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GRAM GAMES VE ETKİLEYİCİ HİKAYESİ
İstanbul ve Londra’da ofisleri bulunan oyun sektörünün öncülerinden Gram Games Teknoloji A.Ş. 
(Gram Games) geçtiğimiz günlerde 250 Milyon Dolar nakit ve ek ödemeler karşılığında, dünya 
devlerinden biri oyun geliştiricisi Zynga Inc’e satıldı. Six!, 1010!, Bounzy! gibi oyunlarla adını herkese 
duyuran Gram Games’in yakın tarihte yeni geliştirdiği Merge Dragons! 
oyunu da en çok kazanan oyunlardan biri olmuştu. 

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Mehmet Ecevit 2012 yılından günümüze 
başarıyla yarattıkları Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki 
stüdyolarda çalışan yetenekli takımları ve oyunlarını; Zynga şirketinin 
dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyduklarını 

ifade etti. Zynga’nın dünyayı oyunlarla 
bağlama misyonuna derinden inandıklarını 
ve birlikte çalışmaya başlamak için bütün 
Gram Games ailesi olarak çok heyecanlı olduklarını belirtti. 

Diğer bir kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı 
da, ürettikleri 1010! ve Six! gibi oyunlar ile dünyanın en başarılı 
bulmaca oyunu üreticileri arasında yer aldıklarını, Merge Dragons! 
oyununun da mobil oyun pazarında ses getirdiğini, geliştirdikleri yeni 
oyunlarla milyonlarca insana ulaşma arzuları bulunduğunu belirtti. Bu 
paylaşımın onlar için bir keyif ve motivasyon kaynağı olduğunu dile 
getirdi. 

Zynga ise Gram Games ekibinin özellikle özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemlerinin 
onları çok etkilediğini; zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar ürettiklerini ifade etti.
Gram Games’in hukuk danışmanı olarak bizler de, 2012 sonunda kurulmuş bir şirketin yalnızca 5 
yıl içerisinde milyonlarca dolarlık bir şirkete evrilmiş olmasının sıra dışı bir başarı hikâyesi olduğunu 
biliyor ve şirketin kuruluşundan bu yana vekilliğini yürütmüş olmanın bizim için ayrı bir övünç kaynağı 
olduğunu belirtmek istiyoruz. Ülkemizin sesinin dünya çapında duyulmasına katkı yapmış olmak 
bizim için gurur verici. 

Oyunlara Kısa Bir Bakış
Altıgeni, altında yer alan blokları yok ederek ekranın aşağısına doğru hareket 
ettirin. Ancak işler burada zor bir hal alıyor: Yanlış bloklara dokunursanız, altıgen 
dengesini kaybediyor. Eğer altıgen, sağa ve sola çok sallanırsa blok kulesinden 
aşağı düşüyor ve oyun bitiyor! Kolay gibi mi? Oynayın, tekrar düşünün!

Bir bulmaca oyunu daha!  Parçaları ekrana yerleştirdikten sonra dikey 
ve yatay çizgiler oluşturarak blokları temizleyin. Dikkat: Bazı parçalar 
karışıklık yaratabilir. Kendi rekorlarınızı kırın!

Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji,
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari
alacak takipleri, gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel
ve uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki
tavsiye içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak
istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir
içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde
kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken
tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti
etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş
olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için
hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


