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Yönetici Özeti
Newzoo tarafından yayınlanan 2022 Küresel Oyun Pazarı Raporunun ücretsiz sürümünde
ücretli tam raporun bazı üst düzey çıkarımları özetlenmiştir. Newzoo oyun endüstrisi hakkında
analizler ve öngörüler yayınlayan dünyanın en büyük eğlence, teknoloji ve medya
şirketlerinden bazılarının hedef kitlelerini hedeflemelerine, rakiplerini takip etmelerine,
fırsatları belirlemelerine ve stratejik ve finansal kararlar almalarına yardımcı olan bir firmadır.
Rapora göre pandeminin etkisiyle tam anlamı ile altın çağını yaşayan dijital oyunlar sektörü,
pandeminin etkileri fazlaca azalmaya başlamasına rağmen yeni zirveler görmeye devam
etmektedir. 2025 yılına kadar öngörüler, tahmin ve tavsiyeler içermekte olan rapor oyuncu
sayısının ve oyunlardan elde edilen kazancın artacağını vurgulamaktadır.
Bulut oyun teknoloji, oyna kazan oyun modları da tüm segmentlerde oyun sektörünü
destekleyecek faktörler arasında yer almaktadır. Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi
büyüme bölgeleri, 2022 yılında ve sonraki yıllarda bu büyümenin çoğunu yönlendirecektir. Bu
bölgelerde oyuncu sayısındaki artışın itici güçleri arasında daha iyi (mobil) internet altyapısı,
(mobil) internete uygun fiyatlı erişim ve büyüyen bir orta sınıf yer almaktadır.
2022 yılında 3,2 milyar oyuncu, küresel oyun pazarının yıllık %2,1 artışla 196,8 milyar dolar
gelire ulaşmasını sağlayacaktır. 2025 yılına kadar oyuncu sayısı 3,5 milyara ulaşacak ve pazar
gelirlerini 225,7 milyar dolar seviyelerine taşıyacaktır. 2022 yılında, bir bütün olarak küresel
oyun pazarı yıllık %2,1'lik küçük bir artışla 196,8 milyar dolar gelir sağlayacaktır.
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Küresel olarak, 2020 yılında 2,9 milyar olan oyuncu sayısı 2025 yılına kadar 3,5 milyara
yükselecektir.
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Giriş
Uluslararası oyun pazarı araştırma şirketi Newzoo dünyanın en büyük eğlence, teknoloji ve
medya şirketlerine bir takım hizmetler sunmaktadır. Bahsi geçen hizmetler arasında
müşterilerinin hedef kitlesinin belirlenmesi, hedef kitle beklentilerinin analizine dayalı
raporlamaların yapılması yer almaktadır. Ayrıca rakip şirketlerin belli başlı faaliyetlerinin takip
edilmesi de Newzoo’nun hizmetleri arasında yer almaktadır. Newzoo müşterileri için uzman
görüşler, küresel raporlar, müşteri araştırma raporları gibi bir takım danışmanlık hizmetleri
sağlamasının

yanında

ücretsiz

sürümlerle

herkesin

kullanımına

açık

raporlar da

yayınlamaktadır. CEO'su ve kurucusu Peter Warman olan Newzoo, 2007 yılından bu yana
faaliyet göstermektedir. Kendi ifadeleri ile Newzoo, oyun pazarının geleceğini hızlandırmak
için etkin araçlar, veriler ve rehberlik sağlamaktadır.
Newzoo tarafından yayınlanan 2022 Küresel Oyun Pazarı Raporunun ücretsiz sürümünde tam
raporun bazı üst düzey çıkarımları özetlenmiştir. Dijital oyunlar, oyun tutkunlarını oyun
oynamanın dışında da sosyalleştirebildiği için Newzoo, oyun oynamayı her zaman eğlence
sektörünün odağında gördüğünü belirterek rapora başlamaktadır. Newzoo, bölümlere ve
bölgelere ayrılmış genel dijital oyunlar pazarının büyüklüğü hakkında, hedef kitlesine mümkün
olan en iyi değerlendirmeyi sunmayı amaçlamaktadır.
Raporun metodoloji başlığı altında Newzoo’nun rapor verilerini dünyanın hangi ülke
vatandaşlarından topladıkları ve katılımcıların yaş aralıkları gibi kimi ayırt edici özelliklerine
değinilmiştir. Terminoloji başlığı altında ise raporda kullanılan anahtar kelimeler ayrıntıyla
açıklanmıştır.
Rapora göre pandeminin etkisiyle tam anlamı ile altın çağını yaşayan dijital oyunlar sektörü,
pandeminin etkileri fazlaca azalmaya başlamasına rağmen yeni zirveler görmeye devam
etmektedir. 2025 yılına kadar öngörüler, tahmin ve tavsiyeler içermekte olan rapor oyuncu
sayısının ve oyunlardan elde edilen kazancın artacağını vurgulamaktadır. Aynı zamanda bulut
oyun teknoloji, oyna kazan oyun modları da tüm segmentlerde oyun sektörünü destekleyecek
faktörler arasında yer almaktadır. Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi büyüme bölgeleri,
2022 yılında ve sonraki yıllarda bu büyümenin çoğunu yönlendirecektir. Bu bölgelerde oyuncu
sayısındaki artışın itici güçleri arasında daha iyi (mobil) internet altyapısı, (mobil) internete
uygun fiyatlı erişim ve büyüyen bir orta sınıf yer almaktadır. Buna karşın Çin pazarında
hükümet tarafından yapılan bir takım düzenlemeler ise Batılı geliştiricilerin bu pazarda etkin
bir aktör olmasının önüne geçmiştir.
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Mobil oyunlar karşısında neredeyse yerinde saymakta olan PC ve konsol oyunları için; bir
takım konsol üretici firmalarının yakın zamanda piyasaya yeni ürünler sürecek olması PC ve
konsol oyun gelir oranlarını yükseltecektir.
1. Metodoloji ve Terminoloji
1.1

Metodoloji

Newzoo pazar analizi için üç temel noktaya odaklanmaktadır. Bunlar; genel oyuncu kitlesi,
oyunlar için ödeme yapan oyuncular ve oyunlardan elde edilen gelirler. Oyuncular ve ödeme
yapanlarla ilgili veriler, temel olarak, tüketicilere ve oyunlara ilişkin ayrıntılı Newzoo
analizinin temelini oluşturan “Consumer Insights – Games & Esports”1 verilerine
dayanmaktadır. Kilit 36 ülke oyun pazarında 75.000'den fazla kişi davetiye ile ankete
katılmıştır2. Ankete katılan oyucuların yaş aralıkları tüm pazarlar için 10 ila 65 yaşları
arasındadır. Latin Amerika, Hindistan, Rusya, yükselen Güneydoğu Asya pazarları (Singapur
ve Tayvan hariç), Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlarda, sonuçlar şehirlerin gelişmiş
bölgelerinde yaşayan aktif internet kullanıcılarını temsil etmektedir.
Araştırma modelinin arkasındaki mantık, çevrimiçi nüfusun potansiyel oyuncu sayısının önemli
bir itici gücü ve bir ülkenin potansiyel oyuncu nüfusunda ne kadar yapısal büyüme
bekleyebileceğinin bir göstergesi olmasıdır. Tarihsel gelirler ve büyüme oranları yılsonu ABD
doları kurunu yansıtmaktadır. Öngörülen büyüme oranları, ileriye dönük sabit döviz kurlarını
varsaymaktadır. Gelirler, endüstrinin oyunlara yapılan tüketici harcamalarında ürettiği miktar
olarak tanımlanmaktadır. Bu miktar ise fiziksel ve dijital tam oyun kopyaları, oyun içi
harcamaları, PlayStation Plus ve Xbox Game Pass gibi abonelik hizmetleri, mobil gelirler,
ücretli indirmeler ve doğrudan indirmelerden yapılan oyun içi harcamaları içermektedir.
Gelir rakamlarına vergiler, tüketiciden tüketiciye ikinci el ticareti, oyunlarda ve çevresinde
kazanılan reklam gelirleri, (çevresel) donanım, işletmeler arası hizmetler ve geleneksel olarak
düzenlenmiş çevrimiçi kumar ve bahis endüstrisi dâhil değildir.
1.2

Terminoloji

Oyuncular: Son altı ay içinde bir PC, konsol, mobil cihaz veya bulut oyun hizmetinde oyun
oynayan tüm kişileri ifade etmektedir.

1

https://newzoo.com/consumer-insights/games-esports (erişim tarihi: 06.03.2022)
Anketin düzenliği ülkeler: Şili, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Suudi
Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam.
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Ödeme Yapanlar: Son altı ay içinde bir PC, konsol, mobil cihaz veya bulut oyun hizmetinde
oyun oynamak için para harcayan tüm kişileri ifade etmektedir.
Oyun Gelirleri: Donanım satışları, vergiler, işletmeler arası hizmetler ve çevrimiçi kumar ve
bahis gelirleri hariç, küresel oyun pazarındaki şirketler tarafından oluşturulan tüketici gelirlerini
ifade etmektedir.
Aktif VR Donanım Kurulum Tabanı: 6DoF konum takibi yapabilen ve son 12 ayda en az bir
kez kullanılan VR başlıklarını ifade etmektedir. Yalnızca 3DoF izlemede kullanan VR oyunları
ve başlıkları hariç tutulmaktadır. Örneğin, Samsung Gear VR gibi tüm akıllı telefon tabanlı VR
başlıklar ve Oculus Go gibi giriş seviyesi bağımsız başlıklar.
Android App Store Oyuncuları: Bir Android cihazda son altı ay içinde en az bir kez mobil
oyun oynayanları ifade etmektedir.
Apple App Store Oyuncuları: Bir iOS cihazında son altı ay içinde en az bir kez mobil oyun
oynayanları ifade etmektedir.
Artırılmış Gerçeklik (AR): Görüntüler veya sesler olarak bilgisayar tarafından oluşturulan
duyusal girdi ile kullanıcıların gerçek yaşam görünümlerini tamamlayan bir teknolojiyi ifade
etmektedir.
Büyük Harcama Yapanlar: PC, mobil veya konsolda platform başına oyun içeriğine ayda
ortalama 25 ABD doları veya daha fazla harcayan oyuncular ifade edilmektedir.
Kutulu Tam Oyun Gelirleri: Fiziksel depolama ortamında (yani diskler veya kartuşlar)
sunulan oyunların veya oyunla ilgili içeriğin satışından elde edilen gelirleri ifade etmektedir.
Ayrıca çevrimiçi mağazalarda sipariş edilen fiziksel kopyaları da bu tanım içerisinde yer
almaktadır.
Tarayıcı Bilgisayar Oyunları: Sıradan oyun web sitelerinde veya sosyal ağlarda oynanan
oyunlar ifade edilmektedir.
Bulut Oyun veya Oyun Akışı: Oyunu işlemek için gerekli fiziksel donanıma sahip olmadan
veya oyunun yerel bir kopyasına ihtiyaç duymadan herhangi bir cihazda oyun oynamayı
destekleyen teknolojiyi ifade etmektedir. Oyun akışı olarak da adlandırılan oyunlar, bulut veya
uç sunucularda uzaktan işlenir ve doğrudan bir kullanıcının cihazına aktarılır.
Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR): Yıllar boyunca sabit büyüme oranını ifade etmektedir.
Bu raporda, tüm CAGR'ler 2020-2025 yıllarına dayanmaktadır.
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Konsol Oyunları: Doğrudan bir TV ekranında veya Xbox, PlayStation ve Nintendo gibi bir
konsol aracılığıyla veya Nintendo DS veya PS Vita gibi elde taşınan cihazlarda oynanan
oyunları ifade etmektedir.
Serbestlik Dereceleri (Dof): Hareketi yakalamak için yerleşik veya harici sensörlere dayanan,
sanal gerçeklik teknolojisinde kullanıcıların konum izleme yönlerinin sayısını ifade etmektedir.
3DoF izleme yalnızca üç tür yönlü dönüşü ölçerken, 6DoF üç yönlü hareket daha eklemektedir.
Dijital Tam Oyun Gelirleri: PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam ve
Tencent WeGame gibi doğrudan bir çevrimiçi mağazadan satın alınan ve dijital indirme yoluyla
teslim edilen oyunların veya oyunla ilgili içeriğin satışından elde edilen gelirleri ifade
etmektedir.
Epic Games Store Oyuncuları: Belirli bir yıl içinde Epic Games başlatıcısını kullanarak en
az bir kez oyun oynamış veya indirmiş olan PC oyuncularını ifade etmektedir.
E-Spor Meraklıları: Ayda birden fazla profesyonel e-spor içeriği izleyen kullanıcıları ifade
etmektedir.
Esports: Profesyonel düzeyde ve organize bir formatta belirli bir hedefe ve birbirlerine karşı
yarışan oyuncular ve takımlar arasında net bir ayrım olan rekabetçi oyunları ifade etmektedir.
Oynaması Ücretsiz (F2P) Oyunlar: İndirmesi ve oynaması (yasal olarak) ücretsiz olan ve
genellikle oyun içi harcama fırsatları sunan oyunları ifade etmektedir.
Oyun Gelirleri: Donanım satışları, vergiler, işletmeler arası hizmetler ve çevrimiçi kumar ve
bahis gelirleri hariç, küresel oyun pazarındaki şirketler tarafından oluşturulan tüketici gelirlerini
ifade etmektedir.
Oyunlar Canlı Akış İzleyicisi: Son altı ayda en az bir kez canlı oyun içeriği izlemiş olan
kullanıcıları ifade etmektedir.
Yüksek Katılımlı Oyuncular: PC, mobil veya konsolda haftada en az 10 saat oynadıklarını
belirten oyuncuları ifade etmektedir.
Oyun İçi Gelirler: Genişletme veya içerik paketleri, kozmetikler görünümler, güçlendirmeler,
zaman kazandırıcılar, ganimet kutuları, oynanabilir karakterler, tek seferlik bir ücret
karşılığında içerik geçişleri dâhil olmak üzere oyun içi öğelerin satışından elde edilen gelirleri
ifade etmektedir.
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Canlı Servis Oyunları: Oyun içeriği veya oyunlara erişim sağlayan oyunlar, örneğin oyun
abonelik hizmeti veya sezon geçişi aracılığıyla sürekli gelir modelini ifade etmektedir.
Sanal Evren: İnsanların ortak deneyimler oluşturup bu deneyimlere katılabilecekleri sanal bir
sosyal ortamı ifade etmektedir.
Cep Telefonu Oyunları: Tabletlerde veya akıllı telefonlarda oynanan oyunları ifade
etmektedir.
2. Küresel Oyun Pazarı
2022 yılında 3,2 milyar oyuncu, küresel oyun pazarının yıllık %2,1 artışla 196,8 milyar
dolar gelire ulaşmasını sağlayacaktır. 2025 yılına kadar oyuncu sayısı 3,5 milyara
ulaşacak ve pazar gelirlerini 225,7 milyar dolar seviyelerine taşıyacaktır.
2.1

Önemli Çıkarımlar


Küresel olarak, 2020 yılında 2,9 milyar olan oyuncu sayısı 2025 yılına kadar 3,5 milyara
yükselecektir, bu da beş yıllık %+4,2'lik bir birleşik büyüme oranı demektir. Geçtiğimiz
iki yıl (2020 ve 2021) yalnızca rekor düzeyde katılım ve harcama görmekle kalmamış
aynı zamanda son iki yılda eski oyuncuların oyun oynamaya geri döndükleri
gözlemlenmiştir.



2022 yılında, bir bütün olarak küresel oyun pazarı yıllık %2,1'lik küçük bir artışla 196,8
milyar dolar gelir sağlayacaktır.



Dünya çapındaki bu büyümenin ana itici gücü, bu yıl 103,5 milyar dolar (pazarın %53'ü)
gelir elde edecek ve bu da +%5,1'lik bir büyümeyi temsil edecek olan mobil oyunlar
pazarıdır. PC oyunları, pazarın %21'ini oluşturmaktadır ve yıldan yıla +%1.6 büyüyerek
40,4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu arada konsol oyunları yıllık %-2,2
azalarak 52,9 milyar dolar gelirlerine düşecektir. Başka bir ifadeyle küresel pazarın
%27'sini temsil edecektir.



Kuzey Amerika'nın oyun pazarı yıldan yıla sadece +%0,5 büyüyerek 2022 yılında 51,3
milyar dolara yükselirken Avrupa da ise marjinal bir düşüşle (-%0,03) 34,1 milyar doları
görecektir.



Mobil oyunlar ekseninde büyüme pazarlarıyla öne çıkan bölgeler, bu yıl sağlam bir
büyüme ivmesi yakalamıştır. Orta Doğu ve Afrika, +%10,8 artarak 7,1 milyar ABD
Dolarına ve Latin Amerika, 2022'de +%6,9 artarak 8,7 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.



Tahminler oyun pazarının önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini ve 2025
yılında 225,7 milyar dolara ulaşacağını ve 2020 ile 2025 arasında +%4,7'lik bir yıllık
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bileşik büyüme oranına ulaşacağını göstermektir. Bu, oyun pazarının pandemi
sırasında olduğundan daha yavaş bir hızda olsa dahi pandemi sonrasında da
sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceğini göstermektedir.
2.2

Oyuncular

Küresel olarak, oyuncu sayısı 2020 yılında 2,9 milyardan 2025 yılına kadar 3,5 milyara
yükselecektir. Salgın henüz bitmemiş olsa da birçok ülke çok büyük ölçeklerde kısıtlamalarını
kaldırmıştır. Bu, oyuncuların artık evleriyle sınırlı olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak
pandemi zamanında edinilmiş olan oyun oynama alışkanlığı, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi
bölgelerde oyun pazarında devam eden oyuncu artışını sağlamaktadır.

9

Pandeminin ilk yıllarında yaşanan tedarik sıkıntısı, kesintili tedarik hatları ve evden çalışma
ortamlarına uyum sağlayan stüdyolar, sayısız oyunun yayınlanmasının gecikmesine ve
tüketicilerin yeni nesil konsolları ve PC oyun bileşenlerini bulamamasına neden olmuştur. Bu,
kısmen PC oyunlarının yerinde saymasını ve konsol oyunlarındaki düşüşü açıklamaktadır.
PlayStation 5 ve Xbox Series X, piyasaya sürülmesinden neredeyse iki yıl sonra hala yetersiz
durumdadır ve yarı iletken çip sıkıntısı da işlemcilerin ve diğer PC bileşenlerinin tedarikini
etkilemektedir. Bu durumun muhtemelen 2023 yılının sonlarına kadar böyle devam edebileceği
öngörülmektedir. Konsol oyunlarının 2022 yılındaki düşüşü, konsol öncelikli bölgelerin de bu
yıl en fazla büyüme zorluğuyla karşılaşacağı anlamına gelmektedir.
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Pazarın genel olarak daha yavaş büyümesine katkıda bulunan bir diğer faktör ise tüketicilerin
harcanabilir gelirini sınırlayan enflasyondur. Sonuç olarak, fiyata duyarlı çok daha fazla sayıda
tüketici, oyunlara daha az harcama yapacaktır. Bununla birlikte, tüm platformlarda harcama
gerektirmeyen bir dizi ücretsiz oyun seçeneği sayesinde oyunlarla etkileşim büyük ölçüde aynı
kalacaktır. Ekonomik durum normale döndüğünde oyuncuların harcama konusunda kaldıkları
yerden devam edecekleri düşünülmektedir. Oyun pazarı oldukça güçlüdür ve genellikle
ekonomik zorluk zamanlarına dirençlidir. Bu nedenle uzun vadeli öngörüler olumlu
yaklaşımları desteklemektedir.
2.3

Gelir Tahminleri

Tahminler ve çıkarımlar, oyun pazarının önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini ve
2025 yılında 225,7 milyar dolara ulaşacağını göstermektedir. 2020 yılı ile 2025 yılları arasında
+%4,7'lik bir yıllık büyüme oranına ulaşacağı öngörülmektedir.
Dijital oyunlar sektöründe 2020 yılındaki gelir artışındaki patlamanın ardından yaşanan istikrar,
oyun sektörünün devam eden güçlü büyüme yörüngesi, pazarın gücünün, yenilikçiliğinin ve
dayanıklılığının bir kanıtıdır. 2022 yılı, konsol ve PC oyunlar için büyüme açısından zorlu bir
yıl olacak olsa da, gelecek için çok daha iyimser yaklaşımlar mevcuttur. Nintendo'nun Switch
konsolunun yeni sürümünü çıkaracağını varsayarak 2025 yılı için konsol oyunlarında önemli
bir artış beklenmektedir. Switch OLED modelinin başarısı ve eski Switch yazılımının devam
eden popülaritesi, daha fazla Nintendo IP ve donanımı için tüketici beklentisini işaret
etmektedir.
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2.4

Oyun Gelirlerine Göre En İyi Halka Açık Şirketler

Newzoo, her yıl, halka açık bir dizi ilgili oyun şirketi tarafından yayınlanan yıllık ve üç aylık
mali raporların analizine dayanarak “Oyun Gelirlerine Göre En İyi Halka Açık Şirketleri”
sıralamaktadır.

3.

Temel Küresel Eğilimler

3.1

Mobil Gizlilik

Apple, 2021 yılının nisan ayında Apple Tracking Transparency3 (ATT) ve SKAdNetwork4 2.0'ı
piyasaya sürerek tüm mobil ekosistemi dengelerini bozmuştur. Apple'ın yeni çerçevesi,
uygulama yayıncılarının kullanıcıları uygulamalar arasında izlemesini çok daha zor hale
getirmiştir. Reklamcılar, reklam kampanyalarını ölçme ve yineleme konusunda zorluklarla

3

Apple, iOS 14.5 ile birlikte App Tracking Transparency (ATT) adlı yeni bir framework sunmuştur. Bu yeni
framework, kullanıcıların benzersiz tanımlayıcılarının reklam izleme için aktarılmasını sınırlamasına olanak
tanıyan önceki LAT mekanizmasının (Reklam İzlemeyi Sınırla) yerini almıştır.
4
SKAdNetwork, Apple'ın attribution çerçevesidir. SKAdNetwork, bu yeni gizlilik odaklı dünyada medya
kanallarının attribution için bir doğruluk kaynağına sahip olmalarını sağlamaktadır. Gücünü neredeyse %100
doğrulukla deterministik attribution sağlamasından alır.
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karşılaşmıştır. Değişiklikler, uygulama kullanıcıları için daha fazla gizlilik sağlarken, aynı
zamanda dünya çapında sayısız şirket için mücadeleleri hızlandırmış veya ağırlaştırmıştır.
Meta, ATT'nin 2022 yılında şirketin reklam gelirinden 10 milyar dolar keseceğini tahmin
etmektedir. Bu arada, Zynga dâhil olmak üzere birçok mobil oyun şirketi, kullanıcı sayılarını
artırma ve para kazanma konusundaki ATT ile ilgili zorluklarını açıkça dile getirmiştir.
3.2

AAA Konsolunda ve PC Oyunlarında Oyun İçi Reklam

AAA5 konsol ve PC oyunlarındaki oyun içi reklamlar yeni bir olgu değildir. 2000’li yılların
başındaki Crazy Taxi6 ve sonraki on yıldaki Burnout Paradise7 gibi başlıklar, ürün
yerleştirmeleri, afişler ve diğer oyun içi reklam biçimlerini içermekteydi. Sonuç olarak, bu
eğilim pazarlamacılar ve oyun geliştiriciler arasında başarılı olamamıştır. Ancak tüketiciler,
reklamcılar ve markalar dünyanın en popüler eğlence biçimi haline gelen dijital oyunlar sektörü
ile durumun değiştiğini fark etmişlerdir. Sonuç olarak bu tip oyunlarda oyun içi reklamlar yeni
bir gelir akış olarak tekrar kendileri için bir yayılım alanı bulmuştur.
3.3

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler8, yıllar boyunca birçok sektörde farklı biçimlerde
ilgili pazarın bir parçası olmuştur. Oyun içi modlar, başlangıcından bu yana PC oyunlarının
temel dayanağı olmuştur. Oynaması ücretsiz, sosyal oyun ve metaverse'in yükselişi yalnızca
kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ekosistemini genişletmiştir
3.4

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Oyun meraklıları oldukça uzun bir süredir çeşitlilik gösterirken, endüstri erkeklere hitap etmeye
devam ettikçe birçok oyuncu dijital oyunlar sektörüne yabancılaşmıştır ve hatta bu sektörden
bir şekilde dışlanmıştır. Artık şirketler, içerikleri, politikaları ve benzer şekilde işgücü için
çeşitliliği, eşitliği ve katılımı açık kollarla kucaklamaya başlamaktadır. Dünyanın en büyük

5

Üçlü-A video oyunu (AAA) genellikle büyük bir bütçeyle finanse edilen büyük bir stüdyo tarafından geliştirilen
oyunları ifade etmektedir. Herhangi bir AAA oyunu yapmak büyük harcamalar gerektirmektedir ancak beklenen
getiriler harcamayı değerli kılmaktadır.
6
Crazy Taxi, yüksek skorlu Hithmaker tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayımlanan bir yarış oyunudur.
İlk oyunu 1999 yılında çıkmıştır ve çok başarılı olmuştur, oyun konsolu için Sega'nın ürettiği Dreamcast
kullanılmıştır.
7
Burnout Paradise, Criterion Games tarafından geliştirilen Burnout bilgisayar oyunu serilerinin yedinci
oyunudur. Ocak 2008'de PlayStation 3 ve Xbox 360; 5 Şubat 2009'da ise Microsoft Windows için satışa
sunulmuştur.
8
Uygulamaya, oyun ya da siteye kullanıcıların katkısıyla eklenen ve diğer kullanıcılarının en az bir alt grubuna
görünen içeriktir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe örnek olarak metinler, yorumlar, resimler, videolar,
profiller, kullanıcı adları, oylar, beğeniler, kalpler veya diğer medyalar gösterilebilir.
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oyun şirketlerinin çoğu da ayrımcılık davalarıyla karşı karşıya kalmıştır ve geçmişteki suçlar
için tazminat ödemektedir.
3.5

Oyun Pazarında Küreselleşme

2017 yılının sonlarına doğru, oyun pazarının Çin'in merkezde olduğu devasa bir şekilde
küreselleştiği görülmekteydi. Çin oyun pazarı, konsollara, Batılı ve Japon geliştiricilere daha
açık görünürken, Doğu'daki geliştiriciler giderek Batı'ya yönelim göstermiştir. Doğu ve
Batı'daki oyuncuların şimdiye kadar aynı en iyi oyunları oynayacakları görülmekteydi. Bununla
birlikte, Çin pazarındaki düzenleyici değişiklikler nedeniyle, Batı oyunlarının Çin'de sıçrama
yapma ihtimali ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, oyun pazarının küreselleşmesi yadsınamaz bir
engelle karşılaşmıştır. Ancak bu düzenleyici değişikliklerin, Çinli geliştiricileri diğer pazarlara
küreselleşmeye teşvik eden ikinci dereceden bir etkisi gözlemlenmiştir.
4. Özel Odak Konuları
4.1

Oyun Pazarlama ve Yayıncılık

Oyun geliştiricileri ve yayıncıları için bir takım zorluklar mevcuttur. Giderek kalabalıklaşan bir
pazarda hedef kitlelerinin dikkatini etkin bir şekilde çekmek sözü edilen zorlukların başında yer
almaktadır. Bu ilk zorlukla mücadele edilirken satışları en üst düzeye çıkarmak, kullanıcı
kazanımını artırmak ve mevcut oyuncuları etkileşimde tutmak üstesinden gelinmesi gereken
diğer zorluklardan bazılarıdır. Yıllar boyunca, oyun pazarlamacıları kitlelerine reklam vermek
için birçok farklı kanaldan yararlanmıştır. Sosyal medya platformları, blog gönderileri, reklam
panoları ve TV reklamları gibi geleneksel medya araçları yararlanılan bu kanallara birer
örnektir.
4.2

Bulut Oyun

Müzik ve video sektörleri bulut teknolojisi ile bir devrim yaşamıştır. Dijital oyunlar sektörü de
bu teknolojinin avantajlarından yararlanmaya başlamıştır. Bulut oyunları, oyuncuların sahip
olduğu donanımlar tarafından kısıtlanmadan oyunlara anında erişmelerini imkân tanımaktadır.
Bulut teknolojisine erişmek için ihtiyaç duyulan tek gereksinim, hızlı ve istikrarlı bir internet
bağlantısıdır. Rapora göre, bazı şirketlerin çabalarına rağmen uzak sunuculardan doğrudan
oyuncunun cihazına oyun akışı yapma konsepti, sadece 10 yıl öncesine kadar ancak bir
hayalden ibaretti. Artık teknolojik ve altyapısal gelişmeler dev sıçramalara yol açarak bulut
oyunlarını gerçeğe dönüştürmüştür. 2019 yılından beri bulut oyunları, oyun pazarında kendine
yer bulmaya başlamıştır.

14

4.3

Oyna Kazan

Oyun oynarken para kazanmak, oyun pazarında büyüyen bir konsepttir. Oyun oynarken para
kazanmak, birçok insanın blockchain oyunlarını oynamasının ana nedenidir. Ancak birçok eski
oyuncu, oyunları sadece eğlenmek için oynamaktadır. Bu nedenle “oyna kazan” konsepti genel
oyunculara hitap edip etmediği gibi dijital oyunlar sektöründe bir tartışma konusu olmuştur.
Oyuncuların, oynarken kazanmak ve bu konsepte alt yapı oluşturan temel teknolojiler (blok
zinciri ve NFT'ler) hakkındaki görüşlerini daha iyi anlamak için Newzoo, seçilen dört pazarın
her birinde 18-50 yaş arası 1.000 oyuncuyla çevrimiçi anketler düzenlemektedir. Seçilen bu
ülkeler ABD, Almanya, Filipinler ve Vietnam’dır. Son iki büyüme pazarı, ABD ve Almanya
gibi daha geleneksel oyun pazarlarına kıyasla P2E9'deki yüksek alımları nedeniyle seçilmiştir.

9

Oyna-Kazan (P2E) oyunları, kullanıcılara oynamaları için bir şekilde ödeme yapılan oyunlardır.
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