluk olmaya başlamıştır. Yenilikçilik 
kavramı da sürekli bir değişim ve yenileşmeyi ifade etmekte ve BİT’in yarattığı di-
namizm, internet teknolojileri ve yenilik kavramını birbirine daha çok yaklaştırmak-
tadır. Klasik yenilik yöntemleri de yerini yeni yenilikçi model ve süreçlerini içeren 
yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. 

Yenilikçilik süreci, problemlerin tespiti ve analizi, ihtiyaç ve gereksinimlere göre fi-
kirlerin geliştirilmesi, bu fikirlerin olgunlaştırılması ve değerlendirilmesi ile en iyi 
fikirlerin uygulamaya geçirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. İşletmeler yenilikçilik 
sürecini 1950 ve 1960’lı yıllara kadar bilim ve teknolojideki ilerlemelere bağlı kalarak 
yürütmeye çalışmışlardır. Bu yaklaşıma “teknoloji itmesi” yaklaşımı denmektedir. 

İlerleyen dönemlerde özellikle serbest piyasa ekonomisinin canlanması ile işletme-
ler odak noktalarına müşteri ve rekabet olgularını koymaya başlamışlardır. Bu sü-
reçte pazarın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirilme 
gerekliliği doğmuştur. Bu yaklaşıma da “pazar çekmesi” yaklaşımı denmektedir. 

Zaman içerisinde teknolojinin hızlı ilerlemesi ve insan yaşamına hızlı nüfuz etmeye 
başlaması ile ürün yaşam döngüleri daha da kısalmaya başlamıştır. Rekabet, hız ve 
uyarlama bu süreçte daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Teknoloji itmeli veya 
pazar çekmeli modellere bel bağlayarak yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmek 
zorlaşmaya başlamıştır. Etkileşimli, işbirlikçi ve katılımcı modeller daha fazla önem 
kazanmaya başlamıştır. Özellikle internet teknolojilerinin getirdiği fırsatlar ile bilgi 
üretimi, bilgi alışverişi, topluluklardan faydalanma ve ağ modelleri çok daha kul-
lanışlı ve kolay hale gelmiştir. İşletmeler dış bilgi ve teknoloji ağlarına daha kolay 
ulaşarak yenilikçi ve rekabetçi yapılarını korumaları mümkün olmaya başlamıştır. 
Kitlelerin bilgeliği ve oyunlaştırma mekanizmaları da bu süreçte önemli mekaniz-
malar haline gelmiştir. 

6.2.	Kitlelerin	Bilgeliği

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile başta internet, bilginin paylaşılarak 
artması için büyük bir güç haline gelmiştir. “Kitlelerin Bilgeliği” kavramının ne ol-
duğu ve nasıl uygulandığı bu noktada oldukça önemli hale gelmiştir. Yeni internet 
ekonomisi başta çevrimiçi itibar sistemlerinin yükselişini (Kremer ve ark., 2014) ve 
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karar alma süreçlerinde topluluklardan yararlanma olgusunu güçlendirmiştir. Tatil 
tercihi, restoran ve yemek tercihi, doktor seçimi gibi gündelik hayatımızı ilgilen-
diren birçok kararı alırken dahi çevrimiçi toplulukların geri bildirimlerine ihtiyaç 
duyuyoruz. 

Kitlelerin gücü ya da bilgeliği iletişim teknolojileri ile ortaya çıkmış bir durum de-
ğildir. Teknoloji sadece bu gücün belirgin hale gelmesinde ve yayılmasında oldukça 
önemli bir aracı olmuştur. 24 Kasım 2020 tarihli Dünya Gazetesi’nde Burak Dalgın 
bu gücü şöyle özetlemektedir:

“Yıl 1906, İngiltere’de bir kasaba panayırı. 800’den fazla kişi bir yarışma için 
kuyrukta. Amaç besili bir öküzün ağırlığını tahmin etmek. Orada bulunan is-
tatistikçi Francis Galton tüm tahminleri toplayıp ortalamasını alıyor. Bingo! 
Kitlenin tahmini neredeyse virgülüne kadar doğru!

Kalabalıkların ortak kararının en iyi çözümü vereceği, demokrasinin temel 
varsayımı. Artık yeni teknolojiler sayesinde bu ‘ortak bilgeliği’, ansiklopedi 
yazmaktan fonlama sağlamaya kadar pek çok alanda seferber etmemiz (‘crow-
dsourcing’) mümkün.”

Sayın Dalgın’ın da ifade ettiği Galton’un bu çalışması, kitlelerin tahmininin alandaki 
en iyi bireylerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlayan ilk çalışmalardan biri 
olarak literatüre geçmiştir (Galton, 1907). 

Kalabalıkların veya kitlelerin bilgeliğini internet platformlarının yaygınlaşması ile 
Quora, TripAdvisor, Wikipedia ve Ekşi Sözlük gibi platformlarla görmemiz müm-
kün olmaya başlamıştır. Sosyal ağlar ve diğer Web 2.0 platformları bu süreçte olduk-
ça önemli hızlandırıcı roller görmeye başlamıştır. Örneğin, yenilikçi bir Soru&Ce-
vap internet platformu olan Quora, kendisinden önceki eğilimleri alt üst ederek kısa 
zamanda hızla büyüyen bir kullanıcı topluluğuna sahip olmuştur. Temel yapısına 
sosyal ağ sistemini entegre ederek rakiplerinden ayrılan yenilikçi bir Soru&Cevap 
platformuna kavuşmuştur (Wang ve ark., 2013). 

Kitlelerin bilgeliği üzerine ufuk açıcı kitabında Surowiecki (2005); kalabalıkların 
performansını etkileyebilecek üç kitle özellik tanımlamaktadır: Çeşitlilik, bağımsız-
lık ve ademi merkeziyetçilik. Çeşitlilik, kalabalık üyelerinin değişen derecelerde bil-
gi ve içgörüye sahip olması anlamına gelir (Hong ve ark., 2020; Surowiecki, 2005). 
Hong ve Page (2004), hem zeki hem de çok zeki olmayan insanlara sahip bir grubun 
neredeyse her zaman sadece zeki insanlara sahip bir grup ile baş edebildiğini ortaya 
koymaktadır. Bağımsızlık, her kitle üyesinin gruptaki diğer üyelerden etkilenmeden 
kendi kararlarını verebilmesi anlamına gelir (Hong ve ark., 2020; Surowiecki, 2005). 
Ademi merkeziyetçilik ise her ne kadar kamu yönetimi ve siyaset biliminde daha çok 
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karşımıza çıksa da bu kavramı kitlelerin gücünün tam olarak tek bir merkezi konum-
da yer almaması ve önemli kararların birçoğunun bir uzman yerine bireyler tarafın-
dan alınması olarak tanımlanabilmektedir (Hong ve ark., 2020; Surowiecki, 2005). 

En iyi kitle kararları, fikir birliği veya tavizlerle değil, kitlelerin bilgeliğinin kulla-
nılmasıyla alınır (Surowiecki, 2005). “Kitle ya da Kalabalık”, farklı bakış açılarına 
sahip bir grup bireyi ifade eder (Leimeister, 2010); “Bilgelik”, amaçlı hareket etme, 
mantıklı düşünme ve bir çevreyle etkili bir şekilde başa çıkma yeteneği anlamına 
gelir (Leimeister, 2010; Wechsler, 1964).

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, çok çeşitli sorunlarla (örneğin, karar 
desteği, açık inovasyon, kitle kaynak kullanımı ve sosyal işbirliği) başa çıkmak için 
kitlelerin bilgeliğinin kullanımını önemli ölçüde genişletmiştir (Hong ve ark., 2020; 
Leimeister, 2010). Kitlelerin performansı, karar vericiler, yöneticiler ve inovasyon 
profesyonelleri için oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Kitlelerin bilgeliğinin kit-
le sistemlerde kullanım alanları sıradaki bölümde özetlenmeye çalışılmıştır. 

6.2.1.	 Kitle	Kaynak

Kitle kaynak günden güne daha popüler hale gelen bir iş türü haline gelmektedir. 
Dünya Bankası’nın 2013 verilerinde kitle kaynak pazarı 2 milyar dolar bir gelir 
modeli yarattı ve bu rakam 2020’de 15 milyar ile 25 milyar dolar arasında olacağı 
tahmin edilmiştir (Yang ve ark., 2020). Absolute Markets Insights verilerine göre 
ise 2018’de 10 milyar dolara yakın bir pazara erişen kitle kaynak 2027’ye kadar 
150 milyar doları geçen bir sektör haline geleceği tahmin edilmektedir (Prnewswire, 
2020).

Kitle kaynak kullanımı, yenilik odaklı çıktılar üretmek, problem çözmek veya yığın 
işlerin yapılmasını sağlamak gibi amaçlar dahilinde kitleleri veya grupları bir araya 
getirme faaliyetidir. Kavram, 2006 yılında Jeff Howe tarafından ortaya atılmıştır 
(Howe, 2006).  Kitle kaynak, bir işletmenin genellikle önceden tanımlanmamış ve 
dağınık halde bulunan geniş dış kaynaklardan bir konu hakkında açık çağrıya çı-
karak iş süreçleri ile ilgili bilgiler toplaması olarak ifade edilebilir. Bununla birlik-
te kitle kaynak sistemlerde insanlar belirli bir amaç doğrultusunda değer yaratmak 
üzere bir araya gelirler (Prpić ve ark., 2015). Kitle kaynağın pek çok uygulama ala-
nı (iş yapmak, oylama ve yorum yapmak, fon sağlamak, görüş ve bilgi toplamak 
vs.) vardır; ama asıl ortaya çıkışı yaratıcılık çerçevesindeki fikir arayışları eşliğinde 
problemlere çözüm aramaya dair olmuştur (Brabham, 2009; Chiu ve ark., 2014).  Bu 
açıdan açık inovasyon ile de yakından ilişkilidir. Ama her kitle kaynak uygulaması 
yenilik odaklı çıktılar üretmek zorunda da değildir. Benzerlikleri ve farklıları ilerle-
yen bölümlerde daha detaylı izah edilmiştir. 
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Çevrimiçi işbirliği teknolojilerinin ve Web 2,0’ın yükselişiyle, büyük insan grup-
larına ulaşmak oldukça kolay hale geldi. Böylece kitle kaynak kullanımı kavramı 
giderek daha popüler hale geldi. Kitle kaynak temelli iş modellerine dayalı Start-Up 
sayıları artmakta ve pek çok şirket kitle kaynak iş modellerine yatırım sağlamaktadır 
(Morschheuser ve ark. 2017).

Kitle kaynak sistemlerinin sınırının ne olduğuna ilişkin literatürde tam bir görüş bir-
liği yoktur. Bu bölümde sizlere literatürden önemli örnekler sunulacak ama sınırlılık 
hususu siz değerli okuyuculara bırakılacaktır. Örneğin, kitle kaynak sistemleri dört 
bölüme ayıran çalışmalar vardır (Morschheuser ve ark., 2017). Bunlar: 

1) Kitle Süreç (Crowdprocessing): Büyük miktarlarda homojen görevleri ger-
çekleştirmek için kalabalığa güvenir. Özdeş katkılar, çalışmanın geçerli-
liğinin bir kalite özelliğidir. Değer, doğrudan her bir izole katkıdan elde 
edilir. Dünyanın bilinen en önemli kitle kaynak platformlarından ve Ama-
zon bünyesinde işletilen Mechanical Turk ve Galaxy Zoo bu bölüme örnek 
olarak verilebilir. 

2) Kitle Çözüm (Crowdsolving): Belirli bir sorun için çok sayıda heterojen 
çözümler toplayarak kalabalıkları kullanır ve problemlere çözüm arar. Açık 
inovasyon ve kitle kaynak platformlar kitle çözüm platformlarıdır. Inno-
centive, Spigit, Qmarkets ve Türkiye’den innoCentrum gibi inovasyon/
fikir platformları bu kısma örnek olarak verilebilir. Bu platformalar kitle 
kaynak ve inovasyon süreçlerinde işletmeleri destekleyen çözümler sunan 
aracı firmalardır.

3) Kitle Derecelendirme/Oylama (Crowdrating): Kalabalıkların bilgeliğine 
sürekli başvurulan bir kitle kaynak türüdür. Toplu tahmin ve değerlendir-
meler sonucu ideal veya ortalama sonucu görmek ve analiz etmek için kul-
lanılır. Hizmet sektörü ve e-ticaret uygulamalarında bunu sıklıkla görmek 
mümkündür. Bununla birlikte kitle kaynak ve açık inovasyon platformları 
da kitle derecelendirmeden faydalanarak ideal yenilikçi fikirleri seçmeye 
çalışır. 

4) Kitle Oluşturma (Crowdcreating): Bu bölümdeki kitle platformlar, çeşitli 
heterojen katkılara dayalı kapsamlı eserler/çıktılar yaratmaya çalışır. Bu 
çıktılar kolay kolay ulaşılamayan, değer veya yaratıcılık odaklı da olabilir. 
Web 2.0 platformlarının önemli bir bölümü bu kısma dahil edilebilir. You-
tube ve Wikipedia ise örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda kitle çözüm 
platformları da değer ve yaratıcı odaklı çıktılar sundukları için kitle oluş-
turma platformlarına örnek olarak verilebilir. 
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Kitle kaynak kullanımının isim babası Howe (2008) ise benzer bir sınıflandırma ile 
kitle kaynak sistemleri dört kısma ayırmıştır: 1. Kitle Oluşturma 2. Kitle Oylama 3. 
Kalabalıkların Bilgeliği ve 4. Kitle Fonlama. Howe (2008) bu sınıflandırmada temel 
farklılığı çok önemli bir kitle platform aracı olan kitle fonlamayı sınıflandırmaya 
katarak yapmıştır. 

Kitle fonlama, başlangıç olarak kâr amacı gütmeyen kültürel ve sosyal projelerin 
hayata geçirilmesi için birey veya grupların başlattıkları ve işletmelerden, diğer bi-
reylerden fon desteği talep ettikleri bir yapı olarak karşımıza çıkmıştır (Mollick, 
2014). Kitlesel fonlama platformları şu anda küçük sanatsal projelerden geleneksel 
risk sermayesi yatırımına alternatif ciddi yatırım arayan girişimcilere kadar birçok 
farklı girişimci ve sosyal yenilikçiye işletmelerden fon sağlayabilmek için kapı aç-
mıştır (Mollick, 2014; Schwienbacher ve Larralde, 2010). Dünyanın önemli kitlesel 
fonlama platformlarına örnek olarak Kickstarter, Gofundme ve Indiegogo verilebilir. 
Türkiye’de ise Fonbulucu, Arıkovanı ve Ideanest gibi platformlar mevcuttur. 

Kitle kaynak kullanımının temel amacı dağıtık halde bulunan kalabalıklara spesifik 
işler atama, problemlere ve ihtiyaçlara çözüm getirme olduğu için açık kaynak sis-
temlerin büyük bir bölümünü bu sınıflandırmaya dahil etmeyen çalışmalar da mev-
cuttur. Brabham (2008, 2013), kitle kaynak kullanımının açık inovasyon olmadığını 
ve Linux, Wikipedia ve Firefox gibi açık kaynakların açık inovasyon ve ürün geliş-
tirmenin bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Benzer şekilde Estellés ve Gonzá-
lez (2012) literatür taramasına dayanarak kavramsal bir kitle kaynak tanımı ortaya 
koymaya çalışmış ve bu tanımlamaya göre Wikipedia, YouTube, Delicious ve Flickr 
gibi uygulamaların tam olarak kitle kaynak sistemler olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

6.2.2.	 	Açık	İnovasyon

Kitle sistemlerde kitlelerin bilgeliğinden faydalanmak için kitle kaynak kadar önemli 
diğer bir kavram açık inovasyondur. Günümüzde internet tabanlı yeni iş fırsatlarının 
çoğalması, iş modeline dayalı yenilikçi çözümlerin önem kazanması, kitle kaynak 
ve açık inovasyonun yönünü benzer noktalara taşımıştır. Her iki kavramın çıkış nok-
tasında farklılıklar ve benzerlikler olsa da iki yaklaşımda da kitlelerin bilgeliğinden 
internet tabanlı uygulamalar vasıtası ile faydalanmak oldukça önemli hale gelmiştir. 

Özellikle son 10 yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşüm, işletmeleri radikal 
değişikliklere ve yeniliklere gitme zorunluluğuna itmiştir. Sanayi devrimi ile baş-
layan süreçte bugün Endüstri 4.0 kavramından bahsedilmektedir. Artık tüm sektör-
lerde dijital teknolojilerin kullanımı bir zorunluluk olmaya başlamıştır. İnovasyon 
kavramı da sürekli bir değişim ve yenileşmeyi ifade etmekte ve BİT (Bilgi İletişim 
Teknolojileri)’in yarattığı dinamizm, internet teknolojileri ve inovasyonu birbirine 
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daha çok yaklaştırmaktadır. Klasik inovasyon yöntemleri yerini yeni inovasyon mo-
del ve süreçlerini içeren yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. Bunlardan en önemli 
ve kabul gören yaklaşımlardan bir tanesi de açık inovasyon yaklaşımıdır (Çubukcu, 
2018; Enkel ve ark., 2009; Huizingh, 2011; Ramírez-Montoya ve García-Peñalvo, 
2018; West ve Bogers, 2017). 

Açık inovasyon, bir işletmenin bir yandan başta ar-ge kaynakları olmak üzere kendi 
iç kaynakları ile yeni fikir ve uygulamalar üretirken bir diğer yandan da dış kaynaklar 
ile işletmenin işine yarayabilecek olan her türlü yeni fikir, yöntem, işgücü ve tekno-
lojiyi alıp uyguladığı inovasyon yaklaşımıdır (Chesbrough, 2003). Bu dış kaynaklar 
müşterilerden, tedarikçilere; teknoloji geliştirme merkezlerinden, üniversitelere kadar 
işletmenin tüm dış çevresini kapsayabilmektedir (Chesbrough, 2006; Inauen ve Schen-
ker-Wicki, 2011; Schaffers ve ark., 2011). Bu noktada açık inovasyonu dış kaynaklar/
paydaşlar ile birlikte yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirme olarak özetleyebiliriz. 

Günümüzde inovasyonların büyük bir bölümü açık inovasyon yaklaşımları ile inter-
net platformları üzerinden ortaya çıkmaya başlamıştır (Chanal ve Caron-Fasan, 2010; 
Çubukcu, 2018; Hsieh ve Wu, 2019; Sawhney ve ark., 2005). Birçok inovasyonun, 
açık inovasyon yaklaşımları ile internet platformları üzerinden gerçekleştirilmeye 
başlamasının yanı sıra birçok çalışmada da geleceğin internet teknolojileri ve akıllı 
şehirler gibi uygulamalarında da açık inovasyon ve işbirliğine dayalı inovasyon yak-
laşımların oldukça önemli bir yer edineceği görülmektedir (Hernández-Muñoz ve 
ark., 2011; Komninos ve ark., 2013; Santoro ve ark., 2018; Schaffers ve ark., 2011).

Açık inovasyonu pazarda itici kuvvet haline getiren en önemli etkenlerden biri bilgi 
çağının son derece etkili yaşanmasıdır. Artık hiçbir tekel, bilginin mutlak sahibi değil-
dir. Başta üniversiteler olmak üzere enstitüler, teknoparklar ve çeşitli ar-ge merkezleri 
tarafından sürekli bilgi üretilmektedir (Gumus ve Cubukcu, 2011). Dünyanın herhangi 
bir noktasında geliştirilen yeni bir ürünü, sunulan yeni bir hizmeti veya geliştirilen bir 
süreci özellikle web 2.0 teknolojileri ile anında öğrenmek kolay hale gelmeye başla-
mıştır. Bu noktada da web 2.0 ve açık inovasyon birbirlerini tetiklemeye başlamışlardır 
(Floyd ve ark., 2007; Hüsig ve Kohn, 2011; Lindermann ve ark., 2009; Rayna ve Stri-
ukova, 2015). Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, yeniliklerin hızlı yayılması, uyar-
lama ve rekabet ortamı, açık inovasyonu pazarda daha da itici güç haline getirmiştir.

Açık inovasyonun pek çok şekilde uygulama yöntemi mevcuttur. Teknoloji transfer-
leri, ar-ge konsorsiyumları, ortak yatırımlar, fikri mülkiyet edinimleri ve inovasyon 
yolculuğunda diğer dış kaynak kullanımları ve işbirlikleri açık inovasyonun önemli 
uygulama örnekleri içerisinde gösterilebilmektedir (Enkel ve ark., 2009; Felin ve 
Zenger, 2014). Bununla birlikte bu konuda yapılmış çalışmalar ışığında açık inovas-
yonun uygulama yaklaşımları 3 başlık altında toplanabilir. Bunlar:
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1) İşletme/kurum dışı farklı uzman ve danışmanlarla çalışılması,
2) Pazardaki ilgili diğer işletmeler ile işbirliğine gidilmesi,
3) İnovasyon yarışmalarının düzenlenmesi, yenilikçi fikir ve iyileştirme öneri-

si çağrılarına çıkılmasıdır.

İnovasyon yarışmalarının düzenlenerek yenilikçi fikir ve öneri çağrılarına çıkmak 
ile pazarda ilgili diğer işletmelerle işbirliğine gidilmesi açık inovasyonda en çok 
kabul gören yaklaşımların başında gelmektedir (Armisen ve Majchrzak, 2015; Hjal-
marsson ve ark., 2014; Juell-Skielse ve ark., 2014). Kitle kaynak ve açık inovasyon 
tam da bu noktada kesişmektedir. Bu süreç aynı zamanda kitle kaynak kullanımında 
kitle çözüm ve kitle oluşturma yaklaşımlarına da dahil edilebilir. Innocentive, Spigit, 
Qmarkets ve Türkiye’den innoCentrum gibi inovasyon hızlandırıcısı veya inovas-
yon aracısı olarak nitelendirilen fikir/inovasyon platformları, kitle kaynak ve açık 
inovasyon temelli yaklaşımları işletmelerin kullanımına sunarak fikirden ticarileş-
meye işletmelerde inovasyon süreçlerinin tasarlanmasına ve başarılı inovasyonların 
ortaya çıkmasına destek olmaktadır. Böylelikle işletmeler kurum içi ve kurum dışı 
girişimcilik programları yönetebilmekte, çalışanlarından ve dış paydaşlarından ye-
nilikçi fikir ve öneriler toplayabilmekte ve fikirlerin geliştirilmesini ve ticarileştiril-
mesini sağlayabilmektedirler. 

6.2.3.	 	Birlikte	Yaratım	ve	İlgili	Diğer	Kavramlar

Kitle kaynak ve açık inovasyon uygulamaları kavramsal tanımlamalarından önceye 
dayanmaktadır. Bununla birlikte 2003 yılında Henry Chesbrough tarafından tanım-
lanan açık inovasyon ve 2006 yılında Jeff Howe tarafından tanımlanan kitle kaynak, 
kitlelerin bilgeliğinden yaratıcı çözümler ve yenilikçi uygulamalar geliştirmek için 
kullanılan başlıca yöntemler haline gelmiştir.  Bu yaklaşımlarda kitlelerin etkileşim-
li, işbirliğine dayalı ve birlikte ürün ve hizmet geliştirme anlayışları da yatmaktadır. 
Zaman içerisinde bu anlayışları destekleyen farklı kavramlar da ortaya atılmıştır. Bu 
kavramları kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz (Cubukcu ve Tolon, 2018):

	• Birlikte Yaratım (Co-Creation) (2004)
	• Kullanıcı Odaklı İnovasyonlar (User-Driven Innovations) (2005)
	• Lider Kullanıcılar (Lead Users) (2005)
	• Toplu Zekâ (Collective Intelligence) (2009)
	• Sanal Topluluklar (Virtual Community) (2012)

Bu kavramlar arasında diğer bir önem kazanan yaklaşım “Birlikte Yaratım (Co-C-
reation)” olmuştur. Dijital dönüşüm ve VUCA (Değişkenlik – Volatility; Belirsizlik 
– Uncertainty; Karmaşıklık – Complexity; Muğlaklık - Ambiguity) çağında; kurum 
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içi girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinde harcanan yüksek efor ve yüksek riskleri 
azaltmak ve başta müşteriler olmak üzere işletme paydaşlarını ürün geliştirme sü-
reçlerine dahil edebilmek için birlikte yaratım metodolojisi ortaya çıkmıştır (Ollila 
& Elmquist, 2011).

Birlikte yaratım, açık inovasyon ile oldukça ilişkili bir yaklaşımdır. Açık inovasyon, 
farklı kuruluşlar ve bireyler arasında aktif işbirliği ve fikri mülkiyetin paylaşımını 
önerirken, birlikte oluşturma, daha spesifik olarak bir kuruluş ile belirli bir paydaş 
grubu, genellikle müşterileri arasındaki yeni fikir ve ürün geliştirme ile ilgilidir. Bu 
noktada birlikte yaratım, açık inovasyonun bir kolu olarak izah edilebilir. 

Örnek vermek gerekirse Lego, kullanıcılarının yeni Lego setleri için fikirlerini gön-
derebileceği “Lego Ideas” ismi altında bir birlikte yaratım platformuna sahiptir. 
Müşteriler, gönderilen fikirleri oylarlar. 10.000’den fazla oy alan tasarımlar Lego 
tarafından incelenir. Eğer bir göndericinin tasarımı seçilirse, Lego ekibiyle birlik-
te fikrini hayata geçirmek için çalışır ve ürünün telif haklarından faydalanır. Lego, 
müşterilerini ürün geliştirme sürecine dahil ettiği için onlardan hem yenilikçi tasarım 
fikirleri toplamakta hem de bu fikirleri başarılı tasarım ve ürünlere dönüştürmek 
için birlikte çalışmaktadır. Açık inovasyon alanının en önemli örneklerden biri olan 
P&G’nin “Connect and Develop” açık inovasyon platformu ise birlikte yaratımdan 
daha fazlasını kapsamaktadır. P&G bu platform vasıtasıyla yeni fırsatlar yakalamak, 
ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini sürdürebilir kılmak için bireysel mucitler ve küçük 
işletmelerden; Fortune 500 şirketlerine kadar dünyanın en yenilikçi beyinleriyle iş-
birlikleri yapmayı ve ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir. 

Şekil 1, kitle kaynak, açık inovasyon ve birlikte yaratım arasındaki ilişkiyi izah et-
mektedir. Kitle kaynak kullanımı, bir işletmenin yapılacak işlerini ve projelerini da-
ğınık ve halka açık büyük topluluklara devrettiğinde ortaya çıkar. Bir işletme, daha 
geniş bir kitlenin bilgisinden yararlanmaya karar verir ve girdi, büyük ve tanımsız 
bir insan grubundan sağlanır. Kitle kaynak kullanımı, açık inovasyon ve birlikte ya-
ratımdan daha düşük düzeyde katılım gerektirir. Sonuçlarının her zaman inovasyon 
odaklı olması beklenmez. Kitle kaynak faaliyetlerinin yeni veya önemli ölçüde iyi-
leştirilmiş ürün ve spesifik bir grubu hedeflemesi halinde açık inovasyon faaliyetleri 
ortaya çıkar. Kitleler nicelik yönünden azalma eğilimine girer; ama nitelik yönün-
den daha üstün kitlelere ulaşılmış olur. Çıktılar da daha yenilikçi ve değer yaratıcı 
olur. Diğer taraftan açık inovasyon, farklı kuruluşlar arasında aktif işbirliğini ve fikri 
mülkiyetin paylaşımını gerektirirken birlikte yaratım daha çok işletmeler ve işletme-
lerin ürünlerini kullanan kullanıcılar arasındaki işbirliği ve birlikte ürün geliştirme 
faaliyetlerini kapsar. Bu açıdan da birlikte yaratımı açık inovasyonun bir kolu olarak 
değerlendirebiliriz. 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

160

11 
 

grubundan sağlanır. Kitle kaynak kullanımı, açık inovasyon ve birlikte yaratımdan daha 

düşük düzeyde katılım gerektirir. Sonuçlarının her zaman inovasyon odaklı olması 

beklenmez. Kitle kaynak faaliyetlerinin yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürün ve 

spesifik bir grubu hedeflemesi halinde açık inovasyon faaliyetleri ortaya çıkar. Kitleler 

nicelik yönünden azalma eğilimine girer; ama nitelik yönünden daha üstün kitlelere 

ulaşılmış olur. Çıktılar da daha yenilikçi ve değer yaratıcı olur. Diğer taraftan açık 

inovasyon, farklı kuruluşlar arasında aktif işbirliğini ve fikri mülkiyetin paylaşımını 

gerektirirken birlikte yaratım daha çok işletmeler ve işletmelerin ürünlerini kullanan 

kullanıcılar arasındaki işbirliği ve birlikte ürün geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu açıdan 

da birlikte yaratımı açık inovasyonun bir kolu olarak değerlendirebiliriz.  

 

 

 
 

Şekil 12.1. Kitle Kaynak, Açık İnovasyon ve Birlikte Yaratım Arası İlişkiler 

Şekil	1.	Kitle	Kaynak,	Açık	İnovasyon	ve	Birlikte	Yaratım	Arası	İlişki

6.3.	Oyunlaştırma	ve	Uygulama	Alanları	

İşletme dünyasında kitleleri bir araya getirerek problemlere çözüm bulma ve ye-
nilikçi uygulamalar geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Bu süreç içerisinde 
oyunlaştırma uygulamaları kitlelerin bir araya getirilerek hareket edilebilmesi için 
oldukça önemli bir araç haline gelmiştir. Çalışanlar ve işletmelerin dış çevresin-
deki paydaşlarının operasyonel iş yoğunlukları yer yer had safhadadır. İnsanları 
gündelik iş yoğunlukları haricinde bir araya getirerek belirli bir amaca yönelme-
lerini sağlamak hayli güç bir durum haline gelmiştir. Rekabet, hız ve değişim gibi 
günümüzün olmazsa olmazları hem bu güçlüğü artırmakta hem de kitlelerin birbi-
rine bağımlılığını artıran bir çelişki ortaya koymaktadır. Bu noktada oyun ve oyun 
bileşenlerinin/elementlerinin kullanıldığı oyunlaştırma uygulamaları bu çelişkiyi 
azaltmada ve önemli bir hızlandırıcı görevi görmede oldukça etkin araçlar haline 
gelmiştir. Bu kapsamda bu kısımda oyunlaştırma ve uygulama alanları incelenme-
ye çalışılmıştır. 
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6.3.1.	 Oyun	ve	Oyunlaştırma	

Oyunlar, insanlar için hoşça vakit geçirme, eğlenme ve hatta eğlenirken bir şeyler 
öğrenme aracı olarak zaman içerisinde kullanılmıştır. Tarih boyunca bakıldığında 
topluluklar, kültürler yok olurken oyunlar yok olmamıştır. Oyunlar, varlığını her 
dönem korumuş ve insanlar tarafından tercih edilmiştir. Satranç, dama ve tavla 
gibi geleneksel hâle gelmiş oyunlar mevcut olmakla birlikte arkeolojik kayıtlarda 
örneğin Antik Mısır Dönemi’ne ait “Senet” adı verilen ve iki kişi ile oynanan bir 
oyuna ait hiyeroglifler ve kalıntılar bulunmuştur (Karataş, 2014). Bireylerin oyun 
oynama sebeplerine bakıldığında oyun oynanan ortamların eğlenceli olması, sos-
yal etkileşim sunması, motivasyon artırıcı ögeler barındırması ve başka kişilerle 
iletişim kurulması sayılabilir (Liu ve Chang, 2016). Oyun en temel anlamıyla be-
lirli kural temelinde, ölçülebilir bir sonuca ulaşılan ve bu sonucu etkilemek için 
oyuna dahil olan oyuncuların çabaladıkları sistem olarak tanımlanmaktadır (Juul, 
2010). Farklı bir tanımlamada da oyunun kuralı, hedefi, geri bildirimi, sonucu, 
rekabeti, meydan okuması, etkileşimi vb. unsurları içeren bir sistem olduğu be-
lirtilmektedir (Prensky, 2007). Järvinen (2009) ise oyunu belli bir ortamı, kuralı, 
bağlamı olan oyuncunun dahil olduğu sistem olarak tanımlamaktadır. Bu sistemi 
tasarlamak için oyun tasarımcısının ihtiyaç duyduğu oyun elementleri: hedef, geri 
bildirim, sonuç, rozet, puan, liderlik tablosu, seviye, meydan okuma, mücadele, 
rekabet, hikâye, kural, aşılması gereken engel veya engeller, eğlence, karakter vb. 
olarak sıralanabilir (Arkün-Kocadere ve Samur, 2016; Prensky, 2007; Werbach ve 
Hunter, 2012). 

Oyun kavramı ve oyun oynama pratiği, çok eski olmasına rağmen oyunlaştırma 
kavramsallaştırmasının henüz yeni olduğunu belirtmek gerekir (Yıldırım ve Demir, 
2014). Bir kavram olarak ilk dile getirilmesi, 2002 yılında Nick Pelling tarafından 
gerçekleştirilmiştir (Karataş, 2014; Müller, Reise ve Seliger, 2015).  Bret Terril tara-
fından ise, 2008 yılında, ilk defa bir blog sayfasında yazılı bir şekilde paylaşılmıştır 
(Huotari ve Hamari, 2017; Müller, Reise ve Seliger, 2015).  2010 yılında da DICE 
(Design Innovate Communucate Entertain) konferansında Jesse Schell (Yıldırım ve 
Demir, 2014) ve TED konuşmasında Jane McGonigal tarafından kavram daha güçlü 
ifade edilmiştir.

Oyunlaştırma için en çok kabul görmüş tanım, oyun oynama ve felsefesinin, 
oyun temelli düşünmenin ve oyun mekanikleri başta olmak üzere oyun bile-
şenlerinin oyun dışı alanlarda, özellikle motivasyonu ve katılımı arttırmak ve 
kullanıcıları sorun tespit edip çözmeye teşvik etme bağlamında kullanılmasıdır 
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(Deterding ve ark. 2011; Deterding ve ark., 2011; Sailer ve ark., 2014). Bununla 
birlikte Koivisto ve Hamari (2019) oyunlaştırmayı “oyunsu deneyimler’’, Kin 
(2011) “merak uyandıran zekice tasarlanmış deneyimler yaratma” süreci ve Zic-
hermann ve Cunningham (2011) ise, oyun temelli düşünme ve oyun mekanik ve 
bileşenlerinin sorun çözme ve benimseme ve adanmışlık sağlama amaçlarıyla, 
olağan kabul edilebilecek bir deneyimi dahi, oyuna çevirmek olarak ifade etmiş-
lerdir (Sezgin ve ark., 2018).

Oyunlaştırmanın BİT’in gelişimiyle kullanımının yaygınlaşması dikkat çekicidir. 
Özellikle internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve Web 2.0 teknolojileri-
nin kullanımının artması, oyunlaştırma süreçlerinin kullanımının yaygınlaşması-
na katkı sağlamıştır. Oyunlaştırmaya duyulan ilgi, teknolojik kapasitenin artması, 
web tabanlı servislerin hızının olağanüstü artış göstermesi ve bunun sonucu ola-
rak, veri kaynak ve türlerinin artmasına koşuttur. Bu bileşenler, özellikle bireyle-
rin bilişsel bilgi işleme hızlarında azalmaya sebep olması dolayısıyla motivasyon 
ve ilgi kaybına da zemin hazırlayabilir (Sezgin ve ark., 2018). Bununla birlik-
te BİT’in zenginleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler ortaya koyması yine 
oyunlaştırma gibi araçlar ile mümkün olmaya başlamıştır (Sezgin ve ark., 2018). 
Özet olarak, BİT’in insanlarda bilişsel kapasite zayıflıklarına sebep olması ve bu-
nun da motivasyon kayıpları ile problem çözme yetkinliklerinde düşüş yaratması 
sorununu, yine BİT’in getirdiği bir dinamizm olan oyunlaştırma ile çözmek ola-
naklıdır (Karkın ve Çubukcu, 2020).

Oyunlaştırmada asıl amaç, insanları yapması gereken işleri ya da davranışları üze-
rine, bir oyun kurgusu oluşturarak motive edebilmektir (Sailer ve ark., 2014: 28-
37). Son yıllar itibariyle dikkat çekmeye ve akademik araştırmalara da konu olmaya 
başlayan oyunlaştırma, başta oyun unsurlarının iş görme biçimlerine uyarlanması 
ile ortaya çıkmaktadır. Oyunlaştırma kavramının, oyun unsurları ve mekaniklerini 
kullanarak, son kullanıcıları motive etmeyi ve katılımlarını desteklemeyi amaçla-
yan etkileşimli bir sistemin özelliklerini tanımlamak için kullanılmaya başladığı gö-
rülmektedir (Chen, 2019). Bu bağlamda yoğun biçimde kullanılan oyun unsurları 
arasında, liderlik tablosu, rozet, avatar, puan/sanal para, seviye ve başarılan görev-
ler sayılabilir (Khaleel ve ark., 2016; Mekler ve ark., 2017). Oyunlaştırmanın, son 
yıllarda, video oyun endüstrisinin gelişmesi ve oyunların eğlence dışında var olan 
hayattan nasıl faydalanabileceği üzerine yapılan akademik araştırmalar ile gündeme 
daha fazla gelmeye başlaması dikkat çekicidir. 
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6.3.2.	 Oyunlaştırma	Örnekleri	

Oyunlaştırmanın en çok kullanıldığı alanları incelendiğimizde bu alanları eğitim, 
sağlık ve kitle kaynak/inovasyon ağları olarak sıralayabiliriz. Konuya ilişkin yapı-
lan sistematik bir literatür analizinde, oyunlaştırmanın en çok kullanıldığı alanların 
eğitim, sağlık ve kitle kaynak (crowdsourcing); oyunlaştırmada en çok kullanılan bi-
leşenlerin/elementlerin ise puanlar, rozetler ve liderlik tabloları olduğu görülmüştür 
(Koivisto ve Hamari, 2019).

Oyunlaştırmaya ilişkin uygulama örneklerini çoğunlukla eğitim alanında görmekteyiz. 
Temelde oyunla öğretmek ve öğretim ortamında oyunlaştırma kullanmak; aynı yapısal 
faktörleri içermektedir. Fakat oyunla öğretimde oyunun içine öğretim ögeleri entegre 
edilirken; oyunlaştırma ile mevcut öğretim ögelerinin içerisine oyun bileşenleri enteg-
re edilmektedir. Oyun tabanlı öğrenmede oyun, öğrenmeyi sağlamak için bir araç ola-
rak kullanılırken (Bozkurt, 2014); bir öğretim ortamının oyunlaştırılmasında merkezde 
söz konusu bir oyun yoktur; onun yerine rozet, seviye, lider tablosu gibi oyun bileşen-
leri öğretim ortamıyla bütünleştirilerek kullanılmaktadır. Bu sebeple temelini oyun-
dan alan oyunlaştırma, oyunların bıraktığı etkiye benzer etkiler bırakır (Huotari ve 
Hamari, 2012). En popüler oyunlardan biri olan Minecraft, İngiltere’de pek çok okul-
da öğrenenlerin tasarım, matematik, programlama becerilerini geliştirmek amacıyla 
kullanılmaktadır (Johnson ve ark., 2014). Bunun yanı sıra Khan Academy, Coursera 
ve Udemy gibi çevrim içi eğitim platformları ile Moodle uzaktan eğitim platformu, 
oyunlaştırma tekniklerinden faydalanmaktadır. Yine yabancı dil öğrenmeyi oyunlaş-
tırma tekniklerini kullanarak sunan Duolingo ve Memrise; veliler ve öğretmenler ara-
sında raporları paylaşmak için kullanılan bir sınıf iletişim uygulaması olan ClassDo-
jo; hayal gücünü, sosyalliği, efektif zekâyı, karar verme becerisini geliştiren ve sınıfı 
tam anlamıyla bir tiyatro sahnesine çeviren Class Craft; öğrencilerin okul başarısını 
artırmaya yönelik eğiticilere stratejiler sunan GoalBook; benzer şekilde öğretmenler 
öğrencilerinin öğrenme motivasyonlarını arttırmak için kendi çalışma süreçlerini ve 
başarılarını düzenleme ve kişiselleştirebilmeye imkan sağlayan Rezzly; quiz yapısında 
bir program sunan Kahoot; kodlama programı SoloLearn; eğitimde oyunlaştırmaya 
ilişkin verilebilecek önemli örneklerdir. 

Sağlık ve spor alanında da oyunlaştırma örneklerini görmek mümkündür.  Nike+, 
oyunlaştırmanın öncü ve iyi örnekleri arasında yer almaktadır. Nike+, oyunlaştırma 
bileşenleri kullanarak kullanıcıların daha fazla spor yapmalarına motive olmalarını 
amaçlamaktadır. Bir uygulama vasıtasıyla insanların koşarken adımlarını takip ede-
bilmesi ile kişilerin süre, hız gibi bilgilerine ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu oyunlaş-
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tırma sürecine dâhil olan bireyler belirlenen hedeflere ulaşabilirlerse rozet ve ödüller 
kazanabilmektedir. Bireyler, bir yandan önceki skorunu aşmaya çalışırken; diğer 
yandan, aynı uygulamayı kullanan diğer kullanıcılarla da yarışabilmektedir. Belli bir 
mesafenin koşulması gibi verilen bazı görevleri yerine getiren bireyler, lider tablo-
suna yerleşmekte; bu başarıyı, günlük yapılan spora ilişkin bilgiler gibi anlık olarak 
sosyal ağlardaki kullanıcı profilinde de paylaşılabilmektedir. Böylelikle Nike, ola-
ğan bir sportif aktiviteyi oyunlaştırma süreci bağlamında daha ilginç ve zevkli bir 
hale dönüştürmeyi başarabilmektedir. 

Sağlık alanında oyunlaştırma örnekleri kamusal alanlarda da görülmeye başlanmış-
tır. 2014 yılında Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen 22. Kış Olimpiyatları kapsa-
mında Moskova metrosundaki bilet otomatının 30 squat yapan yolculara bedava 
bilet vermiştir. Fitbit, Samsung Health gibi mobil uygulamalar yine sağlık alanında 
oyunlaştırmaya iyi uygulama örneklerindendir. 

İş dünyasında da oyunlaştırma örnekleri sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Microsoft, 
IBM, Toyota, Oracle, Adobe, Cisco, Siemens, SAP, Google, Accenture, American 
Express, Caterpillar ve Ford gibi yaygın tanınırlığa sahip firmalar oyunlaştırma ele-
mentlerini süreçleri içerisine entegre etmeye başlamışlardır. Diğer taraftan, Lego 
parçaları birçok organizasyon tarafından oyunlaştırma bağlamında işlevsel bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Çin Merkez Bankası, Lego parçaları ile modeller 
kurdurarak, kurumsal stratejileri ve takım dinamikleri ile ilgili güçlü kazanımlar elde 
etmiştir. Lego parçalarının, katılımcıların ortak anlayış ve örgütsel hedefler oluştur-
masına olanak sağlamak için Nokia ve Orange gibi şirketler tarafından da kullanıldı-
ğı belirtilmektedir (Al-Yafi ve El-Masri, 2016).

Oyun ve oyunlaştırma örneklerini iş dünyasında çoğaltmak mümkündür. Örneklerin 
birçoğu oyunlaştırmayı temel ve ilkel yapılarda kullanmaktadır. Ayın elemanı, ayın 
elemanına verilen hediye çekleri oyunlaştırma alanının en temel ve ilkel örneklerin-
dendir. Diğer taraftan oyunlaştırma kavramının önem kazanması ve daha çok anla-
şılması ile dışsal motivasyonlardan ziyade insanların içsel motivasyonlarına daha 
fazla önem verilmesi gerektiği görülmüştür. Örneğin takdir etme, tanınma, statü ka-
zanma, kariyer ve kişisel gelişim gibi daha uzun vadeli sürdürülebilir yaklaşımlara 
zaman içinde ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Şimdi örnekleri uygulamalar eşliğinde bahsetmeye başlayabiliriz. Oyunlaştırma-
nın iş dünyasındaki en pratik örneklerinden bir tanesi Starbucks’tır. Starbucks mo-
bil uygulaması ile müşterilerinin aldığı her kahvede Starbucks onlara bir yıldız 
veriyor ve belirli adet kahve alımlarında müşterilerine hediye çekleri veya ücretsiz 
kahveler sunuyor.
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Şekil	2.	Oyunlaştırmada	Starbucks	Örneği	

Oyunlaştırmanın sektördeki diğer ilk örneklerinden bir tanesi Foursquare’dir. Four-
square’de yapılan yer bildirimleri sonrasında kazanılan rozetler çeşitli rütbeler sun-
maktaydı. Böylelikle Foursquare kullanıcıları farklı yerlerde yer bildirimi yaparak 
farklı rozetleri toplamaya ve daha sık yer bildirimi yaparak da o rozetteki rütbele-
rini artırmaya çalışıyordu. Zaman içerisinde rozetlerin bir anlam ifade etmemeye 
başlaması Foursquare’in Swarm uygulamasını devreye sokarak daha sistematik bir 
oyunlaştırma kurgusu geliştirmesini sağlamıştır. Foursquare’in Türkiye’de ofisinin 
olmaması sebebiyle bu kurguyu ülkemizde tam olarak görememekteyiz. 

Şekil	3.	Oyunlaştırmada	Foursquare	Örneği
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Diğer bir iyi uygulama örneği Uber’in mobil uygulamasıdır. Yolcular sürücüleri ara-
balarının temiz olması, kısa yoldan götürmesi ve yolcular ile iletişimi gibi farklı 
kriterler altında puanlandırabilmektedir. Sürücüler ise belirli sürüş hedeflerini tuttur-
maları durumunda araç bakım ve ekstra benzin gibi ödüller kazanabilmektedir. Uber 
sürücüleri diledikleri zaman aralıklarında çalışma esnekliğine sahip olduğu için 
Uber oyunlaştırmayı biraz da zaruri bir araç olarak kullanmaktadır. Burada oyun-
laştırmanın etik boyutu da karşımıza çıkmakta ve ayrı bir konu ve çalışma alanını 
oluşturmaktadır. 

Şekil	4.	Oyunlaştırmada	Uber	Örneği

Türkiye’den iyi uygulama örnekleri olarak oyunlaştırmaya BiTaksi ve Yemeksepe-
ti’ni verebiliriz. BiTaksi’nin iş modeli farklı olsa da yerli Uber olarak nitelendirebi-
liriz. BiTaksi’nin sürücüleri Uber’den farklı olarak sadece taksi şoförleridir. BiTaksi 
taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri bir araya getiren bir akıllı telefon uy-
gulamasıdır. BiTaksi, taksiciler arasında dönemsel yarışmalar, referans kampanya-
ları ve sadakat programları düzenlemektedir. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere 
ve sürpriz kategorilerde başarıya ulaşanlara ödüller vermekte, plaketler takdim et-
mektedir. BiTaksi, içsel motivasyon faktörlerinin dışsal motivasyon faktörlerinden 
daha başarılı olduğunu da yaptığı uygulamalarda görmüştür.  Performans puanına 
göre seviye atlayan sürücüler, kazandıkları altınlarla da Şekil 5’te gösterilen hediye 
sekmesinden ürünler alabilmektedirler.
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Şekil	5.	Oyunlaştırmada	BiTaksi	Örneği	

Türkiye’nin en büyük oyunlaştırma projesine imza attığını iddia eden Yemeksepeti, 
öncelikle semt bazlı kanaat önderlerini tespit etmeyi hedeflemeye başlamıştır. Bu 
sistemi ‘muhtarlık oyunu’ olarak adlandıran Yemeksepeti, her semtte hafta boyunca 
en çok puanı toplayan kullanıcının “muhtar” rozetini kazanacağını söylemekte ve 
muhtarların o semtin yemek seçimine tesir edecek kanaat önderleri olduğunu pay-
laşmaktadır. Sistem dahilinde 100’den fazla görev tanımlanmış durumdadır. Bu gö-
revler, yeni restoranlardan sipariş vermek, internetten kredi kartı ile ödeme yapmak, 
değişik mutfaklar denemek, günün farklı saatlerinde sipariş vermek gibi şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil	6.	Oyunlaştırmada	Yemeksepeti	Örneği
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Görevler ne kadar sık ve farklı şekillerde yapılırsa, ona uygun olarak rozetler kaza-
nılmaktadır. Yorumlama, site ziyareti ve sipariş paylaşımı üzerinden de kullanıcılar 
çeşitli unvanlar kazanabilmektedir. Örneğin bir kullanıcı 2 farklı şehirden sipariş 
verdiğinde “Gezgin”, 10 gece yarısı siparişi verdiğinde “Uyurgezer”, Çin & Japon 
mutfağı kategorisinden 50 sipariş verdiğinde “Ejderha”, Kebap & Türk mutfağı ka-
tegorisinden 50 sipariş verdiğinde ise “Kebap Kralı” gibi rozetler kazanıyor. 10 fark-
lı siparişini kendi ağıyla paylaşanlar “Beğeni Avcısı”, 20 farklı siparişini paylaşanlar 
da “Gastronom” gibi etiketler kazanıyor. 

İş dünyasında oyunlaştırma örneklerini çoğaltmak mümkündür. Verilen örnekle-
rin de şimdilik yeterli olduğu düşünülmektedir. Sonraki kısımlarda işletmelerde 
oyunlaştırmanın nasıl bir yapıda kullanıldığı ve kullanılabileceği kitlelerin bilgeliği 
perspektifinden incelenmeye çalışılacaktır. Yapılan çalışmalarda kitle sistemlerde 
oyunlaştırma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmalar özellikle kitle kaynak ve 
oyunlaştırma literatürüne ciddi kazanımlar getirmektedir. Diğer taraftan iş dünya-
sında oyunlaştırma örneklerinde ve yapılan çalışmalarda artış olmasına rağmen kitle 
kaynaklı bir sistemin nasıl oyunlaştırılması gerektiği, kurgunun ve modellemenin 
nasıl ele alınması gerektiği hala literatürde önemli bir boşluktur. Bu kapsamda kalan 
kısımda ilk olarak yapılan çalışmalarda kitle sistemler ve oyunlaştırmanın nasıl bir 
yapıda ele alındığı özetlenmiş, ilerleyen bölümlerde oyunlaştırmanın kitle sistem-
lerde kullanımı ve işletme performansına yansımaları örneklerle incelenmiştir. En 
son olarak da başarılı bir oyunlaştırma sürecinin işletmelerde ve kitle sistemlerde 
uygulanması noktasında literatürdeki boşluğu doldurabilecek bir süreç siz değerli 
okuyuculara sunulmaya çalışılmıştır.

6.4. Kitle	Sistemler	ve	Oyunlaştırma

Dijitalleşmenin hız kazanması ile toplumlar daha önceden hiç olmadığı kadar hızlı 
bir dönüşüm içine girmişlerdir. Sessiz kuşak, baby boomers, X, Y ve Z kuşak tanım-
lamaları ile en son Alpha şeklinde nesiller kategorize edilmeye başlanmıştır. Top-
lum davranışları ve yaşam biçimleri teknolojinin yayılması ve benimsenmesi hızı ile 
daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar farklılaşmaya başlamıştır. 2020’li yıllar Z 
kuşağının çalışma hayatına girmeye başladığı dönemin ilk evreleridir. Dijitalleşmeyi 
en üst seviyede benimseyen ve dijital araçları oldukça etkin kullanan ve internet ku-
şağı olarak da adlandırılan bu kuşak, farklı ihtiyaç ve beklentiler ile çalışma hayatına 
atılmaya başlamıştır. Sosyal medya ve dijital oyunları sıklıkla kullanan, dikkatleri 
çabuk dağılan, analitik ve hızlı düşünebilen, esnek bir çalışma düzeni isteyen bir 
dalganın iş hayatına atıldığının ve bu kuşağın iş hayatının temel dinamiklerini de-
ğiştirebilecek potansiyelde olduğunun farkında olmak gerekmektedir. Diğer taraftan 



Yenilikçi	ve	Rekabetçi	İşletmeler	İçin	Oyun	ve	Oyunlaştırma:	Kitlelerin	Bilgeliği	

169

dijital teknolojiler sadece toplumların temel dinamiklerini değil işletmelerin iş yapış 
şekillerini de değiştirme zorunluluğuna itmiştir. Dijitalleşme veya dijital dönüşüm 
gibi farklı isimler altında bu akımı görmek mümkündür.  

Dijitalleşmenin yanı sıra Covid-19 küresel salgını işletmelerin iş yapış şekillerini 
temelden değiştirmek zorunda kalan diğer bir etken olmuştur. 19. Yüzyıl şartlarında 
tasarlanmış mesai saatleri ve örgüt yapısı ile işletmelerin sürdürülebilir başarı elde 
etmeleri oldukça zorlaşmaya başlamıştır. İşletmelerin bu yeni düzene uyum sağlaya-
bilmeleri ve başta Z kuşağı ve sonrasında gelecek internet nesillerini iş süreçlerine 
çekebilmeleri için oyunlarda olduğu gibi daha çok geri bildirim, hedef, takdir ve 
tanıma gibi içsel motivasyon sağlayıcı yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Başarılı inovasyonların ortaya çıkması için yönetim tarafından yapılan, zoraki katı-
lım gerektiren ve belirli konuların dışına çıkamayan inovasyon odaklı fikir ve yara-
tıcılık seansları artık yeterli olamamaktadır. İyi bir şeklide tasarlanmış oyunlaştırma 
kurgusu ile yürütülen beyin fırtınaları, diğer yaratıcı düşünme teknikleri ve fikir plat-
formları ile yenilikçilik ve rekabetçi anlayış başarılmaktadır. Açık inovasyon ve kitle 
kaynak temelli fikir platformlarının birçoğuna da oyunlaştırma kurgusu eklenmeye 
başlanmıştır. 

Kitlelerin gücü inovasyonların başarılmasında oldukça önemli bir etken olmaya baş-
lamıştır. Kitle kaynak, açık inovasyon ve birlikte yaratım platformları bu güçten ya-
rarlanmada önemli araçlar haline gelmiştir. Bu platformlar hem yaygın etki hem de 
katılımın artırılması için internet ve oyunlaştırmanın gücünden faydalanmaya başla-
mıştır. Kitle kaynak, açık inovasyon ve birlikte yaratım ağları hem internetin gücün-
den yararlanarak daha geniş kitlelere ulaşılmasında büyük kolaylıklar sağlamış; hem 
de bu ağlar oyunlaştırma mekanizmalarını kullanarak bu ağlara kitlelerin katılım ve 
motivasyonlarını artırmıştır.

6.4.1.	 Kitle	Kaynak	ve	Oyunlaştırma

Kitle kaynak platformlarında oyunlaştırma örneklerini sıklıkla görmek mümkün ol-
maya başlamıştır. Oyunlaştırma çalışmalarında da kitle kaynak sistemleri en çok 
araştırılan alanların başını çekmektedir (Hamari ve ark., 2014; Morschheuser ve ark., 
2017). Kitleleri belirli görev ve işler yapmaları konusunda bir araya getirebilmek 
için oyunlaştırma uygulamalarından sıklıkla yararlanılmaktadır. Yapılan çalışmalar 
genellikle kitlelerin kitle kaynak platformlarına katılım seviyelerinde oyunlaştırma-
nın rolünü incelemektedir. Ortak bulgular oyunlaştırmanın teşvik mekanizmalarının 
tasarımında oldukça önemli bir alan haline geldiği (Hamari ve ark., 2014) ve uygun 
teşvik tasarımlarının kitlelerin kitle kaynak platformlara katılım motivasyonunu ar-
tırdığını ortaya koymaktadır (Yang ve ark., 2020). Örnek vermek gerekirse, görev 
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özelliği ve teşvik tasarımı, kitle kaynaklı platformlara katılımı artırmak için kritik 
bir öneme sahiptir (Rapp, 2018; Yang ve ark., 2020). Çalışmalar da kitlelerin kitle 
kaynak platformlarına katılımında oyunlaştırmanın oldukça etkin bir teşvik sistemi 
olduğunu ortaya koymaktadır (Feng ve ark., 2018; Yang ve ark., 2020). 

Oyunlaştırmada kullanılan elementlerin kitle kaynak platformlarına katılım gösteren 
bireylerin hem içsel hem de dışsal motivasyonlarını artırdığını göstermektedir (Liu 
ve ark., 2017; Morschheuser ve ark., 2017). İçsel motivasyon, bir kişinin bir aktivite-
ye kendi iyiliği için katılma arzusunu ifade eder. Eğlenme, başarı duygusu ve beceri 
gelişimi içsel motivasyonlara verilebilecek örneklerdendir. Dışsal motivasyon ise bir 
kişinin dışsal ödüller, faydacı faydalar veya dış faaliyetleri yerine getirme beklen-
tisiyle yönlendirilen davranışı ifade eder. Oyunlaştırılmış kitle kaynak sistemler sa-
dece kitlelerin katılım ve motivasyon seviyelerini değil aynı zamanda platformların 
nitel ve nicelik yönden değerini, üretilen çıktıların kalitesini, bu çıktıların yenilikçi 
ve yaratıcı yönünü de artırmaktadır (Morschheuser ve ark., 2019).

6.4.2.	 Açık	İnovasyon	ve	Oyunlaştırma

İnovasyon ve yeni ürün geliştirme sürecinin erken aşaması yenilikçi fikirlerin üre-
tilmesi, değerlendirilmesi, seçilmesi ve tasarım konseptlerinin belirlenmesi aşa-
malarını kapsar (Koen ve ark., 2001; Patricio ve ark., 2018). Bu süreç, inovasyon 
sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilmekte ve bu nedenle herhangi bir iyileştirme, 
yeni ürün ve hizmetlerin başarı oranı üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip ola-
bilmektedir (Patricio ve ark., 2018). Bu süreci etkin yönetmek için işletmeler açık 
inovasyon yaklaşımlarından sıklıkla yararlanır. Fikir ve proje çağrılarına çıkarak kit-
lelere açık inovasyon yarışmaları düzenleyebilir, kurum içi girişimcilik programları 
başlatabilir veya kurum içi veya dışı paydaşlarından fikir ve öneriler toplayabilirler. 
Örnekleriyle önceki bölümde anlatıldığı üzere inovasyon odaklı internet platformları 
vasıtasıyla kitlelerin bilgeliğinden bu aşamada da yararlanılır. Kitlelerin yenilikçi ve 
yaratıcı çözüm ve uygulamalarını sunmaları için oyunlaştırma bileşenlerinden açık 
inovasyon yaklaşımlarında da faydalanılır. İş analistleri, inovasyon süreçlerini yö-
neten kuruluşların en az %50’sinin bu süreçleri oyunlaştırdığını tahmin etmektedir 
(Morschheuser ve Hamari, 2019). 

Yapılan çalışmalarda oyunlaştırmanın inovasyon sürecinde kitlelerin yaratıcılığını 
artırdığı ve yenilikçi fikir sayılarında artış sağladığı gözlemlenmiştir (Patricio ve 
ark., 2018). Oyun dinamiklerinin dahil edildiği açık inovasyon temelli problem çö-
zümüne dayalı kurallı ve belirli bir sistematikte tanımlanmış yarışmalarda motive 
edilen katılımcılara sahip olmak, yapılandırılmış ve zamanında bir süreç sağlamakta 
ve bu da inovasyonun erken aşamasında katılımı artırmaktadır. Ayrıca oyunlaştırma-
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nın sağladığı açık ve işbirlikçi ortam, katılımcıların düşünme, dinleme ve fikir pay-
laşma konularında onlara daha fazla esneklik sağlamaktadır (Patricio ve ark., 2018).

6.4.3.	 Birlikte	Yaratım	ve	Oyunlaştırma

Oyunlaştırma, açık, katılımcı ve işbirlikçi bir ortamı destekleyerek yeni çözümlerin 
birlikte yaratılmasında önemli bir yaklaşım sunar (Ind ve Coates, 2013). Birlikte 
yaratımda oyunlaştırmanın yenilikçi tarafı, halihazırda oyun unsurlarını kullanan 
diğer yaklaşımlardan farklı olarak, yapı, koordinasyon ve katılım unsurlarına giriş 
yapmasıdır. Oyunlaştırma, yalnızca birlikte oluşturmayı daha akılcı ve erişilebilir 
hale getirmeye çalışmak yerine, kitlelerin katılımını sağlamak, açık ve yaratıcı bir 
ortamda yüksek kaliteli çözümler oluşturmak için gereken prosedürleri ve süreci 
sağlamaktadır (Ind ve Coates, 2013; Patricio ve ark., 2020).

Oyunlaştırma ve birlikte yaratım arasında ilişki yenidir ve oldukça anlamlıdır. Ger-
çek organizasyonel ortamlarda oyunlaştırmanın birlikte yaratım mekanizmalarında 
kullanım ve uygulamasını araştıran ampirik araştırmalar oldukça yetersizdir. Diğer 
taraftan oyunlaştırmanın, yeni çözümlerin, yani ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ve 
iş modellerinin geliştirilmesinde tüm kilit aktörlerin katılımını teşvik ederek işbir-
likçi inovasyon uygulamalarının sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca, özellikle dağınık ve daha karmaşık inovasyon süreçleriyle il-
gili olan, farklı aktörler arasındaki bilginin koordinasyonunu ve birlikte yaratmanın 
organizasyonunu kolaylaştırmaktadır (Patricio ve ark., 2020). 

6.5.	Oyunlaştırmanın	Kitle	Sistemlerde	Kullanımı	ve	 
İşletme	Performansına	Yansımaları

Kitle kaynak, açık inovasyon veya birlikte yaratım hangi yöntem olursa olsun iş-
letmelerin gerek çalışanlarını gerek müşterileri, tedarikçileri ve bayi ağları gibi dış 
paydaşlarını oyunlaştırılmış sistemler kullanarak bir araya getirmesinde temel bir 
motivasyon kaynağı vardır. O da rekabetçi ve yenilikçi yapılarını sürdürülebilir kıla-
bilmeleri için ihtiyaç ve problemlerinin karşılanmasıdır. Bilgi teknolojileri çağında 
rekabetçi ve yenilikçi anlayış artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer taraftan, iş-
letmeler rutin operasyonel faaliyetleri arasında ar-ge çalışmalarına ve yenilikçi pro-
jelere yeterince vakit ve kaynak ayıramamaktadırlar. Oyunlaştırılmış kitle sistemler 
burada önemli bir destekleyici mekanizma haline gelmiştir. Bu sistemler sadece iş-
letmelerin rekabetçi ve yenilikçi yapılarını sürdürmelerini sağlamamakta; aynı za-
manda bilgi ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmakta, kaynakları etkin ve verimli 
kullanmalarını desteklemekte, iş süreçlerindeki risk ve maliyetleri de azaltmaktadır. 
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İnsanlar oyunları para kazanmak için oynamazlar. Oyunlar da gün sonunda insanlara 
maddi bir ödül sunmazlar. İnsanları oyun oynamaya iten birçok içgüdü vardır. Bun-
lar kitlelerle yani diğer oyuncularla yarış içerisine girme, kendini gerçekleştirme, 
başarı ve hırs gibi motivasyon kaynaklarıdır. Bu bölüm kapsamında oyunlaştırma 
modelleri konusuna ana temadan çok sapmamak için girilmemiştir; ama oyunlaş-
tırma üzerine çalışan uzmanlar ortaya koydukları oyunlaştırma modellerinde puan, 
rozet ve geri bildirim verme gibi oyunlaştırma elementlerinin içsel dürtüleri açığa 
çıkardığını ortaya koymaktadır. Eğitim, sağlık gibi alanlardan farklı olarak işletme-
lerde sunulan oyunlaştırılmış sistemler kitlelerde hem içsel hem dışsal motivasyon 
kaynaklarını olabildiğince desteklemektedir.

Basit bir teknoloji kullanılarak oluşturulmuş yeni bir iş modeli, teknoloji yoğun üre-
tim tekniklerinden veya işletmelerin bünyesinde küçük ama harika zeki beyinlerden 
daha iyi sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüzde yeni girişimci şirketlerinin (Star-
tup) kurumsal işletmelere meydan okuyabilmeleri farklı iş modelleri ile oluşturul-
muş yıkıcı inovasyonlar ile sağlanabilmektedir. İşletmeler değişen dünya düzeninin 
farkında olarak inovasyonları başarırken kitlelerin bilgeliğinden olabildiğince yarar-
lanmaya çalışmaktadır. 

İnovasyona uygulanan oyunlaştırma, insanların fikirlerini bir topluluk içinde paylaş-
maya, fikirleri birlikte geliştirmeye, en iyi fikirleri oylamaya ve puanlamaya teşvik 
edebilir. Kitlelerin bilgeliği aynı zamanda insanları aynı yöne çekmeye ve kendile-
rinden daha büyük bir şeye katılmaya davet eden işbirlikçi, kitle kaynaklı bir inovas-
yon yaklaşımıdır.

Her işletmenin, kullanamadığı ama kendisi için değer yaratabilecek potansiyelde bil-
gi birikimine sahip çalışan, müşteri ve ortak ağları vardır. Bu kolektif zekâ, yenilik-
çi ürünler geliştirmeye, iç süreçleri iyileştirmeye veya belirli işletme problemlerini 
çözmeye yönlendirilebilir. Çözülecek sonsuz çeşitlilikteki sorunlar ve yararlanılacak 
topluluklar göz önüne alındığında, bu alanda fırsat alanı da geniştir.

Bu bölümde oyunlaştırmanın kitle sistemlerde kullanımı ve işletme performansı-
na yansımaları incelenmiştir. İşletmelerde oyunlaştırma örnekleri önceki bölümde 
anlatılmıştı. Şimdi ise oyunlaştırma, kitlelerin bilgeliği perspektifinden daha özele 
inilerek incelenmiştir. 

Starbucks’ın sunduğu mobil uygulamada müşterilerinin her aldığı kahvede onlara 
bir yıldız verdiğinden ve belirli adet kahve alımlarında müşterilerine hediye çekleri 
veya ücretsiz kahveler sunduğundan bahsedilmişti. Şimdi ise stratejik olarak yeni-
likçi uygulamalar geliştirmek için Starbucks’ın oyunlaştırma sistemlerinden nasıl 
yararlandığı ve kitlelerden nasıl faydalandığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Starbucks’ın Şekil 7’de görülen kitle kaynak platformu Benim Starbucks Fikrim 
(My Starbucks Idea) 2008 yılında yayına alındı. Her ne kadar yapısı şu an biraz 
değişmiş olsa da Starbucks uzun zaman müşterilerinden kahvelerini nasıl daha iyi 
bir formatta ve yapıda sunabileceklerine ilişkin fikirler topladı. Bu fikirleri yine aynı 
platform üzerinden diğer müşterilerinin yorumları ve oylarına sundu. Platform geri 
bildirim verme, oylama ve liderlik tablosu gibi üye katılımını artıran bazı oyunlaş-
tırma taktiklerini bu süreçte kullandı. Starbucks’ın oyunlaştırılmış kitle kaynak plat-
formunun temel amacı hem müşteri deneyimlerini iyileştirmek hem de iş süreçlerini 
daha yenilikçi bir yapıya kavuşturmak olmuştur. Starbucks’ın yakaladığı başarıda 
müşterilerine kulak verdiği bu sistem oldukça etkili olmuştur. 

Şekil	7.	Oyunlaştırılmış	Kitle	Sistem:	Starbucks	Örneği

Starbucks müşterilerinden sundukları kahve deneyimini nasıl daha iyi hale getire-
bileceklerine ilişkin fikirler topladı. Böylelikle bu fikirlere doğrudan kendileri ilk 
aşamada müdahil olmaktan ziyade bu fikirleri diğer müşterilerinin görüşüne açtı. 
Böylelikle kitlelerin bilgeliğini kullanmış oldu. Müşterilerinin bu sürece katılımları-
nı artırmak için ise oyunlaştırma uygulamalarından faydalandı.

Kitlelerin bilgeliği ve oyunlaştırma için diğer güzel bir örnek LEGO’dur. LEGO, 
LEGO Ideas isimli birlikte yaratım platformu ile kullanıcılarından yenilikçi LEGO 
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ürünleri için fikirler toplamaktadır. Bu örnek birlikte yaratım başlığı altında da ince-
lenmişti. Şimdi ise bu süreçte LEGO’nun oyunlaştırma tekniklerinden nasıl yarar-
landığı özetlenmiştir. 

LEGO Ideas Platformu kendisini şöyle tanıtıyor: “LEGO yapım parçalarıyla yaratıcı 
olmayı seviyor musunuz? Kendinizi bir LEGO ustası olarak mı hayal ediyorsunuz? 
Pekâlâ, burası olması gereken yer. Harika kreasyonlarınızı ve yaratıcılığınızı payla-
şın, ödüllü yarışmalara katılın, yeni LEGO Ideas setleri için önerilerinizi sergileyin 
ve hayran tasarımcı arkadaşlarınız tarafından hayal edilen harika modeller için oy 
verin.” 

LEGO, öncelikli olarak tasarım fikrini paylaşan kullanıcılardan belirli 10.000 yorum 
ve üzerine ulaşmasını bekliyor. Tasarım fikri farklı kullanıcılar tarafından 10.000 
yoruma ulaşan kullanıcıların tasarım alternatifleri değerlendirme altına alınıyor ve 
ürün pazara sürülürse fikir sahiplerine telif haklarının %1’i kadar ödeme yapılıyor. 
Çeşitli platformlarda ve medyada fikir sahipleri ayrıca tanıtılıyor. LEGO’nun uzun 
yıllar pazarda rekabetçi kalabilmesinin ardındaki en büyük etkenlerden biri ürün iyi-
leştirme ve geliştirme sürecine kullanıcılarını dahil etmesi olmuştur. 

Bu örnekler olabildiğince çoğaltılabilir. Gartner’ın yapmış olduğu çalışmada da ino-
vasyon süreçlerini yöneten kuruluşların en az %50’sinin bu süreçleri oyunlaştırdığı-
nı tahmin etmektedir. Bu durum da işletmelerin kitle sistemlere ve oyunlaştırmaya 
duyduğu ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

Kitle sistemlere katılımı ve motivasyonu artırmak için oyunlaştırma ve dolayısıyla 
oyunlaştırma elementlerinden faydalanmak gerekir. Bu süreçte kullanılabilecek te-
mel elementler ve aşamaları aşağıda sunulmuştur:

1) Fikir gönderilmesi, gönderilen fikirlerin olgunlaştırılması ve fikirlerin uy-
gulamaya geçmesi için kabul edilmesi durumunda kazanılan puanlar. 

2) Paylaşılan fikir ve önerilere yapılan yorum ve oylamalarla kazanılan puan-
lar.

3) Gönderilen fikirler, kabul edilen fikirler, nihai bir ürün veya süreç olarak 
geliştirilen fikirler gibi genel veya belirli kategorilerde eşiklere ulaşmak 
için kazanılan rozetler. 

4) Belirli bir probleme veya ihtiyaca en iyi çözümü veya fikri sunmaya yönelik 
yapılan açık inovasyon yarışmaları ve yarışmaların sonunda dereceye giren 
fikir sahiplerine verilen ödüller. 

5) Sistemde en aktif kullanıcıları ve/veya en başarılı kullanıcıları belirleyen 
liderlik tabloları.
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İşletmeler müşteri ve çalışanları gibi kritik paydaşlarından topladıkları fikir ve öne-
rilerden çok ciddi kazançlar elde etmektedir. İşletmeler bu kazan kazan sistemi içe-
risinde fikir sahiplerine gün sonunda maddi ödüller ile çeşitli iş birliği ve ortaklık 
yapıları da sunabilmektedir. 

6.6.	Başarılı	Bir	Oyunlaştırma	Sürecinin	İşletmelerde	ve	Kitle	
Sistemlerde	Uygulanması

Oyunlaştırma sürecinin farklı alanlarda başarılı bir şekilde uygulanması için za-
man içerisinde birçok model ve çerçeve ortaya konmuştur. Bunlardan en yaygın 
olarak kullanılanları, MDA (Mechanics-Dynamics-Aesthetics) Modeli, Werbach’ın 
D6 Modeli, Chou’nun Octalysis Modeli ve Eyal’ın Kanca (Hook) Modeli’dir. Bu 
yapılara pek çok kaynaktan ulaşmak mümkündür. Tekrara çok düşmemek için bu 
bölümde bu modeller bahsedilmemiştir. Bölümün amacı kapsamında işletmelerin 
yenilikçi ve rekabetçi uygulamalar ve çıktılar elde edebilmeleri için kitlelerden etkili 
bir şekilde nasıl faydalanabilecekleri ele alınmaya çalışılmıştır. Literatür taramaları, 
yapılan uygulamalar ve ortaya konan modeller ekseninde işletmelerin kitlelerin bil-
geliğinden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için kitle sistemlerde beş adımlı etkin 
bir oyunlaştırma süreci Şekil 8’de siz değerli okuyuculara sunulmuştur.

Şekil	8.	Kitle	Sistemlerde	Oyunlaştırma	Süreci
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1. İşletmelerin inovasyon stratejilerinin ve inovasyon hedeflerinin ortaya konması: 

Oyunlaştırma ve inovasyon temelde bir ihtiyaç veya problemi ele almalı ve bu ih-
tiyacı karşılayabilecek veya problemi çözebilecek bir yapıda süreçler tasarlanma-
lıdır. Pek çok işletmenin doğru veya yanlış bir vizyon ve misyon bildirisi vardır. 
Bu bildirilerin işletmelerin şu anki durduğu yeri ve gelecekte olması gerektiği yeri 
doğru ortaya koyduğu analiz edilmelidir. Bunun için stratejik analizler ile işletme-
lerin güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki fırsat ve tehditler iyi tanımlanmalı ve buna 
uygun iş stratejileri ve inovasyon stratejileri çıkartılmalıdır. Ortaya konan stratejiler 
ekseninde amaç ve hedefler tanımlanmalı ve bu amaç ve hedeflere uygun projeler ve 
iş fikirleri seçilmelidir. 

2. Kitlelerin iyi tanımlanması: 

Kitleler işletmeler için yaratıcı ve yenilikçi beyinlerdir. Bunlar işletme içi çalışanlar 
da olabilir; işletme dışından farklı uzman ve paydaşlar da olabilir. Birlikte yaratım 
stratejileri onlarla sınırlı olmamak kaydıyla genel olarak müşterileri, açık inovasyon 
stratejileri müşteri, çalışan, uzman ve ilgili işbirlikçi işletmeleri, kitle kaynak strate-
jiler ise daha geniş bir spektrumdan katılımcıları ifade eder. Kitlelerden faydalanır-
ken yeniliği kim için yapacağım, nasıl daha rekabetçi kalacağım ve bunun için hangi 
işgücü kaynaklarına ihtiyaç duyacağım gibi sorulara iyi yanıt aranmalıdır. Sesine 
kulak vereceğimiz kitle müşteriler ise farklı oyunlaştırma elementlerine, çalışanlar 
ise farklı oyunlaştırma elementlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. 

3. Oyunun tasarlanması: 

İnovasyon stratejileri çıkarıldı, stratejileri gerçekleştirmek için faydalanılacak kitle 
kaynaklar tanımlandı ve sıra bu kitleleri sisteme dahil edebilmek için oyunun tasar-
lanmasına geldi. Oyun diye tabir ettiğimiz sistem, kitleleri işbirlikçi ve rekabetçi bir 
ortamda buluşturan ve işletmelerin problem ve ihtiyaçlarına bu ortamda cevap aranan 
yapıdır. Bunun için ortaya konan problem veya ihtiyaç inovasyon stratejileri ile uyum-
lu olmalıdır. Yoksa kısa vadeli hedefler ile sürdürülebilir rekabet elde etmek zorlaşır. 
Problem veya ihtiyaç nedir? Gerçek ve stratejik bir problem veya ihtiyaç mıdır? Ne 
kadar sürede çözülmeli veya karşılanmalıdır? Kilometre taşları veya başarı faktörleri 
nelerdir? Çözüldüğünün veya karşılandığının anlaşılmasını sağlayacak değerlendirme 
kriterleri nelerdir? Bu ve benzeri sorular cevaplanarak oyun modeli ortaya konmalıdır. 

4. Oyun mekaniklerinin tasarlanması: 

Kitleler ve kitlerin oynayacağı oyun ortaya kondu. Peki, kitleleri bu oyuna nasıl 
çekmek gerekmektedir? Oyunlaştırmanın esas ele alınacağı kısım burasıdır. Kitleler 
çalışanlar ise dışsal motivasyon kaynaklarını daha cazip kılacak oyunlaştırma ele-
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mentleri kullanılabilir. Kitleler müşteriler ise sadakat programları kapsamında oyun-
laştırma elementleri ele alınabilir.  Çözülecek problemin veya karşılanacak ihtiyacın 
zorluk ve karmaşıklık seviyesine göre oyunlaştırma daha detaylı bir yapıda sunulabi-
lir. Bu noktada kitlelerin iyi tanımlanması, oyunlaştırma modellerinin özümsenmesi, 
uygulama ve geri dönüşler ile daha etkin bir oyunlaştırma sürecinin tasarlanması 
gerekir. 

5. Uygun araçların seçilmesi ve sürecin test edilmesi: 

Oyunlaştırma otomatik bir sistem değildir. İyi çalışıp çalışmadığı tek seferde 
anlaşılmaz. Veya zaman içerisinde beklentiler değişebilir. Dördüncü aşamayı 
geçtikten sonra sürece uygun bir kitle kaynak veya açık inovasyon platformu-
na ihtiyaç duyulacaktır. Tasarlanan oyuna ilişkin platformun kurulması veya bu 
işi yapan platformlardan biri ile anlaşılması gerekmektedir. Oyunlaştırma süreci 
ise kitleler ve problem/ihtiyaca göre değişiklik gösterebilecektir. Her kitle farklı 
davranış biçimleri gösterebileceği gibi problem veya ihtiyaçlar da zaman içeri-
sinde stratejilere bağlı olarak yapısal değişikliklere gidebilecektir. Bu yüzden son 
aşama kendi içinde çevik bir döngüde sürekli geri besleme ve öğrenen bir orga-
nizasyon yapısında ele alınmalıdır. Sadece kullanılan oyunlaştırma elementlerini 
güncellemek yeterli olmayabilir. İnovasyon stratejileri değişebilir, faydalanacak 
kitleler farklılaşabilir ve oyun tasarımında değişikliklere gitme ihtiyacı da zaman 
içerisinde doğabilir. 

6.7.	Sonuç	ve	Değerlendirmeler

Oyunlaştırma özellikle son yıllarda birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. Bu alan-
lar içerisinde işletme uygulamalarını sıklıkla görmek mümkün olmaya başlamıştır. 
Bu alanda yapılan çalışmalar da bu bölümde özetlendiği gibi hız kazanmış olup bu 
yaklaşımlar ile; 

	− Kitleleri iş süreçlerine dahil etmede işletmelerin en büyük motivasyon kay-
nağı olabildiğince geniş bir bilgi ve kaynak havuzuna ulaşarak yenilikçi ve 
rekabetçi iş uygulamaları geliştirebilmektir. Üstelik bu model sadece iç kay-
nakların yoğunlukta kullanıldığı yapılardan hem daha ekonomik hem de daha 
iyi çıktılar elde edebilecektir. Kitlelerin bilgeliği sadece dış kaynak kullanı-
mına bağlı süreçler sunmaz; aynı zamanda çalışanları da önemser. Çalışanla-
rın işletmelere sadece çalıştığı birimdeki rutin faaliyetleri ile katkı sunmasını 
beklemezler. Oyunlaştırılmış fikir ve inovasyon platformları, yaratıcı düşün-
me seansları ve tasarım odaklı düşünme gibi yaklaşımlar birimlerin yenilikçi 
iş çıktıları üretmeleri için çalışırlar. 
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	− Katılım ve hizmetlerin tasarım ve tatbikinde paydaş katılımı oldukça önem-
lidir. Katılımın iç ve dış paydaşlar bağlamında irdelenmesinde, bazı hususla-
rın yeterince dile getirilemediği dikkat çekmektedir. Paydaşları iş süreçlerine 
dahil edebilmek için oyunlaştırma uygulamalarından yararlanılsa da çalışan-
lar gibi iç paydaşları oyunlaştırılmış sistemlere dahil edebilmek için aidiyet 
ve motivasyon duygularını yükseltici tekniklere ağırlık vermek gerekecek-
tir. Kurum içi girişimcilik programları ve yarışma temelli öneri kampanya-
ları ile çalışanların fikirleri toplanıp, bu fikirlerin geliştirilmesi sağlanabilir. 
Hem maddi hem maddi olmayan ödüller bu süreçte etkili olabilir. Puan, ro-
zet ve liderlik tabloları ile geleneksel oyunlaştırma elementleri kullanılabilir. 
Diğer taraftan geri bildirim verme, seviyelendirme ve ilerleme durumu gibi 
elementleri de kullanmak gerekebilir. Çalışanlar işletmelerin en uzun soluklu 
paydaşları olduğu için daha sürdürülebilir bir oyunlaştırma sistemine zaman 
içerişimde ihtiyaç duyulabilir. Kullanılacak elementlerin bu süreçte bir for-
mülü olmamakla birlikte Şekil 8’de verilen sürecin geri beslemeli ilerlemesi 
oldukça önemlidir. 
	− Aidiyet ve motivasyon gibi faktörler dış paydaşlar için de önemli olabilir. 

Ama dış paydaşların aidiyet ve motivasyonu her zaman için iç paydaşlara 
göre daha düşüktür. Oyunlaştırılmış sistemleri tasarlarken bu hususu gözet-
mek gerekir. Dış paydaşların her zaman sürecin bir parçası olarak hissetme-
lerini sağlayıcı oyunlaştırılmış süreçlerin tasarlanması önemlidir. Bu nokta-
da dış paydaşlar için maddi ödüller maddi olmayan ödüllerin daha önünde 
duracaktır. Dış paydaşlar için de kullanılabilecek oyunlaştırma modellerinin 
veya oyunlaştırma elementlerinin bir reçetesi yoktur. Hizmet sektöründe fa-
aliyet gösteren işletmeler veya B2C (işletmeden kullanıcıya ticaret/satış) 
işletmeler için müşterilerini oyunlaştırılmış süreçlere dahil edebilmek çok 
önemlidir. Bu süreçleri tasarlarken tasarım odaklı düşünmek, sadakat prog-
ramları oluşturmak ve müşteri deneyimini iyileştirici çözümler sunabilmek 
önemlidir. B2B (işletmeden işletmeye ticaret/satış) gibi işletmeler için ise 
süreçler her zaman daha zor olabilmektedir. Bu durum oyunlaştırma için de 
geçerlidir. Bu tarz işletmeler için açık inovasyon yaklaşımları çerçevesinde 
oyunlaştırma modelleri daha etkin olabilir. Bayiler, tedarikçiler ve diğer iş-
letmeler ile kurulan ağlar sonucu birlikte ürün geliştirme ve satış/pazarlama 
faaliyetleri yönetilebilir. Bayiler ve tedarikçiler ile bazı performans gös-
tergelerine göre çalışılabilir. Puan, rozet ve liderlik tabloları ile geleneksel 
oyunlaştırma elementleri bu süreçlerde kullanılabilir. Örneğin lider bayilere 
ekstra ödüller tanımlanabilir. 
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Sonuç olarak;
	− günümüz rekabet koşullarında işletmelerin yenilikçilik yapısını koruyabilme-

leri için sadece bilim ve teknolojideki ilerlemeleri veya pazarın beklentilerini 
beklemeleri günümüzde yetersiz kalmaktadır.
	− işletmeler yenilikleri ortaya çıkarmada bir an önce başta son kullanıcıları ol-

mak üzere tüm iç ve dış paydaşları ürün geliştirme süreçlerine dahil etmesi 
gerekmektedir. İnternet teknolojilerinin getirmiş olduğu fırsat ile topluluklar-
dan faydalanarak kitlelerin bilgeliğini kullanmak gerekmektedir.
	− işletmeler toplulukları kendilerine çekebilmek için oyunlaştırma unsurların-

dan faydalanmaları gerekmektedir. Bunun için hem içsel hem dışsal motivas-
yon kaynaklarını da kullanmalıdırlar. 
	− oyunlaştırmanın hazır bir kurgusu veya reçetesi yoktur. Her işletme, kendi 

deneyimini görerek oyunlaştırma süreçlerini sürekli iyileştirmelidir.
	− başarılı bir oyunlaştırma sürecinin işletmelerde ve kitle sistemlerde uygulan-

ması için verilen adımların ve süreçlerin yönetilmesi gerekmektedir. 
	− teknolojik ilerlemeler de oyunlaştırmanın geleceğini etkileyecektir. Nesnele-

rin interneti, yapay zekâ, büyük veri, dijital ikiz ve artırılmış gerçeklik gibi 
teknoloji alanlarında oyunlaştırma kendine daha fazla yer bulacaktır. 
	− devamlı geri bildirim veren elektronik cihazları, verileri işleyerek yeni veri-

lerle motivasyon artırmaya çalışan uygulamalar ile önümüzdeki süreçlerde 
daha fazla karşılaşılacaktır.
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Dijital teknolojinin ipleri eğlence dünyasının tasarımı olan oyuna konumlandırıl-
mıştır. Dijitalleşen oyunun hızla artan payı inovasyonun ticari değere dönüşümü-
nü elverişli kılmıştır. Bu bölümde dijital oyun ekonomisi mercek altına alınarak 
pazarının büyüklüğü ve ihracat potansiyeli performans ve rekabet perspektifin-
den değerlendirilmiştir. Dijital oyun pazarının kısaca gelişimi incelenmiştir. Diji-
tal oyunların değer zinciri değerlendirilirken Porter yaklaşımı ile bağ kurulmuş-
tur. Küresel ticarette dijital oyun pazarı uluslararası işletmeler, sanal pazarlar 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Dijital oyun pazarına ilişkin uluslararasılaşma 
sürecinin getirdiği ticari başarı ve ihracat potansiyeli vurgulanmıştır.

7.1.	Giriş

Oyunların elektronik ortama taşınmasıyla ortaya çıkan dijital oyunlar, inovatif bir 
kültür endüstrisi değeridir. Dijital oyun endüstrinin içerik üretim ağları uluslararası 
düzeyde dağılmıştır ve hizmetlerinin çoğu ulus ötesi olarak sunulmaktadır (Kerr ve 
Ark., 2015, s. 177). Bu bağlamda dijital oyun pazarının büyüklüğü ve ihracata dayalı 
potansiyeli ortaya çıkmaktadır.

Dijital teknolojinin üretimi, fikri mülkiyeti, dağıtımı noktasında uluslararasılaşma 
sürecinde yeni dış pazarın kültürü, hukuk yapısı, teknolojik imkanları, ekonomik 
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koşulları farklılaşarak ve işletmeyi dinamik olarak etkileyerek sistemi karmaşıklaş-
tırmaktadır. Bu karmaşık sistemi anlayabilmek için dijital oyunların değer zincirini 
analiz edebilmek gereklidir. Dijital oyunların değer zinciri uluslararasılaşmanın et-
kisinde değer ağlarına, değer ekosistemine dönüşerek gelişen pazar yapısını göster-
mektedir.

Küresel ticarette gelişen dijital oyun pazarını değerlendirmek için uluslararası işlet-
melere ve sanal pazarlara odaklanmak gerekmektedir. Literatür incelendiğinde diji-
tal oyunların oyunları üretme, satış, dağıtım, pazarlama faaliyetlerinde pazar yapısı 
kısıtlı olarak çalışılmıştır ve internet - dijital platformlar hızlı uluslararasılaşmayı 
kolaylaştırırken, uluslararasılaşma hızı ile firma başarısı arasındaki ilişkiye ilişkin li-
teratür, internet ve dijital platformların rolünü henüz yeterince araştırmamıştır (Kim 
ve Ark., 2021).

Bu bağlamda çalışma motivasyonumuzu uluslararası ticaret ve işletmecilik alanı 
perspektifinden dijital oyun pazarının büyüklüğünü değerlendirmek ve ihracat po-
tansiyelini vurgulamak oluşturmaktadır.

Dijital kanal artık dünya çapındaki oyun pazarı gelirlerinin çoğunu oluşturmakta ve 
dikkat çekici bir alan olmaktadır. 

Grafik 1. bölgelere göre ayrılmış olarak 2015’ten 2020’ye kadar dünya genelinde-
ki tahmini oyun pazarı gelirini göstermektedir. Hesaplamalara göre, Asya Pasifik, 
2020’de 84,3 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülen gelir bazında en büyük oyun 
pazarı olmaya devam etmektedir (Clement, 2021, June 21).

Grafik	1.	Dünya	Dijital	Oyun	Pazarı	Geliri
Kaynak: Statista, 2021
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Dijital satış teklifleri, ekstra dijital içerik ve son zamanlarda COVID-19 salgınının 
patlak vermesi, oyun izleyicilerinin paralarının çoğunu dijital olarak harcamasına 
neden olmuştur. Grafik 2.’de görüldüğü gibi, Cyberpunk 2077 ve Witcher serisi ya-
yıncısı CD Projekt, dijital baskı satışlarından grup gelirlerinin yaklaşık yüzde 91’ini 
oluşturmaktadır. Oyun yayıncısı Electronic Arts (EA), dijital içerikten para kazan-
maya geçişi başarıyla gerçekleştiren ikinci sıradaki oyun şirketi olarak, 2021 mali 
yılı net gelirlerinin yüzde 87,7’sini dijital oyun indirmeleri ve canlı hizmetlerden 
elde etmiştir (Statista, 2021, June 10) . 

Grafik	2.	Uluslararası	Dijital	Oyun	İşletmeleri	Gelirleri
Kaynak: Statista, 2021

İnovatif değerin ticari değere dönüşümünde dijital oyunlar dinamik bir konuma sa-
hiptir. Bu nedenle, dijital oyunlar stratejik etkileşim alanı olan uluslararası ticaret ve 
işletmecilik bağlamına odaklanılarak açıklanmaktadır. Bu bölümde, dijital oyunların 
pazar büyüklüğü ile ihracat potansiyeli açısından önemini ortaya koymak amaçlan-
mıştır.  Bu kapsamda dijital oyun pazarının kısaca gelişimi üzerinden bir perspektif 
sunularak değer zinciri ve değer zinciri ağları açıklanmıştır. Küresel ticarette oyun 
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pazarının büyüklüğü uluslararası işletmeler ve sanal pazarlar üzerinden incelenmiş-
tir. Oyun pazarının uluslararasılaşma süreci uluslararasılaşma teorilerine değinilerek 
aktarılmıştır ve ihracat potansiyeli sunulmuştur.  

7.2.	Dijital	Oyun	Pazarının	Kısa	Gelişimi	ve	Dijital	Oyunların	
Değer	Zinciri

Dijital oyunlar basitçe kullanıcıların eğlenmesi için geliştirilmiş yazılım parçaları 
olarak tanımlanmaktadır (Mizutani ve Ark., 2021, s. 1). Ancak bu tanımlama dijital 
oyunların değer zincirinin oluşum aşamalarında sadece başlangıcı ifade etmektedir. 
Dijital oyunların inovatif bir kültür endüstrisi üretimi olması, tüm oluşum aşama-
larını profesyonel bir yapılanma sonucu gereği önemli hale getirmektedir. Dijital 
oyunun üretim sürecinin temelinde dört tip faaliyet açıklanmaktadır. (1) “Geliştir-
me aşaması” oyun yazılımının tasarlanması sürecini gerektirmektedir. (2) “Yayın-
lanma aşaması” yazılımın finansmanı, üretilmesini ve oyunun tutundurma sürecini 
kapsamaktadır. Diğer noktada oyunun fikri mülkiyetinin korunması kapsamında (3) 
“Lisanslama aşaması” işlemleri yapılmaktadır.  Son olarak oyun yazılımı ve dona-
nımının perakendecilere dağıtılması faaliyetlerini ifade eden (4) “Dağıtım aşaması” 
gerçekleştirilmektedir (Dyer-Witheford ve Ark., 2005, s. 189). 

Geliştirme aşamasında fikir üretme ve ortak bulma, yenilikçilik ve yaratıcılık önem-
li noktalardır. Ek olarak, ihtiyaç duyulan kritik kaynaklara erişim kazanmak yeni 
ilişkilere bağlı olabilmektedir.  Uygulama aşamasında, temel teknolojilerin gelişti-
rilmesi ve mevcut sistemlerin entegre edilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetler riskler 
ve yatırımlar yaratmaktadır. Ticarileştirme aşamasında, günlük operasyonları yönet-
mek için gelir paylaşımı ve hizmet düzeyi anlaşmaları gibi birçok faaliyet söz ko-
nusudur (de Reuver ve Ark., 2012, s. 349). Porter’ın bir dizi değer yaratan faaliyet 
tanımından bu yana gelen değer zinciri kavramı bir firmanın sunduğu mallara & hiz-
metlere yönelik olarak belirli bir sırada uygulanan faaliyetlerle ortaya çıkan katma 
değeri (kâr marjını) analiz etmeye yönelik bir modeldir (Nucciarelli ve Ark., 2017, s. 
342). Porter’a göre, değer zinciri iki kısımdan oluşmaktadır. “Birincil faaliyetlerini; 
‘giren lojistik, operasyon, çıkan lojistik, pazarlama ve satış ve hizmetler’ oluşturur-
ken, destekleyici faaliyetlerini; ‘firma altyapısı, insan kaynakları yönetimi, teknoloji 
geliştirme ve tedarik düzeyleri’ meydana getirmektedir” (Porter, 2001, ss. 51-52). 

Değer zincirinde zamanla, ağ düzeyinde değer yaratma dinamikleri değerlendiril-
miştir ve süreç içinde büyüyen değerin farklı yeterliliklere sahip işletmelerin pazar 
paylarını geliştirme, yeni pazar fırsatları ihtiyacına bir yanıt olarak ortaya çıktığı gö-
rülmüştür. Değer ağını benimseyen organizasyonlar, birlikte değer üretir ve sadece 
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işletmeye veya sektöre değil, farklı ekonomik aktörlerin (tedarikçi, ortaklar, mütte-
fikler ve müşteriler) birlikte çalıştığı değer yaratan sistemin kendisine odaklanmak-
tadır (Peppard ve Ark., 2006, ss. 131-132).  Tedarikçileri, üreticileri ve alıcıları bir 
değer zincirine bağlayan ardışık (tek yönlü) bir dizi faaliyetten gelişen ve karmaşık 
işletme ilişkilerini içeren değer ağları, aslında, işletmeler arasında paylaşılan ve sa-
dece birkaçını belirtmek gerekirse iyileştirilmiş hizmet kalitesi, yenilikçilik ve fiyat 
indirimleri sağlayan iki yönlü bir bilgi akışıyla karakterize edilmektedir (Li ve Ark., 
2002, s. 462; Peppard & Rylander, 2006, s. 131). 

Firmaların çok yönlü etkileşimi değer zincirini değer ağlarına, değer ağlarını eko-
sistemler üzerine genişletmektedir. Firmalar, sektördeki farklı unsurlar (tedarikçiler, 
ortaklar ve müşteriler) arasında ilişkiler kurarak bir ekosistem geliştirmektedir (Søi-
len ve Ark., 2012, s. 1336). Son olarak, katma değer zinciri modelinde ise değerin 
tanımı, kâr marjı ve liderlik kalitesi, yenilikçi yetenek, marka değeri ve stratejik 
ittifak geliştirmedeki yeterlilikler gibi maddi olmayan varlıkları içermektedir ve or-
tak değer yaratma, dış ağların ve diğer firmaların yönetimi gibi değer ağlarını da 
etkilemektedir (McPhee ve Ark., 2006, s. 40). Sonuç olarak, bu modellerin (değer 
ekosistemi, değer ağı) sürekli dönüşümünü kabul ederek, değer zinciri paydaşlarının 
(tedarikçiler, müşteriler vb.) pazardaki rollerini, ilişkilerini ve pazarın gelişimini an-
lamak mümkündür. Literatürü incelediğimizde dijital oyunlardaki farklı değer zinci-
ri modelleri olduğunu görmekteyiz.

Literatürün analizi, oyun endüstrisi değer zincirinin farklı temsillerini göstermek-
tedir. 

Dijital oyunların değer zincirinde gerçekleştirilen faaliyetleri doğrusal bir sıra ha-
linde geliştirme, yayıncılık, üretim, dağıtım ve perakende olmak üzere beş dikey 
aşamada gruplandırılmıştır ve bu aşamalar, oyunların fiziksel olarak dağıtıldığı ve 
PC’lerde, konsollarda ve taşınır cihazlarında çevrimdışı olarak oynandığı bir pazarı 
temel almıştır (Williams, 2002, ss. 46-49). 

Dijital oyunların çevrimiçi dağıtımının değer zinciri için bütünleşik bir model ta-
sarlanmıştır. Dijital oyunların çevrimiçi dağıtımı için değer zincirinin, perakende 
tabanlı dijital oyunların değer zincirinden ve karşılaştırılabilir endüstrilerdeki de-
ğer zincirlerinden, özellikle multimedya endüstrisinden türetilebileceği varsayıl-
maktadır. Dijital oyunların değer zincirinin ilk oluşum faaliyetleri “yazılım” baş-
lığı altında toplanabilmektedir. Bu aşama, bilgisayar veya video oyunları üretmek 
için gerekli olan yazılım araç setlerinin üretimini içermektedir. Multimedya ürün-
leri için değer zincirine dayanan oyunun üretimi “içerik” aşaması olarak etiket-
lenebilmektedir. İçerik aşamasında ise temel yazılım araç setlerine dayalı olarak 
oyun içeriği üretilmektedir. Bu iki aşama, perakende tabanlı endüstrideki gelişim 
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aşamalarını temsil etmektedir. Değer zincirinin üçüncü aşaması “katma değerli 
hizmetler” olarak etiketlenmektedir ve ürüne erişimi kolaylaştıran süreçleri açık-
lamaktadır. Bu aşama, perakende işinde yayıncı tarafından yürütülecek süreçlerin 
yerini almaktadır.  Değer aşamasında ilgi odağı artık ürünün ambalajlanması değil, 
bitmiş oyunun dijital dağıtım için hazırlanmasıdır. Bu nedenle “sunucular”, kul-
lanıcıların oyunlara erişmesini sağlayan bir sunucu altyapısının düzenlenmesi ve 
bakımı anlamına gelen değer zincirinin dördüncü adımı olarak görülebilir. Beşinci 
aşama dağıtılan ürünün ele alınmasını açıklamaktadır ve “net hizmetler” olarak 
etiketlenebilmektedir. Oyunları sunuculardan tüketiciye dağıtmak için örneğin, 
bir faturalandırma ve işlem sistemi kurmak gibi gerekli hizmetleri açıklamaktadır. 
Değer zincirinin son aşaması olarak ürün son kullanıcıya dağıtılır, tüketiciler ve 
üreten tüketicilerden oluşan bir yapıdadır. Bu noktada içerik ve katma değerli hiz-
met aşamalarında değer zincirine geriye dönük bir entegrasyon göstermektedir. Bu 
üreten tüketiciler, video ve bilgisayar oyunlarının dijital dağıtımı için yeni içerik 
sağlayıcılar olarak hareket edebilirler ve bu içeriği başkalarının kullanımına suna-
rak, zorunlu olarak bazı katma değerli hizmetler gerçekleştirebilmektedir. Değer 
zincirinin her aşamasında üç süreç gözlemlenmektedir. Bunlar; danışmanlık ve 
sistem çözümleri, temsili görevler ve hizmet sunumudur (Jöckel ve Ark., 2008, ss. 
104-105).

Şekil	1.	Çevrimiçi	dağıtılan	dijital	oyunların	değer	zinciri.
Kaynak: (Jöckel ve Ark., 2008, s.105). 

Dijital oyunların değer zinciri, küresel eğlence ekonomisine önemli bir katkı sağ-
larken ana paydaşları ve bunların karşılıklı ilişkilerini tanımlayan kavramsal bir de-
ğer yaratma çerçevesi sunmaktadır. Spesifik olarak, oyun platformuna odaklanan 
kavramsal çerçeve, ana oyunculardan (yani oyun üreticileri, konsol üreticileri ve 
tüketiciler) oluşan bir oyun ortamı, müşterileri ve içerik sağlayıcıları birbirine bağla-
yan dağıtım ve iletişim kanalları arasında ayrım yapmaktadır. Bu kapsamda, ortaya 
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çıkan model rekabet dinamiklerini detaylandırmak ve böylece oyun endüstrisinin 
ekonomisini göstermek amacıyla oyun ortamında içerik ve platformların bir arada 
bulunması üzerine kuruludur (Marchand ve Ark., 2013, ss. 142-143).

Arz ve talep özelliklerindeki değişiklikler ve bunların pazar etkileşimi çoğunlukla 
paydaşların oyun tasarımı ve geliştirme için iş birliği yapmakta olduğu bir plat-
form olarak kullanılmasının sonucudur. Oyuncuların profili ve onlarla birlikte 
oyun deneyimi de önemli ölçüde değişerek çevrimiçi mobilite, pazarı yeni müşteri 
segmentlerine açmıştır. Donanım ve yazılım üreticileri, oyun geliştiriciler, yayın-
cılar, aracılar ve son kullanıcılar, dijital teknolojilerin iş modellerinde uygulan-
ması nedeniyle değer zincirinde önem kazanmıştır (Nucciarelli ve Ark., 2017, ss. 
344-345). Bu noktada değişen dijital oyun pazarının büyüklüğünü anlayabilmek 
için pazardaki uluslararası işletmeleri ve oluşan sanal platformları değerlendirmek 
gerekmektedir.

7.3.	Küresel	Ticarette	Dijital	Oyun	Pazarının	Büyüklüğü

Uluslararası işletmeler, ulusal sınırları aşan ticaret ve yatırım faaliyetlerinde bulu-
nurken ulusal sınırları aşmaya odaklandıkları için, uluslararası ölçekte katma değer 
faaliyetlerinin organize edildiği, tedarik edildiği, üretme, pazarlama ve yürütme iş-
lemlerinin yabancı müşterilere yoğunlaşarak ve yabancı iş ortaklarıyla iş birliğine 
dayalı ilişkiler kurarak gerçekleştirmektedir. Bu işletmeler; ürün (mal & hizmet), 
sermaye, teknoloji, teknik bilgi ve emek dahil olmak üzere birçok fiziksel ve en-
telektüel varlık alışverişinde bulunabilir. Esas olarak uluslararası işletmeler, bugün 
dünya çapında milyarlarca insanın hayatına dokunan uluslararası pazar fırsatlarını 
her zamankinden daha fazla aramaktadır. 

Küresel ticaret, dünyanın dört bir yanından ürünlere (mallara & hizmetlere) erişimi 
sağlarken yaşam kalitesini ve ekonomik refahı da derinden etkilemektedir. Ulusla-
rarası ticari faaliyetlerin büyümesi, pazarların daha geniş küreselleşmesi olgusuy-
la örtüşmektedir. Pazarların küreselleşmesi, dünya çapında devam eden ekonomik 
entegrasyonu sürdürmektedir. İşletmelerin uluslararasılaşması, ticari faaliyetlerinin 
uluslararası boyutunu sistematik olarak artırma eğilimine katkı sağlamaktadır. Küre-
sel ticarette, sayısız işletmenin uluslararasılaşması ve mal, hizmet ve sermaye akış-
larındaki sınır ötesi işlemlerin hacmi ve çeşitliliğindeki çarpıcı büyüme ile ilişkilidir 
ve ürünlerin, teknolojinin ve bilginin dünya çapında yaygın bir şekilde yayılmasına 
imkan sağlamaktadır (Cavusgil ve Ark., 2012, s. 4). Bu bağlamda küresel ticarette 
dijital oyunlar pazarının büyüklüğünü incelediğimizde çeşitli uluslararası işletmele-
rin varlığını ve farklı sanal pazarların oluştuğunu görmekteyiz.
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7.3.1.	 Uluslararası	İşletmeler	(Sony	Computer	Entertainment,	
Microsoft	Xbox,	Nintendo	Company)	

Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI), 1993 yılında Sony Corporation ve 
Sony Music Entertainment (Japan) Inc. arasında ortak girişim olarak kurulmuş-
tur. 1994 yılından itibaren PlayStation markası ile dijital oyun dünyasında yerini 
almıştır. 1995 yılında uluslararasılaşma sürecini yaşayan SCEI, Kuzey Amerika, 
İngiltere, Fransa ve Almanya’da, 1996 yılında Hong Kong, Singapur, Tayland 
ve Malezya’da pazara giriş yapmıştır. 2000 yılına kadar farklı işletmelerle ortak 
girişim kurmuş ve yazılım vb. alanlarda yan kuruluş kurarak büyümeye devam 
etmiştir. 2000 yılında e-ticaret sürecini geliştirmek için PlayStation Inc. (Japon-
ya) kurulmuştur. PlayStation 2 ve PS One Japonya pazarında kullanıcıların kar-
şısına çıkmıştır. Hemen ardından PS One İngiltere ve Kuzey Amerika pazarında, 
PlayStation 2 Kuzey Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya pazarına, PS One Hong 
Kong, Singapur, Tayland, Malezya ve Tayvan’da pazara sürülmüştür. 2002 yılında 
“PlayStation 2” Hong Kong, Singapur, Tayland ve Malezya’da pazarında yerini 
almıştır. Başarılı bir şekilde büyüyen PlayStation 2, 2001 yılında Tayvan ve Güney 
Kore pazarına girmiştir. 

PlayStation 2 dünya çapında büyümeye devam ederken inovatif değerini artırma 
çalışmaları da devam etmiştir. 2004 yılında “PlayStation 2” (SCPH-70000 serisi) 
geliştirilerek Kuzey Amerika, Avrupa, Hong Kong, Tayvan ve Singapur pazarın-
da yerini alırken, PSP®”PlayStation Portable” (PSP-1000 serisi) çok oyunculu 
ve ortak oyunculu gibi yeni özelliklerle hızlı bir çıkış sağlamıştır. 2005 yılında 
PSP®”PlayStation Portable” Kuzey Amerika, Güney Kore, Hong Kong, Singapur 
ve Tayvan’da, Avrupa’da pazara sürülmüştür. Sahip olduğu oyun pazarlarında sür-
dürebilir bir büyüme ile ilerleyen Sony, başarısının karşılığını almaya başlamıştır. 
“PlayStation”, Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Emmy Ödülü al-
mıştır ve ardından oyun geliştirici işletmeleri (Guerrilla BV, Zipper Interactive) 
satın almaya başlayarak stratejik adımlar atmıştır. 2006 yılında PSP®”PlayStation 
Portable” ile Güney Kore pazarına girerken, yıl sonunda PlayStation 3’ü Japon-
ya’da duyurmuştur. Zaman kaybetmeden PlayStation 3 Kuzey Amerika Hong Kong 
ve Tayvan’da daha sonra Singapur Avrupa Güney Kore pazarlarına giriş yapmıştır. 
PSP® PlayStation Portable (PSP-2000 serisi) 6 farklı renk seçeneği ve teknik yeni-
liklerle 2007 yılında Avrupa, Japonya, Kuzey Amerika, Hong Kong, Tayvan ve Gü-
ney Kore ve Singapur’da piyasaya sürülmüştür. 2008 yılında ise PSP® PlayStation 
Portable (PSP-3000 serisi) Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Kuzey 
Amerika’da piyasaya çıkmıştır. 2009 yılında PSP® PlayStation Portable (PSP-3000 
serisi) Avrupa’da; PlayStation 3 (CECH-2000 serisi) Kuzey Amerika ve Avrupa’da 
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ve Japonya, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore’de piyasaya sürülmüştür. PSP® 
PlayStation Portable go, Kuzey Amerika ve Avrupa’da Hong Kong, Singapur, Tay-
van, Güney Kore ve Malezya’da pazara giriş yapmıştır. PSP® PlayStation Portable 
go (PSP-N1000) Japonya’da piyasaya çıkmıştır. 

2011 yılında Japonya’da pazara çıkan, ön dokunmatik ekran ve arka dokunmatik 
yüzeyle birlikte PlayStation®Vita, kullanıcıların “dokunma, tutma, izleme, itme ve 
çekme” parmak hareketlerini kullanabilmelerine, üç boyutlu hareketler aracılığıyla 
oyunlarla doğrudan etkileşim kurabilmelerine olanak tanıyan, taşınabilir bir eğlence 
sistemi için bir ilk olan 3G ağ bağlantısına sahiptir. 2013 yılında PlayStation Vita 
Wi-Fi modeli (PCH-2000 serisi) ve PlayStation Vita TV (VTE-1000 AB01) Japon-
ya pazarına giriş yapmıştır. Daha sonra “PlayStation 4” Amerika Birleşik Devletle-
ri, Kanada, Avrupa ve Latin Amerika’da piyasaya çıkmıştır. 2016 yılında donanım, 
yazılım, içerik ve ağ hizmetleri operasyonları dahil olmak üzere Sony Computer 
Entertainment Inc. ve Sony Network Entertainment International LLC’ye ait tüm iş 
birimlerini birleştiren yeni bir şirket olan Sony Interactive Entertainment LLC (SIE) 
kurulmuştur (SIE, 2021, June 12).

Görsel	1.	SIE	Logo

SIE çatısı altında “PlayStation 4” (CUH-2000 serisi), “PlayStation VR” (CUH-
ZVR1 serisi) ve “PlayStation 4 Pro” (CUH-7000 serisi) Japonya, Kuzey Amerika 
ve Avrupa’da piyasaya sürülmüştür. 2020 yılında PlayStation®5 ABD, Kanada, 
Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore pazarında bulunan 
Sony, PlayStation®5 (PS5™) ve PS5™ Digital Edition, PlayStation® serisini ge-
liştirmeye ve pazardaki konumunu sürdürebilir kılmaya devam etmektedir (SIE, 
2021, June 12).  Sony belli dönemlerde inovatif kalarak yeni oyunlarının ve do-
nanımlarının lansmanını gerçekleştirmektedir ve dünyanın en ünlü oyun tanıtım 
fuarlarına katılmaktadır.
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Görsel	2.	Microsoft	Xbox	Logo

Microsoft 1975 yılından bugüne hizmet veren çok uluslu bir Amerikan bilgisayar tek-
nolojisi şirketidir. Oyun pazarına girmesiyle büyük bir pazar payı elde etmeyi başarmış 
ve Microsoft Games, Microsoft Game Studios, Microsoft Studios deneyimlerini 2001 
yılında Microsoft Xbox, 2002’de Xbox Live, 2005 yılında Xbox 360 ile güçlü bir yer 
edinmiştir. 2013 yılında Xbox One’ı tanıtmıştır. 2017 yılında ise Xbox One X’i pazara 
çıkarmıştır (Microsoft, 2021, June 12). Amerikan pazarı oyun endüstrisinde etkin ol-
maya devam etmiştir, ancak Microsoft Xbox’ı geliştirmeye yüksek bir bütçe ayırana 
kadar Amerikan konsolu oyun endüstrisinde büyük bir yer edinememiştir. 

Konsol, ilk geliştiricileri tarafından Japon rekabetinin bir sonucu olarak üretilmiş-
tir. 2001’de piyasaya sürülen Xbox, satış hedeflerine ulaşamamakla beraber pazar-
dan çıkmamıştır. Xbox’ın piyasaya sürülmesinden kısa bir zaman sonra Microsoft, 
konsol için yeniden tasarlanmış el kumandalarını piyasaya sürmüştür, çünkü birçok 
Japon müşteri, standart olanların rahatça tutulamayacak kadar büyük olduğundan 
şikâyet etmektedir. Başarılı bir ulus ötesi şirket olan Microsoft, ürünlerini birey-
sel pazarlar için uygun şekilde ‘yerelleştirme’ konusunda sorunlar ile karşılaşmıştır 
(Consalvo, 2006, ss. 124-125).

Görsel	3.	Nintendo	Logo
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Nintendo, 1889 yılında Fusajiro Yamauchi, Japonya’nın Kyoto kentinde “Hanafuda” 
oyun kartları üreterek başlayan küçük bir işletmeden bugün çok uluslu bir işletmeye 
dönüşmüştür. Merkezi Japonya olmak üzere ABD, Almanya, Kanada, Fransa, Hol-
landa, İspanya Rusya, Avusturalya, Kore ve Hong Kong gibi ülkelerin olduğu geniş 
bir pazar büyüklüğüne sahiptir (Nintendo, 2021, June 12b).

1980 yılında Nintendo of America Inc. (NOA) tanıtılmıştır ve Game & Watch™ 
ürün serisini satmaya başlamıştır. 1981 yılında madeni parayla çalışan video oyunu 
Donkey Kong™’un geliştirilmesi ile dağıtımına başlanmıştır. 1985 yılında Nintendo 
Entertainment System™ (NES™) Amerika’da piyasaya sürülmüştür. Mario™ ilk 
olarak Super Mario Bros. ™ oyununda tanıtılmıştır ve Mario karakteri uluslararası 
düzeyde büyük bir başarı kazanmıştır. 1986 yılında The Legend of Zelda™, 1989 
yılında ilk taşınabilir el oyun sistemi Game Boy™ pazara çıkarılmıştır. Başlangıçta 
Tetris™ oyunuyla birlikte verilen bu oyun, Kuzey Amerika’da ve Japonya’da başa-
rılı satış hasılatı sağlamıştır. 

1991 yılında Super Nintendo Entertainment System™ (Super NES™) ABD’de, 
1996 yılında Nintendo 64™ sistemi, Super Mario 64™ oyunuyla birlikte 29 Ey-
lül’de ABD’de piyasaya sürülmüştür. 1998 yılına gelindiğinde Nintendo, Game Boy 
Color™’ı tanıtmıştır ve Game Boy için çığır açan bir oyun konsepti olan Pokémon™ 
ve küresel başarı getiren “Catch ‘em All!” mottosu yaratılmıştır. 2001 yılında Game 
Boy™ Advance ABD pazarında ve Nintendo GameCube™ Avrupa pazarında tanı-
tılmıştır. 2004’ de Nintendo DS™ piyasaya sürülmüştür. 2006’da Nintendo, Wii™ 
sistemi ve birçok gelişmiş özelliği Wii’yi dünyanın en çok satan konsol sistemi ha-
line gelmiştir. 2008 yılında Wii, Amerika pazarında başarı getirirken, 2011 yılında 
inovatif çalışmalara devam edilerek kullanıcıların özel 3D gözlükler olmadan 3D 
içeriği görüntülemesine ve oynamasına izin veren Nintendo 3DS™ sistemi piyasaya 
çıkmıştır. 2012 yılında Wii U™, Wii U GamePad, 2015’ de Splatoon™ oyunu ile pa-
zara çıkmıştır. 2017’de Nintendo Switch™, Super Mario Odyssey™ ve The Legend 
of Zelda™: Breath of the Wild gibi hit oyunlarla birlikte; 2019 yılında Nintendo 
Switch Lite sistemi pazarda yerini almıştır (Nintendo, 2021, June 12a).

Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii ve Sony PlayStation 3 dahil olmak üzere yeni ne-
sil oyun konsollarının pazara sürülmesiyle, oyun oyuncu popülasyonu büyümektedir 
ve daha çeşitli hale gelmektedir (Shen, 2009). Grafik 3’de 2006 yılında piyasaya sü-
rülen PlayStation Network (PSN), Sony’nin PlayStation serisi konsollarıyla ilişkili 
bir dijital oyun hizmetidir ve akıllı telefonlarda, tabletlerde ve HD televizyonlarda 
çalışacak şekilde geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Haziran 2021 itibariyle, 
ağ, Mart 2014’teki 50 milyon kullanıcıdan önemli bir artışla yaklaşık 104 milyon 
aylık aktif kullanıcıya ulaşan bir büyümeye sahiptir (Statista, 2021, August 27).
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Grafik	3.	PlayStation	Kullanıcı	Popülasyonu
Kaynak: Statista, 2021

Hem Sony’nin hem de Microsoft’un güçlü yönleri, donanımlarının birincil perfor-
manslarında yatmaktadır. Bu şirketler, çok sayıda üçüncü taraf geliştiriciyi kendine 
çekerek ve süper bilgisayar benzeri bir platform sağlayarak donanım geliştirmedeki 
üstün teknolojik konumlarını güçlendirmektedirler. Ancak donanım odaklı zihniyet-
leri, yalnızca teknoloji meraklılarına odaklanmalarına ve tüm oyuncular için eğlen-
celi deneyimler sağlama felsefesini görmezden gelmelerine neden olmaktadır. Bunu 
yaparak, bu firmalar tarafından süreç boyunca sürekli olarak yenilik yapılmıştır. 
Buna karşılık, yazılım odaklı yaklaşıma sahip bir şirket olarak Nintendo, oyuncula-
rına en üst düzey oyun deneyimini sunmanın inovasyonuna büyük önem vermiştir. 
Tamamlayıcı teknolojiler hakkındaki bilgileri sektördeki uzun geçmişlerinden gelen 
deneyimleriyle desteklenmiştir. Bu yetenekler, uzak teknolojiden ortaya çıkan yeni 
fikirlere açık olarak ve dış bilgiyi dahili yetkinliklerle etkin bir şekilde bütünleşti-
rerek tamamen farklı bir inovasyon yolu izlemelerini sağlamıştır (Subramanian ve 
Ark., 2011, s. 238).



Dijital	Oyun	Ekonomisi

195

Grafik	4.	Nintendo	Dijital	Oyun	Satışları
Kaynak: Statista, 2021

Mart 2021’de sona eren mali yılda Nintendo, dijital oyun satışlarından yaklaşık 
344,1 milyar yen kazanmıştır. Bu, paketlenmiş yazılımın indirilebilir sürümlerinin, 
yalnızca indirilebilen yazılımların, eklenti içeriğinin ve Nintendo Switch Online’ın 
ve benzerlerinin satışını içermektedir. Ölçülen dönemde dijital satışlar, şirketin oyun 
yazılımı satışlarının yüzde 42,8’ini oluşturmaktadır (Statista, 2021, May 26).

7.3.2.	 Sanal	Pazarlar	(Steam,	Origin,	PlayStation	Store,	Google	
Play,	App	Store,	Ubisoft)

Gelişen dijital teknolojiler uluslararası işletmelerin pazar doğasını etkilemeye devam 
etmektedir. Birçok ulus ötesi işletme çevrimiçi satış, tedarik, pazarlama ve sayısız 
hizmet için sanal pazar yerleri kullanmayı tercih etmektedir (Maier ve Ark., 2021; 
Wang ve Ark., 2019; Yoon ve Ark., 2021). Dijital oyun endüstrisi içinde faaliyet 
gösteren uluslararası işletmelerin de aktif olarak yer aldıkları sanal pazarlar hedef 
kullanıcıların kolay ödeme sistemleri, hızlı erişim vb. birçok nedenle rağbet göster-
dikleri bir platform olarak yer almaktadır.
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Steam

2003 yılında dijital bir dağıtım yazılımı olarak tasarlanan Steam, Valve Corporation 
tarafından geliştirilmiş bir hizmet platformudur. Kullanıcılarına online oyunları 
oynarken kaydedebilme, geliştirme aşamasında oyunları tanımalarına imkan ver-
me, oynayarak sürece dahil olma ve böylece dijital oyunların değer zincirindeki 
geri beslenmeden aktif olarak yararlanma amacıyla hareket etmektedir (Steam, 
2021, June 16). 

Tablo	1.	Steam	Politikaları

Ürün (Mal & 
Hizmet) Politikası:

Dijital oyun indirme ve bireysel / çok oyunculu oyun oynama 
imkânı sağlamaktadır.

Dağıtım Politikası:

28 dili desteklemekle birlikte geliştiricilerin oyunlarına PlayS-
tation, Microsoft Xbox ve Nintendo kontrolcü desteği ekleme-
lerine olanak sağlamaktadır. Steam Mobil ve Steam Link uygu-
lamaları aracılığıyla da iOS ya da Android cihazlardan Steam’e 
ulaşma imkânı verilmektedir.

Tutundurma 
Politikası:

Steam kullanıcılarına arkadaş listesi ve grup oluşturabilme, grup-
lara katılabilme, oyunlar / yazılım ve videolar hakkında forum 
tartışmaları oluşturabilme, katılabilme gibi etkileşimlere izin 
vermektedir. Oyunlara davet gönderme, oynanılan oyunu gö-
rüntüleme ve oyunun yayınını yapabilme, oyunların ekran gö-
rüntülerini saklayabilme, topluluk ile paylaşabilme ve Steam 
üzerindeki içerik hakkında rehber / çizim / öge oluşturabilme ve 
paylaşabilme yoluyla WOM (Ağızdan Ağza pazarlama) strateji-
sini oluşturmaktadır.

Fiyat Politikası:
Ücretli ve ücretsiz oyun içeriği sunmaktadır. 35’ten fazla para bi-
rimini desteklemekte ve 100’den fazla ödeme yöntemiyle ödeme 
kolaylığı sağlamaktadır.
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Origin

2011 yılında dijital oyun dağıtım yazılımı ve bireysel/çok oyunculu sosyal iletişim 
sistemi olarak tasarlanan Origin, Electronic Arts işletmesi tarafından geliştirilmiş bir 
platformdur. Origin platformunda indirilebilir içerik olarak oyun sayısının sınırlılığı 
odak noktasının Electronic Arts oyunlarının satışa sunulması olmasından kaynaklı-
dır. Origin platformunda kullanıcılar ücretsiz oyun içerikleri seçenekleri ile tanışa-
bilmektedir (Origin, 2021, June 16).

Tablo	2.	Origin	Politikaları

Ürün (Mal & Hizmet) 
Politikası:

Electronic Arts tarafından geliştirilen oyunların tanıtımını duyur-
makta ve satışını yapmakta ayrıca oyunları kolektif olarak oyna-
ma imkânı sunmaktadır.

Dağıtım Politikası:

19 dil seçeneğiyle birlikte online ve offline olarak hizmet vere-
bilmektedir. Nintendo, PlayStation ve Xbox gibi ağlar üzerinden 
paylaşım-topluluk profilleri arasında entegrasyon yapabilme im-
kânı sağlamaktadır.

Tutundurma 
Politikası:

Origin profilini edinmiş diğer oyuncularla etkileşime izin 
verilmekte, arkadaş olabilme, sohbet edebilme, canlı yayın 
yapabilme WOM (Ağızdan Ağza pazarlama) stratejisini oluş-
turmaktadır.

Fiyat Politikası:

Origin, kullanıcılarına sunduğu ücretli içerikler karşılığın-
da Electronic Arts firmasının oyunlarını çevrimiçi seçme ve 
satın alma kolaylığı sunmaktadır. Origin’den satın alma işle-
mi gerçekleştikten sonra oyunu indirebilme imkanını garanti 
edilmektedir ve bu ücreti ödenmiş oyunlara erişim imkânı ve-
rilmektedir.
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PlayStation Store

2006 yılında Sony tarafından geliştirilen bir yazılım olan Playstation Store Plays-
tation konsolları ve dijital oyunları için oyun dağıtım hizmeti sunmaktadır. 2008 
tarihinde donanım yazılımı güncellenmesi amaçlı yeniden tasarımı piyasaya çıkmış-
tır. Daha sonra içerik ve eklentileri zenginleştirilmeye devam etmiştir. Perakende 
firmalarında satılan oyunlara göre daha avantajlı fiyatlarda satın alma ve kolayca 
indirilebilme imkanı sağlamaktadır (PlayStation, 2021, June 20).

Tablo	3.	PlayStation	Politikaları

Ürün (Mal & Hizmet) 
Politikası:

Kullanıcıların oyundaki ilerlemelerini buluta kaydederek, bu 
oyunun yüklü olduğu herhangi bir konsolda kullanıcıların oyun-
larına kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamaktadır. Kulla-
nıcılar çok oyunculu ve iş birliğine dayalı oyunlar oynayabilir 
veya oyuna sahip olmasa bile arkadaşlarına tek kişilik oyunun 
kontrolünü devredebilmektedir. 

Dağıtım Politikası: Çoklu dil seçenekleri ile PlayStation ürün ve hizmetlerinin yazı-
lımının dağıtımını dünya çapında üstlenmektedir.

Tutundurma 
Politikası:

Sony, potansiyel müşterisi ile sadık müşterisine yönelik iki farklı 
deneyim sunmaktadır. Playstation Plus denen üyelik sistemiy-
le sadık kullanıcılarına ayrıcalıklı bir hizmet sağlamaktadır. 
Playstation potansiyel kullanıcısına bir defaya mahsus 14 gün-
lük ücretsiz erişme imkânı sunarak avantajlarını tanıtmaktadır. 
Paylaşımlı oyun ile kullanıcılar, oyuna sahip olmayan arkadaş-
larını çevrimiçi herhangi biri gruba ekleyebilmekte, gerçek za-
manlı olarak oyunu izleyebilirken, kendisi oynayabilmekte veya 
çok oyunculu maçlarda oyuna katılabilmektedir. Kullanıcılarına 
Twitter ve YouTube’a ekran görüntüleri, video klipler yüklemesi 
ya da canlı yayın yapabilmesi için kolaylık sağlamaktadır. PlayS-
tation’dan canlı yayın sekmesinde tüm dünyadan deneyimlerini 
yayınlayan oyuncuları bulabilme, birçok farklı şekilde sohbet 
edebilme olanağı sunmaktadır.

Fiyat Politikası:

Ücretli ve ücretsiz oyun içeriği sunmaktadır. Sanal para ödeme 
seçeneği, PSN Card sistemi ile ödeme gibi çeşitli uygulamalar 
sağlamaktadır. Sony, oyun konsolları için geliştirilen içerikleri, 
uygulamaları, temaları vb. ürünler için satın alabilme imkânı 
sunmaktadır. Aynı zamanda oyun ve uygulamanın demo sürüm-
lerini potansiyel kullanıcılarına tanıtmaktadır. Ek olarak, demo-
ları da oyun konsoluna indirmeye izin vermektedir.
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Google Play

Bilinen adıyla Andoid Market olan Google Play, Google firması tarafından geliştiri-
lerek 2008 yılında yerini almıştır ve Android tabanlı sistemin içerik marketi olarak 
da tanınmaktadır. Google Play uygulamaları, oyunları, filmleri, kitapları kategorik 
olarak sınıflandırarak Android cihazlarında kullanıcıların hizmetine sunmakta olan 
bir çevrimiçi mağazadır. İçerik olarak çok geniş bir oyun uygulaması yelpazeye sa-
hiptir. Google oyunlar ile kategorileştirdiği içerikleri ücretli ve ücretsiz olarak sun-
maktadır. 2019’da 116 milyardan fazla uygulama ve oyun indirilmiştir (GooglePlay, 
2021, June 20).

Tablo	4.	Google	Play	Politikaları

Ürün (Mal & Hizmet) 
Politikası:

Google Play, geliştiriciler için ürünlerinin kullanıcılara ulaşma-
sına yardımcı olmakta ve yine bireysel kullanıcılara hizmet sağ-
lamaktadır. Geliştiriciler için açık ve yararlı bir küresel platform 
oluşturmak amaçlı hizmet sağlamaktadır.

Dağıtım Politikası:
Google Play 190 ülkede hizmet vermekte ve uygulamalarını da-
ğıtmak için dünyanın her yerinden geliştiricilerle ortaklık yap-
maktadır.

Tutundurma 
Politikası:

Bireysel kullanıcılar ve oyun geliştiricileri, Google Play’in 
müşterileridir. Google Play için uygulama geliştiricileri sadece 
müşteri değil, ortaktır. Küresel dağıtım ağı, oyunları Android 
kullanıcısının hizmetine sunarken, geliştiricilerin de iş kurma-
sını kolaylaştırmaktadır. Google Play araçları, geliştiricilerin 
uygulamalarının kalitesini iyileştirmesine, kullanıcı inceleme-
lerine yanıt vermesine, yeni özellikleri test etmesine, perfor-
mans verilerini izlemesine olanak tanımaktadır. Google Play 
keşif deneyimini sürekli olarak test ve optimize etmektedir. 

Fiyat Politikası:

Ücretli ve ücretsiz oyun içeriği sunmaktadır. Google Play, dünya 
çapında 150’den fazla pazardaki alıcıların Google cüzdan, hedi-
ye kartı, kredi kartları, doğrudan operatör faturalandırma enteg-
rasyonları ve diğer dijital ödeme hizmetleri dahil olmak üzere 
tercih ettikleri ödeme yöntemlerini kullanarak işlem yapmalarını 
desteklemektedir. Bu küresel ödeme sistemi, geliştiricilere bü-
yük fayda sağlamaktadır çünkü kullanıcıları nerede olursa olsun 
uygulamaları ve oyunları için daha hızlı ve daha kolay ödeme 
imkânı bulmaktadır. 
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App Store

2008’de, Apple Store, IOS tabanlı bilgisayar ve mobil cihazlar için tasarlanmış olan 
bir dijital dağıtım yazılım olarak Apple firması tarafından geliştirilmiştir. İçerik ola-
rak uygulamaların, oyunların, müziklerin, filmlerin, kitapların kategorik olarak su-
nulduğu sınırlı ve güvenli bir platform olarak hizmet vermektedir. Apple, App Store 
ekosisteminin 2020 yılında yıllık yüzde 24 artışla 643 milyar dolarlık satış sağladı-
ğını duyurmuştur (AppStore, 2021, June 20). 

Tablo	5.	App	Store	Politikaları

Ürün (Mal & Hizmet) 
Politikası: Bireysel kullanıcılara ve geliştiricilere hizmet vermektedir.

Dağıtım Politikası:
40’tan fazla dilde uyumlu içerikler sunmaktadır. App Store 
uygulama işletmesinin 175 ülke ve bölgedeki müşterilere 
ulaşmasını sağlayan küresel bir dağıtım ağı bulunmaktadır.

Tutundurma 
Politikası:

Girişimci kampları ve uygulama hızlandırıcıları gibi özel 
konulara odaklanarak daha da fazla geliştiricinin uygulamalarına 
yönelik politikaları benimsemektedir. Geliştiricilere eğitim 
hizmeti sağlamaktadır. Her yıl yüzlerce öğrenci geliştiricilere, 
Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) 
burs olanakları sunulmaktadır.

Fiyat Politikası:

Ücretli ve ücretsiz oyun içeriği sunmaktadır. App Store 40 dil 
desteği, yaklaşık 200 yerel ödeme yöntemi ve 45 yerel para birimi 
dahil olmak üzere güvenli, uluslararası işlemleri kolaylaştıran bir 
hizmet sunmaktadır.
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Ubisoft

Massive Entertainment tarafından geliştirilen Ubisoft, 2008’de tanıtılmıştır ve bilgi-
sayar, PlayStation, Microsoft Xbox, Wii, Android, Ios gibi çeşitli sistemlere uyumlu 
içerik sunmaktadır. Kullanıcılarına oyundaki ilerledikleri seviyeye göre ödüller ve 
başarılar kazanmalarını sağlayan bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca, oyunlar için çev-
rimiçi içeriklerinin istatistiksel bilgilerini sunmakta ve kullanıcıların arkadaşları ile 
etkinlik paylaşmasına imkânı sağlamaktadır. Kullanıcılarına, oynadıkları seviyelere 
göre oyun içerisinde ekstra harcama yapabilecekleri müzikler, videolar, özel içerik-
ler gibi oyun dışında satın alınabilir indirilebilir ürünler de sunmaktadır (Ubisoft, 
2021, June 20). 

Tablo	6.	Ubisoft	Politikaları

Ürün (Mal & Hizmet) 
Politikası:

Ubisoft tüm platformlarda Ubisoft oyunları için tasarlanmış 
oyuncu hizmeti sunmaktadır. Kullanıcılar hangi cihazı 
kullanmayı tercih ederlerse etsinler, oynadıkları oyunlardan haz 
almaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için en iyi ortamı 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Dağıtım Politikası: Bilgisayar, mobil uygulama üzerinden veya konsoldan doğrudan 
oyunlara erişim imkânı sunmaktadır.

Tutundurma 
Politikası:

Kullanıcıların oyun ilerleme durumu Ubisoft’a kaydedilmektedir 
ve böylece konsol değiştirme ya da bilgisayara geçme durumunda 
bir kaybı olmadan kullanıcılarına devam etme avantajı 
sunmaktadır. Kullanıcılar oyun istatistiklerine erişim sağlamakta 
ve ilerleme durumunu ve performanslarını güncel şekilde takip 
etmektedirler. Kullanıcılara oyun oturumuna başlamadan önce 
en iyi performansların özetlerini vermekte ve oyun tarzına 
dayalı kişiselleştirilmiş ipuçları sağlamaktadır. Oyunlarla ilgili 
en son haberler, ödüller, yeni sezondan bilgiler özet akışı olarak 
yayınlanmaktadır. Çok oyunculu oturumlar ile grup sohbetleri 
oluşturma hizmeti sağlamaktadır.

Fiyat Politikası:

Ücretli ve ücretsiz oyun içeriği sunmaktadır. Oyunlarda seviyeye 
göre karakter kıyafetleri, ifadeler ve malzemelerini açmak için 
ücretli içerikler sunulmaktadır. Ubisoft, seviye her ilerlediğinde 
ödüller için harcayabilecek Units kazanma olanağı sağlamaktadır. 
Düzenli ve ücretsiz hafta sonları hediyeler sağlarken, ücretsiz 
katılarak yeni oyunları deneyimleme avantajları barındırmaktadır. 
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Dijital oyunların sanal pazarında uygulanan politika farkları uluslararası işletmeler-
den kaynaklıdır. Ücretsiz oyunlarda genel olarak uygulama içi satın almalar ya da 
reklamlar bulunmaktadır. Ücretli oyunlarda ise oyun satışı üzerinden zenginleştiril-
miş içeriklerle birlikte hilesiz oyun oynama gibi kullanıcıların ilgisini çekebilecek 
politikalar benimsenmektedir. Google Play ve App Store gibi sanal pazarların daha 
çok geliştiriciler ile oyun pazarından pay aldığı görülürken, Steam, Origin vb. plat-
formların kendi oyunlarını sundukları görülmektedir .

Bu bağlamda dijital oyun pazarı uluslararası işletmelerin stratejik kararlarına bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Fakat bu değişiklik, dijital firmaların özelliklerine 
göre şekillenmektedir. Dijital bir firma dijital altyapıyı kurmakta ve kullanmaktadır 
(Nambisan, 2017; Van Alstyne ve Ark., 2016). Ancak bazı firmalar diğerlerinden 
daha fazla dijitalleşirken, iş süreçleri arasında dijitalleşme derecesinde farklılıklar 
olabilmektedir. Bu, bir firmanın yalnızca belirli süreçleri dijitalleştirmeyi seçmesi 
kaynaklı gerçekleşmektedir. Dijital bir altyapıya sahip olmak, bir firmanın tanımla-
nabilir bir çevrimiçi varlığı olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, organizas-
yonunun bölümleri ofisler, depolar, robotik alan veya veri merkezleri gibi fiziksel 
yerler, altyapı gerektiren yüksek maliyetler yaratabilmektedir. Dijital çok uluslu iş-
letmelerin ‘mekan-yer’ ilişkisi, uluslararasılaşma süreçleri farklılık gösterebilmekte-
dir (Monaghan ve Ark., 2020, s. 12). 

Ubisoft, EA, gibi firmalar “triple A (yüksek bütçeli)” oyunlara daha odaklıdır ve oyun 
kütüphaneleri içerikleri güçlüdür. Bu nedenle kendi oyun platformlarını kurarak core 
kitlelerine hizmet etmeyi tercih etmektedirler. Aksi takdirde diğer Apple, Google gibi 
dijital dağıtım platformları içinde yer alarak bir yüzde (komisyon) ödemek zorunluluğu 
ile karşılaşırlar. Firmanın oyuncu kitlesi ne kadar büyükse bu tür hamlelere girişmeye 
daha yatkın olmaktadır. Bu nedenle bir sağlayıcı, dijital mağaza veya dijital platform 
kurmak çok ciddi teknolojik altyapı ve sunucu maliyeti, know-how ve kullanıcı veri-
tabanı gibi kaynaklara sahip olmalıdır. Bu bağlamda işletmeler için özel anlaşmalar, iş 
modelleri ve kesintiler dolayısıyla farklı stratejik kararlar gerçekleştirilmektedir. 

Dijital oyun sektöründeki işletmelerin pazardaki başarısı uluslararasılaşma süreçle-
rine göre şekillenmektedir. 

7.4.	Dijital	Oyun	Pazarının	Uluslararasılaşma	Süreci	ve	İhracat	
Potansiyeli

Uluslararası pazarlar, ulusal pazarlardan daha büyük bir risk baskısı ile karakterize 
edilmektedir. Bu risk ortamı değişken ekonomik, politik, teknolojik, sosyo-kültürel 
koşulların etkisinde hem tüketicilerin yüksek kalite ve düşük fiyatlar talep ettiği talep 
tarafında (niteliksel olarak) hem de firmaların uluslararası rakiplerle birlikte yerel ra-
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kiplerle karşı karşıya kaldığı arz tarafında (nicel olarak) yansıtılmaktadır. Bu şekilde, 
çabalarının bir kısmını yurtdışı pazarlara adayan firmalar, risklerle yüzleşebilmek ve 
uluslararası pazarlarda hayatta kalabilmek için rekabet avantajı arayışlarını yoğunlaş-
tırmışlardır (Hitt ve Ark., 1997). Bu bağlamda, teknolojinin ihracatı üzerine çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır (Marjit ve Ark., 2017; Rodríguez ve Ark., 2005; Sandu ve Ark., 
2014; Yang ve Ark., 2004) ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu bu inovatif alanın 
uluslararasılaşma süreci literatürde çeşitli teoriler tarafından açıklanmıştır.

7.4.1.	 Uluslararasılaşma	Teorileri

Uluslararasılaşma; işletmelerin ve organizasyonların dış pazarlarda, sınır ötesi pi-
yasalarda faaliyet gösterme sürecidir. Uluslararasılaşma sürecini etkileyen öğrenme 
teorileri olarak da adlandırılan bu teoriler; eklektik teori, uppsala modeli, küresel 
doğan işletme modeli, şebeke ağı modelidir.

7.4.1.1.	Eklektik	Teorisi

Eklektik paradigma basit ama derin bir yapıdır. Çok uluslu işletmeler (ÇUİ) tarafın-
dan üstlenilen yabancı üretimin kapsamı, coğrafyası ve endüstriyel bileşiminin, üç 
alt paradigmanın bileşenlerini oluşturan birbirine bağlı üç dizi değişkenin etkileşimi 
tarafından belirlendiğini savunmaktadır (Dunning, 2000, ss. 163-164). 

Birincisi, yatırım yapan işletmelerin mülkiyetine özgü olan doğrudan yabancı yatı-
rıma girmek (veya mevcut yabancı yatırımlarını artırmak) isteyen işletmelerin reka-
bet avantajları, yani mülkiyete özgü avantajlardır. Bu alt paradigma, ceteris paribus, 
yatırım yapan firmaların diğer firmalara göre rekabet avantajlarını kıyaslamaktadır 
ve özellikle yatırımlarını yapmak istedikleri ülkede ikamet edenlerin dış üretimlerini 
daha fazla yapma veya artırma olasılıkları daha yüksektir. 

İkincisi, ÇUİ’lerin katma değer faaliyetlerini üstlenmek için alternatif ülke veya bölge-
lerin konumsal çekicilikleridir. Bu alt paradigma, firmaların kendi rekabet avantajları 
ile birlikte kullanmaları gereken kaynakları, yerel bir lokasyondan ziyade yabancı bir 
lokasyonda bulunmayı ne kadar çok tercih ederse, firmaya avantaj sağlayacaktır. 

OLI (Ownership-Location-Internalization) tripodunun üçüncü alt paradigması, fark-
lı ülke veya bölgelerin konumsal çekicilikleri göz önüne alındığında, firmaların 
temel yetkinliklerinin yaratılmasını ve kullanılmasını organize edebilecekleri alter-
natif yolları değerlendirmek için bir çerçeve sunmasıdır. Bu tür yöntemler, açık pa-
zarda mal ve hizmet alıp satmaktan, çeşitli firmalar arası özsermaye dışı anlaşmalar 
yoluyla, ara ürün pazarlarının entegrasyonuna ve bir yabancı şirketin doğrudan satın 
alınmasına kadar uzanmaktadır. 
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7.4.1.2.	Uppsala	Teorisi

Bu teoriye göre dış pazara giriş aşamalardan oluşmaktadır. Buna göre dış pazara gi-
rerken, öncelikle bilgi ve tecrübeye sahip olunması gerekmektedir. Bu modele göre 
işletmeler, uluslararasılaşmaya doğru yönelimde bulunurken ilk olarak yakın çevre-
leri ile ticaret yapmaya başlarlar. Ardından bu yakın çevresi ile gerçekleşen ihracat 
durumu başarılı gerçekleşmiş ise uzak pazarlara yönelerek karşılıklı ticaret yapmaya 
girişirler. Bu yüzden Uppsala modelinde aşamalı durum söz konusu olmaktadır. Mo-
del işletmelerin, öğrenme sürecinin bir sonucu olarak uluslararası katılım sürecine 
geçtiğini savunmaktadır (Wach, 2021, s. 8). 

Uppsala modeli, dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, düzenli ihracat faa-
liyeti yoktur. Firma kaynaklarının ihracat faaliyetleri için gerekli bilgiyi elde et-
mede yeterli olmadığı anlamına gelmektedir. İkinci aşamada bağımsız temsilciler 
(acenteler) ile ihracat yapılmaktadır. Firmanın dış satış pazarları hakkında düzenli 
bilgi edinmesini sağlamaktadır. Üçüncü aşamada sınır ötesi satışı için yabancı satış 
iştirakleri oluşturulmaktadır. Firmanın piyasadan bilgi almasını sağlayan kontrollü 
bir bilgi kanalı sağlamaktadır. Son aşamada hedef sınır ötesi ülkede üretim yapıl-
masıdır. Firma için dördüncü aşama daha fazla kaynak katılımı anlamına gelmek-
tedir (Wach, 2021, s. 8).

7.4.1.3.	Küresel	Doğan	İşletme	Modeli

Küresel doğan işletme modelinde geleneksel aşamaların yaşanmadığı, belirli bir 
olgunluğa erişmeksizin de uluslararasılaşıldığı ve dünyanın tamamında işletmenin 
operasyonel faaliyette bulunabileceğinin yaklaşımı benimsenmektedir. Küresel do-
ğan işletme modeline göre, bir işletme kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir 
süre sonra dış pazarlarda faaliyette bulunmaktadır ve geleneksel uluslararasılaşma 
sürecinde olduğu gibi aşama aşama uluslararasılaşma durumu gerçekleşmemektedir. 
Bu modelde işletmelerin belli bir aşamaya gelmeden de dış pazarlarda faaliyette bu-
lunabileceği ve kurulur kurulmaz uluslararasılaşabileceği ileri sürülmektedir. Paza-
rın küreselleşmesi ile teknolojik bilgiye erişimin kolaylaşması, inovatif gelişmeler, 
üretim teknolojisindeki ilerlemeler küresel ağ bağlantılarının büyüyen önemi ve niş 
pazarların rolü küresel doğan işletme modelinin ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır 
(Kalyoncuoğlu ve Ark., 2010, ss. 4-11). 

Öğrenmeye açıklık, küresel doğan işletmenin yenilikçiliği için çok önemlidir ve ba-
şarılı bir şekilde uluslararasılaşmasında genellikle kritik bir rol oynamaktadır. Bu 
modelde işletmelerin başarılı bir uluslararasılaşma için kilit stratejilerden biri olarak 
yenilikçi ürünler (mal & hizmet) yaratmaları önemlidir. Yenilikçilik, uluslararası fır-
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satları belirlemek için yenilikçi yollara bakarak ve tamamlayıcı kaynaklara erişim 
kazanarak ve bu fırsatların daha da geliştirilmesi için bu kaynaklardan yararlanma-
ları durumudur (Romanello ve Ark., 2021, s. 6).

7.4.1.4.	Şebeke	(Network)	Teorisi

Şebeke ağ modeline göre, işletmelerin uluslararasılaşma süreci içinde bulunduğu 
çevreye bağlı olmaktadır. Uluslararasılaşma sürecinde ise içinde bulundukları işlet-
melerle, biçimlendirme, şekillendirme, değerli kaynaklara kolay erişme ve çeşitli 
piyasalara ulaşma olanağını kolayca sağlamıştır. Network modeli geniş bir kapsam-
dan; müşteriler, tedarikçiler, pazarlamacılar, üreticiler, birlikler ve birçok kanaldan 
oluşmaktadır. Şebeke modeli de uzun zaman alıcı bir süreç gerektirmektedir. Bu 
süreç, öncelikli olarak diğer işletme ve ülkelerle gerekli bağlantıların kurulması ve 
bunun üzerinde titizlikle durulması, ardından kurulan bağların devamlılığının sağla-
narak çeşitli ülkelerle bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Şebeke (network) 
modeli ile risk paylaşımı; yeni pazarlara ve teknolojilere erişim elde etmek; ürün-
leri pazara hızlandırmak; tamamlayıcı becerileri birleştirmek; tam veya şarta bağlı 
sözleşmelerin mümkün olmadığı durumlarda mülkiyet haklarının korunması ve dış 
bilgiye erişim elde etmek için kilit bir araç olarak hareket etmek gibi avantajları 
sağlamaktadır (Corsaro ve Ark., 2012, s. 56). Yaşanan gelişmelere esnek bir şekilde 
karşılık vererek süreçler gerçekleştirilmektedir. 

7.4.2.	 İhracat	Potansiyeli

Uluslararasılaşma süreci literatürde temel teoriler üzerinden tartışılmış olsa da yeni-
lik çerçevesinde internetin süreci hızlandırdığı görüşü yaygınlaşmaktadır (Autio ve 
Ark., 2021; Luo ve Ark., 2005; Schu ve Ark., 2016). Uluslararası fuarları ve kişisel 
etkileşim yoluyla geleneksel zaman alıcı ve maliyet etkin olmayan geleneksel ihracat 
yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında, internet tabanlı ihracat, müşteri arama, küresel 
kalma ve anında bilgi aktarımı açısından daha düşük işlem maliyetleri sağladığı vur-
gulanmaktadır (Coupey, 2001; Schu et al., 2016; Wise ve Ark., 2000). İhracatçılar 
teknoloji ticareti dışında dış risklere karşı oldukça savunmasızken, dijital üretimleri 
noktasında ihracatçıların uluslararasılaşma sürecini hızlandırdığı gibi karşılaşacağı 
birçok riski de azalttığı görülmektedir (Stallkamp ve Ark., 2021). Bu bağlamda diji-
tal oyunların da ihracat potansiyeli yüksek, hızlı ve risksiz bir sürece sahiptir.

Dijital oyunların uluslararasılaşma süreci, oyun endüstrisinin oluşumuna ve geli-
şimine katkıda bulunan ÇUİ’lerin politikalarından ve oyunlardaki format, stil ve 
içeriğin karmaşık karışımından etkilenmektedir. Square Enix menşei Japon işletme-
si, kültürler arası alanda başarı yaratmış ve Square Enix’in yan kuruluşları Square 
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Enix the USA ve Square Enix Europe gibi iş uygulamalarını oluşturmuştur. Square 
Enix’in Japon pazarı için ürettiği oyunlar ile yurtdışında başarılı bir şekilde satan 
oyunlar arasında ayrımlar bulunmaktadır. Küresel tüketime yönelik bu ürünlerin, 
uluslararasılaşma sürecinde çok yabancı olmamasını sağlamak için dikkatli bir şe-
kilde yerelleştirildiği görülmüştür. 

Önemli bir şekilde, video oyunlardaki ‘yerelleştirme’ süreci, kültür, etnik köken, dil 
gibi değişkenler için modifikasyonlar yaparak ürünlerin farklı yerelliklere başarı-
lı küresel transferi anlamına gelen Japon iş terimi ‘kü-yerelleşme’ ile bağlantılıdır 
(Robertson, 1995). Robertson, küreselleşme terimini, yerelin küreselden farklı ola-
rak görülmemesi gerektiğini, bunun yerine her ikisinin de karşılıklı olarak kurucu 
olduğunu savunmaktadır. Square Enix gibi şirketlerin başarısı, küreselleşmenin na-
sıl sektöre özel hale getirildiğini ve dikkatli kullanıldığında nasıl karlı olabileceği-
ni göstermektedir. Batılı olmayan bir şirketin bu başarısı, dijital oyun endüstrisinin 
melezleşmesinin bir kanıtıdır (Consalvo, 2006, ss. 120-121). İhracat potansiyelinin 
sürdürülebilir başarısı firma yapısı ister ÇUİ ister girişimci-kuluçka/startup seviye-
sinde olsun kü-yerelleşme stratejisi ile doğrudan ilişkilidir. Dijital oyun firmalarının 
küresel doğması ya da aşamalı şekilde büyüyen bir performansa sahip olması güçlü 
kalkınma bağlantıları sağlamaları ile değişim göstermektedir.

7.5.	Türkiye’de	Dijital	Oyun	Ekonomisi

Dijital oyun ekonomisinin Türkiye’deki seyri parlak görünmekte ve mevcut eğilimler 
önemli gelişmeleri içinde barındırmaktadır. Video Games Around the World (2015) 
kitabında, Türkiye bölümü incelendiğinde; dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından 
biri olduğu ve bu nedenle hemen hemen tüm oyun donanımı üreticilerinin ve büyük 
oyun geliştirme şirketlerinin Türkiye’ye özel önem verdiğine yer verilmiştir. Tuker, 
Yılmaz ve Çagıltay, (2015) çalışmasında yerli oyun pazarının dünü, bugünü ve ge-
leceğini değerlendirmiştir. 1980’ler başlangıç olarak birinci seviye, 1990’lar amatör 
olarak ikinci seviye, 2000’ler profesyonel olarak üçüncü seviye şeklinde sınıflandı-
rılmıştır: 

  1980’lerin ortalarına kadar, Türk nüfusunun büyük bir oranı kişisel bilgisayar, oyun 
konsolu sistemlerini karşılayamaması nedeniyle bilgisayar bilimi, elektronik araş-
tırmacıları temel çalışmaları dışında hiçbir oyun geliştirme faaliyeti gerçekleşme-
miştir. Bazı programcılar, 1980’den önce tic-tac-toe gibi basit oyunlar geliştirmiş-
lerdir. 1980’lerin başında, ünlü elektronik dergisi Elektor, PONG benzeri bir oyun 
için donanım tabanlı bir devre şeması sunmasıyla bazı küçük şirketler yerel olarak 
üretilen PONG-clone konsolları satmaya çalışmıştır. Bu dönemdeki ilk ticari geliş-
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tirme girişimlerinden biri, ünlü bir Türk masalı kahramanı hakkında bir oyun olan 
Keloğlan’dır. Oyun 1989’da Byte Computer Company’den piyasaya sürülmüştür. 
Keloğlan ticari bir başarı değildir ve sadece birkaç kişi oynamıştır (Tuker ve Ark., 
2015, ss. 565-566). 

1990’lar: yerli oyun pazarında Çarkıfelek, Para ve Güç ve Pis Yedili (1992) gibi 
oyunlar geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişini konu alan Hançer 
(The Dagger) 1992’de piyasaya sürülmüştür ve iki yıl içinde 2.200’den fazla orijinal 
kopya satmıştır. Fiyat 15 USD iken, bir setin geliştirme maliyeti 7 USD’dir. Umut 
Tarlaları (Fields of Hope, 1993), İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları (Legends of 
Istanbul: Tulip Warriors, 1994) ve Muhtar (the term for an official village headman, 
1995) gibi oyunlar piyasaya sürülmüştür. Fields of Hope, Siliconworx’un bir çiftlik 
yönetimi simülasyonu olan ilk ticari oyunu; perakende paketleme, kullanım kıla-
vuzu, orijinal müzik notası ve kopya koruması gibi profesyonel bir oyunun hemen 
hemen tüm özelliklerine sahiptir. 1.000 adet satılmıştır ve toplam gelir, birtakım ma-
liyetlerini kurtarmak için zar zor yeterli olabilmiştir. Siliconworx, ikinci olarak Le-
gends of Istanbul: Tulip Warriors’ı 1994 yılında piyasaya sürmüştür ve 2.000’den az 
kopya satılmıştır. 1996’da Cartoon Studios, Dedektif Fırtına’yı (Detective Storm) ve 
Gerceğin Ötesinde’yi (Beyond the Truth, 1998) yayınlamıştır. Piri the Explorer Ship 
(1997), bir eğitici eğlence oyunu Türkiye, ABD ve bazı Asya ülkelerinde piyasaya 
sürülmüştür (Tuker ve Ark., 2015, ss. 566-570). 

2000 yılında Dinç Interactive (daha sonra Sobee Studios), Türk kahramanlarını içe-
ren bir dövüş oyunları karışımı olan Dual Blades (2002) geliştirerek, ABD ve Ja-
ponya’da yayınlanmıştır. Bir sonraki ürün gerçek zamanlı, çok oyunculu yönetim 
simülasyonu olan Football Manager (2003) ve bilardo dünya şampiyonu Semih Say-
gıner’ın desteğiyle geliştirilen çevrimiçi rekabetçi 3 boyutlu bilardo oyunu Semih 
Saygıner ile Magic Bilardo (2004)’dur. Bu oyundan sonra Sobee, 2006 yılında pi-
yasaya çıkan İstanbul Kıyamet Vakti (IKV, İstanbul Apocalypse Time) üzerinde ça-
lışmıştır. Bu oyun 700.000’den fazla kayıtlı oyuncu ile gelişme göstermiştir. Mount 
& Blade serisi 1 milyonu aşan satışıyla uluslararası pazarda yerini almıştır. Oyunun 
en göze çarpan özelliği, olağanüstü dövüş sahneleri yaratan yapay zekâ algoritma-
sıdır. İlk Mount & Blade oyunu 2008’in dördüncü çeyreğinde ABD ve Avrupa’da 
piyasaya sürülmüştür; devam oyunu olan Mount & Blade: Warband, 2010’da ve 
bir genişleme paketi olan Mount & Blade: With Fire and Sword, 2011’de piyasa-
ya sürülmüştür (Tuker ve Ark., 2015, ss. 570-573). 2008’de I Can Football oyunu, 
2011’de I Can Football 2 ve SüperCan oyunları Sobee tarafından piyasaya çıkarıl-
mıştır. 2014’te Monochroma oyunu Nowherestudios tarafından; 2015’te Zula oyunu 
MadByte Games tarafından üretilmiştir. 2017 yılında ise Roots of Insanity oyunu 
Crania Games tarafından; Conarium oyunu Zoetrope Interactive tarafından, Alche-
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mist’s Castle (Simyacı’nın Kalesi) oyunu Kabuk Games tarafından ve TARTARUS 
oyunu Abyss Gameworks firması tarafından geliştirilmiştir. 2018 yılında Remnants 
of Naezith oyunu geliştirilmiş ve Türkiye’de dijital oyun pazarı profesyonel seviye-
ye yükselmiştir (BTK, 2020, ss. 19-21).

Yerli oyun pazarının günümüz potansiyeli değerlendirildiğinde 2020 yılı açısından 
Türkiye’de birçok yenilik beraberinde gelmiştir. Öncelikle Rollic Games ve Peak 
Games, ABD merkezli Zynga’ya sırasıyla 168 milyon dolara ve 1.8 milyar dolara 
satılmıştır (GamingInTurkey, 2020, s. 32). Startuplar oyun pazarında ise, Türkiye’de 
çeyrekler bazında incelendiğinde; 2020 yılının ilk çeyreğinde oyun sektöründe 19 
milyon dolarlık yatırım yapılırken, bu rakam ikinci çeyrekte 28.3 milyon dolara ve 
üçüncü çeyrekte ise 45.8 milyon dolara yükselmiştir. Oyun sektöründe hisse senet-
leri alım-satım işlemleri ise, 2020 yılında 2 milyar dolarlık işlem hacmi ile en fazla 
yatırım alan sektör olmuştur (GamingInTurkey, 2020, s. 33).

Turkish Startup Investments Review Q3 2021 Raporu’unda ise, Türkiye’nin giri-
şim ekosisteminde en çok işlemin gerçekleştiği alan oyun olmuştur (KPMG, 2021,  
ss. 19-22).

Tablo	7.	Oyun	Startupları

Agave Games 100,000 $ Hero Concept 100,000 $

Apphic Games 167,500 $ Ruby Games 10,000,000 $

Arvis Games 507,000 $ Tiramisu 100,000 $

Fernvaille 111,172 $ Tunga Soft 34,550 $

Gulliver’s Games 750,000 $ Udo Games 420,000 $

Türkiye’de dijital oyun gelişimi 1980’lerden bu yana önemli ölçüde artmasına rağ-
men, Türkiye ekonomisi, sosyo-kültürel yapısı, genç nüfus gücü gibi koşullara ba-
kıldığında daha büyük gelişmelere açık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ha-
lihazırda yerli oyun pazarı küçük, orta ve büyük ölçekli oyun geliştirme firmaları ve 
oyun yerelleştirme firmalarından oluşmaktadır. 

Türkiye dijital oyun pazarında tek yol oyun geliştirmek değildir. Türkiye’de yerel-
leştirme ve yayıncılıkta öncü olarak da uluslararasılaşan firmalar yer almaktadır. 
Ek olarak yabancı yatırım çekme noktasında dijital oyun üreticisi firmalar, mevcut 
potansiyelini ve geleceğini desteklemektedir. Bu tür gelişmeler, Türkiye’deki dijital 
oyun firmalarının uluslararasılaşarak dış pazarlarda pazar paylarının artmasını, de-
ğer zincirinin büyümesini de hızlandırmaktadır. 
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7.6.	Sonuç	ve	Öneriler

İnovatif değerin ticari değere dönüşümünde dijital oyunlar ortaya koyduğu ekono-
mik büyüklük ve gelecek vadeden bir sektör olarak önemli bir konumdadır ve bu bö-
lümde dijital oyunlar ekonomisi stratejik etkileşim alanı olan uluslararası ticaret ve 
işletmecilik bağlamına odaklanılarak açıklanmıştır. Dijital oyunların pazar büyüklü-
ğü ile ihracat potansiyeli açısından önemi vurgulanmıştır.  Bu kapsamda dijital oyun 
pazarının kısaca gelişimi üzerinden bir perspektif sunularak dijital oyunların değer 
zinciri ve değer zinciri ağları açıklanmıştır. Küresel ticarette oyun pazarının büyük-
lüğü uluslararası teknoloji işletmeleri (Sony, Xbox, Nintendo vb) ve sanal pazarlar 
(Steam, Origin, Ubisoft) üzerinden incelenmiştir. Oyun pazarının uluslararasılaşma 
süreci uluslararasılaşma teorilerine değinilerek aktarılmış ve dijital oyunların ihracat 
potansiyeli okuyucunun dikkatine sunulmuştur.  

Sonuç olarak, dijital oyunların pazar büyüklüğünü anlamak için bu uluslararası iş-
letmelerin iş modellerine ve yaptıkları özel anlaşmalara, aldıkları stratejik kararlara 
odaklanmak gerekmektedir. Platformlar incelendiğinde işletmenin bir oyunun ya-
pımcısı veya dağıtımcısıyla anlaşarak belli bir dönemi kapsayacak şekilde ücretsiz-
lik anlaşması gerçekleştirdiğini, bunu da temel rakibi olan platformu yakalamak ve 
onunla rekabet edebilmek için uyguladığı düşünülmektedir. Bu sayede hem müş-
teri veritabanını artırma hem de medya görünürlüğü elde ederek gündemde kalma 
avantajı elde etmektedir. Sanal pazarların yapısı çok değişken ve dinamik olmakla 
birlikte rekabetçi süreçleri için ücretsiz oyun sunmanın yanı sıra geliştiricilerden 
komisyon alma uygulamaları da farklılaşmaktadır. 

Yeni çıkan bir oyunun Steam’de farklı bir ücret ile, Playstation store da ise başka 
bir ücret ile satışa sunulduğu görülmektedir. Fiyat politikalarında da “yerel fiyat-
landırma” uygulaması kü-yerelleşme kavramının benimsendiğini göstermektedir. 
Faaliyette bulunulan pazarların sosyo-kültürel düzeyinden ekonomik koşullarına 
göre yapımcı/dağıtımcı/platform iş birliği ile özel fiyatlar belirlenmektedir. Örneğin 
normal “tripleA (yüksek bütçeli)” bir oyun genelde 60-70 dolar/euro bandındayken 
kur farkından dolayı yüksek ücretler söz konusu olabilmektedir. 

Oyun pazarı büyüdükçe, oyun yapımcıları ürünlerini yüksek düzeyde uyarlamaya 
odaklanacaklardır (Consalvo, 2006, s. 133).  Oyun içi satın almalar ise (silah kılıfı, 
kıyafet, saç stili vs. gibi görünüm bazlı iyileştirmeler) oyun dünyasında ve AB içinde 
de çok tartışılan şekilde “loot box (rastgele ganimet)” mantığını üzerinde yoğunlaş-
maktadır. Sosyo-kültürel çevreye göre değişkenlik göstermekle birlikte bağımlılık 
yapıcı şekilde sürpriz kutu açılışları gibi oyun içi tasarımların etkisine odaklanıl-
maktadır. Bunun yasallığı birçok ülkede tartışılmakta çeşitli yasal yaptırımlar ve yaş 
sınırı uygulanmaktadır. 
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Tüm bu değişkenliklerin faaliyet gösterilen pazarlarda araştırılması ve dikkate 
alınması gerekliliği uluslararası ticaret ve işletmecilik alanın çalışmalarına yön 
vermektedir. Bu bağlamda yüksek vasıflı işgücü (yazılım, uluslararası ticaret) ge-
rektiren dijital oyunların merak, beceri, yetenek üzerine yüksek eğitim (dil, giri-
şimcilik ruhu, yönetim kabiliyeti) vb. birçok birikimsel kaynağın bir araya gel-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknokent, startup ekosistemlerinden başlayarak 
uluslararasılaşmaya devam eden işletmelerin iş birliğine önem vermesi, bu endüst-
rinin emek sahnesinde birtakım zorlukları hafifletmesinde önemli bir adım olarak 
görülmektedir. 

Dijital oyun ekonomisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yüksek gelir getirici, 
inovatif bir endüstri alanı olarak ilgi çekmektedir. Yeni pazar imkanları sunarken fir-
maların dünya toplumları için değer yaratma, refah artırma, eğitim-üretim-sanat-bil-
gi gibi birçok alanda yaratıcı yetenekleri kullanarak gelişim sağlama gibi güçlü be-
cerilerle teknolojik ilerleme inşa etmesine temel sağlamaktadır. Bu kapsamda, hem 
bu alanda çalışan veya çalışmayı düşünen ulusal ve uluslararası işletmelerin hem de 
politika belirleyicilerin dikkate almaları gereken yol gösterici birtakım önerilerden 
bahsedilebilir. 

1- Uluslararası ticaret perspektifinden dijital oyunlar ekosisteminin potansi-
yeli dinamik bir büyümeye sahiptir. İnovatif ürün üretim alanında önemli 
bir yerinin olması iş birliği ağının oluşturulması ve kümelenmenin yaratıl-
ması ile Türk ticaret politikalarına entegre olmasına olanak sağlayacaktır.

2- Üniversite-sanayi iş birliğinin temsili teknokentlerde bulunan, faaliyet 
konusu ‘dijital oyun geliştirmek olan’ firmaların söz konusu pazar için 
uluslararasılaşma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları farkındalık ya-
ratacaktır.

3- Dijital oyun üreticisi firmalar uluslararası pazarları yakından tanımalıdır 
ve stratejilerini hedef pazara göre uyarlamalıdır. Örneğin; ‘yerel fiyatlan-
dırma’ noktasında Rusya, Türkiye gibi ülkelerde ülkelerin ekonomik ko-
şullarına göre yapımcı/dağıtımcı/platform iş birliği ile özel fiyatlar belirle-
nebilmektedir. Firmaların küreselleşmede bu tarz yerelleştirmelere olumlu 
yaklaşması kü-yerelleşme yaklaşımını benimsemesi önerilmektedir. 

4- Dijital oyun firmaları sürdürülebilir başarı için faaliyet gösterdikleri pa-
zarda ilgi gören oyunları, en çok ziyaret edilen platformları, kullanıcı 
deneyimlerini takip etmelidir. Ürün yaşam seyri izlenerek yeni stratejiler 
belirlemelidir.

5- Dijital oyun ekonomisinde rekabet başarısı sağlamak için sektör yapısını 
anlamak gerekmektedir. Karlılığı belirlemede Porter’in beş kuvvet faktö-
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ründen yararlanılmalıdır. Buna göre rekabet sadece mevcut rakiplerle ger-
çekleşmez, mevcut rakipler arasındaki çekişmeye ek olarak, yeni girişimci 
tehdidi, tedarikçinin pazarlık gücü, alıcının pazarlık gücü ve ikame ürün 
(mal&hizmet) tehdidi gibi faktörler bulunmaktadır.

6- Dijital oyunların tutundurma faaliyetlerinde “free to play” oyunlar için 
ya reklam gösterimi, ya kozmetik ek içerikler, ya özel etkinlikler (mesela 
Fortnite oyun içinde özel konserler, sinema fragmanları gösteriyor, spon-
sorluk anlaşmaları yapıyor vs) ya da veri madenciliği gibi yöntemlerle 
oyundan kâr elde etmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin; Epic’in oyu-
nu olan Fortnite ve Geshin Impact, Apex Legends, Dota 2, Call of Duty 
Warzone gibi oyunlar. Bu bağlamda dijital oyun üreticileri tutundurma 
stratejilerinde değer zincirinden değer ağlarına genişleyen bir çerçevede 
yer almalıdır.

7- Dijital oyun pazarının büyüklüğü ve ihracat potansiyeli dinamik bir büyü-
meye sahip olduğundan uluslararası pazarda dijital oyunların fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının korunması önemlidir.

8- Politika yapıcıların firma rekabetini etkileyen önemli kararları bulunmak-
tadır. Patent giriş engelleri yükseldiğinde kâr potansiyeli değişim göster-
mektedir. 

9- Başarısız firmaların sektörden çıkması durumunu düzenleyerek yeniden 
örgütlenmesine olanak sağlayan politikalar geliştirilmelidir.

10- Yaratıcı, inovatif bir ürün olan dijital oyunların istihdam alanı sağlaması 
noktasında değer ekosistemi oluşturulması ve farklı disiplinlerin entegre 
çalışması (yazılım, uluslararası ticaret, hukuk gibi) en önemli katkıları ve-
recektir.
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Bu bölümde, dijital oyun ve reklam dünyasına ilişkin tanımlar ve uygulama alan-
ları incelenmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak dijital oyun reklamcılığına dair açıkla-
ma ve tanımlara yer verilerek, reklamın dijital oyunlardaki kullanımı (dijital oyun 
türleri, oyun ve reklamların yer aldığı ortamlar ile bu kullanımların marka bağıntı-
sı) hakkında açıklanmalarda bulunulmuştur. Sonra, her geçen gün daha çok ilgi 
gören e-spor kavramı ve reklam ilişkisi sorgulanmıştır ve ardından bahsi geçen 
konuların daha iyi anlaşılabilmesi için dijital oyun reklamcılığına dair örneklere 
yer verilmiştir. Daha sonra, bu ekosistemin gelişiminin ve değişiminin anlaşılabil-
mesi için dijital oyun reklamcılığının geleceği hakkında görüşlere değinilmiştir. 
Ardından ise, söz konusu reklamların kullanıcılar üzerindeki etkileri değerlendi-
rilmiştir. Son bölümde, tüm bu bilgiler ışığında ulaşılan sonuçlara ve konunun 
tarafı olan reklam vericiler, politika belirleyiciler ile kullanıcılar (çocuklar, gençler, 
yetişkinler), eğitimciler ve ebeveynlere yönelik önerilere yer verilmiştir. 

8.1.	Giriş

Oyun dünyanın her yerinde ve her kültürde var olan, çocuğun bulunduğu her alanda 
hüküm süren evrensel bir dildir ve toplum açısından her zaman önemli olan bir ey-
lemdir. Ancak insan yaşamlarının dijitalize olması ile geleneksel oyun kültürü de ye-
rini dijital oyun kültürüne bırakmaya başlamıştır. Öyle ki; dijitalleşme ile zaman ve 
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mekândan bağımsızlaşan oyun, yaş faktöründen de bağımsızlaşarak, her yaştan ilgi 
gören bir endüstriye ve milyonlarca insana ulaşan bir kitle iletişim aracına dönüş-
müştür. Dolayısıyla dijital oyunlar bu özelliği ile aynı zamanda sosyal bir olgu ola-
rak ta görülmektedir (Terlutter & Capella, 2013, s. 95). Bu nedenle dijital oyunlarda 
kullanılmaya başlayan reklam sürekli olarak gelişerek, oyun oynayan milyonlarca 
insan ile iletişim kurmanın önemli bir yolu haline gelmiştir.

Küreselleşen ekonominin en önemli aktörlerinden biri haline gelen reklam sektörü, 
teknolojinin iletişim alanında gelişmesi ile yeni boyutlar kazanmaktadır. Gündelik 
yaşam döngüsünde gitgide daha çok dikkat çekmeye çalışan reklam uygulamala-
rı, tüketicileri yakından etkilemektedir. Teknolojik değişimlerle yenilenen reklam 
hem reklamverenlerin hem de araştırmacıların ilgisini dijital ortamlara ve reklam-
lara çekmektedir. Bu bağlamda son yıllarda reklamcılık sektörünün dijital ortama 
taşınmasıyla ortaya çıkan reklam iletişimindeki yeni alanlardan biri de dijital oyun 
reklamcılığıdır. 

Dijital oyun reklamcılığı, çeşitli şekillerde ve farklı platformlarda oynanan, dijital 
oyunlara reklam verme üzerine konumlanmış bir kavram olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak ilerleyen dijital oyun reklamcılığı; çev-
resel oyun reklamları, oyun içi reklamcılık, reklam oyunu ve sosyal medya oyun 
reklamları şeklinde farklı türlere ayrılmaktadır. Dijital oyun türleri ise platformlara 
göre; konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve mobil oyunlar olarak ayrılmaktadır. 
Dijital oyunlara reklam verme biçimleri bu ayrımlar temelinde şekillenmektedir. Ge-
leneksel reklam verme biçimlerinin aksine, dijital oyunlardaki reklam mesajı daha 
ikna edici ve ilgi çekici olabilmektedir. Oyunun içine yerleştirilmiş reklamlar veya 
doğrudan marka için tasarlanmış oyunlar çeşitli platformlarda tüketicinin karşına 
çıkmaktadır. Oyunun motivasyonunda ki kişiler için, eğlence ile reklam arasındaki 
sınır bulanıklaştığından, bu durum bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Özel-
likle çocuk ve genç kullanıcıların, reklamın amacını kavrayacak yaşta olmaması ne-
deniyle, gereksiz tüketime yönlenmesi ve kişisel verileri sorgulamadan her şekilde 
paylaşabilme ihtimalleri bu risklerin başlıcalarındandır.

Dijital oyun reklamcılığı alanında yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Dijital 
oyunların bazı ilk örneklerine 1960’larda ve 1970’lerde rastlamakla (Conde-Pum-
pido, 2021, s. 58) birlikte, Ilya Vedrashko’ya (2006) göre, dijital oyunların reklam 
amacıyla kullanımının kökeni 1980’lerin başlarına kadar gidebilmektedir. Ancak 
araştırmaların 2000’lerden sonra hız kazandığı görülmektedir. Özellikle 2012-2015 
arasında dramatik bir artış görülmektedir ki yapılan çalışmalara genel olarak bakıl-
dığında; oyun içi reklamcılık uygulamalarında bilişsel ve duygusal tepkilerin, tüke-
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ticiye özgü faktörlerin, ürün-tüketici ve marka ile ilgili ölçümler, reklamın sonuçları 
gibi konular etrafında şekillendiği görülmektedir (Yoon, 2019, s. 209).

Çalışmada dijital oyun reklamcılığı kavramı açıklanarak, oyunlarda tüketicinin kar-
şısına nasıl çıktığının anlaşılması hedeflenmektedir. Reklam ile eğlence arasındaki 
sınırın netleşmesi özellikle genç kullanıcılar açısından önemli görülmektedir. Rek-
lam türleri, hangi oyunlarda nasıl yer aldığı ve kişisel verilerin hangi tür reklamlarda 
önemli olduğunun anlaşılması da çalışmanın diğer hedeflerindendir. 

Çalışmanın bir diğer hedefi de dijital oyunlardaki reklamların oyuncular üzerindeki 
etkilerini ortaya koymak ve bu kapsamda ekosistemde yer alan reklamveren, politika 
belirleyen ve oyuncuların sorumluluklarını belirlemek ve özellikle reklamlara maruz 
kalan çocuklar ve gençler ile bunların zararlı etkilerden korunması konusunda gö-
rev ve sorumlulukları bulunan ebeveyn ve eğitimcilerde farkındalık oluşturmak için 
öneriler sunmaktır.

Bu kapsamda çalışmada ilk olarak kavramsal bir çerçeve oluşturmak için dijital oyun 
reklamcılığı, oyuncu, platform kavramları ile dijital oyun reklamcılığının temel te-
rimlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

8.2.	Dijital	Oyunlarda	Reklam:	Tanımlar

Oyun, neredeyse insanoğlunun varlığı kadar eskiye dayanmaktadır. İnsanlar ve özel-
likle çocuklar oyun ile yaşadıkları kültürü, çevrelerinde olup biteni öğrenirler ve bu 
sayede yaşadıkları toplumun bir parçası olurlar (Küçükali, 2015, s. 2). Deneyimle-
yerek öğrenilmesi gereken konularda oyun ve oyunla öğrenme çok uzun zamandır 
başvurulan bir yöntemdir (Ertemel, 2016, s. 134). Dolayısıyla oyun, insan olma-
nın temelinde yer almaktadır. Ancak yaşamlarımızın dijitalize olması ile geleneksel 
oyun kültürü de yerini dijital oyun kültürüne bırakmaya başlamıştır. Diğer bir ifade 
ile tüketiciler dijitalleşme sürecinde dijital oyunlarla daha fazla karşılaşmaktadır. 

Dijital oyunlar 1970’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamış ve her geçen gün daha 
da farklılaşarak gelişimini sürdürmüştür. Değişen teknoloji, eğlence kültürü, sos-
yalleşme ve kazanç anlayışı ile dijital oyun kavramı da değişmiştir. İlk başlarda, 
donanımların içerisine sabit olarak yüklenen oyunlar sonradan taşınabilir kasetlere 
ve daha sonra CD/DVD’lere dönüşmüştür ki, günümüzde internet aracılığıyla, dijital 
oyun ekosistemi farklı çözümler üretebilen karmaşık bir yapıya evrilmektedir (Dik-
men, 2019, s. 296). Zira dijital oyunlar 1980’li yılların başlarından ve konsol tabanlı 
sistemlerden çevrim içi oyun ve mobil uygulamalara kadar uzun bir yol kat etmiştir 
(Cicchirillo V. J., 2019, s. 202). 
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Doğal değişimlerin yanı sıra yaşanan dönemsel sorunlarda dijital oyuna olan ilgiyi 
artırmıştır. Facteus tarafından yayınlanan rapora göre, son dönemde yaşanılan sal-
gın ve evde kalma süresinin uzaması dijital oyunlara olan ilginin artmasına neden 
olmuştur. Öyle ki; raporda 9 Mart 2020’de başlayan yükseliş ile video oyunlarına 
harcanan paranın 16 Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında daha 
yüksek olduğu ifade edilmektedir (Facteus,2021)

Bu denli ilgi gören dijital oyunlar, değişen her türlü duruma hızla uyum sağlayan 
reklamcılar için de çok önemli bir alan haline gelmiştir. Markalı eğlencenin artan 
gelişimiyle birlikte, reklamcılar ve pazarlamacılar tüketicileri hedeflemenin yeni bir 
yolu olan dijital oyun reklamcılığını benimsemeye başlamışlardır (Yoon, 2019, s. 
205). Bu kapsamda ilk aşamada çalışmanın da başlığını oluşturan dijital oyun rek-
lamcılığını tanımlamak yerinde olacaktır. 

Dijital oyun reklamları, ikna edici mesajlar vermenin (Hofacker ve Ark., 2019, 
s. 25) yeni bir yolu olarak kullanılmaktadır. Daha net bir ifade ile, dijital oyun 
reklamcılığı markaları oyun içeriğine entegre eden bir stratejidir. Dijital oyunlar 
tüketici ile olan ilişkileri geliştirmede, beğeniyi artırmada ve akılda kalıcılığı sağ-
lamada benzersiz bileşenlere sahiptir. Dijital oyun reklamları, tüketicilerin yüksek 
bir konsantrasyon ile aktif olarak oynadığı anda, markaları eğlenceli ve ilgi çekici 
bir içerikle müşteriye sunmaktadır. Tüketici de bu noktada verilen reklam mesajını 
çok daha kolay almaktadır. Çünkü dijital oyunlar, tüketici tarafından tercihe dayalı 
eylemdir ve tüketiciyi oynamaya zorlamaz. Ancak tüketiciler oyun oynamayı seç-
tiğinde, tüketicileri akış yaratan etkileşimlere odaklanmaya ve dijital oyun içeriği-
ni canlı bir şekilde deneyimlemeye yönlendirir (Harwood & Garry, 2015, s. 534). 
Dolayısıyla dijital oyun reklamcılığı tüketiciye; eğlence, sanal bağlamda etkileşim 
kurma ve tekrar tekrar oynama imkânı gibi bileşenlerle hizmet verdiğinden markalı 
içerikleri de tekrar tekrar sunmuş olmaktadır. Bu minvalde oyunlarda çeşitli şekil-
lerde yer alan reklamları geliştirip uygulamaya da dijital oyun reklamcılığı denmek-
tedir(Cicchirillo & Mabry, 2016, s. 588).

Dijital oyun reklamcılığının üretimi ve sunumunda çeşitli taraflar söz konusudur. 
Reklamveren ve ajans işbirliğiyle üretilen reklam, video oyunlarının içinde ve çev-
resinde reklam mesajlarını birleştirerek sunmaktadır. Oyunların markalara/pazarla-
macılara sağladığı reklam fırsatlarını anlamak için hem oyuncuların hem de oyunun 
değişen dinamiklerini anlamak önemlidir. Bu bakımdan öncelikle oyuncuyu ve özel-
liklerini reklam dünyası açısından iyi kavramak gerekmektedir. Zira, reklam fırsatla-
rı oyuncunun demografik özelliklerine, platformlara ve oyun türüne göre değişiklik 
göstermektedir (Interactive Advertising Bureau, 2010, s. 3).
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Oyuncu, amatörce veya profesyonel olarak dijital ortamlarda yer alan oyunları oyna-
yan kişi olarak ifade edilmektedir(Shaw, 2011, s. 29). Ancak oyuncu hangi amaçla 
oyun oynarsa oynasın, bulunduğu ortamdaki sanal gerçekliğe inanmayı ve haz alma-
yı amaçlamaktadır. Bu nedenle oyuncu açısından bir sanal dünyaya bakabilmek ve 
tasarımı oyuncu beklentilerine uygun hale getirmek önemli görülmektedir (Bostan 
& Tıngöy, 2015, s. 8). 

Oyuncu türleri; oyun oynama sıklıkları, psikolojik davranış, oyun oynanan platform 
gibi farklı açılardan ayrıştırılmaktadır. IAB (Interactive Advertising Bureau) ise ge-
nel olarak dört tip oyuncu üzerinde durmaktadır: Çevrim İçi Günlük Oyuncular, Sos-
yal Oyuncular, Çevrim İçi Konsol Oyuncuları ve Mobil Oyuncuları. 

Çevrim İçi Günlük Oyuncular: Oyun ekosisteminde mümkün olan en geniş oyun-
cu hedef kitlesini tanımlamaktadır. Bu oyunların en güçlü yönleri kolay dağıtım ağı-
na ve dünya çapında pazarlara sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu kategori, farklı plat-
formlarda ve çeşitli türlerde oyunları, sıkı oyuncular kadar profesyonel bir tutumla 
ve ekipmanlar ile değil, daha nadir ve düzensiz zaman dilimlerinde sıradan/gündelik 
bir aktivite olarak oynayan oyuncu türünü̈ nitelemektedir (Sezgin, 2019, s. 200). 

Sosyal Oyuncular: Sosyal medya araçları üzerinden oynanan ve oyuncuların bir-
birleri ile oyun içi etkileşim kurabildikleri, daha düşük beceri gerektiren, ekonomik 
olan ve günlük hayatın akışı sırasında aralarda oynamayı mümkün kılan oyun türü-
dür (Willson & Kurlanda, 2019, s. 2). Bu tür oyunları tercih edenlere sosyal oyuncu 
denmektedir.

Çevrim İçi Konsol Oyuncuları: Konsol oyunları diğerlerine nazaran daha gele-
neksel olarak ifade edilen oyun türüdür. 1970’lerden 90’ların ortalarına kadar, çoğu 
oyun konsolu, oyunun programlamasını entegre devrelerde depolayan kartuşlar kul-
lanmıştır. Ancak teknolojik gelişmelerle konsol oyunları da oyun içeriğini doğrudan 
internetten yerleşik depolama aygıtlarına indiren bir yapıya bürünmüştür. Bu bağ-
lamda oyun oynamak için konsol tercih eden oyunculara çevrim içi konsol oyuncu-
ları denilmektedir.

Mobil Oyuncular: Bu tür ise, oyun oynamak için mobil cihazları tercih eden oyun-
cular olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na (2020) göre 
35 milyon oyuncu mobil cihazları tercih etmektedir. Zira, mobil oyunların bu kadar 
hızlı büyümesi, akıllı telefonlarla artan erişilebilirlikten kaynaklanmaktadır (AdCo-
lony, 2020). 

Bu dört genel oyuncu türünün, 2013-2017 yılları arasındaki değişimine bakıldığında 
en çok artışın mobil oyuncu türünde ve dolayısıyla mobil oyun türlerinde olduğu 
anlaşılmaktadır.
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Grafik	1.	2013-2017	Yılları	Arasında	Oyuncu	Türlerindeki	Değişim
Kaynak: www.emarketer.com, 10/07/2021

Özünde, bütün oyuncu türleri artış göstermiştir ki; bu durum bize dijital oyun ekosis-
teminin ne kadar büyüdüğünü de ortaya koymaktadır. Ayrıca 2020 pandemi dönemi 
zaten büyümekte olan dijital oyun sektöründe beklenilenden daha fazla artış olma-
sına neden olmuştur.

Grafik	2.	2020	Yılı	İlk	Üç	Ayında	Dijital	Oyunların	Kullanımındaki	Haftalık	Değişim
Kaynak: first.facteus.com, 10/07/2021
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkması ile dijital 
oyunlar en popüler etkinliklerden biri haline gelmiştir.  Özellikle genç nesillerden 
olan Z kuşağı ve Y kuşağının, evde kalma kararları, karantinalar ve sosyal mesafe 
kuralları sırasında zaman geçirmenin uygun bir yolu olarak oyun oynamaya daha 
fazla zaman harcadığı ifade edilmektedir (Clement, 2021).

Reklam açısından oyuncu ve özelliklerini incelemek, oyunlarda yer alan reklam-
lar veya reklamın kendisinin tamamen oyun olarak kurgulandığı yapılar açısından 
oldukça önemlidir. Ayrıca oyuncuların cinsiyet, yaş, alışkanlıklar gibi özellikleri 
de reklamın doğru hedef kitleye ulaşması açısından önemlidir ki, bu nokta reklama 
olan eleştirilerin de merkezini oluşturmaktadır. Çünkü çevrim içi ortamların; etkin-
likleri izleme, kaydetme, toplama ve işleme kapasiteleri oldukça geniştir ve giderek 
daha da gelişmektedir. Dijital oyun aktivitesinin gerçekleştiği programlanmış ortam 
aracılığıyla sistem aktörleri tarafından haritalandırılabilir, yönetilebilir ve manipüle 
edilebilir. Kaldı ki, bu işlemlere karşı kullanıcıların kendi güvenliklerini sağlamak 
adına yapması gerekenler basit bir gözlemle ayırt edilemeyecek veya belirli bir şe-
mada kategorize edilemeyecek kadar karmaşıktır (Willson & Kurlanda, 2019, s. 2). 
Dolayısıyla reklamlar da elde edilen verilere göre şekillenebilmektedir ve tam da bu 
noktada eleştirilerin hedefi olmaktadır.

Dijital oyunun önemli bir diğer dinamiği ise platformlardır. Oyunun oynandığı 
platform, insanların bu içeriğe nasıl eriştiğini ve nasıl oynandığının anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Platformlar; konsollarda oynanan oyunlar (Sony’nin PlayStation3’ü, 
Microsoft’un Xbox 360’ı ve Nintendo’nun Wii’si gibi), bilgisayarda oynanan oyun-
lar (çevrim içi, oyun indirme veya diske satın alınan ve sabit sürücülere yüklenen 
oyunlar gibi) ve mobil cihazlarda oynanan oyunlar (telefonlar, kablosuz cihazlar ve 
tabletler gibi) (Interactive Advertising Bureau, 2010, s. 3) olmak üzere temel olarak 
3’e ayrılmaktadır. Ancak daha önce de ifade edildiği üzere mobil oyunlar, diğer-
lerinden daha fazla tercih edilmektedir ve oyuncu türlerinde de büyük çoğunluğu 
oluşturmaktadır. 

Bunların dışında dijital oyun reklamcılığında sıklıkla kullanılan terimlerden kısaca 
bahsetmek yerinde olacaktır.

Reklam Açısı: Oyun içindeki bir reklamın oyuncuya ekranda göründüğü açıyı ifade 
etmektedir. Çünkü görselin reklam gösterimi sayılması için belli bir açı ile (55 dere-
celik) görüntülenmesi gerekmektedir. 

Bekleme Süresi: Reklam gösterimleri arasında geçmesi gereken süredir. 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

222

Dinamik Oyun İçi Reklamlar: Dinamik olarak değiştirilebilen ve bu nedenle farklı 
kullanıcılara, farklı zamanlarda, farklı ürünler ve farklı reklamların oyunlara yerleş-
tirmek için kullanılabilen dijital oyun reklamlarıdır.

Statik Oyun İçi Reklamlar: Bu reklamlar oyun ortamında görünür, ancak oturum-
dan oturuma veya kullanıcıdan kullanıcıya değişmez. Başka bir deyişle, oyunun ken-
disine sabit yerleştirilmiş oyunları ifade etmektedir.

Etkileşime Dayalı Reklamlar: Oyun ortamında reklamla kullanıcı etkileşimine da-
yalı olarak oyuncuya gösterilen reklamlardır.

Sıklık Sınırı: Belirli bir kullanıcının maruz kaldığı bir reklam mesajının sayısını, 
bir kampanya dahilinde veya belirli bir süre boyunca hesaplayarak sınırlayan bir 
uygulamaya verilen isimdir.

Oyun İçi Görüntülü Reklamlar: Kullanıcının (oyuncunun) oyunu oynarken yaşa-
dığı oyun senaryolarına entegre edilen görüntülü reklamlardır. Bu reklamlar statik 
veya dinamik olabilmektedir.

Oyun İçi Reklam Ağları: Bir reklamverenin birden fazla oyunda geniş bir kitleye 
ulaşmasını sağlamak için birçok yayıncının oyunlarını birleştiren reklam ağlarını 
ifade etmektedir.

Oyun İçi Ölçüm Kuruluşu: Reklam gösterimlerini ve oyun içi reklamların yayın-
lanmasıyla ilişkili diğer ölçümleri sayan ve raporlayan kuruluşlardır. 

8.3.	Dijital	Oyunlarda	Reklam	Kullanımı

Dijital oyunlarda reklam, oyunların çok erken dönemlerinden itibaren kullanılma-
ya başlandı. Önceleri bir sonraki oyunun tanıtımı şeklinde olan reklamlar zamanla 
farklılaşarak yeni şekiller almaya devam etmiştir. Özellikle son on yılda dijital oyun-
larda reklamcılık, oyun oynayan milyonlarca insanla iletişim kurmanın önemli bir 
yolu haline gelmiştir. Daha önceki bölümde ifade edilen tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere, oyunlarda reklam kullanımı farklı şekillerde olabilmektedir. Bu konuda farklı 
ayrımlamalar bulunmaktadır. Terlutter ve Capella yaptıkları çalışmada bu tür rek-
lamları; oyun içi reklamlar, oyun reklamlar ve sosyal ağ oyunlarda reklamlar (Ter-
lutter & Capella, 2013, s. 95-96) olmak üzere 3’e ayırmaktadır. 

Oyun İçi Reklamlar: Bu tür reklamlar ürün veya markaların dijital oyunun içine 
yerleştirilmesini ifade etmektedir (Chang ve Ark., 2010, s. 63). Filmlerdeki ürün 
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yerleştirmelere benzer şekilde oyun sağlayıcılar, markalarını veya ürünlerini oyuna 
dahil edebilecek şekilde boşluklar sunmaktadır. Reklamcılar da bu yerlere reklam-
larını statik veya dinamik reklam şeklinde yerleştirmektedirler. Statik oyun içi rek-
lamda sabit bir yerleşim söz konusu olduğundan, görüntüleri yayınlamak için çevrim 
içi bağlantıya gerek duyulmaz ancak oyun başladıktan sonra da reklam değişimi 
yapılamaz. Dinamik oyun içi reklamda ise çevrim içi güvenli bağlantı olması gere-
kir ancak reklamlar oyun sırasında toplanan veriler ışığında şekillenebilir ve farklı 
reklamverenlere farklı reklam alanları sunulabilmektedir. 

Reklam Oyunu: Oyun içi reklamdan farklı olarak, bir markayı, ürünü, hizmeti veya 
fikri tanıtmak için özel olarak tasarlanıp oluşturulan reklam türüdür. Reklam oyun-
larının temel amacı, reklamı yapılan markaya güçlü bir imaj sağlamak ve markanın 
web sitesine daha yüksek trafik çekmektir. Reklam oyunu (advergames) genellikle 
ücretsizdir. Markanın web sitesinden indirilebilir veya oynanabilir olması yanın-
da oynaması kolay ve eğlencelidir. Ayrıca oyuncuya hızlı ödüller sunabilmektedir. 
Oyunlar kısa süreli olabildiği gibi uzun süreli de olabilmektedir. Reklam oyunları 
oyunlaştırılmış ve ilgi çekici yapıları nedeniyle genellikle etkili bir reklam formatı 
olarak görülmektedir. Berlo ve arkadaşları tarafından reklam oyunları üzerinde ya-
pılan çalışmada; tüketicilerin reklam oyunlarına karşı diğer reklam türlerinden daha 
olumlu bir tutuma sahip olduğu, marka ve ürün bilgilerinin diğer reklam türlerine 
nazaran reklam oyunu ile iletildiğinde daha hatırlanır olduğu, reklam oyununun di-
rek reklam gibi algılanmadığı ve daha çok genç kullanıcıların ikna oldukları ifade 
edilmiştir (Berlo ve Ark., 2021, s. 179). 

Sosyal Ağ Oyunlarındaki Reklamlar: Sosyal ağ oyunlarında reklam, markaların 
veya ürünlerin büyük sosyal ağlar üzerinden oynanan dijital oyunlara yerleştirilme-
sidir. Katılımcıların sosyal ağ oyunlarına katılma nedenleri arasında arkadaşlarla 
etkileşimler, ilişki kurma, takım çalışması ve/veya rekabetçi oyun, rol yapma kim-
liği ve gerçeklikten kaçış yer almaktadır (Yee, 2006, s. 772). Bu nedenle sosyal ağ 
oyunları, oyuncuların etkileşimde bulunabileceği, eski ve yeni arkadaşlarla oyun oy-
nayabileceği çevrim içi topluluklar olarak da tanımlanmaktadır (Rozendaal ve Ark., 
2013, s. 142). Böylesi etkileşim ve ilişki sağlayan sosyal ağ oyunları da çoğunlukla 
gündelik oyunlardır ve mobil cihazlarda da oynanabilmektedir ki; bu duruma sosyal 
ağ sitelerinin yaygınlığı da eklenmesiyle sosyal ağ oyunlarının kullanıcı sayısı ge-
nellikle yüksek olmaktadır (Terlutter & Capella, 2013, s. 96). 

Buna örnek olarak bir dönem çok ilgi görmüş olan ve Facebook oyunu olan Farm-
Ville verilebilir. Facebook kullanıcılar için, arkadaşlar, uzun süredir kayıp arkadaş-
lar, aile, komşular ve topluluklar arasında bağlantı kurarak sosyal etkileşimi ve ko-
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nuşmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda FarmVille ile oyun oynama imkânı vererek 
bu sosyal uyumun gelişmesi için başka bir eğlenceli alan sağlamıştır (Burroughs, 
2014, s. 152). Zira, 2009’da FarmVille, Twitter’ın tamamından daha fazla aylık aktif 
kullanıcıya sahip olmuştur ve günlük oyuncu sayısı 26,5 milyondan daha fazla sayı-
ya ulaşmıştır (Dybwab, 2009).

Dolayısıyla bu durum sosyal ağ sitelerindeki oyunları reklam amaçlı bir araç haline 
getirmektedir. Çoğu sosyal ağ sitesinin temel çalışma sistemi bir “arkadaş” listesinin 
görüntülenmesiyle birlikte bilgi paylaşımına dayanmaktadır (Boyd & Ellison, 2008, 
s. 211) ve oyunlar genellikle ağ içindeki alışverişi yoğunlaştırmak için arkadaşla-
rı oyuna davet etmeye yönlendirmektedir. Dolayısıyla çok sayıda kullanıcıya sahip 
sosyal ağ sitelerinin yüksek popülaritesi ve kullanıcı sayıları göz önüne alındığın-
da, sosyal ağ oyunlarında reklam yapılmasının dijital oyunlarda reklamcılık adına 
önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Oyunlarda kullanılan reklamlar özellikle akademik araştırmalarda bu şekilde ayrım-
lanırken sektörel raporlamalarda biraz daha farklılaşmaktadır. Oyun içi reklam ve 
reklam oyunu aynı şekilde yer alırken farklı olarak üçüncü ayırım çevresel oyun rek-
lamları şeklinde isimlendirilmektedir (Interactive Advertising Bureau, 2010, s. 7). Bu 
reklamlar tamamlayıcı reklamlar olarak yani dijital oyundan önce veya sonra, seviye-
ler arası gösterilebilen, hatta oyun alanını markalaştıran ancak mutlaka oyun öğelerinin 
kendisini gerektirmeyen reklamlar olarak ifade edilmektedir. En önemli özelliği içerik-
ten tamamen bağımsız olmasıdır. Web sayfalarında görüntülenen dijital reklamlar gibi 
oyunlarda görüntülenen reklamlardır ki, bu tür reklamlarda banner, pop-up veya text 
reklam olarak kendi içinde ayrılmaktadır. Kullanıcı herhangi bir oyunu indirdiğinde 
reklam; metin, resim veya video içeren bir banner şeklinde görüntülenmeye başlamak-
tadır. Hatta oyunun ortasında bile açılan bir pencere ile tüm ekranı veya bir bölümünü 
kaplayacak şekilde görüntülenebilmektedir ve sadece kullanıcının kapatmasıyla kapa-
nabilen reklamlardır.

Reklam kullanımına göre oyun ayırımlarının incelenmesinin ardından yine reklam 
kullanımının nasıl olduğunu anlamak için, hangi oyunun hangi reklam için uygun 
olduğunu ve oyun türleri ve marka ile olan ilişkisine değinmek gerekmektedir.

8.3.1.	Dijital	Oyun	Türleri

Oyunlar, birden fazla cihazda oynanabilen başlıca iki kategoriye ayrılır. Her katego-
ri, genellikle farklı demografik özellikleri çeken çok farklı deneyimler sağlamakta-
dır. Dolayısıyla verilecek reklamları öncelikle bu çerçevede değerlendirmek gerek-
mektedir. 
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Gündelik/Sosyal 
Oyunlar

-  Kısa ve hızlıca oynanabilir ve öncelikle 2D ortamlarda yer 
almaktadır.

-  Web siteleri, sosyal ağ siteleri ve mobil cihazlar başlıca oynanan 
ortamlardır.

-  Daha çok kadınlar tarafından tercih edilmektedir.
-  Düşük üretim maliyeti nedeniyle oldukça çok kısımlara ayrılmış 

oyunlardır.

Çekirdek Oyunlar

-  Tamamlanması uzun zaman gerektiren sürükleyici ve/veya 
gerçekçi oyunlardır ve öncelikle 3D ortamlarda yer almaktadır.

-  Bilgisayar ve konsol başlıca oynanan ortamlardır.
-  Daha çok erkekler tarafından tercih edilmektedir.
-  Oyunlar yüksek üretim maliyeti nedeniyle çok bölümlere 

ayrılmamıştır 

Kaynak: (Interactive Advertising Bureau, 2014)

Oyun türlerinin özellikleri hangi reklamın hangi oyuna verileceğinin bilinmesi açı-
sından önemlidir. Bunun dışında reklamlar çevresel oyun reklamları, oyun içi rek-
lamlar ve reklam oyunu şeklinde reklam kullanımına göre de ayrışmaktadır. Çünkü 
reklam ve oyun arasındaki uyum düzeyinin, reklamın etkinliği ile ilişkili olduğu 
görülmektedir (Hernandez & Chapa, 2010, s. 59). Örneğin reklam oyunu, belirli bir 
marka etrafında oluşturulur ve genellikle belirli marka bilgilerini aktarmak için net 
bir retoriğe sahiptir. Buna karşın oyun içi reklamlar marka hakkında bilgiyi aktarma-
da daha az kapasite sahibidir ancak oyuncuların hem ilgileri hem de satın alma niyet-
leri üzerinde olumlu ve önemli etkileri bulunmaktadır (Chang ve Ark., 2010, s. 63). 

Reklam açısından oyun türünün bir diğeri önemi oyuncu sayısıyla ile ilgilidir. Tek 
oyuncu ya da çok oyuncu olması verilecek reklam açısından önemlidir. Zira çok 
oyunculu oyunlar, oyuncular arasında sosyal etkileşimlere izin verdiğinden ve bunu 
teşvik ettiğinden bu durumun reklam sonucunu nasıl etkilediğini analiz etmek ve 
buna göre reklam vermek gerekmektedir (Terlutter & Capella, 2013, s. 99). Çünkü 
oyunun sosyal olması veya olmaması stratejik hedeflere dayalı olarak bir markanın 
oyun uygunluğunu belirlerken, pazarlamacılar için önemli bir husustur. 

Ayrıca oyun içerikleri de reklamveren tarafından incelenen önemli bir diğer detay 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksiyon oyunları, nişancılık oyunları, strateji oyunla-
rı, rol yapma oyunları ve spor oyunları gibi farklı çeşitlerde dijital oyun içeriği bu-
lunmaktadır. Örneğin, bir oyuncu bir araba yarışı oyununda gerçekçilik duygusunu 
geliştirdiği için reklamı memnuniyetle karşılayabilir (Nelson, 2002, s. 80-81), oysa 
oyuncu bunu bir strateji oyununda ilgi dağıtıcı bulabileceğinden hoş karşılamayabil-
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mektedir. Bu durumda markaya zarar vereceğinden reklam ile oyun türünün örtüş-
mesi son derece mühimdir. 

Oyunun oynandığı ortam da yine reklamveren açısından ve oyuncunun reklamı al-
gılaması açısından öne çıkmaktadır. Mobil ve tabletlerde oynanabilen, dolayısıyla 
çok uzun zaman almayacak kısa süreli oyunlarda verilecek reklam ile bilgisayara 
indirilerek veya konsol ile oynanabilen oyunlarda verilecek reklamlar farklılık gös-
termektedir. Gündelik oyunlar büyük bir kitleyi etkileyen ve öğrenmesi daha kolay 
olarak görülmektedir. 1 ila 30 dakika arasında değişen bir dizi kısa zaman dilimin-
de oynanabilmektedir. Ancak çekirdek oyunlar, derin ve genişletilmiş oyun oynama 
özelliğine sahip, son derece sürükleyici ve genellikle çok gerçekçi oyunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Grafiklerin ve oyun mekaniğinin karmaşık yapısı nedeniyle, 
oldukça güçlü bir bilgisayar veya konsol gerektirirler ve 90 dakikadan uzun süren 
oturumlarda oynanmaktadır. Bazılarının tamamlanması 20 saatten fazla sürmektedir 
ve oyuncular oyun yapısı içinde kendi anlatılarını ve deneyimlerini yarattıkların-
dan aylar veya yıllar boyunca süren yapılar içerebilmektedir. Dolayısıyla platform 
farklılaştıkça oyun yapısında, grafiklerinde, oyuncusunda ve özellikle oyuncunun 
karakterinde de farklılaşmalar olduğundan reklamlar buna göre şekillenmektedir. 
(Interactive Advertising Bureau, 2010, s. 3). Bu gibi nedenlerden ötürü, reklamve-
renlerin reklam verme tercihlerinde, platformlar ya da ortamlar önemli bir etkiye 
sahip olmaktadır.

8.3.2.	 Marka	ve	Oyun	İlişkisi

Tüketicilerin ilgisini kazanmak reklamveren için her geçen gün daha zorlaşmaktadır. 
Bu nedenle reklamcılar ürün ve hizmetlerine ilişkin mesajlar ile hedef kitlenin dik-
katini çekmek için farklı yollar ve yeni mecralar denemektedir. Markaların eğlenceli 
bir yol ile sunumunu sağlayan dijital oyunlar, aynı zamanda markalar için birçok 
avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle günümüzde birçok marka dijital 
oyunları çeşitli formlarda reklam mecrası olarak kullanmaktadır. Nelson 2002 yı-
lında yayınladığı çalışmada bilgisayar oyunlarının henüz reklamcıların ilgisini çek-
mediği, oyun yayıncıları tarafından geliştirildiğini ifade etmektedir (2002, s. 81). 
Ancak günümüze gelindiğinde, geçen yaklaşık 20 yıllık bir süreçte hem dijital oyun 
alanında hem de reklamcılar açısından muazzam bir değişim olduğu görülmektedir. 
Bu değişim temelde teknolojideki ilerleme ve gündelik hayatın dijitalleşmesine bağ-
lı olmakla beraber, oyunun içinde barındırdığı özelliklerden de kaynaklanmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda oyunların markanın gelişimine ve akılda kalıcılığına çeşitli 
açılardan katkı sağladığı görülmektedir. Dijital oyunlar marka tutumu (Terlutter & 
Capella, 2013; Yang ve Ark., 2017), marka farkındalığı (Lucassen & Jansen, 2014) 
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marka bağlılığı (Berger ve Ark.,  2015; Harwood & Garry, 2015) marka değeri (Nob-
re & Ferreira, 2017) üzerinde etkili olmaktadır. 

Öncelikle dijital oyunlar, marka ve tüketici arasında gönüllük esasına dayalı, eğlen-
cenin ön planda olduğu bir ilişki ortamı sunmaktadır. Oyuncunun tüm dikkatinin 
açık ve canlı olduğu bu ortamda sunulan mesaj, klasik mecraların aksine reklamve-
ren ve marka açısından daha başarılı olmaktadır. Ancak bu durum, tüketicinin marka 
ile uyumlu olduğunda ve marka ile ilgilendiğinde geçerli olabilmektedir. Aksi tak-
dirde, reklam ikna edici bir girişim olarak algılandığında bilişsel savunma harekete 
geçmektedir ve marka tutumunu olumsuz etkileyebilmektedir (Terlutter & Capella, 
2013, s. 101). Benzer şekilde Berger ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 
etkileşimli ve ilgi çekici olan reklam oyunlarının marka bağlılığı üzerinde olumlu 
etkileri olduğu görülmektedir. 

Dijital oyunların etkili olduğu bir diğer alan olan marka değeri ise, bir şirketin sahip 
olabileceği maddi olmayan varlıkların en temeli olarak kabul edilir. Firma için artan 
finansal kazançları teşvik eden itici güçtür ve bir marka, adı ve sembolü ile bağlan-
tılı bir dizi marka varlığına sahiptir ki, bu nedenle marka bağlılığı, genellikle marka 
değerinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla marka bağlılığı marka değeri arasındaki olumlu ilişki, oyunların oyun-
cular tarafından sosyal çevrelerine iletimini ve reklamların güvenli bir kaynaktan ge-
len davet ile farklı kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Zira, diğer kullanıcılarla sos-
yal etkileşimde bulunmak, marka katılımı üzerinde önemli bir değer etkisi yaratır ve 
marka değerini daha da geliştirmektedir (Berry, 2000, s. 129-135). Böylelikle dijital 
oyun aracılığıyla dağıtılan reklam, markanın çeşitli boyutlarında etkili olmaktadır. 
Özellikle reklam oyunları (advergame), amacı zaten markayı tanıtmak olduğundan 
ve markanın özelliklerine göre tasarlandığından marka bilinirliği ve hatırlanırlığı 
üzerinde oldukça etkili bir tür olmaktadır.

Dijital oyunlar, reklamcılık ve markaya olan katkısı bakımından etkili bir mecra ol-
masına karşın, reklamcılığın ve oyunculara özel reklamların hedeflenmesinin nasıl 
uygulandığı noktasında eleştirilerin hedefi olmaktadır. Özellikle oyun içi reklam pa-
nolarının farklı oyunculara demografik, önceki gezinme, günün saati, haftanın günü 
vb. temelinde farklı reklamlar göstermesine olanak tanımaktadır. Teknik olarak, 
oyuncunun konsolu bir reklam sunucusuna bağlıdır ve oyunların seviyelerinde ön-
görülen yerlerde hangi reklamların gösterileceğine karar verilmektedir. Oyuncu da 
farklı seviyelerde farklı reklamlara maruz kalmaktadır. Bu bağlamda, dijital oyun-
larda kullanılan bir tür hedefli reklamlar, bireyin çevrim içi etkinlikleri hakkında 
veri toplayarak, hangi reklamın görüntüleneceğini belirlemektedir ve internet kul-
lanıcıları için çeşitli veri türlerine ve bu verilerden elde edilen çıkarımlara dayanan 
profiller oluşturmaktadır (McDonald & Cranor, 2010, s. 2). 
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Bu noktada Turow, dijital profilleme ve kişiselleştirmenin yükselişinin, çok ağır 
sonuçlar doğurabilecek sosyal ayırımlar ve gizlilik sorunlarına sebep olacağını be-
lirtmektedir. O’na göre dijital ortamın birçok harika üstünlüğü vardır ancak şirket-
lerin insanları izleyip verilerini kullanarak reklam gönderiminin henüz tam olarak 
netleşmemiş sonuçları olabilecektir (Turow, 2015, s. 21). Bu nedenle kullanıcıların 
bilgilerinin dijital oyunlarda çeşitli biçimlerde yer alan reklamlara kaynak olduğunu 
bilmesi ve bununla ilgili rıza alınması önemli olmaktadır. 

8.4.	E-Spor	Oyunları	ve	Reklam	İlişkisi

Oyun endüstrisinin katlanarak büyümesi sonucunda bazı dijital oyunlar, olimpiyat 
veya dünya kupası gibi mega spor etkinliklerine dönüşmüştür ve ortaya çıkan bu 
yeni eğlence biçimine e-spor denilmektedir. E-spor, profesyonel oyuncuların birbir-
leriyle rekabet ettiği, bölgesel ve uluslararası düzeyde şampiyonluklarla sonuçlanan 
video oyun etkinlikleri veya turnuvaları anlamına gelmektedir. Daha basit bir ifade 
ile, televizyon veya internette canlı olarak yayınlanan, rekabete dayalı profesyonelce 
oynanan dijital oyunlardır (Seo ve Ark., 2018, s. 1194). 

Akademik ve sektörel araştırmalar her geçen gün gelişmekle birlikte, bu yeni eğ-
lence biçimini ‘spor’ olarak değerlendiren bir ortak anlayış bulunmaktadır ve e-spor 
pazarı muazzam büyüklüklere ulaşmıştır. Dünyada e-spor severin 650 milyon kişiye 
ve 1.8 milyar dolarlık bir gelire ulaşacağı tahmin edilmektedir (GaminginTurkey, 
t.y.). Türkiye’de ise durum dünyadaki ile paralel ilerlemektedir. Öyle ki, Türkiye’de 
yaklaşık 5.5 milyon civarında e-spor sever bulunmaktadır ve 2020’nin ilk üç çeyre-
ğinde 45.8 milyon dolarlık bir yatırım almıştır ki, bu rakamlarla en fazla yatırım alan 
sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Reklam yatırımlarına bakıldığında ise, WARC tarafından yapılan bir araştırma-
ya göre, markaların yaptığı reklam ve sponsorluk harcamaları, 2020 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 10 artarak yaklaşık 850 milyon dolar olmuştur. Yapılan 
yatırımın yüzde 75’i yarışmacılara ve turnuvalar adına gerçekleşirken, geri ka-
lan bölümü ise reklamlara harcanmıştır. Televizyon reklamlarının yüzde 14’e 
yakın bir oranda düştüğü bir dönemde, e-spora yapılan reklam harcamalarının 
artış göstermesi oldukça dikkat çekicidir. 2022’de ise, reklam ve sponsorluk için 
yapılacak yatırımın 1 milyar doları aşması beklenmektedir (MediaCat, 2021). 
Ayrıca 194’ü kadın olmak üzere 2439 e-spor oyuncusu ve 125 lisanslı takım 
bulunmaktadır. Lisanslama işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türki-
ye E-spor Federasyonu (TESFED) tarafından yürütülmektedir.  (Oyun ve Espor 
Ajansı, 2021, s. 33-34). 
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Dolayısıyla oyun ve sporun kesişimi, dünya çapında milyonlarca kişiye yenilikçi 
markalaşma fırsatı tanıyan bu yeni pazar ortamı, reklam sektörünün de oldukça ilgi-
sini çekmektedir. Ayrıca e-spor dünyasındaki video oyunlar sayesinde çeşitli reklam 
stratejilerini yürütmek mümkün olmaktadır. Oynanan dijital oyunlara konulan rek-
lamlar bir yana, bu oyun turnuvalarının canlı yayınlaması esnasında da çeşitli rek-
lamlar ekranlara yerleştirilebilmektedir. Özellikle sanal reklamlar mevcut sistemin 
doğası gereği çok daha uyumlu olmaktadır.

Bu bağlamda Seo ve arkadaşları tarafından laboratuvar ortamında yapılan çalışma-
da, izleyicilerin göz izleme cihazı ile odaklanma süreleri ölçülmüştür. Sonuçlar gös-
termiştir ki, animasyonlu reklamlar güçlü ve dikkat çekici bir faktördür ve e-spor 
ortamına reklam tasarlanırken animasyon özelliklerini stratejik olarak planlanması 
izleyicinin dikkatini yöneltmesini sağlamaktadır. (2018, s. 1199). Bir oyunun e-spor 
oyunu sayılmasındaki en önemli iki kriter: Oyuncu sayısının çokluğu ve canlı müsa-
bakaların izleyici sayısının yüksek olmasıdır. Dolayısıyla e-spor ekosisteminin do-
ğasının reklamlar için çok uygun bir ortam olduğu görülmektedir. 

Reklamlar yalnızca sektördeki firmalara değil, ülke tanıtımına da hizmet etmekte-
dir. Zira, sanal ortama aktarılan ve oyunlaştırılan İstanbul ile şehrin pek çok eşsiz 
noktası, oyunun ve kültürün bir parçası olarak sunulmuştur. Oyunda hem sporcular 
hem de izleyiciler; Sultanahmet, Kapalıçarşı, Ortaköy, Galata, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü, Balat, Caddebostan ve bir arabalı vapur yolculuğunun yer aldığı bu simü-
lasyonlarda kentin hikâyelerini dinleyerek kentin farklı bölgelerini gezebilmişlerdir 
(Ekonomist, 2021). 

Görüldüğü üzere, e-spor dünyası Türkiye’de oldukça titizlikle ele alınan ve çeşitli 
platformlarda stratejik bir şekilde yürütülmeye çalışılan bir organizasyondur. Öyle 
ki, Milli Eğitim Bakanlığı ve TESFED arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 
lise düzeyinde öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla ulusal ve 
uluslararası e-spor turnuvaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılması konu-
sunda işbirliğine karar verilmiştir. 

Bu noktada bazı eleştiriler de yer almaktadır. Dijital oyunların ve e-sporun insanlara 
beceri kazandırması, stresi azaltması ve düşünme mekanizmalarını olumlu yönde et-
kilemesine karşın, insanları sanal olarak izole etmesi, yaratıcılıklarını ve hayallerini 
yok etmesi gibi sorunları da bünyesinde barındırdığı ifade edilmektedir. Özellikle 
oyun ile spor arasındaki çizginin muğlaklaşması ve dijital oyun oynamakla spor-
cu sayılmanın ‘spor’ kavramının içini boşaltan bir anlayış olduğu eleştirileri dile 
getirilmektedir (Şenses, 2020).  Ayrıca, e-spor ekosisteminin ortaya çıkan yeni bir 
tüketim pratiği olması (Seo Y. , 2013, s. 1542) ve oluşturduğu yeni ihtiyaç dünyası 
ile e-spor dünya kupaları çokuluslu şirketlerin önemsediği ve büyük atılımlar umut 
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ettiği organizasyonlar olması nedeniyle eleştirilmektedir (Ekmekçi ve Ark., 2013). 
Ancak daha önce belirtildiği üzere mevcut düzende dijital oyun ve e-sporun en çok 
gelişen sektör olması; ilgilendiği kitlenin genç, dinamik ve heyecanlı olması, kül-
türel tanıtım faaliyetlerine destek olması gibi çeşitli yönlerden dolayı reklamcılar 
ve markalar açısından son derece ilgi çekici bir alan olmasını sağlamaktadır. Öyle 
ki; 2020 yılı itibariyle Türkiye’de dijital oyun sektörüne özel yatırım yapmak için 
firmalara verilmek üzere fon veren şirketler projelerini hayata geçirmişlerdir (Oyun 
ve Espor Ajansı, 2021, s. 133).

8.5.	Dijital	Oyunlarda	Kullanılan	Reklamlara	İlişkin	Örnekler

Yukarıda ifade edilen detayların akabinde, dijital oyunlarda kullanılan reklamların 
görsel örneklerini görmek hem konunun anlaşılması hem de oyuncuların farkında-
lığının artması açısından mühim görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada gösterilen 
reklamlar dünya çapında bir reklam kuruluşu olan ve Türkiye’de de şubesi bulu-
nan Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından yayınlanan raporlardan elde 
edilmiştir. 

İlk olarak örneklendirilmesi gereken reklam çevresel oyun reklamlarıdır. Bu rek-
lamlar oyundan bağımsız, oyunun seviyeler arasında web sitelerindeki reklamlara 
benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu reklamların anahtar özelliği oyun ile ilgili 
olmayıp, banner veya araya giren reklamlar gibi oyuncunun karşısına çıkmasıdır 
(Smith ve Ark., 2014, s. 99). 

Şekil	1.	Çevresel	Oyun	Reklam	Örnekleri
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Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere çevresel oyun reklamlarında banner olarak 
veya oyun yükleme esnasında gösterilebilen reklamlardır. Öncesi/sonrası ve seviye-
ler arası, oyunun tamamını kaplayan, atlanabilir ve etkileşimli dijital video reklam-
ları gibi daha birçok formda çıkabilen reklamlardır. 

Diğer bir tür ise oyun içi reklamlardır ve adından da anlaşılacağı üzere oyunların 
içine yerleştirilmiştir. Statik olan oyun içi reklamlar, oyun tasarımı sırasında yerleş-
tirilen ve değiştirilemeyen reklamlardır.

Şekil	2.	Statik	Oyun	İçi	Reklam	Örneği

Bu örnekte yer alan ve sahanın etrafındaki reklamlar statik oyun içi reklam uygula-
masına örnektir. 

Şekil	3.	Dinamik	Oyun	İçi	Reklam	Örneği
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Dinamik oyun içi reklam ise, oyun esnasında topladığı verilere dayalı olarak oyun-
cuya göre reklam düzenlenmesini olanaklı kılan ve yayıncı tarafından değiştirilebi-
len reklamlardır. 

Oyun içi reklamlar oynanan oyuna gerçeklik katarken, oyunun tasarımına da uygun 
olduğundan daha etkileyici olduğu ifade edilmektedir. Görseldeki gibi bir billboard 
gerçek hayatta değişebildiği gibi, oyunda da bu şekilde değişim sağlanmaktadır. Hat-
ta günlük hayattaki billboard reklamları kişisel özelliklerimize göre değişmezken, 
dijital oyunlarda bu imkân da bulunmaktadır. Bu kapsamda markalar, oyun dene-
yimine ve hikayesine derinlemesine entegre edilerek, oyuna değer ve gerçekçilik 
katmakta ve aynı zamanda markanın temel değerlerini de aktarmaktadır (Interactive 
Advertising Bureau, 2010, s. 8). Oyun içi reklamlarda ayrıca oyuncuya oyun ile ilgili 
hediyeler kazandırmak için (süre, can, para vb.) çeşitli öneriler sunarak reklam izlen-
mesi sağlanmaktadır. Reklam izleyince kupon ya da oyunda kullanılacak para veya 
uygulama indirme kazandıran reklamlar örnek olarak gösterilebilir. 

Şekil	4.	Reklam	Oyunu	Örneği

Üçüncü genel tür olan reklam oyunu (advergame), bir marka etrafında tasarlanmış 
özel yapım oyunlardır ve fiili olarak daha uzun biçimli reklamlar olarak işlev görmek-
tedir. Kampanya hedeflerine ulaşmak için marka mesajlarını eğlenceli, etkileşimli bir 
oyun deneyimiyle birleştirmektedir. Oyunlar markaların web sitelerinde yer aldığı gibi 
ilgili ürünün üzerinde karekod ile indirilmesine de olanak tanıyabilmektedir. Dijital 
oyunlar içerisinde reklam hissini en az geçiren türdür. Yani kullanıcı bir marka ile yola 
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çıktığından ve oyunu oynamayı tercih ettiğinden, oyunun içerisinde kendine reklam 
gösterilmesini çok fazla hissetmeyebilmektedir. Dijital oyunlar doğası itibariyle rek-
lamları günlük yaşantıya göre daha az hissettiren bir ekosistem olduğundan ve reklam 
oyunu ile bu daha en aza indirgediğinden, markalar tarafından çokça tercih edilmek-
tedir. Ayrıca ürünün sanal yollardan deneyimlenmesine de fırsat verdiğinden oldukça 
etkili görülmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra, tanıtım faaliyetlerinde diğer mecralara 
nazaran daha düşük bütçe ile markanın istenilen süre kadar çevrim içi ortamda kalma-
sını ve ölçülebilir sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Oyun sayesinde web sitesine 
trafik çekilebilmekte ve markanın sosyal mecralarına yönlendirme sağlanabilmektedir. 

 
Şekil	5.	Reklam	Oyunu	Örneği

Yukarıdaki görsel, bir bisküvi markasının resmi Facebook sayfasından edinilen rek-
lam oyununa ilişkin görüntüleridir. Çok farklı markalar tarafından ve farklı neden-
lerle (marka farkındalığı, ürün tanıtımı, ürünü hatırlatma, sosyal medya mecralarını 
etkileme vb.) reklam oyun tasarımı yapılmaktadır. Reklam oyunlarının ayrıca word 
of mouth (ağızdan ağza pazarlama) yöntemini kendiliğinden harekete geçirmektedir. 
Tüketici/oyuncu oyun deneyimini çevresindekiler ile paylaşarak, ürüne ilişkin bilgi-
lendirmeyi kendiliğinden yapmış olmaktadır (Tosun, 2010, s. 412).

Bunların haricinde bir de sosyal medya oyunları şeklinde belirlenen oyunlar, sosyal 
medya platformları aracılığıyla oynanmaktadır. Oyun esnasında, ürün olarak veya 
herhangi bir yerinde banner olarak reklamlar yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte ise 
dünyaca ünlü olmuş FarmVille oyununda ananas ürünü bir meyve suyu firmasının 
ismiyle yer almaktadır. Diğer sebze ve meyvelerin kendi adı yazarken, ananas mey-
vesi bir marka ismi ile yer almaktadır. 
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Şekil	6.	Sosyal	Medya	Yer	Alan	Reklam	Oyunu	Örneği

Reklamın teknolojik gelişmeler ile her geçen gün değişen yapısı ve formu dijital 
oyunlar içindeki konumunu etkilemekte ve şekillendirmektedir. Dolayısıyla bu deği-
şimin yönünü anlamak açısından dijital oyunlar ve reklamın geleceğinin incelenmesi 
de yerinde olacaktır.

8.6.	Dijital	Oyun	Reklamcılığının	Geleceği

Teknoloji alanındaki hızlı gelişim, dijital oyun endüstrisine de sirayet ederek bü-
yümesini sağlamıştır. Dijital medya pazarının yarısından fazlasını oluşturan bu en-
düstri, canlı maç yayını ve e-spor turnuvaları ile gelecek yıllarda da farklı teknolojik 
etkileşimlerle birlikte, devam edeceği görülmektedir. Özellikle mobil oyunların dev-
reye girmesiyle mekândan bağımsızlaşan dijital oyunlar, farklı profillerdeki birçok 
oyuncu tarafından oynanmaktadır. Fazlasıyla reklam mesajına maruz kalan ve dik-
kati dağılan tüketiciye ulaşmak isteyen reklamcılar da duruma duyarsız kalamayarak 
bu pazara giriş yapmaktadırlar. Zira dijital oyun dünyası her şeyden önce tüketicinin 
dikkatini toplayarak, yoğunlaştığı bir alandır (Chambers, 2005, s. 2). 

Özellikle dijital reklamcılığın da gelişmesinin temelinde yer alan etkileşim ve ölçülebilir-
lik, dijital oyun pazarında da oldukça etkili olmaktadır. Çünkü etkileşim ve ölçülebilirlik, 
dijital oyunlarda pazarlamacıların görmezden gelemeyeceği, geniş bir hedef kitleye ula-
şan medya tüketiminin güçlü bir hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla markalar 
dijital oyun endüstrisini hem içerik pazarlama hem de ücretli reklamcılık çabalarına uyan 
değerli ve ilgi çekici bir alan olarak görmektedir ki, göz açıp kapayıncaya kadar müşteri-
nin zihninde yer etmeye çalışan reklam dünyası için bu oldukça değerlidir. 
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Dijital oyunları ve reklam dünyasını etkileyecek olan faktörler, hali hazırda dijital 
reklamcılık dünyasını etkileyen faktörlerden farksız değildir. Dijital oyun reklamcı-
lığının geleceğindeki oluşacak değişimin yine verilerden besleneceği tahmin edil-
mektedir. Zira, veri yığınından anlamlı bilgiyi elde ederek doğru hedefleme yapmak, 
her geçen gün daha hassas bir hale gelmektedir. Bu nedenle gelecek yıllarda daha 
hassas veriler ile dijital oyunlarda reklamlar yer alacaktır. 5G teknolojisi ile gerçek 
zamanlı veri iletimi ile oyunlar ve reklamlar anlık olarak değişebilir hale gelebile-
cektir. Örneğin, giyilebilir teknolojiler ile aktarılan biyometrik değerler oyuna yön 
verebilecektir. İnsan vücudundaki susuzluk seviyesinin arttığını aktaran bir teknoloji 
ile o an oyunda serinletici bir içecek reklamı yer alabilir hale gelecektir. Ya da kalp 
hızının arttığını iletilmesi ile oyundaki düşmanlar daha çok oyuncunun üstüne gele-
rek mağlup etmeye çalışacak ve bu sırada oyuncu kurtulmak için, satın almaya daha 
yakın olunacağından ve biyolojik verilerine göre yapay zekâ hareket edeceğinden, 
oyun içi satın alma reklamı yer alabilecektir. Veri güvenliği dijital oyun reklamcılığı 
açısından da tüketici açısından en sorunlu alan olarak görülmektedir. Özellikle oyu-
nun heyecanı içinde paylaşılacak olan kişisel veriler özünde son derece değerlidir. 
Ancak çocukların ve gençlerin bu bilince sahip olarak rıza ile bu verileri vermesi 
anlaşılır ve etik olacaktır. 

Grafik	3.	2019-2020	Yılı	Yaşa	Göre	Oyuncuların	Değişimi
Kaynak: Oyun ve Espor Ajansı, 2021, s. 54

E-spor dünyasında da ilerlemenin hızla devam etmesi beklenmekte ve daha büyük 
organizasyonlara sahne olacağı düşünülmektedir. Öyle ki; mevcut dünya düzenin-
deki futbolun yerini e-sporun alacağı tahmin edilmektedir (Iab, 2019). Özellikle 5G 
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teknolojisi ile her cihaz gerçek zamanlı bir oyun aracı haline gelerek, dijital oyun-
ların yanı sıra e-sporda da değişim yaşanacaktır. Elbette ki, bu değişimde etkili olan 
demografik yapının çoğunluğunu gençler oluşturacaktır. Şu anda bile Türkiye’de 
oyun oynayanların yarısından fazlasını 18-34 yaş grubu oluşturmaktadır. Özellikle 
genç ve genç yetişkinlerin etkili olduğu ekosistemde, siyasal katılım aracı ve siyasal 
reklam aracı olarak da dijital oyunların ön plana çıkacağı, hatta siyasal reklam adına 
bu kitleye ulaşmanın ilk yolu olarak değerlendirileceği varsayılmaktadır.

İnsan kaynakları tarafında da işe alım süreçlerinde oyun deneyimlerinden yararla-
narak doğru ve yetenekli adaylara kolay ve hızlı erişim sağlanabileceği tahmin edil-
mektedir. İndirilen uygulamalar ile dijital oyunlaştırma yapılarak işe alım, yetenek 
yönetimi, kurumsal gelişim, çalışan bağlılığı gibi özelliklerin yanı sıra, adayların 
yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma potansiyeli, baskı altında performans ve daya-
nıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi birçok özelliği ölçümlenebilecektir. 

Ayrıca oyuncuların daha profesyonel olma yolculuğunda eğitime ihtiyaçları ola-
cağı öngörülmektedir. Yani e-spor oyuncusu olma ve kendini geliştirme alanında 
üniversite işbirlikleri düzenlenmekle beraber özel eğitim merkezleri de kurulmaya 
başlanmıştır. Bu merkezlerin ileriki yıllarda daha artacağı ve işlevsel hale geleceği 
düşünülmektedir.

Çok farklı dallarda açılımları olan ve oyuncu, yayıncı, tasarımcı, markalar, reklam 
ajansları, organizatörler gibi çok fazla tarafı olan dijital oyun ve e-spor sektöründe, 
etik ve hukuki alanlarda önemli hale gelmektedir. Özelikle veri güvenliği, oyun telif-
leri, e-sporcu ve yayıncı sözleşmeleri gibi konuların ve beraberinde denetim meka-
nizmalarının derinleşerek daha fazla gündeme taşınması tahmin edilmektedir (Oyun 
ve Espor Ajansı, 2021, s. 137). Milyonlarca izleyici çeşitli platformlarda turnuvaları 
ve sevdikleri yayıncıları canlı olarak takip etmektedir. Dolayısıyla dijital oyunlar 
sadece bir ağ etkinliği değil, planlanan ve kâr getiren bir ‘eğlence’ halini almıştır. 
Geçmiş dönemlerin niş hobisi milyarlarca dolarlık bir eğlence sektörü haline gelmiş-
tir ve evrimi devam etmektedir. 

8.7.	Dijital	Oyunlardaki	Reklamların	Oyuncular	Üzerinde	Etkileri

Reklam mecralarının artan gelişimi ile dijital oyunlar gibi yeni reklam alanları, rek-
lamverene arzu ettikleri kitleleri hedeflemek için alternatif bir yol sağlamaktadır. 
Dolayısıyla oyuncular, dijital oyunlardaki reklamlardan etkilenen ilk grup olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu dijital oyunlardaki reklamın etkileri olduğunda; 
marka değeri, satın alma niyeti, oyuncuların reklama olan tutum ve ilgisi gibi baş-
lıklar ön plana çıkmaktadır. Bu başlıklar paralelinde yapılan araştırmaların sonuçları 
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ise, oyunculardan ziyade reklamverenleri, markaları ve ajansları ilgilendirmektedir. 
Ancak bu çalışmanın amaçlarından birisi de, oyun esnasında yayınlanan reklamların 
oyuncuya olan etkisini ortaya koymak olduğundan, bu başlık altında dijital oyun-
larda çeşitli yöntemlerle yayınlanan reklamların oyuncuya ne tür etkileri olduğuna 
değinilecektir.

İlk olarak dijital oyun ortamları yüksek motivasyon ve yoğun dikkat gerektirdiğin-
den, bu ortamda yayınlanan reklamların etkisi de yüksek olabilmektedir. Özellikle 
genç oyuncuların yetişkin oyunculara kıyasla, reklam oyunlarının ikna edici iletişi-
mine daha duyarlı oldukları görülmektedir (Berlo ve Ark., 2021, s. 179). Dolayısıy-
la, ilginin ve motivasyonun yüksek olduğu dijital oyunlar, günlük tüketim ürünlerin-
den (yiyecek, içecek vb.) oyun için gereken ürünlere (oyun içi gereken uygulamalar 
veya donanımsal ürünler) kadar her türlü tüketim için oldukça uygun bir ortam sağ-
lamaktadırlar. Bu satın almalar da reklam yoluyla olduğundan bu konuda oyuncular 
etkilenmeye açık bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zaten yapılan araştırmaların bir kısmı, tüketime açık olan bu grubun dikkatini etkile-
meyi hedefleyen ve bu reklamların nasıl olması gerektiğini ifade eden çalışmalardır 
(Berlo ve Ark., 2019; Lewis & Porter, 2013). Özünde dijital oyunlarda; arzuyu te-
tikleyen, insanların normalde alamayacakları ürünleri ve ortamlara sahip olmalarını 
sağlayan bir sanal dünya sunulmaktadır. Örneğin; World of Warcraft içinde, mad-
di gerçeklikte imkansız veya satın alınamayacak olan süper lüks arabalar, egzotik 
ürünler için alışveriş deneyimi sunulmaktadır (Knott & Molesworth, 2013, s. 1561). 
Sahip olma arzusunun tetiklendiği bir oyun ortamında karşılarına çıkan ve alınması 
mümkün olan bir ürün reklamı, oyuncuyu sağlıklı düşünemeden etkisi altına alabil-
mektedir. Bu bakımdan oyuncu üzerinde öncelikle tüketim açısından etkileri olduğu 
ve oyuncunun yaşı düştükçe kendisiyle beraber bu etkilere ebeveynlerinin de dahil 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bir diğer etkisi ise çocukların algıları ile ilgili olmaktadır. Dijital oyun ortamlarında 
yayınlanan reklamların özellikle oyuncunun dikkatini bölmeden, uyumlu bir şekilde 
verilmesi gerekliliği yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur (Berlo ve Ark., 2021, 
s. 179). Zira, eğlenceli etkileşimli içerikle reklamları birleştirmek, çocukların bir 
reklam oyunundaki ikna edici niyeti ayırt edememesine neden olmaktadır (Terlut-
ter & Capella, 2013, s. 98). Bu açıdan da bakıldığında, reklamın gereksiz tüketime 
yönlendirmesinin yanı sıra, çocukların oyun esnasındaki algılarını etkileyebileceği 
ve sanal ile gerçeğin ayrıt edilmesinin zorlaştığı bir alanda reklamında bu muğlak-
lığı artıracağı söylenebilir. Çünkü reklam oyunları, özellikle çocuklarda geleneksel 
medya biçimlerinden farklı oldukları için bu bilişsel işlem yapısını daha da karma-
şık hale getirmektedir (An & Stern, 2011, s. 43-44). Bu karmaşıklık aynı zamanda 
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tüketici satın alma davranışında da etkisini göstermektedir. Reklam oyunlarında, 
genellikle ürün paketlerini toplamak veya hedef markayı aramak gibi gerçek dünya-
daki ticari davranışların taklit edilmesi istenmektedir. Lee ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışmada, reklam oyunlarının yaklaşık yarısından fazlasında (%67.1) oyunu 
tamamlamak için ürün paketlerini ve marka logolarını toplamanın şart olduğu görül-
müştür (2009, s. 129). Dolayısıyla oyun içi ticari seçim davranışın entegrasyonu ile 
reklam oyunlarının oyuncuları arasında gerçek hayattaki ticari seçim davranışının 
pekiştirilmesine de hedeflenmektedir.  

Dijital oyunlarda yer alan reklamların, satın alma davranışını öğretmenin yanı sıra 
özellikle gıda alanındaki etkileri de dikkat çekicidir. Çünkü, hayal ile gerçeği ayırt 
edemeyen küçük çocukların (Piaget, 2005, s. 139), açlık gibi temel bir his ile ilgili 
reklam karşısında kayıtsız kalamadıkları görülmektedir (Lee ve Ark., 2009, s. 130). 
Ayrıca, reklam oyunları yoluyla çocuklara pazarlanan gıdalar beslenme açısından 
değerlendirildiğinde, %83’ten fazlası iyi beslenme standardını karşılamamıştır (Ri-
fon ve Ark., 2014). Yine benzer şekilde, Gorn ve Goldberg tarafından yapılan çalış-
mada, şeker reklamlarına tekrar tekrar maruz kalan beş ila sekiz yaşındaki çocukla-
rın atıştırmalık seçimlerini etkilediğini ve önemli ölçüde daha fazla şeker seçtikleri 
kanıtlanmıştır (1982, s. 200-205). 

Besleyici değeri düşük gıdaların reklam oyunlarında yaygınlığı ve günümüzdeki 
çocukların dijitale maruz kaldıkları süreler düşünüldüğünde, bu çocuklar üzerin-
de oluşabilecek ciddi bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem oyunun kendi 
içeriğinde gömülü olarak verilen reklamlar hem de reklam arası olarak gösterilen 
gıda görselleri sadece çocuklar değil tüm oyuncular için ciddi bir etki oluşturabil-
mektedir. 

Ayrıca, anlık bir etki olmanın ötesinde yeme alışkanlıklarını değiştirme açısından 
da riskler barındırmaktadır. Bu bağlamda, reklam oyunları aynı zamanda globalleş-
me kapsamında, kültürel değerlerin değişmesine de etkisi olabilmektedir. Oyunların 
içerisindeki global markaların, hızlı yemek alışkanlıklarını öneren yemek zincirle-
rinin ve daha nice farklı içeriklerin yer aldığı reklamlar, kültürel özelliklerimizin ve 
alışkanlıklarımız değişmesini noktasında oyuncuya etki edebilmektedir. Bu nedenle 
yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporunda, çeviriden oyun içi kültürel öğelere 
kadar yerelleştirme olması gerekliliği vurgulanmaktadır (Oyun ve Espor Ajansı, 
2021, s. 25). 

Dijital oyunlardaki reklamların oyuncu üzerindeki bir diğer etkisi ise, daha önce 
çeşitli oyun türlerinin altında vurgulandığı gibi, veri güvenliği alanında karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü kişiselleştirilmiş reklamlar, kullanıcıların bilgisayar başında-
ki davranışlarına ve tercihlerine göre şekillenmektedir. Dijital ortamlarda geçirilen 



Dijital	Oyunlarda	Reklam	ve	Etkileri

239

her türlü zaman, veri olarak depolanmakta ve anlamlı veriye dönüştürülmektedir. 
Dolayısıyla dijital oyunlar uzun süreler vakit geçirilen bir ortam olması nedeniyle, 
önemli bir veri kaynağı olabilmektedir. Oyuncuya oyun içeriğinde verdiği bilgilere, 
paylaşımlara, kurduğu iletişimlere ve bunun gibi birçok parametreye dayalı olarak 
reklam gelebilmektedir. Bu nedenle reklamlar veri güvenliği, gizlilik ve mahremiyet 
noktasında da önemli bir noktada yer almaktadır.

Dijital oyunlardaki reklamlar sadece herhangi bir marka veya ürüne yönelik olma-
maktadır. Oyuncunun tercihlerine göre yeni ve benzer oyunların reklamları ile sık 
sık karşılaşılmaktadır. Bu durum ise; oyun oynama süresini kontrol edememe, diğer 
etkinliklere karşı ilgi kaybı, olumsuz sonuçlarına rağmen oynamaya devam etme, 
oyun oynayamadığı zaman psikolojik yoksunluk hissetme gibi belirtilerle görülen 
ve dürtü kontrol bozukluğu olarak ifade edilen dijital oyun bağımlılığına (Irmak & 
Erdoğan, 2016) katkıda bulunabilmektedir. Yine özellikle çocuklarda, bir oyundan 
diğerine geçme ve çıkan reklama tıklayarak yenisi indirme davranışı bir takım sağ-
lıksız durumlara yol açabileceğinden endişe vericidir.

8.8.	Sonuç	ve	Öneriler

Anlatılanlar ışığında dijital oyun reklamcılığının farklı taraflar için farklı sonuçları 
olduğu görülmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında teknoloji ile oyun anlayışı-
nın ve hatta spor anlayışının bile değiştiğini söylemek mümkündür. Yeni bir eğlence 
anlayışı oluşturan dijital oyunlar, reklam açısından da eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 
Tüketici motivasyonunun ve dikkatinin yüksek olduğu bir ortamda reklam mesajı 
iletmek marka (firma) tarafında; marka tutumu, marka farkındalığı, marka bağlılığı, 
marka değeri gibi birçok amaca hizmet edebilmektedir. Toplam reklam yatırımları-
nın yarısından fazlasının dijitale kaydığı son yıllarda dijital oyun reklamcılığı yatırı-
mı da markaya sağladığı faydalar kapsamında artmaktadır. 

Ancak dijital oyun reklamcılığının gelişimi sadece markaya hizmet etmenin ötesin-
dedir. Özellikle teknolojik gelişme kapsamında oluşturulan devlet politikalarında 
dijital oyun önemli bir yer tutmaktadır. Re-Think Dijital Oyun ve e-Çalıştay Ra-
poru’nda, dijital oyun alanındaki global ilerlemelere Türkiye’nin kayıtsız kalma-
dan hamle yapması gerektiği belirtilmektedir ki; çeşitli paydaşlar ile yapılacak bu 
hamlelerin duyurulması ve gelir sağlanması için reklam elzem olarak görülmektedir. 
Yerli reklam ağının olması, yurtdışına olan kaynak aktarımını azaltarak firmalara ve 
tanıtıma büyük destek olacağı tahmin edilmektedir (Bilişim Vadisi, 2021, s. 15-16). 
Dolayısıyla reklamlar sadece markaya değil, devlet politikalarının duyurulması, ülke 
tanıtımı gibi farklı amaçlara da hizmet etmektedir. 
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Ayrıca reklam oyunları da her zaman tüketim yönlendirmeli olmayabilmektedir. 
Örneğin, sağlıklı gıdalarını paylaşan abur cuburu çöpe atan bir reklam oyunu eği-
tici olabilmektedir (Lee ve Ark., 2009, s. 138). Bu bakımdan önemli olan tarafların 
sorumluluklarının farkında olması ve gereğini yerine getirmeleridir ki, bu noktada 
daha net bir şekilde sorumluluklara ilişkin öneriler belirtmek uygun olacaktır. 

Öncelikle oyunlarda yer alan bu reklamların oyuncu tarafından doğru şekilde al-
gılanması ve özellikle çocuk ve genç oyuncuların gereksiz tüketime karşı bilinçli 
olması gerekmektedir. Diğer medyaların çoğuyla karşılaştırıldığında, dijital oyunlar 
özellikle reklam ve eğlence arasındaki sınırların bulanıklaşmasıyla karakterize edil-
mektedir ve reklam içeren dijital oyunlardaki reklam girişiminin, oyuncuya anlaya-
cağı bir açıklıkla sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda reklamveren tarafından 
dikkat edilmesi gereken sorumluluklar şunlardır:

	• Oyuncunun karşısına çıkan reklamların öncelikle reklam olduğunun net ola-
rak anlaşılacağı bir tasarım uygulanmalıdır. Çünkü dijital oyununun promos-
yon mesajları içerdiğini açıkça belirten reklam araları, görünüşte çocukları 
reklam oyununun ikna edici doğası hakkında daha bilinçli ve uyanık hale ge-
tirmesi beklenmektedir. Bu nedenle daha önce ifade edilen türlerin hangisinde 
reklam verme süreci gerçekleşirse gerçekleşsin, oyuncunun anlayacağı şekil-
de reklam yayınlanmalıdır. 

	• Yayınlanan reklamların anlaşılır olması sadece bir uyarı olarak değil, göze 
çarpacak şekilde, metin veya görsel arasında kaybolmayacak şekilde bulun-
durulmalıdır.

	• Reklamverenlerin (marka, kurum, ajans, yayıncı vs.) devlet veya denetim ku-
rullarınca belirlenmiş kurallarına tam uyumu sağlanmalıdır. Yapılan reklam-
ların bilinçli bir tercih ile satın almaya yönlendirmesi markaya da katkı sağ-
layacağından belirlenen veya belirlenecek olan kurallara riayet edilmelidir. 

Her geçen gün oyuncu sayısı artan, spor olarak ilerleyen, devletin çeşitli kurumları 
ile işbirliği içinde yürütülmeye çalışılan bu ekosistemin kendine has reklam düzen-
lemesi olması önemlidir. Çünkü bu sistem, çocuklara ve gençlere ulaşan diğer mec-
ralardan hem oyuncuların dikkat ve ilgisi hem ulaşılmaya çalışılan ülke çapındaki 
hedefler bakımından farklı ve özeldir. 

Ayrıca veri toplama ve gizlilik konuları, daha yakından incelemeyi gerektiren, dijital 
oyun reklamcılığının keşfedilmemiş başka bir tarafıdır. Reklam oyunlarında topla-
nan veri, çocukların kişisel verilerinin, nasıl bir risk nedeni olabileceğini anlama 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Dijital oyunlardaki reklamları ilgilendiren farklı 
tarafların olması, politika belirleyenleri merkezi bir konuma getirmektedir ki, önem 
verilmesi gereken sorumluluklar şunlardır:
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	• Öncelikle gömülü çevrim içi pazarlama girişimlerinin kaynağını ve hedefleri-
ni ayırt edemediklerinde özellikle çocukların kolayca yanlış yönlendirilebile-
ceği ve hatta aldatılabileceği kabul edilmelidir.

	• Önce çocukları, çoğu yoğun bir şekilde ticarileştirilen dijital deneyimlerine 
hazırlamanın en iyi yolları araştırılmalı ve bunun için kaynak aktarılmalıdır. 

	• Bu kapsamda yayınlanacak reklamların sisteme özel özdenetimi ve düzen-
lemesi olması gerekmektedir. Reklamverenlerin, yayınlanan reklamların net 
şekilde anlaşılması noktasında kurallar belirlenmelidir.

	• Reklamın net olarak anlaşılmasının yaklaşık 10 yaşından daha büyüklerde et-
kili olduğu bilindiğinden, bu yaş grubunun altındaki çocuklar için yayınlana-
cak reklamların içeriği uzmanlar eşliğinde hazırlanmalı ve kurallarla güvence 
altına alınmalıdır.

	• Kişisel verilerin güvenliği açısından rızaya dayalı, onam alınan, Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation -GDPR) ile uyum-
lu bir reklamcılık anlayışı getirilmelidir ve dijital oyunlardaki reklamları mut-
laka kapsamalıdır.

Reklamların oluşturacağı risklere ilişkin korunmak sadece reklamverenin ve politika 
belirleyenlerin uyumuna bağlı olmamalıdır. Farkındalık oluşturmak ve artırmak ge-
nel olarak yoğun bir çaba gerektirmektedir ki, özellikle çocukların bu çabaya değer 
olduğu unutulmamalıdır. Eğitim, çocukların ve yetişkinlerin farkındalıklarını artır-
mak ve bu ayrımları kendileri için yapmaya başlamaları için araçlar sağlamak için 
önemli bir yoldur. Çağdaş çocukların siber pazarlama konusunda bilgili olduklarına 
dair yaygın varsayım, çocukları internetin ekonomik altyapısı ve şirketlerin çocuk-
ları çevrim içi bağlamlarda ikna etmek için kullandıkları çeşitli stratejiler ve plat-
formlar hakkında eğitmeye yönelik ciddi ve kapsamlı bir planı engellememelidir. Bu 
nedenle eğitimcilere ve ebeveynlere düşen sorumluluklar şunlar olabilir:

	• Reklam oyunları için bilişsel ve duygusal reklam okuryazarlık becerilerini 
kazandıracak şekilde medya okuryazarlığı ders içeriğinin düzenlenmesi ge-
rekmektedir.

	• Bu beceriler okul öncesi dönemden itibaren çocuklara yaşlarına göre anlaya-
bilecekleri şekilde öğretilmeye başlanmalıdır. 

	• Eğitimciler özellikle çocuk yaştaki öğrenciler için anne baba eğitimlerini de 
planlarına dahil etmelidir ve önce ebeveynlere reklam okuryazarlık becerileri 
kazandırılmalıdır.

	• Ebeveynlerin ise güvenli internet kullansalar dahi reklamların bu durumun dı-
şında olduğunu bilerek her zaman kontrollü ve takip halinde çocuklarına izin 
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vermelidir. Aslında en büyük sorumluluğun ebeveyne düştüğü unutulmamalı-
dır. Özellikle çocuklar çoğunlukla bu platformlara evde giriş yaptığından, oy-
nadığı oyun bilinse dahi arada çıkacak reklamların duygusal etkileyiciliğine 
karşı bilinçli olunmalıdır.

Elbette ki, bu önerilerin sağlıklı bir şekilde planlanması ve uygulanması için cid-
di bir şekilde yapılan araştırmalara ihtiyacı bulunmaktadır ki, bu kapsamda araş-
tırmacılara büyük sorumluluk düşmektedir. Zira, hem ticari hayatın ve ekonominin 
önemli dengelerinden biri olan reklamın hem de reklamlara maruz kalanların zarar 
görmemesi adına akademik araştırmalar çok değerli olacaktır. 

Öncelikle, çocukların reklam arasının anlamını nasıl yorumladıklarını ve reklam 
aralarının varlığının bilişsel ve duygusal reklam okuma becerilerine hangi süreçte 
müdahale ettiğinin daha fazla araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, reklam arası-
nın kesintiye uğramasının hem reklamveren açısından hatırlamayı veya marka terci-
hini hem oyuncular açısından reklam farkındalığını nasıl etkilediğinin test edilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle hem bilişsel hem de duygusal reklam okuryazarlığını 
artırmak için etkili taktiklere odaklanılmalıdır. Sürekli görüntülenen görsel reklam 
aralarına kıyasla, sesli reklam arasının da reklamı algılamaya olan etkisinin incelen-
mesi yerinde olacaktır. 

Alanda yapılacak bilimsel çalışmalar dijital oyun reklamcılığının daha sağlıklı olma-
sı açısından kaynak teşkil edecektir. Özellikle laboratuvar ortamında yapılacak bilgi-
sayar ölçümlemeli çalışmalar, reklamın etkisini ortaya koymak için faydalı olacaktır. 
Oyun esnasında tetiklenen psikolojik ve davranışsal tepkilerin ölçüleceği çalışmalar 
dijital oyun reklamlarına dair belirtilen önerileri hayata geçirme noktasında fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Dijital oyunlar, 1950’li yıllarda bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmeye başladığı 
dönemlerde ortaya çıkan bir eğlence yöntemidir. İlk çıkış amacı eğlence olan diji-
tal oyunlar daha sonraki dönemlerde pazarlama, eğitim, bilinç altı mesaj ve kültür 
gibi çeşitli içerik türlerinin aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaya başlan-
mıştır. Tüm bu açılardan dikkat çekici ve etkili bir materyal olduğu görülen dijital 
oyunların yaygınlığının nedenlerinin anlaşılabilmesi ve artırılabilmesi için sosyal 
ve bilişsel kuramlar ve tasarım modelleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu bölüm-
de; ilk aşamada oyunun içerisinde barındırdığı unsurlardan ve oyunun oynanması 
açısından devamlılığını sağlayan; akış, öz-belirleme, teknoloji kabul, kullanımlar 
ve doyumlar ve içsel motivasyon kuramlarından bahsedilmiştir. İkinci aşamada 
ise dijital oyunlarla ilgili olarak alan yazında yer alan teknolojik yaklaşımlardan; 
üçlü oyun tasarımı, mekanik-dinamik-estetik (MDE), temel tetrad, oyun merkezli 
tasarım ve diğer tasarım yaklaşımlarına yer verilmiştir. Bu bölümün amacı; dijital 
oyun geliştirirken dikkate alınması gereken önemli yaklaşımları derleyerek bu 
konuda araştırma yapmayı düşünenlere veya dijital oyun geliştireceklere yönelik 
oyunlarda bulunması gereken unsurlara ilişkin kuramsal bir çerçeve sunmaktır. 
Böylelikle dijital oyun geliştirme yaklaşımlarına yönelik bütüncül bir bakış sağ-
lanmıştır. Sunulan bu yaklaşımlar doğrultusunda araştırmacılara, oyun tasarım-
cılarına ve oyun kullanıcılarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Doç.	Dr.		Ömer	Koçak

DİJİTAL OYUNLARIN  
GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE  

DİKKATE ALINABİLECEK BİLİŞSEL  
VE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

BÖLÜM 9
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9.1.	Giriş

Dijital oyunların geliştirilmesi sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle 
oyunun tanımının ve unsurlarının kısaca bilinmesi gerekmektedir. Oyun insanlığın 
var oluşundan itibaren ayrılmaz bir parçasıdır (Crawford, 1984). Hatta Huizinga 
(1951), oyunun tarihinin kültürden daha eski olduğunu belirtmiştir. Çünkü oyun 
oynamak sadece insanlarla sınırlı değil hayvanlarında yaptığı bir eylemdir. Ancak 
insanlar için oyun oynamanın çok önemli olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal etkile-
şimin temel yapıtaşlarındandır ve kültürlerin önemli bir parçasıdır (Demirhan Sayın, 
2016). Oyunu tanımlarken oyun (game) ve oyun oynamak (play) kavramları arasın-
daki karmaşıklığında öncelikli olarak bilinmesi gerekmektedir. Çünkü oyun ve oyun 
oynamak çizilen çerçeve doğrultusunda kapsamları değişebilen ve iç içe geçmiş iki 
kavramdır (Demirhan Sayın, 2016; Salen ve Zimmerman, 2004). Oyun ve oyun oy-
nama arasındaki ilişkiyi tanımlarken ele alınan çerçeve doğrultusunda bazen oyunun, 
oyun oynamanın alt bileşeni olduğu, bazen de oyun oynamanın, oyunun alt bileşeni 
olduğu söylenebilir (Salen ve Zimmerman, 2004). Örneğin, Salen ve Zimmerman 
(2004) oyun oynamanın bir çok eğlenceli aktiviteyi temsil ettiğini ve bunların ba-
zılarının oyun olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla oyun oynamanın oyunu kapsadığı 
önerisini desteklemiştir. Diğer taraftan oyunu tanımlarken; kurallar, oyun oynamak 
ve kültür yönlerinin olduğunu belirtmiş dolayısıyla oyun oynamanın oyunun altında 
yer aldığını belirtmiştir. Bu bağlamda oyun ve oyun oynamak terimlerinin farklı 
olduğu ancak bu farklılığa rağmen karmaşık bir yapıya sahip oldukları söylenebilir.

Alan yazında oyunu tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim olduğu görülmektedir. 
Tüm bu tanımlarda yazarlar oyunları farklı açılardan incelemişlerdir (Björk ve Holo-
painen, 2004). Adams (2010), içeriğinin çok geniş olması ve herhangi farklı bir oyun 
unsuru ileri sunulması durumunda önceki tanımların geçersiz olacağı nedeniyle bu 
kadar fazla oyun tanımının olduğunu belirtmiştir. Oyunun farklı açılardan inceleyen 
çalışmalarda yapılan tanımlamaların derlemesini yapan Salen ve Zimmerman (2004) 
15 farklı unsur belirlemiştir. Bu unsurlar Tablo 1’de sunulmuştur. Tüm unsurlar doğ-
rultusunda Salen ve Zimmerman (2004) oyunu; kuralları belirli, hedef bir çıktısı 
olan ve oynayan bireylerin oluşturulan ortamına ilişkin bağlılıklarının ve inançları-
nın oluşturulduğu sistem olarak tanımlamıştır. 

Björk ve Holopainen (2004) ise bu unsurlar doğrultusunda oyunu; bütüncül (ho-
listic), sınırlı (boundary), geçici (temporal) ve yapısal (structural) başlıkları ile 4 
bileşene ayırmıştır. Bütüncül bileşeni oyunun unsurlarını bir bütün olarak belirtilir. 
Bu bileşen oyun araçlarını, oyundaki olayları ve eylemleri, oyun oturumunu ve ödül 
gibi oyuna ilişkin tüm bileşenlere bütüncül bir bakış atılmasını sağlar. Sınır bileşe-
ni, yapılan eylemleri sınırlandıran veya hangi eyleme ne düzeyde ödül verileceğini 
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belirleyen bileşen olarak tanımlanır. Oyunun kuralları, hedefleri gibi unsurlar bu bi-
leşende yer alır. Geçici bileşeni, oyunun akışını ifade etmektedir. Oyuncunun yaptığı 
eylemleri, bu eylemlerin sonucuna göre oluşan değişimleri temsil etmektedir. Yapı-
sal bileşeni ise arayüz, oyun öğeleri, oyuncular, oyun süre planlaması gibi unsurları 
ifade etmektedir (Björk ve Holopainen, 2004). 

Tablo	1.	Oyun	Tanımlarında	Bulunan	Unsurlar	(Salen	ve	Zimmerman,	2004,	s.9)
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Aktivite, süreç veya olay içermesi √ √
Bölümler arasında bir sistematiğinin olması √
Ciddi olmaması ve sürükleyici olması √
Çatışma veya rekabet içermesi √ √ √
Çıktılarının kesin olarak tahmin edilememesi √
Davranışları sınırlandırması (Etkisizlik) √
Gönüllülük esasına dayalı √ √ √
Hedef-çıktı yönelimli olması √ √ √ √
Karar verme süreçlerini barındırması √ √ √
Kurallarının olması √ √ √ √ √ √ √
Maddi bir kazanç sağlamama √ √
Özel sosyal gruplar oluşturması √
Sanat dalı √
Yapay olan içeriğe inanılmasını sağlaması √ √
Yapay/Güvenli/Günlük rutinin dışında √ √

Oyunun biyolojik bir ihtiyaç olduğunu belirten Brown ve Vaughan (2009) a ek ola-
rak  oyunun hem çocuklukta hem de yetişkinlikte sağlık ve kişisel gelişim açısın-
dan kritik bir unsur olduğu da alan yazında belirtilmektedir (Güler, 2021). Geçmişte 
insanlar ve özellikle de çocuklar sokaklarda, parklarda ve evlerde fiziksel oyunlar 
oynayarak hem fazla enerjilerini tüketiyor hem kendilerini geliştirerek eğleniyorlar-
dı. Değişen zamanla birlikte oyun alanlarının azalması, fiziksel dünyada oynanan 
oyunların dijital ortama taşınmasına neden olmuştur (Çınar, 2021). Her ne kadar 
günümüzde fiziksel oyunlar oynanmaya devam etse de dijital ortamda da oyunla-
rın sıklıkla oynandığı söylenebilir. Dünya genelinde dijital oyun pazarının hacminin 
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gün geçtikçe hızla artacağına yönelik öngörüler de bunu desteklemektedir (Statista, 
2021). Öyle ki hemen hemen tüm toplumların kültüründe dijital oyunlar önemli bir 
eğlence kaynağı haline gelmiştir. Dünya çapında yaklaşık 2.6 milyar insan dijital 
oyunlar oynarken, dijital oyun oynama yaşının ortalaması da 34’lere kadar yüksel-
miştir (Cairns ve ark., 2021). Bu istatistiklerin dijital oyunların toplumdaki yerini 
göstermek açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.

İlk dijital ve etkileşimli oyun olan olarak kabul edilen Spacewar, Steve Russell tara-
fından 1962 yılında geliştirilmiştir (Yilmaz ve Cagiltay, 2005). Teknolojik aygıtların 
devreye girmesiyle oyunların sınıflandırılması farklılaşmış “video oyunları”, “mobil 
oyunlar” ve “bilgisayar oyunları” gibi isimlendirmeler yapılmıştır. Bu isimlendir-
melere de bir bütün olarak “dijital oyun” ismi verilmiştir (Kaya, 2019). Rienzo ve 
Cubillos (2020), bilgisayar, oyun konsolu, akıllı telefon veya etkileşimli televizyon 
gibi herhangi bir elektronik aygıt aracılığıyla çevrimiçi veya çevrimdışı oynanan 
oyunları dijital oyunları tanımlamıştır (s. 1). Dijital oyunlar ilk ortaya çıktıklarında 
günümüzdeki kadar kompleks bir yapıya sahip olmadıkları söylenebilir. Çünkü bir 
kişi tek başına oyun grafiği, sesi ve yazılımı dahil tüm unsurlarını geliştirebilirdi. An-
cak dijital oyunların ilk ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar teknolojideki hızlı 
gelişim oyunların daha farklı teknik ve estetik niteliklere sahip olmasını sağlamıştır 
(Özkeçeci ve Sevindik, 2017). Dijital oyun geliştirmek herhangi bir web sayfası, 
bankacılık yazılımı veya stok takip programı yapmak gibi kolay ve spesifik değildir. 
Dolayısıyla dijital oyunları standart bilgisayar yazılımları gibi kategorilendirmemek 
gerekir (Rienzo ve Cubillos, 2020). Dijital oyunlarda kullanıcılar farklı deneyim-
ler yaşamak isterler. Dijital oyunlar, kullanıcıların ilgisini çekerek oyunun sonucuna 
ulaşana kadar oyunda kalmalarını ve motive olmalarını sağlamalıdır (Güler, 2021). 
Bu nedenle tasarımcıların güçlü anlatımlarla ve oyun mekanikleriyle kullanıcıları 
oyunda tutmak için çabalamaları gerekmektedir (Power ve ark., 2019). Çünkü di-
jital oyun oynayan kullanıcıların bu platformlarda uzun süre ve enerji harcamaları 
beklenmektedir (Rooney, 2012). Kullanıcıların uzun süre ve enerji harcayabilmeleri 
için oyundan keyif almaları, iyi hissetmeleri ve eğlenmeleri sağlanmalıdır (Rienzo 
ve Cubillos, 2020; Sweetser ve Wyeth, 2005). Eğer kullanıcılar oyundan keyif al-
mazlarsa oynamayı bırakacaktırlar (Sweetser ve Wyeth, 2005). 

Dijital oyunların yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olarak kullanıcılara sunulma-
sı için bazı kuram ve modelleri temel alarak tasarlanmaları önemli avantajlar sağla-
yacaktır. Bu bölümde dijital oyunları geliştirirken işe koşulacak kuram ve modeller 
iki başlık etrafında sınıflandırılmıştır. Bunlar; bilişsel ve teknolojik yaklaşımlardır. 
Bilişsel yaklaşımlarda dijital oyunların kullanıcılarda oluşturabileceği psikolojik ve 
bilişsel süreçlerin dikkate alındığı kuram ve modellere yer verilmiştir. Teknolojik 
yaklaşımlarda ise oyunların tasarım sürecindeki teknik unsurların dikkate alındığı 
kuram ve modeller açıklanmıştır.
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9.2.	Bilişsel	Yaklaşımlar

Dijital oyun geliştirme karmaşık bir iştir ve çok sayıda farklı disiplinlerdeki uz-
manların birlikte çalışmasını gerektirmektedir (O’Hagan ve ark., 2014). Çok sayı-
da bilişsel kuram oyunların kullanıcılarının kendilerine yönelmelerini sağlamasının 
nedenlerini anlamamızda yardımcı olmaktadır. Çünkü bu kuramlar oyun oynayan 
kişilerin neden bu oyunları oynadıklarını ve oyunlara bağlanma sebeplerini açıkla-
mada oldukça önemli bir bakış açısı sağlar (Boyle ve ark., 2012). Bu bölümde; akış, 
teknoloji kabul modeli, öz belirleme, kullanımlar ve doyumlar ve içsel motivasyon 
kuramı açıklanmıştır. 

9.2.1.	 Akış	Kuramı	

Akış kuramı oyunların geliştirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken en önemli 
kuramlardan biridir. Alan yazında oyun deneyimini açıklamaya yönelik çok sayıda 
kavram (eğlence, aitlik, bulunuşluk gibi) oluşturulmaya çalışılsa da aralarındaki fark-
lılıkların net olarak belirginleşmediği söylenebilir. Akış bu yapılar içerisinde en fazla 
bilinen ve oyun oynama sürecini açıklayan en önemli yapılardandır (Boyle ve ark., 
2012). Akış terimi Mihaly Csikszentmihalyi tarafından 1970’li yıllarda yapılandırılmış 
psikolojik bir kurama dayanmaktadır. Csikszentmihalyi çeşitli dallardaki sanatçıların 
yeni bir şeyler oluşturmaya başladıklarında sadece ona odaklandıklarını ve dış dünya 
ile ilişkilerini kestiklerini tespit etmiştir (Sherry, 2004). Bu durumu içsel bir doyum 
olarak açıklayan sanatçılardan hareketle davranışların hayatı nasıl daha zevkli bir hale 
getireceğini anlamaya yönelik araştırmalar yapmıştır. Başlangıçta oyun veya eğlenceli 
aktiviteler için geçerli olduğu düşünülen akışın tüm aktivitelere yönelik olduğu ortaya 
konulmuştur. Akış herhangi bir işe veya aktiviteye odaklanıldığında çevre ve zaman 
duygusunun zihindeki değişimini açıklamaya çalışan bir kuramdır (Rooney, 2012; 
Sherry, 2004). Bir kişi akışın içerisine dahil olduğu zaman yaptığı eylem için harcadığı 
eforun farkında olmadan eğlenerek, otomatik bir biçimde yaptığı (Khoshnoud ve ark., 
2020) “eylemin farkındadır ancak farkındalığın farkında değildir” (Csikszentmihalyi, 
1975, s. 38). Akışı yakalan bir birey keyif alarak yaptığı aktiviteyi devam ettirmek için 
dışarıdan harici bir ödüle ve beklentiye girmez, çünkü aktivitenin yapılması onun için 
doğrudan içsel motivasyon kaynağıdır (Rooney, 2012; Sherry, 2004).

Günümüzde hala herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanımı olmaması rağmen 
yüksek düzeyde konsantrasyon, tamamen dahil olma ve olumlu duygular akışı temsil 
etmektedir (Ye ve ark., 2021). Akışın en önemli odak noktasından biri bireysel beceri 
düzeyi ile hedeflenen görevin zorluk düzeyi arasında dengeli bir ilişkinin olmasıdır. 
Akışı yaşamak için hedeflenen görevin bireyin yapabileceği zorluk düzeyinde olma-
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sı gerekmektedir. Böylelikle her türlü etkinlik için bireylerin akış deneyimi yaşaması 
sağlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus birey bir zorlukla karşı-
laşıp görevini başarıyla tamamladığında bu becerisini geliştirmiş olur, dolayısıyla 
daha sonraki görevlerinde yeni beceri düzeyine uygun zorlukta olması gerekmekte-
dir. Böylelikle bireyin sürekli akış içerisinde kalması sağlanabilir (Rooney, 2012).

Csikszentmihalyi (1990) akışın oluşması sürecini Şekil 1’deki görselle açıklamıştır. 
Bu görsele göre bireyin akışı deneyimleyebilmesi için akış kanalının içerisinde olma-
sı gerekmektedir. Bunun için de daha önce belirtildiği gibi akışın merkezi özellikleri 
olan zorluk ve beceri düzeyinin dengeli düzeyde eşleşmesi gerekmektedir. Ancak bu 
iki merkezi özelliğin yanı sıra içsel ödüllendirme, aitlik, derinden odaklanma, kişisel 
kontrol hissi ve doğrudan ve hızlı dönüt te akış deneyimi yaşanması için gerekli olan 
niteliklerdir (Boyle ve ark., 2012).  Jackson ve Marsh (1996)’da akışı dokuz boyut-
ta sınıflandırmıştır. Bu boyutlar sırayla; zorluk-beceri dengesi (karşılaşılan durum ile 
beceri düzeyi arasındaki denge), eylem-farkındalık birleşimi (eylemin farkında olma-
dan otomatik gerçekleştirilmesi), net hedefler (amacın ne olduğunun net olarak bilin-
mesi), hızlı ve net geri bildirim, tamamen göreve konsantre olma, kontrol hissi (tüm 
kontrolün kendisinde olduğunu düşünmesi), öz bilinç kaybı (uğraşılan görev dışındaki 
herhangi bir şeye dikkat ayıramayacak düzeyde olması), zaman dönüşümü (geçen za-
manın farkında olunmaması) ve ototelik (yaşanılan deneyimden memnun olunması) 
deneyimdir. Tüm bu faktörlerin dengeli birleşimi derin bir eğlence hissi oluşturur ve 
bireyin akışa kapılmasını sağlar (Khoshnoud ve ark., 2020). 
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Akış sürecini bir dijital oyun deneyimi örneği üzerinden Şekil 2.1’deki A1, A2, A3 
ve A4 referans noktaları ile açıklayalım. Örneğin; Ahmet daha önce bilgisayar üze-
rinde oyun oynama deneyimine sahip fakat araba yarışına ilişkin herhangi bir oyun 
deneyimi yoktur. Ahmet araba yarışı oyununu oynamaya başladığında A1 seviye-
sindedir. Ahmet oyuna başladığında ilk bölümü geçmesi için belirtilen sürede yarışı 
tamamlayamamıştır. Bu durum bir zorluk oluşturmuştur ancak çok ciddi bir zorluk 
olduğu söylenemez. Bu zorluk nedeniyle Ahmet eğlenmeye başlamıştır ve şimdi-
lik akıştadır. Akışta olduğu için Ahmet oyunu oynamaya devam etmektedir. Yaptığı 
pratikler nedeniyle Ahmet araba yarışına yönelik becerilerini geliştirmektedir. Pratik 
yaparak becerilerini geliştiren Ahmet için oyunda yeni bölümler açılmaktadır. Açı-
lan bu yeni bölümlerde başlangıç seviyelerindeki beceri düzeyinde bir beceri yeterli 
olmuş olursa Ahmet kendi becerilerini geliştirdiği için artık bu beceri düzeyi Ahmet 
için çok basit düzeyde kalacaktır ve oyundan sıkılma başlayacaktır. A2’de gösterdi-
ği gibi artık beceri düzeyi yüksek ancak zorluk düzeyi düşüktür. Fakat açılan yeni 
bölümlerin zorluk düzeyi kazanılan beceri düzeyinden çok yüksek düzeyde ise bu 
durumda da A3’te gösterilen kaygı hissi başlayacaktır. Hem kaygı hem de sıkılma is-
tenen bir durum olmadığı için Ahmet akışa dönmek veya oyunu oynamayı bırakmak 
isteyecektir. Ahmet’in yeni başladığı bölüm hem önceki bölümlere göre biraz daha 
zor ve yeni ise A4’te gösterilen akışta kalmaya devam edecektir. A1 ve A4 bize bi-
reyin akışı yaşadığını göstermektedir. Oldukça dinamik bir süreç olan akış deneyimi 
bireyin becerileri geliştikçe zorluk düzeyinin düzenlenmesi gerektiğini göstermekte-
dir. Bir bireyin sürekli aynı zorluk düzeyinde bir etkinlik yapması eğlendirici olmaz. 
Sıkılma oluşması durumunda birey becerilerini geliştirmek ve yeni durumlara ayak 
uydurma isteyecektir. Kaygı oluşması durumunda ise birey karşılaştığı zorluk düze-
yini azaltmaya çalışacaktır (Csikszentmihalyi, 1990). 

Akış deneyimi kullanıcıların oyunla meşgul olmasına, daha iyi performans sergile-
melerine, oyun oynayan kişilerin becerilerini geliştirmelerine önemli düzeyde katkı 
sağlamaktadır. Öyle ki oyunlardaki bu akışın katkısını bilen eğitimciler öğretim sü-
reçlerinde bunlardan yararlanmaya çalışmaktadırlar (Ye ve ark., 2021). Sonuç olarak 
en basit hali ile akışı dijital oyunlara dahil etmek için; oyunu oluşturan unsurların 
zorluk düzeyleri hedef kitlenin özellikleri doğrultusunda basitten karmaşığa, daha 
düşük düzey beceriden daha yüksek düzey beceri gereksinimine ve kolaydan zora 
doğru ilerlenecek yapıda oluşturulmalıdır. Bu dengenin iyi sağlanması oyunu oy-
namada devamlılığa katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan akış genellikle olumlu bir 
yapı olarak gözükmesine rağmen yapılan aktivite yoğun bir şekilde sürdürüldüğünde 
zararlı olabilmektedir. Örneğin bir birey olumsuz ruh halinde iken dijital oyun oyna-
yarak bu ruh halinden kurtulmak isteyebilir ancak bu da problemli oyun oynamaya 
katkıda bulunur (Larche ve ark., 2021). Problemli video oynama ile akış ve depres-
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yon arasındaki ilişkiyi inceleyen Hull ve ark., (2013) de problemli video oynayan-
ların oyunlar aracılığıyla genellikle sosyalleşmek istediğini göstermektedir. Benzer 
nitelikteki bir araştırmada problemli video oynama davranışı olan oyuncuların akış 
deneyimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Larche ve ark., 2021). Akışın bu 
yönünün de göz önünde bulundurulması oyunların geliştirilmesi sürecinde dikkat 
edilmesi gereken önemli hususlardandır.

9.2.2.	 Teknoloji	Kabul	Modeli

Teknoloji Kabul Modeli (TKM; Technology Acceptance Model) insanların oyun oy-
namasını açıklayacak bir diğer bilişsel model olarak değerlendirilebilir (Boyle ve 
ark., 2012). TKM ilk olarak bilişim teknolojilerinin iş ve eğitim alanında kullanı-
mını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla öne sürülmüştür (Wang ve Goh, 
2017). TKM’nin dışında da kullanıcıların teknoloji kabul ve kullanım davranışlarını 
açıklamaya yönelik model çalışması geliştirilmiştir. Ancak bu model çalışmaların-
dan en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören modelin TKM olduğu söylenebilir 
(Venkatesh, 2000). Çok sayıda deneysel araştırmayla da geçerliğinin test edilmiş 
olmasının yanı sıra farklı teknolojilere veya kullanım amaçlarına (e-ticaret, mobil 
hizmetler, mobil bankacılık, internet, sosyal medya vb.) göre de literatürde uyarlan-
dığı görülmektedir (Bassiouni ve ark., 2018; Park ve ark., 2014). Orijinal TKM, al-
gılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı gibi iki önemli faktör üzerinden 
teknoloji kabul davranışlarını açıklamaya çalışır (Boyle ve ark., 2012). Algılanan 
kullanım kolaylığı kullanıcıların ilgili teknolojiyi kullanırken ne kadar çaba harca-
yacaklarına ilişkin düşünceleridir. Algılanan kullanım kolaylığının özellikle eğlence 
amacı teknolojiler için bir anahtar role sahip olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir 
(Bassiouni ve ark., 2018). Algılanan kullanışlılık ise ilgili teknolojiyi kullanmanın 
performansına sağlayacağı katkıya ilişkin beklentisidir (Davis ve ark., 1989). Eğer 
ilgili teknolojinin kullanım kolaylığı var ise bu algılanan kullanışlılığı etkilemek-
tedir (Venkatesh, 2000). Son zamanlarda TKM aracılığıyla davranış niyetlerinin 
anlaşılmaya çalışıldığı ve odaklanılan teknolojilerden biri de oyun teknolojileridir 
(Bassiouni ve ark., 2018). 

Dijital oyunlar eğlence amaçlı geliştirilmiş bir bilişim teknolojisidir. Dolayısıyla di-
ğer sistemlerde olduğu gibi dijital oyunlarda da kullanıcıların oyun oynama davra-
nışlarının devamlılığını sağlamak için kabul etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda 
orijinal TKM çalışmalarından farklı olarak genişletilmiş TKM çalışmalarında algı-
lanan eğlence inancı da teknoloji kabul davranışının oluşmasında anahtar bir yapı 
olarak eklenmiştir (Wang ve Goh, 2017). Algılanan eğlence kullanıcıların ilgili tek-
nolojiyi kullanırken sonucuna bakılmaksızın sadece kullanmanın eğlenceli olduğu-
na ilişkin algılar olarak tanımlanmaktadır (Venkatesh, 2000). Sadece fiziksel değil 
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bilişsel bir olay da olan eğlence kullanıcıların davranışsal niyetini tutum üzerinden 
ve algılanan kullanım kolaylığı üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir (Wu ve Liu, 
2007). Bu faktörlerden algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan eğlencenin diji-
tal oyunların meşguliyeti sağlamadaki katkısı algılanan kullanışlılığa kıyasla kulla-
nıcıların davranış niyetlerini açıklamada daha etkili olacağı söylenebilir (Bassiouni 
ve ark., 2018; Boyle ve ark., 2012). Bassiouni ve ark. (2018), algılanan kullanım 
kolaylığının ve algılanan eğlencenin eğlence ile ilişkili teknolojiler için önemli bir 
role sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak algılanan kullanışlılığında oyunlara yönelik 
tutum ve oyun oynamaya yönelik niyette anlamlı etkisinin olduğuna ilişkin sonuç-
larda unutulmamalıdır (Wang ve Goh, 2017).

Sonuçta kullanıcılar oyunları eğlenmek için oynamaktadırlar. Genişletilmiş teknolo-
ji kabul modeli bireylerin tutum, niyet ve içsel inançları gibi çeşitli içsel dinamikleri, 
tutumları, niyetleri ve kullanıcı davranışları arasındaki nedensel ilişkiyi açıklamak 
için kullanılmaktadır. Dolayısıyla oyunların insanlar tarafından neden oynandığının 
açıklanmasında teknoloji kabul modeli açıklayıcı olabilir. Park ve ark. (2014) da 
alan yazında da çok sayıda çalışmada algılanan kullanım kolaylığı ile içsel moti-
vasyon, algılanan eğlence ile tutum ve algılanan eğlence ile oyun oynamaya niyet 
arasında pozitif bir ilişki tespit edildiğini belirtmiştir. Dijital oyun oynamaktan elde 
edilen zevke, kullanım kolaylığına ve kullanışlılığına yönelik algı ne kadar yüksek 
olursa kullanıcıların oyun oynamaya ilişkin niyetleri de o kadar güçlü olur (Bassiou-
ni ve ark., 2018). Bu bağlamda oyun oynama niyetlerinin güçlü olmasını sağlamak 
için Zhao ve Fang (2009) oyun öyküsünün, grafiklerinin, uzunluğunun, kullanım 
kolaylığının ve oyunun sunulduğu servisin, kullanıcıların oyundan zevk almalarında 
kritik olduğunu ve bunlarında dolaylı olarak kullanıcıların oyun oynama devamlılık-
larının sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.

9.2.3.	 Öz	Belirleme	Kuramı

Öz Belirleme Kuramı (ÖBK; Self-Determination Theory) genel olarak öz düzenle-
menin ve kişiliğin davranışlar üzerindeki önemini ortaya çıkarmada içsel dinamikle-
rin ve güdülenmenin etkisini açıklayan bir yaklaşımdır (Ryan ve Deci, 2000). ÖBK, 
insanların motivasyonlarını ve davranışlarını harekete geçiren faktörlerin açığa çı-
karılmasına yönelik bir çerçeve sunmaktadır (Ryan ve Deci, 2017). ÖBK; bireyin 
çevresiyle etkileşimini, tepkilerini ve davranışlarını güdülenme süreciyle açıklama-
ya çalışmaktadır. ÖBK temelde içsel ve dışsal güdüleme üzerinde durarak, içsel ve 
dışsal motivasyon arasında keskin bir ayrım yapmaktadır (Kocayörük, 2012). Bir 
etkinlik, durum veya olay insanların ilgisini çektiğinde, onlara eğlenceli geldiğin-
de veya kendilerine uygun hissetmeleri içsel motivasyon, bir fiziki ödüllendirme 
almaları veya cezadan kurtulmaları dışsal motivasyon olarak değerlendirilmektedir 
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(Uysal ve Yildirim, 2016). ÖBK, Edward Deci ve Richard Ryan tarafından 1970’li 
yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. ÖBK’nin insan davranışlarını açıkla-
maya yönelik çok sayıda uygulamasının olması dijital oyunlarında oynanması süre-
cindeki davranışları açıklaması açısından da potansiyeli olduğunun göstergesi olarak 
değerlendirilebilir (Boyle ve ark., 2012). 

ÖBK 6 alt kuramı içerisinde barındırmaktadır. Bu kuramlardan biri temel psiko-
lojik ihtiyaçlar kuramıdır. Bu alt kurama göre bireyler psikolojik olarak iyi hisset-
mek ve gelişebilmek için üç temel ihtiyaç olan özerklik, yeterlik ve ilişkili olmayı 
doyuma ulaştırmaya çalışırlar. Bu özelliklerden ilki ve en önemlisi olan özerklik 
kişin kendi eylemlerinin sorumlusunun kendinin olduğunu bilmesi ve bu doğrultu-
da kendi iradesiyle harekete geçmesidir. Yeterlik, bireyin amacına ulaşmada uygun 
becerilere sahip olması, bu konuda kendini yeterli hissetmesi ve başaracağına dair 
kendisine inanmasıdır. İlişki olma ihtiyacı ise bireyin bulunduğu sosyal çevreye 
aidiyet hissetmesi, onlarla uyumlu olması ve aralarında güvenli bir ilişki geliş-
tirilmesidir (Cihangir Çankaya, 2005; Kocayörük, 2012). Temel psikolojik ihti-
yaçların desteklenmesi ve belirtilen üç niteliğin doyuma ulaşması bireylerin iyi 
olmasına veya psikolojik iyi oluşlarına katkı sağlayacaktır (Mills ve Allen, 2020; 
Ryan ve Deci, 2017). Dijital oyunların ise bu temel psikolojik ihtiyaçları destekle-
diği belirtilmektedir. Farklı araştırmalarda çeşitli özelliklerin hangi niteliklere kat-
kı sağladığına ilişkin çıkarımlar yer almaktadır. Öncelikle dijital oyunlar, oynayan 
bireylere eğlence öğesi sunmaktadır. Bu eğlence öğesi de diğer dışsal motive eden 
unsurlara bakılmaksızın içsel bir ödül sağlamaktadır (Tamborini ve ark., 2010). 
Çünkü, eğlence bizim bazı temel ve içsel psikolojik ihtiyaçlarımızı tatmin etmek-
tedir (Bowman ve ark., 2016).

Örneğin bireyin dijital oyunu kontrol edebilmesi özerklik ve yeterlik ihtiyaçları ile 
ilişkilidir. Dijital oyunların, sınırlı seçeneklere rağmen kullanıcılara bu seçenekler 
arasında seçim imkânı vermesi başta özerklik ihtiyacının karşılanması için önemli 
katkı sağlamaktadır. Oyun içerisinde zorlukların yer alması ve bu zorlukların aşılma-
sı durumunda dönütlerin verilmesi de yeterlik ihtiyacının doyuma ulaşmasına katkı 
sağlamaktadır. Bir başka oyuncu ile birlikte oynaması ise ilişki duygusunu geliştir-
mektedir. Bireysel bir oyun olması durumunda ise bir ana karakter veya hikâye varsa 
bu da ilişkili ihtiyacını karşılamaktadır. Yani bir oyun oynama sürecinden bireylerin 
memnun olması çeşitli açılardan psikolojik ihtiyaçların doyuma ulaşmasına katkı 
sağlamaktadır (Rogers, 2017; Uysal ve Yildirim, 2016). Dijital oyunların bu temel 
psikolojik ihtiyaçlara etkisini deneysel olarak inceleyen araştırmalarda da belirtilen 
üç temel psikolojik ihtiyaç ile dijital oyunun özelliklerinin ilişkili olduğu veya dijital 
oyunların kişilerin daha eğlenceli ve memnun bir şekilde vakit geçirmelerini sağla-
yarak bu özelliklere katkı sağladığını ortaya çıkarmıştır (Peng ve ark., 2012; Ryan ve 
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ark., 2006; Tamborini ve ark., 2010). Dolayısıyla ÖBK oyunların neden ilgi çekici 
olduğunu ve eğlendirici olduğunu açıklamada yol göstericidir (Ryan ve ark., 2006). 

Bilişsel değerlendirme kuramı (BDK) da ÖBK’nin bir alt kuramıdır ve içsel moti-
vasyona odaklanmaktadır. Bu kuram davranışın ortaya çıkmasına ve devam ettiril-
mesine neden olan içsel motivasyon sürecini incelemektedir (Pala, 2019). İçsel moti-
vasyonun sosyal çevredeki olaylardan nasıl etki ettiğini açıklamak bu kuramın temel 
amacıdır ve içsel motivasyon temel psikolojik özelliklerden özerklik ve yeterlik de-
neyimlerine göre değişiklik göstermektedir (Ryan ve Deci, 2017). BDK özerklik ve 
yeterlik hissinin desteklenmesinin içsel motivasyonun desteklenmesini sağladığını 
diğer taraftan bu hisleri yok etmeye yönelik etkenlerin ise içsel motivasyonu azalttı-
ğını öne sürmektedir (Ryan ve ark., 2006). 

9.2.4.	 Kullanımlar	ve	Doyumlar	Kuramı

İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen ve oyun oynama süreçleriyle ilişkilendirile-
bilecek bir diğer motivasyon kuramı Kullanımlar ve Doyumlar Kuramıdır (KDK; 
Uses and Gratifications Theory; Boyle ve ark., 2012). KDK, 1940’lı yıllara dayan-
maktadır ve başlangıçta televizyon izlemek veya müzik dinlemek gibi geleneksel 
medya araçlarını insanların neden kullandıklarını açıklamayı amaçlamıştır. Gele-
neksel medya araştırmalarının kullanıcıların istek ve arzularını doyuma ulaştırmak 
için medyayı kullandıkları yönündeki hipotezlerine tepki olarak ileri sürülmüştür 
(Wu ve ark., 2010). Yani medyanın insanlar üzerindeki etkisinden ziyade insanların 
medyayı niçin kullandıklarına odaklanmıştır (Küçükkurt ve ark., 2009). İnsanların 
bir medya aracı yerine neden diğerini tercih ettikleri üzerinde durmuştur  (Bueno ve 
ark., 2020). KDK, insanların medyayı seçerken ve kullanırken aktif olduklarını ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecekleri alternatifleri olduğu için medya ararken 
ilgi ve isteklerini doyuma ulaştırabildiklerini belirtir. Ayrıca her bireyin sosyal ve 
psikolojik özellikleri farklılık gösterdiğinden dolayı bireylerin medyayla ilgili dav-
ranışları da farklılık gösterir (Wu ve ark., 2010).

KDK çok çeşitli medya türlerinin (gazete, radyo, internet, televizyon, blog, tablet, 
sosyal medya vb.) kullanımlarını açıklamaya yönelik olarak uygulanmıştır. Son dö-
nemler oyun teknolojilerinin, yazılımlarının ve erişim imkanlarının yaygınlaşması 
ve gelişmesi ile KDK’nin adapte edildiği yeni medya türlerinden biri de oyunlardır. 
Çünkü insanlar oyun seçerken kendi ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmaya ve kendi gü-
cünü göstermeye çalışırlar (Hamari ve ark., 2019). Wu ve ark. (2010) da dijital oyun-
ların insanların çeşitli ihtiyaçlarını tatmin etmelerine katkı sağladığı belirtmiştir. Çok 
sayıda çalışmada da çeşitli türdeki oyunların (çevrimiçi oyun, eSpor, sosyal oyun 
vb.) KDK çerçevesinde motivasyon unsurları incelenmiştir (Hamari ve ark., 2019).



DİJİTAL OYUNLAR -2: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

258
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Şekil	2.	Medya	Kullanım	Modeli	(Wu	ve	ark.,	2010,	s.	1863)

KDK için Şekil 2’deki yapısal bir modeli oluşturan Lennart Weibull sosyal yapı, 
medya yapısı ve bireysel özellikler arasındaki etkileşim neticesinde medya davra-
nışlarının oluştuğunu göstermiştir. Sadece medyanın sunulduğu araçların değil aynı 
zamanda medya kullanıcılarının ihtiyaçlarının ve özelliklerinin de göz önünde bu-
lundurulması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle medya seçiminde sosyal yapının 
önemini vurgulamıştır. Medya kullanımının sosyal yapının bir parçası olarak görül-
mesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü insanlar medya kullanarak iletişim kurmak iste-
mektedirler (Wu ve ark., 2010). Bu nedenle de KDK’nın çevrimiçi dijital oyunların 
oynanması süreçlerini açıklamada daha etkili olduğu söylenebilir.

9.2.5.	 İçsel	Motivasyon	Kuramı

Bilişsel yaklaşımlarda bulunan kuramların hemen hemen tamamı içsel motivasyon 
ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. Bu başlıkta ise motivasyon kuramı olarak 
adlandırılan ve öncelikle eğlenceli bir öğrenme ortamı veya kullanıcıların geliştiri-
len materyale motive olmalarını sağlayabilmek için hangi unsurlara yer verilmesini 
gerektiğini açıklamaya yönelik kuramlardan biri olan ve dijital oyunlarla çeşitli açı-
lardan sıkı bir ilişkisi olan Thomas Malone ve Mark Lepper tarafından geliştirilen 
içsel motivasyon kuramı ele alınmıştır. Malone ve Lepper bu kuramı geliştirirken 
dijital oyunlardan yararlanması nedeniyle dijital oyunları oynanmasına ilişkin süreç-
lerde dikkate alınması gereken önemli bir kuram olduğu söylenebilir (Blumberg ve 
Fisch, 2013). 

İçsel motivasyon herhangi bir şeyi harici bir dış ödüllendirme olmadan ilginç, eğlen-
celi ve çekici bulduğu için yapması olarak tanımlanabilir (Malone, 1980; Ryan ve 
Deci, 2000). Mihaly Csikszentmihalyi, Richard Ryan ve Edward Deci, Jean Piaget 
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ve Jerome Bruner gibi kuramcıların içsel motivasyonu açıklamaya yönelik yakla-
şımlarını inceleyen Thomas Malone, tüm bu kuramlarda içsel motivasyonun bir veya 
iki boyutunun ele alındığını ancak bir bütün olarak incelenmediğini ifade etmiştir 
(Malone, 1980). Dijital oyunlar içsel motivasyonun çıkış noktalarından olduğunu 
belirten Thomas Malone öğrencilerin tercih ettikleri bilgisayar oyunlarının, tercih et-
medikleri bilgisayar oyunlarına göre hangi özelliklere sahip olduklarını inceleyerek 
bazı bilgisayar oyunu özellikleri ile tercih etmeleri arasında yüksek düzeyde ilişki 
olduğunu tespit etmiştir (Malone, 1981). Tarama türündeki araştırmalarını neden-so-
nuç ilişkisi ortaya çıkarabilmek için deneysel çalışmalarla destekleyen Malone ve 
Lepper (1987) içsel motivasyonun; mücadele (challenge), merak (curiosity), kontrol 
(control) ve fantezi (fantasy) öğelerinden oluştuğunu ifade etmişlerdir. Bu kurama 
göre oyun oynayan bireylerde içsel motivasyonun sağlanabilmesi için belirsizlik ve 
rastgelelik olmalıdır, böylelikle kullanıcıda merak uyandırılır. Sunulan içeriklerin 
karmaşıklık düzeyinin optimum düzeyde olması kullanıcıların merak duygularını 
harekete geçirir. Oyun farklı zorluk seviyelerinde olması kullanıcının anlamlı he-
defler koymasını ve özgüvenini kazanmasını sağlayarak oyunla uğraşmaya devam 
etmesini sağlamaktadır. Eğer hedefler çok açık ve başarması çok kolay olursa oyun-
cunun motivasyonu azalır, hatta yok olur. Kontrol ise oyuncunun yaptığı seçimlerin 
sonuca olan etkisine ilişkin düşüncesi olarak ifade edilebilir. Böylelikle sonuçların 
kendi seçimlerine ne bağlı olduğunu düşünerek motivasyonunun artmasına neden 
olur. Son olarak bir hikaye ortamında sunulan oyun duygusal çekiciliği de sağla-
yarak motivasyona katkı sağlamaktadır (Habgood ve ark., 2005; Mozelius, 2014; 
Tüzün ve ark., 2020).

Malone ve Lepper (1987) oyun oynamaya yönelik motivasyonu sadece bireysel 
süreçlerle açıklamayıp ayrıca kişiler arası motivasyon unsurlarıyla da açıklamış-
lardır. Rekabet, işbirliği ve tanınırlık içsel motivasyonun kişilerarası etkileşimler 
neticesinde oluşan ve motivasyonu açıklayan unsurlar olarak sınıflandırılmıştır. 
Özellikle ağlar üzerinden oynanan dijital oyunların günümüzde daha fazla popü-
lerlik kazanmalarının en önemli nedenleri olarak bu üç unsur sayılabilir (Hainey 
ve ark., 2011). Örneğin online oyunlar kişilerin bir başkasına meydan okumasına 
ve onunla rekabet etmesine imkan tanımaktadır (Liu ve ark., 2013).  Ayrıca çevri-
miçi oyunlar bazı sosyalleşme imkanları da sağlamaktadır.  Oyuncular, aynı oyunu 
oynayan diğer oyuncularla işbirliği yapabilmekte, arkadaş olabilmekte, rekabet 
edebilmekte ve böylelikle daha fazla eğlenerek oyunu oynamaya yönelik motivas-
yonlarının devamlılığı sağlanabilmektedir (Lee, 2015). Tanınırlık yani başkaları 
tarafından başarısı veya performansı ile bilinme, tanınma ve taktir edilme olarak 
ifade edilebilecek bu unsurda memnuniyet sağlamada önemlidir (Hainey ve ark., 
2011; Malone ve Lepper, 1987). 
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Dijital oyunların güçlü motivasyon etkisinden yola çıkarak öğrenme süreçlerinin 
daha verimli olması için ne gibi içsel motivasyon özelliklerine sahip olması gerek-
tiğini belirlemeye çalışmak amacıyla oyunları inceleyen Thomas Malone ve Mark 
Lepper böylelikle dijital oyunların oynanmasını da sağlayan psikolojik faktörleri or-
taya çıkarmışlardır. Dijital oyunların oynanmasında en önemli faktörün mücadele/
zorluk (challenge) faktörü olduğunu ortaya çıkaran Hainey ve ark. (2011), çevrimiçi 
veya çevrimdışı dijital oyun oynamayı tercih eden kullanıcıların, Malone ve Lepper 
(1987) tarafından ortaya konulan bireysel ve kişiler arası motivasyon unsurlarına 
verdikleri önem düzeyinin farklılaştığını tespit etmiştir. Bu bulguda oynana oyun 
türüne göre farklı motivasyon unsurlarının oluştuğunun göstergesi olarak değerlen-
dirilebilir.

9.3.	Teknolojik	Yaklaşımlar

Oyunların geliştirilmesine yönelik son zamanlarda çok sayıda tasarım rehberi, yön-
tem, kuram, model veya araç türünde içeriklerin üretildiği görülmektedir. Bu içerik 
türlerinden bir kısmının doğrudan tasarım sürecinin nasıl yapılması gerektiğine yö-
nelik olduğu, bir kısmının ise iş akışı, yönetimsel araçlar gibi sürecin yönetimine 
yönelik rehber niteliğinde olduğu söylenebilir (Lankoski ve Holopainen, 2017). Bu 
doğrultuda bu başlıkta doğrudan oyun tasarım sürecine yönelik olan teknolojik yak-
laşımlar açıklanmıştır. 

Yaklaşımlar veya kuramlar ilgili alanın paydaşları için ortak bir dil oluşturmak-
tadır. Bu da aradaki iletişimi kolaylaştırmakta ve tutarlılık oluşmasına katkı sağ-
lamaktadır (Ralph ve Monu, 2015). Ancak alan yazında bilimsel verilere dayalı 
ve ortak bir oyun tasarım modelinin olmadığı söylenebilir. Geçmişten günümüze 
kadar yaygın kullanılan ortak oyun tasarım yaklaşımlardan biri plan oluştur ve 
yap yöntemidir. Bu yaklaşıma tasarım dokümanları yöntemi ismi verilmektedir. 
Ancak bu tasarım dokümanlarında bir standart bulunmamaktadır. Her bir oyun 
tasarımcısı kendi şablonunu üretmekte, kendi kavramlarını tanımlamaktadır. Do-
layısıyla oyun tasarımına yönelik proje bazında öneriler sunulmakta ve genel kul-
lanıma yönelik bir standart, mekanik veya kural sunmamaktadır (Lankoski ve 
Holopainen, 2017). 

Bu bölümde oyun tasarım sürecinde rehberlik edebilecek bazı temel, standartlaştırıl-
mış yaklaşımlar sunulmuştur. Bunlar sırayla; üçlü oyun tasarım modeli, mekanik-di-
namik-estetik çerçevesi (the MDA framework), temel (elemental) tetrad, oyuncu 
merkezli (play-centric) oyun tasarımı ve diğer yaklaşımlardır. 
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9.3.1.	 Üçlü	Oyun	Tasarımı

Oyun tasarımı sanat ve zanaat işidir. Sanat kısmı orijinallik, yaratıcılık ve yenilik gibi 
unsurları temsil ederken, zanaat kısmı beklenen tasarımı gerçekleştirecek beceriyi 
ifade etmektedir. Şekil 3’te sunulan Üçlü Oyun Tasarımı (Triadic Game Design) mo-
deli bir oyun tasarım yaklaşımıdır. Bu model bir tasarım felsefesi olarak görülebilir 
ve doğrudan oyunun nasıl tasarlanması gerektiğinden ziyade oyunu tasarlarken nasıl 
düşünülmesi gerektiğine yönelik fikirler sunmaktadır (Harteveld, 2011). Üçlü oyun 
tasarımı modeli öncelikli olarak ciddi oyunlara yöneliktir. Ciddi oyunların özellikle 
bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve motivasyonel boyutlara yönelik etki ve çıktıları ile 
daha çok ilişkilendirilir. Ciddi oyunlarda eğlence amacından daha çok hedeflenen 
işin başarılmasına odaklanılmaktadır (Ralph ve Monu, 2015). Ciddi oyunlar için bir 
yaklaşım niteliğinde olan üçlü oyun tasarımı modeli için Harteveld (2011) iki önemi 
noktayı işaret etmektedir. Bunlardan birincisi optimum düzeyin yakalanması ve di-
ğeri de eşzamanlı tasarımdır. 
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Şekil	3.	Üçlü	Oyun	Tasarım	Modeli	(Harteveld,	2011).

Optimum düzeyin yakalanmasının ne olduğunun anlaşılması için üçlü oyun tasa-
rım modelinin üç bileşeni olan Gerçeklik, Anlam ve Oyun yapılarının anlaşılması 
gerekmektedir. Her bir bileşen kendi içerisinde yönler, kriterler, disiplinler ve in-
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sanlar bulundurmaktadır (Ralph ve Monu, 2015). Anlam bileşeni oyun oynayan 
kullanıcıların oyunu nasıl yorumlayacaklarını göstermektedir. Oyunlarda diğer 
medya türleri gibi anlamlı olmalı ve kullanıcılarına bir şeyler öğretmeli, onları 
etkilemelidir. Burada öğreteceği şeyler tarihi, sosyal veya beceri açısından olabi-
lir. Bunların öğretilmesi oyunun doğrudan amacı olmamalıdır ancak oyunun içe-
risinde yer almalıdır. Anlam boyutu çeşitli davranışsal ve psikolojik bilim dalları 
ile ilişkilidir. Bu anlam boyutunun disiplinler bölümünü oluşturmaktadır. Oyunun 
amacının ne olduğu, bu amaca ulaşmak için gerekli stratejilerin neler olduğu ve 
amaca ulaşmak için nasıl konsantre olunması gerektiği ise anlamın yönler boyu-
tunu temsil etmektedir. Motivasyon, uygunluk ve transfer edilebilirlik kriterlerdir. 
Bu bölgedeki insanları ise öğretmenler ve hikaye anlatıcıları oluşturmaktadır (Har-
teveld, 2011). Kısacası anlam bileşeninin oyuncuda bir değer yargısı oluşturması 
gerektiği söylenebilir (Rüppel ve Schatz, 2011).

Gerçeklik bileşeni oyunun bulunduğu ortamı işaret etmektedir. Oyun dünyasının ne 
düzeyde gerçek fiziksel dünya ile bağlantılı olduğu ile ilgilidir. Oyun bileşeni ise 
oyun deneyimini göstermektedir (Ralph ve Monu, 2015; Rüppel ve Schatz, 2011). 
Oyunda yer alan unsurlara ilişkin kullanıcıların gerçek dünya ile ilişkili fikir ve gö-
rüşleri olmalıdır. Örneğin bir savaş oyunu ise uluslararası ilişkiler, diploması gibi 
unsurlar dikkate alınmalıdır. Bunlar gerçeklikte disiplini ifade etmektedir. Oyunun 
içerisine dahil edilen faktörler ve bu faktörler arasındaki ilişkiler yönler boyutunu 
göstermektedir. Son olarak kriterler ise oyunun esnekliği, gerçek dünyaya yakınlığı 
ve geçerliği gibi unsurlardan oluşmaktadır. İnsanlar ise gerçekliği yansıtırken görüş 
veya fikir alınabilecek uzmanları temsil etmektedir (Harteveld, 2011). 

Oyun bileşeni ise oyun deneyimini göstermektedir (Ralph ve Monu, 2015). Gerçek 
dünyada oyunlara bakıldığında yine kurgusal bir durumda, etkileşim ve aidiyetlik 
hissinin oluşturulduğu görülmektedir. Dolayısıyla tasarımcılar meşguliyet, aidiyet 
ve eğlence kriterlerini sağlamalıdırlar.  Bu bileşen medya çalışmaları, insan-bilgisa-
yar etkileşimi gibi disiplinlerle bağlantılıdır. İçerisinde insan olarak oyun tasarımcı-
larını, sanatçıları ve medya kuramcılarını bulundurur. Son olarak oyun tasarlanırken, 
oyun amacının, oyunun geçtiği ortamın veya oyuncuların karşılaşacağı zorlukların 
belirlenmesi gibi unsurlar ise oyun bileşenindeki yönleri temsil etmektedir (Harte-
veld, 2011).

Bu tasarım modelinde yer alan her bir bileşen eşit derecede önemli ve üç bileşen ara-
sında dengenin sağlanması gerekmektedir. Zaten bu modelin zor olan kısmı da den-
genin sağlanması olarak ifade edilebilir. Bu modele göre burada sunulan üç bileşen 
arasındaki etkileşim ve denge oyunların etkililiğini oluşmasında ve etki düzeyinin 
anlaşılmasında belirleyicidir (Ralph ve Monu, 2015). 
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Diğer taraftan bu üç bileşenin unsurlarının aynı anda yani eş zamanlı olarak oluş-
turulması gerekmektedir. Çünkü oyunun üç bileşeni içeren bir bütün olduğu ve bu 
bütünün herhangi bir aşamasında yapılan bir değişikliğin diğer alanları da etkile-
yeceği kuşkusuzdur (Harteveld, 2011). Dolayısıyla Harteveld (2011) bir oyun tasa-
rımcısının bir jonklör gibi davranması gerektiğini ve dengeli bir şekilde aynı anda 
üç bileşene de dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu üç bileşen ile ilgili sürekli 
bir şekilde prototipleme, test etme, değerlendirme ve yeniden tasarlama aşamaları 
gerekmektedir (Rüppel ve Schatz, 2011). Son olarak üçlü oyun tasarım modelinin 
oyun tasarlarken “nasıl düşünülür” ile ilgili olduğu “nasıl işler yürütülür” ile ilgili 
olmadığı unutulmamalıdır (Harteveld, 2011).

9.3.2.	 Mekanik,	Dinamik	ve	Estetik	Çerçevesi

Mekanik, Dinamik ve Estetik (MDE) çerçevesi (Mechanics-Dynamics-Aesthetics 
Framework; MDA) Hunicke ve ark. (2004) tarafından oyun tasarımının ve geliştir-
menin özelliklerinin anlaşılırlığının sağlanması ve alan yazındaki bu önemli boşlu-
ğun doldurulması amacıyla geliştirilmiştir  (Sengupta ve ark., 2020). MDE, kapsam-
lı bir süreç olan oyun tasarımını tarafların (tasarımcı, geliştirici, araştırmacı gibi) 
sürekli yaptıkları bu işi daha tutarlı ve anlaşılır hale getirerek kolaylaştırmayı ve 
zorluklara karşı genel bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamaktadır (Hunicke ve ark., 
2004; Lankoski ve Holopainen, 2017). Kim (2011), MDE’nin katkısını oyuncunun 
ve tasarımcının perspektifinden aynı anda bakmamızı sağlayan bir çerçeve olarak 
ifade etmektedir. Lankoski ve Holopainen (2017), MDE’yi oyun tasarım eğitimi ve-
rilen programlarda öncelikli olarak yer verilen bir standartlaştırılmış oyun tasarım 
modeli olarak belirtmiştir. 

MDE çerçevesi Şekil 4’te sunulduğu gibi mekanik, dinamik ve estetik bileşenle-
rinden oluşmaktadır. Her bileşenin oyun tasarımında belirli bir amacı bulunmak-
tadır. Ayrıca her bir bileşen onun farklı yönlerini görmemiz için bir mercek görevi 
görmektedir (Hunicke ve ark., 2004). Her ne kadar oyun için bağımsız bir mercek 
görevi görseler de birbirleri ile ilişkilidirler (Sengupta ve ark., 2020). 
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oluşmaktadır. Her bileşenin oyun tasarımında belirli bir amacı bulunmaktadır. Ayrıca her bir 

bileşen onun farklı yönlerini görmemiz için bir mercek görevi görmektedir (Hunicke ve ark., 

2004). Her ne kadar oyun için bağımsız bir mercek görevi görseler de birbirleri ile 

ilişkilidirler (Sengupta ve ark., 2020).  

 

Şekil 2.4. MDA Çerçevesi (Lankoski ve Holopainen, 2017) 

Mekanik bileşeni kuralları temsil etmektedir ve oyunun arka planındaki 

algoritmalardan ve verilerden oluşmaktadır (Hunicke ve ark., 2004). Dinamik bileşeni sistemi 

temsil eder ve oyun davranışlarındaki karmaşıklığı ve rastgeleliği ifade etmektedir. Yani oyun 

oynandığı esnada oynayan kişinin oyun üzerindeki müdahaleleri ve oyun-oyuncu arasındaki 

etkileşimdir (Hunicke ve ark., 2004; Lankoski ve Holopainen, 2017). Örneğin bir araba yarışı 

oyununda kullanıcının kendi aracını oluşturması, parça satın alması, renklendirmesi gibi 

çeşitli düzenlemeler yapması oyunun dinamiği olarak ifade edilebilir. Ayrıca dinamik bileşeni 

estetik bileşeninin oluşmasında da katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan kullanıcıların oyun 

kurallarına yani mekaniğine verdiği yanıtlarda oyun dinamiğini oluşturmaktadır (Kim, 2011). 

Örneğin bir kart oyununda karıştırma, bahis yapma ve hile yapma oyunun mekaniklerini 

oluşturuyorsa oyuncunun burada blöf yapması oyunun dinamik kısmını ifade etmektedir 

(Hunicke ve ark., 2004). 

Estetik katmanı ise eğlenceyi temsil eder ve oyunun duyuşsal amaçları ile ilintilidir. 

Oyun görsel unsurlarında ziyade oyun oynayan kişinin üzerindeki etkiye odaklanmaktadır. 

Estetik katmanı 8 farklı kategoride sınıflandırılmaktadır (Lankoski ve Holopainen, 2017). 

Mekanik Dinamik Estetik 
Tasarımcı Oyuncu 

Şekil	4.	MDE	Çerçevesi	(Lankoski	ve	Holopainen,	2017)
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Mekanik bileşeni kuralları temsil etmektedir ve oyunun arka planındaki algorit-
malardan ve verilerden oluşmaktadır (Hunicke ve ark., 2004). Dinamik bileşeni 
sistemi temsil eder ve oyun davranışlarındaki karmaşıklığı ve rastgeleliği ifade et-
mektedir. Yani oyun oynandığı esnada oynayan kişinin oyun üzerindeki müdahale-
leri ve oyun-oyuncu arasındaki etkileşimdir (Hunicke ve ark., 2004; Lankoski ve 
Holopainen, 2017). Örneğin bir araba yarışı oyununda kullanıcının kendi aracını 
oluşturması, parça satın alması, renklendirmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapması 
oyunun dinamiği olarak ifade edilebilir. Ayrıca dinamik bileşeni estetik bileşeninin 
oluşmasında da katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan kullanıcıların oyun kurallarına 
yani mekaniğine verdiği yanıtlarda oyun dinamiğini oluşturmaktadır (Kim, 2011). 
Örneğin bir kart oyununda karıştırma, bahis yapma ve hile yapma oyunun mekanik-
lerini oluşturuyorsa oyuncunun burada blöf yapması oyunun dinamik kısmını ifade 
etmektedir (Hunicke ve ark., 2004).

Estetik katmanı ise eğlenceyi temsil eder ve oyunun duyuşsal amaçları ile ilintili-
dir. Oyun görsel unsurlarında ziyade oyun oynayan kişinin üzerindeki etkiye odak-
lanmaktadır. Estetik katmanı 8 farklı kategoride sınıflandırılmaktadır (Lankoski ve 
Holopainen, 2017). Hunicke ve ark. (2004)’e göre bunlar sırayla; doyum (sensation: 
keyif alma hissi), fantezi (fantasy: inandırıcı), anlatı (narrative: drama), zorluk (chal-
lenge: engeller ve zorluklar), arkadaşlık (fellowship: sosyal bir çerçeve), keşif (dis-
covery: keşfedilmemiş bölgeler), ifade (expression: kendini keşfetme) ve eğlencedir 
(submission-game as pastime: eğlence olarak oyun). Her oyun bu estetik sınıflan-
dırmalardan birini veya bir kaçını içermektedir. Bu da oyunların farklı kullanıcılar 
tarafından farklı görülmesinin nedeni açıklamaktadır (Hunicke ve ark., 2004). 

MDE’ye göre tasarım süreci mekanik ile başlar. Dinamik bileşeni mekanik bileşe-
ninin kullanılmasıyla ortaya çıkar. Estetik ise her iki bileşeni de kaplayan bir kuşak 
gibi görünür yüz olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla oyun oynayan kullanıcıların 
ilk karşılaştığı bileşen estetik bileşenidir. Bu durum oyuncuların ilk izlenimlerinin 
estetik üzerinden yapıldığının göstergesi olabilir. Yani oyuncu oyun oynarken iyi 
veya kötü olarak değerlendiriyorsa bunu doğrudan iyi ve kötü bir oyun olarak de-
ğerlendirmesini sağlayacaktır. Oyun tasarımcısı mekanikten estetiğe doğru oyunu 
tasarlarken, oyuncu ise estetik alandan giriş yaparak oyun üzerinde vakit geçirdikçe 
öncelikle oyunun dinamiği sonrasında ise mekaniği hakkında fikir sahibi olur (Sohn 
ve Schreibe, t.y.).

MDE çerçevesi oyun tasarımı için önemli bir bakış açısı sunsa da bu yaklaşıma 
yönelik bazı temel eleştirilerin olduğu da söylenebilir. Örneğin mekanik ve dinamik 
bileşenleri arasında net bir ayrım yapılamaması bu eleştirilerdendir. Ayrıca estetik 
bileşeni için yapılan eğlence sınıflamalarının da keyfi olduğu ve herhangi bir da-
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yanağının olmadığı ifade edilmektedir (Lankoski ve Holopainen, 2017). Walk ve 
ark. (2017), çoğunlukla oyunun mekaniklerine odaklandığı, oyunun diğer yönlerini 
dikkate almadığı ve tüm oyun türleri için uygun olmadığı nedeniyle MDE’nin eksik-
liklerinin olduğunu belirtmiştir.

9.3.3.	 Temel	Tetrad

Oyun tasarımına yönelik yaklaşımlardan birisi de Jesse Schell tarafından önerilen 
ve paydaşlar (tasarımcılar, uygulayıcılar ve araştırmacılar) tarafından önemli ölçü-
de kabul gören Temel (Elemental) Tetrad çerçevesidir (Walk ve ark., 2017). Schell 
(2019), oyunun 4 temel bileşeni olduğunu belirtmiştir. Bu bileşenler; mekanik, hikâ-
ye, estetik ve teknolojidir. Burada MDE’dekine benzer şekilde mekanik ve estetik 
bileşenlerinin olduğu görülmektedir. Ancak MDE’de mekanik oyunun kodlarını ve 
algoritmasını temsil ederken, mekaniğin oyun esnasında kullanımı ile dinamik bile-
şen ortaya çıkmaktadır. Estetik ise kullanıcılarda oluşturulması hedeflenen duyuşsal 
durumları ifade etmektedir. Oysaki Şekil 5’te de görüleceği üzere temel tetrad yak-
laşımında mekanik ile estetik doğrudan bağlıdır. Ayrıca temel tetrad yaklaşımının 
4 bileşeninin de birbirlerine doğrudan bağlı olduğu görülmektedir (Walk ve ark., 
2017). 4 bileşenin tamamı ise bütün olarak deneyimi oluşturmaktadır. Çünkü bu 4 
bileşen de kullanıcıya iyi bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır (CIA, 2015).

görüleceği üzere temel tetrad yaklaşımında mekanik ile estetik doğrudan bağlıdır. Ayrıca 

temel tetrad yaklaşımının 4 bileşeninin de birbirlerine doğrudan bağlı olduğu görülmektedir 

(Walk ve ark., 2017). 4 bileşenin tamamı ise bütün olarak deneyimi oluşturmaktadır. Çünkü 

bu 4 bileşen de kullanıcıya iyi bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır (CIA, 2015). 

 

Şekil 2.5. Temel Tetrad Yaklaşımı (Schell, 2019) 

Temel tetrad yaklaşımında mekanik, oyun prosedür ve kurallarını ifade etmektedir. 

Mekanik bir oyunun amacının ne olduğunu, oyuncunun bu amaca nasıl ulaşıp 

ulaşamayacağını gösterir (Schell, 2019). Oyunu oluşturan çekirdek bileşendir. Ayrıca oyunun 

interaktif olmasını örneğin her hangi bir tuşa basıldığında veya fare ile tıklandığında neler 

yapılması gerektiğini belirleyen algoritmalar veya komutlardır (CIA, 2015). Mekaniği alt 

başlıklara Jesse Schell temel tetrad yaklaşımının ilk versiyonlarında 6 alt başlığa ayırırken 

(Ralph ve Monu, 2015) son versiyonunda 7 alt başlığa ayırmıştır (Schell, 2019). Bu 

başlıklardan ilki alandır (space). Alan, kullanıcıların oyunla etkileşime girdiği yerdir. Alan’ın 

kaç boyutlu olacağı, alanların birleşik mi ayrık mı olacağı bu alt mekanik başlığının alanıdır. 

İkinci alt başlık zamandır (time). Oyundaki etkinliklere ne kadar zaman ayrılacağı iyi 

belirlenmelidir. Fazla zaman ayrılırsa sıkılma ve çok az zaman ayrılırsa öfkelenme oluşur. Bu 

dengenin iyi sağlanması gerekir. Oyunların bize sunduğu önemli özelliklerden birisi de zaman 

kontrolüdür. Belirli noktalarda oyun kaydedildiğin de tekrar bu noktaya dönmeye imkân 

sağlamaktadır. Üçüncü alt başlık olan nesneler (objects) ise kullanıcıların oyunu oynamak için 

kullandığı araçlardır. Nesneler oyun alanı içerisindeki karakterleri, aksesuarlar gibi özellikleri 

nitelendirmektedir. Dördüncü alt başlık eylemlerdir (actions) ve kullanıcıların nesnelerle nasıl 

etkileşime girdiği ile alakalıdır. Örneğin oyundaki ana karakter zıplama, koşma, yürüme gibi 

hangi eylemleri gerçekleştirebiliyor. Kurallar (rules) oyunun yönetimine ilişkin beşinci 

mekanik alt başlıktır. Mekaniğin tanımında da yer alan ve temel bir başlık olan kurallar 

alanın, nesnelerin, zamanlamanın, eylemlerin sonuçlarının neler olduğu gibi oyunun 

kurallarının belirlendiği alt başlıktır. Altıncı alt başlık olan beceriler (skills) ise kullanıcıların 

Hikâye Mekanik 

Teknoloji 

Estetik 

Daha az görünür 

Daha görünür 

Şekil	5.	Temel	Tetrad	Yaklaşımı	(Schell,	2019)

Temel tetrad yaklaşımında mekanik, oyun prosedür ve kurallarını ifade etmekte-
dir. Mekanik bir oyunun amacının ne olduğunu, oyuncunun bu amaca nasıl ulaşıp 
ulaşamayacağını gösterir (Schell, 2019). Oyunu oluşturan çekirdek bileşendir. Ay-
rıca oyunun interaktif olmasını örneğin her hangi bir tuşa basıldığında veya fare ile 
tıklandığında neler yapılması gerektiğini belirleyen algoritmalar veya komutlardır 
(CIA, 2015). Mekaniği alt başlıklara Jesse Schell temel tetrad yaklaşımının ilk ver-
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siyonlarında 6 alt başlığa ayırırken (Ralph ve Monu, 2015) son versiyonunda 7 alt 
başlığa ayırmıştır (Schell, 2019). Bu başlıklardan ilki alandır (space). Alan, kullanı-
cıların oyunla etkileşime girdiği yerdir. Alan’ın kaç boyutlu olacağı, alanların birle-
şik mi ayrık mı olacağı bu alt mekanik başlığının alanıdır. İkinci alt başlık zamandır 
(time). Oyundaki etkinliklere ne kadar zaman ayrılacağı iyi belirlenmelidir. Fazla 
zaman ayrılırsa sıkılma ve çok az zaman ayrılırsa öfkelenme oluşur. Bu dengenin 
iyi sağlanması gerekir. Oyunların bize sunduğu önemli özelliklerden birisi de zaman 
kontrolüdür. Belirli noktalarda oyun kaydedildiğin de tekrar bu noktaya dönmeye 
imkân sağlamaktadır. Üçüncü alt başlık olan nesneler (objects) ise kullanıcıların 
oyunu oynamak için kullandığı araçlardır. Nesneler oyun alanı içerisindeki karakter-
leri, aksesuarlar gibi özellikleri nitelendirmektedir. Dördüncü alt başlık eylemlerdir 
(actions) ve kullanıcıların nesnelerle nasıl etkileşime girdiği ile alakalıdır. Örneğin 
oyundaki ana karakter zıplama, koşma, yürüme gibi hangi eylemleri gerçekleşti-
rebiliyor. Kurallar (rules) oyunun yönetimine ilişkin beşinci mekanik alt başlıktır. 
Mekaniğin tanımında da yer alan ve temel bir başlık olan kurallar alanın, nesnelerin, 
zamanlamanın, eylemlerin sonuçlarının neler olduğu gibi oyunun kurallarının belir-
lendiği alt başlıktır. Altıncı alt başlık olan beceriler (skills) ise kullanıcıların oyunda 
ilerlerken kullanması gereken fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerdir. Kullanıcı bir 
zorluk hissetmeli ve akış kanalında kalmalıdır. Çoğu oyun kullanıcılardan sadece bir 
beceri değil birkaç becerinin karışımını aynı anda kullanmasını beklemektedir. Fi-
ziksel beceriler el veya koordinasyon gibi beceriler iken, zihinsel beceriler hatırlama, 
gözlemleme gibi becerilerdir. Sosyal beceriler ise takım arkadaşlarını koordine etme 
gibi sosyal ve iletişimsel becerilerdir. Son mekanik alt başlığı ise şanstır (chance). 
Bu ise oyundaki rastgeleliği ifade etmektedir. Şans bileşeni oyunun eğlence kısmının 
en temel öğesi olarak nitelendirilmektedir. Çünkü olasılık sürprizlerin doğmasına 
neden olabilir ve sürprizlerde kullanıcıların keyif almasına veya eğlenmesine katkı-
da bulunur. Şans, önceki altı alt bileşenin etkileşimini içerisinde barındırır (Ralph ve 
Monu, 2015; Schell, 2019).

Hikâye ise olayların akışı olarak açıklanabilir. Hikâye bileşeni de teknoloji, mekanik 
ve estetikle doğrudan ilişkilidir. Oyun içerisinde hikaye sunulurken, mekaniğin yani 
kuralların bu hikaye doğrultusunda tasarlanması, estetiğin hikayeyi güçlendirecek 
duyguyu oluşturması ve teknolojinin de hikayeyi destekleyecek nitelikte olması ge-
rekmektedir (Schell, 2019). Oyunda hikayenin sunumu için iki yöntem bulunmakta-
dır (Ralph ve Monu, 2015).  Bunlardan ilki inci dizisi (string-of-pearls) yöntemidir. 
Bu yöntemde oyunun oynandığı bölüm ve onun hikayesinin anlatıldığı bölümler sı-
rayla sunulmaktadır. Örneğin kullanıcı bir bölümü başarıyla tamamladığında video, 
animasyon veya slayt gösteri şeklinde etkileşimli olmayan hikâye sunulmaktadır. Bu 
bölüm izlendikten sonra bir sonraki etkileşimli bölüme geçilmektedir. Hikâye su-



Bilişsel ve Teknolojik Yaklaşımlar

267

numu için kullanılan diğer yöntem ise hikâye makinesi (story machine) yöntemidir. 
Bu yöntemde oyun oynanırken yeni olay akışları oluşturabilmektedir (Schell, 2019). 

Oyun tasarımında oyuncunun oyuna bağlılık hissetmesi ve oyunla meşgul olması 
sağlanmalıdır (Bradshaw, 2013). Estetik oyunun nasıl göründüğü ve hissettirdiği ile 
ilgilidir (Schell, 2019). Estetik bileşeni grafiğin en üstünde yer alması hem oyunun 
görünen yüzünün olması hem de tüm duygu ve hislerin bu bileşen tarafından sağlan-
masından kaynaklanmaktadır (CIA, 2015). Doğrudan oyuncunun deneyimleri ile il-
gili olduğu içinde oldukça önemli bir bileşendir. Estetik unsurlar kullanıcıların daha 
eğlenceli deneyimler yaşamalarına katkıda bulunur. Kullanıcıları oyunun içerisine 
çeker, oyunun gerçeklik hissi oluşturmasını sağlar (Schell, 2019).

Temel tetrad yaklaşımının son bileşeni teknolojidir. Teknoloji oyunun oynanması 
için gerekli olan araçları ve sistemi ifade etmektedir. Örneğin aynı oyun telefon, bü-
yük ekran tv veya oyun konsolu gibi farklı teknolojiler üzerinden oynanabilir (Ralph 
ve Monu, 2015). Teknoloji temel tetrad yaklaşımının en alt seviyesinde yer alır ve 
en az görülen kısım olarak nitelendirilir. Oyunun çalışmasını sağlayan donanımdır. 
Oyunda neler yapılabileceği konusunda sınırlar oluşturur. Teknoloji sayesinde oyu-
nun oynanması mümkün olabilmektedir. Teknoloji oyunun mekaniğini ve estetiğini 
de etkilemektedir (CIA, 2015). Ayrıca hikâyenin sunulabilirliği de doğrudan tekno-
loji ile ilgilidir. Örneğin hikâyedeki öğelerin sunumu için uygun teknolojinin mevcut 
olması gerekmektedir.

Schell (2019), temel tetrad yaklaşımında bileşenlerin eşit düzeyde önemli olduğunu 
ve bileşenler arasında hiyerarşik bir yapı olmadığı için elmas deseninde tasarlandığını 
belirtmiştir. Önem açısından tüm bileşenlerin eşit düzeyde olduğunu Schell (2019) şu 
örnekle açıklamaktadır. Örneğin oyun tasarımcısı için en önemli bileşen mekanik, sa-
natçı için estetik, mühendis için teknoloji ve yazar için hikâyedir (s. 55). Dolayısıyla 
bakış açısına göre önemin oluşması nedeniyle tüm bileşenlerin eşit düzeyde önemli 
olduğu söylenebilir. Bu da üçlü oyun tasarımı modelinde olduğu gibi bileşenler ara-
sında dengenin iyi kurulması gerektiğini göstermektedir. Temel tetrad yaklaşımı bir 
oyun deneyimi tasarlarken bir rastgeleliğin veya keyfiliğin olmadığını gösteren oyun 
tasarlama sürecinde kullanılabilecek önemli bir yaklaşımdır (CIA, 2015).

9.3.4.	 Oyun	Merkezli	Tasarım	Yaklaşımı

Son dönemlerde popüler olan oyun tasarım ve geliştirme yaklaşımlarından biri de oyun 
merkezli (play-centric) tasarım yaklaşımıdır (Zaman ve Abeele, 2012). Oyun merkez-
li tasarım yaklaşımı, tekrarlamalı (iterative) tasarım olarak da ifade edilmektedir. Bu 
tasarım yaklaşımında oluşturulan prototip sürekli oynanarak test edilir ve elde edilen 
tecrübeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirilir (Salen ve Zimmerman, 2004).  Ful-
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lerton ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu yaklaşımda hızlı bir şekilde prototipin 
üretilmesi ve test edilmesi önerilmektedir (Lankoski ve Holopainen, 2017).

Oyun merkezli tasarım yaklaşımı oyunu, çekirdek ve bu çekirdeği içine alan hikâye 
kabuğu şeklinde iki yapı ile incelemektedir. Çekirdek, diğer yaklaşımlardaki mekanik 
öğeleri yani kurallar, nesneler ve prosedürler gibi oyun unsurlarını içermektedir. Hikâ-
ye kabuğu ise oyunun kahramanı, karakteri ve hikayesi gibi unsurlardan oluşmaktadır 
(Lankoski ve Holopainen, 2017). Bu iki yapının bir araya gelerek devreye girmesiyle 
özel deneyimler ve etkileşimler oluşturulabilir (Fullerton ve ark., 2006). Burada belir-
tilen ve kullanıcıda oluşturulan deneyim oldukça önemlidir. Çünkü oyun tasarımcıları 
ve geliştiricileri oyunun kurallarını oluşturur, senaryoyu tasarlar ve sunarlar ancak kul-
lanıcılarda nasıl bir deneyim oluşturduğunu tespit edemezler (Fullerton, 2006). İkin-
ci düzey tasarım problemi olarak kavramsallaştırılan bu duruma ilişkin Lankoski ve 
Holopainen (2017) tasarımcıların oyun tasarlayabileceğini ancak deneyim doğrudan 
oluşturamayacağını belirtmiştir (s. 79). Tüm oyun veya simülasyon tasarım projele-
rinde kullanılabilecek olan oyun merkezli tasarım yaklaşımında oyuncular süreçte en 
önemli rolü oynarlar (Fullerton, 2006; Fullerton ve ark., 2006). Bu nedenle bir oyunu 
eleştirecek ve işlevini sorgulayabilecek en önemli grup kullanıcılardır. Sıkı bir oyun 
testi ve sonrasında oyunda yapılacak düzenlemeler ile tekrarlayan bu döngüsel süreç 
etkili oyunların geliştirilmesi için oldukça önemli ve gereklidir. Çünkü oyun merkezli 
tasarım yaklaşımı tasarımcılara oyunculardan sunulan içeriklerin nasıl anlamlandırıl-
dığına ilişkin dönüt alarak geliştirmelerine imkân tanır. (Fullerton, 2006). 

Oyun merkezli tasarım yaklaşımı elde edilen üründen ziyade tasarım sürecine odak-
lanmaktadır. “Kullanıcı testinin” geliştirme sürecinde anahtar olduğunu belirten ve 
tekrar eden geliştirme sürecinin önemini ortaya koyan bir yöntemdir. Tasarım sü-
recini yapılandırarak, kullanıcıları işin içerisine dahil ederek, sürekli prototip-test 
döngüsünü tekrarlayarak başarılı bir ürün elde edilmesini amaçlamaktadır. Ancak 
bu yaklaşımın tüm özelliklerine rağmen bir tasarımın nasıl inşa edileceği noktasında 
yeterli yol göstermediği söylenebilir (Lankoski ve Holopainen, 2017). 

9.1.4.	 Diğer	Teknolojik	Yaklaşımlar

Daha önce belirtildiği üzere oyun tasarımında çok sayıda yöntem, model ve yaklaşım 
bulunmaktadır. Yukarıda açıklamaları verilen yaklaşımların dışında MDE çerçevesinin 
geliştirilmesi ile öne sürülen tasarım, dinamikler, deneyim (Design, Dynamics, Expe-
rience; DDE) çerçevesi de MDE’nin zayıf kalan bir yönü olan “deneyimi” işe koşarak, 
deneyim odaklı bir oyun tasarım sürecini önermektedir. Bu yaklaşımda tasarım bileşe-
nin üç alt kategorisi oluşturulmuştur. Bunlardan ilki olan taslak, oyunun plan aşaması-
nı ifade etmektedir ve oyunun kurallarının, karakterlerinin, arayüz kurallarının, fiziksel 
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çevresinin kısacası çerçevesinin prototipini ifade etmektedir. Tasarım başlığının ikinci 
alt kategorisi ise mekaniktir. Mekanik kategorisi oyunun kod mimarisini, giriş çıkış 
birimleri arasındaki iletişimi yani kısacası kodlamayla ilgili tüm içerikleri bu kategori 
ifade etmektedir. Tasarım başlığının son alt kategorisi ise arayüzdür. Arayüz, içeriğin 
nasıl göründüğü, nasıl etkileşim sağlanacağı gibi soruların yanıtlandığı aşamadır. Di-
namikler yapısı ise oynanma anını işaret etmektedir ve üzerinde kontrolün tasarım ya-
pısına göre daha sınırlı düzeyde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla dinamikler genellikle 
tahmin edilemezi ifade etmektedir. Deneyim oyuncunun oyunun ismini duymasıyla 
veya afişini görmesiyle başlar oyun oynandığında ortaya çıkar. Sadece oyuncunun du-
yuşsal tepkilerini kapsayan estetikten farklı olarak doğrudan oyuncunun deneyimlerini 
ifade eder (Walk ve ark., 2017). Ayrıca oyun kelimeleri (game vocabularies), tasarım 
desenleri (design patterns), oyun unsurlarının haritalanması (mapping game states), 
oyun diyagramları (game diagrams), SCI modeli (Sensory, Challenge, and Imaginative 
Immersion), ABC çerçevesi (Affect, Behavior, Cognition)  ve entrikalar (machinati-
ons) gibi farklı oyun tasarımı yaklaşımları da alan yazında yer almaktadır (Lankoski 
ve Holopainen, 2017; Milam, 2013). 

Oyun tasarım sürecinde bilişsel yaklaşımların yanı sıra teknolojik yaklaşımlarında 
temel alınması üretilecek oyunların etkililiğini artıracaktır. Dolayısıyla teknolojik 
yaklaşımlarında oyun tasarım sürecinde temel alınması gereklidir. Alan yazında 
özellikle teknolojik yaklaşımların zayıf bir bilimsel alt yapıya sahip olduğu görül-
mektedir. Bu bağlamda yeni veya var olan teknolojik yaklaşımların bilimsel verilerle 
desteklenerek geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca tüm teknolojik yaklaşım-
ların bir araç olduğu ve sadece tasarımcıya bir yol haritası çizdiği unutulmamalıdır. 
Çünkü bu tasarım modellerinin veya yaklaşımlarının büyük bir çoğunluğu oldukça 
geneldir, genel tasarım karakterleri hakkında bilgi verir ve hemen hemen tüm oyun 
türlerine uyarlanabilir (Milam, 2013). Diğer taraftan Crawford (1984), karmaşık ya-
pısı itibariyle oyunların nasıl tasarlanacağına yönelik bir kural listesinin oluşturula-
mayacağını belirtir. Dolayısıyla teknolojik yaklaşımların sihirli bir değnek olmadığı 
ve oyunu tasarlayacak olan kişinin tasarımcının kendisi olduğu unutulmamalıdır 
(Lankoski ve Holopainen, 2017).

9.3.		Sonuç	ve	Değerlendirmeler

Teknolojinin son 70 yıldaki hızlı değişimi göz önünde bulundurulduğunda yaşamın 
her alanını etkilediği gibi eğlenceye ilişkin algılarımızı da değişikliğe uğrattığı rahat-
lıkla söylenebilir. Çünkü insanlığın en önemli eğlence unsurlarından biri olan oyun, 
teknoloji aracılığıyla dijital ortama taşınmıştır. Dijital oyunlar, dijital teknolojilerin 
ortaya çıktığı dönemlerde oldukça basit düzeyde bir yapıya sahipken, günümüzde 
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işlemci, grafik, yazılım, iletişim ve tasarım gibi unsurların geçmişe kıyasla büyük 
bir evrim geçirmesi nedeniyle karmaşık bir yapıya ulaşmıştır. Dijital oyunlar estetik 
ve teknik açıdan fiziksel dünyaya daha yakın hale getirilmeye çalışılmıştır ve bu 
yöndeki çalışmalarda devam etmektedir. Her ne kadar oyunlarla ilgili teknik ve es-
tetik unsurlar teknolojinin gelişimine paralel olarak hızla gelişmiş olsa da oyunların 
kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağlayan bilişsel ve teknolojik unsurların 
oyun tasarım sürecinin çekirdeğinde olduklarını ve gelecekte de olacağını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Bu bölümde dijital oyunların geliştirilmesi sürecinde temel alınabilecek bazı biliş-
sel ve teknolojik yaklaşımlar sunulmuştur. Bilişsel yaklaşımlarda yer alan kuram-
lar oyunların kullanıcıları bilişsel veya psikolojik olarak nasıl etkilediğine yönelik 
bilgiler veya kullanıcıların oyundaki devamlılığının sağlanması için ne gibi bilişsel 
unsurların kullanılması gerektiğine yönelik öneriler sunmaktadır. Bilişsel yaklaşım-
ların içerikleri detaylıca incelendiğinde bazı açılardan örtüşmeler olduğu ve her bir 
yaklaşımın farklı bir bilişsel boyutu ön plana çıkardığı görülmektedir. Çünkü zaman 
içerisinde öne sürülen bilişsel yaklaşımlar önceki yaklaşımların eksik kalan kısımla-
rını tamamlamışlardır. Dolayısıyla bilişsel yaklaşımları birbirlerinden keskin hatlar-
la ayırmak çok mümkün gözükmemektedir. Diğer taraftan teknolojik yaklaşımlar ise 
öncelikli olarak oyunun teknik içeriğini ele almaktadır. Teknolojik yaklaşımlarda da 
bazı aynı boyutların farklı yaklaşımlarda yer aldığı, adlandırmaların değiştiği veya 
bir boyutun daha da detaylandırıldığı görülmektedir. Bu da teknolojik yaklaşımla-
rın tasarım sürecinin farklı boyutlarını ön plana çıkarmalarına rağmen bazı temel 
oyun tasarım unsurlarının hemen hemen tüm yaklaşımlarda yer aldığının göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan teknolojik yaklaşımların bilişsel yaklaşım-
lardan tamamen bağımsız olduğu düşünülmemelidir. Çünkü teknolojik yaklaşımlar 
her ne kadar tasarım sürecini ön plana çıkarsalar da kullanıcılarda oluşturabilecekleri 
psikolojik ve bilişsel süreçleri dikkate almaktadırlar. Hemen hemen tüm teknolojik 
yaklaşımlarda kullanıcı deneyimine önem verilmesi bunun açık göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Bu bağlamda yeniliklerin hızla güncelliğini yitirdiği günümüz 
dünyası için oyunların akılda kalıcılığının, kullanıcıların kendilerine bağlanmasının 
ve keyif alarak oyun oynamalarını sağlamak için her iki yaklaşımında dijital oyun ta-
sarımcıları tarafından dikkate alınmasının önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 
Bu doğrultuda her iki yaklaşımında oyun tasarımında önemli olduğu söylenebilir.

Dijital bir oyun geliştirmenin en zor aşaması oyunun kurallarının neler olacağından 
ziyade oluşturulan kuralların nasıl bir eğlenme deneyimi oluşturacağının belirlenme-
sidir  (Sykes, 2006). Dolayısıyla dijital oyun tasarımı sürecini tek bir yöntem veya 
belirli yaklaşımlarla açıklamak çok mümkün değildir. Her bir oyunun kendi bağ-
lamında özgün düzenlemeleri vardır (Björk ve Holopainen, 2004). Dolayısıyla bu 
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bölümde sunulan tüm kuramların veya yaklaşımların bir oyunda uygulanması yerine 
uygun niteliktekilerin dijital oyunun unsurlarına adapte edilmesi daha etkili sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. Oyun yazılımının geliştirildiği çalışmalarını derleyen O’Hagan 
ve ark. (2014) da iyi bir oyun geliştirmek için tek bir yöntemin olmadığını ve bazı 
modellerin oyunun türüne göre daha uygun olacağını belirtmiştir. Ayrıca benzer aynı 
tasarım modelleri takip edilirse aynı sonuca ulaşılır. Dolayısıyla tasarımcıların yeni 
yollar denemeleri daha yenilikçi tasarımlar yapmalarına katkı sağlayabilir (Salen ve 
Zimmerman, 2004). 

Bu bağlamda araştırmacılara, oyun tasarımcılarına ve oyun kullanıcılarına yönelik 
şu önerilerde bulunulabilir:

Araştırmacılara ise aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
	− Geçmişten günümüze oyun oynama araçlarının, grafiklerinin ve yazılımları-

nın teknolojik ilerlemeler doğrultusunda geliştiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda geçmişte ortaya konan bilişsel yaklaşımların oyun oynama davranışla-
rını açıklama işlevleri gözden geçirilebilir.
	− Günümüzdeki oyunların yapısı ve teknolojisi dikkate alındığında çevrimiçi, 

çoklu oyunculu ve takım çalışmasının oyunlarda ön plana çıktığı gözükmek-
tedir. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında sunulan bazı yaklaşımlarım günü-
müz koşulları doğrultusunda güncellenmesi gerekebilir
	− Teknolojik yaklaşımların yeterli bilimsel alt yapıya sahip olmadıkları alan 

yazında sıklıkla belirtilmiştir. Dolayısıyla oyunların geliştirilmesi sürecine 
yönelik bilimsel desteği daha güçlü kuramların ve yaklaşımların geliştirilme-
sine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar var olan yaklaşımların 
bilimsel alt yapısını güçlendirebilir veya yeni bir yaklaşım geliştirme çabası-
na girişebilirler.
	− Teknolojik yaklaşımlarda sunulan unsurların etkilerine yönelik yeterli düzey-

de araştırma yapılmadığı görülmektedir. Araştırmacılar bu unsurların ne gibi 
etkileri olduğuna ilişkin araştırmalar yapabilirler.
	− Problemli oyun oynama davranışı sergileyen oyun kullanıcılarının oyunların 

hangi bilişsel etkenlerden kaynaklı bu davranışları sergiledikleri araştırmacı-
lar tarafından incelenebilir.
	− Bu çalışma kapsamında oyun oynama sürecinde devamlılığı sağlayan fak-

törler farklı bilişsel yaklaşımlar aracılığıyla açıklanmıştır. Gelecekte araştır-
macılar bu bilişsel yaklaşımların açıkladığı özelliklere en fazla tercih edilen 
oyunlarda ne düzeyde yer verildiği ile ilgili oyun kullanıcıları üzerinden araş-
tırma yapabilirler.
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	− Araştırmacılar oyun oynamada devamlılığı açıklayabilecek bilişsel ve tek-
nolojik etkenleri içerisinde barındıran yeni bir karma kuram veya yaklaşım 
geliştirmeye yönelik araştırmalarda veya incelemelerde bulunabilirler.
	− Bu bölümde sunulan bilişsel yaklaşımlar dışında da dijital oyunlarla ilişkilen-

dirilebilecek yaklaşımlar bulunabilir. Dolayısıyla gelecek araştırmalarda bu 
yaklaşımların neler olabileceği incelenebilir.

Oyun tasarımcılarına yönelik öneriler:
	− Oyun tasarımcılarının bilişsel ve teknolojik yaklaşımları dikkate alarak oyun-

ları tasarlamaları kalitesi yüksek oyunlar geliştirmelerine, beklenen verim 
elde etmelerine ve en önemlisi oyunların amacına ulaşmasına katkı sağlaya-
bilir.
	− Bu bölümde özetlendiği gibi oyun tasarımına yönelik tek bir standart model 

veya yaklaşım bulunmamaktadır. Tasarımcılar, sunulan yaklaşımlardan sade-
ce bir modeli yol haritasını oluşturmak amacıyla seçmek yerine karma yakla-
şımlardan faydalanabilirler.
	− Oyun tasarımına yönelik standart bir yaklaşım olmaması nedeniyle tasarım-

cılar; kapsamlı ve standart oluşturabilecek nitelikte yeni yaklaşımlar gelişti-
rilebilirler.
	− Oyun tasarımında nihai hedefin kullanıcıların meşguliyetlerinin artması ve 

eğlenmesi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda oyunla-
rın tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır.
	− Yeni teknolojiler doğrultusunda, yenilikçi ve kullanıcıları içine çeken yeni 

oyunlar tasarlamalıdırlar. Böylelikle daha özgün oyunlar geliştirebilirler.
	− -Tasarımcılar farklı veya geliştirmek istedikleri türdeki oyunları sıklıkla oy-

nayarak oyunlardaki bilişsel ve teknolojik yaklaşımları inceleyebilir ve bu 
doğrultuda kendi oyunlarının tasarımını geliştirebilirler.
	− Oyun teknolojisi gelişimi ve oyun tasarımına ilişkin teoriler incelendiğinde 

yarattığı iş yükü nedeniyle oyun geliştirme sürecinin bir takım çalışmasının 
neticesinde geliştirilebileceği tasarımcılar tarafından unutulmamalıdır.
	− Oyun geliştirme süreci teknolojik yaklaşımlar doğrultusunda her ne kadar alt 

başlıklara ayrılsa da bütüncül bir yaklaşım gerektirdiği ve tüm bu unsurların 
bir bütünün parçaları olduğu unutulmamalıdır.
	− Teknolojinin gelişmesi ile artık oyunlar kişisel bilgisayar ve oyun konsolları-

nın yanı sıra akıllı telefon veya sanal gerçeklik gözlüğü gibi çeşitli teknolojiler 
aracılığıyla oynanabilmektedir. Dolayısıyla tasarımcılar daha fazla kullanıcı-
ya erişebilmek için tüm bu platformlarla da uyumlu oyunlar tasarlamalıdırlar.
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	− Geliştirilen oyunların hem tasarımcı hem de kullanıcılar tarafından sıklıkla test 
edilmesi sağlanarak tasarlanan oyun unsurlarının işlerliği kontrol edilmelidir.

Oyun oynayan kullanıcılara yönelik ise aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
	− Oyun tasarımcılarının amaçlarının kullanıcıların daha uzun süreler oyunla 

meşgul olmalarını sağlamak olduğu unutulmamalıdır.
	− Dijital oyunların bağımlılık gibi olumsuz etkilerinin olabileceği unutulmama-

lı ve bu doğrultuda oyun kullanıcıları bağımlılıkla eğlence arasındaki dengeyi 
iyi ayarlamalıdırlar.
	− Ayrıca oyun kullanıcılarına da oyunların arka planındaki tasarım sürecinde 

kullanılan yaklaşımların farkında olmaları dijital oyunların zararlı olabilecek 
etkilerini indirgemek açısından katkı sağlayabilir.
	− Diğer taraftan oyun kullanıcılarının bu bilişsel ve teknolojik yaklaşımların 

farkında olmaları, oyunların karakteristik özelliklerini anlayarak oyunlarda 
daha başarılı olmalarına neden olabilir.
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Dijital oyunların son 30-40 yıl içerinde ilerleyişi ve son kullanıcılar tarafından sık-
ça talep görmesi ile farklı platformlara özgü oyunlar üretilmiş ve önemli ihracat 
kalemlerinden biri olmuştur. Yapay zekânın yıllar içerisindeki yükselişi ile dijital 
oyun pazarın gelişmesinde jetonla çalışan oyun makineleri (arcade), bilgisayar-
lar, ev oyun konsolları (90’lı yıllarda dilimize atari olarak geçmiştir, Atari, Ameri-
kalı video oyun şirketidir.) ve mobil platformlar öncülük etmiştir. Bu gelişmelerin 
sonrasında tüketiciler, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tanışmış ve 
dijital oyun sektöründe deyim yerindeyse yeni bir çağ başlamıştır.
Bu bölümde, dijital oyun ile yapay zekâ ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları 
incelenmiş, yapay zekâ, sanal/artırılmış gerçeklik teknolojilerinin dijital oyunlar 
ile etkileşimi açıklanmış ve gelecekle ilgili değerlendirmeler sunulmuştur.

10.1.	GİRİŞ

Oyun, insanoğlunun ortaya çıkışı kadar eski bir kavram olup zamanla toplumlara 
ve kültürlere uyumlu bir şekilde gelişim göstermiştir. Geleneksel oyunlar, fiziksel 
ve mental ağırlıklı bir yapıda iken 30-40 yıl önce dijital oyun kavramının ortaya 
çıkışı ile bugün oyunların artık fiziksel rolü azalmış, mental rolü ağırlık kazanmış-
tır. Yapay zekâ, insan zekâsını taklit etmesi için oluşturulan bir bilgisayar kavramı-
dır. Yapay zekânın gelişimi ile beraber oyunlar, daha zorlayıcı ve insan rakiplerini 
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yenebilecek düzeye ulaşmıştır. Bu gelişmelerin yanında sanal/artırılmış gerçeklik 
kavramları ortaya çıkmış, dijital oyun sektöründe fiziksel aktivitelere imkân veren 
ortamlar oluşturulmuştur. 

Türk Dil Kurumu (TDK) oyun için “yetenek ve zekâ geliştirici belli kurallar dâhilin-
de, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlar. Oyun kavramının tanımın-
da bilim insanları ve eğitim bilimcilerin farklı yaklaşımları söz konusudur.

	− Freud; “oyun çocuğun farkında olmadan içgüdü ve duygularını yansıttığı tec-
rübelerdir” derken, 
	− Erikson; oyunu bir ego fonksiyonu olarak tanımlar. “Çocuğun psikososyal 

gelişim evrelerindeki kriz sorunları ile başa çıkabilmek için oyun oynar” de-
mektedir.
	− Piaget oyun için, gerçeğe uymak için uyum özelliklerinin benimsenmediği 

tüm davranış şekilleri olduğunu söyler. Oyun, çocukların sorumluluk bilinç-
lerine katkı sağlar. Günlük yaşamlarındaki yetişkin rollerine hazırlanır. Çatış-
madan uzak durur.
	− Melanie Kleine; “çocuklar, oyun sayesinde oyuncakları kontrol edebilme ye-

teneklerini geliştirir. Yetişkinlerdeki serbest çağrışımın karşılığı çocuklarda 
oyundur” der. Minyatür oyuncaklar çocukların fikri olduğunu beyan eder.
	− Vyotsky oyun kuramını, sosyalleşmenin, kültürel öğelerin ve öğrenmeye et-

kisinin olduğunu iddia eder. Çocuk oyun oynarken gizil güçlerini fark edip 
yetişkinlik zamanlarında bunu kullandığını ifade eder (Polat, 2019).
	− John Huizinga (1955), Rubin, Fein ve Vandenberg (1983) oyun için “davra-

nışsal eğilim, gözlenebilen davranışlar ve kaynak” olarak değerlendirmekte-
dirler (Sluss, 2005).
	− Fromberg (1992)’e göre oyun, düşünme ve sembolik, anlamlı, zevk veren, 

gönüllü, kurala ve olaylara dayanan bir etkinlikte karakterize edildiğini söyler 
(Fleer, 2009).
	− Froebel (1902), genel olarak erken çocukluk eğitiminin öneminden bahseder. 

Özellikle çocukluk dönemindeki oyunun daha sonraki yaşamının temellerini 
attığına inanır (Tuğrul vd., 2014).

Bu tanımlarda görülebileceği gibi oyun; çocukların gelişimi, sorumluk bilinciyle ha-
reket edebilmeleri, dış çevre ve sosyal çevre ile olan etkileşimine katkısı ve yetişkin-
liğe adım atmada önemli bir yer teşkil etmektedir.

Oyunları geleneksel ve dijital oyun olarak ikiye ayırmak mümkündür. Geleneksel 
oyun; bireyler arası iletişim temelli, fiziksel ve yaratıcı odaklı oyunlardır. Daha çok 
fiziksel aktiviteler ön planda tutulur. Oyuncuların oyunun kurallarına, alanına, süre-
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sine, oyuncu sayısına ve oyun araçlarına müdahale ederek, oyunu serbest bir şekilde 
kendilerine göre uyarladıkları oyunlardır.

Önemli noktası, yaratıcılık, bireyler arası etkileşim ve oyun kurmanın ön planda 
olmasıdır (Hazar vd., 2017). 

Görsel	1.	Dijital	kelime	oyunu	ve	geleneksel	kelime	oyunu	(Colborn,	2014)

Dijital oyun; monitör, fare, oyun kontrolcüsü vb. arabirimlerin bilgisayar yazılımla-
rı ile etkileşiminin sağlandığı, kuralları ve hedefleri belli olan sistemler toplamıdır 
(Kayalı, 2011). 

Dijital oyun, çeşitli teknolojiler ile programlanan ve kullanıcılara görsel bir ortamla 
beraber kullanıcı girişi yapmayı sağlayan bir oyun türüdür (Çetin, 2013).

Çeşitli yazılımlar ve teknolojiler kullanarak programlanan bu oyunlar, kullanılan 
teknolojiye göre dijital konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve çevrimiçi oyunlar 
olarak sınıflandırılmaktadır (Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014).

Oyuncu, tek başına (singleplayer) yapay zekâya karşı veya çoklu oyuncu özelliği ile 
(multiplayer) birbirlerine karşı oynayabilirler (Bozkurt, 2014).

Sürekli olarak gelişen teknoloji ile oyun ve oyuncak kavramları bilgisayar oyunları 
(atari, commodore64, amiga, vb.) video oyunları (Playstation, Xbox, Wii, vb.) ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. “Video oyunları”, “mobil oyunlar” ve “bilgisayar oyun-
ları” birbirlerinin yerine dönüşümlü olarak kullanılabilen terimlerdir. Bu sebepten 
video, mobil ve bilgisayar oyunları “dijital oyunlar” olarak adlandırılmıştır.
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10.2.	Dijital	Oyun	Türleri

Dijital oyunların bilgisayar dünyasında ilk oyunlardan biri olan “Spacewar!”’ın MIT 
laboratuvarlarında yapıldığı 60’lı yıllardan beri (Malliet ve De Meyer, 2005:25) ge-
niş çevrelere yayılmış, sinema ve televizyon ile beraber dijital oyunlar da günümüz-
de iletişim aracı olarak kabul edilmektedir (Bronkhorst, 2012).

Dijital oyunlar konusunda yapılan araştırmalar 2000’li yıllardan itibaren artmaya 
başlamış, artan ilgi ile disiplinler arası nitelikte sürdürülmektedir (Aarseth, 2001).

Oyun sektöründe, popüler oyun dergilerinde oyunlar, “macera”, “strateji”, “spor” ve 
bunların varyantları şeklinde gruplanmaktadır (Demirbaş, 2015).

Belirlenen bu kategorilerde, esas olarak tüketicilerin oyun satın alımında bilgi edin-
mesine yönelik olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak kategorilerin içine aldıkları oyunların hangi özelliklerinin dikkate alınarak 
oyun türlerinin belirlendiği muğlak bir konudur. Tablo 1’de popüler tür adlandırma-
ları ve işaret ettiği nitelikler ifade edilmiştir (Demirbaş, 2015).

Tablo	1.	Oyun	türleri	(Demirbaş,	2015)

Oyun Türü Türü Belirleyen Özellik

3 boyutlu oyunlar Oyun dünyasının niteliği

Kitlesel çevrimiçi oyunlar (MMO) Oyuncu sayısı ve oynanış

Platform oyunları Oyun mekanizmaları ve oyun dünyası

Birinci şahıs aksiyon (FPS) oyunları Kamera açısı, tema

Gerçek zamanlı strateji oyunları Zamanın işleyişi ve oynanış

Macera oyunları Oyunda anlatının işleniş biçimi

İletişim bilimleri alanındaki akademik çalışmalarda da yer bulan oyun türleri ko-
nusu sağlıklı bir yaklaşım sunmamaktadır. Örneğin “RPG” (rol yapma oyunla-
rı) türünden aksiyon unsurları tamamen kaldırılsa sadece “macera” türüne benzer 
oyunlar kalır. Fakat “macera” oyununa “aksiyon” öğesi yerleştirilse oyun “aksi-
yon macera” (action-adventure) içinde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda “rol yapma 
oyunları” türü ve “aksiyon macera” türü arasındaki farkı basit olarak oyunun tema 
veyahut öykü temelindeki tür adlandırmaları ile ifade etmek mümkün değildir 
(Demirbaş, 2015).
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Oyun türlerine dair bu kategorilerin birbirleri ile kesişiyor, bir oyunun çok sayı-
da farklı kategoride ele alınabiliyor olmasının esas sebebi, türleri oluşturan temel 
prensiplerin keyfi olmasıdır. Popüler tür ifadeleri zaman içinde oyuncuların ve oyun 
üreticilerinin arasında pratik ve fonksiyonel olarak şekillenmiştir. Bir başka deyişle 
bunlar, tüketime yönelik kategorilerdir ve bilimsel bir analiz için kullanıma elverişli 
değillerdir (Aarseth vd., 2003:48).

10.3.	 Yapay	Zekâ	ve	Oyun	Geliştirmede	 
Yapay	Zekâ	Çalışmaları

Yapay zekâ (YZ), bir bilgisayarın, bilgisayar kontrollü bir robotun veya makinenin 
çeşitli işleri insan ve diğer canlılara benzer bir şekilde yerine getirme yeteneği olarak 
söylenebilir. YZ, genel olarak insanın düşünme metotlarını irdeleyerek bunun gibi 
yapay yönergeleri dikkate alır.  

Modern bilgisayar bilimi kadar eski olan bu kavram; Alan Turing’in “Makineler 
düşünebilir mi?” sorusunu sorarak başlatıldığı kabul görür. Bu kavram 1943 yılında 
2. Dünya Savaşı devam ederken ortaya çıkmıştır. Savaş sırasında şifreleme analizi 
ihtiyacı için üretilen elektromekanik aygıtlar geliştirilirken bilgisayar bilimleri ve 
yapay zekâ kavramları doğmuştur. Yapay zekâ savaş döneminden sonra Tablo 2’de 
belirtildiği gibi ilerlemiştir.

Tablo	2.	Yapay	zekânın	kısa	tarihçesi	(Anonim	2,	2021)

Olay Açıklama

Bilgisayar ve Zekâ 
(1950)

Alan Turing, makinelerin düşünebilmesinin mümkün olup 
olmayacağını sorguladığı makalesini paylaşması, bir dönüm 
noktası yarattı.

Ben, Robot (1950) Isaac Asimov, etkileri büyük olmuş “Ben, Robot” adlı bilim 
kurgu romanını yayınladı.

Yapay Zekâ ve Oyun 
(1951)

Manchester Üniversitesi’ne ait Ferranti 1 makinesini kullanan 
Christopher Strachey dama programı, Dietrich Prinz ise satranç 
programı yazdı.

John McCarthy (1955) 1956 yılındaki Dartmouth Konferansı için 1955 yılında 
McCarthy, Yapay Zekâ terimini ortaya koymuştur.

Perceptron (1957)
1957 yılında bilgisayar bilimci ve psikolog Frank Rosenblatt, 
canlı sinir hücrelerinden esinlendiği Perceptron (algılayıcı) 
modelini matematiksel olarak ortaya koymuştur.

Unimation (1962) Unimation, endüstriyel anlamda 1962 yılında Amerika’da 
kurulan ilk robot şirketidir.
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Marvin Minsky (1967) Marvin Minsky, “Bir kuşak içinde ‘yapay zekâ’ oluşturma 
problemi çözülmüş olacak” tezini 1967’de ortaya atmıştır.

XOR Problemi (1969)
Martin Minsky ve Seymour Papert, “Algılayıcılar: Hesaplamalı 
Geometriye Giriş” kitabını yazmışlardır. XOR problemine 
değinmişlerdir.

Cylons (1973) Orijinal “Battlestar Galactica” bilim kurgu dizisinde savaşçı 
robotlar Cylonlar tanıtıldı.

AAAI (1980) 1979 yılında kurulan Amerikan Yapay Zekâ Derneği (AAAI), ilk 
ulusal konferansını 1980 yılında Stanford’da düzenledi.

Deep Blue, Kasparov 
(1997)

IBM tarafından geliştirilen Deep Blue, 1997 yılında Garry 
Kasparov ile girdiği satranç karşılaşmasını kazandı.

Deep Neural Network 
(2006)

Ruslan Salakhutdinov ve Geoffrey Hinton “Yapay Sinir Ağları 
ile veri boyutunun azaltılması” isimli makalelerini 2006 yılında 
yayınlamışlardır.

Watson ve Jeopardy! 
(2011)

IBM’in Watson bilgisayarı, televizyon yarışması “Jeopardy!” 
şampiyonları Rutter ve Jennings’i yendi.

Apple Siri (2011)

Apple şirketinin 2011 yılında geliştirdiği Siri; telefon, tablet veya 
bilgisayar kullanıcılarının sorularını yanıtlamak, tavsiyelerde 
bulunmak ve web hizmetindeki eylemleri yerine getirmek için 
tasarlanmış bir akıllı kişisel asistandır.

GPU Çağı (2012) GPU odaklı bir sistem, ImageNet veri tabanında en iyi hata 
oranını 2012 yılında yarıya indirerek birinci olmuştur.

Amazon Alexa (2014) Yapay zekâ tabanlı ve bulut teknolojisini kullanan sanal bir 
asistan olan Amazon Alexa, 2014 yılında hizmete girdi.

AlphaGO (2016) Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaGO, 2016 
senesinde Lee Sedol ile karşılaştığı go maçını 4-1 kazanmıştır.

Asilomar (2017)
Asilomar Conference on Beneficial AI (Faydalı Yapay Zekâ), 
Future of Life Institute tarafından, 2017 yılında Kaliforniya’daki 
Asimolar Konferans Alanı’nda düzenlendi.

Transformer Networks 
(2017) Dönüştürücü ağlar adında yeni bir sinir ağı türü geliştirildi.

GPT-2 (2019) 1,5 milyar parametreli GPT-2, OpenAI tarafından yayınlandı.

GPT-3 (2020)
Alphafold: 50 yıldır üzerinde çalışılan protein katlanma 
probleminin çözümünde 175 milyar parametreli GPT-3 
kullanılarak büyük bir adım atıldı.

DALL-E (2021) Yazıyla tanımlanan resimleri üretebilme yeteneği olan DALL-E 
adlı çalışma OpenAI tarafından yayınlandı.
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Oyun oynama kültürü, Go ve Satranç gibi tanınmış örneklerle yapay zekâ algoritmalarını 
geliştirmek ve test etmek için ilginç bir çerçeve sağlamıştır. İlk satranç programları yazıl-
dığından beri, oyun seviyesinde mevcut sistemlerin profesyonel insan oyunculara mey-
dan okuyabileceği noktaya kadar istikrarlı bir ilerleme kaydedilmiştir (Lu vd., 2013).

Oyunlar, yapay zekâ için uzun süredir popüler kıstaslar olmuştur. Pek çok araştırma-
cı, bilgisayar oyunlarında en uygun oyunu yaklaşık olarak Satranç, Go, araba yarışı 
oyunları, Bayan PacMan, gerçek zamanlı strateji oyunları ve Süper Mario Kardeşler 
gibi oyunlarda farklı bir şekilde tahmin etmeye çalışan algoritmalar ve teknikler üze-
rinde çalışmıştır.

Bazen bu araştırma temalarına, birleşik karşılaştırmada teste farklı yaklaşımlar ko-
yan bir tür rekabet eşlik etmektedir.

Oyuna özgü araştırmanın yaptığı katkılar gerçekten önemli olsa da oyuna özgü ya-
rışmalar, içsel yapıları nedeniyle şuraya dikkat çeker: Önerilen çözümlerin büyük 
bir kısmı, uygulandıkları alana aşırı uzmanlaşma eğilimindedir. Başka bir deyişle, 
meydan okuma, yarışmayı kazanma mücadelesi, katılımcıları algoritmaya yalnızca 
meydan okuma için kullanılan oyunda işe yarayabilecek özelleşmiş yeni yöntemler 
sağlamaya teşvik etmektedir.

Stanford Üniversitesinin Logic Grubu tarafından düzenlenen Genel Oyun Oynama 
(GGP) Yarışması (Genesereth ve Love, 2005) gibi bu sorunu (aşırı uzmanlaşma) 
çözmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Bu yarışma, Oyun Açıklama Dilinde 
(GDL) tanımlanan herhangi bir tahta oyunu oynayabilecek oyuncuların oluşturul-
masını teşvik eder. Yarışma sırasında, temsilciler başlangıçta oyunun açıklamasını 
ve ardından her hareket için en az 1 saniye karar süresini dikkate alır (Perez-Liebana 
ve ark., 2016). Bu çalışma, bahsetmiş olduğumuz aşırı uzmanlaşma sorununu düzelt-
mek için atılan önemli bir adımdır.

Harvard’da bildirilen ilk video oyunu konferansından (Mitchell, 1983) 27 yıl sonra 
Laird’in ve van Lent’in (2001) kısmi açıdan oyun yapay zekâsının temellerini oluş-
turan ve oyunun yapay zekâsı teriminin ihtiyaç duyduğu alanda erken çalışmalara 
ilham veren makalesinden 12 yıl sonra yeniden ele alınıp yapılandırılmıştır.

YZ oyununun ilk günlerinden bugüne bu terim; esas olarak oyuncu olmayan karak-
ter (Non-playable character, NPC) davranışıyla ve yol bulma ile bağlantılı idi çünkü 
bu alandaki erken çalışmaların çoğu, araştırmacılar tarafından AI (Artificial Intelli-
gence - Yapay Zeka) optimizasyon ve kontrol geçmişi hakkında yapıldı.

YZ uzmanları, genellikle basit, araştırma odaklı, düşük ticari değere ve perspektife 
sahip ölçeklendirilemeyen projelerde NPC davranışını geliştirmek için en iyi hesap-
lama zekâsını ve YZ araçlarını kullanmışlardır (Yannakakis, 2012).
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Akademik yapay zekânın esas sorunu, endüstrinin oyunlarında yüksek potansiyelli 
(örneğin sinir ağları) karmaşık yapay zekâ tekniklerini kullanmamasıdır.

Öte yandan endüstriyel oyun yapay zekâsının temel şikâyeti, oyun üretimi esnasında 
karşılaşılan gerçekçi sorun ve zorluklar söz konusu olduğunda alan bilgisinin yeter-
siz oluşudur.

Yapay zekâ akademisyenlerinin büyük çoğunluğu oyunların tamamen komut dosya-
sından oluştuğunu ve hala A* (arama algoritması) ve sonlu durum makineleri gibi 
30 yıllık yapay zekâ teknolojisini kullandığını iddia ederken, oyun endüstrisi küçül-
mekteydi ancak buradaki önemli husus, yapay zekâ oyununun ilk günlerinde oyun-
larına modern yapay zekâyı entegre etmeye yönelik adımlardı (Yannakakis, 2012).

Oyun sektöründe geliştiren bazı zeki oyunlar şu şekildedir;
	• Thief oyununda gelişmiş duyusal koruma sistemi (Yapımcı: EIDOS, 1989)
	• Half-Life’ ta gelişmiş rakip taktikleri (Yapımcı: Valve, 1998)
	• Black and White’ta inanç-arzu-niyet bilişsel modeli kullanılarak algılayıcılar, 

karar ağaçları ve pekiştirmeli öğrenme gibi makine öğrenimi tekniklerinin 
birleşimi (Yapımcı: EA, 2000)

	• Halo serisindeki (Yapımcı: MS Game Studios) dinamik zorluk ayarı (DDA) 
özellikleri

	• Forza Motorsport’un taklit öğrenme Drivatar sistemi (Yapımcı: MS Game 
Studios, 2005)

	• Left 4 Dead’in AI direktörü (Yapımcı: Valve, 2008)
	• Son olarak Supreme Commander 2’deki takımların nöroevrimsel eğitimi gibi 

oyunlar örnek olarak gösterilebilir.

Ticari oyunlarda yapay zekâ destekli başarılı bir oyunu diğerlerinden ayıran temel 
kriter her zaman oyunun tasarımında yapay zekânın kullanımı, uygulanması, oyuna 
entegre edilmesi ve oyu ile iç içe geçme seviyesi olmuştur. Oyun tasarımı ve yapay 
zekânın başarısız bir şekilde birleştirilmesi, oynanabilir (ya da oyuncu) olmayan ka-
rakterlerin (NPC) davranışlarında anormallikler oluşmasına oyuncuların oyun hak-
kında olumsuz görüşlere sahip olmasına ve oyunu bırakmalarına neden olabilir.

Left 4 Dead (Yapımcı: Valve, 2008) ve The Elder Scrolls V: Skyrim (Yapımcı: Bet-
hesda Softworks, 2011) gibi oyunlardaki yapay zekâ gelişmişlik düzeyleri, karşıla-
şılan birçok oyuncu olmayan karakter (NPC) kontrollerinin zorluğuyla başa çıkmak 
için bu oyunların geliştirme sürecinde oldukça tatmin edici çözümlere ulaşıldığını 
göstermektedir (Yannakakis, 2012).
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Bunun yanında bir dizi oyun geliştiricisi (ve bazı oyun alanında çalışan AI akade-
misyenleri), NPC AI’nın çoğu üretim görevi için neredeyse çözüldüğünü savunur-
ken, bazıları oyun AI araştırma ve geliştirmesinin AI’nın geleneksel olmayan kul-
lanımlarına odaklanması gerektiğini iddia etmektedirler. Bu tür göstergeler, NPC 
AI’nın daha uç düzeyde geliştirmenin önemli emek ve maliyet gerektirebileceğini 
göstermektedir.

Endüstri temelli, güçlü ve etkili oyun yapay zekâ (AI) çözümlerinin yükselişi, en-
düstri ile daha sık ve yapıcı iletişim, tahmin edici NPC performanslarına yakınsama, 
oyun AI’sının çok branşlı yaklaşımlı doğasının desteği ve oyun AI probleminin daha 
faydacı ve bütünsel bir görünümü nedeniyle, son zamanlarda yapay zekâ oyunları-
na ilişkin akademik ilgi alanlarında değişiklikler görülmüştür. Oyun alanında yapay 
zekâ uygulamasının genel odağının, aracılar ve NPC davranışlarının olmadığı bir 
çağa ulaşılmıştır.

Esas odak noktası, bahsedilen önceki durumun yerine yapay zekânın rolünü bütünsel 
olarak inceleyerek oyun tasarımını ve oyun teknolojisini iç içe geçirmeye başlaması-
dır. Yapay zekâ, daha iyi oyunlar yapmaya yardımcı olabilir, fakat bu daha iyi, daha 
insanî veya daha inandırıcı NPC’ler olması anlamına gelmez (Yannakakis, 2012).

10.4.	Oyun	Yapay	Zekâsının	Rolü

Oyun yapay zekâsı (Game AI) yaklaşımlarını, yapay zekâ, hesaplamalı zekâ (CI) 
veya makine öğreniminin ilgi çekici eğlence deneyimlerinin oluşturulmasında ve 
sunulmasında üstlendiği üç geniş rol altından gruplandırılabilir. Her rol farklı bir 
paydaşı hedeflemektedir;

	• Oyuncular
	• Tasarımcılar
	• Üreticiler

İlk rol Oyuncu olarak yapay zekâdır. Bu oyunda oyun yapay zekâ sistemi, zorlayıcı 
bir gerçek zamanlı deneyim oluşturmak için oyuncu ve oyun arasında aracılık eder. 
Bu paradigma altında AI’nın en yaygın türü; botları ve oyuncu olmayan karakterleri 
kontrol etmek veya yönetmektir.

İkinci rol, AI’nın bir oyun tasarımcısı ile tek bir oyuncu-oyun sistemi arasında ara-
cılık ettiği Tasarımcı olarak AI’dır. Bu paradigma altında, AI sistemleri prosedür 
haline getirerek oyun içeriği oluşturabilir veya oyunu, oyun geliştirme sürecini öl-
çeklendirmek için belirli oyunlara uyarlayabilir.
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Son olarak, yapay zekânın oyun üreticileri ile bir dizi oyuncu, tasarımcı ve oyun sis-
temi arasında aracılık ettiği üçüncü bir rol olan Üretici olarak yapay zekâ önerilmiş-
tir. Şekil 1’de, farklı rollerin birbirileriyle ve üç birincil insan paydaşla nasıl ilişkili 
olduğunu göstermektedir (Reild ve Zook, 2013).

Şekil	 1.	Game	AI	 ve	 insan	 paydaşlarının	 üç	 rolü.	 Aktör	Olarak	AI,	 AI’nın	 oyuncu	 ve	 oyunun	
kendisi	arasında	nasıl	aracılık	ettiğini	anlatıyor.	Tasarımcı	olarak	AI,	yapay	zekânın	tek	bir	oyun	
tasarımcısı	ile	oyuncu	ve	oyunun	insan-bilgisayar	sistemi	arasında	nasıl	aracılık	ettiğini	açıklayan	
yeni	bir	roldür	(Reild	ve	Zook,	2013).

10.5.	Karışık	(Karma)	Gerçekliğin	Tanımı	ve	Gerçeklik-Sanallık	
Süreci

Sanal ve gerçek ortamları isimlendirmek için kullanılan bazı ifadelerin Sanal ve 
artırılmış gerçekliğin açıklanmasında yetersiz kalmasından ötürü Milgram, 1994 
yılında bu durumu incelemiş ve yapmış olduğu çalışmaya bağlı olarak sanal ve 
gerçek ortamlar arasındaki aralığı karışık gerçeklik ortamı olarak açıklamıştır. 
Milgram’a göre karışık gerçekliğin, artırılmış gerçeklik ve artırılmış sanallığı içi-
ne aldığını ifade etmektedir (Milgram ve Kishino, 1994). Şekil 2’ye göre karışık 
gerçeklik aralığında iki farklı ortam için bir birleşim noktası seçildiğinde, bu nok-
tanın gerçek ortama yakın olması durumu artırılmış gerçeklik, sanal ortama yakın 
olması ise artırılmış sanallık olarak adlandırılmaktadır. Sanal çevre sanal gerçeklik 
olarak da bilinir.

Şekil	2.	Milgram’ın	gerçeklik-sanallık	süreci	(Milgram	ve	Kishino,	1994)
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10.6.	Sanal-Artırılmış	Gerçeklik	Tanımları	ve	Kullanılan	
Teknolojiler

10.6.1.	Sanal	Gerçeklik	Nedir?

Sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR), kullanıcılara gerçekmiş hissi veren, bilgisa-
yarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan bir 
benzetim modelidir (Bayraktar ve Kaleli, 2007). 

Sanal gerçeklik teknolojisi başa takılan bir ekran (Head Mounted Display- HMD) 
ve DataGlove adlı bir eldiven cihazından meydana gelmektedir. Başa takılan ekran 
sayesinde kullanıcıların farklı görüntüleri görmelerine olanak sağlar, böylelikle kul-
lanıcıya iç boyutlu bir ortamın doğal stereo görüntüsünü verir. Bu iki cihazın kom-
binasyonu ile kullanıcıyı sanal gerçeklik olarak nitelendirilen üç boyutlu bir çevreye 
yerleştirmeye imkân tanır (Green, 1990). 

Sanal gerçeklikte görsel imgelerdeki yaşam benzeri değişimler, katılımcının kendi 
eylemine yanıt olarak ortaya çıkar. Bu tarz gerçeğe yakın geri dönüşümler, genelde 
bilgisayar simülasyonlu dünyada dolaşırken kullanıcıların bir ortamda olduğunu his-
setmelerini sağlar (Hoffmann vd., 1995). 

Sanal gerçeklik (VR) sistemin esas amacı, kullanıcıların çevreyi mümkün mertebe 
doğal bir şekilde kontrol etmesini sağlamaktır (Ghazisaedy vd., 1995). Kullanıcıla-
rın gerçek ortamda çoklu duyusal etkileşimlere sahip olduğu sanal gerçeklik, bilgi-
sayar tarafından oluşturulan sürükleyici bir ortamdır (Gomez, vd., 1995).

Sanal gerçeklik tecrübesi, kullanıcıların beynini farklı bir ortama, çevreye farklı bir 
dünyaya batırılmış hissettirmek ya da inandırmak için üst düzey teknolojilerden ya-
rarlanarak sanal bir dünyayı ya da bilgisayar yoluyla yaratılan alanı keşfetmeyi sağ-
lamaktadır (Craig vd. 2009), bunun yanında orada olmayan, ama sanki oradaymış 
hissini sağlayan ve gerçek algılanması gereken (tat, koku, dokunma, görme, duyma) 
duyuların bir gerçeklik sürümü olarak (Jenny, 2017) ve bir algılayıcının  yaşadığı 
gerçek veya simülasyon ortamı olarak ifade edilebilir (Punako, 2018).

10.6.2.	Artırılmış	Gerçeklik	Nedir?

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyaya ait ortam ve içeriğinin bilgisayar tarafın-
dan türetilen, grafik, ses, görüntü ve GPS verileri ile zenginleştirerek ortaya konan 
sanal görüntülerdir.

Bilgisayar sistemi ile zenginleştirilen bu sanal nesneler veya ifadeler çevredeki ma-
teryaller (canlı cansız objeler) ile aynı zamanda etkileşim içerisine girmektedir.
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AR teknolojisi Ivan Sutherland ve öğrencilerinin (Görsel 2) Harvard ve Utah üniver-
sitelerinde bilgisayar grafikleri üzerine başlatmış oldukları çalışmaların 1970’li yıl-
larda neticelendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. 70’li ve 80’li yıllarda birkaç araştırmacı 
NASA, ABD Hava Kuvvetleri ve Kuzey Carolina Üniversitesinde AR eğitimi almış, 
90’lı yıllardan sonra bu teknoloji yaygınlaşmış ve daha geniş kesimlere ulaşmıştır 
(Feiner, 2002). 

AR teknolojisi, çeşitli uygulamalar ve donanımlar yardımıyla kullanıcıların gerçek 
dünya ortamı üzerine yerleştirilen sanal nesneler ile etkileşime girdikleri bölümdür. 
Milgram ve Kishino’nun sınıflandırmasına göre gerçek dünya ortamına yerleştirilen 
sanal nesnelerle elde edilen gerçeklik durumudur (Milgram ve Kishino, 1994).

Görsel	2.	Ekranda	askıda	duran	bir	mekanik	denge	kolu	 vardı	 ve	 kafa	hareketini	 izlemek	
için	ultrasonik	dönüştürücüler	kullanıldı.	(Solda)	Sistem	kullanımda	iken.	(Sağda)	Üç	boyutlu	
görüntüleme	sisteminin	çeşitli	bölümleri	(Sutherland,	1968)

Azuma (1997) artırılmış gerçekliği, sanal gerçekliğin bir türevi olmakla birlikte ger-
çekliğin baştan oluşturulmadan, var olan gerçekliğin desteklenerek sanal çevreler 
olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde Azuma’ya göre AR’nin üç karakteristik öznite-
liklerinden bahsetmektedir. İlki gerçek ve sanal ortamların birleştirilmesi, ikincisi 
gerçek zamanda interaktif olması ve üçüncü olarak 3D desteğinin var olması gerek-
tiğini ifade etmiştir (Azuma, 1997).
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Artırılmış gerçeklik (AR) ortamında gerçek ve sanal nesnelerin birbirleri ile uyumu 
önemlidir. Bir başka ifadede AR, gerçek ortamın etkilenmesine neden olmadan, kul-
lanıcıların gerçek ve sanal dünya ile etkileşime girdiği sanal gerçeklik uygulamasıdır 
(Zhu vd., 2004). Sanal ve gerçek dünya arasında bulunan ve birbirleri ile etkileşim 
halinde olan bir ortam yaratmaktır (Klopfer ve Squire, 2008; Bronack, 2011). Diğer 
bir deyişle AR gerçek ortamın teknolojik araçlar vasıtasıyla görüntülenmesi ve sa-
nal nesnelerle bu ortamın zenginleştirilmesi olarak çıkarımda bulunmak mümkündür 
(Demirer ve Erbaş, 2015).

10.6.3.	Sanal	Gerçeklik	Teknolojileri

Sanal gerçeklik, simüle edilmiş bir ortam oluşturmak için bilgisayar teknolojisini 
kullanır. Geleneksel kullanıcı ara yüzlerinden (user interface) farklı olarak sanal ger-
çeklik, kullanıcıyı bir deneyimin içine yerleştirir.

Sanal gerçeklik teknolojisinin en tanınan bileşeni başa takılan ekranlardır (HMD). 
İnsanlar görsel canlılardır ve görüntüleme teknolojisi genellikle sürükleyici Sanal 
Gerçeklik sistemleri ile geleneksel kullanıcı arayüzleri arasındaki en büyük farktır. 
Örneğin, CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) otomatik sanal ortamları; 
sanal içeriği, oda büyüklüğündeki ekranlara aktif olarak yansıtır. Üniversitelerdeki 
ve büyük laboratuvarlardaki insanlar için eğlenceli iken, tüketici ve endüstriyel giyi-
lebilir ürünler piyasada birbirleriyle kıyasıya rekabet halindedir.

Ortaya çıkan çok sayıda donanım ve yazılım seçeneğiyle, giyilebilir cihazların gele-
ceği gözler önüne serilmektedir, ancak henüz net değildir. HTC Vive Pro Eye, Ocu-
lus Quest ve Playstation VR gibi konseptler başı çekmekte, ancak Google, Apple, 
Samsung, Lenovo gibi firmalarda sektörde ciddi işler yapmaktadır. Kim öne çıkarsa 
çıksın, bir oturma odasında, ofiste veya fabrika katında çalışabilen kask boyutunda 
bir cihaz satın almanın basitliği, Sanal Gerçeklik teknolojileri söz konusu olduğunda 
HMD’leri bu teknolojinin merkezi haline getirdi.

İkna edici Sanal Gerçeklik uygulamaları, grafiklerden daha fazlasını gerektirir. Hem 
işitme hem de görme, bir kişinin alan duygusunun merkezindedir. Aslında, insanlar 
görsel ipuçlarından çok sesli ipuçlarına daha hızlı tepki verirler. Gerçekten sürükleyici 
Sanal Gerçeklik deneyimleri yaratmak için, doğru çevresel sesler ve uzamsal özellikler 
bir zorunluluktur. Bunlar sanal bir dünyaya güçlü bir mevcudiyet duygusu verir.

2018 sonu itibarıyla en çok satan üç Sanal Gerçeklik başlığı Sony’nin PlayStation VR 
(PSVR), Facebook’un Oculus Rift ve HTC Vive oldu. Aynı üç HMD’nin 2017’de en 
çok satanlar olduğu düşünüldüğünde, bu bir sürpriz olmadı. 2019 yılında, sanal ger-
çeklik piyasasının Google, HP, Lenovo ve hala gelişmekte olan pazarın bir parçasını 
kapmak isteyen diğer firmalarla genişlediği görülmektedir (Bardi, 2020).
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Başlangıçta 2012’de bir Kickstarter projesi olarak finanse edilen ve John Carma-
ck’in (Id Software, Doom ve Quake oyunlarının kurucusu) yardımıyla tasarlanan 
Oculus (Görsel 3), video oyunları için Sanal Gerçeklik donanımında ilk lider oldu. 
Facebook, 2014 yılında Oculus’u satın aldı ve şirketin üst düzey VR HMD’sini tü-
keticiler için pazara sundu. Daha yakın zamanlarda Oculus, daha düşük fiyatlı, daha 
düşük güçlü Oculus Go ile başarıya ulaşmıştır (Bardi, 2020).

Görsel	3.	Oculus	Rift	S	ve	Oculus	Quest	(Hayden,	2019)

HTC Vive (Görsel 4), 2016 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana piyasadaki 
en iyi VR HMD’lerden biri olmuştur. HTC tarafından üretilen Vive, SteamVR’yi 
destekleyen ilk VR HMD idi. Vive, piyasaya sürüldüğünden bu yana Oculus Rift 
ile kıyasıya bir rekabet içinde kaldı, çünkü her iki HMD de VR pazarının zirvesini 
hedeflemektedir. Vive, kurumsal çözümler için dayanıklı bir iş gücü olduğunu ka-
nıtlarken, aynı zamanda mevcut en iyi tüketici VR deneyimlerinden birini sunuyor. 
Vive ilk olarak 2016’da piyasaya sürüldü ve bir kablosuz parçanın eklenmesiyle 
birkaç yinelemeden geçti. Vive Pro 2018’de çıktı ve Vive Pro Eye ve HTC Vive 
Cosmos’un her ikisi de 2019’un ikinci yarısında piyasaya sürülmüştür (Bardi, 2020).

Görsel	4.	HTC	Vive	(Anonim	3,	t.y.)
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Sony’nin pazara girişi ile en çok satan üç VR HMD’nin en düşük kapasitelisine 
sahiptir, ancak PSVR’nin Rift ve Vive’e göre büyük bir avantajı vardır. Playstation 
4 oyun sistemine bağlı olduğu için, birçoğu VR’de elini denemeye istekli olan 10 
milyonlarca oyuncudan oluşan müşterileri bulunmaktadır. Bu kullanıcılar zaten bir 
PS4 sahibi olduğundan, Sony müşterilerinin bilgisayar donanımlarını satın almaları 
/ yükseltmeleri gerekmedi, bu da PSVR’yi üst düzey HMD’lerin en “uygun fiyatlı” 
haline getirdi. Bu nedenle, PSVR, piyasadaki en çok satan Sanal Gerçeklik HMD’si-
dir (Bardi, 2020).

Bu teknolojilerin dışında, gerçekten de sanal gerçeklik deneyimi sunmak için bir 
akıllı telefonla eşleşen özel lensli bir kılıf seçeneği sunulmaktadır (Görsel 5). Bu 
cihazlar neredeyse hiçbir ücret karşılığında satılmaz (ve genellikle ücretsiz olarak 
verilir) ve çok daha pahalı donanımların oluşturduğu sürükleyici deneyimlere yakla-
şan, küçültülmüş bir VR deneyimi sunar (Bardi, 2020).

Görsel	5.	Samsung	Gear	VR	(Anonim	4,	t.y.)

10.6.4.	Artırılmış	Gerçeklik	Teknolojileri

Artırılmış gerçeklik sistemini kullanan çeşitli teknolojiler mevcuttur. Google Glass 
kullanıcılara sunulsa da yeterince ilgi görmemiş ama buna rağmen teknoloji firmala-
rı son kullanıcılara ve araştırmacılara yönelik ürünler geliştirmişlerdir. En çok kulla-
nılan bazı AR gözlük ve teknolojileri aşağıda verilmiştir.

Vuzix AR gözlüğünde kullanıcı, nesneleri gerçek dünyada konumlandırırken sanal 
3B aracılığıyla manipüle edebilir. Ayrıca, video akışı yoluyla, içerik, gözlüklere bağ-
lı bir cihazda görüntülenir ve bu da verilere erişimi kolaylaştırır (Wifi ve Bluetooth 
kullanımı yoluyla). Vuzix, waveguide optik teknolojisi ile görülebilen 2.0 mm kalın-
lığında AR3000 (Görsel 6) serisi gözlükler sunar. Android’de çalışır ve bir dokun-
matik yüzey, gürültü önleyici mikrofonlar ve 2 HD kamera ile gelir (Boyini, 2020).
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Görsel	6.	Vuzix	Blade	3000	AR	gözlüğü	(Mamtora,	2017)

Innovega artırılmış kontak lensler (Görsel 7), genellikle ordu tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmış AR içeriğini görüntüleyebilir. Bunlar küçük optik öğelerden ve bir 
filtreden oluşur ve kullanıcının talimatlarını birleştirmeye devam eder (Boyini, 2020).

Görsel	7.	Innovega	iOptik	artırılmış	gerçeklik	sistemi	(Robertson,	2013)

IBM’in alışveriş asistanı; perakende satışa odaklanarak, IBM’in Artırılmış Gerçeklik 
Alışveriş Asistanı aracılığıyla ürünün bir görüntüsü alınır (alışveriş yapan kişi telefonun 
kamerasını istenen ürünün rafına hareket ettirirken) ve gelişmiş görüntü işleme tekno-
lojilerini kullanarak ürünü belirli kriterlere göre sıralar, bilgi sağlar ve mağaza içindeki 
diğer benzer ürünlerin konumuna, fiyatları, kişiselleştirilmiş kupon detaylarını verir, ürün 
karşılaştırmaları ve ürünlerin beslenme bilgilerini sunar. Bu bilgiler ayrıca perakendecinin 
müşterilerin alışveriş tercihlerini ve programlarını bilmesi açısından son derece yararlıdır.

Tagwhat uygulaması, komşu işletmelerde (belirli bir alanda) gerçekleşen olaylar, in-
dirimler ve fırsatlar hakkında en son bilgileri sağlar. Zamana ve konuma göre yakın 
mesafedeki yerler ile alakalı kullanıcıların dikkatini çekebilecek bilgileri de sağlar.



Dijital	Oyunlarda	Yapay	Zekâ	ve	Sanal/Artırılmış	Gerçeklik	Uygulamaları

295

Layar teknolojisi (Görsel 8), baskı ve dijital dünyayı birbirine bağlar; AR özellikli 
basılı reklamlara yerleştirildiğinde, bunları ilgili bilgileri veya videoyu gösteren di-
jital formata dönüştürür, örneğin çevrimiçi alışveriş sepeti. Ayrıca el ilanları, kartlar 
ve paketler gibi basılı materyaller fotoğraflar, videolar, sosyal medya, müzik vb. 
bağlantılarla zenginleştirilebilir (Boyini, 2020).

Görsel	8.	Layar	teknolojisi	(Anonim	5,	t.y.)

IKEA uygulaması (Görsel 9), Layar’a benzer şekilde, Ikea’nın AR özellikli baskı 
içeriği bir akıllı telefonda yayınlamaktadır. Örneğin bir mobilya parçası 3D olarak 
görüntülenebilir ve gerçekte nasıl göründüğünü algılayabilir.

Görsel	9.	IKEA	Place	uygulaması	(Seven,	2018)
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10.6.5.	Karışık	(Karma)	Gerçeklik	Teknolojisi

Karışık gerçeklik (mixed reality) önceki konularda değinildiği gibi artırılmış ve sa-
nal gerçekliklerin belirli özelliklerini bir arada tutan bir teknolojidir. Eğitim, eğlen-
ce, perakende, endüstri sektörü, oyun dünyası gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
Sanal/Artırılmış gerçeklik yapısı içeren uygulamalar ve sistemleri zaman zaman ka-
rışık gerçeklik olarak da anılmaktadır.

Görsel	10.	Microsoft	Hololens’in	birinci	versiyonu	(Lang,	2015)

Microsoft Hololens (Görsel 10) gibi karışık gerçeklik cihazları gerçek dünyanın üze-
rine 3D görüntüleri yerleştirmek için gözlük ve kask kullanır. Tabi ki bu sistem tam 
manasıyla VR’ın yerini tutmamaktadır (Bardi, 2020).

Bu gözlük içinde depolama birimi, mikrofon, usb arabirimi, kafa ve gözü takip et-
mek için iki farklı tür kamera (Işık ve IR kamera) ve birçok donanım özellikleri 
barındırırken Windows Holografik işletim sistemi ile küçük bir bilgisayar gibi iş 
görmektedir. Ayrıca el, göz, ses takibi yapabilen alıcılar ve iris tanıma özelliği mev-
cuttur. Donanım maliyeti diğer AR gözlüklerinde olduğu gibi yüksektir (Hololens 2 
Şubat 2021 itibariyle 3500 dolar). Görsel 11’de yeni piyasaya sürülen HoloLens’in 
medikal alanda örnek kullanılışı görülmektedir.

Görsel	11.	CAE	Healthcare	firmasının	HoloLens	ile	yapılan	ultrason	simülasyonu	 
(CAE	Healthcare,	2017)
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10.7.	Sanal	ve	Artırılmış	Gerçeklik	Teknolojisini	Kullanan	Bazı	
Oyunlar	ve	Özelllikleri

10.7.1.	Sanal	Gerçeklik	Oyunları

Burada bulunan oyunlar PC magazine (Moore, 2021) dergisinden alınmıştır. Sanal 
gerçeklik teknolojisini kullanan bazı oyunlar listelenmiştir.

Astro Bot Rescue Mission: Bu aksiyon platform oyununda oyuncu, uzaya dağılmış 
mürettebatının çeşitli üyelerini kurtarması gerekir. Oyun, kullanıcıyı uzun süre eğ-
lendirecek 20 farklı ana seviye ve 26 zorluk seviyesi sunmaktadır. Oyun 360 dere-
celik dünyalara sahiptir ve yıldız fırlatma, su tabancası ve kanca atışı dâhil olmak 
üzere birkaç farklı silah sunar. Oyun 2018 yılında Playstation VR için çıkmıştır 
(Görsel 12).

Görsel	12.	Astro	BOT	Rescue	Mission	(Anonim	6,	t.y.)

Beat Saber (Görsel 13), aktif bir dokunuşa sahip bir müzik ve ritim oyunudur. Ku-
rulum, Audiosurf, Guitar Hero ve Rock Band gibi diğer müzik oyunlarına benzer, 
ancak sanal bir gemiyi kontrol etmek veya sahte enstrümanlar kullanmak yerine 
buradaki amaç, sanal lazer kılıçlarıyla bir şarkıda yol kesmektir. Müzik çalarken, 
Beat Saber ekranda oyuncuya doğru kayarken doğru kumanda (sağ veya sol) ile vu-
rulması gereken farklı renk kodlu blok desenleri oluşturur. Engeller, eğilmeyi veya 
kaymayı gerektiren zamanlarda da ortaya çıkar. Müzik ve hareket meraklıları, Beat 
Saber oyununu keşfedebilir. Birçok platformu destekler.
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Görsel	13.	Beat	Saber	(Hilliard,	2021)

Budget Cuts (Görsel 14), oyununda, maliyet düşürücü robotlar, insanların işine her-
hangi bir yolla son vermeye çalışmaktadır. Gizli taktikler kullanarak veya agresif 
şiddete başvurarak oyuncular işlerini (ve hayatlarını) kurtarmak için bir ofis orta-
mında savaşırlar. Yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri; daha önce insanlar tarafın-
dan doldurulan bazı gerçek dünya işlerini devralmaya hazır olup oyuncular ortama 
hızla uyum sağlayabilmektedir. Birçok platform oyunu desteklemektedir.

Görsel	14.	Budget	Cuts	(Anonim	7,	t.y.)

Danger Goat; bir keçi simülatörü oyunudur. Bu oyunda amaç, keçinin önüne çıkabi-
lecek tehlikelerden korumaktır. Danger goat ile yolunuza çıkan tuzaklar, füzeler ve 
robotlardan kaçmanız gerekir. Oyun Windows Mixed Reality platformu için çıkmış-
tır (Görsel 15).
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Görsel	15.	Danger	Goat	(Anonim	8,	t.y.)

Farpoint (Görsel 16), PS4’ün VR yeteneklerinin sergilendiği ve özellikle birinci şa-
hıs nişancılar için tasarlanmış, tabanca şeklindeki bir denetleyici olan PS VR Aim’i 
kullanan ilk oyun. Sony, VR Hedefinin oyuncu hareketlerini 1: 1 ölçekte izleyebi-
leceğini ve bu da oyunun çekim mekaniğine gerçekçi bir his verdiğini söylemiştir. 
Farpoint’te, araştırma ekibinin geri kalanına ne olduğunu keşfetmek için tehlikeli bir 
uzaylı ortamından geçerken ölümcül düşman karşılaşmalarında hayatta kalınmalı-
dır. Farpoint nispeten kısa bir deneyimdir, ancak PlayStation sahipleri için yine de 
faydalıdır.

Görsel	16.	Farpoint	oynanış	görüntüsü	(Gonzalez,	2016)
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Half-Life: Alyx, Half-Life 3 veya Half-Life 2: Episode Three değil, Half-Life: Alyx, 
Valve’ın uzun zamandır yayınladığı ilk tam teşekküllü Half Life oyunu (Görsel 17). 
Oyunun hikayesi, orijinal Half-Life ve Half-Life 2 arasında gerçekleşir. Başlıktan da 
anlaşılacağı gibi, hayranların en sevdiği karakter Alyx Vance olarak oynanır. Yak-
laşık 11 saatlik harekât boyunca, düşman ‘Combine’ kuvvetlerini ele geçirip zayıf 
yönleri üzerine araştırmayı ilerletmek amaçtır. Valve, bu deneyimi özellikle VR için 
geliştirdi, bu nedenle etkileyici fizik mekaniği ve üst düzey grafikler kullanıcıların 
deneyimine sunulmuştur (Moore, 2021).

Görsel	17.	Half-Life:	Alyx	(Anonim	9,	t.y.)

10.7.2.	Artırılmış	Gerçeklik	Oyunları

Artırılmış gerçeklik oyunları, sanal gerçeklik oyunlarının ayrı bir donanım ihti-
yacına karşılık genel olarak akıllı telefonlar kullanılarak oynanabilmektedir. AR 
gözlükleri genellikle endüstriyel ve araştırma için kullanılırken telefonlar alışve-
riş, eğitim ve oyun için daha sık kullanılır. Bu kısımda popüler AR oyunlarına 
değinilecektir.

Brickscape, 3 boyutlu bir bulmaca oyunudur (Görsel 18). Oyuncular çeşitli blokları 
bir kutunun içinde hareket ettirirler. Amaç, ana parçayı merkeze taşımaktır. Düzenli 
bir arka plana sahip AR olmadan oynanabilir. AR sürümü, oyunu kamera aracılığıyla 
çevre ile oynanmasına izin verir.
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Görsel	18.	Brickscape	oyunu	(Kablama,	2019)

Egg, Inc bir tıklama çiftçilik oyunudur (Görsel 19). Bir çiftlik inşa edilir, oyun-
cular kaynakları toplar ve eşyalarını yükseltebilir. Oyunun oynanışı kolaydır. 
Çok fazla düşünmeyi gerektirmeyen bir oyundur. Oyunun çoğu akıllı telefonda 
geçmektedir. Fakat, oyunun içinde birkaç AR öğesi bulunur. Google’ın ARCo-
re’unu kullanır. Oyuncunun cihazı ayrıca artırılmış gerçeklik için ARCore’u des-
teklemesi gerekir.

Görsel	19.	Egg,	Inc.	(Dodson,	2018)
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Harry Potter: Wizards Unite, Niantic’in yeni artırılmış gerçeklik oyunudur (Gör-
sel 20). Pokemon Go ve benzeri oyunlara çok benzemektedir. Oyuncular gerçek 
dünyada dolaşır, çeşitli şeyler toplar ve çeşitli düşmanlarla savaşır. Oyuncular, 
her yerde büyücüleri etkileyen bir felaketle toplu olarak ilgilenir. Her oyuncu 
birbirlerine yardım ederek bunu çözmelidirler. Serideki popüler karakterlerin 
yanı sıra çeşitli yeni karakterlerden de küçük roller beklenebilir. Genel olarak 
iyi olmakla birlikte, özellikle Harry Potter hayranları için güzel bir oyun olduğu 
düşünülebilir.

Görsel	20.	Harry	Potter:	Wizards	Unite	(Khor,	2019)

Jurassic World Alive (Görsel 21), mekanik olarak Harry Potter: Wizards Unite ve 
Pokemon Go gibi oyunlara benzer bir AR oyunudur. Oyuncular, toplayabilecekleri 
çeşitli dinozorları aramak için gerçek dünyada dolaşırlar. Oradan, oyuncular diğer 
oyuncularla savaşır ve hatta oyunun laboratuvar modunda hibrit dinozorlar yarata-
bilirler. Oyunun geliştirilmesinin başında bazı hatalar vardı ve oynayışta sıkıntılar 
mevcuttu. Daha sonra düzeltildi. Diğer oyunlardaki gibi yalnızca uygulama içi satın 
alımlara güvenmek yerine ek ödüller kazanmak için oyuna abone olma özelliğiyle 
emsallerinden ayrılmaktadır. Aboneliğin buna değip değmeyeceği tamamen oyuncu-
ların tercihlerine bağlıdır.
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Görsel	21.	Jurassic	World	Alive	(Spangler,	2018)

Pokémon Go (Görsel 22) şimdiye kadarki en etkili mobil oyunlardan biridir. Ingress 
gibi, temel koşul, gerçek dünyaya çıkmaktır. Pokémon’u yakalayacak, Pokestops’a 
girecek ve Spor Salonlarıyla savaşmanız gerekecektir. Oyun hala geliştirme aşama-
sında bu da özelliklerinin gelişmekte olduğu anlamına gelir. İlk çıktığında kullanı-
cıları aldatan özellikler içermekteydi. Günümüzde bu durum düzeltilmiştir. Bununla 
birlikte, oyunun hala sadık bir takipçisi var. 2018’deki son güncellemeler, eğitmen 
savaşları, Pokemon ticareti ve çok istenen diğer bazı özellikleri getirdi. Diğer artırıl-
mış gerçeklik oyunlarının niteliği Pokémon Go ile ölçülür.

Görsel	22.	Pokémon	Go	oynanışı	(Anonim	10,	2016)

Kings of Pool (Görsel 23), benzersiz bir öncüle sahip bir bilardo oyunudur. Uygula-
ma, evinizdeki herhangi bir düz yüzeyin üzerine bir bilardo masası yerleştirir. Daha 
sonra orada bilardo oynanır hale getirilir. Ana oyun türü olarak 8 top ile çevrimiçi 
çok oyunculu özelliğe sahiptir. Ek olarak, küresel bir sohbet, tüm istatistiklerinizi 
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içeren bir oyuncu profili ve daha fazlası mevcuttur. Bazı hatalar bulunmakla birlikte 
ve geliştiriciler bu yazının yazıldığı sırada aktif olarak bunun üzerinde çalışmaya 
devam etmektedirler.

Görsel	23.	Kings	of	Pool	oynanışı	(Anonim	11,	2018)

Ingress Prime (Görsel 24), Pokémon Go’dan önce Android’deki ilk ve gerçekten 
iyi AR oyunlarından biriydi. Niantic tarafından geliştirilmiştir. Oynanışı amacı, ger-
çek dünyaya çıkmaktır. Oyun oyunculara bazı portalların nerede olduğunu gösterir. 
Oyuncular takımları için portalları kırar ve ardından diğer takımın yapamayacağı 
şekilde onları inşa eder. Seçebilecek iki takım olacak ve meydan okuma da buradan 
gelmektedir. Oyun 2018’in sonlarında büyük bir değişikliğe uğradı ve Ingress Prime 
olarak yeniden markalandı. Temel mekanikler yeterli, ancak uygulama bölümünde 
büyük değişikliklere gidildi. Kullanıcılar Ingress Prime’ı beğenmez, ancak yine de 
normal Ingress oynamak isterlerse, Google Play’de Ingress’i (REDACTED) aratılır-
sa klasik sürümü bulunabilir (Nguyen, 2020).

Görsel	24.	Ingress	Prime	(Kahn,	2014)
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10.8.	Sonuç

Dijital oyun sektörü yıllar geçtikçe gelişim göstermekte ve pazar olarak büyü-
me eğiliminde olduğu görülmektedir. AR/VR teknolojileri de dijital oyun sektörü, 
perakende, endüstri ve araştırma alanlarında daha fazla kendine yer bulmuştur. 
Yapay zekânın birçok alanda olduğu gibi dijital oyun sektöründe de kullanıcıların 
rekabetinde ve gelişimlerinde önemli roller üstlenmektedir. Bu araştırmada bu ko-
nular üzerinde durulmuş ve günümüz AR/VR teknolojileri ve oyunları hakkında 
bilgi verilmiştir.

Oyun tanımında kültür ön plana çıkmaktadır. Toplumlar, kendi kültürleri ile uyumlu 
oyunlar oynarlar. Kesin olmayan, kendilerine özgü kuralları olan ve yaşadıkları coğ-
rafyanın kültürlerini içeren eğlence amaçlı ve gönüllü faaliyetlerdir. İnsanlık tarihi 
boyunca çevrede görülen ve öykünme yöntemleri ile geliştirilerek oyun kavramı ta-
nımlanmış, çeşitlendirilmiş ve yayılmıştır (Yenğin, 2012). 

Zaman içerisinde bilişim teknolojilerinin gelişimi ile oyun kavramına dijital oyun 
kavramı da eklenmiştir. Dijital oyun, kullanıcılar için görsel bir ortam sağlar, her 
yaş grubuna hitap eder ve özellikle erken çocukluk döneminde de görülmektedir.  
Yapılan çalışmalarda, aşırıya kaçmadan ve belirli bir düzende oynanan dijital oyun-
ların faydalı olabileceği tespitine varılmıştır. Buna ilave olarak duygusal anlamda 
rahatlama, dijital ortamdaki sosyal çevre ile etkileşime girme gibi olumlu etkilere de 
sahiptir. Bazı oyunlarda (özellikle simülasyon tarzı oyunlarda); el-göz koordinasyo-
nu, motor becerilerin gelişimi gibi yeteneklerin yükseltilmesine katkıda bulunduğu 
ifade edilmiştir (Mustafaoğlu ve Yasacı, 2018).

Bilgisayar bilimleri kadar eski olan yapay zekâ kavramı ile dijital oyunlar, daha 
zorlayıcı ve rekabetçi hale gelmiş ve insanoğlunu yenebilecek yeteneğe ulaşmıştır. 
Bilgisayarların yakın geçmişte Satranç (1997) ve Go (2016) ustası oyuncuları yene-
bilmiş olması, buna güzel bir örnektir.

Yapay zekâ tekniklerini yeni yaklaşımlar ile kullanan oyun geliştiricileri de yapay 
zekânın oyunlardaki rolünü çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedirler. Bu yakla-
şımdan sadece geliştiriciler yararlanmaz, oyuncular da kolayca kullanabilecekleri 
yazılımlar sayesinde yeni araştırma konuları doğmaktadır. Yapay zekâ tabanlı oyun-
lar geliştirmek hem geliştiricilerin hem de oyuncuların mevcut araştırma problemle-
rini yeni ve pratik bir bakış açısıyla ele almaya itmektedir (Treanor vd., 2015).

Sanal gerçeklik gerçek dünya üzerinde sanal bir ortam, dünya yaratır ve kullanıcı 
o ortamda yaşıyor hissine kapılır. Artırılmış gerçeklik gerçek dünyaya sanal nes-
neler entegre ederek bir bütünlük sağlar. Sanal/Artırılmış gerçeklik teknolojileri 
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sadece dijital oyunlarda olmamakla birlikte eğitim sürecine de katkıları vardır. 
Oyunlaştırarak öğrenme tekniği ile öğrenciler seçmek istedikleri üniversite bölü-
mü hakkında hem bilgi sahibi oluyor hem de eğlenerek öğreniyorlar. Birçok farklı 
alanlarda yürütülen çalışmalarda Sanal/Artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin kul-
lanılmasıyla öğrenme sürecine değerli katkılar sağlamaktadır. Son olarak bu konu 
hakkında yapılmış literatürde geçen iki farklı çalışmadan örnek verebiliriz.

Dinis vd. (2017) oyun senaryoları ve sanal ortamlardan yararlanarak inşaat mühen-
disliği eğitiminde faydalı olabilecek bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada inşaat 
mühendisliği 1. Sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan Sanal gerçeklik uygulama-
larından bahsedilmiş, buna ilave olarak lise düzeyindeki bir okulda bu uygulama 
öğrencilere anlatılarak test etmeleri sağlanmıştır. Testlerin ardından öğrenciler 
ankete tabii tutulmuş ve elde edilen veriler neticesinde bu uygulama sayesinde 
lise öğrencilerinin gelecekte inşaat mühendisliği seçimine sıcak baktıkları tespit 
edilmiştir.  

Selek ve Kıymaz (2020), öğrencilerin temel elektronik pratiklerini geliştirmesi 
amacıyla artırılmış gerçeklik ile elektronik ölçüm simülasyonu uygulamasını ge-
liştirerek üniversite meslek yüksek okulu 1. Grup öğrencilerine bu uygulamayı 
vermişlerdir. Kontrol amacıyla 2. Grup öğrencilerine bu uygulama verilmemiştir. 
Öncesinde uygulamayı kullanan 1. Grup öğrencileri ve daha sonra 2. Grup öğren-
cileri ayrı ayrı ilgili dersin elektronik ölçüm laboratuvarında teste tabii tutulmuş 
ve elde edilen sonuçlarda 1. Grup öğrencilerinin not ortalamalarının 2. Gruptan 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

10.9.	Değerlendirme

Genellikle teknolojik gelişmeler; öncelikli olarak savunma sektöründe kullanılırken 
zamanla son kullanıcılara, tüketicilere ulaşır. Süreç bu şekilde devam eder. Örne-
ğin simülasyon (benzetim) teknolojileri; savunma sektöründe, havacılık sektöründe, 
sürüş eğitimleri vb. yerlerde kullanılır ve katılımcıların kullanacakları ekipmanları 
tanımaları, gerçek yaşamda kullanmaları için oyunlaştırma tekniği ile eğitilmeleri 
sağlanır.

Dijital oyunlarda, eğitimde, endüstride (özellikle Endüstri 4.0) ve diğer alanlarda 
Sanal/Artırılmış gerçeklik teknolojileri devamlı olarak gelişim içerisinde olacaktır. 
Bu sayede hem geleneksel oyunlar hem de geleneksel eğitim dijitalleşerek zamanla 
hayatımızda daha fazla yer edinecektir. Bununla birlikte geleneksel oyunlar, azalma 
eğilimi gösterse de var olmaya devam edecektir. Tabii ki bu gelişmelerin insanoğlu 
için faydalı şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
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OYUNCU DENEYİMİ VE  
OYUN KULLANILABİLİRLİĞİ

BÖLÜM 11

Öğr.	Gör.	Dr.	Salih	Akkemik

Bu bölümde genel olarak kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik kavramlarının diji-
tal oyunlardaki karşılıkları ve özellikleri üzerinde durulmuştur. İnsanların kullanım 
pratikleri ile ilişkili davranışları ve tutumları kapsamında ele alınan deneyim ve kul-
lanılabilirlik kavramları dijital oyunlarda diğer ortamlara göre farklılıklar gösterdi-
ğinden bu bölümde incelenmesi ve açıklanması uygun bulunmuştur.
Bölüm içerisinde öncelik oyun kavramı kısaca ele alınmış, sonrasında dijital oyun-
lara ve dijital oyun dünyasına değinilmiştir. Devamında bölümün odak noktasını 
oluşturan kavramlardan ilk olarak kullanıcı ve oyuncu üzerinde durularak kullanıcı 
ve oyuncu deneyimi arasındaki ilişki açıklanmıştır. Kullanıcı ve oyuncu deneyimi 
arasındaki ilişkinin açıklanması ile kullanılabilirlik ve oynanabilirlik kavramlarının 
detaylarına odaklanılmış, bu ilişkinin ortaya konulması ile oyun kullanılabilirliği 
açıklanmaya çalışılmıştır. Oyun kullanılabilirliği ile ilişkili olarak oyun testi konusu-
nu da değinilerek bölümün sonunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

11.1.	Giriş	

Dijital oyunlar günümüzde başta mobil platformlar olmak üzere hızla yaygınlaş-
makta ve gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişim sektörün büyümesine ve rekabetin 
artmasına da sebep olduğundan başarılı oyunların tasarlanması sürecinde oyuncu 
eğilimlerinin ön planda tutulması doğal bir sonuçtur. Bunun yapılabilmesi için oyun-
cunun oynama sürecindeki deneyimlerinin analiz edilmesi ve arttırılmasına yönelik 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

312

çalışmalar yapılması gereklidir. Tasarım sürecinin önemli unsurlarından olan kul-
lanıcı ve kullanıcı davranışları oyun tasarımı süreci için de kritik öneme sahiptir. 
Bununla birlikte diğer sektörlerde ele alınan kullanıcı ve kullanıcı deneyimi çalış-
malarının dijital oyun sektöründe farklı boyutları bulunmaktadır. Bu farklılıklar baş-
ta deneyim süreci olmak üzere kullanılabilirlik özellikleri, kullanıcı testleri ve kul-
lanıcı ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi gerekir. Sadece kullanıcı kavramı tek 
başına ele alındığında dahi dijital oyunlar açısından bakıldığında oyuncu kavramı 
önemli bir farklılık göstermekte ve oyuncu kavramının özelliklerinin incelenmesi 
gerekmektedir. Buna bağlı olarak kullanıcı deneyimi özelliklerinin oyuncu deneyimi 
şeklinde değerlendirilmesi, kullanılabilirlik kriterlerinin dijital oyunlar açısından or-
taya konarak test süreçlerinin anlaşılması sağlanmalıdır. Bu farklılıkların bir bölümü 
dijital oyun tasarımı sürecine özel olabilir veya diğer tasarım alanlarıyla benzerlik 
de gösterebilir.

Yukarıda belirtilen noktalara katkı sağlamak ve destekleyici nitelikte bilgiler ortaya 
koyabilmek için bu bölümde oyuncu deneyimi, oyun kullanılabilirliği, oynanabilir-
lik ve bunların ölçülmesi ile ilgili konular incelenmiştir.

11.	2.	Dijital	Oyunlar

Dijital oyunlar (digital games), dijital teknolojinin (digital technology) gelişimi ile 
yakından ilgilidir. Özellikle kırklı ve ellili yıllarla ortaya çıkıp gelişmeye başlayan 
bilgisayar sistemleri ile paralel bir ilişki içindedir. Dijital oyun kavramına değinme-
den önce oyun kavramının kendisine bakmakta fayda vardır.

11.2.1	Oyun	Kavramı

Oyun günlük hayat içinde sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Bilgisayar, konsol ve mobil 
oyunlar gibi dijital oyun sektörünü içeren kullanımlar dışında çocuk oyunu, tiyatro 
oyunu veya kumar/hile gibi çok sayıda farklı alanda da kullanılmaktadır. Bu Bu gibi 
farklı anlamları sebebiyle öncelikle sözcük anlamı olarak incelemek gerekirse TDK 
(Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlük’teki (2021) çeşitli tanımlarla aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir: 

	• Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan 
eğlence. 

	• Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. 
	• Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü. 
	• Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 
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	• Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe daya-
nan her türlü yarışma.

	• Şaşkınlık uyandırıcı hüner.
	• Kumar.
	• Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
	• Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen so-

nuç.
	• Hile, düzen, desise, entrika.

Yukarıdaki tanımlara bakıldığında oyun kavramının genel olarak alışılagelmiş dav-
ranış biçimlerinden çoğunlukla ayrıldığı, farklı durumlara ve başkalarının hareketle-
rine göre şekillendirilerek kurgulanan düşünceleri ve aksiyonları temsil ettiği görül-
mektedir. Bu aksiyonlar bir bilgisayar oyunundaki karakterin hareketleri olabileceği 
gibi bir sporcunun sahadaki veya bir tiyatro oyuncusunun sahnedeki performansı da 
olabilir. Bu örneklerin tamamının ortak özelliği ise oyun kavramı içinde şartların 
gerektirdiği aksiyonların yerine getirilmesidir (Akkemik, 2009).

Oyun kavram ile ilgili en bilinen ve mutlaka incelenmesi gereken çalışmalardan bi-
risi Hollandalı bir tarihçi olan Johan Huizinga tarafından 1938 yılında yapılmıştır. 
“Homo Ludens” (oynayan insan) isimli bu çalışmada oyunun insanlık tarihi kadar 
eski olduğu belirtilerek insanlık kültürü ile aynı zamanda ortaya çıkıp ve geliştiği an-
latılmaktadır (Huizinga, 1995). Sadece bu açıdan bile bakıldığında oyunun insanın 
doğasıyla direkt olarak ilişkili olduğu anlaşılabilir. Bu sebeple oyunla ilgili yapılacak 
her türlü çalışmada insan faktörü ön planda tutulmaktadır. Buna paralel olarak Hui-
zinga’nın aynı çalışmasında oyunun insanın temel özelliklerinden biri olduğu ve ne 
kadar ciddi bir konu olduğu da ifade edilmektedir. Aynı zamanda oyunun hayatın her 
alanında yer alabileceği vurgulanarak hukuk, savaş, şiir, felsefe ve sanat gibi farklı 
alanlarda görülebileceği belirtilmiştir. Huizinga görüldüğü üzere oyunu farklı açılar-
dan ele alıp tanımlamaya çalışmıştır. Bununla birlikte oyuna ait en önemli özellik-
lerden biri olarak her oyunun gönüllü bir eylem olduğunu vurgulamıştır. Bu özelliği 
açıklarken dayatmaya bağlı bir oyun olamayacağını, eğer olursa da oyun olmaktan 
çıkacağını söylemiştir. Günümüzde de oldukça geçerli olan ve özellikle dijital oyun 
sektöründe oldukça önemli bir yere sahip bir durum saptamasında bulunarak oyunun 
keyfe keder bir eylem olduğunu, her an iptal edilebilecek ve vazgeçilebilecek bir 
yapısı olduğunu belirtmiştir. Tüm bu açıklamaların çerçevesinde Huizinga (1995).
oyunu şu şekilde tanımlamaktadır: “Oyun, özgürce razı olunan, ama tamamen emre-
dici kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, 
bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile ‘alışılmış hayat’tan 
‘başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyettir”.
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Çok eski zamanlara kadar uzanan oyun kavramının günümüzde teknoloji ile birlikte 
gelişerek dijital oyunlar şeklinde gündelik hayat içinde kendine yer edindiği bilinen 
bir gerçektir. Bu gerçekliğin doğru şekilde anlaşılması ile oyun oynayan kitlenin 
davranış ve deneyimlerinin açıklanması kolaylaşacaktır.

11.2.2.	Dijital	Oyun

Teknolojik ilerleme seviyesinin çok yüksek noktalara gelmesi ve sosyal hayat içinde 
günümüzdeki yerini güçlendirmesiyle oyun kavramının yapısının değiştiği ve genişle-
diği açıktır. Oyun denildiğinde ilk olarak dijital oyunlar (digital games) ve alanyazın 
ile sektörde sıklıkla kullanılan video oyunlar (video games) akla gelmektedir. Bunun en 
önemli sebebi kuşkusuz İnternet, bilgisayar ve mobil teknolojilerin kullanımının yay-
gınlaşması ile küresel anlamda oyun sektörünün gelişmesidir. Video oyun kavramının 
ortaya çıkışının bilgisayar teknolojisinin ortaya çıktığı kırklı yılların sonralarıyla eş 
zamanlı olduğu görülmektedir. Bunun temelinde teknolojik alt yapı bakımında benzer 
elektronik donanımlardan faydalanmaları ve işleyiş açısından sistemsel benzerlikler 
barındırmalarıdır. Video kelimesi elektronik görüntü cihazlarının (display devices) do-
nanımından gelen bir kelime olarak bilinmektedir. 1980’li yılların ortalarından itibaren 
video oyununun, bilgisayar oyununun ve elektronik oyunun genellikle aynı anlamda 
kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır (Kerr, 2006). Bunun sebeplerinin başında or-
tak elektronik donanımlara sahip sistemleri kullanmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede 
bakıldığında bilgisayar veya video oyunu her türlü etkileşimli oyunun bir bilgisayar 
veya elektronik devre parçaları tarafından yürütülmesidir (Lowood, t.y.).

Özellikle 70’li yılların başından itibaren dijital oyunların ticarileşmesiyle birlikte ön-
celikle Amerika ve Japonya’da hızlı bir büyüme gösteren ve rekabete dönüşen dijital 
oyun sektörü (digital game industry) günümüze gelindiğinde küresel bir sektöre dö-
nüşmüş, ülkelerin önemli ticari faaliyet alanlarından biri olmaya başlamıştır. Bu sektör 
içinde zamanla Blizzard Entertainment, Electronic Arts, Riot, Capcom ve Konami gibi 
çok büyük bütçeli dev oyun firmalarının yanında dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda 
bağımsız, küçük bütçeli veya özellikle mobil oyun pazarına üretim yapan oyun tasarım 
firmaları kurulmuştur. Bu sektörün yukarıda belirtilen ilk zamanlarında daha çok kon-
sol oyunlarının ağırlığı olsa da özellikle seksenli yılların ortalarından itibaren kişisel 
bilgisayarların ev kullanımında yaygınlaşmasıyla önce bilgisayar oyunları, devamında 
yakın geçmişte akıllı telefonların sosyal hayatta baskın hale gelmesiyle mobil oyunlar 
da rekabete ciddi oranda dahil olmuştur. Sektör, kırklı yılların sonundaki gelişmemiş 
basit ekranlardaki çizgi ve noktalardan oluşan bir oyundan Şekil 1 ve Şekil 2’de gös-
terildiği gibi günümüzdeki gelişmiş yüksek çözünürlüklü bilgisayar ekranlarında veya 
akıllı telefon ekranlarında 3 boyutlu gerçekçi grafiklere sahip ileri seviye oyunların 
geliştirilmesine kadar hızlı bir gelişim süreci göstermiştir.
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Şekil	1.	Call	of	Duty	Vanguard	oyun	görüntüsü	(URL-1)

Şekil	2.	Call	of	Duty	Mobile	oyun	görüntüsü	(URL-2)

Akkemik’e (2020) göre bu sektörün hızlı gelişmesi ve günümüzdeki hale gelmesi 
aşağıda sebeplere bağlıdır:

	• Veri depolama alanlarının büyümesi,
	• İşlemci gücünün artması,
	• 3 Boyutlu grafik ve ses kartları ile görüntü-ses kalitelerinin artması,
	• Hem bilgisayarların, hem işletim sistemlerinin hem de konsolların gelişmesi,  
	• Ağ bağlantısı teknolojilerinin gelişimi, özellikle İnternet’in ortaya çıkışı,
	• Akıllı telefonun taşınabilir bir bilgisayar olarak sosyal hayata girmesi, 
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	• Yeni etkileşim yöntemlerinin ve kullanıcı girdilerinin kullanılması,
	• Sosyal medyanın İnternet ortamında yayılması.

Dijital oyunların hızlı gelişimi kadar diğer önemli konulardan biri de oyuncu profi-
li üzerindeki değişimdir. Mobil oyunların pazara hakim olmasıyla dijital oyunların 
gündelik hayata entegrasyonu artmıştır ve bu sebeple yeni, daha büyük bir potansi-
yel oyuncu kitlesi oluşmuştur. Meydana gelen değişimin sonucunda oyun firmaları-
nın stratejilerini çoğunlukla ortaya çıkan bu yeni oyuncu kitlesi için hardcore game 
konsepti yerine kitleye daha uygun olan günlük veya gündelik oyun olarak bilinen 
casual game konsepti üzerinde geliştirmelerine ve büyük oranda mobil oyunların 
etrafında şekillendirmelerine yol açmıştır. Bu iki farklı oyun yaklaşımının temelini 
karmaşıklık ile basitlik, zorluk ile kolaylık, oynama süresi ile oyunda ustalaşmak 
gibi konular oluşturmaktadır. Farklı ülkelerden yaklaşık 4500 kişiye dayanan 2019 
yılında ait Çevrimiçi Oyunlar Raporu’nda (The State of Online Gaming 2019) gün-
lük oyuncu kitlesi ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir (Limelight Networks, 2019):

	• Her hafta dijital oyun oynayanların yarısından fazlası kendilerini günlük 
oyuncu (casual gamer) olarak ifade etmektedir.

	• Günlük oyuncuların önemli bir kısmı günlük tek oyunculu oyunlardan (single 
player casual game) Candy Crush, Angry Birds ve Spider Solitaire gibi oyun-
ları tercih ettiğini belirtmektedir.

	• Akıllı telefonlar, günlük bir oyuncu için oyun oynamakta kullanılan en yaygın  
ve uygun cihazlardır.

Mobil cihazların oyun oynama açısından oldukça uygun bir ortam oluşturması, bu 
alandaki hem sektörel hem de akademik çalışmaların artmasına da sebep olmuştur. 
Yapılan araştırmalar ile bu yeni sayılabilecek ancak oldukça büyük olan günlük oyun 
kitlesi anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu kitlenin oynadıkları mobil oyunları hangi kri-
terlere göre tercih ettiğine bakıldığında aşağıdaki başlıklar ortaya konmuştur (Akke-
mik, 2019):

	• Tasarım  
	• Basitlik 
	• Rekabet  
	• Zaman  
	• Eğlence

Yukarıdaki başlıklar günlük oyuncu kitlesinin oyunun tasarımını, basitliğini, rekabet 
duygusunu, zamanın kullanılmasını ve vakit geçirme ile ilişkisini ve eğlence unsu-
runun ne derecece var olduğunu tercih sebebi olarak gördüğünü göstermektedir. Bu 
tercih sebepleri de göz önüne alındığında günlük oyuncu kitlesinin mobil cihazları 
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tercih etmesi sebebiyle de mobil oyun sektöründeki oyun üreticilerinin günlük oyun 
türünde daha fazla oyun geliştirmesi ve mobil oyun platformunu kullanmaları kaçı-
nılmazdır. Genel olarak bakıldığında günlük oyuncu kitlesinin daha sakin bir yapıda 
rahatlamak için oyun oynadığı ve gergin, sinirli rekabet ortamlarını daha az tercih 
ettiği belirtilmektedir (Akkemik, 2020). Buna göre günlük oyunların (casual games) 
aslında hardcore oyuncu kitlesi dışında kalan, daha büyük, oyun oynamayan veya 
oynamamış bir kitleyi hedef olarak belirleyen bir oyun tasarımı düşüncesi olduğu 
ifade edilebilir (Juul, 2010).

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde dijital oyunların günümüzde insanlar için eğlence 
unsuru taşıyan önemli bir aktiviteye dönüşmesi, etkileşimli oyunların oyuncular ara-
sında popüler olması ve sosyal medya ortamlarının da etkisiyle artık dijital oyunla-
rın sosyal bir etkinlik alanı haline gelmeye başlaması ciddiye alınması gereken bir 
durumdur. Bu durum o kadar önemli bir noktaya gelmiştir ki milyon dolarlara varan 
ödüllere sahip turnuvaların yapıldığı yeni bir rekabet alanı olan E-Spor faaliyetleri 
gün geçtikçe artmakta, bu alanda geçimini sağlamak isteyen E-Sporcu sayısı özel-
likle genç yaşlardaki oyuncular arasında artış göstermektedir. Bununla birlikte yine 
sosyal medya etkisiyle oynadığı oyunlar ile farklı video paylaşım platformlarından 
yayıncılık yapan ciddi bir oyuncu kitlesi oluşmuştur. 

Yukarıda bahsedildiği gibi dijital oyunların günümüzdeki etkilerinin nicelik ve ni-
telik açısından farklı alanlarla ilişkili olarak ele alıp detaylandırmak ve genişletmek 
mümkündür. Bunların hepsi dijital oyun dünyasının artık hem ekonomik açıdan hem 
de sosyolojik açıdan önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir.

11.3.	Kullanıcı	Deneyimi	ve	Oyuncu	Deneyimi

Tasarımın her alanında kullanıcı deneyimi günümüzün en önemli araştırma konula-
rından biri haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinden mimariye, pazarlamadan yöne-
tim stratejilerine kadar çok sayıda alana yayılmıştır. Dijital oyunlar ve dolayısıyla 
oyuncular açısından da son derece kritik bir role sahiptir. Bununla birlikte oyunların 
kendine özgü yapısı ve dinamikleri sebebiyle kullanıcı deneyiminin farklı açılardan 
değerlendirilerek oyuncu deneyimi bakış açısıyla ele alınması faydalı olacaktır.

11.3.1.	Kullanıcı	ve	Oyuncu

Kullanıcı (user) sözcüğü çok sayıda alanda kullanıma sahip genel bir ifade olarak 
bilinmektedir. En basit tanımı ile bir ürünü, makineyi veya hizmeti kullanan kişidir 
(Cambridge Dictionary, t.y.). Kullanmak (use) köküne dayanan bu ifadenin Latince 
“uti” sözcüğünden geldiği ve faydalanmak, keyif almak, uygulamak, tüketmek gibi 
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anlamları olduğu belirtilmektedir (Online Etymology Dictionary, t.y.). Bu tanıma 
bakıldığında kullanıcı ifadesinin bazen telefon kullanıcısı gibi bir ürünün kullanı-
mını, bazen lazer kesim makinesi kullanıcısı gibi bir makinenin kullanımını, bazen 
de E-Devlet kullanıcısı gibi bir hizmetin kullanımını gösterebileceği, dolayısıyla 
günümüzde çok geniş bir alanda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Oyuncu (player) ise 
daha sınırlı bir kapsamda ele alınan, daha çok spor, oyun, tiyatro ve performans 
gibi alanlarda ifade edilen bir sözcüktür. Genel anlamda bir oyunu (çocuk oyunu, 
masaüstü oyunu, bilgisayar oyunu, tiyatro oyunu, spor oyunu gibi genel anlamda) 
oynayan kişidir (Cambridge Dictionary, t.y.). Bu ifadeyi daha detaylandırmak ge-
rekirse “play” ve “game” ifadelerini incelemek gerekir. Bu iki sözcüğün kökeni 
Yunanca’daki “paidia” ve “ludus” ifadelerine dayanmaktadır (Caillois, 2001). “Pa-
idia”, yani “playing”, daha çok çocuk oyunlarında sıklıkla rastlanılan doğaçlama, 
kendiliğinden olan ve eğlencenin gücünü gösteren temel ifadedir. “Ludus”, yani “ga-
ming” ise kazananlar ile kaybedenleri tanımlayan ve daha çok masaüstü veya dijital 
oyunlarda görülen ve rastgele seçilmiş engellerin şekillendirdiği biçimsel oyun veya 
oynama sürecidir (Lucero, ve ark., 2014). 

Yukarıdaki tanımların belirgin olarak ayrıldığı noktaların başında kişinin ortaya 
koyduğu aksiyon süreci ve bu sürecin özellikleridir. Kullanıcılar genellikle daha 
işlevsel amaçlara yönelik aksiyonları gerçekleştirirken oyuncular daha çok kişi-
sel keyif ve eğlence temelli aksiyonları yerine getirirler. Bu noktada kişiden ki-
şiye değişebilecek bir duygu temsili olsa da oyunun bir şekilde eğlenceli olması 
veya eğlence unsuru taşıması gerekmektedir. Kullanıcıların ürün veya hizmetten 
her zaman böyle bir beklentisi olmayabilir. Oyuncu eğlence çerçevesinde oynama 
eylemini yerine getirirken gerçek hayatla ilgili riskleri azdır (kumar, bahis veya 
profesyonel sporcular bunun dışında olabilir). Bir oyunu kaybetmek, bir oyunda 
yeterince ustalaşamamak veya bir oyundan yeterince keyif almamak gerçek hayat-
ta ciddi bir kayıp veya risk oluşturmaz. Kullanıcıların ise herhangi bir ürünü kulla-
namaması yerine getirilecek işin yapılamamasına, istenen amaca ulaşılamamasına 
veya para kaybı gibi sonuçları oluşturabilir. Bu noktada oyunların ayrıca özellikle 
mobil teknolojiler ile birlikte hem zamandan hem de mekandan bağımsız şekilde 
tamamen oyuncunun isteğine göre gerçekleştirilen faaliyetler olduğu unutulmama-
lıdır. Kullanıcının etkileşimde olduğu ürün ve hizmetler genellikle belirli zaman ve 
mekan koşullarına bağlı olabilirler.

Kullanıcı ve oyuncunun yukarıda belirtildiği üzere kullanma ve oynama ayrımını 
ürün ve oyunun kendisi de belirlemektedir. Genel olarak bakıldığında ürün geliş-
tirme ve oyun geliştirme süreçlerinin Şekil 3 ile Şekil 4’te gösterildiği gibi benzer 
aşamalara sahip oldukları söylenebilir (Lipusch, ve ark., 2018; Fullerton, 2008).



Oyuncu	Deneyimi	ve		Oyun	Kullanılabilirliği

319

Şekil	3.	Ürün	geliştirme	süreci	(Lipusch,	ve	ark.,	2018)’	den	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.

Şekil	4.	Oyun	tasarımı	süreci	(Fullerton,	2008)’	den	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.

Genel bir bakış açısıyla ürün ve oyun geliştirme süreçlerinin fikir geliştirme, ta-
sarım geliştirme, uygulama ve üretim, test ve pazarlama faaliyetlerinden oluştuğu 
söylenebilir. Bu noktada oyunun kendisinin de bir ürün olduğu tartışılabilir. Detaya 
inildiğinde ise süreci gerçekleştiren ekip üyelerinden kullanılan malzeme ve tekno-
lojilere, test şekillerinden tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine kadar çeşitli farklılıklar 
olduğu görülebilir. Ürünlerin fiziksel yapısı ile oyunların dijital yapısı aslında değer 
algısını da farklılaştırmaktadır. Bir ürünün kullanıcısı olmak, örnek olarak bir araba 
sahibi olmak, aynı zamanda o ürünün fiziksel olarak sahibi olmak anlamına gelir ve 
arabanın kullanılmadığı zamanlarda dahi gerçek dünyadaki varlığı sebebiyle değer 
algısı açısından hissiyatı farklıdır. Bir oyunun oyuncusu olmak ise, örnek olarak bir 
araba yarışı oyuncusu olmak, daha çok oyun içinde yarışılırken ve aksiyonların ye-
rine getirildiği anlarda hissedilen sanal bir sahiplik duygusu gibidir. Bunun dışında 
maddi karşılığı sebebiyle sahip olunan ürünlerin sayısına göre çok daha fazla sayıda 
oyunun oyuncusu olunabilir. Bunun sebebi son yıllarda giderek yaygınlaşan bedava 
oynama (free to play) mantığıdır. Firmalar başta mobil oyunlar ve MMO (Massively 
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Multiplayer Online - Devasa Çok Oyunculu Oyun) türündeki oyunlar olmak üzere 
daha çok oyuncuya ulaşabilmek için gelir modellerinde artık oyun içi satın alma 
veya reklam gibi farklılıklara giderek oyunların bedava oynanmaya başlamalarına 
olanak sağlamışlardır. Bunun devamında oyuncu isterse oyunu hiç para ödemeden 
dahi sürekli oynayabilir veya isterse kendi durumunu veya seviyesini kolaylaştırmak 
için düşük miktarlarda ödeme yaparak oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirebilir. 
Bu noktada ürün ile oyunun yine ayrıldığını görmek mümkündür. 

Kullanıcı ve oyuncuyu ayıran diğer önemli bir özellik de yerine getirilen görevlerin 
içeriğidir. Bu son derece keskin ve belirgindir. Ürünler genel olarak kullanıcıların 
etraflarında görebileceği görevleri oluştururken oyunlar gerçek dünyada fazla rast-
lanılmayan veya yerine getirilemeyecek görevleri içerir. Gerçek hayatta ürünler ile 
yapılanlar hukuk çerçevesinde ele alınırken, oyun dünyasında ise oyun kurallarına 
bağlıdır (gerçek hayatta veya oyun içinde silah kullanmanın farkı gibi). Bu durumda 
da kullanıcı ve oyuncunun tercihlerine göre sorumlulukları farklıdır. Bu sorumluluk-
lar yeterince belirgin bir ayırımı işaret etmektedir.

Bütün bu bilgiler göstermektedir ki kullanıcı daha çok belirli bir amaç gözeterek 
belirli şartlarda, belirli zamanlarda, toplum içinde genellikle ortak olarak yerine ge-
tirilen ve gündelik hayatta ihtiyaç duyulan işlevsel ürünlere sahip olurken, oyuncular 
eğlence temelinde tamamen kişisel düşünceler çerçevesinde, zamandan ve mekan-
dan bağımsız şekilde gündelik hayattan ayrılan dijital ortamlara dahil olurlar. Bu 
tanımlara bağlı olarak geçirdikleri deneyim süreçleri de farklılık gösterebilmektedir.

11.3.2.	Kullanıcı	Deneyimi	

Günümüzde tasarım kavramının geçtiği hem her alanda kullanıcı deneyimi (User 
Experience-UX) önemli bir yere sahip olmuş, çok sayıda araştırma ve çalışmaya 
konu olmuştur. Bunun sonucu olarak içeriği gelişmeye devam etmektedir ve çok 
sayıda farklı tanımı yapılmaktadır. Farklı tanımları olmasına rağmen kullanıcı de-
neyimi etkileşimli sistemlerde önemli bir tasarım unsuru haline gelmiştir (Law ve 
ark., 2009). Etkileşimli sistemler açısından bakıldığında kullanıcı deneyiminin, 
taşınabilir cihazlar, web siteleri veya kiosklar gibi etkileşimli ortamlarla kullanıcı-
nın etkileşimde bulunduğu süreci ve sonrasında edindiği deneyimleri oluşturduğu 
belirtilmektedir (Tuzcu, 2019). Kullanıcı deneyiminin ilk tanımlardan biri Alben’e 
(1996) aittir ve yaptığı tanımda deneyimin etkileşimli bir ürünün kullanımı sırasında 
kullanıcının neler hissettiğini, işlevlerin nasıl algılandığını, ürünün kullanıma ve or-
tamına ne kadar uygun olup olmadığını gösterdiğini belirtmiştir. Bu tanımla birlikte 
kullanıcı deneyimi konusunda çalışmalar artmış ve kavramın içeriği gelişmeye baş-
lamıştır. Kullanıcı deneyimi ile ilgili çalışmaların az olduğu zamanlarda ise daha çok 
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kullanıcıların işlevlere yönelik ihtiyaçları anlaşılmaya çalışmaktaydı ancak sonrasın-
da kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik ihtiyaçlarının anlaşılmaya çalışıldığı ifade 
edilmektedir. (Hassenzahl, 2008).  Kullanıcı deneyimi genel bir ifade ile kullanıcının 
ürünle etkileşimi sırasında ve sonrasında, kullanıcının sürekli değişim gösteren duy-
gulara dayalı deneyimlerini içermektedir (Vermeeren ve ark., 2010). 

Kullanıcı deneyimini oluşturan bileşenlere bakıldığında, deneyim sürecin öncesinde 
vaat edilen fayda, bu faydaya ne derecede ulaşıldığı, geçirilen süreçte bahsedilen 
faydaya ulaşımın ne kadar kolay olup olmadığı,  kullanıcının bu etkileşim sürecinde 
ve süreç sonrasında deneyimlerin bütünü denilebilir. Bu bütünü oluşturan aşamaları 
gösteren önemli ilk çalışmalardan biri Garrett (2000) tarafından web ortamı temelli 
olarak yapılmış, “Kullanıcı Deneyimi Elementleri” (The Elements of User Experien-
ce) isimli bu çalışmasında diyagram şeklinde gösterilmiştir. Bu diyagram Şekil 5’te 
görüldğü üzere Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) içinde Türkçeleştirilmiştir 
(Akt. KAMİS, t.y.):

Şekil	5.	Kullanıcı	Deneyimi	Elementleri	diyagramı	(Garrett	2000;	Akt.	KAMİS,	t.y.).
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Yukarıdaki diyagramda görüldüğü üzere kullanıcı deneyimi 5 seviyeli bir aşamalar 
dizisi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu seviyeler genel hatlarıyla planlama ve ihtiyaç 
analizi ile başlayıp sırasıyla kapsam ve içeriklerin belirlenmesi, etkileşim ve bilgi 
yapısının oluşturulması ve yönlendirme elemanları ile arayüz iskeletinin saptanma-
sıyla devam edip son olarak görsel tasarımın uygulanmasıyla sonuçlanmaktadır.

Kullanıcı deneyiminin görüldüğü üzere farklı tanımları yapılarak çeşitli özellikleri 
belirtilmektedir. Forlizzi ve Batterbee (2004) ise kullanıcı deneyimi üç başlıkta ince-
lemektedir (Akt. Kuru, 2015):

	• Ürün odaklı deneyim
	• Etkileşim odaklı deneyim
	• Kullanıcı odaklı deneyim

Şekil 6’da gösterildiği gibi ürünün deneyimin odak noktası olarak ele alındığı ve 
kullanıcı tarafından nasıl deneyimlendiğini belirleyen ürün odaklı deneyim, ürün ta-
sarımında sıklıkla karşılaşılan ve bir insanın bir ürünle etkileşimi sürecinde yaşadığı 
farklı duygusal deneyimlerin tümünü kapsamaktadır (Kuru, 2015; Demir, ve ark., 
2006; Hekkert ve Schifferstein, 2008).

Şekil	6.	Ürün	odaklı	deneyim	(Kuru,	2015).

Etkileşim odaklı deneyim ise Şekil 7’deki gibi kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşim 
sürecini kapsayan, bu süreç sonucunda kullanıcı tarafında edinilen deneyimi anla-
maya çalışmaktadır (Kuru, 2015). 
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Şekil	7.	Etkileşim	odaklı	deneyim	(Kuru,	2015).

Kullanıcı odaklı deneyime göre kullanıcı gerçekleşen deneyim sürecinin Şekil 8’deki 
gibi bir parçası olup bir teknoloji kullanıcının sadece işlevsel ihtiyaçlarıyla değil, aynı 
zamanda duygusal ihtiyaçlarıyla da ilişkilidir ve deneyimin oluştuğu ortam, kullanıcı-
nın içsel durumu ve tasarlanan sistemin özellikleri gibi farklı unsurların etken olmasıy-
la çok sayıda deneyim olasılıkları içermektedir (Hassenzahl, 2008; Kuru, 2015), 

Şekil	8.	Kullanıcı	odaklı	deneyim	(Kuru,	2015).
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Kullanıcı deneyimi, kullanıcının bir ürünle olduğu kadar aynı zamanda bir hizmetle 
olan etkileşimini ifade eder ve geniş bir alanı kapsayarak çok disiplinli yapısıyla 
günlük hayatta kullanılan ürün ve hizmetleri şekillendiren, bir işletmenin veya mar-
kanın başarısını belirleyen bir kavramdır (Stevens, 2019). Benzer olarak Kayastha 
(2018) da kullanıcı deneyimini olumlu veya olumsuz şekilde gerçekleşebilecek kişi-
sel etkileşimlerin toplamı olduğunu, bunun da kullanıcının kendisini bir ürün, hizmet 
veya marka ile ilişkilendirirken yaşadığı her şey olarak tanımlamıştır.

Kullanıcı deneyimi kavramı kullanıcı odaklı tasarım (user centered design) yaklaşı-
mı içinde ele alınmıştır ve 1993 yılında Don Norman’ın Apple firmasında “Kullanıcı 
Deneyimi Mimarı” (User Experience Architect) unvanı ile anılmaya başlamasıyla 
bir terim olarak kullanılması  önem ve popülerlik kazanmıştır (Knemeyer ve Svobo-
da, 2006).  ISO (2010) 9241-210 no’lu standarda göre kullanıcı deneyimi kullanıcı-
nın bir ürün, hizmet veya sistem ile etkileşiminin tüm yönlerini kapsamaktadır. Hek-
kert’a (2006) göre ise bir kullanıcı ile bir ürün arasındaki etkileşim sonucu oluşan 
tüm duyuların memnuniyet derecesini (estetik deneyim), ürüne eklenen anlamları 
(anlam deneyimi) ve ortaya çıkan duyguları (duygusal deneyim) belirtmektedir. Bu-
nunla birlikte kullanıcı deneyiminin dinamik ve zaman bağımlı olarak da ifade edil-
diği görülmektedir (Karapanos ve ark., 2010). Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri 
Birliği UXPA (User Experience Professionals Association) ise kullanıcı deneyimini 
kullanıcının herhangi bir ürün, servis ya da firma ile olan etkileşimi sonucunda orta-
ya çıkan algılarının tüm yönlerini kapsadığını belirtmiştir ve düzen, görsel tasarım, 
yazı, marka, ses ve etkileşim gibi tasarım unsurlarını içeren bir arayüzü oluşturan 
tüm öğelerle ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Kullanıcı deneyimi bahsedilen tüm bu 
tasarım öğelerini koordine etmek üzerine odaklanan ve bunu kullanıcılar ile en iyi 
etkileşimi sağlayabilmek için gerçekleştiren bir yapıya sahiptir (UXPA-User Expe-
rience Professionals Association, 2014). 

Kullanıcı deneyiminin insanların duygularıyla direkt olarak ilişkili olduğu açıkça 
görülmektedir. Duyguların insan doğasındaki gücü düşünüldüğünde duygusal tep-
kilere dayalı bir kullanım pratiğinin önceki benzer deneyimlerinden etkilenmesi de 
kaçınılmazdır. Buna göre deneyim ve insan belleğinin derinlemesine ele alınması so-
nucunda her insanda önceden bilinen ve büyük olasılıkla yaşanmış belirli durumlara 
karşı oluşmuş kavrayışlar var olabilmektedir. Bahsedilen bu daha derin oluşumlar iç-
görü (insight) olarak ifade edilebilir. Bu noktanın önemi normalde kolay bir şekilde 
görülmesi zor olan, genelde örtük ve gizli olarak nitelendirilebilecek, kullanıcıların 
insani olarak kendi iç dünyasında şekillendirip anlamlı bir gerçeğe dönüştürdüğü 
bilgiye ulaşabilmektir. İçgörü kavramı, davranışsal açısından kullanıcıların yeni bir 
perspektifle ele alınması ile sonuçlanan derin ve delici bir gözlemdir, aynı zamanda 
da insanların gerçekleştirdiği farklı eylemleri yönlendiren temel motivasyonlarla il-
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gili bir keşiftir (Cole, 2016). İçsel davranışların ön planda olduğu ve anlaşılabilmesi 
için derin bir araştırmaya ihtiyaç duyan içgörü, genel olarak Şekil 9’daki gibi beş 
aşamalı bir yaklaşımdan oluşmaktadır (Cole, 2016):

Şekil	9.	İçgörüye	ulaşma	aşamaları		(Cole,	2016)’dan	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir..

Bağlam (Context): Bu ilk adımda insanların belirli bir durumda nasıl davrandıkları 
ve nasıl düşündükleri açıklanarak bağlamın belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İkilem (Dilemma): Bu aşamada amaç, insanların karşı karşıya olduğu ikilemi an-
latmaktır. İnsanların yapmak istediklerinin gerçekleştirmesini engelleyen engellerin 
aranması ve bulunması ile karşılaşılacak ikilemleri belirlemeye çalışmaktır.

Neden (Why): Bu aşamada insanların belirli davranışları gözlemlenip analiz edilir 
ve söz konusu davranışların nasıl ve ne ile tetiklendiği incelenir. İnsanların davranış 
sebeplerini anlamak, bu davranışları yönlendirip hatta değiştirerek bir ürün veya hiz-
met geliştirmek açısından kritiktir. 

Motivasyon (Motivation): Bu aşamada hayal kırıklığı yaratan noktaların bulunup ve 
temel motive edici faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu şekilde insanların motivasyo-
nunun yakalanması amaçlanmaktadır.

İdeal (Ideal): Bu aşamadan önceki tüm aşamalar tamamlandıktan sonra insanların 
istediği son konum veya durum ne ise onun açıkça belirlenmesi üzerine çalışılır. 
Bu noktada en önemli konu idealin  bir çözümden önce geldiğidir ve daha önceden 
tanımlanan sorunlar artık mevcut değilse, bir tüketici için ideal duruma odaklanmak 
gerekmektedir.

Tüm bu tanım ve açıklamalar tekrar açık bir şekilde kullanıcı ifadesini ön plana 
çıkararak oyuncu ifadesinden ayrıldığı noktaları da ortaya koymaktadır ve devamın-
da anlaşılması gereken kullanılabilirlik ile oynanabilirlik arasındaki farklılaşmanın 
ipuçlarını vermektedir. Bunun diğer bir sonucu olarak ortaya çıkan ayrım, oyuncu-
nun kullanıcı deneyimi ifadesinden yine belli noktalarda ayrışarak oyuncu deneyimi 
şeklinde ele alınması gerektiğini göstermektedir.
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11.3.3.	Oyuncu	Deneyimi

Kullanıcı deneyimi, kullanım süreci ve ürün olmak üzere iki temel üzerine kurulu bir 
yaklaşıma sahipken dijital oyunların özel bir etkileşimli sistem olarak düşünülmesi 
gerekir (Akkemik, 2020). Bu sistemin özel ve kendine özgü bir amacı vardır ve bu 
amaç oyuncunun bir oyunu oynarken iyi hissetmesi ile sağlanabilir (Sanchez, ve ark., 
2009). Oyuncunun oynama süreci ile kendini iyi hissetmesi kullanıcı deneyiminde 
olduğu gibi duygusal bir sonucu işaret etmektedir. Sadece bu açıdan bakıldığında 
oyuncu deneyimi (Player Experience-PX) ve kullanıcı deneyimi (User Experien-
ce-UX) birbirine yakındır denilebilir. Kullanıcı deneyimi kullanıcının iyi hissetmesi 
üzerine odaklanırken, oyuncu deneyimi de  oyuncunun iyi hissetmesi üzerine odak-
lanmaktır. Bu noktada aradaki en önemli farkı yine yapılan eylem oluşturmaktadır. 
Bu eylemler kullanma (use) ve oynama (play) eylemleridir. Kullanıcı deneyiminde 
kullanıcının deneyim süreci içinde gerçekleştirdiği tüm eylemleri kapsaması, oyun-
cu deneyiminde de benzerdir ve oyuncu deneyimi oyuncunun bir oyunu oynarken 
yaşadığı her şey olarak belirtilebilir (Eng, 2019). 

Oyuncu bir oyunu oynarken çok sayıda aksiyon gerçekleştirmektedir ve birçok farklı 
etkiye hatta bazen de sürprize karşı tepki vermektedir. Dijital oyunlar bu gibi etki 
ve tepki durumlarının çok sayıda ve çok hızlı bir şekilde anlık geliştiği ortamlardır. 
Bu sebeple duygu halleri sıklıkla değişebilir ve süreklilik genelde duygusal açıdan 
düşüktür. Oyunlara başlama anından, ayarların yapılmasına, oyun kontrollerinden 
kaybetme anına kadar çok sayıda ve iç içe geçmiş oyuncu deneyimi süreci parçası 
bulunabilir. Başarılı bir oyuncu deneyiminden söz edebilmek için oyuncuların ihti-
yaçları iyi bir şekilde karşılanmalı ve bu ihtiyaçların oyundaki karşılığı olabilecek 
oyun iç görevler, oyun mekanikleri (game mechanics) ve motivasyon unsurlarının 
önemli olduğu unutulmamalıdır (Kumar, ve ark., 2020). 

Kullanıcı ve oyuncu deneyim sürecini farklı uygulama ve aksiyon türlerinde ya-
şadıklarından sebep ve sonuç açısından farklılaşırlarken düşünsel ve davranışsal 
süreçler ise benzerlik göstermektedir. Kullanıcı deneyimi son kullanıcının davra-
nışlarının, düşünme süreçlerinin ve becerilerinin üzerine odaklanan özel bir tasarım 
disiplinidir ve benzer şekilde oyun tasarımı sürecinde de oyuncu davranışlarının ve 
düşünme süreçlerinin ilişkili olduğu bilgilere yine oyuncularla gerçekleştirilen farklı 
test ve veri toplama tekniklerinin kullanımı ile ulaşıldığı yinelemeli bir tasarım süre-
ci olduğu ifade edilmektedir (Long, 2017).

Oyuncu deneyimini oluşturan aşamalar ve bu aşamalara ait elementler Ferrera (2011) ta-
rafından “Oyuncu Deneyiminin Elementleri” (The Elements of Player Experience) isimli 
çalışmasında Garrett’ın (2000) geliştirdiği “Kullanıcı Deneyimi Elementleri” isimli ça-
lışmasından da esinlenilerek aşağıda gösterilen Şekil 10’daki gibi yorumlanmıştır.
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Şekil	10.	Oyuncu	Deneyimi	Elementleri	diyagramı	(Ferrera,	2011)’	den	uyarlanarak	
Türkçeleştirilmiştir.

Yukarıdaki diyagramda görüldüğü üzere kullanıcı deneyimi ile oyuncu deneyimi 
arasındaki farklılıklar belirgindir. Kullanıcı deneyimi sürecinde bilginin sınıflandırıl-
ması, işlevsel yapının oluşturulması, hedef ve ihtiyaçların belirlenmesi gibi konular 
ön planda tutulurken oyuncu deneyimi sürecinde oyuncunu seçimleri, oyun içindeki 
olasılık ve taktikler, motivasyon ve daha uzun sürelerde derinlemesine ortaya çıka-
cak duyusal düşünceler ön plandadır. Tüm bunlar kullanıcı ile oyuncunun beklenti, 
aksiyon ve sonuç özelindeki farklılıklarından kaynaklanmaktadır ve birçok ürünün 
sınıflandırılarak ortak yapılar içinde değerlendirilebileceği bir düzenden farklı ola-
rak dijital oyunların kendine özgü farklı dinamikler barındırması bilinmelidir.

Yukarıdaki oyuncu deneyimi diyagramında belirtilen çerçeveye benzer olarak Eng 
(2019) de oyuncu deneyimi oluşturan ana başlıklara eğlence faktörünü de ekleyerek 
aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

	• Motivasyon
	• Anlamlı Seçimler
	• Denge
	• Kullanılabilirlik
	• Estetik
	• Eğlence
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Motivasyon ele alınırken “Oyuncu oyunu neden oynuyor?” sorusunun cevabı aran-
malıdır. Bu sorunun cevabı her oyuncu için farklı olabilir ve oyuncuların motivas-
yonları değişken olabilmektedir. Bir oyuncu sadece meraktan oyun oynarken başka 
bir oyuncu sadece yeni bir oyun denemek için oynayabilir veya bir oyuncu gerçek-
likten kaçmak için oyun oynayabilir. Bu noktada özellikle oyun türünün oyuncunun 
motivasyonu üzerinde etkili olduğu da bilinmelidir. Bir oyuncunun bir oyunla ilgi-
lenmesi çoğunlukla eğlence unsuru açısından önemli bir faktör olabilir ve bu ilgi 
aynı zamanda oyuncunun deneyimin parçası haline gelmesine yardımcı olmaktadır. 
Motivasyon açısından diğer önemli bir nokta ise oyuncunun becerilerini göstermek 
istemesi ve iyi bir performans ile oyun oynamaya daha çok motive olabilmesidir. 
Bu motivasyon türü oyuncunun bir oyuna devam etmesi açısından kritiktir ve aynı 
zamanda oyuncunun kendini geliştirmek istemesi açısından da etkilidir.

Oyuncuların oyuna motive olup iyi bir performans göstermek istemelerinin ardında 
bunu gerçekleştirmek için yapmaları gereken seçimler bulunmaktadır. Bu seçimler 
kendileri için anlamlı seçimler olmalıdır ve bunlar aynı zamanda oyuncunun yet-
kinliklerini yapmayı seçtiği şeylerle gösterme yolludur. Oyuncu motivasyonundaki 
bu yeterlilik gösterisi sıradan seçimler değillerdir. Anlamlı seçimler , oyuncuların 
yetkinliklerini yapmayı seçtikleri şeylerle gösterme yollarıdır. Oyuncunun anlam-
lı seçimleri seçim yapabilme yeteneğine, oyun içindeki durum ve şartlar ile diğer 
oyuncuların seçimlerine karşı geliştirilen taktiksel etki-tepki sonuçlarına, ayrıca 
oyun kurallarının belirlediği stratejilere bağlıdır.

Oyuncunun oyuna katılımı her zaman önemlidir ancak sürekli meşgul bir oyuncu yo-
rucu bir süreç yaşayacağından olumsuz etkileri de olabilir. Oyuncu deneyimini üst 
seviyede tutabilmek için bunun dengelenmesi önemlidir fakat bu dengeyi mükemmel-
leştirmek kolay değildir. Bunun en önemli sebeplerinin başında farklı oyuncu profilleri 
ile denge sağlamaya çalışılırken bu sefer de oyuncunu sıkılma ihtimalidir. Bu noktada 
yapılması gereken denge unsuru kadar oyunun akışına odaklanmak ve oyuncu için iyi 
bir akış durumu belirleyebilmektir. Akış içinde oyuncunun duyguların arttığı, zirve 
yaptığı veya azaldığı dönemler olabilir, zaten denge unsuru da bunun için önemlidir. 
Bu konudaki genel kanı öğrenilmesi nispeten kolay ama ustalaşması daha zor olarak 
tasarlanmış oyunlara odaklanmaktır. Bu sayede denge ve akış birbirini tamamlar şe-
kilde gerçekleşerek yeni oyuncuların oyunu öğrenmesi ve adapte olması kolaylaşıp ilk 
planda oyunun temel mekaniklerinin ve içeriğinin tanıtılması sağlanıyor. Devamında 
ise meydan okuma gibi zorluk ve duygu seviyesi yüksek durumlar oyunun akışı ile 
ortaya çıkıyor ve oyunun yapısına derinlik katmaya başlanıyor. Bu konuya örnek ver-
mek gerekir; Satranç ve Go gibi oyunlarda ustalaşmak için uzun yıllar geçirmek gere-
kebildiği ancak bu oyunların her seferinde hala aynı motivasyon ve keyifle oynanabilir 
oyunlar olarak değerlendirilebileceği bir gerçektir.
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Oyuncular açısından kullanılabilirlik anlamlı kararlar vermede önemli bir faktör-
dür. Bu faktörü anlayabilmek için “Oyunda neler oluyor?”, “Oyunculara ne oluyor?” 
ve  “Oyuncular hangi aksiyonları yapabilir?” gibi soruların cevabını aramak gere-
kir. Kullanılabilirlik genel itibariyle oyunun temel mekaniğine hitap eder. Bu temel 
mekanikler, oyunda neler olduğuna odaklanır. Oyunun içeriğine göre farklılık gös-
terebilirler ve oyuncular kendi başarılarına odaklanmaları, diğerlerini engellemeleri 
veya her ikisi de yerine getirmeleri gibi durumları kapsayabilir. Bunun dışında bazen 
sadece puan kazanmak için hedefi vurmak gibi basit yapıda da olabilirler. Aynı za-
manda diğer oyuncuların yaptıkları veya karşılaştıkları engeller, durumlar oyunun 
temel mekaniklerini etkileyebilir. Bu noktada oyuncu profilleri de önem kazanmak-
tadır. Bir oyuncu sadece diğerlerini engellemeye çalışabilir ve bu tüm oyun mekani-
ğini etkileyebilir, bu durum çekişme ile sonuçlanabilir. Bundan farklı olarak başka 
bir oyuncu profili tamamen etrafındakilerinin aksiyonlarını bekleyip konum alabilir, 
yani oyun içinde oyuncuların davranışları çok farklı olabilir, sonuç da değişecektir. 
Bu nokta oyuncunun etkisinin önemini gösterirken oyuncunun karşılaşacağı kullanı-
labilirlik seçeneklerinin oyun tasarımcısının oyuna dahil ettiği mekanikler tarafından 
şekillendiği, bu mekaniklerin oyun kuralları ve oyunun kendisi aracılığıyla tanım-
landığı, deneyimleme sürecinde de öğrenildiği bilinmelidir. 

Görme, duyma, dokunma, tat alma ve koku alma her insanın dünyayı deneyimlemek, 
yorumlamak ve anlamlandırmak için kullandığı doğal duyularıdır. Dijital oyunlar 
çoğunlukla görme ve duyma duyuları ile algılanan, son yılların gelişen arttırılmış 
gerçeklik teknolojileri ile bir adım daha ileri taşınan bir yapıdadır. Oyun mekanikleri 
gibi oyunun en önemli unsurları çoğunlukla aktif deneyimleme sürecinde anlaşılır 
ve algılanır. Estetik dokunuşlar ise oyunun oynanmadığı, sadece bir fotoğraf veya 
bir video ile bile oyuncuyu motive edebilir. Bu noktada konsept tasarımlar, sanatsal 
bir bakış açısı ve gerektiğinde gerçekçi, gerektiğinde gerçeklikten uzak görsel ve 
işitsel tasarımlar oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki oyuncu her ne kadar oyun 
mekanikleri ile etkileşimi ve becerisini kontrol etse de karşısında hem görsel hem de 
işitsel bir çeşit ileri seviye prodüksiyon ürünü vardır. Bunun bir sonucu olarak dijital 
oyunlarda mekanik kadar tema ve konsept de önemlidir.

Motivasyon, anlamlı seçim, denge, kullanılabilirlik ve estetiğin birleşimi oyuncu 
deneyimini önemli ölçüde etkileyecektir ancak oyuncu deneyiminin altında yatan 
en güçlü motivasyonlardan biri eğlence unsurudur. Eğlence öznel bir durumdur ve 
oyuncu deneyiminden kaynaklanan bir yapıya sahiptir. Oyun tasarımcılarının doğru-
dan eğlence için tasarım yapmaları zordur çünkü oyuncu deneyimini oluşturan farklı 
unsurların kombinasyonu oyunculara eğlenceli bir zaman geçirebilir veya başarısız 
da olunabilir. Kısaca belirtmek gerekirse eğlence oyuncudan oyuncuya değişebile-
cek şekilde oyuncu deneyiminin sonuçlarından biri olarak gözükmektedir.
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Oyuncu deneyimin kendi özgü yapısını en iyi gösteren durumlardan biri de oyuncu-
lara özel geliştirilen malzemelerdir. Bu malzemeler tamamen oyun deneyimini art-
tırmaya yönelik olarak oyun teknolojisi üreten firmalar tarafından geliştirilen Şekil 
11’deki gibi oyuncu koltuğu, oyuncu telefonu, oyuncu bilgisayarı, oyuncu klavyesi, 
oyun kontrol cihazları gibi farklı ürün ve aparatlardır.

Şekil	11.	Oyuncuları	için	geliştirilmiş	farklı	cihazlar	(URL-3)

11.4.	Kullanılabilirlik	ve	Oynanabilirlik

Kullanıcı ve oyuncu deneyimi arasında bahsedilen karşılaştırmanın benzeri kullanı-
labilirlik (usability) ve oynanabilirlik (playability) kavramları ile de kendini göster-
mektedir. Bu iki kavramın incelenmesi oyuncu deneyimi ile oynanabilirlik ilişkisini 
ortaya koyacaktır. 

11.4.1.	Kullanılabilirlik

ISO (International Organization for Standardization) (1998) 9241 no’lu standarda 
göre kullanılabilirlik, bir ürünün kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için 
etkili, verimli ve belirli bir kullanım bağlamında memnuniyetle kullanabilme derece-
si olarak tanımlanmaktadır. Nielsen’e (1993) göre ise kullanılabilirliğin kullanıcının 
bir ürün veya sistemle olan etkileşimini etkileyen tüm faktörlerin bir kombinasyonu 
olduğu görülmektedir. Kullanılabilirlik, bir uygulama için belirlenen görevlerin be-
lirli kullanıcılar tarafından, gereken eğitim ve teknik desteğin verilmesiyle, uygun 
çevre koşullarında kolay ve etkili biçimde kullanılabilmesi olarak da tanımlanmak-
tadır (Acartürk ve Çağıltay, 2006). 

Ürün ve hizmet tasarım başta olmak üzere çok sayıda farklı alanının önemli araş-
tırma konularından biri olan kullanılabilirlik ile ilgili aşağıdaki 5 önemli faktörün 
dikkate alınması önerilmektedir (Nielsen, 1993): 

	• Kolay öğrenilebilirlik
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	• Etkin kullanılabilirlik
	• Hatırlanabilirlik
	• Düşük hata oranı
	• Kullanım memnuniyeti

Nielsen (2012) sonrasında “Usability 101: Introduction to Usability” isimli çalışma-
sında kullanılabilirliği kullanıcı arayüzlerinin kullanımının ne kadar kolay olduğunu 
değerlendiren bir kalite özelliği olarak tanımlamıştır. Kullanılabilirlik ifadesi aynı 
zamanda tasarım sürecinde kullanım kolaylığını geliştirmeye yönelik yöntemlere de 
işaret etmektedir. Kullanılabilirlik bu çerçevede beş kalite bileşeni ile tanımlanmak-
tadır (Nielsen, 2012):

Öğrenilebilirlik: Kullanıcıların tasarımla ilk karşılaştıklarında temel görevleri 
yerine getirmelerinin ne kadar kolay olduğunu belirtir.

Verimlilik: Kullanıcıların tasarımı öğrendikten sonra görevleri ne kadar hızlı 
gerçekleştirebildiklerini gösterir.

Hatırlanabilirlik: Kullanıcıların bir süre sonra tasarıma geri döndüklerinde, ye-
niden kullanım yeterliliğini nasıl kolayca gösterebileceklerini belirtir.

Hatalar: Kullanıcıların kaç hata yaptığını, bu hatalar ne kadar ciddi ve hatalar-
dan ne kadar kolay kurtulabildiğini ifade eder.

Memnuniyet: Tasarımı kullanmanın ne derece keyifli olduğunu gösterir. 

Kullanılabilirlik ve fayda eşit derecede önemlidir ve herhangi bir şeyin birlikte ya-
rarlı olup olmadığını belirlerler. Herhangi bir şeyin kolay olması ancak istenen şey 
olmaması fazla bir önem içermez. Bir tasarımın faydasını incelemek için, kullanıla-
bilirliği artıran benzer kullanıcı araştırma yöntemleri kullanılabilir. Bu noktada fay-
da ihtiyaç olan özelliklerin sağlanıp sağlamadığını, kullanılabilirlik bu özelliklerin 
kullanımının ne kadar kolay ve keyifli olduğunu, faydalı ise kullanılabilirlik ile fay-
danın toplamını ifade etmektedir (Nielsen, 2012).

Kullanılabilirlik ile ilgili bir sonuca ulaşabilmek için gereken test sürecinin gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Kullanılabilirlik genel olarak kullanıcı deneyimi kapsa-
mında ele alınan ve belirli bir test sürecini belirten bir yapıdadır. Kullanıcının bir 
ürün veya sistemi kullanabilme derecesini belirlemek için kullanılabilirlik test sü-
recinin doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu sürecin üç ana bileşeni 
bulunmaktadır (Moran, 2019): 

	• Moderatör
	• Görevler
	• Katılımcı
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Moderatör, katılımcının gerçekleştireceği görevleri yönetir. Katılımcı bu görevle-
ri yerine getirirken, moderatör katılımcının davranışını gözlemler ve geri bildirimi 
toplar. Kullanılabilirlik verilerinin toplanması seçilen test türüne göre değişebilir ve 
moderatör gerekli görürse katılımcıdan ek sorular veya uygulamalar ile daha ayrın-
tılı bilgi almak isteyebilir. Katılımcıdan elde edilen veriler çeşitli amaçlara hizmet 
emektedir. Bunların başında ürün veya hizmetin tasarım problemlerinin belirlenme-
sidir. Bunun dışında ürün veya sistemin iyileştirilmesi sağlanabilir. Kullanılabilirlik 
testleri kullanıcının davranış ve tercihlerini öğrenmek açısından oldukça önemlidir 
ve kullanıcı deneyimi kapsamında sıklıkla başvurulan bir süreçtir.

Kullanılabilirlik test yaklaşımları farklılık göstermektedir. Genel olarak dört başlıkta 
incelenmektedir (Çağıltay, 2016):

	• Tasarım rehberleri
	• Uzman yaklaşımı
	• Kullanıcı testleri (deneysel yaklaşım)
	• Model temelli yaklaşım

Tasarım rehberleri genellikle Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmaları ta-
rafından hazırlanan rehberlerdir. Bu rehberler tasarımcılara belirli kurallar vererek 
tasarımda tutarlılık sağlamayı amaçlamaktadır. Genel yapısı itibariyle kısıtlayıcıdır 
ve önceden belirlenmiş kural setlerini ifade eder. Uzman yaklaşımı ise tasarımların 
alanın uzmanları tarafında değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Bu test yaklaşımın-
da önceden belirli olan ve başarılı sistemlerde olması gereken özellikleri belirten 
sezgiseller (Heuristics) kullanılır. Bu sezgiseller genel ifadeler içerir, sistemin kulla-
nılabilirlik derecesini yükseltmeyi amaçlar ancak yoruma açık yapılarıyla günümüz-
de yeterli görülmeyebilirler. Deneysel yaklaşım, yani kullanıcı testleri günümüzün 
en tercih edilen ve kabul gören kullanılabilirlik test türünü oluşturmaktadır. Kulla-
nıcı testleri gerçek kullanıcılar ile gerçek görevlerin uygulanması ve test edilmesi 
üzerine kuruludur. Bu noktada günümüzde gerçek kullanıcılar ile gerçekleştirilen 
testler bir adım daha ileri taşınarak gerçek ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Özel-
likle kullanıcı deneyimi tasarımcılarının moderatör rolüyle gerçekleştirdiği testlerde 
kullanıcının bir uygulamayı kullanacağı en doğal ortam ne ise (ev, açık alan, okul 
vb.) o ortam test alanı olarak kullanılmaktadır. Hatta kullanıcı deneyimi tasarımcıla-
rının özellikle mobil uygulama ve web projeleri ile ilgili olarak son yıllardaki favori 
test yöntemlerinden biri kafe, restoran, okul kantini gibi yoğun insan ve uygulama 
kullanımı alanlarında maliyeti düşük gerilla test yöntemi olarak bilinen yöntemdir.  
Bu yöntem ile düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde basit ama işlevsel testler rastgele 
seçilen gerçek kullanıcılar ile gerçekleştirilebilmektedir. Model temelli yaklaşımda 
ise kullanıcıların bilişsel ve fiziksel davranışları modellenmeye çalışılır. Sonrasında 
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kullanıcıların bu modele ne derecede uyup uymadıkları ve modelin nasıl geliştirile-
bileceği üzerinde çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlarla birlikte testin yapıldığı zamana 
göre süreç içi ve süreç sonu test türleri sınıflandırılmaktadır. Hataların en aza indi-
rilmesi için proje sürecinin en başından itibaren yapılan süreç içi testler ile sistemin 
ortaya çıkmasından sonra gerçekleştirilen süreç sonu testler aracılığıyla sistemin ge-
çerliliği sağlanmaya çalışılır ve kullanıcılara sunulabilir (Çağıltay, 2016).

Günümüzde kullanıcı araştırmalarında çoğunlukla kullanıcı testleri gerçekleştiril-
mektedir. Güncel olarakken sık başvurulan kullanıcı testleri aşağıdaki gibidir:

	• Kullanıcı gözlemi (davranışsal test)
	• A/B Testi
	• Göz İzleme (eye tracking) 
	• Anket
	• Kart sıralama ve ağaç testi
	• Uzaktan (remote) test
	• 5 saniye testi
	• Gerilla Testi

Yukarıda belirtilen testlerden kullanıcı gözlemi araştırmacının kullanıcının belirli 
sistemleri kullanırken, belirli görev ve görev dizilerini gözlemleyerek veri topla-
ması olarak açıklanabilir. A/B testleri özellikle arayüzler için sıklıkla yapılan, Şekil 
12’deki gibi bir tasarımın iki farklı versiyonunun kullanıcılara sunularak elde edilen 
geri bildirimlerle hangisinin daha başarılı olduğunun saptanması üzerine kuruludur.

Şekil	12.	A/B	testi	(URL-4)

Göz izleme testleri kullanıcının yardımcı cihazlarla göz hareketlerinin izlenmesi ve 
kayıt edilmesi ile gerçekleştirilir. Test sonrasında kullanıcının etkileşimde olduğu 
alanların yoğunluk haritası çıkartılarak sistemin daha verimli olması için gerekli iş-
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lemlerin yapılmasına çalışılmaktadır. Mobil cihazların çoklu dokunmatik ekranla-
rı üzerinde bu teste benzer şekilde kullanıcıların en çok etkileşimde bulundukları, 
dolayısıyla dokunarak gerçekleşen aksiyonların yoğunluk haritası çıkarılmaktadır. 
Anket sonucu en hızlı sonuç alınan testlerden biridir ve fazla sayıda kullanıcıya ula-
şabilmek için uygun bir yöntemdir. Doğru hazırlanan kapalı ve açık uçlu sorular ile 
kullanıcılardan hem nitel hem de nicel veriler toplanabilir. Kısa mesaj, e-posta ve 
sosyal medya gibi olanakların kullanılması anket yönteminin kullanımı arttırmakta-
dır. Kart sıralama ve ağaç testi Şekil 13’te gösterildiği gibi birbirlerini bir anlamda 
doğrulama için yapılmaktadır. Kart sıralama bilgi mimarisi için faydalı ve eğlen-
celi bir yöntemdir. Bireysel ve gruplar şeklinde katılımcılardan kartlar yardımıyla 
bir sistemin gezinim haritasını oluşturması veya mevcut bir içerik bilgisini etiketler 
yardımıyla sınıflandırması istenir. Elde edilen bilgiler özellikle kullanıcıların örnek 
olarak bir web sitesi gibi bir yapı içinde bilgiye nasıl ulaşmaya çalıştığı konusunda 
gerçek veriler vermektedir. Ağaç testi ise tam tersi şekilde hazır durumda olan bir 
bilgi mimarisi yapısı içinde kullanıcının hedeflenen bilgiye ne derece kolay ulaşıp 
ulaşamadığını test eder. 

Şekil	13.	Kart	sıralama	ve	ağaç	testlerinin	temsili	görüntüleri	(URL-5	ve	URL-6)

Uzaktan yapılan testler genellikle bilgisayar ortamında veya akıllı telefonlar ile can-
lı şekilde gerçekleşen ve kamera yardımıyla görüntülü yapılan testlerdir. Araştırmacı 
genellikle kullanıcıya yapmasını istediği görevleri bildirip kullanıcıyı izleyip gözlem-
lerken aldığı notlar ve sorduğu sorularla gerçek zamanlı olarak veri toplamaktadır. 5 
saniye testinde kullanıcıya 5 saniye süreyle statik bir görsel gösterilir ve sonrasında 
neler hatırladıklarıyla ilgili sorular sorulur. Bu test yardımıyla özellikle sistemin önem-
li parçalarının kullanıcı tarafından kısa sürede ve hızlıca anlaşılıp anlaşılmadığı ve ne 
derecede iletişim kurabildiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Gerilla testinde ise araştır-
macılar kullanıcılara rahat ulaşabildikleri kafe ve restoran gibi yerlere gidip potansiyel 
kullanıcılar ile direkt olarak iletişime geçerek genellikle kısa süreli görüşmeler ve basit 
uygulama adımları ile kullanılabilirlik testi yapmaya çalışırlar. 
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Kullanıcı testlerinin rolü kullanılabilirlik ve dolayısıyla kullanıcı deneyimi açısın-
dan son derece kritiktir. Yapılacak her türlü kullanıcı testi tasarım sürecine destek 
sağlayacaktır. Kullanıcı testlerinin günümüzde mutlaka tasarım sürecinin tamamına 
yayılmış şekilde yapılması önemlidir. Bunun anlamı herhangi bir ürün, hizmet veya 
sistemin tasarlanmaya başlandığı andan itibaren potansiyel kullanıcıları ile etkile-
şimde bulunması, bunun için de tekrarlanan test süreçlerinin planlaması gereklidir. 
Böyle bir süreç doğal olarak maliyetin artması anlamına gelecektir ancak sonradan 
sağlayacağı fayda daha önemli olacaktır.

Kullanıcı testi yapmanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bunlar genel hatlarıyla 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Dönertaş, 2015):

	• Tasarım sürecini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
	• Kullanıcıların tasarım sürecine daha fazla dahil edilmesi
	• Bilinmeyen sorunların ortaya çıkarılması
	• Tasarım sürecinin başından itibaren sorunların düzeltilmesi
	• Sonradan ortaya çıkabilecek maliyetlerin azaltılması
	• Varsayımların test edilmesi
	• Objektifliğin sağlanması ve fikir ayrılıklarının çözülmesi
	• Projedeki risklerin azaltılması
	• Kullanıcı etkileşiminin ve geri dönüş oranlarının arttırılması
	• Müşteri memnuniyetinin arttırılması
	• Kullanıcı deneyiminin arttırılması

11.4.2.	Oynanabilirlik

Kullanılabilirlik belirli bir kullanım kalitesini göstererek kullanıcı deneyiminin anlaşıl-
masında faydalı olabilir. Dijital oyunlarda ise bu kalitenin oyuncu deneyimi açısından 
ele alınması durumunda kullanılabilirlik bakış açısının yeterli olmadığı görülmekte-
dir (Sanchez, ve ark., 2009).  Bahsedildiği üzere bu noktada kullanım süreci ve ürün 
arasındaki ilişkinin dijital oyunlar söz konusu olduğunda farklı bir yapıya dönüşmesi 
önemlidir. Kullanıcının deneyimleme süreci ile oyuncunun deneyimleme süreci ara-
sındaki farklılar da kaçınılmazdır. Oyuncu deneyiminin (PX) kullanıcı deneyiminden 
(UX) daha karmaşık olabileceği belirtilerek sadece işlevsel değerlerin değil, işlevsel 
olmayan değerlerin de dikkate alınması önerilmektedir. Bunun sonucu olarak oyuncu-
ların deneyimlerini belirlemek ve ölçmek için daha geniş bir özellikler kümesine ihti-
yaç vardır ve genel kullanıcı deneyimi özelliklerinin oyuncu boyutuyla ele alınıp ge-
nişletilmesi gereklidir. Tüm bu özellikler ise oyunun oynanabilir olup olmadığını gös-
terebilir ki bu bir oyunun oynanabilirliğini ortaya koyabilir (Sanchez, ve ark., 2009).



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

336

Oynanabilirlik (playability) bir oyun için kritik bir öneme sahiptir. Bunun en önemli 
sebeplerinin başında oynanabilirliğin dinamik bir yapıya sahip olmasıyla oyuncunun 
oyun mekanikleri ve kurallarıyla etkileşime girdiğinde ortaya çıkması gelmektedir 
(Zaibon, 2015). Benzer bir tanımla oynanabilirlik oyunun kendisi ve tasarımı ile ilgi-
li olmakla birlikte, oyuncunun oynama sürecindeki deneyimlerini kapsamaktadır ve 
oynanışın (game play) kalite seviyesini ortaya koyar (Sanchez, ve ark., 2009; Rollings 
ve Morris, 2003).  Oynanabilirlik, oynanış ve oyun mekanikleri görüldüğü üzere 
birbirlerini etkileyen unsurlardır ve başarılı bir oyun deneyimi için vazgeçilmezdir. 
Bu üç unsur genel hatlarıyla aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Oynanabilirlik: Ana amacı tatmin edici ve inandırıcı şekilde eğlence olan, tekil veya 
çoklu oyuncuların belirli bir oyun sistemiyle oyun oynarlarken deneyimini tanımla-
yan özellikler kümesidir (Sanchez ve ark., 2008).

Oynanış:  Oyunun deneyimlenme sürecinde oyuncu tarafından ve oyuna ait diğer 
unsurlar tarafından, oyuncunun eylemlerine bir yanıt olarak gerçekleştirilebilen faa-
liyetler dizisidir (Fabricatore, 2007).

Oyun Mekanikleri: Oyuncuya rehberlik eden kurallar ve prosedürler ile oyunun 
oyuncunun hareketlerine veya eylemlerine verdiği tepkilerdir (Boller, 2013).

Oynanabilirlik, oynanış ve oyun mekanikleri arasında güçlü bir ilişki olduğu açıkça 
görülmektedir. Tasarlanacak bir oyunda oyun mekaniklerinin şekillendirdiği oyna-
nış, oynanabilirliğin ne derece başarılı olup olmadığını ortaya koyması açısından ele 
alındığında bu üç unsurun dijital oyunlar açısından önemi kritiktir. Şekil 14’te gös-
terildiği gibi oyun tasarımı kapsamında üzerinde durulması gereken bu unsurlardan 
oynanabilirliğin oyun tasarımını değerlendirmeye yönelik olduğu, oyuncu deneyi-
minin ise oyuncu ile oyun etkileşimi sürecinde analiz edilmesi gerektiği belirtilmek-
tedir (Nacke ve ark., 2009).

Şekil	14.	Oynanabilirlik	ve	oyuncu	deneyiminin	oyun-oyuncu-tasarım	üzerindeki	etkisi	
(Nacke	ve	ark.,	2009)’dan	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.
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Oynanabilirlik oyun tasarımı ile doğrudan ilişkili olduğundan ortaya çıkacak olan 
oyunun başarısını ve oyuncu deneyiminin seviyesini güçlü şekilde etkilemektedir. 
Bu sebeple oyun tasarımı sürecinde üzerinde durulması önemlidir. Oyuncular açı-
sından el alındığında önceden sezilmesi kolay olmayan, daha çok oyun oynama 
sürecinde ortaya çıkan bir sonuç olduğundan oyun tasarımcılarının bu konudaki 
çalışmaları, oyuncu test ve analizleri önemlidir. Bu çerçevede bakıldığında oyna-
nabilirliği oluşturan bileşenleri dikkate almakta fayda vardır. Korhonen ve Koivis-
to (2006) “Mobil Oyunlar için Oynanabilirlik Sezgiselleri” (Playability Heuristics 
for Mobile Games) isimli çalışmalarında oynanabilirlik sezgisellerine (playability 
heuristics) ve oynanış sezgisellerine (gameplay heuristics) hareketlilik (mobility) 
sezgisellerini de ekleyerek konuyu mobil oyunlar açısından incelemiş, Zaibon 
(2015) ise “Oyun Kullanılabilirliği, Hareketlilik, Oynanabilirlik ve Mobil Oyun 
Tabanlı Öğrenme Üzerine Kullanıcı Testleri” (User Testing On Game Usability, 
Mobility, Playability, And Learning Content Of Mobile Game-Based Learning) 
isimli çalışmasında Korhonen ve Koivisto’nun çalışmasından da esinlenerek yap-
tığı değerlendirmede oynanabilirlik bileşenlerini (playability components) aşağı-
daki gibi açıklamıştır (Zaibon, 2015) 

Tablo	1.	Oynanabilirlik	bileşenleri	(Zaibon,	2015)’ten	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.	

Oynanabilirlik Bileşenleri Açıklaması

Oyun açık hedefler ve amaçlar 
içerir veya oyuncuların 
oluşturduğu amaç ve hedefleri 
destekler.

Oyuncunun zihninde açık ve net amaçlar ile hedefler 
olması keyifli bir deneyimin özünü oluşturur. Oyunun 
kısa vadeli veya uzun vadeli olarak bu amaç ve 
hedefleri sağlaması gerekir.

Oyuncu oyundaki ilerleyişi 
görerek muhtemel sonuçları 
karşılaştırabilir.

Oyunun ilerleyişi ve akışı sağlanmalıdır. Bu ilerleme 
ve akış en yüksek puan listeleri, sıralamalar, karakter 
seviyeleri veya farklı başlıklar olarak gösterilebilir.

Oyuncular anlamlı ödüller ile 
ödüllendirilir.

Oyun ilerledikçe uygun zamanlarda oyuncuya anlamlı 
ödüller sunulmalıdır. Ödüllerin türü ve değerinin 
zorluğa göre ayarlanması faydalı olur.

Kontrol oyuncudadır.
Oyuncu, oyun dünyasında neler olduğunu bilmeli ve 
oyun dünyasında devam etmek için yapmaları gereken 
eylemlere karar verebilmelidirler.

Meydan okuma, strateji ve hız 
dengelidir.

Oyun, oyuncuyu sıkmamalı ve zorluk seviyesini 
kendisi seçebilmelidir. Tüm oyun stratejileri ve hızı, 
oyuncunun ihtiyacına göre ayarlanmalıdır.
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İlk deneyim cesaret vericidir. Oyun, ilk beş dakika içindeki ilk deneyimde dahi oyun 
hakkında iyi bir izlenim yaratmalıdır.

Oyunun hikayesi oynanışı 
destekler ve anlamlıdır.

Oyuncular oyunda kendi kararlarını vermeli, bu 
kararlar sırasında devam eden hikaye anlamlı ve oyun 
öğeleriyle uyumlu olmalıdır.

Tekrarlayan veya sıkıcı görevlere 
yer verilmez.

Herhangi bir koşul değiştirilmeden görev tekrarlarına 
yer verilmemelidir. Bu gerçekleşirse oyunculara sıkıcı 
görevlerin verilmesi muhtemeldir.

Oyun durağan değildir. Oyun 
hareketli ve canlıdır.

Oyuncuya oyunun ilerlemesinin ve oyunun bitişinin 
nasıl olduğu açıkça belirtilmelidir. Bununla birlikte 
oyuncunun her zaman oyunu yeniden başlatma 
olasılığı da vardır.

Oyun tutarlıdır. Oyun dünyasında tutarlılık önemlidir. Oyun eylemleri, 
akışı ve tasarımı tutarlı ve mantıklı bir şekilde olmalıdır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere oynanabilirlik oyun tasarımının şekillenmesinde ve oyun-
cu deneyiminin oluşturulmasında oldukça önemli bir unsurdur. Oynanabilirliği oluştu-
ran özellikler ile kullanılabilirliği oluşturan özellikler arasında bazı benzerlikler olsa da 
oyun ve oyuncunun kendi özgü nitelikleri sebebiyle kullanılabilirliğin oyun tasarımın-
da ele alınması açısından farklı bir yaklaşımda bulunmak faydalı olacaktır.

11.4.3.	Oyun	Kullanılabilirliği	ve	Oyun	Testi

Kullanıcı ile oyuncu ve kullanıcı deneyimi ile oyuncu deneyimi arasındaki ilişkinin 
benzeri dijital oyunlar açısından kullanılabilirlik kavramı için de geçerlidir. Kulla-
nılabilirliğin dijital oyunlar bakımından yine oyunların kendi dinamiklerine göre ele 
alınması ve farklı bir yaklaşımda değerlendirilmesi önemlidir. Kullanılabilirlikte var 
olan çeşitli nitelik ve özellikler oynanabilirlikte de benzer şekilde ele alınabilir ancak 
dijital oyun bağlamında farklı anlamlara sahip nitelik ve özelliklerle karakterizedir. 
Şekil 15’te kullanılabilirliği oluşturan üç temel nitelik olan etkinlik, verimlilik ve 
kullanım memnuniyeti açısından oynanabilirlik ele alındığında; oynanabilirlik belir-
li kullanıcıların, oynanabilir bir kullanım bağlamında etkinlik, verimlilik ve özellikle 
memnuniyet/eğlence ile belirtilen hedeflere ulaşma derecesini ifade etmektedir. Bu 
tanım çerçevesinde oynanabilirliği karakterize eden toplam yedi öznitelik seti öne-
rilmektedir (Sanchez, ve ark., 2009).
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Şekil	15.	Oynanabilirlik	modeli	(Sanchez,	ve	ark.,	2009)’dan	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.

Memnuniyet (Satisfaction): Oyunun tamamı oynanırken veya oyunun bir yönünden 
elde edilen keyiftir. Eğlencesi, hayal kırıklığı ve çekicilik unsurlarını içerir. 

Öğrenilebilirlik (Learnability): Oyuncunun oyun sistemini ve mekaniğini (hedef-
ler, kurallar, oyun ile nasıl etkileşime girileceği vb.) anlama ve bunlara hakim olma 
kapasitesi olarak ifade edilebilir. Oyun bilgisi, oyuncunun becerisi, oyunun zorluk 
derecesi, oyuncunun hüsrana uğraması, öğrenme hızı ve keşif tekniklerini kapsar. 

Etkililik (Effectiveness): Oyuncuların oyun içindeki nihai hedef de dahil çeşitli he-
deflere ulaşırken eğlenceli bir deneyim sunmak için gerekli zaman ve kaynaklardır. 
Oyunun tamamlanması ve oyun kaynaklarının yapılandırılması gibi unsurları içerir.

Dahil olma/sarmallık (Immersion): Oyuncunun sanal oyun dünyasına doğrudan da-
hil olması için dijital oyun içeriklerinin inandırıcı olma kapasitesi olarak ifade edile-
bilir. Bilinçli farkındalık, oyunun içinde çekilme, oyun gerçekçiliği, kontrol hüneri 
ve oyuna sosyo-kültürel yakınlık gibi unsurları kapsar. 

Motivasyon (Motivation): Oyuncunun belirli eylemleri gerçekleştirmeye ve tamam-
lamaya kadar yapacakları konusunda devam etmesini ve yönlendirilmesini sağlayan 
oyun özellikleri setidir. Teşvik teknikleri, oyun merakı, oyuncunun kendini geliştir-
mesi ve oyun kaynaklarının çeşitliliğini barındırır. 

Duygu (Emotion): Oyuncunun duyguları veya otomatik davranışlarının zincirleme 
reaksiyona sebep olan dijital oyunun uyaranlarına yanıt olarak istemsiz dürtüsü ola-
rak ifade edilebilir. Oyuncu tepkisi, oyun tutumu ve oyun öğeleri için duyusal çeki-
cilik gibi unsurları içerir.
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Sosyalleşme (Socialization): Oyun deneyiminin sosyal boyutunu destekleyen oyun 
özellikleri, öğeleri ve kaynakları kümesi olarak ifade edilebilir. Sosyal algı, grup far-
kındalığı, kişisel çıkarım, sosyal kaynakların paylaşımı, iletişim teknikleri ve oyun-
daki sosyalleşmenin etkileşim kurallarını kapsamaktadır.

Yukarıdaki modelde belirtildiği üzere oynanabilirliğin yedi farklı niteliği kullanıla-
bilirliği oluşturan üç ana başlık olan etkililik (effectiveness), verimlilik (efficiency) 
ve memnuniyet (satisfaction) çerçevesinde şekillenerek farklı yaklaşımlarla kul-
lanılabilirlikte olduğu gibi oynanabilirlik yardımıyla oyuncu deneyiminin ortaya 
konması ve ölçülmesi sağlanabilir. Model aynı zamanda oyuncu deneyimini ortaya 
koyması muhtemel yapının karmaşık ve çok aşamalı biçimini de göstermektedir. Bu 
yapı içinde oyuncunun duygu ve davranış özellikleri genel olarak ilk akla gelenler 
olsa da kullanılabilirlikte olduğu gibi daha teknik ve sürece dayalı dinamikler de 
bulunmaktadır. Tüm bu karmaşık yapı içindeki özelliklerin ortaya konabilmesi için 
yine kullanılabilirliğin temel unsuru olan kullanıcı araştırma yöntem ve testlerinin 
oyuncu araştırması şeklinde ele alınması gerekmektedir.

Brown’a (2008) göre kullanılabilirlik yöntemlerinin önemli avantajlarından biri 
oyunlar gibi farklı türlere uyarlanabilir olmalarıdır ve kullanılabilirliği oluşturan ve-
rimlilik, etkililik ve memnuniyet tüm oyunlar için de önemlidir ancak hikaye, oyun 
fiziği, karakter geliştirme gibi oyunların kullanılabilirlik dışı yönleri için aynı şey 
söylenemez. Kullanılabilirlik tekniklerinin dijital oyunu tasarımına uygulanarak 
adapte edilmesi çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır ve bunlar genel olarak üç baş-
lıkta incelenebilir (Brown, 2008):

Dışsal hedeflerin eksikliği: Dijital oyunlar doğası gereği farklı yazılım geliştirme sü-
reçlerinde ayrılır. Oyunlar dışında kalan yazılım ürünleri genellikle dışsal bir hedefi 
tamamlamak üzere tasarlanmıştır. Örnek olarak bir medya oynatıcısı farklı türlerden 
de olsa sonuç olarak bir medyayı oynatır veya bir finans uygulaması gerçek hayata 
ait olan bir parasal hedef üzerine işlem yapar. Dijital oyunlar ise sadece içsel hedef-
ler üzerine odaklanır ve kendisine özgü olanlardan başka bir işlevi yerine getirmeye 
çalışmaz, daha kısa bir ifade ile oyunlardaki temel amaç zaten oynamaktır. Bu du-
rum bilinen çok sayıda kullanılabilirlik yönteminin oyun tasarımına faydasının ye-
terli düzeyde olmayacağını gösterir. Basit bir bakış açısıyla örneğin görev süresinin 
analiz edilmesi kullanıcıların belirli görevleri tamamlamak için harcadıkları süreyi 
saptayarak verimliliğinin ölçülmesini sağlarken dijital oyunlarının analizinde oyun-
cuların keyif aldıkları süre daha önemlidir ve görev tamamlama süreleri ilk planda 
önemli değildir, daha doğrusu dijital oyunlarda görev tamamlama süresinin verimli-
likle doğrudan ilişkili olduğu tartışmalıdır. Bu sebeple verimlilik ölçümü gibi benzer 
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sistem ve yazılım kullanılabilirlik ölçümlerinin dijital oyun dünyasına uymaması 
durumunda, bu yöntemlerin dijital oyunu tasarımı sürecinde bir faydası beklenemez. 

Çeşitlilik Oluşturma: Oyunlardan farklı amaçlarla tasarlanmış etkileşimli sistemler-
de genel olarak tutarlı yapılar tercih edilir. Tutarlı bir sistem kullanıcı açısından daha 
kolay tahmin edilebilir yapıdadır ve öğrenilmesi daha kolay ve çabuk gerçekleşir. 
Bunun aksine dijital oyunlarda tutarlılık sıkıcılığa sebep olabilir. Eğlence amaçlı 
olarak tasarlanan oyunlarda eğlence faktörü çoğunlukla çeşitliliğe ve çeşitliliğin di-
namizmine dayanır. Ancak, bilgisayar oyunları eğlendirmek için çeşitliliğe dayanır. 
Kullanılabilirlik açısından yapılan testlerde tutarlı sistemler kullanılabilir olarak de-
ğerlendirilebilecekken dijital oyunlardaki tutarsız çeşitlilik oyuncular açısından daha 
ilgi çekici ve daha iyi bir deneyim olarak algılanabilir. Oyunlardaki çeşitlilik tama-
men öngörülemez de olmamalı, belirli bir dengede tutulmalıdır.

Dinamik Yapı: Dijital oyunlar çoğunlukla hız ve tempo unsurlarını meydan okuma 
ve sürükleyicilik gibi özellikleri desteklemek için kullanırlar. Bu oyunlarda dinamik 
bir yapı oluşturur ve kullanılabilirlik açısından ele alındığında öncelikle oyun ara-
yüzünün bahsedilen hız ve tempoya uygun olacak şekilde hazırlanmasını gerektirir. 
Hızı ve temposu yüksek oyunların kısa sürede geri dönüş sağlayan basit ve kom-
pakt kontrollere sahip olması gerekirken, daha karmaşık oyun kontrolleri genellikle 
temposu yavaş oyunlarda bulunur. Bununla birlikte kullanılabilirlik ölçümünde kul-
lanılan değerlendirme tekniklerinin bazıları oyunlarda bulunan bu dinamik yapıya 
uyum sağlayamaz. Özellikle dinamik etkileşime izin vermeyen erken tasarım aşama-
sındaki basit ve yavaş test yöntemlerinin (örnek olarak taslak arayüz veya konsept 
çizimler üzerinde gerçekleştirilen kullanıcı deneyimi testleri vb.) dijital oyunlarda 
kullanılması zor olabilir. 

Dijital oyunlar açısından kullanılabilirliğin değerlendirilmesi ve tasarım sürecinde 
ele alınmasıyla ilgili çalışmalar farklı yönleriyle alanyazında yer almaktadır. Bu 
çalışmalarda “oyun tasarımında kullanılabilirlik”, “oyunlarda kullanılabilirlik”, 
“dijital oyun ve kullanılabilirlik”, “oynanabilirlik ve kullanılabilirlik” gibi baş-
lıklara rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda sıklıkla oynanabilirlik ve kullanı-
labilirlik birlikte ele alınarak, daha geniş çerçevede oynanış, oyun mekanikleri ve 
arayüz gibi farklı yönlerle de ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte alanyazında kul-
lanılabilirliğin dijital oyunlar açsından farklı bir yaklaşımla ele alınmasıyla oyun 
kullanılabilirliği (game usability) ifadesi kullanılarak yine oynanabilirlik ile ilişki-
si üzerinde durulmuştur. Kullanılabilirlik ve oynanabilirlik arasındaki vurgulanan 
bu güçlü ilişkinin bir örneği olarak oyun kullanılabilirliği oynanış, oyun hikayesi 
ve oyun mekaniği ile birlikte oynanabilirliğin bir bileşeni olarak tanımlanmıştır ve 
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oyun kullanılabilirliğinin kullanıcı arayüzü ile oyuncu-oyun etkileşimi yöntemle-
rini içerdiği belirtilmiştir (Desurvire, ve ark., 2004). Benzer bir tanım Korhonen 
ve Koivisto (2006) tarafından da yapılmıştır ve tanımlarında ek olarak mobil oyun 
içerikleri için yeni bir modülden bahsederek ve oyun hikayesi ve oyun mekanik-
lerini oynanışın altına yerleştirmişlerdir. Bu tanımları destekleyici şekilde oyun 
kullanılabilirliği tanımlarının kullanıcı arayüzlerine odaklandığı belirtilmiş, ancak 
oynanış, oyun türü ve platformun da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekile-
rek bu ifadelerin birbirlerine bağlı olduğu ve oyunun başarılı olması için birlikte 
ele alınmaları gerektiği söylenmiştir (Laitinen, 2008). Dijital ürünlerin ağırlıklı 
olduğu sektörlerde (web siteleri, mobil uygulamalar, navigasyon sistemleri, kiosk-
lar, dijital oyunlar vb.) kullanılabilirlik ile ilgili güncel çalışmaların çoğunlukla 
arayüz tasarımı üzerine yoğunlaştığı bilinmektedir ve kullanıcı deneyimi çalış-
maları da benzerdir. Bu sebeple oyun kullanılabilirliğinin de ilk aşamada oyun 
arayüzleri üzerine ele alınması doğaldır ve yapılacak tasarım, uygulama ve test 
çalışmalarının öncelikle bu çerçevede şekillenerek alanyazında yer alan önceki 
oyun kullanılabilirliği çalışmalarının da daha çok arayüzler üzerine yoğunlaşması 
anlaşılabilir bir durumdur. Arayüzler tüm etkileşimli dijital ortamlarda olduğu gibi 
dijital oyunların da önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Bununla birlik-
te sık kullanılan İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların arayüzlerinden farklı 
yönleri bulunmaktadır. Bunların başında dijital oyunların kendine özgü dinamik-
leri, amaç farklılıkları, etkileşimli hikaye anlatımı içerebilen yapıları ve eğlence 
faktörü sayılabilir. Oyun arayüz tasarımının ayrıca oyuncu ile empati kurma, ge-
ribildirim, oyuncunun kaybolmaması ve temel bilgilerin verilmesi, anbean oyun 
deneyimi, engellerin kaldırılması, oyunun yapısı ve gelişimi, oyuncuyu düşünme 
ve dikkate alma gibi dijital oyun tasarımının temel prensipleri içinde yer aldığı 
belirtilmektedir (Bates, 2004). Bir oyun arayüzünün görüntü olarak tasarımının iyi 
ve oyunla uyumlu olmasının yanında işlevsel yönü oyun açısından oldukça önem-
lidir. Arayüz genel olarak oyunun oyuncu tarafından ekranda nasıl göründüğüne 
ve ilgili ayarların yapılmasına, oyunla ilgili bilgilerin oyuncuya nasıl iletildiğine 
ve oyuncunun oyun kontrolleri (klavye, fare, gamepad, joystick, düğme, mobil 
oyunlardaki sanal kontroller, ses veya hareket ile etkileşim vb.) ile oyunu nasıl 
kontrol ettiğine direkt olarak karar veren aracıdır. Özetle bir oyunla oyuncu ara-
sındaki iletişim katmanıdır denilebilir. Bir oyun arayüzünde oyuncu açısından ha-
yati denebilecek bilgilerin bulunması her zaman kolay olmalıdır. Bu aynı zamanda 
kullanılabilirlik prensipleri açısından da çok önemlidir. Oyun kontrollerinin açık 
ve mümkün olduğunca kolay olması arayüzün başarısı için önemlidir. Özellikle 
oyuncunun en sık yaptığı eylemler oyun kontrollerinin girdileri tarafından gerçek-
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leştirilmesi pratik olmalıdır. Bu girdilerin, minimum sayıda ve hatasız etkileşimler 
(tıklama, düğmeye basma, yönlendirme, ses veya hareket girdileri vb.) ile tasar-
lamak gerekir (Bates, 2004). Grafik açıdan bakıldığında oyunların görsel yapısı 
dikkate alınmalı ve oyunun türü ve içeriğine göre arayüzlerin biçimsel açıdan oyun 
ile uyumlu, mümkün olduğunca da bütünleşmiş olması sağlanmalıdır. Görsel açı-
dan olduğu kadar arayüzlerin oyun dünyası ve hikaye ile ilişkisi de önemlidir. Bu 
ilişkiye göre dijital oyun arayüzleri diegetic ve  non-diegetic  olarak iki başlıkta 
ele alınmaktadır. Bunun altyapısında  “diegesis’’ teorisi bulunmaktadır.  Diegesis 
genel anlamda sinema ve tiyatro dallarında anlatı açısından kullanılır. Genel ola-
rak hikayenin geçtiği kurgusal bir dünyayı işaret ederek gösterme ve canlandır-
ma anlatma ile aktarma biçiminde belirtilmektedir (Prince, 2003). Dijital oyunlar 
açısından bakıldığında ise diegesis, oyun dünyasına ait olan tüm anlatı öğelerini 
kapsamaktadır (Galloway, 2006). Bunun aksine non-diegesis ise oyun dünyası dı-
şında kalan anlatı öğelerini içermektedir. Bu açıklama dijital oyunlar açısından 
makine ve oyuncunun (operator) oyun dünyası ile arasındaki etkileşim olarak Şe-
kil 16’daki gibi açıklanmaktadır (Brown, 2009).

Şekil	16.	Oyun	uzamı,	Brown	(2009)’dan	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen makine eylemleri genellikle oyuncunu (operatör) herhangi bir etki-
si olmadan arka planda çalışan oyunun parçalarını temsil eder. Genellikle yapay zekâlı 
oyun öğelerinin bir oyuncu girdisi olmadan gerçekleştirdiği eylemlerdir (örnek olarak 
bir araba yarışında oyuncu hareket etmese dahi diğer araçlar/yayalar yoluna devam 
eder veya trafik ışıkları değişir vb.). Bunların aksine oyuncu eylemleri ise tamamen 
arayüz üzerindeki etkileşimler ile oyuncu girdisi tarafından yapılan eylemlerdir ve 
oyunun gidişatını değiştirir. Oyuncular girdilerini Diegetic ve  Non-diegetic arayüz 
yoluyla sağlarlar. Diegetic arayüzlerde yer alan arayüz öğeleri Şekil 17’deki gibi oyun 
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dünyasına ve hikayesine dahil olan, hem oyuncu hem de oyun içindeki karakterler 
(avatar) tarafından görülebilen arayüz öğeleridir. Non-diegetic arayüz öğeleri ise Şekil 
18’deki gibi tam tersi olarak oyun dünyasına ait olmayan ve sadece oyuncu tarafından 
dış dünyada görülebilen öğelerden oluşmaktadır (Akkemik, 2020).

Şekil	17. Diegetic	oyun	arayüzü	örneği	(URL-7).

Şekil	18. Non-Diegetic	oyun	arayüzü	örneği	(URL-8).

Yukarıda belirtilen arayüzlerden günümüzde Non-diegetic arayüzlerin daha çok 
tercih edildiği ve uygulandığı görülmektedir. Bunun önemli sebeplerinden birinin 
oyunun hikayesine dahil olduğu, oyuncu bakış açısı ile oyun içi karakterlerin bakış 
açılarının örtüştüğü ve gerçek zamana ve mekana bağlı oyun arayüzü unsurlarının 
oyun tasarımı süreçlerinde yer almasının daha az mümkün olmasıdır. Bu noktada 
oyuncunun genel olarak bir oyunda (örnek olarak bir platform veya futbol oyununda 
olduğu gibi) rahat hareket edip strateji geliştirebilmesi için görüş açısının genellikle 
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geniş bir yapıda tasarlanıp arayüz elemanlarının oyunun grafikleri üzerinde farklı bir 
katman olarak yerleştirilmesidir. Bu durum Şekil 19’daki örnekteki gibi oyun tasa-
rımcısına oyunla ilgili gerekli bilgi ve yönlendirmelerin oyun hikayesi ve yapısından 
bağımsız sunmasına yardımcı olmaktadır .

Şekil	19.	Subway	Surfers	isimli	oyunda	puan,	oyunu	durdurma,	en	yüksek	skor	gibi	çeşitli	
Non-Diegetic	oyun	arayüzü	elemanlarının	oyun	grafikleri	üzerindeki	yerleşimi	(URL-9).

Arayüzler bahsedildiği üzere kullanılabilirlik, dolayısıyla da oyun kullanılabilirliği 
açısından da önemli araştırma, inceleme, değerlendirme ve ölçümleme alanlarıdır. 
Kullanılabilirlik değerlendirmesinde alanyazında tasarımcılar için en önemli yön-
lendiricilerden ve yardımcı kılavuzlardan biri Nielsen’in (1994) arayüz tasarımı için 
ortaya koyduğu 10 Kullanılabilirlik Sezgiseli (10 Usability Heuristics for User In-
terface Design) olarak bilinmektedir. Bu 10 madde oyun arayüzleri için de adapte 
edilebilir ve aşağıdaki gibi özetlenebilir (Joyce, 2019): 

Sistem durumunun görünürlüğü: Sistemin makul süreler içinde uygun bir geri bildi-
rim yoluyla kullanıcıları her zaman neler olduğu hakkında bilgilendirmesi gerekir. 
Dijital oyuncularda oyuncuların oyun etkileşimlerini gerçekleştirip gerçekleştirme-
dikleri konusunda bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Örnek olarak çok sayıda oyunda 
oyuncular skor, süre veya yaşam konusunda sayaçlarla bilgilendirilir. 
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Sistem ve gerçek dünya arasındaki eşleşme: Sistemin kullanıcı ile arasındaki ileti-
şim dili sistem odaklı ifadeler yerine kullanıcının gerçek dünyadan tanıdığı ifadeleri 
içermelidir. Örnek olarak çoğu oyunda oyuncunun oyun içinde kullandığı ekipman 
ve araç-gereçler gerçek dünyadakilerle aynı veya benzerdir. 

Kullanıcı kontrolü ve özgürlüğü: Kullanıcılara yanlışlıkla seçtikleri sistem işlevlerinden 
kurtulmalarına yardımcı olacak (geri al vb.)  uzun diyaloglar içermeyen seçenekler su-
nulmalıdır. Oyunda yapılması pek beklenmeyen bir eylemi (değerli bir eşyayı satmak 
gibi) oyuncunu yapması sırasında/sonrasında eylemin iptal edilmesi veya tavla gibi sıra 
tabanlı bir oyunda son hamlenin geri alınması bu kritere örnek olarak verilebilir.

Tutarlılık ve standartlar: Sistem içindeki eylemler tutarlı olmalı ve benzer ifade veya 
seçenekler aynı anlamda kullanılmamalıdır. Örnek olarak uzun süredir oyun kontrol-
lerindeki yönlendirme ve aksiyon düğmelerinin yapısı, yerleşimi ve işlevleri benzer 
olarak devam etmekte ve farklı üreticiler dahi olsa bu benzer yapıya uymaktadırlar.

Hata önleme: Bir hata mesajı tasarlanmaktan çok hataların önlenmesi gerekir. Hatala-
rın önlenmesinde sistemin kritik aşamalarında kullanıcıdan onay istemek mantıklı ve 
gereklidir. Örnek olarak çoğu oyun oyundan çıkmadan önce oyuncudan onay bekler.

Hatırlama yerine tanıma: Sistemin gereken bilgileri görünür hale getirilmeli, gerekti-
ğinde kullanıcı eylemlerine göre eş zamanlı olarak güncellenmeli kullanıcının bellek 
yükü azaltılmalıdır. Oyunlar çoğunlukla oyuncuların oyun içinde topladıkları malze-
meleri sürekli olarak oyunculara göstererek ve bilgi vererek hatırlatırlar.

Esneklik ve kullanım verimliliği: Sistemin kullanıcıların yaptığı eylemleri hızlandı-
racak ve kolaylaştıracak düzenleme ve kısa yollara izin verecek şekilde hazırlanması 
gerekir. Kullanıcıların sık eylemleri uyarlamalarına izin verilmelidir. Örnek olarak 
çoğu oyunda anlık olarak kullanılacak eşyalar için oyun kontrollerinde kısa yollar 
kullanılabilir ve düzenlenebilir durumdadır.

Estetik ve minimalist tasarım: Sistemde gözüken bilgiler gereksiz olanları içerme-
melidir ve fazla olan unsurlara mümkün olduğunca yer verilmemelidir. Gereksiz 
bilgi ve görsel öğelere odaklanmayı ve algılamayı azaltır. Diyaloglar, alakasız veya 
nadiren ihtiyaç duyulan bilgileri içermemelidir. Bir diyalogdaki her fazladan bilgi 
birimi, ilgili bilgi birimleriyle rekabet eder ve bunların göreli görünürlüğünü azaltır. 
Çoğu oyunda harita kullanıldığında haritalar basit yapıdadır ve oyuncu kendini be-
lirgin şekilde diğer oyun öğelerinden harita üzerinde ayırt edebilir.

Kullanıcıların hataları tanımasına, teşhis etmesine ve düzeltmesine yardımcı olma: 
Sistemin işleyişi sırasında gerekli ise hata mesajları sade bir dille ifade edilmeli ve 
sorunun ne olduğu açık şekilde belirtilerek öz bir çözüm önerilmelidir. Örnek olarak 
oyunlarda oyuncunun bir seviyeyi geçmesi içi gereken şartları sağlamadığı durum-
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larda gerekli şartların ne olduğu ve nasıl elde edileceği ile ilgili ipuçları oyun tara-
fından verilir.

Yardım ve dokümantasyon: Sistemin bir yardım seçeneği sunmadan kullanılması 
tercih edilir ancak gerektiğinde yardım ve dokümantasyon bilgileri hazır tutulmalı-
dır. Buna oyunlardaki en iyi örnek yeni bir oyuna başlarken oyuncunun kısa bilgiler-
le oyunu nasıl oynayacağının anlatılmasıdır.

Kullanılabilirlik ilkelerinin oyun tasarımı sürecinde kullanılması farklı çalışmalar-
da ele alınmış olup oyun kullanılabilirliği şeklinde de farklı çalışmalarda ifade edil-
mektedir.  Rajani ve Tapani (2018) oyun kullanılabilirliğini bir oyunun oyuncuları-
nın, kullanıcı görevlerini sezgisel olarak ve minimum hayal kırıklığı ile tamamlama 
derecesi olduğunu belirtmiş, aynı zamanda kullanıcı arayüzünün oyuncu ile eğlence 
arasına girmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu tanımda yine kullanılabilirlik ve 
arayüz ilişkisine, ayrıca oynanabilirlik açısından çok önemli olan eğlence faktörüne 
dikkat çekildiği görülmektedir. Bunun sonucu olarak oyun arayüzlerinin kullanıla-
bilirlik açısından yeterli işlevsel niteliğe sahip olması gerektiği ancak bunu gerçek-
leştirirken oyunun keyif verici yönlerini engellememesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
Benzer şekilde Papaloukas ve ark. (2009) oyunun kullanılabilirliğini oyuncunun 
oyunu öğrenme, kontrol etme, anlayabilme ve keyif alma derecesi bakış açısıy-
la değerlendirip ifade etmişlerdir. Genel tanımların dışında oyun kullanılabilirliği 
özelliklerini daha detaylı ele alan çalışmalar genellikle kullanılabilirlik sezgiselleri 
(usability heuristics) üzerine odaklanmıştır. Bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan 
birini Federoff (2002) “Video Oyunlarında Eğlencenin Oluşturulması ve Değerlen-
dirilmesi için Sezgiseller ve Kullanılabilirlik Kılavuzları” (Heuristics And Usability 
Guidelines For The Creation And Evaluation Of Fun In Video Games) isimli çalış-
masında gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada oyun sezgiselleri (game heuristics) başlı-
ğı altında öncelikle 31 tane oyun kullanılabilirliği ilkesini alanyazın araştırması ile 
belirledikten sonra kendi yaptığı araştırma ile de 10 tane ek sezgisel eklemiştir. Bu 
çalışmanın merkezinde oyun kullanılabilirliği aşağıdaki üç ana başlıkta toplanmış-
tır (Federoff, 2002):

	• Arayüz (interface)
	• Oyun mekanikleri (game mechanics)
	• Oynanış (game play)

Yukarıda belirtildiği üzere daha önceki tanımlara benzer şekilde kullanılabilirliğin 
oyun tasarımı kapsamında ele alınmasında arayüz öğeleri, oyun kontrolleri, oyuncu 
aksiyonları ve oyunun oynanış süreci öne çıkmaktadır. Federoff yaptığı bu çalışmada 
ayrıca prototip ve test aşamalarının önemini vurgulamıştır ve oyun tasarımı ekibinde 
kullanılabilirlik konusunda uzman bir kişisin yer almasının, tasarım sürecinde bu 
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kişinin değerlendirmesinin ve bunun oyunun piyasaya sürülmeden önce yapılması 
gerektiğinin önemini belirtmiştir. Korhonen ve Koivisto (2006) ise konuyu mobil 
oyunlar açısından ele alarak oyun mekaniklerini oynanışın bir parçası şeklinde de-
ğerlendirmiş ve aşağıdaki başlıkları incelemişlerdir:

	• Oyun Kullanılabilirliği (game usability)
	• Oynanış (game play)
	• Taşınırlık (mobility)

Desurvire ve Wiberg (2009) oynanabilirlik ilkelerinin açıklanmasında oyun tasa-
rımının hem bir sanat hem de bir bilim gibi ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir 
ve oynanış (game play), beceri geliştirme (skill development), eğitici/bilgilendirici 
rehber (tutorial), strateji ve meydan okuma (strategy and challenge), oyun/hikaye-
nin içine dahil olma (game/story immersion), klas olma/etkileme (coolness), kul-
lanılabilirlik/oyun mekanikleri (usability/game mechanics) ve kontroller/klavye 
(controller/keyboard) gibi farklı başlıklar ile ele alınmasının uygun olacağını ifade 
etmişlerdir.

Tüm bu çalışmalardaki tanım ve açıklamaların genelinde oyuncu merkezli bir 
yaklaşım ve kullanılabilirlik ile oynanabilirlik özelliklerinin ortaya konması bu-
lunmaktadır. Bunun sonucunda da oyuncu deneyiminin belirlenmesi ve ölçülmesi 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kullanılabilirlik test yöntemlerinin bu durum için 
kimi zaman yeterli ve uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada kullanılabilir-
lik çalışmalarında sıklıkla kullanılan kullanıcı gözlemi, A/B testi veya anket gibi 
yöntemler dijital oyunlarda da kullanılabilir ancak bu yöntemler kullanılsa dahi 
oyunların kendi özgü yapısı gereği oyunlara uygun hale getirilmelidir. Bu noktada 
en önemli husus oynama eylemi ve oyuncudan doğal ve doğru deneyim bilgileri-
nin toplanmasıdır. 

Oyun tasarımının her aşamasında oyuncudan veri toplanabilir. Son zamanlarda 
tasarımın hemen her alanında olduğu gibi oyun tasarımında da kullanıcı/oyun-
cu merkezli bir yaklaşımla oyuncuyu tasarımın erken safhalarından itibaren oyun 
tasarımı sürecine dahil edilmesi faydalı olacaktır. Bu sayede bir oyunun hata ve 
tasarım sorunları piyasaya çıkmadan önce tespit edilebilir. Bir oyunun herhangi 
bir aşamasında, özellikle piyasaya sürülmeden önceki süreçte gerçek ve potansiyel 
oyuncular tarafından denenmesine ve oyunculardan istenen verilerin toplanarak 
oyunda gerekli değişikliklerin yapılabilmesine olanak sağlanmasına oyun testi 
(playtest) denir. Bir oyunun tamamı, bir bölümü veya sadece bir oyun mekaniği 
ile arayüzünün belirli parçaları test edilebilir. Bir oyunun test edilme süreci katıl-
mak isteyen herkese açık ise açık bir oyun testi, herkese açık olmayan ve belirli 
bir grubun katılımı ile gerçekleşen testlere kapalı oyun testi ve oyunun piyasaya 
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çıkmadan hemen önce test edilmesine ise beta oyun testi denir. Beta testler olduk-
ça yaygındır ve genellikle ücretli oyunlarda dahi katılımcılara ücretsiz olarak test 
ettirilir ancak oyunun sınırlanmış bir haline izin verilir. Beta testlerde de bazen 
belirli bir grubun içinden seçilen katılımcılarla, yani yarı açık bir test yapılabilir. 
Tüm oyun testlerinde katılımcı oyunların telif haklarının korunabilmesi açısından 
bir gizlilik sözleşmesini onaylamaları gerekebilir. Yapılan testler, oyunu test eden 
oyuncuların (game tester) oyuncu deneyimi verilerini de ortaya koyabilir. Bunun 
bir sonucu olarak oyun testi, oyun geliştirme sürecindeki kullanılabilirlik testle-
rinin, yani oyun kullanılabilirliğinin de bir parçasıdır. Bu anlamda oyun tasarımı 
sürecinde gerçekleştirilen oyun testleri, oynanabilirlik ve oyun tasarımı elementle-
ri arasındaki ilişkinin de bir uzantısı konumundadır. Sánchez, Padilla-Zea ve Vela 
(2009) oynanabilirlik kalitesini oluşturabilmek için oynanabilirliği geliştiren tüm 
tasarım sürecinde oyun testlerinin uygulanması gerektiğini belirterek süreci Şekil 
20’deki gibi göstermişlerdir.

Şekil	20.	Oynanabilirlik	ile	oyun	tasarımı	süreci	ilişkisi	Sánchez,	Padilla-Zea	ve	Vela	
(2009)’dan	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.
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Yukarıda da görüldüğü üzere oyun testlerinin tasarım sürecinin tamamında değerlen-
dirilmesi, sürecin yinelemeli olarak ilerlemesi faydalıdır. Bununla birlikte günümüzde 
özellikle mobil oyun geliştirme sürecinin son derece hızlı şekilde gelişmesi ve uygula-
ma marketlerdeki rekabetin artması ile başta mobil oyunlar olmak üzere vakit kaybet-
meden piyasaya sürülemeye çalışılmaktadır. Bu durum oyunların oyuncular tarafından 
beğenilmiş hemen hemen aynı oyun mekanikleri kullanılarak benzer oyunlar şeklinde 
sunulmasına sebep olmakta, uygulama marketlerde isim ve konseptleri farklı olması-
na rağmen oynanış mantığı aynı olan oyunların oldukça artmasıyla sonuçlanmaktadır.  
Bu durum da tasarım sürecine yayılmış ve yinelemeli bir oyun testi yaklaşımına fazla 
uymamaktadır. Bu yaklaşımın en önemli sebeplerinin başında mobil oyun tasarım sü-
recinde başta fikir geliştirme süresinin, sonrasında ise neredeyse tüm sürecin süresinin 
yoğun rekabet ve tüketim sebebiyle kısalmış olmasıdır. Bununla birlikte mobil oyunlar 
için tasarım şirketleri uygulama marketlerden indirme sayısı, oynanma süresi, telefon-
da kalma veya kaldırılma süresi, reklam etkileşimleri ve diğer gelir modelleri verileri 
gibi çok sayıda sayısal veri elde ederek stratejiler geliştirebilmektedir. Bu stratejiler ile 
oyunları geliştirmeye ve güncellemeye devam etmektedirler. Diğer önemli bir etken 
de oyuncuların uygulama marketlerde sürekli olarak olumlu veya olumsuz yorumları-
nı paylaşmalarıdır. Böylece oyun tasarım firmaları neredeyse sıfır maliyet ile oyuncu 
görüşleri toplayarak oyuncu deneyimi konusunda bilgiler analiz edebilmektedir ve ge-
rektiğinde oyuncular ile iletişime geçerek daha detaylı bilgiler ortaya çıkabilmekte-
dir. Buna benzer olarak popüler oyun satış mağazası “Steam” de benzer şekilde oyun 
yorum ve değerlendirmelerine yer vererek hem oyunculara hem de oyun firmalarına 
değerli bilgiler sumaktadır. Bu konunun en önemli noktası bahsedilen bilgilerin, oyun-
cu deneyimi açısından kişisel olarak belirlenmiş doğal ve gerçek veriler olmasıdır. 
“Steam” platformu bununla sınırlı da değildir. Yakın zamanda Şekil 21’de gösterilen 
“Steam Playtest” uygulamasını kullanıma sunmuştur. Bu seçenek ile artık oyun geliş-
tiricilerinin oyuncularla daha kolay etkileşime geçebileceği yeni bir test ortamı ortaya 
çıkarılmıştır ve geliştiriciler ister demo, ister beta sürümleri için oyunculara test için 
davet seçenekleri sunabilmektedir ve oyuncular da bu davetleri kabul ederek doğrudan 
test sürecine dahil olabilmektedir.

Şekil	21.	Steam	platformunun	Steam	PlayTest	uygulamasından	bir	ekran	görüntüsü	(URL-10)
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Oyun platformlarının veya uygulama marketlerin sunduğu hizmetlerden yararlana-
rak veya tamamen oyun tasarım ekibinin kendi kaynaklarıyla bir oyun testi süreci 
yürütülebilir. Bu süreç için genellikle kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyiminde kul-
lanılan yöntemlerden faydalanılabilir. Bu yöntemler içinde en çok kullanılanların 
başında kullanıcı gözlemleri, görüşme ve anket çalışmalarıdır. Bu yöntemlerin en 
önemli avantajları arasında bire bir ve yakın iletişim seçenekleri, gerçek ve uzaktan 
dahi yapılabilmesi ile hem nicel hem de nitel doğal verilere dayanan sonuçlar elde 
edilmesi sayılabilir. Bu yöntem ile yapılacak bir oyun testi aşağıdaki aşamalar ile 
özetlenebilir:

Test planı: Öncelikle testin ne için yapılacağı ve hangi amaçla yapılacağı belirlen-
melidir. Bir oyunun sadece bir bölümü hatta sadece bir mekaniği dahi test edilebilir. 
Bunların bir sonucu olarak da uygun test soruları hazırlanmalıdır. Daha detaylı oyun-
cu deneyimi verileri için açık uçlu sorulara da yer vermek faydalıdır.

Test öncesi hazırlık: Bu aşamada oyunun ne durumda olduğu ve nasıl ulaşılacağı 
belirlenmelidir. Test sürecine katılacak oyuncularla iletişim kurulup gerekli davet ve 
bilgilendirme süreçleri tamamlanmalıdır.

Testin yürütülmesi: Oyunların oyunu veya oyunun istenen bölümünü oynayarak 
test ettiği bölümdür. Eğer belirlenmiş özel bir amaç var ise oyuncuya açık görev-
ler verilmelidir ve bu görevleri ne ölçüde başarabildikleri ve keyif alıp almadıkları 
gözlenmelidir. Bunlarla birlikte oyuncudan oyunu oynarken beğendikleri veya be-
ğenmedikleri noktaları belirtmeleri istenebilir. İlk aşamada belirlenmiş soruların da 
sorulması önemlidir. Kişisel görüşler alınırken puanlama sistemi ile daha sayısal 
sonuçlar da ele edilebilir (test edilen bölüme oyuncu tarafında 1-5 veya 1-10 arasın-
da puan vermesi istenmesi vb). Bu sürecin sonradan tekrar analiz edilebilmesi için 
gerekli izinler ile kayıt altına alınması faydalı olabilir.

Analiz: Son aşama tamamen oyun tasarımı ekibinin elde ettikleri bilgileri değerlen-
dirmesi ve oyunla ilgili gerekli değişiklikleri yapması üzerine kuruludur. Gerektiğin-
de testin tekrar yürütülmesi de gerekebilir.

Yukarıda belirtilen basit yöntem ile oyunculardan değerli bilgiler elde edilerek oyun-
cu deneyimi seviyesi değerlendirilebilir. Normalde oyuncu deneyimini ölçmek ko-
lay değildir. Bu sebeple sürekli ve yeni test bilgi ve sonuçları önemlidir. Test süreç-
lerini son yıllarda çoğunlukla kullanıcı deneyimi tasarımcıları takip etmekte ve yön-
lendirmektedir. Oyun tasarım ekiplerinde de bu profilde ekip üyelerinin bulunması 
oldukça önemlidir. Bunun en önemli sebebinin kullanıcı deneyimi tasarımcısının 
profesyonel bir iş alanı olarak tamamen kullanıcıyı anlamaya odaklanmasıdır. Bu-
nun yanında sürecin iki ana tarafı olan tasarım (design) ve geliştirme (development) 
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ekipleri arasında köprü kurabilecek, süreci hızlandırarak daha iyi bir ürün ortaya 
çıkmasına yardımcı olabilecek bir uzman potansiyeline sahip olmasıdır. Kullanıcı 
deneyimi tasarımcısı tamamen kullanıcı araştırması üzerine yoğunlaştığından ve 
uzmanlaştığından tasarımcı veya yazılımcı gibi ekibin diğer üyelerinin test süreci 
yerine kendi alanlarına odaklanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu noktada kullanıcı 
deneyimi tasarımcısı test süreçleri sonucunda doğal olarak elinde bilgi ve analiz so-
nuçlarını ekip üyeleriyle paylaşarak tartışmaya açacaktır ve ekip projenin ilerleyişi 
ile ilgili gerekli kararları alacaktır.

Kullanıcı deneyimi gibi oyuncu deneyimi de kişiye özel olduğundan, hatta oyunların 
daha karmaşık duygusal tepkiler içermesiyle daha zor ölçülebilir olduğu bilinmektedir. 
Kullanıcı deneyimi kullanım süreci ve ürün kalitesinin geliştirilmesi yönleriyle karak-
terize edilir. Bu yönler kullanıcının duygusal tepkilerini ve belirlenmesi kolay olmayan 
kalite algısı ile yakından ilişkilidir. Oynanabilirlik ise dijital oyunlarda kullanılabilirliğe 
dayanır, ancak oyun bağlamında daha ileri ve karmaşık bir seviyededir. Çoğunlukla 
eğlence ile ilişkilendirilen oynanabilirlik, oyun oynarken yaşanan eğlence veya eğlence 
derecesi ile sınırlı da değildir. Eğlence birinci ve ana hedef olsa da oyuncu deneyimi ile 
birlikte oldukça öznel bir kavramlardır. Oyuncu deneyimini ölçmek için Şekil 22’de 
gösterildiği gibi çok daha geniş bir dizi nitelik ve özellik kullanarak kullanıcı deneyimi-
nin özelliklerini oyuncuların boyutlarıyla genişletmek gerekir (Sánchez ve Vela, 2014).

Şekil	22.	Oynanabilirliğin	karakterize	edilmesi	ve	etkileşim	deneyiminin	ölçülmesi	Sánchez	
ve	Vela	(2014)’ten	uyarlanarak	Türkçeleştirilmiştir.
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Yukarıda gösterildiği gibi oyuncu deneyimi genel olarak tasarım sürecindeki diğer 
bileşenleri güçlü şekilde etkileyen hatta yönlendiren konumdadır. Oyun kullanıla-
bilirliğinin ölçülmesi için de oyuncu deneyiminin bu rolü dikkate alınmalıdır. Be-
lirtilen testler çoğunlukla bu çerçevede ele alındığında kullanılabilirlik ve oyuncu 
deneyimi verilerinin toplanmasıyla nitel analiz sonuçları ortaya çıkacaktır. Bununla 
birlikte anket ve likert ölçeği gibi farklı istatistiksel yöntemlerle nicel sonuçlar da 
elde edilebilir ancak oyuncu deneyimi, oyun kullanılabilirliği ve oynanabilirlik gibi 
kavramları nicel bir yöntemle ölçmek ve sağlıklı sonuçlar elde etmek kolay değildir. 
Bu sebeple çoğunlukla oyuncu görüşlerine açık uçlu sorularla başvurulur. Bu zorlu-
ğa rağmen CEGE (Core Elements of Gaming Experience-Oyun Deneyiminin Temel 
Elementleri) isimli bir yöntem geliştirilerek oyuncu deneyiminin ölçümü nicel bir 
yöntemle yapılmaya çalışılmıştır  (Calvillo-Gámez, ve ark., 2010). CEGE yöntemi 
dijital oyunlardaki oyun kontrolleri ve eylemler ile eğlence faktörü ilişkisi üzerine 
odaklanmıştır. Bu odaklanmada ölçümlenebilecek skalalar için aşağıdaki 10 başlık 
belirlenmiştir:

	• Eğlence (Enjoyment)
	• Hayal kırıklığı (Frustration)
	• Oyun deneyimin temel unsurları (CEGE)
	• Yönetim ve kontrol (Puppetry)
	• Video Oyunu (Video-game)
	• Kontrol (Control)
	• Kolaylaştırıcı etkenler (Facilitators)
	• Sahiplik (Ownership)
	• Oynanış (Game-play)
	• Çevre (Environment)

CEGE yönteminde yukarıdaki başlıklar için toplan 38 soruluk bir anket hazırlanmış-
tır. Anket sonucunda elde edilen verilerin analizi karşılaştırma yapabilmek için SPSS 
gibi bir istatistik yazılımı yardımıyla ile “T Testi” olarak bilinen bir istatistiksel hipo-
tez testi ile gerçekleştirilmektedir. Karşılaştırma sonucunda “T Testi” ile anlamlı bir 
fark saptandığında belirlenen hipotezin gerçekleştiği kabul edilir. Yöntemin uygu-
lanmasında Tetris oyunu kullanılmıştır. Bu oyun aynı oyuncu grubuna sırasıyla klav-
ye ve “knob” olarak bilinen sadece sağa ve sola dönen, üzerine basılarak eylemlerin 
gerçekleştiği iki ayrı oyun kontrolü cihazı ile oynatılarak yürütülmüştür. Oyuncular 
sonrasında anket sorularını yanıtlamıştır. Gerçekleştirilen T testi sonucunda anlamlı 
bir fark saptanmıştır ve klavyenin Tetris oyunu açısından daha yüksek bir oyuncu 
deneyimine sahip olduğu belirtilmiştir (Calvillo-Gámez, ve ark., 2010). Aynı yöntem 
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kullanılarak benzer tür ve oynanışa sahip “aa” ve “Darts 2015” isimli iki nişan alma 
oyunu seçilerek aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Oyunlardan biri daha soyut iki 
boyutlu grafiklere diğeri ise gerçek hayata daha yakın 3 boyutlu gerçekçi grafiklere 
sahiptir. Yöntemin uygulanması ile soyut tarzda olan oyunun benzer içerik ve oyna-
nışa rağmen daha iyi bir oyuncu deneyimi sunduğu belirlenmiştir (Akkemik, 2020).

Tüm bunların dışında kullanılan farklı yöntemler de mevcuttur. Bir çok tasarım ala-
nında kabul görmüş kullanıcı merkezli tasarım (user centered design/UCD) anlayışı 
oyun tasarımı alanına da katkı yapmaktadır. Genel olarak kullanıcıya odaklanarak 
tasarım sürecine kullanıcıyı dahil etmeyi amaçlayan kullanıcı merkezli tasarım, bir 
ürünün tasarım sürecindeki her aşamasında kullanıcı ihtiyaç ve amaçlarının dikkate 
alınmasını, ayrıca kullanıcılar ile iletişim kurularak gerekli verilerin toplanmasının 
önemini ifade etmektedir (Norman, 1990). Benzer şekilde katılımcı tasarım (parti-
cipatory design) anlayışı da ürünün hedeflenen kullanıcı kitlesi ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına yardımcı olabilmek için paydaşların, tasarımcıların, araştırmacıların ve 
kullanıcıların tasarım sürecine dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Cipan, 
2019). Katılımcı tasarım yaklaşımından etkilenerek ortaya çıkmış olan birlikte tasar-
lama işbirlikçi şekilde hizmet, ürün veya sürecin tasarlanması olarak ifade edilir ve 
ortak, yaratıcı ve açık tasarım süreçlerini içerir (Oğuz, 2017). Bunların devamında 
tasarım süreci içinde kullanıcının deneyimlemesine ve yaratıcı uygulamalarına da-
yanan, daha derin bir araştırma ile deneyim bilgilerinin yanı sıra kullanıcı içgörüleri-
ne odaklanan üretken araştırma tekniklerinden de faydalanılabilir. Üretken araştırma 
keşfetmeye dayalıdır. Bu yaklaşımda anketler ve gözlemler kullanılarak insanların 
ve araştırma bağlamının derinlemesine anlaşılması amaçlamaktadır ve kullanıcı 
deneyimlerini ortaya çıkarabilmeyi amaçlayan keşif yöntemlerini kapsamaktadır 
(Turhan, 2013).  Akkemik (2020) bu yaklaşımı kullanarak yaptığı “Mobil Oyun Ta-
sarımında Oyuncu Deneyimi Ve İçgörüsüne Yönelik Bir Model Önerisi” isimli çalış-
masında “hazırlık”, “uygulama” ve “değerlendirme” ana başlıklarıyla üç aşamadan 
oluşan bir model oluşturmuştur. Bu modelin temelini oyun tasarımcılarının özellikle 
genel veya bir bölümü ilgilendiren bir oyun fikri geliştirme aşamasında oyuncularla 
biraya gelerek birlikte çalışmaları oluşturmaktadır. Özetle bu modelde oyun tasarımı 
ekibi tarafından bir iş tanımı hazırlanır, sonrasında katılımcı oyuncularla  bir araya 
gelinerek katılımcıların bu iş tanımına uygun kendi deneyimlerine göre kes-yapıştır 
gibi basit yollarla çözümler üretmeleri istenir. Bu üretim sırasında oyun tasarımcı-
sı veya kullanıcı deneyimi tasarımcısı katılımcılarla sürekli iletişim halinde olarak 
hedeflediği oyuncu deneyim bilgilerini toplamaya çalışır. Son aşamada ise toplanan 
bilgiler analiz edilerek gerekli görüldüğü takdirde firma veya ekip tarafından oyun 
tasarımı sürecinde kullanılmak üzere geliştirilir ve sürece ekibin faydalanacağı veya 
yönlendireceği şekilde dahil edilebilir. Modele ait kılavuz kullanılarak ve Şekil 23’te 
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gösterilen aşamalar takip edilerek belirlenen iş tanımı ile amaçlanan oyuncu dene-
yimi bilgilerine ulaşılabileceği, oyun tasarımında özellikle oyuncu beklentilerini 
karşılayabilecek yeni fikir geliştirme  kapsamında faydalı olabileceği belirtilmiştir 
(Akkemik, 2020).

Şekil	23.	Mobil	oyun	tasarımında	oyuncu	deneyimi	ve	içgörüsüne	yönelik	model	önerisinin	
aşamaları	(Akkemik,	2020)

Görüldüğü üzere oyuncu deneyimi, oynanabilirlik ve oyun kullanılabilirliğinin öl-
çümü farklı şekillerde yapılabilir ancak bunun mutlak bir sonuç vermeyeceği, kişiye 
özel olacağı, oyun türü, teknoloji, platform, oyun profili gibi çok sayıda değişkene 
göre değişebileceği ve mutlaka tekrar tekrar yinelemeli biçimde yapılarak verilerin 
güncel tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken diğer önemli 
nokta ise kullanılabilirlik gibi farklı alanlarda kullanılan yöntemlerin dijital oyunla-
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ra adapte edilebilmesi için dijital oyunların kendi özgü dinamikleri temel alınmalı, 
diğer etkileşimli ortamlarla benzer görülmemeli ve her zaman işlevlerin öneminin 
yanından ana amacın eğlence olduğu dikkate alınmalıdır.

11.5.	Sonuç	ve	Öneriler

Dijital oyun tasarımı süreci içinde çok sayıda farklı bileşeni bulunan bir yapıya sahip-
tir. Bu yapı genel olarak Şekil 24’te gösterildiği gibi 3 aşamadan oluşur (Kerr, 2006):

	• Üretim öncesi (pre-production) 
	• Üretim (production)
	• Üretim sonrası (post-production) 

Üretim öncesi aşama genel olarak fikir geliştirme, ilk konseptlerin oluşturulması, hi-
kayenin ortaya konması ve ön tasarım kararları gibi bileşenleri içerir. Üretim aşama-
sı ise oyunun dijital olarak oynanmasını sağlayacak oyun yazılımının geliştirilmesi, 
grafik çalışmaların yapılması ve seviye tasarımı gibi oyun içindeki unsurların ortaya 
çıkarılmasıdır. Üretim sonrası aşamada oyunla ilgili son testler ve dağıtım, satış ve 
pazarlama faaliyetlerini ifade eder. (Akt. Akkemik, 2020; E-Games, t.y.).

Şekil	24.	Oyun	tasarımı	süreci	(Akt.	Akkemik,	2020)	(URL-11)’den	uyarlanarak	
Türkçeleştirilmiştir.

Bu sürecin her aşamasında oyuncu verilerinden faydalanmak gerekir. Bunun belirli 
bir finansal, personel ve zaman maliyeti olacaktır ancak sonuç olarak ortaya başarılı 
ve rakiplerinden farklı bir konuma gelebilecek bir oyun çıkarılabilmesi açısından 
önemlidir. Oyuncu deneyiminin kullanıcı deneyiminden ayrılan yönleri, kullanılabi-
lirliğin oyun tasarımına uygun şekilde farklı bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği 
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ve oynanabilirliğin eğlence faktörü üzerindeki etkisi her zaman akılda tutulmalıdır. 
Bahsedilen tüm bilgi ve açıklamaların sonucunda ortaya çıkan oyuncu deneyiminin 
oyun tasarımına etkisini gösteren şematik çerçeve aşağıda Şekil 25’te gösterilmiştir.

Şekil	25.	Oyun	tasarım	sürecinde	oyuncu	katılımı	ve	oyuncu	deneyimi	etkisi

Yukarıda sunulan çerçevede her aşamada oyuncu testi ve dolayısıyla deneyim bilgi-
lerinden yararlanmak kritiktir. Bununla birlikte oyuncunun tasarım sürecinin tama-
mında aktif rol alabilmesi için gereken çaba tasarım ekibi tarafından gösterilmeli, 
oyun ekibi ve oyuncular arasındaki ilişki sürekli ve çift yönlü olmalıdır. Oynanabilir-
lik ve oyun kullanılabilirliğinin oyuncu deneyimini oluşturan temel etkenler olduğu 
bilinmelidir. Buna bağlı olarak da yapılacak tüm test ve elde edilecek muhtemel 
oyuncu verilerinin bu koşula uygun hazırlanması önemlidir.

Bu bölümde anlatılmaya çalışılan tüm oyuncu deneyimi, oynanabilirlik, oyun kulla-
nılabilirliği ve oyun testi içerikleri ile ortaya konan çerçevenin özetini yapabilmek, 
ayrıca oyun geliştirme ekiplerince dikkat edilmesi gereken hususların anlaşılması 
için aşağıda belirtilen noktaların akılda tutulması ve tasarım planı içinde değerlen-
dirilmesi önerilir:

	• Oyunun ilk amacı eğlence ve keyif veren bir oynama deneyimi olmalıdır.
	• Oyun zamandan ve mekandan bağımsız olduğundan oyun türü ve oyun plat-

formu zaman ve mekandan önce değerlendirilmelidir.
	• İyi bir oyun fikri iyi bir başlangıcın anahtarıdır. Bu sebeple birbirinin nere-

deyse klonu oyunlar yapmaktansa gerçek ve sürdürülebilir bir oyun başarısı 
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için iyi bir fikir geliştirme süreci geçirilmeli, bu aşamaya yeterince zaman 
ayrılmalıdır.

	• İyi bir oyun fikri aynı zamanda uygun oyun platformu ve oyun türü için de 
kritiktir. Aynı zamanda oyunculardan elde edilmesi gerekecek deneyim bilgi-
lerinin de ipuçlarını verecektir.

	• Oyuncu tam olarak kullanıcı yerine konamaz, kendine özgü dinamikleri vardır.
	• İyi bir oyun tasarımı için yeterli derece oyun testine ve oyuncu verisine ih-

tiyaç vardır. Yapılacak testlerin tekrarlanması ve verilerin güncellenmesi ge-
rekir. Test süreçleri iyi planlanmalı, mümkün olduğunca doğal ve doğru veri 
için oyuncular test sırasında stres altına sokulmamalıdır. 

	• Kullanılabilirlik dijital oyunlarda diğer alanlardan farklı bir bakış açısıyla ele 
alınır.

	• Oyun kullanılabilirliği de oynanabilirlik de belirli bir kalite derecesini işaret 
eder ve uygun ölçümleme yöntemleri ile anlaşılabilir.

	• Kullanılabilirlik kriterleri oyun arayüzleri için de adapte edilebilir ve uygu-
lanabilir ancak yeterli olmayabileceği gibi oyunlarda kullanılabilirlikle ilgili 
unsurlar arayüz ile sınırlı değildir. 

	• Oynanış bir oyun için çok önemlidir ve oynanabilirliğin seviyesini doğrudan 
etkiler.

	• Tasarımcı oyuncu değildir, oyuncu gibi düşünmek veya sezgisel yöntemler ile 
uzman bakış açısı yaklaşımları tavsiye edilmez.

	• Oyun mekanikleri bir oyunun sürekliliği ve tekrar oynama isteği açısından 
kritiktir. Bir oyunda tüm ek unsurlar kaldırılıp sadece sanki iskelet yapısı-
nı oluşturan mekanikler kaldığında hala oynanıyorsa başarılı bir oyun ortaya 
konmuş demektir.

	• Oyuncuların tasarım sürecine dahil edilmesi için diğer tasarım alanlarında 
olduğu gibi yeni yaklaşım ve çabalara ihtiyaç vardır. Oyuncu genel olarak 
bu sürece katılmaya istekli olduğundan tasarım ekiplerinin hızlı üretim ve 
rekabet endişesini belli ölçüde bazen bir kenara bırakıp klişeleşmiş yöntemler 
yerine oyuncularla daha yakın iletişim kurulabilecek, katılımcı ve üretken ta-
sarım araştırma yöntemlerini destekleyici metotlara yönelmeleri faydalı ola-
cağı gibi farklı açılımlara da sebep olacaktır.

	• Oyun ister bedava ve sadece reklam gelirleriyle yürüyor olsun ister ücretli 
olsun oyuncu oyunu oynamaya değer bulduğu sürece oynamaya devam eder. 
Bu değer diğer ürünlerde olduğu gibi maddi ve gerçek dünyaya ait fiziki bir 
değer değildir. Oyuncuların deneyimlerine bağlı olan daha çok duygusal, zev-
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ki, sosyal ve sahiplik değerleridir.
	• Oyunların sosyal boyutu unutulmamalı ve oynanabilirlik açısından önemi dü-

şünülmelidir.
	• Oyuncu deneyiminin ölçülmesi yeni araştırma ve çalışmalara açık bir alandır, 

daha doğrusu bu çalışmalara ihtiyaç vardır.
	• Oyuncu deneyimini ölçmek çok karmaşık olduğundan deneyimi oluşturan 

unsurları belirleyip bu unsurların oluşturduğu kategori başlıklarının araştırıl-
ması durumu bir ölçüde kolaylaştırabilir.

	• Başta mobil oyunları oynayan kitle olmakla birlikte son yıllarda yeni çok 
daha büyük bir oyuncu kitlesinin oluşturduğu günlük oyuncu profili dikkatle 
takip edilmeli ve incelenmelidir.

	• Oyuncu kitlesini tanımak hayatidir. Değişen oyuncu kitlesi sebebiyle özellikle 
sektöre hakim olan mobil oyun dünyasında son yıllardaki en başarılı oyunlar 
genelde basit ama keyifli oyun mekanikleri ile alışılagelmişin dışında yüksek 
grafik özelliklerinin aksine daha basit ve sade görünüşlü oyunlar olmuştur.

	• Farklı deneyimler sunmak için geliştirilen yeni donanımlar (sanal/arttırılmış/
karma gerçeklik gözlükleri/donanımları vb.) önemlidir ancak unutulmaması 
gereken nokta, bu tip cihazlar ortam farklılığı ve algı açısından faydalıdırlar, 
oyunun kendisi her zaman oyun başarısı için ön plandadır.

	• Oyunda başarısızlık oyuncu için yeterli bir hayal kırıklığıdır. Özellikle ge-
lir modellerinde ve ödül sistemlerinde başta mevcut oyuncular olmak üzere 
oyuncuların tamamını cezalandırır şekilde algılanacak uygulamalardan kesin-
likle kaçınılmalıdır.

	• Oyuncunun hayal gücü sınırsızdır. Bu sınırsız hayal gücü içinde oyunun sı-
nırlı olması en büyük dezavantajlardan biridir ve dolayısıyla  oyuncuları hem 
test hem de oyun sırasında doğru yönlendirmek çok önemlidir.
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Bu bölümde; tarihsel süreç içerisinde sinema ve video oyunlarının nasıl geliştiği, 
birbirini anlatısal ve görsel olarak nasıl etkilediği ve günümüzde bu iki alanın 
nasıl iç içe geçtiği incelenmiştir. Bu çerçevede, öncelikle sinemanın bir sanat 
ve endüstri olarak gelişimi ve dönüşümü biçimsel ve anlatısal unsurlar üzerin-
den değerlendirilmiş, paralel olarak dijital oyunların tarihsel gelişimi ile kendine 
has bir dili ve anlatı biçimini nasıl oluşturduğuna değinilmiştir. Ardından video 
oyunlarının sinemadan, sinemanın ise video oyunlarından nasıl etkilendiği çeşitli 
örneklerle analiz edilmiştir. Örnekler, bu ilişkiyi en iyi yansıtan filmler ve oyunlar 
arasından seçilmiş olup, biçimsel ve anlatısal özellikler incelenmiştir. Bu bilgiler 
ışığında; bağımsız geliştiricilere ve film yapımcılarına akademik bir harita çize-
bilmek, medya okuryazarlığının gittikçe önem kazandığı günümüzde üreticilere 
ve kullanıcılara öneriler sunarak literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

12.1.	Giriş

Yedinci sanat sayılan ve resim, müzik gibi diğer sanat dallarıyla sürekli bir et-
kileşim halinde olan sinema, görece kısa bir geçmişe sahip olsa da, teknolojinin 
gelişmesine paralel olarak artan bir ivmeyle dönüşüm geçirmektedir. Geçmişi si-
nemadan çok daha yakın bir tarihe dayanan ve halen sanat olup olmadığı tartı-
şılan dijital oyunlar ise sinema ile en sık diyalog kuran ortam haline gelmiştir. 

Dr.	Öğr.	Üyesi	Volkan	Erol
Arş.	Gör.	Dr.	Batu	Anadolu
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İki ortamın görsel düzenlemelerinde ve anlatılarında değişikliğe neden olan bu 
etkileşimin sonuçlarını pek çok film ve dijital oyundan gözlemlemek mümkündür. 
Dijital oyunların interaktif yapısı interaktif film, machinima gibi alt dalların ortaya 
çıkmasını sağlarken, sinema da dijital oyunların estetik anlayışını benimsemeye 
başlamıştır. Zamanla birbirinin içine giren bu iki ayrı mecra anlatı yapılarını da 
etkilemiş, hikâyenin ön planda olduğu ve oyuncu müdahalesinin en aza indirildiği 
oyunların, oyun mu film mi sayılması gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Birbirle-
rinin tamamlayıcısı olarak da işlev gören bu mecralar, özellikle Henry Jenkins’in 
üzerinde durduğu transmedya hikayeciliğinin temel ayakları haline gelmişlerdir. 
Bu bölümde; sinemanın ve dijital oyunların kendilerine has özellikleri ve anla-
tım araçları üzerinde durulacak, aralarındaki benzerlikler belirtilecek ve zaman 
içerisinde dijital oyunların ve sinemanın birbirini görsel ve anlatısal olarak nasıl 
etkilediği, örnekler üzerinden incelenecektir.

Bu doğrultuda bölüm amaçları aşağıda sunulmuştur;

1-  Dijital oyun ve sinema endüstrilerindeki teknolojik gelişimler ile sanatsal 
yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi çözümlemek,

2-  Dijital oyun alanında büyük şirketler tarafından üretilen içerikler dışında 
transmedya projelerinin ve modların etkisini ve alternatif bir platform ya-
ratma olanağını tartışmak,

3-  Dijital oyunların ve filmlerin görsel-anlatısal özelliklerinin oluşturduğu ho-
mojen yapıyı ortak eserler üzerinden değerlendirerek günümüz medya kül-
türleri açısından analiz etmek.

Bölüm amaçlarına ulaşabilmek için ilk olarak daha köklü bir geçmişe dayanan 
sinema sanatının ortaya çıkışına ve bir endüstriye dönüşüne odaklanılmıştır. Si-
nema; ilk dönemlerinde bir teknolojik yenilik olarak anlaşılsa da, zamanla önemli 
bir hikaye anlatma ve yeni evrenler yaratma becerisine ulaşmıştır. Sinema biçemi 
içerisinde incelenecek bu unsurlar, karşılığını dijital oyunlarda da bulmaktadır. Vi-
deo oyunları da ortaya çıkmaya başladıkları 1950’li yılların sonlarından itibaren 
bir arayış ve deneme sürecine girmiş, bu noktada diğer sanat ve endüstri dallarıyla 
bilinçli ya da bilinçsiz bir etkileşim yaşanmıştır. Bu nedenle çalışmada oyunların 
gelişimi kuramsal ve kronolojik bir bakış açısıyla ele alınmış; narratoloji ve ludo-
loji kavramlarına değinilerek oyunların anlatı oluşturma gücü irdelenmiştir. Bahsi 
geçen biçimsel unsurların dijital oyunlara nasıl uyarlandığı literatür analizinden 
faydalanılarak incelenmiş, son bölümde ise oyun ve sinema eserleri arasındaki 
ilişki biçem analizi kapsamında değerlendirilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan 
filmlerin ve oyunların analizleri doğrultusunda önerilere sonuç bölümünde yer ve-
rilmiştir.
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12.2.	Sinemanın	Teknolojik	Gelişimi	ve	Dönüşümü

Bir endüstri ve sanat dalı olarak sinemanın 19. yüzyılın sonundan günümüze değin 
yaşadığı gelişim ve dönüşüm, tek bir bakış açısıyla irdelenemeyecek kadar zengin 
bir süreci temsil etmektedir. Bu açıdan sinemanın, kendisinden sonra gelen görsel 
teknolojiler ya da yaratıcı endüstriler için de bir referans haline geldiği söylenebilir.

Farklı kültürlerde yer alan gölge oyunu denemeleri ile birlikte optik alanında yapı-
lan çalışmalar da ilkel sinema denemeleri olarak yorumlanabilir. Büyülü Fener ve 
benzeri optik şovlar, 1826’de Niepce’nin fotoğrafı icadıyla birlikte büyük bir ivme 
yakalamıştır. 1890’lı yıllarda Edison’un kinetoskop, Skladanowsky Kardeşler’in bi-
oskop gibi icatları ile ilk gösterimler yapılsa da, sinemanın keşfi payesi Auguste ve 
Louis Lumiere’nin 28 Aralık 1895 tarihinde Paris’te gerçekleştirdikleri gösterime 
verilmektedir (Bordwell ve Thompson, 2003).

Gunning (2006), sinemanın tiyatro ve edebiyatın etkisinden çıkarak izleyiciyi şa-
şırtmasını bir atraksiyona dönüşmesi üzerinden ele almaktadır. İzleyici hem izlediği 
şeyi kontrol etme hem de onun tarafından şaşırtılarak kontrolü kaybetme eğilimine 
girmektedir. Biçem açısından yaşanan değişimler, teknolojinin imkanlarıyla el ele 
ilerler. 1920’li yıllarda sinema salonlarında sadece anlatıcı ya da canlı müzik eşli-
ğinde sunulan ses, görüntüyle senkron hale gelir. Sonraki yıllarda elektrik alanındaki 
gelişimler doğrultusunda ses, anaakım sinemada önemli bir anlatım aracına dönüş-
müştür (Dibbets, 1996).

Technicolor firmasının çalışmaları ile animasyon alanında başarıyla uygulanan renk-
lendirme çalışmaları ilk zamanlarda canlı kurmaca (live action) filmlerde beklenen 
sonucu vermese de; özellikle 1939 tarihli Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz) filmiyle 
birlikte önemli bir anlatım aracı haline gelmiştir. Filmde iki ayrı dünyanın siyah-be-
yaz ve renkli sunulması, sonraki yıllarda rengin izleyici üzerindeki psikolojik etkisi 
üzerine yapılan çalışmalara ön ayak olmuştur. Televizyonun yaygınlaşması ile iz-
leyiciyi sinema salonunda daha büyük bir deneyimin parçası yapma düşüncesi ile 
geniş perde teknolojileri (Cinemascope, Cinerama, VistaVision vb.) yaygınlaşmış, 
üç boyutlu film teknolojisi ile sinemanın atraksiyon yönü yeniden ön plana çıkarıl-
mıştır. İzleyiciyi perdeye yansıyan görüntüye dahil etme (immersion) ve özdeşleş-
tirme düşüncesi ile var olan fiziksel dünyanın yerine yeni bir şey koyma duygusu 
yüceltilmiştir (Kırel, 2012).

Sinemanın şehir merkezlerinden taşraya olan dağılımı ile birlikte yeni izleme pratik-
leri (arabalı sinemalar, açıkhava sinemaları, multipleksler) doğmuştur. Yeni izleme 
deneyimleri; kapalı sinema salonlarından yeni alanlara geçişi simgelerken, sinema 
deneyiminin evlere ve özel alanlara taşınmasına da neden olmuştur. Sinema salonları 
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konfor ve teknoloji alanında izleyiciyi cezbetmeye çalışırken ev içinde ve dışında 
içerik tüketme deneyimi her geçen gün baskın hale gelmektedir. 

Bu değişimle birlikte sinema alanında henüz geniş anlamda yaygınlık kazanmasa 
da, yeni denemelerin gerçekleştiği söylenebilir. Bu yeniliklerin ilki etkileşimsellik-
tir (interactivity). Etkileşimsellik; sinema kapsamında izleyicinin bir filmin anlatısı 
üzerindeki kontrolünü ve içeriğin bitmemiş bir ürün olarak kabulünü temsil etmek-
tedir. İzleyici kendisi için hazırlanmış bir metin kapsamında istediği yolda ilerler, 
tercihleri ile kendine özgü bir anlatı oluşturur (Lister, Dovey, Giddens, Grant ve 
Kelly, 2009).

İkinci yenilik ise sanal gerçekliktir (virtual reality ya da kısaca VR). Anaakım sine-
mada henüz uygulanabilir bir konsept olmasa da; kısa süreli içeriklerin tüketilmesini 
sağlayan ve izleyiciyi aracı bir cihaz ile filmin dünyasının görsel-işitsel evrenine da-
hil eden sanal gerçeklik, genellikle etkileşime imkan vermemektedir. Bununla birlik-
te gerçekliği inşa etme gücüyle katılımcı pozisyonundaki izleyicinin empati kurma 
ve anlatıya dahil olma potansiyeline katkıda bulunur (Sarı, 2017).

Bu kapsamda, sinemanın teknolojik gelişimi ve dönüşümünü daha iyi anlamak için 
genel olarak sinemanın biçemsel unsurlarından, görsel ve anlatı yapılarından bahset-
mek dijital oyunlarla aralarında bir takım ortaklıklar kurmak ve etkileşimi daha iyi 
anlamak bakımından faydalı olacaktır.

12.3.	Sinemada	Biçemsel	Unsurlar,	Görsel	ve	Anlatısal	Yapı

“Üslup” olarak da ifade edilebilecek biçem kelimesi; sinema alanında bir filmin or-
taya çıkarılmasında kullanılan teknikler bütünü olarak tanımlanabilir. Filmin hedef-
lenen etkiye ulaşmasında biçemsel unsurların rolü önem kazanmaktadır. Film biçe-
minin etkisinden söz edildiğinde beş ana unsur karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1):

Anlatı yapısıSesKurguMizansenSinematografi

Şekil	1. Film	Biçemini	Oluşturan	Unsurlar	(Bordwell	ve	Thompson,	2008)

12.3.1.	Sinematografi

Sinematografi genel olarak çekimi sağlayacak olan unsurları (film, ışıklandırma, 
lensler), çekim kadrajlarını, çekimlerin uzunluğunu ve hızını ve özel efektlerle yapı-
lan müdahaleleri kapsamaktadır. Çekimler çoğunlukla filmlerin hammaddesi olarak 
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görebileceğimiz insan hareketleri üzerinden kurulur (Giannetti, 2014). Çekim türleri 
kadar açıları da anlatıma katkıda bulunur. Açılar, kadraja alınan kişi ya da nesne üze-
rinden bir söylem geliştirebilir. Dijital sinematografi, çekilen görüntünün üzerinde 
hızlı şekilde düzenleme yapılmasını sağlar veya gerçek hayatta kaydedilemeyecek 
görüntüler elde edilebilir.

12.3.2.	Mizansen

Mizansenin temel sorusu kadrajda yer alan ögelerin hangi fonksiyonları üstlendiği 
ve anlatıya nasıl bir katkı sağladığıdır. Mizansenin izini dört başlıkta sürmek müm-
kündür: sahne ve dekor, kostüm ve makyaj, ışıklandırma ve oyunculuk (Bordwell ve 
Thompson, 2008; Gibbs, 2002). Sahne ve dekor gerçek mekanları içerebileceği gibi 
sonradan da hazırlanabilir ve özellikle insan hareketlerinin geçtiği zamanı ve mekanı 
temsil eder. Yönetmenin kontrolü sağladığı bir nevi “oyun alanı”dır. Dekorda yer 
alan araçlar da (props) anlatıma katkıda bulunabilir.

Kostüm ve makyaj, karakterlerin motivasyonlarını ve davranışlarını temsil etme 
konusunda önem kazanmaktadır. Işıklandırma; sahnenin belirli bir bölümünü ön 
plana çıkarmaya, karakterlerin duygu durumlarını yansıtmaya ve zıtlıkların altı-
nı çizmeye yaramaktadır (Bordwell ve Thompson, 2008). Oyuncunun hareketi, 
mizansenin en önemli unsurlarındandır. Bir oyuncunun performansı, görsel öge-
lerden (görünüş, jestler, yüz ifadeleri) ve/veya sesten (diyalog, monolog, efekt-
ler) oluşur.

12.3.3.	Kurgu

Film yapımcılığının temel yaratıcı gücü olan kurgu, bir hikayeyi benzersiz bir şekil-
de anlatmak için bir filmin temel bileşenlerini (görsel, ses ve özel efektler) seçme, 
düzenleme ve birleştirme sürecidir. Bir kurgucu çekimler arasındaki zamansal ve 
mekansal ilişkinin yanı sıra filmin ritmini de belirler.

Filmleri oluşturan en küçük birimler çekim ya da plandır. Çekimler sahneleri, sahne-
ler ise sekansları meydana getirir ve bu dizilim bir anlam çerçevesinde gerçekleşti-
rilir. Kurguyu belirleyen ögeler; devinim ve çekim sayısı, geçiş, kesme, zincirleme, 
kararma-açılma, silinme gibi unsurlardır (Asiltürk, 2008). Sahneler arası geçişler, 
belirli anlamları temsil edecek şekilde sunulurlar. Örneğin; kesme genellikle devam-
lılık arz eden durumlarda kullanılırken kararma-açılma zaman değişimini belirten 
bir geçiştir. Geriye dönüş (flashback) ya da ileri atlayış (flashforward) kullanımı, 
zaman içerisinde hareketliliği sağlar (Monaco, 2001).
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12.3.4.	Ses

Ses bazı durumlarda herhangi bir görüntü olmasa bile izleyiciye filmin dünyasıyla 
ilgili bilgi verir. Ortam sesleri ve diyaloglar kendi başlarına birer hikaye anlatıcısı 
olarak kullanılabilir. Elbette sinema en başta görsel bir sanat olduğu için bu durum 
çok tercih edilmese de, özellikle biçimci sinema denemelerinde ses-sessizlik zıtlığı 
anlam kazanmaktadır. Bazı filmlerde anlatıcı kullanılmakta ve ilk dönemlerdeki ara 
yazılarda olduğu gibi izleyici hikayenin akışı içerisinde yönlendirilmektedir. Diyalo-
gun yanı sıra monologlar da kullanılmakta ve dördüncü duvarın yıkılmasıyla karak-
terlerin izleyiciye doğrudan hitap etmesi sağlanmaktadır.

12.3.5.	Anlatı	Yapıları

Anlatı; tiyatrodan romana, sinemadan bilgisayar oyunlarına, var olan bir olaylar di-
zisini aktarma biçimi olarak tanımlanabilir. Sinema anlatılarında ise edebiyatın aksi-
ne yazılı bir metnin görsel-işitsel bir dünyaya uyarlanması söz konusudur. Brannigan 
(1992), film anlatısının basit ve verimli bir tanımını önermiştir: “Anlatı, mekansal 
ve zamansal verileri bir başlangıcı, ortası ve sonu olan bir neden-sonuç zincirinde 
düzenlemenin bir yoludur.” Yaren (2013), her anlatıda yer alan birtakım kavramlar 
olduğundan söz eder. Bunlar; zaman, uzam, karakterler, eylemler, olaylar, çatışma, 
neden sonuç ilişkisi, anlatıcının ve seyircinin konumudur. Yapısalcı kuram içerisin-
den gelen Chatman (2008); anlatı metnini öykü ve söylem başlıkları üzerinden de-
ğerlendirirken öyküyü olaylar ve varlıklar olarak ikili bir yapı olarak tanımlar. Bu 
şema; bir bakıma anlatının belirli eylemlere bölündüğünü ve bu eylemlerin, zaman 
ve uzam içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Söylem ise anlatının na-
sıl aktarıldığı konusuna eğilir; ifadenin biçimi ve özü ön plana çıkar.

Anlatılarda olayların birbirleriyle olan ilişkilerinin temelinde “mücadele” (struggle) 
kavramı vardır ve bu kavram, dramatik yapının hammaddesi olarak kabul edilebilir. 
Todorov’un çalışmalarına bakıldığında anlatının en temel biçiminde, beş aşamada 
bir durumun nedensel dönüşümü yansıtılır: (1) başlangıçta bir denge durumu vardır; 
(2) bazı eylemlerle denge bozulur; (3) dengedeki bozulmanın kabul edilir; (4) bo-
zulmayı onarma girişimi olur; (5) orijinal denge yeniden sağlanır (Todorov, 1971). 

Anlatı teorisyenleri, anlatının temel özelliklerini oluşturan eyleyenleri ve işlevleri 
de belirli ve tekrar eden kalıplar içerisinde ele almışlardır. Örneğin; Rus düşünür 
Vladimir Propp, yüz Rus halk masalından ortak değişmez unsurları olarak kabul 
ettiği şeyleri yedi karakter ve otuz bir anlatı işlevine indirgemiştir (Propp, 2008). 
Benzer biçimde “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” isimli eserinde Joseph Campbell 
(2010); ayrılma ve yola çıkma (maceraya çağrı), erginlenmenin sınavları ve zaferleri 
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(sınavlar yolu), başarıya ulaşma ve dönüş (nihai ödül) adını verdiği üçlü bir izlekten 
söz etmektedir.

Film biçemi ile ilgili ögeler; diğer görsel-işitsel sanatlarda da izleri sürülebilen, tek-
rar eden ve güçlü temellere dayalı unsurlardır. Bu nedenle oyun endüstrisi içeri-
sinden çıkan ürünlere bakıldığında da birtakım ortaklıkların kurulması kaçınılmaz 
olmaktadır. Sözü geçen ilişkinin anlaşılması için ilk aşamada video oyunlarının geli-
şimine ve kuramsal yaklaşımlara odaklanmak yerinde olacaktır.

12.4.	Video	Oyunlarının	Gelişimi	ve	Özellikleri

Video oyunları hayatımıza görece yeni girmiş olmakla beraber, tarihi bu bölümün 
kapsamını aşacak kadar eski ve detaylıdır. Yine de kısaca değinmek ve video oyunla-
rının hem görsel hem de anlatısal olarak nasıl geliştiğine bakmak, çalışma açısından 
faydalı olacaktır.

Video oyunları tarihi; genel olarak Willy Higinbotham’ın 1958 yılında geliştirdiği 
ve bir osiloskop aracılığı ile oynanan, “Tennis for Two” ile başlatılmaktadır (Stalker, 
2005: 25). Oyunda laboratuvardaki küçük bir analog bilgisayar aracılığıyla, kullanı-
cıların etkileşime geçebileceği hareketli bir topun yörüngesi çizilmekte ve osiloskop-
ta sergilenmektedir (The Dot Eaters, 2021). “Tennis for Two”nun yanı sıra 1962’de 
PDP-1 süper bilgisayarı hackleyen Steve Russell’ın geliştirdiği “Spacewar!” da vi-
deo oyunlarının öncülerinden kabul edilmektedir (Therrien, 2012: 19). 

Mihenk taşı denilebilecek oyun ise 1972 yılında piyasaya sürülen Pong olmuştur. 
Atari Inc. tarafından geliştirilen ve çok basit bir oynanışa sahip olan oyun ping 
pong’u temel almaktadır. Alan Alcorn tarafından tasarlanan oyun, geliştirmeler sa-
yesinde en başta tasarlanandan çok daha farklı bir şekilde sonuçlanmıştır. Oyunda 
gerilimin önemini fark eden Alcorn;  Pong’un tasarımına aynı gerçek müsabakalarda 
olduğu gibi gerilimi yerleştirmiş, böylece oyundan alınan hazzı artırmıştır. Pong hız-
la popülerlik kazanarak ticari başarı sağlayan ilk video oyunu olmuş; video oyunu 
endüstrisinin geleceğini şekillendirmiştir.

Görüldüğü üzere ilk video oyunları, herhangi bir anlatıya ya da artık alışılagelen 
gelişmiş grafiklere sahip olmayan, tamamen oyun oynama deneyimi üzerine kurulu 
oyunlardan oluşmaktadır. Gerek yaratılan karakterlerin gerekse teknolojideki geliş-
melerin katkısıyla; grafiklerdeki gözle görülür ilerlemelerle oyun dünyasını şekil-
lendiren bir dönem olan 80’li yıllar bu durumu kısmen değiştirdiyse de, halen oyun 
oynama deneyimi (yani çalışmanın daha sonraki bölümlerinde değinilecek olan lu-
dik boyut) ön planda olmuştur.
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1980 yılında Namco tarafından geliştirilen Pac-Man ile beraber video oyunlarında 
karakter yaratma süreci başlamış; o zamana kadar oyun dünyasını işgal eden araba-
lar, uzay gemileri, karakteristik hiçbir özellik taşımayan insan figürleri yerini basit 
de olsa oyunun dünyası içinde yaşayan varlıklara bırakmıştır. Yine 1985’te geliştiri-
len Super Mario Bros., oyun dünyasına öncülük etmiş ve en ilham verici oyunlardan 
biri olmayı başarmıştır. Artık oyunlardaki karakterler yavaş yavaş ayırt edici özellik-
ler, belli kişilikler kazanmaya başlamıştır. 

Video oyunlarının grafik anlamında çağ atladığı dönem ise 90’lar olmuştur. Bil-
gisayarların gücünün artması üç boyutlu oyunların geliştirilmesine olanak vermiş, 
oyunlardaki gerçekçilik hızla artmaya başlamıştır. 1990’lı yıllar oyunların gerçeğe 
yaklaşarak sinemanın tekniklerini benimsemeye başladığı bir dönem olmanın yanın-
da; Super Mario (1993), Street Fighter (1994) ve Mortal Kombat (1995) gibi video 
oyunlarının beyazperdeye taşınması geleneğine de ön ayak olmuştur. İnteraktif film 
türlerinin de ortaya çıkmasıyla, hem konu hem de sinematografi bağlamında daha 
yoğun bir etkileşim göze çarpmaktadır. 

Özellikle FPS1 türü; grafiklerindeki inceliği, sürükleyici yapısı ve oyuncuyu oyun 
içinde hissettiren etkisi ile 2000’li yıllarda daha da yaygınlaşmıştır. Şiddeti normal-
leştirme, fantezinin gerçekten ayırt edilememesine neden olma gibi pek çok eleştiri 
almış ve kimi eleştirmenler FPS’leri “cinayet simülatörü” olarak adlandırmıştır  (Re-
hak, 2007: 193).

Video oyunları; günümüzde, bağımsız geliştiricilerin de artmasıyla beraber belli 
türlere hapsedilemeyecek denli çeşitlenmiş, sanat olup olmadığı tartışmaya açılmış, 
özellikle yerleştirme sanatını icra edenler, yerleştirmelerinde video oyunlarından 
faydalanmaya başlamıştır. Oyunlar yalnızca içerdikleri gerçekçilik açısından değil, 
ayrıntılı bir şekilde değinilecek olan pek çok teknik ve bunun yanında anlatısal yapı-
larıyla da sinemaya yaklaşmış, öte yandan sinema da video oyunlarına has teknikleri 
benimsemiştir. 

Bu noktada video oyunlarının belirleyici özelliklerinden bahsetmek faydalı olacak-
tır. Bu kapsamda, Buckland (2021), video oyunu mantığının kuralları başlığı altında 
on altı madde belirlemektedir. Çalışma açısından bunlardan önem taşıyan maddeler 
şunlardır:

1)  Oyun için eğitim bölümü,
2)  Eylemlerin seri halinde tekrarlanması(kurallara hakim olabilmek ve puan 

toplayabilmek için),

1 First Person Shooter: Birinci kişi görüş açısından oynanan aksiyona dayalı oyunlara verilen isim.
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3)  Birden fazla macera seviyesi,
4)  Tempo,
5)  Etkileşim,
6)  Rol yapma oyunlarında avatarların seçebilmesi ya da özelleştirilebilmesi,
7)  Avatarın bir dizi yeteneğe sahip olması.

12.4.1.	Dijital	Oyunlara	Kuramsal	Yaklaşımlar

Oyun çalışmaları, görece yeni bir alandır ve ancak son zamanlarda akademisyenlerin 
dikkatini yoğun bir şekilde çekmeye başlamıştır. Mayra’ya göre (2008: 6); “oyun ça-
lışmaları, nesnesi olarak oyunu ve bağlantılı fenomenleri konu alan disiplinlerarası 
bir çalışma ve öğrenme alanıdır.” Oyun çalışmaları çok kapsamlı bir alan olmakla 
beraber, oyunun işleyişine ve anlatı yapısına ilişkin iki görüş olan ludoloji ve nar-
ratoloji kavramlarına kısaca değinilmesi genel bir bakış açısı oluşturmak açısından 
önem arz etmektedir.

12.4.1.1.	Narratoloji

Daha önce bahsedildiği üzere ilk oyunların ya anlatısı yoktur ya da yalnızca oyun 
için gerekli hikayeyi sağlayacak kadar anlatı barındırmaktadır. Ancak oyunlar git-
gide daha fazla anlatı ağırlıklı olmaya başladıkları için yeni bir hikaye anlatıcısı 
olarak görülmeleri de uzun sürmemiştir. Aslında narratoloji, video oyunlarından çok 
daha eskilere uzanan bir teoridir. Anlatıyı bir tür olarak çalışan narratoloji ya da bir 
diğer adıyla anlatı kuramının amacı; anlatının çeşitlerini, sabitlerini, kombinasyon-
larını belirlemek ve anlatının bu karakteristiklerinin kuramsal modellerle nasıl bir 
ilişki içinde olduğunu açığa çıkarmaktır. Saussure gibi dilbilimcilerin de görüşlerin-
den etkilenen narratoloji, cümlelerin nasıl anlatıya dönüştüğünü inceler (Fludernik, 
2009: 8). Oyunlar söz konusu olduğunda narratolojist terimi, daha farklı bir çerçeve 
kazanmaktadır. Mateas (2002: 32), bu ayrımı vurgulamak için narratolojist yerine 
narrativist terimini kullanmaktadır:

“Narrativist genellikle yazın kuramından gelir; hipermetni modelsel interaktif biçim 
olarak alır, anlatıyı ve yazın teorisini ise bir interaktif medya kuramı inşa etmek için 
temel olarak kullanırlar.”

Narratolojistler, oyunu anlatı çerçevesinde değerlendirmektedirler. Onlara göre si-
mülasyonun dinamik kısmı oyuncuların anlatı ile etkileşime girip onu manipüle 
etmesiyle ortaya çıkmakta ve böylece oyuncular kendi anlatılarını inşa etmektedir 
(McManus ve Feinstein, 2006:365).
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12.4.1.2.	Ludoloji

Ludoloji kelimesi Latince oyun anlamına gelen ludus ve Yunanca sebep, fikir gibi 
anlamlara gelen ve daha sonra bilgi anlamında kullanılmaya başlayan logos kelime-
lerinin birleşiminden oluşmaktadır. 

Terim, Gonzalo Frasca tarafından 1999 yılında yazdığı Ludology Meets Narrato-
logy: Similitude and Differences Between (Video) Games and Narrative (Ludoloji 
Narratoloji ile Buluşuyor: Video Oyunları ve Anlatı Arasındaki Farklar ve Benzer-
likler) başlıklı makalesi ile popülerleşmiştir:

“Oyun ve oynama eylemlerini çalışan, henüz var olmayan bir disiplini tanımla-
mak için ludoloji terimini öneriyoruz… Aynı narratoloji gibi, ludoloji de eyle-
mi destekleyen ortamdan bağımsız olmalı”  (Frasca, 1999).

Frasca’ya göre (2003: 223); temsil o kadar içimize işlemiş bir kavramdır ki, özellikle 
anlatı söz konusu olduğunda temsilsiz düşünülemez. Ancak oyunlar sadece temsil 
değil aynı zamanda simülasyon yoluyla işlemektedir. Simüle etmeyi; bir sistemin 
başka bir sistem aracılığı ile modelini çıkartmak ve bunu yaparken kimi temel dav-
ranışları muhafaza etmek olarak tanımlayan Frasca simülasyonun yalnızca görsel 
işitsel yapıyı taklit etmekten oluşmadığını, joystick hareketleri gibi pek çok girdinin 
de işe dahil olduğunu vurgulayarak geleneksel medyanın simülasyona dayalı değil, 
temsile dayalı olduğunun altını çizmektedir.

Dünyayı anlatılara dayalı olarak görmeye ve açıklamaya olan yatkınlığımız, Fras-
ca’ya göre (2003: 223-224) video oyunlarının bu kendine has yapısını görmeyi zor-
laştırmaktadır. Ayrıca hali hazırda hem halkın hem de medya endüstrisinin anlatı 
üretmeye ve tüketmeye olan alışkanlığı, sıfırdan yeni bir yaklaşımın oluşturulmasına 
bir bariyer teşkil etmektedir. Video oyunları, simülasyona dayalı ilk karmaşık kitle 
medyasını temsil ettiklerinden büyük bir değişimin de işaretçisidir.

Ludolojistler ve narratolojistler arasında bir çatışma varmış gibi görünse de, aslında 
birbirlerini tamamlayan iki görüşten söz edilebilir. Var olan sözde karşıtlık üzerine 
yazılan hatırı sayılır sayıda makale de herhangi bir sonuca varabilmiş değildir. İki 
görüşün ağırlık verdiği noktalar farklıdır. 

Anlatının ve temsilin merkezde olduğu sinema henüz oyunların simülasyon yetisine 
ulaşabilmiş değildir ancak etkileşim adına, bu çalışmada da incelenecek olan atılıma 
başlanmıştır. Görsel ve mantıksal olarak oyunları taklit eden sinema, belki de ileride 
izleyici girdilerine izin vererek bambaşka deneyimler yaşatacaktır. Oyunlar ise, an-
latıyı gittikçe daha ciddiye almakta ve kimi zaman anlatı uğruna oynanışı bir kenara 
bırakmaktadır.
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O halde dijital oyunlarda anlatı konusunu biraz daha irdelemek konumuzun daha iyi 
anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

12.4.2.	Dijital	Oyunlarda	Anlatı

1990’lı yıllarda birçok sektörde yaşanan dijitalleşme ve yöndeşme ile birlikte mec-
ralar arasındaki alışveriş önemli bir ekonomik değer yaratmıştır. Bu bağlamda di-
jital oyunların anlatı ile olan ilişkisi önem kazanmaya başlamıştır. Oyunların diğer 
anlatılardan etkilenmesi gibi oyunların da başta sinema olmak üzere birçok kültürel 
mecralardaki anlatıları yönlendirmesi söz konusu olmaktadır.

Oyun içerisinde anlatının önceliği farklı görüşlere kapı aralamaktadır. Örneğin; 
Costikyan’a göre (2004); “anlatı tasarımı oyuncunun dikkatinin odağı değil, oyun-
cuları oyuna çeken bir duygusal kancadır. Bir cazibe rolünü yerine getiren hikaye, 
rekabetin adrenaliniyle yer değiştiren oyuncunun zihninden kaybolur.” Murray ise 
(2004: 1) oyun ve hikayenin aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğini belirtse de 
hikayeye öncelik tanır: “Hikaye anlatımı temel bir insan faaliyetidir, sözlü for-
mülden dijital multimedyaya kadar her ifade aracına dahil ettiğimiz bir şeydir.” 
Şüphesiz ki hikayeleştirme; oyun deneyiminin aktarılması hususunda önemli bir 
faktördür. Fakat tüm oyunları hikayeler üzerinden anlatmak mümkün olmayabilir. 
Dijital oyunlardaki anlatıların, oyuncuların diğer kültürel mecralar ile kurduğu ha-
zır anlatısal ilişkilerden beslenmeye ve hareketi bir anlam doğrultusunda sağlama-
ya çalıştığı söylenebilir. Oyunlar sadece metinlere bağlı değildir; tasarım ve mekan 
yaratımı da önemli unsurlardır. Bogost (2017) çevresel hikaye anlatımı (environ-
mental storytelling) adını verdiği kavram ile oyuncunun, önceden sabitlenmiş bir 
anlatıya hapsedilmesi yerine oyun içerisinde yer alan çevresel faktörler aracılığıy-
la onu dönüştürmesini ve keşfe çıkmasını desteklemektedir. Sonuç olarak; ister 
tasarımcı tarafından dayatılsın, ister oyuncu tarafından keşfedilsin, her oyun bir 
anlatı potansiyeli taşımaktadır.

12.4.2.1.	Dijital	Oyunlarda	Anlatının	Nedenleri	ve	Ögeleri

Anlatının oyuna olan en büyük etkisi; oyunun ögelerini bir çerçeve içerisinde derli 
toplu olarak bir araya getirmesidir. Bununla birlikte oyuncuyu deneyimin içerisine 
çeker ve ilerleme arzusunu teşvik eder. Bahsi geçen hedeflere ulaşılması ise oyun-an-
latı ilişkisinde bir nedenselleştirme ile kurulması mümkündür. Dansky (2007) ve 
Bateman (2007)’ın çalışmaları doğrultusunda anlatıya kapı aralayan nedenler dört 
başlıkta ele alınabilir (Şekil 2):
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Anlatısal Ödül (Narrative Reward) 
Oyuncu anlatı içerisinde belirli görevleri 

yerine getirdiğinde ödüllendirilir.

Ekmek kırıntısı ve Hunileşme  
(Breadcrumbing and Funneling) 

Ekmek kırıntısı; oyuncuların, oyunun 
omurgasında kalmalarını sağlar. Hunileşme 

ise, oyuncuyu oyunu kaybederse veya 
bir süredir oyunu oynamazsa, oyunun 

omurgasına geri götürmek için yapılan tüm 
önlemler olarak tanımlanabilir.

Dalım (Immersion) 
Dalım kavramı; bir girdiye bağlı olarak 

insan beyni tarafından yaratılan durum ve 
yanılsama şeklinde özetlenebilir. Dijital 
oyunlarda oyuncu, anlatının içine itilir ve 
oyun dünyası izleyicinin zihinsel yaratımı 

gibi sunulur.

Gerekçelendirme ve Kimliklendirme  
(Justification and Identification) 

Anlatılar, bir oyunun belirli bir akış 
doğrultusunda tasarlanması için 

gerekçe yaratırlar. Oyuncunun oyundaki 
merkezi karakter ile özdeşleşmesi ise 

kimliklendirme olarak tanımlanır.

Şekil	2.	Dijital	Oyunlarda	Anlatının	Nedenleri	(Dansky,	2007;	Bateman,	2007).

Anlatıların tercih nedenlerine bakıldığında; özellikle oyuncunun kontrol edilmesi ve 
belirli bir izleği takip etmesi için yönlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu yönlen-
dirmenin takip edilmesiyle oyuncu ödüllendirilir ve özdeşleşme yoluyla bir dalım 
yanılsaması yaşatılır. Sinemadaki özdeşleşmeye benzer şekilde oyunda da oyuncu-
nun gönüllü bir köleliği tercih etmesi söz konusudur.

Dijital oyunlarda anlatının ögeleri basitçe üç başlığa indirgenebilir: hikaye, metin 
ve görseller. Hikaye ve metin ilk bakışta aynı şey olarak algılansa da hikaye, daha 
önce de söz edildiği gibi görsel-işitsel unsurları da kapsar. Metin ise oyun içerisinde 
yer alan yazılı yönlendirmeleri ve diyalogları içerir. Bu basit sınırlandırmaya karşın 
günümüzde dijital oyunlarda anlatıyı meydana getiren birçok öge vardır.

“Dijital oyunlarda anlatı yapısı” iki başlıkta ele alınmaktadır (Şekil 3):

Gömülü (Embedded) Anlatı 
Öğeleri önceden oluşturulmuş  

anlatı bileşenleridir.

Gelişen (Emergent) Anlatı 
Öğeler, oyuncu oyunla 

etkileşime girerken anında 
oluşturulur.

Şekil	3.	Dijital	Oyunlarda	Anlatı	Yapıları	(Salen	ve	Zimmerman,	2004;	Jenkins,	2004).
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Gömülü anlatılarda oyun alanı, oyuncu anlatıyı deşifre ettikçe keşfedilen bir yapıda-
dır. Gelişen anlatılarda ise oyun alanları, anlatı potansiyeli açısından zengin olacak 
şekilde tasarlanır ve oyuncuların hikaye oluşturma etkinliklerine olanak tanır.

Dijital oyunların “anlatılarını şekillendiren üç karakteristikten” söz edilebilir (Şekil 4):

Hedefler

Belirsizlik Çatışma

Şekil	4. Dijital	Oyunların	Anlatı	Karakteristikleri	(Salen	ve	Zimmerman,	2004).

Hedefler; oyuncu planlamasını ve kararlarını anlatısal olarak okunaklı hale getirerek 
oyununun yapılandırılmasına yardımcı olur.

Çatışma; oyuncular veya oyuncular ile oyun sistemi arasındaki mücadeledir. Dra-
matik etki için anlatı çatışmalarına bağlanabilir.

Belirsizlik; oyunun sonunda anlatı gerilimini körükleyebilecek dramatik bilinmez-
likle bağlantılıdır. Oyuncu oyunu kazanabilir ve kaybedilir, zaman ilerledikçe ve 
oyunun sonuna yaklaşıldıkça bu gerilim yükselir.

Dijital oyunlarda anlatı ögelerinin bir diğer alt başlığı ise “oyun içi unsurlardır”. Ka-
rakterler ve diyaloglar, mekan, anlatısal tanımlayıcılar, ara sahneler ve metne dayalı 
olaylar oyun içi unsurları meydana getirmektedirler (Farca, 2011; Jenkins, 2004; 
Boon, 2007; Ip, 2010; Jorgensen, 2012).

Karakterler ve Diyalog: Hikayeyi aktarmanın en önemli yöntemlerinden biri oyun-
daki karakterlerdir. Ana karakter bir bakıma hikayenin anlatıcısı ve oyuncunun öz-
deşleşebileceği bir kişiliktir. Bununla birlikte oyun anlatısının gizemlerini çözen, 
mekanı keşfetmek için yönlendirilebilen bir araç olarak da kullanılabilir. Ana ka-
rakterin yolculuğunda ona eşlik eden yardımcı karakterler, kilit noktalarda karşısına 
çıkan düşman karakterler ve diyalog-hareket açısından anlatıya katkıda bulunan yan 
karakterlerden de söz edilebilir. Fakat ana ayrım oyuncu-karakter (PC) ile oyun-
cu olmayan karakterler (NPC) biçiminde yapılabilir. Karakterlerin diyalogları ara 
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sahneler aracılığıyla gösterilebilir veya oyuncu-karakter (PC) ile oyuncu olmayan 
karakterler (NPC) arasında ve/veya yalnızca NPC’ler arasında doğrudan oyun içinde 
simüle edilebilir.

Mekan: Anlatı mekanının tasarlanması, çoğunlukla gerçek dünyanın taklit edilmesi 
veya daha önce hiç düşünülmemiş hayal mekanlarının yaratılması doğrultusunda 
gelişebilmektedir. Oyun mekanı birtakım sabit imajları ve oyun için malzemeleri de 
içermektedir. Tablolar, çizimler gibi statik imajlar birtakım kamera hareketleri ile 
yakından görülebilir ve oyun anlatısında kendine has bir değer edinebilir. Oyun içi 
malzemeler ise; oyun dünyasında anlatıyı ilerletmeye hizmet eden nesnelerdir.

Anlatısal tanımlayıcılar: Oyunun temsil sistemine katılan herhangi bir bileşendir. 
Yönlendirici metinler, oyun içi sinematikler-ara sahneler, arayüz öğeleri, oyun nes-
neleri ve diğer görsel ve işitsel ögelerin tümü anlatısal tanımlayıcılarıdır. Mekan 
kavramında bahsedilen kurgusal dünya içerisinde bireysel anlar ve hareketler, anla-
tının devamını sağlar ya da yeni olanaklara kapı aralar. Bu açıdan geliştirilebilecek 
zengin bir potansiyeli temsil ederler.

Ara sahneler: Anlatısal tanımlayıcılar içerisinde incelenebilecekleri gibi ara sahne-
ler (cutscenes), kendi başına temel bir anlatı unsuruna dönüşmüştür. Ara sahneler; 
oyuncunun arkasına yaslanıp izlediği oyun bölümleri arasındaki etkileşimli olmayan 
filmleri/sinematikleri temsil eder. Hikayeyi ilerletmek için önemli olaylar tasvir edi-
lir ama oyuncunun kontrolü ortadan kalkar. Bazı durumlarda oyundaki zor görev-
leri veya engelleri tamamladıktan sonra oyuncuya ödül olarak sunulur. Bu nedenle, 
oyuncuların dinlenebilecekleri bir izleme deneyimi de oluşturabilirler.

Metne dayalı olaylar: Hikaye ve oynanışı birleştirme yollarından biri, metne dayalı 
olaylardır. Metne dayalı bir olayın en önemli özelliği; oynanışı ve dolayısıyla ak-
siyonu kesmemesidir. Ayrıca oyun sırasında belirli bir noktada, oyuncu hareketine 
göre tetiklenecek olan olayların temeli olarak kullanılabilirler. Oyuncular en azından 
bir dereceye kadar aksiyonun kontrolünü ellerinde tutarlar.

12.4.2.2.	Dijital	Oyunlarda	Anlatının	İlerleyişi	ve	Akışı

Dijital oyunlar, oyuncuyu birtakım aktivitelere zorlayarak ilerlemeye imkan sağla-
maktadır. Bu durumun rahatsız edici olmaması için ya etkili ara sahnelere ya da 
oyunun adeta dikişsiz bir biçimde akmasını sağlayan bir yapıya ihtiyaç vardır.

Oyun ilerleme yapıları basitçe üç başlıkta incelenebilir (Farca, 2011; Boon, 2007);

Çizgisel (linear) veya devamlılığa (continuous) dayalı ilerleyiş yapısı: Şekil 5’te 
görüldüğü üzere; çizgisel ilerleyiş yapısında oyun çeşitli bölümlere ayrılır ve her 
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bölümde oyuncunun aşması gereken bir engel ya da bulmaca (dikey çizgiler) var-
dır. Oyuncu bu engeli aştığı sürece oyuna devam edebilir (yatay oklar) ya da kal-
dığı noktayı (checkpoint) kaydedebilir. Devamlılığa dayalı ilerleyiş yapısında ise 
bölümler arasında ayrım veya kesme yoktur. Oyun birkaç seviyeye bölünmediği, 
tutarlı ve sürekli bir bütün oluşturduğu için çizgisel ilerlemeye göre dikkate değer 
bir fark vardır.

Çizgisel ilerleyiş yapısı dikey 
çizgilerle bölünmüş engellerden 
oluşur ve oklar oyuncuyu bir 
sonraki aşamaya taşır. Devamlı-
lığa dayalı yapıda ise tüm engel/
bulmacalar tek bir ana anlatının 
parçalarıdır.

Şekil	5. Çizgisel	(linear)	veya	devamlılığa	(continuous)	dayalı	ilerleyiş	yapıları	 
(Farca,	2011;	Boon,	2007).

Küme (domain) ilerleyiş yapısı: Küme yapısı; devamlılığa dayalı yapı ile açık dünya 
(open world) oyunları arasındaki geçişi temsil eder. Ana küme (hub) oyunun mer-
kezini temsil eder ve oyuncu burada özgürce dolaşabilir. Bununla birlikte oyunun 
ilerlemesi için oyuncunun ana kümenin dışındaki alanlara geçiş yapması gerekir. 
Bu görevleri bitirdikçe ana kümeye geri dönüş yapabilir ya da yeni bir ana kümeye 
geçebilir (Şekil 6).

Şekil	6.	Küme	(domain)	ilerleyiş	
yapısı	(Farca,	2011).

Etkileşimli (interactive) ilerleyiş yapısı: Etkileşimli anlatılarda oyuncu eylemlerinin 
bir bütün olarak hikaye için doğrudan sonuçlara sahip olduğu söylenebilir. Örneğin; 
açık dünya oyunlarında genellikle ana hikayeye çok müdahale edilemez ama yan hi-
kayelerde oyuncunun kararları belirleyici olmaktadır. Bu yan hikayeler hem karakter 
gelişimini ve mekana olan hakimiyeti, hem de oyun içi malzemelerin kullanılmasını 
sağlar. Şekil-7’de görüleceği gibi oyunun tercihleri, başka bir oyuncunun tercihin-
den farklı olabileceği için yeni bir anlatı noktası oluşturabilir ya da belirli noktalarda 
diğer anlatılar ile ortak bir noktada buluşabilir.
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Şekil	7. Etkileşimli	(interactive)	
ilerleyiş	yapısı (Farca,	2011).

Sinema ve dijital oyunlara ilişkin olarak özellikle görsel ve anlatı yapısı bağlamında 
konumuzla ilgili bazı önemli hususlara değindikten sonra bu iki farklı mecranın bir-
birleriyle ilişkilerinden bahsedilebilir.

12.5.	Dijital	Oyun	Sinema	İlişkisi

Sinema ile dijital oyunlar arasında zaman içinde giderek yakınsayan bir ilişki söz 
konusudur. Bu bölümde görsellik ve anlatı düzleminde bu iki alanın birbirleri ile 
etkileşimi ve iç içe geçmişliği dile getirilerek, bu durumun somut örnekleri olarak 
ortaya çıkan sinema filmleri ve oyunlarından bahsedilmiştir.

12.5.1.	Görsel	İlişki	(Sinematografi,	Mizansen,	Kurgu)

Tarihteki ilk video oyunlarında teknik yetersizliklerden ötürü herhangi bir sinema-
tografiden ya da mizansenden söz etmek pek mümkün değildir. Ancak 80’li yıllarda 
lazer disk teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, interaktif film denilen sinematik su-
numun, senaryoya bağlı anlatının yoğun bir şekilde kullanıldığı oyun türlerinin de 
ortaya çıkmasıyla, hem konu hem de sinematografi olarak daha yoğun bir etkileşi-
me geçecekleri dönemlerin temeli atılmıştır. Full Motion Video (FMV) adı verilen 
ve ya filme alınmış sahnelerden ya da animasyondan oluşan parçalarla sunan tü-
rün en önemli örneklerinden biri “Dragon’s Lair” (1983-Advanced Microcomputer 
Systems) olarak kabul edilmektedir. Baştan sona bir animasyon film gibi ilerleyen 
Dragon’s Lair, çok az oynanışa sahiptir ve bu oynanış gereken yerlerde gerekli tuş-
lara basmaktan ibarettir. QTE (quick time event) adı altında günümüzde de pek çok 
oyunda karşımıza çıkan mekanik, Dragon’s Lair’da oyuncuları oldukça kısıtlayıcı 
bir biçimde kullanıldığından oyunun olumsuz eleştiriler almasına neden olmuştur. 
Önemli bir interaktif film/oyun olan 1992 yapımı “Night Trap” (Digital Pictures), 
gerçek oyuncular ve setler içermektedir. Bu tür oyunlar, oynanıştan çok sinematik 
yapıları ile ön plana çıkmaktadır ve bu yüzden kısa süre içinde popülerliğini yitir-
miştir. Ancak oyunların özellikle anlatısal olarak olgunluğa erişmesi, interaktif film-
lerin ve QTE’lerin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. 
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Video oyunlarının, anlatıyı ilerletmek amacıyla kullandıkları tekniklerden en önem-
lisi ise ara sahnelerdir. Ara sahnelerdeki sanal kamera kullanımı, filmlerde kullanılan 
kamera sinema tekniklerine öykünmektedir. Sanal kamera oyunun temsili uzamın-
da, oyundaki aksiyona bağlı olarak hareket ederek, yakın çekim, pan, vinç, dolly 
hareketleri gibi gerçek kameraların ulaşabildiği sinematografik efektleri taklit eder. 
“Modern Warfare”, “Black Hawk Down” ve “Tom Clancy” tarzı soğuk savaş son-
rası askeri gerilimleri gibi modern aksiyon filmlerinin anlatı tekniklerinin ve türsel 
formüllerinin pek çoğunu uygular.

Video oyunu estetiği ile sinema estetiğinin iç içe geçmesi izleyicilerin daha önce alı-
şık olmadığı bir deneyim sunmaktadır. “Prince of Persia: Sands of Time” oyununun 
uyarlaması film (2010, yön. Mike Newell) için sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen 
şunları söylemektedir:

“En etkilendiğim kısım ise bu tür filmlerde daha önce denenmemiş bir şekilde, Ala-
mut kalesinin kuşatılması sırasında kullanılan ve savaşın gidişatını gösteren, bilgi-
sayar oyunlarındakine benzer kamera hareketleri oldu. Bunu, oyun ve film arasında-
ki farkın giderek daha da azalacağı ve bu tür sinemanın anlatımının değişebileceğini 
gösteren bir örnek olarak işaretledim.” (Şen, 2010).

Bu yönelimin bir diğer ucunda ise interaktif film denilen video oyunu türü bulun-
maktadır: 

“İnteraktif filmler, oyuncunun eylemlerine göre dallanarak ilerleyen video klipler-
den veya diğer hareketli görüntülerden oluşmaktadır.  Oyunculardan, genellikle ak-
siyonun kesildiği ya da döngüye girdiği noktalarda veya video klip akmaya devam 
ederken oyuncuya aksiyonu durdurabilen ya da [aksiyonun] akışını değiştirebilen 
veri girme imkanı sağlayan aksiyon sekansları sırasında karar vermeleri istenir. 
Oyuncuya sınırlı bir hareket ya da eylem özgürlüğü verilebilirken, hikâyenin açım-
lanması hala yapısal olarak büyük oranda çizgiseldir, genel olaylar zincirinde çeşit-
lilik hiç yoktur veya çok az mevcuttur” (Wolf, 2001: 135, 136)

2015 yılında DontNod tarafından geliştirilen “Life is Strange”, türün son dönem-
lerdeki en iyi örneklerinden birini oluşturmaktadır. Oyuncuya kimi önemli, kimi 
görece önemsiz çeşitli tercihler sunulur ve bu tercihler ilerleyen bölümlerde diğer 
karakterlerle girilen diyalogları, bazı olayların gidişatını etkiler. Oyunun geneline 
bakıldığındaysa; her ne kadar oyuncuya pek çok seçenek verilse de, bu seçeneklerin 
anlatıyı temel olarak pek etkilemediği, oyunun çizgisel olduğu görülmektedir. İnte-
raktif filmler, sinemanın ve video oyunlarının iç içe geçmeye başladığının başka bir 
örneği olarak gösterilebilir.

Post-apokaliptik bir FPS olan “Metro” serisi QTE’leri başarılı şekilde kullanır. Met-
ro; oyunun büyük bir kısmında ara sahne kullanmaz, ancak bölümden bölüme ge-
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çerken düşüncelerini söyler ve böylece sesini duyarız. Böylece oyunun mizanseni 
ve yarattığı sinema deneyimi, akılda kalıcı ve çarpıcı anlara dönüşür. Ara sahne; 
oyunun içine yedirildiğinden ve birinci kişi görüş açısı bozulmadığından, oyuncu 
kontrolün kendi elinden alındığını kimi zaman hemen anlayamamaktadır.

Kamera Açıları ve Mizansen

Oyunların iki boyutlu olmaktan çıkıp üç boyutlu bir uzama sahip olmaları, bera-
berinde bu uzamı araştıracak ve gerektiğine parçalara bölecek kamera açılarını ve 
hareketlerini de getirmiştir. İki boyutlu yana kaydırmalı oyunlarda yalnızca takibe 
benzer bir hareket mevcutken, sinematiklerin gelişmesiyle birlikte sinema ile kuru-
lan bağlantı oyunun içine de taşınabilmiştir. Oyun ile sinema arasındaki en büyük 
farklılık, daha önce de bahsedildiği gibi etkileşimdir. Oyuncu; yönetmenin seçtiği 
kamera açılarını seyretmez, uzamı aktif olarak araştırır. Neye dikkatini vereceğini 
büyük oranda kendi seçerken anlatı, kurgu ile parçalara ayrılmaz. Kamera hareket-
leri ve kurgu ise sinematiklerde devreye girer. Dolayısıyla aslında mizansen denilen 
sahne düzenlemesi oyunlarda daha farklı işlemektedir. 

Oyunlarda, kimi zaman farklı yöntemler kullanılıyor olsa da, oyun içinde kullanılan 
kamera açılarını beş başlık altında toplamak mümkündür: 

Üçüncü Şahıs: Avatarın tamamen görüldüğü kamera açılarıdır. Karakterin gözünden 
görmeyen oyuncu, uzam hakkında avatarın olabileceğinden daha çok bilgi sahibidir. 

Omuz üstü: Birinci şahıs ve üçüncü şahıs arasındadır. Çevre, avatarın omzunun üs-
tünden ya da biraz daha geniş açıyla görülür. Genellikle nişan alındığında kamera 
daha yakına gelmektedir. Oyunlara özgü olan bu kamera hareketi, kimi kısa filmler-
de oyun estetiğini taklit etmek için kullanılmaktadır. 

Birinci şahıs: Daha önce detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi, karakterin gözünden 
görülen açıdır.

İzometrik: Uzamın, üstten, genel bir açıyla görüldüğü oyunlardır. Genellikle strateji 
oyunlarında, birden fazla karaktere hakim olunması gereken rol yapma oyunlarında 
görülür. Filmlerdeki, tanrı bakışı denilen üst açıyla karşılaştırmak mümkündür.

Sabit Kamera: Oyunlarda en ender rastlanan ve oyunu sinemaya en sıkı şekilde 
bağlayan kamera açısıdır. Kamera, aynı sinemada olduğu gibi uzamın yalnızca belli 
kısımlarını belli açılardan gösterir. Bir korku serisi olan “Resident Evil”in ilk oyun-
ları bu tarz bir kamera kullanımını tercih eder.

Mizansen ve kurgu, kamera hareketleri ile yakından ilişkilidir. “Resident Evil” gibi 
sabit kamera kullanan oyunlar; kurguyu ve sahnelemeyi de sinemaya benzer şekilde 
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düzenlerken diğer oyunlar farklı yöntemler benimsemektedir. Örneğin RYO2’lar, ar-
tık tamamen metin tabanlı değillerse de, metinsel zenginliklerini hala korumaktadır. 
Kimi oyunlar ise masaüstü RYO oyunlarının (ve daha sonra interaktif kurgu oyunla-
rının) oyuncunun hayal gücüne dayanan yapısını, günümüz oyunlarının gelişmiş gra-
fikleriyle birleştirerek kendilerine has bir biçim ortaya koymuşlardır. 1989 yılında bir 
masaüstü RYO olarak piyasaya sürülen Shadowrun’ın evreninde geçen 2013 yapımı 
“Shadowrun Returns” (Harebrained Schemes), bu açıdan oldukça başarılı olan oyun-
lardan biridir. Distopik bir gelecekte geçen ve fantastik unsurlar içeren oyun, siberpunk 
atmosfere sahip bir RYO’dur. İzometrik görüş açısıyla oynanan oyunda, karakterlerin 
hiçbiri seslendirilmemiştir. Yeni bir mekana girildiğinde ya da bölümlerin başlarında 
bir metin kutusu açılır. Sahne aynı bir roman gibi, oyuncunun zihninde oluşturulur.

Kurgu, sabit kamera kullanımında ya da sinematiklerde karşımıza çıkar. Oyunlar, 
genel olarak kesintisiz deneyimlerdir. Half Life ya da Metro gibi oyunlar bu deneyi-
me özellikle dikkat ederek sinematik koymazlar ya da bunu oyunun akışını kesme-
yecek şekilde oyuna eklemlerler. Bu açıdan, video oyunları anaakım sinemadan çok 
daha farklı bir deneyim sunmaktadır.

Daha önce de bahsedildiği üzere, ilk oyunlar anlatı ve grafik açısından bugüne 
oranla oldukça ilkeldir. Ancak, bu oyunlarda dahi sinemaya öykünmeler bulmak 
mümkündür. Örneğin Wolf (1997: 16); “Adventure” (Atari, 1978) gibi erken dönem 
oyunlarda büyük oranda estetik bir tercihten ziyade teknik kısıtlamalar sebebiyle 
görülen, bir ekrandan bir diğer oyun ekranına ani geçişle sinemanın ilk dönemler-
den beri kullandığı kesme yöntemi arasında paralellik kurar. Wolf’a göre bu yöntem 
yalnızca sinemadaki örnekleri takip etmekle kalmaz; oyuncunun, oyun coğrafyasını 
kavrayabilmesi açısından bu yönteme güvenir. Ancak video oyunlarında, ne zaman 
bir sonraki sahneye kesme yapılacağına karar veren oyuncudur. Böylece sinemada 
bulunmayan sorumluluk, kontrol gibi unsurlar devreye girer ve genellikle oyun tasa-
rımına gerilim ögesi katmak için kullanılır.

12.5.2.	Anlatısal	İlişki

Özellikle yürüme simülasyonları ve interaktif filmler anlatıyı merkeze alırlar. Dizi 
mantığı ile yakından ilişkili olan bu oyunlar anlatılarını oyunlara bölmekte; böylece 
oyuncu bir sonraki oyunda ne olacağını, aynı bir dizinin bir sonraki bölümü gibi 
beklemektedir. Yürüme simülasyonları, genellikle küçük bulmacaları çözerek hika-
yeyi yavaş yavaş açma şeklinde ilerlemektedir. Bu tarz oyunlar, oynanıştan ziyade 

2	 RYO (Rol Yapma Oyunu): Yönetilen karakterlerin oyun boyunca çeşitli yönlerden geliştirilebildiği, böylece 
oynanışta da çeşitlilik sunan oyun türü. Örneğin fantastik bir RYO olan Skyrim’de oyuncu karakterini erkek, 
kadın, elf gibi cinsiyet ve ırklar arasından seçebilir ve oyun boyunca savaşçı, büyücü gibi istediği yönlerde 
kabiliyetlerini geliştirebilir. Bu da her oyuncunun oyun deneyimini farklı kılar.
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kurdukları dünyanın keşfine odaklanmaktadır (Zimmermann ve Huberts, 2019: 30). 
Özellikle bağımsız geliştiriciler, büyük şirketlerin cesaret edemediği deneysel oyun-
lar ortaya koyabilmektedir. Bir yürüme simülasyonu olan ve dedektiflik/gizem türü 
bir öykü işleyen “Viktoria”; neo noir filmleri andıran konusu, rüya/gerçek arasındaki 
sınırı bulandırması, oynanış içerisindeki sıçramalı kesmelerle kafa karıştırmakta ve 
David Lynch filmlerini andırmaktadır.

Macera/bulmaca türü oyunlar da yine özellikle bağımsız geliştiriciler tarafından an-
latı odaklı olarak geliştirilebilmekte ve bağımsız filmlere benzer şekilde deneysel ça-
lışmalar ortaya çıkabilmektedir. Limbo, Inside, Little Nightmares, Monochroma gibi 
oyunlar hiçbir şekilde sinematik, konuşma, metin gibi unsurlar içermezler. Yandan 
kaydırmalı bu oyunlar, kamera hareketi olarak yalnızca takip kullansalar da zoom 
gibi lens hareketlerine yer verirler. Limbo, Inside, Monochroma siyah beyaz ya da 
oldukça desatüre edilmiş renkler kullanarak mizansen oluşturur ve anlatılarını akta-
rırlar. Oyuncunun çeşitli ipuçları ile dikkatini vererek hikayeyi anlaması beklenir. Bu 
açıdan sessiz sinema ile bağlantı kurmak yanlış olmayacaktır.

12.5.2.1.	Ses	ve	Müzik

İlk dönemlerde oldukça ilkel bir şekilde kullanılan ses ve müzik, özellikle “Doom” 
ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Zamanının metal müzik gruplarından etkilenen Do-
om’un müzikleri Robert Prince tarafından bestelenmiştir. Günümüzde oyunların mü-
zikleri aynı film müzikleri gibi önem taşımakta, dikkatle bestelenmektedir. “Journey” 
gibi yapımlar temelini tamamen müzik üzerine kurabilmektedir. Ses de, aynı sesli fil-
me geçişte olduğu gibi oyunlarda büyük bir devrime yol açmıştır. “Thief” (1998), dö-
vüşten kaçınmayı ödüllendirmesiyle çıktığı dönemde bir devrim niteliği taşıyan First 
Person Sneaker (birinci kişi görüş açısından gizlilik) türünün öncüsüdür. Oyun, ses 
açısından da öncü bir yapıya sahiptir. Objeler tarafından oluşturulan sesler yapay zekâ-
yı kendilerini saran ortam hakkında bilgilendirmektedir. Böylece oyun diejetik sesi 
(oyun dünyası içinde gerçek olan ve olayları belirten ya da bilgi veren sesler) yeni ve 
ilginç oyun deneyimleri yaratmak için kullanmaktadır (Ekman, 2005).

Ninja Theory tarafından geliştirilen “Hellblade Senua’s Sacrifice” (2017) ise üç bo-
yutlu stereo ses teknolojisi olan binaural audio teknolojisini kullanmıştır. Böylece 
oyuncu kulaklıkla oynadığında Senua’nın kafasının içindeki sesleri kendi kafasın-
dan geliyormuş gibi duyar ve bu seslerin uzaktan ya da yakından, sağdan, arkadan 
geliyor oluşu grafiklerden çok daha etkili bir deneyim yaşatır. Görüldüğü üzere ses, 
oyunlarda filmlere benzer şekilde öyküyü beslemek ve etkiyi artırmak için kulla-
nılmakla birlikte filmlerden çok daha etkili bir şekilde anlatıyı besleyebilmekte ve 
oyuncunun yaşadığı deneyimi artırabilmektedir.  
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Filmler, genellikle yönetmenleri ile anılırken oyunlar geliştirici firma ile anılmak-
tadır. Ancak artık oyunlar da anlatı yönünden o kadar gelişmişlerdir ki, sinemadaki 
yaratıcı yönetmenlik kavramı yavaş yavaş video oyunlarına da sızmaya başlamıştır. 
Bunun en çarpıcı örneği Japon oyun tasarımcısı, yönetmen, yapımcı ve yazar Hideo 
Kojima’dır. Macera ve aksiyon sinemasına olan tutkusuyla bilinen Kojima, özellikle 
bir gizlilik aksiyon oyunu olan Metal Gear Solid serisiyle ün kazanmıştır. Kona-
mi’den ayrıldıktan sonra geliştirilen Death Stranding (2019, Kojima Productions) bir 
Kojima oyunu olarak pazarlanmış, kısa film gibi yayınlanan gizemli fragmanları ile 
özellikle takipçilerinin arasında büyük merak uyandırmıştır. Oyunun “yönetmenin 
kurgusu” şeklindeki bir versiyonunun da 2021 yılının Eylül ayında yayınlanmış ol-
ması, oyunlarda yönetmenliğin de sinemadaki kadar önem taşımaya başladığının en 
önemli göstergesidir. Ayrıca oyundaki neredeyse bütün karakterler, motion capture 
teknolojisi ile gerçek oyuncular birebir model alınarak tasarlanmıştır. Kadroda Nor-
man Reedus, Mads Mikkelsen gibi ünlü oyuncular yer almaktadır.

Bu noktada teknolojiye tekrar değinmek faydalı olacaktır. Filmleri gittikçe yapay-
laştırmakla suçlanan CGI3 teknolojisi, oyunları da gitgide gerçeğe yaklaştırmaktadır. 
Ray Tracing (gerçek zamanlı ışın takibi) gibi gelişmiş grafik özellikleri, aydınlan-
manın çok daha doğru ve doğal gözükmesini sağlamakta, karakterler, manzaralar 
gittikçe gerçekten ayırt edilemez hale gelmektedir.

Öte yandan sinema bilgisayar destekli efektlere sırtını yaslamaya başladıkça, kimi 
izleyicilere görsel olarak gerçekten ziyade oyun, uzun bir sinematik gibi gelmeye 
başlamıştır. Hobbit üçlemesi (Peter Jackson, 2012-2014), bu konuda izleyiciler ve 
eleştirmenler arasında ayrımlara neden olmuştur. Jackson’un ağırlıklı olarak yeşil 
ekrana ve CGI’ye başvurması, filmin çoğu zaman sahte göründüğü eleştirilerine ma-
ruz kalmasına neden olmuştur. Bunda Jackson’un filmi 24 yerine 48 fps (saniyede 
kare) çekmesinin de payı olmuş, netleşen ve keskinleşen görüntülerde sahte olanı 
ayırt etmek daha kolay hale gelmiştir.

Oyunların, sinematik gerçeğe ulaşmak için kullandıkları bir diğer yöntem de, oyun 
esnasındaki kullanıcı arayüzünü diejetik hale getirmektir.

12.5.2.2.	Kullanıcı	Arayüzü

Kullanıcı arayüzü; oyunculara, cephane durumu, sağlık seviyesi, konum gibi bilgiler ve-
ren göstergelerdir. Bu göstergeler, yalnızca oyuncunun görebileceği şekilde olabileceği 
gibi (non-diegetic), avatarın da gördüğü göstergeler şeklinde (diegetic) yerleştirilebilir. 
Böylece oyuncunun avatarla özdeşleşmesi ve oyunun içine girmesi kolaylaşmaktadır.

3	 CGI	 (Computer	Generated	 Imagery):	 Bilgisayar	Üretimi	Görüntüler	 olarak	 çevrilebilir.	 Bilgisayar	 kullanılarak	
üretilmiş	her	türlü	efekt,	karakter,mekan	CGI	olarak	tanımlanmaktadır.
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Metro serisi, diejetik arayüz kullanma bakımından en başarılı örneklerden biridir 
(Görsel 1). Başkarakter Artyom’un kolunda tüpündeki oksijenin ne kadar kaldığını, 
ne kadar ışığa maruz kaldığını dolayısıyla ne kadar kolay görülüp görülmeyeceği-
ni, gittiği yönü gösteren göstergeler vardır. Farenin (Mouse) sağ tuşuna basıldığın-
da Artyom kolunu kendine doğru çevirir ve göstergelere bakar, böylece oyuncu da 
görmüş olur. Tüpündeki oksijenin bittiği ayrıca maskenin camının buğulanması ve 
Artyom’un soluk alış verişlerinin hızlı ve yüksek olması ile de oyuncuya bildirilir. 
Haritaya ya da görevlere bakılmak istendiğinde ise yine Artyom, yanında taşıdığı 
haritayı, başka bir ekrana geçmeden ve akış bozulmadan çıkartır.

Görsel	1.	Metro	Exodus	Görev	ve	Harita	Arayüzü	(Video	oyunu,	Yön.	Andrew	Prokhorov,	
Geliştirici:	4A	Games,	Dağıtımcı:	Deep	Silver,	Çıkış	Tarihi:	2019)4 

Oyunların, gerek sinematografi, gerekse gerçekçi grafiklerle sinemayı taklit etme 
yöntemlerinden bir diğeri ise efektlerdir. Özellikle lens parlaması efekti dikkate de-
ğerdir. Birinci kişi görüş açısından oynanan oyunlarda oyuncu, evreni avatarın gö-
zünden görmektedir. Ama buna rağmen kimi oyunlarda insan gözü sinemaya alışkın 
olduğundan, kamerada oluşan lens parlamasını taklit edilir ve oyuncu sanki kamera-
dan bakıyormuş gibi hisseder (Görsel 2).

Görsel	2.	Battlefield	3	(Video	oyunu,	Yön.	Tom	Keegan,	Geliştirici:	DICE,	 
Dağıtımcı:		Electronic	Arts,	Çıkış	Tarihi:	2011)

4 Çalışmada yer verilen görseller 5846 nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 33. ve 34. maddeleri çerçevesinde 
eğitim ve öğretim amacıyla toplama eserler meydana getirilmesi doğrultusunda kullanılmıştır. Görsellerin 
alındığı eserlerin yaratıcıları ve tarihleri görsel altında belirtilmiştir.
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Oyunların, sinemayla etkileşiminin bir diğer yansıması, bir süredir oyunlara eklenen 
fotoğraf modudur (photo mode). Bu mod; oyuncuların oyunu durdurup sahnenin 
fotoğrafını çekmelerine olanak sağlamaktadır. Odak uzunluğu, alan derinliği, kadraj, 
kamera açısı gibi pek çok ayarlamayı yapmaya olanak tanıyan bu mod, sanal fotoğ-
rafçılık ya da oyun içi fotoğrafçılık denilen bir akımın da doğmasını sağlamıştır. 

Son olarak bahsedilecek Machinima kavramı, sinema ile oyun arasındaki çizginin 
nasıl bulanıklaşabileceğinin önemli bir göstergesidir.

12.5.2.2.	Machinima

Makine-animasyon ve makine-sinema kelimelerinden türetilen bir kelime olan ma-
chinima; temel olarak kaydedilen oyun videolarının kurgu, seslendirme gibi post 
prodüksiyon süreçlerinden geçerek bir filme dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır 
(Cannon, 2007: 42). Sinema, animasyon ve video oyununun yeni bir melez tür oluş-
turmak üzere birleştiğini belirten Picard’a göre (2007) machinima, “sanat ve video 
oyunlarının nihayet bir araya gelmesine izin vermiştir.”  

Machinima’nın bir filme dönüşmeye başladığı ilk örnek ise “Quake” oyuncularının 
hazırladığı 1996 tarihli “Diary of a Camper” olarak gösterilebilir. Film, önceki ka-
yıtların aksine oyuncunun görüş açısından çekilmemiştir ve bağımsız bir kameraya 
sahiptir. Böylece izleyici, belli bir bakış açısına bağlı kalmayıp özgürlük kazanmıştır 
(Lowood, 2006: 67). 

Bütün bu anlatılanlar ışığında; oyunların sanatsal boyutu halen tartışılan bir konu olsa 
da ve çalışmanın kapsamı dışında kalsa da, sanatçıların oyunları saf eğlenceden çı-
kartıp bir ifade aracına dönüştürüyor olduğunu söylemek çok da iddialı olmayacaktır.

12.5.3.	Örnek	Filmler

Çalışmada seçilen filmler; gerek görsel gerekse anlatısal yapıları nedeniyle oyuna 
benzer özellikler göstermektedir ve oyun uyarlamaları ile sınırlandırılmamıştır. Çün-
kü çalışmanın amacı; uyarlamalar üzerinden gitmek değil, sinemanın kendi yapısı 
itibarıyla nasıl dönüştüğünü incelemektir. Çalışmanın sınırlarını aşmaması için ör-
neklem olabildiğince kısıtlı tutulmuş, çalışma çerçevesinde en fazla benzerliği ve 
çeşitliliği gösteren filmler tercih edilmiştir. 

12.5.3.1.	Hardcore	Henry	(2015,	yön.	Ilya	Naishuller)

Hardcore Henry tamamen birinci kişi görüş açısıyla çekilmiş bir aksiyon filmidir. 
1947 yapımı “Lady in the Lake” (1947) gibi başarısız olmuş bazı deneysel işler 
dışında tamamen birinci kişi görüş açısıyla çekilmiş film sayısı yok denecek kadar 
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azdır. FPS oynayan oyuncular, oyun uzamını karakterin gözlerinden görür ve özdeş-
leşir, aynı bir filmdeki karakterle özdeşleşen izleyiciler gibi. Ancak oyunların büyük 
bir farkı vardır: etkileşim. Oyuncu yalnızca görmekle kalmaz, eylemde bulunur. Bu-
nun da özdeşleşmeye katkısı yadsınamaz.

Hardcore Henry, bu açıdan dikkat çekicidir. Film daha afişinden sanki bir film değil 
de bir oyunmuş gibi görünmektedir (Görsel 3). Öznel bakış açısına sahip olmasının 
yanı sıra film; oldukça geniş bir görüş alanına sahiptir. Özellikle FPS oyunların bir-
çoğu FOV (field of view: görüş alanı) ayarına sahiptir. Kimi oyuncular, daha çok ala-
nı görebilmek için, balıkgözü etkisine rağmen geniş bir görüş alanı tercih etmektedir. 
Hardcore Henry, yalnızca FPS estetiğini kullanması ile değil, pek çok başka açıdan 
da sinema ve oyun arasında köprü niteliğindedir.

Görsel	 3.	 Hardcore	 Henry	 filminin	 afişi	
(Film,	Yön.	Ilya	Naishuller,	Yapımcı:	Huayi	
Brothers	 Pictures,	 Bazelevs,	 Versus	
Pictures,	 Dağıtımcı:	 Mirsand,	 STX	 Films,	
Vizyon	tarihi:	2015)

Filmin başkarakteri Henry (dolayısıyla da izleyici) gözlerini bir hastanede, sıvı dolu 
bir küvetin içinde açar. Karakter ölümden döndürülmüştür ve yeniden doğuyor gi-
bidir. Hafızasını kaybetmiştir. Konuşamamaktadır ancak eşi olduğunu öğrendiğimiz 
doktor Estelle bunun geçici olduğunu belirtir. Henry’nin bir kolu ve bir bacağı yok-
tur, sibernetik protezler takılır. Bu da Henry’nin film boyunca insanüstü eylemle-
re girmesini, aksiyon sahnelerinin oyunvari olmasını sağlar. Wolf’un oyun mantığı 
hakkındaki bir dizi önermesini hatırlarsak bu durumun, avatarın bir dizi yeteneğe 
sahip olması ilişkili olan madde ile uyumlu olduğunu görürüz. Protezler takıldıktan 
sonra karakter ilerler ve yine bir cihaza bağlanır. Cihazı kontrol eden doktor, kendi 
sesini seçebileceğini söyler. Bu sahne adeta bir karakter yaratma ekranı gibidir. 
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Hardcore Henry her ne kadar FPS oyunları taklit etse de, sinemanın kendine özgü 
anlatımını da kullanır. Daha önce de bahsedildiği gibi, montaj bunlardan bir tanesi-
dir. Oyunlar bazı istisnalar dışında kesintisizdir, özellikle FPS’ler akışın bozulma-
masına özen gösterir. Hardcore Henry ise, yer yer kesme kullanır, ancak burada da 
geleneksel anlatıyı bozar ve devamlılık kurgusu yerine sıçramalı kesme yapmayı 
tercih eder. Böylece aksiyon, kurgu yardımıyla ivmelendiği gibi kesintisiz aksiyona 
kapılıp giden seyirci de silkelenir. Çünkü oyunların aksine seyirci herhangi bir ey-
lemde bulunmamaktadır, dikkatinin uyandırılması gerekir. Kesmeler kimi zaman, 
video oyunlarında ya da bilgisayar temelli herhangi başka bir yazılımda karşılaşılan 
bir glitch şeklinde gerçekleşir. Görüntü bozulur ve başka bir çekime kesme yapılır. 
Cihazdaki göstergeler, oyunlarda karşımıza çıkan sağlık göstergelerine benzemekte-
dir (Görsel 4). Metro gibi FPS oyunlar göstergeleri tıpkı Hardcore Henry’de olduğu 
gibi diejetik olarak kullanmakta, böylece oyuncu ne görüyorsa oyun dünyasının için-
de gerçekleşmekte ve gerçekçilik artmaktadır. 

Görsel	4.	Hardcore	Henry	filminde	sağlık	göstergesi	(Film,	Yön.	Ilya	Naishuller,	Yapımcı:	
Huayi	Brothers	Pictures,	Bazelevs,	Versus	Pictures,	 
Dağıtımcı:	Mirsand,	STX	Films,	Vizyon	tarihi:	2015)

Film boyunca Henry, yeteneklerini kullanmayı öğrenir ve yeni silahlar edinir. Böy-
lece git gide daha zor durumların üstesinden gelebilir. Oyunlarda, oyuncu genellikle 
silahsız bir şekilde ya da çok ilkel bir silahla oyuna başlar, deneyim kazandıkça 
oyunda dengeyi korumak adına zorluk seviyesi artar. Juul, oyun kurallarına ilişkin 
belirlediği maddelerin altıncısında bu durumu şöyle açıklar:

“Oyuncu, oyunu oynarken yeteneklerini de geliştirir ve belli zorlukları aşmak için 
yetenek ve yöntemle donanır. İyi bir oyun, oyuncuyu sürekli zorluklarla baş başa 
bırakır ve o zorlukları aşmak için yeni yetenekler talep eder.” (Juul, 2005: 56). 
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İzleyici filmde sürekli Henry’nin verdiği anlık kararlara tanık olur. Olayları Henr-
y’nin gözünden gören izleyici, o noktaya kadar her şeyin Henry’nin, yani kendisinin 
kontrolünde olduğunu düşünmektedir. Ancak sonunda böyle olmadığı, sadece bir 
kukla olduğu ortaya çıkmaktadır. Film, yalnızca birinci kişi görüş açısı ile çekilmesi 
bakımından değil, jeneriğinden itibaren kendini gösteren abartılmış şiddet sahneleri 
ile de FPS oyunlar ile bağlantılıdır. Filmin konusu ise neredeyse hiç önemli değildir, 
sadece aksiyonu ilerletmek için oradadır. Hardcore Henry, içerdiği akrobatik kova-
lamaca ile Mirror’s Edge, sibernetik uzuvlar gibi temalarla Deus Ex ve içerdiği aşırı 
şiddet ile Doom oyunlarının karışımı gibidir. 

12.5.3.2.	Ready	Player	One	(2018,	yön.	Steven	Spielberg)

Film bilimkurgu yazarı Ernest Cline’ın 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlan-
mıştır. Cline (2018); çocukluğunun ve gençliğinin büyük bir kısmını video oyun-
larının oluşturduğunu, hayal gücünün oynadığı oyunlardan beslendiğini ve Ready 
Player One romanının esin kaynağını oluşturduğunu belirtmektedir. Ready Player 
One; popüler kültür, oyun dünyası, bu dünyanın dinamikleri ve geleceği, oyuncu 
olmanın ne demek olduğu ile ilgili bir filmdir. Oyun mantığını filmin merkezine 
yerleştirir ve oyun oynama deneyiminin nasıl bir his olduğunu izleyiciye geçirmeye 
çalışır, oyunlara zaten aşina olan kesim içinse bildikleri bir dünyanın içine sokar. 
Oyun dünyası ve gerçek dünyayı animasyon kullanarak görsel olarak ayıran Spiel-
berg, animasyonlarda gerçekçi olmamayı seçerek hem farkı daha keskin kılmış, hem 
de oyun dünyasının kendine has atmosferini çok başarılı ve gerçek dünyada olama-
yacak denli rengarenk kılmayı başarabilmiştir (Görsel 5).

Görsel	5.	Ready	Player	One	filminin	dünyası	(Film,	Yön.	Steven	Spielberg,	Yapımcı:	Warner	
Bros.Pictures,	Amblin	Partners,	Amblin	Entertainment,	Village	Roadshow	Pictures,	De	Line	
Pictures,	Farah	Films	&	Management,	Dağıtımcı:	Warner	Bros.	Pictures,	Vizyon	tarihi:	2018)
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Film 2045’te geçmektedir ve Halliday ile Morrow tarafından yaratılan bir devasa 
sanal gerçeklik simulasyonu OASIS etrafında şekillenen olayları konu almaktadır. 
OASIS’te Parzival adıyla bilinen ve aynı zamanda filmin başkarakterlerinden biri 
olan Wade, OASIS’i şöyle tanımlamaktadır: “İnsanlar OASIS’e yapabilecekleri 
onca şey için gelir ancak orada olabilecekleri onca şey için kalır.”

Ready Player One, animasyonların sağladığı özgürlükle, ancak bir oyunda görülebi-
lecek sahneler barındırmaktadır. Filmin popüler kültür göndermeleri basit birer refe-
rans olmaktan ileri gitmekte, oyun dünyasının temelini bu referansların biçimlendir-
diğinin altını çizmektedir. Modlar; oyuncuların istedikleri silahları, karakterleri, giy-
sileri, mekanları kısaca ne istiyorlarsa onu oyuna eklemlenmesine izin vermektedir. 
Bir GTA V modunda oyunculara Delorean kullanma imkanı tanınmaktadır. Modlar 
sayesinde oyuncular aynı OASIS’teki gibi istedikleri kişi olabilmektedir.

Film, oyunların sağladığı psikolojik rahatlamayı da irdeler. Örneğin; Wade oldukça 
fakirdir ancak bunun OASIS’te bir önemi yoktur. Böylece gerçek dünyanın zor ko-
şulları OASIS içindeyken unutulur. OASIS ve gerçek dünya arasındaki sınırı böyle-
ce yalnızca görsel olarak değil, insanların içinde yaşadığı gerçekliği göz önüne se-
rerek de belirtir. Gittikçe yaygınlaşan oyun içi ekonomiye ve oyun içinde kazanılan 
paralarla alınan değerli nesnelere de gönderme yapılır. Çözülen bulmacalar, bunların 
bir sonraki hedefe götürmesi, aşamaların zorlaşması, sürekli değişen mekanlar ve 
yeni seviyeler oyun mantığının filme ne kadar başarılı bir şekilde yedirildiğini gözler 
önüne sermektedir.

Filmin en dikkat çekici bölümlerinden biri Parzival’ın, Halliday’ın anıların taramak 
için OASIS’e giriş yaptığı bölümdür. Kaydedilmiş anıyı izlerken bir film gibi izle-
mez; oyun gibi kaydın içinde dolaşır, kamera serbesttir. Bu da ileride film izleme 
deneyimlerinin belki de bu şekilde olacağına dair bir izlenim yaratır. Yönetmenin 
kompozisyonu ortadan kalkacak, izleyici film uzamı içinde istediği gibi dolaşabi-
lecektir. Ready Player One sadece oyunlar hakkında bir film değil; oyun ve film 
estetiğini, mantığını birbiri içine yedirebilmiş bir film, hatta uzun bir sinematiktir.

12.5.3.3.	Black	Mirror:	Bandersnatch	(2018,	yön.	David	Slade)

Black Mirror: Bandersnatch (bundan sonra Bandersnatch olarak anılacak), Black 
Mirror televizyon dizisinin bir parçası olarak 28 Aralık 2018 tarihinde Netflix dijital 
platformunda gösterime girmiş interaktif bir filmdir. Charlie Booker tarafından ya-
zılan ve David Slade’nin yönettiği film, Netflix’in yetişkinlere yönelik ilk interaktif 
içeriği olarak dikkat çekmiştir. 1984 yılında geçen anlatıda Stefan Butler isimli genç 
bir programcının merhum annesine ait olan ve Jerome F. Davies’in kaleme aldığı 
“Bandersnatch” isimli bir kitabı video oyununa uyarlaması esnasında yaşadıkları 
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anlatılır. Stefan, büyük bir güç tarafından kontrol edildiğine inanır ve izleyici/oyun-
cunun tercihleri doğrultusunda aldığı kararlarla hikaye şekillenir.

Bandersnatch izleyicinin iki seçenek arasında tercihte bulunduğu, toplamda 20 ka-
rar aşamasından oluşmaktadır. Verilen kararlar doğrultusunda on beş ile yüz yirmi 
dakika arasında bir uzunluğa sahiptir; hiçbir tercihte bulunulmadığında ise doksan 
dakika sürmektedir. 150 dakikalık toplam çekim süresi 250 segmente bölünmüştür 
ve izleyiciye bir trilyonun üzerinde olasılık sunulmuştur. Filmin başında basit soru-
larla (karakterin kahvaltıda ne yiyeceği ya da hangi şarkıyı dinleyeceği gibi) izleyici/
oyuncu konsepte alışmakta, ilerleyen sorularda birini öldürme ya da bir şeyleri kırma 
gibi daha kritik tercihlerle karşı karşıya kalmaktadır. Etkileşimli yapısından dolayı, 
hem bir film hem de bir oyun olarak incelenebilir.

Bir film olarak Bandersnatch, Todorov’un mücadele (struggle) kavramını hatırlatır. 
Stefan’ın denge durumu oyun için çalışmaya başlamasıyla bozulur, birtakım eylem-
ler doğrultusunda Stefan oyun dünyasının kendi hayatını etkilemeye başladığını ka-
bul eder. Oyun olarak bakıldığında Full Motion Video (FMV) geleneğinin devamı 
olarak okunabilen Bandersnatch, sunduğu farklı imkanlara rağmen fazlasıyla sınır-
landırılmış bir anlatıdır. Bu sınırlılıklara birkaç örnekle değinmek yerinde olacaktır.

Bandersnatch’in ikinci sorusunda izleyici/oyuncu Stefan’ın dinleyeceği şarkıyı seçer. 
Fakat seçenek ne olursa olsun aynı şarkı çalar. Bir diğer sahnede Stefan, arkadaşı Co-
lin’in evine gider. Colin ona uyuşturucu teklif eder ve bunu kabul edip etmeme tercihi 
bize bırakılır. Evet cevabıyla Stefan uyuşturucuyu alır, hayır cevabında ise Colin uyuş-
turucuyu gizlice çaya atar ve aynı anlatı devam eder. Sahnenin devamında izleyici/
oyuncu, Stefan ya da Colin’den birini balkondan aşağı atma tercihinde bulunur. Colin 
tercih edilirse sekansın bir rüya olduğu görülmektedir. Stefan atladığında anlatı sona 
erer. İki tercihte de bir önceki sahneye dönülmektedir (Görsel 6). Buna benzer örnekler 
düşünüldüğünde özgür iradeye dayalı bir anlatı içerisinde özgür iradenin imkansızlığı 
vurgulanmakta; izleyici/oyuncu bir bakıma tercihlerinin anlamsızlığı ile yüzleştiril-
mektedir. Şüphesiz ki etkileşimli bir oyun için bu mesaj oldukça ironiktir.

 
Görsel	6. Bandersnatch’te	ekmek	kırıntılarının	takibi.	(Film,	Yön.	David	Slade,	Yapımcı:	

House	of	Tomorrow,	Netflix,	Dağıtımcı:	Netflix,	Vizyon	tarihi:	2018)
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İzleyici/oyuncunun farklı yolları seçebilmesi ve tercihleri arasında dolaşabilmesi 
anlatısal bir ödül olarak düşünülebilse de, çoğunlukla ekmek kırıntılarının takibi 
zorunlu tutulmaktadır. Anlatı sürekli keşfedilirken gömülü ögelere dayalı bir yapı 
söz konusudur. Tercihler sonrası belirsizlikler artarken izleyici/oyuncu hedefin ne 
olduğunu sorgulamaktadır.

Sinematografi ya da mizansen açısından izleyici/oyuncu kontrol sahibi değildir. Ara 
sahneler, tercih yapılamayan sahneler olarak görülebilir. Film 80’ler Londra şehrini 
mekan olarak belirlemiş, çeşitli efektler ile gerçek dünya ile fantezi dünyası arası-
na bir çizgi çizilmiştir. Etkileşimli ilerleyiş yapısına sahip olan film, her izleyici/
oyuncunun tercihi doğrultusunda farklı anlatılar oluşturabilmektedir. Bununla be-
raber bazı tercihler izleyiciyi kümelere döndürmekte, açık dünya oyunlara göre çok 
daha az keşif imkanı tanımaktadır. Sonuç olarak Bandersnatch; etkileşimli anlatıla-
rın popülerleşmesi konusunda önemli bir adım olmakla birlikte, yeterli özgürlüğe ve 
özgünlüğe sahip olmayan oyun yapısında bir film haline gelmektedir.

12.5.4.	Örnek	Oyunlar

Çalışmada incelenen oyunlar; sinematik unsurları anlatı ve görsel yapı olarak bün-
yesinde barındıran oyunlardan seçilmiş, rahat anlaşılması ve okuyucunun karşılaştı-
rabilmesi için filmlerin ve oyunların çözümlemesinde birbirlerine karşılık gelmesine 
dikkat edilmiştir. Güncel oyunlardan seçilmesine dikkat edilmekle birlikte belirleyi-
ci faktör sinematik anlatımı ne denli özümsemiş olduklarıdır.

12.5.4.1.	The	Devil	Inside	(2000,	Gamesquad)

The Devil Inside, Gamesquad tarafından tasarlanmış 2000 tarihli üçüncü şahıs ni-
şancı (third person shooter) oyunudur. Oyunda eski bir polis olan Dave karakteri, 
çeşitli yaratıkları öldürerek izleyicileri memnun etmesi gereken acımasız bir tele-
vizyon realite şovuna katılmak zorunda kalır. Dave’in Deva adında dişi ve şeytani 
bir alter egosu vardır. Oyuncu, pentagram simgesine ulaştığı belirli yerlerde Dave 
ve Deva arasında geçiş yapabilir ve böylece iki karakteri kontrol edebilme şansına 
sahip olur.

Yürüme simülasyonlarını andıracak biçimde bazı noktalarda oyuncunun birtakım 
bulmacaları çözmesi gerekmektedir. Gömülü anlatı ögelerine dayalı oyun; karak-
ter değişimi dışında, ekmek kırıntılarının takip edilerek belirli bir omurga içeri-
sinde kalınmasını sağlar. Karakterin temel hedefi hayatta kalmaktır; düşmanların 
sayıca artması ve nitelik olarak güçlenmesi, çatışmayı meydana getirir. Dave ve 
Deva’nın farklı özelliklere sahip olması, oyuncunun hangi karakteri hangi anda 
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kullanabileceğine yönelik bir gerilim yaratmaktadır. Oyuncunun Dave/Deva’yı 
hareket ettirmek veya dönüştürmek dışında karakter ile çok fazla etkileşimi yok-
tur. Anlatısal tanımlayıcılar olarak göze çarpan televizyon ekranları, kameralar, 
pentagram yıldızları ve ipuçlarının yer aldığı birtakım nesneler oyunun anlatımına 
katkıda bulunmaktadır. Dave’in şovun sunucusu Jack T. Ripper ile kurduğu diya-
loglar seçime dayalı değildir ve önceden gömülüdür. Kullanıcı ara yüzleri sadece 
oyuncuya açıktır.

Sinematografik açıdan bakıldığında oyunun kamera açısının değişimi oyuncuya 
bağlı olmamakta, ancak hangi kameranın tercih edileceği oyuncuya bırakılmakta-
dır. Oyuncu genellikle uçan bir kamera ile takip edilmekte, oyun kadrajına zaman 
zaman elinde kamerasıyla bir kameraman girmekte ve çevresel faktörlerden etkilen-
mektedir. Bazı durumlarda havadaki bir helikopter aksiyonu takip etmekte ve ara 
sahneler aracılığıyla bu görüntüler sunulmaktadır (Görsel 7). Kamera görüntülerinin 
parazitlenmesi, sinemadaki buluntu (found footage) film tekniklerini hatırlatmakta 
ve anlatının biricikliğini, gerçekliğini vurgulamaktadır. Böylece oyuncu hem reality 
şovu izleme hem de onun bir parçası olma duygusunu aynı anda yaşayabilmekte, 
dalım noktasını bu şekilde sağlamaktadır.

 
Görsel	7.	The	Devil	Inside	oyununda	kameramanın	takibi	ve	stüdyoya	canlı	bağlantı	

görüntüsü	(Video	oyunu,	Yön.	Hubert	Chardot,	Geliştirici:	Gamesquad,	 
Dağıtımcı:	CRYO	Interactive,	TalonSoft,	Çıkış	tarihi:	2001)

Oyun, Shadow Gate isimli bir malikanede geçmektedir. Oyuncunun mekandaki ha-
reketleri belirsizliğe dayanmakta ve korku filmlerinde izleyicinin yaşadığı sıçrama 
duygusunu tekrar tekrar yaşatarak tüketmektedir. Oyuncunun mekanla ilişkisi ol-
dukça sınırlıdır. Oyunun ses tasarımı hem televizyon şovlarını hem de sinemasal 
üretimi hatırlatır. Ara sahneleri bağlayan reklamlar, televizyon kaynaklı popüler kül-
türün alaycı bir eleştirisini temsil etmektedir. Canlı bir televizyon programı olarak 
sunulduğu için ilk bakışta kesintisiz gibi algılansa da yine aynı nedenden ötürü stüd-
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yo görüntüleri ve reklamlarla bölünen oyun deneyimi, genel olarak kesmelere bağlı 
bir çizgisel ilerleyişe dayalıdır. Bu bağlamda oyunun kurgusunun Amerikan anaakım 
sinema ve televizyon anlayışına yakın durduğu söylenebilir.

12.5.4.2.	Detroit:	Become	Human	(2018,	Quantic	Dream)

Androidlerin insan hayatında pek çok işlevi üstlendiği bir geleceği anlatan oyun 
interaktif bir anlatıya sahiptir, yani oyuncunun tercihlerine göre anlatı şekillen-
mektedir. Dolayısıyla oynanıştan ziyade hikayeye ağırlık veren bir yapısı vardır. 
Oyuncuların (oyundaki karakterler gerçek oyuncular esas alınarak motion captu-
re teknolojisi ile modellenmiştir) ve oyunu geliştirenlerin isimleri belirir (Görsel 
8). Birçok sekans tamamen bir film gibi tasarlanmış, sinemaya özgü kodlar ve 
gelenekler kullanılmıştır. Son olarak yönetmenin belirtilmesi, bu sinematik de-
neyimi tamamaktadır. 

Görsel 7. The Devil Inside oyununda kameramanın takibi ve stüdyoya canlı bağlantı görüntüsü (Video 

oyunu, Yön. Hubert Chardot, Geliştirici: Gamesquad, Dağıtımcı: CRYO Interactive, TalonSoft, Çıkış 

tarihi: 2001) 
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Görsel	8.	Detroit	Become	Human	oyunu	için	kullanılan	hareket	yakalama	teknolojisi	(Video	
oyunu,	Yön.	David	Cage,	Geliştirici:	Quantic	Dream,	 

Dağıtımcı:	Sony	Interactive,	Çıkış	tarihi:	2018)

Gerek mekan gerekse karakter tasarımlarının oldukça gerçekçi olması oyunun tek-
nik olarak en dikkat çekici yönlerinden biridir. Oyunun yönetmeni David Cage bu 
konuyla ilgili şunları söylemektedir:



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

396

“Senaryo bittiğinde ilk adım oyuncu seçimidir. Karakterleri ve söz-
cükleri hayata geçirecek olan yüzleri ve sesleri bulmak zorundasınız.  
Bu oyun dünyası içinde Quantic Dream’e has bir durumdur çünkü biz 
tamamen bilgisayara aktarabileceğimiz oyuncular ararız. Dolayısıyla 
sadece ses ya da bunları animasyona çevirecek birini aramayız. Kendi-
sine düşen fiziksel bölümü oynayacak ve performansıyla, yeteneğiyle, 
sesiyle, hareketleriyle karakteri hayata geçirecek bir oyuncu ararız” 
(Cage, 2020). 

Üçüncü kişi görüş açısı ile oynanan oyun; uzamın özgürce araştırılmasına olanak 
sağlasa da, kamera incelenen nesneye göre açıyı değiştirmekte, nesneye yaklaşmak-
ta ya da duruma göre karakteri farklı açılardan göstermektedir. Karakteri yönetme-
ye başlayana kadar geçen 36 saniyede toplam 14 kesme yapılmıştır. Bu yapısıyla 
tamamen sinematik bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.  Oynanış, yoğun olarak 
QTE’lere dayanmaktadır. Böylece oynanış içerisinde dahi sinematografi devam ede-
bilmektedir.

Oyunun en önemli özelliği ise yapılan tercihlerin anlatıyı dramatik bir şekilde değiş-
tirmesidir. Başyazar Adam Williams, oyunun binden farklı kombinasyonla tamam-
lanabileceğini açıklamıştır. Hikaye tamamen bitmeden oynanabilir üç karakterin de 
ölebileceğini belirten Williams; oyunculara bazı durumlarda hikayenin tamamlan-
mamış olduğu hissini vermeye çalıştıklarını, böylece oyuncuların geri dönüp farklı 
kombinasyonları ve seçenekleri deneme isteğini uyandırmayı amaçladıklarını söyle-
mektedir (Williams’tan aktaran King, 2018).

Oyun; anlatı merkezli olması, sinematografisi ve gerçek oyuncu kullanımı ile si-
nemaya yaklaşmakta ancak çatallı yapısı ile sinemanın yapamadığını yapmaktadır. 
Tercihlerden bazıları küçük, bazıları akışı değiştirecek kadar büyük etki yapmakta ve 
diğer karakterlerin ana karakterlerle olan iletişimini de değiştirmektedir.

“İnsan olmak nedir?” gibi felsefi bir soruyu irdeleyen ve bunu bir bilimkurgu anlatısı 
içerisinde yapan Detroit Become Human; Philip Dick, Isaac Asimov gibi yazarların 
–ki androidlerin sınırlandırıldıkları kurallar Asimov’un üç robotik kuralından alın-
mıştır-  kaleminden çıkmış gibidir. Bilimkurgu sineması da sık sık bu konuları irde-
lese de, oyuncuların ahlaki seçimler vermek zorunda kalması ve bazen bu seçimlerin 
gerçekten çok zorlayıcı olması (yaralanan ekip arkadaşlarını öldürüp öldürmemek 
gibi) sinemanın asla yapamayacağı bir etkileşim ve özdeşleşmeye neden olmaktadır. 
Sonuç olarak; Detroit Become Human’da, sinema ve oyunun çok yoğun bir şekilde 
iç içe geçtiğini söylemek mümkündür.
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12.5.4.3.	Cine	Tracer	(2018,	Matt	Workman)

Cine Tracer alışılan anlamda bir oyun olmasa da, bir sinematografi simülatörü olarak 
sinema ve oyun dünyasını birbirine bağlaması açısından önem arz etmektedir. Sanal 
sinematografi, bilgisayar aracılığı ile simüle edilen sinematografik tekniklerin bütü-
nüne verilen addır. Sanal bir kamera aracılığı ile açılar vb. teknikler bilgisayar üze-
rinde hazırlanır. The Matrix gibi pek çok filmde bu tekniklerden yararlanılmaktadır. 
Cine Tracer, Unreal Engine 4 oyun motorunu kullandığından, sanal sinematografi 
için kullanılan Maya, 3ds Max gibi diğer uygulamalardan farklılık göstermektedir. 

Video oyunlarının temelini, oyun motoru adı verilen yazılım oluşturmaktadır. Oyun 
motoru, “kullanıcı girdilerini işleyen ve kaynak yönetimi, animasyon, fizik kuralları 
gibi pek çok işlevi temin eden, oyunun sesinden ve görselleştirilmesinden sorum-
lu karmaşık bir sistemdir” (Valient, 2001). Dolayısıyla oyun motorları; oyuncunun 
oyun esnasındaki deneyimlerinin merkezinde yer alan işlevleri yönetmektedir (Ni-
deffer, 2007: 214).

Wallace (2014: 246) oyun motorlarının yaratıcı süreçteki etkisini, sinematografi ile 
örneklendirerek açıklamaktadır:

“Örneğin, bir filmin sinematografisi ve ışıklandırmasının, yapılan işin ge-
nel görünümü üzerinde büyük bir etkisi vardır. Filmin yapımındaki bu 
unsurlar, ‘teknik’ olmasına rağmen aynı zamanda son derece yaratıcıdır. 
Benzer şekilde, bir oyun motorunun oyun içeriğini işleme ve oyun kulla-
nıcısına sunma yolu son derece yaratıcı olup, ‘kurgusal çalışmanın’ içe-
riğine doğrudan bağlıdır. Analojiyi bir adım ileri götürürsek, film yönet-
menlerinin, tarzlarına ve sanatsal becerilerine bağlı olarak farklı görüntü 
yönetmenleri ile çalışmaları gibi, oyun geliştiricilerinin lisansladığı pek 
çok farklı oyun motorundan yola çıkılarak, geliştiricilerin de, tarzlarına ve 
teknik becerilerine bağlı olarak oyun motoru seçtiklerini düşünebiliriz...  
Eğer bütün oyun motorları oyun içeriğini aynı şekilde işleyip sunsaydı, 
piyasada bu kadar çok motor olmazdı ve geliştiriciler, sadece en ucuz ya 
da kullanması en kolay olanını seçerdi.”

Oyun motorları aracılığı ile hazırlanan kısa filmler; ne denli güçlü araçlar olabilece-
ğinin göstergesi olmakta, aynı zamanda motorun kapasitelerini de gözler önüne ser-
mektedir. Cine Tracer, oyun motorlarının esnekliğini bir sinematografi aracı olarak 
kullanıma sunmaktadır (motorun kendisinin aksine ücretlidir). Oyun, boş bir harita 
ile başlayıp dekor oluşturma imkanı verdiği gibi hazır haritalar da barındırır. Harita-
ya aktörler, ışıklar, kameralar yerleştirilebilir. Işıkların şiddeti, sıcaklığı ayarlanabilir, 
kameranın hareketi, açısı kontrol edilebilir. Kısacası bir film çekilirken kontrol edi-
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lebilen bütün süreçler kontrol edilebilir. Böylece bir storyboard (çekime başlanma-
dan önce planlanan çekimlerin kare kare çizime aktarıldığı tasarımlar) oluşturulabil-
mekte, ya da animasyonlar katılıp hareketlendirilerek film tamamen Cine Tracer’ın 
içinde oluşturulabilmektedir (Görsel 9). Cine Tracer ve benzeri uygulamalar, oyun 
ve sinemanın sınırlarının git gide yok olduğunun en açık göstergeleridir denilebilir.

Görsel	9.	Cine	Tracer’ın	içerisinde	film	oluşturma	(Sinematografi	simülatörü,	 
Geliştirici:		Matt	Workman,	Dağıtımcı:	Cinematography	Database,	Çıkış	Tarihi:	2018)

12.6.	Sonuç	ve	Öneriler

Sinema ve dijital oyun etkileşimi söz konusu olduğunda; sinemanın yüzyılı aşkın 
bir geçmişe dayandığı düşünülürse, oyunlar üzerindeki etkisinin oyunların sinema 
üzerindeki etkisine göre daha fazla olduğu söylenebilir. Sinema; resim ve fotoğraf 
gibi görsel sanatlardan gücünü alarak 20. yüzyılın en önemli görsel-işitsel anlatım 
aracına ve büyük bir endüstriye dönüşmüştür. Sinemanın uzunca bir süre güçlü kal-
masının sebebi; güncel teknolojiler ile sıklıkla kendisini yenilemesi, izleyici üzerin-
deki etkisini taze tutması ve beklentileri yükseltmesidir. Bu amaçla sinema, bir en-
düstriden beklenecek şekilde gücünü belirli temeller ve kalıplar üzerine kurmuştur. 
Sinema biçemini oluşturan unsurlar, farklı yaklaşımlar her zaman olsa da temelde 
izleyicinin gerçeklik ile kurduğu ilişkiye odaklanmışlardır. Bu ilişkiyi güçlendiren 
veya bozmaya çalışan anlatı yapıları, zamanla izleyiciyi bu deneyimin içine çağırma 
ve fiziksel dünyaya benzer bir sanal dünya kurma çabasına doğru evrilmiştir. Diji-
talleşme ile ortaya çıkan imkanların ve deneyimde yaşanan değişimlerin etkisi hala 
tartışılsa da; günümüzde geniş çapta kabul gören bir paradigma değişimini simgele-
diğini de söylemek mümkündür. İzleyici nasıl ki bireysel izleme deneyimine, araç ve 
içerik üzerinde kontrol sahibi olmaya, etkileşime yöneliyorsa, sinema da dijital oyun 
deneyimine yaklaşmaktadır.

Dijital oyunlar; neredeyse başlangıcından beri sinemaya öykünmüş, gelişen teknolo-
jiyle beraber sınırlar bulanıklaşmış, her iki ortam da böylece kendilerine özgü yöntem-
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lerin ve tekniklerin yanında yeni anlatım yöntemleri geliştirmişlerdir. İlk dijital oyunlar 
deneyimin kendisine yönelseler de; zamanla sinemanın ve diğer görsel-işitsel anlatıla-
rın birtakım hazır kalıplarını kullanmaya başlamışlardır. İzleyiciden oyuncuya evrilen 
bireylerin bu dünyayla olan ilişkileri sürekli yenilenmekte ve teknolojik gelişimlerle 
birlikte anlatı kalıpları gelişim göstermektedir. Dijital oyunlar tıpkı filmler gibi; ger-
çeklik algısını hedefleme yolunda şiddet ve erotizm dozunu zaman zaman artırsalar 
da, oyuncunun oyun içerisine dahil olma dürtüsünü geliştirmektedir. Bunun en önemli 
nedeni ise dijital oyunların sinemaya özgü teknikleri benimsemesi, 21. yüzyılda ise sa-
nal gerçeklik ve etkileşimsellik gibi yaklaşımların endüstride norma dönüşmesidir. Bir 
bakıma oyun için bir “duygusal kanca” olan anlatı; zamanla oyunun temel unsuruna 
dönüşmekte, buna karşın sinema ise anlatıyı arka plana atan bir deneyimleme ve dahil 
olma düşüncesine yönelmektedir. Anlatı araçsallaşmakta, bölünmekte ve ister sinema 
isterse dijital oyun olsun, aynılaşmaktadır.

Şüphesiz ki sinema-dijital oyun ilişkisini tekil örnekler üzerinden genellemek im-
kansızdır. Büyük oyun üreticileri ekonomik yaklaşımları ön plana çıkarak belirli ka-
lıpları takip edebilseler de özellikle bağımsız oyun üreticileri ya da hayranlar, çeşitli 
modlar veya machinima örnekleri ortaya koyarak var olan anlatıyı geliştirmektedir-
ler. Katılımcı kültür çerçevesinde sağlanan bu katkılar, çeşitli imkanlara sahip olan 
bireylerle sınırlı kalsa da nihayetinde bir potansiyel sunmakta ve büyük üreticilerin 
kendilerini yenilemeleri konusunda bir uyarı görevi görmektedirler. Sinemanın bi-
çemsel ögeleri tek tek dijital oyunların anlatısını şekillendirse de, iki alanı da belirli 
kalıplarla sınırlamak yanlış olacaktır. 

Bu bağlamda hem sinemanın hem de dijital oyunların geleceğinin öznel deneyim-
ler yaratma konusunda yapılacak çalışmalarla ilişkili olduğu söylenebilir. Çalışma 
kapsamında incelenen filmlere ve dijital oyunlara bakıldığında şu an için iki yapı 
arasında bir alışverişin ve arayışın olduğu göze çarpmaktadır. Sinema filmlerinde 
oyuna yakın bir yapı kurma hedeflenirken dijital oyunlarda ise sinema anlatılarına 
benzeyen ve kendi dünyası içerisinde belirli bir gerçeklik kuran anlatılara yönelim 
vardır. Nihayetinde bu gidişatın iki alan arasındaki ilişkiyi zorunlu kılacağı ve ortak 
bir platformda bir araya getireceği görülmektedir.

12.6.1.	Üreticilere	ve	Sektöre	Yönelik	Öneriler
	• Dijital oyunlara ait olanaklardan (oyun motoru ile film geliştirmek gibi)  daha 

çok faydalanılması ve Türk sinema sektöründe kullanılması, hem oyun hem de 
sinema sektörü için önemli bir adım olacaktır.

	• Dijital oyunların sinemaya uyarlanması hem izleyicilerin filmlerle bağ kurmasını 
hem de ekonomik anlamda güvenli bir kar kaynağının sağlanmasına yol açmak-
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tadır. Bu bağlamda Türk sinemasında ekonomik anlamda çok da büyük yatırım 
gerektirmeyen oyun uyarlamaları yapılabilir ya da e-spor gibi alanlarla ilgili içe-
rik üretimi artırılabilir. Elbette bunun için öncelikle anlatı yapısının öncelendiği 
oyun tasarımlarının artması gerekmektedir.

	• Dijital oyunlara yapılan yatırım, tıpkı dizi sektöründe olduğu gibi Türkiye yapı-
mı oyunların tüm dünyada diplomatik anlamda bir yumuşak güce dönüşmesini 
sağlayabilecektir.

	• Sinema dilinin oyun geliştiriciler tarafından incelenmesi, oyunlarında kurdukları 
anlatıya uygun ve tatmin edici görsel kompozisyonlar inşa etmelerini sağlaya-
caktır.

	• Türk oyun sektörü gelişmekte olan bir sektördür. Teknolojik olanakların tanıdığı 
esneklik; özellikle bağımsız geliştiricilerin her geçen gün artmasını, kimi zaman 
dünya çapında da tanınan oyunlar geliştirilmesini sağlamaktadır. Bağımsız sine-
macıların oyun geliştirme sürecine dair bilgi sahibi olmaları daha özgür bir şe-
kilde düşünmelerini sağlayacak; Cine Tracer gibi simülasyonlar, gerçek çekimler 
başlamadan önce filmlerinin nasıl görüneceğine dair net fikirler verecek ve film 
yapım sürecinde pek çok hatanın, dolayısıyla zaman ve para kaybının önüne geç-
meyi sağlayacaktır.

	• 2018 yılında Avrupa’nın en büyük üçüncü oyun firması olan ve 2020’de Zynga 
tarafından 1.8 milyar dolar bedelle satın alınan Peak Games gibi firmaların on 
yıllık bir süreçte geldiği nokta düşünülürse; oyun alanına yapılan yatırımların ve 
geliştiricilere verilen desteklerin artırılması, potansiyel getiriler göz önüne alın-
dığında önemli olacaktır.

	• Pandemi sürecinde hem sinema hem de oyun deneyiminin evin içinde yaşan-
dığı düşünüldüğünde bu deneyime alışan kitlenin tutundurulması daha kolay 
olacaktır.

12.6.2.	Eğitimcilere	Yönelik	Öneriler
	• Filmler ve dijital oyunlar sadece vakit geçirmeye yönelik algılanmamalıdır. Ya-

pılan araştırmalar bu iki alanın kullanıcılar üzerinde dünyaya dair bilgi edinme, 
deneyim kazanma ve sosyal etkileşim kurma gibi etkilerinin olduğunu göster-
mektedir.

	• Görsel-işitsel medyanın ve dijital etkileşimin her yerde karşımıza çıktığı günü-
müzde filmlerin ve dijital oyunların ilkokuldan itibaren eğitim amacıyla kullanı-
mı önem kazanmaktadır. Çocukların görsel-işitsel içeriklere yönelik dikkatinin 
korunması, anlamsal olarak da doğru ve yanlış içerikleri ayırt edebilmesi gibi 
beceriler geliştirilmelidir.
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	• İnteraktif oyunlar ve filmler aracılığıyla eğitimciler öğrencilerine karar alma sü-
reçleri doğrultusunda yol gösterebilir, güvenli içeriklere teşvik edilen öğrenci-
lerin atölyeler ve çalışmalar doğrultusunda üretim pratiklerini öğrenerek daha 
bilinçli kullanıcılar haline getirilebilirler.

	• Gerçek dünya ile daha yakın bir bağ kurmayı sağlayan film parçaları içeren simü-
lasyon oyunlarının eğitim amacıyla kullanımı ile öğrencilere motor beceriler ka-
zandırılabilir, yine stratejik oyunlar çerçevesinde düşünsel beceriler geliştirilebilir.

	• Yükseköğretim seviyesinde video oyun ve sinema ilişkisi, güzel sanatların yanı 
sıra güncel kültürel etkileri çerçevesinde de ele alınmalı ve bu yönde eğitimler 
düzenlenerek ve projeler yapılarak yerli içeriklerin üretilmesi sağlanmalıdır.

12.6.3.	Ailelere	ve	Çocuklara	Yönelik	Öneriler
	• Oyun oynama ya da film izleme gibi aktiviteler engellenmekten veya kısıtlan-

maktan çok kontrollü bir biçimde desteklenmeli, ailecek yapılan aktiviteler hali-
ne getirilerek belirli ölçülerde benimsenmelidir.

	• Bu iki alanın gerçeklikle kurduğu karmaşık bağın çözümlenmesinde aileler ço-
cuklarına yol göstermelidir.

	• Etkileşimli içeriklerin tüketilmesinde çocuklar karşılaşabilecekleri risklere karşı 
uyarılmalıdır. Bu tarz içeriklerle ilk karşılaşmalarında ailelerinin de gözetiminde 
olmaları önem taşımaktadır.

	• Görsel öğrenmenin gücü fark edilmeli, oyunların etkileşimli yapısının öğrenme-
deki etkisinden faydalanılarak, eğitici-öğretici oyunlar araştırılmalı ve geliştiril-
melidir.

	• Oyunların günümüzün hikaye anlatıcılarıdırlar ve tıpkı sinema gibi pek çok sa-
nat formunu bünyesinde toplamaktadırlar. Etkileşim ile birleştiğinde oyunların 
bu özelliğinin sanatsal aktivitelere olan ilgiyi artırabileceği ve sanatsal beceriler 
kazandırabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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İnsanoğlunun eğlence amacıyla taş, sopa ve birbirleriyle başlayan fiziksel oyun 
tarihi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve internetin insanlar için günlük 
yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesiyle telefon, bilgisayar ve oyun 
konsolları aracılığıyla dijital oyun olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde 
oyunlar sadece çocuk ve gençleri değil artık tüm yaş gruplarının odağında yer 
almaktadır. Dijital oyunların eğlence amacı dışında son yıllarda iş, eğitim, sağlık 
ve insanların tutumlarını, bilgilerini, performanslarını ve becerilerini geliştirmek 
amacıyla farklı amaçlarla kullandığı gözlenmektedir. Keşfetme, problem çözme-
ye yönelik çeşitli becerileri ve yaklaşımları kazandırmak gibi olumlu özelliklere 
sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda oyuncular üzerinde istenmeyen olumsuz 
davranışları da teşvik etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir parçası olan 
dijital oyunların karmaşık ilişkiler ve boyutlardan oluşması ayrımcılık, şiddet, 
sahtekarlık, gizlilik ve güvenlik, cinsiyetçilik ve bağımlılık konuları gibi çeşitli etik 
sorunları gündeme getirmiştir. Yaşanan bu etik sorunlar hem oyuncuları hem de 
toplumsal refahı etkilemektedir. Dijital oyun ortamlarında yaşanan etik sorunlar 
sadece oyuncuları değil dijital oyun tasarımcıları veya geliştiricilerini de doğru-
dan ilgilendirmektedir. Dijital oyunlarda etik sorunları ve etik farkındalığı oluştur-
mayı amaçlayan bu bölümde öncelikle etik, etik yaklaşımlar ve etik karar verme 
konularında tanımlama ve açıklamalar ile etik konusunda bilgilendirme yapılmış-
tır. Ardından dijital oyun ortamlarında yaşanan etik sorunlar sınıflandırılarak, di-
jital oyunlardan somut örnekler verilerek okuyuculara farkındalık oluşturulması 
amaçlanmıştır. Sonrasında dijital oyun tasarımcıları açısından etik sorunlar ele 
alınmış ve son olarak oyunculara, ebeveynlere, eğitimcilere ve oyun geliştiricile-
rine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Abuzer	Karataş
Dr.	Hüseyin	Yaşar

DİJİTAL OYUNLARDA ETİK
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13.1.	Giriş

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve insanlar tarafından günlük 
hayatta yoğun olarak kullanılması birçok avantaj sunmakla birlikte belirli davra-
nışsal problemleri de beraberinde getirmiştir. Gelişen teknolojilerin avantajlarından 
azami ölçüde faydalanmak, olumsuzlukları en aza indirmek ve karşılaşılan sorunlar-
dan korunmak için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle günlük hayatta önemli bir 
kavram olan etik, dijital ortamlar içinde önemli bir kavram haline gelmiştir. Özel-
likle dijital teknolojilerde meydana gelen hızlı artış ve artan kullanıcı sayısı, dijital 
ortamlarda da etik olan ve olmayan davranışların belirlenmesine yönelik çalışmaları 
hızlandırmıştır.

Dijital dönüşümle birlikte her alanda olduğu gibi oyun kavramında da büyük dö-
nüşümler olmuştur. Geleneksel oyunların yerini dijital ortamlarda oynanan oyunlar 
almış ve her yaş grubundan bireylerin oyuncu konumuna geldiği bir ortama dönüş-
müştür. Oyuncu çeşitliliğinde ve oyuncu sayısında meydana gelen büyük artış oyun 
sektörünü de büyük bir pazar haline getirmiştir. Dolayısıyla büyük bir pazar haline 
gelen ve birçok insanın iletişim halinde olduğu dijital oyunlar etik sorunları da be-
raberinde getirmiştir. 

13.2.	Dijital	Oyunlar

Oyunlar, geçmişi çok eskilere dayanan ve insanların eğlenmek gibi amaçlarla oyna-
dığı fiziksel, zihinsel ve sosyal amaçlı aktivitelerdir.  Yaklaşık olarak 5000 yıl önce 
oynanan “Mangala” ve “Senet” gibi oyunlar insanlığın varoluşundan beri oyunların 
kullanıldığını göstermekle (Piccione, 1980) birlikte insanlar yaşadıkları dönemin 
imkânları ölçüsünde eğlenmek ve sosyalleşmek amacıyla oyunlar oynamıştır (Yıl-
maz, 2015). Oyunlar; insan istek ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunan, katılım ve 
motivasyon üzerinde olumlu etkileri olan, günlük yaşam problemlerine çözümler 
getiren güçlü yapılardır (McGonigal, 2011). Bireyin eğlenmesi veya ödüllendirilme-
si amacıyla belirli kurallar dâhilinde oynanan oyunlar, fiziksel ve zihinsel rekabet 
ortamı sunmakla birlikte (Noemí & Máximo, 2014) bireyde haz ve doyum yaratan 
katılımcı bir etkinlik olmasından dolayı motive edici ve tekrar tekrar oynama isteği 
oluşturmaktadır (Kuzu ve Çankaya, 2010).

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve internetteki gelişmelerle birlikte oyunlarda ve oyun 
oynama ortamlarında değişimler meydana gelmiştir. Fiziksel eylem gerektiren ve 
oyuncuların aynı ortamda bulunmasını gerekli kılan oyunların yerini farklı bilgi ve 
iletişim teknolojileri araçlarının kullanıldığı, zaman ve mekân kısıtlaması olmayan 
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dijital oyunlar almıştır. Özellikle yetişkinler tarafından oynanan tavla, satranç ve 
okey gibi klasik oyunlar da dijital ortamlarda yer alan eğlence seçeneklerimiz ara-
sında yerini almıştır (Yılmaz, 2015).

Dijital oyun, oyuncuların elektronik bir ekranda ve kurgulanan hikâye çerçevesin-
de oyun edinimi olarak tanımlanabilir (Bergonse, 2017). Bir başka tanıma göre ise 
dijital oyun; “yeni iletişim ortamının dijitallik, etkileşimlilik, sanallık, değişkenlik, 
modülerlik özelliklerini barındıran ve bu özellikleri oyun oynama edimine dâhil 
eden bireysel iletişim ortamıdır” (Yengin, 2012, 111).  Dijital oyunların tarihi 1940’lı 
yıllara dayanmaktadır. İlk dijital oyun 1940 yılında yanıp sönen ışıkların bir oyun 
devresine dönüştürülmesi ile ortaya çıkan ve “Işın Tüpü Eğlence Devresi” olarak 
isimlendirilen devre, bugüne kadar üretilen ilk dijital oyun olarak kabul edilmekte-
dir. Ayrıca; 1951 yılında geliştirilen “NIM aka NIMROD”, 1952 yılında geliştirilen 
“OXO (Noughts and Crosses)”, 1958 yılında geliştirilen “Tennis for Two” ve 1961 
yılında geliştirilen “Spacewar” önemli dijital oyunlar arasında yer almaktadır.

Dijital oyunların temelinde kullanılan teknolojik ortam yer almakta ve bu ortama 
göre sınıflandırılmaktadır. Özellikle 1990 yılından sonra faklı çeşitlerde dijital oyun-
lar üretilmiştir. Bunlar; konsol oyunları, masaüstü oyunları, çevrimiçi oyunlar ve 
mobil oyunlar şeklindedir. Bunun dışında oyuncu tercihleri doğrultusunda şekillen-
miş farklı türlerde birçok oyun türü de bulunmaktadır (BTK, 2020).

Dijital oyun kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 2020 yılında bütün dün-
yayı etkileyen COVID-19 salgını ile birlikte dijital oyun pazarı %9,3 artış göstererek 
159 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. (Newzoo, 2020). En büyük artışın ise mobil 
oyunlarda olduğu ortaya çıkmış ve mobil oyun sektörünün geliri 2020 itibariyle 77,2 
milyar dolara ulaşarak dijital oyun sektöründe en büyük payı almıştır. Benzer şekilde 
konsol oyun sektörünün kârı 2020 itibariyle 45,2 milyar dolara, PC oyun sektörünün 
kârı ise 2020 itibariyle 36,9 milyar dolara ulaşmıştır (Newzoo, 2020). Dijital oyunlara 
kullanıcı açısından bakıldığında, 2020 itibariyle oyuncu sayısı 2,7 milyara ulaşmış ve 
2023 sonu itibariyle oyuncu sayısının 3,07 milyara ulaşması beklenmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler diğer sektörleri etkile-
diği gibi dijital oyun sektörünü de etkilemiş, oyun sektörünün büyümesine neden 
olmuştur. Her geçen yıl dijital oyun ve oyuncu sayısında artış kendini hissettirmekte-
dir. Bu artışla birlikte dijital oyunların olumlu etkilerinin yanında, olumsuz sonuçlar 
doğurabilecek bağımlılık, güvenlik ve gizlilik, şiddet ve saldırganlık gibi etik so-
runlar da kendini göstermektedir. Bu etik sorunların neler olduğu, oyuncu açısından 
ne tür sonuçlar doğurduğu, ebeveynlerin ve oyun tasarımcıların bu sorunlara karşı 
almaları gereken sorumlulukların neler olduğu ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.
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13.3.	Etik

13.3.1	Ahlak

Yaşadığımız toplumdaki insanlar ve yaşamları incelendiğinde aralarında karşılıklı birçok 
faydanın sağlandığı bir ilişkinin olduğu görülür. Toplum içinde yaşamak, bireyleri dış 
tehlikelerden koruyarak güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlar. İnsanların gü-
venli ve sürdürülebilir huzurlu bir yaşam devam ettirebilmesi için karşılıklı olarak mal ve 
hizmet alışverişi içerisinde oldukları söylenebilir. Her birey, mal ve hizmet alışverişinde 
başkalarının ihtiyaçlarını giderip kendi ihtiyaçlarını karşılarken, kişiler arasında çeşitli 
ilişkilerin ortaya çıkmasını ve gelişimini teşvik etmektedir.

Topluluğun bir parçası olan bireyin sosyal etkileşimi sürdürmesi, kendisinin ve toplumun 
refahının sağlanması için belirli kural, norm ve davranışlara uyması gerekmektedir. Top-
luluklar; belirli zaman dilimi içerisinde ortaya çıkmış kural, norm ve davranışlarla düzeni 
sağlamak için bazı eylemleri yasaklamakta ve/veya zorunlu kılmaktadır. Bireylerin, be-
lirtilen yasaklara ve yükümlülüklere uymamaları halinde cezalandırılma ve topluluk ta-
rafından dışlanması ihtimal dahilindedir.  Toplumun düzeninin sağlanması için insanların 
çeşitli durumlarda ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini belirleyen, birbirleriyle 
ilişkilerini düzenleyen kurallar ahlak olarak tanımlanmaktadır.

Toplumun ahlak sistemini oluşturan kural ve normların asıl amacı, toplum huzurunun 
sağlanması ve düzeninin sürdürülmesidir. Günlük konuşma dilinde sıkılıkla kullanı-
lan ahlak, Latince gelenek/görenek ve görgü anlamlarına gelen moralis sözcüğünden 
türemiştir. Arapça’ da ise hulk kelimesinden türemiş olup huy, mizaç ve karakter an-
lamlarına gelmektedir. Özlem (2004), ahlakı belirli zaman diliminde ortaya çıkmış 
düşünce, inanç, gelenek, görenek ve eğilime bağlı olarak kural, norm ve yasaklar 
şeklinde düzenlenmiş bir yaşam biçimi olarak tanımlamıştır. Frankena (1973) ise, 
ahlak kavramını yaptırımları ve işlevleri bakımdan toplumsal bir olgu olarak değer-
lendirmekte ve toplumun bir rehberi olarak tanımlamaktadır. Ahlak, sosyal gruplar 
içerisinde yaşayan bireylerin birbirleriyle ilişkilerini ve toplumun düzenini sağlamak 
için oluşturulmuş normlar ve kurallar sistemi olup yazılı olmayan yaşamın pratik 
yönünü ifade eder. Ahlak kuralları, toplumdan topluma farklılık göstermekte birlikte 
zaman içerisinde kendi içinde değişimler yaşayabilmektedir.

13.3.2	Etik

Etik, bilgi teknolojilerinin gelişimi ve karmaşıklaşan insan ilişkilerinin sonucu ola-
rak son yıllarda felsefenin en fazla ilgi gören alanlarından biri olmuştur. Etiğin te-
mellerini Sokrates atmış ve antik çağlardan itibaren birçok düşünür ve filozof doğru 
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ve iyi bir yaşamın ne olduğu konusunda görüşlerini açıklamışlardır. Demokritos’ a 
göre etik, doğru ve iyi yaşamdan kastedilen dinginlik, esenlik ve huzurlu olmaktır. 
Epikouros’ a göre yaşamın amacı hazza yönelmektir. Sofistler doğru yaşamı, fayda 
ile ilişkilendirmişlerdir (Doğan, 2004). Buna karşın Sokrates, Aristoteles ve Platon 
hazzın kontrol edilmesi gereken bir davranış olduğunu, aksi halde olumsuz olarak 
sonuçlanabileceğini, dolayısıyla amaç olarak erdemli olmak üzerinde durmuşlardır. 
Tamamen hazzı reddetmemekte fakat haz konusunda ölçülü olunması gerektiğini 
belirtmektedirler (Cevizci, 2015).

Felsefenin bir alt alanı ve ahlak felsefesi olan etik, Yunanca’ da “karakter” ve “alış-
kanlık” anlamına gelen ethos kelimesinden türemiştir. Etik, iyi, doğru ve adil bir ya-
şam için hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış sayıldığı ve bu farkın nasıl 
anlaşılacağı ile ilgilidir. Kuçuradi (1998), felsefi ve günlük hayatta etiğin tanımlan-
masına yönelik olarak üç farklı tanım yapmıştır. Birinci tanıma göre; yazılı olmayan 
ve bireylerin davranışlarını belirleyen ahlak normları anlamında kullanılmaktadır. 
Ahlaki normlar bireyin yaşadığı topluluk içerisinde neyi yapması neyi yapmaması 
gerektiği ile ilgilidir. İkinci tanım; yazılı normlardan oluşan ve evrensel nitelikte 
kurallar belirlemeyi amaçlamaktadır. Üçüncü tanım ise bilgi alanı olarak felsefenin 
bir alt dalıdır. Kuçuradi’ nin (1998), bu son tanımında diğer iki tanımdan farklı ola-
rak kural, ilke, norm koymaktan ziyade ahlak, ahlak kavramları ve ahlak sorunları 
üzerine felsefi bir tartışmayı içermektedir. Velasquez (2002) etiğin, öncelikle ahlaki 
anlamda iyi davranış olarak neyin sayılması gerektiği sorusuna ışık tuttuğunu ve 
ahlaki olarak iyi kararlar almamıza yardımcı olabilecek kural ve ilkelerin gerekçe-
lendirilmesini sağlamakla ilgili olduğunu belirtmektedir. 

13.3.3	Etik	ve	Ahlak	Ayrımı

Günlük hayatta etik ve ahlak kavramları birbirinin yerine kullanılmasına rağmen 
ikisi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere ah-
lak, toplumsal yapıya rehberlik etmek amacıyla belirli bir zaman diliminde ortaya 
çıkmış gelenek, görenek, düşünce ve inançlara uygun norm kurallar olarak tanımlan-
maktadır. Burada ahlak bireylerin hangi davranışları yapması gerektiğini, hangilerini 
yapmaması gerektiği ile ilgili olarak insan eylemlerinin pratik yönünü göstermek-
tedir (Billington, 1997). Ahlak, günlük hayatta toplumun kabul ettiği davranışlarla 
ilgiliyken etik ise bu ahlaki davranış veya eylemler üzerinde düşünme ve felsefi bir 
tartışma yürütme işlemidir. Bu açıdan ele alındığında ahlak pratik yönü, etik ise pra-
tik yönün teorisini ifade etmektedir. Ahlak toplumdan topluma değişiklik gösterdiği 
için yerel bir özellik taşımakta, etik ise tüm insanlık için evrensel bir amaç taşımak-
tadır. Etik, kurallar veya normlar gerektirirken, ahlak ise insanların nasıl davranması 
gerektiğine ilişkin düsturlardır (Kılıç, 2017).  
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13.3.4	Etiğin	Temel	Sorunu

Etik ve ahlak kavramları doğrudan insan ve toplumla ilişkili olduğundan, insan ve 
toplumla ilgili neredeyse her konu etiğin çalışma alanına girmektedir.  Antik çağlar-
dan itibaren düşünürlerin etik sorunları inceledikleri, tartıştıkları ve odaklandıkları 
iki temel sorun görülmektedir. Birincisi doğru ve iyinin ne olduğu, ikincisi ise mutlu 
yaşamın ne olduğu ve nasıl yaşanılacağıdır. 

13.3.5	Etik	İkilem

Etik ikilem, eylemde bulunan kişinin etik karar verme sürecinde ne karar vereceği ve 
nasıl karar verileceği ile ilgili bir sorundur. Etik ikilem bir failin iki veya daha fazla 
seçenek arasında seçim yapabileceği ama aynı zamanda birini seçmek zorunda kal-
dığı bir çıkmazı ifade eder (Gowans, 1987). Eylemde bulunan kişinin sahip olduğu 
norm ve değerleri ile başka bir referans çevresinin norm ve değerleri arasındaki çe-
lişki nedeniyle, hangi yöne gitmesi gerektiğine karar veremediği bir çatışma ortaya 
çıkar. Sellmaier (2008), etik ikilemin üç genel özelliğinden bahsetmektedir. Birin-
cisi, ikilem için açık bir kılavuzun olmaması, ikincisi, ahlaki başarısızlığa duyulan 
ihtiyaç. Dolayısıyla eylemde bulunan kişi, ne karar verirse versin, ahlaki, bir ilkeyi 
ihlal etmeye mecburdur. Bu ahlaki başarısızlık, her zaman yapılanlardan dolayı suç-
luluk ve pişmanlık duymaya yol açar. Üçüncü olarak, bir karar vermemenin rakip 
seçeneklerden önemli ölçüde daha kötü sonuçlar doğurduğu acil durum (Sellmaier, 
2008). Sonuç olarak etik ikilemde bulunan fail, her ne karar verirse versin, bir tatmin 
sağlamayacaktır.

Tramvay problemi, en iyi bilinen etik düşünce egzersizlerinden biridir. Bu proble-
me tanıdık olmayanlar için, bir kişinin aşağıdaki senaryoya nasıl tepki vereceğini 
sormaktadır. Şekil 1’de Tramvay problemine ilişkin görsel sunulmuştur. Senaryoya 
göre kontrolden çıkan bir tramvay hızla ilerlemektedir. Tramvay, rayların kesiştiği 
bir noktaya yaklaştığında rayların bir tarafında ona bağlı beş kişi, diğer tarafta ise 
ona bağlı bir kişi durmaktadır. Eğer tramvayın makas değiştirmesini sağlayacak kolu 
çekerseniz, beş kişinin hayatını kurtaracaksınız, aksi durumda ise bir kişi yaşamını 
yitirecektir. Siz olsaydınız ne yapardınız?

Tramvay probleminin versiyonları değişik şekillerde var olmuştur. Günümüze kadar 
birçok etik araştırmacı tarafından yaygın bir örnek olarak kullanılmıştır. Teknoloji-
nin gelişimi ile insan ilişkilerinin karmaşıklaşmasından dolayı yaşanılan ikilemlerin 
artığı görülmektedir.

Başka bir örnek ise; organ nakli bekleyen beş kişiyi kurtarmak için, sağlıklı birini 
feda edip diğer beş kişiyi kurtarır mısınız? 
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Şekil	1.	Etik	İkilem	Örneği	(B.	Feldman,	2016)

13.3.6	Etik	Teoriler	ve	Yaklaşımlar

Resmi olarak ilk etik çalışma yaklaşık 2400 yıl önce Yunan Filozof Sokrates’e da-
yanmaktadır. Sokrates felsefesini yazılı hale dönüştürmedi, ancak öğrencisi Platon 
Kriton diyaloğunda, hapsedilen Sokrates’in çevresindeki dostlarının desteğiyle kaç-
mak yerine neden haksız bir ölüm cezasıyla karşı karşıya kalması durumunu sorgu-
lamak amacıyla etik akıl yürütmeyi kullanmaktadır.

Günümüze kadar birçok düşünür ve filozof etik üzerine farklı yaklaşımlar önermiş-
lerdir. Bu bölümde etik karar verme sürecinde, hangi yaklaşıma veya teoriye göre 
karar verilmesi gerektiği, hangisinin faydalı olduğu ve sonuçlara nasıl ulaşılacağı 
konusunda yol gösterici işlevi olan etik teoriler ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Ön-
ceki bölümlerde yapılan etik tanımlar dikkate alındığında düşünürlerin etiği farkı 
şekillerde sınıflandırdıkları görülmektedir. Genel ve yaygın olarak etik, betimleyici 
etik, normatif etik, meta-etik ve uygulamalı etik olarak dört gruba ayrılmıştır (Fieser, 
2003; Cevizci, 2015). 

13.3.6.1	Betimleyici	Etik

Aynı zamanda karşılaştırmalı etik olarak adlandırılan betimleyici etik, web üzerin-
den yayınlanan Britannica Ansiklopedisine göre, çeşitli yerlerde ve zaman dilim-
lerinde farklı toplulukların ve kültürlerin ahlaki inanç ve uygulamalarının ampirik 
çalışması olarak tanımlanmaktadır (Encyclopedia Britannica, 2021). Betimleyici 
etik, sadece ahlaki inanç ve uygulamaları detaylandırmak ve açıklamakla kalmayıp, 
aynı zamanda sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenleri ele alarak onları anlamayı da 
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amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, normatif etik gibi kural koymak ve norm bildirmek-
ten ziyade mevcut durumu bilimsel açıdan ele almakta ve açıklamaya çalışmaktadır 
(Cevizci, 2015). Ahlaki davranış ve uygulamalara yönelik olarak herhangi bir yar-
gıda bulunmamakla birlikte nedeni anlamaya çalışarak olguyu sadece resmetmeye/
betimlemeye çalışmaktadır. Söz konusu yaklaşıma göre etik, ahlaki olaylara ve ol-
gulara dış bir gözlemci olarak bakar ve tasvir etmeye çalışır. 

13.3.6.2	Normatif	etik

Normatif etik, neyin doğru neyin yanlış, neyin kötü neyin iyi olduğu ve belli du-
rumlarda insanların ne yapması gerektiği konusunda rehberlik etmek için norm ve 
düzenleyici ilkeler getirmektedir. İnsanların nasıl yaşaması gerektiğini bildiren ah-
laki ilkeleri araştırır ve bir kılavuz niteliğindedir. Genel ahlak kurallarının konusu 
bireylerin eylemleridir, etik ilkelerin amacı ise bu eylemlerin normatif statüsünü be-
lirlemektir, bir eylemin, hangi koşullar altında ahlaken doğru ya da yanlış olduğunu 
belirtmektedir (F. Feldman, 2016). Normatif etik, kural geliştirirken farklı teorileri 
göz önünde bulundurmaktadır. Bu etik teoriler bize herhangi bir eylem ya da davra-
nışa farklı açılardan yaklaşabileceğimizi göstermektedir. 

Normatif etik genel olarak üç başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar teleolojik 
etik (eylemin sonuçlarına göre), deontolojik (görev) etik ve erdem etiği.

13.3.6.2.1	Teleolojik/Sonuç	etiği

Bir eylemin ahlakının, eylemin sonuçlarına bağlı olduğunu savunan yaklaşımı ifa-
de etmektedir. Bu yaklaşıma göre bir eylemin sonuçlarından hangisi en iyiyi, en 
doğruyu veya en çok faydayı sağlıyorsa o davranış etik olarak kabul görmektedir. 
Teleolojik yaklaşımlar davranışların ahlaki olarak değerlendirilmesini sonuçlarına 
göre belirleyen yaklaşımlardır. Teolojik etik açısından ahlaki bir eylemin değerini 
belirleyen şey eylemin sonucudur. Bu açıdan teolojik etik kapsamında yer alan te-
oriler sonuçcu etik teoriler olarak da adlandırılmaktadır. Buna göre bir eylem kendi 
başına iyi ya da kötü değildir, eylemi iyi ya da kötü yapan eylemin sonuçlarıdır. Bu 
ahlaki anlayışa göre ahlaki davranışta temel kıstas sonuç itibariyle ortaya çıkan iyi-
nin kötüye oranıdır. Bir eylemin sonucunda iyi, doğru veya faydanın oranı yüksek 
ise ahlaki bir eylem olarak nitelendirilmektedir.

Faydacı Yaklaşım (Utilitarian): Teolojik etik kapsamında ele alınmakta olan fayda-
cılık, bireylerin eylemlerinin sonucunu temel alarak değer biçilmesi gerektiği düşün-
cesini savunmaktadır. Faydacı yaklaşım, Anglo-Sakson dünyasında etkili olan kapi-
talist dünya görüşünün değer anlayışını temsil etmektedir (Cevizci, 2015). Fransız 



Dijital	Oyunlarda	Etik

413

Devrimi, 1848 devrimleri, Amerikan iç Savaşları (1861-1865), endüstri devrimi ve 
Batı toplumlarında köleliğin kaldırılması 18. ve 19. yy. ortaya çıkan hareketlilikler 
yeni dünya düzenin oluşturulmasında özgürlük, eşitlik ve kardeşlik söylemlerinin 
ortaya çıkmasına neden oldu. Bu dönemde söz konusu söylemlerin ortaya çıkmasına 
paralel olarak etik konusunda Jeremy Bentham (1748-1832) yeni ahlak anlayışı için 
güçlü bir argüman sundu. Bentham’a göre ahlak ne Tanrı’nın hoşnutluğunu sağlama 
ne de soyut kurallara sadık olma ile ilgiliydi. Aksine ahlakın dünyayı olabildiğince 
mutlu etmekle ilgili olduğunu belirtmektedir. Bentham, nihai bir ahlaki ilkeye, yani 
fayda/yarar ilkesine inanıyordu. Bu ilke, her koşulda mümkün olan en fazla mutlulu-
ğu üretmemizi sağlar. İnsanın mutluluğa erişebilmesi için haz elde etmesine yönelik 
eylemlerde bulunması gerekmektedir (Rachels ve Rachels, 2011). 

Şekil	2. Faydacı	Yaklaşım	Fayda	Zarar	İlişkisi	(Quinn,	2016)

13.3.6.2.2	Deontolojik/Görev	Etiği

Ahlak felsefesinde, Yunanca’da deon sözcüğünden türeyen ve “yükümlülük, görev, 
ödev” anlamlarına gelen deontolojik etik veya deontoloji, bir eylemin ahlakının so-
nuçlarından ziyade bir dizi kural veya ilkeye bağlı olarak doğru mu, yanlış mı ol-
duğuna dayanması gerektiğine dair normatif etik teorisidir. Söz konusu yaklaşıma 
göre, ahlaklı bir biçimde davranma, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi-
ne bağlıdır. Deontolojik etik kapsamında pek çok etik teori bulunmasına rağmen 
Kant’ın ödev etiği ve dini etik (ilahi komut teorisi) öne çıkmaktadır. Kant, insanların 
eylemlerinin evrensel olan ahlaki yasalar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine ve 
tüm rasyonel varlıklara uygulanabilmesi için ahlak ilkelerinin akla dayanması ge-
rektiğine inanıyordu (Quinn, 2016). Ödev etiğine göre, ahlaki bir eylemin doğruluğu 
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ya da yanlışlığı o eylemin sonuçlarından değil, kişinin bir takım ahlaki ödev ya da 
davranış kurallarını yerine getirmesine bağlıdır. Kant’a göre birey haz veya fayda 
sağladığı için değil ödevi olduğu için o eylemi gerçekleştirmelidir. Kant’ın ahlak 
anlayışında öncelikle teleolojik etiğin eleştirisi vardır. Söz konusu dini etik veya ila-
hi komut teorisi ise, ahlaki olanın Tanrı’nın emirleriyle belirlendiğini ve bir kişinin 
ahlaklı olması için Tanrı’nın emirlerine uyması gerektiğini iddia etmektedir. Bu çer-
çevede deontolojik etik anlayışı kural, ilke ve kavramları kullanarak, ahlaki eylemin 
doğruluğu veya göreve uygunluğuna odaklanmaktadır (Cevizci, 2015).

Hazcılık (Hedonizm): Hazzı merkeze alan hedonizm; Yunan düşünürler Aristippos ve 
Epikür tarafından geliştirilmiş bir felsefi yaklaşımıdır. “Hedone” sözcüğü Yunanca’ 
da haz ve zevk anlamlarına gelmektedir. Bu etik yaklaşıma göre ahlaki eylemlerin 
amacı, bireyin hazza yönelmesidir. Aristippos insan eylemlerinin nedeninin mutlulu-
ğa ulaşmak olduğunu, bunun için acıdan kaçınmak ve hazza yönelmesi gerektiğini 
söylemektedir (Akarsu, 1984). Aristippos bedensel hazzın önemini belirtir ve hazzın 
niceliği önemlidir. Bu açıdan Aristippos hazcılığına niceliksel hazcılıkta denmektedir. 
Hazcılığın diğer temsilcisi Epikür ise tinsel hazzın önemini savunmaktadır. Onun için 
en büyük mutluluk ruh dinginliğinin sağlanmasıdır. Epiküros hazcılığı, hazzın niteliği-
ne önem vermektedir. Haz kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için, Hedonizm anlayı-
şında geçerli evrensel bir ahlak yasasının varlığından söz edemeyiz. 

13.3.6.2.3	Erdem	Etiği

Erdem etiği, bireylerde bulunan fazileti ve iyi karakter özelliklerini ahlaki olmanın 
kaynağı olarak gören bir anlayışa sahiptir. Antik filozoflar Sokrates, Platon ve Aris-
toteles bireyin karakterinde erdemli davranışların geliştirilmesinin, ahlaki eğitim ile 
gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Rol model olarak erdemli insanın sahip olduğu 
karakterin nitelikleri, başkalarının övdüğü ve onayladığı niteliklerdi. Platon cesaret 
(sebat ve metanet), ılımlılık (öz disiplin, tutku ve iştah kontrolü), bilgelik (sağduyu 
ve doğru seçim yapma yeteneği) ve adalet (adil, dürüst olma ve vaatlerini tutma ye-
teneği) olmak üzere dört temel erdeme vurgu yapmıştır (Ianinska & Garcia-Zamor, 
2006). Aristoteles’e göre erdem alışılmış eylemlerde gösterilen bir karakter özelliği 
olarak tanımlanmakta ve ahlaki erdem akıl yürütme ve öğretimden ziyade öncelikle 
alışkanlık ve pratik yoluyla öğrenilir, ona göre erdem acı ve haz için uygun tutuma 
sahip olma meseledir. Aristoteles’in ahlak teorisi insanın yaşam tarzına dayanmakla 
birlikte, Platon’un ılımlı erdemine benzer şekilde gerçek erdemlerin aslında karakte-
rin aşırı özellikleri ve uygun bir eyleme yatkınlık arasında mükemmel bir ortalaması 
olduğunu savunmuştur (Aristoteles, 2014). Erdem etiğinde doğru eylemleri yapma-
nın yanı sıra doğru olanı yapmak ve iyi olmak için sağlam bir karaktere de sahip 
olmak gereklidir.
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13.3.6.2.4	Kant	Ödev	Etiği

Felsefenin tüm alanlarına önemli katkılar sunan ve tarihin en etkili filozoflarından 
olan Immanuel Kant (1724-1804), insanların eylemlerinin evrensel olan ahlaki yasa-
lar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine ve tüm rasyonel varlıklara uygulanabilme-
si için akla dayanması gerektiğine inanıyordu (Quinn, 2016). Kant, insanlar olarak 
kendimize ve diğer rasyonel varlıklara saygı duyacak şekilde davranmak konusunda, 
ahlaki bir görevimiz olduğunu savunmaktadır (Wonderly, 2018). Bu nedenle, insan-
larımızın aşağılanmasına veya diğer özerk rasyonel varlıklara saygısızlık edilmesi-
ne yol açabilecek eylemlerden kaçınmalıyız. Kant’ın ödev etiğine göre, Ahlaki bir 
eylemin doğruluğu ya da yanlışlığı o eylemin sonuçlarından değil, kişinin bir takım 
ahlaki ödev ya da davranış kurallarını yerine getirmesine bağlıdır. Kant’a göre birey 
haz veya fayda sağladığı için değil ödevi olduğu için o eylemi gerçekleştirmelidir. 
Kant’ın ahlak anlayışında öncelikle teleolojik etiğin eleştirisi vardır. Söz konusu dini 
etik veya ilahi komut teorisi ise, ahlaki olanın Tanrı’nın emirleriyle belirlendiğini 
ve bir kişinin ahlaklı olması için Tanrı’nın emirlerine uyması gerektiğini iddia et-
mektedir. Bu çerçevede deontolojik etik anlayışı kural, ilke ve kavramları kullana-
rak, ahlaki eylemin doğruluğu veya göreve uygunluğuna odaklanmaktadır (Cevizci, 
2015). Kant, kendimize ve başkalarına karşı, yeteneklerimizi geliştirmek ve başka-
larına verdiğimiz sözleri tutmak gibi ahlaki görevlerimiz olduğunu kabul etmektedir. 
Ancak Kant “Kategorik buyruk” olarak adlandırdığı temel bir ilkeyi savunmakta-
dır. Kategorik buyruk, insanlara her zaman onurlu davranmayı ve insanları bir araç 
olarak kullanmamamız gerektiğini belirtir. Kısaca, Kant, bir kişinin kendisini veya 
başka bir kişiyi bir araç olarak kullanmasının yanlış olduğunu belirtir. Aynı zamanda 
Kant, mantıksal çelişkiye düşmeden evrensel ahlak yasası olabilecek ahlak kuralla-
rına göre hareket edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

13.3.6.3	Meta	Etik

Meta-etik öncelikle etik yargıların anlamını ve etik özelliklerini, ifadelerin, tutumla-
rın ve yargıların doğasını anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Meta- etik teori normatif 
etik teorisine benzemekle birlikte, belirli seçimleri iyi, kötü, doğru ve yanlış olarak 
değerlendirmeye çalışmaz. Aksine temel sorunun anlamını ve niteliği tanımlamaya 
çalışır. Özellikle etiğin anlamı, epistemoloji ve ontolojisi ile ilgilidir. Normatif etiğin 
koyduğu ahlaki değer yargıları üzerinde tartışma yaratır. Bu tartışmada yer alan kav-
ramları analiz eder yargıların anlamlarını ve birbiri karşısındaki durumlarını inceler. 
Ahlaki inançlarımız hakkında düşünüp bir temele dayandırma ve açıklama yapmaya 
çalıştığımızda meta etiğin alanına gireriz. Normatif etikte ne değerlidir ne iyidir, 
bizim ahlaki sorumluluklarımız nelerdir soruları sorulurken meta etikte ise değer ne-
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dir, ahlaki ödev nedir, doğru nedir, iyi olmak nedir ve ne anlama gelmektedir soruları 
sorulmaktadır (Yıldız, 2012).

13.3.6.4	Uygulamalı	Etik

Şimdiye kadar etik ile ilgili olan bölüm kapsamında genel olarak etiğin teorik bo-
yutunu ele aldık. Uygulamalı etik başlığı altında ise yoğun olarak teorik boyutlar-
dan oluşan etiğin pratik yaşamdaki karşılığına yer verilecektir. Uygulamalı etik, 
pratik yaşamın bazı alanlarında ortaya çıkan ahlaki sorunları anlamak ve çözmek 
için sistematik çaba içeren bir çalışma alanıdır. 1970’lerin başında tıbbi ve teknolo-
jik gelişmeleri çevreleyen tartışmaların sonucunda, birçok meslek grubunun ortaya 
çıkmasına bağlı olarak özel ve kamusal alanlarda karşılaşılan problemlere somut 
çözümler üretebilmek için ahlak felsefesinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkmıştır 
(Cevizci, 2015). Günümüzde biyoetik, tıp etiği, çevre etiği, iş/meslek etiği, medya 
etiği, mühendislik etiği ve hukuk etiği gibi alt dallara ayrılmakla birlikte her biri etik 
ve mesleki yönergeleri ifade eden, alana özgü etik davranış kurallarına sahiptir (Gi-
orgini vd., 2015). Uygulamalı etik, teorik etik ile süreklilik içeren bir etkileşimin var 
olduğunu, normatif etiğin tarihsel süreç içinde elde ettiği bilgi ve birikimi belirtilen 
alanlara uygulayarak problemleri çözmeyi amaçlamaktadır (Cevizci, 2007). Çünkü 
uygulamalı etik çerçevesinde ele alınacak problem ya da çözüm bulunacak olaya 
rehberlik edecek, yol gösterecek olan teorik etiktir. Ayrıca uygulamalı etik sadece 
teorik bilgi birikiminden değil, problemin doğasına uygun olarak psikolojiden, sos-
yolojiden, kültürden, tarihten hatta biyolojiden bile faydalanma eğilimi taşımaktadır. 

13.3.7.	Etik	Kod

Bu bölümde etik kodun ne olduğu ne amaçla kullanıldığı, tarihsel geçmişi, günümüz-
de popüler olmasının nedenleri ve dijital oyun bağlamında etik kodların ne amaçla 
kullanılabileceği açıklanacaktır. Etik kod, bir organizasyondaki bireylerin davranış-
larına rehberlik etmek amacıyla yazılmış belgelerdir. Etik kod belirli bir meslek ya 
da kurum içindeki bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belgeleyen yazılı genel 
ilkelerdir (Aydın, 2014). Banks (2003), etik kodları genellikle bir mesleğin üyeleri-
nin davranışlarına rehberlik etmek, üyelerini ve paydaşlarını korumak ve mesleğin 
itibarını koruma amacıyla meslek üyeleri tarafından oluşturulan yazılı belgeler ola-
rak tanımlamıştır. Etik kod, bir meslekte yer alan çalışanların tüm paydaşlara karşı 
yükümlülük ve sorumluluklarını özetleyen, bunun yanı sıra mesleğin benimsemiş 
olduğu temel değer ve ilkeleri yansıtan yazılı kurallar olarak da tanımlanabilir. Etik 
kodlar, sorumlulukları çerçevesinde bireylere makul ve mantıklı bir rehberlik sağla-
malıdır. Bir etik kodunun ihlali durumunda, meslektaşları tarafından onaylanmama-
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sı ve ciddi durumlarda bu kişinin mesleği uygulama lisansını kaybetmesine neden 
olabilir. Örnek olarak, kâr amacı gütmeyen Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği 
(International Game Developers Association-IGDA) oyuncuların refahı ve mutlulu-
ğunun yanı sıra iyi uygulamalara ve çalışanların refahına odaklanmaktadır. IGDA 
topluluk, profesyonellik, ifade, yenilik, liderlik, etki ve eğlence temel değerlerine 
dayalı olarak etik kodlar geliştirmiştir.

13.4.	Dijital	Oyunlarda	Etik

Dünyada hızlı bir şekilde yayılan COVID-19 salgını ile birlikte insanların, bulaş ris-
kinin azaltılmasına yönelik olarak sosyal mesafenin korunması amacıyla evlerinde 
zaman geçirmesi dijital oyunlara ve oyun konsollarına olan ilgiyi daha fazla arttırdı. 
Dijital oyunlara olan bu ilgi insanların eğlenceli, bilgilendirici ve keşfedici bir şekilde 
zamanlarını geçirmelerine neden oldu. Bilgi ve iletişim teknolojilerdeki hızlı gelişme-
ler ve internet hızının artması sonucu dijital oyunların amaçlarında da büyük değişim-
lerin yaşandığını göstermektedir. Çevrimdışı olan ve tek kişilik oyunların yerini çevri-
miçi ve çok kişili oynanan oyunların alması bu değişimlerden biridir. Wimmer (2017), 
dijital oyunların toplumsal ve sosyal bağlamları etkileyen bir özelliğe sahip olduğunu 
belirtmektedir. Bu değişimler oyunların sadece oyun ve eğlence amaçlarının dışında 
insanların sosyalleşme ihtiyacını da karşılamaya yönelik olmuştur. 

Karmaşık ve yapılandırılmış deneyimler sunan dijital oyunlar (Wimmer, 2017), sa-
dece oyun içi unsurlara bağlı olmayıp, diğer oyuncularla iletişim ve etkileşimi de 
kapsamaktadır. Karmaşık ve yapılandırılmış deneyimler, rekabet unsurları ve ano-
nim bir kimlik oluşturulması ile birlikte dijital oyunlarda çeşitli etik sorunların or-
taya çıkmasına neden olmaktadır.  Dijital oyunlarda ortaya çıkan etik sorunlar oyun 
topluluklarının huzur ve refahını zedelemesinin yanı sıra oyuncular üzerinde de ona-
rılamaz ciddi hasarlara yol açarak ölümlere sebep olabilmektedir.

Sicart, dijital oyunları kültürel eserler ve bir iletişim biçimi olarak ele almakta, diji-
tal oyunların geliştirilmesi, tanıtımı, yaygınlaştırılması, oynama ve bunlara katılma 
eylemlerinin de zorunlu olarak etik boyutlara sahip olması gerektiğini belirtmektedir 
(Sicart, 2009). Dijital oyunlarda ortaya çıkan etik sorunlar sadece oyuncular ve top-
luluklarla sınırlı olmayıp, aynı zamanda dijital oyun tasarımcıları veya geliştiricileri 
de yakından ilgilendirmektedir.

Dijital oyunlarda Etik Karar Verme/Etik Farkındalık

Küresel olarak birbirimize bağlı olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz, hayatlarımız 
bilgi ve iletişim teknolojileri ile çevrili, istenilen anda dünyanın öbür ucundaki in-
sanlarla hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurabilmekte, her türlü bilgiye çok hızlı 
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bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu tür deneyimler yaşanırken farklı kültür ve çeşitli insan 
topluluklarıyla iletişim ve etkileşim kurulmaktadır, alınan her karar ve yapılan her 
eylem sadece bizi değil, dolaylı olarak diğer insanları da etkilemektedir. Eylemle-
rimizin ve kararlarımızın sonuçları hem bizi hem de diğer insanları olumsuz olarak 
etkilememesi için nasıl davranılacağı konusunda zorluklar ve kararsızlıklar yaşan-
ması muhtemeldir. Bilgi ve iletişim teknolojileri araçları ile çevrili dünyada bu tür 
durumlar sıklıkla yaşanmaktadır.

Çevrimiçi ortamların karmaşık ilişkiler içermesi gizlilik, güvenlik, şiddet, bağımlı-
lık, siber zorbalık, telif hakları, sahtekarlık, homofobi ve ırkçılık gibi olumsuz davra-
nışların artmasına neden olmaktadır. Özellikle dijital oyun dünyasında, oyuncu sayı-
sındaki artışa paralel olarak çeşitli etik sorunların da arttığı gözlenmektedir. Yaşanan 
bu etik sorunlar toplumsal ve sosyal yapı üzerinde bozulmalara neden olmakta, aynı 
zamanda oyuncuları psikolojik ve fiziksel yönden etkileyerek sağlıklarını olumsuz 
etkilemektedir. Oyuncuların ve oyun geliştiricilerin yaşanan etik sorunlar konusunda 
farkındalık sahibi olmaları etik karar verme veya etik farkındalık ile bir nebze olsun 
azaltılabilir. Bu açıdan oyun sürecinde oyuncuların ve oyun geliştirici şirketlerin 
etik farkındalıklarının geliştirilmesi dijital ortamlarda ve gerçek yaşamda toplumsal 
refah için önem arz etmektedir. 

Bu amaçla literatürde dijital oyunlarda etik farkındalığın geliştirilmesine yönelik 
birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Karakter eğitimi için etkileşimli hikâye 
(Hodhod, Cairns ve Kudenko, 2011), ahlaki ve bilişsel geliştirme perspektifinden 
etik öğretimi (Fitzgerald, Groff, 2011), etik düşünme becerisini desteklemek için 
rol oynama oyunları üzerine çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Dijital oyunlarda etik 
karar vermenin ve farkındalığın geliştirilmesi için oyun içi unsurların ve oyun me-
kaniklerinin uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir. Shafer-Landau’a göre ahlaki 
düşünme veya ahlaki karar verme iki tamamlayıcı hedefe sahip olmalı, doğruyu bul-
mak ve görüşlerimizi kusursuz akıl yürütme ile desteklemek (Shafer-Landau, 2012). 
Schrier, oyunların etik ile ilgili pek çok boyutu olmasına rağmen çalışmasında etik 
düşünme becerisinin kazandırılması amacıyla oyunların tasarımına ve kullanımına 
odaklanmaktadır (Schrier, 2014). Diğer bir deyişle etiği öğretmek temel hedef ise 
oyunlar nasıl tasarlanır ve sınıf içinde nasıl kullanılır? Etik öğretimi için dijital oyun-
ların özellikle çocuk ve gençler için etkili araçlar olduğu vurgulanmaktadır.

Örnek olarak; Fable III bir rol yapma oyunudur. Oyuncu, orta çağ döneminde Albi-
on’ un hayali dünyasında yaşamakta ve prens ya da prenses rolünü üstlenmektedir. 
Oyuncu Albion’ u gelecek olan karanlıktan kurtarmak için arayışlar içerisindedir. 
Süreç boyunca oyuncu, Albion’ u karanlıktan kurtarmak için arkadaşlarını mı yoksa 
veya birkaç köylüyü mü bu uğurda feda edip etmeyeceği; ya da bir kasabada bir ge-
nelev ya da yetimhane inşa etmek gibi etik kararlar almak zorundadır. Bu seçimlerin 
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oyuncu ve oyun dünyası için birtakım sonuçları olacaktır. Örneğin, oyuncu yetimha-
ne inşa ederse, oyunun ilerleyen bölümlerinde yetimhaneyi ziyaret edebilir, genelevi 
inşa etmesi durumunda ise etrafın da evsiz karakterleri görebilir ve yaşadığı kasaba 
daha karanlık ve ekonomik olarak depresif görünebilir. Bu oyunda oyuncunun etik 
olarak karar vermesi, sahip olduğu değer ve yaklaşımlara göre değişebilmektedir. 

13.4.1.	Dijital	Oyunlarda	Etik	Sorunlar

Bilgisayar ve oyun konsol teknolojilerindeki gelişmeler dijital oyun sektörünün geli-
şimine daha zengin içerik ve daha gerçekçi ortamları meydana getirerek dijital oyun-
ları daha etkileyici ve sürükleyici hale getirmiştir. Bu tür gelişme ve değişimlerle bir-
likte karmaşık ilişkiler artmış ve etik olmayan sorunların artmasına neden olmuştur.

Dijital oyun dünyasında sıklıkla karşılaşılan etik sorunlar aşağıda başlıklar halinde 
ele alınmıştır.

13.4.1.1.	Dijital	Oyunlarda	Gizlilik	ve	Güvenlik

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile dijital ortamlarda gizlilik ve güven-
lik sorunu ciddi bir şekilde gündeme gelmiştir. Mason’ a göre gizliliğimizi tehdit eden 
iki güç vardır; birincisi, bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte gözetim, iletişim, veri 
depolama ve bilginin erişimi kapasitesinin büyümesi, ikincisi ise karar verme aşama-
larında bilginin artan değeridir. Günümüzde bilginin artan değeri, politika yapıcılar ve 
karar vericiler için giderek daha önemli hale gelmektedir (Mason, 1986). 

Dijital oyun ortamlarında yer almak için oyuncular, çeşitli kişisel ve mahrem bilgi-
leri kullanmaktadır. Ad, soyad, doğum tarihi, fotoğraf, parmak izi ve dijital ortam-
lardaki ayak izleri kişisel bilgileri ifade etmektedir. Kişisel bilgiler dışında başka-
ları tarafından bilinmesini istemediğiniz özel hayata dair mahrem bilgiler, kişisel 
verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğinin sağlanması kapsamında korunması 
gereken özel bilgilerdir. Dijital oyun bağlamında, birçok oyun firması oyuncu dene-
yimini etkinleştirmek ve oyuncular arasındaki iletişim ve etkileşim ağını yönetmek 
için oyunculardan daha fazla kişisel bilgi talep etmektedir.  Oyuncuların genellikle 
oyun ağına katılması profil oluşturarak kayıt olması istenmektedir. Profil oluşturma 
sürecinde kullanıcı e-posta hesapları, kişisel bilgiler veya sosyal medya hesapları 
(Facebook, Instagram, Twitter vb.) ile bağlantılı hesaplar kullanılmaktadır. Genelde 
bu kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı hakkında net bir bilgi 
veya açıklama bulunmamaktadır. Oluşturulan çoğu hesapta, kişisel bilgiler ve kulla-
nım izni ile ilgili bir dizi ayar mevcuttur. Bu gizlilik ayarlarının ve verilen izinlerin 
kullanıcıları nasıl etkileyeceği konusunda bilinçli olmak gerekmektedir. 
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Dijital oyun geliştiricileri sadece kişisel bilgileri değil aynı zamanda oyun içi davra-
nışları ve kararları da analiz ederek veya işleyerek oyuncular hakkında çeşitli öngö-
rülerde bulunarak farklı oyun mekaniklerinin kullanımı ve oyunculara özgü reklam 
ve satış stratejileri uygulamaktadırlar. Ayrıca oyunların sorunsuz bir şekilde oyna-
nabilmesi için oyuncudan cihazın kamerasına, mikrofonuna ve konum verilerine 
erişim için çeşitli izinler istenmektedirler. Mobil oyunlarda ise bunlara ek olarak 
cihazın depolama alanı, galeri ve telefon rehberi gibi oyuncuların özel alanlarına 
erişim izni istenmektedir. Bu erişim izni oyunculara ait kişisel bilgilerin oyun şirketi 
tarafından kontrolüne olanak sağlamaktadır. Bazı durumlarda bu erişimler oyun içi 
eylemler için gerekli olmakla birlikte, çoğu zaman oyun geliştiricileri oyuncuların 
kişisel bilgilerine amaçları dışında erişmekte ve kişisel alanları istila edilmektedir. 
Burada ortaya çıkan etik sorun ise oyun geliştiricilerin kilit izinler olmadan oyun 
deneyimine izin vermemesidir. 

Dijital oyunlara katılım sağlanırken kullanılan diğer yol ise sosyal medya hesapları 
aracılığıyla oyunlara kayıt yapılmasıdır. Bu şekilde oyun hesabı ve sosyal medya 
hesapları arasında bir senkronizasyon sağlanmaktadır. Senkronizasyon sonucunda 
iki hesap (oyun hesabı ve sosyal medya hesabı) arasında kişisel bilgilerin değiş tokuş 
edilmesinden dolayı hesaplara ilişkin gizliliğin ihlali söz konusu olabilmektedir. Bu 
tür senkronizasyon durumlarında oyuncuların kullanıcı sözleşmelerini ayrıntılı ve 
dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir. Üçüncü kişilerle ilgili olarak paylaşılan 
bilgi miktarını sınırlandırmak için gizlilik ayarlarının değiştirilmesi gerekmektedir. 
Güvenli olmayan platformlarda oynanan oyunlar için gerçek sosyal medya hesapları 
yerine oyuncunun gerçek kişisel bilgilerini yansıtmayan yedek sosyal medya hesap-
ları kullanılabilir.

Oyun geliştirici şirketler kullanıcılardan topladıkları kişisel bilgiler ile ilgi çekebi-
lecek oyun türünü, reklam verenlere oyun içi reklam hedeflerini belirleme, oyun 
içi davranış tarzınızı belirlemek gibi amaçlarla kullanmaktadır.  Oyun firmaları bu 
kişisel verileri toplu veya özel grup bilgileri olmak üzere çeşitli şekillerde kullan-
maktadır. Örnek olarak grupların kişisel bilgileri ile; topluluğun alışkanlıkları, kulla-
nım kalıpları, ilgi alanları, demografik özellikleri ve kişisel ağ trafiğini tanımlayacak 
şekilde olabilmektedir. Bu tür bilgiler oyun geliştirici firmalar için bir fırsat ola-
rak değerlendirilmektedir. Nihayetinde dijital oyun şirketleri ticari bir girişim olup 
amaçları kar etmek ve daha fazla kazanmaktır. Oyuncuların kişisel bilgilerini üçüncü 
taraflarla (reklam, internet servis sağlayıcı, pazarlama vb.) paylaşarak ekstra kazanç 
elde edebilmektedir. Oyuncuların kişisel bilgilerini paylaşmak ve oyuncuların üçün-
cü tarafların erişiminin engellenmesi yani bilgilerin güvenliğinin sağlanması oyun 
firmalarının sorumluluğu altındadır. Aynı zamanda oyun geliştiricileri için etik ol-
mayan bir durumu ifade eder.
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Dijital oyuncular tarafından sıklıkla gerçekleştirilen diğer etik dışı durum ise baş-
kalarının kullanıcı hesaplarını ve şifrelerini uygunsuz yollarla ele geçirip, oyun he-
sabına sahip olmalarıdır. Dijital oyuncular için etik dışı bir davranış da dijital oyun 
uygulamasını, resmî web siteleri dışından farklı internet sitelerinden indirilmesi ve 
kullanılmasıdır. Bu şekilde dijital oyunların cihazlara kurulması gizlilik ve güvenlik 
açısından büyük riskler taşımaktadır. Bu tür sitelerden indirilen oyunların truva atı, 
casus yazılım, solucan ve fidye virüsü gibi zararlı yazılımlar içermesi muhtemeldir. 
Bazı internet siteleri, ücretli olan dijital oyunların ücretsiz olarak oynanmasına izin 
veren crackli sürümlerini paylaşmaktadır. Zararlı yazılımlar bilgisayarınızda güven-
lik açıkları oluşturarak kullanıcı bilgilerini ele geçirme ve kullanıcının bilgisayarın-
daki dosyalara zarar vererek, kullanıcıyı savunmasız bırakabilmektedir. 

Dijital oyuncular, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı yetersiz olan-
lar, kolaylık olması açısından sosyal medya hesapları ile dijital oyun hesabı şifre-
lerini ve kullanıcı adlarını değiştirmemektedirler. Dijital oyun platformu ve sosyal 
medya hesapları arasındaki ilişkilendirmenin benzer veya aynı olması oyuncular açı-
sından önemli bir gizlilik ve güvenlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Oyuncuların 
çevrimiçi platformlarda ister sosyal medya ister çevrimiçi oyunlar olsun, çevrimiçi 
kimliklerini korumaları için bazı öneriler aşağıda sunulmuştur.

	• Farklı kullanıcı adı ve güçlü şifre kullanma
	• Çok faktörlü kimlik doğrulama,
	• Asgari düzeyde kişisel bilgileri kullanma,
	• Oyun içi satın alma işlemleri için kredi kartı bilgilerini oyun hesabına bağla-

mama
	• HTTPS, kişisel bilgileri ve oyun içi iletişimleri web üzerinde dolaşırken şif-

releyecek bir web uygulaması
	• Oyun içi sohbetlerde web bağlantılarına tıklarken dikkatli olma

Anayasanın 20. Maddesinde güvence altına alınan kişisel hayatın gizliliği temel birey-
sel bir haktır ve bunun ihlali durumunda Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ceza-
landırılmaktadır. Dijital oyun ortamlarında oyuncuların, rızası olmadan gizliliğinin ih-
lali ve güvenliğinin tehlikeye atılması ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflara aktarılması 
anayasal bir suç teşkil etmesinin yanı sıra etik bir ihlali de oluşturmaktadır. 

13.4.1.2.	Dijital	Oyunlarda	Para	Kazanma

Yeni medyanın önemli iletişim ortamlarından biri olan dijital oyunlar, muazzam bir 
ekonomik potansiyele sahiptir. Dijital oyun geliştiricileri gelirlerinin büyük bir kıs-
mını oyun içi veya uygulama içi satın alımlardan, yani oyun deneyimini genişleten 
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sanal ürünlerin satın alınmasından elde etmektedir. Diğer oyun geliştiricileri ürünle-
rini, temel olarak herkesin ücretsiz oynamasına izin veren, ek satın alma ve oyun içi 
reklam seçenekleriyle sunmaktadır. Bu ücretsiz seçenekte oyun içi reklam ekleme 
ve/veya oyun süresinde sınırlamalar gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Bu şekilde 
oyun sinir bozucu derecede sıkıcı hale gelmekte ve oyun deneyimi baltalanmaktadır. 
Dijital oyunlarda yer alan kısıtlamaları kaldırmak için özellikle kendi ekonomilerini 
yönetme konusunda yeterli farkındalığa sahip olmayan genç oyuncular sanal ürünle-
re para yatırmaktadır. Bu durum aile içi ve bireyin ekonomisi üzerinde olumsuz bir 
etki yaratmaktadır.

Dijital oyunlarda oyun içi satın alma ile ilgili tehlikelerden biri de oyunculara şansa 
dayalı olarak ekstra görünüm ve özellik kazandırabilmek amacıyla kullanılan gani-
met kutularıdır. Zendele ve Cairns (2018), tarafından yapılan araştırmaya göre oyun 
içi ganimet kutularını satın almakla kumar oynama arasında güçlü bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. 2017 yılında Eğlence Yazılımı Değerlendirme Kurulu (ESRB) ganimet 
kutularını kumar olarak sınıflandırmaya karar verdi. Dijital oyunların oyuncuları ku-
mara veya buna benzer olumsuz alışkanlıklara teşvik etmesi veya sebep olması oyun 
geliştiricilerinin etik olmayan davranışlarını işaret etmektedir.

Dijital oyun geliştiricileri para kazanmak için farklı stratejilere yönelik olarak ça-
baları oyuncuların, dijital oyunların asıl amaçlarından kopmasına ve farklı hırslara 
yönelmesine yol açmaktadır. Dijital oyunlardan para kazanmak için farklı stratejiler 
uygulamak adına, Electronik Arts (EA), 2017 yılında Star Wars Battlefront II oyu-
nunda “kazanmak için öde” mekaniklerini uygulamaya almış ve büyük bir tepkiyle 
karşılaşmıştır. Dijital oyunlardaki para kazanma mekaniklerinin kullanımı batı ül-
kelerindeki dijital oyuncular tarafından, oyunlarda üstünlük kazanmak için ödeme 
fikrine sert tepki vermiş olsa da Çinli oyuncular bu uygulamayı tamamen kabul 
edilebilir bulmuştur (Cnbc, 2018). Dijital oyun geliştiricilerinin oyunlar üzerinden 
para kazanmaları gayet normal gözükebilir. Oyun içinde belirli seviyeleri atlamak 
ve rekabet durumunda ödeme yaparak diğer oyuncuların önüne geçme “adalete” ve 
“eşitliğe” dayalı oyun deneyimini sarsmakta ve geliştiricilerin etik duruşunu gölge-
lemektedir. Diğer önemli bir etik sorun ise, geliştiricilerin oyun bağımlılarının za-
aflarını kullanarak, oyuncuları oyun içi daha fazla para harcamaya teşvik etmesidir 
(Earp vd., 2018). 

Dijital oyunlarda para kazanmak için gerçekleştirilen diğer önemli bir uygulama ise 
oyun deneyimleri ile ilgili videolarının çekilmesi ve videoların youtube ve benzeri 
sosyal medya ortamlarında yayınlanmasıdır. Dijital oyuncular, oynadıkları oyunlara 
ilişkin deneyimlerini farklı kitlelere erişmesini sağlamak amacıyla video çekerek ve 
içerik üreterek video platformlarına yükleyerek para kazanabilmektedirler. Bu tür 
durumlarda ortaya çıkan etik sorun iki çerçevede ele alınabilir. Birincisi, video içeri-
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ği oluşturulurken ortaya çıkan telif hakkı sorunudur. Telif hakkı, bir kişinin her türlü 
fikri emeği ve çabası ile oluşturmuş olduğu eserler veya ürünler üzerinde hukuken 
sağlanan hakları ifade eder. Oluşturulan veya geliştirilen bu ürünler fikri mülkiyet 
olarak adlandırılmaktadır. Dijital oyunlara ilişkin video içeriği geliştirilirken kulla-
nılacak müzik, görsel ve videolar sahibinden izinli olarak kullanılmasını gerektirir. 
Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. 
Aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesinde fikri hakların 
korunmasının temel insan haklarından biri olduğu belirtilmektedir (Telif Hakları Ge-
nel Müdürlüğü, 2021). İkincisi ise, oyuna ilişkin deneyimlerini paylaşan oyuncular 
video içeriğinde özellikle küçük yaşlardaki çocukları sosyal ve psikolojik gelişimle-
rini etkileyebilecek kaba konuşma ve olumsuz davranışlar sergilemektedirler. Dijital 
oyun videosu izlemek küçük çocuklar arasında oldukça yaygındır. Youtuber olarak 
adlandırılan bu kişiler, hedef kitlelerinin küçük yaş grubu olması bilinciyle daha 
dikkatli olmalıdır.

Dijital oyunlar nihayetinde bir yazılım ürünü olduğu için Fikir ve Sanatlar Eserleri 
Kanunu (FSEK) kapsamında değerlendirilmektedir. Bu açıdan dijital oyunlar bilgi-
sayar programları çerçevesinde korunmaktadır. 

Dijital oyunlardan farklı strateji ve oyun mekanikleri kullanarak para kazanma fikri 
telif hakları açısından olağan karşılanmasına rağmen, oyun tutkunları, bağımlıları 
ve çocuklar için riskli boyutlar ve etik sorunlar oluşturmaktadır. Çeşitli web site-
lerinde crackli dijital oyunlar, oyuncular tarafından indirilmektedir. Oyunculara bu 
tür oyunları indirme fırsatlarının sağlanması oyuncuların erdemli davranış sergile-
melerinin önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Aynı zamanda crackli/kırılmış 
oyunları barındıran web siteleri, dijital oyun geliştiricilerinin emek ve çabalarına 
zarar vermektedir. Dijital oyunlarda özellikle oyun gruplarında ortaya çıkan diğer 
önemli sorunlardan biri oyun hesabını kiralamak veya satışını yapmaktır. Deneyimli 
bir oyuncu, herhangi bir oyunda karakter, teknoloji veya benzeri bir içerik üzerin-
de emek ve zaman harcayarak geliştirmekte ve bunu oyun topluluklarında satışını 
yapabilmektedir. Bu tür satışlarda alıcı ve satıcıyı ilgilendiren etik bir sorun vardır. 
Alıcı emek vermeden, zaman harcamadan para ile oyun içinde daha üst seviyelere 
çıkmakta veya çeşitli geliştirilmiş oyun içi unsurlara sahip olmaktadır. Satıcı ise kar-
şı tarafı uygun olmayan yollara sevk ederek etik dışı davranmaktadır. Bu tür davra-
nışlar özellikle çocuk ve genç oyuncular için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Oyun oynamamız için birçok neden var ama en basitlerinden biri oyunlardan zevk 
almamızdır. Dijital oyunlar eğlence unsurları içerdiğinden dolayı, insanlar oyun oy-
nayarak hoş duygular ve eğlenceli anlar yaşamaktadır. Bu açıdan zevk unsuru taşı-
malarından dolayı, haz uğruna oyunun tüm yönlerini göz ardı ederek oynayanlar için 
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çeşitli tehlikeler içermektedir. Oyun, bireye zevk verdikçe birey oyunda kalmaya 
devem edecektir. Hedonist oyuncular oyun içindeki eylemlerinin sonuçlarını çok 
dikkate almayıp, oyundan zevk aldıkları ana odaklanmaktadırlar.

13.4.1.3.	Şiddet	ve	Saldırganlık

Dijital oyunlarla ile ilgili devam eden büyük endişe kaynaklarından biri şiddet ve 
saldırganlıktır. Dijital oyunlarda şiddet ve saldırganlık boyutu hem oyuncu hem de 
oyun geliştiricileri açısından ele alınabilir. Oyuncu açısından ele alındığında şiddet 
içeren oyunlar oyuncularda psikolojik ve davranışsal etkilere yol açtığı ve bu et-
kilerinin gerçek hayatta devam edebileceği yönündedir. Waddington (2007), şiddet 
içeren bir oyun oynamanın ahlaki açıdan sorunlu sayılabileceği iki Kant dayanağı 
sunmaktadır. Birincisi; oyuncu, şiddet içeren bir dijital oyuna kendini kaptırdığın-
da “acımasızca davranarak” kendini ve aynı zamanda insanlık onurunu alçaltabilir. 
İkincisi, dijital oyun karakterleri insanlara benzer oldukları sürece, onlara saygı gös-
termemek, gerçek insanlara karşı görevlerimizi yerine getirme olasılığımız azaltabi-
lir. Dijital oyun geliştirici açısından ise, geliştiricilerin oyun içeriklerinde şiddet ve 
saldırganlık davranışlarına yol açan bileşenlere ve tasarımlara yer vermesidir.

Toplum içinde bilgi ve iletişime dayalı yaşam tarzının yoğun olarak hissedilmeye 
başlamasıyla birlikte gerçek hayat problemlerinin de sanal ortamlara taşındığı ve ar-
tarak devam ettiği görülmektedir. Bu problemlerinden biri olan dijital oyunlarda şid-
det ve saldırganlık birçok oyuncunun psikolojik ve fiziksel olarak etkilenmesine yol 
açmaktadır. Dijital oyunların yaratıcılık, sosyal iletişim ve çoklu görev yeteneklerini 
artırma gibi bilişsel gelişimlere katkı sağlamalarının yanı sıra oyun oynayanların 
davranışlarında birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Dijital oyunlarda 
şiddet içerikli araştırmalarına göre, şiddet içerikli oyun oynayan çocuk, ergen ve ye-
tişkinlerde saldırgan davranış ve düşünceleri, fizyolojik uyarıyı, gösterme olasılığını 
arttırdığını (Ghattas ve Reyes, 2019), gerçek hayattaki sosyal etkileşimi azalttığını 
göstermektedir (Ewoldsen vd., 2012). Ayrıca şiddet içerikli oyunları oynayanların 
şiddete karşı düşük empati, duyarsızlaşma ve işbirlikçi/yardımsever davranışların 
azaldığı görülmüştür (Anderson vd., 2010).

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda sergilenen olumsuz davranışlar ile ilgili literatür, 
oyuncuların sosyal iletişim ortamlarında yaşanan oyuncular arasında negatif davranış-
ların çokça yaşandığını göstermektedir. Sosyal ortamlarda taciz, küfür, aldatma ve si-
ber zorbalık gibi negatif davranışlara maruz kalan oyuncularda psikolojik ve duygusal 
sorunlara yol açmaktadır (Adinolf ve Türkay, 2018). Yine bu araştırmaya göre oyun 
topluluklarında bu tür negatif veya toksik davranışların görmezden gelinmesi toksik 
davranışların devamlılığını sağlamakta ve hatta artmasına neden olmaktadır. 
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Grant Theft Auto V (GTA V), 2013 yılında piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun eleş-
tirmenleri tarafından tehlikeli bir oyun olarak hedef alındı. Hedefe alınmasının ne-
deni, oyunun çoğu yönünün oyuncuları ahlaki olmayan faaliyetlere ve davranışlara 
yol açmasıydı (Rath, 2013). Oyun içindeki gerçek hayat durumlarına benzerliği ve 
oyunun grafikleri noktasında beğenilmesine rağmen şiddet, ırkçılık, cinsellik ve kü-
fürlü dil kullanımı konusunda oldukça eleştiri aldı.

Amerikan Psikoloji Birliği’ nin (APA) meta-analiz çalışmasına göre şiddet içerikli 
oyunlar oynayan oyuncuların, gerçek hayatta doğrudan ahlaksız davranışlar sergile-
mesine neden olmasa bile, bu tür içeriğe sahip oyunların ahlaki açıdan oyuncuların 
tutumları üzerinde istenmeyen etkilere sahip olabileceğine dair bazı kanıtlar sun-
maktadır (APA, 2015). Wonderly (2017), şiddet içeren oyunların psikolojik ve dav-
ranış üzerine etkilerinin açıkladığı çalışmasında her ne kadar bu tür oyunların gerçek 
hayatta etkilerinin doğrudan gözlemlenmesine yönelik ciddi kanıtlar olmamasına 
rağmen şiddet içerikli oyunların; (1) oyun ortamı dışında ahlaksız davranışlara ilham 
verebileceğini, (2) oyuncu psikolojisinin belirli yönlerini ahlaki açıdan etkileyebile-
ceğini ve/veya (3) zarar veya zayıf karakteri yansıtacağını öne sürmektedir.

Şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayattaki şiddet veya saldırgan davranışlar-
la sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusu birçok psikoloji araştırmasına konu olmuştur. 
Uzun dönemli şiddet içerikli dijital oyunların etkilerini inceleyen boylamsal çalış-
maların ortaya çıkması, oyuncular üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olmadığını 
göstermektedir (Smith, vd.2018; Kühn vd, 2018b).

İlgili araştırmalar incelendiğinde alındığında şiddet içerikli oyunların gerçek hayat 
üzerindeki etkileri konusunda net ve kesin kanıtların olmadığı görülmektedir. Dijital 
oyunlarda şiddet oyunlarının etkilerini Kant deontolojik etiği, faydacılık ve erdem 
etiği açısından ele alan Parsons (2019), her dijital oyunun ayrı ayrı değerlendirilme-
si gerektiğini ve oyunlardaki şiddet bağlamının ayrı olarak ele alınması gerektiğini 
belirtmektedir. Yazara göre şiddet içerikli dijital oyunlarda, Kantçı deontolog için 
oyuncuların birbirine nasıl davranmaları gerektiğine vurgu yapar. Oyun içinde oyun-
cular birbirilerine saygı çerçevesinde davrandıkları sürece, dijital oyunlar herhangi 
bir zararla veya olumsuz etkilerle sonuçlanmaz. Faydacı yaklaşımcılara göre, dijital 
oyunların potansiyel zararları ve olumsuz sonuçları hakkında yer alan iddialar, sağ-
lam ampirik kanıtların eksikliği nedeniyle reddedilir. Erdem etikçisi için ise, dijital 
oyuncuların ne tür erdeme sahip bir şekilde eğitildiğine dair vurgu yapmaktadır. 

13.4.1.4.	Bağımlılık

Teknolojinin hızlı gelişimi bireylerin yaşamlarında da değişimlere neden olmaktadır. 
Bu değişim rüzgarının etkilediği önemli alanlarında biri insanların eğlence ve eğitim 
gibi amaçlarına hizmet eden dijital oyunlardır. Tarihsel süreç içerisinde taş, sopa 
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ve benzeri araçlarla fiziksel olarak bir arada oynanan oyunların yerini günümüz-
de bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte sanal ortamlarda oynanan oyunlar 
almıştır. İnternet ve dijital oyunlar, sosyal ve geleneksel iletişim araçlarına ek ola-
rak çocuklar ve ergenler için ortak aktiviteler haline geldi. Günümüzde internet ve 
dijital oyunların birçok sektör tarafından farklı amaçlarla kullanılmasıyla birlikte 
yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi birçok fayda sağlamasının yanı 
sıra birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz yönlerinden 
biri dijital oyun bağımlılığıdır. Dijital oyun bağımlılığı sadece çocukları değil, oyun 
oynayan tüm kesimleri yakından ilgilendirmektedir. Araştırmalar, dijital ortamlarda 
oyun oynama yaşının düştüğü ve oyun süresinin artığını göstermektedir. 10. Kalkın-
ma Planı’nda teknoloji tabanlı bağımlılıklardan internet bağımlılığının çocuklar ve 
gençler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiği belirtilmiştir. 2017 yılının 
sonlarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dijital oyun bağımlılığını yeni bir bozuk-
luk/rahatsızlık olarak tanımlamıştır.

Weinstein ve Lejoyeux (2015), dijital oyun bağımlılığını, bireyin günlük yaşamını 
engelleyebilecek bilgisayar ve video oyunlarının aşırı ve zorlayıcı kullanımı ola-
rak tanımlamaktadır. Aynı zamanda “internet oyun bağımlılığı” terimi ise internet-
te çevrimiçi oynanan video oyun bağımlılığını ifade eder. Bağımlılığın tanımlayıcı 
özelliklerinden biri “öz kontrolün bozulması” dır (Levy (2013). Bu durum da oyun 
bağımlısının uzun süre boyunca çeşitli yaşam alanlarında kontrol kaybına ve faali-
yetlerinde bozulmaya neden olmaktadır.

İnternet oyun bozukluğu Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) tarafından Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-5) geçici bir rahatsızlık 
olarak tanımlamıştır. DSM-5’e göre internet oyun bozukluğunun (Internet Gaming 
Disorder) dokuz temel belirtisi vardır (APA, 2015). 

1. İnternet oyunlar öncesinde ve sonrasında zihinsel olarak meşgul olma.
2. İnternet oyunlarından uzak kaldığında sinirlilik, anksiyete, üzüntü gibi yok-

sunluk belirtileri gösterme
3. İnternet oyunlarını oynamak için artan bir şekilde zaman ayırmaya ihtiyaç 

duyma
4. İnternet oyunlarını oynamayı kontrol etmede başarısız girişimler
5. İnternet oyunlarını oynamanın bir sonucu olarak önceki hobi ve eğlence an-

layışlarına yönelik ilgi kaybı
6. İnternet oyunlarının olumsuz yönlerini bilmesine rağmen oyun oynamaya 

devam etmek
7. İnternet oyunları oynama süresi konusunda aile üyelerini ve diğerlerini al-

datma veya yanlış bilgilendirme
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8. Olumsuz ruh halinden kaçmak ve rahatlamak için internet oyunlarını çözüm 
olarak görmek

9. İnternet oyunları oynama nedeniyle önemli iş, eğitim veya kariyer fırsatları-
nı tehlikeye atmak veya kaybetme

İnternet oyun bozukluğunun sadece çocuklarda değil tüm yaş gruplarında ve sosyal 
statüden bağımsız olduğunu belirtmektedir (Nasution vd., 2019).

Beyin görüntüleme çalışmaları, uzun süreli internet oyunlarının ödül, dürtü kontrolü 
ve duyusal-motor koordinasyonundan sorumlu beyin bölgelerini uyuşturucuya ma-
ruz kalma ile benzer şekilde etkilediğini göstermiştir (Weinstein, Lejoyeux, 2015). 
Yine aynı araştırmaya göre video oyunu oynamanın uyuşturucu bağımlılarınkine 
benzer büyüklükte dopamin salgıladığı ve benzer şekilde beyin bölgelerini aktive 
ettiğini belirlemiştir. Sukhov, dijital oyun bağımlılığını uyuşturucu bağımlılığının 
bir formu olarak görmektedir (Sukhov,2016). Dijital oyun bağımlılığın ilerleyen saf-
halarında çok uzun oturumlu oyunlarda oyuncunun psiko-fiziksel tükenme ve hatta 
ölüm vakalarının yaşandığı görülmektedir. Dijital oyun bağımlılığında; düşük aka-
demik başarı, düzensiz uyku alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme 
ve obezite, kas ve iskelet sistemleri sorunları ve kişisel öz bakımda problemleri-
nin yaşandığı görülmektedir. Tayvanlı bir adam, üç gün boyunca bir internet kafede 
durmadan video oyunu oynamaktan dolayı kalp yetmezliğinden öldü (DailyNews, 
2015). Benzer şekilde 12 yaşındaki bir çocuk saatlerce ara vermeden PUBG oyunu 
oynadığı için kalp krizinden ölmüştür (7news, 2020). Haber kaynağına göre ebevey-
nleri çocuğun mobil telefonunda oyun açıkken gece uyuduğunu belirtmişlerdir. 

2012 yılı başlarında eğlence şirketi, renkli şeker görüntüleri içeren Candy Crash 
isimli mobil bir oyun geliştirdi. Bir araştırmaya göre oyun içinde belirli hedefi yaka-
layamayan oyuncuların kayıp yaşadığı durumlara kıyasla kalp atış hızının artması, 
hayal kırıklığının artması ve oyuna devam etme motivasyonun artmasıyla sonuçlan-
dığını görülmüştür (Kowert ve Quandt, 2016) Dijital Oyun geliştiricileri, bağımlılı-
ğın istenmeyen bir sonuç olduğunu iddia edebilir, ancak geliştirmiş oldukları sistem-
lerin sonuçları konusunda sorumluluğa sahiptir. Çünkü burada toplumsal refah ve 
bireysel sağlık ön planda tutulmalıdır. Dijital oyunların en bağımlı biçimi rol yapma 
(role-playing games-RPG) oyunlarıdır. RPG oyuncuları kurgusal bir karakteri alır ve 
kurgusal hikayeleri kural ve yönergelerle takip eder. Bu tür oyunları diğer geleneksel 
oyunlardan ayıran en temel özellik oyunu kazananın ve kaybedeninin olmamasıdır. 
Bu RPG oyunlarının bu özelliği bağımlılık yapmasında önemli bir faktördür.

Yukarıda bahsedilen çalışmalara bağlı olarak dijital oyunlar bağımlılık, oyuncuların 
gerçek hayattaki davranışlarını sosyal, fiziksel ve psikolojik davranışlar açısından 
etkileyen olumsuz etkilere sahiptir. Dijital oyun bağımlılığının oyuncular üzerinde 
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olumsuz etkiler doğurması etik açıdan ele alınması gerekli kılmaktadır. Erdem etiği 
açısından ele alındığında oyun sağlığını bozacak şekilde uzun süreli oyun oynaması 
oyuncunun ılımlılık veya dengeyi kurma erdemli davranışlarına aykırı görünmekte-
dir. Aristoteles’e göre acı ve haz için uygun tutum ve davranışa sahip olmayı gerek-
tirir. Faydacı yaklaşım esas alındığında oyuncu uzun süreli oyun oynayarak herhangi 
bir fayda sağlamak bir yana kendisine ve çevresine zarar vermektedir. 

Dijital oyun bağımlılığı sadece oyuncuların ve ebeveynlerin kontrolünde olan bir 
sorun değildir. Aynı zamanda dijital oyunları geliştiren şirketleri de yakında ilgi-
lendirmektedir. Dijital oyun geliştiricileri, oyunlarının daha fazla kişiye ulaşması-
nı ve oyuncuların daha fazla süre harcamasını sağlamak için oyun tasarımlarında 
çeşitli psikolojik bileşenler ve oyun mekanikleri kullanmaktadırlar. Bu unsurlar 
yeterli öz kontrol sahibi olmayan oyuncular için dijital oyun bağımlılığına, dolaylı 
bir şekilde toplumsal refah üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Dijital 
oyun geliştiricileri, oyunlarının, oyuncular üzerindeki zararlı etkileri ortadan kal-
dırma ve oyuncuları bilinçlendirme konusunda önemli bir sorumluluğa sahiptir. 
Dijital oyun geliştiricilerin, oyun tasarımlarında bağımlılığa neden olan unsurları 
kullanması, Dünyanın en eski ve en büyük bilgi işlem uzmanları topluluğu olan 
ACM’ nin (Association for Computing Machinery-Bilgisayar Makineleri Derne-
ği), etik ve mesleki davranış kurallarının birinci ve ikinci maddesi olan “topluma 
ve insan refahına katkıda bulunun” ve “zarar verme” ilkelerini ihlal etmektedir. 
Dijital oyun geliştiricileri, bağımlılık yapan oyun unsurlarını ortadan kaldırmaya 
yönelik tasarımlara ağırlık vermelidir. 

13.4.1.5.	Cinsiyetçilik,	Ayrımcılık	ve	Dünya	Görüşü

Birçok kişi dijital oyunları gerçek dünyanın sıkıntıları ve yüklerinden bir kaçış yolu 
olarak görürken, dijital oyunlar çoğu zaman gerçek dünyadan daha acımasız ve nef-
ret dolu olabilmektedir. Çevrimiçi olup olmamasına bakılmaksızın dijital oyunlar 
oyun içi kurgusal karakter ve ortamlarda ırkçılık, cinsiyetçilik ve benzer diğer ay-
rımcılıklar bu ortamlarda devam etmektedir. Dijital oyun topluluklarında ve oyun 
içeriklerinde sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri oyuncuların ırk, etnik köken, 
din, cinsiyet ve cinsel yönelim nedeniyle tacize uğramaları ve bu tür ayrımcılıklara 
maruz kalmalarıdır.

Ayrımcılık dijital oyunlarda farklı türlerde yer alabilir. Çevrimiçi oyunlarda, oyun-
cular sesleriyle, oyun içi karakterlerinin cinsiyeti, ırkı, dini, dili ve eylemleriyle 
ayırt edilebilir. Ayrıca oyun iletişim ortamlarında oyuncular tacize uğrayabilmekte 
ve bir grup içerisinde ise atılmalarına yol açabilmektedir. Çevrimiçi dijital oyun-
larda bir ırkçılık örneği, World of Warcraft oyununda “Çinli altın madencilerinin” 
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öldürülmesi ve taciz edilmesidir. Bu oyunda altın madencileri genelde Çinlilerdir. 
Oyuncular oyun içi karakterlerini yükseltmek için altın madencilerine ödeme yap-
maktadır. Birçok batılı oyuncu ABD gibi daha yüksek işgücü maliyetleri nedeniy-
le Çin’deki insanlara ödeme yapmaktadır. Bu nedenle altın madencileri kaynak 
açısından zengin alanları tuttukları ve piyasaları nadir eşyalarla doldurarak oyun 
içi ekonomilere zarar verdikleri için çevrimiçi oyunlar için zararlı olarak kabul 
edilir (Yee, 2014). Bu tür bir ayrımcılık sıklıkla oyuncular ve oyuncu toplulukları 
arasında gerçekleşen bir sorundur. Bunun dışında oyun geliştiricileri tarafından 
da içerikte bu tür ayrımcılıklar ön plana çıkmaktadır. Peck ve diğerlerinin bilgi-
sayar oyunlarında ırk ve cinsiyetin temsili çalışmasında kadınların ve azınlıkların 
erkek ve beyaz ırklardan daha fazla temsil edildiği, bununla birlikte azınlıkların 
genellikle klişeleşmiş rollerle sınırlı olduğu ve dışlandığı belirlenmiştir. Ayrıca ça-
lışmaya göre kadınların genellikle cinselleştirilmiş rollerle temsil edildiği görül-
müştür (Peck vd., 2011). Oyun içeriği birçok eleştirmen tarafından hedef alınan 
Grand Theft Auto V oyunu fuhuş ve kadına yönelik şiddeti normalleştirmekte ve 
oyuncuları bu tür davranışlara teşvik etmektedir (Stokes, 2011). Dijital oyunlarda 
karşılaşılan diğer etik sorun ise dini inançlara yönelik saldırı ve hakaret öğelerinin 
içermesidir. Bu tür dijital oyunlar, içerik ve eylemlerde söz konusu dinin kutsal de-
ğerlerine saldırarak, nefret söylemleri ile dini ve mensuplarını ötekileştirmektedir. 
Bunlardan biri islamofobidir. “Bomb Gazze”, “Call of Duty 2”, “Conter Strike” 
ve “Resident Evil 4,5” gibi popüler oyunlarda Müslümanlar terörist olarak lanse 
edilmekte ve İslam dininin kutsal değerleri aşağılanarak İslam karşıtlığı ve düş-
manlığı yaratılmaktadır (Yoğun, 2021). T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
2016 yılında yayınlanan “Bilgisayar Oyunlarında İslamofobi” raporunda ayrımcı-
lık öğeleri içeren dijital oyunların listesi sunulmuştur.

Cinsiyetçilik çevrimiçi oyunlarda oyuncular tarafından sergilenen oldukça yaygın 
bir ayrımcılık biçimidir. Oyun oynayan kadın oyuncular, oyun içi karakter ve ileti-
şim ortamında ses ile tanımlandığında erkek oyuncular tarafından farklı tepkiler ve-
rebilmektedir. Bu tepki taciz etme, lakap takmak ve cinsiyetçi bir şekilde davranma 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bazı oyunlarda kadın oyuncuların iyi performans 
göstermeleri durumunda erkek oyuncular farklı taciz ve hakaret yöntemlerine başvu-
rabilmektedir (Fox ve Tang, 2014).

Dijital oyun ortamlarında oyuncular tarafından sergilenen ayrımcılık, ırkçılık ve cin-
siyetçilik gibi sorunlu yaklaşımlar birçok dijital oyunda yaygınlaşan ciddi bir etik 
sorundur. Çevrimiçi dijital oyunlar gerçek dünyadan bir kaçış sağlasa da bir oyuncu-
nun gerçek hayattaki etnik kökeni veya cinsiyeti, diğer oyuncuların ona nasıl davran-
dığı ve davranacağı konusunda büyük bir etkiye sahip olabilmektedir.
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13.4.1.6.	Oyunlaştırmada	Etik	sorunlar

Oyunlaştırma en basit tanımıyla, oyun dışı bağlamlarda oyun tasarım unsurlarının 
ve tekniklerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. Özellikle son yıllarda iş, eğitim, 
kamu sektörü ve diğer birçok alanda büyüyen bir uygulama olup, müşteri kazanmak, 
çalışanların performansını artırmak, sağlık ve sağlıklı yaşam aktivitelerini teşvik et-
mek, öğrencileri motive etmek amacıyla çok farklı amaçlar için kullanılmaktadır. 
Özellikle puanlar, rozetler, zorluklar ve bulmacalar gibi mekanizmaların kullanıl-
ması ile bahsedilen davranışların kazandırılması ya da sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

Oyunlaştırma işin gerçek dünyasını sanal oyun dünyasıyla birleştirir. Oyunlaştırma 
durumunda oyuncu ilişkileri hem fiziksel hem de sanal alanlardaki eylemleri içer-
mektedir. Bu tür bir oyunlaştırma da ortaya çıkan etik durumu örnek olarak, oyun-
laştırmanın kullanıldığı bir iş sisteminde işçiler oyunlaştırma sayesinde gerçek iş 
yaşamında bir değişim yaşamaktadır. Fakat çalışan gerçek hayatta para ve ödül gibi 
kazanım yerine, sadece sanal ödüller, puan ve rozetler kazanmaktadır. İşveren ve-
rimlilik bağlamında finansal anlamda bir kazanç sağlarken, çalışan herhangi kazanç 
elde edememektedir. 

Birçok oyunlaştırma sistemi rekabet ve sıralamayı içerir. Örneğin, oyuncuların göre-
celi performanslarını gösteren dijital skor tabloları veya liderlik tabloları önemli bir 
oyun mekaniğidir. Bir oyunda oyuncuların performans görsel sıralamasının yapıldı-
ğı liderlik tablosu genellikle temel bir motivasyon unsuru olarak da kullanılmaktadır. 
Liderlik tablosu, emek ve istihdam alanına uyarlandığında gerçek amacından sap-
maktadır. Sanal dünyaya ait veriler gerçek dünyaya aktarıldığında taraflara fiziksel 
ve psikolojik zararlar verebilmektedir. Örnek olarak Kaliforniya’daki Disneyland 
otellerinde temizlik personeli için kullanılan liderlik tablosu sistemi sonucunda te-
mizlik işçileri arasında önemli bir endişe ve utanç yaratmıştır (Lopez, 2011). Te-
mizlik işçilerinin büyük bir ekrandan iş arkadaşlarına karşı sıralandığını görmek, 
bazı işlerini atlamasına ve işlerini kaybetme konusunda paniğe kapılmasına neden 
olmuştur. Görüldüğü üzere oyunlaştırma, bireylerinin motivasyonlarını artırarak ve 
davranış değişikliği ile sadece organizasyonların çıkarlarına hizmet ederken (Kim 
ve Werbach, 2016), oyuncular veya çalışanlar üzerinde çeşitli olumsuz psikolojik 
etkilere neden olmaktadır.

İş, ticaret, sağlık ve diğer alanlarda oyunlaştırma kullanımının temel karakteristi-
ği oyuncunun/çalışanın davranışını değiştirmek veya performansını artırmaktır. 
Oyunlaştırmada bu davranış değişikliği, davranış psikolojisinden yararlanmaktadır. 
Oyunlaştırmada kullanılan mekanizmalar doğrudan ödülleri ilgili davranışlar ile iliş-
kilendirme üzerine kurulmuştur. İlgili davranışların ödül ve ceza ile ilişkilendirilme-
si katılımcıların rasyonel seçim yapmasına veya karar vermesine engel olmaktadır. 



Dijital	Oyunlarda	Etik

431

Oyun tasarımcısı ve eleştirmen Ian Bogost (2015), oyunlaştırmayı bireyleri sömüren 
yazılım olarak ifade etmektedir. Bu kaygılara ek olarak ise Sicart (2015) ve Selinger 
ve ark. (2015) oyunlaştırmanın temel olarak insanın gelişmesi veya iyi bir karaktere 
hizmet etmesi gerektiğini savunmaktadır.

Oyunlaştırma sistemlerinde olması gereken temel unsurlardan biri şeffaflıktır. Ka-
tılımcılardan bilgilendirilmiş onam almak ve katılımcıların oyunlaştırma hakkında 
gerekli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bilgilendirilmiş onam insan denek 
araştırmaları için temeldir. Oyunlaştırmaya katılımda herhangi bir zorlama olmama-
sı ve oyuncuların/çalışanların gönüllü katılımı olmalıdır. Oyunlaştırma sistemlerinde 
ortaya çıkan diğer önemli etik sorun ise işveren ve oyunlaştırma tasarımcılarının sis-
temin gerçek amacını ve içeriğini oyunculardan saklamasıdır. Bu durum oyuncuların 
bilinçsizce seçim yapmasına neden olmakla birlikte oyunlaştırma farklı amaçlara 
hizmet edebilmektedir. Şirketler veya işverenler oyunlaştırma sisteminin içeriği ve 
hedeflerini açıkça belirtmeli, çalışanları içerik hakkında bilgilendirmelidir. 

Oyunlaştırma sistemi çerçevesinde ortaya çıkan diğer bir sorun çevrimiçi gizlilik du-
rumudur. Oyunlaştırmada kullanıcılara/oyunculara ait çeşitli log kayıtları ve oyuncu 
davranışlarının kaydı olası durumlardır. Firmalar bu bilgilere dayalı olarak çalışanın 
performansını hedef alarak işten çıkarma veya çeşitli yaptırımlar uygulayabilmektedir. 

Kim ve Wercbach (2016), oyunlaştırmanın karakter üzerine olumsuz etkileri oldu-
ğunu savunmaktadır. Bu durum da doğal olarak etik bir sorun olarak karşımıza çık-
maktadır. Örnek olarak 2012 yılında İsrail tarafından terör örgütü Hamas’ a yönelik 
askeri destek sağlamak için oyunlaştırmanın kullanıldığı sosyal medya ve blog sitesi 
ile destekçi sağlanması amaçlanmıştır. Oyunlaştırma sistemine göre kullanıcılar ro-
zetler ve puanlar ile kampanyaya dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bu oyunlaştırma 
sistemi dünyanın birçok yerinden masum insanların ölümleri ile paylaşım yapıldığı 
ve tweet atıldığı için büyük bir tepki toplamıştır. Buradaki temel etik problem oyun-
laştırmanın savaşı ve ölümleri meşrulaştırma ve olağanlaştırma çabasıydı. Özellikle 
bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda bu durum bir süre sonra 
oyuncunun karakteri üzerine çeşitli negatif etkilere neden olmaktadır. 

13.4.1.7.	Oyun	Tasarımı	Açısından	Etik	Sorunlar

Dijital oyunları tasarlamak, oyun-sistem dengesinin kurulması, eğlence unsurunun 
oluşturulması, oyuncu katılımının sağlanması gibi çeşitli boyutları içeren karmaşık 
bir süreçten oluşmaktadır. Önceki bölümlerde bahsedilen etik sorunlara ek olarak 
özellikle ticari bir eylem olarak dijital oyunlar tasarım açısından da bir takım etik 
sorunlar oluşturmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, Foggy (2011) dijital oyun-
ların bir bağımlılığın tüm karakteristik özelliklerine sahip davranışlara yol açtığını 
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öne sürmektedir. Ancak asıl sorun oyun tasarımcıları tarafından sömürücü olarak 
ödül tabanlı takviye programlarının kullanılması olduğunu savunmaktadır (Skinner 
ve Ferster, 1957). Sturrock (2018), dijital oyunların eğlenceli, ödüllendirici ve teşvik 
edici olmalarına rağmen oyun tasarımcılarının gizli ve zorunlu oyun mekanikleri 
kullanarak oyuncunun motivasyon durumlarına bakılmaksızın sorunlu bir alışkanlı-
ğa dönüştürme eğiliminde olduklarını savunmaktadır.

Sicart dijital oyunları etik nesneler olarak tanımlamaktadır. Birçok oyunun oyuncu-
ların etik kapasitelerini yabancılaştırdığını belirtmekte ve dijital oyunlar etik düşün-
me ve etik oyuncu olmaları için ahlaki unsurları içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Di-
jital oyun, oyuncunun ahlaki kararları uygulayabileceği bir deneyim ortamı şeklinde 
tasarlanmalıdır. Sicart’ a göre iyi bir oyun, oyun tasarımının etik açıdan uygun ola-
bileceği ve oyunun ahlaki bir fail tarafından deneyimlenebileceği, ahlaki yargısını 
uygulayabileceği, oyuna yön vereceği değerler yaratabileceği ve ortaya çıkan oyun 
deneyiminde oyunun değerlerini anlayacak, paylaşacak ve/veya oyunun değerlerine 
katkıda bulunacak ve diğer oyunculara iletilebilir olmalıdır. Etik oyun tasarımının 
iki türü vardır: Açık etik tasarım ve Kapalı etik tasarım. 

Açık Etik tasarım, oyun topluluğu değerlerinin, oyun dünyasında dinamik olarak 
uygulanabileceği veya yansıtabileceği bir oyundur. Bu durum, yeni içeriği ve toplu-
luk odaklı uygulamalara ve oyuncunun etik seçimlerine göre uyarlanmasına neden 
olur. Her türlü çok oyunculu çevrimiçi oyunlar ve asenkron olanlar da bu kategoriye 
girmektedir. Bu tür oyunlarda oyuncunun etik kararlarına bağlı olarak oyunun farklı 
şekillerde deneyimlenebileceği oyunlardır. Örneğin, bir oyuncu strateji -hayat si-
mülasyonu olan The Sims oyununda küfürlü olmayı veya bilim ve ticaret yoluyla 
bir medeniyet yaratmayı seçebilir. Bu seçimler oyun deneyiminin etik yapılandı-
rılmasına bağlı olarak gelişmekte ve değişmektedir. Açık etik oyunlar oyuncuların 
değerlerinin oyunda bir ilişki geliştirmede kullanabileceği ve oyun dünyasının etik 
uygunluğa teşvik ettiği ve bazen tepki verdiği türde oyunlardır. Bu etik ilişkide, 
oyuncu oyunu kazanmak için strateji geliştirebilir veya içerik geliştirebilir. Açık bir 
etik oyun deneyimi, üretim, katılım ve yaratmaya dayanır (Sicart, 2015).

Kapalı etik oyun tasarımında oyun, oyuncunun kendi değerlerini oyunun kısıtlama-
larının ötesinde uygulayamadığı etik bir deneyim yaratır. Bu tür oyunlar farklı ahla-
ki ağırlıklara sahip bir dizi olası eylem yaratmak için tasarlanmıştır. Oyuncu kendi 
değerlerini oyunda uygulama imkanına sahip olmaksızın, oyunun değerlerine uygun 
bir oyuncu olarak kendi değerlerini yaratacaktır. Burada oyun tasarımcısı tarafından 
belirlenen ve sınırlandırılan etik seçimleri vermeye çalışan ahlaki bir ajan düşünüle-
rek tasarlanmıştır. Tom Raider veya Planescape: Torment gibi karakter odaklı mace-
ra ve rol yapma oyunları bu kategoriye girer.
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Dijital oyun tasarımcıları, bilgi işlem uzmanları topluluğu olan ACM (Association 
for Computing Machinery) tarafından oluşturulmuş olan etik kodlara uyma konu-
sunda bir sorumluluğa sahiptir. Aşağıda ACM etik ve mesleki davranış kodlarının 
genel ilkeleri yer almaktadır (ACM, 2018).

	• Topluma ve insan refahına katkıda bulunmak
	• Zarar vermekten kaçınmak
	• Dürüst ve güvenilir olmak
	• Adil olmak ve ayrımcılık yapmamak
	• Bilgi işlem eserleri üretmek için gereken çalışmalara saygı duymak
	• Mahremiyete saygı duymak
	• Gizliliği onurlandırmak

Dijital oyun tasarımcıları/geliştiricileri oyunlarını geliştirirken yukarıda belirtilen 
genel ilkeler çerçevesinde hareket etmeli ve bu ilkelere uygun olarak tasarım yap-
malıdır. 

13.4.2.	Dijital	Oyunların	Sınıflandırılması	ve	Derecelendirmesi

Dijital oyunlar her yaştan olmak üzere özellikle gençler ve çocuklar için popüler bir 
eğlence unsuru haline gelmiştir. Dijital oyunların içeriğinin doğru olarak tanımlan-
ması ve hedef kitleye uygun olarak sınıflandırılması oyuncular üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmada önemli bir faktör olarak gösterilebilir. Yaşına uygun oyunlar 
seçildiğinde oyunlar, bilişsel, fiziksel ve gizil becerilerin geliştirilmesine ve ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olma noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Dijital oyun-
ların etik olarak değerlendirilmesi için gerekli olan etik yaklaşım özellikle oyun ge-
liştiricilerini, sınıflandırma kuruluşlarının ve dolaylı olarak ebeveynleri, eğitimcileri 
ve oyuncuları ilgilendiren bir durumu yansıtmaktadır.  Dijital oyunların içeriğinin 
doğru bir şekilde yansıtılması ebeveynler ve eğitimciler için doğru bir yönlendirme-
nin temel anahtarıdır. Bu açıdan dijital oyunların sınıflandırılmasında oyun türünün 
ve içeriğe ilişkin olarak tüm olumlu ve olumsuz bilgilerin doğru ve tutarlı olması 
önemlidir.

Dünya çapında dijital oyunların derecelendirmeleri için ESRB, PEGI vb. sınıflandır-
ma sistemleri mevcuttur. 

Dijital oyunların sınıflandırılması için dünya çapında en yaygın olan ABD merkez-
li Eğlence Yazılımı Derneği (ESA-Entertainment Software Association) tarafından 
1994 yılında kurulan Eğlence Yazılımı Değerlendirme Kurulu (ESRB-Entertainment 
Software Rating Board)’dur. ESRB derecelendirme sistemi temelde üretilmiş olan 
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dijital oyunların içeriği, yaşa uygunluğu hakkında tüm paydaşları bilgilendirmektir. 
Dijital oyun içerikleri alkol, şiddet, kötü dil, cinsellik, kumar ve cinsellik gibi alanla-
ra uygun olarak yaşa göre sınıflandırmaktadır. Derecelendirmeler aşağıdaki esaslar 
temel alınarak yapılmıştır (Dijital Oyunlar Raporu, 2020).

1. Müstehcenlik/Cinsellik/Çıplaklık
2. Korku/Dehşet öğeleri
3. Kötü dil kullanma/Küfür
4. Ayrımcılık
5. Bağımlılık yapıcı maddeler
6. Kumar
7. Şiddet/Saldırganlık
8. Oyun içi satın alma

EC- Early Childhood
3 yaş ve üzeri Erken Çocukluk 

M – Mature
Yetişkin

E – Everyone 
Herkes için uygun

AO – Adults Only
18 yaşın altındaki kişilere 
uygun olmayan

E10+ - Everyone 10+ 
10 yaş ve üzeri herkes için uygun

RP – Rating Pending
Henüz derecelendirilmemiş

T – Teen 
13 yaş ve üzeri için uygun

Şekil	3. ESRB	Derecelendirme	Sistemi
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Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen diğer derecelendirme sistemi Avrupa Birleşik 
Oyun Derecelendirme Bilgi Sistemi PEGI’ dir (Pan European Game Information). 
PEGI derecelendirme sistemi benzer şekilde ESRB sistemine benzemekle birlikte 
Avrupa merkezli oyunlarda kullanılan bir değerlendirme sistemidir. Dijital oyunların 
çocuklar açısından uygun olmayan şiddet, cinsel içerik, kumar, ayrımcılık vb. içerik-
lerden korunması amacıyla bilgilendirme sağlayan bir derecelendirme sistemidir. Win-
dows Mağaza ve Google Play Store, PEGI derecelendirme sistemini kullanmaktadır.

PEGI 3
Tüm yaş grupları için 
uygun öğeler içerir.

PEGI 16
Oyun içeriğinin daha 
belirgin ve daha fazla 
cinsel öğeler ve şiddet 
içerebilir.

PEGI 7
Bazı içerikler korku 
öğeleri içerebilir.

PEGI 18
Tüm yaş grupları için kötü 
dil, argo ve cinsel öğeler 
içerebilir.

PEGI 12
Hayal gücüne dayalı ve 
korku ve cinsel öğeler 
içerebilir.

Şekil	4.	PEGI	Derecelendirme	Sistemi

Dijital teknolojilerin günlük hayatın bir parçası olduğu günümüzde ve çocukların 
sıklıkla kullandığı mobil teknolojilerin olumsuz uygulama ve oyunlarında çocukları 
korumak için özellikle ebeveynlerin uygulama yükleme ve satın alma noktasında bu 
derecelendirme sistemlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki dijital oyunların denetlenmesi, sınıflandırılması, çocuklar ve ebevey-
nler açısından daha güvenilir hale getirilmesi için 2008 yılında Başbakanlık Aile 
ve Sosyal Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde rapor hazırlanmıştır. İlgili kişi ve 
kurumların dijital oyunlara ilişkin bilgi, görüş ve önerilerinin yer aldığı rapora göre; 
Dijital oyunların, türleri ve içeriklerine göre sınıflandırılması ve olumsuz etkileri-
nin belirlenmesi gerektiği, dijital oyun bağımlılığının önüne geçilebilmesi ve medya 
okuryazarlığı dersinin zorunlu dersler kapsamına alınması ve içeriğinin ve kapsamı-
nın artırılması için çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Türkiye’deki dijital oyunlar alanında bilinçlendirme çalışmaları konusunda Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri İletişim Kurumu önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsa-
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mında dijital oyun çalıştayları, sempozyumları, eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapılmış, bu bağlamda çeşitli internet siteleri (guvenliweb.org.tr, guvenlioyna.org.tr, gu-
venlicocuk.org.tr, cocukicinicerik.com, farkindayiz.com vb.) hizmete açılmıştır.

13.5.	Sonuç	ve	Öneriler

Taşınabilir mobil cihazlar ve internetin her yerde kolay bir şekilde erişilebilir olma-
sı dijital oyunlara olan ilgiyi ve oyun oynayan sayısını artırmıştır. Günlük hayatın 
vazgeçilmez bir unsuru olan dijital oyunlar yediden yetmişe birçok insanın hayatını 
doğrudan etkilemektedir. Dijital oyun ortamlarının karmaşık ve çok çeşitli olması, 
bununla birlikte artan kullanıcı sayısı beraberinde istenmeyen bazı etik sorunlarının 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Etik olmayan davranışlar olarak ifade edilen bu 
sorunlar oyuncular ve oyun geliştiricileri ile doğrudan ilişkili olup; şiddet, saldırgan-
lık, bağımlılık, ayrımcılık, gizlilik ve güvenlik olarak ifade edilebilir. 

Dijital oyun geliştiricilerin ve oyun endüstrisinin sorumluluklarını ve ahlaki görev-
lerini getirmek için daha fazla zaman ve çaba harcaması zorunlu hale gelmektedir.

Etik olmayan sorunlar oyuncuları, oyun geliştiricileri, eğitimcileri ve aileleri ve dahası 
tüm toplumu olumsuz olarak etkileyebilmekte ve istenmeyen sonuçlara neden olabil-
mektedir. Bu bölümde yukarıdaki açıklamalara uygun olarak dijital oyunculara, ebevey-
nlere, eğitimcilere ve dijital oyun geliştiricilerine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

13.5.1.	Oyunculara	Yönelik	Öneriler

Oyunculara, dijital oyun oynarken dikkat etmeleri gereken etik davranışlarla ilgili 
aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

1. Dijital oyun bağımlısı olmamak için fiziksel aktiviteler içeren sosyal faa-
liyetlere yönelmelidir.

2. Dijital oyunlarda farklı dil, kültür ve dinsel inançlara sahip kişilere karşı 
saygılı olmak.

3. Başkalarının kişilik haklarına saygı duymak.
4. Başkalarına ait dijital oyun hesaplarının ele geçirmemek.
5. Dijital oyun ortamlarında tehdit, hakaret ve şantaj gibi girişimlerde bulun-

mamak.
6. Çevrimiçi ortamlarda ve özellikle dijital oyunlarda kişisel bilgileri asgari 

düzeyde kullanmaları ve kullanıcı adı ve şifre konusunda daha dikkatli 
olmaları gerekmektedir.
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7. Oyun içi iletişim platformlarında saygı, hoşgörü ve anlayışı benimsemek.
8. Dijital oyunlarda haksız kazanç elde etmemek.
9. Dijital oyunlar ile ilgili olarak içerik üretimlerinde telif haklarına uymak.
10. Çevrimiçi dijital oyunlarda oyuncular arasında gerçekleşen alışveriş iş-

lemlerinde dürüst davranmak.
11. Dijital oyunlarda kullanılan kullanıcı adı, şifre ve kişisel bilgiler başkala-

rıyla paylaşılmamalıdır.
12. Dijital oyunlarda ürün satın alma konusunda daha dikkatli olunmalı.
13. Dijital oyunlarda etik davranışlar sergilemek.
14. Lisanssız dijital oyunları edinmemek ve kullanmamak.

13.5.2.	Ebeveynlere	Yönelik	Öneriler

Ailelere, dijital oyun oynayan çocuklarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken etik davra-
nışlara yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

1. Aileler, çocukların oyun süreci boyunca şiddet, cinsellik ve küfür içeren 
oyunlar yerine problem çözme, çoklu görev, zekâ, mantık ve strateji gibi 
becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunlara yönlendirebilirler.

2. Ebeveynler çocukların oyun sürelerini ve oyun içeriklerini mutlaka kontrol 
etmelidirler. 

3. Ebeveynlerin satın aldığı ve oynadığı oyunların içeriği hakkında bilgi sa-
hibi olmaları ve oyun seçerken çocukların yaşına uygun seçim yapılmasına 
dikkat edilmelidir.

4. Dijital oyunların bilişsel, motor ve psiko-sosyal ve dil gelişimine katkıları 
düşünülürse seçilen oyunların içeriği, yaşa uygunluğu ve oyun oynama sü-
resi göz önünde bulundurulmalıdır.

5. Dijital oyun bağımlılığının ve diğer olumsuz durumların önlenmesi için 
ebeveynlere düşen en önemli görev çocuklar ile sağlıklı bir iletişim 
kurmalarıdır. Sağlıklı iletişim olası problemlere hızlı bir çözüm seçe-
neği sunar.

13.5.3.	Geliştiricilere	Yönelik	Öneriler

Oyun geliştiricilerine, dijital oyun tasarlarken dikkat edilmesi gereken etik davranış-
larla ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

1. Bireysel veya kurumsal oyun geliştiriciler dijital oyunlardan para kazanma 
seçeneklerini etik açıdan değerlendirmelidir.
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2. Dijital Oyun şirketleri olumlu davranışları desteklemeleri ve inşa etmeleri 
için oyun modellemelerinde ve oyun içeriklerinde toplumun ve bireylerin 
refahını dikkate alarak tasarım yapmaları önerilmektedir.

3. Oyun geliştiricileri oyuncuların özellikle çevrimiçi dijital oyunlarda bağım-
lılığın önüne geçilmesi için kullanıcının uzun süre boyunca oyun oynaması-
nı engelleyen sistemler tasarlamalıdır.

4. Oyun içinde sosyal ortamlarda toksik davranışlarda bulunan oyunculara he-
sap dondurma, bloke koyma ve uyarı verme gibi çeşitli yaptırımlarda bulun-
ma, aksi durumda toksik davranışlar artarak devam edebilir.

5. Oyun tasarımında, oyuncuların cinsiyet, ırk, din, dil, cinsel yönelim vb. 
özellikleri kötüye kullanılmamalıdır. 

6. Oyun tasarım sektörü veya geliştiricilerine yönelik etik kodların geliştiril-
mesi ve etik farkındalığın sağlanması gerekmektedir. Dijital oyunlarda etik 
sorunların önlenmesi için oyun geliştiricileri mesleki etik kodlarına uyma-
lıdır.

13.5.4.	Eğitimcilere	Yönelik	Öneriler

Eğitimcilere, dijital oyunlarda etik konusuyla ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuş-
tur.

1. Öğrencilerin etik karar vermelerine yardımcı olmalarını sağlayıcı gerçek 
hayat uygulamaları ile etik düşünme ve karar vermeleri sağlanabilir.

2. Dijital oyunların sadece eğlence amaçlı kullanılmasının yanı sıra eğitici 
oyunların tercih edilmesi gerekmektedir.

3. Özellikle çocukların dijital ortamlarda savunmasız oldukları göz önünde 
bulundurulduğunda dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmeleri ge-
rekmektedir.

4. Dijital oyunların derecelendirmeleri için kullanılan sistemler hakkında öğ-
rencilere ve ebeveynlere farkındalık sağlama adına bilgi verilmesi gerek-
mektedir.

5. Öğrencilerin dijital oyunlarda negatif davranışlara yönelik farkındalıklarını 
artırmak ve bu tür davranışlar ve çatışma çözümü ile başa çıkmaları için 
eğitim verilmelidir.

6. Eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin dijital oyun ortamlarında karşıla-
şabileceği etik dışı durum ve riskler hakkında bilgilendirmelerin yapılması 
gerekmektedir.
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Bu bölümde; dijital oyun yayıncılığı, dijital oyun yayını izleyiciliğinin ve bu kitleleri 
bir araya getiren dijital oyun yayını platformu kullanımının doğru ve etkin kullanı-
mı üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlam içerisinde; öncelikle dijital oyun yayıncılı-
ğı, dijital oyun yayın platformu, Twitch platformu ve kullanım davranışlarına göre 
kullanıcıların Twitch platformunda aldıkları roller açıklanmıştır. Bu rollerden yola 
çıkılarak dijital oyun yayını motivasyonu hem yayıncı hem de izleyici boyutunda 
açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak dijital oyun yayıncılığı ve izleyiciliğinin 
birey ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri sorgulanmış ve dijital oyun 
yayıncılığında dikkat edilmesi gereken noktalara yönelik önerilere yer verilmiştir.

16.1.	Giriş

Geçmişte halka açık yerlerde veya oyun salonlarında oyun makineleriyle oynanabi-
len dijital oyunlar günümüzde kişisel bilgisayar, oyun konsolları ve mobil cihazlar 
aracılığıyla her noktadan oynanabilir hale gelmiştir. 2015 yılında dünya genelinde 
yaklaşık 1.99 milyar dijital oyun varken; 2021 yılında bu sayı 2.81 milyara yüksel-
miştir (Statista, 2020). Türkiye’de ise 2019 yılında 30 milyon insan dijital oyun oy-
narken; 2020 yılı verileri itibarı ile bu sayı 36 milyona yükselmiştir (Güvenli İnternet 
Merkezi, 2019; Oyun ve E-spor Ajansı, 2020). Dijital oyuncu sayılarının artış gös-
termesinde dijital oyunların oynanabildiği araç çeşitliliğinin (bilgisayar, tablet, akıllı 
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telefon, oyun konsolu vb.) yanı sıra İnternet’e erişimin de yaygınlaşması önemli bir 
etkendir. 31 Mart 2021 verileri göz önünde bulundurulduğunda dünya nüfusunun 
%65.6’sı İnternet kullanmaktadır ve 2000-2021 yılları arasında İnternet kullanıcıla-
rının değişim oranının %1331.9 olduğu görülmektedir (Internet World Stats, 2021). 
Türkiye’de ise kullanıcıların evden İnternet’e erişim ortalaması 2020 yılında %90.7 
seviyesine ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020).

Dijital oyunlar, oyuncuların keyif aldığı bir eğlence aracıyken son yıllarda hem izle-
yicilerin eğlence biçimine dönmüş (Deng, Cuadrado, Tyson ve Uhlig, 2015) hem de 
elektronik sporlar ile profesyonel bir boyut da kazanmıştır. Geleneksel sporlara benzer 
şekilde elektronik sporlar da profesyonel oyuncular, profesyonel takımlar, yorumcular, 
sponsorlar, izleyiciler ve hayranları içeren bir topluluğu ifade etmektedir (Kaytoue, Sil-
va, Cerf, Meira ve Raïssi, 2012). Bu noktada elektronik sporun gelişimi ile dijital oyun 
içerikli yayınlara ve dijital oyun içerikli çevrim dışı videolara olan talep her geçen gün 
artmaktadır.  Dijital oyun içerikli yayın ve çevrim dışı videolar, popülaritesi yükselen 
dijital oyun yayın platformlarıyla izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Dijital oyun 
yayın platformları; yayıncıların oluşturduğu dijital oyun içeriklerinin canlı yayın veya 
çevrim dışı videolar aracılığıyla izleyicilere aktarılmasını sağlayan canlı görüntü aktarım 
platformlarıdır (Üngören, 2020). Dijital oyun yayın platformlarında e-spor oyuncuları ya 
da amatör yayıncılar, dijital oyun içeriklerini canlı yayınlayabilir; çevrim dışı videolar 
paylaşabilirler. İzleyiciler de yayıncılar tarafından canlı yayın ya da çevrim dışı video 
olarak üretilen bu içerikleri seyredebilme imkânına sahiptirler.

Dünya çapında birbirinden farklı kullanım oranlarına, izleyici ve yayıncı sayılarına 
sahip dijital oyun yayın platformları yer almaktadır. Bu platformlara; Twitch Plat-
formu, Youtube Gaming ve Facebook Gaming gibi platformlar örnek gösterilebilir. 
Dijital oyun yayın platformlarının toplam izlenme saati verileri göz önünde bulundu-
rulduğunda 2021 yılı ilk çeyreği için Şekil 1’de yer alan dağılım ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 16.1. Dijital Oyun Yayın Platformları Toplam İzlenen Saat (Streamlabs ve Stream 

Hatchet, 2021). 

 

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun platformları toplam izlenme saatlerine göre 

Twitch 6.34 milyar, Youtube Gaming 1.37 milyar ve Facebook Gaming ise 1.06 milyar 

toplam izlenme saatine sahiptir. Twitch platformunun izleyici sayısı 2020 yılının dördüncü 

çeyreğinden bu yana %16.5’lik bir artış göstererek 5.4 milyar seviyesinden 6.3 milyar 

seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında 

izleyici sayısı 3.1 milyar seviyesinden 6.3 milyara seviyesine gelerek ikiye katlanmıştır 

(Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve 

Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platformlarının toplam yayın saati verileri göz 

önünde bulundurulduğunda ise 2021 yılı ilk çeyreği için Şekil 2’deki dağılım ortaya 

çıkmaktadır. 
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Şekil	1.	Dijital	Oyun	Yayın	Platformları	Toplam	İzlenen	Saat	 
(Streamlabs	ve	Stream	Hatchet,	2021).
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2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun yayın platformları toplam izlenme saatlerine 
göre Twitch 6.34 milyar, Youtube Gaming 1.37 milyar ve Facebook Gaming ise 
1.06 milyar toplam izlenme saatine sahiptir. Twitch platformunun izleyici sayı-
sı 2020 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %16.5’lik bir artış göstererek 5.4 
milyar seviyesinden 6.3 milyar seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği 
ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında izleyici sayısı 3.1 milyar seviyesin-
den 6.3 milyara seviyesine gelerek ikiye katlanmıştır (Streamlabs ve Stream Hatc-
het, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 
2021). Dijital oyun yayın platformlarının toplam yayın saati verileri göz önünde 
bulundurulduğunda ise 2021 yılı ilk çeyreği için Şekil 2’deki dağılım ortaya çık-
maktadır.
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Şekil 16.2. Dijital Oyun Yayın Platformları Toplam Yayın Saati (Streamlabs ve Stream 

Hatchet, 2021). 

 

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun platformları toplam yayın saatlerine göre Twitch 

264.9 milyon, Facebook Gaming 19.5 milyon ve Youtube Gaming ise 9.6 milyon toplam 

yayın saatine sahiptir. Twitch platformunun toplam yayın saati, 2020 yılının dördüncü 

çeyreğinden bu yana %15’lik bir artış göstererek 230 milyon seviyesinden 264.9 milyon 

seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında 

toplam yayın saati 121 milyon seviyesinden 264.9 milyon seviyesine gelerek %119’luk bir 

artış göstermiştir (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 

2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platformlarının toplam 

benzersiz kanal sayısı verileri göz önünde bulundurulduğunda ise 2021 yılı ilk çeyreği için 

Şekil 3’teki dağılım ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil	2.	Dijital	Oyun	Yayın	Platformları	Toplam	Yayın	Saati	 
(Streamlabs	ve	Stream	Hatchet,	2021).

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun yayın platformları toplam yayın saatlerine 
göre Twitch 264.9 milyon, Facebook Gaming 19.5 milyon ve Youtube Gaming ise 
9.6 milyon toplam yayın saatine sahiptir. Twitch platformunun toplam yayın saati, 
2020 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %15’lik bir artış göstererek 230 mil-
yon seviyesinden 264.9 milyon seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği 
ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında toplam yayın saati 121 milyon seviye-
sinden 264.9 milyon seviyesine gelerek %119’luk bir artış göstermiştir (Stream-
labs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs 
ve Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platformlarının toplam benzersiz 
kanal sayısı verileri göz önünde bulundurulduğunda ise 2021 yılı ilk çeyreği için 
Şekil 3’teki dağılım ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 16.3. Dijital Oyun Yayın Platformları Toplam Benzersiz Kanal Sayısı (Streamlabs ve 

Stream Hatchet, 2021). 

 

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun platformları toplam benzersiz kanal sayısına göre 

Twitch 12.5 milyon, Facebook Gaming 1.538 milyon ve Youtube Gaming ise 665 bin toplam 

benzersiz kanal sayısına sahiptir. Twitch platformunun toplam benzersiz kanal sayısı, 2020 

yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %11.6’lık bir artış göstererek 11.2 milyon seviyesinden 

12.5 milyon seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği 

karşılaştırıldığında toplam benzersiz kanal sayısı 6.1 milyon seviyesinden 12.5 milyon 

seviyesine gelerek yaklaşık iki katı bir artış göstermiştir (Streamlabs ve Stream Hatchet, 

2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). Dijital 

oyun yayın platformlarının eş zamanlı ortalama izleyici sayısı verileri göz önünde 

bulundurulduğunda 2021 yılı ilk çeyreği için Şekil 4’teki dağılım ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil	3.	Dijital	Oyun	Yayın	Platformları	Toplam	Benzersiz	Kanal	Sayısı	 
(Streamlabs	ve	Stream	Hatchet,	2021).

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun yayın platformları toplam benzersiz kanal sayı-
sına göre Twitch 12.5 milyon, Facebook Gaming 1.538 milyon ve Youtube Gaming 
ise 665 bin toplam benzersiz kanal sayısına sahiptir. Twitch platformunun toplam 
benzersiz kanal sayısı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %11.6’lık bir 
artış göstererek 11.2 milyon seviyesinden 12.5 milyon seviyesine yükselmiş ve 2020 
yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında toplam benzersiz ka-
nal sayısı 6.1 milyon seviyesinden 12.5 milyon seviyesine gelerek yaklaşık iki katı 
bir artış göstermiştir (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream 
Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platform-
larının eş zamanlı ortalama izleyici sayısı verileri göz önünde bulundurulduğunda 
2021 yılı ilk çeyreği için Şekil 4’teki dağılım ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 16.4. Dijital Oyun Yayın Platformları Ortalama Eş Zamanlı izleyici Sayısı (Streamlabs 

ve Stream Hatchet, 2021). 

 

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun platformları eş zamanlı ortalama izleyici sayısına 

göre Twitch 2.934 milyon, Youtube Gaming 636 bin ve Facebook Gaming ise 489 bin toplam 

izleyici sayısına sahiptir. Twitch platformunun eş zamanlı ortalama izleyici sayısı 2020 yılının 

dördüncü çeyreğinden bu yana %19.2’lik bir artış göstererek 2.462 milyon seviyesinden 2.934 

milyon seviyesine yükselmiş ve 2020 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği 

karşılaştırıldığında eş zamanlı ortalama izleyici sayısı 1.442 milyon seviyesinden 2.934 

milyon seviyesine gelerek yaklaşık iki katı bir artış göstermiştir (Streamlabs ve Stream 

Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021).  
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dikkate alındığında “Riot Games” 834.2 milyon, “Rockstar Games” 550.7 milyon ve “T2” ise 

539.6 milyon izlenme saatine sahiptir. İzleyiciler, 2021 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın son 

çeyreğine kıyasla ek olarak 154 milyon saat video oyunu içeriği izlemiştir (Streamlabs ve 

Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platformlarının en çok izlenen oyunlar verileri göz 

önünde bulundurulduğunda ise 2021 yılı ilk çeyreği için “Just Chatting” 754 milyon, “League 

of Legends” 534 milyon ve “Grand Theft Auto V” ise 563.3 milyon izlenme saatine sahiptir. 

“Just Chatting” 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 522 milyon saat izlenme ile en çok izlenen 

yayın kategorisi oldu ve bu sayı 2021 yılının ilk çeyreğine gelindiğinde %44’lük artış ile 754 

milyon saate ulaşmıştır (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve Stream Hatchet, 
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2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun yayın platformları eş zamanlı ortalama izleyici 
sayısına göre Twitch 2.934 milyon, Youtube Gaming 636 bin ve Facebook Gaming 
ise 489 bin toplam izleyici sayısına sahiptir. Twitch platformunun eş zamanlı orta-
lama izleyici sayısı 2020 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %19.2’lik bir artış 
göstererek 2.462 milyon seviyesinden 2.934 milyon seviyesine yükselmiş ve 2020 
yılının ilk çeyreği ile 2021 yılı ilk çeyreği karşılaştırıldığında eş zamanlı ortalama 
izleyici sayısı 1.442 milyon seviyesinden 2.934 milyon seviyesine gelerek yaklaşık 
iki katı bir artış göstermiştir (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve 
Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). 

2021 yılı ilk çeyreği için dijital oyun yayın platformlarında en çok izlenen oyun 
şirketleri dikkate alındığında “Riot Games” 834.2 milyon, “Rockstar Games” 550.7 
milyon ve “T2” ise 539.6 milyon izlenme saatine sahiptir. İzleyiciler, 2021 yılı ilk 
çeyreğinde önceki yılın son çeyreğine kıyasla ek olarak 154 milyon saat video oyunu 
içeriği izlemiştir (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). Dijital oyun yayın platform-
larının en çok izlenen oyunlar verileri göz önünde bulundurulduğunda ise 2021 yılı 
ilk çeyreği için “Just Chatting” 754 milyon, “League of Legends” 534 milyon ve 
“Grand Theft Auto V” ise 563.3 milyon izlenme saatine sahiptir. “Just Chatting” 
2020 yılının üçüncü çeyreğinde 522 milyon saat izlenme ile en çok izlenen yayın 
kategorisi oldu ve bu sayı 2021 yılının ilk çeyreğine gelindiğinde %44’lük artış ile 
754 milyon saate ulaşmıştır (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2020a; Streamlabs ve 
Stream Hatchet, 2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). 
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2020b; Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021). 2021 yılı ilk çeyreğinde Youtube Gaming 

platformu için en çok izlenen oyun kategorisi 148 milyon saat ile “Garena Free Fire”, 

Facebook Gaming platformu için ise 254 milyon saat ile “PUBG” olmuştur (Streamlabs ve 

Stream Hatchet, 2021). 

2021 yılı temmuz ayı itibarı ile Twitch platformunda en çok izlenen dijital oyunlar 

incelendiğinde Şekil 5’teki dağılım ortaya çıkmaktadır.  
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izleyici ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu oyunları sırası ile 115. 385 izleyici ile “Fortnite”, 
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ile “Apex Legends”, 69.507 izleyici ile “New World”, 67.725 izleyici ile “Minecraft” ve 

58.376 izleyici ile “Counter-Strike: Global Offensive” takip etmektedir. 

Twitch, dünya çapında günlük ortalama 30 milyon ziyaretçi sayısı ve 2020 yılında 

yaklaşık 1 trilyon dakika izlenme ile en popüler dijital oyun yayın platformları arasında ilk 

sırada yer almaktadır (Twitch, 2021a). Dünya genelinde Twitch platformuna yapılan internet 

trafiğinin yaklaşık %1.7’si Türkiye üzerinden gerçekleştirilmektedir (Alexa,2020). Kullanıcı 

sayısının her geçen gün artmasıyla Twitch platformunun bilimsel araştırmalarda da konu 
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2021 yılı ilk çeyreğinde Youtube Gaming platformu için en çok izlenen oyun katego-
risi 148 milyon saat ile “Garena Free Fire”, Facebook Gaming platformu için ise 254 
milyon saat ile “PUBG” olmuştur (Streamlabs ve Stream Hatchet, 2021).

2021 yılı temmuz ayı itibarı ile Twitch platformunda en çok izlenen dijital oyunlar 
incelendiğinde Şekil 5’teki dağılım ortaya çıkmaktadır. 

2021 yılı temmuz ayı verilerine göre “Just Chatting” 320.297 izleyici ile ilk sırada, 
“Grand Theft Auto V” 187.330 izleyici ile ikinci sırada ve “League of Legends” ise 
183.003 izleyici ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu oyunları sırası ile 115. 385 
izleyici ile “Fortnite”, 111.359 izleyici ile “Valorant”, 86.421 izleyici ile “Call of 
Duty: Warzone”, 79.907 izleyici ile “Apex Legends”, 69.507 izleyici ile “New Wor-
ld”, 67.725 izleyici ile “Minecraft” ve 58.376 izleyici ile “Counter-Strike: Global 
Offensive” takip etmektedir.

Twitch, dünya çapında günlük ortalama 30 milyon ziyaretçi sayısı ve 2020 yılında 
yaklaşık 1 trilyon dakika izlenme ile en popüler dijital oyun yayın platformları 
arasında ilk sırada yer almaktadır (Twitch, 2021a). Dünya genelinde Twitch plat-
formuna yapılan internet trafiğinin yaklaşık %1.7’si Türkiye üzerinden gerçekleş-
tirilmektedir (Alexa,2020). Kullanıcı sayısının her geçen gün artmasıyla Twitch 
platformunun bilimsel araştırmalarda da konu olarak yer aldığı gözlemlenmektedir 
(Korkmaz, 2019; Yavaşçalı, 2019; Arık, 2020; Üngören, 2020). Yapılan bilimsel 
araştırmalar incelendiğinde Twitch platformuna yönelik dünya çapında birçok 
çalışmanın (Sjöblom ve Hamari, 2017; Gros, Wanner, Hackenholt, Zawadzki ve 
Knautz, 2017;; Hilvert-Bruce, Neill, Sjöblom ve Hamari, 2018) gerçekleştirildi-
ği ve bu araştırmalarda motivasyon değişkeni üzerinde durulduğu görülmektedir. 
Türkiye’de ise yapılan bilimsel araştırmaların sınırlı sayıda olduğu ve bu araştır-
malarda ağırlıklı olarak motivasyon (Korkmaz, 2019; Yavaşçalı, 2019; Arık, 2020; 
Üngören, 2020) değişkeni üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu bağlam içerisin-
de öncelikli olarak en popüler dijital oyun yayın platformu olan Twitch platformu 
üzerinde durulacak daha sonra da kullanıcıların yayın yapma ve yayın izleme mo-
tivasyonları ele alınacaktır.

16.2.	Dijital	Oyun	Yayın	Platformu:	Twitch	

Dijital oyun yayın platformları, oyuncuların canlı yayın ya da çevrim dışı video 
odaklı dijital oyun içeriği aktarım platformudur (Üngören, 2020). Wawro ve Nutt’a 
(2014) göre ise dijital ortam üzerinden internet bağlantısı ile yayın hizmeti veren 
canlı akış video platformu olarak tanımlanmaktadır.
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Twitch günümüzde dijital oyun yayın platformu olmasının yanı sıra dijital yayın 
platformu olarak da hizmet vermektedir. Twitch platformu, dijital oyun içeriklerinin 
yanında farklı içeriklerin de oluşturulabildiği bir yapıdadır. Twitch’in dijital oyun 
yayın platformu olmasının yanı sıra bir dijital yayın platformu işlevi de bulunmakta-
dır. Dijital yayın platformu işlevi ile de dijital oyunlardan farklı olarak bu platform-
larda; sohbet, müzik, performans sanatları, özel etkinlikler vb. yayınları da sunula-
bilmektedir.

Platformda dijital oyun üreticilerinin ve şirketlerinin büyük çaplı etkinliklerinin ol-
duğu gibi profesyonel ya da amatör oyuncuların canlı yayınları yer alabilmektedir. 
Twitch üzerinde kullanıcı hesabı oluşturulmadan canlı yayınlar ve çevrim dışı vi-
deolar izlenebilmektedir. Fakat platformda canlı yayın yapmak, çevrim dışı video 
paylaşmak ve canlı yayınları izlerken yayıncı ve diğer izleyiciler ile etkileşimde bu-
lunmak için bir kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir. 

Twitch platformunda dijital oyun içeriğini canlı yayın veya çevrim dışı video ile 
paylaşmak isteyenler ve sunulan dijital oyun içeriğini izlemek isteyenler ücretsiz bir 
şekilde kullanıcı hesaplarını oluşturabilirler. Platforma üye olan kullanıcılar canlı 
yayın veya çevrim dışı videoları izlemeye başlayabileceği gibi kendileri de canlı 
yayın yapabilir ya da çevrim dışı video paylaşabilirler. Platforma üye olmayı tercih 
etmeyenler de canlı yayınları ya da çevrim dışı videoları izleme imkânına sahiptirler. 
Yalnız bu izleyiciler, platformun kullanıcıları (yayıncı, izleyici) için sunduğu özel-
liklerden yararlanamazlar. Twitch platformu ana sayfasında konum bilgisi odaklı iz-
leyici tarafından sevileceği düşünülen kanallar önerilmektedir. Şekil 6’da örnek bir 
ana sayfa yer almaktadır.
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Twitch, izleyicilerin canlı yayınlar sırasında yayın sohbeti bölümüyle yayıncı ve di-
ğer izleyiciler ile etkileşime geçmesine olanak tanımaktadır. 2015 yılı verilerine göre 
Twitch kullanıcılarının 9.2 milyar mesaj gönderdiği belirtilmektedir (Perez, 2016). 
Yayın sohbeti bölümünde yer alan konuşmalar; eğlence, bir oyun ürünü hakkında 
bilgi alma, bir oyuna ilişkin taktik ve stratejileri öğrenme, kendini diğer kullanıcı-
lara tanıtma ya da gündelik içeriklerle platformda oyalanma amacı ile gerçekleşe-
bilmektedir. Twitch; yayın sohbeti bölümü ile yayınları, bir eğlence aracı olmasının 
yanında sanal bir iletişim ve etkileşim ortamı haline getirebilmektedir. Katılımcıların 
etkileşime olan güçlü bağlılıkları ile tek oyunculu dijital oyunlar bile sosyal bir et-
kinlik haline gelmektedir (Consalvo, 2017). Bu etkileşimlerin yanında yayıncıların, 
izleyicileri de dijital oyunlara dâhil etmesi; izleyicileri yayını şekillendiren önemli 
bir etmen haline getirmektedir.

Kullanıcıların Twitch platformunda canlı yayın yapması herhangi bir ücrete tabi de-
ğildir. Kullanıcıların canlı yayın yapabilmesinde herhangi bir kısıtlama olmamasına 
rağmen kullanıcılar canlı yayın yapabilmek için hem bazı donanımsal yeterliliklere 
hem de bazı yazımlara ihtiyaç duymaktadır. Kişisel bilgisayar ve İnternet bağlantısı-
na sahip olunmasının yanında Twitch tarafından yayın için önerilen bazı donanımlar 
da bulunmaktadır. Yayıncılar bu özel donanım cihazları ile daha profesyonel yayın 
deneyimi yaşayabilirler. Platform (Twitch, 2021c) tarafından yayıncılara aşağıda be-
lirtilen donanım cihazları önerilmektedir:

	• Yayıncının kendi görüntüsünü izleyiciler ile paylaşması için bir USB kamera,
	• Kişisel bilgisayar ekranından veya farklı bir cihazdan görüntüyü yakalamak 

için görüntü yakalama kartı (Capture Card),
	• Kişisel bilgisayar ya da farklı cihazdan yakalanan görüntünün denetlenmesi 

için canlı içerik yayıncı kontrolörü,
	• Yayıncının ve farklı cihazlardan gelen sesin yakalanması için bir kanal 2K ses 

alma cihazı,
	• Yayıncının sesinin kayıt altına alınabilmesi için bir USB mikrofon.

Yayın için gerekli donanımlar sağlandıktan sonra göre hangi yayın yazılımının kul-
lanacağına karar verilmelidir. Bu noktada yayıncılar için önerilen çeşitli yazılımlar 
bulunmaktadır (Twitch, 2021d). Yayıncılar, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundu-
rarak aşağıda belirtilen farklı özelliklere sahip yayın yazılımlarından birini kullana-
bilirler.

	• OBS Project, 
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	• Streamlabs OBS, 
	• XSplit, 
	• Vmix, 
	• Elgato Game Capture, 
	• Live Gamer Exreme
	• Light Stream

Bu yayın yazılımlarının yanı sıra Twitch tarafından yeni yayıncılar için geliştirilen 
Twitch Studio ile de canlı yayın gerçekleştirebilirler. Bu noktada yayıncılar için öne-
rilen çeşitli hizmet ve araçlar bulunmaktadır (Twitch, 2021d). Hangi yayın yazılımı-
nın kullanılacağına karar verildikten sonra yayın kapasitelerini arttırmak isterlerse;

	• Streamlabs,
	• Muxy,
	• Twip araçlarından da yararlanabilirler.

Twitch canlı yayın ekranında farklı bölümler bulunmaktadır. Şekil 7’de örnek bir 
canlı yayın sayfası yer almaktadır.

Şekil	16.7.	Twitch	Platformu	Canlı	Yayın	Sayfası	(Twitch,	2021e).

Twitch platformu üzerinde farklı kullanıcı rolleri bulunmaktadır. Platforma kaydolan 
kullanıcı, yayıncı ya da izleyici olabilmektedir. Twitch platformu üzerinde içerik 
oluşturuculara, (canlı yayın, çevrim dışı video) yayıncılar; içerik tüketicilere ise iz-
leyiciler denilmektedir.
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16.2.1.	Yayıncı.

Dijital oyun yayın platformlarında yayıncılar kişisel bilgisayarları üzerinden oluş-
turdukları dijital oyun içeriklerini izleyicilere canlı olarak iletebildikleri gibi çevrim 
dışı video olarak da paylaşabilmektedir. Twitch’deki içerik oluşturuculara, yaygın 
olarak yayıncılar denir ve Twitch’deki içerik, öncelikle oyun ve yaratıcı içeriklere 
odaklanır. Twitch platformunda yayıncılar partnerlik, bağış ya da abonelikler aracı-
lığıyla gelir elde edebilmektedirler (Üngören, 2020).

Haftalık yayın yapma sıklığı sınıflandırmasına göre yayıncılar, tam ya da yarı za-
manlı olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Tam zamanlı yayıncılar, yayıncılığı; meslek 
ve gelir getiren bir kaynak olarak görmektedirler. Yarı zamanlı yayıncıların ise tam 
zamanlı yayıncılara göre daha az yayın yaptığı ve yayıncılığı ek bir uğraş olarak gör-
dükleri söylenebilir. Yayıncılar, profesyonel oyuncular olabildiği gibi profesyonel 
oyuncu adayları da olabilmektedir (Üngören, 2020). Twitch platformu yayıncıları, 
izleyicileriyle etkileşim kurmak için diğer kullanıcılarla canlı sohbet ve tek yönlü 
performanslar (yayınlar) gibi farklı yöntemler kullanır (Diwanji ve diğerleri, 2020). 
Yayıncıların farklılıkları göz önüne alınarak Twitch platformunda ilk seviye yayıncı, 
iştirak yayıncı ve partner yayıncı olmak üzere 3 seviye yayıncı bulunmaktadır:

16.2.1.1.	İlk	seviye	yayıncı.

Twitch platformunda yayın hayatına yeni başlayan her kullanıcı, ilk seviye yayıncı 
statüsündedir. Bu noktada istisnai duruma sahip olan tanınmış kişiler, farklı seviye-
lerde yer almaktadır. Twitch her kullanıcının canlı yayın yapmasına izin vermekle 
birlikte yayın yapacak kullanıcının yaşı 18’den küçük ise ailesi ya da velisinden 
onay talep etmektedir. İlk seviye yayıncılar; sohbet, etkinlik akışı, panelde yer alan 
analiz sayfası, oturum süresi, izleyici, izleme ve takipçi özelliklerini görüntüleyebil-
mektedir. İlk seviye yayıncılar, takipçi kazanabilmesi rağmen herhangi bir gelir elde 
edememektedirler. Ayrıca ilk seviye yayıncılar, 14 gün depolanmaya olanak sağla-
yan isteğe bağlı videoların (VOD) bulunduğu video arşivine de sahiptirler. İlk seviye 
yayıncılar, yayıncı paneli iç görü bölümü altında yer alan başarılar sekmesindeki 
başarı şartlarını yerine getirerek Twitch iştirak ya da partner seviyesine ulaşmaya 
çalışabilirler.

16.2.1.2.	İştirak.

İlk seviye yayıncılar, Twitch iştiraki olma gerekliliklerini yerine getirdikten sonra 
iştirak programına başvuruda bulunabilirler. Twitch iştirak programına kabul edilen 
yayıncılar, Twitch iştiraki seviyesine geçmiş olurlar. Twitch iştiraki olan yayıncı-
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lar, gelir elde etmeye başlayabilirler. İştirakler izleyicilerden abonelik kabul ederek 
Twitch üzerinden para kazanabilirler. İştirakler tüm abonelik seçeneklerine erişim 
sağlayabilirler. 2021 yılı itibarı ile Twitch platformunda dört tür abonelik seçeneği 
mevcuttur. Bu abonelik seçenekleri aşağıdaki gibidir:

	• 4.99$
	• 9.99$
	• 24.99$
	• Ücretsiz Twitch Prime.

Twitch iştirakleri kanallarında bitler ve tezahüratlarını etkinleştirebilir ve izleyici-
lerin desteğini alabilirler. Bitler, izleyicilerin yayın sohbeti bölümünde tezahürat 
yapabilmeleri için satın alabildikleri sanal ürünlerdir. Bitler hareketli cevher ifade-
leri şeklinde veya küresel ifadelerin hareketli versiyonları olan tezahürat şeklinde 
olabilir.

Twitch iştirakleri; abonelikler, bitler ve tezahüratlar yanında platform üzerinden ger-
çekleştirilen oyun ve oyun içi nesne satışları aracılığıyla da gelir elde edebilirler. 
Twitch iştirakleri; kendi kanalları üzerinden yapılan satın alımlarda %5’lik bir gelir 
payı alırlar. İzleyiciler ise Twitch üzerinden oyun ya da oyun içi nesne alımları hem 
hayranı oldukları iştiraki desteklemiş olurlar hem de 4.99$ ve üzeri tüm alımları için 
bir adet Twitch sandığı elde ederler. 

Twitch iştirak (affiliate) seviyesine sahip olan yayıncılar, kanal aboneliğinden de ge-
lir edebilmektedir. İştirak seviyesine erişebilmek için ilk seviye yayıncıların yerine 
getirmesi gereken başarılar bulunmaktadır. Başarılar sayfasında yer alan sekmelerde 
yayıncıyı iştirak seviyesine götürecek hedefler yer almaktadır.

Ayrıca başarılar sekmesi, yayıncılığa yeni başlayanlar için yayın hayatına hazırlayıcı 
görevi de görmektedir. Twitch iştiraki olmaya giden süreçte yayıncı son 30 gün içe-
risinde gerçekleştirmesi gereken 4 başarı şartı vardır:

	• Toplamda en az 500 dakikalık yayın,
	• En az 7 farklı yayın günü,
	• Ortalama 3 veya daha fazla eş zamanlı izleyici sayısı,
	• En az 50 takipçi.

İştirak için gerekli başarı koşullarını yerine getiren yayıncı iştirak seviyesine geçmek 
için başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Başvuru sürecini başarı ile tamamlaması du-
rumunda ilk seviye yayıncılar iştirak seviyesine ulaşmış olurlar. Şekil 8’de örnek bir 
iştirak seviyesi olmaya giden yol penceresi yer almaktadır.
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Şekil	16.8.	Twitch	İştiraki	Olmaya	Giden	Yol	(Twitch,	2021f).

İştirakler, 14 gün depolanmaya olanak sağlayan isteğe bağlı videoların (VOD) bu-
lunduğu video arşivine sahiptirler. Twitch iştirak seviyesindeki yayıncılar, daha fark-
lı başarıları gerçekleştirerek Twitch partner seviyesine ulaşmaya çalışabilirler.

16.2.1.3.	Partner.

Twitch iştiraki yayıncılar, Twitch partner olma gerekliliklerini yerine getirdikten 
sonra Twitch partner programına başvuruda bulunabilirler. Twitch partner progra-
mına kabul edilen yayıncılar ise Twitch partner seviyesine geçmiş olurlar. Twitch 
partneri olan yayıncılar, izleyicilerden bitler, bağış ve aboneliğin yanı sıra Twitch 
reklamlarından gelir elde etmeye başlayabilirler. Twitch partnerleri, Twitch iştirakle-
ri gibi 3 farklı düzeyde abonelik (4.99$, 9.99$ ve 24.99$) ya da ücretsiz Twitch Pri-
me abonelik ile kazanç elde edebilirler. Partner statüsündeki yayıncılar, kanallarında 
gösterilen reklam gelirlerinin bir kısmını kazanma imkânına da sahiplerdir. Bu ya-
yıncılar; ayrıca kanallarında canlı yayın esnasında izleyicilere gösterilecek reklamla-
rın uzunluğunu ve sıklığını düzenleyebilme yetkisine de sahiplerdir (Twitch, 2021g).

Twitch partneri olan yayıncılar; özel sohbet rozetleri, abonelik puanlarına bağlı olan 
özel ifadeler, özel ifade ön ekleri, özel bit rozetleri ve tezahüratlar, onaylı kullanıcı 
rozetleri, sohbet robotu için ömür boyu ücretsiz kanal aboneliği ve abonelik sayıları-
na göre arkadaş ya da aile üyelerine en fazla 3 olmak üzere ömür boyu ücretsiz kanal 
aboneliği ile kanallarını özelleştirme imkanına sahiplerdir (Twitch, 2021g).

Twitch partner seviyesine erişebilmek için ilk seviye yayıncıların yerine getirmesi 
gereken başarılar bulunmaktadır. Başarılar sayfasında yer alan sekmelerde yayıncıyı 
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partner seviyesine götürecek hedefler yer almaktadır. Twitch iştiraki olmaya giden 
süreçte yayıncı son 30 gün içerisinde gerçekleştirmesi gereken 3 başarı şartı vardır:

	• 25 saat yayın yapma,
	• 12 ayrı gün yayın yapma,
	• Ortalama 75 eş zamanlı izleyici sayısı.

Twitch partneri olmak için gerekli başarı koşullarını yerine getiren Twitch iştirakle-
rine, partnerliğe başvuru düğmesi açılır. Twitch partnerlik şartlarını yerine getirmek, 
yayıncının partner olmasını garantisi etmez. Twitch partnerlik başvurusunda bulu-
nan yayıncının başvurusu reddedilse bile daha sonra tekrar partnerlik başvurusunda 
bulunabilir. Başvuru sürecini de başarı ile tamamlayan Twitch iştiraki yayıncılar, 
Twitch partner seviyesine ulaşmış olurlar. Süreç sonunda başvurusu kabul edilen 
yayıncılara Twitch tarafından partnerlik seviyesini kutlayan mesaj gönderilir. Şekil 
9’da örnek bir partner olmaya giden yol penceresi yer almaktadır.

Şekil	16.9.	Twitch	Partneri	Olmaya	Giden	Yol	(Twitch,	2021f).

Twitch iştirakleri, 60 gün depolanmaya olanak sağlayan ve isteğe bağlı videoların 
(VOD) bulunduğu video arşivine sahiptirler. Partner statüsü ile yayıncılar geçmiş 
içeriklerini yeniden yayınlayabilir ve izleyicilere yeni video gösteriminde buluna-
bilirler. Ayrıca partnerler, Twitch destek ekibinde önceliğe sahiplerdir ve destek 
taleplerine 1-2 gün içerisinde yanıt alabilirler. Twitch partnerleri; yalnızca bu sta-
tüdeki yayıncılara özel yayınlarını, 15 dakikalık bir gecikme ile yayınlama özel-
liğine sahiplerdir (Twitch, 2021g). Twitch yayıncı seviyelerinin özellikleri Tablo 
1’de sunulmuştur.
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Tablo	16.1.Twitch	Yayıncı	Seviyeleri	ve	Özellikleri	(Twitch,	2021h).

Özellik Tüm Yayıncılar Twitch İştiraki Twitch Partneri
Para Kazanma Araçları

Bit ile Tezahürat 
Yapma Hayır Evet

Özel Tezahüratlar hariç
Evet

Özel Tezahüratlar dahil

Abonelikler Hayır
Evet

Maksimum 5 Açılabilir 
Abone İfadesi

Evet
Maksimum 60 

Açılabilir Abone 
İfadesi

Reklamlar Hayır Evet

Video Araçları

Kod Dönüşümü Mevcutsa Mevcutsa, öncelikli 
erişim

Kod dönüşümü 
seçeneklerine tam 

erişim
Ekip Yayını Hayır Hayır Evet

Abone Yayınları Hayır Evet Evet
VOD Depolama 14 Gün 14 Gün 60 Gün

Yayın Gecikmesi Yayın gecikmesi 
seçeneği yok

Yayın gecikmesi 
seçeneği yok

15 dakikaya kadar 
yayın gecikmesi

Tekrar Gösterim ve 
Galalar

Geçmiş içeriği 
yeniden yayınlayın 
ve izleyicilere yeni 

videolar gösterebilme

Hayır Evet Evet

Ödeme Koşulları

Geri Ödeme Koruması Yok Evet
Yalnızca bit

Evet
Yalnızca bit

Ödeme Vadesi Yok 15 Gün 15 gün
Ödeme Ücretleri Yok İştirakler karşılar Twitch karşılar

Diğer Özellikler
Kanal Sadakat Puanları Hayır Evet Evet

Anketler Hayır Evet Evet
Yayın Ekibi Oluşturma Hayır Hayır Evet

Self-Servis İfade 
Aracına erişim Yok Hayır Evet

Müşteri Hizmetleri Standart
Destek Kuyruğu

Standart
Destek Kuyruğu

Öncelikli Partner 
Desteği,

Partnerlik Ekibine 
Erişim

Onaylı Kanal Rozeti Hayır Hayır Evet
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16.2.2.	İzleyici.

Twitch platformunda izleyiciler, yayıncılar tarafından üretilen dijital oyun içerikli 
yayınları izleyen kullanıcı rolündedir. İzleyiciler, beğendikleri ya da hayranı oldu-
ğu yayıncılara katkı sunmak amacıyla canlı yayın esnasında anlık bağış, aylık abo-
nelikler veya Twitch Prime ile hayran oldukları yayıncıya destek olabilmektedirler 
(Üngören, 2020). İzleyici rolü, Twitch platformuna üye olmayı gerektirmemektedir. 
İzleyici rolündeki bir kişi platforma üye olup kullanıcı hesabı ile yayınları izleyebi-
leceği gibi platforma üye olmadan da platformdaki yayınları izleyebilmektedirler.

Ayrıca izleyiciler, tezahürat gönderimiyle de Twitch partner ve iştirak yayıncılarını 
destekleyebilmektedirler. İzleyiciler, tezahüratları hangi yayıncının kanalında yap-
mış ise o kanal içerisinde geçerli olan bir tezahürat sohbet rozeti kazanabilmektedir 
(Twitch, 2021i). İzleyiciler herhangi bir kullanım süresi sınırlaması olmaksızın ka-
zandığı sohbet rozetlerini kullanabilirler fakat bu rozetler yalnızca kazanılan kanal 
içerisinde görüntülenebilmektedir.

Twitch platformunda canlı yayın süresi içerisinde yayın ekranında uyarı şeklinde or-
taya çıkan Twitch uyarıları bulunmaktadır. Bu uyarılar kanalın yayıncısı tarafından 
yapılan eylem türüne göre özelleştirilebilme imkanına sahiptir. Twitch uyarıları iz-
leyicilerin yayıncıyı yayın süresi içerisinde kanalı takibe alma, abone olma, yeniden 
abone olma, anlık bağış veya tezahürat yapma durumlarında kullanılabilir.

Twitch platformunda bir kullanıcı hesabına sahip izleyiciler, canlı yayın sırasında 
diğer kullanıcılar ile etkileşimde bulunabilirler. Bu etkileşimler, ağırlıklı olarak can-
lı yayın ekranında yer alan yayın sohbeti bölümünde gerçekleşmektedir. İzleyiciler 
yayın sohbeti bölümünde yayıncılar ve diğer izleyiciler ile iletişime geçebilmekte-
dir. Yayın sohbeti bölümünde sohbet odasına gönderilen mesajlar izleyicilerin sahip 
olabildiği nitelik ve özelliklere göre farklı şekil ve renklerde görüntülenebilmektedir. 
Sohbet odasına gönderilen mesajlarda göndericinin kullanıcı adı, kullanıcının türü 
rozeti, abonelik kademesi ya da bağış miktarına göre değişiklik gösteren rozetleri ve 
mesaj içeriği görüntülenebilmektedir. Yayın sohbeti bölümünde farklı seviyelerde 
moderatörler ve destek görevlileri bulunmaktadır (Twitch, 2021j):

	• Twitch personeli: Sohbet odasına mesaj gönderen kullanıcının Twitch çalışanı 
olduğunu gösterir.

	• Adminler: Şikâyet raporlarını değerlendiren ve Twitch hizmet şartlarının ge-
reğini yerine getirmekle sorumlu olan ücretli personellerdir.

	• Yayıncılar: O anda ziyaret edilen Twitch kanalının sahibidir. Yayıncılar kendi 
kanallarında sohbet kuralları belirleme, kanal moderatörlerini atama ya da 
görevden alma yetkilerine sahiplerdir.
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	• Sohbet moderatörü: Kullanıcının o anda ziyaret edilen Twitch kanalının mo-
deratörlerinden olduğunu gösterir. Sohbet moderatörü kanal sahipleri tarafın-
dan seçilirler. Sohbet moderatörleri sohbet odasında kullanıcılara zaman aşı-
mı ya da banlama gibi yaptırımlar uygulayabilirler. Ayrıca sohbeti yavaş mod 
ya da abonelere özel moda alabilme yetkilerine de sahiptirler. 

	• Onaylı kullanıcı: Kullanıcının onaylanmış bir Twitch kullanıcısı olduğunu 
gösterir. 

	• VIP: Bu kullanıcılar yayıncılar tarafından topluluklarının sadık üyesi olarak 
tanınan kullanıcılardır. VIP kullanıcılar sohbet ve kanal moderasyonundan 
yapılan düzenlemelerden etkilenmezler fakat bir kanal moderatörü onları de-
netleyebilmektedir.

	• Turbo kullanıcı: Twitch Turbo aboneliği olan kullanıcılarda görüntülenir.
	• Prime gaming kullanıcı: Twitch platformunun ek ayrıcalıklar sunan premium 

kullanıcı hizmetinin bir abonesi olan kullanıcılardır.

Kullanıcı türü sohbet rozetlerinin yanında tezahürat sohbet rozetleri ve abonelik he-
diyeci rozetleri de bulunmaktadır. İzleyiciler tezahürat yaparak veya abonelik hedi-
yesi satın alarak yayıncıları destekleyebilirler. İzleyiciler tezahürat yaptıkça ya da 
daha fazla kullanıcıya abonelik hediye ettikçe o kanal içerisinde geçerli kanal sohbet 
rozetleri kazanabilirler. Tezahürat sohbet rozetlerinde herhangi bir süre sınırlaması 
bulunmamasına rağmen yalnızca rozetlerin kazanıldığı kanal içerisinde geçerlidir. 
Abonelik hediyeci rozetleri ise abonelik süresi boyunca geçerli olmasının yanında 
rozetin kazanıldığı kanaldaki geçerliliği kalıcı olarak devam etmektedir. Şekil 10 ve 
11’de tezahürat sohbet ve abonelik hediyeci rozetleri yer almaktadır.

Şekil	16.10.	Tezahürat	Sohbet	Rozetleri	(Twitch,	2021j).
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Şekil	16.11.	Abonelik	Hediyeci	Sohbet	Rozetleri	(Twitch,	2021j).

Kendisini liderlik panosunda görmek isteyen izleyiciler, bitler ile liderlik panosunda 
son görüntülenen kullanıcılardan daha yüksek miktarda bir gönderim yaptığında pa-
noda görüntülenebilmektedir. İzleyicilerin izlediği kanalda liderlik sıralaması özel-
liği etkinleştirilmiş ise en iyi tezahürat ve en iyi hediyeci rozetleri kazanılabilmekte-
dir. Şekil 12’de liderlik panosu rozetleri yer almaktadır.

Şekil	16.12.	Liderlik	Panosu	Rozetleri	(Twitch,	2021j),

Yayın sohbetini kullanan izleyicilerin kanal sahibi tarafından belirlenen kurallara 
uyması beklenmektedir. Kanal sahipleri, kanallarında genellikle aşağıda belirtilen 
kuralları getirebilmektedir; 

	• Aynı mesajın tekrar tekrar gönderilmemesi, 
	• Aşırı ifade kullanılmaması, 
	• Büyük harfle mesaj gönderilmemesi, 
	• Web bağlantısı gönderilmemesi, 
	• Küfür, hakaret ya da uygunsuz dil kullanılmaması, 
	• Irkçılık ve ayrımcılık yapılmaması
	• Kanalın sohbet odasında sadece Türkçe konuşulması.
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İzleyicilerin kurallara uyup uymadığının denetimi ise moderatörler ve adminler ta-
rafından yapılmaktadır. İzleyiciler bu kurallara uyulması dahilinde kanalın sohbet 
odasını kullanabilmektedirler. Eğer kanalda bu kurallara uymayan çok fazla sayıda 
izleyici mevcut ise kanal sahibi sohbet odasının modunu değiştirebilmektedir. Ka-
nal sahipleri sohbet odasında sohbet modlarını çeşitli şekilde uygulayabilmektedir 
(Twitch, 2021k):

	• Sadece takipçiler modu: Bu mod yayıncının belirlediği süre boyunca (0 daki-
ka – 3 ay) kanalı takip eden kullanıcıların mesaj gönderebilmesine izin ver-
mektedir.

	• Benzersiz sohbet modu: Bu mod aynı mesajın sohbet odasına tekrar tekrar 
gönderilmesi engellenmektedir.

	• Yavaş mod: Bu mod kullanıcıların belirli bir zaman aralığında sohbet odasına 
birden fazla mesaj göndermeleri sınırlandırılabilir. Bu sürenin varsayılan de-
ğeri olarak 120 saniyedir.

	• Sadece aboneler modu: Bu mod yalnızca kanalın aboneleri ve VIP kullanıcı-
ların sohbet odasına mesaj gönderimine izin vermektedir.

	• Sadece ifade modu: Bu mod moderatör olmayan kullanıcıların sohbet odasına 
ifade dışında herhangi bir metin mesajı göndermelerini engellemektedir.

16.2.3.	Takipçi

Twitch platformunda kullanıcılar beğendikleri veya hayran oldukları yayıncıları ta-
kibe almasını olanak sağlayan takip etme özelliğini kullanabilirler. Takipçiler, kendi 
profillerinde üzerinden canlı yayın ekranında takip edilen kanallar bölümünde daha 
önce takibe aldıkları yayıncıların listesini görüntüleyebilir. Takip edilen kanallar 
listesinde yer alan yayıncılar çevrim içi olma durumu ve izlenme sayılarına göre 
listelenmektedir. Herhangi bir yayıncının takipçisi olmak yayıncıya doğrudan maddi 
boyutta bir destek sağlamamaktadır. Takipçiler herhangi bir sayı sınırlaması olmak-
sızın beğendikleri ya da hayran oldukları tüm yayıncıları ücretsiz bir şekilde takip 
edebilirler. Takipçiler, takibe aldıkları yayıncıları istedikleri takdirde takipten çıka-
bilirler. Takipçiler, takipten çıkmak istediklerinde kanala ilişkin bildirimlerin alına-
mayacağı ya da takip edilen kanallar listesinde kanalın görünmeyeceğine yönelik 
bir uyarı mesajı alırlar. Bu mesaja takibi bırak seçeneği ile devam ettiklerinde kanalı 
takipten çıkmış olurlar.

Ayrıca kullanıcıların canlı yayın ekranında yayın sohbeti bölümüne bir mesaj gönde-
rebilmek için de o yayıncıyı takip etmesi gerekmektedir. Takipçi olunmayan yayın-
cının sohbet odasına herhangi bir mesaj gönderilememektedir. 
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Takipçiler, takip ettikleri yayıncılar canlı yayın açtığında platform üzerinden bil-
dirim alırlar. Twitch platformu ya da Twitch uygulaması üzerinden alınan bu bildi-
rim ile takipçiler hayranı oldukları yayıncının canlı yayına başladığından haberdar 
olabilirler. Eğer takipçiler, takip edilen kanallar listesinde yer alan bir yayıncının 
bildirimlerini almak istemiyorsa canlı yayın ekranı üzerinden bu bildirimleri kapa-
tabilmektedir. 

Yayıncılar hayran kitlelerini arttırmak ve canlı yayınlarını ilgi çekici hale getirmek 
için belirli dönemlerde çekilişler yapabilmektedir. Yayıncının belirlediği ödül ve ke-
sime göre çekilişler gerçekleştirilebilmektedir. Yayıncılar, çekilişleri takipçilere göre 
planladıklarında o kanalın eski ya da yeni takipçileri bu çekilişlerden faydalanabilir-
ler. Twitch platformu ve yayıncılar, takipçileri özel etkinlikler ya da fark yaratacak 
içeriklerle abone olmaya teşvik edebilirler.

16.2.4.	Abone

Aboneler, beğendikleri ya da hayranı oldukları yayıncıları desteklemek için aylık 
ödemeler yaparak onlarlar etkileşimde bulunabilen kullanıcılardır. Abonelik özelliği 
ile Twitch partner ve iştirakleri hayranlarını farklı yollar ile ödüllendirme imkanına 
sahiplerdir. Twitch platformunda partner ya da iştirak yayıncıları desteklemek için 
kullanıcılar aylık 4.99$, 9.99$, 24.99$ ücretlendirmeler veya Twitch prime özelliği 
ile 4 farklı şekilde abone olabilmektedirler. Aboneler olan kullanıcılar özel avantaj-
lar elde etmektedir:

	• Yayını reklamsız görüntüleme,
	• Abonelere özel ifade,
	• Rozet kullanabilme,
	• Canlı yayın sohbet odasına abone modunda mesaj gönderebilme.

Abonelik ile yayıncıya olan maddi desteğin yanında anlık bağışlarla da yayıncı des-
teklenebilmektedir. Kullanıcılar, anlık bağışlar yerine bitler aracılığıyla da yayıncı-
ları destekleme yoluna gidebilirler.

Bitler, kullanıcıların tezahürat yapabilmeleri için satın alabildikleri sanal ürünlerdir. 
Yayın sohbeti bölümünde bit kullanılarak sohbet odasına animasyonlu ifade gönde-
rilebilir. Tezahüratlar bit kullanılarak sohbet odasına gönderilen sohbet ifadeleridir. 
Tezahürat yaparken tek seferde harcanan bit sayısı artış gösterdiğinde ifade gösteri-
mi aynı oranda güzelleşmektedir (Twitch, 2021i).

Kademe 1, 2 ve 3 abonelik dışında ücretsiz Twitch prime özelliğiyle de partner ve 
iştirak yayıncıların kanalına abone olunabilir. Kullanıcının Twitch prime aboneliği 
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etkin durumda ise abone olunmak istenen yayıncının kanalında “abone ol” düğmesi-
ne tıklandığında bir abonelik seçeneğine sahip olunup olunmadığı görüntülenebilir. 
Etkin bir Twitch prime aboneliği olmayan kullanıcılara düğme gri renkte görüntüle-
nir. Şekil 13’te abonelik penceresi yer almaktadır.

Şekil	16.13.	Abonelik	Penceresi	(Twitch,	2021e).

Ücretsiz Twitch prime ile abone olan kullanıcılar aşağıda belirtilen çeşitli avantajlara 
sahiptir (Amazon Games, 2021): 

	• Prime gaming kanal üyeliği, 
	• Oyun içeriğine üye erişimi,
	• Ayrıcalıklı ifadeler, 
	• Genişletilmiş sohbet rengi seçeneği, 
	• Üyelere özel prime sohbet rozeti.
	• Arttırılmış yayın depolama.

Ayrıca, Twitch prime ile bir kanala ilk kez abone olunduğunda ya da abonelik ye-
nilendiğinde sohbet penceresi üzerinde “paylaş” düğmesi görüntülenecektir. Abone 
olunan süre boyunca orada kalan düğme Twitch partner veya iştirakin ayarladığı 
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herhangi bir uyarıyı tetikler ve özelleştirilen mesajın yayıncıya gönderilmesine ola-
nak tanır.

Twitch turbo özelliğine sahip olan kullanıcılar da farklı özelliklere sahiplerdir (Twit-
ch, 2021m):

	• Reklamsız izleme,
	• Genişletilmiş ifade setleri,
	• Özel sohbet kullanıcı adı renkleri,
	• Sohbet rozeti,
	• Uzatılmış yayın depolama.

Ücret ödeyerek abone olmak için “abone ol” düğmesine tıkladıktan sonra hangi ka-
deme abone olunacaksa o düğmeye tıklanması gerekmektedir. Bu noktada Kademe 
1, Kademe 2 veya Kademe 3 seçeneklerinden birine tıklanabilmektedir.

Şekil	16.14.	Abone	Olma	Penceresi	(Twitch,	2021e).
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Kullanıcılar kademe 2 ve kademe 3 abonelik ile hem kendilerine hem de abone olu-
nan kanala çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Kanalın kademe 2 ve 3 abonelere sun-
duğu ilave avantajları abonelik penceresi üzerinde yer alan yüksek kademeler bölü-
münde görüntülenebilmektedir. Bu özellikler arasında ilave ifadelere erişim, rozet 
nişanı ve ifade değiştiriciler bulunmaktadır. Abonelikler kredi/banka kartı, Paypal, 
Amazon Pay gibi çeşitli ödeme yöntemleri ile satın alınabilen ve her ay yenilen-
mesi gereken ürünlerdir. Ödeme yöntemleri, kullanıcının bulunduğu bölgeye göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Abone olurken tasarrufta bulunmak ve daha uzun süre 
abone olmak isteyen kullanıcılar “daha fazla” seçeneği ile 1 ay, 2 ay ve 6 ay süreyle 
abone olabilmektedirler.

Kullanıcı kitlesindeki yükseliş ve kullanıcılar arasındaki etkileşime katkı sunan 
özellikleriyle Twitch platformu yayınların izlenmeye yönelik istekliliğinin de artma-
sına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlam içerisinde sıradaki başlık altında dijital oyun 
yayını izleme motivasyonu ele alınacaktır.

16.3.	Dijital	Oyun	Yayını	Yayınlama	ve	İzleme	Motivasyonu

Gün geçtikçe dijital oyun yayını izleyenlerin ve dijital oyun yayın platformlarına 
farklı kullanıcı türleri ile giriş yapanların sayısının arttığı elde edilen veriler ile orta-
ya konulurken akla ilk gelen soru, bu artışın nedeninin ne olduğudur. Eğlence, bilgi 
arama, oyalanma vb. birçok farklı sebeplerle bu platformlarda bulunanlar ve dijital 
oyun yayını izleyenlerdeki bu artışın nedenini açıklayabilecek temel kavram olarak 
karşımıza motivasyon çıkar. 

Motivasyon, bireyi hedefe yönelik davranışa iten, davranışın şiddetini, büyüklü-
ğünü ve yönünü belirleyen, davranışı canlı tutan içsel ve dışsal süreçlerden oluşan 
bir eyleme geçme durumudur (Arık, 1996; Keller, 1983; Schunk, 1992; Cornell ve 
Martin, 1997; Yavuz, 2006). Motivasyon iç ve dış uyarıcılar ile etkileşim halinde-
dir. Kaynağı; ihtiyaç, ilgi, merak ve yetenek olan iç uyarıcılar ile içsel motivasyon 
oluşurken, kaynağı ödül, ceza vb. bireye verilen dış uyarıcılar ile de dışsal mo-
tivasyon oluşur (Petri ve Govern, 2013; Bomia ve diğerleri 1997; Weiner, 2001; 
Heath, 1999). İçsel ve dışsal motivasyonu belirleyen kaygı, özyeterlilik, ortamın 
özellikleri vb. etmenler bulunur. Bu etmenlerin haricinde motivasyonu belirleyen 
ihtiyaçlar; beklentiler, inançlar, gereksinimler, doyum ile fizyolojik ve sosyal gü-
düler de bulunmaktadır (Bacanlı, 2002). Motivasyon kavramı, Twitch platformun-
da yayıncılar ve izleyiciler için farklı kuramlar çerçevesinde ve farklı boyutlar ile 
açıklanmaya çalışılmıştır.
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16.3.1.	Yayıncı	motivasyonu.

Yayıncı motivasyonu yayıncıların yayın yapmaya ve bu yayınları sürdürmeye yö-
nelik güdülemeleridir. Zhao, Chen, Cheng ve Wang (2018), yayıncı motivasyonunu 
yayın yapma niyetlerini yönlendiren farklı motivasyon güçlerini açıklamak için öz 
belirleme kuramından yararlanmıştır. 

Dijital oyun yayıncılarını öz belirleme teorisi açısından düşünürsek dijital oyun ya-
yın platformunda yayıncı rolündeki bireylerin platformda neden canlı yayın yap-
tıklarının önem kazandığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde yayıncıların canlı 
yayın motivasyonları, dijital oyun yayını yapmayı etkileyen en büyük etmen olan 
motivasyon, Zhao ve diğerleri (2018) tarafından içsel motivasyon (meydan okuma, 
görev keyfi, kendini sunma arzusu) ve dışsal motivasyon (beklenen dışsal ödül, ben-
lik saygısı faydaları, sosyal faydalar, geri bildirim) olarak ifade edilmiştir.

26 
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okumanın içsel motivasyonunun karşılaşılan engellerin üstesinden gelmek ve kar-
maşık görevleri tamamlamadan kaynaklanan ilgi ve heyecanını ifade ettiğini belirt-
mişlerdir. Yayıncılar meydan okuma ile karmaşık görevlerde karşılaştıkları sorun-
ların çözümüne ilişkin daha yüksek düzeyli motivasyona sahip olabilirler (Zhao ve 
diğerleri, 2018).

16.3.1.2.	Görev	keyfi.

Görev keyfi, yayıncıların Twitch platformunda yayın yapmaktan dolayı aldıkları 
keyfi ifade etmektedir. Amabile ve diğerleri (1994) eğlenceyi, görev performansı 
ile elde edilen kişinin kendini ifade etme ve kendisini eğlendirme motivasyon yöne-
limleri olarak tanımlamaktadır. Yayıncıların motivasyon düzeyleri, görev keyfi ile 
yayınlardan keyif alma durumuna göre etkilenebilir bu da yayıncının performans 
beklentisi ve Twitch’in çekiciliğine yönelik algılarını etkileyebilir (Zhao ve diğer-
leri, 2018).

16.3.1.3.	Kendini	sunma	arzusu.

Kendini sunma arzusu, yayıncıların Twitch platformunda yayın kanalları aracılığıyla 
kendini sunma düzeyini ifade etmektedir (Zhao ve diğerleri, 2018).

16.3.1.4.	Beklenen	dışsal	ödül.

Beklenen dışsal ödül, yayıncıların Twitch platformunda yayınlar aracılığıyla dışsal 
ödül elde etme beklentisini ifade etmektedir (Zhao ve diğerleri, 2018).

16.3.1.5.	Benlik	saygısı	faydaları.

Benlik saygısı faydaları, Twitch platformunda yayıncılar tarafından potansiyel 
olarak kazanılan itibar ve statünün derecesini ifade etmektedir (Zhao ve diğerleri, 
2018).

16.3.1.6.	Sosyal	faydalar.

Sosyal faydalar, Twitch platformunda yayıncılar için sosyal ilişkilerde meydana ge-
lebilecek iyileşmeyi ifade etmektedir (Zhao ve diğerleri, 2018).

16.3.1.7.	Geri	bildirim.

Geri bildirim, Twitch platformunda yayıncıların canlı yayınlarında aldıkları anlık 
geri bildirimi ifade etmektedir (Zhao ve diğerleri, 2018).
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16.3.2.	İzleyici	motivasyonu.

Temelde davranış ve davranışın kaynağı ile ilgilenen motivasyon; türleri, onu oluş-
turan etmenleri vb. özellikleri ile farklı kuramlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Bu kuramlardan bir tanesi de bireylerin medyayı kullanma gereksinimlerini ve med-
yanın sağladığı doyumları inceleyen kullanımlar ve doyumlar teorisidir. Kullanım-
lar ve doyumlar teorisinde, bireyler etkin rol oynamakta, izlemek istedikleri yayın-
ları, içerikleri kendileri seçmekte ve kullanmaktadırlar görüşüne yer verilmektedir 
(Wang, Fink ve Cai, 2008). Kullanımlar ve doyumlar teorisinde, bilişsel, duygusal, 
kişisel bütünleştirici, sosyal bütünleştirici ve gerilimi azaltma olmak üzere ihtiyaç-
lar tanımlanmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda bireylerin istedikleri içerikler farklı 
yayınlar ve farklı medya türleri ile karşılanabilmektedir. Bilgi edinme ve anlama 
üzerine odaklanan bilişsel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik haberler, bilgi içerikli 
videolar, belgeseller veya tarihi filmler; duygusal ihtiyaçların karşılanmasına yö-
nelik duyguların ön plana çıktığı komedi ya da pembe dizi vb. video ya da filmler; 
güvenilirliği, güveni ve statüyü artırmaya odaklanan kişisel bütünleştirici ihtiyaçla-
rın karşılanmasına yönelik ikna edici bilgiler içeren videolar; aile, arkadaşlar vb. ile 
ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen sosyal bütünleştirici ihtiyaçları karşılamaya yöne-
lik anlık mesajlaşma, e-posta vb. İnternet servisleri; gerçek hayatta karşılaşılan zor 
durumlardan ya da sıkıntılardan kaçmayı hedefleyen gerilimi azaltma ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik filmler, videolar, ya da internet servisleri kullanılabilir (West ve 
Turner, 2010). 

Kullanımlar ve doyumlar teorisi sosyal ağ platformları (Gazit, 2021; Ürkmez ve 
Eskicumalı, 2021; Gan ve Wang, 2015; Akçay, 2011; Quan-Haase ve Young, 2010; 
Park, Kee ve Valenzuela, 2009), oyun, TV ve video izleme (Tiryakioğlu ve Yavaşça-
lı, 2019; Sjöblom ve Hamari, 2017; Sjöblom, 2015) vb. gibi alanlarda çalışılmış ve 
bireylerin motivasyonları incelenmiştir. Bu anlamda dijital oyun yayın platformla-
rında ve dijital oyun yayın izleyicilerinin motivasyonlarının incelenmesi bağlamında 
da çalışılabilir bir kuramdır. 

Dijital oyun yayın platformlarını, kullanımlar ve doyumlar teorisi açısından düşü-
nürsek dijital oyun yayın platformunda farklı rollerde yer alan bireylerin bu plat-
form ile ne yaptıklarının önem kazandığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda 
dijital oyun yayını izleyicilerinin gereksinimlerin nasıl doyurulacağının bulunması 
motivasyonlarını açıklamayı sağlar. Literatür incelendiğinde bireylerin medyadan 
sağladığı doyumlar eğlence, bilgilenme, boş zaman geçirme, rahatlama/stresten 
uzaklaşma ve sosyalleşme olarak ifade edilirken (Akçay, 2011); dijital oyun yayın 
platformları söz konusu olduğunda bu doyumlar çeşitlenmektedir. Gün geçtikçe po-
pülerliği artan Twitch dijital oyun yayın platformundaki yayınları izlemeye yönelik 
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motivasyon ile ilgili çalışmalar da günümüzde yaygınlaşmakta ve bu platformdaki 
yayınları izlemeye yönelik doyum boyutları ele alınmaktadır. Cantrell (2019), Twit-
ch platformunun kullanım nedenlerini eğlence, bilgi arama, tanınma, refakat, payla-
şılan duygusal bağ, gevşeme, sakinlik, etkileşim, dinamik kontrol ve arama olarak 
ifade etmiştir. Twitch TV kullanım motivasyonlarını inceleyen Tiryakioğlu ve Ya-
vaşcalı (2019) ise eğlence ihtiyacının ve platformda geçirilen sürenin motivasyonu 
etkilediğini bulmuştur. Gros ve diğerleri (2017) Twitch platformu kullanıcılarının 
motivasyonunda, platformda harcanan ortalama süre, harcanan para ve bilgi, eğ-
lence ve sosyalleşme boyutlarının etkili olduğunu ifade etmiştir. Üngören (2020) 
ise Twitch platformunda yayın izlemeye yönelik motivasyonun kişilik tiplerinden 
etkilendiğini ortaya koymuştur. 

Dijital ortamlarda motivasyonu etkileyen diğer kuramlar ise topluluk hissi kuramı 
ve teknoloji kabul modelidir. Topluluk hissi, motivasyonu, memnuniyeti arttıran ve 
beklentileri karşılayan topluluğa ait olma, önemli olma hissi olarak tanımlanmakta-
dır (McMillan ve Chavis, 1986). Üyelik, etki, entegrasyon ve ihtiyaçların karşılan-
ması ile paylaşılan duygusal bağ olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. 
Aidiyet hissini üyelik bileşeni, topluluk içinde tanınma, fark yaratma ve önemli olma 
hissini etki bileşeni, topluluğun bir bütün olmasını ve ihtiyaçların topluluğun beraber 
karşılamasını entegrasyon ve ihtiyaçların karşılanması bileşeni, topluluk üyelerinin 
ilişki kurması, iletişim halinde olması ve ortak yaşantılara sahip olmasını ise payla-
şılan duygusal bağ tanımlamaktadır. Bu bileşenler çerçevesinde dijital oyun yayın 
izleyicileri bir topluluğun parçası olabilmek, tanınabilmek, ihtiyaçlarını karşılamak 
ve duygularını, yaşantılarını paylaşmak amacıyla dijital oyun yayın platformlarına 
gelebilmektedirler. İzleyicileri motive eden bu süreç onların platformlarda oluş ve 
kalış nedenleri arasında yer alabilmektedir.

Dijital oyun yayın platformlarında izleyicileri motive eden nedenler arasında tekno-
lojiyi kullanmaya yönelik inançları, algıladıkları fayda, algıladıkları kullanım kolay-
lığı ve algıladıkları eğlence yer almaktadır. İçsel motivasyonu etkileyen bu nedenleri 
tanımlayan kuram ise teknoloji kabul modelidir. Teknolojiyi kullanmaya istekli olma 
durumunu açıklayan (Teo, 2011) teknoloji kabul modeli Davis (1989) tarafından ge-
liştirilmiştir. Bu kuramda, dışsal değişkenlerin algılanan fayda ve algılanan kullanım 
kolaylığını, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının teknolojiyi kullan-
maya yönelik tutumu, tutumun da kullanıma yönelik niyeti ve niyetin de teknolojiyi 
kullanmayı etkilediği ifade edilmiştir (Davis, 1993).  Verimliliği arttıran, teknolojiyi 
kullanmanın bireye sağladığı yarar algılanan fayda ve teknolojinin birey tarafından 
kullanıcı dostu ve bilgiye erişiminin kolay olarak algılanması algılanan kullanım 
kolaylığı olarak ifade edilmiştir. Algılanan eğlence ise bireyin teknolojiden aldığı 
haz, keyif olarak tanımlanmaktadır. Algılanan kullanım kolaylığı, algılanan eğlen-
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ceyi, algılanan eğlence de teknoloji kullanımını etkilemektedir (Chesney, 2006). Bu 
bileşenler açısından bakıldığında, zevk almak amacıyla oluşturulan bir etkinlik olan 
dijital oyun yayınlarını (Sjöblom, 2015) izleyenlerin algıladıkları eğlencenin dijital 
oyun yayın platformlarını kullanmalarını etkilediğini söylemek mümkündür.

Bu kuramlar ve kuramsal temel çerçevesinde günümüzde dijital oyun yayını izle-
meyi etkileyen en büyük faktör olan motivasyonun bileşenleri Sjöblom ve Hamari 
(2017) tarafından eğlence, oyun ürünleri hakkında bilgi arama, oyun stratejilerini 
öğrenme, tanınma, refakat, paylaşılan duygusal bağ, kaçış, oyalanma ve gevşeme 
olarak ifade edilmiştir. 

30 
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lunmaktan heyecan duymaktadırlar. Dijital oyun yayın izleyicilerini motive eden 
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16.3.2.3.	Oyun	stratejilerini	öğrenme.

Dijital oyun yayını izleyicileri aynı zamanda dijital oyunlar oynamaktadırlar. Oyun-
cuları dijital oyun yayını izlemeye motive eden bir diğer neden de oyun oynamayı 
öğrenme ve oynadıkları oyunlar ile ilgili oyun stratejilerini öğrenme isteğidir. Böy-
lece oyuncular oyunlardaki taktikleri ve püf noktaları öğrenerek oyunlarda istedik-
leri başarıyı yakalayabilmektedirler. Bu başarıyı elde etme ihtimali de motivasyonu 
arttırıcı bir nedendir. 

16.3.2.4.	Tanınma.

Dijital oyun yayını, izleyicilerini motive eden bir diğer bileşen platform içerisin-
de var olma ve platformdaki topluluklar tarafından tanınma ihtiyacıdır. Bu amaç 
doğrultusunda izleyiciler yayıncıların yayınlarını izler, kanallara abone olur, oyun 
içeriklerine erişir, yorumlar yapar, diğer izleyiciler ile sohbet eder ve yayıncılara 
önerilerde bulunabilirler. 

16.3.2.5.	Refakat.

Dijital oyun yayını izleyicileri, kendilerini yalnız hissettikleri ve bu hissi azaltmak 
amacıyla da dijital oyun yayın platformlarında yayınlar izlemektedirler. Buna ilişkin 
motivasyon düzeyini ifade eden bileşen ise refakat bileşenidir.

16.3.2.6.	Paylaşılan	duygusal	bağ.

Aynı amaç etrafında toplanan bir topluluğun parçası olabilmek ve bu topluluk içeri-
sinde paylaşımlarda bulunabilmek dijital oyun yayın izleyicilerini motive eden diğer 
bir bileşendir. Bu şekilde bir araya gelen topluluklarda üyeler birbirleriyle zaman 
geçirir, önemli olayları paylaşır ve birbirlerini önemserler.

16.3.2.7.	Kaçış.

Dijital oyun yayın izleyicilerini, günlük yaşantılarında zorlayan ya da sıkan okul, 
aile, iş vb. etkenler bulunmaktadır. İzleyiciler, bu doğrultuda dijital oyun yayın plat-
formlarını bir kaçış noktası ya da aracı olarak görebilmektedirler. Böylece kaçma 
ihtiyacı izleyicileri platformda yayın izlemeye motive eder.

16.3.2.8.	Oyalanma.	

Dijital oyun yayın izleyicileri, boş vakitlerini geçirmek, sıkıntılarını atmak ve za-
manlarını değerlendirmek amacıyla dijital oyun yayın platformlarına gelebilmekte-
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dirler. Dijital oyun yayın platformlarında oyalanma ihtiyacı izleyicileri bu doğrultu-
da motive eder.

16.3.2.9.	Gevşeme.

Dijital oyun yayını izleyicilerini motive eden bir diğer etken, günlük yaşamın zor-
luklarından ve kaygılarından uzaklaşma, rahatlama ve dinlenme ihtiyacıdır. İzleyici-
ler bu ihtiyaç doğrultusunda dijital oyun yayın platformlarını bir gevşeme/rahatlama 
aracı olarak görmektedirler.

16.4.	Twitch	ile	ilgili	Yapılan	Araştırmalar

Payne, Keith, Schuetzler ve Giboney (2017) yaptıkları araştırmada Twitch platfor-
munun temel özelliklerini manipüle ederek öğrenme platformu olarak Twitch’in 
etkinliğini ve acemi eğitmenlerin faydalı olabileceği koşulları anlamaya yönelik in-
celeme gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucundan acemi eğitmenler ile gösterilen öğ-
renme performanslarının en az uzman eğitmenler kadar iyi olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmanın diğer bir sonucuna göre dışadönük öğrenenlerin öğrenen-öğrenen et-
kileşimi etkinleştirildiğinde yarar sağladığı bulunmuştur. İçe dönük öğrenenlerin ise 
Twitch benzeri ortamda iyi bir performans gösteremeyeceği tespit edilmiştir. Yüksek 
yumuşak başlılık puanına sahip öğrenenler ile nörotiklik puanları daha düşük olan 
öğrenenlerin acemi eğitmenlerden daha fazla yararlandığı görülmüştür.

Suganuma (2018) yaptığı araştırmada Twitch platformunda yayıncılar ve izleyicile-
rinin birbirlerini ve yayıncı ve izleyiciler arasında meydana gelen sosyal, ekonomik 
sermaye değişimini ne ölçüde etkilediğine odaklanılmıştır. Araştırma sonucunda 
yayıncılar için parasal kazancın; sosyal sermaye ve diğer kullanıcılar ile bağlantı 
kurma gibi yayını teşvik edici bir etmen olmadığı görülmüştür.

Faas, Dombrowski, Young ve Miller (2018) yaptıkları araştırma kapsamında Twitch 
platformunda oyun geliştirme yayınlarını inceleme amacı güderek katılımcı-gözlem-
ci yönteminden yararlanmıştır. Araştırmada yayınların; yayın sırası ve sonrasında 
hem yayıncı için hem de birbirlerine yönderlik yapan öğrenme topluluklarının büyü-
mesine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Gros, Hackenholt, Zawadzki ve Wanner (2018) yaptıkları araştırmada Twitch kulla-
nıcılarının platformu kullanım davranışlarını, etkileşimlerini ve canlı yayınlara dahil 
olma isteklerini irdelemiştir. Araştırma sonucunda farklı takipçi büyüklüğünü sahip 
olan yayıncıların Twitch kullanıcıları arasındaki etkileşimlere yönelik fikir edindik-
leri bulgusu elde edilmiştir.
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Wulf, Schneider ve Beckert (2020) yaptıkları araştırma ile Twitch kullanıcılarının 
platformu kullanırken medyadan nasıl keyif aldıkları inceleme altına alınmıştır. 
Araştırma sonucunda Twitch platformunu kullanma ağırlıklı olarak bireylerin eğlen-
ce boyutuna katkı sunduğu görülmüştür.

Blight (2016) yaptığı araştırmada Twitch platformu canlı yayın izleyicilerinin top-
luluk hissi ve doyumları arasındaki ilişki aracıları olarak fandom ve parasosyal iliş-
kilerini sınamasını gerçekleştirmiştir. Araştırmada parasosyal ilişkiler ve fandom 
topluluk hissi ile eğlence, bilgi paylaşımı ve kaçış boyutları arasındaki ilişkilere ara-
cılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu aracılığa göre eğlence, bilgi paylaşımı ve kaçış 
doyumları belirli düzeyde olan canlı yayın izleyicileri daha yüksek düzeyde parasos-
yal ilişki ve fandom bildirmiştir. Bunun yanı sıra daha yüksek parasosyal ilişki ve 
fandomun daha yüksek düzey topluluk hissini öngördüğü bulunmuştur.

Hamari ve Sjöblom (2017) yaptıkları araştırmada insanların İnternet üzerinden neden 
e-spor karşılaşmalarını izlediklerini incelemiştir. Araştırma sonucuna göre oyunlar 
hakkında bilgi edinme, kaçış, e-spor atletlerinin saldırganlık ve yenilik boyutlarının 
e-spor karşılaşmalarını izleme sıklığını pozitif yönlü yordadığı bulunmuştur.

Sjöblom, Törhönen, Hamari ve Macey (2017) yaptıkları araştırmada Twitch platfor-
munda canlı oyunlar bağlamı içerisinde dijital oyun türleri, içerik türü ve izleyici do-
yumu arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Araştırma sonucunda yayın içerik yapısının 
doyum için içerik konusundan daha önemli olduğu bulunmuştur. Ayrıca dijital oyunla-
rın oynandığında ve izlendiğinde çok çeşitli doyumlar sunabileceği görülmüştür.

Hilvert-Bruce ve diğerleri (2018) yaptıkları araştırmada izleyicilerin canlı yayın ka-
tılımlarının dört yönünü açıklama amacıyla kullanım ve doyumlar kuramına dayana-
rak sekiz boyuttan oluşan bir sosyo-motivasyon modelinin sınamasını gerçekleştir-
miştir. Araştırma kapsamında izleyicilerin canlı yayın katılımını açıklamaya yardım-
cı altı motivasyon (sosyal etkileşim, topluluk hissi, yeni insanlarla tanışma, eğlence, 
bilgi arama ve gerçek hayatta dış destek eksikliği) boyutu tanımlanmıştır. Araştırma 
sonucunda canlı yayınların eğlencesine katılıma yönelik izleyici motivasyonlarının 
daha güçlü sosyal ve topluluk temeline sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma-
da Twitch platformunda 500’den daha az izleyiciye sahip olan kanalları tercih eden 
izleyiciler sosyal katılım yönüyle 500’den fazla izleyiciye sahip kanalları tercih eden 
izleyicilere göre daha fazla motive oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Lybrand (2019) yaptığı araştırmada Twitch platformunda dijital oyun içerikli canlı 
yayınlar sırasında izleyiciler tarafından yapılan yorumlar tematik analiz ile irdelen-
miştir. Araştırma izleyicilerin yayınlar hakkında ne yorum yapıyor, canlı yayınlara 
katılım motivasyonları ve içerik türleri arasındaki farklılıklar çerçevesinde şekillen-
dirilmiştir. Araştırma video oyun içerikli 10 canlı yayında yapılan 9084 yorum üze-
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rindeki analizler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma video oyun içerikli canlı yayın 
izleyicilerinin majör motivasyonu sosyal bağların oluşturulup, sürdürülmesi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada yutturmaca inşasının izleyicilerin büyük moti-
vasyon kaynaklarından birisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca; yapılan analizlerde, yayın 
içeriklerinde toksik yorumların az sayıda olduğu görülmüştür.

Hou, Guan, Li ve Chong (2019) yaptıkları araştırmada canlı yayın izleyicilerinin 
yayınları izleme sürekliliğine ve canlı yayın tüketim niyetlerinin hangi faktörlerden 
etkilendiğine odaklanılmıştır. Araştırmada cinsiyet ve mizah çıktısı, sosyal statünün 
gösterimi ve etkileşimin izleyicilerin canlı yayınlardaki davranışsal niyetlerinde 
önemli roller oynadığı görülmüştür. Ayrıca bu rollerin etkilerinin canlı yayınların 
türlerine göre farklılaştığı da tespit edilmiştir.

Cantrell (2019) yaptığı araştırma kapsamında bireylerin on belirli özelliğin kullanı-
mı çerçevesinde Twitch platformunu neden kullandıklarını incelemiştir. Araştırmada 
eğlence, bilgi arama, tanınma, refakat, paylaşılan duygusal bağ, gevşeme, sakinlik, 
etkileşim, dinamik kontrol boyutlarında sohbet, tezahürat, ifade, fısıldama, takip 
etme, abone olma, bağış, klip, göz atma, arama özellikleriyle farklı düzeyde ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Fu ve Hsu (2019) yaptıkları araştırmada duygusal bağlanma ve grup kimliğinin izle-
yicilerin canlı yayın izleme sürekliliğine, bağış yapmalarına ve abonelik niyetlerine 
olan etkisi irdelenmiştir. Araştırmada izleyici grup kimliği ne kadar büyük olursa 
kullanıcıları sürekli canlı yayın izleme, bağış yapma ve abonelik ile yayına katkı 
sağlamaya o yönde istekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Törhönen, Sjöblom, Vahlo ve Hamari (2020) yaptıkları araştırmada popüler olan 
video içeriği türünün (oyun incelemeleri, hadi oynayalım ve e-sporlar) tüketiminin 
oyun etkinliği ve oyunla ilişkili satın alma davranışlarından nasıl etkilendiğini in-
celemiştir. Araştırmada oyun video içeriğinin üç türünün dijital oyun oynamak için 
harcanan süre ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
oyun videosu tüketiminin, özellikle de oyun incelemeleri oyun satın alma davranışı 
ile pozitif ilişkisi olduğu görülmüştür.

Gros ve diğerleri (2017) yaptıkları araştırmada Twitch platformu kullanıcılarının/iz-
leyicilerinin motivasyonlarına ve davranışlarına odaklanmıştır. Araştırma kapsamın-
da Twitch platformunda harcanan ortalama süre, harcanan para ve Twitch kullanım 
motivasyonlarından (eğlence, bilgi, sosyalleşme) meydana gelen bir model ortaya 
konmuştur. Araştırmada kullanıcıların/izleyicilerin Twitch platformunda harcadığı 
zamanın platformda harcanan para ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
araştırma Twitch kullanım motivasyonlarından sosyalleşme boyutunun kullanıcıla-
rın/izleyicilerin harcama davranışında önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
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Sjöblom ve Hamari (2017) yaptıkları araştırmada insanların neden Twitch vb. plat-
formlarda başkalarının video oyun oynamasını izlemeyi tercih ettiğini irdelemiştir. 
Araştırma kapsamında izleyicilerin bilişsel, duyuşsal, kişisel bütünleştirici, sosyal 
bütünleştirici ve gerilimi azaltma motivasyonları kullanım ve doyumlar kuramı çer-
çevesinde ele alınmıştır. Araştırmada oyun ürünleri hakkında bilgi arama boyutu izle-
yicilerin yayın izleme süresi ve izledikleri yayıncı sayısı ile pozitif yönlü ilişkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre gerilimi azaltma, 
sosyal bütünleştirici ve duyuşsal motivasyonlarının yayın izleme süreleriyle pozitif 
yönlü ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal bütünleştirici motivasyonlarının 
izleyicilerin abonelik davranışının birincil belirleyicisi olduğu görülmüştür.

Chen ve Lin (2018) yaptıkları araştırmada izleyicilerin yayınları izlemeye teşvik 
eden eğlence, akış, sosyal etkileşim ve onay etmenlerini anlamlandırmak için tutum, 
algılanan değer ve izleme niyeti ilişkilerinin sınanmasını yol analizi ile incelemiştir. 
Araştırmada izleyicilerin yayınları izlemekten hoşlandıkları için tercih ettikleri tes-
pit edilmiştir. Araştırma sonucunda izleyiciler yayınlar hakkında olumlu izlenimleri-
nin temel nedeninin yayınların insanları mutlu etmesi ve stres düzeyinin azaltılması 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre izleyicilerin yayıncıla-
rın cinsiyetine göre cazibelerinden etkilendiği ortaya konmuştur. Araştırmada kadın 
izleyicilerin yayıncıya hayran olduklarında erkek izleyiciler ise yayıncı ya da diğer 
izleyicilerle etkileşim içerisinde olduklarında canlı yayına ilişkin daha olumlu bir iz-
lenim geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Genç izleyiciler kendilerine bir akış hissi 
verdiği için yayınları sevme eğilimi gösterirken yaşlı izleyicilerin akıştan etkilenme-
diği tespit edilmiştir.

Anttila (2018) yılında yaptığı araştırmada izleyicileri e-spor ve video oyunu odaklı 
yayınları izlemeye nelerin motive ettiğini inceleme altına alınmıştır. Araştırmada iz-
leyicilerin; yayıncının kişiliği, yeni yayınlanan oyunlar, oyunla ilgili bilgi, eğlence, 
sosyal eylemler, kaçış nedenleri ile yayınları izlemeye yönelik motivasyona sahip 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Todd ve Melancon (2018) yaptıkları araştırmada yayınları görüntülemek için kaynak 
güvenirliği ile tüketici motivasyonuna yönelik algılarını incelemiştir. Araştırmada 
kaynak güvenirliği açısından yayın izleyicisinin aynı cinsiyet ya da farklı cinsiyetten 
mi izlediğine yönelik farklılıklar tespit edilmiştir. Kadın yayıncıları izleyen erkek 
izleyiciler onları çekicilik değerlendirmelerinde diğer erkek yayıncıları izleyen er-
keklerden daha yüksek buldukları görülmüştür. Ayrıca kadın izleyicilerin erkek veya 
kadın yayıncıları çekicilik değerlendirmelerinde farklılık görülmemiştir.

Yavaşçalı ve Uğurhan (2019) yaptıkları araştırmada Twitch platformu kullanıcı-
larının kullanım motivasyonlarını irdelemiştir. Araştırmada platformda önceden 
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harcama yapan kullanıcılar ile daha önce harcama yapmamış kullanıcılar arasında 
doyumları açısından farklılık görülmüştür. Araştırmada daha önce harcama yapan 
kullanıcıların sosyalleşme doyumunun bağış davranışlarına anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu görülmüştür. Ayrıca kullanıcıların platformda geçirdikleri sürenin platforma 
yönelik doyumu artırdığı tespit edilmiştir.

Tiryakioğlu ve Yavaşçalı (2019) yaptıkları araştırmada Twitch platformu kullanıcı-
larının motivasyonlarına odaklanmıştır. Araştırmada kullanıcıların motivasyonların-
da eğlence boyutunun ön planda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kullanıcıların 
Twitch platformunda geçirdiği sürenin motivasyonları üzerinde anlamlı düzeyde 
farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Kullanıcıların platformda geçirdikleri süre art-
tığında daha yüksek düzey doyumlara sahip olduğu tespit edilmiştir.

16.5.	Sonuç	ve	Öneriler

Günümüzde dijital oyun oynayanlar kadar dijital oyun yayınlarını izleyenler ve 
yayınlayanlar da bulunmaktadır. Dijital oyun yayını izleyicilerinin ve yayıncıla-
rının artması, dijital oyun yayın platformlarının gelişmesini sağlamıştır. Bu plat-
formlardan bir tanesi de Twitch platformudur. Twitch platformu izleyicileri, diji-
tal oyun yayını izleyicileridir; dijital oyunları oynayarak yayınlayanlar ise dijital 
oyun yayıncılarıdır. İzleyiciler; oyun oynamaktansa daha çok izlemeyi, yayıncılar 
ise oyun oynayarak bunları yayınlamayı, paylaşmayı tercih etmektedirler. İzle-
yicileri ve yayıncıları bu davranışlara iten ve onları bu davranışları göstermeye 
motive eden birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler göz önüne alınarak aşağıda 
dijital oyun yayını izleyicilerine, ailelere ve öğretmenlere yönelik bazı öneriler 
sunulmaktadır.

16.5.1.	Dijital	oyun	yayını	izleyicilerine	yönelik	öneriler.

Dijital oyun yayını izleyicilerinin bir kısmı, dijital oyun oynamak yerine dijital oyun 
yayınlarını izlemeyi tercih etmekte; bir kısmı ise dijital oyun oynamaya devam edip, 
oyunlar ile ilgili bilgi edinmek, oyun stratejilerini geliştirmek vb. nedenlerle dijital 
oyun yayınlarını izlemektedirler. Her iki durumda da eğlence, bilgilenme, boş za-
man geçirme, rahatlama/stresten uzaklaşma, sosyalleşme vb. nedenler izleyicileri 
bu platformda bulunmaya motive etmektedir. Bu noktadan hareketle izleyicilere şu 
öneriler sunulabilir:

	• İzlenecek yayının içeriği izleyicinin yaşına uygun olmalıdır. İzleyicilerin izle-
dikleri yayınlarda yer alan oyunların izleyicilerin yaş düzeyine uygun olması 
da önemlidir. 
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	• İzlenecek yayınları yayınlayan yayıncılar ya da yayın şirketleri seçilirken içe-
riğin nasıl aktarıldığı gibi noktalara dikkat edilmelidir. Uzmanlar tarafından 
önerilen yayıncıların seçilmesi izleyiciler için olan risklerin en aza indirgen-
mesine katkı sunacaktır.

	• Hoş olmayan sohbetlerden kaçınılmalıdır.
	• Yayın izleme süresinin bağımlılık düzeyinde olmamasına özen gösterilmeli 

ve belirli yayıncıların belirli yayınları belirlenen zaman aralıklarında izlen-
melidir. Ekran karşısında kalma süresinin uzaması uyku bozukluğu, görme 
bozuklukları vb. sorunlara yol açabilir.

16.5.2.	Öğretmenlere	yönelik	öneriler.

Dijital oyun yayın platformlarında aktif rol oynayan izleyici, yayıncı ya da farklı 
rollerde bulunan öğrencilerin tespit edilmesi ve onların bu platformlarda bulunmaya 
motive eden nedenlerin araştırılması bağlamında öğretmenlere büyük rol düşmekte-
dir. Bu doğrultuda öğretmenlere şu öneriler sunulabilir:

	• Öğretmenler öğrencilerinin bu platformlarda yer alıp almadıklarını ve rolleri-
ni öncelikle tespit etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenler ve aile-
ler birlikte hareket etmeli ve öğrencilerin bu yayınlardan nasıl etkilendikleri 
ortaya konulmalıdır.

	• Öğretmenler, öğrencilerini dijital oyun yayın platformlarında bulunmaya ve 
yayınları izlemeye motive eden nedenleri tespit etmelidirler. Bu nedenler öğ-
rencilerin yaşamlarındaki sorunlardan dolayı mı yoksa eğlence, bilgi arama 
vb. nedenlerden mi diye araştırılarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara yönelik 
tespitlerde bulunulabilir.

	• Öğretmenler öğrencilerinin hangi oyunları takip ettiklerini, hangi oyunları 
oynayıp hangilerini sadece izlediklerini aileleri ile birlikte tespit etmelidirler. 
Böylece ekran karşısında kalma ve bu platformları takip süreleri, yaşlarına 
uygun oyun oynamaları ya da oyunları izlemeleri kontrol altına alınabilir. Öğ-
renciler böylece daha bilinçli olarak bu platformlarda bulunabilirler.

	• Aileler ve öğretmenler bir arada öğrencilerin ilgilerini daha profesyonel bo-
yutlara taşıyarak e-spor oyuncuları olmalarını destekleyebilirler.

	• Öğretmenler öğrencilerin oyun bağımlılığı açısından risk teşkil eden grupları 
tespit edip dijital oyun yayın platformlarına kaçışlarını engelleyebilirler.

	• Twitch platformunda izleyicilerin acemi eğitmenlerden de en az uzman eğit-
menler kadar yararlandığı bulgusuna dayanarak Twitch öğretmenler tarafın-
dan eğitsel amaçlı kullanılabilir.
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	• İzleyicilerin Twitch platformuna kullanım becerisine sahip olduğunda plat-
formdaki risklerden nasıl korunabileceklerine yönelik içerik geliştirmeleri 
sağlanabilir. Bu sayede izleyiciler karşılarına çıkabilecek olumsuz durumlarla 
nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri sağlanabilir.

	• İzleyicilerin platformun farkındalığının arttırılmasına yönelik kamu spotları 
oluşturulabilir, bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca bu 
bilgilendirme etkinlikleri ile izleyici ve yayıncıların, platformda paylaşımda 
bulunduğu içeriklerin başkaları tarafından ne tür amaçlarla (dolandırıcılık, 
kötüye kullanım, zorbalık vb.) kullanılabileceği farkındalığı sağlanabilir, plat-
formda yayın sırasında genel veya özel sohbet alanında karşılaştıkları zararlı 
içerikleri raporlayıp ilgili kullanıcıyı şikâyet edebilecekleri, platformda diğer 
kullanıcıların rahatsız ya da rencide edici davranışlardan kaçınması, kendile-
rini ya da diğer platform kullanıcılarını riske atabilecek paylaşımlardan ka-
çınmalarının ve platform üzerinde paylaşımda bulunurken paylaşımının ge-
lecekte kendisi için oluşturabileceği yansımalarını ön görmesinin gerekliliği, 
platformda görünürlüğünü arttırmak adına kişisel verilerini diğer kullanıcılar 
ile paylaşmaması ve platformda yapacağı paylaşımlarda bireylerin telif hak-
larını gözetmesi bilgisi oluşturulabilir. 

	• Platform farkındalığı ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar sadece çocukla-
ra değil ailelere yönelik de gerçekleştirilmelidir.

16.5.3.	Ailelere	yönelik	öneriler

Dijital oyun yayın platformu kullanıcısı olan öğrencilerin, aileleri ve öğretmen-
leri ortak hareket ederek öğrencilerin bu platformda bulunmalarını kontrol et-
melidirler. Nasıl çocuklarımızın oyun oynarken oyun oynama sürelerini, hangi 
oyunu oynadıklarını, oynadıkları oyunun onların yaşlarına ve düzeylerine uygun 
olup olmadığını kontrol ediyorsak; dijital oyun yayın platformlarında bulunan 
çocuklarımızın da hangi sürelerde, hangi yayınları, yayıncıları ve içerikleri izle-
dikleri ve takip ettiklerini ve belki de hangi yayınları yaptıklarını kontrol etme-
liyiz. Böylece çocuklarımızın bu platformlarda zarar görmesini engelleyebilir, 
çocuklarımızın bu platformu daha profesyonel kullanmalarını sağlayabiliriz. Ay-
rıca, çocuklarımızı bu platformlarda olmaya motive eden nedenleri de keşfede-
biliriz. Bu bağlamda ailelere dijital oyun yayın platformları ile ilgili olarak şu 
öneriler sunulabilir:

	• Ailelerin, dijital oyun yayını izlemek isteyen çocuklarıyla birlikte dijital oyun 
yayını platformunu kullanması çocuklar için meydana gelebilecek riskleri en 
aza indirgeyecektir.
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	• Dijital dünyada dijital oyun yayın platformuna olan rağbetin her geçen gün 
arttığı göz önünde bulundurulduğunda yayınları izlemek ya da yayın yapmak 
isteyen çocuklara yönelik yasaklama uygulanması mümkün görünmemekte-
dir. Bu bağlamda ailelerin çocuklarını platformda almak istediği role göre 
bilinçlendirmesi gerekmektedir.

	• Çocukların/İzleyicilerin akıllı telefonlarında yer alan Twitch uygulaması ile 
İnternet erişimi olan her noktadan canlı yayınları izleyebilecek durumdadır. 
Bu durum platformda geçirilen süre ve bağımlılık noktasında onları olumsuz 
etkileyebileceği için uygulamanın kaldırılması ya da süreye yönelik kısıtlama 
uygulanabilir.

	• Ailelerin çocukların düzeylerine uygun yayın seçimi için dijital oyunlara yö-
nelik olarak oluşturulan yaşa ve içeriğe göre sınıflandırılmış oyun derecelen-
dirme sistemlerinden yararlanmaları çocukları uygun olmayan içeriklerden 
korunmasına katkı sağlayacaktır.
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Montaigne “Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır” sözüyle ya-
şadığı dönemin koşullarında “geleneksel oyun” kavramının özellikle çocukluk 
döneminde önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapmıştır. Fakat zamanla gelişen ve 
değişen teknoloji ile birlikte geleneksel oyun anlayışı günümüzde yerini dijital 
oyunlara bırakmaya başlamış, oyun kavramının sadece çocuklukla ilişkilendiril-
mediği her yaştan bireye hitap eden dijital oyunların geliştirildiği ve kolay bir şe-
kilde erişildiği dijital oyun dünyasının kapıları aralanmıştır. Bu bağlamda kitabın 
bu bölümünde üreticileri tarafından devasa bir ticari pazar, tüketicileri tarafından 
ise eğlence aracı olarak görülen dijital oyunların yıllar içerisinde eğlence aracı 
olmaktan öteye geçip artık küresel boyutta profesyonel olarak icra edilebilen bi-
lişsel beceri ağırlıklı bir dijital spor, ticari gelir elde edilebilen bir kariyer alanı ha-
line dönüştüğü elektronik spora (e-spor) dair bazı konu başlıklarına değinilmiştir. 
Bu bağlamda e-spor olgusuna dair genel giriş yapılarak, e-sporun ve e-sporcunun  
tanımı, tarihçesi, ekonomisi ve kariyer alanları, kültürü, e-spor medyası, federa-
tif yapılar, ülkemizde e-sporun mevcut durumu ve federatif yapısı, e-spora dair 
yapılan bazı bilimsel araştırma örnekleri gibi konulara yer verilmiştir. Sonuç ve 
öneriler kısmında e-spora ilgi duyan üretici veya tüketici konumundaki bireylere 
yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 

Arş.	Gör.	Dr.	Mehmet	Kartal

ELEKTRONİK SPOR (E-SPOR)

BÖLÜM 15
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15.1.	Giriş

Dijital oyunlar geçmişten günümüze bir eğlence aracı olarak tercih görmüş, gelişen 
internet, bilgisayar ve donanım gibi sürekli gelişen teknolojilere paralel olarak za-
man içerisinde oyun üreticileri ve tüketicilerinin dijital oyunlara yönelik bakış açıları 
ve beklentileri değişime uğramıştır. Bu sürekli gelişim gösteren teknolojik gelişme-
lere bağlı olarak günümüzdeki küresel eğlence sektörü de çeşitlik kazanmaya devam 
etmiş ve zaman içerisinde bu sektöre yeni eğlence biçimleri dâhil olmuştur. Bu du-
ruma en yakın örneklerden birinin son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ve küresel 
çapta önemli bir büyüme sergileyen elektronik spor  (e-spor) olduğu söylenebilir. 
Özellikle profesyonel e-sporcuların bilgisayar, oyun konsolları ve mobil platformlar 
üzerinden yüksek para ödülü havuzlarına sahip küresel e-spor turnuva ve organi-
zasyonlarında rekabet etmesiyle artık e-sporun günümüzde ana akım haline geldiği 
belirtilmiştir (Jacobson, 2021).

Spor kavramı özelinde olumlu ve olumsuz yönleri ile akademik literatürde süre-
gelen tartışmaların odağında sürekli yükselişinin ivme kazandığı (Bayrak Ayaş, 
2020), günümüzde adeta küresel bir fenomen haline gelen e-spor kavramına iliş-
kin bazı tanımlamalar yapılmıştır. Kartal (2020a) genel olarak e-sporu “genellikle 
önceden belirlenmiş para veya ekipman ödülü havuzuna ve rekabetçi bir oynanış 
dinamiklerine sahip spesifik dijital oyun türlerinin bilgisayar veya oyun konsolları 
aracılığıyla ulusal-küresel boyutta düzenlendiği, lig veya eleme usulü turnuva ve 
organizasyonların bireysel veya takım halinde, çevrimiçi ya da fiziki olarak katı-
lım gösterilmek üzere amatör veya profesyonel düzeyde ilgili federasyon veya ulu-
sötesi şirketler tarafından organize edilen dijital oyunlar” şeklinde tanımlamıştır. 
Bingjun ve Mingxue (2007) ise e-sporun dijital-elektronik araç ve gereçlerin bir 
sportif yarışma amaçlı kullanıldığı, özellikle dijital bir ortamda eşit rekabeti pe-
kiştiren belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen spor müsabakaları olduğunu 
ifade etmiştir.  

Birbirinden farklı tanımlamaların yapıldığı, sınırlarının henüz çizilememiş olduğu 
e-spor aslında dijital oyunları temel alan bir yapıya sahip olmakla birlikte reka-
betçi bir yapıya ve oyun dinamiklerine sahip birbirinden farklı e-spor oyun türleri 
olduğu bilinmektedir. Bu oyun türleri arasında spor, strateji, birinci şahıs nişancı, 
hayatta kalma ve dövüş oyunları en yaygın oyun türleri olmak üzere zaman içe-
risinde farklı oyun türleri de dâhil olabilmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde bu 
oyun türleri arasında yoğun ilgi gören ve popüler hale gelen League of Legends, 
Dota, Counter Strike, Fifa, Pubg vb. birçok e-spor oyununun ulusal veya küresel 



Elektronik	Spor	(E-SPOR)

485

çaplı lig ve turnuvaları düzenlenmekte, bu organizasyonlarda resmi e-spor kulüp 
ve paydaşları mücadele etmektedir. Küresel e-spor oyunları yüksek miktarlarda 
para ödülü havuzlarına sahip olabilmekte ve bu rakamların her geçen gün artma-
ya devam ettiği söylenebilmektedir. Bu organizasyonları izleyen, takip eden bi-
reylerin sayısının her geçen gün artış gösterdiği ve bu bağlamda e-spora yöne-
lik turnuva, etkinlik ve organizasyon yayınları gerçekleştiren medya unsurlarının 
da e-sporun küresel bir fenomen olmasında katkı sunduğu değerlendirilmektedir. 
E-spora ilişkin düzenlenen bu organizasyon ve turnuvalar son yıllarda önemli bir 
ekonomik hacme sahip olmuş, zamanla birbirinden farklı sektörler (gıda, otomo-
tiv, telekomünasyon vb.) e-sporda sponsorluk ilişkilerini daha da yoğun bir hale 
getirmiş, bu durum kendini e-spor medyasında da göstermeye başlamış, özellikle 
Youtube ve Twitch gibi dijital yayın platformlarında bireysel girişimciliğe, çeşitli 
kariyer fırsatlarına gebe bir süreci başlatmıştır. Örneğin, Rokošný (2018) e-spora 
temel oluşturan dijital oyunların artık hayatımızda önemli bir yer edindiğini ve 
küresel boyutta alışılmışın dışında ve hızla bir kitle iletişim aracı rolün evrildiğini 
belirterek,  dijital oyun dünyasında dijital oyun konsolları, artırılmış gerçeklik ve 
sanal gerçeklik gibi görsel teknolojilere değin birçok yenilikçi gelişmelerin söz 
konusu olduğunu vurgulamıştır. Ona göre dijital oyun günümüzün bir gerçeği ha-
line gelmiş ve dijital oyunların toplumdaki yerini kavramak, sahip olduğu potan-
siyelden maksimum seviyede faydalanabilmek için geçmişten günümüze kat ettiği 
yolu tarihsel olarak incelemek gereklidir. 

Öte yandan dünya genelinde özellikle genç yaştaki kitleleri peşinden sürükleyen, 
hatta bağımlılık boyutuna dikkat çekilen bilimsel araştırmaların yer aldığı (Güllü 
vd., 2012; Bayrak Ayaş, 2020) dijital oyunlar üzerinden gerçekleştirilen e-sporun, 
hızla büyüyen küresel ekonomisi ile teknolojinin ve teknolojik ürün ve hizmet-
lerin ticaretini yapan ulus ötesi dijital oyun, yayın ve organizasyon şirketlerinin 
adeta “altın yumurtlayan tavuğu” haline geldiği söylenebilir. Bu bağlamda kita-
bın bu bölümünde eğlence odaklı üretilen ve tüketilen dijital oyunların geçmişten 
günümüze e-spora dönüşüm hikayesine, e-spor olgusuna dair tanımlamalardan, 
e-sporu geleneksel sporlardan farklı kılan özeliklerine, dünyanın farklı ülkelerinde 
organize edilen, artan popülerliği ve izleyici kitlesine bağlı olarak sürekli büyüyen 
ekonomik hacmi ile küresel bir ekonomik pasta haline gelen e-spor turnuva ve 
etkinliklerine, e-sporu sevk ve idare eden federatif yapılardan, e-sporun küresel 
bir fenomen olmasında önemli bir pay sahibi olan interaktif e-spor medyasına, 
e-sporun ve e-spora maddi ve manevi yatırım yapan paydaş kitlenin günümüz ve 
gelecekteki konumunu belirleyebilmesine ışık tutabilecek bilimsel araştırma ör-
neklerine yer verilmiştir.     
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15.2.	E-spor	ve	E-sporcuların	Özellikleri

Teknolojinin hızlı gelişimi bir yandan sporun gelişimine katkıda bulunurken veya 
sevk ve idaresini kolaylaştırırken öte yandan yeni spor branşlarının dâhil olmasına 
olanak sağlamıştır. Gelişen bu teknolojiye bağlı olarak mevcut internet ve bilgisayar 
donanım ve yazılım teknolojileri günümüzde adını sıklıkla duymaya başladığımız 
e-spor (elektronik spor) kavramının ortaya çıkmasına imkân tanımıştır. Hakkında 
doğru-yanlış bilgi sahibi olunan, tartışmaların hala süregeldiği e-sporun nevi şahsına 
münhasır dijital oyun türleri, bu oyun türlerinde profesyonelleşmiş fenomen sporcu-
ları, bu sporcuların küresel organizasyon ve turnuvalardaki mücadelelerini izleyen 
ve sayıları milyonları bulan seyirci kitlesini, profesyonel liglerini, federatif yapıları-
nı barındıran bir ekosistem haline geldiği söylenebilmektedir. 

Genel olarak e-spor, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin internet üzerin-
den çevrimiçi ortamda veya küresel ölçekte düzenlenen e-spor organizasyonlarına 
fiziki katılım göstererek fiziksel ve zihinsel çaba sarf ederek rekabet ettikleri bir spor 
olarak tanımlanmıştır (Argan, Özer ve Akın, 2006). Oxford Learner’s sözlüğünde ise 
e-sporun eğlence odaklı bir seyir sporu yönünü vurgulanarak “insanların eğlence 
amaçlı izlemesi için yarışma olarak oynanan video oyunu” şeklinde bir tanımlama 
yapılmıştır.  E-spora araçsal bir bakışla yaklaşan Asya Elektronik Spor Federasyo-
nu (AESF) tarafından e-spor “Elektronik cihazların rekabetçi faaliyetler için bir 
platform olarak kullanılması anlamına gelen elektronik ve spor birleşimi” şeklinde 
tanımlamıştır. Ayrıca e-sporcuların çevrimiçi ve fiziki katılım gerçekleştirerek dün-
yanın farklı ülkelerinden küresel bir kitlenin ilgiyle izlediği müsabaka ve organizas-
yonlarda birbirinden farklı ekipman vs. ödülleri veya kimi zaman milyonlarca doları 
bulan ödül havuzu için çeşitli rekabetçi e-spor oyun türlerinde mücadele ettiği ve 
e-sporun bireylerin yaratıcı düşünme, iletişim ve motor becerileri, reaksiyon zamanı 
ve karar vermenin yanı sıra takım ruhu gibi sosyal özelliklerine katkı sunduğu vur-
gulanmıştır.  Benzer şekilde Hamari ve Sjöblom (2017) e-sporu, sporun dijital yazı-
lım sistemleri tarafından kolaylaştırıldığı, e-spor takımlarında yer alan sporcuların 
bilgisayar veya oyun konsolu yazılım-donanım ara yüzüyle etkileşiminde rekabete 
olanak sağlayan sportif faaliyet aracı şeklinde ifade etmişlerdir.

Geleneksel sporlarda motor becerilerin yanı sıra bilişsel gelişimde önemli olduğu bi-
linmektedir  (Murathan ve Bozyılan, 2020).  E-sporun ise daha çok bilişsel ağırlıklı 
bir yöne sahip olduğunu vurgulayan LuBei (2003) e-sporu, spora özgü kuralların yer 
aldığı ve bu sporla uğraşan bireylerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sağlamayı he-
defleyen kişilerarası rekabet ortamı olarak tanımlamıştır. Öte yandan Wagner (2006) 
e-sporun fiziksel ve zihinsel gelişim üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek 
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e-sporu “insanların bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak zihinsel veya fizik-
sel yetenekler geliştirdiği ve eğittiği bir spor aktivitesi alanı’’ şeklinde tanımlamıştır.

Müller-Lietzkow’a (2006) göre literatürde çeşitli tanımlamaların yapıldığı e-spor 
kavramı genel olarak “dijital spor”, “profesyonel oyun”, kısa ifadeyle “e-spor”, uzun 
ifadeyle “elektronik spor”, “siber sporlar” veya “rekabetçi dijital oyun” gibi dijital 
yönünün ön plana çıkarıldığı birbirinden farklı terim ve kavramlarla ifade edilmiştir. 
E-sporun ağırlıklı olarak genç neslin yoğun ilgi gösterdiği popüler bir spor türü oldu-
ğunu ifade etmiştir. Ayrıca e-sporcuların ortalama yaşlarının on beş ve yirmi beş yaş 
aralığına yer aldığını ve bu sporcuların bir haftada yaklaşık olarak 3-4 defa ilgili e-spor 
branşına yönelik antrenmana tabi olduklarını dile getirmiştir. Benzer şekilde Hamil-
ton, Kerne ve Robbins (2012) tıpkı futbol, basketbol vb. geleneksel spor branşlarında 
mücadele eden profesyonel sporcularda olduğu gibi profesyonel e-sporcuların da spe-
sifik e-spor oyun türlerinde üst düzey yeteneği, becerisi olan oyuncular olduğunu ve 
ulusal veya küresel ölçekte organize edilen turnuva ve organizasyonlarda başarı elde 
etmek için sistemli ve programlı bir antrenman süreci geçirdiklerini ifade etmişler-
dir. Griffiths, Davies ve Chappel (2003) ise e-spor oyun türlerinde yoğun bir biliş-
sel aktivitenin söz konusu olduğuna dikkat çekerek,  e-spor oyunlarını daha çok hobi 
olarak oynayan sıradan (casual) oyunculara kıyasla profesyonel e-sporcuların spesifik 
bir e-spor oyununda uzmanlaşıp oyunun dinamiklerine hakimiyet kazanarak düzenli 
bir antrenman faaliyetine tabi olduğunu ve o oyun özelinde düzenlenen küresel orga-
nizasyon ve turnuvalarını fiziki (LAN) veya çevrimiçi olarak katılım gösterdiklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca profesyonel takımlar dışında da çoğu e-spor oyuncusunun kendi 
aralarında bir klan oluşturduğunu, birlikte aynı e-spor oyununda antrenmanlar gerçek-
leştirerek çeşitli e-spor ligleri ve turnuvalarına takım halinde katılım gösterdiklerine 
vurgu yapmışlardır. Kari ve Karhulahti (2016) e-sporcuların antrenman süreçleri ve 
fiziksel aktivite düzeylerini irdeleyen bir bilimsel araştırma yürütmüşler. Araştırmala-
rında elde ettikleri bulgulara göre e-sporcuların 1 yıl içerisinde profesyonel düzeyde 
bir gün içerisinde yaklaşık 5 ila 8 saatlik bir antrenman sürecine tabi olduklarını, çeşitli 
fiziksel egzersizlerin e e-spora yönelik yapılan antrenmanlarla kombine edildiğinde bu 
sporcuların performanslarında artışa neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Özellikle 18 
yaş ortalamasına sahip e-sporcuların Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafınca tavsiye 
edilen ortalama 30 dakika süren fiziksel aktivite önerisinden daha uzun süre egzersize 
tabi olduklarını ve elit seviyedeki e-sporcuların geleneksel sporlarla uğraşan sporcula-
ra benzer bir şekilde aktif bir sporcu olduklarını vurgulamışlardır. Benzer bir şekilde 
Boot ve diğerleri (2016) e-sporda tıpkı geleneksel spor branşlarına benzer bir şekilde 
diğer sporculardan daha üstün bir performans gösterebilmek ve elit düzeyde bir sporcu 
olabilmek üzere spesifik e-spor oyununa yönelik ağırlıklı olarak bilişsel beceri, teknik 
ve taktiklerin çok iyi bir şekilde öğrenilmesi önem arz etmektedir. 
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15.3.	E-sporun	Tarihsel	Gelişimi

Dünyanın farklı ülkelerinde geçmişten günümüze ulusal veya küresel düzlemde başta 
ticari kaygılar olmak üzere birçok alanda lokomotif bir rol oynamak adına girilen tekno-
lojik üstünlük kurma çabaları teknolojik ürün ve hizmet üreten küresel ulusötesi şirket-
lerin doğmasına ve zamanla sayılarının artmasına neden olmuştur. Böylelikle teknolojik 
ürün ve hizmetlerin ucuzlaması söz konusu olmuş ve her geçen gün erişim daha kolay 
hale gelmiştir (Ayhan, 2002).  İnsanların teknolojik ürün ve hizmetlere kolay ve aynı 
zamanda daha ucuz bir şekilde erişim sağlamasının günümüz dünyasına yansıyan en 
somut örneklerinden birisinin e-sporu hayatımıza kazandıran ve aynı zamanda eğlence 
anlayışımızı şekillendiren ve çeşitlendiren bilgisayar ve internet teknolojileri olduğu 
söylenebilmektedir (Hamari ve Sjöblom, 2017). E-sporun tarihsel gelişimini incelemek 
için öncelikle e-spora temel oluşturan bir başka ifadeyle e-sporun üzerine inşaa edildiği 
dijital oyunların ve dijital oyun endüstrisinin tarihsel süreç içerisinde günümüze kadar 
uğradığı gelişime, değişime ve dönüşüme değinmek gerekmektedir. Kaya (2009) geç-
miş dönemlerde insanların cadde ve sokak, park hatta kahvehane gibi oyun salonlarında 
oynayabildikleri çoğu oyunu günümüzde gelişen teknolojini sağladığı imkânlarla bir-
likte evlerinde, iş yerlerinde veya seyahat ederken bile oynayabildiklerini belirtmiştir. 
Ona göre tıpkı internet bağlantısı aracılığıyla yapılan alışverişler gibi dijital oyunların 
da internet üzerinden oynanması mümkün hale gelmiş, artık insanların oyun ve eğlence 
alışkanlıkları değişmiş ve çeşitli bilgisayar, telefon ve oyun konsolları aracılığıyla oyun-
lara erişim çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.

O’Hagan ve Mangiron (2013) her yaştan bireye hitap eden dijital oyunların özelikle 
1980’li yıllardan itibaren yoğunluk kazanması ve günümüzde sinema, müzik gibi 
çeşitli eğlence sektörlerini domine eden küresel bir endüstri haline gelmesindeki za-
man yolculuğu ise aşağıdaki gibidir;

	• 1980’li yıllardan önceki erken gelişim dönemi, 
	• 1980’li yılların ortasından 1990’lı yılların ortasına kadar olan büyüme dönemi, 
	• 1990’lı yılların son dönemlerine dayanan gelişme dönemi, 
	• 2000 ila 2005 yılları arasındaki olgunlaşma dönemi, 
	• 2005 yılından günümüz ilerleme dönemi 

Spor kavramının özellikle dijital oyunlar özelinde telaffuz edildiği, Brookhaven Ulu-
sal Laboratuvarı’nda William Higginbotham tarafından 1958’li yıllarda kendi bilimsel 
çabalarının insanların toplumla ilgili olduğunu düşündürme ve laboratuvara yönelik 
atraksiyon yaratma düşüncesiyle geliştirilen “Tenis For Two” adlı oyunun bilinen en 
eski video oyunu olduğu ifade edilmiştir (www.bnl.gov, 2021). Stony Brook Üniver-
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sitesi’nin resmi web sayfasında “Tenis For Two” adlı oyunun bir osiloskopta (elektrik 
gerilimindeki zamana bağlı olan değişimleri görebilmemizi sağlayan bir ölçüm cihazı) 
gösterime sunulduğu ve ekranda dijital bir tenis kortunun zeminini ikiye bölen bir 
çizginin olduğu ve bu zemin üzerinde küçük bir piksel şeklindeki nokta halindeki tenis 
topunun elle kontrol edilen analog bir kontrolcü ile rakip oyuncunun sahasına gönde-
rilmesi üzerine kurulu bir oyun olduğu belirtilmiştir (sunysb.edu, 2021). 

Resim	1.	Tenis	For	Two	adlı	oyuna	ait	bit	görsel	(videogamehistory.fandom.com,	2021).

Dijital oyunlar aracılığıyla günümüzde profesyonel sporcuların mücadele ettiği 
e-spor kavramının özellikle 1970 ve 1980 yıllarında dönemin genç yaş grubunun 
eğlence amaçlı yoğun ilgi gösterdiği “kabin sistemli atari salonları” gibi fiziki or-
tamlarda yeni yeni geliştirilen, günümüze kıyasla çok gerçekçi olmayan 8 ve 16 bit 
grafikli oyunları oynadıkları döneme kadar uzandığını söyleyebilmek mümkündür. 
O dönemde özellikle oyun endüstrisinde konsol ve oyun üreterek boy göstermeye 
başlayan Atari, Nintendo gibi şirketlerin oyun dünyasına yönelik yaptığı yatırımlar 
aracılığıyla oyun konsolları daha da ucuzlayarak dijital oyunlara ilgi duyan kitlere 
evde oyun oynama imkânı sunmuştur. Zaman içerisinde dijital oyunlara yönelik ar-
tan ilgi ve bu oyunları geliştiren şirketlerin sayısındaki artışa bağlı olarak üretilen 
oyun konsolları ve geliştirilen dijital oyunların çeşitliliği artmış ve eğlence ve oyun 
dünyasının günümüzde geldiği noktanın ilk adımları atılmıştır (Deen vd., 2006). 
Benzer şekilde Burns (2014) o yıllarda Nintendo ve Atari gibi dev dijital oyun şir-
ketlerinin geliştirmiş olduğu oyunların evlerdeki oyun konsollarında yer bulmasıyla 
ilk defa küresel ölçekte dijital oyun yarışmaları düzenlenmeye başlandığını ve bu sü-
recin internet teknolojileri ile kombinasyonu sonucu ortaya çıkan e-spor endüstrisi, 
profesyonel oyuncular ve takımlar, reklam ve sponsorluk anlaşmaları ve milyonlarca 
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izleyicinin de sürece dâhil olduğu gerçek paraların var olduğu bir sanal dünyaya 
evrildiğini belirtmiştir.

Dijital oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilen e-sporun tarihsel geçmişi incelendiğin-
de 19 Ekim 1972’de Stanford Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı “Uzay Savaşı 
(Spacewar)” isimli dijital oyun yarışmasının aslında günümüz dünyasındaki mevcut 
küresel e-spor organizasyon veya turnuvalarının izini taşıdığı görülmektedir. O dö-
nemlerde ön plana çıkan Atari isimli konsol ve oyun üreten ulusötesi şirketi, 1980’li 
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 10.000’den daha fazla bireyin katılım gös-
terdiği “Uzay İşgalcileri Şampiyonası (Space Invaders Championship)” adlı dijital 
oyun yarışması düzenlemiştir. Daha sonraki yıllarda özellikle Yerel Alan Ağları’nın 
(LAN) ve internetin gelişmesi ve yaygın hale gelmesi dünyanın farklı ülkelerinde 
yaşayan bireylerin çevrimiçi ortamda birlikte oyun oynamalarına imkân tanımıştır. 
LAN gibi bir teknolojik gelişme, bireyin yapay zekâya karşı mücadelesini bireye 
karşı bir mücadeleye dönüştürerek günümüzdeki e-sporun ortaya çıkmasında önemli 
bir adım olarak atfedilmiştir (Griffiths, Davies ve Chappel, 2003). Tercihen LAN 
teknolojisine dayalı olarak fiziki katılımla veya internet aracılığıyla çevrimiçi reka-
betin olanaklı hale geldiği dijital oyunların temel oluşturduğu ilk e-spor profesyonel 
liginin ise 1998 tarihinde Kore’de çok yaygın oynanan bir dijital oyun olan Starcraft 
için organize edildiği ileri sürülmüştür. Özellikle 2008’li yıllarda Kore’de evlerde in-
ternet yaygınlığına dair % 95 gibi çok yüksek bir oran telaffuz edilmiştir (Jin, 2010).

Günümüze gelindiğinde ise internet, bilgisayar donanım-yazılımı ve telekomünasyon 
teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişim dijital oyun türlerinde ve oynanan mekân 
ve platformlarda çeşitliliklere sebep olmuştur. Bu çeşitlilik ve değişim beraberinde 
dijital oyunlara yönelik beklentilerin de değişimini tetiklemiş, dijital oyunlar artık 
dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan bireylerin kültürel ve sosyal etkileşimine olanak 
sağlayan bir araç haline gelmiştir. Dijital oyun üreten şirketler ve bu oyunların profes-
yonel düzeyde oynanmasına yönelik turnuva ve etkinlikler düzenleyen organizasyon 
şirketleri ve bu organizasyonlarda yer alan profesyonel e-spor takımları için ise dijital 
dünya üzerine kurulmuş küresel bir endüstri haline gelmiştir (Akçetin vd., 2017).

15.4.		E-spor	Oyun	Türleri	ve	Özellikleri

Birbirinden farklı oyun şirketleri tarafından geliştirilen dijital oyun türlerinin gü-
nümüzde profesyonel düzeyde e-sporda rekabet eden takımlar için bir araç olduğu 
söylenebilmektedir. 1980’li yıllardan bu yana birçok dijital oyun geliştirilmiş ve bu 
oyunlar grafiklerine, sahip oldukları oynanış özelliklerine (birinci şahıs kamera vb.) 
ve oynandığı kişi sayısı gibi kriterlere göre sınıflandırılmışlardır. E-spor ile daha da 
anlam kazanan bu oyun türleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
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	• Birinci şahıs nişancı oyunları (First person shooter), 
	• Çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası oyunları (Multiplayer online battle arena), 
	• Gerçek zamanlı strateji oyunları (Real time strategy) 
	• Spor ve dövüş temasına sahip dijital oyunlar (Kaytoue vd., 2012).  

E-sporun organizasyonel bir boyutu olduğuna dikkat çeken Hindistan E-spor Fede-
rasyonu bu organizasyonların çevrimiçi ve çevrimdışı (LAN) aracılığıyla düzenle-
nebildiğini ifade etmiştir. Bu federasyona göre e-spor organizasyonları yoğun bir 
şekilde düzenlenen dijital oyun türleri ise aşağıdaki gibidir; 

	• Gerçek zamanlı strateji oyunları (Real-time strategy) 
	• Birinci Şahıs Nişancı (First-person shooter)
	• Dövüş (Fighting)
	• Çokoyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası (Multiplayer Online Battle Arena).

Yukarıda yer alan yaygın e-spor oyun türlerine ilişkin bazı popüler e-spor oyunları 
ve bu oyunlara ait görseller ise aşağıdaki gibidir;

Starcraft II (Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu): Starcraft II Blizzard Entertainment 
tarafından Microsoft Windows ve Mac OS X için geliştirilen ve 27 Temmuz 2010’da 
dünya çapında piyasaya sürülen bir askeri bilim kurgu gerçek zamanlı strateji oyu-
nudur. Starcraft II Dünya Şampiyonası Serisi (Starcraft II World Championship 
Series), Blizzard’ın kendi oyunlarına ait bir ligdir. Dünya çapında üç ayrı bölgeye 
ayrılmıştır. Dünya Şampiyonası Serisi puanları, her bölgeye ve Dünya Şampiyonası 
Serisi ortaklı etkinliklere verilmektedir. En çok puana sahip ilk 16 oyuncu, 250.000 
dolarlık nakit ödül havuzu için yarışacakları Blizzcon’daki Küresel Finallere (Glo-
bal Finals) katılmaya hak kazanmaktadır (starcraft2.com/en-us/media, 2021; esport-
searnings.com/games/151-starcraft-ii, 2021).

Resim	2.	Gerçek	Zamanlı	Strateji	Oyunu	Star	Craft	II	(starcraft2.com/en-us/media,	2021)
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Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) (Birinci Şahıs Nişancı): Coun-
ter-Strike serisinin bir parçası olan birinci şahıs nişancı video oyunudur. 12 
Ağustos 2011’de duyurulan ve ülkemizde oldukça popüler olan bu taktiksel bi-
rinci şahıs nişancı oyunu Valve Corporation ve ortakları Hidden Path Entertain-
ment tarafından geliştirilmiştir. 29 Mart 2016’da Ohio Columbus’daki CS:GO 
MLG Major Şampiyonasında ilk 1 milyon dolarlık turnuvasını gerçekleştirerek 
2016 eSports Industry Awards’da (E-spor Endüstrisi Ödülleri) CS:GO, “Yılın 
E-spor Oyunu” seçilmiştir (counterstrike.fandom.com/wiki/Counter-Strike:_ 
Global_Offensive, 2021; esportsearnings.com/games/245-counter-strike-glo-
bal-offensive, 2021). 

Resim	3.	Birinci	Şahıs	Nişancı	Oyunu	Counter	Strike:	Global	Offensive	(pcgamer.com/after-
drug-scandal-esl-says-esports-needs-to-mature/,	2021)

Street Fighter (Dövüş Oyunu): Street Fighter Capcom tarafından geliştirilen ve 
yayınlanan, 90’larda popüler olan ve bugün hala özel bir takipçi kitlesi olan uzun 
soluklu bir 2D dövüş oyunu serisidir. İki oyuncu, birbirlerinin sağlık barını sıfıra 
indirmeye çalışırken (alınan her bir darbede can barının azalarak sıfıra inmesi) bir-
birleriyle rekabet etmektedirler. Her biri kendi dövüş stillerine, özel hareketlerine 
ve süper yeteneklerine sahip, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi farklı oy-
nanabilir dövüşçünün bulunduğu bu e-spor oyunun en sonuncusu “Street Fighter 
V” olarak piyasaya sürülmüştür. Street Fighter V oyunu üzerinden gerçekleştirilen 
e-spor turnuvasında toplamda 2.218.298,43 dolarlık bir para ödülü dağıtıldığı be-
lirtilmiştir (britishesports.org/games/street-fighter-v/, 2021 esportsearnings.com/ga-
mes/434-street-fighter-v, 2021).
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Resim	4. Dövüş	Oyunu	Street	Fighter	V	(streetfighter.com/media/,	2021)

League of Legends (MOBA): Beş kişilik iki takımı karşı karşıya getiren çok oyuncu-
lu bir çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Her oyuncu, her biri kendine özgü 
özelliklere ve yeteneklere sahip 120’den fazla özel yeteneklere sahip bir karakter ha-
vuzundan bir şampiyon seçerek oyuna başlar. Bu oyunda amaç bir takımın, yol boyun-
ca kuleleri alarak haritanın kendi köşesinden karşı köşeye ilerlemesi ve karşı takımın 
üssünü (veya Nexus’u) yok etmesidir. Stratejik oynanışı, ücretsiz olması ve yüksek 
beceri gerektiren bir rekabetçi yönünün bulunması 100 milyonu bulan oyuncu sayısına 
ulaşmasında başta gelen etkenler arasında gösterilmektedir. League of Legends oyuna 
ilişkin gerçekleştirilen 2635 e-spor turnuvasında toplamda 87.231.390,10 dolar para 
ödülü dağıtıldığı belirtilmiştir (britishesports.org/games/league-of-legends/, 2021; 
esportsearnings.com/games/164-league-of-legends, 2021).

Resim	5. MOBA	Oyunu	League	of	Legends	(techtudo.com.,	2021)
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Jenny ve diğerleri (2017) e-sporun bazı dijital oyunlar aracılığıyla gerçekleştiğine 
vurgu yaparak her dijital oyunun e-spor oyunu olmadığına dikkat çekmiştir. Onlara 
göre bir dijital oyunun e-spor oyunu olarak kabul edilebilmesi için standart kural 
yapısının, düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyonlarının ve rekabet unsurunun 
olması gerekmektedir. Benzer bir şekilde Argan ve Akın (2007) dijital oyunların te-
mel alınrak gerçekleştirildiği, bilişsel ve fiziksel çaba gerektiren e-sporun kendine 
özgü beş farklı özelliği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu özellikler;  

	• sanal ortamda ve bilgisayar aracılığıyla oynanma imkanı, 
	• herhangi bir fiziki ortama veya tesise ihtiyaç duyulmaması, 
	• küresel boyutta bir katılımın gerçekleştirilebilmesi, 
	• bir kulüp ya da takıma bağlı kalmadan bireysel ve takım halinde katılıma 

imkan sunması, 
	• bilişsel ve fiziksel çabaların kendine özgü donanım araçlarını kullanma (ku-

laklık,klavye vb. kullanımı) üzerine olması, rekabet unsurunu ve başarma ka-
zanma hissiyatını sağlaması şeklinde ifade edilmiştir.

Geleneksel sporlarda olduğu gibi aslında e-sporun da temelinde rekabet unsurunun 
olduğu ve bu rekabet unsurunun aynı zamanda e-spor oyunlarını popüler kılan ve 
küresel boyutta milyonlarca izleyici tarafından takip edilmesini sağlayan önemli bir 
etken olduğu söylenebilir. Öte yandan e-sporda geleneksel sporlarda olan branş ayrı-
mı birbirinden farklı dijital oyun türleri ile kendini göstermekte, bu bağlamda e-spor-
da profesyonel bir kariyer elde etmenin bu oyun türlerinde en yüksek beceriye sahip 
olunan türe yönelik antrenman yapılması önem kazanmaktadır.  Örneğin Liu, Li ve 
Santhanam (2013) özellikle dijital oyunlarda rekabet eden bireylerin beceri seviye-
lerinin oynanan süreyi etkilediğini ileri sürerek, benzer beceri seviyesinde rekabet 
eden bireylerin daha uzun süre oyunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Fakat yüksek 
beceri seviyesine sahip oyuncuların düşük beceri seviyesine sahip oyuncularla reka-
bet ettiklerinde daha fazla eğlendiğini ancak daha düşük bir güdülenmenin söz konu-
su olduğunu vurgulamışlardır. Bu bağlamda profesyonel rakiplerin olmadığı bir du-
rumda e-sporun rekabetçi bir yapıda olamayacağı bu nedenle e-sporun barındırdığı 
birbirinden farklı oyun türlerinden birinde uzmanlaşmanın e-sporda profesyonel ka-
riyer yapabilmek adına önemli bir etken olduğu söylenebilmektedir (Taylor, 2012). 

15.4.1.	E-spor	Ekonomisi	ve	Küresel	E-spor	Organizasyonları

Geleneksel sporlarda olduğu gibi e-sporda da çeşitli ulusötesi şirketler tarafından 
dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen organizasyonlar söz konusudur. spora ilişkin 
organizasyon ve etkinlikler geleneksel spor branşlarının aksine çevrimiçi (online) 
bir ortamda veya fiziki ortamın ve katılımın söz konusu olduğu yerel ağlarda (local 
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network) düzenlenmektedir (Jenny vd., 2017). Benzer şekilde e-sporun organizasyo-
nel bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Hollist (2015) e-sporun dijital ortamda bi-
reysel veya takım halinde birbirinden farklı oyun türlerinde mücadele edilmek üzere 
düzenlendiği organizasyon ve yarışmalar olduğunu belirtmiştir. Ona göre e-sporda 
rekabet çevrimiçi ve dijital bir ortamda gerçekleştirildiği için geleneksel sporlardan 
bu yönüyle ayrışmaktadır.  Geleneksel sporlara benzer bir şekilde e-sporu oynayan, 
takip eden, turnuva ve organizasyonlarına katılım gösteren bir e-spor topluluğunun 
varlığından söz etmek mümkündür. Kaytoue ve diğerleri (2012) profesyonel veya 
amatör oyuncuların, e-spor takımlarının, organizasyon ve etkinliklerdeki sunucu ve 
yorumcuların, e-spor takımlarına sponsor olan çeşitli şirketlerin ve e-sporun sürdü-
rülebilirliği için önem arz eden seyirci kitlenin bu topluluğun bir parçası olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Küresel katılımlı bir web topluluğuna sahip e-spor topluluğunun çok hızlı bir şe-
kilde yaygınlaşmasında ve küresel ekonomik pazarda önemli bir pay sahibi ol-
masının temellerinde bu ekonomik pazarı kapsayan çeşitli ticari, federatif küresel 
yapı ve organizasyonları incelemek gerekmektedir. Bu noktada özellikle e-spor 
ekonomisini sürekli olarak harlayan yakıtın ise geçmişten günümüze amatör veya 
profesyonel seviyede düzenlenen e-spor turnuva ve organizasyonları olduğu söy-
lenebilir. Özellikle internet teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığı 2000’li yıl-
lardan günümüze kadar süre gelen e-spora ilgi duyan paydaş kitlenin aşina olduğu 
küresel ve rekabetçi bir e-spor organizasyonu olan World Cyber Games (WCG) 
gerçekleştirdiği çeşitli e-spor yayın ve organizasyonlarıyla e-sporun bu kadar po-
püler hale gelmesinde en önemli organizasyonlar arasındadır (Hutchins, 2008). 
Bir diğer önemli küresel e-spor organizasyonlardan birisi olan Majör Oyun Ligi 
(Major League Gaming) düzenlemiş olduğu rekabetçi e-spor turnuva ve organi-
zasyonlarıyla dünyanın farklı ülkelerinden insanları bir araya getirmektedir. İnsan-
lar bu organizasyonlar aracılığıyla e-spor oyunlarına dair yetenek ve becerilerini 
sergileyebilmekte, birbirinden farklı kültürden insanlarla etkileşim kurma şansı 
bularak sosyalleşebilmektedirler (Taylor, 2011). 

Purewal ve Davies (2016) bu tür e-spor organizasyonlara akın eden, bu organi-
zasyonları takip eden kitlelerin önemli bir çoğunluğunun özellikle Güney Kore 
ve Çin gibi Asya ülkelerinde, Almanya ve Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika’da 
bulunduğunu ve bu kitleler sayesinde e-sporun ciddi bir ekonomik Pazar oluştur-
duğunu ifade etmiştir. E-sporun küresel boyuttaki endüstriyel yapısı ve bu yapı-
ya özgü rakamlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın e-spora ilişkin yayınlamış 
olduğu raporda şu şekilde özetlenmiştir; “2018 yılı sonunda dünya genelindeki 
e-spor taraftar sayısının 165 milyona ulaşması ve yıllık %15,2’lik bir artış olması 
beklenmektedir. Bu yıl toplam e-spor izleyicisinin 380 milyona ulaşarak %13,5’lik 
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bir artış göstermesi öngörülmektedir. Markalar, e-spor endüstrisine 694 milyon 
dolar yatırım yapmayı planlamaktadırlar. Bu rakamın toplamda bu piyasanın % 
77’sine denk geldiği söylenebilmektedir. 2021 yılına kadar yatırımların miktarının 
1,4 milyar dolara yükselmesi ve toplam e-spor gelirlerinin %84’ünü oluşturması 
beklenmektedir. 2017’de The League of Legends (LOL) Dünya Şampiyonası, 49,5 
milyon saatle Twitch’de en çok izlenen etkinlik olduğu kayıtlara geçmiştir. Aynı 
zamanda 5,5 milyon dolarlık bilet geliri elde edildiği ifade edilmiştir” (guvenlioy-
na.org.tr, 2021). Bu rapora ek olarak özelikle League of Legends (LOL) oyununa 
ilişkin küresel olarak canlı yayınlarının yapıldığı lig maçlarını 250.000’den fazla 
bireyin izlediği ve bu rakamların 2014 yılında gerçekleşen NBA finallerini izleyen 
seyirci kitlesinden çok daha yüksek rakamları temsil ettiği ifade edilmiştir (Kara-
kus, 2015). 

E-spor ekonomisinin büyümesinin temelinde seyirci faktörünün önemli bir etken 
olduğuna dikkat çeken Stein (2013) e-spor üzerine yapılan canlı yayınların e-spor 
oyunlarına olan ilgiyi artırdığını ve artan bu ilginin oyun üreten şirketler ve çeşit-
li bilgisayar donanım şirketleri başta olmak üzere e-spora yatırım yapmak isteyen 
birçok şirketi teşvik ettiğini belirtmiştir. Ayrıca e-spor endüstrisinin büyümesinde 
önemli etken olan bu şirketlerin bazılarının çeşitli e-spor turnuva ve organizasyon-
larına ev sahipliği yaptığını ve bu organizasyonlara katılım gösteren takımlara spon-
sorluk desteği sağladığına dikkat çekmiştir. Seo (2013) ise her geçen gün büyüyen 
kitlesiyle e-spor organizasyon ve yarışmalarının küresel ekonomide kendine “spor 
eğlencesi” kimliği altında bir yer edindiğini dile getirmiştir. Seo (2013) e-spora iliş-
kin düzenlenen ulusal veya küresel organizasyonların yanı sıra e-sporun sevk ve 
idaresinde önemli görevler üstlenen ve e-sporun küresel boyutta belirli bir sistem ve 
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesinde rol alan federatif yapıların da devreye 
girmesiyle e-spor endüstrisinin ayaklarının yere daha sağlam basmaya başladığını 
belirtmiştir. Özellikle yakın dönem e-spor endüstrisi incelendiğinde e-sporun top-
lamda 138 milyar doları bulan dijital oyun endüstrisinin sadece %10’u kadar bir 
oranını temsil ettiği ifade edilmiştir. E-spora temel oluşturan dijital oyunların küre-
sel boyutta organizasyonlarının düzenlenmesi ve canlı yayınlanması, özellikle genç 
jenerasyonun bu organizasyonlara yoğun ilgi duyması, bu jenerasyonu ticari bir po-
tansiyel gören oyun endüstrisi dışındaki şirketlerin de bu ekosisteme dâhil olması ile 
birlikte e-spor endüstrisinin son yıllarda oldukça hızlı bir büyüme gösterdiği vurgu-
lanmıştır (guvenlioyna.org.tr, 2021). 

E-sporun son yıllarda küresel bir fenomen haline dönüşmesinde ve endüstriyel ola-
rak yakaladığı ivmede pay sahibi olan paydaş kitle ise aşağıdaki gibidir (Yükçü ve 
Kaplanoğlu, 2013; Seo, 2013).
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Şekil 1. E-spor Endüstrisi 
Şekil 1 incelendiğinde geneleksel sporlara kıyasla e-spor endüstrisinin benzer paydaşları 

barındırdığı ancak özellikle çevrimiçi turnuva organizatörleri ve dijital oyun üreticilerinin e-

spor endüstrisini geleneksel spor endüstrisinden ayrıştırdığı görülmektedir. Özellikle dijital 

oyun sektörünün kendi başına sinema, müzik gibi diğer sektörleri domine ettiği, yer yer e-

sporun geleneksel spor endüstrisinde bile bir pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı gerçeği 

göz önünde bulundurulduğunda e-spor ekonomisinin bu denli hızlı büyümesinin doğla 

karşılanması gereken bir süreç olduğu değerlendirimektedir. Benzer olarak Stewart ve 

Misuraca (2013) bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerinin ve dijital oyun endüstrisinin 

e-spor endüstrisinin büyüme hızına ivme kattığını ifade etmişlerdir. Stewart ve Misuraca 

(2013)‘a göre dijital oyun endüstrisi, bilgisayar donanım ve yazılımının yanı sıra, çevrimiçi 

platformlar, etkileşimli (interaktif) medya unsurları, oyun geliştiren ve dağıtımını yapan 

firmalar ve telekomünasyon teknolojileri vb. çeşitli teknolojik gelişmelerin dâhil olduğu bir 

ekosistemde değerlendirilmesi gereken yenilikçi bir alternatif endüstridir. Bu endüstrinin 

önemli bir parçası olan dijital oyunlar üzerinden gerçekleştirilen rekabetçi yarışmaların uzun 

zamandan beri gerçekleştirildiği, ancak 1990 yıllarının son dönemlerinde gelişen bilgisayar ve internet 

teknolojileri aracılığıyla düzenlenen çevrimiçi turnuvalarla daha hızla gelişim gösterdiği belirtilmiştir 

(Chikish vd., 2019). Kurumsal sponsorluk anlaşmalarının daha yaygın hale geldiği 1997 döneminde 

Cyberathlete Profesyonel Ligi adı altında çeşitli turnuva ve organizasyonlar düzenlenmiş bu 

organizasyon ve yarışmaların çeşitli çevrimiçi canlı yayın platformlarında yayınlanmasının günümüze 

kadar e-sporu daha popüler hale getirmiştir. (esportsforgamers.weebly.com, 2021).  
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Şekil	1.	E-spor	Endüstrisi

Şekil 1 incelendiğinde geneleksel sporlara kıyasla e-spor endüstrisinin benzer pay-
daşları barındırdığı ancak özellikle çevrimiçi turnuva organizatörleri ve dijital oyun 
üreticilerinin e-spor endüstrisini geleneksel spor endüstrisinden ayrıştırdığı görül-
mektedir. Özellikle dijital oyun sektörünün kendi başına sinema, müzik gibi diğer 
sektörleri domine ettiği, yer yer e-sporun geleneksel spor endüstrisinde bile bir pa-
zarlama stratejisi olarak kullanıldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda e-spor 
ekonomisinin bu denli hızlı büyümesinin doğla karşılanması gereken bir süreç ol-
duğu değerlendirimektedir. Benzer olarak Stewart ve Misuraca (2013) bilgisayar 
donanım ve yazılım teknolojilerinin ve dijital oyun endüstrisinin e-spor endüstri-
sinin büyüme hızına ivme kattığını ifade etmişlerdir. Stewart ve Misuraca (2013)‘a 
göre dijital oyun endüstrisi, bilgisayar donanım ve yazılımının yanı sıra, çevrimiçi 
platformlar, etkileşimli (interaktif) medya unsurları, oyun geliştiren ve dağıtımını 
yapan firmalar ve telekomünasyon teknolojileri vb. çeşitli teknolojik gelişmelerin 
dâhil olduğu bir ekosistemde değerlendirilmesi gereken yenilikçi bir alternatif en-
düstridir. Bu endüstrinin önemli bir parçası olan dijital oyunlar üzerinden gerçek-
leştirilen rekabetçi yarışmaların uzun zamandan beri gerçekleştirildiği, ancak 1990 
yıllarının son dönemlerinde gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri aracılığıyla 
düzenlenen çevrimiçi turnuvalarla daha hızla gelişim gösterdiği belirtilmiştir (Chi-
kish vd., 2019). Kurumsal sponsorluk anlaşmalarının daha yaygın hale geldiği 1997 
döneminde Cyberathlete Profesyonel Ligi adı altında çeşitli turnuva ve organizas-
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yonlar düzenlenmiş bu organizasyon ve yarışmaların çeşitli çevrimiçi canlı yayın 
platformlarında yayınlanmasının günümüze kadar e-sporu daha popüler hale getir-
miştir. (esportsforgamers.weebly.com, 2021). 

Geçmişten günümüze kadar düzenlenen e-spor organizasyon ve yarışmalarını in-
ternet kafe gibi fiziki katılımın söz konusu olduğu ortamlardan çevrimiçi ortam-
lara taşıyan önemli organizatör ulusötesi şirketlerden önde geleninin ESL (Elekt-
ronik Sporlar Ligi) olduğu bilinmektedir. 2000 yılında kurulan, başta Almanya ol-
mak üzere dünyanın farklı ülkelerinde ortakları bulunan ESL One şirketi, Extreme 
Masters, Intel, ESL Pro League ve diğer üst düzey geleneksel sporların stadyum-
ları ölçüsünde devasa e-spor arenalarında e-spor organizasyon ve yarışmalarını 
düzenlemekte, e-sporda profesyonel ve amatör düzeyde kariyer edinmek isteyen 
sporculara bir fırsat ortamı yaratmaktadır (about.eslgaming.com, 2021). Dünya 
genelinde e-spor müsabakalarının düzenlendiği ve bu müsabakaları izlemek üzere  
dünyanın farklı yerlerinden gelen seyirci kitleye sahip bazı e-spor arenaları inşaa 
edilmekte ve bu arenalardan en büyüğünün ise Kuzey Amerika’nın Texas eyale-
tinde e-spor tesisi olarak adlandırılan 100 bin metre kare alana ve 2.500 izleyici 
kapasitesine sahip Esports Stadium Arlington olduğu belirtilmiştir (en.wikipedia.
org/wiki/Esports_Stadium_Arlington, 2021). Küresel e-spor organizasyon ve et-
kinliklerine ev sahipliği yapan bu e-spor tesisinin sahne kısmına ait bir görsel ise 
aşağıdaki gibidir; 

Resim	6.	Esports	Stadium	Arlington	E-spor	Sahnesi	(sportstravelmagazine.com/tag/esports-
stadium-arlington/,	2021)
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Dünden bugüne dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen e-spor turnuva ve organi-
zasyonlarının en dikkat çekici yönlerinden birinin bu turnuva ve organizasyonlarda 
başarı elde eden bireysel sporcu veya takımlara vermek üzere belirledikleri ödül 
havuzlarıdır. E-spor tarihinde geçmişten günümüze 2020 yılına kadar dağıtılan ödül 
havuzlarına ve bu ödüllerin dağıtıldığı popüler e-spor oyunlarına dair veriler aşağı-
daki gibidir (esportsearnings.com, 2020); 

Tablo	1.	Popüler	E-spor	Oyunları	ve	Güncel	Ödül	Havuzları

E-spor 
Oyununun 

İsmi

E-spor Oyunun 
Türü

Düzenlenen 
Turnuva Sayısı

Turnuvalara 
Katılan Oyuncu 

Sayısı

Turnuvalarda 
Dağıtılan Toplam 

Para Ödülü Miktarı

Dota 2 Gerçek Zamanlı 
Aksiyon Strateji 1533 4066 235.512.526.17dolar

Counter 
Strike: Global 

Offensive

Taktiksel Birinci 
Şahıs Nişancı 5807 14103 117.566.983.63 dolar

Fortnite Üçüncü Şahıs 
Online Aksiyon 738 4848 107.676.945.70 dolar

League of 
Legends

Gerçek Zamanlı 
Aksiyon Strateji 2612 7828 84.461.104.17 dolar

StarCraft II
Askeri Bilim 
Kurgu Gerçek 

Zamanlı Strateji
6189 2103 35.558.579.78 dolar

Tablo 1 incelendiğinde küresel ölçekte popüler olan ve en fazla oynanan beş e-spor 
oyunu ve bu oyunlar üzerinden düzenlenen e-spor organizasyonlarında başarılı olan 
sporculara dağıtılan ödül havuzlarının e-spor endüstrisine katkı sağlamaktadır. Funk, 
Pizzo ve Baker (2018) özellikle 2018’de küresel bir fenomen haline gelen e-spora 
ilişkin gelirlerin 2016’da 350 milyon dolar ve 2017’de ise 696 milyon doların da 
üzerinde bir rakamla oldukça dikkat çektiğini belirtmişlerdir. Murathan ve Murat-
han (2019) ise e-spor organizasyon ve turnuvalarının blok zinciri gibi günümüz veri 
madenciliği teknolojisiyle entegre edildiğinde e-sporculara, e-spor organizatörlerine 
kurumsal bir statünün yanı sıra maddi bir gelir sağlayacağına yönelik bir değerlen-
dirmede bulunmuşlardır.

15.4.2.	E-spor	Medyası

Geçmiş yıllarda genel olarak tek kanallı (mesaj gönderenin ve alıcının karşılıklı, eş 
zamanlı dönütlerde bulunamadığı) bir iletişim modeline sahip olan medya araçları 
günümüzde anlık ve interaktif bir etkileşime olanak sağlayan bir yapıya dönüşmüş-
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tür. Geleneksel medya unsurlarından E-spor organizasyon ve turnuvalarının özellikle 
dijital platformlar üzerinden yürütülmesi ve çevrimiçi canlı yayın platformlarından 
anlık olarak izleyici kitleye ulaştırılması, izleyicilerin bu yayınlar esnasında “yazılı 
sohbet” gibi anlık mesajlaşma uygulamaları ile sosyalleşebilmesi, geri dönütlerde 
bulunabilmesi e-spor medyasını geleneksel spor medyasından ayrışan bir noktada 
konumlandırmaktadır. Warr (2016) günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan 
Youtube ve Twitch gibi çevirimiçi canlı yayın platformlarının gelişmesi ve e-spo-
ra özgü yayınlar ve küresel organizasyonların bu platformlarda canlı olarak izleyi-
ci kitleyle buluşturmasının e-sporun yaygınlaşmasında önemli bir etken olduğunu 
belirtmiştir. Newzoo adlı küresel pazar araştırmaları yapan şirket ise 2017 yılında 
yayınladığı bir raporda, e-sporun 2013’te 70 milyondan fazla bir izleyici kitlesine 
ulaştığını ve bu rakamın 2016 yılı için 400 milyona kadar çıkabileceği öngörüsünü 
paylaşmıştır (newzoo.com, 2021). 

Benzer bir şekilde Edge (2013) e-sporun yaygınlaşması ve popüler hale gelmesin-
de canlı yayın platformlarının etkisine vurgu yapan bilimsel araştırmasında gelişen 
internet ve yazılım teknolojilerinin farklı medya araçları üzerinden e-spora ilişkin 
canlı yayınlar yapılmasına imkân sağladığını ve e-spor topluluğunun büyümesinde 
etkili olduğunu, e-spora ilişkin tüketici kitlenin yaş ortalamasının ise 18 ile 34 yaş 
aralığında yer aldığını ileri sürmüştür.  Twitch, Youtube vb. canlı yayın platform-
larının yayınları takip eden izleyicilerin taraftarı olduğu e-spor takımın maçlarının 
yayınlanmasına veya e-spor oyuncusunun yayınlarını anlık olarak izleyerek o oyun-
cuyla iletişim kurmasına imkan tanımasıyla bir sosyal televizyon platformuna evril-
diği ifade edilmiştir (Scholz, 2011). Pizzo ve diğerleri (2018) ise e-sporun izleyicile-
ri tarafından tüketilmesinde tıpkı geleneksel sporlardaki gibi eğlence faktörünün ön 
plana çıktığını belirterek, e-spor izleyicisi ile geleneksel spor izleyicilerinin benzer 
özellikler taşıdığına dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu platformlardaki diğer bireylerle 
etkileşim kurulmasının sosyalleşmeye olanak sağlaması, bireylerin kendi oynadık-
ları e-spor oyunlarını en üst düzeyde oynayan sporculardan yeni teknik ve taktikler 
öğrenebilmeleri gibi diğer olguların da e-sporun tüketilmesinde önemli etkenler ol-
duğu vurgulanmıştır.

Sporun medya sağlayıcıları ve operatörleri açısından önemli bir içerik ve izleyici 
kitlesi sağladığı öte yandan medyanın ise sporun yaygınlaşmasında ve endüstriyel 
hacmini genişletebilmesinde etkin bir rol oynadığı ifade edilmiştir (Lefever, 2012). 
Medyanın sporun yaygınlaşmasındaki etkin rolünü destekleyen bir diğer isim Taylor 
(2018) Twitch gibi canlı yayın platformları üzerinden aylık canlı yayın yapan bin-
lerce yayıncının kendi oynadıkları dijital e-spor oyunları milyonları bulan izleyici 
kitlelerle buluşturduğunu ifade etmiştir. Dahası bu platformların interaktif ve anlık 
bir iletişim ve etkileşime olanak sağladığını, dünyanın farklı ülkelerinde organize 
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edilen e-spor etkinlik ve turnuvalarına bu platformlarda yer verildiğini, e-sporcular 
ve onları takip eden kitlenin anlık iletişimine imkân tanıdığının altını çizmiştir. 

E-sporun yaygınlaşmasında ve zamanla küresel bir fenomen haline gelmesinde 
önemli bir etken olan e-spor medyasına ilişkin literatürde bazı çalışmalara rastlamak 
mümkündür.  Örneğin Cheung ve Huang (2011) e-sporu takip eden hayran kitlenin 
çoğunluğunun e-spor oyunlarını kendileri oynamak yerine o oyunları profesyonel 
seviyede oynayan e-sporcuları izlemeyi tercih ettikleri bulgusuna erişmişlerdir. Nas-
cimento ve diğerleri (2014) “Star Craft 2” isimli dijital oyun üzerine canlı yayın 
yapan bireyler ve bu yayınları izleyen kitleyi incelemiş ve bu süreçte yayıncı ve izle-
yici davranışların karakterize eden özellikleri belirlemeyi hedeflemişlerdir. Yapmış 
oldukları analize dayanarak kanal değiştirmeyi, kanalda gezinmeyi daha iyi anlaya-
bildiklerini belirtmişler ve izleyici sayısına göre sohbet mesajlarının sayısını tah-
min etmek için bir model oluşturabildiklerini, ayrıca bir kanaldaki akış (canlı oyun, 
müzik vb. yayının) bölümünün bitiminden önce izleyicilerin kitlesel kaçışı gibi 
davranış kalıplarını da tanımlayabildiklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Smith, 
Obrist ve Wright (2013) dijital oyun yayınlarını izleyen, takip eden paydaş kitleyi 
inceledikleri araştırmada dijital oyunların çok aktif bir rol üstlendiğini, bu oyunları 
izleyen kitlenin ise pasif bir davranış biçimi içinde olduğunu belirtmişlerdir. İnterak-
tif canlı yayın platformlarının dijital oyunlara ilişkin aktivite türlerini nasıl kombine 
ettiğini irdelemişlerdir. İlk etapta “lets play (hadi oynayalım)”, “twitch TV’de e-spor 
(e-spora özgü kanal)”, “speedrunning (oyunu hızlı bitirme)” gibi kanalları takip eden 
birbirinden farklı oyun topluluğunu gözlemlemişler. Bu platformları kullanan birey-
lerin aktif ve pasif rolü arasında yayın içeriğine göre bir geçişin söz konusu oldu-
ğuna dikkat çekmişlerdir. Bir başka bilimsel araştırmada ise her ne kadar Youtube 
platformu önemli bir oyun içeriği (content) oluşturma platformu olsa da, bu platform 
üzerinde dijital oyunlar üzerine canlı yayınlar yapan çoğu yayıncının çeşitli anlaş-
malarla Twitch TV’ye geçiş yaptığı belirtilmiş (Burroughs ve Rama, 2015), aslında 
e-spor medyasında canlı yayıncı transfer süreci gibi farklı bir pazarlama ve reklam 
stratejilerinin varlığına dikkat çekilmiştir.

15.4.3.	 E-spora	Özgü	Bazı	Uluslararası	Federatif	Yapılar	ve	
Türkiye’de	E-spor

Geleneksel sporlarda olduğu gibi e-sporun küresel ölçekte sevk ve idaresinden so-
rumlu bazı federatif yapıların olduğu bilinmektedir. Bu yapıların bazı amaçları da 
geleneksel sporlardaki federatif yapıların amaçları ile benzeşebilmektedir. Marko-
vits ve Rensmann (2010) özellikle geleneksel sporlarda mücadele eden spor kulüp-
lerinin genel olarak faaliyetlerini daha çok ticari kaygıyla hareket eden ulusötesi 
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şirketlerle benzeştiğini ancak geleneksel sporlara özgü uluslar arası federatif yapı-
ların (FIFA vb.) ise kitleleri teşvik eden, ürettikleri sermaye ile küresel bir ekonomi 
yaratan unsurlar olduğuna dikkat çekmiştir E-sporun küresel ölçekte kurumsal bir 
yapıya bürünmesinde önemli bir etken olan ve e-spor turnuva ve organizasyonlarının 
ulusal ve küresel çapta sevk ve idaresini üstlenen Uluslararası E-spor Federasyonu 
(IESF) ve bu federasyonla işbirliği içerisinde hareket eden dünyanın farklı ülkele-
rinde görev yapan çeşitli ulusal federatif yapıların olduğunu söyleyebilmek müm-
kündür. Bu federasyon küresel spor topluluğunu dijital boyutta çağın gerekliliklerine 
uyum sağlama adına teşvik eden federatif bir oluşumdur. Federasyonun resmi web 
sayfası incelendiğinde 2009’dan günümüze başta Güney Kore ve Asya ülkeleri ol-
mak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde e-spor etkinlik ve turnuvaları organize ettiği, 
turnuva ve organizasyonlar için seçilen e-spor oyunlarına yeni geliştirilen oyunların 
da dâhil edildiği görülmektedir.  Uluslararası E-spor Federasyonu tarafından düzen-
lenen e-spor organizasyonlarında rekabet eşitliğini mümkün kılabilmek ve turnuva-
ya katılım gösteren profesyonel takımların ve sporcularının haklarını korumak üzere 
geleneksel sporlara benzer bir şekilde çeşitli tüzük ve yönetmelikler düzenlemiştir. 
Bu tüzük ve yönetmelikler federasyonun resmi sayfasında “Anti-Doping Yönetmeli-
ği”, “Hakem Tüzüğü”, “Sporcu Tüzüğü”, “IESF Tüzüğü” ve “Turnuva Yönetmeliği” 
şeklinde paylaşılmıştır. Uluslararası E-spor Federasyonu’na şimdiye kadar üye olan 
dünya ülkeleri ve sayıları ise aşağıdaki tablo 2 de özetlenmiştir (ie-sf.org, 2021); 

Tablo	2.	Uluslararası	E-spor	Federasyonuna	Üye	Ülkeler

KITALAR ÜYE ÜLKELER

Afrika (11) Mısır,  Nambiya,  Güney Afrika,  Tunus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti,  
Libya, Moritanya, Fas, Mauritius, Senegal

Amerika (17)
Arjantin, Kostarika, Meksika, ABD, Jamaika, Panama, Bahamalar, Brezilya, 
Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Peru, 
Surinam, Venezuela

Asya (34)

Çin,  Çinli Taipei, Honkong, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, 
Güney Kore, Kırgızistan, Lübnan, Makao (Çin), Malezeya, Maldivler, Moğolistan, 
Nepal, Filipinler, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Özbekistan, Viyetnam, Suriye, Myanmar, Bahreyn, Brunei, Kamboçya, Irak, 
Kuveyt, Laos, Pakistan, Türkmenistan, Ürdün

Avrupa (43)

Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Finlandiya, Gürcistan, Almanya, İsrail, İtalya, Makedonya, Hollanda, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, 
Ermenistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Estonya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, Kosova, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ, Norveç, San Marino, 
Slovenya, İspanya, Galler, Litvanya, Arnavutluk

Okyanusya (2) Avustralya, Yeni Zelanda
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Tablo 2 incelendiğinde Uluslarası E-spor Federasyonu’na 5 farklı kıtadan toplam 
107 ülkenin üye olduğu, en fazla üye ülke sayısının Avrupa Kıtasına ait ülkelerden 
oluştuğu görülmektedir. Bu federasyona üye ülke sayıları her geçen gün artmakta ve 
üye ülkelerde kurulan bazı federatif yapılarla e-sporun sevk ve idaresinde işbirliği 
sağlandığı söylenebilmektedir. Örneğin Asya Elektronik Spor Federasyonu (AESF), 
Asya’ya özgü olarak e-sporların Asya Olimpiyat Konseyi’nce (OCA) tanındığı en 
yetkili kuruluştur. Bu federasyonun genel amacı spora yönelik hizmet kalitesi stan-
dardını yükseltmek ve e-sporun profesyonel kimlik kazanmasına ve kurumsallaşma-
sına katkı sunmaktır. Bu bağlamda Asya bölgesinde profesyonel sporcu havuzunun 
oluşturulmasını destekleyici tol oynayan AESF’ye 45 üye ülkenin bulunduğu bilin-
mektedir. 

Kore e-Spor Derneği (KeSPA) ise 2000’li yıllarda Güney Kore’de kurulmuş, mevcut 
hükümet bünyesinde e-sporu yönetmek üzere akredite olmuş ve aynı zamanda Kore 
Olimpiyat Komitesi tarafından ortak üye olarak kabul görmüş bir federatif oluşum-
dur. Bu derneğin e-sporun verimli ve sağlıklı bir rekreatif faaliyet olarak yaygınlaş-
masına ilişkin bir kültür teşviki gerçekleştirerek, bölgedeki paylaş kitlenin e-spora 
entegrasyonunu sağlamak, e-spora maddi manevi yatırım yapan paydaş kitlenin çe-
şitli özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirmek, gibi bir takım misyon-
ları olan bir kuruluş olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu derneğin resmi web sayfasında 
e-spor etkinlik ve turnuvalarına ilişkin etkinlik takvimleri, e-spor hakemliğine dair 
kurslar vb. çeşitli bilgiler paylaşılmaktadır.

Hindistan E-spor Federasyonu (ESFI) ise 2013 yılında düzenlenen “Şirketler Kural-
ları” çerçevesinde e-sporun ülke özelinde gelişimine katkı sunma hedefi ile kurulan 
kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.  Bu federasyonun, e-sporun tanıtımını ve yay-
gınlaşmasını sağlamak, e-spora ilişkin turnuva, lig ve organizasyonları sevk ve idare 
etmek, ülkede e-sporcu havuzunu oluşturmak ve yoksul bireylere verilen eğitimlerle 
bir kariyer fırsatı sunmak gibi genel amaçları söz konusudur (esportsfederation.in, 
2021).

Rusya Elektronik Spor Federasyonu’nun (RESF) Uluslararası E-spor Federasyo-
nu’na resmi üyeliği bulunmakta ve bir sivil toplum örgütü olarak Spor Bakanlığı 
talimatı ile kurulmuştur. Bu federatif yapı Rusya Spor Bakanlığı’na bağlı olmayan 
bir organizasyon yönetimine ve sürecine sahiptir. Rusya Federasyonu Spor Bakan-
lığı’na ait resmi web sayfasında “Olimpik Olmayan Sporlar” başlığı altında başarılı 
e-sporculara ödüllerin dağıtıldığı aşağıdaki 5 resmi e-spor oyun türü paylaşılmıştır 
(https://resf.ru, 2021);

	• Spor simülasyon oyunları (sports simulator) 
	• Rekabetçi puzzle oyunları (competitive puzzles)
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	• Gerçek zamanlı strateji oyunları (real time strategy)
	• Savaş arenası oyunları (battle arena)
	• Teknik simülasyon oyunları (Technical Simulator) 

Ülkemizde e-spor incelendiğinde tarihi geçmişinin çok eski dönemlere uzandığı 
söylenemez. Ülkemizde e-sporun tanınmasında ve yaygınlaşmasında Riot games 
isimli 2006 dijital oyun geliştirmek üzere kurulan ulusötesi şirketin katkı sunduğunu 
söylemek mümkündür. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir oyun-
cu kitlesinin oynadığı League of Legends adlı oyununu 2009 yılında geliştiren bu 
şirket e-sporun daha hızlı yaygınlaşmasına ivme kazandıran bir akımı başlatmıştır. 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu küresel ölçekte yirminin üzerinde ofisi bulun-
maktadır. 

Riot Games 2012 senesinden bu yana Türkiye’de League of Legends oyununa ait 
miktarı her geçen sene artış gösteren ödül havuzlarına sahip e-spor turnuva ve orga-
nizasyonları düzenlemektedir. Düzenlenen bu e-spor organizasyonları erken dönem-
lerde “kafe turnuvası” biçiminde daha çok amatör kitleyi hedef alırken, sponsorluk 
ve reklamlar gibi ticari anlaşmalar, artan seyirci kitlesine bağlı olarak büyüyen e-spor 
endüstrisi ile zamanla profesyonel lig düzeylerine taşınmıştır. Ayrıca Riot Games’in 
Türkiye’de üniversitelerde çeşitli e-spor organizasyonları düzenlediği, kendi oyun-
ları ve organizasyonları hakkında geri dönütler alabilmek adına faaliyet gösterdikleri 
üniversitelere elçi adını verdikleri bir koordinatör atadıkları da bilinmektedir (lol.
gamepedia.com, 2021). 

Türkiye’de e-sporun kurumsallaşmasına yönelik ilk girişimin 2011 yılında Türki-
ye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) adıyla kurulan federatif yapı tarafından 
gerçekleştirildiği söylenebilmektedir. Bu federasyon dijital oyunları oynayan toplu-
luklara hizmet sunmak hedefiyle kurulmuş ve daha sonra 2013’te “Gelişmekte Olan 
Spor Branşları Federasyonu” isimli federatif yapıya devredilmiştir  (Üçüncüoğlu ve 
Çakır, 2017). Bu sürecin devamında e-sporun ülkemizde yaygınlaşmasıyla 2018 yı-
lında Türkiye E-spor Federasyonu kurulmuştur. TESFED’in kurulmasının ardından 
2018 yılında İstanbul’da “Nonstop Zula E-spor Merkezi” ve 2019‘da ise “Riot Ga-
mes E-spor Sahnesi” isimlerini taşıyan, Türkiye’de düzenlenecek olan e-spor tur-
nuva ve organizasyonlarının organize edilebileceği bazı fiziki e-spor tesisleri kurul-
muştur (Yeniova Saylak, 2019). 

TESFED kuruşlundan itibaren Türkiye’de e-sporun kurumsal bir yapıya bürünmesi, 
amatöre ve profesyonel e-sporcu havuzunun oluşturulması, e-spora ilgi duyan paydaş 
kitlenin aynı çatı altında toplanabilmesi adına “Türkiye E-spor Federasyonu Başkan-
lığı Hakem Talimatı”, “Türkiye E-spor Federasyonu Başkanlığı Sporcu Lisans, Tes-
cil, Vize ve Transfer Talimatı”, “Türkiye E-spor Federasyonu Başkanlığı Özel E-spor 
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Salonları ve Yeterlilik Belgesi Talimatı” gibi çeşitli talimatnameler yayınlamış, aynı 
zamanda e-sporun ülkemizdeki endüstriyel hacmini genişletmek adına birbirinden 
farklı e-spor oyun türlerinde çeşitli e-spor turnuva ve organizasyonları düzenlemiştir 
(tesfed.gov.tr., 2021). Federasyon aynı zamanda e-sporu küresel ölçekte sevk ve idare 
eden Uluslar arası E-spor Federasyonu’na da üyelik sürecini gerçekleştirerek ülkemi-
zin belki de çok yakın gelecekte düzenlenecek olan “E-spor Olimpiyatları veya Dünya 
Şampiyonaları” gibi milli takımlarının katılabileceği organizasyonlara katılabilmesine 
olanak sağlamıştır. Ülkemizde e-spora olan ilgiyi yansıtabilmek adına çeşitli e-spor 
turnuvalarında en çok para ödülü kazanan 10 e-sporcularımıza ait bilgiler Tablo 3’de  
paylaşılmıştır (esportsearnings.com/countries/tr, 2021);

Tablo	3.	E-spor	Turnuvalarında	En	Çok	Para	Ödülü	Kazanan	10	Türk	E-sporcu

Oyundaki 
Kullanıcı Adı Oyuncu Adı E-spor Oyunu Kazanılan Ödül 

Miktarı ($)

XANTARES İsmailcan 
Dörtkardeş Counter Strike: Global Offensive 376.745,81 dolar

Woxic Özgür Eker Counter Strike: Global Offensive 303.409,33 dolar
MAJ3R Engin Küpeli Counter Strike: Global Offensive 166.822,77 dolar
Fujitora Kaan Çekli Hearthstone 160.653,27 dolar

ngiN Engin Kor Counter Strike: Global Offensive 154.061,91 dolar
paz Ahmet Karahoca Counter Strike: Global Offensive 153.575,26 dolar

Calyx Buğra Arkın Counter Strike: Global Offensive 150.493,75 dolar

mert Mert Güngör Playerunknown’s Battlegrounds 
(PUBG) 116.867,75 dolar

Mitraleius Şamil Özkan Playerunknown’s Battlegrounds 
(PUBG) 110.242,75 dolar

Smashbae Furkan Şanlı Playerunknown’s Battlegrounds 
(PUBG) 109.242,75 dolar

* Tabloda e-sporcuların kullanıcı adları kendi belirledikleri şekilde yazılmıştır. Oyunda-
ki kullanıcı adları oyunculara resmi e-spor turnuva ve organizasyonlarında hitap edilen 
bir tür dijital kimlik diyebileceğimiz kullanıcı kimlikleridir. E-spor turnuvası sunucuları 
e-spor maçlarını sunarken veya e-sporcularla röportaj yapılırken vb. durumlarda genellikle 
e-sporculara bu kimlikleri ile hitap edilir.

Tablo 3’de görüldüğü üzere en çok para ödülü kazanılan e-spor oyununun birinci şa-
hıs nişancı oyunu olan Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) olduğu en yüksek 
para ödüllerini kazanan  ismin  ise İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) olduğu gö-
rülmektedir. Genel olarak kazanılan para ödüllerinin bu denli yüksek olması küresel 
boyutta ve ülkemizde e-spora katılımı teşvik etmektedir.
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Türkiye’de hızla yaygınlaşan ve gelişim gösteren e-spor akademik alanda da ken-
dine yer edinmiş zamanla birçok üniversitede “Elektronik Spor Toplulukları” ku-
rulmaya başlamış ve bu öğrenci topluluklarının sayısı ise her geçen gün artmaya 
devam etmiştir. Bu toplulukların benzer misyon ve hedefleri kapsayan kendine özgü 
tüzükleri dahi bulunmaktadır. Bu toplulukların kurulduğu üniversitelerden bazıları 
ise aşağıda verilmiştir.

	• Adıyaman Üniversitesi 
	• Akdeniz Üniversitesi 
	• Aksaray Üniversitesi
	• Anadolu Üniversitesi 
	• Bahçeşehir Üniversitesi 
	• Gazi Üniversitesi 
	• Gebze Teknik 
	• Kırıkkale Üniversitesi
	• TED Üniversitesi 
	• ODTÜ 
	• Yaşar Üniversitesi

E-sporun, e-spor oyunlarını sadece tüketen değil aynı zamanda e-sporun farklı ka-
riyer alanlarında (sunuculuk, koçluk vb.) sektörel katkı sunabilecek aynı zamanda 
dijital oyun geliştirebilecek potansiyele sahip üniversite gençliği sayesinde hızla ge-
lişiminin mümkün olabileceği gibi bu sürecin potansiyelinin artırılması ve doğru 
yönlendirilmesi adına özellikle ülkemizdeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 
veya Spor Bilimleri Fakültelerin’de müfredat dersi veya hatta beklide bir bölüm ola-
rak kendine yer bulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

15.5.	E-sporu	Popüler/Küresel	Kılan	Özellikler

E-spor dijital oyunlar, spor, iş ve medya gibi etkenlerin birbiriyle etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan bir oluşumu yansıtmaktadır. Bahsi geçen bu etkenlerin e-sporun dünya 
genelinde daha fazla kitleye ulaşarak yaygınlaşması adına bir çaba sergilediği ifade 
edilmiştir (Martončik, 2015). E-spor dünyanın farklı ülkelerinde dijitalleşmeye doğ-
ru bir dönüşümün de tetiklenmesiyle birlikte hızlı bir büyüme göstermeye başlamış-
tır. E-sporu izleyen ve takip eden e-spor topluluğunun son yıllarda hızla büyüdüğü 
ifade edilmiştir. Geçmiş yıllarda özellikle Güney Kore’de yaygınlık kazanan internet 
kafelerin, 1998 yılında kitlelerin dostluk maçları adı altında birbirine karşı mücadele 
ettiği rekabet alanları ve seyirci kitlelerin akın ettiği ortamlar olduğu, gelişen internet 
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teknolojisiyle birlikte bu durumun profesyonel takımların ve liglerin dâhil olduğu 
yeni bir web topluluğuna evrildiği dile getirilmiştir (Cheung ve Huang, 2011). Ha-
mari ve Sjöblom (2017) ise e-spora kolay erişebilirliğe dikkat çekerek,  geleneksel 
sporlara kıyasla çok fazla bir hazırlık, ekipman, fiziki ortam vb. gerektirmediğini, bu 
sebeple geniş bir yaş yelpazesinde küresel ölçekte daha popüler hale geldiğine dik-
kat çekmişlerdir. Green ve Bavelier (2015) e-spora temel oluşturan dijital oyunların 
günlük hayatta bireylerin bazı bilişsel yetilerine katkı sunabileceği bir yönü oldu-
ğuna dikkat çekerek, dijital aksiyon oyunları oynayan bireylerin birden fazla beceri 
geliştirdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu konuda spesifik olarak rekabetçi dijital oyunlarda 
yetenekli oyuncuların, dijital oyunları tamamen eğlence odaklı oynayan bireylere 
karşı bazı becerilerde üstünlük gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

2019 yılında ortaya çıkan ve günümüzde hala varlığını sürdüren kovid-19 salgını-
na yönelik dünyanın farklı ülkelerinde alınan önlem ve tedbirler kapsamında soka-
ğa çıkma yasaklarının da etkisi ile eve hapsolan insanların evde zaman geçirmek 
üzere dijital oyunlara yöneldiği bilinmektedir. Bu süreçte belki de daha önce dijital 
oyunlarla hiçbir ilgisi olmayan bireyler bile evde kaldıkları sürede dijital oyunlar 
ile bir etkileşim içerisine girmiş oldular. Özellikle insanların evde vakit geçirmek 
durumunda kaldıkları bu dönemlerde dijital oyunlara ilişkin artan ilginin e-spora 
olan ilgiyi de beraberinde getirdiği, bu sürecin kolay erişimi ve sağlamış olduğu sos-
yalleşme imkânıyla e-sporun daha popüler hale gelmesinde bir diğer etken olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Kartal (2021) küresel bir fenomen haline gelen e-sporun popüler hale gelmesinde 
etkili olan faktörleri aşağıdaki gibi sıralamıştır;

	• Erişim Kolaylığı: Ağırlıklı olarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen e-spora 
her yaştan bireyin kolay bir biçimde erişmesi mümkündür. Başarılı ve ye-
tenekli olduğunuz e-spor oyunlarında yer alan başarı sıralaması aracılığıyla 
kendinizi küresel e-spor ekosistemine dâhil etmeniz oldukça kolay olabil-
mektedir. 

	• Fiziki ve Demografik Özelliklere İhtiyaç Duymaması: Geleneksel spor-
ların aksine e-sporda sahip olunan demografik (yaş, cinsiyet vb.) ve fiziki 
özellikler (boy, kilo vb.) önem arz etmeyebilir. Dahası bazı engel durumu 
olan bireylerin dahi e-spora katılım göstermelerine olanak sağlayan çeşitli 
kişiselleştirilebilir oyuncu ekipmanları ile dahil olabileceği, hatta engel duru-
mu olmayan bireylere karşı rekabet edebilmeleri söz konusu olabilmektedir. 

	• Büyüyen Küresel E-spor Ekonomisi: Her geçen gün e-spor oyunu olma 
potansiyeline sahip birbirinden farklı yeni dijital oyunlar geliştirilmekte ve 
bu oyunlara ilişkin dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli e-spor turnuva veya 
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etkinlikleri düzenlenmektedir. E-spora artan ilgiyi ticari bir çıktıya dönüştür-
mek isteyen organizatörler ve oyun şirketlerinin yanı sıra gıda, giyim, oto-
motiv vb. çeşitli sektörlerde de sürece dâhil olma çabası göstermektedir. Bu 
durumun da e-spor turnuva ve organizasyonlarında dağıtılan ödül havuzlarına 
ilişkin rakamların artmasına ve e-spor ekonomisinin hacminin büyümesine 
hız kazandırmaktadır.

	• E-spor Oyunlarının Türü ve Çeşitliliği: Geleneksel sporda yer alan mevcut 
branş sayılarına kıyasla, e-spor oyun türlerinin sanal ortamın sunduğu bazı 
imkânlar (fantastik bir çevre ve etkileşimi sunması) sayesinde oldukça çeşitli 
ve fazla sayıda olduğu bilinmekte, bu oyun türlerine her geçen gün yenileri 
eklenmektedir.

	• E-spor Oyun ve Kural Güncellemelerindeki Sıklık: Geleneksel spor branş-
larında oyun kurallarına ilişkin yapılan değişiklikler uzun sürebilse de, e-spor 
oyunlarına ilişkin sıklıkla güncellemeler yapılmakta, yeni özellikler eklen-
mektedir. Bu durumun ise e-sporcuların kendilerini sürekli güncel tutmaları 
adına motivasyon kaynağı olduğu, öte yandan e-spor turnuva ve organizas-
yonlarını takip eden izleyici kitle açısından ise rekabeti çeşitlendiren yeni 
bir heyecan sunması adına e-sporu geleneksel sporlardan farklı bir noktaya 
taşımaktadır. 

	• Küresel Arkadaşlıklara İmkân Tanıması: E-spor turnuva ve organizasyon-
larının ağırlıklı olarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilmesi ve bu oyunla-
rı sadece profesyonel e-spor oyuncularının değil aynı zamanda amatör olarak 
oynayan bireylerin de erişim sağlayabilmesi dünyanın farklı ülkelerinden bi-
reylerle e-spor takımı kurma, kültürel ve sosyal etkileşim içerisinde buluna-
bilme imkânı sunabilmektedir. 

E-sporu popüler ve küresel kılan bir diğer faktörün ise e-sporun kendine özgü bir 
dili ve jargonun olduğu söylenebilir. E-sporda mücadele eden bireyler oyunda yer 
alan haritalarda konum bildirmek adına genelde oyuna özgü jargon ve terimleri (in-
gilizce ağırlıklı) kullanmakta, bu bağlamda bir Türk oyuncu ile Asyalı oyuncunun 
dahi aynı oyunda sınırlıda olsa iletişim kurabilmesi ve birlikte mücadele edebilmesi 
mümkün hale gelebilmektedir. Öyle ki kimi zaman tamamı Türk oyunculardan olu-
şan takım bile oyuna özgü jargonları ve terimleri kullanarak iletişim kurabilmek-
tedirler. Geleneksel sporlarda bu durum söz konusu değildir. Spor olgusuna ilişkin 
toplumsal cinsiyet konusu özelinde özellikle erkek hâkimiyetinin egemen olduğu 
görüşünün hâkim olduğu bilimsel çalışmalara rastlamakla birlikte (Temel ve Gül-
lü, 2016), e-sporun toplumsal cinsiyet rolü bakımından kadın sporcuları farklı bir 
konuma taşıması, erkek sporcularla birlikte aynı takımda mücadele edebilmelerine 
olanak sağlaması olarak gösterilebilir. Ayrıca özellikle barındırdığı potansiyel kitle 
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bakımından önem arz eden üniversitelerde e-spor özelinde “Elektronik Sporlar Top-
luluğu” isimli öğrenci toplulukları kurulmasının, üniversitelerde bazı e-spor turnuva 
etkinlik ve organizasyonlarının düzenlenmesinin yanı sıra bazı üniversitelerin e-spor 
bursu vermeleri de e-sporun popüler hale gelmesinde önemli bir pay sahibi olmuştur 
(bau.edu.tr., 2021).

15.6.		E-spor	Literatürü

E-sporun temelinde geçmişten günümüze gelişim gösteren yazılım, donanım ve in-
ternet teknolojileriyle birlikte sunduğu özeliklerin de çeşitlendiği dijital oyunların 
olduğunu hatırlatmak gerekir. Dijital oyunların ise bireyler üzerindeki sosyal, ruhsal, 
psikolojik ve fiziksel durumları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri hala birçok 
bilimsel araştırmaya konu edinilmektedir. Literatürde özellikle dijital oyunların bazı 
zararlı yönlerini vurgulayan araştırmalar olsa da (Stevens vd., 2021; Morcos vd., 
2019; Marchica vd., 2021), dijital oyunların bireylere sağladığı çeşitli faydaların 
olduğuna işaret eden araştırmaların da varlığı da söz konusudur. Öyle ki dijital oyun-
ların bireylerin bilişsel ve duygusal gelişimlerine (Sana ve Sosso, 2017; Pallavici-
ni, Ferrari ve Mantovani, 2018; Shams vd., 2015), sosyalleşmelerine (Wiederhold, 
2021; Vari, 2021; Raith vd., 2021) yabancı dil öğrenmelerine (Toh ve Lim, 2021; 
Chen vd., 2021; Pinto vd., 2021), yönelik olumlu etkilerine dair araştırmaların yanı 
sıra bazı psikolojik ve ruhsal bozuklukların dijital oyunlar ile rehabilitasyonunda 
bir rehabilitasyon aracı olarak kullanılabileceği potansiyelinin olduğunu vurgulayan 
araştırmalar (Colder Carras vd., 2018; Hirst, 2021; Colder Carras vd., 2018; Via-
na ve De Lira, 2020) dikkat çekicidir. Öte taraftan yeni neslin e-spora büyük ilgi 
duyması her alanda olduğu gibi akademik boyutta da etkin bir yankı uyandırmış ve 
son yıllarda e-spor birbirinden farklı etki ve yönleri ile birçok akademik çalışmaya 
konu edilmektedir. miştir. Özellikle E-sporun bir spor olup olmadığı birçok akade-
mik çalışmaya konu edilmkte ve konu üzerinde tartışmalar sürmektedir. Konu ile 
ilgili tartışmaların odağını ise e-sporcuların fiziksel bir çaba sergilemeden rekabet 
etmeleri oluşturmaktadır. Her ne kadar literatürde hiçbir fiziksel çaba sergilemeden 
bir oyuncu koltuğunda oturarak spor yapılamayacağı görüşü hâkim olsa da (Parry, 
2019; Thiel ve John, 2018; Jenny vd., 2017; Cerqueira vd., 2020; Leis vd., 2021; 
Fizi, Suherman & Nanda, 2021), e-sporda bilişsel ve fiziksel bir aktivenin söz konu-
su olduğunu ileri süren araştırmalara rastlamak mümkündür (Yükçü ve Kaplanoğlu, 
2018; Banyai vd., 2018).

Yoğun bir bilişsel aktiviteyi ve taktiksel bir süreci barındırdığı için e-sporda antren-
man yapmanın önemine dikkat çeken Hutchins (2006) geleneksel sporlara benzer 
şekilde e-sporda da başarının ilgili e-spor oyununa yönelik planlı ve sistemli ve aynı 
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zamanda takım çalışmasına dayalı bir antrenman programına tabi olmaktan geçtiğini 
vurgulamıştır. Benzer şekilde Witkowski (2012) tıpkı geleneksel sporlarda olduğu 
gibi e-sporcuların turnuva ve organizasyonlarda başarılı olabilmeleri için refleks, 
bilişsel özellikler ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmeleri gerektiğine işaret et-
miştir. Hamilton ve diğerleri (2012) elit seviyedeki e-sporcuların geleneksel sporlar-
daki sporcularla yetenek konusunda ve yoğun antrenman süreci bakımından benzer 
özellikler taşıdığını belirterek, e-spor oyuncularının turnuva ve organizasyonlardan, 
çeşitli sponsorluk anlaşmalarından ve canlı yayın platformlarında yer alan reklam-
lardan gelir elde ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Spesifik bir e-spor oyun türünde başarılı olmanın konsol veya bilgisayar başında 
yoğun bir antrenman süreci gerektirmesinin bazı sağlık sorunlarına yol açtığı söy-
lenebilmektedir. Örneğin Marelić ve Vukušić (2019) e-sporun her ne kadar bazı 
yönleriyle geleneksel sporlarla benzeşse de e-sporun geleneksel sporların aksine 
hareketsiz bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek e-sporcular adına sağlık-
lı bir spor olmadığını vurgulamışlardır. Benzer şekilde DiFrancisco-Donoghue ve 
diğerleri (2019) e-spor oyuncularının, tıpkı geleneksel sporlardaki sporcular gibi, 
spor aktivitelerine aşırı katılım süreci sonucu (geleneksel sporlarda sürantrene ol-
maya benzer bir durum) yaralanmalara karşı hassas olduğu konusuna dikkat çeken 
bir bilimsel araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmalarında e-sporcuların en sık şikâyet 
ettikleri rahatsızlığın göz yorgunluğu, boyun ve sırt ağrısı olduğunu ve aynı zaman-
da bu araştırmanın e-sporcularda bilek ve el ağrısına maruz kalabilme noktasında 
eğilimlerinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzdeki e-spor oyunları-
nın yeteri kadar fiziksel aktivite barındırmadığına dikkat çeken Mustafaoğlu (2018) 
ise gelecek dönemlerde daha fazla hareketi tetikleyebilecek dijital oyunların dâhil 
edilmesiyle birlikte e-sporun spor olmadığı görüşünü savunan kitle açısından gü-
ven sağlayabileceğini ifade etmiştir. E-sporcularda hareketsizlik sonucu ortaya çı-
kan rahatsızlıklara dikkat çeken bu araştırmaların aksine e-sporcuların Vücut Kitle 
İndekslerinin (VKİ) analiz edildiği bir başka bilimsel araştırmada yıllarca yapılan 
spor antrenmanlarının yanı sıra yapılan e-spor aktivitelerinin, profesyonel oyuncu-
ların vücut kompozisyonu üzerinde hiçbir etkisi olmadığı, buna rağmen bu sporda 
bilişsel ve ince motor değişkenlerin performans ve karar vermede temel rol oynadığı, 
dolayısıyla bunun dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğu bulgularına 
erişilmiştir (Giakoni-Ramírez, Duclos-Bastías ve Yáñez-Sepúlveda, 2021).

Campbell ve diğerleri (2018) geleneksel sporlara katılım gösteren sporcuların fiziki 
anlamda benzer performans seviyelerine ulaştıklarını ancak teknolojik gelişmelerin 
sporcuların bilişsel ve duygusal gelişimine daha fazla katkı sunacağını ifade etmiş-
lerdir. Ayrıca bu sporcularda fiziki performansın yanı sıra mental becerilerin de ge-
liştirilmesine yönelik çabaların özellikle bu bağlamda fayda sağlayabilecek dijital 
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oyunları önemli hale getirdiğine vurgu yapmışlardır. Benzer şekilde Bayrak Ayaş 
(2020) e-sporcuların öğrenmeye yönelik tutumları ile e-spora katılım motivasyon 
düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğuna dikkat çekmiştir. Bu araştırmalar ge-
leneksel sporlarda sporcuların bilişsel ve fiziksel beceri gelişiminde, çeşitli teknik, 
taktik ve hareket becerilerinin öğreniminde e-spor oyun türlerinden yararlanılabi-
leceğine yönelik bir ışık tutmaktadır. Öyle ki özellikle dijital oyunlar ve e-spor ile 
zaman zaman ilişkilendirilen ve kombine edilen (Hado vb. oyunlar) Sanal Gerçeklik 
(VR) teknolojisi üzerinden geliştirilen oyun yazılımları ile bazı geleneksel spor bran-
şlarında sporcu performans artışını sağlamaya yönelik çeşitli antrenman uygulama-
larının sınandığı (Buns, 2020; Harris vd., 2020; Parton ve Neumann, 2019; Le Noury 
vd., 2021; Shimi vd., 2021; Ranjbarzadeh Yamchi, Letafatkar ve Esmaeilpour, 2021) 
sanal gerçeklik ile spor kavramının ortak temada buluştuğu (Kartal, 2020b) bilimsel 
araştırmaların olduğu bilinmektedir.

Bazı bilimsel araştırmaların 2019 yılında ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde küresel 
olgu haline dönüşen Covid-19 salgını sürecinde geleneksel sporların e-sporun göl-
gesinde kaldığına ve bu süreçte e-sporun sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta hızlı 
bir büyüme göstererek yaygınlık kazandığına dikkat çektiği görülmektedir (Kim, 
Nauright ve Suveatwatanakul, 2020; Sajjadi vd., 2021; Ke ve Wagner, 2020). Bu 
bağlamda Covid-19 salgını sürecinde geleneksel sporlarda olduğu gibi fiziki bir or-
tama (stadyum, tenis kortu vb.) ihtiyaç duymaması ve çevrimiçi bir ortamda katılım 
imkânı sağlamasından ötürü e-sporun endüstriyel ve sosyo-kültürel olarak büyüme-
sine ivme kazandıran başlıca faktörler arasında gösterilebilir.

Sürekli büyüyen endüstriyel boyutuyla akademik araştırmalarda kendine bir spor 
türü olarak yer bulan e-sporu “sportifleşme” kavramı üzerinden değerlendiren Heere 
(2018) sportifleşme kavramına ilişkin iki farklı yaklaşım olduğunu belirtmiştir; (a) 
eşit bir rekabet ortamında insanların mücadele edebilmeleri adına geleneksel spor-
larla benzeşen spor dışı etkinliklerin organize edilmesi veya düzenlenmesi (b) var 
olan bir aktiviteye spor bileşeni ekleyerek seyirci kitle için o sporu cazip kılmak. 
Ayrıca geleneksel spor endüstrisinin e-sporu spor aktivitesi olarak kabul gördüğünü 
bu nedenle akademik camianın e-sporu bir sportifleşme yansıması olarak görmeleri 
ve e-sporun çeşitli sektör ve ticari işletmelere yönelik pozitif ve negatif etkilerinin 
neler olduğuna dair bilimsel araştırmalar yapması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Genel olarak e-spora yönelik yürütülen bilimsel araştırmaların başta spor olmak 
üzere birbirinden farklı bilim alanları ile ilişkilendirilmesi (psikoloji, sosyololo-
ji, tıp vb.) e-sporun sınırları çizilememiş bir multidispliner bir araştırma konusu 
olduğunu göstermektedir. Bu anlamda e-spora yönelik olarak gerçekleştirilecek 
her bir bilimsel araştırma e-sporun ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta sürdürü-
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lebilirliği bakımından ve e-spora maddi ve manevi yatırım yapan veya yapacak 
olan paydaş kitlenin kariyer özelinde e-sporda kendi konumlarını belirleyebil-
meleri (sporculuk, koçluk, kulüp yöneticisi vb.) açısından önem arz ettiği söyle-
nebilmektedir.

15.7.	Sonuç	ve	Öneriler

E-sporun bilişsel beceri ağırlıklı bir rekabet sporu olmasının ötesinde bu spora re-
kabet aracı olan dijital oyunların bireyin, analitik düşünme, karar verme, problem 
çözme vb. bazı bilişsel becerilerine, yabancı dil gelişimine katkı sunduğu ve hayal 
gücünün gelişmesinde etkin bir araç olabileceği söylenebilmektedir. Büyüyen eko-
nomisiyle e-sporun başta dijital oyun-yazılım geliştirme olmak üzere, profesyonel 
e-spor kariyeri, koçluğu veya mentorluğu, sunuculuğu-yayıncılığı, organizatörlüğü 
vb. hali hazırdaki kariyer fırsatlarının yanı sıra birçok yenilikçi kariyer alanlarına 
gebe bir endüstriyel yapısı sayesinde birçok bireye iş imkânı sunabileceği öngö-
rülmektedir. Geleneksel sporlara çeşitli demografik veya fiziki engelleri yüzünden 
katılım gösteremeyen veya bazı fiziki engel durumlarına sahip bireyler için e-sporun 
önemli bir motivasyon kaynağı olabileceği, aynı zamanda bu bireylerin fiziki engeli 
olmayan sağlıklı bireylere karşı rekabet edebileceği engelsiz bir spor olduğu çıka-
rımını yapmak mümkündür. Bu bağlamda genel olarak e-sporun gelecekte yapıla-
cak bilimsel araştırmalar nezdinde negatif yönlerinin törpülenerek pozitif yönlerinin 
keşfedilmesinin ülkeler özelinde bu alana maddi ve manevi yatırım yapan paydaş 
kitlenin yararına olabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, e-sporun ülkemizde ve dünya genelinde hızla gelişim gösterdiği bu 
bağlamda e-sporun spor olup olmadığına yönelik tartışmaların bu alanda yapılacak 
olan bilimsel araştırmalarla aşılmasının, e-spora yoğun bir şekilde ilgi duyan ve za-
man ayıran, aynı zamanda e-spor ekosisteminde tüketici profilinin dışında üretici 
konumda bir potansiyeli de barındıran genç nesle doğru bir yönlendirme yapılma-
sının önem kazandığı söylenebilir. E-sporu üreten ve tüketen bazı paydaş kitleye 
yönelik öneriler ise aşağıdaki gibidir;

Ailelere Öneriler 
	• E-sporun dijital oyunlar üzerinden gerçekleşmesinin bir dezavantajı sayılabi-

lecek hareketsizliğin ve sedanter bir yaşam sürmenin sonucu çocuklarda veya 
gençlerde ortaya çıkabilecek fiziksel, fizyolojik ve psikolojik problemlerin, 
ayrıca çağımızın yaygın problemlerinden olan dijital oyun bağımlılığının 
önüne geçilebilmesi adına ebeveynler mutlaka çocuklarını fiziksel aktivite 
yapmaya teşvik etmelidirler.
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	• Dijital e-spor oyunlarının yaş grubu kategorisi açısından ebeveynler tarafın-
dan takibi ve kontrolü sağlanarak özellikle çocuk yaş grubuna uygun olmayan 
şiddet vb. içerikli oyunlar oynanması mutlaka engellenmelidir.

	• E-sporun oyunlarının çevrimiçi oynanabilmesi bu oyunları oynayan çocukların 
kendilerinden yaşça çok büyük veya tanımadıkları kişilerle iletişim içerisinde 
olabilmelerine karşın ebeveynler tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

	• E-spor dijital oyun temeli bir aktivite içerdiği için bağımlılık düzeyine ulaştığı 
takdirde çocuk ve gençlerin akademik başarılarına olumsuz etkileri olasıdır. 
Bu nedenle bilgisayar başında geçirilen süre mutlaka ebeveynler tarafından 
kontrol edilmeli ve planlanmalıdır. 

	• E-sporda yaygın görülen dijital oyunlarda çeşitli kozmetik eşya vb. mater-
yallerin belirli ücret karşılığında satın alınmak üzere tasarlandığı “loot box” 
adı verilen kutu açılımları vb. kumar alışkanlığı yaratabilecek oyun içi satın 
almalara ilişkin ebeveynlerin bilinçli ve dikkatli olması, bu durumu denetle-
meleri önerilmektedir.

Eğitimcilere Öneriler

	• E-spora yönelik doğru bir bilinç kazandırılması adına aileler, çocuk ve genç-
ler özelinde okul ve üniversitelerde çeşitli seminerler yapılabilir, sosyal pro-
jeler gerçekleştirilebilir.

	• Okul ve üniversite ortamlarında öğrencilere çeşitli davranış ve becerilerin 
(prososyal davranış gelişimi, grup dinamiği, problem çözme becerisi vb.) ka-
zandırılması adına e-spor oyunları öğretim aracı olarak kullanılabilir.

	• Eğitimin çok erken dönemlerindeki öğrencilere yabancı dil öğretimi nokta-
sında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye E-spor Federasyonu işbirliği ve des-
teğiyle e-spordan yararlanılabilecek bir yabancı dil eğitimi modeli oluşturula-
bilir ve bu model diğer sınıf vb. düzeylere uyarlanabilir.

	• Profesyonellik boyutunda e-sporun gelişimi ve kurumsallaşması adına e-spor-
da yer alan kariyer alanlarına dair ebeveynleri, çocuk ve gençleri bilgilendir-
me amaçlı bazı kamu spotları yayınlanması faydalı olabilir. 

	• Okul, aile ve e-spora ilişkin federatif yapı işbirliğinde özellikle engelli birey-
lerin e-sporda kendilerine bir kariyer alanı yaratabileceği, sosyalleşebileceği, 
becerilerini sergileyebileceği e-spor turnuvaları düzenlenebilir.

	• Dijital oyunların küresel pazarda önemli bir ekonomik girdi oluşturduğu sü-
reçte dijital oyun geliştirme noktasında genç kitleyi teşvik edici devlet des-
tekli eğitim yatırımları yapılabilir, bu alanda okullar ve üniversiteler özelinde 
ödüllü yarışmalar düzenlenebilir.
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	• E-sporun tüm yönleriyle gelişimine akademik bir zemin oluşturulması adı-
na orta öğretimden lisansüstü eğitime kadar eğitimin tüm kademelerinde yer 
alabileceği bir müfredat programı oluşturulabilir veya mevcut müfredat prog-
ramlarında seçmeli ders olarak alınması sağlanabilir.

Çocuk ve Gençlere Öneriler 

	• Bilgisayar veya oyun konsolları başında uzun süreli vakit geçirmek çocuk 
ve gençlerin psikolojileri, ruhsal ve sosyal durumları ve aynı zamanda fizik-
sel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle çocuk 
ve gençlerin düzenli egzersiz ve spor aktivitelerine katılım sağlamaları psi-
ko-sosyal gelişimleri, ruh ve beden sağlıkları açısından yararlı olacaktır.

	• Her spor branşında olduğu gibi e-sporda da bilişsel beceri önem arz etmekte, 
hatta e-sporda bu beceri öncül bir role sahip olabilmektedir. Bu bağlamda 
e-spor ile ilgilenen çocuk ve gençler akademik ve sosyal hayata dair sorumlu-
luklarını ihmal etmeyecekleri bir kariyer süreci inşa etmelidirler.

	• E-sporda özellikle sporculuk kariyerinin uzun vadeli olamadığı durumlar söz 
konusu olabilmektedir. Çünkü e-spor oyun türlerine getirilen yenilik ve gün-
cellemeler olabilmekte ve bu durum da e-sporda kariyer sürecini baltalayabil-
mektedir. Bu bağlamda çocuk ve gençlerin e-sporu belirleyecekleri asli mes-
lek dışında alternatif bir kariyer boyutu olarak görmeleri sağlıklı bir kariyer 
süreci yürütmeleri açısından faydalı olacaktır.

	• Youtube vb. platformlarda çocuk ve gençlerin çeşitli dijital oyun videoları 
izlemeleri yerine bu dijital oyunları ebeveynleri ile planladıkları zaman di-
limlerinde kendilerinin deneyim etmeleri bilişsel gelişimleri açısından daha 
faydalı olacaktır.

Araştırmacılara Öneriler

	• Çocuk ve gençlerin e-spora ilişkin algı ve beklentilerini ortaya çıkaramaya 
yönelik ebeveynlerin, eğitimcilerin katılım göstereceği nitel araştırmalar yü-
rütülebilir.

	• Özellikle bazı fiziki engel durumu sebebiyle evde vakit geçirmek zorunda 
olan özel çocukların veya gençlerin e-sporla tanıştırılması, onlara özel oyun 
ekipmanları sağlamaya yönelik yürütülecek olan çeşitli projeler ile bazı bi-
lişsel becerilerini geliştirebilmeleri, sosyalleşmelerini ve yaşam kalitelerini 
artırabilmeleri sağlanabilir.

	• E-sporda çocuk ve gençlerden oluşan profesyonel oyuncu havuzu oluşturul-
ması, gelecekte organize edilebileceği düşünülen milli müsabakalarda ülke-
sini başarıyla temsil edebilecek sporcular yetiştirilmesi adına e-sporda fiziki 
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katılıma ihtiyaç duyulmaması durumu göz önünde bulundurularak ülkemizde 
Türkiye E-spor Federasyonu iş birliğinde yetenek taraması özelinde bir çev-
rimiçi araştırma yürütülebilir.

	• E-sporda çocuk ve gençlerin sağlıklı bir kariyer süreci planlayabilmeleri ve 
e-sporun sürdürülebilirliği için e-sporda kulüpleşme, kulüp ve sporcu hakları 
vb. konulara yönelik olarak daha sağlıklı bir hukuksal zemin oluşturulması 
adına e-spor hukuku temalı araştırmaların yürütülmesi faydalı olabilir.
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DİJİTAL OYUNLARDA TELİF VE 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

BÖLÜM 16

Bu bölümde dijital oyunların telif hakları kapsamında hukuki durumu hakkında 
bilgi verilecektir. Dijital oyunların genel anlamda telif hakları konusunda yer al-
dığı hukuki ve fiili durum aktarılarak, dijital çağ olarak adlandıracağımız tekno-
lojinin başat rol oynadığı dönemde fikri hakların ne tür sorunlar ve yaklaşımlarla 
ele alındığına değinilecektir. Özellikle Türkiye’de telif hakları konusunda referans 
mevzuat olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında diji-
tal oyunların kavramsal duruşu ve dijital oyun unsurları detaylı bir şekilde ele alı-
nıp, konunun odağında yer alan hak sahipliği kavramının dijital oyunlara tanınan 
fikri haklar karşısında ne durumda olduğu üzerinde durulacaktır. Hak sahipliğine 
yönelik araştırma, endüstriyel aktörler olarak karşımıza çıkan dijital oyun gelişti-
ricileri ve dijital oyun kullanıcıları tarafından oluşturulan içerik alt başlığı ile ak-
tarılarak, özellikle içerik kullanıcılarının hakları konusu üzerinde durulacaktır. Bu 
taramadan sonra dijital oyunlarda hukuki korumanın nevi ve sınırları ele alınarak, 
dijital oyun başlığı altında telif haklarının mevcut mevzuat karşısında nasıl bir 
olgu olduğu ortaya konulacaktır. Elde edilen değerlendirme sonuçları ışığında, 
dijital oyunların, oyun geliştiricileri ve oyun kullanıcıları tarafında telif haklarının 
korunması noktasında öneriler sunulacaktır.
Çalışmada mevcut mevzuat ve düzenlemeler veri olarak ele alınmış, dünyadaki 
uygulama ve mevzuat örnekleri, çalışmanın odağının dağılmaması için konumuz 
bağlamında sınırlı kapsamda tutularak aktarılmıştır.

Dr.	Şahin	Bayzan
Dr.	Abdulhamit	Güneş
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16.1.	Giriş

Bu çalışmada dijital oyunların telif hakları kapsamında durumu ele alınacak, dünya-
da dijital oyunların korunması için getirilen düzenlemeler incelenerek aralarındaki 
benzerlik ve farklılıklar açıklanmaya çalışılacaktır. Nihai olarak da bu çerçevede 
dijital oyunların telif hakları bağlamında korunmasına ilişkin hukuksal sorunlar ve 
çözüm yolları üzerinde durulacak, hem oyun geliştiricilerinin hem de kullanıcıların 
daha güvenli bir telif hakkı korumasına sahip olabilmesi için öneriler sunulacaktır.

Dijital oyunlar, “bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgi-
sayar ya da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla 
kişinin fiziksel ya da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve 
boş zaman aktivitesi yazılımı” olarak tanımlansa da (BTK, 2020), teknolojik gelişimi 
sürecinde bu tanıma bilgisayar oyunları ya da video oyunları denildiği de görülmek-
tedir. FSEK bağlamında eser olarak adlandırılsa da, oyunun temelinde yatan fikir ya 
da düşüncenin eser olarak ele alınmadığını ifade etmek gerekir. Buradaki çıkış nok-
tası, aynı fikrin birçok yol ile sunuş ya da üretim çıktısı olarak ele alınabileceğidir.

Türk hukukunda yer alan telif mevzuatında, bir dijital oyuna ait bütün unsurlar ele 
alındığında, telif konusunu spesifik bir başlık altında ele almak mümkün görünme-
mektedir. Aşağıda da belirtileceği üzere bir oyunun oluşturulma ve geliştirilme sü-
recinde yer alan faktörlerin dışında, çıktı olarak ele alınan eser, yazılım, animasyon, 
müzik, karakter, grafik hatta ticari potansiyeli bakımından ayrı ayrı ele alınmak du-
rumundadır.

16.	2.	Dijital	Çağda	Telif	ve	Fikri	Mülkiyet	Hakları	

Telif, fikir emeği ile ortaya konulan bir eserin maddi ve manevi yararlarının yasal bir 
çerçevede korunması anlamına gelmektedir. Fikir emeğini koruyan telif hakkı, ilk 
defa 1700’lü yılların başında, basılı eserlerin kopyalanmasını belirli bir süre koruyan 
bir hükümle İngiltere’de “Kraliçe Anna Kanunu” ile ele alınmıştır (Semiz, 2004). 
Telif hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 27 inci maddesinde de yer almak-
tadır. Bir buluş söz konusu olduğunda patent alınması, ticari bir markanın korunma-
sında tescil edilmesi gibi şartlar öne sürülürken (Sınai Mülkiyet Kanunu, 2016), telif, 
eserin ortaya konulması ile kendiliğinden kazanılan bir hak olarak ortaya çıkmakta-
dır (FSEK, 1951). 

Türkiye’de fikri mülkiyetin telif hakları 1951 yılında kabul edilen Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. Fakat kanunda bahsedilen haklardan yarar-
lanmak için eserin kanunda sayılan kategorilerden birine dahil olması gerekmektedir. 
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Kanunun ikinci maddesinde sayılan bu kategoriler  İlim ve Edebiyat Eserleri, Musiki 
Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Sinema Eserleri ve derleme eserlerdir (FSEK, 1951).

Eser sahibinin FESK kapsamında telif hakları mali ve manevi olarak korunmaktadır. 
Bu hakların içeriği aşağıdaki gibi sayılabilir (Turan 2016).

	• Umuma arz
	• Adın belirtilmesi
	• Eserde değişiklik yapılmasını men etmek
	• İşleme hakkı
	• Çoğaltma hakkı
	• Yayma hakkı
	• Temsil hakkı
	• İşaret ses ve/veya görüntü nakliyen araçlarla umuma iletim hakkı
	• Güzel sanat eserlerinin satışından pay verilmesi

Uygulamada dijital ortamda karşılaşılan telif hakları konusunda ilgili kanunun tam 
olarak karşılayamadığı karmaşık durumlar yaşandığı görülmektedir. Dijital eserler 
bilgi, düşünce, sanat eseri veya ürün olabildiği gibi, tek başına bir dijital oyunun 
yukarıda bahsedilen tüm kategorilere giren unsurlardan oluşması da mümkündür. 
Üstelik eserin yaratıldığı platform veya coğrafya da bu konu hakkında kesin hüküm 
verilmesini engelleyen faktörler olarak görülebilmektedir. 

Dijital çağda yaşanan gelişmeler, birçok disiplini olduğu gibi telif hukukunu da kar-
maşık problemlerle donatmaktadır. Bu denli teknolojik gelişmeler yaşanmadan önce 
telif hakkı konusu da daha basit anlaşılır ve çözülebilir durumdaydı. Örneğin dijital 
oyunların dünya pazarında büyümeye başladığı 90’lı yılların başında telif hakları 
ihlali konusunun öznesi CD kopyacılığıdır (Işkın, 2018). Fakat CD’ler gelişen tek-
noloji ile neredeyse tamamen ortadan kalkmışlardır. CD’lerin yerini fiziki olarak 
nerede olduğu belli olmayan hatta sanal sunucular almıştır. 

Kompleks bir yapıya sahip dijital oyunlara ilişkin hakları, gelişen teknoloji karşısın-
da yeni bir biçime bürünen kapitalist yaklaşımla ele alarak “maddi olmayan emek” 
ya da “dijital emek” adıyla mülkiyet hakkının konusu yapmak mümkündür (Sezgin, 
2019). Dünyadaki yaklaşımlarda da farklı metotlar geliştirildiği görülmektedir. Ge-
tirilen kategorilerden birine dahil olma şartı arayan doktrinler olduğu gibi, görsel 
işitsel eserleri ayrı bir eser türü olarak kabul eden yaklaşımlar da bulunmaktadır 
(Uysal, 2019). Bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki uygula-
mada ilgili mevzuat oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına yetkilendirme, sınırlama 
ve denetleme hakkı tanımaktadır. Fakat çevrimiçi hizmet sağlayıcısı durumundaki 
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platformlar, bu hakkın korunmasında kendi inisiyatifleriyle yer almaktadırlar. Do-
layısıyla bu platformlarda paylaşılan eser ya da oyunların korunması, platformların 
öz kontrol sisteminin işlerliğine bağlıdır (Mrsich, 2021). Bu noktada kullanıcıların 
özgürlüğünün ve deneyim hakkının kollanarak çözüm aranmasının oyun geliştirici-
lerinin itibarlarının ve finansal avantajlarının bir koşulu olduğu da öne sürülmektedir 
(Herbert, 2021)1. Öte yandan, fiziksel kopyanın satın alınmasıyla mülkiyet hakkının 
alıcıya geçtiği yönünde kararlar da alınabilmektedir (Beacham, 2020).

16.3.	FSEK	Kapsamında	Eser	Olarak	Dijital	Oyunlar	ve	Dijital	
Oyun	Unsurları

FSEK 2 nci maddesinin ilk fıkrası bilgisayar programları ve hazırlık tasarımları-
nı ilim ve edebiyat eserleri arasında düzenlemiştir (Aksu, 2006). Bununla birlikte 
FSEK’de “Bilgisayar oyunu”, “Dijital oyun”, “Video oyunu” gibi kavramların ta-
nımı yer almamaktadır. Günümüzde oyunların birçoğunun farklı dijital platformlar 
ve araçlar vasıtasıyla oynanması nedeniyle daha çok “Dijital oyun” kavramı kul-
lanılmaya başlanmıştır. Dijital oyun kavramı, görsel ve işitsel cihazlar vasıtasıyla 
oynanan ve belirli bir hikâye üzerinde kurgulanan oyun şeklinde tanımlanmaktadır 
(Esposito, 2005). Bu tanımlamaya göre çevrimiçi veya çevrimdışı olarak oynanan 
dijital oyunların masada veya kartla oynanan diğer oyun çeşitlerinden farkı, bilgi-
sayar üzerinde çalışan bir program şeklinde kurgulanmış olmasındandır. Bunların 
bilgisayar programlarından en önemli farkı eğlendirici ve eğitici yönünün olmasıdır 
(Grzegorczyk, 2017). Bilgisayar programlarının eğlendirme gibi bir amacı yoktur ve 
bir problemi çözmeyi amaçlayan komutlar dizisinden oluşmuştur.

Tüm oyunlarda yer almıyor olsa da bir dijital oyun genellikle müziklerden, ses efekt-
lerinden, görsel tasarımlardan, karakterlerden, senaryolardan ve diyaloglardan olu-
şan teknik unsurları içerir (Kılıç, 2018). Bazı oyunlarda ses, müzik, senaryo gibi tek-
nik unsurlar ile bazı görsel unsurlar olmayabilir. Böyle olmuş olsa da tüm bilgisayar/
dijital oyunlar mutlak surette bir program yani oyun uygulaması ile görsel unsurlar 
ve etkileşim içerir (Jungar, 2016).

16.3.1.	Dijital	Oyunların	Unsurları	ve	Türleri

Yazılım dijital oyunlarda ana unsurdur. Oyun, oyun motoru adı verilen bir program 
üzerinde üretilse de, oyunu oynanabilir kılan ve yayılımını sağlayan yazılımdır 
(Wadhwa ve Joy, 2020). Yazılımlar, karmaşık ve zor dilini daha kolay şekilde ya-

1	 ABD’nde	1998	yılında	The	Digital	Millennium	Copyright	Act	(DMCA)-Dijital	Binyıl	Telif	Hakkı	Yasası-yürürlüğe	
girmiştir.
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zabilmek için, kendisi de bir yazılım olan veritabanı yönetim sistemleri kullanıla-
rak da üretilebilirler. Bu sistemler maliyeti artıran bir unsur olarak öne çıksa da, 
yazılımın daha kolay üretilmesine olanak vermektedir. Yaygın bir şekilde kulla-
nılan bazı Veritabanı Yönetim Sistemlerini şöyle sıralamak mümkündür (Eldem, 
2016:):

	• Access 
	• DB2 
	• Firebird 
	• Informix 
	• InterBase 
	• MySQL 
	• Oracle 
	• PostgreSQL 
	• SQLite 
	• SQL Server

Bir yazılımı geliştirirken, programlama temelleri ve algoritma geliştirme zorunlu 
olarak bilinmesi gereken ögelerden olmakla beraber, programlama dilinin yazım ku-
ralları anlamına gelen syntax ayrıca öğrenilmesi gereken bir unsurdur (Eldem, 2016). 

Bilgisayar oyunları, uzun süren ve yorucu bir zaman diliminde üretilen yazılımlar 
sonucunda ortaya çıkmakta, buna karşın yazılım sürecine dahil olanların kodlama 
bilgisi, problem çözme yeteneği ve algoritma geliştirme pratiklerine olumlu katkıları 
olduğu kabul edilmektedir (İnce, 2019). FSEK kapsamında dijital oyunlar, Kanunda 
sinema eserine yapılan tanıma eklenen “gibi” kelimesine istinaden sinema eseri ola-
rak yer almaktadır (Ülgen, 2020). 

Dijital oyunlarda telif koruması, yazılımın korunması ile başlamaktadır (Turan, 
2016). Bilgisayar programları ile dijital oyunların aynı tabanda, yazılım dili ile üre-
tilmesine karşın, aralarında üretilme amacına dayalı bir fark olduğu ileri sürülebilir 
(Karimov, 2021). Bir oyunun yazılım tabanı olmadan ele alınması mümkün olmadı-
ğı için, dijital oyunun yazılım kodlarının telif konusu olması gerektiği söylenebilir 
(Doğan ve Özocak, 2013).

Bilgisayar programlarının FSEK kapsamında hukuki korumaya tabi olması için her-
hangi bir kayıt işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu korumadan yararlanmak için 
programların aynı donanım içinde bütünleştirilmiş olması yeterlidir. Fakat sadece 
yazılımın koruma altında olduğuna ve oyuna ait diğer unsurların bu koruma kapsamı 
dışında olduğuna dair çeşitli tartışmalar mevcuttur (Uysal, 2019).
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16.3.2.	Dijital	Oyun	Unsurlarında	Edebi	Eserler

Teknolojik gelişmeler neticesinde elde edilen yazılım, donanım, ağ ve veri tabanı ile 
ortaya konan ürün, son zamanlarda bilim ve edebiyat eseri olarak da kabul görmek-
tedir (Turan, 2016). Bir görüşe göre, oyun içerisinde yaratılmış her metin edebi eser 
olarak ele alınmalıdır (Doğan ve Özocak, 2013). Bununla birlikte FSEK’in 2. mad-
desinin 3. fıkrasının son cümlesi uyarınca, “Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve 
ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel 
oluşturan düşünce ve ilkeler” eser olarak korunmamıştır. Kanunun bu maddesinden 
hareketle bilgisayar programı gibi bilgisayar oyunları için de eser koruması konusu 
çözülmesi gereken bir sorun olarak gözükmektedir.

Oyunun fikri hukuk açısından bir eser olarak korunmakta olduğu ifade edilmektedir 
(Denicola, 2016). Oyunun yazılım, görsel ve işitsel olarak sahip olduğu özellikler-
den dolayı üreticisinin kendine özgü izlerini taşımakta ve bu doğrultuda şekillen-
mektedir (Suluk ve diğerleri, 2020). Bununla birlikte oyunların içerisinde her biri 
ayrı ayrı özellikler taşıyan eserler de bulunmaktadır (Ramos ve diğerleri, 2013). 

Dijital oyunların FSEK kapsamında eser sayılamayacağı görüşü, FSEK uyarınca 
eser sayılabilme şartlarından “eser sahibinin hususiyetini taşıma, üçüncü kişilerce 
algılanabilecek şekilde cisimleşme ve kanundaki eser gruplarından birine dâhil 
olma” kriterlerini karşılamadığı tespitine dayanmaktadır (Uysal, 2019:). 

Oyun endüstrisi, başka oyunlardaki fikirlerden faydalanarak yeni ürünler geliştirme 
ve bunları piyasaya sürme üzerine kurulu bir sektördür. Bu nedenle diğer eserlerdeki 
gibi, daha güçlü eser koruması, mevcuttaki oyunlardan faydalanarak ortaya çıkacak 
yeni fikri üretimlere, dolayısıyla da üretimlerin yer aldığı oyun endüstrisine zarar 
verebilme durumu söz konusudur (Kuehl, 2016). Bilgisayar oyunlarının her unsu-
runu, bilgisayar oyun endüstrisine zarar verebileceğinden hareketle, eser koruması 
kapsamında değerlendirmenin doğru olmayabileceği ifade edilmektedir. Bilgisayar 
oyununun oyun mekaniği ve kurallarının koruma kapsamına girip girmediği tartı-
şılmıştır (Dean, 2016). Oyunun fikri hukukta korunması oyunun ifade şekline, yani, 
bilgisayar programı ve görsel-işitsel unsurlardan ibaret biçimlenmiş şekline tanın-
mıştır (Hemnes, 1982). 

Özgün bir senaryonun, metinlerin, müziklerin, görsel tasarımların, çizimlerin ve 
oyun karakterlerinin temel unsur olarak kabul gördüğü dijital oyunların telifiyle il-
gili yaklaşımlardan birine göre; bu unsurların bir kullanıcı arayüzü yoluyla kullanıcı 
ile birleşmesi hasebiyle eser kategorisi belirtmeksizin bilgisayar destekli tüm ürünler 
eser başlığında değerlendirilmelidir (Tekinalp, 2012). Bir diğer görüşe göre, FSEK’te 
doğrudan belirtilmemiş olsa da bilgisayar oyunlarının bir çeşit multimedya eser türü 
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olduğu ileri sürülmüştür (Doğan & Özocak, 2013). Bu iki görüşten ikincisini isabetli 
bulanlar olmakla beraber, tanımın bilgisayar dışındaki diğer platformları içerecek 
şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade edenler de olmuştur (Karimov, 2021)

Bilgisayar oyunları bir bütün olarak düşünülüyor olsa da aslında tek bir parçadan 
oluşmamaktadır. Bu nedenle, bir bütün olarak korunabileceği gibi parça parça da ko-
ruma sağlanabilir. Bu durumda kullanıcı arayüzleri, oyunun kurgulandığı senaryolar, 
oyundaki konuşma metinleri, varsa edebi eserler, kişiye özgü özellikler taşıyan ve 
estetik bir değer içeren tasarımlar, çizimler ve görseller, oyun içerisinde kullanılan 
sanat eserleri, oyunda kullanılan özgün müzikler gibi birçok parçanın korunması da 
mümkün olacaktır. Günümüzde üretici firmalar bir oyun programını baştan yazarken 
daha önce yazılan ve denenen oyun kodlarını satın almakta bir anlamda uyarlama 
yapmaktadırlar. Bu durumda uyarlanan bilgisayar oyun programlarının işlenme eseri 
olarak değerlendirme durumu söz konusu olabilmektedir (Karimov, 2021).

Birçoğu çok iyi kurgulanmış metinlerle hayat bulsa da, dijital oyunların edebi eser 
olarak kabul edilmesine ilişkin tartışmalar, uygulamada ortak bir yargıya varılması 
noktasından uzak görülmektedir. Bununla birlikte oyun endüstrisinin artan ekono-
mik gücü, dijital oyunların kendi kategorisinde ele alınması gereken eserler olarak 
kabul edilmesi yolunda önemli bir çarpan olarak denklemdeki dengeleri bozmakta-
dır. Bu tartışmada hatırlanması gereken bir detay, ilk çoklu oyun türlerinden olan ve 
MUD kısaltmasıyla bilinen oyunların, siyah ekrana yazılan metinlerle ve interaktif 
bir senaryo oluşturularak oynandığıdır.

16.3.3.	Dijital	Oyun	Unsurlarında	Güzel	Sanat	Eserleri

FSEK, 4 üncü maddesinde Güzel Sanat Eserini estetik değere sahip olma ön şartıyla; 
	• Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, 

güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle ma-
den, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kalig-
rafi, serigrafi, 

	• Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
	• Mimarlık eserleri,
	• El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile 

tekstil, moda tasarımları, 
	• Fotoğrafik eserler ve slaytlar, 
	• Grafik eserler,
	• Karikatür eserleri

olarak saymaktadır. 



DİJİTAL	OYUNLAR	-2:	Araçlar,	Metodolojiler,	Uygulamalar	ve	Öneriler

530

Burada sayılan her bir madde, bir dijital oyunun unsur olarak içinde barındırması 
muhtemel tiplemeleri işaret etmektedir. Dijital oyunların doğası, içeriğinde barındır-
dığı unsurlarla birçok dal ya da tanıma girebilmesini mümkün kılmaktadır. Üstelik 
dijital oyunlarda yer alan bu unsurların belirlenmesinde herhangi bir sınır çizmek 
mümkün olmadığı gibi, bazı oyunlar, kullanıcının da yeni unsurlar eklemesini müm-
kün kılan özellikler taşıyabilmektedir. Bu durumda, bir dijital oyun desenlerle, oyun 
içeriğinde yer alan ya da kullanıcı tarafından o an oluşturulan heykellerle, fotoğraf-
lar, karikatürler hatta moda tasarımları ile süslenebilmektedir. Bu durumda dijital 
oyun için güzel sanat eseri denilmese de, oyunun bir unsurunun güzel sanat eseri 
olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Dijital oyun, topyekün bir güzel sa-
nat eseri olarak sayılmasa da, oyunun içerisinde bu vasfa haiz birden fazla parçanın 
yer alması muhtemeldir (Karimov, 2021). 

Burada tanımın tamamen değil de bir unsur olarak karşılanmasının sebebi dijital 
oyunların kendine özgü yapılarıdır. Dijital oyun kurguları içerisinde yer alan mizan-
senler ve bunları oluşturan çekim, dil, öykü gibi ögeler sanatsal tanımını hatırlatsa 
da, dijital oyunun doğasında var olan etkileşimliliğin kendine özgü olduğu söyle-
nebilir (Sayılgan, 2019). Bu etkileşimlilik neticesinde oyun içerisinde oluşabilecek 
çizimler, fotoğraflar, grafikler hatta kişi ya da yer görüntüleri için güzel sanat eseri 
demek yanlış olmayacaktır. Fakat bu tanımda geçen yer ve kişi görüntülerinin gerçek 
olması durumunda bir de izin alınması konusu gündeme gelecektir (Doğan ve Özo-
cak, 2013). Görüldüğü gibi dijital oyunların hangi kategoride yer alması gerektiği 
konusu, sürekli başka alanların da kapısını açan karmaşık bir yol izlemektedir. 

Bu bağlamda, dijital oyunun en azından bazı unsurları ile güzel sanat eseri olarak 
tanımlanmasının önündeki engel de oyunun kendi iç dinamiği ile açıklanmaktadır. 
Çünkü bir oyunun sanat yapısı, üretimin rutinleşmesi ile tehlikeye girebilecektir 
(Sezgin, 2019). Bu tehlikenin bütün bir oyun için var olabileceği söylenebilir. Yine 
de bu durum, oyun içindeki unsurlara ait telif konularının tek tek saklı kalacağı so-
nucunu değiştirmeyecektir. Bu noktada sorun telif hakkı konusunun varlığı değil, bu 
hakka sahip olanın kim olduğunun tespiti olacaktır.

16.4.	Dijital	Oyunlar	ve	Dijital	Oyun	Unsurlarına	Tanınan	Fikri	
Haklarda	Hak	Sahipliği

Dijital oyun unsurları, FSEK kapsamında yer alan Güzel Sanat Eseri tanımında yer 
alan özelliklere haiz olabilmektedir. Bu durum, telif hukukuna konu olabilmesi için 
söz konusu unsurların hak sahibinin kim olduğunun ortaya çıkarılmasını gerektire-
cektir. Bu kapsamda konunun aktörleri olarak dijital oyun geliştiricilerini ve dijital 
oyun kullanıcılarını ele almak mümkündür. 



Dijital	Oyunlarda	Telif	ve	Fikri	Mülkiyet	Hakları

531

16.4.1.	Dijital	Oyun	Geliştiricileri

Dijital oyun üretim sürecinde yer alan aktörlerin durumu çok daha çetin bir mese-
le olarak görünmektedir (Sezgin, 2019). Zira birçok kalıp içerisinde hareket etmek 
durumunda ve birden çok hukuki alanda korumayı gerektiren bir pozisyonda bu-
lunmaktadırlar. Üstelik koruma konuları mevcut hukuki düzlemde hemen fark edi-
lemeyecek denli öznel olabilmektedir. Bir oyun içerisinde karakter resimlerinden 
diyaloglara kadar birçok telif konusuna rastlamak mümkünken, Tetris oyununda yer 
alan çubukların hareketleri dahi bu alanda ele alınabilmektedir (Braun, 2021). Bu-
nunla birlikte, bir oyunun var olabilmesi için gereken iki temel unsurun oyun motoru 
ve yazılım olduğu ve oyun motorunun tamamen geliştiriciye ait olduğu söylenebilir 
(Wadhwa ve Joy 2020). Böylece oyun geliştiricilerinin hak sahipliği iddiasında bir 
adım önde olduğunu söylemek mümkündür.

Bir dijital oyunun sahibi, basit bir ifade ile bir şirket olabilmektedir. Bu şirket bün-
yesinde görev yapan metin yazarları, yazılımcılar, grafikerler, reklam departmanı 
çalışanları topyekün bir şirketin temsil ettiği aktörler olarak haklarını arayabilecek-
lerdir. Bu durumda dijital oyunun bir ticari konu olarak öne çıktığını söylemek müm-
kündür. Telif hakkından bağımsız olarak, oyun geliştiricilerinin artan faaliyetlerinin 
yerel ekonomiye katkı olarak ele alınmakla beraber, ana hedeflerinin küresel pazar 
olduğunu (Yenituna, 2017), bu hedefin de yerel pazarda ithal ürünlerin baskın oldu-
ğu bir tabloya neden olacağını söylemek mümkündür. 

Böylece oyun geliştiricilerinin uluslararası bir mecrada, uluslararası hukuk kaideleri 
ile mücadele ettiği öne sürülebilir. Bulundukları coğrafyada uluslararası bir muhatap 
bulamamaları durumunda oyun geliştiricilerinin haklarının korunması da zorlaşacaktır. 
Bu sektörün güçlendirilmesi için birlikte hareket edilmesine imkan sağlayacak ortak 
hizmet merkezlerinin kurulması doğru bir adım olacaktır (Akçetin ve diğerleri., 2017). 
Bu doğrultuda, 2014 yılında kurulan Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED), 
bir yıl sonra adının başına Türkiye’yi getirerek Türkiye Dijital Oyun Geliştiricileri 
Derneği (TOGED)  adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir (Sepetçi, 2020).

Dijital oyun geliştiricisinin bir birey olması durumunda ya da hak konusu dijital 
oyun unsurunun bir kişi tarafından üretilmesinde ne olacağı ise açıklığa kavuşmuş 
değildir. Dijital oyun geliştiricilerinin tüzel bir hak sahibi olarak varlığı, bireysel hak 
sahipliğinin güçsüz bir pozisyonda kalması sonucunu doğurmaktadır. 

16.4.2.	 Dijital	Oyunlarda	Kullanıcılar	Tarafından	Oluşturulan	
İçeriğe	İlişkin	Kullanıcı	Hakları

Bir anlayışa göre oyunlar, dijitalleşmeden de önce insan hayatında öğrenme, gelişme 
ve dinlenme aracı olarak yer almaktadır. Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyada 
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kendine has bir yapıda modifiye olan oyun oynama şeklinin, yukarıda sayılan üç un-
sura olan etkisinin halen devam ettiği ileri sürülebilir. Bu anlayışın bir sonucu olarak 
toplumlar artık internet kullanma imkanını doğal bir hak olarak görmekte, dolayısıy-
la internet dünyasının en güçlü üyelerinden olan dijital oyunlara ulaşma fırsatını bir 
hak olarak kabul etmektedirler (Güneş, 2012). Bu anlayış, entelektüel tekele neden 
olabilecek telif haklarının karşısında dijital ürünleri iletişim, ifade ve haberleşme 
hürriyeti bağlamında ele almakta, dolayısıyla telif haklarını bu temel hakka yönelik 
bir kısıtlama olarak görmektedir (Medin, 2017).

Telif hakları konusu, dijital oyun dünyasında yer alan aktörlerin büyük çoğunluğu-
nun yetersiz bilgiye sahip olduğu bir alandır (Çelik, 2018). Dijital oyunlarda telif 
hakları ya da mülkiyet hakları konusunun konuşulması, kullanıcının katkısının değil,  
geliştiriciler tarafından ortaya konulan zihinsel, kültürel ve bilişsel üretimin sonucu-
dur (Sezgin, 2019). Dijital oyun kullanıcısı, oyun oynarken yeni yaratımlar içinde 
olsa da, bu edimleri oyunun kaynağında yer alan önceden belirlenmiş algoritmalara 
bağlı olduğundan, oyun oynayan kullanıcının eser sahipliğinden söz edilmesi müm-
kün olmayacaktır (Karimov, 2021). Oyuncular, esasında, oyunun gerçekleşebildiği 
noktada durmalarına karşın, oyun endüstrisinde tüketim nesnesi olarak da yer al-
maktadırlar (Buluş ve Buluş, 2020).

Bu noktada yeni bir tanımlama ile dijital tüketici sınıftan bahsetmek mümkündür (Bü-
yükbakkal, 2020). Bu sınıfın, dijital oyunlarda telif hakları konusunda verdiği zararın 
nedeninin bilinç düzeylerindeki yetersizlik olduğu söylenebilir (Karahan, 2018).

Dijital oyunun oluşumunda kullanılan yazılım kodundan tamamen farklı bir kodla-
ma ile aynı ürünün oluşturulması ya da kurgu, müzik, ara yüz gibi kopyalanmaya 
müsait unsurların hukuki durumu konusu halen açıklığa kavuşmuş değildir (Uysal, 
2019). Halen açıklığa kavuşmamış başka konu başlıkları da sıralamak mümkündür. 
Bu başlıklar aşağıda kısaca ele alınarak, dijital oyunların korunması noktasında dün-
yada yapılan düzenlemeler ve yapılan uygulamalar ülke bazında ele alınacaktır. 

16.5.	Dijital	Oyunlarda	Hukuki	Koruma	ve	Ülke	Uygulamaları	

Dijital oyunlara ilişkin mevzuat, hak sahipliğini koruyan tanımda esere ait kategori 
kısıtlı tutulduğu için yeterli olmamaktadır (Karimov, 2021). Dijital oyun kavramı, 
bilgisayar oyunu kavramı karşısında daha genel bir ifadeye tekabül etmekle birlikte, 
hukuk alanında hangi kavramın doğru tanımı karşıladığı yönünde yorum farklılıkları 
bulunmaktadır (Uysal, 2019). FSEK üzerinde yapılabilecek bir düzenleme, “dijital 
oyunlar ve multimedya yaratımlar” kategorisi ile ele alınarak sorunun çözüme ka-
vuşturulması mümkündür (Doğan ve Özocak, 2013). 
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İnternete ait tüm parametrelerde olduğu gibi, dijital oyunlarda telif haklarının korun-
ması da esasında bilinçlendirme çalışmalarının ana konusudur (Çelik, 2018).

Dijital oyun geliştirme sürecinin bir merkezde çok yönlü işlemesi, telif konusunda 
her paydaşa yönelik avantajlar sağlayabilecektir. Bu uygulamanın hayata geçirildiği 
e-yayıncılık örneklerini dünyada görmek mümkündür (Işkın, 2018). 

16.5.1.	Dijital	Oyunların	Getirdiği	Hukuki	Sorunlar

İlk bilgisayar oyununun ortaya çıktığı 1940’lı yıllardan günümüze kadar geçen süre 
içerisinde ve özellikle 1990’lı yıllarda hayatımıza giren internetle birlikte bilgisayar 
oyunları çok hızlı ve önemli ilerlemeler göstermiştir. Öyle ki dijital oyunlar, milyar do-
larlık cirosu ile çok büyük ekonomik değeri olan kendine has bir sektör oluşturmuştur.

Dijital oyunlar içerisinde barındırdığı resimler, metinler, videolar, animasyonlar, 
müzikler, yazılım kodları, çizimler ile birden fazla nesnenin ayrı ayrı telif hakkı 
oluşturması söz konusu olan bir durumun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çün-
kü günümüzde geliştirilen oyunların tamamına yakını bu içerikleri bünyesinde ba-
rındırmaktadır. Her birinin üreticisinin farklı kişiler olduğu kabul edildiğinde bir 
dijital oyunda birden çok kişinin telif hakkı iddiasında bulunabileceği gerçeği bu-
lunmaktadır. 

Önceleri CD’ler halinde çoğaltılan ve bilgisayarlara kurularak oynanan oyunların 
birçoğu bugün çevrimiçi platformlar üzerinden oynanmaktadır. CD’ler halinde ço-
ğaltılarak kullanıldığı zaman diliminde birçok oyunun hukuki olmayan yöntemlerle 
çoğaltılmış kopyalarının oyun sektörünün gelişmesini engellediğini belirtmek gere-
kir. Çevrimiçi platformların olmadığı bu dönemde oyun üreticilerinin, oyun yapım-
cılarının gelirlerinin büyük bir bölümü oyun CD’lerinin satılmasından sağlanıyordu. 
Dolayısıyla bunların hukuksuz bir şekilde kopyalanıp çoğaltılması oyun sektörünü 
olumsuz etkilemiştir. Nitekim gerek Türkiye’de gerekse dünyada birtakım yasal ted-
birler alınmış olsa da yasadışı oyun ticaretinin önüne geçilememiştir (Ahi, 2012).

Bugün çoğunlukla çevrimiçi platformlar üzerinden oynanmakta olan oyunlarla bir-
likte çevrimdışı olarak bilgisayarlar üzerinden oynanan oyunların bünyesinde ba-
rındırdıkları telif haklarına tabi birçok unsur bulunmaktadır. Dolayısıyla hukuki dü-
zenlemeler kapsamında bu durum gündeme geldiğinde oyunun içerisinde yer alan 
tüm bu unsurların ayrı ayrı hukuksal korumalara konu olması gerektiği önemli bir 
tartışma konusu olmaktadır (Koç ve Tevetoğlu, 2012)

Dijital oyunlarda en önemli bileşenlerden biri de oyuncudur. Oyuncular zamanla-
rının önemli bir kısmını dijital oyunu oynayarak geçirmektedir. Oyun bünyesinde 
oluşturulan nesneleri satın alarak oyunun geliştirilmesine önemli katkılar sunmakta-
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dır. Emek ve para ödenerek satın alınan bu nesnelerin art niyetli kişilerce çalınması, 
dijital oyunların geliştirilmesine en önemli katkıyı sunan oyuncuları olumsuz etki-
lemektedir. Ayrıca oyun geliştiricileri ve yapımcıları da zaman zaman oyuncunun 
oyundan elde ettiği kazanım ve haklarını ihlal ederek haksız kazanç elde edebilmek-
tedirler. Dolayısıyla oyun içerisinde yer alan nesnelerin üreticileri açısından telif 
hakkından bahsedilirken, oyuncuların hakları da satın aldıkları nesneler açısından 
koruma kapsamında değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Daha ileri bir senaryoda, gelişen e-spor faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 
uluslararası turnuvaların hak ihlali gerekçesiyle ve mahkeme kararıyla durdurulduğu 
durumlarda, bu iptalden olumsuz etkilenen oyuncuların hukuki olarak ele alınması 
da ayrı bir tartışma konusudur (Herbert, 2021).

16.5.2.	Oyun	Sektöründe	Sıklıkla	Karşılaşılan	Hukuki	Sorunlar

Dijital oyunlar, çoklu bir platform olmaları nedeniyle müzik, yazılım, grafik, tasarım 
ve diğer birçok öğeyi içerisinde barındırmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
dijital oyunlarla ilgili çok yönlü bir koruma ve hak sahipliği durumu ortaya çıkmak-
ta ve bu durum oyun sektörünü doğrudan etkilemektedir. Genel olarak karşılaşılan 
hukuki sorunlar çoklu platformun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu hukuki 
sorunların başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

	• Kopya üretim ya da içerikten etkilenen telif hakları: Dijital oyunlar temelde 
yazılımlarla oluşturulmaktadır. Yazılımlar, kodlarda yapılacak basit bir deği-
şiklikle, tümüyle farklı bir çıktıya sebep olabilmektedirler. Bu durumda orta-
ya çıkan ürünün kopya olup olmadığı tartışmalı bir konudur.

	• Oyun kaynak kodlarının ticari sır oluşu: Bu durum, açık kaynaklı oyunla-
rın dışında kalanlar için söz konusudur. Kaynak kodu, eserin görsel olarak 
ortaya çıkmasını sağlayan internet dilidir. Kaynak kodun açıklanması ya da 
yayımlanması, ortaya çıkan programın ücretsiz olarak üçüncü kişilerin eline 
geçmesi anlamına gelecektir. Bazı yazılım şirketleri programlarının yayılması 
için bunu isteyerek yapabilirler.

	• Entegre reklam ile artan haksız rekabet: Dijital oyunlar, sponsor anlayışına 
yeni çeşitlilikler katabilecek imkanlar taşımaktadır. Birçok kez bilinçli olarak, 
bazen de üzerinde durulmayarak oyun içeriğine reklam ürünü yerleştirmek 
mümkündür. 

	• Oyun sahibinin oyun üzerindeki maddi manevi haklarının ihlali: Dijital oyun-
ların bir özelliği de etkileşimlilik içerisinde dönüştürülebilir kurgulara sahip 
olmasıdır. Bir dijital oyunun dönüştürülmesi, oyun sahibi tarafından korun-
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ması istenen metin, görsel ya da yapının değiştirilmesi ile sonuçlanabilir. Bu 
durum ihlal gibi yorumlanabileceği gibi, kullanıcıya verilen özgürlük alanın-
da gerçekleşen bir inisiyatif de olabilecektir.

	• Oyun oynarken suça konu olan oyuncular: 2000’li yılların başından beri özel-
likle anlık mesajlaşma imkanı veren dijital oyunların art niyetli kişiler tarafın-
dan suiistimal edildiği bilinmektedir. Kötü niyetle kullanıcıları tuzağa düşür-
mek isteyenler olabileceği gibi, bazı suç örgütleri, üyeleri ile çoklu oyunlarda 
toplanıp sanal toplantılar yapabilmektedirler.

	• Oyun üyelikleri sırasındaki bilgi güvenliği ihmalleri ve buna bağlı mağdu-
riyetler: Dijital oyun kullanıcılarının dijital platformda karşı karşıya olduğu 
en büyük risklerden biri, bir sorun yaşandığında sorunu çözecek bir muhatap 
bulunamaması olabilir. Dijital oyun platformlarının güvenilir bir yer olup ol-
madığını anlamak kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Bu durumda kişisel 
bilgilerini kendi isteği ile oyunu yöneten kişi ya da şirkete teslim eden kişinin 
mağduriyeti ayrı bir hukuki sorun teşkil edebilmektedir.

Dijital oyunlardaki telif hakları ekseninde korumaya yönelik yaklaşımların, oyunun 
tüketicisi olan oyuncuyu bunun dışında bırakması önemli bir eksiklik olacaktır. Di-
jital oyun tarafında, dijital oyunların telif haklarının bir bütün olarak korunması ya-
nında tüketicisi olan oyuncunun haklarının da bir düzenlemeye konu olması bütünü 
tamamlayacaktır.

16.5.3.	 Dijital	Oyunların	Fikri	ve	Sınai	Haklar	Açısından	
Korunması

FSEK, ele aldığı eser kavramını basit kategorilere ayırmıştır.  Bunlar ilim ve edebi-
yat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleridir. Dijital oyun-
lar, FSEK kapsamında ele alınırken, bu kategorilerden birine dahil olmak durumun-
dadır. Bir oyunun bu kategorilerin tamamını karşılayan unsurlar barındırabileceğini 
de göz önüne almak gerekir. Böylece dijital oyun sahipleri FSEK kapsamında yer 
alan haklardan faydalanabileceklerdir. 

Fakat ticari bir markanın ya da bir buluşun korunması için yapılması gereken başka 
işlemler bulunmaktadır. FSEK kapsamında hakları korunan bir dijital oyun eserinin 
aynı zamanda patent almak ya da tescil edilerek markasını korumak hakkı devam 
edecektir. Bu şekilde fikri hakların sınai haklar olarak korunması da sağlanmış ola-
caktır. Aslında telif hakları, sınai hakları da içeren bir üst kavram olarak ele alınmak-
tadır. Sınai haklar kavramı ile aşağıdaki ticari haklar anlatılmaktadır (Medin, 2017):

	• Patentler
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	• Markalar
	• Ticari sırlar
	• Endüstriyel tasarım ve modeller
	• Entegre devre topografyaları

Burada dikkat çeken detay, dijital oyunların birden çok hukuk alanını ilgilendiren 
unsurlar barındırmasıdır. Sınai haklar bu alanlardan sadece birini temsil ederken, 
hiçbir ticari gayesi ya da beklentisi olmayan, hatta anonim olmak üzere tasarlanmış/
üretilmiş oyun platformlarına rastlamak da mümkündür. Bunun yanında, bilişim hu-
kuku, vergi hukuku hatta ticaret hukuku dahi dijital oyunları ilgilendiren alan disip-
linleri olabilmektedir.

16.5.4.	 Dijital	Oyunların	Korunmasına	Yönelik	 
Türk	Hukukundaki	Düzenlemeler

Bilgisayar oyunlarının telif haklarına yönelik olarak, oyun üreticilerinin hakları 
5846 sayılı FSEK ile korunmaktadır. Kanun kapsamında oyun bir eser, oyunu ge-
liştiren üretici firma da eser sahibi olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda oyun 
firması yani eserin sahibi, oyun üzerinde oyunu çoğaltma ve yayma hakkını elinde 
bulundurmaktadır. Eser sahibi dışındaki diğer tüm üçüncü kişilerin FSEK’in ilgi-
li hükümlerine göre bu oyunu çoğaltma ve yayma hakkı bulunmamaktadır. Eğer 
eser sahibinin manevi haklarına bir tecavüz söz konusu olursa ve şartlar oluşursa 
FSEK’in 67 inci maddesine göre tecavüzün ref’i davası açılabilmektedir. Bununla 
birlikte oyunu üreten yani eser sahibi firma, şartların oluşması halinde manevi 
haklarına tecavüz söz konusu ise FSEK’in 71 inci maddesine göre fail veya fail-
ler hakkında dava açabilmektedir. Bu tür suçların soruşturulması FSEK’in 75 inci 
maddesine göre şikâyete tabidir. FSEK’in 71 inci maddesine göre suçu işleyen 
kişi veya kişiler hakkında hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir (Resmi 
Gazete, 2021).

Oyuncuların internet ortamında oynadıkları dijital oyunu geliştiren firma tarafından 
mağdur edilmesi durumuna yönelik olarak firmanın oyuncunun haklarını bertaraf 
etmesi ve oyuncuları aldatması durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 
kapsamında yaptırıma maruz kalabileceği değerlendirilmektedir. Oyun firmasının 
TCK’nın 157 nci maddesi hükümlerine göre dolandırıcılık suçu ile karşı karşıya 
kalabileceği gibi; suç TCK’nın 158 inci maddesinin ilgili hükümlerine göre bilişim 
sistemleri aracılığıyla işlendiği için nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilecektir. 
Bu suç, soruşturma ve kovuşturmaya tabi değildir. Suçu işleyenlere hapis cezası ve 
adli para cezası verilmektedir.
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Kullanıcıların çevrimiçi ortamda oynadıkları oyunlarda oluşturdukları sayısal var-
lıkların bir başkası tarafından çalınması, değiştirilmesi durumu söz konusu olduğun-
da yine TCK’nın 158 inci maddesinin ilgili hükümlerine göre nitelikli dolandırıcılık 
suçu söz konusu olabileceği gibi, suçu işleyenlerin de TCK’nın 142 inci maddesine 
göre nitelikli hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır. Böyle bir durumda suçu işleyene veya 
işleyenlere hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir.

Günümüzde suça konu olan bu tür durumlarda, telif haklarının ihlal edilmesi duru-
munda görevli ve yetkili ceza mahkemelerinde açılan birçok ceza davasında 5237 
sayılı TCK’nın 51 inci maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 231 inci maddesi hükümleri 
uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir. Telif hak-
larının ihlali durumlarında verilen cezaların ertelenmesi, cezai yaptırımların caydı-
rıcılığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle dijital oyunlardaki telif haklarının ko-
runması konusu, dijital oyun üreticisi, oyun içerisindeki çoklu bileşenleri ve oyuncu 
gibi faktörleri dikkate alan ve koruyan yasal bir düzenlemeyi gerektirmektedir.

16.5.5.	Dijital	Oyunlarının	Korunmasına	Yönelik	Uluslararası	
Yaklaşımlar

Uluslararası yaklaşımlara bakıldığında dijital oyunlarda telif haklarının korunması ko-
nusunda Türkiye benzeri düzenlemeler söz konusu olsa da bazı ülkelerde daha detay 
içeren düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Bu kapsamda ülkelerin telif hakları-
na ve varsa dijital oyunların korunmasına yönelik düzenlemeler irdelenecektir.

Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 1886 tarihli Bern Sözleşmesi, 
video oyunlarının telif hakkı koruması kapsamını sağlayan uluslararası antlaşmadır. 
Vido oyunlarıyla ilgili bu koruma, Sözleşme’nin 2 inci maddesinde yer alan “Edebi 
ve Sanat Eseri” için yapılan geniş tanımından alınmıştır (Act, 1979).

Ülke düzenlemelere geçmeden önce, fikri mülkiyet üzerine dünyada en geniş ka-
tılımlı kuruluş olan WIPO’dan söz etmek gerekecektir. Birleşmiş Milletler (BM) 
bünyesinde kurulan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual  
Property Organization), fikri mülkiyet haklarını korumaya ve düzenlemeye yönelik 
çalışmalarda bulunmaktadır. WIPO üye ülke sayısı 193’tür. Bu ülkeler, fikri mül-
kiyete ilişkin kararlar alırken WIPO’nun kabul ettiği ilkeler çerçevesinde hareket 
etmekte ve dünyada bu kavramı uluslararası bir konuma getirmeyi amaçlamaktadır-
lar. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), bazı ülkelerde video oyunlarının ağırlıklı 
olarak bilgisayar programı kabul edildiğini, fakat video oyunlarının karmaşıklığı ne-
deniyle onlara ayrı bir dağıtım sınıflandırması verilmesi gerektiğini ve çok az sayıda 
ülkede video oyunlarının görsel-işitsel eserler olarak kabul edildiğini belirtmektedir  
(Ramos & Haza, 2014).
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16.5.5.1.	Kanada

1985 tarihli Kanada’da Telif Hakkı Yasası kapsamında video oyunları için herhangi 
bir hüküm bulunmamaktadır. Yasa, her orijinal edebi, dramatik, müzikal ve sanat-
sal çalışma için koruma sağlamaktadır. Yasa ifade şekli ne olursa olsun derlemeler, 
kitaplar, broşürler ve diğer yazılar, konferanslar, dramatik veya dramatik-müzikal 
eserler, müzik eserleri, çeviriler, illüstrasyonlar gibi edebi, bilimsel veya sanatsal 
alandaki her orijinal ürün ile birlikte coğrafya, topografya, mimari veya bilimle ilgili 
eskizler ve plastik eserlerin korumasını içermektedir. Eserlerin korumasından ha-
reketle video oyunlarının kolektif eserler olarak görülebileceği ileri sürülmektedir. 
Bunun gerekçesi, Kanada yasalarında farklı yazarlar tarafından farklı bölümlerde 
oluşturulmuş eserlerinin veya eserlerinin bölümlerinin dâhil edildiği herhangi bir 
eserin kolektif çalışma olarak kabul edilmesidir. Oyunların da kolektif bir çalışma-
nın ürünü olduğundan hareketle telif durumunun söz konusu olabileceği görüşü hâ-
kimdir (Ramos ve diğerleri, 2013).  

Bir video oyununun özünde bir yazılıma dayanan yani belirli bir sonucu elde etmek 
için bir bilgisayarda depolanan ve kullanılan bir dizi talimatlar içerdiğinden büyük 
ölçüde bilgisayar yazılımı olarak korunabileceğine vurgu yapılmaktadır. Kanada te-
lif hakları yasasına göre video oyunlarının yasada belirtilen edebi, dramatik, müzikal 
ve sanatsal eserler veya bunların bölümlerinin seçilmesinden veya düzenlenmesin-
den kaynaklanan eserleri ifade etmesi amaçlanan derleme sınıfında değerlendirilerek 
telif kapsamında korunabileceği değerlendirilmektedir (ESAC, 2018).

16.5.5.2.	Brezilya

1998 tarihli telif hakkı yasasının video oyunları dahil olmak üzere yaratıcı eserler 
için koruma sağladığı ifade edilmektedir. Yasanın görüntüler, edebi eserler, sesler, 
grafikler, görsel-işitsel eserler, bilgisayar programları ve genellikle video oyunların-
da yer alan diğer eserler dahil olmak üzere ifade tarzına bakılmaksızın fikri olarak 
üretilen her türlü eseri koruduğu kabul edilmektedir(Ramos ve diğerleri, 2013). 

Video oyunları, kullanılan geliştirme süreçleri ve algoritmaların benzersiz, yenilikçi 
ve yaratıcı olması ve yazılım mevzuatı kapsamında korunmalarının esas olması ne-
deniyle Yazılım Kanunu kapsamında da özel koruma alabileceği ifade edilmektedir. 
Bu görüşü, yasanın yazılım tanımına dayanarak ileri sürmektedirler. Mahkemelerin 
video oyunlarını yazılım veya bilgisayar programları olarak nitelendiren kararlarının 
olması böyle bir korumanın varlığını güçlendirmektedir. Brezilyada video oyunları 
her ne kadar telif hakkı yasası kapsamında korunuyor olsa da Brezilya Patent Yasası 
kapsamında da koruma alabileceği belirtilmektedir (Ramos ve diğerleri, 2013).
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16.5.5.3.	Rusya

Rusya’da Telif hakları, 2006 tarihli Rusya Federasyonu Medeni Kanununun fikri mül-
kiyet ile ilgili dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Bununla birlikte Rus hukuku telif 
hakkına konu olacak nesneleri edebi eserler, görsel-işitsel eserler, bilgisayar program-
ları dâhil olmak üzere bilim, edebiyat ve sanat eseri olarak tanımlıyor olsa da video 
oyunları için belirli bir fikri mülkiyet türü tanımı söz konusu değildir. Bu nedenle de 
oyunlar, bilgisayar programları ve görsel işitsel eserler noktasından irdelenmektedir. 
Telif hakkı, doğası gereği, oyunu geliştiren kuruluşun yaratıcı çalışmasının bağımsız 
bir sonucu olarak kabul edilebiliyorsa, bir eserin bir kısmına, adına ve eserdeki bir 
karaktere kadar uzanan bir telif hakkından bahsedilebileceği yorumları yapılmaktadır. 
Rus telif hakkı yasası tarafından sağlanan video oyunları için özel bir rejim yoktur. 
Genel olarak video oyunlarının Rus yasalarına göre telif hakkı olan bir yazılım olarak 
kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır (Ramos ve diğerleri, 2013).

Bununla birlikte bir video oyunu, yazılım, ses öğeleri ve görüntüler gibi farklı tür-
lerde telif hakkıyla korunan öğeleri içerdiği için “karmaşık” bir telif hakkı nesnesi 
olarak değerlendirilmektedir. Karmaşık eserler, sinematografik eserler, diğer gör-
sel-işitsel eserler, teatral izleyici sunumları ve multimedya ürünleri gibi telif hakkıy-
la korunan çeşitli koruma unsurlarını barındıran nesneler olarak tanımlanmaktadır. 
Video oyunlarının kendine özgü doğası ve bilgisayar yazılımına olan bağımlılıkları 
nedeniyle çoğunlukla bilgisayar programı olarak algılanmakta ve mevcuttaki bil-
gisayar programlarına uygulanan hükümler video oyunlarına da uygulanmaktadır 
(Georgieva, 2017)

16.5.5.4.	Çin

2010 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasası video oyunlarına özel bir atıfta 
bulunmasa da, yazılım programları için telif hakkı yasası kapsamında koruma mev-
cuttur. Telif Hakkı Yasası’nın 3. maddesi, yazılı eserler, bilgisayar yazılımları, sayfa 
fotoğraf eserleri, müzik eserleri ve çizimler dahil olmak üzere çeşitli eserler için telif 
hakkı koruması sağlamaktadır. Bu nedenle video oyunlarına özel bir atıf olmasa da, 
tüm bu unsurları birleştiren eserler kategorisinde değerlendirilmektedir (Ramos ve 
diğerleri, 2013).

2002 tarihinde bu yasa kapsamında çıkartılan Bilgisayar Yazılımlarının Korunma-
sına İlişkin Yönetmelik ile bilgisayar yazılımı ifadesi, her tür bilgisayar programını 
ve ilgili belgeleri içerecek şekilde geniş bir şekilde tanımlanmıştır. Bu tanım için-
de, “bilgisayar programları”, cihazlar tarafından çalıştırılabilen bir dizi kod tabanlı 
talimat anlamına geldiği ifade edilmiştir. Bu nedenle de video oyunlarının sadece 
bu yönetmelik kapsamında değil aynı zamanda diğer tüm yazılım programlarında 
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olduğu gibi, Çin Halk Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasası kapsamında korunan eserler 
kategorisinde sınıflandırıldığı vurgulanmaktadır. 2018 yılında görülen ve bir oyunun 
tamamının telif hakkıyla korunamayacağının iddia edildiği davada mahkeme, video 
oyununun sinematografik eserler kategorisine girdiğini ve oyunun telif hakkıyla ko-
runabileceği kararını vermiştir (Li, 2019).

Çin hukukunda video oyunlarına en yakın referans çevrimiçi oynan oyunlardır. 
Çin Kültür Bakanlığı 2010 yılında çıkardığı çevrimiçi oyunların yönetimine ilişkin 
düzenlemede çevrimiçi oyunları, internet ve mobil iletişim ağları gibi bilgi ağla-
rı aracılığıyla sağlanan yazılım programları ve bilgi verilerinden oluşan oyun ürün 
ve hizmetlerini ifade eder şeklinde tanımlamaktadır. Bu nedenle çevrimiçi oyun-
lar “bilgisayar yazılımı” veya “yazılım” olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla Çin 
hukukunda video oyunları için koruma yazılım tanımı ekseninde değerlendirildiği 
görülmektedir. Ayrıca Çin’de video oyunlarıyla ilgili telif hakkı davalarından birinde 
mahkeme oyun içerisindeki ögelerin tek tek telif haklarını dikkate alırken, oyunun 
telif hakkıyla korunabilmesi için bir özgünlük eşiğinin olması gerektiğine hükmet-
miştir   (Li, 2019).

16.5.5.5.	Japonya

Japon Telif Hakkı Yasasında video oyunlarına özel bir tanımlama yapılmamakta ve 
atıfta bulunulmamaktadır. Bu anlamda, bu alandaki Japon hukuku, 1980’lerde başla-
yan yargı içtihatlarından türetilmiştir. Alt mahkemenin verdiği karar sonrası Japonya 
Yüksek Mahkemesi 2002 yılında, video oyunlarının sinematografik eserler olarak 
sınıflandırılması gerektiğini onaylayınca yasal düzenlemeler bu kararla uyumlu hale 
getirildi (Ramos ve diğerleri, 2013).

Alt Mahkemenin kararı, ihtilaf konusu video oyununun sinematografisine benzer 
görsel veya işitsel-işitsel etkiler üreten bir süreçle ifade edildiğini ve ayrıca bu ifa-
denin bir nesneye sabitlendiğini ve dolayısıyla Japon Telif Hakkı Yasası sinema-
tografik eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyordu. Ancak, bir oyunun 
görsel-işitsel efektleri sinematografinin özelliklerini tam olarak yansıtmadığından 
tüm video oyunları, Japon Telif Hakkı Yasası kapsamında sinematografik eserler 
olarak nitelendirilmemektedir. 1982 yılından 1984 yılına kadar video oyunlarının 
kopyalanmasıyla ilgili görülen davalarda video oyunlarının telif hakkıyla korunan 
sanatsal ifadeler içerebileceği yönünde karar verilmiştir. Bu davalar video oyunları-
na eskisinden daha güçlü telif hakkı korumasını sağlamıştır (Doi, 1981).

Bir video oyununun görsel-işitsel öğelerini yürütmek için kullanılan bilgisayar kodu, 
Japon Telif Hakkı Yasası kapsamında korunabilir. Ancak yasa bu tür bir korumanın 
bir bilgisayar programının programlama dilini, kurallarını ve algoritmalarını kapsa-
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madığını ve yaratıcı ve orijinal olması koşuluyla yalnızca kaynak kodun korumadan 
yararlanacağını belirtir (Welch & Anderson, 1991).

16.5.5.6.	Avrupa	Birliği	Ülkeleri

Avrupa Birliği bünyesinde, farklılıklar gösteren yaklaşımları ortak bir noktaya çeke-
bilmek için, üye ülkeleri hedefleyen ortak bir koruma direktifi hazırlanmıştır (Sevinç, 
2007). Avrupa Birliği’nde bir ilke olarak benimsenen Dijital Tek Pazar Stratejisi, di-
jital ortamları iyileştirmek ve daha güvenli hale getirmek amacı taşıyan bir hedeftir 
(Kılıç, 2017, Övündür, 2020).  Telif haklarını modern bir yapıya kavuşturmak da bu 
hedefin başlıklarından biridir. Bu konuda Avrupa Birliği tarafından yayımlanan son 
belge, 2019 tarihli Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi’dir. Bu direktifte dijital 
içerikler arasında dijital oyunlar da yer almıştır. Direktif, çevrimiçi platform sağlayı-
cılarına, çevrimiçi ortamda kullanıcı tarafından yaratılan içeriği telif hakkı nedeniyle 
kaldırma yetkisi vermektedir. Bununla birlikte, üye ülkelerin kendi düzenlemeleri 
de söz konusudur. Aşağıda bazı üye ülkelerdeki düzenlemelere kısaca değinilmiştir.

16.5.5.6.1. Fransa

Fransız Fikri Mülkiyet Yasası video oyunlarıyla ilgili ne sınıflandırma ne de oyunla-
ra yönelik bir özel düzenleme içermemektedir. Yasada yer alan “Bu Yasanın hüküm-
leri, türü, ifade biçimi, değeri veya amacı ne olursa olsun, fikir üreten yazarların 
tüm haklarını koruyacaktır.” ifadesinden hareketle kitaplar, müzik besteleri, grafik 
eserler ve yazılımlar da dâhil olmak üzere koruma kapsamındaki eserleri listeler 
(Ramos ve diğerleri, 2013).

Fransa içtihat hukukuna göre, video oyunları fikri bir eser olduğundan hareketle telif 
hakları rejimi kapsamında koruma alabileceği görüşü ağır basmaktadır. Video oyu-
nu, her ne kadar bir yazılım gibi düşünülse de içerisinde barındırdığı birçok farklı 
öğelerden hareketle bunun sadece yazılım boyutuna indirgenemeyecek kadar kar-
maşık bir iş olduğu ifade edilmektedir (Gomis, 2019). Video oyunundaki birden çok 
bileşenin hepsinin (yazılım, müzik, senaryo veya resim vb. gibi) ayrı ayrı koruma 
kapsamında değerlendirilebileceği kabul görmektedir.

Fransız Ulusal Meclisi tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından video 
oyunları üzerine yakın zamanda yapılan bir araştırma, video oyunu davalarının nadir 
olduğu ve böylesine parçalanmış bir yasal durumun Fransa’da video oyunları için 
özel bir tanım ve rejim oluşturulmasını gerektirmediği sonucuna varmıştır. Çalışma 
ayrıca, ilgili değişiklikler hak sahipleri ve paydaşlarla tartışıldıktan sonra, bu modern 
eserlerin özgünlüğünü dikkate almak için telif hakkı kurallarının değiştirilmesi ge-
rektiğini de önermiştir (Lasfargues ve diğerleri, 2014).
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Video oyunlarının özel doğası, oluşturulmalarında yer alan kişilerin sayısı, her bir 
yazarın kısmi katkısı ve bu sektördeki iş uygulamaları göz önüne alındığında, telif 
haklarına dayalı bir ödeme planının geri çekilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Bu 
nedenle, video oyunlarının gerek sınıflandırılması gerekse de telif hakları ile ilgili 
rejiminin Fransa mevzuatı kapsamında ele alınması gerektiği konusu Fransa’da tar-
tışılmaktadır.

16.5.5.6.2. Almanya

1965 yılında yürürlüğe giren 2008 yılında değiştirilen Alman Telif Hakkı Yasasında, 
dil ve bilgisayar programları, müzik eserleri, güzel sanatlar eserleri, mimari ve bu tür 
eserlerin planlarını içeren edebi, bilimsel ve sanatsal eserlerin yazarlarına koruma 
sağlanmaktadır. Yine benzer süreçlerle üretilen sinematografi, fotoğraf çalışmaları 
ve çizimler, planlar, haritalar ve eskizler de koruma kapsamındadır. Özel olarak vi-
deo oyunlarına atıf yapılmamaktadır. Fakat video oyunları ve multimedya çalışma-
ları gibi diğer çalışmalar da Kanun kapsamında koruma bulabilmektedir (Ramos ve 
diğerleri, 2013).

Alman Telif Hakkı Yasası oyunların kategorilendirilmesi için belirli kuralar koyma-
dığı için Alman hukuk doktrini bunları multimedya çalışma olarak kabul eder. Bu 
nedenle de video oyunlarının korunması için farklı tanımlar gerekmektedir. Oyunları 
kontrol eden ve görsel-işitsel çalışmanın temelini oluşturan bilgisayar programı ko-
nuşma çalışması olarak kategorize edilir. Kişisel fikri üretimlerin yasa kapsamında 
korunması söz konusudur. 

Video oyunun yasa kapsamında sağlanan korumadan faydalanabilmesi için kişisel 
entelektüel yaratımlara sahip olması ve film benzeri yöntemler kullanarak kolektif 
çalışmaların belirli bir düzeyde sanatsal özelliğe sahip olması beklenmektedir. Eser 
bu özgünlük ve yaratıcılık düzeyine ulaşmaması durumunda video oyununun gör-
sel-işitsel sunumu kişisel entelektüel yaratım kanıtı gerektirmeyen hareketli görüntü 
olarak koruma kapsamında olacaktır. Özellikle 2017 yılından sonra yapılan bazı de-
ğişiklikler ile bu daha mümkün hale gelmiştir (Schmid, 2018).

16.5.5.6.3. İtalya

2003 tarihli İtalyan Telif Hakkı Yasasında ve diğer yasalarda video oyunları için özel 
bir düzenleme veya tanım yoktur. Video oyunlarının yasal statüsünün inşası, içtihat 
ve doktrin tarafından oluşturulmuştur. İtalyan doktrininde multimedya çalışmasının 
tanımı “Dijital biçimde, metin, grafik, ses, görüntü ve yazılımı aynı anda birleştiren 
bir ürün” şeklinde yapılmıştır. Bu yeni medyanın ayırt edici özelliği, kullanıcının 
yazılım kullanarak farklı medyaları aynı anda birbirine bağlayarak birleştirmesini 
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sağlayan etkileşim içermesidir. Bu nedenle, video oyunları bu kategoriye giriyor gibi 
görünmektedir. Çünkü oyuncu, sahneyi, sesleri ve karakterleri tekrar tekrar seçerek 
hikâyeyle etkileşime girebilmektedir (Ramos ve diğerleri, 2013).

Doktrinin bir kısmı, video oyunlarının, doğası gereği, bir editörün gözetimi altında, 
kendi başına ve bireysel eserlerin korunmasından bağımsız olarak korunan özerk ça-
lışmaların koleksiyonları olarak kolektif çalışmalar kategorisine girmesi gerektiğini 
öne sürmektedir. Başka bir doktrinel eğilime göre, video oyunlarının görsel-işitsel 
doğasına vurgu yapılmakta oyunların sinematografik eserler olarak kabul edilebile-
ceği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte içtihat hukukunda yasal bir tanım olma-
dığı için video oyunlarına salt yazılım çalışması olarak yaklaşıldığı görülmektedir 
(Arezzo, 2008). Bu durumun açıklığa kavuşturulması video oyunlarının hukuk si-
temindeki tanımının yapıldıktan sonra oyunun üretim sürecine dahil olan tarafların 
belirlenmesinde yatmaktadır.

16.5.5.6.4.  İspanya

İspanya Telif Hakkı Yasası edebi, sanatsal ve bilimsel değeri olan özgün eserleri ko-
rumaktadır. Video oyunlardan özel olarak bahsetmemekle birlikte, korunacak eserle-
rin kapsamlı olmayan bir listesini yayınlar. Yasada video oyunlarından bahsedilmese 
de müzik besteleri, sinematografik ve diğer görsel-işitsel eserler, planlar, modeller, 
çizimler ve bilgisayar programlarının koruma kapsamında değerlendirilecek unsur-
lar olarak sayılabileceği görüşü kabul görmektedir (Ramos ve diğerleri, 2013).

Diğer ülkelerdeki yaklaşımlarda olduğu üzere video oyunları genel anlamda grafik-
ler, haritalar, fotoğraflar, görsel-işitsel eserler, müzik eserleri, koreografiler, karak-
terler ve senaryolar gibi birden çok unsuru bünyesinde barındıran çalışmalar olarak 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, İspanyol Telif Hakkı Yasasının, orijinal ve ya-
ratıcı olduğu sürece bir video oyununun her bir öğesini koruyacağı görüşü hâkim-
dir. Bazı akademisyenler video oyunlarını bir bilgisayar programı üzerinde çalışan 
multimedya çalışmaları olduğunu düşünürken diğer bir kısmı da multimedya bile-
şenlerinden dolayı uluslararası doktrinde de kabul gören görsel-işitsel eserler kate-
gorisinde değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koymaktadırlar. Bu belirsizlik 
içerisinde İspanya’da dijital oyunların telif haklarına ilişkin tartışmalar, Avrupa Bir-
liği içtihatlarına başvurularak çözülebilmektedir (Trenado, 2021).

16.5.5.7.	Amerika	Birleşik	Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası, doğrudan veya bir makine veya ci-
haz yardımıyla üretilen ve telif kategorisinde yer alan olarak algılanabilecek, ye-
niden üretilebilecek eserleri; edebi eserler,  müzik eserleri, resim, grafik ve heykel 
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çalışmaları, sinema filmleri ve diğer görsel-işitsel eserler ve ses kayıtları olarak liste-
lemektedir. Video oyunları bu listede belirtilmemiş olsa da, bu tür çalışmalar orijinal 
olduklarında ve herhangi bir ortamda sabitlendiğinde ve algılandıklarında ABD Telif 
Hakkı Yasası’nda listelenen kategoriler kapsamında değerlendirilebileceği görüşü 
ön plana çıkmaktadır. 

Bu anlamda video oyunları bilgisayar programları olarak ele alınabilir ve bu nedenle 
yazarlık çalışması olarak, bir video oyununun kaynak kodunun ise bir edebi eser 
olarak, eğer resim veya grafik yazarlığı baskınsa, bir görsel sanat eseri olarak, benzer 
şekilde, sinema filmi veya görsel-işitsel yazarlık hâkimse, sinema filmi olarak sınıf-
landırılabileceği doktrini ön plana çıkmaktadır.

ABD Telif Hakkı Bürosu tarafından uygulanan kıstas, bir bilgisayar programı ve 
ekran görüntüleri için tek bir kayıt yapılabilmesidir. Telif Hakkı Bürosu başvuru 
formundaki “Tescil edilen eserin türü” sorusuna telif hakkı sahibi yanıt verirken 
“baskın yazarlığa en uygun türü” seçmesi istenmektedir (Copyright.gov, 2022). 

Telif Hakkı Bürosunda tescil işlemleri yapılırken, bilgisayar programlarının edebi 
eserler olarak seçilebileceği, resimli veya grafik yazarlık ağırlıklı ise “Görsel sanat 
eseri” olarak tescil yapılabileceği, benzer şekilde, sinema filmi yazarlığı veya gör-
sel-işitsel materyal baskın ise, “Sinema filmi” olarak tescil yapılabileceği belirtil-
mektedir (Ramos ve diğerleri, 2013).

Video oyunlarının belirli öğelerini korumanın alternatif yollarından biri de, patentler 
(oyunun işlevsel yönleri için) ve ticari markalardır (örneğin, oyunun adı ve karakter-
lerin adları). Sonuç olarak, video oyunlarının ABD’de karmaşık bir yasal sınıflan-
dırması ve bu konuda bol miktarda içtihat ve yasal literatür olmasına rağmen, video 
oyunlarının yasal koruması hala belirsizliğini korumaktadır (Herbert, 2021).

16.6.	Sonuç	ve	Öneriler

Bu çalışmada dijital oyunların telif hakları kapsamında durumu ele alınmış, dünyada 
dijital oyunların korunması için getirilen düzenlemeler incelenerek aralarındaki ben-
zerlik ve farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Nihai olarak da bu çerçevede dijital 
oyunların telif hakları bağlamında korunmasına ilişkin hukuksal sorunlar ve çözüm 
yolları üzerinde durulmuştur.

Dijital oyunun telif koruması kavramı karşısında ilk oluşan algının oyunu oluşturan 
yazılıma yönelik korumalar olduğu söylenebilir. Fakat gelişen teknoloji karşısında 
oyunu oluşturan yazılım ya da oyun motorunun ortak kaynak kodu olarak görüldü-
ğü de unutulmamalıdır. Üstelik mevcut oyun endüstrisinin ve teknolojik imkanla-
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rın oyunların karmaşık yapısını daha da çeşitlilik arz eden katmanlara ayırdığını, 
dolayısıyla mevzuatın ilgilenmesi gereken kolların arttığını ve dağıldığını da ifade 
edebiliriz. Bu durum, yıllar önce basit bir düzenleme ya da vurgu ile koruma altına 
alındığı düşünülen dijital oyun dünyası aktörlerinin birdenbire korumasız bir alanda 
kalmasına ve çözüm aramasına neden olabilmektedir.

Dijital oyunların yapısı kadar içeriğindeki çeşitlilik de telif hakları konusunun bir-
den çok disiplini ilgilendirdiğini ortaya koymaktadır. Birtakım oyunlar telif hakları 
konusunda daha rahat koruma alanı buluyorken, birçok oyun için bu durum fark-
lı olabilmektedir. Uluslararası alana bakıldığında TRIPS Anlaşmalarının ve WIPO 
Telif Hakkı Anlaşmasının (“WCT”), yazılımlara ve görsel-işitsel yaratımlara atıfta 
bulunmakla birlikte, dijital oyunların korunmasına ilişkin yeterince rehberlik ya-
pamadığı söylenebilir. Bu noktada gereken düzenlemenin her ülkenin kendine has 
dinamikleriyle hayat bulması gerektiği öne sürülebilir. Buna karşın, ortak kuralla-
rın işletilmesi, uluslararası mecralarda hayat bulan dijital oyun dünyasının evrensel 
düzenlemesine ön ayak olabilecektir. Burada önem arz eden, bu kuralların bağlayıcı 
olmasının sağlanmasıdır.

Dijital oyunların bu denli karmaşık yapısının ve bazen kim ya da nerede olduğunun 
tespit edilmesi mümkün olmayan aktörlerinin bir değişim içerisinde olabileceği de 
göz önüne alınmalıdır. Bazen bireysel katkıların oyunu daha yaratıcı kıldığı ve daha 
bilinebilir yaptığını da düşünmek yerinde olacaktır. 

Bir diğer konu başlığı olarak, getirilecek yerel ya da evrensel düzenlemelerin, dijital 
oyunların genişlemiş yayım platformlarında daha geniş kitlelere ulaşabileceğini de 
söyleyebiliriz. Bu platformalar farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin ortak sa-
nal sunucuları üzerinde yer alabilirler. Böylece telif hakları konusunu daha büyük bir 
düzlemde fakat daha karmaşık bir rol paylaşımıyla ele almak gerekebilir. 

Uluslararası yaklaşımlara bakıldığında dijital oyunlarda telif haklarının korunması 
konusunda Türkiye’deki uygulamalara benzer düzenlemeler söz konusu olsa da bazı 
ülkelerde daha detay içeren düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Kanada’da 
özel bir düzenleme bulunmamakta, fakat dijital oyunların kolektif ürün olarak koru-
ma alanına dahil edilebileceği yorumu getirilmektedir. 

Brezilya’da telif hakları yasası ile dijital oyunlar da koruma altına alınmış, bunun ya-
nında Yazılım Kanunu, Brezilya Patent Yasası gibi düzenlemelerle de koruma alanı 
güçlendirilmiştir. 

Rusya’da telif hakları konusunda dijital oyunlara yönelik düzenleme bulunmazken, 
“karmaşık” bir telif hakkı nesnesi olarak değerlendirilen dijital oyunlar, karmaşık 
eserler, sinematografik eserler, diğer görsel-işitsel eserler, teatral izleyici sunumları 
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ve multimedya ürünleri gibi telif hakkıyla korunan çeşitli koruma unsurlarını barın-
dıran nesneler olarak tanımlanmaktadır.

Çin’de telif hakkı yasası kapsamına yazılım programları dahil edilmiştir. Dijital 
oyunlar ise Bilgisayar Yazılımlarının Korunmasına İlişkin Yönetmelik’te tanımla-
nan bilgisayar yazılımı ifadesinde kendine yer bulmuş, bu şekilde telif hakkı yasası-
nın koruma alanına girmiştir. Çin’de çevrimiçi oyunların gelişmiş bir sektör olması, 
Kültür Bakanlığı’nın çevrimiçi oyunların yönetilmesine ilişkin düzenleme getirme-
sini sağlamıştır. Bu düzenleme, dijital oyunların bilgisayar yazılımı olarak kabul 
edildiğini bir kez daha vurgulamıştır. 

Japonya’da, 2002 yılında alt mahkemenin verdiği kararla video oyunları sinematog-
rafik eserler olarak sınıflandırılmış ve o tarihten sonra yasal düzenlemeler bu tanım-
la uyumlu hale getirilmiştir. Fakat sinematografik özellikler barındırmayan dijital 
oyunlar bu tanıma girmediği için korumasız kalmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Birliğin ken-
disi 7 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Tek Pazarda Telif Haklarına 
İlişkin Direktif (Directive on Copyright in the Digital Single Market) hazırlamıştır. 
Dijital oyunlar bu belgede dijital içerik olarak yer almıştır. AB üyesi ülkelerin kendi 
düzenlemeleri de mevcuttur. Fakat dijital oyunlar doğrudan bu düzenlemelerin ko-
nusu olmamıştır. Fransa’da dijital oyunlara yönelik herhangi bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Fakat içtihat hukukunda dijital oyunların fikri bir eser olarak telif hak-
ları yasası kapsamında olduğu, bununla birlikte oyunlara ait unsurların ayrı ayrı ele 
alınması gerektiği görüşü hakimdir. Almanya’da ise dijital oyunlar mevcut telif ya-
sasında yer alan bilgisayar programı olarak koruma alanı bulabilmektedir. İtalya’da 
da dijital oyunlar içtihat hukuku görüşü ile mevcut telif yasası kapsamında değer-
lendirilmektedir. Fakat dijital oyunlara ilişkin net bir tanım getirilmemiştir. İspanya, 
dijital oyunlara ilişkin özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, dijital oyunların 
yorumlarla telif yasası kapsamında değerlendirildiği bir diğer Avrupa ülkesidir.

ABD’de Telif Hakkı Yasasında koruma kapsamındaki eserler kategorik olarak sıra-
lanmış, dijital oyunlar bu listede yer bulamamıştır. Fakat dijital oyunların orijinal ol-
duklarında ve bir ortama sabitlendiklerinde, her bir unsurunun bu kategorilere dahil 
edilebileceği görüşü dile getirilmektedir.

Sonuç olarak, dijital oyunlar basit ya da karmaşık yapıda bulunabilen, yazılımdan 
dekora, müzikten senariste birçok pazar paydaşı ve unsuru barındıran, çoklu ya da 
katmanlı yaratıcı zincirlerine sahip olabilen eserler olarak görülmelidir. Bazen bir 
dijital oyuna ilişkin telif konusu çok basit bir ticari ya da sınai çözüme sahipken, 
aynı düzlemde beliren bir başka oyun için çoklu disiplinlerin farklı yorumları ile 



Dijital	Oyunlarda	Telif	ve	Fikri	Mülkiyet	Hakları

547

açıklama getirmek durumunda kalınabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında söz ko-
nusu alanın kendine has ve sürekli gelişebilecek teknolojik imkanların akışında yer 
aldığını görmek gerekecektir. Bu noktada, hem yerel hem evrensel düzenlemelerin 
ortak noktalar içermesi ve dijital dünyaya özgü bir çalışmanın vücut bulması kaçı-
nılmazdır.

Bu kapsamda, oyun geliştiricilerinin haklarının korunması için oyun geliştiricileri-
nin birlikte hareket etmeleri gerektiği görülmekte, bu birlikteliği sağlayacak bir yapı 
içerisinde bulunmalarının haklarını koruma noktasında elzem bir araç olduğu değer-
lendirilmektedir. Böyle bir oluşumun, dijital oyun dünyası aktörlerinin tamamı için 
faydalı sonuçları olacağı düşünülmektedir. Böyle bir yapının hedeflerinden birisinin 
FSEK kapsamında dijital oyunlara ait özgün bir madde eklenmesi olması gerektiği, 
bu katkının oyun geliştiricilerinin telif haklarının korunması adına hukuki olarak 
koruyucu bir tedbir olacağı değerlendirilmektedir.

Yapılacak bir mevzuat çalışması ile oyunun tüm öğeleriyle birlikte ne şekilde bir 
telif hakkı korumasına sahip olacağı kesin çizgilerle ortaya konmalıdır. Bu kesin 
çizgiler, geliştirilmiş bir oyunun taklit edilmesinin önüne geçecek ve oyunu ilk ge-
liştirenin haklarını koruyarak teminat altına alınması şeklinde olabilir.

Kullanıcıların haklarının korunması için birkaç hususa dikkat çekilebilir. Kullanıcı-
ların yaşadıkları hak kayıplarının başta gelen sebebi, kullanıcıların başvuracakları 
bir muhatap bulamamaları olarak öne çıkmaktadır. Oyun geliştiricileri için tavsiye 
edilen oluşumun, kullanıcılar ile arasında bir bağ kurulmasının ve bu bağın yasal 
dayanaklar ile güçlendirilmesinin, oyuncunun güven ve iradesine dayanan dijital 
oyun platformlarının suiistimal edilmesinin önüne geçeceği, mağduriyet yaşayan 
kullanıcıların daha güvenli ortamlarda yer almalarına imkan sağlayacağı değerlen-
dirilmektedir.

Bu şekilde, dijital oyunu sadece eğlenmek için kullanan ve hak talep etmesi beklen-
meyen kullanıcılar ile hak talep etmesi beklenen kullanıcılar da belirgin bir çizgi ile 
ayrılmış olacaklardır.
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Bu bölümde dijital oyunlar ve güvenli internet kavramı hakkında bilgi verilecek-
tir. Dijital oyunların güvenli internet kavramı ile ilişkisi irdelenecektir. Koruyucu 
ve önleyici bir tedbir olarak 2011 yılından beri ücretsiz bir tüketici hakkı olarak 
hizmete sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında Dijital oyunların nasıl de-
ğerlendirmeye tabi tutulduğu anlatılacaktır. Dijital oyunlar, kullanıcıların oyunda 
geçirdiği zaman, oyunun kullanıcının yaşına uygunluğu, oyunlardaki şiddet, nef-
ret, kan, müstehcenlik, kumar ve benzeri zararlı içerikleri barındırabildiğinden 
hareketle güvenli internet kullanımı kavramı ile yakinen ilişkili olduğu aşikardır. 
Oyunun barındırdığı içeriğe göre uluslararası oyun derecelendirme kuruluşlarının 
belirledikleri derece ve bu dereceyi ifade eden uyarı işaretleri ile birlikte uyarı 
işaretlerine göre oyunun barındırdığı içeriklerin türleri ve değerlendirme yapılan 
ölçütleri, güvenli internet kavramı kapsamında değerlendirmeye tabi tutulacak ve 
irdelenecektir. Güvenli internet ile kastedilen, internet ve bileşenlerinin güvenli, 
bilinçli kullanımıdır. Güvenli ve bilinçli kullanım internet ve bileşenleri ile dijital 
araçların risklerinin ve fırsatlarının farkında olmayı gerektirir. İnternetteki zararlı 
içerikler bir risktir. Dijital oyunların birçoğu riskli içerikler barındırmaktadır. Bu 
nedenle bu bölümde dijital oyunlarda şiddet, ayrımcılık, cinsellik, çıplaklık, müs-
tehcenlik, uyuşturucu madde, korku, kan, dehşet, nefret, kaba ve cinsel içerikli 
dil, kumar gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. 

Dr.	Şahin	Bayzan

DİJİTAL OYUNLAR VE 
GÜVENLİ İNTERNET 

BÖLÜM 17
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17.1.	Giriş

Oyun, yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan 
eğlencedir (TDK, 2022).  İnsanoğlunun var oluşundan bu yana sürdürdüğü bir eylem 
olan oyun yaşamla birlikte başlar, yaşamın her döneminde farklılaşarak ve gelişerek 
devam eder; farklı ilgilerin ve gereksinimlerin en doyurucu kaynağı olarak her za-
man önemini korur (Tuğrul, 2010). Oyun çocukların doğasında vardır ve çocuğun 
sağlıklı gelişimi, oyun oynayabilmesi için sağlanan zaman ve olanaklar ile ilgilidir 
(IPA, 2014).

Dijital oyun (video game); bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edil-
miş, bilgisayar ya da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya 
birden fazla kişinin fiziksel ya da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir 
eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımıdır (Frasca, 2001), şeklinde tanımlanmakta-
dır. Literatürde “dijital oyun”, “video oyun” ya da “bilgisayar oyunu” olmak üzere 
üç farklı isimlendirme tercih edilmektedir. Oyun araştırmacısı Jesse Schell, “The Art 
of Game Design: A Book of Lenses” isimli çalışmasında daha kapsayıcı ve nitelikli 
olduğu için “dijital oyun” isimlendirmesinin daha geçerli olduğunu vurgular (Schell, 
2008). Bu bağlamda, bu çalışmada da “dijital oyun” isimlendirmesi tercih edilmiştir

Dijital oyun tarihine bakıldığında, dijital oyunlarda 1940’lardan başlayan bir gelişim 
süreci yaşandığı görülmektedir. İnternetin hayatımıza girmeye başladığı 1990’lı yıllara 
kadar geçen süre içerisinde farklı türlerde dijital oyunlar, yeni teknolojilerin hayatı-
mıza girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle internetin ve mobil telefonların 
hayatımıza girmesi ve çok yoğun bir şekilde kullanılması, oyunların evrim sürecini 
daha da hızlandırmıştır. Oyunların erken dönem olarak adlandırılan 1980’lerden ön-
ceki zaman diliminde video konsolları üzerinden oynanması, konsol ya da video oyu-
nu olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Her ne kadar bu şekilde adlandırılmış ve 
adlandırılıyor olsa da dijital bir araçla oynandıkları gerçeğinden hareketle dijital oyun 
ifadesinin kullanılması, isabetli bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir.

Dijital oyunların gelişim sürecini beş ayrı ayırt edici gelişim safhası kapsamında ele 
almak gerekir:

	− 1980’lerden önceki erken gelişim aşaması
	− 1980’lerin ortası ile 1990’ların ortası arası büyüme aşaması
	− -1990’ların sonuna kadar olan gelişim aşaması
	− 2000-2005 yılları arası olgunlaşma aşaması
	− 2005’ten sonraki dönem de ilerleme aşamasıdır (O’Hagan ve Mangiron, 

2013).
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Bu dönemlere bakıldığında erken dönemde modern oyunların ilk prototiplerinin 1958 
yılında piyasaya çıkan “Tennis for Two” ile 1962 yılında piyasaya çıkan “Spacewar” 
oyunları olduğu görülmektedir. Oyunlar, ABD’de kamu araştırma merkezlerinde ge-
liştirilen ücretsiz oyunlardı. Bu iki oyun 1971 ve 1972’de Atari tarafından piyasaya 
sürülen “Computer Space” ve “Pong” ismindeki ilk nesil salon konsol oyunlarına 
iham kaynağı olmuştur. ABD’den sonra Japonya 1978’de geliştirilen ikinci nesil 
konsol oyunu “Space Invaders” ile dünya oyun pazarına giren ilk ülke olmuştur. 

Oyun endüstrisisinde, tümleşik devrelerden mikro işlemcilere geçişin yaşandığı 
1970’li yıllarda daha iyi görünümlü animasyonlar ortaya çıkmaya başlamıştır ki bu 
gelişme oyun endüstrisinin üç temel gelişim dinamiklerinden biridir. 1980’li yıllarda 
audio (ses) teknolojilerinin gelişmesi ile oyunlara müzik eklenmesi olanaklı hale 
gelmiştir. Oyun konsolları ile oyunların, salonlardan evlere taşınması, oyun endüst-
risinin ikinci gelişim dinamiği olmuştur. Atarinin Video Bilgisayar Sistemi (Video 
Computer System) bu gelişim dinamiğine önemli bir örnek teşkil etmiştir. 1983-84 
yılları arasında, ABD oyun sektörü, ucuz oyunların artışının sebep olduğu tüketici 
güveninin sarsılması nedeniyle ilk defa bir kriz yaşamış olsa da bu durum Nintendo 
ve Sega gibi Japon şirketlerinin oyun pazarında yer almaları için bir fırsat olmuştur. 
Oyun endüstrisinin üçüncü gelişim dinamiği de, ev bilgisayarlarının ortaya çıkma-
sıyla birlikte bilgisayar tabanlı oyunların geliştirilmeye başlaması olmuştur (Ankara 
Kalkınma Ajansı, 2016).

Gelişme dönemi olarak adlandırılan dönemde, 1990’ların sonlarında, özellikle Av-
rupa dillerinde sunulan yerelleşmiş oyunların gelişmesiyle, Avrupa dünya oyun pa-
zarına entegre olmaya başlamıştır. Bu dönemde CD-ROM teknolojisinin gelişimi ile 
birlikte beşinci nesil oyun konsollarının geliştirilmesinin önü açılmıştır. 

Dünya oyun endüstrisinin 2000-2005 yılları arasındaki olgunlaşma döneminde, 
oyun pazarının en önemli aktörü olan Japon şirketi Sega’nın konsol üretimini son-
landırması ve onun yerine Amerikan Microsoft firmasının girişi, yeni bir dönemin 
başlangıcı olmuştur. Böylece, bu dönemde Sony, Nintendo ve Microsoft üç ana kon-
sol platformu üreticileri haline gelmiştir. Bu dönemin başka bir belirleyici özelliği 
ise CD-ROM’dan DVD-ROM’a geçiş olmuştur. Bu teknolojik değişim daha büyük 
depolama kapasitesi sunduğundan, oyunların yerelleşmesini kolaylaştırmış ve diğer 
teknolojik gelişmelerle bir yerelleşme eğilimi oluşmasını sağlamıştır. Bu dönemde 
oyunlardaki bu yerelleşme eğiliminin en önemli özelliği, yerelleşmenin açtığı fırsat-
lardan yararlanan küçük ölçekteki şirketlerin pazara girmesi olmuştur.

Son olarak, günümüze kadar süregelen ilerleme döneminde, yedinci nesil konsollar 
olan Xbox 360, PS3 ve Wii gibi konsollar geliştirilmiştir. Bu konsollar oyun dene-
yimini geliştirmenin yanında, onu bir multimedya eğlence ve iletişim aracı haline 
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dönüştürmüşlerdir. Yedinci nesil oyun konsollarının gelişmiş donanımları sayesinde 
daha fazla yazılım içeriğine sahip olabilmeleri, oyunların yerelleşme süreç ve dina-
miklerini de daha karmaşık hale getirmiştir.

Tüm bu gelişim süreci içerisinde geliştirilen oyunlar ve platformlar ses, program-
lama, animasyon, grafik, pazarlama, tasarım ve yapım gibi bileşenlerinde içerik 
açısından zenginleşen bir yapı haline gelmiştir. Barındırdığı bu çoklu içeriklerden 
dolayı, hitap ettiği hedef kitlenin bilinmesi ve uyarılması için değerlendirmeye tabi 
tutularak belirli bazı kriterlere göre derecelendirilmiştir.  Bir oyunun içerik yönüyle 
zararlı olup olmadığı, barındırdığı içerik yönüyle hangi yaş grubuna hitap ettiği bu 
derecelendirmeye bakılarak anlaşılmaktadır.

Günümüzde oyuncu tercihleri doğrultusunda şekillenen dijital oyunların birçok fark-
lı türü bulunmaktadır. Günümüze gelinceye kadar geçen süre içerisinde değişen ve 
gelişen dijital oyun türlerini; konsol oyunları, masaüstü oyunlar, çevrimiçi (online) 
oyunlar ve mobil oyunlar olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu oyun türleri arasın-
da çevrimiçi (online) oyunlar ile çevrimiçi olma ve çoklu oyunculu oynanma özel-
liğinden dolayı mobil oyunlar,  barındırdıkları içerikler yönüyle farklı yaşlara hitap 
etmeleri dolayısıyla güvenli internet kavramıyla anılmayı fazlasıyla hak etmektedir.

Gerek konsollar, gerek mobil telefonlar ve gerekse de diğer dijital araçlar yoluyla 
oynanan dijital oyunların hedef kitlesi genellikle çocuklar ve gençlerdir.. Bu durum 
dijital oyunların barındırdığı içeriklerin, hedef kitlenin kişisel gelişimini, ruhsal geli-
şimini ve sosyal hayatını etkilemesi sonucunu doğurmaktadır. Oyunlardaki müsteh-
cenlik, şiddet, kan, nefret öğeleri, cinsel öğeler, cinsel imalar, cinsel tavırlar, küfür, 
kötü ve kaba dil, alkol ve uyuşturucu öğeleri, kumar, ileri derece pornografik öğeler 
gibi içerikler dijital oyunlarda güvenli oyun oynama, bilinçli ve yaşa uygun oyun 
seçimini gerekli kılmaktadır. Her ne kadar oyunlarda bu içeriklere yönelik uyarılar 
olsa da olumsuz bir etkileme söz konusudur. Koruyucu önleyici tedbirler kapsa-
mında oyunların, barındırdıkları içeriklere göre filtrelenmesi, güvenli oyun oynama 
ortamı sunulması, bilinçli ve güvenli kullanımı önem arz etmektedir.

Güvenli İnternet, dijital araçların ve dijital teknolojilerin bilinçli, güvenli ve etkin 
kullanılmasıdır. Bu araçların ve teknolojilerin başında internet ve internetin bileşen-
leri gelmektedir. Dolayısıyla internete bağlantı özelliği olan tüm dijital araçlar için 
“güvenli kullanım” kavramından bahsetmek mümkündür. Dijital araçlarda herhan-
gi bir uygulamanın kullanılması, herhangi bir dijital oyunun oynanması, bunlardan 
hiçbiri yapılmasa da dijital platformlarda geçirilen süre, güvenli ve bilinçli kullanım 
kavramını anlamlı kılmaktadır. 

Oyun başında bilinçsizce geçirilen uzun süreler, maruz kalınan zararlı içeriğin verdi-
ği zarar, bireyin psikolojisini olumsuz etkileme durumu dikkate alındığında bilinçli 
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ve güvenli kullanım kavramının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Hemen her yaşta-
ki birey dijital oyun oynamaktadır. Oyun oynama durumu, kişinin yerine getirmesi 
gereken sorumluluklarını engellemiyorsa, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için 
yapması gerekenleri aksatmasına neden olmuyorsa, uzun vadede bireyin kişisel ge-
lişimini olumsuz etkileyen bir olgu haline dönüşmüyorsa normal bir boş zaman akti-
vitesi olarak değerlendirilebilir. Sorun, dijital oyunun bir boş zaman aktivitesi olarak 
oynanması değil, bağımlılığa dönüşecek şekilde oynanmasıdır.

Dijital ortamların potansiyel risklerinden etkilenmeye en açık bireyler çocuklar ve 
gençlerdir. Dijital teknolojilerin bilinçli kullanılmasının önemli faydaları olsa da 
çocukların ve gençlerin dijital ortamların zararlarından korunmasında ebeveynlere 
önemli sorumluluklar düşmektedir (Söğüt, 2020)

Dijital ebeveynlik kavramı ilk olarak Rode (2009) tarafından kullanılmıştır. Huang 
ve diğerleri 2009 yılında yaptıkları bir araştırmada dijital ebeveynliği; “ebeveynlerin 
dijital ortamlarda çocuklara ve gençlere yönelik koruma sağlama, sosyal medya kulla-
nımını izleme, bilgi ve kaynak bulma” olarak tanımlamışlardır. Yurdakul ve diğerleri 
ise (2013) dijital ebeveynliği; “dijital araçlara hâkim, imkanların farkında olan, ço-
cuklarını bu ortamlardaki risklere karşı koruyabilen, gerçek hayatta olduğu gibi sanal 
ortamda da kişi haklarına saygılı olmayı çocuklarına aşılayan, hızla değişen ve gelişen 
teknolojik yeniliklere açık olan birey” olarak tanımlamıştır. Dijital ebeveynliği internet 
ve bilgi teknolojileri ile gençler ve çocuklar arasında bir arabuluculuk görevi olarak 
tanımlayan araştırmalar da vardır (Haddon, 2006; Livingstone ve Helsper, 2008).

17.2.	İçeriğine	Göre	Oyunlar

Dijital Oyunların sınıflandırılmasında genel olarak sınıflandırma ölçütleri yaş ekse-
ninde gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak bir sınıflandırma mo-
deli oluşturulmuştur:

	− Şiddet 
	− Ayrımcılık
	− Cinsellik/Çıplaklık
	− Uyuşturucu Madde
	− Korku/Dehşet
	− -Kaba ve Cinsel İçerikli Dil
	− Kumar

Ortaya konan ölçütlere uygun yaş aralığını belirleyebilmek için ölçütlerin ciddiyet 
dereceleri belirlenmiştir. Ölçütler, içeriğin oyuncu için uygunluğu, Avrupa’da var 
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olan sistemler içindeki yeri, Avrupa’da kabul edilebilirliği gibi faktörler dikkate alı-
narak kendisi için en uygun yaş kategorisine yerleştirilmiştir (Özhan, 2011). 

Gerek mobil oyunlar gerekse de çevrimiçi olarak oynanan çok oyunculu dijital oyun-
lar tasniflendirmeye tabi tutulduğunda, uluslararası derecelendirme sistemlerindeki 
bu ölçütler belirleyici olmaktadır. Common Sense Media (commonsensemedia.org) 
gibi platformlarda, bu ölçütlere ek olarak dijital oyunun eğitici değeri, pozitif mesaj 
verip vermediği, olumlu rol model olup olmadığı konusunda da fikir verilmektedir 
(commonsensemedia.org, 2022). 

17.3.	Dijital	Oyunlarda	Güvenli	Kullanım	ve	Akıllı	İşaretler

Dijital oyunlarda güvenli kullanım için akıllı işaretler fikir vericidir ve kullanıcıya 
bilinçli tercih yapma fırsatı sunar. Kullanıcı tercihlerinin şekillenmesinde belirleyi-
cidir. Özellikle belirli yaş grubunda çocukları olan ebeveynlerin, çocuklarını dijital 
oyunların içerik kaynaklı zararlarından koruma çabaları için oldukça destekleyici 
olduğunu ifade etmek gerekir. Bu kapsamda kullanıcının güvenli bir internet orta-
mına sahip olmasında ve güvenli bir oyun tercihinde belirleyici olan derecelendirme 
kuruluşları olan ESRB ve PEGİ’nin sistemlerindeki içerikleri irdelemek gerekir.

ABD üretimi oyunlar için ESRB (Entertainment Software Rating Board) sınıflan-
dırması mevcuttur. Sınıflandırmadaki yaş kategorilerine bakıldığında aşağıdaki gibi 
şekillendiği görülmektedir.

 7 

 

Şekil 1: ESRB Akıllı işaretler 

 

EC (Early Childhood): 3 yaş üzeridir ve uygunsuz içerik barındırmaz. Bu simge, oyunun 3 

yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğunu göstermektedir. Bu sınıftaki oyunlarda çocuklar 

için uygunsuz olabilecek herhangi bir içerik bulunmamaktadır. 

E (Everyone): 6 yaş üzeridir. Çizgi film, fantastik karakterler, biraz argo ve hafif şiddet 

unsurları vardır. Bu simge 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyunlarda kullanılmaktadır. 

Bu sınıftaki oyunlarda hafif düzeyde şiddet bulunabilmekte ve seyrek olarak kaba bir dil 

kullanılabilmektedir. 

E 10+ (Everyone): 10 yaş üzeridir. Fantastik ve çizgi karakterler bulunur. Şiddet ve argo dil 

derecesi artmaktadır. Üzerinde bu simge görülen oyunlar, bir üstteki sınıfa göre daha fazla 

şiddet unsuru içermektedir 

T (Teen): 13 yaş üzeridir. Argo dil, şiddet, kan, kumar, küfür ve müstehcen sahneler içerir. 

Bu simge 13 yaş ve üzerindeki kişilere uygun olabilecek oyunlarda bulunmaktadır. Bu 

oyunlar şiddet, müstehcen öğeler, az miktarda kan, kumar görüntüleri ve seyrek olarak küfürlü 

konuşmalar içerebilmektedir. 

M (Mature): 17 yaş üzeridir. Şiddetli argo, küfür, cinsel içerik, kumar ve kan içerir. Bu 

simge, ilgili oyunun 17 yaş ve üzeri için uygun olduğunu gösterir. Bu kategorideki oyunlar 

yoğun şiddet, kan, cinsel içerik ve küfürlü konuşmalar içerebilmektedir. 

Şekil	1.	ESRB	Akıllı	işaretler
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EC (Early Childhood): 3 yaş üzeridir ve uygunsuz içerik barındırmaz. Bu sim-
ge, oyunun 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
sınıftaki oyunlarda çocuklar için uygunsuz olabilecek herhangi bir içerik bulun-
mamaktadır.

E (Everyone): 6 yaş üzeridir. Çizgi film, fantastik karakterler, biraz argo ve hafif 
şiddet unsurları vardır. Bu simge 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyunlar-
da kullanılmaktadır. Bu sınıftaki oyunlarda hafif düzeyde şiddet bulunabilmekte ve 
seyrek olarak kaba bir dil kullanılabilmektedir.

E 10+ (Everyone): 10 yaş üzeridir. Fantastik ve çizgi karakterler bulunur. Şiddet ve 
argo dil derecesi artmaktadır. Üzerinde bu simge görülen oyunlar, bir üstteki sınıfa 
göre daha fazla şiddet unsuru içermektedir

T (Teen): 13 yaş üzeridir. Argo dil, şiddet, kan, kumar, küfür ve müstehcen sahneler 
içerir. Bu simge 13 yaş ve üzerindeki kişilere uygun olabilecek oyunlarda bulunmak-
tadır. Bu oyunlar şiddet, müstehcen öğeler, az miktarda kan, kumar görüntüleri ve 
seyrek olarak küfürlü konuşmalar içerebilmektedir.

M (Mature): 17 yaş üzeridir. Şiddetli argo, küfür, cinsel içerik, kumar ve kan içerir. 
Bu simge, ilgili oyunun 17 yaş ve üzeri için uygun olduğunu gösterir. Bu kategoride-
ki oyunlar yoğun şiddet, kan, cinsel içerik ve küfürlü konuşmalar içerebilmektedir.

AO (Adults Only): 18 yaş üzeridir. Uzun süreli çıplaklık, cinsellik ya da sert şiddet 
barındırır. Bu simge 18 yaşın altındaki kişilere uygun olmayan oyunlara verilir. Bu 
kategorideki oyunlar uzun ve yoğun şiddet sahneleri içerebilir. Bu oyunlarda ayrıca 
cinsel içerik ve çıplaklık bulunabilmektedir.

RP (Rating Pending): Oyunun henüz derecelendirilmediğini göstermektedir. 
Oyunun ESRB tarafından incelenmekte olduğunu gösteren bu simge, oyun ambalaj-
larında değil, piyasaya sürülmemiş oyunların reklamlarında görülmektedir (Dijital 
Oyunlar Raporu, 2019)

Amerika’da durum böyleyken Avrupa’da da 2003 yılından beri PEGI (Pan-Euro-
pean Game Information– “Avrupa Birleşik Oyun Derecelendirme Bilgi Sistemi”) 
adında bir oluşum bulunmaktadır. PEGI derecelendirmesi, oyunun içeriğine bağlı 
olarak, belirli bir yaş aralığı için oyunun uygunluğunu ve içeriğini tavsiye eden beş 
yaş kategorisinden ve sekiz içerik tanımlayıcısından (kötü dil kullanımı, ayrımcılık, 
uyuşturucu, korku, kumar, cinsellik, şiddet ve çevrimiçi oynamaya uygunluk) oluş-
maktadır.

PEGI 3: Tüm yaş gruplarına uygundur. İçerilen komik figürler hayal ürünü olup 
çocukların bu karakterleri gerçek hayatla karıştırmaması gerekir. 
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AO (Adults Only): 18 yaş üzeridir. Uzun süreli çıplaklık, cinsellik ya da sert şiddet 

barındırır. Bu simge 18 yaşın altındaki kişilere uygun olmayan oyunlara verilir. Bu 

kategorideki oyunlar uzun ve yoğun şiddet sahneleri içerebilir. Bu oyunlarda ayrıca cinsel 

içerik ve çıplaklık bulunabilmektedir. 

RP (Rating Pending): Oyunun henüz derecelendirilmediğini göstermektedir. Oyunun ESRB 

tarafından incelenmekte olduğunu gösteren bu simge, oyun ambalajlarında değil, piyasaya 

sürülmemiş oyunların reklamlarında görülmektedir (Dijital Oyunlar Raporu, 2019) 

Amerika’da durum böyleyken Avrupa’da da 2003 yılından beri PEGI (Pan-European Game 

Information – “Avrupa Birleşik Oyun Derecelendirme Bilgi Sistemi”) adında bir oluşum 

bulunmaktadır. PEGI derecelendirmesi, oyunun içeriğine bağlı olarak, belirli bir yaş aralığı 

için oyunun uygunluğunu ve içeriğini tavsiye eden beş yaş kategorisinden ve sekiz içerik 

tanımlayıcısından (kötü dil kullanımı, ayrımcılık, uyuşturucu, korku, kumar, cinsellik, şiddet 

ve çevrimiçi oynamaya uygunluk) oluşmaktadır. 

Şekil 2: PEGİ akıllı işaretler 

PEGI 3: Tüm yaş gruplarına uygundur. İçerilen komik figürler hayal ürünü olup çocukların 

bu karakterleri gerçek hayatla karıştırmaması gerekir.  

PEGI 7: İçeriği PEGI 3’le aynı olmakla birlikte, bazı içerikler çocukları korkutabilir.  

PEGI 12: Oyun içeriği PEGI 7’ye benzemekle birlikte, bazı fantezi karakterler, argo 

kelimeler ve cinsel sahneler daha belirgindir.  

PEGI 16: Oyunda daha belirgin biçimde cinsellik, tütün ve uyuşturucuya özendirme ve kötü 

bir dil/argo içerikleri vardır.  

Şekil	2.	PEGİ	akıllı	işaretler

PEGI 7: İçeriği PEGI 3’le aynı olmakla birlikte, bazı içerikler çocukları korkuta-
bilir. 

PEGI 12: Oyun içeriği PEGI 7’ye benzemekle birlikte, bazı fantezi karakterler, argo 
kelimeler ve cinsel sahneler daha belirgindir. 

PEGI 16: Oyunda daha belirgin biçimde cinsellik, tütün ve uyuşturucuya özendirme 
ve kötü bir dil/argo içerikleri vardır. 

PEGI 18: Oyun içeriğinin, yeni bir sınıf içeriği oluşturacak kadar kötü dil, şiddet, 
ani tepki ve iğrenme gibi kurgular vardır (PEGI, 2022).

17.4.	Dijital	Oyunlarda	Etkileyici	İçerikler

Bu kapsamda derecelendirme sistemlerinin ölçütlerinde yer alan içeriklerden hare-
ketle dijital oyunlarda oyuncuların ilgisini çeken ve onları etkileyen içeriklere de-
ğinilecektir. Oyunlarda yoğun biçimde yer alan kan ve şiddet kavramı ile birlikte 
oyunlardaki ırkçılık, nefret ve İslamofobi kavramları üzerinde durulacaktır. Ayrı-
ca oyunlardaki cinsellik/müstehcenlik kavramıyla birlikte sıklıkla rastlanan kumar, 
uyuşturucu ve alkol içeriklerine değinilecektir.

17.4.1.	Dijital	Oyunlarda	Şiddet	

Yeni iletişim platformlarının bireyselliği ön plana çıkarması, kolay erişim olanakları 
sunması, üstün gelme ya da başarma gibi unsurların betimlemelerini içermesi ma-
teryal noktasında yoksunluk çeken bireyler için cazip olanaklardır. Bireylerin her an 
yanında olan ve her yerde erişilebilen oyunlar, bünyesinde şiddet unsurlarını barın-
dırdığında riskler içerirler (Yengin, 2012)
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Dijital oyunların en çok etkilediği hedef kitle çocuklardır. Çünkü çocuklar, uzun 
ve kısa dönemde en önemli dijital oyun tüketicisidirler. Bilgisayar, tablet ve akıllı 
telefon kullanım yaşı 4-5’lere kadar inmiştir. Her ne kadar bu yaşlardaki çocukların 
mobil akıllı telefon sahipliği olmasa da ebeveynlerinin telefonunu kullanma durum-
ları söz konusudur. Dolayısıyla çocuğun kendine ait internet bağlantı özelliği olan 
bir dijital aracı olmasa bile başta ebeveyni olmak üzere aile bireylerinden herhangi 
birinin akıllı telefonunu kullanarak internete bağlanabilmekte ve oyun oynayabil-
mektedir. Her ne şekilde olursa olsun bilgisayar, tablet veya akıllı telefon yoluyla 
internete bağlanan çocukların ilk tercihlerinden biri oyundur. Bu durum çocukların 
yaşlarına uygun olmayan içeriklere sahip oyunlar ile karşı karşıya kalma riskini or-
taya çıkarmaktadır.

Çocuklar, yaşları itibariyle etkilenmeye en açık kişiliklerdir. Sıklıkla çocuklar oy-
nadıkları oyun içerisinde var olan karakterle özdeşleşebilmektedir. Oyun içerisinde 
verilen mesaj içeriklerinde yer alan şiddet ve nefret öğelerinden kolayca etkilene-
bilmektedirler. Çocuk, oyunun akıcılığı içerisinde bunun farkına varamamaktadır 
fakat bunlar çocuğun bilinçaltına yerleşmektedir. Zaman içerisinde bu tür durumlara 
maruz kalan çocuklar için şiddet ve nefret normalleşmeye başlamaktadır. Günlük 
yaşamlarında arkadaş çevresiyle yaşadığı sorunlarda zaman zaman şiddeti, sorunları 
giderme yönteminde başvurulması çok normal bir eylem olarak algılayabilmekte-
dirler.

Dijital oyunlarda şiddetle ilgili ilk tartışmaların 1976 yılında başladığı görülmektedir 
(Gimpel, 2013, Kopec, 2004). 1980’li yıllardan sonra dijital oyunlarda başlayan bü-
yüme evresinde bilgisayar dünyasında yaşanan hızlı teknolojik gelişim ve dönüşüm 
sürecinde video ve bilgisayar oyunlarında yaşanan gelişmeler bu tartışmaları daha 
ileri bir boyuta taşımıştır (İnal &Kiraz, 2008). Animasyon, ses ve görsellerle daha 
eğlenceli, ilgi çekici, merak uyandıran bir hale evrilen oyunlardan bazıları eğitimsel 
özellikler taşıyor olsa da birçoğu şiddet içeriklerini barındırmaktadır. Dijital oyun-
larla ilgili yapılan içerik analizleri, oyunların büyük bir kısmının şiddet içerikleri 
barındırdığını göstermektedir. Çocukların azımsanmayacak kadar önemli bir kısmı 
şiddet içeren oyunları tercih etmektedir (Gentile, 2003).

Şiddet içerikli dijital oyunlar, içerisinde bulunan karakterlerin kendilerine veya diğer 
öğelere fiziksel ve psikolojik zarar verici gerçek veya gerçek olabilecek davranışlar-
da bulundukları oyunlardır (Gentile ve Anderson, 2003). Çocuklara ve ebeveynlere 
yönelik yapılan birçok çalışma, şiddet öğeleri içeren oyunların çocukların en çok 
tercih ettiği oyunlar olduğunu ortaya koymuştur. Ebeveynlerin üçte ikisi çocukları-
nın oynadığı oyunlardan haberdar değillerdir ve çocuklarının oynadığı bu oyunların 
adını dahi doğru bilmemektedirler. Çocukların, bu tür oyunları oynama noktasında 
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ebeveynlerinin zaman sınırlaması ve içerik kontrolü yapması nedeniyle saldırgan 
davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Şiddet içeren dijital oyunlara maruz kalın-
ması sonucu birtakım negatif etkilerin ortaya çıkmasındaki risk faktörleri; çocuğun 
yaşı, gerçek hayattaki problem çözme becerisi, ailenin çocuğu yeterli düzeyde kont-
rol edememesi, çocuğun cinsiyeti, kişilik yapısı ve sergilediği şiddet davranışıdır 
(Gentile,2003 ). 

Çocukların, arkadaş çevresinin de etkisiyle dijital oyunlar konusundaki bilgi seviye-
sinin artması, yaşa göre değişen oyun tercihlerinin değişmesi, öğrendikleri şiddetin 
türünün de değişmesine neden olmaktadır. Çocukların dijital ortamlardaki kontrol-
süzlüğü, oyun tercihlerindeki bilinçsizlik nedeniyle dijital oyunlar çocukların şiddet 
eğilimlerini, günlük yaşamlarını, akademik başarılarını ve ruh sağlıklarını etkileye-
rek sağlıklı gelişimlerine zarar vermektedir.

Günümüzde oyunların oyunculara sunduğu kendi karakterini kendisinin oluşturabil-
mesi seçeneği ve bu oyunlara duyulan ilginin artması, şiddet içeriklerine sahip olan 
oyunların negatif etkilerini daha da yaygınlaştırmaktadır (Fischer vd.,2010). Daha 
işin başında iken oyunu kazanma içgüdüsüyle hareket ederek güçlü bir karakter oluş-
turma çabası içinde olan çocuk şiddeti karakteri oluşturma aşamasında öğrenmek-
tedir. Şiddet hemen değil zamanla oluşan bir olgudur. Oyun oynama döneminin ilk 
zamanlarında davranışlar, saldırgan hareketler sergilenmesiyle başlar ve sonrasında 
bu durum davranışlara yansıyarak şiddete dönüşür. Saldırganlıkla şiddet aynı şeyler 
demek değildir. Saldırganlık genel olarak bireyin diğer bireye zarar verme niyeti ola-
rak ifade edilirken, şiddet saldırganlığın daha ileri boyutu olarak tanımlanır. Şiddet 
içeren bütün davranışlar saldırganlıktır. Fakat tüm saldırgan davranışlar şiddet dav-
ranışı değildir (Anderson &Bushman, 2001). Ebeveynlerin, çocuğun oynadığı şiddet 
içerikli oyunların saldırganlık davranışını artırabileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle tüm ebeveynlerin dijital oyunların etkileri konusunda farkındalığının geliş-
mesi, çocuklar üzerindeki kontrolleri önemli hale gelmektedir.

 Dijital oyunlar, çocukların motivasyon ve öğrenmelerine olumlu etkisi olsa da 
içerdikleri şiddet öğeleri ile zamanla çocukların saldırgan davranışlar sergileme-
lerine neden olmaktadır. Çünkü 1990’lı yıllardan sonra gündeme gelen şiddet içe-
rikli video oyunları 2000’li yıllara yaklaşırken daha fazla şiddet içeren öğelerin 
yer aldığı dijital oyunlara evrilerek her yaştaki oyuncunun oynayacağı bir formata 
uyarlanmıştır (Anderson &Bushman, 2001). 2000’li yıllardan sonra geliştirilen 
dijital oyunların çoğu kan, şiddet ve savaşın saldırganlığını destekleyen kalıplar 
içermektedir. Tüm bunlar, doğal olarak çocukların etkilenmesine ve oyundaki 
kahramanı rol model alma eğilimi göstermesine neden olmaktadır.   Şiddet içerikli 
oyunları oynayan çocukların, şiddet içermeyen oyunları oynayan çocuklara oranla 
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daha agresif davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Dijital oyunların içeriklerinin 
ebeveynler tarafından incelenmesi, yaşa uygunluğa dikkat edilmesi, şiddet içerikli 
oyunlar başta olmak üzere diğer zararlı içerikli oyunlarda kontrolü elden bırakma-
maları gerekmektedir. 

Çocuk dünyasını dijitalleştirerek yeniden inşa eden birçok oyun, boş zaman aktivi-
tesi olarak, yorgunluk ve stres atmak gibi faydalı bir işlev görürken aynı zamanda 
içeriğinde barındırdığı şiddet sebebiyle şiddeti normalleştirebilmektedir. Negatif 
içerikli oyunlardan etkilenme, şiddet içeren oyunlar oynayan çocuklarda şiddet eği-
limi oluşacak ve giderek artacaktır (Karaaslan, 2015)

Dijital oyunlarla şiddete maruz kalmak çocuklarda saldırganlık, yabancılaşma, 
şiddet, içe kapanma, aşırı düzeyde psikolojik ve duygusal uyarılmışlık gibi etkiler 
meydana getirmektedir (Bushman ve Huesmann, 2006). Dijital oyunları oynayanlar, 
oyunlardaki şiddetin farkına bile varmamaktadır (Akgündüz vd, 2006).

Araştırmaya göre, aileler şiddet içeren dijital oyunların zararlı etkilerini aşağıdaki 
şekilde düşünmektedirler (Kutner, 2008:76):

	− Çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırmakta ve taklit etmesi için cesaretlen-
dirmektedir
	− Çocuk dünyayı korku ve şiddet içeren bir yer olarak düşündüğünden, yanlış 

anlamaya sebep olmaktadır
	− Oyunlar çocukların toplumdan uzaklaşmasına sebep olduğundan, sosyal be-

cerilerin gelişmesine zarar vermektedir
	− Oyunlardaki aşırı hayal kırıklığı çocukların saldırgan davranış göstermelerine 

neden olmaktadır.

Bir video oyununun şiddet içerikli olup olmadığının değerlendirilip değerlendirile-
meyeceği yönünde Gentile ve Anderson (2003):

	− Oyunda bir veya daha fazla karakterin diğerlerine fiziksel zarar vermeye ça-
lışıyor olması,
	− Bu durumun sık tekrar etmesi (30 dakikalık süre içerisinde 2–3 kez veya daha 

fazla)
	− Başkasına verilen fiziksel zararın bir şekilde ödüllendiriliyor olması,
	− Başkasına verilen fiziksel zararın eğlenceli veya komik olarak yansıtılıyor 

olması,
	− Şiddet içermeyen hareket ve davranışların ya mevcut olmaması veya şiddet 

içeren diğer alternatiflere göre daha az eğlenceli olması,
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	− Şiddet içeren davranışların ciddi bir yaptırımla karşılaşmıyor olması, 

unsurlarının algılanmasını önererek bu durumlardan iki veya daha fazlasının bir vi-
deo oyununda mevcut olmasının, o oyunun çocuklar için potansiyel bir zarar teşkil 
edebileceğini ifade etmişlerdir.

Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynamanın 5 büyük etkisi ise şu şekilde sıralan-
maktadır (Gentile ve Anderson, 2006):

	− Şiddet içerikli bilgisayar oyunları fiziksel tepkileri arttırmaktadır. 
	− Şiddet içerikli bilgisayar oyunları saldırgan algılayışları arttırmaktadır. 
	− Şiddet içerikli bilgisayar oyunları saldırgan hisleri arttırmaktadır 
	− Şiddet içerikli bilgisayar oyunları saldırgan davranışları arttırmaktadır.
	− Şiddet içerikli bilgisayar oyunları sosyal davranışları azaltmaktadır. 

Devamlı bilgisayar ve akıllı telefon başında, kendi dünyasını kurmuş, amacı sadece 
oyun oynama ve kazanma olan hırslı bireyler, genellikle şiddete meyilli saldırgan 
davranışları benimsemektedirler.

Yapılan araştırmalar, çocukların oyun oynadıkları internet sitelerinin cinsel içerik ve 
şiddeti özendirici öğeler barındırması, çocukların kendilerine zarar verme davranışı 
sergilemelerine ve farklı şekillerde istismar edici olumsuz durumlarla karşılaşmala-
rına neden olmaktadır (Sağlam ve Kayaduman, 2018).

17.4.2.	Dijital	Oyunlarda	Cinsellik/Müstehcenlik

Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu tanımda müstehcen kelimesi “açık saçık, ede-
be aykırı, yakışıksız” kelimeleri ile ifade edilmektedir (TDK, 2022). Müstehcenlik 
kavramı İngilizcede “obscenity” olan hukuki bir terime karşılık gelmekte olup, halk 
arasında “porno” veya “çocuk pornosu”  olarak bilinen bir suç tipidir. Müstehcenlik 
kelimesi Arapça dilinde yer alan “Hücnet” kelimesinden türeyerek Türkçeye geçmiş 
olup farklı sözlüklerde; “soysuzluk, karışıklık, bayağılık, aşağılık, kötü davranış” 
olarak ifade edilmektedir. “Müstehcen” kelimesi ise; “ayıp, terbiyesizce, iğrenç, 
açık saçık, edepsizcesine, edebe aykırı, yakışıksız” olarak açıklanmaktadır. Müs-
tehcenlik genel bir ifade ile “edep ve ahlaka aykırı, hayâ duygularını incitici” olarak 
tanımlanan ahlaki konular içerisinde değerlendirebileceğimiz bir olgu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Müstehcenlik kanunlarda suç olarak tanımlanmış bir kavramdır. Türk Ceza Kanu-
nu’nun 226. maddesinde düzenlenmiş olan müstehcenlik suçu, bir takım müstehcen 
materyaller veya suça ilişkin içeriklerin gösterilmesi ya da sergilenmesi yoluyla iş-
lenen bir suçtur. Her ne kadar müstehcenlik, bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’nda 
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yer almış olmasına karşın madde içerisinde kavram olarak belli bir tanımı tam olarak 
yapılmamış ve sınırları net olarak belirtilmemiştir.

Müstehcenlik, günümüz teknoloji çağında porno ve erotik temalar içeren materyaller 
olarak tanımlanabilir. Bu sebeple müstehcenlik kavramını cinselliğin teşhir edilme-
siyle ilgili olan pornografi ve erotik kavramları ile birlikte ele almak gerekmektedir. 
Ayrıca hukuk sistemimizde ceza öngörülen, suç olarak değerlendirilen pornografi 
kavramıdır. Erotik içeriğin suça konu olabilmesi için içerdiği materyallerin satışının 
veya gösteriminin on sekiz yaş altındaki küçüklere yani çocuklara yapılması gerek-
mektedir.

Erotik kelimesinin kökeni Fransızca “Eros” kelimesinden gelmekte olup sözlük an-
lamı; ”aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevi, şehvani” şeklindedir. 
Pornografi sözcüğünün kökeni ise Yunanca “pornographos” sözcüğüne dayanmak-
tadır. Sözcük, fahişe anlamındaki pornai ve yazmak anlamındaki graphein sözcük-
lerinden oluşmaktadır. Pornographos, fahişe yazıları, fuhuş üzerine, fahişelerle ilgili 
yazılar anlamına gelir (Türe, 2006). Bunun yanında pornografi; açık saçık edebe 
aykırı resim, yayın, kitap veya her türlü materyal olarak da tanımlanabilir.

İçinde bulunduğumuz çağ, internet yoluyla birçok bilgiye, içeriğe çok hızlı ve ko-
layca ulaşılan bir çağdır. Müstehcenlik kavramı dergi ve kitap sayfalarından çıka-
rak kolayca erişilebilen internet ortamına taşınmış ve bu ortamda çocukları olum-
suz etkileyecek somut bir hale bürünmüştür. Günümüzde müstehcen olarak tabir 
edebileceğimiz milyonlarca görsel ve metinsel internet içeriğinden bahsetmek 
mümkündür. Temiz internet kavramından bahsedilirken genel olarak müstehcen 
içeriklerden arındırılmış, bu içeriklerin filtrelendiği bir internet ortamı kastedildiği 
anlaşılmaktadır. 

Müstehcen içeriklere sadece internet ortamında değil, çocuk, genç ve yetişkin 
fark etmeksizin herkesin eğlenmek amacıyla oynadığı dijital oyunlarda da rast-
lanmaktadır. İnternette ve dijital oyunlardaki müstehcen içeriklerin, toplum içeri-
sinde cinsel içerikli çağrışımlarda bulunması hasebiyle toplumun utanma ve edep 
duygusunu incitmekte ve kullanıcıları özellikle de çocukları olumsuz yönde etki-
lemektedir. Kadın bedeninin cazibesi, bireylerin internette oyunlarla daha fazla 
zaman geçirmeleri ve oyuncu sayılarının arttırılması açısından da kullanılmak-
tadır. Oyunculara sanal bir hayat sunan dijital oyunlar sanal karakterleri ile de 
oyuncuların ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Ancak her yaş grubundan bireyin 
dijital oyunlara erişebilmesi ve oyuncu olabilmesi mümkün olduğundan özellikle 
çocuklar üzerinde bu durumun olumsuz etki yaratabileceği gibi bir durum sözko-
nusu olmaktadır (Solmaz ve diğ, 2015). 
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17.4.3.	Dijital	Oyunlarda	Irkçılık,	Nefret	ve	İslamofobi

Nefret, ötekileştirmeve ayrımcı bir dil söylemi demokratik bir toplum için kabul 
edilemez bir durumdur. Dijital oyunlar dahil içeriğinde ırkçılık, nefret, İslamofobik 
veya diğer inanç sistemlerini rencide edici görsel ve metinsel ifadeler barındıran 
platformlar toplumdaki birlikte yaşama kültürünün önündeki en büyük engellerdir 
ve bu tür durumlar milletlerarası barışı da zedeleyici özellik taşımaktadır.

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra İslamofobi kavramı dünya gündemine oturmuş-
tur ve bu kavram sonraki süreçlerde bazı dijital oyun içeriklerinde kurgulanmıştır. 
İslamofobi kelime olarak ”İslam korkusu” anlamına gelmekte, Müslümanlara ve 
İslam dinine önyargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; 
İslam veya Müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, Müslümanlara 
güvenmeme, onlardan şüphe duyma, İslam’dan korkma anlamı taşımaktadır.

Dijital oyunlar her yaştan bireyler tarafından oynanmaktadır. Dijital oyunlar sadece 
çocuklar tarafından değil daha fazla oranda yetişkinler tarafından da oynanmakta-
dır. Dolayısıyla tüm oyuncular, oyunlarda yer alan ırkçılık, nefret ve İslamofobik 
söylemlere maruz kalmaktadır. Her ne kadar oyuncu oyunu eğlenme amaçlı oynasa 
da görsellerle verilen mesajlar bilinçaltına işlenmektedir. Oyunu oynayanın çocuk 
olduğu düşünüldüğünde bunun etkisinin daha yıkıcı olacağı aşikârdır. Zaman içe-
risinde bilinçaltına verilen bu mesajlar bir topluma, bir inanç sistemine ve bir ırka 
karşı önyargıların oluşmasına sebep olabilmektedir.

İslamofobi kavramı hayatın birçok alanında özellikle de dijital oyunlarda oldukça 
sık rastlanan bir durum haline gelmiştir. Dijital oyun sektörünün, internetten sonra 
en hızlı büyüyen sektör olması, kullanıcılarının genellikle çocuklar ve gençlerden 
oluşması, dijital oyunları İslam karşıtları için yeni ve etkili bir alan yapmıştır. Üreti-
len dijital oyunlar; İslâm ve Müslüman düşmanlığı ile donatılmakta, İslâmofobinin 
yayılmasında birer araç olarak kullanılmaktadır.

Öte yandan, dijital oyunların şiddete ve saldırganlığa yönlendirdiğine ilişkin her ne 
kadar bazı çalışmalar olsa da bu çalışmaların tam aksine yapılan bazı araştırmalar 
dijital oyunlar ile şiddet ve saldırganlık arasında bir neden sonuç ilişkisinin olma-
dığını (Zendle ve diğ., 2018), Ferguson’un (2007) ve Ferguson ve arkadaşlarının 
(2012) yapmış olduğu araştırmalarda da anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmalardan hareketle bir davranışın ortaya konmasında veya bir 
tutumun benimsenmesinde sadece oyun faktörünün değil, içinde yaşanılan toplu-
mun örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri, toplumsal yaşam biçimleri, kültürleri, 
ekonomik durumları, hukuki yapıları, içinde yaşadıkları coğrafyaları vb. pek çok et-
kenin etkili olduğu söylenebilir. İslamofobi içerikli oyunları oynayan Müslüman ve 
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gayrimüslim oyunseverlerin bu tür durumlardan etkilenmeleri ve olaya bakış açıları 
elbette aynı değildir. Müslüman bir oyuncunun oynadığı oyun içerisindeki İslamofo-
bik içerikten ötürü İslam’dan korkması ya da nefret etmesi pek olası görülmemekle 
birlikte Müslümanların oyundaki başka bir Müslümanı öldürmesinin onu rahatsız 
edip etmediği ayrı bir araştırma konusudur. Bununla birlikte Müslüman gençlerin öz 
algıları bu oyunlardan ötürü olumsuz etkilenebilmekte hatta iç dünyalarında bir şah-
siyet karmaşasına neden olabilmektedir (Yorulmaz, 2015). Gayrimüslim bir oyun-
cunun ise bu tür oyunları oynarken içinde yaşadığı toplumun dinamiklerinden dolayı 
bu durumdan etkilenmemesi neredeyse imkânsız gibidir.

İslamofobi, en çok tercih edilip satın alınan ve en çok oynanan dijital oyunlarda 
sıklıkla işlenen ve görülen bir olgudur. Çocukların ve gençlerin, fikir dünyalarını 
oluşturdukları en aktif dönemlerinde oldukça fazla oynadığı dijital oyunlar sebe-
biyle birer İslam düşmanı ya da en azından İslam dininden korkan birer fert olarak 
yetişmeleri gibi bir durumun olması kuvvetle muhtemeldir. Oyunlarda kimi zaman 
Müslümanları terörle, kimi zaman barbarlıkla, ikiyüzlülükle veya şehvetle özdeşleş-
tirerek, kimi zaman da İslam’da kutsallık atfedilen öğeleriyle alay edilerek bu korku 
ve düşmanlık beslenmektedir (Cıngı, 2018).

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016 yılında hazırladığı inceleme raporuna göre 
İslamofobi içerikli bazı oyunlar ve İslamofobik içerikler şu şekilde tespit edilmiştir 
(guvenlioyna, 2016):

	• Ayo Dance: Dans eden karakterin ayaklarının altında Kur’an-ı Kerim bulun-
maktadır.

	• Bomb Gazze: Mobil oyun elinde kalaşnikof bulunan Gazzeli terörist olarak 
göstererek Gazze halkının terörist olduğu mesajı verilmekte ve bombardı-
manlar meşru gösterilmektedir.

	• Command Conquer Generals Zero Hour: Oyunda GLA isminde İslami bir 
terör örgütü canlı bombaları ve kimyasal silahları kullanarak toplu katliamlar 
gerçekleştirdiği işlenmektedir.

	• Call Of Duty 2: 2. Dünya Savaşı sırasında hücum eden birliklerle hareket 
eden uçaklar bir caminin minaresini hedef almaktadır.

	• Call Of Duty Black Ops 2: Müslümanların birer terörist olarak gösterildiği 
oyunda Müslümanların dünyayı tehdit eden çeşitli savaş teknolojilerini kul-
lanmakta olduğu gösterilmekte ve birçok yerde “Allah”  ve “Muhammed” 
isimleri yer almaktadır. 

	• Call Of Duty Modern Warfare 2: Oyundaki bir bölümde karakterin girdiği 
evin banyosunda klozetin üzerindeki resmin çerçevesinde “Allah güzeldir ve 
güzel olanı sever” mealindeki Hz. Muhammed’in sözü yer almaktadır.
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	• Clive Barkers Undying: Oyunda şeytan ile yapılan mücadelede şeytanın 
ayaklarını bastığı platformun yüzeyinde hadis-i şerif yazılıdır.

	• Counter Strike: Oyunun kurgulandığı harita Müslüman mahallesi olarak ta-
sarlanmıştır ve duvarlarda Arapça metinler vardır. Müslümanlar terörist ola-
rak gösterilmektedir. Bu şekilde resmedilen karakterler ölürlerken “Allah-u 
Ekber” ve “La ilahe İllallah” diye bağırmaktadır. Gelen tepkiler üzerine bu 
sesler kaldırılmıştır.

	• Devil May Cry 3 Dante’s Awakening: Müslümanların kıblesi olan Kâbe’nin 
ayet yazılı kapıları oyunda şer odaklarının giriş kapısı olarak tasarlanmıştır.

	• Faith Fighter: Oyunda Allah, çeşitli inançtaki tanrılar, Hz. İsa, Buda ve Hz. 
Muhammed birbirleriyle karşılıklı olarak dövüştürülmektedir. Gelen tepkiler 
nedeniyle önceden açık olan Hz. Muhammed’in yüzü sansürlenmiştir. Fakat 
başında sarık belinde kılıç ayağında çarık olarak tasarımlanmış karakter, kar-
şısındakini yendiğinde “Allah-u Ekber” diye bağırmaktadır. 

	• Guitar Hero 3: Oyundaki bazı sahnelerde gitar çalan karakterlerin ayakların 
altında Allah lafzı vardır. 

	• Minarett Attack: İsviçre’de minarelerin inşasının yasaklanmasını içeren re-
ferandumdan önce çıkan bu oyunda minareler hedef alınarak vurulmaktadır. 

	• Muslim Massacre: Oyun, Müslümanların terörist faaliyetler gerçekleştirdiği-
ni anlatan gazete haberleriyle başlamakta, Müslüman olarak betimlenen ka-
rakterler intihar bombacısı olarak tasvir edilmektedir. Oyunun sonunda Hz. 
Muhammed ve Allah ile savaşılmakta ve onların öldürülmesi gerektiği mesajı 
verilmektedir. 

	• Resident Evil 4: Oyunda Hz. Muhammed’in kabrinin kapısına illüminati lo-
gosu işlenmiş ve zombilerin saldırdığı kapı olarak tasarlanmıştır.

	• Resident Evil 5: Oyunda yer alan bir sahnede kütüphanedeki tüm kitaplar 
raflardayken sadece Kur’an-ı Kerim yerdedir.

	• Serious Sam: Oyunda Müslümanların dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin kab-
ri birebir tasarlanmış olup bu kabrin içinden devamlı uzaylı yaratıklar türeyip 
oyuncuya saldırmaktadır. 

	• Tekken Tag Tournament: Bu oyunda yer alan “Saudi” sahnesinde, karakter-
lerin dövüştüğü platformun etrafında Kâbe’nin revakları yer almaktadır ve 
yerlerdeki taşların bazılarında “Allah” yazılıdır. 

	• Zack & Wiki: Korsan temalı bu oyunda karakterler, alevlerin içindeki hazine 
sandığını Kâbe’ de yapılanın tersi istikametinde tavaf etmekte, dışarıdan “Al-
lahu Ekber” sesi duyulduktan sonra da o sandığa secde etmektedirler.
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Yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; oyunseverlerin dijital oyunları gerçeğin 
aynası olarak görüp içselleştirdiği görülmüştür. Gayrimüslim oyunseverler Müslü-
manları şiddet yanlısı ve terörist olarak görmekte, siyahiler başta olmak üzere, Asya 
ve Afrika kökenli insanlar ve Meksikalılar ötekileşirken,  Müslümanlara yönelik ile-
ri derecede nefret söylemlerine başvurdukları görülmüştür. Müslüman oyunseverler, 
İslamofobik içerikli oyunlardaki bu nefret söyleminde bulunanlara verdikleri cevap-
larda; İslam adına gerçekleştirilen terör faaliyetlerinin asla İslamiyet’i ve Müslü-
manları temsil etmediğini, İslam’ın bir barış dini olduğunu açıklamaya çalışmışlar-
dır. Fakat bu açıklamalar, İslamofobik oyunseverlerin düşüncelerinde herhangi bir 
değişim yapmamıştır. Hatta gayrimüslim oyunseverler Müslümanların sözde gerçek 
yüzlerinin görülmesi ve kendi geleneklerinin devam edebilmesi için bu oyunların 
ilkokul çağındaki çocuklara oynatılmasını arzu ettikleri görülmüştür (Cıngı, 2018).

Yine aynı çalışmanın sonuçlarına göre bazı dijital oyunlar nedeniyle gayrimüslim 
oyuncular gözünde Müslümanların %90’ının terörist olduğu görüşünün yaygın oldu-
ğu, Müslüman oyuncuların İslamiyet ile terörün bağdaştırılamayacağını ifade etmiş 
olmalarına rağmen bunun etkili olmadığı görülmüştür; zira oyuncular sadece dijital 
oyunlarda değil, televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada devamlı 
tekbir getiren ve elindeki roketi ateşleyen, intihar bombasını infilak ettiren, insan 
boğazlayan, devamlı İslam adına faaliyet yürüttüğünü iddia eden ama hep terörist 
faaliyetlerle gündeme gelen Müslüman profili görmektedir. Bu durum oynadıkları 
oyunlar ile gerçek hayattan haberleri aldıkları medyanın birbiriyle örtüşmekte oldu-
ğunu göstermektedir (Cıngı, 2018).

17.4.4.	Dijital	Oyunlarda	Kumar,	Uyuşturucu	ve	Alkol

Birçok dijital oyunda rastgele kazanma şansının olduğu bahis ve loto gibi unsurlar 
bulunmaktadır. Bazı oyunlarda sunulan ganimet kutuları, gerçek para ile satın alı-
nabilen ve oyuncunun içinde ne olduğunu dahi bilmediği paketler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Genellikle bu kutuların içerisinde bir oyun karakteri için yeni özellikler 
ve yeni silahlar olabilmektedir. Oyuncunun başarılı olma şansını artıran bir durum 
sözkonusu olsa da oyuncunun başarısına etkisi olmayan kutu için de ödeme yap-
ma riski de bulunmaktadır. Satın alınan kutunun ne olduğunun belirsiz olmasının 
oluşturduğu heyecan, kişinin kumar oynama gibi bir sorununun gelişmesine neden 
olabilmektedir.

Bilgisayarda veya mobil telefonda kumar içerikleri bulunan oyunları oynayan veya 
kumar oyunları oynayan çocukların büyüdüklerinde kumar oynamaya daha meyilli 
olmaları gibi bir durum söz konusudur. Avustralya’da yapılan bir araştırmada küçük 
yaşlarda simülasyon kumar oyunları oynayan çocukların büyüyünce kumara yatkın 
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olduğu ya da olabileceği ifade edilmektedir. Günümüzde uygulama mağazalarında 
binlerce simülasyon kumar oyunları bulunmaktadır. Simülasyon kumar oyunu, ger-
çek parayla oynanmayan ancak Las Vegas’taki gibi kumarhanelerde oynanan her 
türlü kumarın video oyunu halidir. Çocukların oynadığı çok masum, güzel ve yaşına 
uygun bir bilgisayar oyunu ya da mobil oyunun içerisinde bu oyunları kurmayı özen-
diren ve bu tür oyun uygulamalarına yönlendiren reklamlara sıklıkla rastlanmakta-
dır. Oyun olarak kumar oynatmak çocuğa kumarın normal gösterilmesine ve bunun 
normalleşmesine sebep olmaktadır. Bu durum çocuk açısından bakıldığında ileriye 
yönelik bir risktir. 

Mobil veya çevrimiçi çoğu dijital oyunda kumar ve kumar teknolojileri çok yaygın 
bir şekilde, zararlı ve çoğu zamanda gizli bir şekilde bulunmaktadır. Bu oyunlar, her 
biri farklı riskler oluşturan ve dört farklı kategoride ele alınması gereken oyunlardır. 
Bu oyun kategorileri; sürükleyici ve bağımlılık yapan teknolojiler kullanılan, kumar 
simülasyonu, oyunlar içinde kumar ve oyun aracılığıyla kumar şeklinde sıralanmak-
tadır.

Sürükleyici ve bağımlılık yapan teknolojiler (Immersive  and  addictive  Te-
chnologies): Bu kategorideki oyunların kumarla tematik bir bağlantısı olmamakla 
birlikte araklı şekilde verilen ödüller, küçük ödemeler alınmaktadır. Bu tür oyunlar, 
oyun oynama bozukluğu, oyun bağımlılığı, oyunda aşırı zaman ve para harcama gibi 
potansiyel zararlara sebep olmaktadır.

Kumar simülasyonlar (Simulating gambling): Gerçek hayattaki kumar sağlayıcı-
ları tarafından işletilen veya bunları teşvik eden ve gerçek hayattaki kumarı birebir 
taklit eden video oyunlardır (sanal slotlar, sosyal kumarhane oyunları vb.). Bu tür 
oyunlar, kumarın normalleştirilmesine ve romantikleştirilmesine neden olmaktadır. 
Yanıltıcı oranlar ve oyuncuların verilerinin toplanması risk oluşturmaktadır. 

Şansa dayalı öğeleri satın alma (Buying chancebased items): Oyuncuların şansa 
dayalı sanal değeri olan öğelere gerçek dünyadaki parayı harcamaya imkan tanıyan 
oyunlardır (ganimet kutuları, gacha oyunları vb.). Bu oyunlar, problemli kumar duru-
muna sebep olmakta ve reşit olmayanların kumar oynamasına imkan sağlamaktadır.

Oyunlar aracılığıyla kumar oynamak (Gambling via games): Sanal para birim-
leri veya parasal değeri olan sanal öğeler kullanarak e-spor maçlarının veya şans 
oyunlarının bahislerini oynamaya imkan veren oyunlardır. Oyun içi kumardaki gibi 
şike, dolandırıcılık ve lisanssız bahis siteleri yoluyla bahis oynanmasını kolaylaştır-
maktadır (Browne, 2020).

Bazı oyunlardaki karakterlerin uyuşturucu, silah kaçakçısı, eski bir suçlu ve çete 
üyesi olarak betimlendiğine rastlanmaktadır. Bu tür içeriklerle, gerçek hayatta yasak 
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olan veya ayıplanan birçok davranış meşru kılınmakta, normalleştirilmektedir. Bu 
tür oyunlar özellikleoyunu oynayan çocuk kullanıcıların bilinçaltına olumsuz etkiler 
bırakılmasına neden olmaktadır (Açıkgöz ve Yalman, 2018).

17.5.	Güvenli	İnternet	Hizmeti

Güvenli İnternet Hizmeti; internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak 
sunulan ve internetteki zararlı içeriklere sahip web sitelerini filtrelemek suretiyle 
internetteki zararlı içeriklerden kullanıcıları yüksek oranda koruyan, koruyucu ve 
önleyici bir hizmet olma özelliği taşıyan alternatif bir internet erişimidir. Güvenli 
İnternet Hizmeti sadece talep eden bireysel ve kurumsal abonelere sunulmakta olup 
zorunlu değildir. Güvenli İnternet Hizmeti, internet servis sağlayıcılar seviyesinde 
sunulmaktadır. Hizmeti almak için herhangi bir program kurmaya veya bilgisayarda 
bir ayar yapmaya gerek yoktur. İnternete erişilebilen tüm cihazlarda (bilgisayarlar, 
cep telefonları, tabletler vb.) donanım ve yazılımdan bağımsız olarak Güvenli İnter-
net Hizmeti kullanılabilmektedir. 

Güvenli İnternet Hizmetini kullanan vatandaşlar internette,  müstehcenlik, çocuk 
istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı içeriklerden korundukları gibi, dolan-
dırıcılık yapılan,  zararlı yazılımlar barındıran ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlığa zararlı 
olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı web sitelerinin zararlarından da korunmak-
tadırlar. 

Güvenli İnternet Hizmeti, Çocuk ve Aile olmak üzere iki farklı profil seçeneği ile 
sunulmaktadır. Kullanıcılar İnternet servis sağlayıcılarına ait çağrı merkezlerinden, 
internet çevrimiçi işlem merkezlerinden, bayilerden veya SMS ile kolay ve hızlı bir 
şekilde Güvenli İnternet Hizmeti alabilmektedirler. Kullanıcıların istedikleri zaman 
profillerini değiştirebilme veya istedikleri takdirde hızlı bir şekilde Güvenli İnternet 
Hizmetini iptal edebilme seçenekleri vardır

Çocuk Profili: Çocuk Profili ile İnternetteki risklerden en yüksek oranda korunur-
sunuz. Çocuk Profili ile erişebileceğiniz tüm siteler uzman kontrolünden geçmiş 
belirli kriterlere göre onaylanmış sitelerdir. Çocuk Profili, yabancı kişilerle temas 
kurulmasının önüne geçmektedir. Çocuk Profilinde sohbet ve sosyal medya siteleri 
gibi içeriğini herkesin değiştirebileceği siteler yoktur. Çocuk Profilinde sabit içe-
rikli oyun oynanabilir. Çocuk Profili çocuklarınızın rahatlıkla ödev yapabileceği, 
yetişkinlerin de haber okuyup bankacılık işlemleri yapabileceği sitelerden oluşan bir 
internet alanıdır.

Aile Profili: Aile Profilini seçerek müstehcenlik, şiddet, ırkçılık, kumar gibi ya-
sadışı ve zararlı içerikleri barındıran siteler; Sağlık Bakanlığı’nın zararlı olduğunu 
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açıkladığı ürünlerin siteleri ve dolandırıcılık sitelerinden koruma sağlanmaktadır. 
Kullanıcı istediği takdirde oyun, sohbet ve sosyal medya sitelerini de erişime açıp 
kapatması mümkündür.

Güvenli İnternet Hizmetinden faydalanmak için Çocuk veya Aile Profillerinden birisi 
tercih edilir. Aynı anda iki profilin kullanılması mümkün değildir. Her abone ancak tek 
bir profili kullanabilmektedir. Kablosuz ağ gibi çok kişinin internete bağlandığı ağlar-
da kablosuz ağa sahip olan abonenin profili ne ise bu ağ üzerinden internete bağlanan 
kullanıcılar için de aynı profil geçerli olmaktadır. Abonenin hattına tanımladığı veya 
tanımlanan profil esas alınmaktadır. Çocuk ve Aile Profillerine ait kriterler psikoloji, 
pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir kurul 
tarafından tespit edilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti profilleri kapsamında değer-
lendirilen internet siteleri belirli kriterlere göre belirlenmektedir. 

Çocuk Profili, “izinli liste” yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde güvenli olduğu 
onaylanmış belirli sayıdaki internet sitelerine erişim sağlanır. Bu listede yer almayan 
sitelere erişim sağlanamaz. Yeni yayınlanan siteler de onaylandıktan sonra bu listeye 
dahil edilmektedir. Çocuk Profili listesinde, çocukların ruhsal ve bedensel sağlıkla-
rını olumsuz etkileyecek veya kullanıcıların yabancı kişilerle doğrudan iletişim kur-
dukları web siteleri yer almamaktadır. Bu kapsamda sohbet siteleri ile sosyal medya 
siteleri Çocuk Profilinde yer almazlar. Bu profilde, e-posta, anlık mesajlaşma, haber, 
iş, alışveriş, sağlık, eğitim, resmi kurumlar, bankacılık vb. kategorilerdeki sitelere, 
tartışılan konuları ve içeriği iyi yönetilen forum sitelerine ve çevrimiçi mesajlaşma-
nın olmadığı oyun sitelerine erişilebilmektedir. Çocuk Profili internetteki risklere 
karşı en yüksek korumayı sağlayan profildir. Aile Profilinde erişilemeyen sitelere 
Çocuk Profilinde de erişilemez.

Aile Profili, “yasaklı liste” yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik 
barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm sitelere 
erişilmektedir. Çocuk Profilinden daha geniş içeriğe sahiptir. Aile Profili listesine 
kumar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlık için teh-
likeli madde, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, terör, şiddet, zararlı yazılım vb. içerikle-
re sahip siteler dahil edilmektedir. Aile profilinde forum ve paylaşım sitelerine erişi-
lebilir. Aile Profili tercih edildiğinde ayrıca oyun, sosyal medya ve sohbet siteleri de 
isteğe bağlı olarak erişime kapatılabilir.

Güvenli İnternet Hizmetinde Aile veya Çocuk profiline geçiş dört farklı yöntemle 
yapılmaktadır:

	− İnternet servis sağlayıcının bayisine başvurarak
	− İnternet servis sağlayıcının çağrı merkezini arayarak (bakınız: https://guven-

linet.org.tr/basvuru) 
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	− Online işlem merkezine müşteri numarası ve şifresi ile giriş yaparak
	− Kısa mesaj (SMS) atarak (Aile Profili için: GUVENLI AILE, Çocuk profili 

için: GUVENLI COCUK yazıp 2500’e gönder)

Abone aynı yolla, istediği zaman, ücretsiz olarak profilini değiştirebilmekte veya 
Güvenli İnternet Hizmetini almayı bırakabilmektedir. Haziran 2021’de Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumunca alınan bir kararla yeni abonelere Güvenli İnternet 
Hizmeti Aile Profili, varsayılan olarak belirlenmesi uygulamasına başlanmıştır. Bu 
kapsamda; yeni aboneliklerde aksi abone tarafından talep edilmedikçe, abonenin 
Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profillinden ücretsiz olarak istifade edeceği şekilde 
abonelik sözleşmesi tesis edilmesine karar verilmiştir. Yine bu kapsamda abone, 
abonelik süresince “Güvenli İnternet Hizmeti” tercihini değiştirebilecektir (BTK, 
2021).

Güvenli İnternet Hizmetinin en önemli özelliklerinden biri, bu hizmeti kullanan 
aboneler için arama motorlarından güvenli arama özelliği otomatik olarak ayarlı 
olmaktadır. Kullanıcının arama motorlarında bu yönde bir ayar yapmasına gerek 
kalmamaktadır. Abone Güvenli İnternet Hizmetinden çıkana kadar bu özellik değiş-
tirilmeyecek şekilde sabit kalmaktadır. 

Arama motorlarındaki “Güvenli Arama (Safe Search)” özelliği , “Güvenli İnternet 
Hizmeti’ kapsamında İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından network seviyesinde 
sunulmaktadır. Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında verilen bu hizmet ile Güvenli 
İnternet Hizmeti kullanan aboneler, arama motorlarını kullandıklarında sadece Safe 
Search (Güvenli Arama) aktif olmaktadır. Bu bir arıza olarak algılanmamalıdır. Ya-
pılan bu çalışma ile Güvenli İnternet Hizmeti alan abonelere arama motorlarında filt-
reli arama imkânı sunulmuştur. Abone, Güvenli İnternet Hizmetini almaya devam 
ettiği sürece bu devam edecektir.

17.6.	Güvenli	İnternet	Hizmeti	İçerik	Tasnif	Kategorileri

Güvenli İnternet Hizmetinde internet siteleri farklı kriterlere göre bir tasniflemeye 
tabi tutulmaktadır. Bu tasnifleme sonucuna göre kategorisi belirlenen internet sitele-
rinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında olması gereken profili belirlenmektedir. 
Bu tasniflemede Beyaz Liste, Siyah Liste ve Gri Liste gibi bir gruplama söz konusu-
dur. Beyaz liste, içeriği pozitif olan sitelerden oluşmakta, Siyah Liste içeriği negatif 
yani olumsuz olan içeriklerden oluşan sitelerden oluşmakta, Gri Liste de içeriğinde 
hem negatif hem de pozitif içerikler olabilen internet sitelerinden oluşmaktadır. Bu 
listelerin kriterleri aşağıdaki şekilde olmaktadır.
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17.6.1.	Beyaz	Liste

Bu listedeki tüm internet alan adlarına (web sitesi veya internet sitesi) hem aile pro-
filinden hem de çocuk profilinden erişilmektedir. Beyaz listedeki alt kategoriler ve 
açıklamaları aşağıdaki gibidir:

	• İş, Ekonomi: Online ürün satan ya da kendi ticari firmalarının tanıtımını ya-
pan web siteleri bu kategoriye alınmaktadır.

	• İnternet ve Haberleşme: Arama motorları, internet altyapısıyla ilgili firma-
lar, teknoloji firmalarına ait web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Bilgi/Referans (bilim, teknik, eğitim, din vb.): Belirli konularda bilgi ver-
mek amacıyla oluşturulmuş web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Eğitim Kurumları (okul, dershane, kurs): Okul dershane, kurs, üniversite 
gibi kurumlara ait web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Medya (B-basın-yayın): Medya kuruluşlarının web siteleri veya internet ha-
ber siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Sosyal (belirli İçerik): Belli bir konu çerçevesinde (yemek tarifi blogu, motor 
sporları forumu vb.) içeriğin barındırıldığı siteler bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Resmi (Kamu, dernek, STK): Kamu kurumları, dernek ve vakıf gibi kuru-
luşların resmi siteleri bu kategoriye alınmaktadır.

	• Oyun (çocuk): Şiddet ve cinsellik gibi olumsuz unsurlar barındırmayan ve 
başkaları ile sohbet imkânı bulunmayan, genellikle Flash tabanlı oyunların 
barındırıldığı siteler bu kategoriye alınmaktadır.

17.6.2.	Kara	Liste
	• Müstehcenlik: Müstehcen resim, hikâye, video, film ve pornografik içerik 

barındıran alan adları bu kategoriye alınmaktadır. 
	• Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini: İnternet üzerinden cinsel gücü artırıcı, 

saç dökülmesini önleyici, zayıflatıcı vb. birçok özelliği olduğu belirtilen hap, 
krem, serum, yağ, çay, bitkisel vb. ürünlerin satıldığı web siteleri bu katego-
riye alınmaktadır. 

	• Kumar: Online olarak kumar oynatan ve Türkiye’den lisans almamış web 
siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Aşırı Uç: Terör, şiddet, ırkçılık, dine hakaret, vahşet, Atatürk’e hakaret vb. 
görüntü ve söylemlerinin olduğu web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Dolandırıcılık, Dijital Tehlike, SPAM: Virüs yayan web siteleri, phishing 
siteleri, lisansız online fatura ödeme siteleri vb. bu kategoriye alınmaktadır.
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	• Web Proxy: Proxy hizmeti veren ya da ücretsiz VPN programlarına ait web 
siteleri bu kategoriye alınmaktadır.

	• Diğer Kanunlara Aykırılık: Terör örgütlerine yönelik propaganda vs. yapan 
ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı davranan siteler bu kategoriye 
alınmaktadır.

17.6.3.	Gri	Liste	
	• Paylaşım (karışık içerik): Çok fazla sayıda farklı konunun başlıklarının yer 

aldığı web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 
	• Forum Siteleri: Müstehcenlik, aşırı uç bulunmayan, moderasyonu zayıf ve 

çok farklı konuların yer aldığı web siteleri. 
	• Film Siteleri: Müstehcenlik ve aşırı uç barındırmayan video ve film siteleri 

bu kategoriye alınmaktadır. 
	• Kişisel Web Sitesi: Kişisel bloglar ve web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 
	• Diğer Gri (erotik vb.): Hedef olarak müstehcenlik, şiddet gibi olumsuz ko-

nulara yönelik hazırlanmamış fakat bu konularda aşırıya kaçmayan görsel 
veya metinlerin barındırıldığı web siteleri bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Çocuk Erişilemeyen Alt Alan Adı: Çocuk Profilinde bulunan uygun içerik-
li sitelerin, Çocuk Profili kriterlerine uymayan alt alan adları bu kategoriye 
alınmaktadır.

	• Oyun (diğer): Oyuncuların birbirleriyle sohbet edebildikleri, başka oyuncu-
larla birlikte sanal dünyada oynanan siteler bu kategoriye alınmaktadır.

	• Sohbet (chat, eş ve arkadaş bulma): Rasgele yabancılarla flört amacı taşıyan, 
yaş aralığı ve cinsiyete göre sorgu yapılan siteler bu kategoriye alınmaktadır. 

	• Sosyal Medya: Kullanıcıların birbirleri ile içerik paylaşımında bulunabildiği 
fakat sohbet kategorisinde olduğu gibi rasgele insanlarla tanışma amacı taşı-
mayan; yaş ve cinsiyete göre sorgulamanın yapılmadığı siteler bu kategoriye 
alınmaktadır.

17.7.	Sonuç	ve	Öneriler

Sonuç olarak mobil, bilgisayar, konsol ve çevrimiçi şeklinde birçok platformda oy-
nanan dijital oyunlar, bireylerin eğlenme ihtiyacını giderirken aynı zamanda içeri-
sinde barındırdığı içerikler yoluyla da olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir-
ler.  Her ne kadar olumsuz yönleri olmuş olsa da dijital oyunların bireylere olumlu 
katkısının olduğunu da göz ardı etmemek gerekmektedir.
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Aktif, deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi kolaylaştıran, bağımsız ve eleştirel 
düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunan, farklı yaklaşımlar deneyerek öğren-
me becerilerinin gelişimine katkı sunan, aynı anda birden fazla işi yerine getirme-
yi sağlayarak çoklu iş yapma yeteneğinin gelişmesini sağlayan, odaklanma ve aynı 
anda birçok nesneyi görsel olarak takip etme becerisini geliştiren dijital oyunların 
varlığı dikkate alındığında bireyin yaşına uygun olumlu etkileri olan oyunların aşırı 
olmamak şartıyla oynanmasını yadırgamamak gerekir. 

Daha güvenli bir dijital oyun deneyimi için yapılması gerekenler hususunda şu önerilerin 
dikkate alınması, oyuncuların fiziksel ve psikolojik sağlığı için, ebeveynlerin çocuklarını 
daha güvenli oyunlarla buluşturması ve risklerinden koruması için, ebeveynlerin tercih-
lerinin şekillenmesinde katkı sunacak politika yapıcılar için önem arz etmektedir.

Ebeveynler
	− Oyunların yaşa uygunluğu oldukça önemlidir. Ebeveynlerin çocuğun oynadı-

ğı oyunun hangi yaş grubuna uygun olduğunu mutlaka bilmesi gerekir. Bu-
nun için çocuğun oynadığı oyun, uluslararası derecelendirme sistemlerinin 
web platformlarından mutlaka kontrol edilmelidir. Detaylı bilgi için Common 
Sense Media (commonsensemedia.org), The Pan-European Game Informati-
on (pegi.info), Entertainment Software Rating Borad (esrb.org) platformları 
ziyaret edilebilir.
	− Dijital oyunlar ödül ya da ceza olarak kullanılmamalıdır. Bunun yerine so-

rumlulukların yerine getirilmesinden sonra, yaşa uygunluk ve oynama süresi 
sınırlı olacak şekilde bağlayıcı ve anlaşılır kurallar belirlenmelidir. Tamamıy-
la yasaklamaktan ziyade kontrollü ve zaman sınırlı bir yaklaşım benimsenme-
lidir. 4-6 yaş: Ebeveyn eşliğinde günde ortalama 30 dakika, 7-10 yaş: günde 
45 dakika, 11-13 yaş: günde 60 dakika, Yaşça büyük çocuklar ve gençler için 
haftalık bir kullanım süresi belirlenebilir.
	− Oyun konusunda çocuğunuzla ilgili endişeleniyorsanız, aşırı bir kullanım 

sözkonusu ise, oyun kaynaklı iletişim problemleri yaşanılıyorsa, oyun nede-
niyle sorumluluklarda gözle görülür aksama durumu varsa uzmanlardan de-
sek alınmalıdır.

	− Çocuğunuza oyun dışında alternatif faaliyetler sunun. Çocuğunuzun uzun bir 
süre oynamasını ya da boş zamanlarını devamlı dijital oyunlarla geçirmesini 
önleyin. Bu durumun çocuğunuza uzun vadede zarar verebileceğini unutmayın.

Öğretmenler
	− Okul idareleri, dijital oyunlar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla öğ-

renci ve ebeveynlere yönelik seminerler ve etkinlikler düzenlemelidir. Belirli 
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aralıklarla okul düzeyinde öğrencilerin dijital oyun oynama alışkanlıklarını 
anlamak için anketler yapılmalıdır. Ebeveynlerle iletişim halinde olunmalıdır.
	− Dijital oyunların fiziksel ve psikolojik olarak olumlu/olumsuz etkileri konu-

sunda kulüp faaliyetleri özendirilmeli, dijital oyun bağımlılığı temalı resim 
yarışmaları düzenlenmeli, dijital oyunlarla ilgili bilgilendirici köşe hazırlan-
malıdır.
	− Zaman zaman öğrencilerle ilgili dijital oyunlar hakkında konuşulmalı, öğren-

cilerin ne tür dijital oyunlar oynadıkları, ne kadar süre oynadıkları, kimlerle 
oynadıkları konusunda bilgi edinilecek sözlü iletişimler kurulmalıdır. Şüpheli 
ve riskli bir durum tespit edilirse ebeveyn ile iletişime geçilmelidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları
	− Güvenli İnternet Hizmet kapsamında oyun kategorisinde değerlendirilen web 

sitleri uluslararası derecelendirme sistemlerinin ölçütleri dikkate alınarak ye-
niden değerlendirilmelidir. Güvenli İnternet Hizmeti Aile profilinin alt kırı-
lımda yer alan “Oyun” seçeneği aktif hale geldiğinde tüm oyun siteleri değil, 
çocuklar için uygun olmayan oyun siteleri filtre kapsamına alınmalıdır.
	− Uluslararası derecelendirme sistemlerindeki ölçütler ve oyunlarda yer alan 

içerikler (kan, şiddet, nefret, müstehcenlik, , ırkçılık, kumar, uyuşturucu vd.) 
kapsamında, ülke genelinde periyodik araştırmaların yapılarak dijital oyunla-
rın toplum ve bireyler üzerindeki etkileri takip edilmelidir.
	− Dijital oyunların, bireyleri olumlu veya olumsuz etkileyen tüm yönleriyle il-

gili farkındalık çalışmaları süreklilik arz edecek şekilde yapılmalıdır. Dijital 
oyunlara yönelik paneller, sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar ve yapılacak 
akademik çalışmalarla bu alandaki bilimsel farkındalık güçlendirilmelidir.
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Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜBAV Genel Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sü Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölüm Başkanlığı, FutureTech Genel Müdürü̈, BIDISEC Merkez Laboratuvarı Sorumlusu, 
Yüksek Öğretim Kurulu Siber Güvenlik Çalışma Grubu Üyeliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Üyeliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Havelsan ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurumuna danışmanlık yapmıştır. Gönüllü olarak pek çok sosyal projeyi de yürütmüş 
olan Sağıroğlu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP gibi Bilimsel Araştırma Projelerinde görev almıştır. 
Ulusal ve uluslararası konferanslarda, Bilgi Güvenliği, Büyük Veri, Siber Güvenlik ve Savunma, Yapay 
Zeka, Biyometrik Uygulamalar, İnovasyon Kültürü̈ Oluşturma gibi konularda davetli konuşmacı ola-
rak seminer ve konferanslar vermektedir. Halen, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanlığını yürütmektedir.

EDİTÖRLER ve YAZARLAR
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Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
bhalil@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Araştırma ve çalışma alanları arasında Bilişim sistemleri, eğitim teknolojile-
ri, e-öğrenme, web tabanlı eğitim, uzaktan eğitim, eğitim yazılımı tasarımı, makine öğrenmesi, veri 
madenciliği, bilgi güvenliği, siber güvenlik, yenilenebilir enerji sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, meslek standartları ve mesleki yeterlikler vb. konular bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili kitap, makale vb. çeşitli yayınları ve ICMLA, ICRERA, SMART 
GRIDS vb. düzenlediği Ulusal ve Uluslararası düzeyde Konferanslarda düzenleme kurulu üyesi görev-
leri bulunmaktadır. Devlet ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli 
projeleri yürütmüştür. Tübitak, Sanayi Bakanlığı, KOSGEP, Ulusal ajans vb. kuruluşlarda hakem, pa-
nelist ve Komisyon Üyesi vb. görevleri yürütmektedir.

Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, Yüksek 
Öğretim Başkanlığı (YÖK) Uzaktan Eğitim Komisyonu üyesi olarak ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesi, Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ahmet Kılıç 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurul Üyesi 

1968 yılında Çorum’da doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bili-
mi Anabilim dalında yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora 
eğitimini tamamlamıştır.  1994-2004 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde akademisyen olarak görev yapmıştır. 
2004-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışmıştır. 2007 yılında girdiği Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunda sırasıyla 2007-2014 yıllarında Uzman, 2014-2016 yıllarında İn-
ternet Daire Başkanlığı, 2016-2019 yıllarında Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2019 yılından itibaren de 
aynı kurumda Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Bilgi Teknolojileri alanında, bir çok ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum, kongre ve çalıştaya 
katılmış, eğitimler vermiş, çok sayıda makale, kitap ve raporun hazırlanmasında yer almıştır. Özellikle 
internetin ulusal ve uluslararası yönetimi, internet regülasyonları, internet içerik düzenlemeleri, internet 
hukuku, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konularında çalışmalar yapmaktadır.
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Dr. Mustafa Küçükali
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurum Başkan Yarımcısı  
Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Trabzon’da doğmuştur. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi 
Bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bil-
gisayar Eğitimi Anabilim dalında yüksek lisansını, Teknoloji Eğitimi Ana-
bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır.  1992-1995 yılları arasında 
Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar öğretmeni olarak çalışmıştır. 1995-2006 
yılları arasında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümünde öğretim gö-
revlisi, bölüm başkan yardımcılığı, yazılım eğitimi anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
2006-2015 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman olarak çalışmıştır.
2015-2016 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanı olarak görev yapmıştır. 
Bilgi Teknolojileri alanında, başta bakanlıklar olmak üzere kurum ve kuruluşlarda eğitimler vermiştir. 
Yazılım ve otomasyon projelerinde danışmanlık yapmıştır. Ulusal, Uluslararası dergi ve sempozyum-
larda makaleleri yayınlanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli kullanımına yönelik 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Halen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan Mustafa 
KÜÇÜKALİ Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Dr. Şahin Bayzan
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  
İnternet Daire Başkanlığı 
sahinbayzan@gmail.com
1973 yılında Trabzon’un Araklı ilçesi Karatepe Köyünde doğdu. 1998 yılın-
da Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
2005 yılında Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 
“Araç Potalarının En Kısa Yol Algoritmaları Kullanılarak Belirlenmesi ve 
C#.Net Ortamında Simülasyonu” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 2014 yılında 
Kocaeli üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde “Mobil sistemlerde gerçek zamanlı 
trafik bilgisi kullanarak alternatif araç güzergâhlarının belirlenmesi ve uygulanması” başlıklı teziyle 
doktora eğitimini tamamladı. Aynı zamanda 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet 
Önlisans, 2018 yılında Kırıkkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini bölümünü bitir-
di. 2000 – 2008 yılları arasında Pamukkale Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde akade-
misyen olarak görev yapmıştır 2008 – 2011 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda 
uzman olarak çalışmıştır. Dijital vatandaşlık, İnternetin bilinci ve güvenli kullanımı konularında akade-
mik çalışmaları bulunana Bayzan’ın BTK Akademi (btkakademi.gov.tr) yayınlanmakta olan eğitimleri 
bulunmaktadır. Türkiye genelinde internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, Dijital vatandaşlık, Siber 
zorbalık konularında 300’den fazla seminer ve eğitim vermiş, birçok radyo ve televizyon programında 
uzman konuk ve danışman olarak yer almıştır. Radyo ve Televizyon programlarından bazıları; TRT 
Radyo 1 – Çevrimiçi, Uzman Konuk ve Danışman TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu – İnternet Dünyasın-
dan, Uzman Konuk ve Danışman TRT Haber – Güvenli TIK - Uzman Konuk ve Danışman TRT GAP 
Radyo – Uzman Konuk TRT AVAZ - Dijital Çağda Ebeveynlik, Uzman Konuk
Halen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanlığında Bilişim Uzmanı olarak ça-
lışmakta ve Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
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Dr.Şahin BAYZAN 
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanlığı 

sahinbayzan@gmail.com 

 
1973 yılında Trabzon’un Araklı ilçesi Karatepe Köyünde doğdu. 

1998 yılında Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Pamukkale Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde “Araç Potalarının En Kısa Yol Algoritmaları 

Kullanılarak Belirlenmesi ve C#.Net Ortamında Simülasyonu” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 

2014 yılında Kocaeli üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde “Mobil 

sistemlerde gerçek zamanlı trafik bilgisi kullanarak alternatif araç güzergâhlarının 

belirlenmesi ve uygulanması” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Aynı zamanda 

2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Önlisans, 2018 yılında Kırıkkale 

Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini bölümünü bitirdi. Halen Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanlığında Bilişim Uzmanı olarak 

çalışmakta ve Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.3 erkek 1 kız 
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Dr. Abdulhamit GÜNEŞ 
 
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal 

Planlama Genel Müdürlüğü,  

hamitgunes@yahoo.com 

1975 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında İÜ SBF İktisat 

Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Polis Akademisi 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 

Ana Bilim Dalında “Dijital Oyunların Güvenlik Bağlamında Yasal ve Yönetsel Düzenleme 

Sorunları” başlıklı teziyle Yüksek Lisans, aynı yerde 2015 yılında “Sosyal Ağ Kullanımı ve 

Güvenlik Algısı: Temel Öğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle Doktora 

eğitimini tamamladı. Halen Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde Yönetim Hizmetleri 

Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bir kız çocuğu babasıdır. 
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Doç. Dr. Yavuz Samur
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) bölüm başkanı ve aynı zamanda 
dekan yardımcısı (@bauebf) olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile 
Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji 
– Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Cur-
riculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, 
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans ve Doktora program 
koordinatörüdür (@bauegitek).
Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kulla-
nılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun ta-
sarımı, çocukların teknoloji kullanımı (@childandmedia), teknoloji/sosyal medya/oyun bağımlılığı ve 
oyun temelli öğrenme (@EgitimveOyun) gibi konular yer almaktadır. 
Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için fiziksel, kutu ve dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve 
bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır (@
ugurgames). Bu doğrultuda işler yapan BuckedGames şirketinde de eğitsel oyunlar tasarlamaktadır.
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasari-
mi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, 
“Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler vermektedir. 
Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik 
ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu 
konularda danışmanlık vermektedir.
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de 
düzenlemektedir. 
yavuz.samur@es.bau.edu.tr 
www.yavuzsamur.com
www.twitter.com/YavuzSamur
www.instagram.com/YavuzSamur
www.youtube.com/c/DrYavuzSamur

ESRB (2021). Rating Guide. Erişim tarihi, 10.10.2021, Kaynak https://www.esrb.org/ratings-
guide/ 

Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to 
adolescence: An essay on the construction of formal operational structures (Vol. 22). 
Psychology Press. 

Kaspersky (2021). How are age-based gaming ratings set?. Erişim tarihi, 10.10.2021, Kaynak 
https://www.kaspersky.com/blog/gaming-age-ratings/11647/ 

Nicolopoulou, A. (1993). Play, cognitive development, and the social world: Piaget, 
Vygotsky, and beyond. Human development, 36(1), 1-23. 

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky ve 
sonrası. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 37(2), 137-
169. 

Özhan, S. (2011). Dijital oyunlarda değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve Türkiye 
açısından öneriler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 21-33. 
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Samur, Y. (2019). 1 Yeni Bildiriminiz Var. Nemesis: İstanbul. 
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Doç. Dr. Yavuz Samur 
Bahçeşehir Üniversitesi 
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YAZARLAR
Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve  
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
mhorzum@sakarya.edu.tr

1979 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde doğmuş olan Horzum, 2001 
yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamla-
mıştır. Horzum, Eğitim Fakültesinin ilk mezunlarından biridir. 2001 yılında 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve 
başlamıştır. Yüksek lisansını 2003 yılında SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında; doktorasını 2007 yılında Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojisi alanında tamamlamıştır. Doktora sürecinde Ankara 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev almıştır.
2014 yılında Doçent unvanını alan Horzum, 2007 yılından bu yana SAÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu süreçte SAÜ Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine 
getirmiştir.
2012 yılında 9 aylık yurt dışı araştırma amacıyla Almanya Heidelberg Eğitim Üniversitesinde bulun-
muştur.
2019 yılında Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM) müdür-
lüğüne atandı.
Uzmanlık alanları arasında eğitimde teknoloji kullanımı, Öğretim tasarımı, uzaktan eğitim ve tekno-
lojinin olumsuz etkileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum’un farklı dergilerde yayınları, 
hakemlikleri ve editörlükleri bulunmaktadır.
Dr. Horzum evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
gunal@ybu.edu.tr

Dr. Gülten Ünal Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümünden lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik 
Enstitüsü̈ Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalından yüksek lisans ve doktora de-
recelerine sahiptir. Çocuklarda dil ve bellek gelişimi, bilişte yönetici fonksi-
yonlar, bilgelik ve yaratıcılıkla gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. İlgi 
alanlarını zihinsel zaman yolculuğu, bilgelik ve yaratıcılık oluşturmaktadır. 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
yavuz.samur@es.bau.edu.tr 
  
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) bölüm başkanı 
ve aynı zamanda dekan yardımcısı (@bauebf) olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika'nın Virginia Tech 
Üniversitesi'nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – 
Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri 
(TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans ve Doktora program koordinatörüdür (@bauegitek). 
 
Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde 
oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, çocukların teknoloji kullanımı 
(@childandmedia), teknoloji/sosyal medya/oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme (@EgitimveOyun) gibi konular yer 
almaktadır.  
 
Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için fiziksel, kutu ve dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten 
Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır (@ugurgames). Bu doğrultuda işler yapan BuckedGames 
şirketinde de eğitsel oyunlar tasarlamaktadır. 
 
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, "Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)", "(Dijital) Oyun 
Temelli Öğrenme", “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, "Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 
Kullanımı", ve “Çoklu Ortam Tasarımı" gibi dersler vermektedir.  
 
Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun 
tasarlama projelerinde yer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu konularda danışmanlık vermektedir. 
 
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.  
 
www.yavuzsamur.com www.twitter.com/YavuzSamur www.instagram.com/YavuzSamur www.youtube.com/c/DrYavuzSamur  
 

Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum 
Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
mhorzum@sakarya.edu.tr 

1979 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde doğmuş olan Horzum, 2001 yılında Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Horzum, Eğitim Fakültesinin ilk 
mezunlarından biridir. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi 
olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisansını 2003 yılında SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında; doktorasını 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojisi alanında tamamlamıştır. Doktora sürecinde Ankara 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev almıştır. 

2014 yılında Doçent unvanını alan Horzum, 2007 yılından bu yana SAÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu süreçte SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Eğitim Fakültesinde 
Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir. 

2012 yılında 9 aylık yurt dışı araştırma amacıyla Almanya Heidelberg Eğitim Üniversitesinde bulunmuştur. 

2019 yılında Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM) müdürlüğüne atandı. 

Uzmanlık alanları arasında eğitimde teknoloji kullanımı, Öğretim tasarımı, uzaktan eğitim ve teknolojinin olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum’un farklı dergilerde yayınları, hakemlikleri ve editörlükleri bulunmaktadır. 

Dr. Horzum evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve  
Tanıtım Bölümü
ozge.ugurlu@uskudar.edu.tr

Dr. Özge Uğurlu Akbaş T.E.D. Kdz. Ereğli Koleji’nden mezun olmuştur. 
2001 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nde lisans,  2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Yüksek Lisans ve 2008 yılında 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana-
bilim dalı doktora programlarında akademik eğitimini tamamlamıştır. Yük-
sek Lisans tezini “Algı Yönetimi Olarak Halkla İlişkiler”, Doktora Tezini de 
“Yönetişim Kavramı Ekseninde Örgütsel Süreçlerin Değerlendirilmesi: Erdemir T.A.Ş.  Özelleştirme 
Örneği” konularında yapmıştır.
2009 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde temel ve seçmeli birçok ders vermiştir. Bunun yanında 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalına bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında ve 
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Doktora Programında da alana dair yüksek lisans ve doktora dersleri ver-
miştir. Akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm 
Başkanı olarak devam etmektedir.
 “İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter”, “Oyunların Dijital Hali” kitaplarının iki editö-
ründen biridir. Çalışmalarını halkla ilişkilerin yanı sıra, tüketim felsefesi, dijital iletişim ve dijital oyun 
çalışmaları başlıkla rı altında yoğunlaştırdığı görülen Uğurlu Akbaş’ın bu alanlara ilişkin olarak hazırla-
dığı Türkçe ve İngilizce ulusal ve uluslararası birçok bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Suzan Duygu Bedir Erişti
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
sdbedir@anadolu.edu.tr

2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora 
eğitimini tamamladı. 2006-2012 yılları arasında aynı üniversitede Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 
2012-2015 yılları arasında aynı fakültede Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümün-
de; 2015-2018 yılları arasında İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı 
ve Yönetimi Bölümü’nde Doçent Dr. olarak görev yaptı. 2019 yılında Prof. Dr. olarak atandı. 2018 
yılından bu yana Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak ve 2020 yılından bu yana 
bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yaklaşık 21 yıldır Anadolu Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Erişti uzun yıllardır yeni medya, oyun ve oyunlaştırma, görsel peda-
goji, görsel kültür ve dijital görsel kültür, görsel araştırma yöntemleri, sanat temelli sorgulama, dijital 
medya ve imaj analizi, a/r/tografi ve kodlama temelli uygulamalar, dijital sanat ve tasarım üzerine 
uzmanlaşmıştır. Uluslararası çoklu işbirliklerine dayalı özellikle görsel kültür ve görsel araştırma yön-
temleri konusunda Prof. Dr. Kerry Freedman, Prof. Dr. Paul Duncum, Prof. Dr. Rita Irwin ile uzun 
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yıllardır çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal düzeyde makaleleri, kitap ve 
kitap bölümleri, projeleri ve çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca dijital sanat içerikli çok sayıda çalışması 
ulusal ve uluslararası jürili sergilerde sergilenmeye değer bulunmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz Tunç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  
Grafik Bölümü
ayvazozlem@gmail.com
2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi 
olarak göreve başladı. Aynı yıl içerisinde yüksek lisans eğitimine başladı. 
2001-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
süne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon (Çizgi Film) Bölümünde araştırma görevlisi 
görev yaptı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Animasyon (Çizgi Film) 
Bölümünde yüksek lisansını birincilikle tamamladı. 2016 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon Anasanat Dalında Dr. Öğr. Üye-
si olarak atanan Özlem AYVAZ TUNÇ, birçok kişisel ve karma sergiye katılarak sanatsal etkinliklerini 
sürdürmüştür. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası makaleleri ve çeşitli sempozyumlara katılımları bu-
lunmaktadır. Uzun süredir dijital sanat, animasyon, illüstrasyon ve dijital öyküleme temelli çalışmalar 
yürütmekte ve bu bağlamda uygulamalı çalıştaylar düzenlemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Burçe Akcan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 
burce@selcuk.edu.tr

1990 Ankara doğumlu yazar, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuştur. 2014 
yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Anabilim Dalı’nda “Türkiye’de Marka Yerleştirme Stratejileri-
nin Yeni Görünümü: Yalan Dünya Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini 
tamamlamıştır. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlayan yazar, 2018 yılında “Sosyal Televizyon 
Ekosistemi: Ufak Tefek Cinayetler ve İzleyicileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi ile doktora dere-
cesini almıştır. 2012 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde akademik faaliyetle-
rini sürdürmektedir. 

Wilking, C., Gotltieb, M., Bonacore, M., Cheyne, A., Meija, P., Dorfman, L., & 
Chester, J. (2013). State law approaches to address digital food marketing to 
youth. Boston: PHAI The Public Health Advocacy Institute. 

World Health Organization. (2016). Report of the commision on ending childhood 
obesity. World Health Organization. https://www.who.int/end-childhood-
obesity/publications/echo-report/en adresinden alındı 
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1990 Ankara doğumlu yazar, Atılım Ünverstes İşletme Fakültes Halkla İlşkler ve 
Reklamcılık Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Başkent 
Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Halkla İlşkler ve Tanıtım Anablm Dalı’nda 
“Türkye’de Marka Yerleştrme Stratejlernn Yen Görünümü: Yalan Dünya Örneğ” 
başlıklı yüksek lsans tezn tamamlamıştır. Aynı yıl Selçuk Ünverstes Sosyal 
Blmler Ensttüsü Reklamcılık Anablm Dalı’nda doktora öğrenmne başlayan yazar, 
2018 yılında “Sosyal Televzyon Ekosstem: Ufak Tefek Cnayetler ve İzleycler 
Üzerne Br Araştırma” başlıklı tez le doktora derecesn almıştır. 2012 yılından bu 
yana Selçuk Ünverstes İletşm Fakültes’nde akademk faalyetlern sürdürmektedr.  
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Dr. Öğr. Üyesi Merve Gençyürek Erdoğan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televiz-
yon ve Sinema Bölümü
mervegencyurek@gmail.com

Lisans eğitimini 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde, 
yüksek lisans eğitimini de Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora 
öğrenimine başlayan araştırmacı, 2019 yılında “E-Sağlık Okuryazarlığı: Di-
jital Mecralarda Sağlık Reklamları” başlıklı çalışması ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde akademik 
faaliyetlerine devam etmektedir. Reklam, Dijital Reklamcılık, Yeni Medya, Dijital Oyun konularında 
çalışmaları bulunmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çubukcu
Necmettin Erbakan Üniversitesi / innoCentrum
acubuk2@gmail.com

Ahmet Çubukcu, PhD, PMP® lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Endüstri Mühendisliği ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Yö-
netim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında tamamladı. Şu an Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak 
çalışmaktadır. Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, inovasyon yönetimi 
ve yeni ürün geliştirme, proje yönetimi, teknoloji yönetimi, dijital medya pazarlaması, bilişim hukuku 
ve e-işletme üzerine dersler vermektedir. Kendisi aynı zamanda kurumsal inovasyon çözümleri üreten 
innoCentrum firmasının kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Kurumsal inovasyon, inovasyon yö-
netimi ve proje yönetimi üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Wilking, C., Gotltieb, M., Bonacore, M., Cheyne, A., Meija, P., Dorfman, L., & 
Chester, J. (2013). State law approaches to address digital food marketing to 
youth. Boston: PHAI The Public Health Advocacy Institute. 

World Health Organization. (2016). Report of the commision on ending childhood 
obesity. World Health Organization. https://www.who.int/end-childhood-
obesity/publications/echo-report/en adresinden alındı 
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Arş. Gör. Gizem Ateş
İnönü Üniversitesi
gizemates92@gmail.com

Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve 
Finansman (%100 İngilizce-Tam Burslu) Bölümü’nden 2016 yılında mezun 
oldu. Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%100 
İngilizce-Tam Burslu) Bölümü’nde çiftanadal yaptı. Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalında yüksek lisans 
yaptı. Aynı üniversitenin Uluslararası Ticaret Anabilim Dalında doktoraya 
devam etmektedir.  Halen, İnönü Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde Araştır-
ma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Çalışma alanı: inovasyon ekonomisi, teknoloji transferi, ithalat-ihracat yönetimi, uluslararası pazarla-
madır.

Prof. Dr. Cemalettin Aktepe
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Eposta: cemalettin.aktepe@gmail.com

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 
1993 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş-
letme Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2010 
yılında Georgia State University Middle East Institute’de araştırmacı olarak 
çalıştı. 1994-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen, 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans-
man Bölümü’nde Profesör olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 
Çalışma alanı: uluslararasılaşma, dış ticaret teorileri ve politikaları, ithalat-ihracat yönetimi, uluslara-
rası pazarlamadır.
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İkinci Yazar: Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE 

Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Eposta: cemalettin.aktepe@gmail.com 

Cemalettin AKTEPE, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 
yüksek lisans yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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çalışmaktadır.  

Çalışma alanı: inovasyon ekonomisi, teknoloji transferi, ithalat-ihracat yönetimi, uluslararası 
pazarlamadır. 

 

İkinci Yazar: Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE 

Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Eposta: cemalettin.aktepe@gmail.com 

Cemalettin AKTEPE, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 
yüksek lisans yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2010 

yılında Georgia State University Middle East Institute’de araştırmacı olarak çalıştı. 1994-2017 
yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde 
Doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  

Çalışma alanı: uluslararasılaşma, dış ticaret teorileri ve politikaları, ithalat-ihracat yönetimi, 
uluslararası pazarlamadır. 
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Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün Akan
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
nilayakan@erciyes.edu.tr

1981 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de ta-
mamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında yüksek li-
sansını, 2019 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim 
Bilimleri Ana Bilim Dalında ise doktorasını tamamladı. Halen Erciyes Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında Dr. 
Arş. Gör. olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Doç. Dr.  Ömer Koçak
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
kocakomer@atauni.edu.tr

2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı, 
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandı. 2011 yılında 
Erzincan Üniversitesi, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknoloji-
leri Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitü-
sü’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2013 
yılında mezun oldu. 2013 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı ve 2016 yılında 
mezun oldu. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 
Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen bu göreve devam etmektedir. 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde bölüm başkan yardımcısı ve Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ATAÖGEM) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ay-
rıca ATAÖGEM’ de eğitimde teknoloji kullanımına yönelik öğretim üyelerine seminerler vermektedir. 
Yazarın çalışma konuları arasında eğitimde teknoloji kullanımı, öğretim tasarımı, çizgi filmler, öğrenci 
yanıt sistemleri ve kişisel dijital içeriklerin yönetimi gibi konular yer almaktadır.

Wu, J. H., Wang, S. C. ve Tsai, H. H. (2010). Falling in love with online games: The uses and 
gratifications perspective. Computers in Human Behavior, 26(6), 1862–1871. 
https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.07.033 

Wu, J. ve Liu, D. (2007). The effects of trust and enjoyment on intention to play online 
games. Journal of Electronic Commerce Research, 8(2), 128–140. 

Ye, X., Ning, H., Backlund, P. ve Ding, J. (2021). Flow experience detection and analysis for 
game users by wearable devices-based physiological responses capture. IEEE Internet of 
Things Journal, 8(3), 1373–1387. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3010853 

Yilmaz, E. ve Cagiltay, K. (2005). History of digital games in Turkey. Proceedings of DiGRA 
2005 Conference: Changing Views - Worlds in Play. Digra. 

Zaman, B. ve Abeele, V. Vanden. (2012). Player-centric game design: Adding UX laddering 
to the method toolbox for player experience measurement. 8th International Conference 
on Methods and Techniques in Behavioral Research. Proceedings of Measuring 
Behavior 2012  içinde (ss. 222–226). Noldus Information Technology 

Zhao, F. ve Fang, X. (2009). Factors affecting online game players’ loyalty. N. Aykin (Ed.) 
Internationalization, Design and Global Development içinde (ss.197–206). 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02767-3_22 

 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK 
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
kocakomer@atauni.edu.tr 
 
2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 
yıl Millî Eğitim Bakanlığı, Erzincan İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandı. 2011 yılında Erzincan 
Üniversitesi, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı 
yıl Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2013 
yılında mezun oldu. 2013 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı ve 2016 
yılında mezun oldu. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümüne Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen bu göreve devam 
etmektedir.  
 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde bölüm başkan yardımcısı ve Öğretme ve Öğrenmeyi 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ATAÖGEM) müdür yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır. Ayrıca ATAÖGEM’ de eğitimde teknoloji kullanımına yönelik öğretim 
üyelerine seminerler vermektedir. Yazarın çalışma konuları arasında eğitimde teknoloji 
kullanımı, öğretim tasarımı, çizgi filmler, öğrenci yanıt sistemleri ve kişisel dijital içeriklerin 
yönetimi gibi konular yer almaktadır. 
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Yunus Emre Kıymaz
AE Yazılım
yunus@aeyazilim.com

1989 Ankara doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini çeşitli illerde tamamladıktan 
sonra lisans eğitimini, Selçuk Üniversitesinde Bilgisayar Sistemleri Öğret-
meni olarak 2013 yılında tamamlamıştır. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuş, aynı yıl 
Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını Bilişim Teknolojileri Mühendis-
liğinde tamamlamıştır. Tez konusu artırılmış gerçeklik üzerine olup bu ça-
lışma, uluslararası bir dergide (SCI-E) yayınlamıştır. İkinci yüksek lisansını 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinde 2020 yılında yapmıştır. Derin öğ-
renme konusu üzerine tez çalışması yapmıştır. Aynı yıl Selçuk Üniversitesinde Bilgisayar Mühendis-
liği doktora programına başlamış olup halen devam etmektedir. 2012 yılından itibaren AE YAZILIM 
bünyesinde mobil yazılım geliştirici ve araştırmacı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Mobil 
uygulamalar, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, derin öğrenme üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Şakir Taşdemir
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
stasdemir@selcuk.edu.tr 

1971 doğumludur. Ortaöğrenimini Sinop’ta tamamladıktan sonra Lisans 
eğitimini Gazi Üniversitesinde 1994 yılında bitirmiştir. Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamla-
mış ve 2013 yılında Doçentlik sınavını başararak Bilgisayar-Bilişim Bilim-
leri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanını almıştır. Halen Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinde Öğretim Üyesi 
olarak çalışmaktadır. Akademik ve bilimsel çok sayıda çalışması mevcuttur. Yapay Zeka, Görüntü İşle-
me, Mobil Programlama, Bulanık Mantık, Sanal/Artırılmış Gerçeklik başta değişik alanlarda çalışma-
larına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sutherland, I. E. (1968, Aralık). A head-mounted three dimensional display. Proceedings of 
the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I (s. 757-764). 

Treanor, M., Zook, A., Eladhari, M. P., Togelius, J., Smith, G., Cook, M., ... & Smith, A. 
(2015). AI-based game design patterns. 

Tuğrul, B., Ertürk, H. G., Özen Altınkaynak, Ş., & Güneş, G. (2014). Oyunun üç kuşaktaki 
değişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 1-16. 

Yannakakis, G. N. (2012, Mayıs). Game AI revisited. Proceedings of the 9th conference on 
Computing Frontiers (s. 285-292). 

Yenğin, D. (2010). Dijital oyunlarda şiddet kavramı: yeni şiddet. Doktora tezi, Marmara 
Üniversitesi. 

İsim ve Soyadı: Yunus Emre KIYMAZ 

Çalıştığı Kurum veya Şirket: AE YAZILIM 

E-posta: yunus@aeyazilim.com 

Kısa Özgeçmiş: 1989 Ankara doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini çeşitli 
illerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini, Selçuk Üniversitesinde 
Bilgisayar Sistemleri Öğretmeni olarak 2013 yılında tamamlamıştır. 2018 
yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliğinden mezun olmuş, aynı yıl Selçuk Üniversitesinde yüksek 

lisansını Bilişim Teknolojileri Mühendisliğinde tamamlamıştır. Tez konusu artırılmış gerçeklik 
üzerine olup bu çalışma, uluslararası bir dergide (SCI-E) yayınlamıştır. İkinci yüksek lisansını 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinde 2020 yılında yapmıştır. 
Derin öğrenme konusu üzerine tez çalışması yapmıştır. Aynı yıl Selçuk Üniversitesinde 
Bilgisayar Mühendisliği doktora programına başlamış olup halen devam etmektedir. 2012 
yılından itibaren AE YAZILIM bünyesinde mobil yazılım geliştirici ve araştırmacı olarak 
çalışma hayatına devam etmektedir. Mobil uygulamalar, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, 
derin öğrenme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bekardır. 

 

İsim ve Soyadı: Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR 

Çalıştığı Kurum veya Şirket: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

E-posta: stasdemir@selcuk.edu.tr  

Kısa Özgeçmiş: 1971 doğumludur. Ortaöğrenimini Sinop’ta 
tamamladıktan sonra Lisans eğitimini Gazi Üniversitesinde 1994 
yılında bitirmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Selçuk 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamış ve 2013 yılında 

Doçentlik sınavını başararak Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında 
Doçent unvanını almıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliğinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik ve bilimsel çok sayıda 
çalışması mevcuttur. Yapay Zekâ, Görüntü İşleme, Mobil Programlama, Bulanık Mantık, 
Sanal/Artırılmış Gerçeklik başta değişik alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 
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Öğr. Gör. Dr. Salih Akkemik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü
salih.akkemik@msgsu.edu.tr

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sa-
nat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Bil-
geadam Bilgi Teknolojileri Akademisi’nde Web & Grafik Tasarım Eğitmeni 
olarak çalıştı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarı-
mı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2009’da Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü Bilgisayar Ortamında Sanat 
ve Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamladı. Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakül-
tesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak 
atandı ve bu görevine devam etmektedir. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Sayısal tasarım uygulamaları, oyun tasarımı, oyun-
laştırma ve etkileşimli çoklu ortam uygulamaları alanlarında çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Erol 
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  
İletişim ve Tasarımı Bölümü
volkanerol86@gmail.com

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölü-
mü’nden mezun olarak lisans derecesini aldı. 2013 yılında İstanbul Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı.  Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Ana-
bilim Dalı’nda tamamladı. 2019 yılında savunduğu “Modlarla Açık Yapıta 
Dönüşen Video Oyunları ve Skyrim Örneği” başlıklı doktora tezinde video oyunlarında modların ya-
pılarını sanatsal değerleri, üretici/tüketici ilişkisine getirdiği yenilikler kapsamında Umberto Eco’nun 
Açık Yapıt düşüncesi üzerinden ve Skyrim örneğiyle inceledi. 
Film çözümlemeleri, video oyunu-sinema ilişkisi, görsel kültür, oyun çözümlemeleri gibi alanlarda 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Vermeeren, A., Law, E. L.-C., Roto, V., Obrist, M., Hoonhout, J., ve Väänänen-Vainio-

Mattila,  

K. (2010). User experience evaluation methods: current state and development needs. 

6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries içinde 

(s.521-530), Reykjavik, Iceland. 
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Arş. Gör. Dr. Batu Anadolu
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,  
Televizyon ve Sinema Bölümü
banadolu@live.com

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölü-
mü’nden mezun olarak lisans derecesini aldı. 2012 yılında Çukurova Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Araştırma 
Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema 
Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2020 yılında savunduğu “Yeni İletişim Ortamlarında Sinemanın Gös-
terim Olanakları ve Değişen İzleyici Pratikleri” başlıklı doktora tezinde sinema salonunda ve diğer 
ortamlarda film izleme deneyimlerini, üniversitelerin sinema kulüpleri örnekleminde inceledi. 
2012 yılında kurulan ve futbol tarihi üzerine tematik yazıların kaleme alındığı Topraksaha.net adlı site-
nin ortak kurucuları ve yazarları arasındadır. 2013 yılından itibaren Filmloverss.com adlı sitede Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü ve Sinema Yazarı görevlerini üstlenmiştir. Arka Pencere Mecmua, Sinema Se7en 
Mecmua, Filmloverss Dergi ve Socrates Dergi gibi basılı yayım organları için yazılar kaleme almış ve 
röportajlar gerçekleştirmiştir. Sinema-mekan ilişkisi, yapay zekâ-sinema ilişkisi, izleyici araştırmaları 
ve film çözümlemeleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Abuzer Karataş

Milli Eğitim Bakanlığı
abuzerkaratas@gmail.com

Abuzer Karataş, 1980 Adıyaman doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Adı-
yaman’da tamamlamıştır. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Bilgi-
sayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını 
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim 
dalında tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalında doktora öğre-
nimine devam etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
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Dr. Hüseyin Yaşar
Milli Eğitim Bakanlığı
hsyasar@gmail.com

1983 yılında Malatya ilinde doğmuştur. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Bil-
gisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünü kazanmış ve 2004 
yılında bu bölümden mezun olarak Adıyaman ilinde Bilişim Teknolojileri Öğ-
retmeni olarak göreve başlamıştır. Adıyaman ilinde çeşitli kademelerde öğret-
menlik görevi yapmış ve şu anda aynı görevi sürdürmektedir.
Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimle-
ri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında 
tamamlamıştır. Eğitsel oyunlar, dijital oyunlar, oyunlaştırma, çevrimiçi öğrenme ve kodlama eğitimi 
alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları bulunmaktadır.

Öğr. Gör. Yasin Üngören
Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
yasinungoren@sakarya.edu.tr

Yasin ÜNGÖREN, 1988 yılında İzmit’te doğmuştur. Orta öğretim eğitimi-
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Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamış (2013) ve ardından 
Bilgisayar Ağları ve Sistemleri Eğitmeni olarak göreve başlamıştır. 2020 yı-
lında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı’ndan (YL) mezun olmuştur. 2020 yılı itibari ile eğitimine Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı’n-
da (DR) devam etmekte ve 2021 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ve 
teknoloji bağımlılığı çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.
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versitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde tamamla-
mıştır. Doçentliğini yine Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 
almıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölü-
münde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öğretim tasarımı, teknoloji entegrasyonu, uyarlanabilir 
öğrenme ortamları, dijital okuryazarlık çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.
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zun oldu. 2012 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güven-
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dır. Bir kız çocuğu babasıdır.
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