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Oyun sektörü 5 yılda Türkiye’de, 1 milyar doları yakalar
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) Başkanı Mevlüt Dinç:

İstenilen seviyede 
olmayan dijital 
oyunun bir devlet 
politikasıyla sürekli 
desteklenmesi ve 
yerli içerik üretiminin 
çoğaltılmasını isteyen 
Dinç, vergi ve ödeme 
sistemlerindeki 
düzenlemelerin de 
önemli olduğunu 
söyledi. Sektörün 
dünyada 10 yıl içinde 
150 milyar, Türkiye’de 
ise 5 yıl içinde 1 milyar 
doları bulacağını 
bildiren Dinç, özellikle 
oyun tabanlı eğitim 
konusuna katkı vermek 
istediklerini açıkladı. 

Dijital oyun ve animasyon konulu dosya sayfalarımız için, Türkiye’de oyun 
sektörünün planlı büyümesi, hem oyuncu hem de geliştirici ve satıcı 
firmalar açısından sektörün zenginleştirilip yaygınlaştırılması amacıyla 
2011’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 61. federasyon olarak 
kurulan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) Başkanı Mevlüt Dinç 
ile görüştük
Dünyada alanındaki kurumsal yapılanma anlamında bir ilk olan TÜDOF 
Başkanı Dinç, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir potansiyel 
taşımayan Türkiye oyun sektörünün, istenilen seviyede olmadığını, 
sektörün gelişmesi için desteklenmesi ve yerli içerik üretiminin çoğalması 
gerektiğini vurguladı.
Dünyada 1 milyar kişinin farklı kanallardan oynadığı dijital oyun sektörünün 
70 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı, Türkiye’de ise 20 milyon kişinin oynadığı 
sektörün 200 milyon doları bulduğunu söyleyen Dinç, sektörün gelecek 
10 yıl içinde dünyada 150 milyar dolar büyüklüğü, Türkiye’de ise 5 yıl 
içinde 1 milyar doları yakalayacağını belirtti.
Oyun sektörünün hak ettiği yere hızlı gelmesi için hem devlet 
hem özel sektörün ilgi ve desteğinin artması gerektiğini 
anlatan Dinç, teşvik ve desteklerin yanı sıra vergi ve ödeme 
sistemlerindeki düzenlemelerin önemli olduğuna değindi. 
Türkiye’nin geride kalmasının nedenini devletin oyun 
sektörünün önemini henüz fark edememiş olmasına bağlayan 
Dinç, sektörün sürekli destek ve teşvik edilmesi ve bunun bir 
devlet politikası haline dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Eğitim, eSpor, Ar-Ge, yerli oyun geliştirme, sosyal sorumluluk 
gibi alanlarda önemli projelere imza atmayı amaçladıklarını 
bildiren Dinç özellikle oyun tabanlı eğitim konusunda katkıda 
bulunmak istediklerini açıkladı. 
Oyun sektöründeki korsan sorununa çözüm için on-line 
ve mobil oyunlara yönelmeyi öneren Dinç, TÜDOF olarak 
oyunların yaşa uygunluğu açısından derecelendirilmesi 
konusu üzerinde çalıştıklarını, yapılacak derecelendirme 
aynı zamanda “Güvenli İnternet Hizmeti” için de 
kullanılacağını bildirdi.
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- Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu 
(TÜDOF), dünyada bir ilk mi? Türkiye, 
neden dünyada hiçbir ülkede olmayan bu 
federasyonu kurma gereği duydu? Digital 
oyun pazarında önemli pay alan ülkelerde 
konuya ilişkin nasıl yapılanmalar söz 
konusu?
 
- Türkiye’de oyun sektörünün planlı büyümesi 
ve bu alanda ülkemizin bölgede lider 
olması, hem oyuncu hem de geliştirici ve 
satıcı firmalar açısından zenginleştirilmesi, 
geleneksel oyun kültürünün yaygınlaştırılması 
amacıyla TÜDOF, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
altında 61. Federasyon olarak 2011’de 
kuruldu. TÜDOF, dünyada bir ilk. Türkiye’de 
20 milyon kişi oyun oynuyor. 20 milyonluk 
oyuncu sayısı, dünyanın diğeri ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında çok büyük bir potansiyel 
taşıdığımızı gösteriyor. Oysa Türkiye’de oyun 

sektörü henüz istenilen seviyede değil; 200 
milyon dolar büyüklüğünde bir sektörümüz 
var. Sektörün gelişmesi için desteklenmesi 
ve yerli içerik üretiminin çoğalması gerekiyor. 
Federasyonun başlıca amaçları arasında, 
sektöre ilişkin bir farkındalık yaratmak, yerli 
içerik üretiminin hız kazanmasını sağlamak 
var. Dijital oyun pazarından önemli pay 
alan ülkelerde TÜDOF’un kapsamında bir 
yapılanma yok. Bu anlamda dünyaya örnek 
oluyoruz.      

-TÜDOF’un temelleri ilk olarak ne zaman 
atıldı? TÜDOF’un kuruluş amacı, hedefi, 
görevleri ve önümüzdeki dönemde 
uygulamaya koyacağı projeler nelerdir?  

- Federasyonun temelleri ilk olarak 
2006’da atıldı. 2011’de de kuruluşumuzu 
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk 
resmi yönetim kurulu toplantımızı yaptık ve 

öncelikli konuları gözden geçirerek, 2012 yılı 
faaliyet programını değerlendirdik. 
TÜDOF öncelikli projelerini; “eSpor 
kapsamında Dijital Oyunlar Ligi’nin müsabaka 
alanları ve milli takımların alt yapısının 
kurulması”, “oyunların derecelendirilmesi”, 
“aile ve gençlerin bilinçlendirilmesi”, 
“geleneksel oyun kültürünün 
yaygınlaştırılması”, “Yerli Oyun Platformu 
(YOP) kurulması”, “Engelleri Oyunla Aşıyoruz” 
olarak belirledik.

- Sizce dünyada kaç kişi aktif olarak oyun 
oynuyor, Türkiye’de bu sayı nedir? Dijital 
oyun sektörünün dünya ve Türkiye’deki 
cirosu, sektörün büyüklüğünün yıllara 
göre gelişimini gösteren istatistiki verileri 
ve sektörün gelecekteki cirolarına ilişkin 
öngörüleri bizimle paylaşır mısınız? 

-Dijital oyun sektörünün büyüklüğü 70 
milyar dolara ulaşıyor. Dünyada 1 milyar kişi 
farklı kanallardan oyun oynuyor. Türkiye’de 
20 milyon kişi oyun oynuyor. Dijital oyun 
sektörünün dünyada gelecek 10 yıl içinde 150 
milyar dolar büyüklüğü yakalayacağı tahmin 
ediliyor. 

-Oyun sektörüne ülkemizde kimler 
ne kadar yatırım yapıyor? Sektörün 
Türkiye’de kaç yılda ne kadara ulaşması 
bekleniyor? 

-Oyun sektörümüzde son dönemde önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Dünyadan önemli 
şirketler Türkiye’de yatırımlar yapmaya 
başladılar. Çok büyük yatırım alan ve 
ülkemizle birlikte bölge ülkelerinde de çok 
büyük başarı yakalayan firmalarımız var. 
Sektörün Türkiye’de 5 yıl içinde 1 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor.
 
- Ülkemizde henüz tam anlamıyla 
gelişmemiş “dijital oyun” sektörünün 
temel sorunları ve yeni yeni gelişen yerli 

oyun firmalarının önünde ne tür engeller 
var?
 
-Ülkemizin ekonomik anlamda oyun 
sektöründe hak ettiği yere çok hızlı gelmesi 
için hem devlet hem özel sektörün ilgi ve 
desteğinin artması gerekiyor. Oyun sektörüne 
yönelik devletin desteği çok önemli, teşvik 
ve desteklerin yanı sıra vergilerde ve ödeme 
sistemlerindeki komisyonlarda iyileşmeler 
sektörün büyümesine çok büyük katkı 
sağlayacak. Kısa süre önce Ekonomi Bakanı 
oyun sektörüne teşvik ve destek açıklaması 
yaptı. 
Bu çok önemli bir gelişme. Sektöre uygun 
nitelikte eleman yetiştirmek amacıyla 
üniversitelerimizde oyun programlama 
ve tasarım bölümlerinin açılması ve yakın 
gelecekte doktora seviyesinde eğitim verilmesi 
önemli.

- “Dijital oyun” sektörü ve yerli oyun 
firmalarının önündeki 
engelleri kaldırmak, 
Türkiye’de önü 
alınamayan (oyunların 
pahalılığı, Türkiye’ye 
geç gelmesi gibi 
nedenlerden ötürü) 
kopya oyun trendini 
yıkmak amacıyla 
TÜDOF olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

-Korsan, diğer 
sektörlerde olduğu gibi 
oyun sektöründe de çok 
önemli bir sorun. Sektöre 
ciddi zarar veriyor. 
İnsanların severek 
oynadıkları oyunlar için 
para ödeme alışkanlığı 
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kazanmaları gerekiyor. Online oyunların 
artması ve oyun sektörünün çok önemli bir 
parçası olması korsanlık sorununa nispeten 
çözüm getirmiş durumda. Ücretsiz oynan on-
line oyunların yaygınlaşması ve geniş kitleye 
ulaşması zaten arzu edilen bir şey. 
Online oyunlardaki ekonomi, ücretsiz 
oynanan oyunlarda bazı özelliklerin ve 
oyun eşyalarının oyun içi satışlarından 
oluştuğu için korsanlık konusu büyük 
ölçüde çözülmüş durumda. Sosyal ve 
mobil oyunlarda da ücretsiz oyunlar 
başı çekmeye başladı. Ekonomi bu 
oyunlardaki sponsorluk ve reklam 
gelirlerinden oluşuyor. Dolayısıyla 
yerli oyun sektörünün gelişimi on-line 
ve mobil oyunlara yönelme ile ivme 
kazanacak.
 
-Yurtdışında spor dalı gibi ilgi 
gören bilgisayar oyunlarıyla 
ilgili uluslararası yarışmalara 
Türkiye’den hangi organizasyonlar 
profesyonel oyuncu göndermekle 
yetkili? Bunun için neler yapılmalı?  

-TÜDOF kurulduğu için bundan böyle 
ülkemizde yapılacak turnuvalar 
ve yurtdışında yapılan turnuvalara 
gönderilecek profesyonel oyuncular, 
milli takımlar TÜDOF’un üzerinde 
çalıştığı yönetmelik ve esaslara göre 
yapılacak ve belirlenecek.

-Federasyonun oyun sektörünü 
sansür ve gelişmekte olan 
sektörü kontrol amaçlı kurulduğu 
iddiaları var? Bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Bu iddialar kimlerden ve nereden geliyor 
bilmiyorum ama Federasyon Başkanı olarak 
çok net söyleyebilirim; bu iddiaların gerçekle 
hiçbir ilgisi yok. Oyun sektörüne dünya 
çapında 30 yıl emek vermiş ve yine dünya 
çapında edindiği başarılı bilgi ve birikimini 

ülkesinde oyun sektörünün gelişimine 
adamış biri için TÜDOF’un sadece tek amacı 
olabilir; o da Türkiye oyun sektörünün önünü 
açmak ve sektörün en kısa sürede en önemli 
sektörlerden biri olmasını sağlamak.

   
-Sektörün büyümesi için hangi kurumlar 
ne gibi destekler vermeli? Dijital oyun 
sektörüne devlet desteği nasıl olabilir?

-Bu soruyu yanıtlarken hep aynı örneği 
veriyorum. Güney Kore, son 10 yılda oyun 
sektörünün önemini anladı ve dünyanın en 
önemli on-line oyun sektörünü yarattı. Orada 
tek firma, yılda 900 milyon doların üzerinde 

ciro yapıyor. Bizim oyun 
sektörünün tamamı ise, 
şu anda 200 milyon dolar 
büyüklüğünde. Türkiye çok 
gerilerde kalmış durumda. 
Bunun en büyük sebebi de 
devletin oyun sektörünün 
önemini henüz fark 
edememiş olması. Sektör 
şu an büyüme trendinde, 
bunun sürekli olması için 
desteklenmesi, teşvik 
edilmesi gerekiyor. Bunun 
başarıya ulaşması için bir 
devlet politikası haline 
dönüşmesi lazım.

- Federasyonunuzda 
psikolog, sosyolog, 
pedagog ve sektör 
ilgilileri yer alıyor mu?

-Federasyonumuzda bi 
çok çalışma kurulu var. 
Çok geniş kapsamlı bir 
organizasyon olduğumuz 
için eğitim, eSpor, Ar-
Ge, yerli oyun geliştirme, 
sosyal sorumluluk vs. gibi 
alanlarda önemli projelere 
imza atmayı amaçlıyoruz. 
Özellikle oyun tabanlı eğitim 
konusunda TÜDOF olarak 
ülkemize önemli katkılarda 
bulunmak istiyoruz. 

Bu bağlamda kurullarımızda eğitimci, 
sosyolog ve pedagog gibi profesyonellere de 
yer vereceğiz. 

-Korsan oyun kullanımının çok yüksek 
olduğu ülkemizde bu alanda neler 
yapacaksınız? 

-Korsanlık tüm dünya oyun sektöründe çok 
büyük sorun olarak devam ediyor. Daha önce 
de söylediğim gibi korsanlığın sorun olmadığı 
on-line ve mobil oyunlara yönelmemiz 
gerekiyor. Güney Kore bunu çok erkenden 
gördü ve tamamen on-line oyunlara yöneldi. 
Ayrıca yerli içeriğin önemini görmemiz lazım, 
kendi kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan 
kaliteli yerli içeriklere oyuncu para ödemeye 
daha fazla meyilli oluyor. Bizim 7 yıldır yayında 
olan, Türkiye’nin ilk devasa on-line oyunu 
İstanbul Kıyamet Vakti bu konuya çok güzel 
bir örnek… Bu sene 7 yılını dolduracak ve hâlâ 
10 binlerce oyuncu oyunu büyük bir tutku ile 
oynuyor.

-Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı 
Tebliğ No 2012/4 (Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ) 
ile Türkiye’de 
yerleşik olup yazılım, 
İnternet, bilgisayar 
oyunu veya mikroçip 
alanında faaliyet 
gösteren şirketler 
de desteklenecek. 
Yayınlanan bu 
tebliği nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Tebliğin dijital oyun 
sektörüne katkısı ne 
olabilir?

-Ekonomi Bakanlığı’nın 
döviz artırıcı gelir 
kapsamında oyun 
sektörünü desteklemesi 
ve eğitim, sağlık ve 
film gibi alanların 
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yanı sıra bir başlık olarak ele alması çok 
önemli bir gelişme. Ancak benzer desteğin 
çok daha fazlasının yerli oyun pazarı için 
verilmesi gerekiyor ki, ülkemizde oyun 
sektörü gelişsin, yerli oyun geliştirme teşvik 
edilsin ve desteklensin. Böylece büyüyen 
oyun sektöründe, yerli yetenek ve emekle 

geliştirilen, dünya çapında üretilen oyunların 
dünya pazarına satışı çok daha kolay ve 
anlamlı olsun.

-TÜDOF olarak, oyun fanatikleri arasından 
“milli takım” kurmaya hazırlanıyordunuz. 
Dijital oyunlar milli takımı kuruldu mu? 

Kurulmadıysa ne 
zaman kurulacak? 
Kimler yer 
alıyor/alacak? 
Oyuncular neye 
göre seçildiler/
seçilecekler? 
Dijital oyunlar 
milli takımının 
Türkiye’deki oyun 
sektörüne ne gibi 
katkıları olacak?

Kişisel gelişim ve 
takım çalışması 
açısından en 
uygun oyunlar için 
ligler düzenleme 
kararı aldık. Bu 
sayede milyonlarca 
oyuncu, takipçisi 
oldukları oyunlarla 
ilgili kendilerine 
hedefler koyabilecek. 
Oyuncular, TÜDOF 
hakemleri sayesinde, 
adil ortamda 
mücadele etme 
şansına erişecek. 
Federasyonumuz 
daha sonra, ligde 
başarılı olan 
oyunculardan milli 
takım kuracak. 
Federasyon olarak 
oyuncularla iletişim 
halindeyiz. Dijital milli 

takımları kurma çalışmalarına 2013 yılının 
başından itibaren başlayacağız. Öncelikle 
ülke çapında turnuvalar düzenleyeceğiz. Her 
oyun grubunun ligleri olacak. Bu gruplardan 
en yetenekli oyuncuları belirleyerek bir milli 
takım çıkaracağız. Oyuncular mahalli liglerde 
gösterecekleri performansla A Milli Takım’a 
kadar yükselebilecekler. Dijital milli takıma 
seçilecek kişiler, lisanslı oyuncular olarak 
uluslararası müsabakalara katılabilecekler. 
Bu oyuncular turnuvalarda Türkiye’yi 
temsil edecek ve aynı zamanda para da 
kazanabilecekler.
 
-Uluslararası arenaya çıkacak olan 
Dijital oyunlar milli takımının başarıları 
Türkiye’ye ne kazandıracak? Bu 
başarıların oyun sektörün büyümesine 
katkısı ne olur?

-Dünyada, Amerika, Almanya ve Güney 
Kore’de benzer turnuvalar yapılıyor.  Ama 
bizim bahsettiğimiz kapsamdaki turnuvalar 
hiçbir ülkede yok. Biz başlatacağız. 
Oyuncularımızın uluslararası turnuvalardaki 
başarısı Türkiye oyun sektörüne olan ilgiyi 
artıracak. Böylece sektör dışarıdan gördüğü 
bu ilgiyle daha da büyüyecek.
 
-Türkiye’de “oyun fanatiği” olarak 
nitelendirilebilecek kişi sayısı nedir? En 
çok kimler, hangi ortamlarda ve hangi 
oyunları oynanıyor?
 
-Aslında 20 milyonu aşkın oyuncu var ve 
sanıyorum bunların en az 10 milyonunun 
‘oyun fanatiği’ olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 
fanatikten, oyunu ciddi boyutta ve şekilde 
oynayan oyuncular diyebiliriz, yani büyük on-
line oyunlar oynayan bir kitle. Ama sosyal ve 
mobil oyunlarla aslında 20 milyon oyuncunun 
hepsi bence yeterli zaman ayırıyor oyuna. 
Genel bir değerlendirme yaptığımızda, İnternet 
üzerinden oynanan, sosyal etkileşimin öne 
çıktığı, çok oyunculu oyunların yükselişe 
geçtiği görülüyor. Son birkaç yıldır Facebook 

gibi sosyal platformlarda bile artık yüzde 80 
gibi yüksek oranda oyun oynanıyor.

-Yabancı oyun şirketlerinin Türk oyun 
sektörüne girerek genç nüfus ile birlikte 
çalışabilmeleri içim federasyon olarak 
neler yapmayı planlıyorsunuz?

-Yerli yeteneklerin sektörde kendini 
gösterebilmeleri için üniversitelerde oyun 
tasarım ve programlama bölümlerinin 
açılmasını destekliyoruz. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ), Bahçeşehir ve İzmir 
Ekonomi üniversitelerinde güzel girişimler 
var, diğer ülkelerde olduğu gibi bunun tüm 
üniversitelerimizde yaygınlaşması gerekir.
TÜDOF’un olmasıyla aslında yabancı 
şirketlerin Türkiye’ye gelmesi yerli pazara 
girmesi de kolaylaşıyor. Bu şirketleri 
destekliyoruz, böyle bir muhatabın bulunması 
yabancı şirketlere güven veriyor.

-Oyunları denetleyecek 
misiniz? Denetleme 
kriterleriniz nelerdir? 

-TÜDOF olarak oyunların 
yaşa uygunluğu açısından 
derecelendirilmesi 
konusu üzerinde 
çalışıyoruz. İnternette çok 
fazla içerik var. Özellikle 
ücretsiz oyunların da 
artışı ile kullanıcının 
sağlıklı seçim yapması 
zorlaşıyor. Oyuncuların 
seçim yapmasını 
kolaylaştırma yönünde 
çalışmalarımız olacak. 
TÜDOF’un yapacağı 
bu derecelendirme 
aynı zamanda “Güvenli 
İnternet Hizmeti” için de 
kullanılacak. 

http://www.bilisimdergisi.org/s147


