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• Day 0: 

Oyunun m�ladı olarak kabul ed�l�r. Oyunun yayınlanma tar�h�d�r.

• Day X: 

Oyunun yayınlanmasından sonra geçen X zamanı �fade eder.               

• Day 1, Day 3, Day 7, Day 30, Day 60:

Oyunun metr�kler�n�n alınması �ç�n genell�kle kullanılan zaman zarflardır.

Oyun Sözlüğü
Day X, Day 0
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• Retent�on: 

Oyuncunun (user) oyuna peş peşe g�rme sayısıdır. 

1 oyunu 1 k�ş�n�n �nd�rd�ğ�n� varsayalım. Bu oyuncu (user) 365 gün

oyuna peş peşe g�rerse: Retent�on 365: %100 olur.

Oyun f�rmaları yayınlamayı planladıkları b�r oyun �ç�n retent�on

60:%5 hedef� koyarlar.

• D1 (Day 1 Retent�on): 

Oyunu bugün �nd�ren kullanıcıların % kaçı ertes� gün oyunu

oynamaya devam ed�yor, bunun tesp�t�n� �fade eder.

• D7: Oyunun �nd�ren kullanıcıların % kaçı 7 gün sonrasında oyunu

halen oynamaya devam ed�yor, bunun tesp�t�n� �fade eder.

Oyun Sözlüğü
Retent�on
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Oyun Sözlüğü
Retent�on

B�r oyunu başarılı kılan retent�on oranları: 

• Day1/Day3:          %70

• Day3/Day7:          %70 

• Day60:                 %5 

• D1 RET%35 Hedeflenmes� gereken retent�on

• D1 RET%50 Başarılı b�r retent�on

• D1 RET%70 Efsane başarılı b�r retent�on 
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Retent�on metr�ğ�ne bakılırken ‘cohort anal�z�‘ tekn�ğ� uygulanır. 

Bu tekn�ğe göre bugün oyununuzu �nd�ren oyuncular ayrı b�r

kümede değerlend�r�lerek ertes� gün oyununuzu �nd�ren

kullanıcılardan bağımsız olarak �ncelen�r.

Oyun Sözlüğü

 Cohort Anal�z�
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Oyun Sözlüğü
Engagement

•Engagement: 

Oyunun veya programların kullanıcı tarafından kullanım süres�n� �fade

eder. 

Google retent�on oranı yüksek; engagement oranı düşük b�r

uygulamadır.
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Oyun Sözlüğü
MVP( M�n�mum V�able Product) 

•MVP: 

M�numum uygulanab�l�r b�r ürün anlamına gel�r. Gelecektek� ürünü

gel�şt�rmek �ç�n; �lk kullanıcılar tarafından kullanılacak yeterl� özell�ğe

sah�p ürün sürümüdür. B�r nev�, oyunun �lk kullanıcılara karşı test

ed�lmes�d�r.

Seçt�ğ�n�z oyun türüyle b�rl�kte MVP’n�z de şek�llenmeye başlar.

Örnek olarak ‘Stratej� & Aks�yon‘ oyun türündek� oyunlar genelde

oyuncuların b�rb�rler�yle rekabet ve/veya b�rl�k olarak hareket

etmes�n� gerekt�r�r. Bu durumda MVP’n�z�n oyuncuların b�rb�rler�yle

kolay b�r şek�lde �let�ş�m kurmalarını sağlayab�l�yor olması gerekl�d�r.



10

Oyun Sözlüğü
 

• Monet�zat�on: Gel�r elde etme metr�kler�d�r.

• Sature olmak (saturat�on): Oyunun doyma noktasına ulaşmasıdır.

• Churn olmak: Oyuncunun oyunu oynamayı bırakmasına ver�len 

�s�md�r.

• Free to Play: Ücrets�z �nd�r�len oyuna den�r.

• Impress�on (Reklam): İzleme, oyuncuların oyun �ç�ndek� reklamları 

�zlemes�d�r. 

• Soft Launch: Oyunu Global Launch’a sürmeden önce ger� b�ld�r�m 

almak �ç�n oyunu sadece b�r ülken�n oyun pazarında yayınlamadır. 

Metr�kler, bu aşamada toplanır.

• Global Launch: Oyunu tüm ülkelerde yayınlamadır.
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Oyun Sözlüğü
A/ B Test

Artan rekabet sev�yes�, oyuncu odaklı çalışmayı get�rmekted�r. 

• A/ B Test: 

Oyuncuların davranışlarına göre oyunu şek�llend�rmekt�r. 

Oyuna yen� başlayan oyuncuların oyunla �lg�l�l� temel unsurları 

öğrenmes� amacıyla eklenen eğ�t�m sürec� (tutor�al) kısa mı olmalı 

yoksa uzun mu olmalı? Avantajları ve dezavantajları çıkartılarak b�r 

h�potez oluşturulur. Daha sonra oyuncuları test gruplarına ayırarak 

farklı eğ�t�m süreler�nde oyun oynatılır. Hang� grup daha fazla retent�on

oranına sah�p�se o gruba ver�len eğ�t�m süres� oyunda kullanılır.





Oyun Sözlüğü
Convers�t�on Rate

Convers�ton rate s�z�n verd�ğ�n�z reklamların ver�ml� olup olmadığını 

ölçtüğünüz b�r araçtır.

• Convers�on Rate (Dönüşüm Oranı): 

Oyun sektöründe genell�kle oyun �ç� Reklam Tıklama Oranı olarak kullanılan

ter�md�r. Oyun �ç�nde ver�len reklamların görüntülenme sayısının, kaç 

oyuncu tarafından tıklandığını �fade eden orandır. 

Facebook Ad. Platformuna oyununuzun reklamını verd�n�z. Oyununuzun 

reklamı d�ğer uygulamaların reklam panolarında 100 k�ş� tarafından 

görüntülend� (�mpress�on) ve 30 k�ş� reklamınıza tıkladı. Convers�ton rate: 

%30

•Convers�on Rate Adv (Tek tıklama): 2 cent- 10 cent arası
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Oyun Sözlüğü
LTV:L�fe T�me Value

• L�fe T�me Value:

Oyunun toplam yayınlanma süres� boyunca ortalama b�r kullanıcının

oyun �ç�n harcadığı bedeld�r.

Ortalama b�r kullanıcının ürün �çer�s�nde geç�rd�ğ� süreye (�lk

kullanmaya başladığı andan, kullanmayı bırakana kadar geçen

süreye) hayat boyu süres� d�yoruz. Hayat boyu süres� boyunca oyun

ş�rket�ne kazandırdığı değere �se o kullanıcının hayat boyu değer�

d�yoruz.

Oyuncular oyunu �nd�rd�kten sonra ortalama oyunda 12 ay zaman

geç�rd�. Bu oyuncular bu zaman d�l�m�nde toplam ayda ortalama 10$

harcadı. Bu oyununun LTV=120$’d�r.
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Oyun Sözlüğü
COST per INSTALL

• Cost Per Install (CPI):

Oyun stüdyolarının oyunun pazarlamasını gerçekleşt�rmek �ç�n 

harcadığı toplam reklam bütçes�ne karşılık; bu reklamlardan sonra 

oyunu oynamaya dah�l olan b�r�m oyuncu sayısının değer�. 

XYZ Games 1M$ dolar reklam karşılığında 1M user �nd�rme 

gerçekleşt�rd�. CPI: 1$ olarak tesp�t ed�l�r.

Oyun yüksek �nd�rmeler aldıktan sonra zaman �ç�nde rekabet artacağı 

�ç�n; uzun vadede CPI sab�t tutmanız zor olacaktır. CPI rakamı 

artacaktır.

 

*XYZ Games örnek olarak ver�lm�şt�r. Gerçek b�r data değ�ld�r.
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Oyun Sözlüğü
COST per INSTALL

LTV > CPI

• LTV’n�n kullanıcı başına öded�ğ�n�z pazarlama g�der�nden (CPI)

fazla olması gerek�yor. 
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Oyun Sözlüğü
 Customer Acqu�s�t�on Cost

• Customer Acqu�s�t�on Cost (CAC): Müşter� ed�nme mal�yet�d�r.

CAC �le CPI arasındak� fark 

CAC daha çok pay�ng user’a odaklanırken; CPI �se sadece s�steme g�r�ş

yapan oyuncu sayısına odaklanmaktadır.

XYZ Games 1M$ dolar reklam karşılığında 1M user �nd�rme 

gerçekleşt�rd�. Bu 1M user �ç�nden 50k user harcama yaptı. CAC=20k$ 

‘d�r.

 

*XYZ Games örnek olarak ver�lm�şt�r. Gerçek b�r data değ�ld�r.
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Oyun Sözlüğü
 Average Revenue per User

• Average Revenue per User (ARPU):  Her kullanıcıdan ortalama 

olarak ne kadar para kazanıldığını göster�r. Günlük gel�r�, günlük akt�f

kullanıcı sayısına bölerek oyunun ARPU’su hesaplanmaktadır.

ARPU, oyununuzdan ne kadar para kazandığınızı gösteren en öneml�

metr�klerden b�r tanes�d�r. 

Günlük akt�f kullanıcı sayısı 1000 olan XYZ Games’�n günlük gel�r� 

40$ �se; Günlük ARPU: 0.04$ olarak tesp�t ed�l�r.

Oyuncu sayısının c�dd� b�r şek�lde arttığı b�r dönemde ARPU bu 

sayıyla aynı oranla düşüş göstereb�l�r.
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Oyun Sözlüğü
Average Revenue per Pay�ng User 

• Average Revenue per Pay�ng User (ARPPU):

Günlük Gel�r�n, o gün harcama yapan oyuncu sayısına bölünmes�yle

elde ed�l�r.

Günlük akt�f kullanıcı sayısı 1000 olan XYZ Games’�n; akt�f harcama

yapan 500 kullanıcının bulunuyor. Günlük gel�r� 40$. Günlük ARPPU:

0,08$ olarak tesp�t ed�l�r.

 

*XYZ Games örnek olarak ver�lm�şt�r. Gerçek b�r data değ�ld�r.
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Günümüzde free to play oyuncularının sadece
%1’l�k kısmının para harcadığını

düşündüğümüzde oyuna para harcayan kes�m�n
olab�ld�ğ�nce fazla para harcıyor olmasını

sağlamak gel�rler� poz�t�f anlamda çok c�dd� b�r
şek�lde etk�leyecekt�r.

 
Ödeme yapan �k� tür oyuncu vardır:

 
New Player: İlk defa para harcayan oyunculardır.

 
Repeat Player: Daha önceden para harcayan ve

para harcamaya devam eden oyunculardır.
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*XYZ Games örnek olarak ver�lm�şt�r. Gerçek b�r data değ�ld�r.

Oyun Sözlüğü
Return of Acqu�s�t�on Spend

 

• Return of Acqu�s�t�on Spend (Xd ROAS): 

Bu metr�k sayes�nde oyuncuları kazanmak �ç�n harcanan paranın ne kadarını X

gün �çer�s�nde ger� elde ett�kler� görüleb�l�r. 

Örneğ�n; XYZ Games 1.000$ reklam verd�. Oyunu 100 k�ş�ye �nd�rd�. Ve bu 100

k�ş�n�n 7. günün sonunda 300$ harcama yaptı. 7d ROAS: %30 olarak tesp�t

ed�l�r. 

ROAS aynı zamanda Return on Ad Spend olarak da kullanılab�lmekted�r.

Return on Ad Spend (ROAS)

Reklam mal�yetler�n�n get�r�s�n� gösteren metr�kt�r.

 

 





• Hyper Casual Oyunlar:

Hyper Casual aşırı bas�t anlamına gelen b�r ter�md�r. Mantığı çok bas�t

b�r veya �k� oyun mekan�ğ�ne dayanan, bu bas�tl�ğe rağmen kend�n�

sürekl� oynattırmayı amaçlayan oyunlara bu �s�m ver�lmekted�r.

Bu tür oyunlar, 

•Genelde mob�l oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

•Tek veya �k� bas�t oyun mekan�ğe bağlı olur. (Sağ -sol yön vermek ve

zıplamak g�b�)

•Bas�t graf�klerden oluşur. 

Hyper Casual
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 Casual
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Casual Oyunlar:

Hyper Casual’dan daha kompl�ke oyunlara bu �s�m ver�lmekted�r. 

Bu tür oyunlar, 

• Serüven, yolculuk �çer�r.

• Mekan�k yer alır.

• Zaman can g�b� oyun �ç� olgular sınırlı sayıda olab�l�r. Bunlar zaman �le

b�rl�kte tekrar oyuncuya ver�leb�l�r.
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Midcore

• M�dcore Oyunlar: Hyper Casual ve Casual oyunlardan daha kompl�ke

oyunlardır. Oynarken yetenek ve stratej� gerekt�r�r.

Bu tür oyunlar,

• Analog �le oynanır.

• Casual oyunlara göre daha fazla oyun �ç� satın alım yapman

gerekeb�l�r.

• Mult�-Player oynanab�l�r.

• B�rden fazla mekan�k �çer�r.

• Oyuncunun focus olarak oynaması gereken oyunlardır.

• Örneğ�n: PubG
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Hardcore

• Hardcore Oyunlar:

Casual oyunlara göre çok daha zor oyunlardır.

Bu tür oyunlar,

• Der�n b�r senaryoya sah�pt�r.

• Oyuncuları yoğun b�ç�mde uğraştırıcıdır. 

• Güçlü rak�pler ve düşmanlar vardır.





• Advert�s�ng Revenue: 

Reklam gel�rler�d�r. Genelde yüksek gel�r�n geld�ğ� kısımdır. 

F�rmalar reklam ş�rketler� (Facebook Ad. en popüler�) üzer�nden d�ğer

uygulamalara veya oyunlara reklam vereb�l�rler. Fakat bu uygulamanın

veya oyunun hang�s� olacağına kend�ler� karar veremezler. 

Reklam f�rmaları Banner adı ver�len reklam veya tanıtım amacıyla

hazırlanarak oyunun �ç�ne (bell� b�r kısmına) yerleşt�r�len görsellere,

reklamlarını yerleşt�r�r. 

• Geç�ş Reklamları (Interst�t�als): 

B�r kısımdan d�ğer kısıma geçerken karşımıza çıkan reklam türü.

• Rewarded v�deo:

Kullanıcılara uygulama �ç�ndek� b�r ödül karşılığında (Can, Oyun �ç� Para)

b�r v�deo �zleme veya oynatılab�l�r reklamla etk�leş�mde bulunma fırsatı

sunar. Kullanıcılar bu reklamları �zleyerek ödül alırlar.

• In app Purchase: 

Uygulama �ç� satın alımdır. 

Gelir Modelleri

29



Oyuncu Modelleri
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• H�ç para harcamayan oyuncu: 0$

• No bra�n offer: 1$ B�r kere satın alım yapan ve b�r daha satın alım 

yapmayan oyuncu. 

• Whale: +100$ harcama yapan oyuncu. (Hyper casual oyunlarda %1- 

%4 arasında ödeme yapan oyuncu vardır ve bu bal�nalar oyun gel�r�n�n 

%50’s�nden fazlasını oluşturur.)

• Super Whale: +500$ harcama yapan oyuncu.
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Oyunun yayınlanacağı pazarı bel�rlemek

�ç�n b�r ülken�n GDP’s�; oyun �ç� alımlı b�r

oyun mu yoksa reklam �çeren b�r oyun mu

olması gerekt�ğ� �le �lg�l� b�lg�y� veren en

öneml� faktördür.

Yüksek Gel�r Get�ren Oyun Pazarları:

İng�ltere, Amer�ka, Kanada, Avustralya

Yüksek Reklam İzlenme Get�ren Oyun

Pazarları (Daha Düşük Gel�r):

Türk�ye, H�nd�stan, Ç�n
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Profesyoneller

• Game Des�gner: Oyunların tasarlanması ve daha sonra kullanıcıyla

buluşmasına kadark� süreçler�n tümünde görev alırlar. Oyunun

programlama, tasarım, an�masyon veya sanat �şler�n�n tamamını

yapmaktadır.

• Game (Un�ty) Developer: Oyun Gel�şt�r�c�ler, genell�kle oyunun

yazılım kısmı �le �lg�len�r. Un�ty �se oyun yazılımda kullanılan b�r

programın adıdır. Bu program kullanılarak oyun yazılmaktadır.

• 3D Art�st: Tasarımların üç boyutlu model�n� veya nesneler�n

görseller�n� oluşturmaktadır.

• 3D An�mator: Oyun �ç�ndek� v�deolarda özel efekt ve an�masyonlar

oluşturur. F�nal sahneler� ve karakterler�n seç�m�nde kullanılacak

modeller� gel�şt�r�r. An�masyondak� karakterler�n görünüşler�n�,

karakter�st�kler�n� ve hareketler�n� gel�şt�r�r.
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Game Des�gner (Sen�or)

Game Des�gner (M�d)

Game Des�gner (Jun�or)

Un�ty Developer (Sen�or)

Un�ty Developer (M�d)

Un�ty Developer (Jun�or)

3D Art�st (Sen�or)

3D Art�st (M�d)

3D Art�st (Jun�or) 

Maaş Aralığı
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1.000 $

650 $

400 $

1.000 $

650 $

400 $

1.000 $

650 $

400 $

3.500 - 4.000 $

2.000 - 2.500 $

1.000 - 1.200 $ 

3.500 - 4.000 $

2.000 - 2.500 $

1.000 - 1.200 $

3.500 - 4.000 $

2.000 - 2.500 $

1.000 - 1.200 $

Pazar Ortalaması Pazar L�der� 



• Hyper Casual oyun stüdyosu �ç�n yer alması gereken m�n�mum

profesyoneller;

Developer – 2 K�ş�

Art�st- 1 K�ş�

• Roll�c, casual oyun yapmıyor.

• Düşük CPI+ %35 RET ver�ml� b�r oyun olarak değerlend�r�l�r. 

• App store oyun gel�r�nden %30 pay alıyor. Gel�r� 60 gün vadel�

ödüyor.

•Andro�d oyunun gel�r�nden %35 pay alıyor.

•Oyunların denenmes� �ç�n en az 3 farklı andro�d telefon gerek�yor.

(İy�, Orta, Kötü)

34



  EGİAD Oyun İcra Grubu


