
EKİP ŞİRKET İSMİ
KURUCU #1 - GÖREVİ
KURUCU #2 - GÖREVİ
KURUCU #3 - GÖREVİ

İstenilen bilgileri sağladığınız sürece sunum dosyanızın
tasarımını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz



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

Kurucu #1
Ad Soyad
Ekipteki Rol

Öne çıkan beceri

Ad Soyad
Ekipteki Rol

Öne çıkan beceri

Ad Soyad
Ekipteki Rol

Öne çıkan beceri

Ad Soyad
Ekipteki Rol

Öne çıkan beceri



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

Kurucu #1
Ad Soyad
Ekipteki Rol

Öne çıkan beceri

Kurucularin 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.. 

Yeni sayfalar ekleyebilirsiniz.



NEDEN OYUN GİRİŞİMCİLİĞİ YARIŞMASI’NA 
KATILMAK İSTİYORSUNUZ?

2-3 cümle ile anlatın.



NEDEN SİZ?

Kurucu #1

Neden sizi Oyun Girişimciliği Yarışması'na kabul edelim? Ekibinizi eşsiz kılan özellikleri 2-3 maddede anlatın



Oyun Üretim Süreci

Kurucu #1

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

Geliştirdiğiniz ve geliştiriyor olduğunuz oyun(lar) hakkında bilgi verin. Hangi türde? Hangi formatta 
oynanabiliyor? Kimlere hitap ediyor? Benzer oyunlar neler? Başka oyunları referans vererek anlatın. 
Oyunlarınızın videolarını sunuma ekleyebilirsiniz. Bu bölüm için gerektiği kadar sayfa ekleyebilirsiniz.



Kilometre Taşları

Kurucu #1Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

1. Çeyrek
Önemli ve ölçülebilir 
hedefler

2. Çeyrek
Önemli ve ölçülebilir 
hedefler

3. Çeyrek
Önemli ve ölçülebilir 
hedefler

4. Çeyrek
Önemli ve ölçülebilir 
hedefler



Aksiyon Planınız

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



FİNANS PLANI



Başlangıç yatırım sermayesi

Kurucu #1

İş kurmak için ne kadar ihtiyacınız var?



Bir yıllık işletme giderleri 

Kurucu #1

İş sürdürmek için yıllık ne kadar ihtiyacınız var?



Finansman yapısı

Kurucu #1

1. sene işinizi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?



Personel maliyetleri 

Kurucu #1

ekibinizde çalışacak kişilerin maaş, sigorta vb. hakları



Pazarlama Bütçesi 
Bir yayıncıyla çalışmayı planlıyorsanız bu sayfayı silebilirsiniz.

Kurucu #1



Dış hizmet alımları ve diğer masraflar

Kurucu #1



PAZARLAMA PLANI



Gerçek mi? (Müşteri ve Pazar Doğrulama)

Kurucu #1

• İhtiyaç var mı ? 

• Pazar büyüklüğü yeterli mi ? 

• Pazar tatmin olacak mı ? 



Biz kazanabilir miyiz? (Rekabet Stratejisi)

Kurucu #1

• Ürünün rekabet avantajı var mı ? 

• Avantaj sürdürülebilir mi ? 

• Rakipler nasıl tepki gösterecekler ? 



Yapmaya değer mi? (İş Modeli)

Kurucu #1

• Hesaplanan getiriler maliyetlerden yüksek mi ? 

• Riskler kabul edilebilir mi ? 

• Büyüme stratejimiz var mı ? 



İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İletişim bilgilerini giriniz.



TEŞEKKÜRLER


