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Bakanlık, Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’nu kapattı! 
Yönetim “göreve devam” dedi

Dünyanın ilk dijital oyunlar federasyonlarından biri olarak 14 
Aralık 2011’de onaylanan TÜDOF, 25 Eylül 2013’te Bakanlıkça 
lağvedilip “Gelişmekte Olan Spor Federasyonu”na bağlandı. 7 
Şubat 2013’te göreve seçilen ancak resmi ataması yapılmayan 
TÜDOF Başkanı Özistek ise, ertesi gün göreve devam 
edeceklerini bildirdi.

Son yıllarda ülkemizde de hızla gelişen dijital oyun sektörünün daha da geliştirilip 
ilerlemesi ve bu alanda Türkiye’nin bölgede lider bir konuma yükselmesini 
sağlamak amacı ile 2011’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan 
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) iki yılın ardından kapılarını kapattı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilginç bir kararla, Türkiye’nin İnternet ve oyun sektörüne pozitif 
bakış açısını gösteren, dünyanın ilk dijital oyunlar federasyonu olan TÜDOF ile Hava 
Sporları Federasyonu’nun lağvedildiğini (kapatıldı) duyurdu. Merkez Danışma Kurulu, her 
iki federasyonu Gelişmekte Olan Spor Federasyonu’na bağladı. İki yıl boyunca herhangi 
bir aktif çalışmada bulunamayan TÜDOF, artık Gelişmekte Olan Federasyonlar altında 
çalışmalar yapacak.
Temel hedefi ülkemizde e-spor kavramını geliştirmek ve bakanlığın yardımlarıyla 
oyunculara sporcu lisansı vermek üzere, 2010 Mayıs ayında başlatılan çalışmalar 
sonucunda hayat bulan TÜDOF, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında aktif 
hayatına başlamıştı. İlk yönetim kurulu Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından 14 
Aralık 2011’de onaylanan TÜDOF’un ilk başkanlığını oyun dünyasının yakından tanıdığı, usta 
oyun yapımcısı Mevlüt Dinç üstlendi. 
Başkanlığının ilk günlerinde Dinç, sadece dijital spor oyunlarıyla ilgilenmeyeceklerini, 
Türkiye’de üretimin gelişmesi, oyunların derecelendirilmesi, İnternet kafelerin 
iyileştirilmesi, sektörün sağlıklı büyümesi gibi birçok amaçları olduğunu ayrıca spor 
tarafına da önem verdiklerini vurgulamıştı.  Dinç,  ayrıca 2012’de en popüler oyunlarda çok 
büyük turnuvalar düzenleyeceklerini, e-spor oyunlarının milli takımlarını oluşturacaklarını 
açıklamıştı. 
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Elektronik Spor’un resmi bir spor branşı 
olması için 2012’de bir mevzuat hazırlanıp 
Gençlik, Spor Genel Müdürlüğü’ne 
(GSGM) sunuldu.  TÜDOF öncülüğünde 
“Elektronik Spor Ligi” kurulması için 
gerekli çalışmalar yapıldı. TÜDOF, dijital 
sektördeki oyunculara da sporcu lisansı 
vermek için uğraşıyordu. Bürokrasi 
yüzünden yavaş ilerleyen süreç sonucunda 
TÜDOF, 2 yıldır bu konuda istediği noktaya 
bir türlü gelemedi. TÜDOF’un Milli E-Spor 
takımı gibi projelerinin bürokratik onaylar 
yüzünden askıda beklemesi, federasyonun 
konuya yeterli özeni göstermediği iddialarını 
gündeme getirdi. 

Her türlü dijital ve dijital ortamda oyun 
oynayan, Türkiye’deki yirmi milyonu aşkın 
oyuncuya hizmet etmek olan TÜDOF’un 
yeni başkanlık seçimi, 7 Şubat 2013’te 
Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimlerde 
12 oy alarak 4 yıllığına başkanlığa aynı 
zamanda SHR Group ve Joygame on-line 
oyun firmasının CEO’su olan Barış Özistek 
seçildi. Özistek, Personel Eğitim Daire 
Başkanlığı’nın seçim sürecini, Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç’a sunması ve bakanın 
onayının ardından görevine başlayacaktı. 
Bakan Kılıç, Özistek’in seçimle gelen 
başkanlığını onaylamadı, kendisine imza 
yetkisi vermedi ve resmi atamasını yapmadı. 
Bakan Kılıç’ın yeni TÜDOF Başkanı Özistek’e 
ambargo koymasıyla başlayan kriz, 
federasyonun lağvedilmesiyle sonuçlandı. 
Bu kapatılma kararının Türk dijital oyun ve 
oyuncu sektörünü nasıl etkileyeceği merak 
ediliyor.
 

TÜDOF’tan resmi açıklama!
Haber, Türkiye oyun dünyasında üzüntü ile karşılanırken bir türlü resmi ataması 
yapılmayan TÜDOF Başkanı İ. Barış Özistek, eski Başkan Mevlüt Dinç ve seçilen yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte 26 Eylül 2013’te yaptıkları basın bildirisiyle göreve devam 
edeceklerini duyurdu. TÜDOF’un görevine devam edeceği açıklanan basın bildirisi şöyle:  

“Değerli basın mensubu,
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunun, Türkiye Gelişmekte olan Spor Branşları 
Federasyonu bünyesine spor dalı olarak bağlanmasına dair 26/9/2013 tarihli ve 20262901-
000-16229 sayılı Bakanlar Olurları kararı ile ilgili olarak TÜDOF yönetim kurulu üyelerinin 
açıklaması aşağıdaki gibidir.
Dünyada benzeri olmayan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) 13.06.2011 
tarihinde Türkiye’de Spor Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Benzersiz bir yapıya sahip 
olmasının nedeni; oyunların derecelendirilmesi, aile ve gençlerimizin bilinçlendirilmesi, 
internet cafelere spor kulübü kimliğinin kazandırılması ve ortamlarının iyileştirilmesi, 
Türkiye’de oyun geliştiriciliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve döviz kazandırıcı bir 
sektör haline getirilmesi, Türk kültür ve değerlerini temel alan dijital oyunlar ile ülkemizin 
ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması ve elektronik sporun Türkiye’de geliştirilerek milli 
takımlar oluşturulması gibi birçok hedefi bünyesinde toplamış olmasıdır.
Kurulduğu günden bugüne kadar geçen kısa süre içerisinde federasyonun tüm yasal 
altyapısı oluşturulmuş, Türkiye şartlarına uygun olarak derecelendirme ve elektronik 
sporlar ile ilgili yönetmelikler hazırlanmıştır. Yine bu süre içerisinde kamu kurum ve 
kuruluşları ile yakın işbirlikleri kurulmuş ve oyun sektörünün hem faaliyet gösteren 
firmalar ve hem de çok değerli oyuncular için gelişmesi yönünde üst düzeyde çaba sarf 
edilmiştir. Geldiğimiz noktada birçok açıdan başarılı olduğumuzu ve kısa sürede uzun bir 
yol aldığımızı görmekteyiz.
25 milyon oyuncu, 26 binin üzerinde internet kafe ve her gün gerçekleşen yüzlerce 
turnuva ile dijital oyunlar ve elektronik spor Türkiye’nin hızla gelişmekte olan 
alanlarından biridir. Oyuncularımız, becerileri ve oyunlara olan tutkuları ile tüm Dünya 
tarafından tanınmaktadırlar. Dolayısıyla dijital oyunların daha da geliştirilmesi yönünde 
desteklenmesine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç vardır. Kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarına bu yönde büyük sorumluluk düşmektedir.
Gençlik ve Spor Bakanlığımız 25.09.2013 tarihinde almış olduğu kararla birlikte TÜDOF’un 
‘Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu’ bünyesinde devam etmesine karar vermiştir. 
Geçmiş dönem TÜDOF yönetim kurulu üyeleri olarak, dijital oyunların gelişmesi için her 
konuda destek vermeye ve gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna 
duyururuz.
Saygılarımızla,
Mevlüt Dinç, Barış Özistek, Füsun Sarp Nebil, Hasan Çolakoğlu, Haluk İskender, Ergun 
Saygılı, İsmet Göksel ve Gökhan Ahi.”
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