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RİSK FERAGATNAMESİ
Bu izahname (White Paper); Gamer Arena Utility (GAU) Token olarak tanımlanan dijital
varlığın karakteristiğini, teknik özelliklerini, yaşam döngüsünü izah etmek için kaleme
alınmıştır. GAU 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. GAU Token satın alımı, bu belgenin tümünün okunması ve doğru
anlaşılması ile gerçekleşmelidir. GAU Token satın alımı ya da elde tutulması kararı,
kişilerin kendi kararlarıdır.
Arz Eden, (i) ilgili regülasyon değişikliğinin ardından bu izahname üzerinde değişiklik
yapma hakkını, (ii) regülatif düzenlemelerin gerektirdiği tüm teknik gereksinimleri
yapma, Token arzının regülasyondan sonraki kısmını durdurmak da dâhil olmak üzere
gerekli işlemleri yapma hakkını saklı tutar. GAU 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 Gamer Arena Token alım satımı, Token Arz Eden’i ve telif sahibi olan Gamer
Arena’yı sorumlu tutmaz.
GAU Token satın alınması ve tutulması için 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak
ve ilgili “Müşteriyi Tanıma Kuralları Politikasını” yerine getirmiş olmak gerekmektedir.
GAU Token herhangi bir hisse, sahiplik, pay ortaklığı sözleşmesi değildir. GAU token
tutana, stake edene (PoS’a geçiş sonrasında) GAU Token telifleri üzerinde herhangi bir
hak vermez. Gamer Arena’ya ait olan fikri, görseli ya da sınai telif hakları ile GAU Token
arasında doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağ yoktur.
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MÜŞTERİYİ TANIMA VE KARA PARA
AKLANMASININ ÖNLENMESİ (KYC & AML) POLİTİKASI
Arz Eden, para aklama ile mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC)
politikasına uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.
Arz Eden, GAU 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 değiştirilmiş veya faaliyetleri şüpheli bulunmuş ise Arz Eden
geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme
hakkına sahiptir.

2.1

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 Başkanlığına 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.

2.2

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 olağan dışı 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:
•

Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi,

•

Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi,

•

Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması.
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GAMER ARENA (gamerarena.com)

3.1

Gamer Arena Nedir
Gamer Arena, yeni nesil rekabetçi dijital oyunlarda benzer yetenekteki rakipleri online
bir arenada karşı karşıya getirerek oyunculara para kazanma ve kendilerini ispatlama
imkânı sağlayan rekabetçi bir oyun platformudur. Platform Mart 2020’den beri aktif olup,
mobil, bilgisayar, konsol ve tabletlerde oynanan 20+ oyunda birebir düellolara ve tekil
ve çoklu katılım sağlanabilen turnuvalara izin vermektedir.
Gamer Arena dünyadaki en büyük yeteneğe bağlı rekabetçi oyun platformlarından biri
olma misyonuyla kurulmuş olup, dokundukları her oyuncuya eğlence, tatmin ve ilham
verme vizyonuyla hareket etmektedir.
Gamer Arena oyunculara mücadele edebileceği iki farklı özellik sunar:

DÜELLO

TURNUVA

3.2

Düello

Düellolar, oyuncuların istedikleri oyunda, istedikleri yerden ve
istedikleri zamanda online olarak katılabilecekleri 1v1 veya
takımlı oyun/espor mücadeleleridir.

Düelloyu açan kişi ya da takım, düello bedeli olarak belirleyeceği Gamer Arena Coin
ile maç kaydı oluşturur. Açılmış ve platform üzerinde görünen düello teklifini kabul
eden kişi ya da takımlar aynı tutarda Gamer Arena Coin yatırarak düelloya girerler.
Söz konusu oyunun kendi platformunda oynanan maç sonucunda düelloyu kazanan
kişi ya da takım, iki taraf tarafından yatırılmış olan Gamer Arena Coin toplamının %90’ını
kazanır. Geri kalan %10, platform kullanım bedeli olarak GAMER ARENA tarafından alınır.

3.3

Turnuva
GAMER ARENA platformunda eleme ve sıralama turnuvaları olmak
üzere 2 farklı turnuva türünde oyunun içeriğine göre bireysel ya da
takım olarak katılabilen turnuvalar düzenler. Turnuvaların
sonucunda kazanan kullanıcılar büyük ödüllerin sahibi olur. Büyük
çaplı turnuvalar Twitch’te canlı olarak yayınlanır, bazı turnuvalar
çeşitli markalar ile partnerlik / sponsorluk yapılarak düzenlenebilir.
Belirlenen oyunlar için, belirli sıklıklarda turnuva duyuruları yapılır. Eleme turnuvalarında
saati geldiği zaman, turnuvaya kayıt olmuş kişi ya da takımlara sistem tarafından bilgi
verilir ve turnuva başlar.
Sıralama turnuvalarında ise belirlenen oyunda turnuva süresi boyunca platformda
düello oynayan kullanıcılar sıralamalarına göre sıralanır ve turnuva zamanı
tamamlandığında en çok düello kazanan oyuncular sıralamalarına göre ödüllerin
sahibi olur.

3.4

Oyun Sektöründe Gamer Arena
- Platform sektördeki bütün paydaşlarla ilişkilidir ve çoğuyla
partnerlikleri bulunmaktadır

Oyun sektörü yatırımcıları
Takımlar

Takımlar

Yayıncılar

Tüm oyunlar

Yayımcılar

Amatör

Fintech

Yayın

Şirket oyunu

Platformları

Kanallar

FMCG/Food
Endemik olmayan

Software

Endemik

Ekipman /
Yazılım

OTT/VOD

Yayın platformları

Tech/Device/
Markalar

Federasyonlar

Profesyonel
Şirket oyunu

Influencerlar/

Tüketiciler
Ligler

Etkinlikler

Pro-Gamerlar
Ligler

Mobil /
Genişbant

Turnuvalar

Organizasyon
Şirketleri

Katma Değerli Servisler

Gamer Arena oyun sektörünün bütün paydaşlarına farklı noktalardan dokunmaktadır
ve bu paydaşlarla partnerlikleri bulunmaktadır ve farklı paydaşlar ile partnerlik için
görüşmeleri devam etmektedir. Yukarıdaki görsel üzerinden örnek vermek gerekirse,
oyun sektörü yatırımcıları için inovatif bir Startup olarak ilgi çekici bir konumdadır.
E-spor takımlarına, ekipman/yazılım firmalarına veya organizasyon şirketlerine
bakıldığında hepsiyle sponsorluklarında veya turnuvalarında partnerlikler yapmaktadır.
Gamer Arena’nın oyun şirketleriyle yeni anlaşmaları da yakında duyurulacak olup
gelecek vizyonlarından biri büyük oyun şirketlerini platforma entegre etmek ve ortak
çalışmalar düzenlemektir.

3.5

Neler Yaptık
- Platform 3.0 versiyonuyla 22 farklı oyunda 297.000’den fazla
kullanıcısına hizmet vermektedir

22 oyun

297k+ kullanıcı

825k+ site ziyareti

150k+ Oynanan düello

200+ Turnuva

30+ Influencer
kampanyası

Platforma yakın zamanda eklenecek oyunlar da bulunmaktadır, platformun sistemi
jenerik tasarlandığı için yeni bir oyun çıktığı anda sisteme ekleyip mücadelesini
başlatmak mümkündür. Sistem içerisinde herhangi bir müsabakaya katılmak
istendiğinde öncelikle para ödemesi yapılmalıdır. Katıldığınız turnuva ve/veya meydan
okuma içerisinde başarı elde ettikçe getiri elde edebileceğiniz bir platform olan Gamer
Arena, özellikle son dönemde popüler olan Oynadıkça Kazan (Play- to- Earn) teması
erken aşama halindeyken kurulan girişimlerinden biridir.

Platforma dair önemli performans göstergeleri şunlardır:

Gamer Arena’da kullanıcılar tarafından 22 farklı oyunda toplam 150,000+
düello düzenlenmiştir. (1 Kasım 2021 tarihine kadar)

297,000+ tekil kullanıcı Gamer Arena’ya üyedir.

Platformda 189 ayrı turnuva düzenlenmiştir. (1 Kasım 2021 tarihine kadar)

Yeni ziyaretçi sayısı 825,000+ tekil ziyaretçidir.

Platformda Espor takım seçme turnuvaları düzenlenmiştir. (Örn; Galatasaray
Zula Takım Seçmeleri)

Platformda marka sponsorluğunda turnuvalar da düzenlenmektedir. (Örn;
Corsair PUBG Turnuvası)

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Blaze gibi profesyonel espor takımlarının
katıldığı NBA 2K21 turnuvası düzenlenmiştir ve Twitch canlı yayınında 100,000+
izleyici tarafından izlenmiştir.

Partner Firmalarımız; Vodafone, Krombera, Academys.

Platformun internet sitesi: https://gamerarena.com/

3.6

Gelecek Planları
Gamer Arena’nın öncelikli gelecek planları şu şekildedir:

GAU Token’ın halka arzının gerçekleştirilmesi

Platform içerisinde mücadele etmek için GAU Token kullanılması

Yurtdışı açılımı (MENA ve Avrupa)

Oyun şirketleriyle partnerlik ve entegrasyon yapılması

Marka sponsorluğunda büyük çaplı turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi

Gamer Arena Shop’un açılması (GAU Token ile fiziksel ve dijital ürün satışı)

Gamer Arena NFT’lerinin üretilmesi ve satılması

3.7

Gamer Arena Ortaklar

Kerim Yılmaz

Dorukhan Acar

Co-founder, CEO

Co-Founder, Board Member

-Co-Founder&CEO, Gamer Arena
-Co-Founder, eBrawler
-İş Bankası Workup and İTÜ Çekirdek
Alumni

-Managing Director, Insignia Yapım
-Board Member&Chief Treasurer,
Galatasaray SK (2018-2021)
-Management Consultant
@BCG and Roland Berger (2011-2018)

Hakan Baş

Bora Koçyiğit

Co-Founder, Board Member

Co-Founder, Board Member

-Founder&CEO, Ace Games
-Co-Founder, Peak Games
-Co-Founder, Supermassive Blaze
-Founder, Lidyana.com

-Co-Founder, GAMI Technology
-Co-Founder, Supermassive Blaze
-Managing Partner, WePlay Ventures
-Ex Country Manager, Riot Games
(2014-2019)

Orkun Işıtmak

Mustafa Tatlıcı

-Influencer, Youtube 9.37 Million
Subscriber
-Influencer, Instagram 3 Million
Follower
-Founder, Ork Digital

Shareholder of Guney Tourism
Investments – covering commercial
and residential real estate in the UK,
US, Turkey and Continental Europe

Co-Founder, Board Member

Co-Founder, Board Member
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PROBLEM

E-spor (Elektronik spor) ve oyun sektörüne olan ilgi, alaka ve yatırımcı talebi tüm dünya
genelinde artarak devam etmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisinin sosyal yaşama
getirdiği kısıtlar nedeniyle bireylerin sosyalleşme davranışlarında geçişler meydana
gelmekte ve oyunlara ayrılan zaman ve bütçelerin ciddi bir artış sergilediği izlenmektedir.
Dünya üzerinde toplam 4,5 milyar kişinin düzenli olarak çevrimiçi olduğu tahmin edilirken,
662 milyon kişinin e-spor ile ilgili olduğu belirtilmektedir. 1

2021 Global Games Market

2021 Global Games Market
Per Region

Per Region

Orta Doğu & Afrika

Orta Doğu & Afrika

$6.3Bn

Avrupa

+4.8% Yo Y

$31.5Bn

Asya-Pasifik

2021 Toplam

%4

Kuzey Amerika

%15

408M

$175.8Bn
%-11
Yo Y

$42.6Bn

Avrupa

%18

Latin Amerika

+5.1% Yo Y

+10.1% Yo Y

%4

-5.6% Yo Y

$7.2Bn

434M

%24

-7.2% Yo Y

%50

+4.0% Yo Y

%14

$88.2Bn

+3.0% Yo Y

Asya-Pasifik
2021 Toplam

3.0Bn
%+5.3

Latin Amerika

289M

Yo Y

%10

+6.2% Yo Y
Kuzey Amerika

%55

%7

212M

-0.7% Yo Y

2021 yılında oyun endüstrisinin yarattığı gelir 175.850.000.000 USD olurken, dünya
genelindeki oyuncu sayısı bütün platformlarda toplam 3 Milyara ulaştı.2

1

NewZoo Global Games Report, 2021

2

NewZoo Global Games Report, 2021

1.615M

+4.6% Yo Y

Hedef Pazar – Odak pazarlarımız Türkiye, Orta Doğu & Afrika bölgelerinin
toplam pazar hacmi 4.8 milyar dolar

2019 OYUN GELİRLERİ
OYUN GELİRLERİNE GÖRE EN İYİ ÜLKELER
Nüfus

$4.8Bn

$396M

1,754,998,000

İsrail

2019 MEA GELİR

$758M

Suudi Arabistan

online Nüfus

657,787,000

$826M

Türkiye

#1

$458M
İran

#4
Oyuncular

#2

359,539,000

+11.0%

Yo Y Büyüme 2018-2019

#5

Önemli Metrikler GamerArena
Çıkış Pazarı: Türkiye

#3

$334M
UAE

2019 Küresel
Gelirlerin payı

Oyuncular: 36 Million

3.2%

Toplam Oyun Geliri: USD 880 Mn
E-Spor Geliri: USD 2-3 Mn
Dünya Gelir Sıralaması: 18

GamerArena v1.0 15 Mart 2020’de
piyasaya sürüldü

Ödeme Yapan Oyuncular: 13 Million
# İnternet Kafe: 41.000

Dünya genelinde artmakta olan ilginin ve büyüyen endüstrinin Türkiye pazarına
yansımaları da rakamlar ile doğrulanmaktadır. Toplamda 36 Milyon tekil kullanıcının
online oyun oynadığı Türkiye pazarında, 13 Milyon tekil kullanıcının ise bu oyunlar için
en az bir kez ödeme yaptığı tahmin edilmektedir. 2020 yılında en fazla yatırım alan
girişimler sıralamasında da ilk sırada yer alan oyun sektörü için Türkiye gelecek vadeden
bir pazar konumundadır. Peak Games’in 1.8 Milyar dolara, Gram Games’in 250 Milyon
dolara Zynga tarafından satın alınması Türkiye’de oyun sektörünün geldiği noktayı ve
potansiyelini kanıtlar niteliktedir. 3

3

3GamingInTurkey, Turkey Game Market Report, 2020

Türk Oyuncu Demografiği – 36+ milyon oyuncu
Esport Seyircisi
Espor Seyircisi Olmayanlar
%43.5

Espor Seyircisi
%56.5

Oyun Tutkunları
Tüm Oyun Tutkunları
%89.6

Cinsiyet
Kadın
%48.6

Erkek
%51.4

Yaş
10-20
%28.1

36-50
%29.9

21-35
%42.1

Gelir
Orta
%16.2

Düşük
%4.4

Yüksek
%77.7

İş durumu
Öğrenci
%13.3

Tam zamanlı çalışan
%62.1

Ev durumu
Ebeveynleri ile yaşıyor
%23.8

Eşi ve çocukları ile yaşıyor
%54.8

Gamer Arena platformu, yukarıda bahsedilen büyüyen kullanıcı ilgisine interaktif ve
ekonomik değer katmayı hedefleyen platformlardan biridir. Kullanıcılar sahip oldukları
itibari parayı (TRY) anlaşmalı platformlar aracılığı ile Gamer Arena’ya transfer edip,
karşılığında Gamer Arena’nın oyun düellolalarında geçerli sanal platform parası olan
Gamer Arena Coin’e çevirebilmektedir.
Ancak; Gamer Arena’nın düellolarda kullanıcılarının kullanımına sunduğu Gamer Arena
Coin’in bazı kısıtları bulunmaktadır.
Bunlar:
•

Gamer Arena kullanıcılarının işlemleri şeffaf bir biçimde takip etme şansı
bulunmamaktadır,

•

Transfer işlemlerindeki hız sınırlıdır,

•

Gamer Arena kullanıcılarının satın aldıkları Gamer Arena Coin ile platformun,
endüstrinin ve ekosistemin büyümesinden fayda sağlamaları mümkün değildir.
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ÇÖZÜM

Gamer Arena platformunun sanal parasının ‘tokenize’ edilmesi ve Gamer Arena Utility (GAU) Token’ın
blok zincir üzerinde yaratılması planlanmaktadır.

ICRYPEX’in oyun sektörüne dair çözümlerinden biri de Gamer Arena Utility (GAU)
Token’dır. GAU Token, ICRYPEX’in oluşturacağı akıllı kontrat özellikleriyle de ön plana
çıkacaktır.

Blok zincirine işlenen veriler değiştirilemez, geri alınamaz. Dijital verilerin saklanması,
işlenmesi ve güvenle kullanılması için blok zinciri teknolojisi, tüm “node”ların, yani
zincirlerin işleyişini sağlayan veri merkezlerinin -ki bunlar anonim ve demokratik
yapıdadır, herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı değillerdir. Tüm dünyaya
yayılmışlardır- ağ işleyişini sürdürmesine ve ağdaki verileri depolayarak geleceğe
güvenle aktarmasına dair en büyük fırsat olarak görülmektedir.
Bu merkeziyetsizliğin sunduğu şeffaflığın platform kullanıcılarının işlemlerin takibini
kolaylaştıracağı gibi, işlemlerin doğruluğunu ve hızını da arttıracaktır. GAU Token
transferlerinin 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilecek olması platformun kullanımını
arttırabilecek en önemli etkenlerden biridir.
GAU Token ile platform içi tüm işlemler gerçekleştirilebilecektir. Bu işlemlerde
gerçekleşen talebin yarattığı ivmenin token fiyatına direkt yansıması mümkün olacaktır.
Böylece kullanıcıların platformun yaygınlaşmasından da getiri sağlamaları
planlanmaktadır.
GAU Token’ın, ileride yapılabilecek stratejik hamleler ile birlikte, Non-Fungible-Token
(NFT) VE Play-to-Earn (P2E) ekosistemlerine, projelerine, güncellemelerine de
entregrasyonu mümkün olabilecektir. Ayrıca, her Gamer Arena kullanıcısının bir profil
resmi vardır. Bu profil resimleri, Gamer Arena ve ICRYPEX işbirliği ile yapılabilecek
geliştirmeler ile NFT teknolojisiyle eşsiz bir avatar / resim / video olarak tasarlanabilir.
GAU Token yapılan ekler ile güncellenebilir, bu kodlar tamamen açık kodlar olup
herkesin takip edebileceği kodlar olacaktır.
Dağıtık defter teknolojisi olarak da adlandırılan teknoloji sayesinde bu veriler dünyanın
dört bir yanında muhafaza edilecek ve dağıtılacak olduğundan platformda
gerçekleştirilecek her türlü işlemin tüm dünyada eş zamanlı takibi ve doğrulanması
mümkün olacaktır.
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GAU TOKEN TEKNİK BİLGİLERİ

GAU Token, Ethereum ağında, ERC-20 protokolü kullanılarak yaratılacaktır. GAU
Token’ın ERC-20 protokolü kullanılarak yaratılması sayesinde Ethereum ağının yanında;
BSC (Binance Smart Chain), AVAX (C-Chain) gibi "Ethereum Virtual Machine" uyumlu,
Ethereum ağı ile entegre çalışabilen blok zinciri ağlarında da çalışabilmesi sağlanacaktır.
GAU Token’ın ERC-20 protokolü üzerine inşa edilmesi ile birlikte ICRYPEX tarafından
oluşturulmuş diğer tüm Fan Token projeleri ile birlikte, entegre şekilde çalışabilmesi
öngörülmektedir.
GAU Token, 500.000.000 adet üretilecek şekilde programlanmış, ön satışın ve ilk yıl
dolaşımda olması planlanan belirli miktarda token’ın tamamı, Ethereum ağında yer alan
akıllı kontrat özelliği kullanılarak herhangi bir şüpheye veya yanlışlığa imkân
tanınmayacak şekilde, otomatize ve programlanmış biçimde arz edilecektir. GAU Token
ön satışı ile 50.000.000 adet GAU Token, avantajlı ön satış fiyatı ile sunulacaktır.

7.1

Network
GAU Token, Ethereum ERC-20 protokolü kullanılarak geliştirilen bir blok zinciri
teknolojisidir. ERC-20, diğer ağlar ile entegre biçimde çalışabilmesini ve günümüzün en
önemli blok zinciri teknolojilerinden biri olan Ethereum’un standartlarına sahip
olabilmesini sağlamaktadır. Ethereum standardı ile geliştirilen GAU Token, Ethereum
ağında yaşanacak olan güncellemelere tam uyumlu, herhangi bir şekilde suistimale
uğratılamayacak kadar da güvenlidir. Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulacak olan
akıllı kontratlar ile GAU Token sahiplerine önemli kampanyalar düzenlenebilecek,
katılım sağlandığı taktirde çeşitli getirilere sahip olmalarını sağlayacak özel etkinlikler
Ethereum ağı üzerinde de gerçekleştirilebilecektir.

Ethereum ağı, kripto para ekosistemi içerisinde sahip olduğu akıllı kontrat fonksiyonu
ile öne çıkmakta, kurucusu Vitalik Buterin’in de söz ettiği blok zinciri Trilemma’sı, yani
bir blok zincirinin aynı anda güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir olamayacağı tezini Ethereum
2.0 ile birlikte aşma yolunda adımlarını atmaktadır.
Ethereum ERC-20 token’larını destekleyen ve GAU Token’ın listelemesi konusunda iş
birliğine varılan tüm kripto para işlem platformlarında ve ERC-20 tabanlı token’ları
destekleyen cüzdanlara transfer edilebilecek olan GAU Token’ı Ethereum zincirine dâhil
bir Token projesi olarak ön plana çıkartan durum, transferlerinin ICRYPEX Bilişim AŞ’nin
network’ler arası çözümü ile AVAX C-Chain ve BSC ağlarında da kullanılabilir olmasıdır.
ICRYPEX Kripto Para Borsası tarafından, Türkiye’de ilk ve tek olacak şekilde desteklenen
AVAX C-Chain ve BSC ağları, GAU token sahipleri tarafından da kullanılabilecektir.

7.2

Transferler
GAU Token, Ethereum ERC-20 protokolü kullanılarak geliştirilmiş, Ethereum Virtual
Machine’i kullanan ve uyumlu olan blok zinciri sistemlerinin her birinde çalışabilir
durumda olan bir Fan Token projesidir. GAU Token’ın transferlerinde temel olarak
Ethereum ağı kullanılmaktadır. Ethereum ağı, akıllı kontratların işletilmesine olanak
tanımaktadır. Avalanche C-Chain de Avalanche ağının desteklediği bir blok zinciri
ağından biridir. Akıllı kontratların işletilmesinde kullanılan Avalanche C-Chain,
merkeziyetsiz uygulamaların kullanılması, token transferlerinin gerçekleştirilmesi ve
yeni dijital varlıkların oluşturulabilmesini mümkün kılar.
GAU Token, Avalanche C-Chain’in ve Binance Smart Chain’in ICRYPEX üzerinde
destekleniyor olması ile Binance Smart Chain ve Avalanche ağı kullanılarak da işbu
White Paper’ın yayımlanmasının ardından gelecek geliştirmeler ile çeşitli Avalanche
C-Chain ve Binance Smart Chain çalışmalarına da dâhil edilecektir.
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TOKEN EKONOMETRİSİ
GAU Token arzı, Ethereum ERC-20 tabanlı bir akıllı kontrat ile kontrol edilecektir.
Ethereum akıllı kontratı içerisinde yer alan GAU Token arzı, her yıl, belirlenmiş oranlar
ile ve manipülasyona açık olmayan şekilde kilitleri kaldırılarak ekosisteme sunulacaktır.
•

GAU Token, toplamda 500.000.000 adet üretilecektir.

•

50.000.000 adet GAU Token, özel satış iskontosu ile satışa sunulacaktır.

•

Yıllık enflasyon, %8 olacaktır.

•

Azalan fonksiyon çarpanı 0,90 olacaktır.

•

Özel satış ile yukarıda belirtilen iskontolar ile satışa sunulmuş olan 50.000.000
adet GAU token, 30 günün ardından kilitleri kaldırılarak işleme açılacaktır.

•

Kilitlenmiş olan GAU Token’lar, 30 günün tamamlanmasının ardından otomatik
olarak Ethereum ERC-20 bazlı cüzdanlara çekilebilecek, standart borsa kuralları
dâhilinde alınıp satılabilecek ve transfer edilebilecektir

•

Kilitler, önceden belirlenmiş oranlarla kaldırılarak tüm ekosisteme bu oran
duyurulacak, yol haritasına istinaden bir arz bolluğu yaşanmaması
sağlanacaktır.

•

ICRYPEX finans mühendisleri tarafından hesaplanan oranda kaldırılacak olan arz
kilitleri, her yılın ocak ayı içerisinde markete sunulacaktır.

Bu da GAU Token kullanıcılarının yatırım planlarını doğru yönetmesi konusunda şeffaf
ve blok zinciri felsefesine uygun hareket edilmesi gözetilerek paylaşılacaktır.

GAU Token arzı, bir akıllı kontratın değiştirilemez verisi olarak hesaplanarak buna
istinaden ‘BURN edilebilir, yakılabilir biçimde olacaktır.
•

Düzenlenen her 1.000 turnuvada 50.000 adet token yakılacaktır.

•

Tamamlanan her 100.000 düello ardından 100.000 token yakılacaktır.

•

Her yeni 100.000 üye kazanımı sonrasında 200.000 token yakılacaktır.

•

Şirketin piyasa değeri 25.000.000$ olduğunda 500.000 token yakılacaktır.

•

Şirketin piyasa değeri 50.000.000$ olduğunda 1.000.000 token yakılacaktır.

•

Maksimum yakılabilecek GAU Token miktarı toplam arzın %15’i ile sınırlıdır.

8.1

Vesting
50.000.000 adet GAU Token Gamer Arena’ya, sahiplerinin payları oranında tutulmak
üzere ayrılacaktır. Şirket sahiplerine payları oranında ayrılan toplam 50.000.000 adet
GAU Token projesinde Time-Based Vesting (Zamana dayalı opsiyon) modeli
kullanılacak olup, bahse konu olan paylar 12 ay süreyle satılamayacaktır. Şirket
sahiplerine payları oranında ayrılan toplam 50.000.000 adet GAU Token 12 ay süreyle
Gamer Arena cüzdanında kilitli olarak izlenecektir.

8.2

Marketing
Yeni nesil oyun platformu Gamer Arenayı desteklemek amacıyla ön satış sürecinde elde
edilen gelirin üçte biri marketing faaliyetlerinde kullanılmak üzerine ayrılacak ve Gamer
Arena platformunun oyun endüstrisindeki pazar payının güçlendirilmesi amacıyla
kullanılacaktır. GAU token aracılığıyla Gamer Arena platformu dijital dönüşüm ile
desteklenerek oyun endüstrisine liderlik edecektir.

9

GAMER ARENA UTILITY TOKEN KULLANIMI

GAU Token kullanımı, Ethereum ağında yer alan akıllı kontrat özelliği ile pek çok farklı
senaryoya ve etkinliğe uyarlanabilir yapıdadır. GAU Token, Ethereum bazlı bir "utility
token" olarak geliştirilmiştir.
Ethereum ağı üzerinde yer alan akıllı kontrat fonksiyonu ve ICRYPEX finans mühendisleri
tarafından geliştirilen GAU Token’ın diğer kripto para ağları ile entegre çalışabilmesi
özelliği, GAU Token’ın tüm sahipleri tarafından bir transfer aracı olarak kullanılabilmesini
sağlamaktadır. GAU Token sahipleri, sahip oldukları token ile pek çok önemli etkinlikte
yer alabilir, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine, özel etkinliklere dâhil olabilirler. Gamer
Arena ve ICRYPEX tarafından planlanacak olan çalışmaların her birine dâhil olurlarken
Gamer Arena’nın kariyer rotasındaki gelişimi ile birlikte token’larının ihtimal dâhilindeki
değer kazanımı neticesinde GAU Token sahipliklerini sürdürebilirler.
GAU Token’ın planlanan kullanım alanları ilk aşamada şöyledir:
•

Düello ve turnuvalara katılmak için ödeme aracı olarak kullanılacaktır.

•

Oyunlarda farklı seviyelerin açılması için kullanılacaktır.

•

Gamer Arena Shop’ta alışveriş için kullanılacaktır.

•

Ödül havuzunun GAU Token cinsinden oluşturulması.

•

KYC sürecini tamamlamış oyuncular arasında transfer işlemleri yapılabilecektir.

•

Anlık USDt dönüşümü ile GAU Token’a likidite yaratılmak için kullanılabilecektir.

Potansiyel kullanım alanları ise şöyledir:
•

Geliştirilebilecek oyun ve metaverse gibi projelerin önemli bir takas aracı
olacaktır.

•

Gamer Arena’nın yurtdışında yapacağı projelerde geçerli tek token olacaktır.

•

Gamer Arena içerisindeki bahsi geçen tüm işlevselliklerde tek ödeme aracı
olmaya devam edecektir.

•

Satışa çıkacak Gamer Arena NFT projelerini satın almak için belirlenecek
sayıda (Projelere göre değişkenlik gösterebilir) GAU Token ön koşul olacaktır.

•

Gamer Arena platformunun geliştirilmesi, iyileştirilmesi vb. aksiyonlarda
oluşturulacak anketlerde GAU Token ön koşul olacaktır ve GAU Token sahipleri
bu anketlerde oy kullanabilecektir.

•

Gamer Arena’nın ve/veya Gamer Arena ile ICRYPEX’in ortaklaşa düzenlediği
etkinliklerde belirli bir süre elinde GAU Token tutan hak sahipleri arasından çekiliş
yapılacak ve kazanan kişi/kişiler ayrıcalıklardan yararlanabilecektir.
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