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Tüm ekip üyelerinin ekipteki rollerini ve öne çıkan becerilerini yazınız.
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TAKIM (Devam) 

Tüm ekip üyelerinin ekipteki rollerini ve öne çıkan becerilerini yazınız. 

Üyelerin teknik yeterlilik ve tecrübesini, kullandığı programları, bildiği 
yazılım dillerini, uzmanlaştığı teknikleri, oyun üretimi hk. beceri, deneyim 

ve vizyonunu, kişisel ve profesyonel deneyimini vs. varsa mentörlük 
aldıkları kişileri de belirterek detaylı olarak açıklayınız. Her ekip üyesi için 
5-10 cümlelik bir açıklama kafidir, ekip üyelerinin okudukları veya mezun 
oldukları okulları yazmanıza gerek yoktur. Bu sayfayı kopyalayarak yeni 

sayfalar ekleyebilirsiniz.



NEDEN OYUN GİRİŞİMCİLİĞİ 
YARIŞMASINA 

KATILMAK İSTİYORSUNUZ?

2-3 cümle ile anlatın.



NEDEN SİZ? 

Neden sizi oyun girişimciliği yarışmasına kabul edelim? 
Ekibinizi eşsiz kılan özellikleri 2-3 maddede anlatın.



OYUN ÜRETİM SÜRECİ

Fikir üretim ve değerlendirmesini, prototipleştirmeyi ve oyunlaştırmayı, level tasarımını, sanatsal 
tercihleri, kalite kontrolü, güncellemeleri vs. nasıl yapıyorsunuz, her maddede birer veya ikişer cümle 

kullanarak anlatın.



OYUN(LAR) - PROJE ÖZETİ 

Önceden gelişmiş olduğunuz ve şu an geliştirdiğiniz oyun(lar) hakkında bilgi verin. Hangi türde? 
Kimlere hitap ediyor? Benzer oyunlar neler? Başka oyunları referans vererek anlatın. Oyunlarınızın 

videolarını sunuma ekleyebilirsiniz. Bu bölüm için gerektiği kadar sayfa ekleyebilirsiniz.



KİLOMETRE TAŞLARI
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NİSAN MAYIS HAZİRAN
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EKİM
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KASIM ARALIK
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AKSİYON PLANINIZ

Başarılı bir oyun stüdyosu olmak için şirketinizi kuracağınız tarihten 1, 2 ve 3 sene sonra atacağınız 
adımları maddeler halinde belirtiniz.



Aksiyon Planınız 

Başarılı bir oyun stüdyosu olmak için şirketinizi kuracağınız tarihten 1, 2 ve 3 sene 
sonra atacağınız adımları maddeler halinde belirtiniz.

FİNANS PLANI



BAŞLANGIÇ YATIRIM SERMAYESİ

İş kurmak için ne kadarlık bir desteğe ihtiyacınız var?



BİR YILLIK İŞLETME GİDERLERİ

İş sürdürmek için yıllık ne kadara ihtiyacınız var?
1. sene işinizi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?



PERSONEL MALİYETİ

Ekibinizde çalışacak kişilerin maaş, sigorta vb. hakları



PAZARLAMA BÜTÇESİ

Bir yayıncıyla çalışmayı planlıyorsanız bu sayfayı silebilirsiniz.



DIŞ HİZMET ALIMLARI VE 
DİĞER MASRAFLAR 

Ofis giderleri, ekipman giderleri, freelance hizmetlere yapılan ödemeler, vb.



Aksiyon Planınız 

Başarılı bir oyun stüdyosu olmak için şirketinizi kuracağınız tarihten 1, 2 ve 3 sene 
sonra atacağınız adımları maddeler halinde belirtiniz.

PAZARLAMA PLANI



MÜŞTERİ VE PAZAR ANALİZİ

• İhtiyaç var mı? 
• Pazar büyüklüğü yeterli mi?

• Pazar tatmin olacak mı? 



REKABET STRATEJİSİ

• Ürünün rekabet avantajı var mı? 
• Avantaj sürdürülebilir mi? 

• Rakipler nasıl tepki gösterecekler? 



İŞ MODELİ

• Hesaplanan getiriler maliyetlerden yüksek mi?
• Riskler kabul edilebilir mi? 
• Büyüme stratejimiz var mı? 



Aksiyon Planınız 

Başarılı bir oyun stüdyosu olmak için şirketinizi kuracağınız tarihten 1, 2 ve 3 sene 
sonra atacağınız adımları maddeler halinde belirtiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
İletişim bilgilerini giriniz.



EKİP ŞİRKET İSMİ 

TEŞEKKÜRLER!


