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Gelişmekte olan dijital oyun…
Dijital oyunlar 
ve buna 
bağlı olarak 
elektronik 
spor, 

gelişmekte olan bir 
dal olmakla birlikte 
ciddi katma değer 
sağlayan bir sektör. 
Türkiye ve dünyada 
ivmesi sürekli 
yükselişte…

G eçtiğimiz ay, dijital oyun ve 
oyuncu hukukuna ilişkin yazımda 
değindiğim Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu’nun (TÜDOF) TBD 

Bilişim Dergisi yayına girmesinden kısa bir 
süre sonra lağvedildiği bilgisini edindim. 
Oysa dijital oyunlar ve buna bağlı olarak 
elektronik spor, gelişmekte olan bir dal 
olmakla birlikte ciddi katma değer sağlayan 
bir sektör. Türkiye ve dünyada ivmesi 
sürekli yükselişte. Öyle ki; milli spor olarak 
dijital oyunu seçen ülkeler bile var, hem de 
azımsanmayacak zamandan beri. 
TÜDOF’un ise kapatılarak Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na bağlı Gelişmekte Olan Spor 
Branşları Federasyonu’na bağlanması ile ilgili 
olarak yaptığı basın açıklamasında oyuncularla 
ilgili şunlara değinildi;
“… 25 milyon oyuncu, 26 binin üzerinde 
internet kafe ve her gün gerçekleşen 
yüzlerde turnuva ile dijital oyunlar ve 
elektronik spor Türkiye’nin hızla gelişmekte 
olan alanlarından biridir. Oyuncularımız, 
becerileriyle 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… Dijital oyunların 
gelişmesi için her konuda destek vermeye ve 
gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğimizi 
kamuoyuna duyururuz.”
Dilerim ki; oyuncuların ihtiyacı olan destek 
ve teşvik gerçekten de sektörün tüm 
dinamiklerinden sağlanabilir. 
Elbette pratikte Federasyon’un hedefleri 
zamanla gerçekleşecektir. Konunun 
bürokratik, ekonomik hatta sosyolojik 
boyutları var ancak değinmek istediğim husus; 
dijital oyun kullanıcısının hali…
TÜDOF’un amaçlarından birisi de elektronik 
sporları daha tanınır hale getirerek dijital 
oyunlar ligi gerçekleştirmek ve bu konuda 
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milli takım kurmaktı. Son yıllarda popülerliğini 
artıran oyun turnuvaları ile gerçek zamanlı 
strateji oyunları başta olmak üzere pek çok 
oyunculu çevrimiçi oyun, elektronik spor dalı 
olarak varlığını koruyor. Genç nüfusun bu 
denli ilgi gösterdiği dijital oyunlarda oyuncular 
açısından görülen ilk sorunlardan biri lisanslı 
oyuncu olma hakkı. 
İlgili bakanlıkça henüz konuyla ilgili bir 
yönetmelik yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle, 
derecelendirme ve lisanslama konusunda 
kriterler belirsizliğini bir süre daha koruyacak 
gibi. Dünyada bir ilk olan Federasyon için 
dolayısıyla, alıntılanabilecek örnek bir mevzuat 
da mevcut değil. Bu nedenle oyuncular ısrarla 
her platformda belirttiğim gibi, henüz hukuki 
bir statü sahibi ne yazık ki değiller. 
Son zamanlarda pek çok farklı platformda ve 
sosyal medyada adını duyduğumuz Oyuncu 
Hareketleri/Platformları kendinden söz 
ettirmeye başladı da oyuncular da birleşerek 
çoğalacakları çatılar edinebildiler.
Avrupa’ya bakıldığında görülen tablo ise 
dijital oyun sektörünün öncelikli sektörlerden 
sayılması ve devlet desteği görmesi yönünde. 
Kore’de dijital oyunlar milyonlarca insanın 
çevrimiçi katılımı ile festival havasında 
oynanıyor, Dünyaca ünlü turnuvalara ev 
sahipliği yapılıyor. Siber ordu sahibi devletler, 
strateji oyunu oyuncuları ile askeri ve hukuki 
süreçler yaşıyorlar, bu oyunculara istihdam 
sağlıyorlar. 

Özetle dijital oyun pazarı ilerleyen günlerde 
ciddi atılımlara konu olacağı gibi oyuncular 
da dilerim en yakın zamanda lisanslı 
sporcu statüsüne erişip destekli şekilde 
ilerleyebilecekler.
Oyunculara seslenmekte yarar var; gelişen ve 
değişen dijital dünyada bu görülenlerin yolun 
başı olduğu bilinmeli, ileri tarihli hedeflerde 
oyun pratiklerindeki hızlı büyümede hak sahibi 
olmaya hazır olunmalı- diyelim şimdilik…
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