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1.

RİSK FERAGATNAMESİ

Bu izahname (White Paper), ALTAY Token olarak tanımlanan dijital varlığın karakteristiğini,
teknik özelliklerini, yaşam döngüsünü izah etmek için kaleme alınmıştır. ALTAY Token bir finansal
ürün, emtia, türev ürün, bir fark kontratı ya da bir sermaye piyasası aracı değildir, herhangi bir
sermaye piyasası aracını ya da finansal bir ürünü replike etmez.
Bir izahname; bir prospektüs, bir teklif dokümanı ya da bir yatırım tavsiyesi olarak
anılmamalıdır. ALTAY Token satın alımı, bu belgenin tümünün okunması ve doğru anlaşılması ile
gerçekleşmelidir. ALTAY Token satın alımı ya da elde tutulması kararı, kişilerin kendi kararlarıdır.
Bu izahname bir tavsiye ya da teklif dokümanı değildir.
Arz eden, (i) ilgili regülasyon değişikliğinin ardından bu izahname üzerinde değişiklik yapma
hakkını, (ii) regülatif düzenlemelerin gerektirdiği tüm teknik gereksinimleri yapma, Token
arzınının regülasyondan sonraki kısmını durdurmak da dâhil olmak üzere, gerekli işlemleri
yapma hakkını saklı tutar. ALTAY Token’ını almak, saklamak ya da tutmak, bu izahnamenin
yayımlandığı tarih itibarıyla Türkiye sınırları içerisinde bir lisans, ön onay, kabul ve benzeri
süreçlere tabi değildir. Türkiye sınırları dışında herhangi bir ülkede ALTAY Token alım – satımı,
Token Arz edeni ve telif sahibi olan Altay’ı sorumlu tutmaz.
ALTAY Token satın alınması ve tutulması için 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak ve ilgili
Müşteriyi Tanıma Kuralları Politikasını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.
ALTAY Token herhangi bir hisse, sahiplik, pay ortaklığı sözleşmesi değildir. ALTAY Token tutana,
stake edene (PoS’a geçiş sonrasında) Altay Token telifleri üzerinde herhangi bir hak vermez.
Altay Spor Kulübüne ait olan fikri, görseli ya da sınai telif hakları ile ALTAY Token arasında
doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağ yoktur.

2.

MÜŞTERİYİ TANIMA VE KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ (KYC & AML) POLİTİKASI

Arz Eden, para aklamayla mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına
uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.
Arz Eden, ALTAY Token alımları için bir doğrulama prosedürü tanımlar ve AML politikasının
amaçları için müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, Arz Eden
Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
Arz Eden ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müşterinin tam adını ve gerçek
adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası) Arz Eden,
müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya
şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar.
Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Arz Eden geçmişte
kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir.
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Raporlama
Arz Eden’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hâllerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak
belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların
yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her
türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.
İzleme ve Müdahale
Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi ve
şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması hâlinde, Arz
Eden, tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve
olağandışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler,
kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri
tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.)
ve aşağıdakileri yapma hakkını sahiptir:
a.
b.
c.

3.

Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;

TANIM ve AMAÇ

Altay Token, Altay Spor Kulübü adına geliştirilen, tüm telif hakları Altay Spor Külübünde
bulunan bir Fan Token’dır. Icrypex Bilişim A.Ş., bu Token’ın geliştiricisidir. Token’ın bakımı,
network güncellemeleri, yakımı gibi geliştirme unsurlarının sorumluluğu Icrypex Bilişim A.Ş.dedir.

4.

PROBLEM

Spor kulüpleri, 2008 krizi sonrasındaki dijital ve kriptografik dönüşüme ayak uydurmak
konusunda hızlı davranabilseler de mevcut finansal yapıları ile taraftarların da dâhil olduğu
kulüplerin marka değeri sorunsalına bir çözüm bulamamaktadırlar. Tüm kulüpler halka açık
olmadıkları için regüle ve organize borsalarda işlem görmemekte, bu vesile ile borçlanma aracı
ya da pay senedi ihracında, hâlihazırdaki finansal yapıları gereği güçlük çekmektedir.
Öte taraftan, taraftar ile homojen ve demokratik bir yolla entegrasyonun da sağlıklı olmadığı
ve spor kulüplerinin yönetimlerinin daha azınlık ve ekonomik olarak güçlü bir azınlık tarafından
yönetildiği görülmektedir.
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Fan Token’lar öncesinde, spor kulüpleri, kombine biletler, kulüp hobi ve hediyelik ürünler ile
gelir çeşitliliğini artırmayı denese de sonuç, kulüplerin büyük bağış çağrılarına gitmelerine
yol açmış ve mevcut yönetilmesi zor finansal riskleri bir miktar rahatlatma yoluna gidilmiştir.
Ancak, kulüplerin mevcut finansal koşullarının döviz cinsi yükümlülük yaratması ve gelirlerinin
neredeyse tamamının yerel para birimi, Türk Lirası cinsinden olması sebebiyle, döviz riskine
maruz kalmalarının önü neredeyse alınmamaktadır.

5.

ÇÖZÜM

Fan token ekosistemi, spor kulüplerinin taraftar ile daha entegre olmasına yol açmış,
taraftarların oyunun birer parçasının olmasını sağlamıştır.
Taraftarların kulüp ile aidiyetini artıran Fan Token’lar; tek seferlik bir yardım çağrısının ötesinde,
taraftarların, kulübün hayatı boyunca kullanabileceği bir kriptografik enstrüman hâline
gelmesini sağlarken spor kulüplerinin neredeyse daima açık veren finansal yapılarına destek
olmuştur.
Bu durum; tokenların, akıllı kontrat olarak dizayn edilebilmesi, kodun içerisine istenilen Eğer
– Şu Olursa – Bunu Yap (IFTTT) şeklinde özetlenebilen algoritma parçaları konabilmesi ile
birlikte, taraftarların hem kulüp içerisinde söz sahibi olabileceği ve kulüp yönetimlerine katkı
sağlayabilecekleri ortamlar sağlamış hem de blok zinciri teknolojisi ile bunu demokratik bir
hâle getirmiştir.

6.

SPOR KULÜBÜ FAN TOKEN’LARI EKONOMİSİ

2017 yılındaki Bitcoin yükselişi ile birlikte popüler hâle gelen ICO süreçleri, 2018 yılında
yavaşlamış idi. 2019 yılının sonuna doğru merkeziyetsiz finans ürünlerinin daha fazla görüldüğü
ve popüler olduğu kripto para ekosisteminde, konvansiyonel finansal ürünlerin replike
edilebileceği fikri hâkim olmuştur. DeFi olarak da kısaltılabilen bu yeni ekonomi, borç
alma – verme ürünleri de dâhil olmak üzere, sentetik türev ürünleri ve likidite havuzlarının
oluşturduğu merkeziyetsiz borsalar gibi yenilikçi birçok teknolojinin doğmasına yol açtı.
Fan Token’ları platformları ve Fan Token’ları ekonomileri de bu dönemde ortaya çıktı. DeFi’ın
yenilikçi fikirleri ile ICO fikirlerini birleştirip spor kulüplerindeki karar alma süreçlerinin daha şeffaf
ve daha demokratik olması fikrinin vizyonu ile ortaya çıkan Fan Token’ları, hem spor kulüpleri ile
taraftarlar arasındaki bağları güçlendirdi hem de taraftarların entegre olduğu, spor kulüplerin
dolaylı olarak dayanak varlık oldukları kriptografik bir çevre yaratmış oldu.
Bu yeni yaratılan Fan Token’ları ekonomisinin, gelecek dönemde de yükselmesi, kripto
paraların yaygınlaşması ile akıllı kontrat olarak dizayn edilen Fan Token’larının sadece alınıp
satılan bir kripto varlıktan daha öte taahhütler de vadedebileceği açıktır.
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7.

ALTAY SPOR KULÜBÜ

Altay Spor Kulübü, Millî Mücadele’nin ilk kurşununun atıldığı İzmir’de 16 Ocak 1914 yılında,
işgalin ve Birinci Dünya Savaşı’nın ağır atmosferinde kurulmuştur. Kurulduktan bir süre sonra,
Egeli vatanperver gençlerin, Rum ve Ermeni rakiplerine karşı üstün bir mücadele ile giriştikleri
mücadelelerde galip gelmiş ve Karşıyaka Rum, Midilli ve Trablusgarb takımlarının katılımıyla
yapılan ilk ligde şampiyon olmuştur. 1925 Ekim ayında kulübü ziyaret eden Atatürk’ün “Altay
Spor Kulübünde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin
kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir.” iltifatına mazhar olmuştur.
1959 yılında düzenlenen ilk profesyonel millî ligde A Grubu 3.sü olan Altay 1961-62 sezonunda üç
büyüklerin ardından dördüncü olmuş, 1969-70 sezonunda ise sekizinci ve dokuzuncu sıralarda
kalan Beşiktaş ve Galatasaray’ı geride bırakarak üçüncü olmuş; 1976-77 sezonunda yine bu iki
takımı gerisinde bırakarak aynı dereceye ulaşmıştır.
Türkiye Kupası’nda 7 kez final oynayıp 2 kez kazanan Altay Spor Kulübü aynı zamanda bu
kupayı Anadolu’ya taşıyan ilk takımdır. 1963-64 sezonunda oynanan Türkiye Kupası final
maçının ilk ayağında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Altay, ikinci maçın tarihinin Futbol
Federasyonu tarafından değiştirilmesine tepki göstererek rövanş maçına çıkmamış ve
Galatasaray’a hükmen mağlup olmuştur. 1966-67 yılında ikinci kez finale yükselen takım ezeli
rakiplerinden Göztepe ile 2-2 berabere kalmasına rağmen, dönemin uygulaması nedeniyle
kura ile ilk şampiyonluğunu kazanmıştır.
UEFA Kupası’nda ilk kez mücadele eden Türk takımı Altay’dır. Aynı zamanda Kupa Galipleri
Kupası’na katılan ilk Anadolu kulübü yine Altay Spor Kulübüdür. UEFA Kupası ve Kupa Galipleri
Kupası’nda üçer kez, Balkan Kupası’nda 2 kez ve Inter-Toto Kupası’nda 1 kez olmak üzere, 9
sezon Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmiştir.
2017-18 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta Şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. 3 sezon boyunca
1. Lig’de mücadele eden Altay 2020-2021 sezonunu 5. sırada bitirdi ve play-off turunda yarı
finalde İstanbulspor’u final maçında ise Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek 18 sezon aradan
sonra Süper Lig’e şampiyon olarak yükseldi.
Altay, profesyonel liglerin kurulduğundan bu yana (1959) 62 sezon boyunca profesyonel liglerde
mücadele eden 7 takımdan biridir.
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8.

ALTAY TOKEN TEKNİK BİLGİLERİ

Altay Token ERC-20 ağında yaratılacaktır. Altay Token, ERC-20 (Ethereum) ağının yanında;
BSC (Binance Smart Chain), AVAX (C-Chain) gibi Ethereum zinciri ile entegre olan ağlarda da
çalışabilecektir.
Altay Token, 191.400.000 adet üretilecek şekilde tasarlanmıştır. Ön satış ve hemen
sonrasındaki ilk yıl dolaşımda olması planlanan 71.775.000 adet token ilk arz sonrasında
dolaşımda olacaktır.
ERC-20 akıllı kontratın içerisinde, her yıl ocak ayının ilk haftasında, toplam arzın %2,5 kadarı
ilave edilecek bir geliştirme kodlanmıştır.

9.

TOKEN EKONOMETRİSİ

Altay Token bir akıllı kontrat olarak ERC-20 ağında üretilecektir. Icrypex Bilişim A.Ş.nin
network’ler arası çözümü sayesinde BSC ve Avax C-Chain üzerinden de kabul eden
cüzdanlara transferi yapılabilecektir. Bazı metrikler aşağıdaki gibidir:
• Toplamda 191.400.000 adet Token üretilecektir.

•
•
•
•

28.710.000 adedi Özel satış ile, %20 iskonto ile satışa sunulacaktır.
43.065.000 adedi İlk Arz ile satışa sunulacaktır.
Yıllık enflasyon %2,5 olacaktır.
Arz anındaki toplam değerleme 185.658.000 TRY’dir. Mevcut EURTRY (10,50) kuru
ile yaklaşık 17.681.714 EUR’da denk gelmektedir. Bu değerleme Altay Spor Kulübünün,
01.09.2021 tarihi ile elinde bulundurduğu futbolcuların değeri ve marka değeri ile tutarlıdır.
Sabit kıymetler dâhil değildir.

Aşağıdaki özellikleri içerecektir.
I. Ön satıştan arz edilecek miktarlar, arz edildiği günden itibaren 90 gün (doksangün)
boyunca satışa ve herhangi bir ERC-20 cüzdanına transfer edilemeyecektir.
II. Token’lar, Altay’ın belirleyeceği etkinliklerde etkileşim için kullanılacaktır. Bu etkinlikler
Icrypex’in önereceği, Altay’ın kontrolündeki sportif faaliyetler olacaktır.
III. İç sahadaki galibiyetlerde 2.500 adet Token yakılacaktır.
IV. Dış sahadaki galibiyetlerde 1.500 adet Token yakılacaktır.
V. Beraberliklerde 250 adet Token yakılacaktır.
VI. Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyetlerde 10.000 adet Token yakılacaktır.
VII. UEFA Avrupa Ligi’ndeki galibiyetlerde 10.000 adet Token yakılacaktır.
VIII. Süper Lig Şampiyonluğu karşılığında 1.000.000 adet Token yakılacaktır.
IX. Türkiye Kupası kazanımında 50.000 adet Token yakılacaktır.
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10. ALTAY FAN TOKEN YAKIM BİLGİLERİ
17.09.2021

21.09.2021

24.09.2021

03.10.2021

17.10.2021

İç Saha Galibiyetinde
Yakılan

Dış Saha Galibiyetinde
Yakılan

İç Saha Galibiyetinde
Yakılan

Dış Saha Mağlubiyet
Yakılan

Gelecek
Maç

2.500 ALTAY

1.500 ALTAY

2.500 ALTAY

0 ALTAY

Altay Fan Token, ERC20 ağında üretilmiş bir taraftar token projesi olarak önceden belirlenmiş
özelliklere sahiptir. Bunlar arasından “Altay Fan Token Burn” özelliği, Altay Fan Token’ın
“Tokenomics” olarak belirtilen ekonomisinin temelinde yer almaktadır.
Altay Spor Kulübünün aldığı her iç saha galibiyetinde 2500 ALTAY, her dış saha galibiyetinde
1500 ALTAY yakılmakta, Altay’ın beraberliklerinde de 250 ALTAY yakım gerçekleştirilmektedir.
Bu durum, ICRYPEX tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır. Aynı
zamanda, dileyen kullanıcılar, işbu yakım sözleşmesine “Ethereum Explorer”ları kullanarak da
ulaşabilmektedirler.
ICRYPEX ve ALTAY tarafından gerçekleştirilecek yakımlar Etherscan internet sitesi üzerinden de
Ethereum blok zinciri doğrudan takip edilerek incelenebilir.
17.09.2021 tarihinde gerçekleşen “Altay - Göztepe” iç saha maçının galibiyet ile sonuçlanmasıyla
2500 ALTAY, 21.09.2021 tarihinde gerçekleşen ve bir dış saha galibiyeti olan
“Rizespor - Altay” ile 1500 ALTAY, 24.09.2021 tarihinde gerçekleşen “Altay - Beşiktaş” iç saha
galibiyeti ile 2500 ALTAY yakımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, Altay Token’ın çıkışı itibarıyla
başlamıştır.
ICRYPEX, Altay Fan Token’ın yakım projeksiyonuna ve token’ın arzının kısıtlanmasına destek
olmak için Whitepaper üzerinde belirtilmemiş çeşitli yakım çalışmaları düzenlemiştir.
17 Şubat 2022 tarihinde Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleşen ve Altay Spor Kulübünün galibiyeti
ile sonuçlanan karşılaşmaya istinaden, 1500 Altay Fan Token yakımı yerine ICRYPEX; 150.000
adet ALTAY yakımı gerçekleştirmiştir.
Bu yakım, geçmişe yönelik tüm yakımları karşılamakta ve Whitepaper üzerinde söz verilen
miktarın 100 katı olmasıyla dikkat çekmektedir.
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27 Kasım 2021 tarihinde Altay Spor Kulübünün stadyumunun açılışı şerefine ICRYPEX, tam
100.000 ALTAY yakımı gerçekleştirmiştir. Bu yakım, herhangi bir şekilde önceden söz
verilmemiş ve ICRYPEX tarafından gerçekleştirilmiştir.
100.000 Altay Fan Token yakımı, 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 150.000 Altay Fan Token
yakımı ile birlikte toplamda 250.000 ALTAY’ın toplam arzdan eksiltilmesini sağlamıştır. Bu da
vadedilen miktarın yüzlerce kat üstündedir.
ICRYPEX, Altay Fan Token’ın gelişimini sürekli destekleyici hamlelerde bulunmakta ve bu
çalışmaları tüm sosyal medya kanalları üzerinden anlık olarak duyurmaktadır.
Altay Fan Token’ın tüm işlemlerinin takip edilebileceği Etherscan kontratı ile de kontrol
edilebilecek olan bu yakımlar, kulübünün geleceğinde söz sahibi olmak isteyen tüm
taraftarlar için özel olarak gerçekleştirilmiş ve kulübün başarılarıyla yükselen bir Altay Fan
Token yaratma arzusundan doğmuştur.
ALTAY Fan Token yakımı için inceleyebileceğiniz akıllı kontrat:
https://etherscan.io/address/0x30608fe48d8fbc94939b726ae673bc8ec8fd2abc
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11.

ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş.

Icrypex Bilişim A.Ş., 2018 Nisan ayında kurulmuş, bugün itibarıyla ödenmiş sermayesi 50 Milyon
TL olan, kendi teknolojisini geliştirmiş dışarı bağımlı olmayan, müşteri varlıklarının %90’ından
fazlasının soğuk cüzdanlarda saklandığı, 150 kişilik kadrosu ile kripto para piyasalarına
kurumsal bir bakış açısı getiren merkezî kripto işlem platformudur. Türkiye’de ilk kez Müşteri
Temsilciliği desteğini ve Araştırma departmanını kurarak sektörde trendleri belirleyen Icrypex’in
ismi, International Crypto Exchange kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Yerelde
konuşlanan global marketi hedefleyen kripto para işlem platformu olarak tanınmıştır.
Büyük hissedar Gökalp İÇER, 2021 Nisan ayı içerisinde hisselerinin %10’unu Hedef Girişim
Sermayesi A.Ş.ye, %20’sini ise İdeal Danışmanlık A.Ş.ye satmıştır. Bununla birlikte Icrypex;
Türkiye’de 2 tane halka açık şirketin ortak olduğu tek kripto para işlem platformu olmuştur.
Mainnet’e geçmesinin ardından AVAX’ı; Fantom’u ve Algorand’ı Türkiye’de listeleyen ilk
platformdur. Avax C-Chain ve Binance Smart Chain’e aynı anda erişim veren dünyadaki tek
platform olan Icrypex’in Yönetim Kurulunda Tuncay YILDIRAN, Hazine Müdürlüğünde Borsa
İstanbul Türev Masasından Serhat YILDIZ, Genel Müdür pozisyonunda ise birçok banka ve
aracı kurumun Varlık Yönetimi departmanlarını kuran Ezgi İÇER bulunmaktadır. Icrypex’in hem
yönetim hem de çalışan kadrosu, sermaye piyasalarında yetişmiş, regülasyonlara aşina, risk
yönetimini bilen tecrübeli ve profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.

0850 255 10 79
www.icrypex.com

-

Altay NFT’leri:
Geleceğe ve NFT Yatırımına
ALTAY Mirası!
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Altay NFT’leri: Geleceğe ve NFT Yatırımına ALTAY Mirası!
Altay Fan Token (ALTAY); Büyük Altay taraftarını, kulübün benzersiz geleceği NFT’ler ile
buluşturuyor!

-

Takımının token’ı, Altay Fan Token ile; NFT dünyasında hem bir yatırım hem de kulübün yepyeni
bir boyuta taşınmış eserleri ile tanışma ve sahip olma şansı ICRYPEX NFT Marketplace’te seni
bekliyor!
Altay Spor Kulübünün Geleceği
Millî Mücadele’nin ilk kurşununun atıldığı İzmir’de 16 Ocak 1914 yılında, işgalin ve Birinci Dünya
Savaşı’nın ağır atmosferinde başlayan Altay Spor Kulübü hikâyesi, gerçek dünyada kendi
hikâyesini yazmaya devam ederken dijital dünyada ölümsüz olmak düşüncesiyle yola çıkıyor.
Kullanıcılar Altay Fan Token (ALTAY) ile takımlarına dair alınan pek çok NFT’ye dâhil olarak
taraftar kulüp arası etkileşimin yepyeni bir boyutu ile tanışacak. Hikâyemizi ölümsüzleştirmek,
hem bir yatırım hem de kulübe doğrudan katılım şansını elde etmek için Büyük Altay
Kulübünün NFT’lerini satın alarak katkıda bulunabilirsiniz.
Altay Spor Kulübü NFT’leri Teknik Bilgileri
Altay Spor Kulübünün Avalanche ağı üzerinde çalışacak olan NFT’leri, blok zincirine işlendikten
sonra geleceğe bir eser olarak bırakılıyor.
NFT’ler; kripto para birimleri ile başlayan blok zinciri serüveninde sanat, spor, eğlence ve blok
zinciri teknolojisinin buluştuğu nokta olarak öne çıkmaktadır. Eserler, NFT’ler yani “Non-Fungible Token”lar ile birlikte dijital atmosfere taşınmış durumdadır.
NFT’lerin değeri, onları üreten kişinin sahiciliği ve NFT’nin içerisinde yer alan imzaya istinaden
belirlenir. Blok zinciri teknolojisi, NFT’lerin değiştirilemez ve herhangi bir sahtekârlığa karşı
“kurşungeçirmez” oluşunu garantilemektedir.
ICRYPEX NFT Marketplace teknolojisi ve altyapısı, ICRYPEX Bilişim AŞ yazılımcıları tarafından
geliştirilmiştir.
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NFT’ler; bölünemez yapıları itibarıyla da açık artırma yoluyla satılabilir, sahipleri tarafından
saklanabilir ve gelecek nesillere miras olarak dahi bırakılabilir yapıdadır.
ICRYPEX NFT Marketplace, Avalanche tabanlı ve C-Chain uyumlu tüm blok zincirleri ile çalışmaktadır.
Altay Spor Kulübü tarafından oluşturulmuş olan NFT’ler, kendi içlerinde çeşitli utility’lere sahip
ürünlerdir.
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Eserlerin özelliklerini her bir ürünün sayfasında ve yol haritasında inceleyebilir, geleceğe Altay
Fan Token ile satın alacağınız Altay NFT’lerini bırakabilirsiniz.
Altay Spor Kulübü Efsaneler NFT Serisi!
Altay Spor Kulübünün efsane sporcuları, ICRYPEX NFT Marketplace ile sizlerle.
Tanzer Sencer
Koruduğu Altay kalesinde devleşip kariyeri boyunca hiç sarı ve kırmızı kart görmedi. “Centilmenliğin Kalecisi” olarak anıldı. Süper Lig’de bir takımın formasını en uzun süre giyen futbolculardandır. Altay’da bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Jübilesini 1979’da Altay’ın 2-1 kazandığı
Fenerbahçe maçıyla yaptı. Yıllar içerisinde antrenör; genel kaptan, menajer ve yönetici olarak
takımına hizmet etmeye devam etti ve hiç kopmadı. Daha sonra kaptanlık pazu bandını
Büyük Mustafa’ya devretti.
Ali Rıza Şenol
1962’de Şişli’de bir otelde attığı imza ile Büyük Altay kapısından içeri girdi ve tam 14 yıl boyunca hiç çıkmadı. 14 yıl siyah beyazlı formayı giyip son sezon Antalyaspor’a gitse de hemen
yuvasına geri döndü. Futbolun yılmaz emekçisi kimi zaman futbolcu kimi zaman antrenör kimi
zaman da altyapı koordinatörü olarak 55 yıl hizmet verdi Büyük Altay’a. 2017’de aramızdan
ayrılmasından sonra geriye yüzlerce futbolcu, Türkiye genç takımlar şampiyonlukları ve A Millî
Takım oyuncuları bıraktı.
Bayram Dinsel
Her galibiyet sonrası onun, soyunma odasında yankılanan sesini mutlaka duymuşsunuzdur.
“Şerefli, koca bir ülkünün” diye hançeresini yırtarcasına söyler Altay Marşı’nı. Kimse ondan
daha güzel söylemedi bu marşı, kimse ondan çok sevmedi Büyük Altay’ı. 22 yıl giydi Altay
formasını. Antrenör oldu, başkan oldu, günü geldi kulüp müdürü oldu. “Gel Bayram, git
Bayram.” diye anlattı Altay geçmişini. Her çağırdıklarında koşa koşa geldi âşığının yanına ve
2001 yılında bir gitti bir daha gelmedi.
Ayfer Elmastaşoğlu
Ömürlük atılırdı imzalar, ömür adanırdı Büyük Altay’a. Tıpkı Ayfer Elmastaşoğlu gibi. 1961’de
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giydiği formasıyla 15 yılda 324 maç, 60 gol, 5 Millî Takım gururu bıraktı bizlere. 1980’de
kazanılan Türkiye Kupası ile teknik direktörlük kariyerinin zirvesine çıktı. 1967’de futbolcuyken
kazandığı kupayı, bu kez teknik direktör olarak kaldırdı. Yarım asrı deviren Ayfer Elmastaşoğlu,
iki kupalı bir efsane olarak Büyük Altay tarihinin en büyük futbolcuları arasında yer alır ve her
zaman alacaktır.
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Erdoğan Tözge
Altay'ı, Büyük Altay yapan dört unutulmaz başkan vardır: Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin
Özgener ve Erdoğan Tözge; siyah beyazlı kulübü 1950'li yıllardan 2000'li yıllara taşımış ve kulüp
tarihindeki dört efsane başkan olarak tarihteki yerlerini almışlardır.
Edwin Clarke
Büyük Altay tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasında yer alır. Edwin Clarke, kardeşi
Joseph Clarke ile birlikte uzun yıllar Altay formasını giydi. Çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Frikik
ve penaltı golleri ustası olduğu için “Bombacı” lakabıyla anıldı. Altay’da 1940’lı yıllara damgasını vuran Clarke, yaşamı boyunca Altay’ı terk etmedi ve futbolculuk hayatından sonra
genel kaptan olarak hizmet vermeye devam etti. Levanten olan Clarke Kardeşler, son yolculuklarına da İzmir’de uğurlandı.
Rıdvan Burteçin
Altay'ı, Büyük Altay yapan dört unutulmaz başkan vardır: Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin
Özgener ve Erdoğan Tözge; siyah beyazlı kulübü 1950'li yıllardan 2000'li yıllara taşımış ve kulüp
tarihindeki dört efsane başkan olarak tarihteki yerlerini almışlardır.
Mazhar Zorlu
Altay'ı, Büyük Altay yapan dört unutulmaz başkan vardır: Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin
Özgener ve Erdoğan Tözge; siyah beyazlı kulübü 1950'li yıllardan 2000'li yıllara taşımış ve kulüp
tarihindeki dört efsane başkan olarak tarihteki yerlerini almışlardır.
Esin Özgener
Altay'ı, Büyük Altay yapan dört unutulmaz başkan vardır: Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin
Özgener ve Erdoğan Tözge; siyah beyazlı kulübü 1950'li yıllardan 2000'li yıllara taşımış ve kulüp
tarihindeki dört efsane başkan olarak tarihteki yerlerini almışlardır.
Mustafa Denizli
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Büyük Altay’da 18 sezon boyunca tam 336 kez forma giydi. İki Türkiye Kupası kaldırıp gol kralı
oldu. Frikik ve korner gollerinin Büyük Usta’sı, Türk futbolunda en iyi sol ayaklı futbolcusu olarak
tanındı. Altay Alsancak Stadı, onu izleyenlerle doldu taştı. “11” numaralı formasından futbolculuk kariyerinin son sezonunda ayrılıp Galatasaray’a geçti. Altay’a yeniden dönüşü ise tek
kelimeyle muhteşem oldu. 2020-2021 sezonunda “teknik direktör” olarak Büyük Altay’ı Süper
Lig’e taşımayı başardı.
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Vahap Özaltay
Masumiyet Çağının futbolcusu kulübünü o kadar çok sevdi ki kendisine soyadı olarak aldı. -Bir
kongrede kalbi heyecana yenik düşecek kadar sevdi Büyük Altay’ı.1922-31 yılları arasında
formasını giyen Vahap Özaltay, ülkemizde profesyonel sözleşme imzalayıp Avrupa’ya transfer
olan ilk futbolcudur. Altay’ı, “Büyük Altay” yapan isimlerin başındadır. Aramızdan ayrıldığı 1965
yılına kadar kalbi sadece siyah beyaz renkler için çarpmış ve geride “Futbol Nasıl Oynanır?”
isimli bir de kitap bırakmıştır.
Zinnur Sarı
Altay tarihini yazacaksanız, Zinnur Sarı o kitabın en güzel sayfalarında yer almayı hak eder.
19’unda geldiği Büyük Altay’da 41 yılını geçirdi. Siyah beyazlı formadan başkasını tanımadı, “3”
numaranın sahibi oldu. “İzmir Gülü” lakaplı oyuncu, 54 kez millî formayı giydi. Siyah beyazlı
renklere adanan hayat, sayısız genci Türk futboluna kazandırdı. İzmir Gülü 2007’de aramızdan
ayrılsa da o her zaman bir Büyük Altaylı olarak kitabın en güzel sayfalarında yerini aldı.
Efsaneler; hikâyeleri, NFT’leri ile ICRYPEX NFT Marketplace’te.
YOL HARİTASI
1. FAZ - Altay NFT’lerinin Listelenmesi
ICRYPEX NFT Marketplace üzerinde Altay Spor Kulübünün tüm dijital kanallarda tanıtılması.
Büyük Altay taraftarlarına özel Altay Fan Token ile satın alabilecekleri NFT’lerin satışı ve özel
olarak 1 NFT’nin dağıtımı.
2. FAZ - Altay NFT’lerinin İşlevleri
Altay NFT’leri ICRYPEX NFT Marketplace üzerinden, Altay Fan Token ile satın alınabilir şekilde
satışta!
ICRYPEX ve Altay Spor Kulübü iş birliğinde geliştirilen birbirinden özel Altay NFT’leri sahibi olan
kişilere, NFT özelinde aşağıdaki utility yani işlevler sunulacaktır:
• NFT sahibi kişinin takım içerisinden seçeceği bir oyuncuya ait formanın imzalı hâline sahip
www.icrypex.com
olması,
• NFT sahibi kişiye takım oyuncularının yer aldığı bir teşekkür / NFT sahibinin adını söyledikleri
bir videonun çekip gönderilmesi,
• NFT sahibi olanlara tüm futbolcuların imzaladığı bir forma,
• NFT sahibi olanlara bir antrenmana katılma hakkı,
• NFT sahibi kişiye 2022 sezon sonuna kadar gerçekleşecek tüm maçlarda loca hakkı tanıml
anması,
• Koleksiyon içerisinden en az 5 NFT satın alan kişiye, sahip olduğu çizim görsellerdeki
oyuncu / yönetim kurulu ile tanışma hakkı.
İlgili utility’lerin kullanımı, Altay Spor Kulübü ve ICRYPEX’in; NFT’nin sahibi ile karşılıklı olarak
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ICRYPEX Bilişim AŞ Hakkında
ICRYPEX Bilişim AŞ; 2018 Nisan ayında kurulmuş, bugün itibarıyla ödenmiş sermayesi 50 milyon
TL olan, kendi teknolojisini geliştirmiş dışarı bağımlı olmayan, müşteri varlıklarının %90’ından
fazlasının soğuk cüzdanlarda saklandığı, 150 kişilik kadrosu ile kripto para piyasalarına
kurumsal bir bakış açısı getiren merkezî kripto varlık işlem platformudur.
Türkiye’de ilk kez Müşteri Temsilcisi desteğini ve Araştırma departmanını kurarak sektörde
trendleri belirleyen ICRYPEX’in ismi, International Crypto Exchange kelimelerinin birleşiminden
oluşmaktadır.
Yerelde konuşlanan global marketi hedefleyen kripto para işlem platformu olarak tanınmıştır.
Büyük hissedar Gökalp İÇER; 2021 Nisan ayı içerisinde hisselerinin %10’unu Hedef Girişim Sermayesi A.Ş.ye, %20’sini ise İdeal Danışmanlık A.Ş.ye devretmiştir. Bununla birlikte ICRYPEX,
Türkiye’de 2 tane halka açık şirketin ortak olduğu tek kripto para işlem platformu olmuştur.
Mainnet’e geçmesinin ardından AVAX’ı, Fantom’u ve Algorand’ı Türkiye’de listeleyen ilk platformdur. Avax C-Chain ve Binance Smart Chain’e aynı anda erişim veren Türkiye’deki tek
platform olan ICRYPEX’in Yönetim Kurulunda Tuncay YILDIRAN, Hazine Müdürü konumunda
Borsa İstanbul Türev Masasındaki görevinden tayin edilmiş Serhat YILDIZ, Genel Müdür
pozisyonunda ise birçok banka ve aracı kurumun Varlık Yönetimi departmanlarını kuran Ezgi
İÇER bulunmaktadır.
ICRYPEX’in hem yönetim hem de çalışan kadrosu; sermaye piyasalarında yetişmiş,
regülasyonlara aşina, risk yönetimini bilen tecrübeli ve profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.

www.icrypex.com

0850 255 10 79
www.icrypex.com

