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Gelecek Tasarım Ofisi Koordinatörü Okan ÖZBAY:
“Oyunla Gelecek OG19 Yaz Kampından öğrendiklerimizle çok daha iyi bir kamp yaptık”  

“Edindiğimiz tecrübe ile çok daha iyi bir kamp yürütüyoruz. Kış şartları ve sürenin daha kısa 
olması nedeniyle kamp akışımız ve eğitim anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Bu kampta 
daha çok üretim odağıyla ve işi yaparken öğrenme ilkesi ile hareket ediyoruz. Daha az 
eğlenecek, daha çok üreteceğiz. Seçtiğimiz arkadaşlar daha çok işin içinde, deneyimli 
arkadaşlar.”

Kampın en önemli tarafı ise profesyonel katılımcılara Bilişim Vadisi tarafından 1 yıl ücretsiz ofis 
verilmesi oldu. Türkiye’nin Gelecek Tasarım Ofisi, oyun kampları ile geleceğe merhaba dedi. 
Sırada robotlar, kumandalı cihazlar, yapay zeka ve büyük veri konuları var. Geleceğin 
mesleklerine odaklanan ekip arkadaşlarımızla buluşmalara kısa zaman sonra başlayacağız.



Oyun geliştirme kış kampı OG 20
9-15 Şubat tarihleri arasında Bilişim Vadisi ana binada gerçekleştirilen oyun geliştirme kampına 120 kişi katıldı.
Kamp her gün 9.30’da başladı, gece 23.00 de sona erdi. Öğle saatlerine kadar alanında uzman sektör temsilcilerinin konferanslarının ardından 
gece geç saatlere kadar oyun geliştirme yapıldı. Bazı ekipler sabahlamak zorunda kaldı. 5 gün boyunca oyun geliştiren gençler için kahvaltı, 
öğle ve akşam yemekleri de dahil, bütün yiyecek içecek ihtiyaçları ile konaklama ve ulaşım hizmetleri, koçluk ve eğitim hizmetleri ücretsiz olarak 
Bilişim Vadisi ve 4 destekçi firma tarafından sunuldu. Bunun yanında genç oyun geliştiriciler çalışmaları sırasında sınırsız çay, kahve, çorba ve 
diğer ikramlardan faydalandı.  Rollic Game, Enrich Game, Path Game ve Game Factory tarafından desteklenen kamp sonunda seçilen 
oyunların yayına hazırlanması için planlama yapıldı. 



9 Şubatta 
kayıtlar alınarak süreç başladı

sonra oryantasyona geçildi



Takımları 

Bilişim Vadisinin sunduğu olanakları paylaştık. Takımları belirledik.
Masalarımıza dağıldık ve üretim başladı. Sabahları konferansları yaptıktan 

sonra gece 23’e kadar çalıştık. 











Arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmadık. Üretim süreçlerinde bolca soruları oldu.
Elimizden geldiğince destek olduk. Tabi sektörel sohbetlere hiç ara vermedik. 









16 takım sunumlarını yaptı.
Hem şirketlerimiz hem yatırımcılarımız 

onları dinledi. Mentör firmalarımızla anlaşmalar yapıldı.
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