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ANIMASYON, SIMÜLASYON VE BILGISAYAR OYUNLARiNiN KARE AS'LARI

"30 milyar $'hk pas1
Bilgi Teknolojileri (BT) konusundaki basarilar söz konusu oldugunda, bu alani 'devlet

politikasi' haline getiren ülkelerin öne çiktigi görülüyor. Türkiye'deki basarilar ise simdilik
bireysel çabalarla gerçeklestiriliyor. Ali Murat Erkorkmaz, Mevlüt Dinç, Sinan Türün ve

Tarcan Kiper bireysel çabalariyla dünya çapinda basarili projelere imza atan isimlerden sadece
birkaçi .... Onlar, ülkemizde bilim, teknoloji ve girisim kÜltürünün yayginlastirilmasinda etkin
bir rol oynamayi görevedinen Teknorama Grubu'nun geçen haftaki konuklariydi. Alanlarinin
"Kare As"lari olan bu insanlar, dünyada 30 milyar dolarlik bir is hacmi yaratan animasyon,

simülasyon (benzetim) ve bilgisayar oyunlari pazarinda Türkiye'nin güçlü bir oyuncu
olabilecegine inaniyor. Onlarin bu inançlarini ortaya koyan sunumlarini özetleyip,

gerçeklestirdikleri ve üzerinde çalistiklari projeleri okuyucularimiza duyurmak istiyoruz.

Mevlüt Dinç (VIVID IMAGE)
Mevlüt Dinç, bilgisayar oyunlari piyasasinda dünya çapinda bir üne

sahip. Oyun sektöründe 'Mev Dinc' olarak birçok ödülü bulunan Dinç,

dünyada oynanan Enduro Racer, Last Ninja 2, First Samurai ve

Street Racer gibi oyunlarin yaraticisi. Vivid Image sirketinin kurucusu

Dinç, bilgisayar oyunlari alaninin heves, yetenek ve genç beyin

gücüne dayali olduguna dikkat çektikten sonra sunlari söylüyor:

"Türkiye'nin en büyük sansi bu unsurlarin hep~ine sahip olmasi.
Dünya devi Intel'in Pentium 4 tanitim demolarini Istanbul Teknik

Üniversitesi'nde iki ögrenci arkadasla birlikte yaptik. Nintendo

Game Boy Advance için de profesyonel bir oyun yaptik. Halen

~~~.""~ - ABD'de satista olan oyun,
yakinda Japonya'da da

piyasaya sürülecek. Dual

Blades ise geçen hafta

ABD'de satisa sunuldu.
Game Boy Advance

için Dual Blades oynunu,

Intel için de Pentium 4

tanitim demolarini yaptik.
Bu demolarda 'Actor' adli

oyun motorundaki

teknolojimizi kullandik.

Actor, üç boyutlu sanal
ortamlardaki tüm

nesnelere gerçek fizik

kurallarina uygun sekilde

dinamik yapi verip,

kullaniciya tam etkilesim

imkani sunuyor. Actor'la

interaktif film yapabiliriz.
Kandilli Rasathanesi'ne

Deprem SimÜlasyonu,

TUBiTAK MAM'a da harp

oyunlari simÜlasyon

projesi hazirliyoruz."
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Ali Murat Erkorkmaz (MARTi ANIMATlON)
Dünyanin çesitli ülkelerinin televizyonlarinda oynayan 34 TV

serisi, 3 sinema filmi ve toplam 4.400 kisa filmin altinda Ali Murat

Erkorkmaz'in imzasi var. ROBOLAB, Tombik & B.B., Magica and

the Puzzle Plaza, Mister Simon and Jiggy Jiggy, lig & lag ve

Rotto Botto bunlardan sadece birkaçi. PAP designer ve ALlMATOR

gibi yazilimlarin gelistiricisi olan Erkorkmaz bunlarla neler

yapildigini söyle açikliyor:

"Yazilim alaninda esas agirligimizi 'Yapay le ka' çalismalari

olusturuyor. Karar verme ~ekanizmasini ekranlara tasiyabilmek için
yeni formatlar üretiyoruz. Ornegin PAP ve AME formatiyla çocuklar

kendi Pokemon'larinl birkaç dakikada yaratabiliyor. Bu formatla, tek

bir CD'ye, günde 24 saatten bir yillik çizgi film sigdirilabiliyor. Bununla,
dünyada ilk kez antensiz, kablosuz ve internetsiz TV yayinciligini

baslatacagiz. Milli Egitim Bakanligi'yla cocuklara yönelik temel

yazilimlar konusunda görüsmeler yapiyoruz. Özellikle yapay zeka ve

'karar veren bilgisayarlar' konusuna odaklandik. Çizgi film alanindaki

çalismalarimizin yani sira, gençleri ortak çalisma pl~~ormlarina
sürükleyip, bir uzay-gelecek projesi hayal ediyoruz. Onümüzdeki bes

yil içerisinde bu konuda güçlü adimlar atmayi hedefliyoruz."
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Sinan Türün (YOGURT TEKNOLOJiLERi)
Yogurt Teknolojileri, Türkiye'de online oyun deyince zaten akla

ilk gelen firmalardan. Sirkette bu alanda ciddi bir bilgi birikimi

oldugu söyleniyor. Sirketin Coca-Cola ve Turkcell'e yaptigi online

oyunlar çok tuttu. 160 bin kisiye ulasan bu oyunlarin yani sira,

yurtdisinda gelistirilen' Archer' adli çizgi film sirketin ününü

pekistirdi. Türkiye'de oyun sektörüne önem verilmesi gerektigini

belirten Yogurt Teknolojileri Genel Müdürü Sinan Türün bunun

gerekçelerini söyle siraliyor:

"Bu alan, dünyada yarattigi is hacmi açisindan kozmetik

sektöründen sonra ikinci sirada yer aliyor. Dolayisiyla elinde

sermayesi olanlarin bu alana yatirim yapmasi gerekiyor. Bunun

yapilmasi halinde Türkiye, dünya oyun pazarindan ciddi pay

alabilir. Korsan oyun dagiliminda dünyada 6'ncl sirada olmamiz

olumsuz bir durum. Yine de entelektüel birikim olarak çok yeterli

ve uluslararasi düzeyde gençlerimizin varligi sevindirici. Sirket

olarak online oyunlar konusunda yeni projeler üzerinde

çalisiyoruz. 'Kriz' adli oyunumuzun bu alandaki bazi noktalari

fethedecegine inaniyoruz. Konu hakkindaki ayrintili bilgileri

önümüzdeki günlerde kamuoyuna açiklayacagiz. internetten

oynanan, ayni anda binlerce oyuncunun benzer deneyimler.i

paylastigi bu tarz oyunlar konusunda uzmanlasmak istiyoruz.

Güney Kore, halen bu alanin dünya liderligini elinde bulunduruyor.

Onu ABD ve Japonya izliyor. Deneyimlerimizden yola çikarak,

Türkiye'nin bu alanin ciddi oyuncularindan biri olabileceginin

mümkün oldugunu söyleyebiliriz."

Fransiz bir firmayla birlikte hazirladigimiz Devlet Hava

Meydanlari isletmesi'ne Kontrol Kulesi ve Radar Simülatörü

projesini bitirmek üzereyiz. Mobil ve interaktif televizyon
sektörlerinde Avrupa pazarinda bir yer edinmek amaciyla

Almanya'da bir ofis açtik. Simülasyon konusunda ise yurtiçi ve

yurtdisindaki projeleri yakindan izliyoruz. Henüz sehir planlama,

ulasim planlama, trafik, büyük çapli insaat projeleri, biyomedikal

ve tip alanlarinda simülasyon projeleri yapilmiyor. Bu konuda sivil
projelere agirlik vermeyi planliyoruz."

Tarcan Kiper (INFO(+)TRON)
Info (+) Tron, Kanada, Fransa ve ABD'li firmalara çesitli

simülasyon projeleri satmayi basaran bir sirket. Renault

Fransa'y'a gerçeklestirdigi araba simülatörü projesi 'Teknoloji
Basari Odülü' aldi. Digiturk'te yayinlanan interaktif televizyon

oyunu 'TV GOOL'ün yaraticisi olan Info (+) Tron Yönetim Kurulu

Baskani Tarcan Kiper Türkiye'nin sahip oldugu içerik konusunu iyi
kullanmasi halinde pazarin ciddi bir oyuncusu olabilecegini

vurguladiktan sonra sunlari söylüyor:

"Misir, sadece üç adet piramitten bugüne kadar yüzlerce oyun,

film, kitap yaratti. Topraklarimizdan gelmis geçmis, Hititler,

~rigler gibi tüm medeniyetler, Selçuklu ve Osmanli
Imparatorluklari'ndan yüzlerce konu, bilgisayar oyunu çikar.

Simülasyon konusunda da ise savunma sanayiinde yabanci

firmalara kaptirilan projelerin sayisini indirmekle baslayabiliriz.
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