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TÜDOF’un ilk yönetimi belirlendi
Dijital oyun dünyasında ilk ve 
tek olan Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu’nun ilk Yönetim Kurulu, 
Bakanlık oluru ile oluşturuldu.

Temelleri 2006’da atılan ve geçtiğimiz 
yaz aylarında resmen kurulan Türkiye 
Dijital Oyunlar Federasyonu’nun 
(TÜDOF) ilk Yönetim Kurulu belli 

oldu. Dijital oyun dünyasında dünyanın ilk 
ve tek, Türkiye’nin 61’inci federasyonu olan 
TÜDOF’un Yönetim Kurulu, 14 Aralık 2011’de 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın onayı 
ile kesinleşti. Federasyon Başkanı olarak 
Türk video oyunu programcı ve yapımcısı,  
Sobee’nin kurucusu Mevlüt Dinç seçildi.
TÜDOF, Türkiye’de dijital oyunlar 
endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak, bu 
alanda yer alan oyuncular, oyun geliştiriciler, 
yayıncılar, dağıtıcılar, İnternet kafeler, 
üniversiteler ve medya gibi tüm paydaşların 
işbirliği ve ortak çalışması temelinde, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak kuruldu. Dijital oyunlarla ilgili 
çeşitli sektör temsilcilerinin yer aldığı TÜDOF 
Yönetim Kurulu; Erbil Yiğitbaş (Kırıkkale 
Üni. İİBF Araş. Gör.), Serkan Yalçın (NBM 
Yazılım Şirketi Genel Müdürü), Burak Turhan 
(Microsoft), Gökhan Ahi (Avukat), Erdem Çelik 
(Sosyal Girişimci), Günseli Özen Ocakoğlu 
(Rotayayın – MarketingTurkiye), Alper Akcan 
(Mikro-Odeme.com), Barış Özistek (JoyGame.
com), İsmet G (Compex Düzenleyicisi), Samih 
Yedievli (TTnet), Hasan Çolakoğlu (Nintendo), 
Gökçe Tekirturhan (Mobilsad Derneği), Haluk 
iskender (Tesfed), Ergun Saygılı (Tesfed), 
Füsun Nebil (Turk.internet.com, TID Başkanı) 
ile Sabri Burhan’dan  (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü) oluşuyor. 
Federasyon Başkanı Dinç, ilk açıklamasında 
TÜDOF’un “30 yıl gibi kısa bir sürede 70 
milyar dolarlık bir ciroya ulaşan ve sinema 
sektörünü büyük farkla geride bırakan 

Son yıllarda Türkiye’de dijital oyunlar 
konusunda büyük bir hareketlenme olduğuna 
dikkati çeken Dinç, Türkiye’de dijital oyunları 
oynayan 7’den 70’e ve sayıları 15-20 milyonu 
aşkın oyuncuları bulunduğunun altını çizerek 
şunları söyledi:
“Oluşturulacak Ulusal Oyun Platformu ile 
yerli ve geleneksel oyunlarımızın gelişmesine 
olanak sağlayacağız. Digital oyun endüstrisi, 
dünyada 100 milyar dolara yaklaşan bir 
endüstri olarak tanımlanıyor. Bu endüstrinin, 
son yıllarda film endüstrisine benzer şekilde 
lansmanları yapılıyor. Ülkemizin de aynen dizi 
filmlerde olduğu gibi, bu alanda da yurtdışına 
oyun ihraç eder hale gelmesinin yolunu açmak 
istiyoruz.” 
Ancak kuruluşunda emeği geçen sektör 
paydaşları federasyonun işleyişini eleştiren bir 
metin yayınladı. Aralarında Alternatif Bilişim, 
Céidot Oyun Stüdyoları, IGDA Türkiye, İkisoft/

dünya oyun sektöründen Türkiye’nin 
hak ettiği payı almasına çok büyük katkı 
sağlayacağını” vurguladı. Gerçekleştirilen 
ilk toplantıda federasyonun 2012 yılı planları 
ele alındı. Önümüzdeki günlerde tüm 
sektör paydaşları ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile ikinci 
bir toplantı yapılması hedefleniyor. TÜDOF’un 
gündeminde, elektronik sporlarla ilgili yapısal 
düzenlemeler, oyunların derecelendirilmeleri 
ve sınıflandırılmaları, aileleri ve gençleri 
dijital oyunlarla ilgili bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek doğrultusunda çeşitli 
uygulamalar, geliştiricilerin ve İnternet 
kafelerin desteklenmesi, bilgisayar oyunlarının 
akademik yönü amaçlı projelerin yanında, 
diğer federasyonlarla işbirliği projeleri 
bulunuyor.

“Yurtdışına video oyunu ihraç edelim”
TÜDOF Başkanı Dinç, 9 Ocak’ta Anadolu 
Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin aynı 
dizi filmlerde olduğu gibi, yurtdışına oyun ihraç 
eder hale gelmesinin yolunu açmak istiyoruz” 
dedi.

Taleworlds, METUTECH-ATOM, Oyungezer’in 
de bulunduğu paydaşlar yayınladıkları 
açıklamayla federasyon sürecinin kendilerinin 
dışında gelişmesini eleştirdi. Açıklamada, 
“Desteklediğimiz aday Mevlüt Dinç’in başkan 
seçilmesinin ardından TÜDOF’un yapılanma 
sürecinde bizimle hiçbir şekilde iletişim 
kurulmadığına, en temel sorularımızın bile 
cevapsız bırakıldığına tanık olduk. Etkin 
bileşenleri olduğumuzu zannettiğimiz 
TÜDOF’un belirlenmiş ve seçilmiş olan 
yönetim kurulu üyelerini maalesef İnternet’te 
yayınlanan bir haber aracılığıyla öğrendik” 
denildi.
Çalışma gruplarının, TÜDOF’a destek 
olmak amacıyla kurulduğu hatırlatılan 
açıklamada, “TÜDOF’a nasıl destek olacağımız 
belirsizleşmiş ve buna karşılık TÜDOF’un 
da sektöre nasıl yardımcı olabileceğine dair 
kaygılarımız artmıştır” vurgusu yapıldı. 
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