DOSYA

OYUNCU
DA
ÇOK,
FIRSAT DA!
Tüm dünya Apple ve Epic Games arasındaki gerilimde yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken, Türkiye merkezli oyun şirketleri
Peak Games ve Rollic’in ABD’li oyun devi Zynga’ya satılması oyun sektörünü takip eden yatırımcıların ve girişimcilerin iştahını
kabartıyor. Peki geliştiriciler ve platformlar gündemi belirlerken, madalyonun öteki yüzünde oyuncuların tercihleri ne yönde
şekilleniyor? Ülkemizde hangi oyunlar ve platformlar ilgi görüyor, oyun için hangi cihazlar tercih ediliyor? Marketing Türkiye için
Pragma Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışmanın ışığında Türkiye’de oyuncu tercihlerine dair sorulara yanıt aradık.
Haber: Alp Hazar Büyükçulhacı

alp.hazar@marketingturkiye.com

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI
Marketing Türkiye için Pragma
Araştırma’nın 10-17 Eylül tarihleri
arasında PRAGMA Panel’i üzerinden
gerçekleştirdiği çalışmaya 406 kişi katıldı.
Üç büyük şehirde oyun oynadığını belirten
katılımcının görüş bildirdiği araştırma,
gençlerin ağırlıkta olduğu bir kitleyle
gerçekleştirildi.

D

ijital oyun dünyasının geliştiriciler ve dağıtımcılar tarafında sular
durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Apple Store ve Google Play’in
uygulama içi satın alımlardan talep ettiği komisyon bedellerine
isyan ederek popüler oyun Fortnite’ın içerisine kendi ödeme sistemini yerleştiren geliştirici Epic Games, global çapta bir dağıtım
platformu savaşının fitilini ateşledi. Bu değişiklik üzerine Fortnite Apple Store ve
Google Play’den kaldırıldı. Konu mahkemeye taşınırken, oyun sektöründe pastadan daha fazla pay kapmaya çalışan dağıtım platformları ve geliştiriciler arasındaki savaşta yaşanacak gelişmeleri en çok oyuncular takip ediyor.
Peki, global kapsamda geliştiricisinden dağıtıcısına milyonlarca paydaşa sahip
oyun sektörü, Türkiye'de nasıl şekilleniyor? Oyun ekosisteminde Türk oyun severler en çok hangi yapımları ve oyun ekipmanlarını tercih ediyor? Hangi oyun
platformları daha çok seviliyor? Oyuncular oyun başında ne yiyip içiyor? Pragma
Araştırma’nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği araştırma tüm bu sorulara
yanıt veriyor.

OYUN KONSOLDA OYNANIR
Pragma Araştırma’nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği araştırmaya göre
oyun konsolları, bilgisayarlar ve mobil cihazlar birlikte değerlendirildiğinde Türk
oyuncuların platform tercihlerinde PlayStation birinciliği elde ederken, mobil
dağıtımcılar Google Play ve App Store ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor.
Popüler dağıtım platformu Steam ise,
En çok tercih edilen oyun platformları
kişisel bilgisayarlar üzerinde en çok
tercih edilen platform. Araştırmada
PlayStation
%53
mobil cihazlardan oyun oynadığını
belirtenlerin oranı yüzde 85 olarak
Google Play
%50
ölçülürken, oyun konsolları yüzde
App Store
%34
74’lük oranıyla ikinci, bilgisayarlar ise
yüzde 69 ile üçüncü sırada yer aldı.
Steam
%30
Bilgisayarda oyun oynayan kişilerin
yüzde 46’sı, bu amaçla satın aldıkları
Microsoft Xbox
%25
ayrı bir bilgisayar olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞANLAR MACERA, GENÇLER AKSIYON ISTIYOR
Tüm katılımcılar arasında en çok tercih edilen iki oyun türü aksiyon ve macera
olurken, 35 yaşın üzerindeki çalışanlar yüzde 77 ile macera oyunlarına yöneliyor. Lise
çağındaki gençler yüzde 92 ile aksiyon oyunlarını tercih ederek bu türü listenin ilk
sırasına taşıyor. En sevilen yapımlarda ise PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)
rüzgarı esiyor. Akıllı telefonlarda, konsollarda ve bilgisayarda en çok oynanan oyun
olmayı başaran PUBG yalnızca tablet cihazlarda Candy Crush ve Subway Surfers’a
yenik düşerek üçüncü sırada yer alıyor. Ülkemizde espor sektörünün gelişmesinde
kritik bir rol alan ve 6. Süper Lig’i hala devam eden Zula, oyun severlerin en çok
tercih ettiği oyunlar sıralamasındaki tek Türk oyun olmasıyla öne çıkıyor.
Aksiyon
Macera
Dövüş
Zeka
Simülasyon
Bilmece
Strateji
Spor
Çevrimiçi oyunlar
Platform oyunları
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%73
%60
%41
%35
%33
%32
%31
%31
%30
%27

Tercih edilen
oyun türleri

KIRAN KIRANA REKABET
Oyun oynanan bilgisayar markaları
%22

HP

%20

Lenovo
Monster

%13

Casper

%13

Asus

%11

En çok tercih edilen bilgisayar
aksesuarları markası
%46

Logitech
%36

Asus
%20

A4Tech
%16

Everest
SteelSeries

%8

Oyun bilgisayarlarında en çok tercih
edilen markalar sıralamasında birincilik
için kıran kırana rekabet eden iki marka
bulunuyor. HP yüzde 22 ile ilk sırada,
Lenovo yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor.
Türk markaları Monster ve Casper ise,
oyuncuların en çok tercih ettiği markalar
arasında sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu.
Listenin beşinci sırasında yer alan Asus ise,
bilgisayar aksesuarlarında da öne çıkan
markalar arasında ikinci olarak öne çıkıyor.
Oyuncuların aksesuar tercihleri arasında ise
10 puanlık farkla birinci sırada Logitech yer
alıyor.
Kaynak: Pragma Araştırma
www.marketingturkiye.com.tr
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Bilgisayar oyunları
için son altı ayda
ortalama harcama
miktarı:

%96
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Abur cubur

%57

Çay/kahve

%53

Meyve

%38

Tatlı

%36

Fast food

%25

Mevcut ev yemeği

%14

Hiç bir şey tüketmiyorum
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Meşrubat

En çok tüketilen meşrubat markaları
%41

Ca

Oyun esnasında tüketilenler

Oyunun yanında tüketilen ana gıda
kategorisinde meşrubatlardan sonra
yüzde 57 ile çerez ve abur cubur, yüzde
53 ile çay/kahve, yüzde 38 ile meyve,
yüzde 36 ile tatlı ve yüzde 25 ile fast
food ürünleri bulunuyor. Fast food
ürünlerindeki marka kırılımındaysa
Burger King en çok tüketilen zincir
olarak öne çıkıyor. Burger King’in
ardından sırasıyla McDonald’s,
Domino’s, KFC ve Arby’s geliyor.

rite

Oyun içerisinde yayınlanan reklamlar
akıllarda yer etmeyi başarıyor. Katılımcıların
yüzde 55’i oyunlarda karşılaştığı reklamları
hatırladığını belirtirken, akıllarında en fazla
yer etmeyi başaran reklamverenin yüzde 12
ile Trendyol olduğunu ifade ediyor. Yüzde 11
ile ikinci sırada yer alan PUBG ise oyun içi
reklam veren oyun olma özelliğiyle ilginç bir
başarı yakalıyor. Tüm reklamlar içerisinde en
fazla yakınlık hissedilen marka ise endekste
5 üzerinden elde ettiği 3.9’luk skoruyla
hepsiburada.com olarak öne çıkarken, online
pazaryerine yakınlık duyanların yüzde 69’unu
25 yaş üzeri oyuncular oluşturuyor.

Ekran başında geçirilen birçok
aktivitede olduğu gibi oyunlara da eşlik
eden favori bir ürün var: meşrubatlar.
Yüzde 60 ile oyun sırasında en
çok tüketilen ürün kategorisi olan
meşrubatın marka kırılımlarındaysa
Coca-Cola yüzde 41 ile açık arayla
birinci olurken onu Pepsi (yüzde 16),
Fanta (yüzde 13), Lipton Ice Tea (yüzde
12), Sprite (yüzde 9) ve yüzde 3 ile
Cappy ve Çamlıca takip ediyor.

Tea

%3

FILMLERIN PATLAMIŞ MISIRI VARSA
OYUNLARIN DA MEŞRUBATI VAR!

Sp

%4
%4

oranı yüzde 93’ü buluyor. Bu durum,
Apple-Fortnite geriliminde başrol
oynayan oyun içi satın alım sistemleri
konusunda pazarın büyüklüğünü ve
önemini kanıtlar nitelikte. Tüm bu
ödemeler için en çok tercih edilen
ödeme yöntemi ise kredi kartları.
Araştırmada oyun harcamalarını kendi
kredi kartıyla yapan katılımcıların oranı
yüzde 70 olarak ölçülürken, yüzde 26’lık
kesim ebeveynlerinin kredi kartlarıyla
ödeme gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Ice

%7
%6

Oyun severler bilgisayar oyunları için
son altı ayda ortalama 104 TL harcama
yaparken bu rakam mobil oyunlar
için 163 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak
katılımcıların yüzde 96’sı mobil oyunları
ücretsiz indirdiğini belirtiyor. Oyunda
ilerleyebilmek için satın alınması
gereken “gümüş”, “altın” gibi oyun
hikayesine dahil edilen para birimleri
ve çeşitli geliştirme paketleri için mikro
ödeme sisteminin yaygın kullanıldığı
mobil mecralarda, oyun içi satın alım

%93

ton
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163

Lip

AKILLARDA YER EDEN
OYUN IÇI REKLAMLAR

Oyun içi
satın alma
oranı

-Co
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ta

Araştırma sonuçlarına göre oyuncular
günde ortalama 2.5 saatlerini oyun başında
geçiriyor. Oyun oynama sebepleri arasında
ise rahatlama ihtiyacı başı çekiyor. Oyunlar
tüm dünyada ağırlıkla İngilizce dil seçeneğiyle
yayınlanırken, katılımcılar oyunların İngilizce
kelime dağarcıklarını genişlettiğini belirtiyor.
Ancak belli ki oyunların katkıları dil becerisi
kazandırmalarıyla sınırlı değil. Öyle ki
katılımcılar, oyunların yeni bilgiler edinme
fırsatı sağladığını ve zihinsel becerileri
geliştirdiğini ifade ediyor. Oyun oynamaya dair
yapılan negatif değerlendirmeler içerisinde
ise “İnsanı hantallaştırıyor” yanıtı öne çıkarken,
aynı oranda katılımcı dijital oyunları fiziksel
aktiviteye tercih edebileceğini söylüyor.

Trendyol
PUBG
Yemeksepeti
Getir
Arçelik
Monster
Hepsiburada
Turkcell

Mobil oyunlar için
son altı ayda
ortalama harcama
miktarı

Co
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OYUNCULAR “OYUN
GELIŞTIRIR” DIYOR

Ücretsiz
mobil oyun
indirme oranı

En çok sipariş edilen fast food markaları

Kaynak: Pragma Araştırma
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MARKALAR OYUN ALANININ ÖNEMINI YENI YENI FARK EDIYOR

OYUN TASARIMI
EĞİTİMİ YÜKSEK
ILGI GÖRÜYOR

Alper Afşin Özdemir

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED)
Kurucu Başkanı

YENI NESLE
ULAŞMANIN YOLU
ESPORDAN GEÇIYOR
✓ Ülkemizde gerçekten ciddi anlamda
bir oyuncu kitlesi olduğunu söyleyebiliriz.
Elimizdeki son veriler Türkiye’de yaklaşık 35
milyon kişinin oyun oynadığını gösteriyor.
Bu rakamı önemsiyoruz. Genç bir nüfusa
sahibiz ve bu genç kitle için oyun oynamak
hayatlarının bir parçası. Sadece oyuncu
kitlesi olarak da düşünmemek lazım, ülkemiz
artık oyunun merkezi haline gelmiş durumda.
Çok ciddi oyun üreticilerimiz var, yabancı
yatırımcılardan talep geliyor, ciddi satın
almalar duyuyoruz.
✓ Hem oyun, hem espor anlamında Türkiye
her geçen gün ileriye gidiyor. Biz de
Federasyon olarak bu ilerleyişi hızlandırmak,
oyun üretimi ve espor anlamında gelişimi
artırmak istiyoruz. Oyun sektörü geleceğe
dönük çok ciddi fırsatlar barındırıyor.
“Entertainment” olarak adlandırdığımız
ekosistemde oyun, şu anda pastadan en
büyük payı alıyor. Bu daha da gelişecek.
Çünkü her geçen gün yeni oyunlar
hayatımıza giriyor ve ekosistemi büyütüyor.
Bizim ülke olarak artık bu ekosistemin her
yerinde varlık göstermemiz gerekiyor.
✓ Genç nesil televizyon izlemiyor
ya da futbolu takip etmiyor. Onlara
ulaşabileceğiniz alan oyun ve espor. Bugün
ülkemizde 4,5 milyon espor taraftarı
bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
dahil pek çok geleneksel spor kulübü artık
espor takımları kuruyor. Üniversitelerde
espor turnuvaları düzenleniyor. Bu alandaki
imkanları gören ve kendilerini hızlı entegre
edebilen markalar güzel geri dönüşler
alacağı gibi, ülkemizde oyun ve esporun
gelişimine de kendi katkılarını sunacaklardır.
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✓ Yeni kuşağın eski kuşaktan en önemli
farkı dijital oyunları oynadıkları kadar
yazmak veya oyun da programlamak
istemeleridir. Buna meraklı gençlerin
olması ve sayılarının giderek artması
sektörün fırsatlarından bir tanesi.
Köln’de her sene düzenlenen dünyanın
önde gelen oyun fuarlarından biri olan
Gamescom’a olan ilginin her yıl artması
bunun en önemli göstergesi. Dünyanın
büyük oyun firmalarının yanı sıra Türkiye
de dahil olmak üzere bir çok amatör oyun
yazarı ve dağıtıcısı pazarda kendisini
göstermek için bu fuarda yer alıyor.
✓ Bahçeşehir Üniversitesi Dijital
Oyun Tasarımı lisans ve yüksek lisans

Prof. Dr. H. Kemal Suher
Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

programları açıldıkları günden beri
her yıl artan ilgiyle birlikte tam doluluk
oranlarıyla kayıt alıyor. Bu benim için
bir akademisyen olarak gençlerin
ilgisi ve tercihi konusunda en önemli
göstergelerden biri.

YATIRIMCILAR YETENEK PEŞINDE

✓ Türkiye genç ve kalabalık nüfusu sayesinde zaten
yıllardır oyun sektöründe varlığını hissettiren bir ülke
ve her geçen gün bu sektöre olan ilgi artıyor. Pandemi
dönemi oyunlara (özellikle mobil) olan ilgiyi arttırdı.
Sektörün hızlı büyüme potansiyeli girişimciler için bir
çok fırsatı da beraberinde getiriyor. Oyun sektörü, eğer
yeterince önem verilirse ülkelerin en katma değerli
sektörlerinden biri haline gelme ve ekonomiye önemli
destek sağlama potansiyeli de barındırıyor.
✓ Markalar, oyun alanının hedef kitlelerine ulaşmakta önemini yeni
yeni görmeye başlıyor ve pek çok markanın değişik şekillerde dijital
dünyaya adım attığını ülkemizde de dünyada da artık gözlemliyoruz.
Öte yandan oyun şirketleri de markalarla hedef kitlelerini buluşturmak
için farklı çalışmalar yapıyor ve markalara alan açıyor. Biz InGame
Group olarak bu alanda oldukça aktifiz ve pek çok proje hayata
geçiriyoruz. Zula oyunda, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde ve Zula
Süper Lig’de sponsorlara pek çok farklı hedefe yönelik, yepyeni iş
fırsatları ve çözüm önerileri sunuyoruz.
✓ Geçtiğimiz günlerde Vodafone FreeZone ile önemli bir stratejik
ortaklığa imza attık. Ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk oyun tarifesini
sunacak olan Vodafone FreeZone ile yıl içinde mimari altyapı ile birlikte yapacağımız yenilikler de oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Burak Gözalan
InGame Group
Kurucu Ortak ve
CEO’su

✓ Ayrıca Türkiye’nin ilk espor merkezi olarak geçtiğimiz yıl açılışını
gerçekleştirdiğimiz Nonstop Zula Espor Merkezi özelinde, Eti, Little
Ceasars, Vestel, Casper, Pepsi gibi teknolojiden gıdaya dev markalarla
iş birliğimiz bulunuyor.
✓ Kısa süre önce dünyanın en gelişmiş oyun içi reklam platformu
Anzu ile de önemli bir iş birliğini gerçekleştirdik. Bu iki büyük
şirketin anlaşması markalar için şöyle önem taşıyor; Türkiye’de ve
dünyada toplam 30 milyon oyuncusu bulunan Zula içine dinamik ve
kişiselleştirilmiş reklamların taşınmasıyla markalara her zaman ulaşmak
istedikleri hedef kitlelerine erişmek için önemli bir alan açıyor ve yeni
bir yöntem sunuyor.

teknolojiyi araç olarak kullanan değil,
doğası gereği geliştiren ve dönüştüren bir
endüstri.

Emin Kuday

ekuday & partners Kurucusu,
Oyun ve Espor Danışmanı

✓ Fırsatları analiz etmek için endüstriye
kronolojik açıdan göz atmamız
gerektiğine inanıyorum ama benim için
hepsinden önemlisi trende olmak. 15-20
yıl önce espor kavramını bilen kişi sayısı
yok denilecek kadar az, oyun geliştirmek
ütopya, global oyun şirketlerinin dikkatini
çekmekse neredeyse imkansızdı. Temel
olarak internet hızının yükselmesi espor
kavramını, F2P iş modelinin yaygınlaşması
global oyun şirketlerinin dikkatini,
mobilin gelişmesi oyun geliştirmenin
kapısını araladı. Bu bir zincir ve çok uzun
yıllardır bu trende olan birisi olarak
söyleyebileceğim tek şey; oyun endüstrisi

✓ Oyun oynayanlara ulaşmak isteyen
markalar şuan için endüstriyi daha
çok anlamaya ve denemeler yapmaya
yönelik hareketlerde bulunuyor. Bence
bu aşamaları hızlıca geçmeleri ve eski
pazarlama yöntemlerini bir kenara
bırakarak bu mecraların doğalarına
uygun işler yapmaları gerekiyor. Burada
hızlı olmak, paydaşlarla sürekli bir arada
olmak, fırsatları anlamak çok önemli.
Tabii bu bir puzzle ve markalar kadar
oyun şirketleriyle endüstri paydaşlarına
da görev düşüyor. Markaların daha
fazla fırsat kaçırmamaları, hem iletişim
planlarına hem iş modellerine oyunu
hızlıca entegre etmeleri gerekiyor.
✓ Yetenek belki de ülkemizde hiç
olmadığı kadar hak ettiği bir öneme
sahip! Özellikle geliştirme tarafında
doğru ekibi kurabilirseniz, oyununuzu
dünyaya açmanız çok basit. Yatırımcılar
artık bu işin bir matematiği olduğunu
anladı ve yeteneklerin peşinde. Ülke
olarak sınırsızlaşmanın en büyük avantajını
yaşıyoruz ve bunu faydaya çevirmek hiç
bu kadar kolay olmamıştı!

İLK UNICORN’UMUZ BIR OYUN FIRMASI!
dereceler ve şampiyonluklar bu genişlemenin başarılı
göstergeleri.

Güven Çatak

Bahçeşehir
Üniversitesi Oyun
Tasarımı Bölüm
Başkanı, Bug
Lab Kurucusu ve
Direktörü

✓ Oyuncu bir millet olduğumuz söylenmiştir. Verilerle
de bunu görmek mümkün. Newzoo araştırmalarında
en çok oyun oynayan ülkeler arasında Avrupa'da
üçüncü veya dördüncü geliyoruz. Son dönemde
oyunculuğumuz profesyonelleşti. Espor çok popüler bir
alan. Sadece oyuncular için değil, organizasyonundan,
yayınına kadar birçok iş sahası açıyor. Üniversiteler ve
artık spor kulüpleri de espor merkezleri ve takımlarıyla
alanı genişletiyor. Dünya çapında elde edilen

✓ Espor dersleri ve programları da açıldı. Bunun dışında yediden
yetmişe aralığına düşen "casual" oyuncularımız da oldukça aktif,
telefon ellerinden düşmüyor neredeyse. Tüm bu tüketim enerjisini
üretime çevirmeye başladık bile. Hep bahsettiğimiz genç nüfusu
yaşlanmadan, yurtdışına kaçırmadan yakalayabildik, en azından bir
kısmını.
✓ İlk unicornumuz bir oyun firması! Elbette tüm başarı hikayeleri bir
sürecin sonucu, hiçbir şey bir gecede olmadı. Bu başarı hikayeleri
üretme zamanımızın çoktan geldiğini ve ülkece bu konuya eğilmemiz
gerektiğinin alarmını çalmakta. Oyun endüstrisi, bacasız fabrikalardan
oluşuyor. Çok küçük ekiplerle çok başarılı oyunlar yapmak ve büyük
paralar kazanmak mümkün. Hele artık bu işin eğitiminin verildiği
bölümler, ilgili iş ağları ve topluluklar, çeşitli kuluçka merkezleri ve
devlet destekleri söz konusuyken üretmek ve elbette üretileni doğru
pazarlamak lazım.
✓ Gençler oyun tasarımı ve yazılımı konusunda oldukça ilgili,
sadece biraz sabırsızlar. Bu işin kısayol tuşu yok maalesef, endüstri
standartlarını yakalayıp aşabilecek oyun çıkarmak için eğitimi,
çalışmayı ve kendimizi geliştirmeyi bırakmamalıyız. Ancak o zaman bir
Mount & Blade daha çıkabilir, tüm dünyaya yayılabilir.

www.marketingturkiye.com.tr
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