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1. Yönetici Özeti:  

1.1. Ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 

kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, ürün kalitesini ve standartlarını 

yükseltmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve 

girişimciliği desteklemek gibi ülke ekonomisi açısından çok değerli hedeflere 

hizmet etmek için 10/04/2003 tarihinde kurulan Eskişehir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A. Ş. - ATAP tarafından 

yapılan bazı çalışmalar neticesinde, işletmelerin ihracata yönlendirilmeleri ve bu 

amaçla yapılacak yerli ve yabancı sermayeli yatırımların artırılması amacıyla bir 

serbest bölge kurulmasının uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirmeye 

ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

1.2. Bu rapor, söz konusu ihtiyacın giderilmesi maksadıyla MBA Uluslararası İş, Bilgi 

ve Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır 

1.3. Raporda, öncelikle serbest bölge kavramı ele alınmış ve çeşitli ülkeler açısından, 

tarihsel süreç içerisinde serbest bölge mekanizmasının yatırım ve uluslararası 

ticaret alanında ne şekilde kullanıldığı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda, 

başlangıçta ticaret ve gümrük işlemlerini kolaylaştırıcı ve temel düzeyde 

birtakım vergi muafiyetlerinin sağlandığı gümrüksüz alanlar ve antrepolar 

formunda ortaya çıkan serbest bölgelerin; zaman içerisinde çok daha kapsamlı 

desteklerin uygulandığı, yatırımcının ihtiyaçlarını ön plana alan, teknoloji 

yatırımlarının ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesini hedefleyen ve son 

yıllarda hizmet sektörlerinin de giderek kendisine daha fazla yer bulduğu, 

ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin ön plana geçtiği planlı yatırım alanlarına 

evrildiği  gözlemlenmiştir. 

1.4. Raporun ilgili bölümünde ayrıca Türkiye’deki serbest bölgeler tecrübesi de 

inceleme konusu yapılmış ve mevcut serbest bölgelerin kuruluş modelleri, tabi 

oldukları mevzuat ve yararlandıkları teşvikler gibi konularda bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

1.5. Bunun yanı sıra genel olarak yaratıcı endüstri sektörleri irdelenmiş ve bu 

sektörlerin dünyadaki birçok ülke nezdinde, özellikle son yıllarda kazandığı 

ivmeye dikkat çekilerek, uluslararası ticarette gelişmekte olan ülkeler lehine 

kayda değer bir potansiyel taşıdığı tespit edilmiştir. Bu sektörlerde ülkemizin 

bugün olduğundan çok daha fazla paya sahip olabileceği ve bunun için konunun 

eğitim, kültür, sanat, ticaret, teknoloji, hukuk gibi birçok veçhesiyle ulusal 

düzeyde değerlendirilerek uzun dönemli politikalar ve stratejiler geliştirilmesi 

gerekliliği vurgulanmıştır. 

1.6. Daha sonra yaratıcı endüstriler alt sektörler itibariyle ele alınarak, Eskişehir’in 

sosyo-ekonomik durumu, kültürel altyapısı ve fikrî yatkınlığı göz önünde 

bulundurulduğunda, animasyon, dijital oyun, sinema ve tasarım sektörlerini odak 

alan bir serbest bölge yapılanmasının, söz konusu sektörlerde sadece Eskişehir 

ile sınırlı kalmayan, ülke ve hatta gelecekte küresel boyutta önemli bir üs 

olabileceği kanaatine varılmıştır.  
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1.7. Bu perspektif çerçevesinde Eskişehir’de kurulacak bir “ihtisas” serbest 

bölgesinin vizyonu, temel olarak kavrayacağı sektörler, söz konusu sektörler 

itibariyle yatırımcılara sağlayacağı avantajlar ve yaratıcı endüstrilerin gelişimine 

nasıl katkı sağlayacağı, nasıl bir yönetim modeliyle çalışacağı ve işleticinin hangi 

özelliklere sahip olması gerektiği üzerinde durulmuştur.  

1.8. Raporda üzerinde önemle durulması önerilen bir diğer husus da gerek 

yatırımcıların bölgeye geliş kararını gerekse bölgedeki faaliyetlerin sıhhatli bir 

şekilde yürütülmesini doğrudan etkileyen unsurlardan birisi olması nedeniyle 

fiziksel yer konusudur. Bu konuda, yerinde incelemeler yapılmak suretiyle, 

gereken araştırmalar gerçekleştirilmiş ve öneriler getirilmiştir. 

1.9. Nihayet, Eskişehir’de kurulacak serbest bölgenin yatırım büyüklüğü, yatırım ve 

işletme dönemi gelir ve gider tahminleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

1.10. Rapora mesnet teşkil eden tespitler, listesi raporun 11.14. maddesinde verilen 

görüşmelerde elde edilen bilgilere ve konu üzerinde yapılan araştırmalara dayalı 

olarak geliştirilmiştir. 

1.11. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından, 

çalışmaya temel teşkil eden Satın Alma Rehberi’nde belirtildiği şekliyle, “İhracata 

yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve 

teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası 

ticareti geliştirmek amacıyla Serbest Bölge kurulmasının uygun olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan rapor, Eskişehir'de; başta animasyon ve oyun 

teknolojileri olmak üzere yaratıcı endüstriler konusunda faaliyet gösterecek bir 

serbest bölge kurulmasının uygun olup olmayacağı konusunu irdelemektedir. Bu 

bağlamda, endüstri bölgesi, teknopark, organize sanayi bölgesi gibi aynı amaçla 

kullanılabilecek diğer yatırım alanı alternatiflerinin mukayeseli 

değerlendirmesinin yapılması, -yeri geldikçe değinilmekle birlikte- bu çalışmanın 

temel amacı içerisinde değildir. Bununla birlikte, Raporun ilgili bölümlerinde de 

değinildiği üzere, vergisel teşvikler ve nitelikli bir yatırım ortamının sunulması 

imkanları dikkate alındığında, söz konusu sektörler itibariyle ihracat odaklı bir 

kümelenme için serbest bölgenin uygun bir model olduğu sonucuna varılmıştır. 

1.12. Raporun hazırlanmasında, rapora mesnet teşkil eden şartnamede belirtilen 

madde numaraları ve çıktı desenine tam sadık kalınmış ve raporun sayfa 

düzenlemesi, çift taraflı baskı esasına göre hazırlanmıştır. 
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2. Tanımlar:  

Bu dokümanda: 

2.1. ATAP, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A. Ş.’ni 

2.2. Danışman, MBA Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.’ni 

2.3. ETGB, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 

2.4. ESSEB, kurulması planlanan serbest bölgeyi, 

2.5. Hareket Yakalama Stüdyosu, Özellikleri Raporun 9.12.1.2. maddesinde 

açıklanan, motion capture (mocap) olarak da bilinen teknoloji ortamını, 

2.6. İşletici, ESSEBin, kurulması ve işletilmesi için 3218 Sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu’na istinaden Cumhurbaşkanı’nca yetkilendirilecek tüzel kişiliği, 

2.7. Kullanıcı, ESSEBde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği, 

2.8. Rapor, bu dokümanı, 

2.9. Sektör, başta canlandırma (animasyon) ve (özellikle mobil) oyun konularında 

olmak üzere ESSEBde bulunması öngörülen, yaratıcı endüstrilere dayalı 

faaliyetleri kavrayan sektörleri, 

2.10. Seslendirme Stüdyosu, Özellikleri, Raporun 9.12.1.3. maddesinde açıklanan 

teknoloji ortamını, 

2.11. Stüdyo Ortamı, Sunucu Çiftliği, Hareket Yakalama Stüdyosu, Seslendirme 

Stüdyosu ve Yeşil Ekran Ortamı ile bu ortamlara benzer ortamların tamamını, 

2.12. Sunucu Çiftliği, özellikleri Raporun 9.12.1.1. maddesinde açıklanan render-

farm olarak da bilinen ağırlıklı olarak sunuculardan oluşan teknoloji ortamını, 

2.13. Yeşil Ekran Ortamı, Özellikleri Raporun 9.12.1.4. maddesinde açıklanan 

greenbox olarak da bilinen teknolojik bileşenlere sahip ortamı, 

ifade eder. Yukarıda yapılan kısaltmalar A harfinden başlayıp Z harfine doğru 

alfabetik dizilişe göre yapılmıştır. Tanımının içinde başkaca bir tanım geçtiği 

halde söz konusu tanıma kadar ilgili tanımın verilmemiş olması dikkate 
alınmayacaktır. 
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3. Amaç:  

3.1. Temel Amaç: Rapora konu olan faaliyetler ile elde edilmek istenen sonuç; genel 

olarak ülkemizde, özel olarak Eskişehir’de faaliyet gösteren Sektör 

kapsamındaki kuruluşları ihracata yönelik üretime teşvik etmek, Sektör ile ilgili 

olarak doğrudan sağlanacak yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, bu kapsamdaki kuruluşları ihracata yönlendirmek ve uluslararası 

ticareti geliştirmek amacıyla bir serbest bölge kurulmasının uygun olup 

olmadığının araştırılmasıdır. 

3.2. Türev Amaç: Rapora konu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında 

toplanan bilgilerden hareket ile serbest bölge kurulumundan bağımsız olarak; 

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların halen baş etmek zorunda kaldıkları 

sorun alanlarını ve mümkün olduğu düzeyde çözüm önerilerini tespit etmek ve 

Sektörün gelişimine yönelik diğer tavsiyelerde bulunmaktır. 

4. Hedef:  

Raporun benimsenmesi halinde, Raporda belirtilen faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine karar verildiği tarihi takip eden; 

4.1. İki (2) ay içinde ESSEBin fiziksel yeri, yapısı ve modeline karar verilmesi,  

4.2. Beş (5) ay içinde İşletici hissedarları ve finansman temini konusunun 

kesinleştirilmesi,  

4.3. Altı (6) ay içinde ESSEB kurulumu için Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek dokuz ay içinde ESSEB 

kuruluşu için izin alınması, 

4.4. On bir (11) ay içinde danışman seçiminin tamamlanması, 

4.5. On altı (16) ay içinde inşaatın başlaması ve yirmi yedinci ay (27) sonuna kadar 

tamamlanması 

4.6. Yirmi beş (25) ay içinde Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin kısmen de olsa 

başlatılması ve  

4.7. Otuz (30) ay içinde Kullanıcı kabulünün başlaması 

hedeflenmelidir. 

5. Literatür Taraması:  

Literatür taraması, ağırlıklı olarak kamu kaynakları, Dünya Bankası, OECD ve 

UNCTAD gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporlar ve internet 

üzerindeki (güvenilir) bilgiler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca: 
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▪ Washington 
▪ Boston 
▪ Houston 
▪ Los Angeles 
▪ New York 
▪ Miami 
▪ Berlin 
▪ Duesseldorf 
▪ Frankfurt 
▪ Hamburg 
▪ Hannover 
▪ Münih 
▪ Stuttgart 
▪ Guangzhou 
▪ Pekin 
▪ Şanghay 
▪ Hong Kong 
▪ Tokyo 
▪ Yeni Delhi 
▪ Abu Dabi  
▪ Dubai 
▪ Rabat 

Ticaret Müşavirliklerimize / Ataşeliklerimize ilgili link üzerinden yöneltilen ve 

örneği Raporun 11.1.2. maddesinde verilen elektronik ileti kapsamındaki 

sorulara alınan cevaplar kullanılarak hazırlanmıştır. Ticaret Ataşeliklerimizden 

alınan cevaplara ilişkin toplulaştırılmış değerlendirme, Raporun 11.1.3. 

maddesinde verilmiştir. 

5.1. Serbest Bölgeler1 

5.1.1. Ekonomik kalkınma, uluslararası ticaretten daha fazla pay alma, yabancı sermaye 

çekme, ülkeye teknoloji girişini sağlama, sektörel kümelenme, bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarını giderme, istihdamı artırma, dış ticaretteki prosedürleri 

basitleştirme gibi amaçlarla ülke genelinden farklı mevzuatın ve uygulamaların 

geçerli olduğu ve genellikle daha ileri düzeyde teşviklerin sağlandığı serbest 

bölgeler, çok çeşitli tanımlar altında ve çok çeşitli fonksiyonlarla birçok ülke 

tarafından  önemli bir mekanizma olarak kullanılmaktadır.  

                                                           
1 Kaynaklar:  

OECD ve Dünya Bankası yayınları 

A. Hakan ATİK, T. Kalkınma Bankası A.Ş. Serbest Bölge ve Türkiye’de Serbest Bölgeler  

Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) (www.ticaret.gov.tr) 

Jinliao He, Creative Industry Districts: An Analysis of Dynamics, Networks and and Implications on Creative Clusters in Shanghai 

Ergin Şafak Dikmen, 1980-2017 YILLARI ARASINDA DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ VE OLUŞTURULAN YAPAY YAŞAM 

DÖNGÜLERİ  

Semih VARDAR, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü),  

Dr. Dilek Hocaoğlu Doğuş Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi 

ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı  

UNCTAD, Creative Economy Outlook and Country Profile report (2018) 

Luciana LAZZERETTİ Francesco CAPONE İ.Erdem SEÇİLMİŞ, Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı  
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5.1.2. Serbest bölgelerle ilgili uluslararası terminoloji oldukça karmaşıktır ve ülkeden 

ülkeye değişen tanımlamalar mevcuttur. Serbest bölgeler, serbest ticaret alanları, 

gümrüksüz alanlar, özel ekonomi bölgeleri, ihracata yönelik işleme bölgeleri gibi 

tanımlamalar bazen bu tür alanları fonksiyonları itibariyle birbirinden ayırmak 

amacıyla, bazen de fark gözetmeksizin birbirinin yerine kullanılmıştır.  

Ancak genel olarak bu bölgelerin ortak özellikleri, ülkenin geri kalanından farklı 

bazı teşvik unsurlarının söz konusu olduğu, dış ticaret işlemleri açısından 

gümrük hattının dışında sayılan, sınırları belirlenmiş alanlar olmalarıdır.  

5.1.3. Serbest bölgelerin dünyada zaman içerisinde geçirdiği gelişim de tanımlanmaları 

konusundaki zorluğa katkıda bulunmuştur. Serbest bölgelerin dünyadaki ilk 

örnekleri depolama ve basitleştirilmiş ticaret işlemlerinin çok az ilerisindeki 

serbest limanlar şeklinde ortaya çıkarken, gelişen süreçte bölge içerisinde 

gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin daha ileri düzeylere taşınması ile birlikte 

bu alanlar önce elleçleme ve basit işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü gümrüksüz 

alanlara ve daha sonra ihracata yönelik işleme bölgelerine evrilmiştir.  

Bugün ise serbest bölgeler dendiğinde gümrük muafiyetlerinin çok ötesinde, 

kendine özgü düzenleme ve mekanizmalara sahip, yatırımcının ihtiyaçlarına göre 

dizayn edilmiş planlı yatırım alanları anlaşılmaktadır.  

5.1.4. OECD verilerine göre bugün itibariyle dünyada 130 ülkede faaliyet gösteren 

3,500’den fazla serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık ihracat tutarı, 3,5 trilyon 

ABD dolarının üzerinde bulunmaktadır. Bu rakam, 15,46 trilyon ABD doları 

tutarındaki küresel ihracatın %22,63’üne tekabül etmektedir.  

Yine OECD verilerine göre dünya ticaretine 500 milyar dolarlık değer katan 

serbest bölgelerde kayıtlı firmalar tarafından 66 milyon kişi istihdam 

edilmektedir.  

Türkiye’nin Serbest Bölge Tecrübesi: 

5.1.5. Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmasına yönelik ilk esaslı düzenleme, 1927 

yılında Ford Motor Company’ye Tophane rıhtımında otomobil, kamyon ve traktör 

montajı yapmak üzere özel bir izin veren 1132 sayılı “Serbest Mıntıka Kanunu” 

olmuştur.  

5.1.6. 1946 yılında kabul edilen 4893 sayılı yasa ile doğuda üretilen halı ve kilimlerle 

hayvan postlarının transit olarak Türkiye’ye ithal edilmesi ve gerek işlenerek 

gerekse işlenmeden ihraç edilebilmesi için İstanbul’da “Serbest Yer” kurulması 

kararlaştırılmış, ancak uzun ömürlü bir uygulama olamamıştır.  

5.1.7. 1953 yılında kabul edilen 6209 sayılı “Serbest Bölge Kanunu” ve bu kanuna 

işlerlik kazandırmak için 1956 yılında çıkarılan “Serbest Bölge Nizamnamesi” nin 

ardından 1957 yılında TCDD, İskenderun Limanı’nda 4.600 m² büyüklüğünde bir 

alanı krom madeni ticaretine yönelik Serbest Bölge alanı olarak işletmeye açmış, 

ancak bu bölge de işlerlik kazanamamıştır.  
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5.1.8. 1980’li yılların başlarından itibaren daha liberal, özellikle yabancı yatırımcılar 

için güvenli bir yatırım ortamı ve daha az bürokrasi hedefleyen yeni iktisat 

politikalarının bir ürünü olarak 1985 yılında 3218 sayılı “Serbest Bölgeler 

Kanunu” yürürlüğe konmuş ve çeşitli tarihlerde yapılan güncellemeler ve alt 

düzenlemelerle birlikte halen geçerliliğini sürdürmektedir.  

5.1.9. 3218 sayılı Kanun kapsamında kurulan, ancak çeşitli nedenlerle faaliyetlerine 

son verilen serbest bölgeler de mevcuttur. 1994 yılında kurulan iki bölgeden 

Doğu Anadolu Serbest Bölgesi (Erzurum) 2009 yılında, Mardin Serbest Bölgesi 

ise 2016 yılında, Şubat 1997’de kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi ise 2006 yılında Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kapatılmıştır.  

1994 yılında kurulmuş bulunan Filyos Serbest Bölgesi ve 2007 yılında kurulan 

Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi ile ilgili kuruluş kararları halen geçerli olmakla 

birlikte, arazilerle ilgili hukuki ihtilaflar nedeniyle bu bölgelerin fiili kuruluşları 

tamamlanamamıştır.  

Diğer taraftan, 20 Kasım 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Karaman 

Serbest Bölgesi’nin fiili kuruluş çalışmaları halen devam etmektedir.   

5.1.10. Bugün itibariyle ülkemizde faaliyet göstermekte olan 18 serbest bölge 

bulunmaktadır. Bu serbest bölgeler faaliyete geçiş yılları itibariyle şunlardır:  

5.1.10.1. Avrupa Serbest Bölgesi: 16/10/1996 tarih ve 96/9108 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurulmuş olup, Bölge’nin kurulması ve 

işletilmesi için Şahinler Holding kuruluşu olan Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve 

İşleticisi A.Ş.(ASB) yetkilendirilmiştir. Özel mülkiyete konu yaklaşık 2 milyon 

metrekarelik bir arazi üzerinde kuruludur. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 2,3 milyar Amerikan Doları, istihdamı ise 4.228 olarak 

açıklanmıştır. 

5.1.10.2. Gaziantep Serbest Bölgesi: 07/07/1998 tarih ve 98/11368 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Gaziantep’te kurulan Bölge’nin kurulması ve işletilmesi için 

Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi (GASBAŞ) yetkili 

kılınmıştır. Özel mülkiyete tabi yaklaşık 1,4 milyon metrekare büyüklüğünde bir 

araziye sahiptir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 

30,4 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 168 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.3. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi: 03/03/1990 tarihli ve 90/220 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğünde kamu 

arazisi üzerinde kuruludur. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Kurucu ve 

İşleticisi A.Ş. (İSBİ). tarafından işletilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 1,2 milyar Amerikan Doları, istihdamı ise 1.347 olarak 

açıklanmıştır. 
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5.1.10.4. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi: 02/03/1992 tarihli ve 92/2778 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel mülkiyete sahip yaklaşık 500 bin metrekare 

büyüklüğündeki arazi üzerinde kurulmuştur. DESBAŞ-İstanbul Deri ve Endüstri 

Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup işletilmektedir. Ticaret 

Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 2,5 milyar Amerikan Doları, 

istihdamı ise 6.353 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.5. İstanbul Trakya Serbest Bölgesi: 31/10/1990 tarih 90/1102 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile özel mülkiyetli arazi üzerinde kurulan Bölge, İSBAŞ-İstanbul 

Trakya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup işletilmektedir. 

Bölge alanı yaklaşık 380 bin metrekaredir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 1,3 milyar Amerikan Doları, istihdamı ise 2.397 olarak 

açıklanmıştır. 

5.1.10.6. Samsun Serbest Bölgesi: 7/11/1995 tarih ve 95/7523 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yaklaşık 73 bin metrekare büyüklüğünde kamu arazisi üzerine 

kurulmuş olup, işleticilik yetkisi SASBAŞ – Samsun Serbest Bölge Kurucu ve 

İşleticisi A.Ş.’ne verilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge 

ticaret hacmi 141,2 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 354 olarak 

açıklanmıştır. 

5.1.10.7. Trabzon Serbest Bölgesi: 08/05/1990 tarih ve 90/450 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile T. Denizcilik İşletmelerine ait 38.000 metrekarelik arazi üzerinde 

kurulmuştur. TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu İşleticisi A.Ş. 

tarafından işletilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret 

hacmi 248,8 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 54 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.8. TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi: 26/11/1999 tarih 99/13725 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜBİTAK’a ait 360.000 metrekarelik kamu arazisi 

üzerinde kurulmuştur. TÜBİTAK tarafından kurulan Marmara Teknokent 

(MARTEK) A.Ş. tarafından işletilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 69 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 1.469 olarak 

açıklanmıştır. 

5.1.10.9. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi: 04/03/1985 tarihli ve 85/9201 sayılı BKK 

ile 4.635.331 metrekare kara alanı ve 9.225.875 metrekare deniz alanına sahip 

Bölge kamu arazisi üzerine kuruludur. TAYSEB A.Ş. – Toros Adana-Yumurtalık 

Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından işletilmektedir. Ticaret 

Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 1,2 milyar Amerikan Doları, 

istihdamı ise 1.300 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.10. Antalya Serbest Bölgesi: 03/11/1983 tarihli ve 83/7285 sayılı BKK ile hazine 

mülkiyetindeki yaklaşık 450 bin metrekarelik arazi üzerine kurulmuştur. ASBAŞ 

– Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup 

işletilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 

668,5 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 4.526 olarak açıklanmıştır. 
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5.1.10.11. Ege Serbest Bölgesi: 11/01/1987 tarih ve 87/11401 sayılı B.K.K. ile yaklaşık 2,2 

milyon metrekarelik kamu arazisi üzerinde kurulmuş ve kurucu işleticiliği için 

ESBAŞ- Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. yetkilendirilmiş olup, 

27/06/2016 tarihli ve 2016/8997 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ESBAŞ’a ait 

290 bin metrekarelik alanın ilavesi ile sınırları genişletilmiştir. Ticaret Bakanlığı 

tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 4,4 milyar Amerikan Doları, istihdamı 

ise 18.707 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.12. Mersin Serbest Bölgesi: 12/11/1983 tarihli ve 83/7285 sayılı B.K.K. ile 826.282 

metrekare kamu ve 10.040 metrekare özel arazi üzerinde kurulmuştur. 

MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup 

işletilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 2,9 

milyar Amerikan Doları, istihdamı ise 10.376 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.13. İzmir Serbest Bölgesi: 11/08/1997 tarihli ve 97/9775 sayılı B.K.K. ile İzmir ili 

Menemen ilçesi sınırları içerisinde 1.760.000 metrekarelik özel araziye 

kuruludur. İZBAŞ-İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup 

işletilmektedir. 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 491,6 milyon Amerikan Doları, 

istihdamı ise 3.498 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.14. Kocaeli Serbest Bölgesi: 17/05/2000 tarihli ve 2000/693 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yaklaşık 800 bin metrekare büyüklüğündeki kamu arazisi 

üzerine kurulmuştur. Kurucu-işleticiliği KOSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölge Kurucu 

ve İşleticisi A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 577 

milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 1.445 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.15. Rize Serbest Bölgesi: 23/05/1997 tarihli ve 97/9530 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile ÇAYKUR’a ait 10.562 metrekarelik arazi üzerine kuruludur. İşleticisi 

RİSBAŞ-Rize Serbest Bölge Kurucu İşleticisi A.Ş.’nin 27/07/2010 tarihinde iflası 

nedeniyle işleticiliği Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 202 bin Amerikan Doları, istihdamı ise 5 olarak 

açıklanmıştır. 

5.1.10.16. Kayseri Serbest Bölgesi: 11/06/1997 tarihli ve 97/9524 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 6,9 milyon metrekarelik özel arazi üzerine kurulmuştur. KAY-SER – 

Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup 

işletilmektedir. 2018 yılında Bölge ticaret hacmi 948,7 milyon Amerikan Doları, 

istihdamı ise 4.596 olarak açıklanmıştır. 

5.1.10.17. Bursa Serbest Bölgesi: 27/04/2000 tarihli ve 2000/538 sayılı BKK ile yaklaşık 

825 bin metrekarelik özel mülkiyetli arazi üzerinde kurulmuştur. BUSEB-Bursa 

Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup işletilmektedir. 2018 

yılında Bölge ticaret hacmi 1,9 milyar Amerikan Doları, istihdamı ise 9.937 olarak 

açıklanmıştır. 

 

ATAP A.Ş.



Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

10 

 

5.1.10.18. Denizli Serbest Bölgesi: 10/03/2000 tarihli ve 2000/398 sayılı BKK ile 538 bin 

metrekarelik özel arazi üzerinde kuruludur. DENSER-Denizli Serbest Bölge 

Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından kurulup işletilmektedir. 2018 yılında Bölge 

ticaret hacmi 31,6 milyon Amerikan Doları, istihdamı ise 48 olarak açıklanmıştır. 

5.1.11. Mevcut serbest bölgelerin kuruluşu üç farklı model kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

5.1.12. Bunlardan ilki kamu arazisi üzerine altyapı yatırımlarının yine kamu tarafından 

yapılması şeklinde gerçekleştirilen “kamu-kamu” modelidir. Ülkemizdeki ilk 

serbest bölge örnekleri olan Mersin ve Antalya Serbest Bölgeleri bu model 

kullanılarak kurulmuştur. Ancak 11 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Antalya, 31 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de Mersin Serbest 

Bölgeleri işletici şirketlerinin 30 yıl olan işletme sözleşmelerinin süresi 49 yıla 

uzatılmış ve 2016 yılından itibaren bu işleticilere de bölgenin idamesine 

geliştirilmesine yönelik alt ve üstyapı yatırımlarını yapma yükümlülüğü 

getirilmiştir.  

5.1.13. İkinci kuruluş modeli, kamu arazisi üzerinde kuruluş ve işletme 

yükümlülüklerinin özel sektöre ait kurucu/işletici tarafından üstlenildiği “yap-

işlet-devret” modelidir. Adana-Yumurtalık, Ege, Trabzon, Rize, Kocaeli ve Samsun 

serbest bölgeleri bu model esas alınarak kurulmuşlardır.  

5.1.14. Üçüncü serbest bölge kuruluş modeli ise yine kuruluş ve işletme yükümlülükleri 

tamamen özel sektöre ait olan ve ikinci modelden farklı olarak özel sektör 

arazilerinin kullanıldığı “yap-işlet” modelidir. İzmir, Avrupa, İstanbul Trakya, 

Bursa, Kayseri, Denizli, Gaziantep ve İstanbul Endüstri ve Ticaret serbest 

bölgeleri bu modelde kurulmuşlardır.   

5.1.15. Serbest bölge kuruluş modeli, serbest bölge gelirlerinin kamu ve işletici şirket 

arasında paylaşımında önem teşkil etmektedir. Şöyle ki; ilk modelde (kamu-

kamu) işletici, aylık net gelirinin %4'ünü, yıllık net kârından işletme 

sözleşmesinde tanımlanan bazı kalemler düşüldükten sonra kalanın %25'ini, kira 

gelirlerinin %90'ını ve kendi kiraladığı arazi kirasının tamamını “Serbest Bölgeler 

Özel Hesabı” na ödemekle yükümlüdür.  

5.1.16. İkinci modelde (kamu-özel) işletici, aylık net gelirinin %4'ünü, kullanıcıya 

kiraladığı arazi kirasının %63'ünü, kendisinin kiraladığı arazi kirasının %70'ini 

“Serbest Bölgeler Özel Hesabı” na öderken, bölgeye yurtdışından giren mallar 

üzerinden alınan %0,1 ve Türkiye’ye çıkan mallar üzerinden alınan %0,9, banka 

ve sigorta şirketlerinden alınan %0,1, giriş izin belgesi ve açık alan ruhsatı 

ücretlerinin %30’u oranında bir paya sahip olmaktadır.  

5.1.17. Üçüncü modelde ise işleticiler sadece aylık işleticilik gelir-gider farkının ve aylık 

kira gelirlerinin %4'ünü özel hesaba ödemektedirler.  
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5.1.18. Ülkemiz serbest bölgelerinde faaliyette bulunan firmalar için genel olarak 

sektörel bir kısıtlama ya da seçicilik söz konusu değildir. Bununla birlikte, serbest 

bölgelerimizin bazılarında kendiliğinden gerçekleşen bir sektörel yoğunlaşma 

göze çarpmaktadır.  

TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde AR-GE faaliyetleri ile uğraşan 

firmaların; Antalya Serbest Bölgesi’nde yat imalatı ve tıbbi cihaz firmalarının; 

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde yazılım firmalarının; Kocaeli 

Serbest Bölgesi’nde ise gemi inşa faaliyetleri ile uğraşan firmaların yoğunlaşması, 

serbest bölgelerdeki sektörel yoğunlaşmanın göze çarpan örneklerindendir.  

5.1.19. Serbest bölgelerin kuruluşundan bu yana serbest bölgede sağlanan vergisel 

teşviklerle ilgili çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1985 yılından 2004 yılına 

kadar geçen sürede serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüm firmalara gelir ve 

kurumlar vergisi muafiyetlerini de kapsayan vergisel teşvikler sunulmuştur.  

Ancak 2004 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen düzenlemelerin sonucu olarak 

yeni faaliyet ruhsatı alacak kullanıcılardan yalnızca üretim konusunda faaliyet 

gösterecek firmalar gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden 

yararlanabilmektedir.   

5.1.20. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı sonu itibarıyla serbest bölgelerimizde 

2.734 adet geçerli durumdaki faaliyet ruhsatı vardır. Serbest bölgelerde toplam 

70.808 kişiye istihdam sağlanırken, yerli firmalara nazaran sayısı az olsa da 

yabancı firmalar serbest bölgelerdeki istihdamın yüzde 65’ini 

gerçekleştirmektedir. 

5.1.21. Bununla birlikte, toplam 2.734 adet faaliyet ruhsatının 1.118’i alım-satım, 964’ü 

üretim ve 652’si montaj-demontaj, işyeri kiralama, depo işletmeciliği, bankacılık 

gibi diğer konularda verilmiş olup, söz konusu ruhsatların %73’ü yerli firmalara, 

%27’si yabancı firmalara aittir. 

5.1.22. 2018 yılında serbest bölgelerde gerçekleştirilen 20,9 milyar dolarlık ticaret 

hacminde en büyük paya sahip bölgeler Ege (%21,1), Mersin (%13,9), İstanbul 

Endüstri ve Ticaret (%12,0), Avrupa (%11,0), Bursa (%9,1), İstanbul Trakya 

(%6,2), Adana Yumurtalık (%5,7) ve İstanbul AHL Serbest Bölgeleri (%5,3) 

olmuştur.  

5.1.23. Serbest bölgeler ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında ise 19,2 milyar 

dolarlık kısmının sanayi, 1,6 milyar dolarlık kısmının tarım ürünlerinden 

oluştuğu ve hizmet üretim ve ticaretinin serbest bölge faaliyetleri içerisinde yok 

denecek seviyede bulunduğu görülmektedir. 
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Serbest Bölge Teşvikleri 

5.1.24. Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge 

kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, 

Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar 

Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.  

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış 

olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi 

sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda 

düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır. 

5.1.25. Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal 

ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları ile serbest bölgelerde, 

bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, 

test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 

bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların 

serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir 

ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya 

kurumlar vergisinden müstesnadır. 

5.1.26. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına 

ihraç eden üretici kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 

üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, 

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek 

suretiyle terkin edilmektedir.  

Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli 

veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında 

desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da 

faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilecektir.  

5.1.27. Serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle 

ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan 

müstesnadır.  

5.1.28. Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret 

rejimi hükümleri uygulanır.  

Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, 

serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest 

bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın 

alabilmektedirler. 
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5.1.29. Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest 

dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü 

değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi 

ödenmemektedir. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde 

ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere 

gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmemektedir.  

5.1.30. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların, Yatırım Teşvik Kararlarından 

mükerrerliğe yol açmadan faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.  

5.1.31. Özel arazili serbest bölgelerde yatırımcılara inşa ettikleri binalar için emlak 

vergisi muafiyeti tanınmaktadır.   

Serbest Bölgelerin Diğer Avantajları 

5.1.32. Serbest Bölgelerin gümrük hattı dışında olması nedeniyle buraya yurt dışından 

yapılan alımlar için ithalata ilişkin vergi doğmamaktadır.  

5.1.33. Üretici yatırımcı kullanıcılar için 45 yıl, diğer faaliyetlerdeki yatırımcı kullanıcılar 

için 30 yıl ve üretici kiracı kullanıcılar için 20 yıl, diğer kiracı kullanıcılar için ise 

15 yıl süreli olmak üzere düzenlenen faaliyet ruhsatları kullanıcılara uzun 

dönemli planlama imkânı yaratmaktadır.  

5.1.34. Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi 

olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir. Bu 

serbestlik yabancı yatırımcının ülkeye gelmesini kolaylaştırmaktadır.  

5.1.35. Serbest Bölgelerin Türkiye gümrük hattı dışında kalan yatırım alanları olması 

nedeniyle serbest bölge kullanıcılarının Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal 

ve hizmet satın alması mümkündür.  

5.1.36. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi 

hükümlerinin uygulanmaması gümrük prosedürlerine tabi tutulmadan ihracat 

imkânı anlamına gelmektedir. 

5.1.37. Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve 

vasıflı personel çalıştırılabilmekte ve bu kişilere ait çalışma izni başvuruları 

doğrudan Ticaret Bakanlığınca değerlendirilmektedir.  

5.2. Yaratıcı Endüstriler 

5.2.1. 1990’lı yıllardan itibaren fiziki üretime dayalı ekonomiler yerini teknoloji ve bilgi 

yoğun ekonomilere bırakmaya başladı. Başlangıçta bilgi ve haberleşme 

teknolojileri kavramları ile tanımlanan yeni ekonomi, giderek bilgi toplumu, 

inovasyon ekonomisi, bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, dijital ekonomi, e-ekonomi 

gibi çok çeşitli kavramları içine alan söylemlerle ifade edilmeye başlandı ve 

yaratıcı/kültürel endüstri kavramı ağırlık kazandı.  

ATAP A.Ş.
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İlginç bir şekilde kültürel ve teknolojik öğeleri bir araya getiren bu yeni ekonomi 

formu, büyük ölçüde yaratıcılığa ve inovasyona dayanıyordu. Bu yeni ekonominin 

küresel, maddi olmayan ve birbiriyle içiçe geçmiş unsurlardan oluşması ve 

parasal güçten ziyade insan kaynağına ihtiyaç göstermesi, gelişmekte olan 

ülkeleri rekabet açısından sanayileşmiş ülkelerin gerisinde kalmaya mahkûm 

olmaktan kurtarmaktadır. 

5.2.2. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet sonucu ortaya çıkan ürünün maddi olmayan 

niteliği, üretimin belli bir yerde yapılmasının gerekliliğini ortadan kaldırıyor gibi 

görünse de yapılan araştırmalar şehirlerin yaşam kalitesinin ve eğitim 

seviyesinin yaratıcı ekonomilerin gelişiminde büyük öneme sahip oluğunu 

göstermektedir.  

Ayrıca bölgedeki ekonomik aktörlerin niteliği ve birbiriyle etkileşimi, üniversite 

ve endüstri ilişkileri, tarihi, sosyal ve kültürel doku gibi birçok faktör yaratıcı 

endüstrilerin doğuşu, kümelenmesi ve gelişmesi konusunda doğrudan etkili 

unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Kaldı ki bu etkiyi tek yönlü olarak 

düşünmemek gerekir. Yaratıcı endüstrilerin de faaliyet gösterdikleri bölgeyi 

mimari, estetik, kültürel, sosyal, ekonomik ve daha birçok anlamda yeniden 

şekillendirmesi kaçınılmaz olacaktır. 

5.2.3. Endüstri sektöründen tamamen bağımsız olarak düşünülmesi mümkün 

olmamakla birlikte genellikle hizmet sektörü içerisinde değerlendirilen yaratıcı 

endüstriler, birbirinden farklı pek çok alanda kendine yer bulmakla birlikte genel 

olarak; reklamcılık, pazarlama, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, sanat ve 

antika pazarı, el sanatları, endüstriyel tasarım, moda tasarımcılığı, film/dizi, 

video ve bilgisayar oyunları, animasyonlar, görsel ve grafik sanatlar, müzik, 

yayıncılık, yazılım ile televizyon ve radyo sektörlerini kapsamaktadır.  

5.2.4. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konseyi’nin (UNCTAD) yaratıcı endüstriler 

konusunda hazırlamış olduğu çeşitli raporlar ve bu alanda çalışmalar yapan 

araştırmacılara göre ekonomik anlamda yaratıcı endüstrilerin temel özellikleri 

aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

5.2.4.1. Yaratıcılığı ve entelektüel sermayeyi temel girdi olarak kullanan, ürünlerin ve 

hizmetlerin yaratım, üretim ve dağıtım aşamalarıdır. 

5.2.4.2. İnsan kaynakları, yaratıcı endüstrilerin temel girdisidir.  

5.2.4.3. Yaratıcı endüstrilerin faaliyetleri temelde bilgi odaklıdır. Bu faaliyetler sadece 

sanat ile sınırlı olmayıp, ticaret ve telif hakları gibi gelir getiren her türlü faaliyeti 

içermektedir. 

5.2.4.4. Yaratıcı endüstrilerin somut veya soyut nitelikli mal ve hizmet çıktıları; ekonomik 

değer ihtiva eder. 
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5.2.4.5. Talebin veya ürünün niteliği ve niceliğini iktisadi anlamda belirlemek çok zordur. 

Pazarlamanın ve algı yönetiminin fiyatların belirlenmesinde etkinliği çok 

fazladır.  

5.2.4.6. Yaratıcı endüstrilerle ortaya çıkan aktivitelerin sonucunda ulaşılan kültürel 

ürünlerden pek çoğu uzun dönemde telif, patent vb. fikri kullanım haklarına tabi 

gelir getirici özelliği olan sektörlerdir. Bu nedenle marjinal kârın ulaştığı nokta, 

kısa dönem yerine uzun dönemde belirlenir. 

5.2.4.7. Yaratıcı endüstriler; hizmet sektörü ve endüstriyel sektörlerin kesişim 

noktasında olduğu için dünya ticaretine yeni bir hareketlilik kazandırmaktadır. 

5.2.4.8. Üretim kolektif veya bireysel olabilir. Bu nedenle kolektif üretimde 

koordinasyon, bireysel üretimde de diğer hizmetlerin tamamlayıcılığı 

gerekmektedir. 

5.2.4.9. Yaratıcı endüstrilerde üretim, insan sermayesine veya koordinasyonu güçlü 

grupların özelliklerine bağımlı olduğu için arz, istikrar göstermez. 

5.2.5. Birçok ülkede yaratıcı endüstriler konusunda ortak bir sınıflandırmanın ve 

istatistik raporlamanın olmaması nedeniyle dünya ticaretine ilişkin veriler çok 

sınırlıdır. Yaratıcı endüstriler, UNESCO verilerine göre dünyada 1,3 trilyon 

Dolarlık bir büyüklüğe sahiptir. Ülkeler arası dış ticaret hacmi ise 445 milyar 

Dolardır. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya yaratıcı endüstriler sektörlerinde 

dünyanın önde gelen devletleridir. Yaratıcı endüstrilerin dünya genelinde 

ortalama büyüme hızı %23 – %35 seviyelerindedir. Aynı zamanda tekstil, 

mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi sanayinin diğer sektörlerine inovatif 

katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi Raporu’na (2013) göre, 

yaratıcı endüstriler; 2002 – 2011 yılları arasında ortalama yıllık %8,8 

büyümüştür. 

5.2.6. Birleşmiş Milletler (BM) Yaratıcı Ekonomi 2010 Raporu’na göre yaratıcı ürün 

ihracatında 2008 yılında 84,81 milyar Dolarla Çin birinci sıradadır. Çin’i takip 

eden diğer ülkeler; 35 milyar Dolarla ABD, 34,41 milyar Dolarla Almanya, 33,25 

milyar Dolarla Hong Kong, 27,79 milyar Dolarla İtalya, 19,90 milyar Dolarla 

İngiltere’dir.  

5.2.7. Türkiye, söz konusu endüstri alanında 5,37 milyar Dolarla 16. sırada 

konumlanmaktadır. Türkiye, UNCTAD’ın 2010 yılında yayımladığı rapora göre 

yaratıcı hizmetler ihracatında gelişmekte olan ülkeler arasında birinci sıradadır. 

BM’nin 2010 yılında yayımladığı Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre yaratıcı 

endüstrilerin hizmet sektörü alanında Türkiye ve Arjantin’i örnek gelişmekte 

olan ülkeler olarak göstermektedir. 
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Dünyada Yaratıcı Endüstriler 

5.2.8. Güneydoğu Asya2, Çin3, Güney Kore4, Kanada5 yaratıcı endüstriler açısından başı 

çeken ülkelerdendir.  

5.2.9. Avrupa Birliği ekonomisi küresel ölçekte baskın ve öncü bir konuma sahiptir. 

Yaratıcı sektör ürünlerinin ihracatında dünya lideri konumundaki AB’de 

araştırmalara göre ilgili sektörlerin gayrisafi milli hasıla (GSMH) içindeki payı 

%4,5; istihdam payı ise %4 civarındadır.  

 

Yaratıcı Endüstrilerin istihdam ve büyümeye olan kritik katkısının farkında olan 

AB; hali hazırdaki Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) ile Avrupa-Akdeniz 

Ortaklığı (EUROMED) projeleri ile bütünleşik olarak yedi yıl için 1,46 milyar 

avroluk bütçe ayırdığı “Yaratıcı Avrupa” programı ile de ilgili sektörlerin gelişimi 

için ek bir destek sağlamayı planlanmaktadır. 6 

5.2.10. Kültürel ve yaratıcı endüstriler, AB ürünlerinin yaklaşık olarak %3,5’ini 

oluşturmaktadır ve yaklaşık olarak 6,7 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Ülkeler özelinde ise yaratıcı endüstrilerin ekonomik büyüklükleri; Birleşik 

Krallık’ta %5 (1997-2007); İtalya’da %3,5 (2011); İspanya’da ise %4,8 

seviyesindedir. Bu oran teknoloji ağırlıklı yaratıcı tasarımların yoğunlaştığı, Doğu 

Asya ülkelerinde %3-6 arasında (2000); Avustralya (2000-2005) ve Yeni 

Zelanda’da (1996-2001) %2-3 düzeyinde değişmektedir. ABD’de (1997-2007) bu 

sektörün ekonomiye katkısının %4’ün üstünde olduğu tahmin edilmektedir. 

AB’de 1999-2003 yıları arasında kültürel ve yaratıcı endüstriler %12,3’lük 

büyüme oranı ile ekonominin toplam büyüme oranından daha fazla 

büyümüştür.7 

5.2.11. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yaratıcı endüstrilere yönelik önemli 

yatırımlar mevcuttur.8 

 

 

                                                           
2 https://www.oecd.org/internet/ieconomy/40895797.pdf 
3 https://www.mdec.my/assets/pdf/South_East_Asia_Animation_Report_2018.pdf 
4 https://core.ac.uk/download/pdf/60532915.pdf 
5http://www.ontariocreates.ca/collaboration/research_and_industry_information/industry_profiles/IDM_Industry_Profile.htm 
6 https://www.creativeeuropeireland.eu/media/funding 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/challenges-and-opportunities-european-animation-industry 

https://ideas.repec.org/p/uab/wprdea/wpdea0805.html 

https://books.google.com.tr/books?id=lZUDBKAM2i4C&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f

=false 
7 http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yaratici-endustriler/8360 
8 https://gulfnews.com/lifestyle/community/45-free-zones-in-the-uae-find-the-right-one-for-your-new-business-1.1716197 

http://www.uaefreezones.me/news/fz_twofour54_210512.asp 
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https://books.google.com.tr/books?id=lZUDBKAM2i4C&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yaratici-endustriler/8360
https://gulfnews.com/lifestyle/community/45-free-zones-in-the-uae-find-the-right-one-for-your-new-business-1.1716197
http://www.uaefreezones.me/news/fz_twofour54_210512.asp
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Türkiye’de Yaratıcı Endüstriler Konusundaki Çalışmalar9 

5.2.12. Türk yaratıcı ekonomisini sistematik ve kapsamlı bir biçimde analiz ederek 

uluslararası karşılaştırma yapmaya imkân tanıyacak ulusal düzeyde bir yaratıcı 

endüstriler araştırması ve analizi yok denecek düzeydedir.  

5.2.13. Sadece belirli sektörlerin veya coğrafi bölgelerin potansiyellerinin araştırıldığı 

çalışmalar İzmir, Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmıştır.  

Bu araştırmalara göre İstanbul’da tekstil tasarımı ve moda kümelenmeleri 

içerisinde geliştirilen faaliyetlerin yanısıra film endüstrisi göze çarpmaktadır. 

Yeni yaratıcı endüstriler arasında da bilgisayar oyunu ve yazılım endüstrileri 

Türkiye’de öne çıkmaktadır.  

5.2.14. Luciana LAZZERETTİ, Francesco CAPONE ve İ. Erdem SEÇİLMİŞ tarafından 

yapılarak 2014 yılında Maliye Dergisi’nde yayınlanan “Türkiye’de Yaratıcı ve 

Kültürel Sektörlerin Yapısı” konulu çalışmaya göre, 2011 yılı için Türkiye’de 

yaratıcı endüstrilerde istihdam edilen kişi sayısı 191.634’tür.  

2008-2011 yılları arasında endüstrideki toplam istihdam artışı %38 olarak 

gerçekleşmiştir (2008 yılı için 140.000 kişi).  

5.2.15. Bilim ve teknoloji alanında öne çıkan yeni yaratıcı endüstriler İstanbul’dan ziyade 

Ankara’da yoğunlaşmaktadır. İstanbul ve Ankara illerinde yaratıcı endüstrilerde 

çalışan kişi sayısı (122.495) Türkiye’nin ilgili endüstrilerdeki toplam iş gücünün 

yaklaşık olarak %64’üne tekabül etmektedir.  

5.2.16. Her iki ilde de reklamcılık ve piyasa araştırması, basım ve kayıtlı medyanın 

çoğaltılması, bilgisayar programcılığı, danışmanlık ve yayımcılık sektörleri son 

dönemde gelişerek artış eğilimi göstermektedir.  Ancak buna rağmen yaratıcı 

endüstri istihdamının toplam istihdam içindeki payı sadece %2 civarında 

kalmaktadır.  

Bu pay Avrupa’daki diğer ekonomiler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. 

Bu iki ilde yaratıcı faaliyetlerde çalışanların oranı; ülke çapında 11 milyonu aşkın 

toplam istihdam perspektifinden değerlendirildiğinde ise ancak tüm çalışanların 

%1,1’ine karşılık geldiği görülmektedir. 

                                                           
9 Kaynaklar: 
http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/1612/M00813.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.researchgate.net/publication/324033107_Dijital_Oyunlar_ve_Istihdam_Turkiye_Icin_Oneriler 

https://www.academia.edu/19612478/T%C3%BCrkiyede_Dijital_Oyun_Sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn_Durumu 

https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/turkiye_dijital_oyunlar_federasyonu.pdf 

https://maliyedergisi.sgb.gov.tr/yayinlar/md/166/166-12.pdf 

http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/id_1_2_4.pdf 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/intermedia/article/view/5000171194 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/560374 
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5.3. Küresel Animasyon, Görsel Efekt ve Oyun Sektörü10 

5.3.1. Küreselleşen dünyada animasyon, görsel efekt ve oyunlara yönelik talep gittikçe 

artmaktadır. İnternet erişiminin yayılması ve ucuzlaması, mobil telefonların 

günden güne gelişmesi ve yayılması animasyon ve oyun sektörünün gittikçe 

büyümesine neden olmuştur. Animasyon ve oyun sektörlerinin yanı sıra 

Arttırılmış Gerçeklik (augmented reality) ve Sanal Gerçeklik (virtual reality) 

alanları da hızla gelişmektedir.  

5.3.2. Teknoloji alanındaki bu gelişmeler, animasyon ve oyun sektörünün kitlelere 

ulaşmasına ve küresel medyada hızla yayılmasına neden olmuştur. Yapımları 

oldukça maliyetli olan animasyon, görsel efekt ve oyun ürünleri şirketleri, 

maliyetlerini kontrol edebilmek için yeni pozisyonlara ihtiyaç hissetmektedir. 

5.3.3. Küresel animasyon endüstrisinin 2017’deki toplam değeri 254 milyar Amerikan 

Doları olup 2020 senesinde 270 milyar Amerikan Doları olması beklenmektedir. 

2017 senesindeki küresel oyun sektörünün büyüklüğü ise 92 milyar Amerikan 

Doları’dır. Ayrıca her geçen gün daha da büyüyen e-Sports endüstrisinin, 2019 

senesinde 1 milyar Amerikan Doları sınırını aşması beklenmektedir.11 

5.3.4. Animasyon Endüstrisine Sahip Ülkeler ve Büyük Animasyon Şirketleri 

5.3.4.1. Amerika Birleşik Devletleri 

5.3.4.1.1. Pixar: Steve Jobs tarafından kurulan şirket, uzun metraj 3D animasyon 

filmlerinin öncülüğünü de üstlenmektedir. 2006 senesinde 7 milyar Amerikan 

Doları bedelle Walt Disney’e satılan şirket, 2018’de dünya genelinde 13 milyar 

Amerikan Doları hasılat gerçekleştirmiştir. Önemli yapımları arasında: The Toy 

Story Films, WALL-E, Brave, Ratatouille ve Inside Out sayılabilir. 

5.3.4.1.2. Walt Disney Animasyon Şirketi: 1937 senesinden günümüze animasyon filmler 

yapan şirket, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler ile büyük başarı yakalamıştır. 2018 

yılında 58 milyar Amerikan Doları hasılat gerçekleştiren şirketin önemli 

yapılması arasında: Aslan Kral, Alaaddin, Frozen, Wreck-It Ralph ve Big Hero 6 

sayılabilir. 

5.3.4.1.3. DreamWorks Animasyon Şirketi: 2017 senesinde dünya genelinde 14 milyar 

Amerikan Doları hasılat yapan şirketin önemli yapılması arasında: Shrek, How to 

Train Your Dragon, Madagascar ve Kung-Fu Panda sayılabilir. 

 

                                                           
10 Kaynaklar: 

https://medium.com/buff-game/the-biggest-gaming-companies-and-what-theyre-worth-91755a1969de 

https://www.mdec.my/assets/pdf/South_East_Asia_Animation_Report_2018.pdf 

https://www.gamedesigning.org/animation-companies/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Chinese_animation_studios 

http://animaistanbul.com/en/ 
11 https://www.businesswire.com/news/home/20180115005215/en/Global-Animation-VFX-Games-Industry-2018-- 
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5.3.4.1.4. Industrial Light & Magic: İlk insan teni, gerçekçi saç ve tüy, bilgisayar tarafından 

canlandırılan ana karakter gibi görsel efektlere imzasını atan şirketin önemli 

yapımları arasında: Star Wars Filmleri, Terminator Filmleri, Karayip Korsanları, 

Avatar ve Jurassic Park sayılabilir. 

5.3.4.1.5. Cartoon Network Studios: 1994 senesinden bu yana animasyon çizgi filmler 

yapan şirketin önemli yapımları arasında: Dexter’ın Laboratuvarı, Johnny Bravo, 

Powerpuff Girls, Samurai Jack ve Adventure Time sayılabilir. 

5.3.4.1.6. Nickelodeon Animation Studios: 1990 senesinde kurulan şirketin önemli 

yapımları arasında: Rugrats, Doug, Hey Arnold! Jimmy Neutron, Avatar serileri ve 

Sponge Bob sayılabilir. 

5.3.4.1.7. Warner Bros Animations: Şirketin önemli yapımları arasında: Bugs Bunny, 

Daffy Duck, DC Comic Shows (Batman, Superman vs.), The Lego Movie, Space Jam 

ve Iron Giant sayılabilir. 

5.3.4.1.8. Method Studios: Method Studios film, animasyon ve oyun yapımlarına görsel 

efekt yapmaktadır. Hollywood Studios’la beraber birçok başarılı yapıma imzasını 

atmıştır. Şirketin önemli yapımları arasında: Iron Man 3, Transformaners, 

Guardians of the Galaxy ve Wolf of Wall Street sayılabilir. 

5.3.4.1.9. Digital Domanin: Amerika ve Kanada’da stüdyoları bulunan şirket birçok film ve 

oyunun görsel efektlerini üslenmektedir. Şirketin önemli yapımları arasında: 

Titanic, Furious 7, Maleficent ve X-Men: Days of the Future Past sayılabilir. 

5.3.4.1.10. Luma Pictures: Şirketin önemli yapımları arasında: Avengers: Age of Ultron, 

Antman, Captain America ve Guardians of the Galaxy sayılabilir. 

5.3.4.1.11. South Park Studios: South Park animasyon serilerini yapan stüdyo bugüne 

kadar en uzun süren ve en başarılı animasyon serisine imzasını atmıştır. South 

Park 260 bölüm ve 19 sezon sürmüştür ve bu sürede birçok ödül kazanmıştır. 

5.3.4.1.12. Encore Hollywood: 1985 senesinde kurulan şirket birçok dizi ve filme görsel 

efekt hizmeti vermiştir. Şirketin önemli yapımları arasında: The Flash, Glee, 

Gotham, House of Cards ve CSI sayılabilir. 

5.3.4.1.13. Shade VFX: Şirketin önemli yapımları arasında: The Wolverine, Teenage Mutant 

Ninja Turtles ve The Amazing SpiderMan 2 sayılabilir. 

5.3.4.1.14. Sony Pictures Animation: Şirketin önemli yapımları arasında: Spider-Man: Into 

the Spiderman Universe, Hotel Transylvania ve Smurfs: The Lost Village 

sayılabilir. 

5.3.4.1.15. Disney Television Animation: Animasyon stüdyosu Disney Channel için 

animasyon çizgi dizi serileri üretmektedir. Şirketin önemli yapımları arasında: 

Kim Possible, The Proud Family ve Phineas and Ferb sayılabilir. 
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5.3.4.1.16. Whiskytree: Film, dizi, animasyon ve oyunlara görsel efekt hizmeti sunmaktadır. 

Şirketin önemli yapımları arasında: Captain America: The Winter Soldier, The 

Hunger Games ve Elysium sayılabilir. 

5.3.4.1.17. Fuzzy Door Productions: Şirketin önemli yapımları arasında: Family Guy, 

American Dad! The Cleveland Show ve Ted Series sayılabilir. 

5.3.4.1.18. DisneyToon Studios: Şirketin önemli yapımları arasında: Alaaddin, Goofy, 

Winnie the Pooh, Mickey Mouseve Tarzan sayılabilir. 

5.3.4.1.19. Rough Draft Studios: Şirketin önemli yapımları arasında: Futurama, The 

Simpsons Movie ve Star Wars Clone Wars sayılabilir. 

5.3.4.1.20. Rhythm & Hues Studios: Life of Pi söz konusu şirket tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

5.3.4.1.21. Lucasfilm Animation: George Lucas tarafından kurulan stüdyo ilk 

animasyonları Star Wars: The Clone Wars (televizyon serisi) ile Emmy ödülü 

kazanmıştır. 

5.3.4.1.22. Zoic Studios: Şirketin önemli yapımları arasında: Firefly, Mad Men ve District 9 

sayılabilir. 

5.3.4.1.23. Blue Sky Studios: Şirketin önemli yapımları arasında: Ice Age Series ve Rio and 

Rio 2 sayılabilir. 

5.3.4.2. Japonya 

5.3.4.2.1. Studio Ghibli: Hayao Miyazaki tarafından kurulan stüdyo Japonya’daki en büyük 

anime stüdyolarından bir tanesidir. Sayısız Academy Awards ödülü almıştır. 

Şirketin önemli yapımları arasında: Spirited Away, My Neighbor Totoro ve Howl’s 

Moving Castle sayılabilir. 

5.3.4.2.2. Sunrise: Şirketin önemli yapımları arasında: Cowboy Bebop ve Gundam Series 

sayılabilir. 

5.3.4.2.3. Toei Animation: Şirketin önemli yapımları arasında: Dragon Ball Z, One Piece, 

Saint Seiya ve Digimon sayılabilir. 

5.3.4.2.4. OLM, Inc: Unutulmaz Nintendo oyunu Pokemon’un animasyon serilerini yapan 

stüdyodur. 1997 senesinden bu yana devam eden Pokemon 900 bölümü 

geçmiştir. Şirketin önemli yapımları arasında: Pokemon ve Yo-Kai Watch 

sayılabilir. 

5.3.4.2.5. Nippon Animation: Şirketin önemli yapımları arasında: Beyblade series, Crash 

B-Daman ve Zero Duel Masters sayılabilir. 

5.3.4.2.6. Studio Pierrot: Şirketin önemli yapımları arasında: YuYu Hakusho, Bleach ve 

Naruto sayılabilir. 
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5.3.4.2.7. Production I.G: Şirketin önemli yapımları arasında: Ghost in the Shell, The Last 

Vampire ve Pokemon Movies sayılabilir. 

5.3.4.2.8. Studio 4°C: Şirketin önemli yapımları arasında: Mutafukaz, Mind Game ve The 

Animatrix sayılabilir. 

5.3.4.2.9. Madhouse: Şirketin önemli yapımları arasında: OVA for Last Order: Final Fantasy 

VII ve Devil May Cry: The Animated Series sayılabilir. 

5.3.4.3. İngiltere 

5.3.4.3.1. Framestore: 1986 senesinde kurulan stüdyo günümüzün birçok başarılı 

filmlerinde rol almıştır. Şirketin önemli yapımları arasında: Guardians of Galaxy, 

Harry Potter films, Avengers: Age of Ultron ve Avatar sayılabilir. 

5.3.4.3.2. Moving Picture Company: Şirketin önemli yapımları arasında: Furious 7, 

Guardians of Galaxy, X-Men: First Class ve Terminator Genisys 

5.3.4.3.3. Double Negative: Şirketin önemli yapımları arasında: Interstellar, Inception, 

Sherlock Holmes ve Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 sayılabilir. 

5.3.4.3.4. Aardman Animations: Stop-motion clay animasyonlarında uzman olan stüdyo 

birçok büyük animasyon şirketiyle beraber animasyon yapımlarına imza 

atmıştır. Şirketin önemli yapımları arasında: Chicken Run, Wallece and Gromit ve 

Early Man sayılabilir. 

5.3.4.4. Yeni Zelanda 

5.3.4.4.1. Weta Digital: Peter Jackson ile ortak çalışan stüdyo görsel efektler alanında 5 

Academy Award ödülü kazanmıştır. Şirketin önemli yapımları arasında: Lord of 

the Rings Series, Hobbit Series, King Kong ve Avatar sayılabilir. 

5.3.4.5. Kanada 

5.3.4.5.1. Sony Pictures Imageworks: Karakter animasyonları ve görsel efektler 

konusunda uzman olan stüdyo Sony Picture’ın bir grubudur. Şirketin önemli 

yapımları arasında: Spider-Man series, Watchmen ve The Men in Black Sequels 

sayılabilir. 

5.3.4.5.2. Image Engine: Şirketin önemli yapımları arasında: Stargate, Twilight ve Rise of 

the planet of the Apes sayılabilir. 

5.3.4.5.3. Rodeo FX: Şirketin önemli yapımları arasında: Furios 7, Cinderella ve Edge of 

Tomorrow sayılabilir. 

5.3.4.5.4. 9 Story Entertainment: Şirketin önemli yapımları arasında: Arthur Television 

Series 
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5.3.4.6. Fransa 

5.3.4.6.1. Illumination Mac Guff: Fransa’da 2011 senesinde kurulan şirket Despicable Me 

ve Minion animasyon filmleriyle kısa zamanda başarıyı yakaladı. Minions 

Disney’e ait olmayan ilk 1 milyar dolar rekorunu geçen animasyon filmdir. 

Şirketin önemli yapımları arasında: Despicable Me ve Minions sayılabilir. 

5.3.4.7. Almanya 

5.3.4.7.1. Pixomondo: Pixomondo dünya çapında film, televizyon ve animasyonlar için 

görsel efekt üreten çok sayıda stüdyoya sahiptir. Los Angeles, Shanghai, 

Frankfurt, Munich, Beijing, Toronto, Stuttgart ve Baton Rouge stüdyolarında 

400’den fazla sanatçı çalışmaktadır. Şirketin önemli yapımları arasında: Furios 7, 

The Hunger Games: Mockinjay Part 1, Star Trek Into Darkness ve The Twilight 

Saga: Breaking Dawn Part 2 sayılabilir. 

5.3.4.7.2. Rise FX: Şirketin önemli yapımları arasında: Iron Man 3, Guardians of the Galaxy 

ve Captain America: Winter Soldier sayılabilir. 

5.3.4.8. Avustralya 

5.3.4.8.1. Rising Sun Pictures: Şirketin önemli yapımları arasında: Lord of the Rings: 

Return of the King, Batman Begins, Superman Returns ve The Hunger Games 

sayılabilir. 

5.3.4.8.2. Animal Logic: Şirketin önemli yapımları arasında: Babe, The Matrix ve Lord of 

the Rings: The Fellowship of the Ring sayılabilir. 

5.3.4.9. Çin 

5.3.4.9.1. Base FX: Şirketin önemli yapımları arasında: Star Wars: The Force Awakens, 

Transformers ve Pacific Rim sayılabilir. 

5.3.4.9.2. Pearl Studio: Şirketin önemli yapımları arasında: Avominable, Over the Moon ve 

The Monkey King sayılabilir. 

5.3.4.9.3. Creative Power Entertaining: Şirketin önemli yapımları arasında: Pleasant Goat 

and Big Big Wolf Television Series sayılabilir. 

5.3.4.9.4. Vasoon Animation: Şirketin önemli yapımları arasında: Huiba Series, Red Scarf 

ve Spring Mood sayılabilir. 

5.3.4.10. Filipinler 

5.3.4.10.1. Toon City: Şirketin önemli yapımları arasında: Alaaddin: The Animated Series, 

Hercules, Kim Possible ve Gravity Falls sayılabilir. 
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5.3.4.11. Malezya 

5.3.4.11.1. Animasia: 2005 senesinde kurulan şirket Malezya’nın en büyük animasyon 

stüdyolarından biridir. Şirketin önemli yapımları arasında: Chuck Chicken, Harry 

and Bunnie ve ABC Monsters sayılabilir. 

5.3.4.11.2. Mirayi Animation: 2005 senesinde kurulan şirket Malezya’nın en büyük 

animasyon stüdyolarından biridir. Şirketin önemli yapımları arasında: Mega Bear 

ve Monkart sayılabilir. 

5.3.4.12. Endonezya 

5.3.4.12.1. Lumine Studio: Şirketin önemli yapımları arasında: Albi, Llyum ve Kisah 

Nusantara sayılabilir. 

5.3.4.12.2. Cuatrodia: Kumon, söz konusu şirketin yapımıdır. 

5.3.4.12.3. Enspire Studio: The Escape ve The Chase söz konusu şirketin yapımıdır. 

5.3.4.13. Singapur 

5.3.4.13.1. One Animation: Youtube kanallarında 6 milyonu aşkın takipçileri bulunmakta 

ve videoları toplamda 6 milyar defa izlenilmiştir. Şirketin önemli yapımları 

arasında: Insectibles, Oddbods ve Rob the Robot sayılabilir. 

5.3.4.14. Güney Kore: 

5.3.4.14.1. 1. AKOM Production: The Simpsons söz konusu şirketin yapımıdır. 

5.3.4.14.2. TUBA Entertainment: Larva söz konusu şirketin yapımıdır. 

5.3.4.14.3. Iconix Entertainment: Pororo, the Little Penguin söz konusu şirketin yapımıdır. 

5.3.4.15. Hindistan 

5.3.4.15.1. Maya Entertainment: 1996 senesinde kurulan stüdyonun Google, BBC, Disney, 

Sony, Activision gibi dünya devi müşterileri bulunmaktadır. Şirketin önemli 

yapımları arasında: The Mummy ve Stuart Little sayılabilir. 

5.3.4.15.2. Toonz Animation India: Şirketin önemli yapımları arasında: Alaaddin, Beauty 

and the Beast ve Little Mermaid sayılabilir. 

5.3.4.16. Türkiye 

5.3.4.16.1. Anima İstanbul: Bad Cat (Kötü Kedi Şerafettin) söz konusu şirketin yapımıdır. 
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5.3.4.16.2. Ingame Group: 2012’de kurulan, Türkiye’deki en hızlı büyüyen oyun 

şirketlerinden biridir. Aynı zamanda yerel olarak geliştirilen ilk MMOFPS12 

oyununu çıkarmışlardır. Zula ve Pool Elite oyunlarıyla başarıyı yakalayan şirket 

2014 senesinde çeşitli yatırımcıların ilgisini çekmiş ve alınan yatırımlarla 

büyüme hızı artmıştır. Zula kısa zamanda Türkiye’de geniş oyuncu kitlesine 

ulaşmıştır. Oyun yayınlandıktan sonra iki sene içerisinde sekiz milyon kayıtlı 

kullanıcıya ulaşmıştır.  Şirket ülkenin ilk platfomlararası oyunu olan Pool Elite’i 

yayınladıktan sonra Türk oyun pazarında güçlü bir yere gelmiştir. Ingame Group 

şirketleri sırasıyla şunlardır: Madmyte Games (Zula oyununu geliştiren şirket), 

Elite Game Studio (Pool Elite oyununu geliştiren şirket), Lokum Games (Oyunları 

yayınlayan şirkettir), Boombyte Games (Mobil oyunları geliştiren şirkettir).13 

5.3.4.16.3. Peak Games: Bir bölümü, geçtiğimiz aylarda (daha önce de CSR Racing ve Dawn 

of Titans oyunlarının yapımcısı NaturalMotion'ı 527 milyon dolara satın alan) 

Zynga tarafından satın alınan şirket global mobil oyun pazarının en büyük 

şirketleri arasında yer almaktadır. Başta ABD olmak üzere, dünya genelinde on 

milyonlarca kişi Peak Games tarafından geliştirilen oyunları oynamaktadırlar. 

almıştı. Geliştirdiği oyunların dünya genelinde ulaştığı kişi sayısı 500 milyonu 

geçen Pek Games’in, Toy Blast oyunu ABD'nin en çok oynanan 10 oyunu arasında 

yer almaktadır. Öte yandan, dünya genelinde 500 milyondan fazla kişinin mobil 

cihazında Peak Games ürünlerinden en az biri bulunuyor. Peak Games, gelir ve 

kullanıcı bazında mobil oyun pazarında ABD’de ilk 10’da yer alan bir Türk 

şirketidir.14 

5.3.4.16.4. Gram Games: Yakın zamanda dünyaya açılmak için operasyon ağını Türkiye'den 

Londra'ya doğru genişleten mobil oyun şirketi Gram Games, halen 3 milyon 

günlük aktif kullanıcıya sahiptir.  

Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alınan şirket, şimdiye kadar 1010 

ve ABD'deki en çok kazandıran 50 oyun arasında yer alan Merge Dragons dahil 

olmak üzere yaptığı oyunlarla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin ücretsiz 

oyunlarının ise 170 milyondan fazla defa indirilmiştir.  

5.3.4.16.5. Taleworlds: 2005 yılında Ankara’da kurulan şirketin geliştirdiği ilk oyun olan At 

ve Kılıç (Mount&Blade), uzun bir geliştirme sürecinden sonra 2008 yılında 

piyasaya çıkmıştır. Oyun ABD’de PCGamer dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 

100 oyun arasında gösterildi. Talewords'un 2010 yılında piyasaya sürdüğü 

Mount&Blade: Warband’den sonra Ateş ve Kılıç, Napolyon Savaşları ve Viking 

İstilası takip etti. Serinin oyunları 210 ülkede 6 milyonun üzerinde sattı ve Steam 

platformunda defalarca bir numara olmuştur.  

                                                           
12  MMO: Massively Multiplayer, FPS: "First Person Shooter". MMOFPS: " Birinci Şahıs Gözünden Oynanılan Devasa Çok Oyunculu 

Çevrimiçi Oyun" 
13  https://www.ingamegroup.com/ 

https://webrazzi.com/2014/06/19/guc-birligi-yapan-dort-oyun-firmasi-ingame-group-catisi-altinda-dunya-pazarina-acilacak/ 
14  https://webrazzi.com/2017/11/08/zynga-peak-games/ 

https://peak.com/about 
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Geçtiğimiz yıl Gamescom'da ilk kez basına gösterilen Mount& Blade II: 

Bannerlord ise TaleWorlds’ün üzerinde çalıştığı son oyunu. Şirket, bu yılın Eylül 

ayında Mount&Blade: Warband'in Playstation 4 ve Xbox sürümlerini çıkardı. 

Böylece kutulu ve dijital olarak çıkan bu platformlar dünyanın dört bir yanında 

satılan Türkiye orijinli ilk konsol oyunu olma unvanını elde etti.  

TaleWorlds geliştirdiği oyunların yüzde 98’ini ihraç ediyor. Bu başarısıyla da 

2014 yılında "İhracatın Yıldızları” organizasyonu kapsamında Hizmet İhracatı 

Ödülü’nü ve orta ölçekli firmalarda, çalışan personel başına en çok ihracat yapan 

firmalara verilen Teknokent İhracat Yoğunluğu ödülünü kazandı. TaleWorlds’ün 

stüdyolarında 70’i aşkın oyun geliştirici çalışıyor. 15 

5.4. En Büyük Oyun Şirketleri 

5.4.1. Ubisoft: Assasins Creed Series, piyasa değeri 3,69 milyar Amerikan Doları. 

5.4.2. Nintendo: Super Mario Bros., piyasa değeri 20,11 milyar Amerikan Doları. 

5.4.3. King: Candy Crush, piyasa değeri 5,69 milyar Amerikan Doları. 

5.4.4. Electronic Arts: FIFA, NBA, piyasa değeri 22,9 milyar Amerikan Doları. 

5.4.5. Activision Blizzard: Warcraft, piyasa değeri 29,23 milyar Amerikan Doları. 

5.4.6. 2K: Grand Theft Auto, piyasa değeri 3,22 milyar Amerikan Doları. 

5.4.7. Riot Games: League of Legends, piyasa değeri 15 milyar Amerikan Doları. 

5.4.8. Epic Games: Fortnite piyasa değeri 8 milyar Amerikan Doları. 

5.4.9. Steam and Valve: piyasa değeri 3 milyar Amerikan Doları. 

5.5. Eğitim Kurumları16 

5.5.1. Dünyadaki En İyi Digital Sanatlar Okulları 

5.5.1.1. Gnomon (https://www.gnomon.edu/): Özel sektöre ait, 50 civarında çalışanı 

100-500 öğrencisi olan bu okul 1997’den günümüze dünyadaki en iyi dijital 

sanatçılara eğitim vermektedir. Hollywood, California’da bulunan okul çok geniş 

bir yelpazede eğitim seçenekleri ve alanları sunmaktadır. Gnomon, kurucuları ve 

gelişen sektöründe yardımıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygun çok iyi eğitilmiş 

donanımlı yetenekleri yetiştirmek için kurulmuştur. Mezunları birçok 

animasyon, film ve oyun projelerinde yer almıştır.  

 

                                                           
15  https://www.taleworlds.com/ 
16 Kaynaklar: 

https://discover.therookies.co/schools/best-visual-effects-schools-in-the-world/ 

https://blog.therookies.co/2018/09/19/winners-announced-2018-best-creative-media-entertainment-schools-in-the-world/ 
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5.5.1.2. Lost Boys – School of Visual Effects (https://lostboys-studios.com/): Özel 

sektöre ait, 50 civarında çalışanı ve 50 civarında Öğrencisi olan, mükemmeliyetçi 

zihniyetle eğitim veren Kanadalı bu görsel efekt okulu, efektler, Işıklandırma veya 

kompozisyon alanında eğitim vermektedir. İşe yerleştirme oranı %99 olan, 

ödüllü Lost Boys Studios bu olağanüstü görsel efekt okulunu yönetmektedir. 

Uzman merkezli Diploma ve Sertifika Programlarına öncülük etmiştir.  

5.5.1.3. Think Tank Training Centre (https://www.tttc.ca/): 2005 senesinde kurulan, 

Özel sektöre ait, 50 civarında çalışanı ve 50 civarında öğrencisi olan bu okul, film, 

televizyon, animasyon ve video oyun endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılayan en 

yeni yazılım, teknik ve teknolojide uzmanlaşmıştır.  

CG (Computer Graphics) endüstrisinde %92 işe yerleştirme oranına sahiptir. 

2016 yılında çizim alanında dünya üçüncüsü olan okul 2015 senesinde CG 

Students Awards’da film, TV ve oyun yapımında Kanada’da birinci dünyada 

üçüncü olmuştur. 

5.5.1.4. Filmakademie Baden-Württemberg (https://www.filmakademie.de/): 

Yaklaşık 1000 öğrencisi olan bu devlet okulu Avrupa’nın en ünlü film 

okullarından biri olarak 500’den fazla öğrenciye sinema, televizyon ve yeni 

medya alanında uygulamalı eğitim sunmaktadır.  

Gelecekteki aktörler, animatörler, besteciler, yönetmenler, tasarımcılar, 

senaristler Filmakademie’nin yaparken öğren felsefesinden yararlanabilir, 

endüstride çalışan misafir eğitmenlerden yardım alabilirler. 

5.5.1.5. Vancouver Film School (https://vfs.edu/): 1000’e yakın çalışanı ve öğrencisi 

olan bu özel okul, Kanada’nın ve dünyanın önde gelen sanat kurumlarındandır. 1 

yıllık program 13 farklı üretime yönelik eğitim programları içermektedir. 

Öğrenciler sektörlerde çalışan eğitmenlerinde yardımıyla profesyonel 

portfolyolar hazırlamaktadırlar. VFS mezunları filmler, animasyonlar, video 

oyunlar gibi sektörün en bilindik işlerinde yer almaktadırlar.  

5.5.1.6. PIXL VISN – Media Arts Academy (http://www.pixlvisn.com/): Özel sektöre ait, 

50 çalışan, 500 öğrencisi olan bu okul, 2010 senesinde endüstri profesyonelleri 

tarafından sektöre yönelik öğrenci yetiştirme amacı ile kurulmuştur. Modern 

ekipmanlarla donatılmış modern tesiste 3D Animasyon ve Görsel Efekt eğitimi 

verilmektedir.  

Hollywood’un önde gelen sinema filmleri, hit televizyon dizilerini ve gişe 

rekorları kıran video oyunlarını yaratan profesyoneller aynı zamanda 

öğrencilerine eğitim vermektedirler. Öğrenciler 15 aylık bir eğitimin ardından 

yetenekli birer 3D sanatçı haline gelmektedirler. 

5.5.1.7. Ecoles Aries (http://www.ecolearies.fr/): Özel sektöre ait, 50 çalışanı ve 500 

öğrencisi olan bu okul, 19 yıllık deneyim ve 5 eğitim merkezi ile Aries dijital 

sanatlar alanında referans bir okuldur. 3D - VFX and animation, web 

development, grafik tasarım, video oyunları ana eğitim alanlarıdır. 

ATAP A.Ş.
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5.5.1.8. ArtFX (https://artfx.school/en/): Özel sektöre ait, 50 çalışanı, 500 öğrencisi olan 

bu okul, öğrencilerini CGI, VFX, 3D Animasyon ve Video oyunları alanlarında 

eğiten bir dijital sanat okuludur. Montperllier’de (Fransa) bulunan okul, video 

oyunları ve görsel efekt endüstrisi profesyonelleri tarafından kurulmuştur. 

Avrupa'da cgi nesneleri canlı aksiyon sahnelerinde birleştirmede uzmanlaşmış 

tek okul olan ArtFX, CGI ve CG animasyon eğitimi için bir referanstır.  

5.5.1.9. Institut Artline (https://www.institutartline.com/): Özel sektöre ait, 50 çalışanı, 

500 öğrencisi olan bu okul, dijital yaratım alanında profesyonel derece bir kursa 

devam etmenizi sağlayan, dijital yaratım sektörünün farklı stüdyo ve ajanslarında 

çalışan tanınmış uzmanların eşlik ettiği yenilikçi bir çevrimiçi okuldur. 

5.5.1.10. Ravensbourne (https://www.ravensbourne.ac.uk/): 50 çalışanı ve 500 

öğrencisi olan bu devlet okulu, Londra’nın merkezinde yer alan yenilikçi endüstri 

odaklı bir üniversitedir. Öğrencilerine dijital medya ve tasarım alanındaki seçkin 

kariyerleri için ihtiyaç duydukları uzmanlık becerilerini ve fırsatlarını sağlar. 

Endüstri standartlarına göre en son ve en ileri teknolojiler yardımıyla eğitim 

verilmektedir. 

5.5.2. En İyi Animasyon Okulları (2018) 

5.5.2.1. Gnomon - Los Angeles: Raporun 5.5.1.1. maddesinde verilmiştir. 

5.5.2.2. Filmakademie Baden-Württemberg : Raporun 5.5.1.4. maddesinde 

verilmiştir. 

5.5.2.3. ESMA - Multiple Locations (https://www.esma-3d.fr/en/): ESMA CG School, 25 

yıldan fazla deneyime sahip Montpellier, Toulouse, Nante, Lyon ve Montreal'de 

bulunan bir yüksek öğrenim kurumudur. Sanatsal öğretilerinin kalitesi ve 

zenginliği ile tanınan okul, CG Animation ve FX ile ilgili iki branş sunmaktadır. 

5.5.2.4. Vancouver Film School: Raporun 5.5.1.5. maddesinde verilmiştir. 

5.5.2.5. School of Visual Arts: Raporun 5.5.4.2. maddesinde verilmiştir. 

5.5.2.6. Ringling College of Art and Design - Florida, United States 

(https://www.ringling.edu/): 85 yılı aşkın bir süredir, Ringling College of Art and 

Design, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin yaratıcı ruhunu 

geliştirmiştir. Özel, kâr amacı gütmeyen okul, on farklı alanda lisans vermektedir. 

Üniversitenin titiz müfredatı, stüdyo öğretim modelini kullanır ve hemen 

öğrencilere hem çalışmanın temeline özgü hem de liberal sanatlara odaklanan 

kapsamlı, birinci sınıf bir programla eğitim verir.  

5.5.2.7. Bournemouth University - Bournemouth, United Kingdom 

(https://www.bournemouth.ac.uk/): Bournemouth Üniversitesi, Bournemouth, 

Dorset, İngiltere'de bulunan bir devlet üniversitesidir.  

ATAP A.Ş.
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Üniversite 1992 yılında yeni üniversitelerden biri olarak kurulmuştur. 

Profesyonel kurslara odaklandığı bilinen Bournemouth Üniversitesi 2000'lerde, 

müfredatını desteklemek ve bölgesel ve ulusal ekonomilere katkısını en üst 

seviyeye çıkarmak için araştırmalara yatırım yaptı. Üniversitenin şu anda 

1.500'den fazla uluslararası öğrencisi toplamda ise 16.000'den fazla öğrencisi 

bulunmaktadır. 

5.5.2.8. Howest University – Digital Arts and Entertainment – Kortrijk, Belgium 

(http://www.digitalartsandentertainment.com/): Dijital Sanatlar ve Eğlence 

(DAE), bir lisans programıdır ve 3 yıllık programın 180 ECTS kredisi 

bulunmaktadır. DAE, Batı Avrupa'nın kalbinde, Belçika'nın Flanders kentinde 

küçük ama güzel bir tarihi şehirde bulunan modern ve sıra dışı bir uygulamalı 

bilimler üniversitesi olan Howest'te öğretilir.  

DAE'de 4 eğitim dalı mevcuttur: Oyun Geliştirme, Oyun Grafik Üretimi, Bağımsız 

Oyun Üretimi veya 3D Yapım ve VFX. Bu üniversitede, Blizzard, Bungie, Ubisoft, 

DICE, Rocksteady, Studio Gobo, Sumo Digital, ILM gibi dünyanın önde gelen 

şirketlerinde çalışmış olan endüstri profesyonelleri eğitim vermektedirler. 

5.5.2.9. Bellecour Ecole - Lyon, France (https://www.bellecour.fr/): Bellecour Ecole, 

uygulamalı sanat / tasarım alanlarında (Grafik - Multimedya - Uzay - Ürün - Moda 

- 3d animasyon - FX - oyun - konsept sanat.) uzmanlaşmış bir sanat okuludur.  

5.5.2.10. The Animation Workshop - Viborg, Denmark 

(https://animationworkshop.via.dk/): Animasyon Atölyesi / VIA Üniversite 

Koleji (TAW), uluslararası film endüstrisi için sağladıkları en iyi eğitimler 

nedeniyle güçlü ve geniş bir şöhrete sahiptir. Animasyon Atölyesi Danimarka'nın 

Viborg kentinde bulunmaktadır. VIA Üniversitesi Koleji İşletme Fakültesi, 

Teknoloji ve Yaratıcı Endüstrilerin bir parçasıdır ve eğitim, kültür, iletişim ve iş 

geliştirme alanlarında uzmanlığa sahiptir.  

5.5.3. En İyi Dijital Çizim Okulları (2018) 

5.5.3.1. Flinders University / CDW Studios - Adelaide, Australia 

(https://www.cdwstudios.com/): Ortaklaşa Flinders University ve CDW Studios, 

sektörde profesyonel olarak çalışan bir eğitmenler tarafından eğitim veren çok 

özel bir çalışma ortamı sunmaktadır. Eğitmenleri dünya standartlarındadır ve 

Blizzard Entertainment, Rising Sun Pictures, Disney, Warner Brothers ve Lego 

gibi dünyaca ünlü şirketlerde çalışmaktadırlar.  

5.5.3.2. Academy of Art University - San Francisco, United States 

(https://www.academyart.edu/): Neredeyse 90 yıldır sanatçılar ve tasarımcılar 

evlerini Sanat Akademisi Üniversitesi olarak adlandırdılar. 1929 San 

Francisco'da kurulan okul ülkenin en büyük özel sanat ve tasarım üniversitesidir. 

Uygulamalı, sektöre yönelik müfredat günümüzün yaratıcı ve yenilikçi 

endüstrilerinde çalışan en iyi beyinlerin bazıları tarafından verilmektedir.  
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5.5.3.3. New3dge - Paris, France (https://www.new3dge.com/): Paris'te bulunan 

New3dge, Oyun Sanatı, 3D Animasyon ve VFX ve Konsept Sanatı alanlarında 

uzmanlaşmış özel bir yükseköğretim okuludur. Eğitimcileri sektör 

profesyonellerden oluşmaktadır. New3gde'de, öğrencilerine sürekli gelişen bir 

ortamda yeteneklerini öğrenme ve en ileri teknolojiyle çalışma imkânı 

sunmaktadır. Mevcut yerleştirme oranı %92'dir. 

5.5.3.4. Brainstorm School - California, United States 

(https://www.brainstormschool.com/#home): problem çözme, hikâye anlatımı 

ve tasarıma odaklanan okul Glendale, Ca merkezli eğlence tasarımında yoğun bir 

konsantrasyona sahiptir. Brainstrom, video oyunları ve film endüstrileri için 

konsept sanatçısı olmak için gerekli olan tasarım müfredatına sahiptir.  

5.5.3.5. ArtFx - Montpellier: Raporun 5.5.1.8. maddesinde verilmiştir. 

5.5.3.6. Ringling College of Art and Design: Raporun 5.5.2.6. maddesinde verilmiştir.  

5.5.3.7. Nanyang Polytechnic - Yio Chu Kang, Singapore (http://www.nyp.edu.sg/): 

Nanyang Polytechnic, bir yüksek öğrenim kurumu olarak, Singapur'da yüksek 

seviye eğitim sunmaktadır. Sektör odaklı eğitimi sayesinde öğrencileri sektöre 

yönelik eğitim almakta ve endüstri standartlarında yetişmektedirler. 

5.5.3.8. University of Hertfordshire - Hertfordshire, United Kingdom 

(https://www.herts.ac.uk/study/schools-of-study/creative-arts): Hertfordshire 

Üniversitesi, yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir, bireyleri ve organizasyonları 

mükemmel hale getirmeye zorlamaktadır. Hertfordshire Üniversitesi, 

uluslararası bir vizyonla iddialı ve girişimci bir üniversitedir. Endüstri odaklı 

kurslar, son teknoloji öğrenme tesisleri, 38 milyon sterlinlik yeni bir eğlence 

mekânı ve ders çalışma alanları, iş ve staj imkânları, sunduklarının bir kaçıdır.  

5.5.3.9. Howest University - Digital Arts and Entertainment: Raporun 5.5.2.8. 

maddesinde verilmiştir. 

5.5.3.10. The One Academy (https://www.toa.edu.my/): 25 yılı aşkın yaratıcı eğitim 

mükemmelliğine sahip okulda 2500'den fazla öğrenci eğitim almaktadır. 

Asya'daki en iyi sanat ve tasarım kolejlerinden biri olarak ünlenmiştir. 

Uluslararası standartları destekleyebilen, yaratıcı öncüleri besleyerek dünya 

standartlarında bir eğitim sağlayıcısı olarak görevlerine önem vermektedirler. 

Film Görsel Efektleri ve Oyun Geliştirme ile Dijital Animasyon gibi kapsamlı 

kursları, Andrew Gordon, Pixar animasyon direktörü, Hobbit üçlemelerinin 

konsept sanatçısı Eduardo Pena ve Ubisoft gibi endüstri ustaları ile birlikte eğitim 

vermektedirler. 

 

 

 

ATAP A.Ş.

https://discover.therookies.co/school/new3dge/
https://www.new3dge.com/
https://discover.therookies.co/school/brainstorm-school/
https://www.brainstormschool.com/#home
https://discover.therookies.co/school/artfx/
https://discover.therookies.co/school/ringling-college-of-art-and-design/
https://discover.therookies.co/school/ringling-college-of-art-and-design/
https://discover.therookies.co/school/nanyang-polytechnic/
http://www.nyp.edu.sg/
https://discover.therookies.co/school/university-of-hertfordshire/
https://www.herts.ac.uk/study/schools-of-study/creative-arts
https://discover.therookies.co/school/howest-university-digital-arts-and-entertainment/
https://discover.therookies.co/school/the-one-academy/
https://www.toa.edu.my/


Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

30 

 

5.5.4. En İyi 3D Motion Graphics Okulları (2018) 

5.5.4.1. Savannah College of Art and Design - Savannah, United States 

(https://www.scad.edu/): Yetenekli öğrencileri profesyonel kariyerlere 

hazırlamak için pozitif odaklı bir üniversite ortamında bireysel dikkatle 

öğrenmeyi vurgulayan bir eğitim vermektedir.  

5.5.4.2. School of Visual Arts (http://www.sva.edu/): School of Visual Arts, yaklaşık 

yetmiş yıl boyunca sanatçıların, tasarımcıların ve yaratıcı profesyonellerin 

eğitiminde lider olmuştur. Seçkin endüstri profesyonellerden oluşan eğitim 

kadrosu ve dinamik müfredata sahip olan okulun Manhattan kampüsünde 

6.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Yaklaşık 75 ülkeden ve 37.000 mezundan 

oluşan SVA, aynı zamanda dünyanın en etkili sanatsal topluluklarından birini 

temsil etmektedir. 

5.5.4.3. Ringling College of Art and Design: Raporun 5.5.2.6. maddesinde verilmiştir. 

5.5.4.4. Academy of Art University: Raporun 5.5.3.2. maddesinde verilmiştir. 

5.5.4.5. Nanyang Polytechnic: Raporun 5.5.3.7. maddesinde verilmiştir. 

5.5.4.6. Vancouver Film School: Raporun 5.5.1.5. maddesinde verilmiştir. 

5.5.4.7. Media Design School – New Zelland (https://www.mediadesignschool.com/): 

Media Design School, Yeni Zelanda’nın dijital ve yaratıcı teknoloji nitelikleri için 

en çok tanınan üçüncüsü enstitüsüdür. Öğretim tarzı gerçek dünya endüstrisini 

mümkün olduğunca yakından simüle etmek için yaratılmıştır. Öğrenciler Media 

Design School’daki ilk günlerinden itibaren endüstri uyumlu yazılım ve 

teknolojileri kullanarak stüdyoya benzeri bir ortamda öğrenim görmektedirler.  

5.5.4.8. 3dsense Media School - Singapore, Singapore (https://www.3dsense.net/): 

3dsense Medya Okulu, 13 yıldan fazla bir süredir medya ve eğlence 

endüstrisindeki kariyerlerine hazırlık yapan Asya'daki öncü bir dijital sanat 

okuludur. Yeni nesil elit dijital sanatçıları ve tasarımcıları küresel endüstri için 

şekillendirmeyi hedeflemektedir.  

5.5.5. En İyi Oyun Geliştirme Okulları (2018) 

5.5.5.1. Howest University - Digital Arts and Entertainment: Raporun 5.5.2.8. 

maddesinde verilmiştir. 

5.5.5.2. Futuregames - Stockholm, Sweden (http://futuregames.se/): 2008 de kurulan 

okul kurulduğundan beri 1000’den fazla tasarımcıyı İsveç oyun endüstrisine 

yerleştirmiştir. 

5.5.5.3. Ringling College of Art and Design: Raporun 5.5.2.6. maddesinde verilmiştir. 
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5.5.5.4. Champlain College - Vermont, United States (https://www.champlain.edu/): 

Champlain College, Burlington, Vermont'ta kâr amacı gütmeyen, öğrencileri 

gelişmekte olan ve değişen alanlarda başarılı olmaya hazırlayan uygulamalı 

eğitim sunan özel bir kolejdir. Kariyer odaklı lisans programları, öğrencilerin 

seçtikleri alanda başarılı olmaları için gereken bilgi, beceri ve deneyime sahip 

olmalarını sağlamak için işverenlerle işbirliği içinde geliştirilmiştir. 

5.5.5.5. The Game Assembly - Malmo, Sweden 

(https://www.thegameassembly.com/): The Game Assembly, İsveç'in Malmö 

şehrinde bulunan ve mesleki bir eğitimdir. Oyun sanatçılarını, oyun 

programcılarını, seviye tasarımcılarını, oyun animatörlerini ve teknik sanatçıları 

eğitir.  

5.5.5.6. Think Tank Training Centre: Raporun 5.5.1.3. maddesinde verilmiştir. 

5.5.5.7. Teesside University - Middlesborough, United Kingdom 

(http://www.tees.ac.uk/): Dinamik, enerjik ve yenilikçidir.  Okul 2014’ten beri 

yüksek öğretimde Queen’s Anniversary Ödülüne layık bulunmaktadır. Ayrıca 

Times Higher ödülünü kazanan ilk modern üniversitedir. 

5.5.5.8. New3dge: Raporun 5.5.3.3. maddesinde verilmiştir. 

5.5.5.9. Breda University of Applied Sciences - Breda, Netherlands 

(https://www.buas.nl/en): Sony, Nintendo ve Microsoft'tan son teknoloji 

sağlanmaktadır. Pratik çok yönlü bir eğitim için tüm ilgili oyun geliştirme 

becerilerini bünyesinde barındırmaktadır.  Dünya çapında önde gelen oyun 

şirketleriyle ortaklıkları vardır. Öğrencilerinin ve Eğitmenlerinin büyük bir kısmı 

uluslararasıdır. Geçtiğimiz yıllarda birçok oyun ödülleri kazanmıştır. Okul Görsel 

Sanatlar, Programlama ve Tasarım branşlarında eğitim vermektedir. 

5.5.5.10. Norwich University of the Arts - Norwich, United Kingdom 

(https://www.nua.ac.uk/): Norwich Sanat Üniversitesi, şehrin göbeğindeki eşsiz 

bir kampüsten sanat, tasarım, mimarlık ve medya eğitimi veren dinamik, modern 

ve yaratıcı bir topluluktur. Yaratıcılık, öğrenme ve girişimcilik için mükemmel bir 

merkez olmak, yaratıcı endüstriler için yeni yetenekler ve ekonomik ve sosyal 

kalkınmaya katkıda bulunmak önde gelen amaçlarındandır. 

5.5.6. En İyi Görsel Efekt Okulları (2018) 

5.5.6.1. Gnomon: Raporun 5.5.1.1. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.2. Lost Boys | School of Visual Effects: Raporun 5.5.1.2. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.3. Think Tank Training Centre: Raporun 5.5.1.3. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.4. Filmakademie Baden-Württemberg: Raporun 5.5.1.4. maddesinde 

verilmiştir. 
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5.5.6.5. Vancouver Film School: Raporun 5.5.1.5. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.6. PIXL VISN | Media Arts Academy: Raporun 5.5.1.6. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.7. Écoles Aries: Raporun 5.5.1.7. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.8. ArtFx: Raporun 5.5.1.8. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.9. Institut Artline: Raporun 5.5.1.9. maddesinde verilmiştir. 

5.5.6.10. Ravensbourne: Raporun 5.5.1.10. maddesinde verilmiştir. 

5.6. Raporun Hazırlığı Esnasında Özellikle Araştırmamız Önerilen Yerler 

5.6.1. Bavaria Studios (https://www.bavaria-studios.de/en/): Avrupa’nın en büyük 

film prodüksiyon şirketlerinden olan şirket, 1932’de Münih’te kurulmuştur. 

Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick gibi birçok ünlü yönetmen tarafından 

kullanılan şirketin bünyesinde, 30 ilâ 3.150 m² arasında değişen yüzölçümüne 

sahip 12 farklı film ve televizyon stüdyosu bulunmaktadır. 

5.6.2. Bucharest Film Studios (http://bucharestfilmstudios.com/): 60 yıl önce 

Romanya’da kurulan, Doğu Avrupa’nın en büyük ve en uzun süredir var olan film 

stüdyosudur. Uluslararası film ve televizyon endüstrisinin prodüksiyon 

ihtiyacının büyük bölümünü sağlamaktadır. 

5.6.3. Castel Film Studios (https://castelfilm.ro/): Romanyalı film yapımcısı Vlad 

Paunescu ve Hollywood yapımcısı Charles Band tarafından 1992 senesinde 

kurulmuştur. Birçok başarılı yapıtın oluşmasını sağlayan film stüdyosu 

Avrupa’nın önemli film stüdyolarından birisidir. 

5.6.4. Film Fiji (http://film-fiji.com/about-us/): Fiji hükümetine bağlı olarak bir film 

komisyonu olarak çalışan Film Fiji, Fiji’de film yapımının teşvik edilmesi için 

kurulmuştur. Komisyon; yerleşkeler, geri ödeme kolaylıkları, teşvikler ve 

hibelerin yanı sıra vergi indirimleri ve göçmenlik gibi imkânları da 

sağlamaktadır. 

5.6.5. Cape Town Film Studio (https://www.capetownfilmstudios.co.za/): Uluslararası 

prodüksiyon yöneticileri tarafından gelişmekte olan dünyada türünün en iyi film 

stüdyosu kompleksi olarak değerlendirilen Cape Town Film Stüdyoları, 

Hollywood tarzı bir film stüdyosu kompleksidir.  

5.6.6. Atlantic Studios (https://www.atlanticstudios.co.za/): Güney Afrika’nın en büyük 

özel film ve TV stüdyosu tesisidir. Cape Town International havaalanına yaklaşık 

30 dakika uzaklıktaki dev yeşil ekran stüdyosu, geniş dış çekim setleri gibi sekiz 

esnek alan sunmaktadır. Atölyeler, prodüksiyon ofisleri, kostüm ve giyinme 

odaları ile birlikte üretim gereksinimlerini karşılamaktadır.  

 

ATAP A.Ş.

https://discover.therookies.co/school/vancouver-film-school/
https://discover.therookies.co/school/pixl-visn-media-arts-academy/
https://discover.therookies.co/school/ecoles-aries/
https://discover.therookies.co/school/artfx/
https://discover.therookies.co/school/institut-artline/
https://discover.therookies.co/school/ravensbourne/
https://www.bavaria-studios.de/en/
http://bucharestfilmstudios.com/
https://castelfilm.ro/
http://film-fiji.com/about-us/
https://www.capetownfilmstudios.co.za/
https://www.atlanticstudios.co.za/


Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

33 

 

5.6.7. Atlas Studios Johannesburg (http://www.atlasstudios.co.za): 2002 yılında 

kurulan şirket, prodüksiyon şirketleri ve bağımsız medya oyuncuları için önemli 

bir merkez haline gelmiştir. Sinema TV çekimleri için kullanılabilecek 7.500 m² 

kapalı alana sahiptir. 

5.6.8. Atlas Studios (https://www.atlasobscura.com/places/atlas-film-studios): 

Dünyadaki en büyük film stüdyosu olarak bilinen Atlas Studios Fas’ın 5 km 

kuzeyinde kalmaktadır. Konum olarak çöl ve dağlık arazilere sahip olan alan bu 

sebeplerden ötürü birçok filme ev sahipliği etmiştir. Ayrıca stüdyoları ziyaret 

eden turistler ise ülkenin turizm gelirlerini arttırmaktadır. Atlas Studios’ta 

çekilen belli başlı en meşhur filmler ve diziler: 

▪ The Jewel of the Nile ▪ Game of Thrones 
▪ The Living Daylights ▪ Atlantis 
▪ The Mummy ▪ The Amazing Race 10 
▪ Gladiator ▪ The Grand Tour 
▪ Kingdom of Heaven ▪ Vikings 
▪ Asterix & Obelix: Mission Cleopatra ▪ Prison Break 
▪ Babel  

5.6.9. ATOM (http://www.atom.org.tr/tr/anasayfa): Animasyon Teknolojileri ve Oyun 

Geliştirme Merkezi (ATOM), 2008 senesinde ODTÜ Teknokent bünyesinde 

kurulmuş bir ön kuluçka merkezidir. Merkezin amacı, oyun geliştirme ve 

animasyon teknolojileri alanlarında faaliyet göstermekte olan veya gösterme 

ilgisi olan ekiplere bir yıl süreyle çeşitli destekler sağlayarak sektörün 

güçlenmesini ve sektör paydaşlarının sağlıklı bir ekosistem oluşturmasını 

sağlamaktır. Merkezin 1 yıl süresince: 

▪ Çalışma Alanı 
▪ Fiziksel ve Teknik Altyapı 
▪ Üniversite-Sanayi İşbirliği 
▪ Mentor Desteği 
▪ Eğitim Desteği 
▪ Etkinlikler 
▪ İş Geliştirme Desteği vermektedir. 

 

ATOM tarafından sağlanan eğitim destekleri ile ilgili detay bilgiler, ATOMun 

resmi internet sitesinde şu şekilde açıklanmaktadır: 

Eğitim Desteği 
ATOM desteği çerçevesinde, ATOM ekiplerine geliştirme süreçlerine 

yönelik pek çok eğitim çalışmaları yaptırılmaktadır. Bu çalışmalar gerek tasarım 
tabanlı gerekse teknik çalışmalar olarak farklı alanlarda sunulmaktadır. 

ATOM'un tüm dönemleri boyunca etkinlikler de dahil 300 üzerinde oyun 
geliştirilmiş, staj programları sayesinde 100 üzerinde üniversite öğrencisi sektöre 
dahil edilmiştir. 600 saat üzerinde sunulan eğitim programlarından 1000 
üzerinde kişi yararlanmıştır. 
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ATOM, kuruluşundan bugüne kadar 65 geliştirme ekibini destek 
programına kabul etmiştir. Destek kapsamından faydalanan ekiplerden 22’si 
şirketleşmiş, geri kalanların %95’i sektördeki ATOM mezunu ve diğer stüdyolara 
entegre olmuştur. Şirketleşen ekipler kamu kurumlarından, yatırımcılardan ve 
farklı finans kaynaklarından 1.5 milyon ABD dolarının üzerinde finansman 
almayı başarmıştır. 

Etkinlikler 
Global Game Jam: Her yıl Ocak ayının sonunda gerçekleştirilen Global 

Game Jam, GGJ, dünyanın en önemli ve en büyük eş zamanlı oyun geliştirme 
maratonudur. Tüm dünyada aynı hafta sonu gerçekleştirilen GGJ etkinliğinin ana 
amacı yaratıcılığı özgürleştirmek ve geliştirici iletişimini arttırmaktır. Ayrıca, 
geliştiriciler normalde denemekten çekindikleri fikirleri maratonlar sayesinde 
deneyebilmekte ve geri dönüş alabilmektedir. GGJ ATOM, 2009 yılından beri en 
önemli GGJ merkezlerinden biri olarak gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında 160 
üzerinde geliştirici ile kalabalık ve keyifli bir rekora imza atan GGJ ATOM, aynı 
zamanda Türkiye Bölge Organizatörü görevini de sürdürmektedir. GGJ 
başvuruları her yıl uluslararası organizasyona bağlı olarak sonbahar döneminde 
açılmakta, tüm oyun ilgililerini katılıma çağırmaktadır. 

Dev2Win: Dev2Win etkinliği, ana çözüm ortağımız Microsoft ile birlikte 
bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz önemli bir yarışmamızdır. İki hafta gibi kısıtlı 
bir sürede ATOM geliştiricileri çalışır bir oyun tamamlaması, yaratıcılıklarını 
pekiştirmeleri odağında gerçekleştirilen bu etkinlik, sektöre özgün fikirler 
sunmayı da hedeflemektedir. Bu kısa süreç gerek kendi projelerine sağladığı 
motivasyonla, gerekse teknik birikimlerinde yaşadıkları hızlı artışla, uzun 
gelişme süreçlerine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Süreç sonunda 
geliştiriciler oyunlarını Windows Phone ve Tablet için yayına almakta, kısa 
sürede hedef kitleleriyle buluşmaktadır. Dev2Win etkinliğimizde bu yıl ATOM 
geliştirici ekiplerimiz yarışmış, birlikte projeler üretmiş ve paylaşmıştır. Toplam 
9 ekip tarafından 9 oyun geliştirilen etkinlikte, jüri tarafından seçilen ilk üç 
oyunun geliştiricisine de Microsoft tarafından ödüller verilmiştir. Umuyoruz ki 
Dev2Win ve benzeri geliştirme etkinliklerimiz, hem sektöre kaliteli yapımlar 
sunmaya devam edecek, hem de özgün etkileşimleri ileri teknolojilere taşımayı 
sürdürecektir. 

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri: Özgün yapımların desteklenmesini 
önemseyen Kristal Piksel, aynı zamanda Türkiye’de düzenlenen ilk oyun 
endüstrisi ödülleri olarak da büyük öneme sahiptir. Kristal Piksel, bağımsız 
oyunları kutlamak, oyun geliştiricileri bir araya getirmek ve oyun geliştirme 
kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilk olarak 2012 yılında düzenlenmiştir. 
Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 2013 ve 2014 yıllarında, ODTÜ GATE ve ODTÜ 
TEKNOKENT ATOM iş birliğiyle düzenlemiştir. 2014 yılında 60 üzeri başvuru ile 
rekor katılım sağlanan Kristal Piksel, Türkiye’de oyun geliştirme ekosisteminin 
en önemli kutlamalarından da biridir. 

Mevcut Ekipler: Amele Games, Amelos, Aslan Game Studio, Braniac, 
Binary Games, Deve Games, Fast&Fabulous Games, Foxeon, Game Ability, 
Gamebra, Gyras Coping Games, Yeta, Kabuk Games, Hayali Animasyon, Magiclab, 
Octopus Creative  Studio, Organica, Old Town Entertainment, Vokalsensin.com / 
Picadlo, Root Games, Lazy Scarecrow, Loquat Games, Sleepy Bug, Sapan, Gen 
Game, Seasoft Games, Spell&Sword VR, The Byte Busters, Quark, Woordy, 

Mezun Ekipler: Alictus, Oyun Döngüsü, Kodobur, Kuixo, MildMania, 
Panteon, Udo Games, Warlock Arts, Zibumi 
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6. Gerekçeler:  

6.1. Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi 

olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası 

2017 yılı verilerine göre Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu 

sanayi ve %7’sini tarım sektörü oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle il 

ekonomisinin %93’ünü hizmet ve sanayi sektörleri temsil etmektedir. 

6.2. Eskişehir’de kurulu üç üniversite, üç milyona yakın öğrenci ve 3.000’in üzerinde 

öğretim üyesini bünyesinde bulundurmaktadır. 17 

6.3. Anadolu Üniversitesi (AÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Grafik, Seramik, 

Baskı Sanatları, Heykel, Çizgi Film (Animasyon), Resim ve Cam Bölümleri; ayrıca 

Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü altında 

Grafik Sanatları ve Seramik Sanatları programları, 

6.4. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, 

İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ve Moda ve Tekstil Tasarımı 

Bölümleri; ayrıca, Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Tasarım Bölümü 

Grafik Tasarımı Programı, 

6.5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi 

bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümleri, 

6.6. Eskişehir’e çok yakın olan (87 km. mesafe ve normal şartlarda 1 saat 10 dakikalık 

yola sahip) Kütahya’da kurulu Dumlupınar Üniversitesi’ndeki Güzel Sanatlar 

Fakültesi’ne bağlı olarak; Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film / Animasyon, Resim, 

Seramik – Cam, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi ile Sinema ve Televizyon 

Bölümleri bulunmaktadır. 

6.7. Ayrıca Simav Teknoloji Fakültesi bünyesinde, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, 

Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Kütahya 

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde; El Sanatları, Tasarım, Mimarlık 

ve Şehir Planlama, Simav Meslek Yüksekokulu bünyesinde İç Mekân Tasarımı, 

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri 

mevcuttur. 

 

                                                           
17  Anadolu Üniversitesi: Fakülte ve Yüksekokullar=17.953, Enstitüler=22.375, Açık Öğretim=2.775.156; 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 31.748 
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Fakülte ve Yüksekokullar=10.613, Enstitüler=12.494 
olmak üzere toplam öğrenci sayısı = 2.870.339 
https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/sayilarla-universitemiz/ogrenci-sayilari/2018-2019/eylul-2018 
https://oidb.ogu.edu.tr/Storage/OgrenciIsleri/Uploads/Kopya-GEN-%C3%96%C4%9ER.SAY_.pdf 
https://www.eskisehir.edu.tr/universitemiz/sayilarla-universitemiz/ogrenci-sayilari/2018-2019/kasim-2018 
 
Anadolu Üniversitesi Akademik Personel Sayısı: 1.520 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Personel Sayısı: 1.651 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Personel Sayısı: 618 
https://istatistik.yok.gov.tr/ 
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6.8. Resimli Filim Stüdyosu, Düşyeri Çizgi Film ve Canlandırma Stüdyosu, Zahiri 

Animasyon Stüdyosu, Flamingo Animasyon Stüdyosu gibi stüdyoların 

Eskişehir’de kurulmuş olması; Düşlerevi, Yoyo Film, Siyah Martı gibi konusunda 

lider olduğu bilinen şirketlerin de Eskişehir’de şube açmış olmaları animasyon 

konusunda Eskişehir’in çok önemli bir yer tuttuğunun bir başka göstergesidir.18 

6.9. Bu açıdan bakıldığı zaman; genç, eğitimli ve hayatını Eskişehir’de sürdürmeye 

istekli nüfusun yüksek olması da dikkate alındığında, özellikle; animasyon, 

film/çizgi film, dijital oyunlar ve yazılım alanlarında yatırım yapmak isteyenler 

için Eskişehir’in cazip bir yer olduğu düşünülmektedir. 

6.10. Öte yandan Eskişehir Sanayi Odası tarafından yapılan bir çalışmadaki tespite göre 

gerek Türkiye’de gerekse Eskişehir’de animasyon sektörlerinde yatırım ve 

işletme maliyetleri yüksektir.19 

6.11. Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için alınması gereken 

önlemleri, en kaba haliyle; girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve vergi, resim, harç, 

stopaj gibi giderlere yönelik avantaj veya teşvik içeren programlardan 

faydalanılabilecek pozisyonlarda bulunulması gerekliliği olarak sıralamak 

mümkündür. 

6.12. Öte yandan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Stratejik Planı’nda, 

“Sinema/TV filmi üretimi, çizgi film, bilgisayar oyunu üretimi, animasyon içerikli 

reklam, film, bilgisayar oyun üretimi, görsel grafik üretimi, artırılmış gerçeklik 

uygulamaları üretimi” segmentinde, tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirilmek 

üzere Yaratıcı Endüstriler “Hedef Pazar” ve ilgili alanlar da araştırma yapılacak 

alanlar olarak tespit edilmiştir (sayfa 79, 110). 

6.13. Bilindiği gibi serbest bölgeler mevzuatı, söz konusu bölgelerde, özellikle üretime 

dayalı olarak faaliyet gösteren işletmeler için; Raporun 5. maddesindeki literatür 

taramasında bahsedildiği gibi önemli avantajlar sunmaktadır.  

6.14. Bir taraftan Eskişehir’de yaratıcı endüstrilere yönelik olarak insan kaynağı, 

teknoloji ve iş hayatının mevcut durumu, diğer taraftan da sektörün 

gelişebilmesi, uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için 

önünde bulunan engeller dikkate alındığı zaman; Eskişehir’deki yaratıcı 

endüstrilere yönelik ticaretin serbest bölge marifetiyle desteklenmesinin faydalı 

olabileceği inancıyla konunun fizibilite etüdü niteliğinde incelenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. 

 

 

 

 

                                                           
18 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu 2018, sayfa 36 
19 Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar/Çözümler, Eskişehir Sanayi Odası, 2018, sayfa 2 
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7. Tespitler:  

Yaratıcı endüstri sektörlerinin dünyada kaydettiği dikkat çekici gelişme, ülkemiz 

tarafından da göz ardı edilmemesi gereken büyük bir fırsattır. Yaratıcı endüstriler 

içerisinde birbirinden çok farklı yapı ve gerekliliklere sahip olan alt sektörlerin 

her birinin, ülkemizdeki gelişim potansiyeli gerek teknik gerek finansal anlamda 

yatırım kabiliyet ve ihtiyacı uygun destek türleri gibi unsurlar açısından 

değerlendirilmeli ve ülke genelinde planlanmalıdır.  

7.1. Sektörün ülkemizdeki mevcut durum ve potansiyeline ilişkin olarak ulusal 

düzeyde kapsamlı bir analizin yapılması ve sağlıklı ve rekabetçi bir şekilde 

büyüyerek ekonomiye katkı sağlamasını temin edecek politika, strateji ve eylem 

planlarının oluşturulması, bölgesel ve sektörel açıdan öncelik alanlarının ve 

destekleme mekanizmalarının belirlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, 

sağlıklı bir istihdam yapısının kurulması gibi alanlarda mevzuat altyapısının 

geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi gereklidir.  

Bu çalışmalar ilgili tüm Bakanlıklar, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil 

toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşların iştiraki ve katkısı ile 

koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Onuncu Kalkınma Planımızda Rapor kapsamı 

ile bağlantılı hususlar, Raporun 11.10. maddesinde sıralanmıştır. 

7.2. Ulusal bazda kabul görecek şekilde alt sektör tanımlamaları ile yaratılan katma 

değer, istihdam, yatırım büyüklükleri, iç ticaret, ihracat ve ithalat büyüklükleri, 

işletme sayısı ve nitelikleri gibi unsurlar açısından ölçümlenmeyi mümkün 

kılacak, dönemsel gelişmeleri net bir şekilde yansıtabilecek ve uluslararası 

mukayeselere imkân sağlayacak istatistik tanımlama ve sınıflandırmaların 

yapılması da ayrıca gerekmektedir.  

7.3. Bu anlamda Eskişehir’in eğitim ve kültür düzeyi yüksek nüfusu, Türkiye’nin üç 

büyük şehrine de kolaylıkla ulaşılabilir, ancak büyük şehrin dezavantajlarını 

taşımak zorunda olmayan coğrafi yapısı ve kentsel dokusu, öğrenciler ve 

çalışanlar için konforlu ve ekonomik olmasının bir arada sunabilmesi, sınırları 

içerisinde bulunan üç üniversitenin sağladığı eğitim ve araştırma yetkinliği, 

animasyon ve dijital oyun konularında önemli başarılara imza atmış ve gelişme 

potansiyeli yüksek girişimcilerin varlığı dikkate alındığında; Sektör açısından 

gelişime açık olduğu ve burada oluşturulacak bir kümelenmenin Sektör 

açısından tüm ülke için bir merkez hatta uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi 

olma niteliği kazanabileceği değerlendirilmektedir. 

7.4. BEBKA Genel Sekreterliği’ne bağlı Eskişehir Yatırım Destek Ofisi tarafından 2019 

yılı itibariyle hazırlanan “Eskişehir Yatırım Ortamı” raporunda atıfta bulunulan, 

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen 

‘’İller arası Rekabetçilik Endeksi’’ çalışmasında Eskişehir’in Türkiye’nin en 

rekabetçi 8. ili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın yaşam kalitesi alt endeksine 

göre ise Eskişehir, Türkiye genelinde 3. sırada, “İldeki Bir Yüksek Öğrenim 

Programından Mezun Olan Kişi Sayısı” ve “Öğretim Üyesi Başına Düşen 

Üniversite Öğrencisi Sayısı’’ bakımından ise 1. sırada yer almıştır.  
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7.5. Yine Eskişehir Yatırım Destek Ofisi raporuna göre (yukarıda da belirtildiği gibi) 

Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu sanayi ve %7’sini ise tarım 

sektörü oluşturmaktadır. 2017 yılı verilerine göre Eskişehir, 902 milyon dolar ile 

ülkemizde en fazla ihracat yapan ilk 20 il içerisinde yer almıştır. Son 5 yılda, 

Eskişehir ekonomisi sürekli dış ticaret fazlası vermiştir. 

7.6. Ülkemizin hizmet ticaret istatistikleri sınıflandırmasında yaratıcı endüstrilerle 

ilgili il bazlı bir gruplandırmaya yer verilmemiş olması nedeniyle Eskişehir’in bu 

sektörlerde gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamlarına ulaşılamamıştır. Bununla 

birlikte Eskişehir Ticaret Odası kayıtlarına göre 2019 yılı itibariyle Eskişehir’de 

58.2 NACE kodlu “yazılım programlarının yayımlanması” konusunda 2 firma, 

59.1 NACE kodlu “sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri” 

konusunda 13 firma, 62.01 NACE kodlu “bilgisayar programlama faaliyetleri 

konusunda 102 firma ve 63.1 NACE kodlu “veri işleme, barındırma ve ilgili 

faaliyetler” konusunda 9 firma bulunmaktadır. 

7.7. Diğer taraftan, ATAP A.Ş. tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ve 11.13 no’lu 

başlıkta yer verilen “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknolojik Beceri ve 

Yetenek Envanteri” çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar, çalışmaya katılan 

firmalarının büyük ölçüde yaratıcı endüstri sektörleri ile bağlantılı yeteneklere 

sahip olduklarını ve gerekli yönlendirme ve desteğin sağlanması halinde ihracat 

kapasitelerinin geliştirilebileceğine işaret etmektedir. 

7.8. Türkiye’de birçok alanda animasyon üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu alanların 

başında çizgi dizi ve reklam gelmektedir. Türkiye’de çizgi dizi ve uzun metrajlı 

animasyon filmi alanında üretilen bazı yapımlar Raporun 11.12. maddesinde 

tablo halinde verilmiştir. Türkiye’de çizgi diziler, genel itibariyle TRT Çocuk 

kanalı için üretilmektedir. Yapımı gerçekleştirilen bu çizgi diziler, TRT Çocuk 

kanalı tarafından satın alınmakta ve yayınlanmaktadır. 2008 yılında TRT Çocuk 

kanalının kurulması ile Türkiye’de çizgi dizi üretiminde önemli bir artış 

yaşanmıştır. Fırıldak Ailesi ve Kral Şakir gibi yerli yapım çizgi diziler ise TRT 

Çocuk kanalının haricinde, farklı platform ve kanallarda yayınlanmaktadır.20 

7.9. Eskişehir’in ülkemiz yatırım teşvik sistemi açısından 1. Bölgede yer alması 

nedeniyle, burada yapılacak yatırımların, Yatırım Teşvik Mevzuatı’nın öncelikli, 

büyük ölçekli ya da stratejik olarak belirlediği yatırım türleri dışında 

faydalanabileceği devlet desteği son derece sınırlıdır. Bu nedenle ESSEB, özellikle 

çok sayıda istihdam gerektiren yatırımlar için vergisel anlamda önemli avantajlar 

sağlayacaktır.  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, serbest bölgenin gümrük hattı 

dışında sayılması nedeniyle serbest bölgeye yurt dışından yaptıkları alımlarda 

gümrük vergisi ve KDV’ye tabi değildir. Ayrıca serbest bölge firmaları, damga 

vergisi ve harçlardan muaftır.  

                                                           
20 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu 2018, sayfa 19-20 
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Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan firmalar faaliyet ruhsatı süreleri 

boyunca (bu süre yatırımcı firmalar için 45 yıl, kiracı firmalar için 20 yıldır) gelir 

ve kurumlar vergisinden muaf olup, üretimlerinin en az %85’ini ihraç etmeleri 

kaydıyla gelir vergisi stopajı istisnasından da yararlanmaktadırlar. Bu konuda 

hazırlamış olduğumuz mukayese tablosu Raporun 11.15. maddesinde 

verilmiştir. 

7.10. KDV muafiyeti uygulaması açısından vurgulanmasında fayda gördüğümüz bir 

husus, KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince istisna kapsamına girebilmesi için 

hizmetin ifasının serbest bölgede gerçekleşmiş olma zorunluluğudur. 

Yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine 

yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir. 

7.11. Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve 

vasıflı personele ait çalışma izin başvurularının doğrudan Ticaret Bakanlığınca 

değerlendirilmesi bir taraftan bu izinler için gerekli süreyi kısaltmakta, diğer 

taraftan da prosedürü kolaylaştırmakta olup; yabancı firmaların serbest bölgeye 

çekilmesi açısından önem taşımaktadır.  

7.12. ESSEBin kullanıcılar açısından bir avantajı da Sektörün teknik, altyapı ve 

kendine özgü diğer ihtiyaçları dikkate alınarak dizayn edilmiş ve ortaklaşa 

yararlanılabilecek tesis ve donanımlar için ayrı ayrı yatırımların yapılması 

gerekmeyecek, sabit yatırım maliyetlerinin asgariye indirildiği planlı bir yatırım 

alanı olma niteliğidir.  

7.13. Serbest bölgenin kuruluş yeri seçimi büyük önem taşımaktadır. Serbest bölge 

kurulması için seçilen yerin hatalı olması, serbest bölgenin kuruluşu ile ilgili 

süreçte aksama ya da girişimin tamamen sonlanması sonucunu doğurabileceği 

gibi işletme dönemi içerisinde de yatırımcı açısından risk oluşturabilecek 

uygulamalara konu olabilecektir. Arazinin yapısının serbest bölge kurulumuna 

uygun olmaması ya da yüksek yatırım harcamaları gerektirmesi, tarım, orman ya 

da sit alanı gibi üzerinde serbest bölge faaliyetinin yürütülmesine imkân 

tanınmayan düzenlemelere tabi olması, kamulaştırma ya da mülkiyet konusunda 

hukuki ihtilafların bulunması gibi durumlar serbest bölgenin başarılı olmasını 

çok olumsuz yönde etkileyecektir.  

7.14. Serbest bölgelerin dış ticaret mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılması 

ve ülke genelinde uygulanan bir kısım mevzuatın buralarda uygulanmaması, bu 

alanlarda yapılacak işlemler için ilave prosedür ve kontrollere neden 

olabilmektedir. Bu durum özellikle serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri 

arasındaki ticari trafikte firmalar açısından güçlüklere yol açabilmektedir.  

7.15. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara sağlanan destek ve kolaylıkların, 

onları aynı sektörde serbest bölge dışında faaliyet gösteren firmalara karşı daha 

avantajlı konuma getirmesi özellikle serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan 

ithalatta haksız rekabet tartışmalarına yol açabilmektedir.  
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7.16. Bu nedenle ESSEBin ihracat odaklı olması ve burada iş yapan firmaların 

Türkiye’ye değil, yurt dışına satış yönlü pazarlama stratejilerine sahip olması ve 

yerel ekonomiye zarar vermemesini sağlayacak önlemlerin alınması önem taşır.  

7.17. ESSEBin kuruluş kararının Eskişehir ekonomisini oluşturan paydaşlar tarafından 

ortaklaşa alınmış bir karar olması gereklidir. Raporun hazırlığı esnasında böyle 

bir durumla karşılaşmamış olmamıza rağmen; yerel aktörler tarafından yeterince 

benimsenmeyen bir serbest bölgenin kendisinden beklenen faydayı sağlaması 

mümkün olmayacağı gibi, şehrin sosyo-ekonomik açıdan mevcudun da gerisine 

gitmesine neden olma ihtimali dikkatle değerlendirilmelidir. 

7.18. ESSEB ile dünyada yaklaşık 420 milyar Amerikan Doları hacme sahip animasyon, 

oyun, tasarım pazarında; Eskişehir’de yetişen, eğitim alan ve burada kalmaya 

istekli insan kaynağının, sınırlı sayıda işveren ya da proje ile kısıtlı kalmadan 

esnek bir şekilde hareket edebileceği bir ekosistemin oluşturulması 

hedeflenmelidir.  

Bunun için serbest bölgede kümelenmenin lokomotifi olabilecek, dünya 

pazarlarında pay sahibi en az birkaç firmanın kuruluş aşamasında bölgede var 

olmalarını sağlamak faydalı olacaktır.  

7.19. Bu çerçevede bölgenin kuruluş süreci ile birlikte çok etkili bir tanıtım faaliyetinin 

de başlatılması şarttır. Bu faaliyet firmaların ESSEB içerisinde yer almalarını 

sağlamanın yanı sıra ESSEBde üretilecek ürünlerin pazarlamasına da yönelik 

olmalıdır.  Bu alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve benzeri 

organizasyonlara iştirak etmek ve hatta bunları düzenlemek bu kapsamda 

düşünülebilir. 

7.20. Serbest bölgenin kapsadığı sektörler itibariyle üniversite camiası ve iş dünyasını 

bir araya getirecek özellikle eğitim ve staj temelli projeleri de içermesi; konu ile 

ilgili faaliyetleri olan üniversitelerimizi üçüncü nesil üniversite statüsüne 

sokacak çalışmalar üretmesi faydalı olacaktır.  

7.21. ESSEBin tercih eden oyun geliştiricileri için bir “Game Publisher” rolü oynaması, 

yeterince talep olması halinde Sektör konusunda “guru” düzeyindeki kişilerin 

himayesinde atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kendisine ait bir dijital 

kütüphaneye sahip olması gelişimi ve ekonomiye sağlayacağı katkılar açısından 

hayati önemi haiz özelliklerdendir. 

7.22. Yaratıcı endüstrilerde istihdam modelinin büyük ölçüde “freelance” olarak tabir 

edilen, işi üretenin herhangi bir işverene ve/veya işyerine bağlı olmaksızın, proje 

veya zaman bazlı çalışan bireylere dayanması, bu sektörlerde görünmeyen ve 

kayıt altına alınmayan faaliyetlerin yaygınlığı sonucunu doğurmaktadır.  

Bu durumun, ESSEBin kuruluş aşamasından itibaren göz önünde bulundurulması 

ve her bir işlemin kayıt altında tutulduğu ve anlık olarak izlendiği serbest bölge 

modeli ile çelişmesini önleyici nitelikteki düzenlemelerin yapılması gereklidir. 
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7.23. Türkiye’de yürürlükte bulunan serbest bölgeler mevzuatı, çıkış noktası itibariyle 

klasik anlamda mal ticaretini konu alır ve ülkemizde halen faaliyet göstermekte 

olan serbest bölgelerin tamamında, faaliyet alanı karma yapıdadır. Gerek bir 

ihtisas serbest bölgesi olması, gerekse fiziki üretimden ziyade maddi varlığı 

olmayan, soyut ürünlerin ağırlıklı olması, ESSEBe “ilk olma” niteliği 

kazandıracaktır.  

Böyle bir girişim, Ticaret Bakanlığımızın ihtisas serbest bölgelerinin kurulması 

konusunda geçmişte yürütülen ve hazırlık aşamasında bulunan bazı çalışmaları 

olduğu konusunda basına yansıyan birtakım açıklamaları da destekleyici 

mahiyette olacaktır. 

8. Serbest Bölgenin Vizyonu:  

8.1. Dünyada üretim teknolojilerinde ve buna bağlı olarak tüketim alışkanlıklarında 

hızlı değişimler yaşanmaktadır. Gelişen üretim teknolojileri sanayi sektörlerinde 

verimlilik ve kalite artışı, yeni ürünler, daha hızlı ve büyük ölçeklerde üretim gibi 

sonuçlarla karşımıza çıkarken, özellikle internet ve uzaktan iletişim araç ve 

ortamlarının takip edilmesi zor bir hızla gösterdiği gelişmeler, hizmet 

sektörlerinde ve Raporun da konusunu teşkil eden yaratıcı endüstri alanlarında 

yeni üretim yapılarının ve pazar imkanlarının doğmasına yol açmaktadır. Birçok 

ülke için üretim yapısını ithalata bağımlı kılan hammadde, enerji gibi kaynaklara 

ihtiyacının sınırlı olması, nakliye maliyetinin bulunmaması, büyük üretim 

tesislerine ihtiyaç göstermemesi yaratıcı endüstrileri ülkemiz için de önemli 

fırsatlar içeren bir konuma taşımaktadır. 

8.2. Ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir unsur haline gelmeye başlayan 

yaratıcı endüstriler içerisinde yer alan çizgi film, animasyon, dijital oyun, dijital 

tasarım konularında Eskişehir’de kurulacak bir serbest bölge, Türkiye’de 

kalkınma planları ve ulusal strateji belgeleri içerisinde henüz çok sınırlı düzeyde 

ele alınan yaratıcı endüstri sektörlerinin taşıdığı potansiyelin hayata 

geçirilmesine katkı sağlayacaktır.  

8.3. Uluslararası ticarete konu edilmesinin geleneksel sektörlere kıyasla oldukça yeni 

olduğu yaratıcı endüstrilerle ilgili olarak dünyada kümelenme olarak 

değerlendirilebilecek bazı örnekleri olmakla birlikte, bir serbest bölge örneği 

bulunmamaktadır. Bu yönüyle Eskişehir’de kurulacak ihtisas bölgesi 

niteliğindeki bu serbest bölge, sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir ilk 

olacaktır. 

8.4. Kurulacak serbest bölge, söz konusu alanlarla bağlantılı olarak gerekli altyapı, 

fiziki imkânlar, yaratıcı insan kaynağı, tanıtım ve organizasyonel kabiliyet 

unsurlarını bir araya getirmek suretiyle gerek Eskişehir’i gerekse Eskişehir 

vasıtasıyla Türkiye’yi yaratıcı endüstriler anlamında bir cazibe merkezi haline 

getirecektir.  
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9. Serbest Bölgenin Kavrayacağı Sektör: 

9.1. Bilindiği gibi, var olan değerlerden katma değer elde etmenin en etkili yolu olan 

yeni fikirler yaratma yeteneği, yaratıcılık olarak adlandırılmaktadır. Bunun 

yanında, benzer bir yaklaşımla, yaratıcılığın bir düşünce becerisi olduğu 

vurgulanmakta, mevcut fikirlerin bir araya getirilmesi, değiştirilmesi ve bunların 

sentezlenmesi sonucunda yeni fikirlerin ortaya çıkarılması, yaratıcılık olarak 

tanımlanmaktadır.  

9.2. Yaratıcı endüstri, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından; “korunan ürün 

ya da hizmetlerin yaratılması yanında bunların üretimini, yayınlanmasını, 

duyurulmasını, satışını ve dağıtımını yapan ya da sunan” faaliyetlerin birleşimi 

olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, yaratıcı endüstriyi diğer endüstrilerden 

ayıran en önemli farkın; fikri mülkiyet haklarına ve kişisel yaratıcılığa önem 

vermesi, nihai ürün olarak telif hakkı, patent, marka ve tasarımı kabul etmesi 

olduğu bilinmektedir. 

9.3. Yaklaşık yirmi yıl önce kullanılmaya başlayan yaratıcı endüstrilerin ağırlıklı 

olarak teknolojik gelişmeler sayesinde doğmuş olduğu kabul edilmektedir. Aslen 

“Kültürel Endüstriler” başlığı altında kullanılmakta olan; tiyatro, müzik, film ve 

görsel sanatlar gibi faaliyetler, teknolojinin gelişmesiyle beraber hızla çeşitlenmiş 

ve Yaratıcı Endüstriler tanımını ortaya çıkartmıştır. Artan ekonomik gücü ve 

sağladığı istihdam sayesinde yaratıcı endüstriler ülkelerin önemli gelir 

kaynakları haline geldiler. 

9.4. Genellikle hizmet sektörü içerisinde konumlanan yaratıcı endüstrilerin sektörel 

sınıflandırılması hususunda henüz uluslararası anlamda genel kabul gören ortak 

bir görüş ya da uygulama bulunmamaktadır. Yaratıcı endüstriler kapsamındaki 

sektörler ülkeler tarafından çok geniş bir yelpazede değerlendirilmekte ve 

ülkelere ve bölgelere göre değişen çok farklı boyutlar kazanabilmektedir.  

9.5. Bununla birlikte İngiltere Kültür Medya ve Spor Departmanı (DCMS)’nın ve 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nın bu yöndeki 

tasnifleri araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.  

UNCTAD’ın sınıflandırması, yaratıcı endüstrileri dört ana gruba ayırmaktadır: 

miras, sanat, medya ve fonksiyonel yaratıcılık. UNCTAD’ın “CREATIVE ECONOMY 

REPORT 2008” başlıklı raporunda yer aldığı şekliyle bu ana başlıklar ve alt 

gruplar itibariyle yapılan sınıflandırma aşağıdaki gibidir: 

9.5.1. Miras: Kültürel miras, tüm sanat biçimlerinin kaynağı ve kültürel ve yaratıcı 

endüstrilerin ruhu olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle tüm sınıflandırmanın 

başlangıç noktasıdır. Sanat ve zanaat yaratmanın yanı sıra folklor ve geleneksel 

kültürel şenliklerin içine yerleştirilmiş “geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler” 

kavramı mirasla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle bu grup iki alt gruba ayrılmıştır:  
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▪ Geleneksel kültürel ifadeler: sanat ve zanaat, festivaller ve kutlamalar; 

▪ Kültürel yerler: arkeolojik siteler, müzeler, kütüphaneler, sergiler, vb. 

9.5.2. Sanat: Bu grup, tamamen sanata ve kültüre dayanan yaratıcı endüstrileri içerir 

ve iki büyük alt gruba ayrılır:  

▪ Görsel sanatlar: resim, heykel, fotoğraf ve antikalar 

▪ Sahne sanatları: canlı müzik, tiyatro, dans, opera, sirk, kukla vb. 

9.5.3. Medya: Bu grup, geniş kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yaratıcı içerik üreten 

iki alt medya grubunu kapsar: 

▪ Medya yayınlama ve basma: kitaplar, basın ve diğer yayınlar 

▪ Görsel-işitsel araçlar: film, televizyon, radyo ve diğer yayınlar 

9.5.4. Fonksiyonel yaratıcılık: Bu grup, fonksiyonel amaçlarla ürün ve hizmet yaratan 

daha çok talep odaklı ve hizmet odaklı endüstrilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki alt 

gruplara ayrılmıştır:  

▪ Tasarım: iç, grafik, moda, mücevher, oyuncak;  

▪ Yeni medya: yazılım, video oyunları ve dijitalleştirilmiş yaratıcı içerik;  

▪ Yaratıcı hizmetler: mimari, reklam, kültürel ve eğlence, yaratıcı 

araştırma ve geliştirme (AR-GE), dijital ve diğer ilgili yaratıcı hizmetler.  

9.6. Bilim ve AR-GE'nin yaratıcı ekonominin bileşenleri olup olmadığı, bilimsel 

araştırmalardan kaynaklanan fikri mülkiyetlerden elde edilen ekonomik 

kazanımların bu sınıflandırmaya dahil edilip edilmeyeceği, sporun yaratıcı 

ekonominin bir parçası olup olmadığı gibi tartışmalı hususlar olsa da UNCTAD’ın 

sınıflandırması ülkeler tarafından bu konuda yapılan çalışmaları ve sektöre 

ilişkin global istatistikleri analiz etmek açısından kabul görmektedir.  

9.7. DCMS tarafından yaratıcı endüstrilerin 7 gruba ayrıldığı sınıflandırma ve bu 

gruplarda yer alan grupların NACE Rev.2 iktisadi faaliyet kodlaması karşılıkları 

Raporun 11.3.  maddesinde verilmiştir:21 

9.8. Animasyon ve dijital oyun geliştirme sektörleri başta olmak üzere: reklam, 

yazılım geliştirme, sinema TV, endüstri tasarım sektörlerini içeren ESSEBin 

Eskişehir’in sahip olduğu insan kaynağı, hazır altyapı ve yaratıcı endüstriler 

konseptine yatkınlığı dikkate alındığında gerek Eskişehir gerekse ülke 

ekonomisine katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle bu raporda yapılan 

değerlendirme ve tespitler, yukarıda belirtilen sektörler odak alınarak 

yapılmıştır.  

9.9. Öte yandan; ESSEBin sadece bu sektörlerle sınırlandırılması yerine zaman içinde 

burada gelişen ekosistemin varlığı nedeniyle bölgenin sınırları içerisinde veya 

çevresinde tamamlayıcı nitelikteki diğer sektörlerin de oluşmasına izin verecek 

bir zeminin kurulması doğru olacaktır. 

                                                           
21 Tablonun ikinci sütununda yer alan kodlamalarda bulunan “x” işareti tüm alt kodların da içerildiğini ifade etmektedir. 
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9.10. Serbest Bölge’nin Tanımı:  

9.10.1. Serbest bölgeler, ülkeler tarafından çok farklı şekillerde tanımlanmış ve farklı 

hedeflere yönelik mekanizmalar olarak kullanılmışlardır. Bunun yazı sıra serbest 

bölge tanımlaması, zaman içerisinde de değişim göstermiş ve ilk 

uygulamalarında daha çok serbest liman ya da antrepo formları öne çıkarken 

bugün artık özel ekonomi bölgeleri ya da serbest şehirler şeklinde tanımlamalar 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır.  

9.10.2. AB mevzuatında serbest bölgeler “Topluluk dışı malların, ithalat vergileri 

açısından Topluluk gümrük bölgesi dışında sayıldığı bir alan” olarak 

tanımlanmaktadır. Bunun anlamı, serbest bölgeye giren malların ithalatına ilişkin 

vergi ve diğer yükümlülükler yerine getirilmediği sürece serbest dolaşım dışında 

sayılmasıdır.  

9.10.3. ABD serbest bölgeleri, “ticaretinde sınırlama bulunmayan mallar için hükümet 

tarafından belirlenmiş gümrüksüz alanlar” olarak tanımlamıştır. Serbest bir 

ticaret bölgesinde, mallar bölge içinde depolanabilir, üretim ve benzeri 

faaliyetlerde kullanılabilir ve vergisiz olarak ihraç edilebilir. Serbest bir ticaret 

bölgesinde, tarifeler ve kotalar gibi normal ticaret engellerinden bazıları, yeni iş 

ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla elimine edilebilir.  

9.10.4. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de içinde bulunduğu bir kısım ülkeler için 

serbest bölgelerin ana niteliği, normalde ülke içerisinde faaliyet göstermesi yasal 

açıdan kabul edilmeyen ya da sınırlamaya tabi bulunan yabancı sermaye 

yatırımları için oluşturulan, özel düzenlemelere tabi alanlar olmalarıdır. Bu 

alanlarda gümrük işlemleri olmadan ve ithalat vergileri ödemeden depolama, 

işleme, üretim ve reeksport faaliyetleri yapılabilir.  

9.10.5. Ülkemizde serbest bölgeleri düzenleyen 3218 sayılı  Kanun’da ise serbest 

bölgeler, “Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve 

serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında 

kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile 

ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki 

eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına 

bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo 

mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.” şeklinde tanımlanmıştır. 

9.10.6. Yapılan tanımlar ve uygulamalar çerçevesinde, her biri için istisnalar söz konusu 

olmakla birlikte serbest bölgelerin ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 22 

                                                           
22 AKYÜREK L. ENGİN, Serbest Bölge Tanımı-Dünyada-Türkiye’de (İTO yayını)  
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▪ Serbest bölgeler genelde, ülkenin dış ticaretini geliştirmek, döviz 

gelirini arttırmak, ülkedeki sanayii canlandırmak, ithalat ve ihracatı 

kolaylaştırmak amacıyla kurulurlar.  

▪ Serbest bölge “sınırlandırılmış” bir yerdir. Sınırları kesin olarak 

belirlenmiştir. Bir şehrin bütünüyle serbest bölge olarak ilân edilmesi 

de mümkündür.  

▪ Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde olmalarına 

rağmen, gümrük sınırlarının dışında sayılırlar ve gümrük mevzuatından 

ve ülkenin dış ticaret rejiminden tamamen veya kısmen muaftırlar. 

▪ Serbest bölgelerde, bölgede ikameti işi gereği zorunlu olan kişilerle bazı 

hizmetlerin sağlanması için gerekli olan kişilerin dışında, genellikle 

yerleşim yasaktır.  

▪ Serbest bölgeleri genellikle hükümet, yerel idare, kanunla kurulmuş 

tüzel kişilikler, kurumlar veya özel şirketler yönetirler.  

▪ Serbest bölgelere malların giriş-çıkışları bakımından yabancı topraklar 

gibi muameleye tâbi tutulurlar. Dış ülkelerden serbest bölgeye giren 

mallar her tür ithalat vergisi ve formalitelerinden muaftır. Serbest 

bölgenin bulunduğu ülkeden serbest bölgeye gönderilen mallar ihraç 

edilmiş sayılır ve ihracat prosedürüne tâbi tutulurlar. Serbest bölgeden 

ülke içine alınan mallar ise o ülke açısından ithalat sayılır ve ithalat 

işlemlerine ve vergilere tabi tutulur. Serbest bölgeden diğer ülkelere 

gönderilen mallar ise, o ülkeye girerken gümrüğe tabidirler.  

▪ Serbest bölgeler bulundukları ülkenin gümrük sınırları dışında 

sayılmalarına rağmen, gümrük yetkililerinin direk veya dolaylı kontrolü 

altındadır ve kaçakçılığın önlenmesi için etrafı duvar veya parmaklıkla 

çevrilmiş ve polisiye tedbirler alınmıştır,  

▪ Serbest bölgeler genellikle geniş hinterlandı olan, uluslararası transit 

yollar üzerinde bulunan, gelişmiş kara, demir, hava ve deniz ulaşım 

olanaklarına sahip yerlerde kurulurlar. 

9.11. Serbest Bölge’nin Özellikleri:  

9.11.1. ESSEB, ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren serbest bölgelerden farklı olarak; 

başta animasyon, mobil oyun, sinema, endüstriyel tasarım olmak üzere yaratıcı 

endüstriler konusunda faaliyet gösteren, üretime ve ticarete konu ürünlerin 

çoğunlukla elle tutulur olmadığı, ihtisasa dayalı bir kümelenme alanı niteliğinde 

olacaktır.  

9.11.2. ESSEBin bir ekosisteme sahip olabilmesi ve ilişkili tüm unsurları kuruluş 

aşamasından itibaren bünyesine katması, sürdürülebilirliği açısından ne kadar 

kritik ise dünya pazarında pay sahibi şirketlerin de ESSEBde yer alabilmesi aynı 

öncelikte kritik önemi haiz diğer konudur.  
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9.11.3. Eskişehir’deki üç üniversitenin de bilgi, birikim ve fikirlerini bir araya getirerek 

sektöre katabileceği yeni bir ortam olarak görülen ESSEB, aynı zamanda söz 

konusu üniversitelere bir nebze dahi olsa üçüncü nesil üniversite işlevi de 

katacaktır. 

9.11.4. Başka bir deyişle; bir taraftan ESSEBin (üniversitelerde yürütülecek çalışmalar 

sayesinde) yeni bir uygulama alanı haline gelmesini sağlarken diğer taraftan da 

ESSEBde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen ürün ve tecrübenin 

akademik alana aktarılmasını ve sektörün ihtiyaç duyacağı nitelikteki işgücünün 

amaca uygun bir şekilde uzmanlaşmasını sağlayacak, böylelikle birbirini 

karşılıklı besleyen çift taraflı bir model olacaktır.    

9.11.5. ESSEBin, Eskişehir’deki kamu kuruluş temsilcileri, belediye, sivil toplum 

kuruluşları ve iş dünyası tarafından kabul görmesi ve sahiplenilmesi vazgeçilmez 

gerekliliktir. Bu nedenle ESSEBin gerek kuruluş gerekse işletme süreçlerinin tüm 

bu kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi ve mümkün olabildiğince bu 

kurumların ESSEB yönetim mekanizmaları içerisinde aktif olarak yer alması 

fayda sağlayacaktır. 

9.11.6. Serbest bölgelerle ilgili en büyük tartışma konularından biri, ülkenin genelinden 

farklı şekilde uygulanan destek ve muafiyetler yoluyla serbest bölge dışında aynı 

işi yapan firmalara rakip olması riskidir. Bu nedenle ESSEBde yer alacak firmalar 

tarafından gerçekleştirilecek ticaretin yurt dışına yönelik olması esastır. Bu 

açıdan bakıldığı zaman Sektör özelinde herhangi bir risk olmadığı 

düşünülmektedir. 

9.11.7. ESSEB, Sektöre mensup yatırımcıların tamamının veya bir kısmının ihtiyaç 

duyacağı donanım ve hizmetleri sağlamalıdır. Bu şekilde; firmaların ayrı ayrı 

yatırım yapmaları zorunluluğunu ortadan kaldırılarak maliyet avantajı 

sağlanırken, aynı sektörlerin alt gruplarını oluşturan unsurların aynı ekosistem 

içerisinde bir araya gelmeleri kolaylaşacaktır.  

9.12. Serbest Bölgenin Teknolojik İhtiyaçları:  

9.12.1. Raporun 9.21.10. maddesinde değinildiği gibi, İşleticinin Stüdyo Hizmetleri 

başta olmak üzere internet erişimi ve benzeri teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacağı 

varsayımıyla ESSEBin şu özelliklere sahip olması gerektiği düşünülmektedir: 

9.12.1.1. Sunucu Çiftliği: Literatürde genel olarak render-farm olarak geçen, üç boyutlu 

modellere veya bilgisayar tarafından yaratılmış görsellere (computer generated 

image:cgi) son halini vermek için, birden fazla bilgisayarın birbirlerine 

bağlanarak; tek bir bilgisayar sistemi gibi işlemesini sağlayan bilgisayar çiftliği 

olarak da anılabilecek bu teknoloji ortamı sayesinde Kullanıcılar, Raporun 

9.21.10. maddesinde açıklandığı gibi kendilerine tanınan ekonomik imkânlardan 

da faydalanarak hızlı ve güvenli bir şekilde işlerini tamamlayabileceklerdir. 
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9.12.1.2. Hareket Yakalama Stüdyosu: Üç boyutlu modellere hareket vermek için 

canlılardan faydalanılmasını sağlayan; bir başka ifadeyle insan hareketlerini, 

eşyalar, hayvanlar, gibi objelerde kullanmayı sağlayan teknolojilerden oluşmuş 

dijital ortam sayesinde Kullanıcılar, Raporun 9.21.10. maddesinde açıklandığı 

gibi kendilerine tanınan ekonomik imkânlardan da faydalanarak hızlı ve güvenli 

bir şekilde işlerini tamamlayabileceklerdir. 

9.12.1.3. Seslendirme Stüdyosu: Seslendirme ve/veya dublaj hizmetlerini sunabilecek 

teknolojik bileşenlere sahip ortam sayesinde Kullanıcılar, Raporun 9.21.10. 

maddesinde açıklandığı gibi kendilerine tanınan ekonomik imkânlardan da 

faydalanarak hızlı ve güvenli bir şekilde işlerini tamamlayabileceklerdir. 

9.12.1.4. Yeşil Ekran Ortamı: Çekim hilesi yapabilmek için kilit renk kullanımını (yeşil 

veya mavi) sağlayan, iki farklı görüntüyü bir birinin üzerine oturtmaya yarayan 

teknolojilere sahip bu dijital ortam sayesinde Kullanıcılar, Raporun 9.21.10. 

maddesinde açıklandığı gibi kendilerine tanınan ekonomik imkânlardan da 

faydalanarak hızlı ve güvenli bir şekilde işlerini tamamlayabileceklerdir. 

9.12.1.5. İnternet Erişimi: ESSEBin, kesintisiz, yüksek hızda ve güvenli bir internet 

altyapısına sahip olması şarttır. 

9.12.1.6. Stüdyo Ortamı Yönetim Sistemi: Raporun 9.21.10. maddesinde açıklandığı 

gibi Kullanıcılara tanınacak Stüdyo Ortamı hizmetlerinin adil ve hızlı 

yönetilebilmesi için özel amaçlı bir uygulama yazılımı gerekecektir. 

9.12.1.7. Giriş/Çıkış Kontrol Sistemi: İşletici ve/veya Kullanıcı personeli ve/veya 

müşteri, ziyaretçi konumunda olan, kısaca ESSEB bünyesindeki tüm bireylerin 

kapı geçiş sistemleri marifetiyle kontrol edilmesi için etkili bir giriş/çıkış kontrol 

sistemi kurulması gerekecektir. 

9.12.1.8. Yazılımlar: 

Bilindiği gibi animasyon ve oyun yapımı başta olmak üzere bilgisayar destekli 

görüntü üretmek veya yaratıcı endüstriler anlamında bilgisayar destekli ürünler 

tasarlamak maksadıyla çok sayıda ürün mevcuttur. Bu ürünlerden hangilerinin 

kullanılması gerektiği yönünde, ESSEBin kuruluş aşamasındaki teknolojik 

gelişmelere dikkate alınarak karar verilmesi, ekonomik açıdan yüksek fayda 

sağlayacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, aşağıda 

sıralanan yazılımların bir kısmının temin edilmesinin gerekeceği 

düşünülmektedir. 

▪ Z-Brush- 3D Modelleme 

▪ Autodesk Maya – 3D Modelleme, Animasyon, Render 

▪ Autodesk 3D Studio Max – 3d Modelleme, Animasyon, Render 

▪ Cinema 4D – 3D Modelleme, Animasyon, Render 

▪ Blender – 3D Modelleme, Animasyon, Render 

▪ Houdini - Animasyon, Render 

ATAP A.Ş.



Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

48 

 

▪ Modo – 3D Modelleme, Animasyon, Render 

▪ Substance Painter – 3D Boyama 

▪ Substance Designer – Materyal tasarlama 

▪ Marmoset Toolbag – Realtime renderer 

▪ Keyshot –Realtime renderer 

▪ Unity 3D – Oyun motoru 

▪ Unreal Engine – Oyun motoru 

▪ GameMaker Studio – Oyun motoru 

▪ Cry Engine – Oyun motoru 

▪ Frostbite – Oyun motoru 

▪ Adobe Master Collection 

▪ Adobe Photoshop 

▪ Adobe Illustrator 

▪ Adobe After Effects  

▪ Adobe Premier 

▪ Adobe Bridge 

▪ Corel Draw 

9.12.1.9. Çevre Birimleri 

Kullanıcıların ihtiyaç hissetmesi halinde, ortak kullanım maksadıyla aşağıda 

sıralanan teknoloji ürünlerinden makul miktarlarda temin edilmesi 

gerekebilecektir. 

▪ Sanatçılar için digital çizim yaparken kullanacakları Wacom Cintiq 

tabletler 

▪ VR sanal gerçeklik gözlükleri 

▪ Dijital fotoğraf kameraları 

9.12.1.10. İşleticinin Teknolojik İhtiyaçları 

9.12.1.10.1. Yukarıda sayılan, ESSEBin sahip olması gereken teknolojik gereksinimlere ek 

olarak, İşleticinin faaliyetlerini yürütmesi için gereken donanım, uygulama ve 

sistem yazılımları ile çevre birimleri gerekecektir. 

9.13. Serbest Bölge’nin İnsan Kaynakları İhtiyaçları:  

ESSEBin ihtiyaç hissedeceği insan kaynakları iki farklı ihtiyaç alanı olması 

nedeniyle iki ayrı başlık altında incelenmiştir. 

9.13.1. İşleticinin İnsan Kaynakları İhtiyacı: 

9.13.1.1. Organizasyon yapısı Raporun 11.4. maddesinde verilen İşleticinin insan 

kaynaklarına yönelik pozisyonları, Raporun 9.21.20. maddesinde verilmiştir. 

Söz konusu kısımda özellikle 9.21.20.5. maddesi altında verilen pozisyonlar için 

konusunda uzmanlaşmış kişilerin görevlendirilmesi veya bu hizmetlerin 

konusunda uzmanlaşmış şirketlere dış kaynak temini (out-sourcing) yöntemiyle 

verilmesi suretiyle elde edilmesi önem arz etmektedir. 
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9.13.2. Kullanıcının İnsan Kaynakları İhtiyacı: 

9.13.2.1. Sektörde faaliyet gösterilen alanların çok esnek ve adeta her ihtiyaca göre ayrı 

ayrı şekillenebilen bir yapıya sahip olması nedeniyle bu bölümde animasyon ve 

dijital oyun sektörü dikkate alınmıştır. 

9.13.2.2. ESSEBde faaliyet gösterecek animasyon stüdyolarının ve oyun geliştiricilerin 

▪ Yapımcı ve Yapımcı Yardımcıları (Producer 
and Production Assistants) 

▪ Işık (Lighters and Lighting Technical 
Directors) 

▪ Yönetmen (Director) ▪ Besteci (Compositors) 
▪ Animasyon Yönetmeni (Animation Director 

or Creative Director) 
▪ Ses Tasarımcıları (Sound Designers) 

▪ Sanat Yönetmeni ▪ Yazılım Mühendisleri  
▪ Oyun Tasarımcısı  ▪ Yazılımcılar  
▪ Senaryo Yazarı ▪ Oyun Motoru Geliştiricileri  
▪ Karakter Tasarımcı ▪ Geliştiriciler  
▪ Storyboard Sanatçısı ve Yardımcıları  ▪ Bölüm Tasarımcısı  
▪ Konsept Sanatçısı  ▪ Stüdyo Yöneticisi  
▪ 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı  ▪ Endüstriyel Tasarımcı  
▪ Armatör Teknisyeni  ▪ Grafik Tasarımcı  
▪ Animasyon Sanatçısı  ▪ Metin Yazarı  
▪ Görsel Efektler Uzmanı  ▪ CNC Operatörü 
▪ Bilgisayar Mühendisleri 
▪ Doku Sanatçısı ve Dijital Ressam  

▪ Test Elemanları 

rollerini gerçekleştirecek insan kaynaklarına ihtiyacı olması beklenmektedir.  

9.14. Serbest Bölge Hakkında Diğer Bilgiler: Rapora mesnet teşkil eden şartnamede 

verilen çıktı deseninde bulunmaması nedeniyle ESSEBin ihtiyaç hissedeceği bir 

diğer konu aşağıda değerlendirilmiştir. 

9.14.1. Yaratıcı Endüstrilere Yönelik Bir İhtisas Serbest Bölgesi Kurulması için 

Sağlanması Gerekli İlave Destekler: 

9.14.1.1. Serbest bölgede kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan sunucu Stüdyo 

Ortamı oldukça yüksek kurulum maliyetleri gerektirmektedir. ESSEBin 

Kullanıcılar açısından cazip hale getirilmesi ve kümelenmeye dönük bir 

oluşumun hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu tür hizmetlerin ücretsiz 

olarak sunulmasında yarar görülmektedir. Ancak yatırımın ilk yılları İşletici 

açısından bu maliyete katlanmaya zorlanacağı bir dönem olması nedeniyle, söz 

konusu donanımların tedariki konusunda hibe veya kredi desteği şeklinde olmak 

üzere devlet desteğinin sağlanmasında büyük yarar vardır. 

9.14.1.2. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan döviz kazandırıcı hizmet 

ticareti desteği kapsamına, ESSEBdeki söz konusu donanımlara ait kullanım 

ücretlerinin de dahil edilmesi kullanıcı firmaların bu kapsamdaki maliyetlerinin 

azaltılmasına ve ESSEBe yurt içi ve dışından kullanıcıların daha fazla ilgi 

göstermesine katkı sağlayacaktır. 
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9.15. Serbest Bölgenin Ülkemizdeki Benzerleri:  

9.15.1. Türkiye’de serbest bölgelerle ilgili yürürlükteki mevzuat, bölgelerin kuruluşu ya 

da bölge faaliyetlerinin desteklenmesi aşamalarında sektörler itibariyle ayırıcı 

hükümler içermemekte, bu kapsamda sağlanan destekler, faaliyetin üretim ya da 

üretim dışı olmasına göre şekillenmektedir. Bu nedenle ülkemizde halihazırda 

faaliyet göstermekte olan 18 serbest bölgenin hiçbirinin, ihtisas bölgesi olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir.  

9.15.2. Bununla birlikte, bulunduğu yörenin sahip olduğu bazı özellikler, coğrafi konum 

ya da aynı bölge içerisinde tesadüfen bir araya gelen birkaç firmanın yarattığı 

etkileşimler gibi çeşitli nedenlerle bazı bölgelerde sektörel gruplaşmalar 

oluşmuştur.  

Örneğin Antalya Serbest Bölgesi’nde yat, Kocaeli Serbest Bölgesi’nde gemi inşa, 

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde yazılım, TÜBİTAK-MAM 

Teknoloji Serbest Bölgesi’nde AR-GE ve bilişim, Bursa Serbest Bölgesi’nde 

otomotiv yan sanayi firmaları bu duruma örnek gruplaşmalar olarak 

gösterilebilir.  

9.15.3. Rapora konu sektörler itibariyle baktığımızda ise, İstanbul AHL, Ege, Antalya, 

Bursa ve TÜBİTAK-MAM Teknoloji serbest bölgelerimizde bilişim, yazılım ve 

endüstriyel tasarım konularında faaliyet gösteren sınırlı sayıda firma dışında 

serbest bölgelerde yaratıcı endüstriler alanında bir oluşumun varlığından söz 

etmek oldukça zordur.   

9.15.4. Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, 

çeşitli illerde yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik 

firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE 

merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya 

hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri 83 adet Teknopark 

kurulmuş olup; bu alanlarda da münhasıran yaratıcı endüstri yatırımlarına 

ayrılmış bir ihtisas bölgesinden bahsetmek mümkün değildir. 22 

9.15.5. Bununla birlikte, ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde Türkiye’de oyun sektörünü 

geliştirmek ve bu anlamda ekonomiye katma değer oluşturmak amacıyla 2008 

yılında kurulmuş bulunan, özellikleri Raporun 5.6.9. maddesinde açıklanan 

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) çatısı altında 

başarılı çalışmalar sürdürülmektedir. 

9.16. Serbest Bölgenin Dünyadaki Benzerleri:  

9.16.1. Bu bölümde, Sektör ile ilgili dünyadaki diğer örnekler incelenmeye çalışılmıştır. 

Konu sadece serbest bölgeler olarak ele alınmamış, yaptığımız görüşmeler 

çerçevesinde özel olarak ilgilenmemiz tavsiye edilen diğer oluşumlar da (şirket, 

sivil toplum kuruluşu, kâr amacı gütmeyen kuruluş ve sair) irdelenmeye 

çalışılmıştır. 
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9.16.2. Yaratıcı Endüstrilere Yönelik Dünyadaki Serbest Bölgeler 

9.16.2.1. Birleşik Arap Emirlikleri 

9.16.2.1.1. Dubai Media City (http://www.dmc.ae/): 2000 senesinde Dubai hükümeti 

tarafından kurulmuştur. Medya kuruluşlarının merkezi haline gelen bölgede 

haber ajansları, basılı ve online medya, reklam, prodüksiyon ve yayın kuruluşları 

yer almaktadır. Orta Doğudaki en büyük medya merkezi haline gelen Dubai Media 

City içerisinde 1,300 şirket bulunmaktadır. 

9.16.2.1.2. Dubai Studio City (http://www.dubaistudiocity.ae/): 2008 ‘de kurulan ve 

TECOM Gruba ait olan Dubai Studio City yine TECOM grubuna ait olan Dubai 

Medya City’nin izinden gitmektedir.  

Bu alanın içerisinden Hollywood benzeri film ve ses stüdyoları bulunmaktadır. 

Daha çok film sektörünü barındıran serbest bölgenin içerisinde stüdyoların yanı 

sıra workshoplar, serbest çalışanlar için iş merkezleri, post-prodüksiyon 

stüdyoları, eğlence alanları ve otel gibi yapılarda bulunmaktadır. 

9.16.2.1.3. Creative City (https://www.creativecity.ae/): Creative City Fujairah’ta (Birleşik 

Arap Emirlikleri) bulunan bir serbest bölgedir. Medyayı hedef alan serbest bölge 

200.000 m²’lik bir alana kurulmuştur. 

9.16.2.1.4. Dubai Production City (http://www.dpc.ae/): 4.000.000 m²’lik bir alana kurulan 

serbest bölge yeni nesil Medya City olma amacıyla kurulmuştur. 

9.16.2.2. Hindistan:  

9.16.2.2.1. Kinfra Film and Video Park (http://kinfra.org/departments/kinfra-film-video-

park-kazhakkuttom): Hindistan’ın ilk animasyon ve bilgisayar oyunu alanında 

kurulan serbest bölgesidir. Kerala şehrinde 2007’de kuruldu. Ülkenin en büyük 

motion capture stüdyosuna sahip olan alanda yurtdışına 2d ve 3d animasyonlar 

üretilmektedir. 

9.16.2.3. Cayman Adaları 

9.16.2.3.1. Cayman Enterprise City (https://www.caymanenterprisecity.com/): Devlet 

girişimiyle başlayan proje, üç farklı serbest bölgenin birleşiminden oluşmaktadır. 

İçerisinde 250 şirket barındıran serbest bölge hızla gelişmeye devam etmektedir. 

Cayman Enterprice City’nin Cayman Adaları Hükümeti, The National Workforce 

Development Agency ve University College of the Cayman Islands ile stratejik 

ortaklığı vardır. 

9.16.2.4. Çin 

9.16.2.4.1. Guangzhou Free Trade Zone (http://english.gz.gov.cn/): 18 hektarlık bir alanı 

kapsayan Yangcheng Yaratıcı Endüstri Bölgesi, Guangdong ve Çin'deki yaratıcı 

profesyoneller için kuluçka hizmetleri de dahil olmak üzere, doğa içinde 100.000 

m² alan üzerinde faaliyet göstermektedir. 
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9.17. Serbest Bölgenin Fiziksel Yeri:  

9.17.1. Detayları Raporun 9.17.8. bölümünde belirtildiği gibi 8 hektar civarında bir 

büyüklüğe ihtiyaç duyulduğundan hareketle bu büyüklükte bir arazinin, kentsel 

doku içinde çevresini etkileyen (domine eden) bir yapılanmayı teşvik edeceği 

düşünülmektedir.  

9.17.2. Parsel dışında yer alsa dahi, arazinin yakın çevresi “projenin doğal parçası” olarak 

algılanacak ve kullanılacaktır. Buradaki çalışmalar/gösteriler/gösterimler, kent 

halkı ile çok daha fazla bütünleşebilecektir. Bu bağlamda, arazinin kent içerisinde 

olması halinde kentli de “üretimin bir aktörü” olabilecek, stüdyolar “kentsel 

kültürel aktivitelerin sahnesi” olabilecektir. 

9.17.3. Arazinin kent dışında bulunması durumunda, çevresinde bu kadar belirleyici bir 

etkiye sahip olmayacağı, “Teknokent” karakterinde, daha büyük bir yerleşkenin 

parçası olmasının gündeme gelmesi beklenmektedir. Bu durumda, ulaşım, 

çevresindeki diğer yapılanmaların niteliği ve çevre yapılar ile oluşturulacak daha 

büyük ölçekli mekânsal kurgu “mega mekân” a sahip olma olanağı, açık alan 

kullanımı, uzaktan algılanma, vb. konular gündeme gelecektir.  

9.17.4. Dünyadaki Teknokentlerin bazılarının “yaratıcı endüstriler” konusunda 

uzmanlaşmış olduğu düşünüldüğünde söz konusu kompleksin aynı zamanda 

daha büyük bir oluşumun (Teknopark, özellikli endüstri yerleşkesi, üniversite 

kampüsü vb.) parçası olarak tasarlanması da başka bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmektedir. 

9.17.5. Yüksek teknolojik altyapısı ve özellikli stüdyoları ile bir “Yaratıcı Endüstriler 

Teknoloji Kompleksi” olarak yaşaması beklenen ESSEB, binaların yanısıra, teknik 

donanım açısından da önemli bir finansal yatırım gerektirecektir. Bu ölçekteki bir 

yatırımı uzun erimde “verimli” (“feasible”) kılmak için, burada oluşturulan 

altyapı ve mekanları (serbest bölgeler mevzuatına aykırı düşmemesi kaydıyla) 

“çalışma saatleri dışında” da çok çeşitli biçimlerde değerlendirmeyi dikkate 

almak gerekebileceği değerlendirilmektedir. Bu açıdan, yakın çevrenin niteliği 

(kullanım ve mekânsal), bu kurgunun oluşturulması bakımından önemlidir. 

9.17.6. Konu uzmanları, parametrelerin her birinin, ortaya çıkacak 

yapının/yapılanmanın “karakteri/kişiliği”, “diğer aktiviteler ile birlikte 

oluşturacağı sinerji”, kentin “sosyal/kültürel yaşantısına katkısı”, “landmark” 

özelliği olup olmayacağı, “daha büyük bir yapılanmanın-teknokent- parçası veya 

nüvesi olup olmayacağı”, gibi çok sayıda konularda belirleyici/yönlendirici 

olacağını düşünmektedir.  

9.17.7. Söz konusu parametrelerin proje ile bütünleştirilmesinin; yapının “maliyetini 

düşürecek” veya “maliyet/kalite", “maliyet/verim” oranını yükseltecek önemli 

bir unsur olacaktır. 
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9.17.8. Serbest Bölge, Sektör özellikleri nedeniyle; üretim, depolama, atık ve arıtma 

tesisi  gibi alanlardan ziyade, insanın yaratıcılığını artıracak, estetiğin ve 

konforun ön planda olduğu, bölgenin yatırımcılar açısından tercih edilir bir yer 

olmasını sağlayacak yeşil alanları, çok geniş olmasa da rahat bir çalışma ortamı 

sağlayacak üstyapıları, üretilen ürünlerin kalite kontrolünün ve denemelerinin 

yapılabileceği laboratuvar, test, izleme ve benzeri ortamlarını, bir arada 

çalışmaya müsait çalışma ve toplanma mekanlarını, çalışma dışında kalan 

zamanlarda çalışanların ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği 

rekreasyon alanlarını içeren en az 8 hektar mertebesinde yüz ölçümüne sahip bir 

fiziksel alana sahip olmalıdır. 

9.17.9. Yaratıcı endüstrilere dayalı üretim alanlarının büyük kısmının mekândan 

bağımsız ortamlardan (evden, kafeteryadan veya açık hava parkından) 

sağlanabileceği gerçeğine rağmen, serbest bölgeler mevzuatı nedeniyle üretimin, 

serbest bölgenin fiziksel alanı içerisinde gerçekleşmesi gerekecektir. Bu açıdan 

değerlendirildiği zaman Serbest Bölgenin şehre yakın ve/veya çok kolay ve ucuz 

ulaşım imkanlarına sahip olması, özellikle öğrenci konumunda olan çalışanları 

açısından büyük avantajlar sağlayacaktır. 

9.17.10. Raporun hazırlanması esnasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde  

▪ Muttalıp Bölgesi ▪ ESTÜ Kampüsü 

▪ Şeker Fabrikası Arazisi ▪ ATAP Arazisi 
▪ Anadolu Üniversitesi ▪ AÜ 2 Eylül Kampüsü Karşısındaki Alan 
▪ ESOGÜ ▪ TÜLOMSAŞ Fabrikası 
▪ Söğütönü Mevkii ve ▪ Seyitgazi Yolu Üzeri 

öne çıkmıştır.  

9.17.11. İlgili araziler, yüz yüze görüşmeler veya bilgi toplama şeklinde değerlendirilmiş 

olup; çöp alanı, mezarlık ve ceza evi gibi yerleşkelere sahip olması nedeniyle 

Seyitgazi yolu değerlendirme dışı bırakılmıştır.  

9.17.12. Raporun 9.17.8. ve 9.17.9. maddelerinde belirtilen gerekçeler nedeniyle 

öncelikli olarak üniversite kampüslerine yakın olan yerlerin değerlendirilmesi 

tercihinden hareketle Muttalıp Bölgesi, Şeker Fabrikası, TÜLOMSAŞ Fabrikası ve 

Söğüt Önü mevkii değerlendirmelerine öncelik verilmemiştir. 

9.17.13. ESTÜ Kampüsü, ATAP Arazisi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi nezdinde yapılan incelemeler ve görüşmeler 

neticesinde Raporun 11.2.1. maddesinde verilen arazi görüntüsünde 1, 2 ve 3 

numara ile işaretlenmiş, Raporun 11.2.2. maddesinde verilen arazi 

görüntüsünde 4 numara ile Raporun 11.2.3. maddesinde verilen arazi 

görüntüsünde 5 numara ile ve Raporun 11.2.4. maddesinde verilen arazi 

görüntüsünde 6 numara işaretlenmiş arazilerin en uygun araziler olduğu 

düşünülmektedir. 
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9.17.14. Raporu hazırlamakla görevli ekibi, 26/04/2019 tarihinde makamında kabul 

eden ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ESSEBin kendi kampüsleri 

içerisinde yer almasından memnuniyet duyacaklarını, bu nedenle gereken arazi 

ihtiyacını karşılamak konusunda iyi niyetli olduklarını dile getirmişlerdir.  

9.17.15. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi Şeker Fabrikası arazisi ile TÜLOMSAŞ 

Fabrika arazisi içindeki uygun büyüklükteki yerlerin de değerlendirilmesinde 

yarar vardır. 

9.18. Serbest Bölge Yönetim Modeli:  

9.18.1. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. maddesi gereğince, Türkiye'de 

serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya 

tüzel kişilerce kurulmasına, işletilmesine Cumhurbaşkanınca izin verilir. 

9.18.2. Serbest Bölgelerin yönetim modeline ait tablo, Raporun 11.11. maddesinde 

verilmiştir. 

9.18.3. Serbest bölgelerin yönetimine ilişkin esaslar, 3218 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu ve bu kanuna istinaden 10.03.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Söz konusu 

mevzuat hükümleri ile çerçevesinde serbest bölge yönetiminde rol alan birimler 

ve yetki paylaşımları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

9.18.3.1. Ticaret Bakanlığı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü) 

9.18.3.1.1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Başlığı ile 

Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/78 Md.), 1 sayılı 

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve 

politikaların tespitine yönelik çalışmaların yapılması, serbest bölgelerde 

yapılabilecek faaliyet konularının belirlenmesi, serbest bölgelerde faaliyet 

gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatlarının verilmesi konusunda 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

yetkilendirilmiştir.  

9.18.3.1.2. Genel Müdürlük ayrıca, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler 

Uygulama Yönetmeliği ile yapılan yetkilendirme çerçevesinde tebliğ ve 

genelgeler çıkarmaya, gerekli izin ve talimatları vermeye, özel ve zorunlu 

durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülecek önlemleri almaya ve 

bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde 

ortaya çıkabilecek teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada 

yaşanabilecek sorunları gidermeye yetkilidir. 
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9.18.3.1.3. Kamuya ait liman, havaalanı ve sair tesisler dahilinde serbest bölge kurulması 

halinde altyapı için gerekli iş ve işlemler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kurum 

ve kuruluşlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak ve uygun görüşleri alınarak, 

ihtiyaç duyulan yapı ve tesisler hizmete hazır hale getirilir. 

9.18.3.2. Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

9.18.3.2.1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Başlığı ile 

Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/78 Md.), 1 sayılı 

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerinin yürütülmesinden Gümrükler Genel 

Müdürlüğü sorumludur.  

9.18.3.3. Serbest Bölge Müdürlüğü 

9.18.3.3.1. Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, 

kurulması ve kullanılmasıyla ilgili izin ve ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi  

9.18.3.3.2. Serbest Bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasının temini,  

9.18.3.3.3. Bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve sağlık 

hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için 

koordinasyonun temini, 

9.18.3.3.4. İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ile akdedilen işletme veya kuruluş ve işletme 

sözleşmesi ile İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ve kullanıcılar, kamu ve özel 

kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca yürütülen işlerin 

gözetimi ve denetlenmesi, 

9.18.3.3.5. İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi tarafından hazırlanan hizmet, kira ve/veya 

satış tarifelerinin düzenlenmesinin temini, 

9.18.3.3.6. Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerinin verilmesi, 

9.18.3.3.7. Faaliyet ruhsatı müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görülen kişilerin yapmış 

olduğu kira ve satış sözleşmelerinin onaylanması, 

9.18.3.3.8. Bölge faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarının 

Genel Müdürlüğe raporlanması 

görevlerini yerine getirir. 

9.18.3.4. Serbest Bölge Kurucu-İşleticisi: 

9.18.3.4.1. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 24. Maddesi gereğince serbest bölge, 

Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirket tarafından "İşletme 

Sözleşmesi" çerçevesinde işletilebilir ya da Bakanlar Kurulu Kararına 

dayanılarak kurulan bir şirketle "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi" imzalanarak 

kurulabilir ve işletilebilir.  
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9.18.3.4.2. İlk durumda yapılan sözleşmeye "İşletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete "Bölge 

İşleticisi"; ikinci durumda yapılan sözleşmeye "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi", 

yetki alan şirkete ise "Bölge Kurucu ve İşleticisi" (B.K.İ) denilir.   

9.18.3.4.3. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 26. maddesi, Bölge Kurucu İşleticisi 

ve B.K.İ.’lerin görev ve yükümlülüklerini şöyle sıralamaktadır:   

“Madde 26- İşletici ve B.K.İ.'nin yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İşletici veya B.K.İ. olarak Bakanlık ile akdettiği "İşletme" veya 
"Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda Bölgeyi işletmek. 
Altyapının kamu tarafından yapılmayacağının sözleşmede belirtilmesi halinde, 
Bölgenin altyapı tesislerini inşa etmek ve parselasyon planına göre inşaat 
alanlarını yeterli sayıda Kullanıcıya kiralamak ve/veya satmak,   

b) İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde yeralan esaslar 
çerçevesinde, Kullanıcıların faaliyetleriyle ilgili müracaatlarını kabul etmek ve 
Kullanıcılarla, iskele, arazi, depo, ambar, hangar ve antrepoların işletilmesine 
yönelik "Kira Sözleşmeleri" ve Kullanıcıların Bölge içinde talep edecekleri gemi, 
liman ve diğer hizmetlerin yapılması veya kendi sorumluluğunda yaptırılmasını 
temin edecek "Hizmet Sözleşmelerini" düzenlemek ve birer örneklerinin 
gönderildiği Bölge Müdürlüğünce üç işgünü içinde reddedilmeyen kira 
sözleşmelerini akdetmek, reddedilenleri müracaatçılara bildirmek ve akdedilen 
sözleşmelere istinaden de ücret ve kiralar ile depozitoları peşin olarak tahsil 
etmek,   

c) Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerde; kiralanan parsellerde ve diğer 
yerlerde emniyet ve sağlık önlemlerinin alınmasına imkân veren, izin 
alınmaksızın herhangi bir değişiklik yapılmasını engelleyen, depo, ambar, hangar 
ve antrepolarda ve diğer yerlerde Bölge ile ilgili mevzuatta belirtilen veya tebliğ 
ya da genelgelerle duyurulan çalışma şekil ve hususlarının dışına çıkılmasını 
önleyen ve dolayısıyla Bölge düzeninin titizlikle korunmasını sağlayan 
hükümlere yer vermek,  

d) (Değişik:RG-22/4/2010-27560) Bölge Müdürlüğü, liman, hava 
meydanı, gümrük, güvenlik teşkilatları ve diğer kamu birimlerine Kullanıcılar 
tarafından verilmesi gereken bilgi ve belgelerin zamanında temin edilememesi 
durumunda, ilgili birimlerin taleplerine istinaden gerekli koordinasyonu 
sağlayarak söz konusu bilgi ve belgelerin teminine yardımcı olmak,   

e) Elektrik, su, gaz ve akaryakıt teminine ve haberleşme hizmetlerini 
kesintisiz sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve ilgili kamu ve özel kuruluşlarla 
bu konuda koordinasyonu sağlayarak ücretlerin tahsili ve ilgili birimlere 
tediyesini sağlayıcı düzenlemeler yapmak,  

f) Bölgede yangın tehlikelerine karşı, Kullanıcıların kiraladığı tüm tesis 
ve binaların sigortasını yaptırtmak, yangın önleme ve su boşaltma ekipmanları 
ile yeterli ölçüde itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması, genel güvenlik 
önlemlerinin aldırılması, iş ve diğer kazalarda yaralanma veya ani hastalanma 
hallerinde gerekecek ilk müdahale, yardım ve cankurtaran teşkilatının kurulması 
hususlarında yerel kamu kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,   

g) Bölgenin alt ve üstyapılarına zarar verenleri tespit etmek ve bu 
zararları tazmin ettirmek,   

h) Bölge içinde ihtiyaç duyulan ulaşım ve taşıma taleplerini karşılamak, 
planlanan park ve yeşil alanları oluşturmak, bakım ve korunmalarını sağlamak, 
umumun ihtiyaçlarına cevap verecek lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yerleri 
organize etmek, işletmek veya işlettirmek ve sahanın tüm temizlik ve genel sağlık 
konularını çözümlemek.”  
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9.18.3.5. Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

9.18.3.5.1. Serbest bölgede gümrük işlemleri Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

9.18.3.5.2. Bölgede faaliyetlerin başlaması için Bölge sınırlarında mevzuata aykırı eşya 

hareketini önleyecek şekilde, İşletici veya B.K.İ. tarafından, gerekli tedbirlerin 

alındığının Gümrük Müdürlüğünce tespit edilmesi gerekir.  

9.18.3.5.3. Bölge kapılarından giren kimselerden, gümrük veya resmi güvenlik 

görevlilerince duruma göre “Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı”, “Araç Giriş Kartı” 

veya “Özel İzin Belgesi” ile “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” gösterilmesi talep 

edildiğinde, anılan belgelerden ilgisine göre birini ibraz edemeyenler Bölgeye 

alınmaz.   

9.18.3.5.4. Gümrük muamelelerine tabi olmaksızın Bölgeye mal giriş ve çıkışlarını önlemek 

ve diğer taraftan Bölge güvenliğinin temini bakımından, Bölge giriş ve çıkış 

kapılarında araç ve kişiler, gümrük veya resmi güvenlik görevlilerince 

gerektiğinde aranabilir. Bölge Müdürlüğünün talebiyle Kullanıcıların işyeri, depo 

ve araçlarında da arama yapılabilir. Bölge Gümrük Müdürlüğünün gerekli 

görmesi halinde Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon marifetiyle 

Kullanıcıların işyerleri ve depolarında her zaman arama yapılabilir.   

9.18.3.6. Polis:  

9.18.3.6.1. Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir.  

9.18.3.7. Serbest Bölge Kuruluş Prosedürü 

Başvuru aşamasından itibaren bir serbest bölgenin kurulabilmesi için aşağıda 

belirtilen aşamaların tamamlanması gerekmektedir: 

9.18.3.7.1. Başvuru, kurulacak serbest bölgeye ilişkin olarak; yatırım ve yatırımcı firma 

hakkında bilgiler, Bölge’de faaliyet göstermesi planlanan sektörler, yatırım 

yerinin lojistik bağlantıları, araziye ilişkin bilgiler, sabit yatırım tutarı ve giderleri, 

işletme ve sigorta giderleri, yıllara göre yatırım harcamaları ve finansman 

yöntemi, yatırım ve işletme dönemleri için gelir-gider tahminlerini içeren 

ayrıntılı bir fizibilite raporu ile birlikte Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Kuruluş başvurusu 

kamu ya da özel teşebbüs tarafından yapılabilir. 

9.18.3.7.2. Başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından teknik ve ekonomik kriterler itibariyle 

değerlendirmeye tabi tutulur. 

9.18.3.7.3. Arazi ve fizibilite raporunda yer alan diğer unsurlar açısından yerinde inceleme 

yapılır ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde yerel aktörlerle görüşmeler 

yapılır. 
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9.18.3.7.4. Bakanlık değerlendirmesinin olumlu olması halinde, serbest bölgenin kuruluşu 

ve işletilmesi için girişimci ile akdedilecek Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi’nin 

çerçevesini belirleyen bir Protokol imzalanır. 

9.18.3.7.5. Serbest bölgenin yer ve sınırlarını belirleyen ve başvuru sahibi girişimciye 

bölgeyi kurup işletme imtiyazı veren Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılır.  

9.18.3.7.6. Bölge Kurucu ve İşleticisi (BKİ) Şirket ile Bölge’nin kurulup işletilmesinde 

uyulacak esasları belirlemek amacıyla Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi imzalanır. 

Bu sözleşmede genel olarak Bölgenin kurulup işletilmesi izninin verilmesi, 

altyapı ve üstyapı yükümlülükleri, Bölgenin işletilmesi ve BKİ’nin mali 

yükümlülükleri, kullanıcılara yapılacak kiralama ve satış şartları, tanıtım ve 

araştırma yükümlülüğü, Bölge’de ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesi, 

güvenlik ve disiplinin sağlanmasına dair hususlar düzenlenir.  

9.18.3.7.7. BKİ tarafından gerekli altyapı yatırımları tamamlanır. 

9.18.3.7.8. Firmaların serbest bölgeye yatırım yapmalarını teminen gerekli duyurular ve 

tanıtımlar yapılır.  

9.18.3.7.9. Bölge alanı çitle çevrilir ve çitin dışındaki bir bölümde işletici ve resmî kurumlara 

ilişkin idari binalar inşa edilir. 

9.18.3.7.10. Resmî kurumların yerleşmelerini müteakip serbest bölgenin fiili açılışı yapılır. 

9.19. Serbest Bölgenin Altyapı Özellikleri:  

9.19.1. ESSEB; mal üretimi ve ticareti gibi somut unsurları içermeyen; ancak, animasyon, 

film, sinema, yazılım gibi elle tutulur olmayan, ama uzmanlık gerektiren hizmet 

ağırlıklı konulara yönelik bir faaliyet alanı olacağı için diğer serbest bölgelerden 

farklı bir yapılanması olmalıdır. Burada ticari ve sair amaçlarla mal üretimi söz 

konusu olmayacağından doğal olarak depolama ve buna benzer tesislerin yer 

almasına da ihtiyaç olmayacaktır. 

9.19.2. ESSEBin yeri tespit edilirken öncelikle dikkate alınması gereken husus, bölgenin 

kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Yararlanacak olanların şehrin her yerinden bölgeye 

kolayca ve sık aralıklarla ulaşımlarını sağlamak için özellikle toplu taşıma 

araçlarının güzergahlarına yakın konumlarda yerleşim imkanları araştırılmalıdır. 

9.19.3. Proje alanının ana dolaşım akslarına göre konumu, yapının gerek ulaşım gerek 

algılanma gerek çevredeki açık/yeşil alanlar ile bütünleşmesi açısından 

önemlidir.  

9.19.4. Öte yandan, 2000’e yakın çalışanı olacak bir kompleksin; çalışanlar, müşteriler, 

öğrenciler, ziyaretçiler, hizmet/servis araçları gibi unsurlar nedeniyle oldukça 

yoğun bir trafik üreteceği düşünülmektedir. 
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9.19.5. Konumu belirlendikten sonra, Serbest Bölgenin bünyesinde yer alacak olan 

kamu, özel sektör ve sair kuruluşların gerek kurulum gerekse işletme 

aşamalarında birlikte hareket edecekleri ve bu nedenle kurulacak yönetim 

organizasyonu içinde de birlikte yer alacakları değerlendirilmeli ve mekânsal 

ihtiyaçlar buna göre belirlenmelidir. ESSEBe tahsis edilecek alanın, binaların 

belirli bir düzen ve konfor içinde yerleştirilebilmesine imkân tanıyacak 

boyutlarda olması önemlidir. 

9.19.6. Serbest bölgede hizmet verecek çalışanların kullanacağı yapılar, teknik 

gereksinimlerin, güvenli ve belli bir konfor ile sağlanmasını temin edecek şekilde 

planlanmalıdır. Özellikle teknik donanımların ihtiyaçlara cevap verebilmesi, 

rahat ve güvenli bir teknik desteğin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu 

kapsamda iç ve dış aydınlatma ile enerji ihtiyaçlarını karşılayacak  kuvvetli akım 

sistemleri ve bunları gerektiğinde makul bir süre için yedekleyebilecek jeneratör 

grubu ile; üretilecek hizmetleri destekleyen ve zayıf akımla beslenen data ve 

telefon sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemi, internet erişimi,  TV  ve CCTV 

sistemleri vb. ve bunları destekleyen UPS sistemleri, ihtiyaçları rahatça 

karşılayacak kapasitede tasarlanmalı, tüm devrelerde oluşabilecek herhangi bir 

aksaklığı anında tespit ederek yetkilileri alarma geçirecek olan SCADA sisteminin 

teminine de öncelik verilmelidir.  

9.19.7. Sözü edilen ihtiyaçlar için gerekli enerjinin teminine yönelik tedbirler 

alınmalıdır. 

9.19.8. Binalarda oluşabilecek bir yangın riskinin algılanması için kurulacak algılama 

sistemi yanında, yangının fiilen başlaması durumunda hızlıca müdahale etmek 

üzere gazlı yangın söndürme sistemlerinin de temin edilmesi gereklidir. 

9.19.9. ESSEBde yer alacak tüm binaların, gereksinimlerini karşılamak üzere yerleşim 

alanındaki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemleri ile 

irtibatlandırılması, ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde 

gerekli çevresel düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.  

9.20. Serbest Bölgenin Teknolojik Özellikleri:  

9.20.1. ESSEB, teknoloji temelli Kullanıcı profiline sahip olacağı için, alışılagelmiş 

teknoloji özelliklerinden daha öte özelliklere sahip olmalıdır. Akıllı bina 

kavramına dayalı bir inşaat teknolojisi kullanılmalı, enerji, çevre ve güvenlik 

ihtiyaçları mümkün olduğunca (uygulanabilir nitelikte ve kolay kullanıma sahip) 

üst düzeyde teknolojiler kullanan ürünler seçilerek karşılanmalıdır. 

9.21. Serbest Bölge İşleticisi Özellikleri:  

9.21.1. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerin kurulup 

işletilmesi işletici şirketler eliyle yapılabilmektedir. Şirketlerin kurucu işletici 

olması yönünde yapılan sözleşmelerin, yasal dayanağı 3218 Sayılı Serbest 

Bölgeler Kanununun 2'nci maddesidir.  

ATAP A.Ş.



Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

60 

 

Anılan hükme göre, serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya 

yabancı gerçek veya tüzel kişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar 

Kurulunca izin verilir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine bir 

bölgeyi kurup işletme izni verilen şirketler, Ticaret Bakanlığı ile bir imtiyaz 

sözleşmesi imzalamaktadır.  

9.21.2. Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işletici şirketlerin teşekkül tarzı 3218 

sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi hükmüne istinaden Serbest Bölgeler Uygulama 

Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:  

Bölge, Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirket 
tarafından ‘İşletme Sözleşmesi’ çerçevesinde işletilebilir ya da Bakanlar Kurulu 
Kararına dayanılarak kurulan bir şirketle ‘Kuruluş ve işletme Sözleşmesi’ 
imzalanarak kurulabilir ve işletilebilir.   

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerden; birinci durumda yapılan 
sözleşmeye "İşletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete "Bölge işleticisi"; ikinci 
durumda yapılan sözleşmeye "Kuruluş ve işletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete 
ise "Bölge Kurucu ve İşleticisi" -B.K.İ. denilir.  

İşletici veya B.K.İ.'nin çalışma esaslarını düzenleyen sözleşmelerde; bu 
şirketlerin Yönetmelikte belirtilen mali ve idari yükümlülükleriyle birlikte, 
yönetim ve denetimlerine ilişkin esaslar da yer alır."  

9.21.3. Serbest bölgelerle ilgili mevzuat, Bölge İşleticisi/Bölge Kurucu ve İşleticisi şirkete 

gerek kuruluş gerekse işletme aşamasında çoğunluğu kamu hizmeti niteliğinde 

önemli sorumluluklar yüklemektedir.  

Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için her şeyden önce işleticinin güçlü 

bir mali yapıya sahip olması son derece önemlidir. Özellikle kuruluş aşamasında 

serbest bölgeye yapılması gereken yatırım tutarı yüksek olacak ve serbest 

bölgenin gelir sağlayan bir yapıya dönüşmesi zaman alacaktır. İşleticinin, bu süre 

içerisinde serbest bölge yatırımlarının gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmesini sağlayacak finansal yeterliğe sahip olması gereklidir.  

9.21.4. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi şirket, yatırım ve işletme süreçlerinde bütçesel 

ve idari açıdan, serbest bölge ile ilgili ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir şekilde cevap 

verebilecek esnek ve bağımsız şekilde karar alabilme kabiliyetini haiz olmalıdır. 

9.21.5. Şirket aynı zamanda hem Sektör hem de serbest bölge ile ilgili mevzuat ve 

işleyişe hâkim, teknik ve idari açıdan yeterli, sorunlara çözüm getirme kabiliyeti 

yüksek, serbest bölgeyi yurtiçinde ve dışında tanıtabilecek bir yönetim ve 

personel yapısına sahip olmalıdır.  

9.21.6. Sektörün en temel ihtiyacı finansal olarak istikrarlı bir iş ortamına sahip 

olmaktır. Bir taraftan ekonomik dar boğazların Sektöre yansıması neticesinde 

özellikle müşteri kesimindeki belirsizliklerden kaynaklanan olumsuzluklar, diğer 

taraftan Eskişehir’deki istihdam imkanlarının kaliteli insan gücünü Eskişehir 

ekonomisine katacak düzeyde cazip olmaması Sektörün istikrarsızlaşmasının 

önündeki en temel sorunlar olarak düşünülmektedir. 
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9.21.7. Bu nedenle, İşleticinin Sektöre özel bazı imkânlar sağlamasının, özellikle orta ve 

uzun vadede çok faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

9.21.8. Sektör şirketlerinin en temel girdileri; üretim maliyeti olarak kabul edilebilecek 

Sunucu Çiftliği, Hareket Yakalama Stüdyosu, Seslendirme Stüdyosu ve Yeşil 

Ekran Ortamı gibi kısaca Stüdyo Ortamı olarak adlandırdığımız teknolojik 

ortamlara ait maliyetler ile insan kaynakları için gereken maliyetlerdir. 

9.21.9. Belli bir büyüklüğe gelmeyen ticari işletmeler, maliyetlerinin yüksekliği 

nedeniyle kendilerine ait Stüdyo Ortamı imkânlarına sahip olmayı tercih 

etmemektedirler. 

9.21.10. İşleticinin Stüdyo Ortamına sahip olması ve Kullanıcının bu ortamı ekonomik 

şartlarda kullanması, ESSEBin bir cazibe merkezi haline gelmesi için hayati 

önemi haiz bir konudur. 

9.21.11. Ekonomik kullanım şekline bir örnek olarak, Kullanıcı, Kullanıcı sıfatını haiz 

olduğu tarihi takip eden 60. günden itibaren on iki ay boyunca Stüdyo Ortamını 

ücretsiz kullanım hakkını elde edebilir. Her yıl, kullanıcının ülkemize 

kazandırdığı döviz tutarına göre, ücretsiz süreler verilebilir (örneğin her 10.000 

USD için bir saat gibi). 

9.21.12. Bu imkân, Kullanıcının üretim maliyetlerinin düşmesinde büyük oranda hizmet 

görecektir. Bu imkâna ek olarak, serbest bölge mevzuatının tanıdığı vergi ve sair 

avantajlar da dikkate alındığı zaman Kullanıcının maliyetlerini çok önemli 

ölçüde kontrol altında tutabileceği düşünülmektedir. 

9.21.13. Öte yandan, Kullanıcı sıfatını haiz olması muhtemel çeşitli girişimler ile yapılan 

görüşmeler neticesinde; söz konusu şirketlerin veya gerçek kişilerin, pazarlama 

ve tanıtım konusunda bilgi ve becerilerinin olmadığı veya kısıtlı olduğu, adeta 

“menajerlik” türünde bir pazarlama veya tanıtım hizmetine ihtiyaçları olduğu 

tespit edilmiştir. 

9.21.14. İşleticinin, arzu eden Kullanıcı için, söz konusu Kullanıcıya münhasır içerikle 

yapacağı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

9.21.15. İşletici, arzu eden Kullanıcıların faydalanabileceği söz konusu hizmetler için 

aylık sabit bir ücret (örneğin Kullanıcının ödediği kiranın yüzde 25’i nispetinde) 

karşılığında bu hizmetleri sağlıyor, bu hizmetler karşılığında herhangi bir satış 

veya gelir getirici başkaca bir faaliyet sözleşmesi imzalanması halinde “başarı 

primi” adı altında (örneğin yüzde 4) ücret tahsil ediyor olabilir. 

9.21.16. İşleticinin, Kullanıcılara, (örneğin ayda 6 saat gibi bir süre için) ücretsiz hukuk 

danışmanlığı hizmeti vermesinde de yarar vardır.  

9.21.17. İşleticinin, Kullanıcılara çok ucuz (hatta mümkün olması halinde ücretsiz) ve 

fakat yüksek bant genişliğinde ve yüksek güvenlikli internet hizmeti vermesi 

gerekmektedir. 
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9.21.18. İşletici eliyle yürütülecek faaliyetler marifetiyle hizmet verecek, ESSEB 

içerisinde konumlandırılacak bir (yerinde veya uzaktan veya karma modele 

dayalı) eğitim servisi sayesinde Sektör ile ilgili olarak ileri düzey eğitimlerin 

sağlanmasında, konusunda lider olmuş marka veya şirketlerin veya kişilerin 

bölgede eğitim, seminer veya webinar yapmalarının sağlanmasında büyük yarar 

görülmektedir. 

9.21.19. Bunun için İşleticinin Kullanıcılarına, her yıl yapacağı eğitim planlamaları 

sayesinde konu hakkında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilecek uygulamalı 

eğitimler ve/veya atölye çalışmaları sunması daha verimli sonuçlar yaratacaktır. 

Bu sayede Kullanıcılar, yeni gelişmeleri, konu uzmanları tarafından verilen 

eğitim, seminer veya webinar sayesinde öğrenecek, bilgi ve görgü düzeyini 

artırabilecektir. Bu eğitimlerin büyük bir kısmı ücretli olacağı gibi bir kısmı da 

ücretsiz verilebilmelidir.  

9.21.20. Tüm bu tespitlerin ışığında, ESSEB için önerilen organizasyon yapısı Raporun 

11.4. maddesinde, söz konusu organizasyon içindeki görev unvanlarının 

açıklamaları ve kısa tarifleri aşağıda verilmiştir. 

9.21.20.1. Yönetim Kurulu: İşleticinin Yönetim Kurulu, muhakkak kent dinamiklerinin 

temsil edildiği bir kurul olmalıdır. Bu anlamda ATAPın Yönetim Kurulu kurgusu 

çok uygun bir kurgudur. 

9.21.20.2. Genel Müdür: İşleticinin genel müdürü olup, tüm operasyonu, Yönetim 

Kurulu’na karşı sorumlu bir şekilde yöneten kişidir. 

9.21.20.3. Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ve İnsan Kaynakları): İşleticinin finans, 

muhasebe ve insan kaynakları birimlerinin faaliyetlerini Genel Müdür’e karşı 

sorumlu bir şekilde yöneten kişidir. 

9.21.20.4. Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Tanıtım): İşleticinin tanıtım, iş 

geliştirme ve pazarlama birimlerinin faaliyetlerini Genel Müdür’e karşı sorumlu 

bir şekilde yöneten kişidir. Burada Pazarlama ile İş Geliştirme faaliyetlerini 

açıklamakta yarar vardır. 

9.21.20.4.1. Pazarlama Faaliyetleri: Münhasıran ESSEBin pazarlanması, ESSEB için yerli ve 

yabancı yeni Kullanıcı temin edilmesi için faaliyet gösterir. 

9.21.20.4.2. İş Geliştirme Faaliyetleri: Kullanıcının ihtiyaç hissettiği, Raporun 9.21.13., 

9.21.14. ve 9.21.15. maddelerinde açıklanan nitelikteki faaliyetleri yürütür. 

9.21.20.5. Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji): İşleticinin tüm teknolojik faaliyetlerini, 

aşağıda açıklandığı şekliyle, Genel Müdür’e karşı sorumlu bir şekilde yöneten 

kişidir.  
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9.21.20.5.1. Stüdyo Hizmetleri: Kullanıcının Stüdyo Ortamının kullanımına yönelik 

ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm iş ve işlemleri gerçekleştirir.  

9.21.20.5.2. İnternet ve Ağ Hizmetleri: Kullanıcının internet erişiminin kesintisiz, hızlı ve 

güvenli kalmasını sağlar. 

9.21.20.5.3. Bilgi İşlem Hizmetleri: İşleticinin ihtiyaç hissettiği tüm işletme süreçlerinin 

otomasyonunu (muhasebe, insan kaynakları, Kullanıcı cari hesap takibi ve sair) 

gerçekleştirir. 

9.21.20.6. Genel Müdür Yardımcısı (Hizmetler): Kullanıcının ve ESSEB çalışanlarının 

ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıda açıklandığı şekliyle, Genel Müdür’e karşı 

sorumlu bir şekilde yöneten kişidir. 

9.21.20.6.1. Mutfak Hizmetleri: İşletici ve Kullanıcı personelinin yiyecek/içecek 

ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.6.2. Çevre ve Çevre Temizliği: ESSEBin çevresel sorumluluklarının yerine 

getirilmesini ve çevre temizliği ihtiyaçlarını sağlar. 

9.21.20.6.3. İnşaat ve Onarım Hizmetleri: ESSEBin, İşleticinin ve Kullanıcının her türlü 

tadilat, onarım ve teknik servis ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.6.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: İşleticinin ve Kullanıcının her türlü iş 

sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirir ve ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.6.5. Ulaşım Hizmetleri: İşleticinin ve Kullanıcının ulaşım ihtiyaçlarını planlar ve 

karşılar. 

9.21.20.6.6. Spor ve Sosyal Aktiviteler Hizmetleri: İşletici ve Kullanıcı personelinin spor 

ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.6.7. Temizlik Hizmetleri: ESSEBin, İşleticinin ve Kullanıcının her türlü temizlik ve 

hijyen ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.6.8. Güvenlik Hizmetleri: ESSEBin, İşleticinin ve Kullanıcının her türlü güvenlik 

ihtiyaçlarını karşılar. 

9.21.20.7. Yürütme Kurulu: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan, 

İşleticinin yönetimsel kararlarının alınmasında, karar destek organı şeklinde 

çalışan, Genel Müdür için istişari bir kuruldur. 

9.21.20.8. Danışmanlar / Koçlar (Mentörler): Bu kişiler, (finans, insan kaynakları, 

muhasebe, hukuk, teknoloji, pazarlama / kurumsal iletişim, oyun pazarı, 

animasyon pazarı, sinema TV, reklam, sanatsa ve endüstriyel tasarım ve sair) 

kendi uzmanlık alanlarında gerek Genel Müdür’e danışmanlık gerekse 

Kullanıcılara mentörlük, koçluk yapacaklardır. Bu kişilerden alınacak 

hizmetlerin zamanlaması ve içeriği Yürütme Kurulu tarafından karara 

bağlanmalıdır. 
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9.22. Serbest Bölge Şirketleri (Kullanıcılar):  

9.22.1. Raporun 9.7. maddesinde bahsedilen şirketler dışındaki şirketlerin Kullanıcı 

statüsünü haiz olmaması gerektiği; ayrıca, söz konusu statüye uymasa dahi 

Sektörde faaliyet gösteren tüm yabancı sermayeli şirketlerin Kullanıcı 

statüsünü haiz olabileceği düşünülmektedir. 

9.23. Diğer: Bu bölüm boş bırakılmıştır. 

9.24. Riskler:  

9.24.1. Bilindiği gibi, genel olarak, gerçekleşmesi halinde projeleri yavaşlatacak, 

beklenen faydanın sağlanmasını engelleyecek veya projenin beklenen bütçede 

gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek unsurlar risk olarak kabul edilmektedir. 

9.24.2. Proje yönetiminin en önemli başarı kriterlerinden birisi de risk yönetiminde 

sağlanan başarıdır. İyi bir risk analizi yapılmadığı takdirde, ancak risk 

gerçekleştiğinde önlem alınması gerektiği anlaşılır ki; özellikle teknoloji 

bileşenleri içeren projelerde tercih edilmemesi gereken (reaktif) bir risk 

yönetimi yaklaşımıdır.  

Doğru bir risk analizi, risk gerçekleşmeden önce, riskin gerçekleşmesi halinde 

yaratacağı olumsuz etkileri önceden tespit edip; bir yandan riskin 

gerçekleşmemesi için çaba sağlarken, diğer yandan da gerçekleşmesi halinde 

yaratacağı olumsuz etkiyi ortadan kaldıracak veya en aza indirecek önlemleri 

almaktan geçmektedir. 

9.24.3. ESSEB kuruluş aşamasındaki faaliyetler açısından irdelediğimiz zaman (risk 

yönetiminin ana kuralı olan yaklaşımla) riskleri beş grupta ele alabiliriz: 

9.24.3.1. Kontrol Edilmesi Mümkün Olmayan ve Öngörülemeyen Dış Kaynaklı 

Riskler: Bu grupta, genellikle beklenmedik mevzuat değişiklikleri ve doğal 

afetler sayılabilir 

9.24.3.2. Kontrol Edilmesi Mümkün Olmayan ve Öngörülebilen Dış Kaynaklı Riskler: 

Bu grupta genellikle, beklenmedik enflasyon etkileri, Pazar dengelerinde 

beklenmedik değişiklikler, çevresel etkiler sayılabilir. 

9.24.3.3. Kontrol Edilebilen Yönetimsel İçerden Kaynaklanan Riskler: Bu grupta, 

genellikle finans akışındaki aksaklıklar, proje yönetiminden kaynaklanan zaaflar 

ve beklenmedik maliyet artışları sayılabilir. 

9.24.3.4. Kontrol Edilebilen Teknik Riskler: Teknolojik değişiklikler, performans 

kriterlerinin değişmesi, tasarım hatası gibi unsurlar bu grupta sayılabilir. 

9.24.3.5. Kontrol Edilebilen Hukuki Riskler: Bu grupta, telif hakları ihlali veya muhatap 

olunan telif haklarının beklenmedik değişiklikleri, hukuki süreçlere muhatap 

olmak sayılabilir. 
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9.24.4. Yukarıda gruplar halinde sayılan riskler ile başedebilmek için temel kural bir risk 

analizi gerçekleştirmek ve sürekli olarak analiz raporunu güncellemekten 

geçmektedir. 

9.24.5. Raporun 10.1.1.2. maddesinde ele alınan danışmanlık hizmetleri kapsamında, 

konusunda uzman risk analistleri eliyle gerçekleştirilmesini önerdiğimiz risk 

yönetimi metodolojisinin ana hatları şunlardır: 

9.24.5.1. Yapılacak Risk Analizi ile öncelikle riskler tanımlanmalı, gerçekleşme ihtimalleri 

tahmin edilmeli ve gerçekleştiği takdirde yaratacağı etki tespit edilmelidir. Riskin 

yaratacağı etki ile riskin gerçekleşme ihtimalinin çarpımı, riskin etki değerini 

verecektir. Bu şekilde yapılan analizde, tespit edilen riskler, etki değeri büyükten 

küçüğe doğru sıralanarak gösterilmelidir. 

9.24.5.2. Risk Analizi tamamlandıktan sonra, Risk Yönetim Planı hazırlanmalıdır. Risk 

Yönetim Planı, riskin gerçekleşmemesi için alınacak önlemleri ve gerçekleşmesi 

halinde uygulanacak taktikleri içermelidir. 

9.25. Ön Koşullar:  

Ön koşullar şu şekilde tespit edilmiştir: 

9.25.1. ESSEB için fiziksel yer (mümkün ise alternatifli olarak) kesinleştirilmelidir. 

9.25.2. İşleticinin hisse yapısı ve oranları kesinleştirilmelidir. 

9.25.3. ESSEB için gereken finansmanın nasıl sağlanacağı hakkında kesin bilgilere sahip 

olunmalı, gereken anlaşmalar imzalanmalıdır. 

9.25.4. Raporun elden geçirilerek Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü tarafından istenen desen ve içeriğe sahip yeni bir sürümü 

hazırlanmalıdır.  

9.26. Proje Planı:  

Ana faaliyet alanları itibariyle öngördüğümüz proje planı Raporun 11.15. 

maddesinde verilmiştir. 

10. Yaklaşık Maliyet: 

Yaklaşık maliyet hesaplanırken, teknolojik gelişmelerin ekonomik ömürlerinin 

üç (3) yıl civarında olduğu göz önünde bulundurularak beş (5) yıllık bir dönem 

dikkate alınmıştır. Söz konusu beş (5) yıllık döneme ait, yıllara sâri harcamalarda 

yıllık enflasyonun, her yıl için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 0n (%10) olacağı 

öngörülmüştür. 
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Öte yandan, toplamda yaklaşık iki bin Kullanıcı personelinin çalışacağı 

öngörülen ESSEBin yıllara sâri olarak çalışan ve şirket sayılarındaki değişim şu 

şekilde tahmin edilmektedir: 

Yıl 

Doluluk 

Oranı (%) Şirket Sayısı 

2023 10 30 

2024 25 75 

2025 60 180 

2026 90 270 

2027 100 300 

Beşinci yıl sonunda 300 civarında şirketin, toplamda (ortalama şirket başına 7 

kişi olarak yaklaşık) 2.100 kişi ile hizmet vereceği tahmin edilmektedir. Söz 

konusu tahminin gerçekleşmesinde katkı sağlayan parametreler (veri temin 

edilmesi mümkün olmadığı için) bilimsel yöntemlerle elde edilememiş, bunun 

yerine erişilebilen bazı piyasa istatistiklerinden faydalanılmıştır. 

Alanında, Dünyanın en etkin kurumlarından olan MPAA23 (Motion Pictures 

Association of America), her yıl “Theatrical and Home Entertainment Market 

Environment” adı altında, tüm dünyadaki sinema sektörünü inceleyen raporlar 

yayınlamaktadır. Bu raporlar münhasıran sinema filmlerini içermekte olup, 

AppleTV veya Netflix gibi internet mecralarına yönelik gişe hasılat bilgilerine 

sahip değildirler. Bir başka ifadeyle, söz konusu rapora giren mali bilgiler, 

münhasıran gişe satışından elde edilen bilgiler olup, başkaca elektronik 

ortamlardan edilmiş bilgileri içermezler. İlgili sayfaları Raporun 11.6. ve 11.7. 

maddelerinde verilen söz konusu rapora göre dünyada gerçekleşen gişe 

hasılatının %16’sı 3D filmlerden elde edilmektedir. Hasılat büyüklüğünün 

yaklaşık 41 milyar Amerikan Doları olduğu bilgisinden hareketle sadece sinema 

endüstrisi içindeki animasyon hasılatının 2018’de 6,7 milyar Amerikan Doları 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Reklam, eğitim, teknoloji gibi pek çok alanda da kullanılan animasyon ürünlerinin 

dünya genelindeki ticaret hacmini gösteren bir istatistik olmadığı için sadece 

sinema endüstrisi içinde, sadece animasyon teknolojileri bazında ele alındığında 

dahi Sektörün diğer oyuncuları da hesaba katıldığında çok daha yüksek değerler 

hesaplanabileceği aşikardır. 

Yaratıcı endüstriler, UNESCO verilerine göre dünyada 1,3 trilyon Dolarlık bir 

büyüklüğe sahiptir. Ülkeler arası dış ticaret hacmi ise 445 milyar Amerikan 

Doları’dır. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya yaratıcı endüstriler sektörlerinde 

dünyanın önde gelen devletleridir. Yaratıcı endüstrilerin dünya genelinde 

ortalama büyüme hızı %23-%35 seviyelerindedir. Aynı zamanda tekstil, mobilya, 

bilgi ve iletişim teknolojileri gibi sanayinin diğer sektörlerine inovatif katkı 

sağlamaktadır.  

                                                           
23 https://www.mpaa.org 
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Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi Raporu’na (2013) göre, yaratıcı endüstriler; 

2002 – 2011 yılları arasında ortalama yıllık %8,8 büyümüştür.24 

Bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen tahminlere dayalı yaklaşık maliyetin (5 yıl 

için) toplam olarak (ithal ürünler için 1 Amerikan Doları’nın 6 Türk Lirası olarak 

hesaplanması sonucunda) 211.661.252,40 Türk Lirası yatırım maliyeti ve 

72.372.914,64 Türk Lirası işletme maliyeti olmak üzere toplam 284.034.167,04 

Türk Lirası olacağı tahmin edilmektedir. 

10.1. Yatırım Maliyeti:  

Yatırım ve İşletme maliyetine ilişkin tablo, Raporun 11.18. maddesinde söz 

konusu tablonun oluşmasında kullanılan parametreler ise Raporun 11.19. 

maddesinde verilmiştir. 

10.1.1. Yatırım Kalemleri ve Maliyet Hesabı Yöntemi 

10.1.1.1. Arazi: Arazi olarak kullanılması gereken yaklaşık 8 hektarlık alanın, ESSEBin 

bünyesinde bulunmasını arzu eden üniversiteler, sivil toplum örgütleri veya 

devlet kurumları eliyle sağlanacağı varsayıldığı için arazi maliyeti, yatırım 

maliyetine dahil edilmemiştir. 

10.1.1.2. Danışmanlık Hizmetleri: ESSEBin hayata geçmesi için farklı alanlarda 

yapılması gereken çok sayıda iş kalemi olduğu düşünülmektedir.  

ESSEB için Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne 

müracaat aşamasında verilmesi gereken Fizibilite Raporu’nun hazırlanmasından, 

projelendirme ve inşaat şartnamelerinin hazırlanmasına, Stüdyo Ortamının 

teknik özelliklerinin belirlenerek ihale edilmesinden, elektronik bilgi güvenliği 

kurallarının geliştirilmesine kadar, tüm sürecin tek elden ve eşgüdüm halinde 

yürütülmesi, ESSEBin kuruluş aşamasının sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

sonlanmasına önemli katkı sağlayacaktır.  

Bu kapsamda alınacak hizmetleri sunacak uzmanların mimarlık, inşaat 

mühendisliği, animasyon uzmanlığı, bilgisayar mühendisliği, ses mühendisliği 

gibi pek çok disiplinden, seçkin kişiler olması gerekeceği için her bir meslek 

grubuna ait ayrı ayrı bütçe çalışması yapılmamıştır.  

Ancak, yaklaşık 24 ay sürecek ve her ay (ortalama) 6 kişi ile sağlanabileceği 

düşünülen bu çalışmanın, yaklaşık 144 adam/ay gibi bir maliyeti parametresi 

olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda görevlendirilecek uzmanların aylık 

ortalama (sürekli olarak tam zamanlı çalışmaları gerekmeyeceği ve 24 ay 

boyunca sabit kalacağı için) 17.500 Adam/ay Türk Lirası maliyetten hareketle 

toplam 2.520.000,00 Türk Lirası olacağı tahmin edilmektedir. 

                                                           
24 http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yaratici-endustriler/8360 
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10.1.1.3. Projelendirme: ESSEB hizmet kompleksinin kapalı alan yüzölçümünün, ana 

hatlarıyla: 

Alan 
Yüz 

Ölçümü (m²) 

Genel Kullanım 
Giriş / Resepsiyon / İdari Birim / Muhasebe / Arşiv / 

Santral / Güvenlik / Hizmetli vb. 

2.000 

Yönetim (İşletici) 
İşletici Personeli 

3.000 

Çalışma Ofisleri 
Kullanıcılar, ortak çalışma alanları 

21.000 

Stüdyolar 
Stüdyo Ortamı 

5.000 

Ortak Mekânlar 
Konferans / Fuaye / Toplantı Salonları / Kütüphane / 

Kafeterya / Kafe / Mutfak / Depo / KGK Alanı vs. 

5.000 

Islak Alanlar / Servis Alanları 
Mutfak / Tuvalet 

1.000 

Diğer Servis 
Temizlik/Şoför/Teknik/BT/UPS/Jeneratör/Güvenlik 

2.000 

Ara Toplam 39.000 

Dolaşım (%40) 15.600 

Otopark, Sığınak, Teknik Mahal 10.000 

Toplam 64.600 

şeklinde olacağı düşünülmektedir. 

Mimari Proje maliyetinin hesaplanması, Mimarlar Odası’na ait bir web 

servisinden faydalanılarak gerçekleştirilmiş olup, söz konusu hesap tablosu 

Raporun 11.5. maddesinde verilmiştir. Toplam mimari proje maliyeti 

2.828.737,00 Türk Lirası’dır.  

Mühendislik Proje Hizmetleri asgari ücretleri de mimari proje maliyeti 

üzerinden, aşağıda gösterilen tabloda belirtilen şekilde hesaplanmaktadır. 

Statik Mühendislik Hizmetleri %80 2.262.989,60 ₺ 

Mekanik Tesisat Mühendislik Hizmetleri %40 1.131.494,80 ₺ 

Elektrik Mühendislik Hizmetleri %40 1.131.494,80 ₺ 

Toplam: 4.525.979,20 ₺ 

Buna göre, toplam projelendirme maliyeti 7.354.716,20 Türk Lirası olarak 

hesaplanmıştır.  
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10.1.1.4. İnşaat: Enerji yedeklemesi, yangın sistemi, kapı güvenlik sistemleri, (altyapıları 

itibariyle) özel amaçlı stüdyolar, internet erişimi, gibi yüksek teknoloji 

ürünlerinin ihtiyaç hissedeceği özel imalatlar ve sosyal alanlar da inşaat 

maliyetine dahil edilerek, inşaatın tek elden yaptırılmasının daha güvenilir ve 

hızlı bir yol olması nedeniyle, yukarıda, 10.1.1.3. maddesinde belirtilen inşaat 

alanının, 2019 birim fiyat olan 2.010,00 Türk Lirası’ndan imal edilmesi mümkün 

görülmemektedir. 

İnşaatın metrekare imalat maliyetinin 2.500,00 Türk Lirası olacağı tahmininden 

hareketle toplam inşaat maliyetinin 161.500.000,00 Türk Lirası olacağı 

hesaplanmıştır.  

10.1.1.5. Sunucu Çiftliği: Konu uzmanları ile yapılan ikili görüşmeler ve internet 

kaynaklarından elde edilen bilgiler çerçevesinde, ortak kullanımda olacak bir 

Sunucu Çiftliği için en kaba haliyle şirket başına 120 çekirdek içeren bir yatırım 

yapılmasında yarar görülmektedir. Ancak, yapılacak yatırımın, nihai aşamada 

ulaşılacak çekirdek sayısı dikkate alınarak gerçekleştirilecek bir alt yapı üzerinde 

kurulması hayati önemi haiz bir konudur. Aksi takdirde, sistemler çekirdek sayısı 

olarak kapasite artırımına uygun olduğu halde, alt yapının yetersiz kalma riski 

doğmaktadır.  

Bu nedenle teknolojinin geleceği nokta da dikkate alınarak ilk iki yıllık 

projeksiyonda öngörülen Kullanıcı sayısına göre hesaplanacak çekirdek sayısı 

esas alınarak bir yatırım gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Buna göre (Kullanıcı X 100 çekirdek =) 30.000 çekirdekli bir 

yapı, kapasite olarak en az iki veya üç yıl gibi bir süre yeterli olacaktır. 

Öte yandan, söz konusu çekirdek sayısında hizmet verecek stüdyoda; petabyte 

mertebesinde veri saklamayı destekleyen hızlı depolama üniteleri ve “fiber 

infinity bandwith” esasına göre çalışan alt yapı kurulması gerekecektir. 

Bilindiği gibi render-farm kurulumları CPU (central processing unit) veya GPU 

(graphical processing unit) bazlı olmak üzere iki türlü işlem kapasitesine göre 

kurulabilmektedirler. CPU tabanlı mimariler, büyük sahnelerin tek bir seferde 

dağınık olarak işlenmesi için daha uygunken, GPU tabanlı mimariler, çok sayıda 

kullanıcının ya da farklı sahnelerin eş zamanlı işlenmesi için daha uygundur. 

Beher çekirdeğin (tüm altyapı maliyetleri de dahil olmak üzere 200 Amerikan 

Doları karşılığı=) 1.200 Türk Lirası’na mal olacağı tahmininden hareketle Sunucu 

Çiftliği için ön görülen maliyet 18.000.000,00 Türk Lirası olacaktır. 

Ancak, Sunucu Çiftliği yatırımının gerçekleşeceği zaman, teknolojinin sunduğu 

teknik ve mali imkânlar dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılmasında ve 

yatırımının bu değerlendirme çerçevesinde gerçekleştirilmesinde yarar vardır. 
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10.1.1.6. Hareket Yakalama Stüdyosu25: Kurulacak stüdyonun sahip olacağı kamera tipi 

ve sayısına bağlı olarak çok değişken özellikler gösteren yatırım maliyeti için iki 

tür stüdyo kurulacağı öngörülerek çalışma yapılmıştır. Konfigürasyon resimleri 

Raporun 11.8. ve 11.9. maddelerinde verilen bu stüdyolara ait toplam maliyetin 

($564.670,00 X 6,00 TL =) 3.388.020,00 Türk Lirası olacağı düşünülmektedir. 

Hareket Yakalama Stüdyosu içinde ayrıca bir Facial Mocap (Yüz Hareketleri 

Yakalama) yatırımı yapılması fikri değerlendirilmelidir. Söz konusu yatırımın 

yapılması esnasında teknolojinin geldiği nokta dikkate alınarak ayrıca yapılacak 

bu yatırım için (işaretli veya işaretsiz yüz yakalama seçeneklerine de bağlı 

olarak) lazer veya çok kameralı donanımların yanısıra özel yazılımlar edinilmesi 

gerekecektir. 26 

10.1.1.7. Seslendirme Stüdyosu: İnşaat aşamasında en az 20-25 santimetre kalınlığında, 

90 desibele kadar ses geçirmez özellikte, en az 50 m² stüdyo ve en az 50 m² 

kontrol odası olmak üzere en az 100 m² üretilecek bu stüdyo için havalandırma 

sistemi de özel olarak (ses yalıtımlı) imal edilecektir. Seslendirme Stüdyosu 

için: 

Açıklama Miktar Birim  Birim Fiyat  Toplam Maliyet 
Mikrofon 4,00 Adet 20.400,00 ₺ 81.600,00 ₺ 
iMac Bilgisayar 1,00 Adet 40.500,00 ₺ 40.500,00 ₺ 
Ses Kartı 1,00 Adet 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ 
Dinleme Monitörü 2,00 Adet 8.100,00 ₺ 16.200,00 ₺ 
Kablolama Maktuen 1.650,00 ₺ 
Yazılımlar Maktuen 1.650,00 ₺ 
Monitör 4,00 Adet 2.550,00 ₺ 10.200,00 ₺ 
Kulaklık 5,00 Adet 900,00 ₺ 4.500,00 ₺ 
Complete Control 1,00 Adet 2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺ 
4 Kanallı Kulak Anfisi 1,00 Adet 1.200,00 ₺ 1.200,00 ₺ 
Mikrofon Ayaklığı 4,00 Adet 300,00 ₺ 1.200,00 ₺ 

Toplam: 187.800,00 ₺ 

maliyet hesaplanmıştır. 

10.1.1.8. Yeşil Ekran Ortamı: En az sekiz (8) metre tavan yüksekliğine ve içerisine araç 

girişi yapılabilecek büyüklükte giriş/çıkış kapısına sahip, mümkün olduğu 

takdirde çatısı açılmak suretiyle güneş ışığı da alabilecek özelliklerde imal 

edilecek bu stüdyodaki en önemli maliyet kaleminin ışıklandırma aparatları 

olduğu tespit edilmiştir. İçerisinde uzun zaman geçirilmesi ihtimali yüksek 

olması nedeniyle, çevresine ısı yaymadığı için (daha kısa ömürlü olmasına 

rağmen) maliyet hesaplamasında LED ışıklandırma tercih edilmiştir. Yeşil Ekran 

Ortamı için: 

  

                                                           
25 https://optitrack.com/systems/#animation/prime-41/72 
26 iClone, FaceWaretech, Dynamixyz, OptiTrack, ViconCara vs. 
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Açıklama Miktar Birim  Birim Fiyat  Toplam Maliyet 
Yan Işık 4 Adet 30.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ 
LED Işık 24 Adet 4.050,00 ₺ 97.200,00 ₺ 
Özel Kamera 2 Adet 45.000,00 ₺ 90.000,00 ₺ 
Sahne Boruları (Truss Sistemi) Maktuen 3.500,00 ₺ 
60 X 60 Curve 12 Adet 510,00 ₺ 6.120,00 ₺ 
Green Bx Boyası 6 Kova 600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 

Toplam: 320.420,00 ₺ 

maliyet hesaplanmıştır. 

10.1.1.9. İnternet Erişimi: Raporun 10.1.1.4. maddesinde açıklandığı gibi, bu kalemin 

maliyeti inşaat imalat maliyetine dahil edilmiştir. 

10.1.1.10. Stüdyo Ortamı Yönetim Sistemi: Özel olarak geliştirilecek bu yazılımın altı (6) 

adam/ay gibi bir eforla tamamlanacağı düşünülmektedir. Raporun 10.1.1.2. 

maddesinde belirtilen adam/ay maliyeti dikkate alındığında toplam 105.000,00 

Türk Lirası bir maliyet çıkacağı düşünülmektedir. 

10.1.1.11. Enerji Yedeklemesi: Raporun 10.1.1.4. maddesinde açıklandığı gibi, bu 

kalemin maliyeti inşaat imalat maliyetine dahil edilmiştir. 

10.1.1.12. Ana Giriş/Çıkış Kontrol Sistemi: Raporun 10.1.1.4. maddesinde açıklandığı 

gibi, bu kalemin maliyeti inşaat imalat maliyetine dahil edilmiştir. 

10.1.1.13. Bina Giriş/Çıkış Kontrol Sistemi: Raporun 10.1.1.4. maddesinde açıklandığı 

gibi, bu kalemin maliyeti inşaat imalat maliyetine dahil edilmiştir. 

10.1.1.14. Yazılımlar: Bu kapsamda kullanılması muhtemel (Maya, 3Ds Max, Cinema 4D, 

Blender, Modo, Sculptris, AutoCAD, Rhino vb.) yazılımların, kullanıcı başına yıllık 

lisans maliyeti ortalama (1.800,00 Amerikan Doları karşılığı=) 10.800 Türk Lirası 

civarındadır. İlk üç (3) yıl için faaliyet gösterecek 80 şirketten aynı anda en fazla 

kırk (40) render kullanıcısının Sunucu Çiftliğine ihtiyacı olacağı varsayımından 

hareketle yatırım esnasında gerekecek toplam yazılım maliyetinin 432.000,00 

Türk Lirası olacağı hesaplanmıştır. 

10.1.1.15. Çevre Birimleri: Sanatçılar için digital çizim yaparken kullanılacak tabletler, VR 

gözlük ve profesyonel fotoğraf kamerası temin edileceği öngörüsünden hareketle 

Çevre Birimlerine ait toplam maliyetin: 

Açıklama Miktar Birim  Birim Fiyat  Toplam Maliyet 
Tablet 20 Adet 24.900,00 ₺ 498.000,00 ₺ 
VR Gözlük 10 Adet 8.550,00 ₺ 85.500,00 ₺ 
Fotoğraf Makinası 10 Adet 8.100,00 ₺ 81.000,00 ₺ 

Toplam: 664.500,00 ₺ 

olacağı hesaplanmıştır. 
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10.2. İşletme Maliyeti (5 yıl için):  

İşletme maliyetine ilişkin veriler, Raporun 11.18. maddesinde verilmiştir. 

10.2.1. İşletme Yatırımı Kalemleri ve Maliyet Hesabı Yöntemi 

10.2.1.1. Personel: İşleticinin, beş (5) yıllık dönemde sahip olacağı ortalama yıllık sayılar 

dikkate alınmıştır. Buna göre İşletici beş (5) yıl boyunca, her yıl ortalama: 

▪ 1 Genel Müdür (ilk yıl net maaşı aylık 20.000 ₺) 

▪ 4 Genel Müdür Yardımcısı (ilk yıl net maaşı ortalama aylık 15.000 ₺) 

▪ 19 Birim Yöneticisi (ilk yıl net maaşı ortalama aylık 10.000 ₺) 

▪ 30 Çalışan (ilk yıl net maaşı ortalama aylık 5.000 ₺) 

ile faaliyet gösterecektir. Gösterilen aylık net maaşlar ortalama değerler olup, 

bahçe işleri ile uğraşan bir çalışan ile Stüdyo Ortamını yönetmekle 

görevlendirilen bir personelin aynı ücreti almayacağı aşikârdır. 

10.2.1.2. Elektrik: Stüdyo Ortamı ve ESSEB yerleşkesindeki ortak alanların günlük 

ortalama 50 kWA sarfiyat yapacağı düşünülmektedir. 1 kWA sarfiyatın 0,53 Türk 

Lirası ve günde ortalama 0n (10) saat sarfiyat olacağı öngörüsüyle yıllık elektrik 

sarfiyatı 98.550,00 Türk Lirası olacaktır. 

10.2.1.3. Su Sarfiyatı: ESSEBin, tüm su ihtiyacının her ay sabit yüz (100) metreküp genel 

maksatlı ve buna ilave olarak çalışan başına aylık ortalama yüz elli litre (0,15 m³) 

mertebesinde olacağı öngörülmektedir.  

10.2.1.4. Gaz / Isınma: ESSEBde faaliyet gösteren her bir kişinin aylık yetmiş iki (72) Türk 

Lirası ısınma ve gaz giderinin olacağı öngörülmüştür. 

10.2.1.5. İnternet Hizmetleri: ESSEBin kesintisiz ve yüksek hızda internet 

kullanabilmesi, metro ethernet servisleri almasıyla mümkün olabilecektir. 

Kurulacağı fiziksel yerin, metro ethernet alt yapısına ne kadar uygun olduğuna 

bağlı olarak kurulum maliyeti değişkenlik arz edebilecektir. Kurulum 

maliyetinden bağımsız olarak, halen uygulanan tarifede 1 gbps metro erhernet 

için aylık hizmet bedeli 25.000,00 Türk Lirasıdır.  

10.2.1.6. Haberleşme Hizmetleri: ESSEBin ilk yıl için aylık ortalama beş bin (5.000,00) 

Türk Lirası haberleşme gideri olacağı düşünülmektedir. 

10.2.1.7. Temsil/Ağırlama/Tanıtım: ESSEBin ilk yıl için aylık ortalama yirmi beş bin 

(25.000,00) Türk Lirası temsil, ağırlama ve tanıtım gideri olacağı 

düşünülmektedir. Bu tahminin büyük bölümü, Raporun 7.19. ve 9.21.14. 

maddelerinde bahsedilen iş ve işlemler için harcanacaktır. 
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10.3. Tahmin Edilen Gelir Bütçesi:  

10.3.1. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün aylık 

yayın organı olan Anahtar Dergisi’nin Şubat/2017’de yayımlanan 338’inci 

sayısında, (söz konusu sayının yayımlandığı tarih itibariyle) Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak görev yapan 

Sayın Semih Vardar, “Yaratıcı Endüstriler” konusundaki makalesinde: 

Yaratıcı endüstriler, UNESCO verilerine göre dünyada 1,3 trilyon 
Dolarlık bir büyüklüğe sahiptir. Ülkeler arası dış ticaret hacmi ise 445 milyar 
Dolardır. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya yaratıcı endüstriler sektörlerinde 
dünyanın önde gelen devletleridir. Yaratıcı endüstrilerin dünya genelinde 
ortalama büyüme hızı %23-%35 seviyelerindedir. Aynı zamanda tekstil, mobilya, 
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi sanayinin diğer sektörlerine inovatif katkı 
sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi Raporu’na (2013) göre, 
yaratıcı endüstriler; 2002 – 2011 yılları arasında ortalama yıllık %8,8 
büyümüştür. 

Kültürel ve yaratıcı endüstriler, AB ürünlerinin yaklaşık olarak %3,5’ini 
oluşturmaktadır ve yaklaşık olarak 6,7 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. 
Ülkeler özelinde ise yaratıcı endüstrilerin ekonomik büyüklükleri; Birleşik 
Krallık’ta %5 (1997-2007); İtalya’da %3,5 (2011); İspanya’da ise %4,8 
seviyesindedir. Bu oran teknoloji ağırlıklı yaratıcı tasarımların yoğunlaştığı, 
Doğu Asya ülkelerinde %3-6 arasında (2000); Avustralya (2000-2005) ve Yeni 
Zelanda’da (1996-2001) %2-3 düzeyinde değişmektedir. ABD’de (1997-2007) bu 
sektörün ekonomiye katkısının %4’ün üstünde olduğu tahmin edilmektedir. 
AB’nde 1999-2003 yıları arasında kültürel ve yaratıcı endüstriler %12,3’lük 
büyüme oranı ile ekonominin toplam büyüme oranından daha fazla büyümüştür. 

Birleşmiş Milletler (BM) Yaratıcı Ekonomi 2010 Raporu’na göre yaratıcı 
ürün ihracatında 2008 yılında 84,81 milyar Dolarla Çin birinci sıradadır. Çin’i 
takip eden diğer ülkeler; 35 milyar Dolarla ABD, 34,41 milyar Dolarla Almanya, 
33,25 milyar Dolarla Hong Kong, 27,79 milyar Dolarla İtalya, 19,90 milyar 
Dolarla İngiltere’dir. Türkiye, söz konusu endüstri alanında 5,37 milyar Dolarla 
16. sırada konumlanmaktadır. Türkiye, UNCTAD’ın 2010 yılında yayımladığı 
rapora göre yaratıcı hizmetler ihracatında gelişmekte olan ülkeler arasında 
birinci sıradadır. BM’nin 2010 yılında yayımladığı Yaratıcı Ekonomi Raporu’na 
göre yaratıcı endüstrilerin hizmet sektörü alanında Türkiye ve Arjantin’i örnek 
gelişmekte olan ülkeler olarak göstermektedir. 

ifadelerine yer vermiştir.  

2015 yılında 445 milyar Amerikan Doları olan Pazar büyüklüğünün önümüzdeki 

beş yıl içinde toplam 600 milyar Amerikan Doları büyüklüğe erişeceği 

varsayılarak; Kullanıcıların, ESSEBin Kullanıcı kabul etmeye başladığı tarihten 

itibaren beş (5) yıl sonunda dünya pazarından toplamda yüzde %0,008 (yüz 

binde sekiz) nispetinde bir pay alması sayesinde ESSEB yatırımı kendisini amorti 
etmiş olacaktır. 

Ülkemizde, söz konusu yatırımın amorti edilmesine katkı sağlayacak büyüklükte 

İşletici geliri elde edilebilecek bir ciro büyüklüğüne ulaşılması (şimdilik) 

mümkün olmadığı için yerel Pazar, gelir yaratıcı faaliyetler kapsamında kasıtlı 

olarak dikkate alınmamıştır. 
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Ancak, bilindiği gibi ESSEBin kurulması konusunda karar alınması ile Kullanıcı 

kabul edebileceği olgunluğa ulaşması arasında 2 yılı aşkın bir zaman geçmesi 

gerekecektir. Bu süreçte İşletici, ESSEB kuruluşu hakkındaki çalışmalara devam 

ederken çok büyük miktarlarda bir gelir sağlamasa dahi Raporun 9.21.19. 

maddesinde ele alınan faaliyetleri gerçekleştirerek gelir elde edebileceği 

düşünülmektedir. 

Ayrıca, ESSEBin, Kullanıcı ciroları dışında Kullanıcılara sağlayacağı 

hizmetlerden elde edeceği gelir konusundaki tahmini içeren tablo, Raporun 

11.18. maddesinde verilmiştir. 

10.4. Finansman Modeli Alternatifleri:  

ESSEBin ihtiyaç hissettiği finansman, konunun özelliği itibariyle çok çeşitli 

taraflardan sağlanabilecek niteliktedir.  

Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da dahliyle önemli bir miktarda finansmanın 

Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı kanalından sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 

Eskişehir’deki Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize 

Sanayi Bölgesi gibi sivil toplum örgütlerinin ve/veya Eskişehir’deki özel sektör 

kuruluşlarının İşletici hissedarı olması halinde de ciddi miktarda finansman 

sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Kamu kaynaklarının yatırım finansmanını, sivil toplum kuruluşları ve/veya özel 

sektörün de işletme finansmanını sağlayacağı bir modelin, ideal bir İşletici 

ortaklık modeli olacağı düşünülmektedir. 

Kuruluş kararı almadan önce, dünyadaki Sektör ile ilgili diğer serbest bölge ve 

benzeri yerlere ATAP tarafından düzenlenecek bir gezi marifetiyle buralardaki 

yatırım modellerinin incelenmesinde, buralara yatırım yapan çevreler ile ESSEB 

yatırımının değerlendirilmesinde ve sonrasında yatırım yapıp yapmama 

kararının alınmasında yarar olabilir. 

Ancak, kuruluş aşamasında olmasa dahi kurulumun tamamlanmasından sonra 

elde edilecek başarılara göre ESSEBin halka açık bir şirket haline gelerek önemli 

büyüklüklerde hisse ihracatı yapacak kapasiteye erişebileceği beklenmedik bir 

durum olarak değerlendirilmemelidir. 

10.5. İletişim, Pazarlama ve Tanıtım Stratejisi:  

İletişim ve pazarlama stratejisi, iki başlık altında incelenmesi gereken bir 

konudur. İşletici, bir taraftan ESSEBin ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet 

gösteren Kullanıcı bulması için pazarlama ve tanıtım faaliyeti sergilerken, diğer 

taraftan da Raporun 9.21.14. maddesinde ifade edilen işler kapsamında 

Kullanıcıların ulusal ve uluslararası pazarlarda var olması ve tutunması için 

faaliyetler gerçekleştirecektir. 
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10.5.1. ESSEB için Gerçekleştirilecek Faaliyetler:  

10.5.1.1. İşletici, ESSEB için gerçekleştireceği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini ulusal ve 

uluslararası boyutta gerçekleştirmek durumundadır. Ancak, uluslararası 

faaliyetlerin, ESSEBin belli bir Kullanıcı profiline sahip olduktan sonra 

başlatılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

10.5.1.2. İşletici, Sektörü yakından takip ederek, Sektör hakkındaki ulusal ve uluslararası 

fuarlarda yer alarak, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmelidir. 

10.5.1.3. İşletici, özel olarak Eskişehir’deki, genel olarak ülkedeki ve yurt dışındaki 

üniversitelerin, animasyon, dijital oyun, sinema TV, endüstriyel tasarım, reklam 

gibi alanlardaki eğitim programlarını yakından takip etmeli, gerekiyorsa burs 

ve/veya staj programları uygulayarak ESSEBin muhtemel Kullanıcı portföyünü 

geliştirmelidir. 

10.5.1.4. İşletici, Sektör konusunda gerçekleşen tüm ulusal ve uluslararası festival 

programlarını takip etmeli, uygun gördüklerinde düzenleme komitelerinde yer 

almak veya sponsorluk da dahil olmak üzere yer almalıdır. 

10.5.1.5. İşletici, Sektörde faaliyet gösteren meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları, 

kamu otoriteleri ile yakın temasta bulunmalı, Sektöre ilişkin mevzuat geliştirme 

faaliyetlerine katkı sağlayacak düzeyde bilgili elemanlar marifetiyle Sektör 

faaliyetlerinin regülasyonunda rol almalıdır. 

10.5.1.6. İşletici, zaman zaman Kullanıcıların bilgi ve görgülerini arttırıcı mahiyette 

olması kaydıyla özellikle animasyon, oyun teknolojileri, sinema-TV, tasarım 

konularında, uluslararası nitelikte başarılar elde etmiş, adeta konunun 

dünyadaki önde gelen isimlerinden olan kişileri ESSEBe getirerek atölye 

çalışmaları veya eğitim programları uygulamak suretiyle; bir taraftan 

tutundurma faaliyetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan da Kullanıcı sıfatını haiz 

olmayan gerçek veya tüzel kişilikler için Kullanıcı sıfatını haiz olmaları yönünde 

özendirici faaliyetler gerçekleştirmelidir. 

10.5.1.7. İşletici, Eskişehir turizminde yer almalı, Eskişehir’e ziyarette bulunan yerli ve 

yabancı turistleri, Stüdyo Ortamını gezmek konusunda heveslendirecek 

faaliyetler gerçekleştirmelidir.  

Yurtdışında, uçak (Boeing), otomobil (Mercedes, Opel, BMW), alkollü içecek 

(Jameson), film platosu (Hollywood) ve sair konuda faaliyet gösteren pek çok yer, 

ücretli ziyaretçilere tanıtılmak suretiyle ilgili kent ekonomisine önemli katkılar 

sağlanabilmektedir. İşletici de bu nitelikte gezi programları düzenleyecek 

düzeyde vizyon sahibi olmalıdır. 
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10.5.2. Kullanıcı için Gerçekleştirilecek Faaliyetler: 

10.5.2.1. İşletici, yukarıda, 10.5.1.2., 10.5.1.3., 10.5.1.4. ve 10.5.1.5. maddelerinde 

belirtilen faaliyetleri, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, Raporun 9.21.15.  

maddesinde bahsedildiği şekilde Kullanıcılar için de gerçekleştirmelidir. 

10.5.2.2. İşletici, Raporun 9.21.15. maddesinde bahsedilen kapsamdaki Kullanıcılar için, 

konusunda lider olan uluslararası şirketler ile iletişime geçerek, söz konusu 

Kullanıcıların tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmelidir. 

10.5.3. Bir Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya ve Arama Motorları:  

10.5.3.1. İşletici, yukarıda sıralanan tüm faaliyetleri hakkında bilgilere sosyal medya 

üzerinden kolaylıkla erişilebilecek şekilde bir sosyal medya platformuna sahip 

olmalı, çok aktif olarak sosyal medya kullanımı sayesinde, dünyada Sektör 

konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumların takip etmekten zevk alacağı bir 

platform haline gelmelidir. 

10.5.3.2. Arama motorlarında, Sektör ile ilgili her türlü aramada en üst sıralarda 

görünebilecek şekilde SEO (search engine optimizing) hizmetleri almalı, webinar 

(internet ortamında sanal seminer), blog gibi ortamlarda aktif olmalıdır. 

10.5.3.3. İşletici, pazarlama faaliyetlerinde Sektör konusunda “influencer” düzeyine 

gelmiş kişiler ile anlaşmalı olarak faaliyet göstermelidir. 

10.6. Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri:  

10.6.1. ESSEBin kuruluşuna karar verilmesi halinde, Raporun 10.1.1.2. maddesinde 

değinilen danışmanlık hizmetleri kapsamında profesyonel bir yaklaşımla proje 

yönetimi yapılmasında yarar vardır. 

10.6.2. Söz konusu proje yönetimi yaklaşımı, muhakkak metodolojik kurallara dayanan, 

daha önce denenmiş, sağlam temelleri olan yöntemler arasından seçilmelidir.  

10.6.3. Gerçekleştirilecek proje yönetiminde Raporun 9.24. maddesinde ele alınan risk 

analizi ve risk yönetim planları önceden belirlenmeli ve “değişiklik yönetimi” 

(change management) yaklaşımıyla sürekli olarak güncellenmelidir. 

10.6.4. Proje yönetimi yaklaşımı, muhakkak dış kaynak temini yönetimi (outsourcing 

management) ve sözleşme yönetimi (contract management) yaklaşımlarıyla 

zenginleştirilmeli, aynı konulardaki faaliyetler (activities) “program yönetimi” 

yaklaşımıyla toplulaştırılarak değerlendirilmelidir. 

10.6.5. Proje yönetiminin ana dayanağı olacak proje planı mümkün olan en detayda 

hazırlandıktan sonra, her bir faaliyet için ayrı ayrı olmak üzere “kabul kriterine 

esas göstergeler” (kpi:key performance indicators) belirlenmeli gerek dış kaynak 

yönetimi gerekse sözleşme yönetimi esnasında tespit edilecek bu göstergeler 

sayesinde izleme ve değerlendirme yapılmalıdır. 
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10.6.6. Her teslimat için veya benzer teslimatların kümelenmesi neticesinde elde edilen 

toplu teslimatlar için izlenmesi gereken proje yönetimi metodolojisi (yukarıda 

belirtilen esaslara sahip olmak kaydıyla) ana hatlarıyla şu dört safhadan oluşan 

bir yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. 

10.6.6.1. Vizyon / Kapsam: Teslimata muhatap faaliyet ile elde edilecek fayda tariflenmeli, 

söz konusu faydanın sınırları çizilmelidir. Projenin ilerleyen safhalarında, 

faydanın sınırlarının gelişmesi veya genişlemesi halinde kapsam 

değiştirilmemeli, takip eden sürüm (version) için yeni bir ister olarak bir yere not 

edilmelidir. 

10.6.6.2. Analiz ve Tasarım: Teslimata muhatap faydanın nasıl geliştirileceğine yönelik 

analiz ve tasarım bu aşamada yapılmalı, hazırlanacak ihtiyaç analizi raporu, söz 

konusu faydanın teslimatında dikkate alınacak “kabul kriterine esas göstergeler” 

olarak benimsenmeli ve kabulün gerçekleşmesinde hangi senaryoların 

uygulanacağı bu aşamada belirlenmelidir. 

10.6.6.3. Geliştirme: Teslimata muhatap faydanın, gereksinim analizi ve tasarım 

kapsamında geliştirilmesi bu aşamada gerçekleştirilmelidir. Geliştirme 

esnasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, yeni kapsam olarak değerlendirilmeli ve 

mevcut kapsam değiştirilmeden, takip eden sürüm (version) için yeni bir ister 

olarak bir yere not edilmelidir. 

10.6.6.4. Test ve Kabul: Teslimata muhatap faydanın geliştirilmesi tamamlandıktan sonra, 

gereksinim analizi aşamasında belirlenen “kabul kriterine esas göstergeler” ve 

kabul senaryoları dikkate alınarak test edilmeli, testi başarıyla geçmeyen 

hususlar belirlenerek giderilmesi için gereken faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 

Tüm testler başarıyla sonuçlandıktan sonra, kullanıma geçmek üzere kabul süreci 

sonlandırılmalıdır. 

10.7. Sonuç:  

10.7.1. Ekonomik kalkınma, uluslararası ticaretten daha fazla pay alma, yabancı sermaye 

çekme, ülkeye teknoloji girişini sağlama, sektörel kümelenme, bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarını giderme, istihdamı artırma, dış ticaretteki prosedürleri 

basitleştirme gibi amaçlarla ülke genelinden farklı mevzuatın ve uygulamaların 

geçerli olduğu, genellikle daha ileri düzeyde teşviklerin sağlandığı serbest 

bölgeler, çok çeşitli tanımlar altında ve çok çeşitli fonksiyonlarla birçok ülke 

tarafından  önemli bir mekanizma olarak kullanılmaktadır.  

10.7.2. 1990’lı yıllardan itibaren fiziki üretime dayalı ekonomilerin yerini teknoloji ve 

bilgi yoğun ekonomilere bırakmaya başlamasıyla birlikte ekonomi, giderek bilgi 

toplumu, yeni-ekonomi, inovasyon ekonomisi, bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, 

dijital ekonomi, e-ekonomi gibi çok çeşitli kavramları içine alan söylemlerle ifade 

edilmeye başlanmış ve yaratıcı/kültürel endüstri kavramı ağırlık kazanmıştır. Bu 

yeni ekonominin küresel, maddi olmayan ve birbiriyle iç içe geçmiş unsurlardan 

oluşması ve parasal güçten ziyade insan kaynağına ihtiyaç göstermesi, gelişmekte 

olan ülkelere rekabet açısından sanayileşmiş ülkeleri yakalayabilme şansı 

vermiştir. 
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10.7.3. Yapılan birçok araştırma, şehirlerin yaşam kalitesinin ve eğitim seviyesinin 

yaratıcı ekonomilerin gelişiminde büyük öneme sahip oluğunu göstermektedir. 

Ayrıca bölgedeki ekonomik aktörlerin niteliği ve birbiriyle etkileşimi, üniversite 

ve endüstri ilişkileri, tarihi, sosyal ve kültürel doku gibi birçok faktör yaratıcı 

endüstrilerin doğuşu, kümelenmesi ve gelişmesi konusunda doğrudan etkili 

unsurlar olarak değerlendirilmektedir.  

Bu etkiyi tek yönlü olarak da düşünmemek gerekir. Yaratıcı endüstrilerin de 

faaliyet gösterdikleri bölgeyi mimari, estetik, kültürel, sosyal, ekonomik ve daha 

birçok anlamda yeniden şekillendirmesi kaçınılmazdır. 

10.7.4. Endüstri sektöründen tamamen bağımsız olarak düşünülmesi mümkün 

olmamakla birlikte genellikle hizmet sektörü içerisinde değerlendirilen yaratıcı 

endüstriler, birbirinden farklı pek çok alanda kendine yer bulmakla birlikte genel 

olarak; reklamcılık, pazarlama, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, sanat ve 

antika pazarı, el sanatları, endüstriyel tasarım, moda tasarımcılığı, film/dizi, 

video ve bilgisayar oyunları, animasyonlar, görsel ve grafik sanatlar, müzik, 

yayıncılık, yazılım ile televizyon ve radyo sektörlerini kapsamaktadır.  

10.7.5. Yaratıcı endüstri ekonomisi, UNESCO verilerine göre dünyada 1,3 trilyon 

Amerikan Doları büyüklüğüne sahiptir. Ülkeler arası dış ticaret hacmi ise 445 

milyar Amerikan Doları’dır. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya yaratıcı endüstriler 

sektörlerinde dünyanın önde gelen devletleridir.  

Yaratıcı endüstrilerin dünya genelinde ortalama büyüme hızı %23-%35 

seviyelerindedir. Aynı zamanda tekstil, mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi 

sanayinin diğer sektörlerine inovatif katkı sağlamaktadır.  

10.7.6. Sektörün ülkemizdeki mevcut durum ve potansiyeline ilişkin olarak ulusal 

düzeyde kapsamlı bir analizin yapılması, sağlıklı ve rekabetçi bir şekilde 

büyüyerek ekonomiye katkı sağlamasını temin edecek politika, strateji ve eylem 

planlarının oluşturulması, bölgesel ve sektörel açıdan öncelik alanlarının ve 

destekleme mekanizmalarının belirlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, 

sağlıklı bir istihdam yapısının kurulması gibi alanlarda mevzuat altyapısının 

geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi gereklidir.  

Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, ilgili tüm Bakanlıklar, 

üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 

tüm paydaşların iştiraki ve katkısı ile ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır.  

10.7.7. Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi 

olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası 

2017 yılı verilerine göre Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu 

sanayi ve %7’sini tarım sektörü oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle kent 

ekonomisinin %93’ünü hizmet ve sanayi sektörleri temsil etmektedir. 
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10.7.8. Eğitim ve kültür düzeyi yüksek nüfusu, Türkiye’nin üç büyük şehrine de 

kolaylıkla ulaşılabilir, ancak büyük şehrin dezavantajlarını taşımak zorunda 

olmayan kentsel dokusu, kentte yaşayan her kesime uygun maliyetlerde yaşam 

şartlarına sahip olması, sınırları içerisinde bulunan üç üniversitenin sağladığı 

eğitim ve araştırma yetkinliği, animasyon ve dijital oyun konularında önemli 

başarılara imza atmış ve gelişme potansiyeli yüksek girişimcilerin varlığı dikkate 

alındığında; Eskişehir’de oluşturulacak bir kümelenmenin Sektör açısından tüm 

ülke için bir merkez hatta uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi olma niteliği 

kazanabileceği değerlendirilmektedir. 

10.7.9. Özellikle üretime dayalı olarak faaliyet gösteren işletmeler için önemli vergi 

avantajları sunan, yabancı personel çalıştırılması konusunda süre ve 

değerlendirme açısından kolaylık sağlayan, ayrıca yatırım alanının yatırımcı 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda tasarlanmasına elverir bir mevzuata 

dayanan serbest bölge modelinin bu tür bir kümelenme için uygun olduğu 

düşünülmektedir. Ancak bir ihtisas serbest bölgesi niteliği taşıması, maddi 

olmayan çıktıların ticarete konu edildiği sektörlerin faaliyet gösterecek olması, 

istihdam yapısının fiziki üretim yapan işletmelere göre farklılıklar taşıması,  

bölge içinde eğitimle ilgili faaliyetlere yer verilme gerekliliği, bölge içerisinde 

faaliyet gösteren firmaların diğer serbest bölgelerde bulunmayan, bölgedeki 

yazılım ve donanım imkânlarından yararlanmasına yönelik sektöre has bazı 

destek türlerinin geliştirilmesi gibi hususların, serbest bölge işleyişiyle 

çelişmemesini sağlamak üzere, bölgenin kuruluş başvurusu aşamasında ilgili 

mercilerle istişare halinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekecektir.  

Örneğin serbest bölgede eğitim faaliyetlerinin de yer alacak olması, serbest 

bölgeye çalışan ya da ziyaretçi dışında bir kesimin düzenli giriş çıkış yapmasını 

gerektireceğinden bu durumu öngören bir giriş belgesi düzenlemesi 

gerekebilecektir. Benzer şekilde, halihazırda uygulanan serbest bölge teşvikleri 

içerisinde, genellikle yazılım ve stüdyo ortamları gibi özellik arz eden 

donanımların kullanımına ya da bu firma çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına 

yönelik destek kalemleri yer almamaktadır. Serbest bölge kullanıcılarının bu tür 

maliyetlerini düşürmek amacıyla başta Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili otoritelerle temasa geçilmesi 

ve bu kullanıcılara sağlanmasında fayda görülen desteklerin serbest bölgede 

uygulanmasına imkân verecek uyarlamaların yapılması yerinde olacaktır. 

10.7.10. Serbest bölgenin kuruluş yerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Serbest bölge 

kurulması için seçilen yerin hatalı olması, serbest bölgenin kuruluşu ile ilgili 

süreçte aksama ya da girişimin tamamen sonlanması sonucunu doğurabileceği 

gibi işletme dönemi içerisinde de risk yaratabilecektir. Arazinin yapısının serbest 

bölge kurulumuna uygun olmaması ya da yüksek yatırım harcamaları 

gerektirmesi, tarım, orman ya da sit alanı gibi üzerinde serbest bölge faaliyetinin 

yürütülmesine imkân tanınmayan düzenlemelere tabi olması, kamulaştırma ya 

da mülkiyet konusunda hukuki ihtilafların bulunması gibi durumlar, serbest 

bölgenin başarı şansını önemli ölçüde sınırlayacaktır.  
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10.7.11.Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara sağlanan destek ve kolaylıkların, 

onları aynı sektörde serbest bölge dışında faaliyet gösteren firmalara karşı daha 

avantajlı konuma getirmesi, özellikle serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan 

ithalatta haksız rekabet tartışmalarına yol açabilmektedir. Bu nedenle ESSEBin 

ihracat odaklı olması, burada iş yapan firmaların Türkiye’ye değil, yurt dışına 

satış yönlü pazarlama stratejilerine sahip olması ve yerel ekonomiye zarar 

vermemesini sağlayacak önlemlerin alınması yüksek önemi haiz bir konudur.  

10.7.12. ESSEBin kuruluş kararının Eskişehir ekonomisini oluşturan paydaşlar tarafından 

ortaklaşa alınmış bir karar olması gereklidir. Raporun hazırlığı esnasında böyle 

bir durumla karşılaşmamış olmamıza rağmen; yerel aktörler tarafından yeterince 

benimsenmeyen bir serbest bölgenin kendisinden beklenen faydayı sağlaması 

mümkün olmayacağı gibi, sosyo-ekonomik açıdan şehrin mevcudun da gerisine 

gitmesine neden olma ihtimali dikkatle değerlendirilmelidir. 

10.7.13. ESSEB ile dünyada yaklaşık 420 milyar Amerikan Doları hacme sahip animasyon, 

oyun, tasarım pazarında; Eskişehir’de yetişen, eğitim alan ve burada kalmaya 

istekli insan kaynağının, sınırlı sayıda işveren ya da proje ile kısıtlı kalmadan 

esnek bir şekilde hareket edebileceği bir ekosistemin oluşturulması 

hedeflenmelidir. Bunun için serbest bölgede kümelenmenin lokomotifi 

olabilecek, dünya pazarlarında pay sahibi en az birkaç firmanın kuruluş 

aşamasında bölgede var olmalarını sağlamak çok faydalı olacaktır.  

10.7.14. Bu çerçevede bölgenin kuruluş süreci ile birlikte çok etkili bir tanıtım faaliyetinin 

de başlatılması şarttır. Bu faaliyet, firmaların ESSEB içerisinde yer almalarını 

sağlamanın yanı sıra ESSEBde üretilecek ürünlerin pazarlamasına da yönelik 

olmalıdır.  Bu alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve benzeri 

organizasyonlara iştirak etmek ve hatta bunları düzenlemek bu kapsamda 

düşünülebilir. 

10.7.15. ESTÜ Kampüsü, ATAP Arazisi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi nezdinde yapılan incelemeler ve görüşmeler 

neticesinde Raporun 11.2.1. maddesinde verilen arazi görüntüsünde 1, 2 ve 3 

numara ile işaretlenmiş, Raporun 11.2.2. maddesinde verilen arazi 

görüntüsünde 4 numara ile ve Raporun 11.2.3. maddesinde verilen arazi 

görüntüsünde 5 numara ile işaretlenmiş arazilerin en uygun araziler olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, Şeker Fabrikası arazisi ile TÜLOMSAŞ Fabrika arazisi 

içindeki uygun büyüklükteki yerlerin de değerlendirilmesinde yarar vardır. 

10.7.16. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi şirket, yatırım ve işletme süreçlerinde bütçesel 

ve idari açıdan, serbest bölge ile ilgili ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir şekilde cevap 

verebilecek esnek ve bağımsız şekilde karar alabilme kabiliyetini haiz olmalıdır.  

Şirket, aynı zamanda hem Sektör hem de serbest bölge ile ilgili mevzuat ve 

işleyişe hâkim, teknik ve idari açıdan yeterli, sorunlara çözüm getirme kabiliyeti 

yüksek, ESSEBi yurtiçinde ve dışında tanıtabilecek bir yönetim ve personel 

yapısına sahip olmalıdır.  
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10.7.17. Serbest bölge kuruluşu için yaklaşık maliyetin (5 yıl için, yıllık %10 enflasyon 

dikkate alınarak) toplam olarak 211.661.252,40 Türk Lirası yatırım maliyeti ve 

72.372.914,64 Türk Lirası işletme maliyeti olmak üzere toplam 284.034.167,04 

Türk Lirası olacağı tahmin edilmiştir. ESSEBin Kullanıcı kabul etmeye başladığı 

tarihten itibaren Kullanıcıların beş yıl içinde Dünyadaki pazar büyüklüğünden 

%0,008 (yüz binde sekiz) oranında bir pay alabilmesi halinde, ESSEB yatırım ve 

beş yıllık işletme maliyeti kendisini amorti edecektir. 

10.7.18. Raporun 11.13. maddesinde verilen tabloda da görüldüğü gibi; 2018 yılında, 

ATAP tarafından gerçekleştirilen “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 

Teknolojik Beceri ve Yetenek Envanteri” ne katılan şirketlerin yüzde 87’si “Yeni 

fikir üretim süreci” ve “Temel uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme” 

yeteneklerine sahiptirler. Bu yetenekleri yüzde 68 ile “Ürün veya üretim süreci 

tasarlama” takip etmektedir. Bu tablo da göstermektedir ki, ETGB şirketleri, yeni 

teknolojilere dayalı iş yapma konusunda başarılı olmak için en gerekli 

yeteneklere – üstelik – en üst seviyede sahiptir. Bu nedenle, ESSEBe yapılacak 

yatırımın; sanayici refleksinden arınmış, bir yatırımcı ve girişimci gözüyle 

irdelendiği takdirde büyük başarılara namzet bir yatırım olacağının tespit 

edileceği düşünülmektedir. 

10.7.19. Eskişehir ilinde orta öğretim düzeyinde meslek okulları yanında Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik 

Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme alanına uygun eğitim-öğretim bölümleri 

bulması kenti nitelikli insan kaynağı sağlama açısından cazip hale getirmektedir. 

Bu nedenle sanayi firmaları ile ETGB bünyesinde yer alan ar-ge firmaları 

Eskişehir’i tercih etmektedir. Yeni başvuru sahipleri ile yapılan görüşmelerde 

Eskişehir’in bu olumlu yönü gözlenmektedir. Bu konuya ilişkin olarak en çok ilgi 

gören ve cazibe oluşturan insan kaynağı alanları arasında görsel tasarım, 

animasyon, bilgisayar oyunu, çizgi film, sinema/TV filmi, elektrik-elektronik, 

robotik ve yazılımın olduğu gözlenmektedir. ETGB bünyesinde bu alanlarda 

çalışan ar-ge firması sayısı artmaya devam etmektedir.27 

10.7.20. Öte yandan Yaratıcı endüstriler ve yazılım başlığı altında 58, 59, 62 ve 63 gibi 

NACE kodları ile nitelenen ar-ge ve tasarım firmalarının sayısının ETGB’nde 

giderek arttığı gözlenmektedir. ETGB’ye yapılan başvurulardan sektöre yapılacak 

altyapı yatırımları ile bölgenin bir yaratıcı endüstriler kümelenmesi haline 

dönüşeceği öngörülmektedir. Yaratıcı endüstrilerin önemli özelliklerinin başında 

yüksek katma değerli olmaları gelmektedir.28 

  

                                                           
27 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Stratejik Planı, 2019-2021, Sayfa 19 
28 a.g.e., Sayfa 23 
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10.7.21. Serbest Bölge'nin BEBKA Ölçeğinde Endüstriye ve Ülkeye Beklenen 

Katkıları: 

10.7.21.1. ESSEB, ilgili endüstri alanlarında faaliyet gösterecek firmalar için ucuz ve 

elverişli altyapı, üstyapı ve donanım imkânlarını bir arada bulabilecekleri, eğitim 

imkanları ve iş ağları sayesinde, kullanıcıların doğrudan etkileşim içinde 

olacakları, deneyimlerini paylaşabilecekleri, işbirliği içerisinde uluslararası 

rekabet şanslarını yükseltebilecekleri bir ortam sağlayacaktır. 

10.7.21.2. ESSEBde yürütülen faaliyetler ihracat odaklı olacak, hammadde, enerji ya da 

lojistik gibi maliyet unsurlarının söz konusu olmaması nedeniyle ülkemiz cari 

açığını kapatmada etkin rol oynayacaktır. 

10.7.21.3. ESSEB, sağlayacağı yaklaşık 2.000 kişilik istihdam katkısı ile işsizliğin azaltılması 

yönünde olumlu etki sağlayacaktır. 

10.7.21.4. ESSEB, statüsü itibariyle gümrük hattı dışından sayılacağından, Türkiye’de 

yerleşik kişi ve firmalarca buraya yapılan satışlar ihracat sayılacak ve bu da 

özellikle Eskişehir’in ihracat seviyesini yükseltecektir.  

10.7.21.5. Serbest bölgeler, sağlanan işlem kolaylıkları, vergisel muafiyetler ve risk 

faktörünün düşük olması gibi nedenlerle yabancı yatırımcı tarafından daha fazla 

tercih edilen alanlardır. Bu nedenle ESSEBe yabancı sermayenin ve teknolojinin 

çekilmesi daha kolaylaşacaktır. 

10.7.21.6. Yaratıcı endüstriler için ihtiyaç duyulan insan kaynakları, imalat sanayinde 

faaliyet gösteren sektörlerin aksine, bedensel güçten ziyade zihin gücünü 

kullanan beyaz yakalı çalışanlar olmaktadır. Dolayısıyla ESSEBde oluşacak 

çalışan profili eğitim ve kültür seviyesi yüksek, sosyal faaliyetlere etkin katılım 

sağlayan, nispeten yüksek gelir düzeyli kişileri temsil edecek ve bu da Eskişehir’e 

ekonomik ve sosyal anlamda daha da canlılık kazandıracaktır. 

10.7.21.7. Kullanıcıların çalıştıkları alanlarla ilgili olarak alt ve yan sektörler ortaya 

çıkacak, bu durum da Eskişehir ve civarındaki illerimizin iş potansiyelini 

artıracaktır.  

10.7.21.8. Yaratıcı endüstriler, nitelikleri itibariyle bir ülkenin ya da bir bölgenin tarihi ve 

kültürel değerlerinin tanıtılması ve yansıtılması bağlamında oldukça etkin olarak 

yararlanılabilir endüstrilerdir. Kurulacak serbest bölge bu anlamda, Eskişehir’in 

ve daha genel ölçekte ülkemizin tarihi ve kültürel boyuttaki bilinirliğini 

artıracaktır.  

10.8. Kaynakça:  

Raporun kaynakçası, ilgili bölümlerin altında dip not olarak takdim edilmiştir. 
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10.9. Telif Hakları:  

10.9.1. İşletici, telif haklarına muhatap tüm kullanımlarında, ilgili mevzuata uyacak, telif 

hakkına muhatap tüm ürünleri telif hakkı ödeyerek kullanacaktır.  

10.9.2. İşleticinin, Kullanıcıların ürettikleri ve/veya üretim aşamasında kullandıkları 

ürünlere yönelik telif hakkına ilişkin herhangi bir düzenleme veya denetim 

yapabileceği hukuki bir statüsü yoktur ve olması da mümkün görülmemektedir. 

Ancak, Raporun 9.21.16. maddesinde belirtilen kapsamdaki Kullanıcılara 

sağlayacağı hizmetler telif haklarının korunmasına yönelik konu başlıklarını da 

içerebilir. 

10.9.3. Danışman Görüşü 

Sonuç olarak; Eskişehir’de yaratıcı endüstri sektörleri arasında bulunan 

animasyon, dijital oyun, sinema ve tasarım sektörlerinde firmaların yatırım ve 
işletme dönemi itibariyle;  

▪ Altyapı ve donanımın uygun şartlarla sağlanması, 

▪ İnsan kaynaklarının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen 

mesleki eğitim imkanlarının sunulması,  

▪ Firmaların ve çalışanlarının etkin teşviklerle desteklenmesi, 

▪ Serbest bölgeyi alanında bir marka haline getirecek tanırım 

faaliyetleri ve ulusal/uluslararası etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi, 

▪ Gerek Eskişehir özelinde yerel aktörler gerekse ulusal 

düzeyde karar verici ve uygulayıcı otoriteler tarafından kabul 

görmesi ve benimsenmesi,  

▪ Üretimin maddi olmayan niteliği nedeniyle kurucu-işletici 

firma tarafından sağlanacak hizmet türlerinin mevcut serbest 

bölgelere göre farklılığı nedeniyle işletici gelirlerinin 

sağlanan hizmetler yerine firmaların gerçekleştirdiği ihracat 

esasına göre belirlenmesi, 

hususlarını gözetecek şekilde tasarlanmış bir serbest bölgenin; söz konusu 

alanlarda bir kümelenmenin yolunu açacağı ve buna bağlı olarak Türkiye’nin 

önemli bir ihracatçı konumuna gelmesini sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, serbest bölge için öngörülen 211.661.252,40 Türk Lirası yatırım 

maliyeti ve 72.372.914,64 Türk Lirası işletme maliyeti olmak üzere toplam 

284.034.167,04 Türk Lirası tutarındaki yatırımın özellikle serbest bölgenin inşası 

ve kullanıcı firmaların normal faaliyetlerine başlamasına kadar geçecek süre 

zarfında yüklenilmesini mümkün kılacak şekilde devletçe desteklenmesinde 

yarar görülmektedir. 
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11. Ekler:  

11.1. Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz Üzerinden Yapılan Bilgi 

Toplama Faaliyetleri 

11.1.1. Bilgi Toplamak Maksadıyla İleti Gönderilen Ticaret 

Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz 

▪ Washington 

▪ Boston 

▪ Houston 

▪ Los Angeles 

▪ New York 

▪ Miami 

▪ Berlin 

▪ Duesseldorf 

▪ Frankfurt 

▪ Hamburg 

▪ Hannover 

▪ Münih 

▪ Stuttgart 

▪ Guangzhou 

▪ Pekin 

▪ Şanghay 

▪ Hong Kong 

▪ Tokyo 

▪ Yeni Delhi 

▪ Abu Dabi  

▪ Dubai 

▪ Rabat 

11.1.2. Ticaret Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize gönderilen İleti Örneği 

Eskişehir’de faaliyet gösteren ATAP Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş.’nin 

(https://www.atap.com.tr/) Bursa - Eskişehir - Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA 

https://www.bebka.org.tr/) tarafından sağlanan finansman ile Eskişehir'de; 

başta animasyon ve oyun teknolojileri olmak üzere yaratıcı endüstriler 

konusunda faaliyet gösterecek bir serbest bölge kurulmasına yönelik fizibilite 

çalışması yapılması kararı çerçevesinde gerçekleştirilen ihale, firmamıza (MBA 

Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. www.mba.com.tr & 

www.neovas.com) yapılmıştır.  
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Yürütmekte olduğumuz çalışmalarda istifade edilmek üzere; özellikle animasyon, 

dijital oyun ve (animasyon ve dijital oyuna yönelik) yazılım ve tasarım olmak 

üzere, genel anlamda “yaratıcı endüstriler” konusundaki faaliyetler hakkında 

güncel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, görev alanınıza giren 

coğrafyada:  

a) İstatistiksel veri, sektör raporu ve benzeri yayınlar ile söz 
konusu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, 

b) Konu hakkında gerçekleştirilen periyodik fuar, toplantı ve 
benzeri etkinlikler ve 

c) Anılan sektörlere yönelik serbest bölge, teknoloji geliştirme 
bölgesi, teknopark ve benzeri oluşumlar  

hakkındaki bilgilerin temini konusunda yardıma ihtiyacımız vardır. 

Göstereceğiniz iş birliği için teşekkür eder, konuyla ilgili desteklerinizi 

esirgemeyeceğinizi ümidiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

11.1.3. Ticaret Ataşeliklerimizden Gelen Cevaplar 

Washington, Boston, Los Angeles, New York, Miami, Berlin, Frankfurt, Münih, 

Guangzhou, Şanghay, Tokyo, Yeni Delhi, Abu Dabi Ticaret 

Müşavirliklerimizden/Ataşeliklerimizden bu raporun tamamlandığı tarih 

itibariyle bir dönüş olmamıştır. Diğer Ticaret Temsilciliklerimizden alınan 

bilgiler aşağıda özetlenmiştir:  

11.1.3.1. Houston: Ticaret Ataşeliğimiz, sektörle ilgili kurum ve dernekler ile ABD’de 

düzenlenen fuar bilgilerini içeren linkleri iletmiştir:  

https://animationguild.org/ 
https://www.visualeffectssociety.com/ 
http://www.theesa.com/ 
https://www.glasanimation.com/about-us/ 
https://www.gameinformer.com/ya 
https://www.thetradeshownetwork.com/tradeshow-
calendarhttp://www.expodatabase.com/trade-shows-america/usa/ 
https://www.selectusa.gov/industries   

 
11.1.3.2. Düsseldorf: Ticaret Ataşeliğimizden gelen bilgiler, daha ziyade Almanya 

pazarına giriş ve Almanya’da iş yapmak için gerekli bazı linkleri içermektedir. 
Ataşeliğimiz yazısında ayrıca, Almanya’daki fuar firmalarının üyesi 
olduğu www.auma-messen.de isimli web sitesinden sektörle ilgili fuarların tespit 
edilebileceği bilgisini vermiştir.  

 

ATAP A.Ş.
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11.1.3.3. Hamburg: Hamburg Ticaret Ataşeliğimizin cevap yazısında, sektör ile ilgili 
bilgilere ve etkinlik takvimlerine  

https://www.bvdw.org/ 
https://www.game.de/en/ 
https://gi.de/ 

ağ sayfalarından ulaşılabileceği belirtilmiştir. 

https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions ağ sayfasından ise 
Almanya’da düzenlenen sektörel fuarlara ulaşma imkânı bulunduğuna işaret 
edilmektedir. Sektör ile ilgili kümeleşme ve diğer oluşumların 
https://www.innovationszentren.de/41-0-English-Information.html ağ 
sayfasından görülebileceği ifade edilmiş ise de bu linkin inovasyon merkezleri ile 
ilgili olduğu görüldüğünden Rapora dahil edilmemiştir.  

11.1.3.4. Hannover: Ticaret Ataşeliğimizin yazısında genellikle Almanya pazarına girişe 
yönelik olarak sektörel bazda ithalatçı firma adreslerini içeren bazı linkler yer 
almaktadır.  

11.1.3.5. Stuttgart: Ticaret Ataşeliğimizce Baden Württemberg Eyaletinde faaliyet 
gösteren firmaların veri bankalarının yer aldığı mesleki kurum ve kuruluşlar ile 
bunların internet ve e-posta linkleri,  sektörel bilgi taleplerinde 
yararlanılabilecek internet adresleri, Baden Württemberg Sanayi ve Ticaret 
Odası'nın veri bankası (belli bir miktarın üzerindeki bilgiler ücretli) bağlantı 
adresleri gönderilmiştir. 

11.1.3.6. Hong Kong: Ticaret Ataşeliğimizin yazısında; “Hong Kong, minimum Hükümet 

müdahalesi olan, serbest pazar felsefesini benimsemektedir. Sadece dış ilişkiler 

ve savunma konuları itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı olan HK, ayrı bir 

gümrük alanına sahip olup, serbest piyasa koşullarının en etkin olarak 

kullanıldığı Özel Yönetim Bölgesinde, serbest bölge konumuna bağlı 

olarak ithalatta gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Ancak, bazı alkol ürünleri, 

tütün, hidrokarbon yağlar ve metil alkol olmak üzere dört üründe vergi 

uygulaması bulunmaktadır.  

İmalat ve üretimin son derece kısıtlı sektörlerde yapıldığı, ekonomisi hizmet ve 
uluslararası ticarete dayanan Hong Kong'da genel sektörel bilgilere Hong Kong 
Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) web sayfası (www.hktdc.com) vasıtası ile 
erişim sağlamanız mümkündür.” bilgisi yer almaktadır. Ticaret Ataşeliğimizin 
yazısı ekinde ayrıca animasyon ve oyun konularında 2019 ve 2020 yılında 
düzenlenecek fuarların bilgileri ile yaratıcı endüstriler konusunda bilgilerin yer 
aldığı bir not bulunmaktadır.  

ACGHK 2019 (Animation, Comics & Games Expo)/26 - 30 Temmuz 2019, Hong 

Kong Convention and Exhibition Centre 

https://www.ani-com.hk/2019ver/index.php?lang=tw 

ATAP A.Ş.
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Hong Kong Animation & Digital Entertainment Pavilion in Hong Kong 

International Film & TV Market (FILMART)/25 - 28 Mart 2020, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre 
https://event.hktdc.com/fair/hkfilmart-en/s/11140- 

11.1.3.7. Dubai: Ataşeliğimizden alınan yazı, ihracat ve iş kültürü rehberi ile firma 

kataloglarına ilişkin bir bağlantı adresini içermektedir.  

11.1.3.8. Pekin: Ticaret Müşavirliğimiz yazısında, Çin'de söz konusu sektörlerdeki 

firmaların Pekin'deki Zhongguancun Bilim Parkı (ZPark) ile Shenzen 

bölgelerinde yoğunlaştığı ve ZPark idaresinin ülkemizdeki teknopark yönetimleri 

ile benzerlik gösterdiği bilgisini vermiş ve bu bölgelerde faaliyet gösteren başlıca 

firmalar konusunda özet bilgiler iletmiştir.  

Çin’in “Silikon Vadisi” olarak bilinen “Zhongguancun Bilim Parkı (ZPark)” yeni 

nesil bilişim teknolojilerinde uzmanlaşmış bir bilim parkıdır. 

(http://en.zgc.gov.cn/) “National Software Industry Base”, “National Software 

Export Base”, “National Torch Program Software Industry Base”, “National Sci-

Tech Cooperation Base” ve “National Engineering Practice Education Center” 

olarak ödüllendirilmiştir. 

En son temin edilen listeye göre ZPark’ta 277 software ve AR-GE firması 

bulunmakta olup bu firmalarda 45 bin civarında kişi çalışmaktadır. 

ZPark'ta, ulusal ekonominin önemli sektörlerinde faaliyet gösteren birçok lider 

şirketi bulmak mümkündür. Bugüne kadar, ZPark, bulut, bilişim, mobil internet, 

iletişim teknolojileri alanlarında Çin ekonomisine önemli katkılar sağladı. Ayrıca, 

Çin’in Made in 2025 çerçevesinde belirlediği hedeflere ulaşmasında da en önemli 

araçlardan birisidir. 

Ayrıca, ZPark’ın Çin ekonomisine en büyük katkısı oluşturduğu software ağlarla 

birlikte hardware üretim açısında yeterli bilgi ve teknoloji kaynaklarını 

sunmasıdır. Bu nedenle ZPark’ta yer alan firmaları sadece kendi başlarına değil 

Çinli diğer firmalarla etkileşimleri açısından da değerlendirmekte fayda 

bulunmaktadır. 

Başlıca Firmalar 

Lenovo 

Çinli bilgisayar üreticisi olan Lenovo’nun yıllık geliri 2017 yılı sonu itibarıyla 45,4 

milyar dolardır.  

http://en.zgc.gov.cn/2013-12/04/content_17148879.htm 

Xiaomi Technology Co Ltd 

Çin’de akıllı telefonlar üreten şirket teknolojik kabiliyetlerini son dönemde 

giderek geliştirmektedir. 

http://en.zgc.gov.cn/2013-12/04/content_17148881.htm 

ATAP A.Ş.
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360buy Jingdong Mall 

Çin’in Alibaba ile birlikte en önemli e-ticaret platformu olan jindong bu alanda 

sektörün de en yenilikçi firmalarındandır. 

http://en.zgc.gov.cn/2011-12/30/content_17148909.htm 

Autonavi 

Çin’de harita ve navigasyon alanında hizmet veren firma faaliyetlerini her geçen 

gün büyütmektedir. 

http://en.zgc.gov.cn/2013-12/04/content_17148942.htm  

Beijing Tinavi Medical Technology Co Ltd 

ZPark’ın en inovatif şirketlerinden biri olan Tinavi, sağlık teknolojileri 

sektöründe üniversite, özel sektör ve devletle sıkı bir işbirliği içerisindedir. 

http://en.zgc.gov.cn/2011-12/26/content_17148899.htm 

Youku 

Çin’in Youtube’u olarak adlandırabileceğiz video paylaşım ortamıdır. 

http://en.zgc.gov.cn/2011-12/30/content_17148912.htm 

Baidu 

Çin’in Google’ı olarak adlandırabileceğiz arama motoru sistemi 2000 yılında 

kurulmuştur. 

http://en.zgc.gov.cn/2011-12/30/content_17148907.htm 

Shenzen’deki Firmalar Hakkında 

Çin’in Guangdong eyaletinde yer alan Shenzen, Hong Kong’un tam kuzeyinde yer 

almaktadır. Çin’in ilk “Special Economic Zone” 1980 yılında açıldığı şehirde 

bugün 13 milyon civarında kişi yaşamaktadır. Şehir 1990’lı yıllardan sonra 

büyüme açısından oldukça etkileyici bir performans göstermiştir. Şehir hardware 

bakımından Çin’in üretim üssü konumundadır. 

Huawei 

Huawei, Türkiye’de de yatırım olan dünyanın en büyük bilişim ve 

telekomünikasyon firmalarından birisidir. Ayrıca, akıllı cihaz üretimi ve bulut 

hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir. 

https://www.huawei.com/tr/ 

ZTE 

ZTE bilişim ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren global bir 

firmadır. Huawei ile rekabet içinde olan firma 160’tan fazla ülkede hizmet 

vermektedir. 

https://www.zte.com.cn/global/ 

Tencent 

1998 yılında kurulmuş olan Tencent, internetle alakalı hizmetler ve yapay zekâ 

ve teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. Wechat adlı program bu gruba 

aittir. Wechat bir sosyal medya programı olmasının yanısıra Çin’deki en yaygın 

ödeme araçlarından bir tanesidir. 

https://www.tencent.com/en-us/index.html 

ATAP A.Ş.
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Hytera 

Hytera global düzeyde hizmete veren radyo alıcıları ve sistemleri üreticisidir. 

Özellikle kamu güvenliğine yönelik hizmetleri ile dikkat çekmektedir. 

http://www.hytera.com/index.htm 

TP-Link 

Dünyanın en önemli internet ürünleri sağlayıcılarındandır. Özellikle kablosuz 

internet ve bilgisayar ağ  ürünleri ile öne çıkan bir firmadır. Ürünlerini özellikle 

kendisi üretmeyi tercih eden bir firma olup out sourcing yoluna pek 

başvurmamayı tercih etmektedir. 

https://www.tp-link.com/ 

Hasee 

Hasee bilgisayar (desktop, laptop ve panel PC)  üreticisi bir firmadır. Ürünlerin 

dizaynı, üretimi, pazarlanması ve destek hizmetlerini kendileri sağlamaktadır. 

http://www.hasee.com/en/index.aspx 

Skyworth 

Skyworth büyük ölçekli bir tüketici elektroniği firmasıdır. Ekran cihazları, dijital 

kutular, güvenlik kameraları, buzdolabı, bulaşık makinesi, cep telefonu ve LED 

aydınlatma ürünleri firma tarafından üretilen bazı ürünlerdir. 

http://www.iskyworth.com/ 

  

ATAP A.Ş.
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11.2. Serbest Bölgenin Fiziksel Yeri ile İlgili Alternatif Yerler 

11.2.1. 1, 2 ve 3 numaralı alternatifler (ESTÜ Kampüsü) 

 

11.2.2. 4 numaralı Alternatif (Şeker Fabrikası) 

 

11.2.3. 5 Numaralı Alternatif (YHT Garı Kuzey Girişi 3887 Ada 1 Parsel) 

 

ATAP A.Ş.
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11.2.4. 6 Numaralı Alternatif (ATAP Arazisi) 

 

11.3. NACE Rev.2 İktisadi Faaliyet Kodlaması 

FAALİYET GRUBU NACE REV.229 AÇIKLAMA 
Reklamcılık ve pazarlama 
 

70.21 Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri 
73.1x Reklamcılık 

Mimarlık 71.11 Mimarlık Faaliyetleri  
Tasarım ve moda tasarımı  74.1x Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri 
Film, TV, video, radyo ve 
fotoğraf 
 

59.1x Sinema filmi, video ve televizyon program faaliyetleri 
60.xx Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 
74.2x Fotoğrafçılık faaliyetleri 

Bilgi teknolojileri, yazılım 
ve bilgisayar hizmetleri 

62.01  Bilgisayar programlama faaliyetleri 
62.02  Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 

Yayımcılık 
 
 

58.1x Kitapların, süreli yayınların yayınlanması ve diğer 
yayımcılık Faaliyetleri 

58.2x  Yazılım programlarının yayımlanması 
74.3x  Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri 

Müzik, gösteri ve görsel 
sanatlar 
 
 

59.2x Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 
85.52  Kültürel eğitim 
90.01  Gösteri sanatları 
90.02  Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler 
90.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi 

Tablo 1 NACE Rev.2 İktisadi Faaliyet Kodlaması Tablosu  

                                                           
29 Kaynak: Atilla YARDIMCI, İçerdiği Faaliyet Gruplarına Göre Türkiye’deki Yaratıcı Endüstri Üzerine Bir Çalışma 

ATAP A.Ş.
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11.4. İşletici İçin Önerilen Organizasyon Yapısı 

 

  

Danışmanlar

Genel 
Müdür

Genel Müdür 
Yardımcısı

(Mali İşler ve İK)

Finans

İnsan Kaynakları

Muhasebe

Genel Müdür 
Yardımcısı

(Pazarlama)

Tanıtım

İş Geliştirme

Pazarlama

Genel Müdür 
Yardımcısı

(Teknoloji)

Stüdyolar

Elektronik Bilgi 
Güvenliği

Ağ Yönetimi

Bilgi İşlem 
Hizmetleri

Genel Müdür 
Yardımcısı

(Hizmetler)

Mutfak

Çevre Temizliği

İnşaat / Onarım

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Ulaşım

Sosyal Aktiviteler

Temizlik

Güvenlik

ATAP A.Ş.
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11.5. Mimari Proje Tahmini Maliyet Hesap Tablosu30 

Proje İl / İlçe / Belediye ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR / MUTTALİP 
Bölge Katsayısı 1 
Proje Alanı 64600 m² 
Yinelenen Blok Sayısı 1 
Proje Niteliği Yeni Mimari Proje 
Yapı Birim Maliyet Grubu 5A 
Mimarlık Hizmet Sınıfı 5 Sınıf 
Birim Fiyat 2,010.00 ₺ 
Tadilat Oranı 1 

 
Proje Hizmetleri ve Mesleki Uygulama ORAN HİZMET BEDELİ 
   Hazırlık ve Etüt Çalışmaları 5 % 74,440 
   Ön proje çalışmaları 15 % 223,321 
   Kesin proje çalışmaları 20 % 297,762 
   Uygulama proje çalışmaları 30 % 446,643 
   Sistem ve montaj detayları 10 % 148,881 
   İmalat detayları 10 % 148,881 
   Teknik şartnameler 5 % 74,440 
   Metraj 3 % 44,664 
   Keşif, Maliyet Analizi 2 % 29,776 
TOPLAM 100 % 1,488,809 
Mesleki Kontrollük Hizmetleri ORAN HİZMET BEDELİ 
   Kontrollük ve As Build Proje 50 % 744,405 
   Kesin Hesaplar 7 % 104,217 
   Kabul Teslim 3 % 44,664 
TOPLAM 60 % 893,285 
Fenni Mesuliyet Hizmetleri ORAN HİZMET BEDELİ 
   Fenni Mesuliyet Hizmetleri (TUS) 27 % 401,978 
   Kabul Teslim 3 % 44,664 
TOPLAM 30 % 446,643 

GENEL TOPLAM 2.828.737 
Tablo 2 Mimari Proje Tahmini Maliyet Hesap Tablosu   

                                                           
30 Kaynak: http://www.mimarlarodasi.org.tr/enazbedel/dsp_hesapla.cfm 

ATAP A.Ş.
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11.6. MPAA Raporuna Göre 2018’de Dünya Geneli Gişe Hasılatı 

 

  

ATAP A.Ş.
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11.7. MPAA Raporuna Göre 2018’de Dünya Geneli 3D Filmler Gişe Hasılatı 

 

  

ATAP A.Ş.



Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Serbest Bölge Fizibilite Etüdü 

 

96 

 

11.8. Yüksek Özellikli Hareket Yakalama Stüdyosu Maliyet Örneği 

 

  

ATAP A.Ş.
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11.9. Normal Özellikli Hareket Yakalama Stüdyosu Maliyet Örneği 

 

  

ATAP A.Ş.
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11.10. Yaratıcı Endüstriler Konusunda Kurulması Öngörülen Serbest Bölgenin 

Kalkınma Planları ile İlişkisi 

11.10.1. Eskişehir’de yaratıcı endüstrileri kapsayan bir serbest bölgenin kurulması, 

Onuncu Kalkınma Planının “cari açığın büyüme üzerinde baskı oluşturmayacak 

seviyelerde tutulması ve ağırlıklı olarak uluslararası doğrudan yatırımlar, borç 

yaratmayan ve uzun vadeli diğer sermaye girişleriyle finanse edilmesi”, “reel 

olarak ortalama ihracat artışının ithalat artışından yüksek olması”, “ihracatın 

ithalata olan bağımlılığının azaltılması”, “hizmet ihracatının artırılması ve 

çeşitlendirilmesi” hedefleriyle örtüşmektedir.  

11.10.2. Bu çerçevede planda söz konusu proje ile ilgili bölümler aşağıda aktarılmıştır: 

11.10.2.1. Paragraf 292: Türk sinemasının bir marka haline gelmesi ve önemli bir kültürel 

ihraç ürününe dönüşmesi için ödül, destek, tanıtım ve pazarlama 

mekanizmalarının çeşitlendirilip geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

11.10.2.2. Paragraf 296: Ortak tarihi geçmişimiz olan ülkeler başta olmak üzere dünya 

ülkeleriyle kültürel ilişkilerimiz geliştirilecek, kültür endüstrisinin milli gelir, 

ihracat ve ülke tanıtımına katkısı artırılacaktır. 

11.10.2.3. Paragraf 300: Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve 

kültürel zenginlik unsurlarımız belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülecektir. 

11.10.2.4. Paragraf 301: Türk film endüstrisinde kültürümüzün temel unsurları ve 

değerlerinin işlenmesine yönelik teşvik mekanizması oluşturulacaktır. 

11.10.2.5. Paragraf 302: Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesini 

sağlayacak yapımlar yaygınlaştırılacak ve sektörün ihracata katkısı artırılacaktır. 

11.10.2.6. Paragraf 425: Sektör içi verimlilik düzeylerinin artması, birçok alanı kesen 

müdahaleler gerektirmektedir. Bu açıdan işgücüne üretim sürecinin gerektirdiği 

beceri ve niteliklerin kazandırılması özel önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 

hem hâlihazırda işgücünde yer alan kişilerin niteliklerinin yükseltilmesi, hem de 

eğitim kalitesinin artırılması yoluyla yenilikçi ve sürdürülebilir üretim sürecinin 

gerektirdiği becerilerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. Ar-Ge ve teknoloji politikalarının gerek mevcut sektörlerin 

verimliliklerini artırmada gerek sanayide verimliliği yüksek sektörlerin hâkim 

olduğu bir yapıya dönüşümün sağlanmasında da başat rol oynaması 

beklenmektedir. Bu politikaların başarısında en önemli etken olan yenilik ve 

yeniliğe uygun ortamın yaratılması açısından; teşvik, KOBİ, fikri ve sınai 

mülkiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarının uyum içerisinde 

uygulanması gereklidir. 

11.10.2.7. Paragraf 426: Onuncu Kalkınma Planı döneminde sanayi sektörlerinin yanı sıra 

tarım ve kritik hizmet alanlarında da aynı perspektifle bir dönüşümün 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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11.10.2.8. Paragraf 428: Hizmetler sektörü ticarete konu olan alanlarda ekonominin 

rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu çerçevede, ulaştırma ve lojistik gibi kritik hizmet sektörlerinin 

yüksek büyüme ortamının getireceği büyük ölçekli ürün ve hizmet arzını 

zamanında, etkin ve uygun maliyetle karşılayabilmesine yönelik bir dönüşümün 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hizmetler sektöründe katma değeri 

yüksek alanların payının artırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının 

yaygınlaştırılması, hizmet ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. 

11.10.2.9. Paragraf 628: Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni 

sektörler, ürün ve markalar ortaya çıkaracak Ar-Ge ve yenilik programları hayata 

geçirilecektir.  

11.10.2.10. Paragraf 629: Yenilik sistemi, kümelenme yaklaşımını ve girişimciliği merkeze 

alan bir yapıya kavuşturulacaktır. 

11.10.2.11. Paragraf 634: Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik 

edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluşturulacaktır. Bu çerçevede 

yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin 

Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilecektir.  

11.10.2.12. Paragraf 705: Telif haklarıyla korunan ve dünyada giderek önem kazanan kültür 

endüstrilerini izlemek ve politika oluşturmak için kayıt, veri ve ulusal 

istatistiklerin geliştirilmesi ihtiyacı önemini korumaktadır. 

11.10.2.13. Paragraf 711: Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katkısının 

tespiti, izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak, bilgi ve veri altyapısı 

güçlendirilecektir. 

11.10.2.14. Paragraf 737: Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla, başta oyun 

olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri 

desteklenecektir. İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından 

gelişmesi ve erişilebilir olması sağlanacaktır. 
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11.11. Serbest Bölge Yönetim Modeli Alternatifleri 

ARAZİ 
DURUMU 

ALT 
YAPIYI 
YAPAN 

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ. 
ŞİRKETLERİN 

ÖZEL HESABA KARŞI 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

ÖZEL HESAP GELİRLERİNDEN  
İŞLETİCİ VEYA B.K.İ. 

ŞİRKETLERE VERİLEN PAYLAR 

 
KAMU  

 
KAMU 

     1) Aylık işleticilik gelir-
gider farkının %4'ü 
     2) Yıllık net kardan bazı 
kalemler düşüldükten sonra 
kalanın %25'i 
     3) Kullanıcıya kiraladığı 
arazi ve kapalı alan kirasının 
%90'ı 
     4) Kendisinin kiraladığı 
arazi kirasının %100'ü 

     Kullanıcıya kiralanan arazi ve 
kapalı alan kirasının %10'u 

KAMU ÖZEL 

     1) Aylık işleticilik gelir-
gider farkının %4'ü 
     2) Kullanıcıya kiraladığı 
arazi kirasının %63'ü 
     3) Kendisinin kiraladığı 
arazi kirasının %70'i 

      1) Kullanıcıya kiralanan arazi 
kirasının %37'si, 
      2) Kendisinin kiralanan arazi 
kirasının %30'u 
      3) Bölgeye Giren ve Çıkan 
Mallar Üzerinden Alınan %0,1-0,9, 
Banka ve Sigorta Şirketlerinden 
Alınan %0,1, Giriş İzin Belgesi ve 
Açık Alan Ruhsatı ücretlerinin 
%41'i 
      4) 5623 sayılı Kanuna göre 
%0,1-0,9 ücretlerin %41'i 

ÖZEL ÖZEL 

     1) Aylık işleticilik gelir-
gider farkının %4'ü 
     2) Aylık kira gelirlerinin 
%4'ü 

    Herhangi bir pay 
verilmemektedir. 

Tablo 3 Serbest Bölge Yönetim Modeli Alternatifleri 
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11.12. Türkiye’de Animasyon Üretimi ile İlgili Tablolar 

Türkiye’de Bazı Animasyon Stüdyoları 

▪ 4 Yüz Production, İstanbul 

▪ ABT İstanbul, İstanbul 

▪ Adisebaba, İstanbul 

▪ Maara Animasyon, İstanbul 

▪ Cartoon Animasyon ve Multimedya Stüdyoları, İstanbul 

▪ Animasyon Cumhuriyeti, İstanbul 

▪ Anima İstanbul, İstanbul 

▪ Melon Prodüksiyon A.Ş., İstanbul 

▪ Animax,  Ankara 

▪ Sinefekt, İstanbul 

▪ Düşyeri, İstanbul/Eskişehir 

▪ Düşlerevi, İstanbul/Eskişehir 

▪ Grafi2000, İstanbul 

▪ Cordoba, İstanbul 

▪ Atom, Ankara 

▪ Resimli Filim Animasyon Stüdyosu, Eskişehir 

▪ Animanya, Ankara 

▪ Animatürk, İstanbul 

▪ ISF Studios, Ankara 

▪ Düşlerevi Çizgi Film Stüdyosu, İstanbul 

▪ Haylaz Prodüksiyon, İstanbul 

▪ Pasin Animasyon, İstanbul 

▪ Lighthouse, İstanbul 

▪ Siyah Martı, İstanbul/Eskişehir 

▪ Zor Zanaat Prodüksiyon, İstanbul 

▪ Yoyo Film, İstanbul/Eskişehir 

▪ IPD Istanbul Post Production Department, İstanbul 

▪ Zahiri Animasyon, Eskişehir 

▪ Hayali Animasyon, Ankara 

▪ Koff Animasyon, İstanbul 

▪ 35 MM Stüdyo, İstanbul 

▪ Arzum Film Animasyon, İstanbul 

▪ Flamingo, Eskişehir 

▪ Anibera, İstanbul 

▪ Portakal Animasyon, İstanbul 

▪ Kraken, İstanbul 
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Türkiye’de Çizgi Dizi Üretimi 

▪ Nane ile Limon 

▪ Sizinkiler: Çatlak Yumurtalar 

▪ Pepe 

▪ Çınar 

▪ Maysa ve Bulut 

▪ Ege ile Gaga 

▪ 64 Kare Ülkesi 

▪ Canım Kardeşim 

▪ RGG Ayas 

▪ Dede Korkut Hikayeleri 

▪ Çılgın Orman 

▪ İstanbul Muhafızları 

▪ Emiray Ozi 

▪ Kral Şakir 

▪ Keloğlan Masalları 

▪ Küçük Hazarfen 

▪ Kuzucuk 

▪ İbi 

▪ Bizim Ninniler 

▪ Gizemler Diyarına Yolculuk 

▪ Fırıldak Ailesi 

▪ Cille 

▪ Rafadan Tayfa 

▪ Elif’in Düşleri 

▪ Köstebekgiller 

▪ Niloya 

▪ Aslan 

▪ Limon ile Zeytin 
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Türkiye’de Uzun Metrajlı Animasyon Film Üretimi 

▪ Evvel Zaman İçinde, 1951 

▪ Cicican, 1963 

▪ Dede Korkut / Boğaç Han, 1988 

▪ Zeytinin Hayali, 2009 

▪ Suluboya, 2009 

▪ RGG Ayas, 2013 

▪ İksir: Dedemin Sırrı, 2014 

▪ Uzay Kuvvetleri 2911, 2014 

▪ Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu, 2014 

▪ Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış, 2014 

▪ Köstebekgiller: Perili Orman, 2015 

▪ Pırdino Sürpriz Yumurta, 2015 

▪ Köstebekgiller 2: Gölge’nin Tılsımı, 2016 

▪ Kötü Kedi Şerafettin, 2016 

▪ Canım Kardeşim Benim, 2016 

▪ Doru, 2017 

▪ Pepee: Birlik Zamanı, 2017 

▪ Fırıldak Ailesi, 2017 

▪ Sagu ve Pagu, 2018 
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11.13. ATAP A.Ş. Tarafından 2018 yılında Gerçekleştirilen “Eskişehir Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi, Teknolojik Beceri ve Yetenek Envanteri” Kümülatif 

Değerlendirme Tablosu 

Aşağıdaki tablo, ATAP A.Ş. Tarafından 2018 yılında Gerçekleştirilen “Eskişehir 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknolojik Beceri ve Yetenek Envanteri” 

çalışmasındaki yeteneklerin, çalışmaya katılan firmalar içerisindeki dağılımları 

hesaplandıktan sonra, ağırlığı %20 ve üzerinde tespit edilen yeteneklere ilişkin 

olarak kümülatif değerleri içermektedir. 

Yetkinlik 
Firma 
Sayısı Oran31 

Ar-Ge, Ür-Ge 80 98% 

Yeni fikir üretim süreci 71 87% 

Ar-ge: Temel uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme 71 87% 

Ür-ge: Ürün veya üretim süreci tasarlama 56 68% 

Danışmanlık 48 59% 

Satış 45 55% 

Testler, sınama ve test operasyonları 36 44% 

Prototipleme 32 39% 

Üretim: İmalat 32 39% 

İleri Yazılım Geliştirme 32 39% 

Eğitim 30 37% 

Bilgisayar destekli tasarım 28 34% 

Tedarik yönetimi: Satın alma, depolama 26 32% 

Veritabanı uygulamaları 25 30% 

Bilgi sistemleri 25 30% 

Mobil yazılım uygulamaları 25 30% 

Bilgisayar Destekli Tasarım - CAD 25 30% 

Endüstriyel tasarım 24 29% 

Ağ sistemleri 24 29% 

Finansman, izinler, hukuksal işler 21 26% 

Üretim: Montaj 20 24% 

Bulut bilişim uygulamaları 19 23% 

Endüstriyel uygulama yazılımları 18 22% 

Görüntülü işleme, görselleştirme uygulamaları 18 22% 

Web tasarım 18 22% 

Artırılmış Gerçeklik, Görüntü İşleme 18 22% 

Grafik tasarım 17 21% 

Yapay zekâ uygulamaları 17 21% 

Mühendislik uygulamaları 17 21% 

Elektronik veri toplama (RFID vb.) uygulamaları 16 20% 

Veri toplama (sensör vb.) uygulamaları 16 20% 

Büyük veri ve analitikler 16 20% 
Tablo 4 ATAP A.Ş. Tarafından 2018 yılında Gerçekleştirilen “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknolojik Beceri ve 

Yetenek Envanteri” Kümülatif Değerlendirme Tablosu 

                                                           
31  Çalışmaya baz firma sayısı toplam 82’dir. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknolojik Beceri ve Yetenek Envanteri, ATAP A.Ş., 

2018 
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11.14. Görüşme Yapılan Kişi ve Kurumlar Listesi 

Rapora mesnet teşkil eden tespitler, konu hakkında yapılan araştırmaların yanı 

sıra, aşağıda (Soyadı sırasına göre) listesi verilen kişi ve kurumlar ile yapılan bire-

bir görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilerden hareketle gerçekleştirilmiştir. 

Akın Ağca T. C. Eskişehir Valiliği 

Prof. Dr. Uğur Avgan Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Erdoğan Aydoğmuş Tepebaşı Belediyesi – Başkan Yardımcısı 

Mustafa Bilgiç Düşyeri 

Rıdvan Coşkun Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri Ltd.Şti. 

Prof. Dr. Ahmet Çabuk ESOGÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Alper Çabuk Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Ersen Çıra GAP Film ve Prodüksiyon 

Mevlüt Dinç Oyun Federasyonu Kurucu Başkanı 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi, Rektör 

Süleyman Ekşi ESTÜ Genel Sekreter Yardımcısı 

Serdar Ergen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Doç. Dr. Sertaç Eroğlu ESOGÜ TTO Müdür 

Arda Genç Eskişehir Ticaret Odası 

Mustafa Gül Resimli Film 

Yunus Emre Heper Eskişehir OSB 

Prof. Dr. Fethi Kaba Anadolu Üniversitesi 

Celalettin Kesikbaş Eskişehir Sanayi Odası  

Prof. Dr. Savaş Koparal Anadolu Üniversitesi Rektör Yard. 

Mehmet Kurtuluş Anima İstanbul 

Doç. Dr. Ufuk Küçükcan Anadolu Üniversitesi 

Murat Özgen Özkan MOBGE 

Emre Ozan Şirin Motion Boom 

Prof. Dr. Muammer Tün Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi 

İ. Halil Umur ESTÜ Yapı İşl. Tek. Dai. Bşk. 

Suat Yalnızoğlu Tepebaşı Belediyesi 

Doç. Dr. Ahmet Yazıcı Osman Gazi Üniversitesi 

Tablo 5 Görüşme Yapılan Kişi ve Kurumlar Tablosu 
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11.15. Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yatırımlara 
Sağlanan Teşvikler Mukayese Tablosu 

  
  

OSB/EB * SERBEST 
BÖLGE 

TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME 

BÖLGESİ Bölgesel Yatırım 
Teşvik (1. bölge) 

Büyük Ölçekli 
Yatırım Teşvik (1. 

Bölge) 
Stratejik Yatırım 
Teşvik (1. Bölge) 

Öncelikli Yatırım 
Teşvik 

KDV İstisnası + + + + + + 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 
+ + + + + 

+ (Teşvik belgeli firmalar 

için) 

Gelir/Kurumlar Vergisi 

Muafiyeti/İndirimi 

Yatırıma katkı 

oranı: %20**** 

Yatırıma katkı oranı: 

%30**** 

Yatırıma katkı oranı: 

%50**** 

Yatırıma katkı 

oranı: %40**** 

+ (Üretici firmalar 

için) 
+ (2023 sonuna kadar) 

Sigorta Primi  Desteği 

(İşveren Payı) 
+ (3 yıl) + (3 yıl) + (7 yıl) + (7 yıl) - + (%50, 5 yıl) 

Gelir Vergisi Stopajı 

İstisnası/İndirimi 
- - - - 

+ (Üretici firmalar için 

%85 ihracat şartıyla) 
+ (2023 sonuna kadar) 

Sigorta Primi  Desteği 

(Çalışan Payı) 
- - - - - - 

Faiz Desteği - - + (2-5 puan) + (2-5 puan) - - 

Bedelsiz Arazi Tahsisi + + + + - - 

KDV İadesi - - +1 - - - 

Enerji Desteği + 2 + 2 + 2 + 2 -  

Damga, Resim, Harç 

İstisnası 
+ + + + + Sadece yönetici şirket 

Emlak Vergisi Muafiyeti + + + + + + 

Atık Su Bedeli Desteği + 3 + 3 + 3 + 3 -  

Tablo 6 Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yatırımlara Sağlanan Teşvikler Mukayese Tablosu 
* 2012/3305 sayılı Karar'a istinaden Teşvik Belgesi sahipleri için geçerlidir.     
** 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na istinaden sağlanan teşvikler     
*** 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na istinaden sağlanan teşvikler (2023 yılı sonuna kadar geçerlidir.)   
****İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı 

her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı 

%100 olarak uygulanır. 
1 Asgari yatırım tutarı 500 milyon TL      
2 TRT payı muafiyeti, en ucuz tarifeden elektrik alımı-serbest kullanıcı statüsü, indirimli doğalgaz-kullanıcı birliği statüsü   
3 Sadece merkezi atık su arıtma tesisi bulunan bölgeler için geçerlidir.     
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11.16. Tahmini Proje Planı 

   

Faaliyet

Süre

(Ay) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ESSEB Fizibilitesinin Kabul Edilmesi 0

ESSEB için Fiziksel Yerin kesinleştirilmesi 2

İşleticinin Yapılandırılması ve Serbest Bölge Modeli'ne Karar Verilmesi 3

Finansman Temini Görüşmelerinin Kesinleştirilmesi 2

Raporun Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü için Yeniden Hazırlanması ve Sunulması 1

ESSEB Kuruluşuna Onay Vermesi 3

Kurucu İşleticilik Sözleşmesi Görüşmeleri ve İmza 1

Danışman Seçimi 1

İnşaat Şartnamesinin Hazırlanması 2

İnşaat İhalesi 1

İnşaat İmalatı 13

İşletici Kadrolarının Oluşturulması ve Hizmet İçi Eğitim 2

ESSEB Yönergelerinin Hazırlanması 2

Stüdyo Ortamı ve diğer Teknolojik Bileşenlere ait Şartnamelerinin Hazırlanması 3

Stüdyo Ortamı ve diğer Teknolojik Bileşenlere ait İhale 1

Stüdyo Ortamı ve diğer Teknolojik Bileşenlere ait Kurulum ve Devreye Alma 3

ESSEB Ulusal ve Uluslararası Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri 3

ESSEBe Kullanıcı Kabulüne Başlanması 0
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11.17. ESSEB SWOT Analizi 

  Güçlü Yanlar  Zayıf Yanlar 

Sektör  

 Sahip Olduğu Yaratıcı Ekonomi Değerleri (Pepe, MOBGE, v.s.) 
Üniversite / Sektör İşbirliğine Yatkınlık 
Ucuz ve nitelikli insan gücü 
Küme/takım halinde çalışma yeteneği 
Küçük alanlarda yüksek verimlilikte üretim imkânı 
Mesleki yeterlilik 
Akademik düzeyde eğitim imkanları 
Türk gencinin sevdiği bir konuda öğrenme arzusu ve çalışma şevki 
Üretim sürecinin çevreye verdiği zararın yok denecek kadar az olması 

 Finans İmkanları 
Sektöre Yönelik Kamu Destek Programları 
Ürün Geliştirme Süreleri ve Yüksek Maliyet 
Yerel pazarın Talep İstikrasızlığı 
Yetersiz İstatistik Veri 
Sektörün Küresel Gelişimine Ayak Uydurma Kabiliyeti 
Yeni Mezunlarda Mesleki Yeterlilik Düzeyi 
Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Yüksekliği 
Uluslararası pazarlama imkânları 

ATAP 

 Üniversite / Sektör İşbirliğine Yatkınlık 
Teknopark Kurulum/Yönetim Tecrübesi 
Sahip Olduğu YE Değerleri (Pepe, MOBGE, v.s.) 
Fiziksel Yer İmkanları 

 Ulaşım İmkanları 
Finans İmkanları 

Eskişehir  

 İnsan Kaynakları yetiştirme kanalları 
Coğrafi Konumu 
Üniversite / Sektör İşbirliğine Yatkınlık 
Aktif Şehir Yaklaşımı 
Şehir Kültürü ve Dokusunun YE Yatkınlığı 
Sahip Olduğu YE Değerleri (Pepe, Mobge, v.s.) 
Üretim sürecinin çevreye verdiği zararın yok denecek kadar az olması 

 Ekonomik Nedenlerle İnsan Kaynakları kaybı 
Yatırımcı Nezdinde bilinirliğin az olması 
Finans İmkanları 
Yetersiz İstatistik Veri 
Yatırım Teşvik Desteklerinden Faydalanma İmkânı 
Büyükşehirlere insan kaynağı kaybı 

     
  Fırsatlar  Tehditler 

Sektör  

 İş Geliştirme Potansiyeli 
Yatırımcılar için cazip bir ortam olması 
İhracata yönelik üretim 
Teknoloji Transferi 
Küresel Çapta Büyüyen Pazar 
Küresel Düzeyde Doygunluk Düzeyinin Düşüklüğü 
Teknolojik Gelişmeler sayesinde kolay üretim ve erişim imkânı 
Alıcıların Dış kaynak Temini İhtiyaçlarının Giderek Artması 
Serbest Bölgelerde Sağlanan Destekler 
Zengin Festival ve Fuar Etkinlikleri 
Zengin Yurtdışı Eğitim İmkanları 
Yüksek Kârlılık 
İstikrarsız Tüketici alışkanlıkları 
Kısa vadede, az sayıda insanla dünya çapında başarı hikayeleri 
Bilgisayar Destekli Eğitimin yaygınlaşması 

 Rakiplerin Gelişim Hızına Ayak Uydurma Gerekliliği 
Mevzuat sorunları veya düzenleme gecikmeleri 
Serbest bölgenin istenen verime ulaşabilmesi için zamana ihtiyaç olması 
Yaratıcı Endüstriler konusunda Ulusal Politika ve/veya Eylem Planı Belirsizliği 
İstikrarsız tüketici alışkanlıkları 
Sektör Şirketlerinin Serbest Bölge uygulamaları hakkında bilgisiz olması 
Mesleki yeterliliğin zaman ihtiyacı 

ATAP 

 Yaratıcı Endüstrilere Yönelik İlk Serbest Bölge Kurulumunun Liderliği  Yatırım Geri Dönüş Süresinin Uzunluğu 
Sektör Şirketlerinin Serbest Bölge uygulamaları hakkında bilgisiz olması  
Yatırımcıların Serbest Bölge kurulumuna ilgi duymaması 
Yatırımcıların Serbest Bölge kullanıcısı olmaya ilgi duymaması 

Eskişehir  
 İnsan kaynakları 

İstihdam artışı  
 Ticari Alışkanlıkların Kayıt dışı Ekonomiyi Büyütme Riski 

Yaratıcı Endüstriler konusunda Ulusal Politika ve/veya Eylem Planı Belirsizliği 
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11.18. Yatırım Maliyeti Tablosu 

YATIRIM GİDERLERİ 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
Arazi 50% 25% 25%   0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 

Danışmanlık 50% 50%     1.252.800,00 ₺ 1.252.800,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 2.505.600,00 ₺ 
Projelendirme 40% 20% 20% 20% 2.930.256,00 ₺ 1.465.128,00 ₺ 1.465.128,00 ₺ 1.465.128,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 7.325.640,00 ₺ 

İnşaat 30% 30% 30% 10% 48.837.600,00 ₺ 48.837.600,00 ₺ 48.837.600,00 ₺ 16.279.200,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 162.792.000,00 ₺ 
Sunucu Çiftliği         0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.800.000,00 ₺ 2.700.000,00 ₺ 6.300.000,00 ₺ 5.400.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺ 0,00 ₺ 18.000.000,00 ₺ 

Hareket Yakalama Stüdyosu     50% 50% 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.694.010,00 ₺ 1.694.010,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 3.388.020,00 ₺ 
Yeşil Ekran Ortamı     50% 50% 0,00 ₺ 0,00 ₺ 168.960,00 ₺ 168.960,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 337.920,00 ₺ 

Seslendirme Stüdyosu     100%   0,00 ₺ 0,00 ₺ 204.300,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 204.300,00 ₺ 
Stüdyo Ortamı Yönetim Sistemi     100%   0,00 ₺ 0,00 ₺ 104.400,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 104.400,00 ₺ 

Yazılımlar   50% 50%   0,00 ₺ 216.000,00 ₺ 216.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 432.000,00 ₺ 
Çevre Birimleri   50% 50%   0,00 ₺ 332.250,00 ₺ 332.250,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 664.500,00 ₺ 

İşletici Tefrişatı ve Ofis Ortamı     100%   0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.485.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.485.000,00 ₺ 

     53.020.656,00 ₺ 52.103.778,00 ₺ 56.307.648,00 ₺ 22.307.298,00 ₺ 6.300.000,00 ₺ 5.400.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺ 0,00 ₺ 197.239.380,00 ₺ 

Enflasyon Etkisi Uygulanmış-> 53.020.656,00 ₺ 57.314.155,80 ₺ 61.938.412,80 ₺ 24.538.027,80 ₺ 6.930.000,00 ₺ 5.940.000,00 ₺ 1.980.000,00 ₺ 0,00 ₺ 211.661.252,40 ₺ 

                 
İŞLETME GİDERLERİ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

Personel 857.340,00 ₺ 1.580.040,00 ₺ 6.017.220,00 ₺ 6.510.240,00 ₺ 6.510.240,00 ₺ 6.510.240,00 ₺ 6.510.240,00 ₺ 6.510.240,00 ₺ 41.005.800,00 ₺ 
Enerji 0,00 ₺ 0,00 ₺ 98.550,00 ₺ 98.550,00 ₺ 98.550,00 ₺ 98.550,00 ₺ 98.550,00 ₺ 0,00 ₺ 492.750,00 ₺ 

Su 1.080,00 ₺ 1.080,00 ₺ 1.080,00 ₺ 3.348,00 ₺ 6.750,00 ₺ 14.688,00 ₺ 21.492,00 ₺ 23.760,00 ₺ 73.278,00 ₺ 
Gaz / Isınma 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 181.440,00 ₺ 453.600,00 ₺ 1.088.640,00 ₺ 1.632.960,00 ₺ 1.814.400,00 ₺ 5.171.040,00 ₺ 

İnternet Hizmetleri 0,00 ₺ 0,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 1.792.800,00 ₺ 
Haberleşme Hizmetleri 0,00 ₺ 0,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 360.000,00 ₺ 

Temsil / Ağırlama / Tanıtım 0,00 ₺ 0,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 298.800,00 ₺ 1.792.800,00 ₺ 
Diğer Giderler 257.526,00 ₺ 474.336,00 ₺ 2.032.335,00 ₺ 2.235.353,40 ₺ 2.318.022,00 ₺ 2.510.915,40 ₺ 2.676.252,60 ₺ 2.701.800,00 ₺ 15.206.540,40 ₺ 

     1.115.946,00 ₺ 2.055.456,00 ₺ 8.806.785,00 ₺ 9.686.531,40 ₺ 10.044.762,00 ₺ 10.880.633,40 ₺ 11.597.094,60 ₺ 11.707.800,00 ₺ 65.895.008,40 ₺ 

Enflasyon Etkisi Uygulanmış-> 1.115.946,00 ₺ 2.261.001,60 ₺ 9.687.463,50 ₺ 10.655.184,54 ₺ 11.049.238,20 ₺ 11.968.696,74 ₺ 12.756.804,06 ₺ 12.878.580,00 ₺ 72.372.914,64 ₺ 

TOPLAM FİNANS İHTİYACI 54.136.602,00 ₺ 54.159.234,00 ₺ 65.114.433,00 ₺ 31.993.829,40 ₺ 16.344.762,00 ₺ 16.280.633,40 ₺ 13.397.094,60 ₺ 11.707.800,00 ₺ 263.134.388,40 ₺ 

Kümülatif Finans İhtiyacı Toplamı -> 54.136.602,00 ₺ 108.295.836,00 ₺ 173.410.269,00 ₺ 205.404.098,40 ₺ 221.748.860,40 ₺ 238.029.493,80 ₺ 251.426.588,40 ₺ 263.134.388,40 ₺  
Enflasyon Etkisi Uygulanmış-> 54.136.602,00 ₺ 113.711.759,40 ₺ 185.337.635,70 ₺ 220.530.848,04 ₺ 238.510.086,24 ₺ 256.418.782,98 ₺ 271.155.587,04 ₺ 284.034.167,04 ₺  

          

İŞLETME GELİRLERİ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
Beklenen Pazar Payı Oranı -> 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,010% 0,020% 0,040% 0,080% 0,151% 

Pazar Payından Elde Edilmesi Beklenen Ciro -> 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 36.000.000,00 ₺ 360.000.000,00 ₺ 720.000.000,00 ₺ 1.440.000.000,00 ₺ 2.880.000.000,00 ₺ 5.436.000.000,00 ₺ 

Kira 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.209.600,00 ₺ 3.024.000,00 ₺ 7.257.600,00 ₺ 10.886.400,00 ₺ 12.096.000,00 ₺ 34.473.600,00 ₺ 
Enerji 0,00 ₺ 0,00 ₺ 9.855,00 ₺ 9.855,00 ₺ 9.855,00 ₺ 9.855,00 ₺ 9.855,00 ₺ 9.855,00 ₺ 59.130,00 ₺ 

Su 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 393,12 ₺ 733,32 ₺ 1.527,12 ₺ 2.207,52 ₺ 2.434,32 ₺ 7.295,40 ₺ 
Gaz / Isınma 475,20 ₺ 950,40 ₺ 4.276,80 ₺ 22.809,60 ₺ 50.025,60 ₺ 113.529,60 ₺ 167.961,60 ₺ 186.105,60 ₺ 546.134,40 ₺ 

İnternet Hizmetleri 0,00 ₺ 0,00 ₺ 29.880,00 ₺ 29.880,00 ₺ 29.880,00 ₺ 29.880,00 ₺ 29.880,00 ₺ 29.880,00 ₺ 179.280,00 ₺ 
Haberleşme Hizmetleri 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 480.000,00 ₺ 

Yemek 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 8.820,00 ₺ 22.050,00 ₺ 52.920,00 ₺ 79.380,00 ₺ 88.200,00 ₺ 251.370,00 ₺ 
Çöp Toplama / Çevre Temizliği 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 480.000,00 ₺ 

Ciro Payı 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.800.000,00 ₺ 18.000.000,00 ₺ 36.000.000,00 ₺ 72.000.000,00 ₺ 144.000.000,00 ₺ 271.800.000,00 ₺ 
Eğitim 72.000,00 ₺ 72.000,00 ₺ 72.000,00 ₺ 180.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 1.596.000,00 ₺ 

Diğer Gelirler 9.623,76 ₺ 9.647,52 ₺ 11.800,59 ₺ 169.067,89 ₺ 1.077.827,20 ₺ 2.194.265,59 ₺ 4.179.784,21 ₺ 7.841.623,75 ₺ 15.493.640,49 ₺ 

Toplamlar -> 192.475,20 ₺ 192.950,40 ₺ 236.011,80 ₺ 3.381.357,72 ₺ 21.556.543,92 ₺ 43.885.311,72 ₺ 83.595.684,12 ₺ 156.832.474,92 ₺ 309.872.809,80 ₺ 

Kümülatif Gelirler Toplamı -> 192.475,20 ₺ 385.425,60 ₺ 621.437,40 ₺ 4.002.795,12 ₺ 25.559.339,04 ₺ 69.444.650,76 ₺ 153.040.334,88 ₺ 309.872.809,80 ₺  
Enflasyon Etkisi Uygulanmış-> 192.475,20 ₺ 423.968,16 ₺ 683.581,14 ₺ 4.403.074,63 ₺ 28.115.272,94 ₺ 76.389.115,84 ₺ 168.344.368,37 ₺ 340.860.090,78 ₺  

Yıl Sonu Kümülatif Nakit Pozisyonu -> -53.944.126,80 ₺ -107.910.410,40 ₺ -172.788.831,60 ₺ -201.401.303,28 ₺ -196.189.521,36 ₺ -168.584.843,04 ₺ -98.386.253,52 ₺ 46.738.421,40 ₺  
          

Enflasyon Etkisi Uygulanmış Yıl Sonu Kümül. Nakit Poz. -> -53.944.126,80 ₺ -113.287.791,24 ₺ -184.654.054,56 ₺ -216.127.773,41 ₺ -210.394.813,30 ₺ -180.029.667,14 ₺ -102.811.218,67 ₺ 56.825.923,74 ₺  
Yatırımın Kendisini Amorti Edebilmesi için 5 Yıl içinde Dünya Pazarından Alınması Gereken En Az Pay 0,008%  

Tablo 7 Yatırım Maliyeti Tablosu 
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11.19. Yatırım ve İşletme Maliyetleri ile Gelir Bütçesinde Uygulanan Parametreler Tablosu 

Açıklama Birim Değer         
1 Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası Değeri ₺ 6,00         

Yıllık Enflasyon Oranı % = ? 10%         
Beklenen Toplam Kullanıcı Sayısı Kullanıcı 300         

Kullanıcı Sayısı Başına Ortalama Çalışan Sayısı Kişi 7         
(Kullanıcılarda) Beklenen Toplam Çalışan Sayısı Kişi 2100         

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
Yıllara Sari Kullanıcı Sayılarındaki Artış 100% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 35,00% 30,00% 10,00% 100,00% 
Yıllara Sari Kullanıcı Sayılarındaki Artış   0 0 0 30 45 105 90 30 300 
Yıllara Sarı Kümülatif Kullanıcı Sayıları   0 0 0 30 75 180 270 300   

    0 0 0 210 525 1260 1890 2100   

Kişi Başı İhtiyaç Hissedilen Net Çalışma Alanı m² 10,00         
Arazi Maliyeti 10.000 m²/$ $0,00         

Bina İnşaat Maliyeti 1 m²/$ $420,00         
İlk Yıl Bina Tamamlanma Oranı % 20,00%         

İkinci Yıl Bina Tamamlanma Oranı % 25,00%         
Üçüncü Yıl Bina Tamamlanma Oranı % 55,00%         

Danışmanlık Hizmeti için Ödenecek Adam/Ay Bedeli $ $2.900,00         
Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Kişi Sayısı Kişi 6         

Danışmanlık Hizmeti Alınacak Süre Ay 24         
Proje Maliyetinin Toplam İnşaat Maliyeti İçindeki  (Yaklaşık Payı) % 4,50%         

Kullanıcı Başına Çekirdek Sayısı Adet 100         
Beher Çekirdek Maliyeti $ 100         

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
Yıllara Sari Çekirdek Sayısı                        -                         -                         -             3.000,00           4.500,00         10.500,00           9.000,00           3.000,00           30.000,00  

Yıllara Sari Sunucu Çiftliği Yatırımı   $0,00 $0,00 $300.000,00 $450.000,00 $1.050.000,00 $900.000,00 $300.000,00 $3.000.000,00 $6.000.000,00 

Stüdyo Yönetim Sistemi Geliştirme Süresi Ay 6         
Yazılım Lisans Sayısı Adet 40         

Beher Yazılım Lisans Bedeli $ $1.800,00         
Beher İşletici Çalışanı Başına Ofis Ortamı Tefriş Bedeli $ $5.000,00         

Diğer Giderlerin Toplam Gider Oranı % 30,00%         
1kWA Sarfiyat Bedeli $ $0,09         

Günlük Ortalama Sarfiyat kWA 50,00         
Enerji Kullanılan Ortalama Günlük Süre saat 10,00         

1 m³ Su Bedeli $ $1,00         
Kişi Başı Aylık Su Tüketimi (Genel Kullanım Dahil) m³ 0,15         

ESSEB için Aylık Sabit Su Sarfiyatı m³ 100         
1 Gbps MetroEthernet İnternet Hat Kirası $/Ay $4.150,00         

Aylık Ortalama Temsil / Ağırlama / Tanıtım Gideri $ $4.150,00         
Kişi Başı Aylık Isınma Maliyeti $ $12,00         

İşletici - Genel Müdür Net Maaşı $ $3.350,00         
İşletici - Genel Müdür Yardımcısı Ortalama Net Maaşı $ $2.500,00         

İşletici - Birim Yöneticileri Ortalama Net Maaşı $ $1.650,00         
İşletici - Diğer Çalışanlar Ortalama Net Maaşı $ $1.250,00         

Personel Aylık Maliyet Çarpanı % 10,00%         
İşleticinin, Kullanıcı Cirosu Üzerinden Alacağı Pay % 5,00%         

İşleticinin Kullanıcıya Verdiği Hizmetler İçin Uygulayacağı (Ortalama) Oran % 10,00%         
İşleticinin Uygulayacağı Kira Bedeli $/m² $8,00         

Dünya Yaratıcı Endüstriler Pazar Büyüklüğü 1.000.000 $ $600.000,00         
Kullanıcı Çalışanlarına Uygulanacak 1 Porsiyon Tabldot Fiyatı $ $7,00         

Diğer Gelirler Oranı % 5,00%         
Tablo 8 Yatırım ve İşletme Maliyetleri ile Gelir Bütçesinde Uygulanan Parametreler Tablosu 
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