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NFT-Metaverse- 
Blockchain'e 
Dayalı Oyun  
Ekosisteminin 
Ekonomik 
Temelleri

NFT ve token ile üretilen değerlerin oluşturduğu

ekonomi bir ülke ekonomisinden farksız. Para

politikası, istihdam politikası, cari fazla hepsi ama

hepsi oyun eko sistemde karşılaşılan problemler haline

geliyor.

Hal böyleyken oyunu, mekanizmasını ve tokenları

tasarlarken tüm bu parametreleri dikkate almak

sürdürülebilir bir başarı için kaçınılmaz oluyor. 

Finahukuk, 
Oyun 
Ekosisteminin 
Yanında

Finahukuk olarak  NFT, Metaverse ve oyun eko

sistemindeki iş modellerinin ekonomik temellerine

indik ve işbu raporla sektöre katkı sağlamayı

hedefledik. Keyifli okumalar dileriz.
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Oyun Artık 
Sadece Oyun 
Değil

50 yıllık geçmişi olan oyun eko sistemi tam bir devrim

yaşıyor. Blockchain ve NFT dünyası oyunun yalnızca

türüne değil ekonomisine de yön veriyor. 

Oyun artık sadece bir eğlence aracı değil. Oyunda

yaşayarak, ürettiğiniz karakterlerin her birinin

ekonomik değeri kendi mikro dünyasıyla sınırlı değil

artık.
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GİRİŞ 

NFT son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz milyarlarca dolar paranın döndüğü
yeni bir piyasanın dijital sujesidir. Değer atfettiğimiz her şey gibi o da
başlangıçta basittir ama işin tekniğine daldığımızda büyük bir evrenin
karmaşık kurallarıyla karşı karşıya kalırız. NFT yatırımı çok basit bir anlatımla
basit bir eşya alıp onun daha değerli olmasını beklemeye benzer. Kimseyle
etkileşime giremezsiniz! Bu anlamda sıkıcıdır. Peki biz buna oyunu da
eklersek?  2021 yılı NFT yeni bir iş modelini yaygınlaştırmış ve bize Play to
Earn kavramını duymamızı sağlamıştır. NFT’ye dayalı oyunların oluşturduğu
bu dalga milyarlarca dolarlık yeni bir ekosistemin oluşacağı sinyallerini
vermiştir. Hypercasual oyun üreten girişimcileri zaten browser tabanlı NFT
bazlı oyunlara başka hiçbir güç de geçiremezdi. 

-Ekonomisi iyi durumda olmayan bazı gelişmekte olan ekonomilerde
vatandaşlar bu oyunları oynayarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bir video
oyunu oynamanın bu kadar çok ekonomik değer sağlaması yani para
kazandırması nasıl mümkün olabilir ki bu sayede bu küçük ekonomiler ayakta
kalabilmekte ve yüz milyonlarca dolar değerlere ulaşabilmektedir? 
Blokckchain’e dayalı eko sistemin temelinde oyun içi varlığı temsil eden
NFT’ler ve oyun ekonomisinin ana unsuru kripto paralar yatmaktadır. Kripto
paralar kullanıcıyı ve yatırımcıyı oyuna çekmek için en temel teşvik
mekanizmasıdır. 

Oyuncular bu NFT'leri piyasada bir değeri olan ve sıradan DeFi altyapısı ile
diğer para birimlerine değiştirilebilen yardımcı /ikincil coin’i kazanmak için
elde etmekte veya satın almaktadır. Axie Infinity gibi bazı popüler oyunların
NFT'lerine sahip olmak, yüksek giriş puanlı oyunculara (bazıları onlara balina
der) özgü olsa da, herkesin kolaylıkla girebildiği daha düşük maliyetli oyunlar
da fazladır. Ülkemizde bile her iki türden (giriş ücreti yüksek veya düşük)
onlarca proje ortaya çıkmıştır.
Bazı oyunlar, dijital arazi veya diğer varlıklara sahip olmak gibi pasif gelir
planlarına sahiptir. Bu planlar oyunu cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu
oyunların kesinlikle çocuklara özgü olmadığını biliyor, başlı başına bir
ekonomik düzenin ve boş zamanımızı geçirmenin yeni yolu olacaklarını
öngörüyoruz.
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Oyuncular, 
Kurucular,
Geliştiriciler,
Yatırımcılar ve 
NFT koleksiyoncuları.

Herhangi bir oyun ekonomisi tasarlarken, ister P2E ister
blockchain tabanlı olsun, öncelikle ekosistemdeki tüm
ekonomik birimleri dikkate almak önemlidir. Bu ekonomik
birimler 5’e ayırabiliriz: 

Diğer ekonomik birimleri geleneksel oyunlarda görsek de,
NFT koleksiyoncuları türünün ilk örneğidir. 
Oyun ekosistemindeki ekonomik birimleri üç çerçeveden
değerlendirmeliyiz. Bunlar Pazarın tasarımı, Mekanizmanın
Tasarımı ve Token’ın tasarımıdır.
Pazar tasarımı, oyun geliştiricisi ve tasarımcısı oyunun nasıl
bir ekonomik modelle yönetileceğini belirler.
Mekanizma tasarımı, oyun dünyasına katılımın ekonomik
parametreleriyle ilgilidir. Söz konusu birimlerin birbirleriyle
nasıl etkileşime girdiğini, oyununu oynanışını ve kuralları bu
aşamada belirleriz. 
Token tasarımı, kullanıcıların oyun dünyasında aktif olarak
ürettiği ekonomik değerine ne olacağını belirleriz. 
Bu birimleri anlamak P2E (play to earn) oyun tasarımında
doğru ekonomik politikayı belirleyebilmenin giriş anahtarını
oluşturmaktadır. Anlamanıza izleyen tablo ile yardımcı
olalım:
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2.1 Oyun Ekosisteminin Aktörleri
Oyuncular 
Oyuncular, oyun eko sistemindeki temel değer yaratıcısıdır. Pazarı nasıl oluşturmaya karar verirseniz ona
göre oyuncunun sayısı ve niteliği etkilenir. 
Örneğin, Free to Play veya Pay to Play tercihi oyuncu sayısını, dolayısıyla pazarın derinliğini büyük ölçüde
etkileyebilmektedir. Oyuncuların sadece tek bir rol üstlenip üstlenmediği de oyunun gelişimi için
önemlidir. Oyuncular bazen kurucu rolünü de üstlenebilmekte ve açık kaynak geliştirme ile pazar
derinliğini etkileyebilmektedir. İdeal merkeziyetsizlik düzeyine bağlı olarak, oyuncular liderlik ve yönetim
rollerini de üstlenebilmektedir. 
DEFI öyle bir algı yaratmıştır ki oyunların merkeziyetsiz olması ulvi bir meseledir. Bunun risklerine birazdan
değineceğiz. Ancak hedef merkeziyetsizlik ise ekonomi politikasını ve token ekonomisini tasarlarken
birimler arasındaki etkileşimin optimum düzeyde olması da sağlanmalıdır.
Oyuncu tiplerini anlamak, oyuncu davranışlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmaktadır. Örneğin, belirli
promosyonlar, oyun oynamaya ve değer yaratmaya odaklanan gerçek oyuncuların aksine, sadece fırsat
kovalamaya gelen oyuncuların ters seçimini teşvik edebilir. Bu durum oyunun pazar büyüklüğünü
olumsuz etkileyecektir. 
Mekanizma tasarımı açısından, oyuncular için geleneksel oyun esastır. Çeşitli teşvik mekanizmaları
örneğin Play to earn, oyunun ne kadar eğlenceli olduğunun anlaşılmasına katkı sağlar ve bu da
oyuncuların oyuna değer katmasına yardımcı olur. 
Son olarak, Play to Earn modelinin vazgeçilmezi token’lardır. Token elde etmek dolar cinsinden potansiyel
kazanç sunar. Bununla birlikte enflasyon oranı, geç girenler için takas imkanı ve projeden gelir payı gibi
konular oyuncuların her daim gündemindedir. Zaten çoğu oyuncu bunlar için buradadır.
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Geliştiriciler 
Ana oyun geliştiricisi olarak, pazar sadece oyunculardan oluşmamakta aynı zamanda potansiyel ortak ve
oyundaki farklı oyuncu türlerinden de oluşmaktadır. Bu durum derinliği ve kullanıcı tipini arttırır. Kullanıcı
türlerinin çeşitlendirilmesi, daha az kırılgan, volatil olmayan bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olmaktadır. 
Mekanizma tasarımı, geliştiriciler için oldukça önemli ilkeler barındırmaktadır. Buna arz kuralları, oyunun
kurallarının yer alacağı DAO’nun işlevi, oyunun nasıl bir ekonomi politikasına sahip olduğu, topluluğa yeni
kuralların oluşturulmasına izin verme gibi hususlar dahildir. Para politikası açısından, geliştirici, oyunun
değerini artırmak için token para politikasını öyle bir dengede tutmalıdır ki, farklı tokenlar oyuncular arasındaki
ilişkiye zarar veremesin. Bu sebeple karmaşık bir denklem ile karşı karşıya kalırız.
Yatırımcılar 
Yatırımcılar, piyasa tasarımına farklı bir yaklaşım getirmektedir. Klasik anlamda yatırımcılar çeşitli metriklere
bakarak pazarın büyümesini anlamaya ve uzun vadeli performansı tespit etmeye çalışır ona göre yatırımını
yaparlar. Ancak büyük resmi görenler çeşitli metaverse yapılarına geçmeye ve ağ etkilerini büyütmeye
odaklanırlar. 
Mekanizma tasarımı tarafında, yatırımcıların türüne göre bazıları oyunu oynamakta, bu yüzden oyuncu
karakterini elinde tutmaktadır; Oyun içi mekanizmalar bunları dikkate almalıdır. Oyuncu olmayanlar için ise
NFT koleksiyonlarının ekonomisi, pasif getiri, tokenların ve kaynakların uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Koca koca paralı adamlardan saatlerce oyun oynamasını beklemeyiz :) 
Yatırımcılar açısından oyunun genişlemesi için üretilen ana token’ın kullanılması kısa vadede önemlidir, uzun
vadede ise token’ın gelir üretmesi ve değerinin artması önem arz etmektedir.
NFT Koleksiyonerleri
Bu grup, oyun için yeni bir kavramdır. Geleneksel oyunlarda sanal oyun koleksiyoncuları vardır ama ticaret bir
nevi karaborsada gerçekleşir. Ek olarak, karaborsada işlem yapma riski, varlıkların alınmamasını, sahte
varlıkların alınmasını ve oyunda kullanılamayan yasa dışı çalınan varlıklara sahip olunması ihtimalini barındırır.
NFT halka açık olarak alınıp satılabilmektedir. Bu durum NFT koleksiyonunun bilinirliğini, projenin şöhretini
(veya tam tersi) ve NFT'nin oyun pazarında ve metaverse pazarında uzun vadeli çekiciliğini sağlamaktadır.
NFT varlığının oyuna nasıl katkı sağladığı ve nasıl bir ekonomik modelle tasarlandığı, NFT koleksiyoncuları için
oldukça önemlidir. Bunun ötesinde, oyunun riskleri, iş mantığı ve hak sahipleri ile yönetim arasındaki ilişki de
NFT koleksiyoncuları için mekanizma tasarımında dikkate alınmaktadır. Tüm bunları izleyen sayfada örneklerle
detaylandıracağız.
Son olarak, NFT'lerde olduğu gibi, herhangi bir oyun içi dijital varlığın arz ve enflasyon oranları, miktarı
(nadirliği) ve gelir yaratma profili ile birlikte, ekosistemde NFT koleksiyonerleri için temel teşvik araçları haline
gelmektedir. 

Kurucular
Kurucular, oyunun ilk yöneticileridir. Temel altyapı-yazılım geliştiricileri olmasalar da, oyun ekosistemini
oluşturmaya yardımcı olurlar. Birinin hem oyuncu hem de kurucu olması mümkündür. Oyun ekosistemini,
varlıklarını ve altyapısını oluştururken, kurucu, piyasayı genel olarak göz önünde bulundurur. Demografik
erişim, oyun içi ve oyun dışı etkinlik, white label vs lisans modeli gibi. Kurucular bu faktörleri göz önüne alarak
değer yaratmaya çalışmaktadır. 
Token tasarımında, kurucular eko sistemin dışında olan izleyiciler için bir cazibe merkezi oluşturmaya çalışırlar.
Bir nevi insanların değer atfetmeleri gerekir ki oyuna gelsinler. Bu, token’ı belli bir süre elde tutarak
gerçekleşir. Token’ın stake edilmesi para politikasının bir parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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3.  PLAY TO EARN MODELLERİNİN 

EKONOMİK TASARIMI 

3.1 Pazar/Piyasa Tasarımı 
Pazar tasarımı aslında parametrelerin belirlenmesidir. Başlangıç sürecinde oyun tasarımcısı ve
geliştiricileri tarafından yerine getirilir. Pazar tasarımı, eko sistemin optimizasyonu, NFT’nin
kullanılabilirliği ve nihayetinde yaratılacak değerin artırılması için çok önemlidir. 

3.2. Kullanıcılar Tarafından Oluşturulan İçerik
Oyun ekosistemi kullanıcıların içeriklerin oluşturulmasını teşvik etmek üzere
yapılandırılmalıdır. Bu teşvik mekanizması zorlu bir süreçtir. Biliyoruz ki oluşturulan varlığa
ilişkin NFT tokenlar IP hakları ile korunmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, içerik oluşturma
süreci kapsamında kullanıcılara özgürce yeni varlıklar yaratmasına izin verirseniz piyasada
nerede çokluk orada b.kluk durumu oluşur-NFT’ler kâfi gelmez.

Örneğin, The Sandbox gibi bir oyunda yeni basılmış bir NFT hayal edelim. Bu NFT son derece
çekici olduğunu ve geliştiricisinin bundan tutarlı gelirler elde edebileceğini varsayalım. Bu
durumda yeni bir kullanıcı, varlığın biraz farklı bir versiyonunu oluşturabilir ve yarı fiyatına ona
erişim sağlayabilir. Böylesine bir hırsızlık, yaratıcıların ürettiklerinden gelir sağlama umutlarını
yok edecek ve onları bu harikulade ürünleri ortaya koymaktan caydıracaktır. Potansiyel bir
çözüm, son derece karmaşık olmasına rağmen, bir ağ geçidi güvenliği algoritması kullanmak
olabilir. Bu otomatik algoritma, değer yaratma pahasına büyümeyi sınırlamak için potansiyel
NFT'leri, halihazırda basılmış diğer NFT'lerle benzerlik açısından kontrol edebilecektir. Yeni
oluşturulan içeriklerin yeni bir NFT olarak basılması için topluluk tarafından onaylanması da
alternatif bir öneridir. Bu şekilde topluluk, diğer şeylerin yanı sıra intihal için kontrol edebilir. 

Şimdi bazı oyunlarda bu tasarımı anlamaya çalışalım:

Bir oyun eko sisteminin ekonomik tasarımını yapmak bir ülkenin ekonomi modelini baştan tasarlamaya
benzer. Piyasayı, mekanizmayı (yani kullanacağının politika araçlarını) ve token’ı (ihraç ettiğiniz
para/tahvil) tasarlamak aslında keyifli bir iştir. Ama teoride güzel olan bu iş pratikte kolay mıdır? 
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Oyun Tasarım: Örnek Oyunlar

Star Atlas

Star Atlas oyununun geliştiricileri, yeni teknolojinin üretimi

için kuralları tespit edip paylaşmaktan sorumludur. Star

Atlas bu yönüyle katı bir kural yapısına sahiptir. Kurucular,

farklı teknolojileri özgün ve daha verimli yollarla birleştirme

imkanına sahiptir, Ancak burada amaçlanan, fikri mülkiyet

mekanizmalarıyla yaratıcılığı ödüllendirmek ve korumak

değildir. Star Atlas’ta kuruculara sınırlı olanaklar verilmiştir.

Oyunda asıl olan rekabetin ödüllendirilmesidir. 

Sandbox

Sandbox kuruculara kreasyonlarını tasarlama konusunda

oldukça özgürlük tanıyan bir oyundur. Bu tasarımların

sahipliği ve fikri mülkiyet hakları NFT standartlarıyla

korunmaktadır, Ancak “yaptırım” mekanizması bu oyunda

yetersizdir. Dolayısıyla başkalarının yaratıcı çalışmalarını

özgürce kullanmak mümkündür. 

Illuvium

Illuvium, sert bir kural tasarımına sahiptir. Oyuncuların

varlıklarını yaratma ve/veya kişiselleştirme konusunda

sınırlı özgürlükleri vardır. Topluluğun yaratıcı potansiyelini

kullanması geliştiricilerin oyunla ilgili genişletme

faaliyetleriyle mümkündür. 

Axie Infinity

Axie sert bir kural tasarımına sahiptir. Oyuncular farklı

varlıkları birleştirerek yeni eksenler üretebilmektedir.

Ayrıca araziyi güncelleyebilmektedir. Ancak bu işlemler

oyuna sabit kodlanmış olup kurucunun IP konusundaki

endişelerinden dolayı özgürlük oldukça sınırlıdır. 
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NFT Mucizesi

3.3 NFT Mucizesi: NFT oyuna nasıl değer
katabilir? 

Metaveriler NFT'nin özü olup ve teknolojik bakış açısından
dijital varlığın sertifikalandırılmasını temsil etmektedir. Alınıp
satılabilen tokenların ve kullanılabilir oyun içi varlıkların
tanımlanması, oluşturulması ve enflasyon oranlarının
belirlenmesi çok önemlidir. Oyunlarda NFT'yi düşünürken en
temel fikir, avatarın kullanıcının elinde oyun içi
özelleştirmesine ait bir nesne olan “skin” kavramıdır. Analiz
edilen projelerde, NFT’lerin genellikle oyun tipolojisine göre
uyarlandığı ve geliştirildiği görülmektedir. Bazen dijital
görüntüler, bazen bir dijital arsa olabilmektedir. 

The Sandbox
Sandbox oyunu kendi NFT türlerine odaklanan bir oyun
türüdür. Land’lar bir tür NFT’dir ve ERC-721 standardıyla
geliştirilmiştir. Bu Land’lar Metaverse düzleminde oyuncuların
kendi alanlarını (mülkiyetlerini) temsil etmektedir. Sandbox
Metaverse’i 166.464 Lands dan meydana gelen bir haritadan
oluşmaktadır. Land’lar oyuna ilginin artması ve diğer
oyunculara kiralamak için kullanılmaktadır. Gelecekte
oyuncuların bu Land’lardan konutlardan gayrimenkul
üretebilmesi planlanmaktadır. Gayrimenkuller ile oyuncular
bölgeler oluşturabilecektir. Her bir Land’ı temsil eden meta
veriler benzersiz ERC721’ler ile oluşturulacaktır. Oyun için
ERC1155 ile geliştirilen NFT şeklindeki oyun içi öğeler
mevcuttur. Şöyle düşünün, oyununuzu kaydediyorsunuz ve
benzersiz bir kayıt açarak kendinize ait NFT’leri
oluşturuyorsunuz.
Axie Infinity (MMO)
Axie Infinity içinde, NFT standardı kullanılarak geliştirilen
başlıca üç tür nesne vardır: Eksen, toprak, oyun içi varlıklar
Eksenler, 3'e 3 yarışta birbirleriyle savaşan küçük
hayvanlardır. Her Axie, maliyetini, nadirliğini ve takas
edilebilirliğini tanımlayan benzersiz özelliklere sahiptir. Axie
meta verileri şunları tanımlar: 
Her Axie, onu karakterize eden temel özelliklere ve oyun içi
varlıklar aracılığıyla değiştirilebilen "dinamik" özelliklere
sahiptir. ERC-721 standardı ile geliştirilmiş olup ve iki Eksen
yeni bir tane oluşturmak üzere birleştirilebilmektedir. 
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Maden-ekin
Çömlek
Silah
Zırh

Illuvium (RPG)
Iluvium, oyuncuların ZK token kullanarak gaz ücreti
ödemeden NFT'lerini takas etmelerini sağlayan Immutable X
adlı bir sistem kullanmaktadır. Böylece hem gas
ücretlerinden tasarruf elde edilmekte, hem bir alıcı veya
satıcı olarak pazarda alıp-satacağınız kimseyi bulmanızı
kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak NFT’lerin likiditesini
artırmaktadır. Metaveri düzeni adında bir algoritma
mevcuttur ki bu NFT ticaretinin hızlı ve kolay olmasını
sağlamaktadır. Yüksek hızda alım-satım aradığını bulabilme
ve ardından alıp-satabilme blockchaine dayalı oyun
ekosisteminde bir yenilik olarak göze çarpmaktadır. 
Immutable X varlıkların Immutable X'i destekleyen herhangi
bir borsada anında listelenmesini sağlamaktadır. DEX
Illuvium, DAO Illuvium tarafından yönetilen oyuncuların
oyun içi tüm NFT'leri alıp satabildiği online bir pazar yeridir.
IlluviDEX'in ana bileşeni Illuvial ticaretidir, ancak oyunda
bulunan tüm NFT'ler de takas edilebilmektedir. 
Alınıp satılabilen bazı varlıklar

Star Atlas (Strateji)
Star Atlas metaverse içinde geçmektedir. Bölgelerin olduğu
bir siyasi nüfuz mücadelesi söz konusudur. Siyasi nüfuz için
POLIS token ile oyuncuların statüsü temsil edilmektedir.
Polis sahibi olan oyuncular arazi ve ekipman hakları (NFT’ler)
kime ait olmadan bakılmaksızın bölgeler üzerinde yetkiye
sahip olmaktadır. Polis oy haklarını temsil etmektedir. Yeni
NFT’ler oyun geliştiricisi tarafından enflasyonist etki göz
önüne alınarak zamanla serbest bırakılmaktadır. 
Yeni oyuncular tarafından varlıklara yönelik mevcut
taleplerin analizi, kullanıcı sayısındaki büyüme, NFT
pazarlarındaki likidite yeni varlıklar öne sürülmeden önce
dikkatle incelenmektedir. Marketplace'te işlem gören
varlıkların çoğu, oyun içi görevler yaparak kazanılmaktadır.
Bununla birlikte pazar yerinde ön satıştan satın alınan
varlıklar da listelenmektedir. 
Normal ekonomik faaliyet sırasında kalıcı değer düşüşleri
olacağından, tüm varlıklar deflasyonist olarak kabul
edilmektedir. Deflasyonist yapıda tokenlar yakılarak sınırlı
arz olanbir piyasa yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Kullanıcılar pazarda yeni gemi, bina, varlık gibi koleksiyonlar
satın alabilmektedir. 
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3.4. Değer Yaratma, Token Miktarını Azaltma ve Dağıtım

Değer yaratma — uzun vadeli büyüme ve yapısal dönüşüm 
Değeri dağıtma — kısa vadeli ekonomik büyüme ve varlık 
enflasyonu 
Değeri gerektiğinde azaltma — oyun varlığının reel değerinin 
büyümesi 

İster bir ülke, ister bir pazar ister bir video oyunu olsun her 
ekosistemde en önemli amaç değer oluşturmaktır. Bugün Bitcoin’in 
önemli olması insanları atfettiği değerden kaynaklanmaktadır. Değer 
bazen mal halinde (örneğin yoğurt karşılığı peynir takası) bazen para 
birimi olarak (örneğin TL, USD) bazen kripto paralarla, bazen oyun 
içinde üretilen dijital pazarlarla bazen de NFT’ler ile ifade edilmektedir. 
On-chain veya off-chain olsun transfere konu olan değer ile bu değeri 
temsil eden varlık arasında denge kurmak bir tür sanattır. Eko sistemi 
tasarlarken, oyunu geliştirirken volatiliteyi azaltacak, yukarı veya 
aşağı yönlü hareketleri dengeleyecek bir para politikası kurgulamanız 
gerekmektedir. Bu anlattıklarımızı 3 açıdan irdelemek gerekir;

1.
2.

3.

3.4.1 Değeri Yaratma

Yeni (kripto) varlık oluşturulduğunda, sisteme yeni oyuncular 
katıldığında veya uzun dönemli performans sağlandığında değer 
yaratılmış olur. Uzun dönemli performanstan kasıt finansal kârlılık 
değildir, Kaynakların ekosisteme uzun vadeli büyüme için çekilebilir 
hale gelmesidir. Teşbihte hata olmazsa bir ülkenin nüfusu artması 
değil entelektüel sermayesinin artmasıdır. 
Değer yaratma ister istemez enflasyonist bir baskı yaratır. Bu ya da 
kripto paranın değerinin düşmesi ya da varlığın değerinin düşmesi 
olarak karşımıza çıkar.

Varlık Enflasyonu: Örneğin Sandbox oyununda üretilen Land’ların 
veya Sand’ların sınırlı sayıda olduğunu ve çok büyük talep geldiğini 
varsayalım. Piyasadaki Land arzı sınırlıyken Land fiyatları artar ve 
Sand fiyatına göre göreceli değeri artar. Biz bunu varlık enflasyonu 
olarak adlandırırız.
Fiyat Enflasyonu: Fiyat enflasyonu ise oyun ekosistemindeki kripto 
paranın değerinin düşmesiyle meydana gelmektedir. Bir para birimi 
üzerinden aktarılan değer, onu temsil eden para biriminden fazlaysa 
fiyatlar yükselir. Belirli bir trendle bunun usulca artması makul olsa 
da, varlıklar pahalı hale gelir ve oyuncuların yatırım-harcama 
motivasyonuna zarar verir. Nitekim Axie’de bunu gördük. Axie o 
kadar pahalı ki yeni oyuncular bunu karşılayamamaktadır. 
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3.4.2 Değeri Dağıtma
Değer yaratıldığında, amaç kaynakları (kripto para, NFT, oyun
içi varlık vs) ekonomik büyüme için kullanmaktır. Bu da değerin
işlemlere göre dağıtılması yoluyla yapılır. 
Değer dağıtımında 2 ana unsur vardır.
Yeni Değer: Yeni tokenlar

Örneğin oyun eko sistemindeki tokenlar sadece para birimi
değildir aynı zamanda diğer kaynaklara erişimi sağlamaktadır.
Oyun kullanıcıları veya likidite sağlayıcıları söz konusu kripto
paraları temin etmektedir. Tokenlar belli bir süre kilitlenmekte,
bu süre geçtikten sonra piyasaya sürülmektedir. Oyun
ekosistemindeki tokenların bir enflasyon takvimi olmaktadır. 

Örneğin dolaşımdaki paranın değerini kontrol etmek için Illivuim
adlı oyunda piyasadaki tokenlar kullanıcıların yaptığı
işlemlerden alınan komisyonlar kullanılarak geri alınmaktadır.
Daha sonra bu ILV’ler kullanıcılara yeniden dağıtılabilmektedir.
Bu tam bir para politikası örneğidir.

Dolayısıyla yaratılan değer ya ilk ihraçla ya da piyasadaki
token’ın geri alınıp satılmasıyla kullanıcılara dağıtılmaktadır.
Değer dağıtımını sürdürülebilir kılmak uzun vadede başarı
getirmektedir.

3.4.3 Değeri (Gerektiğinde) Azaltma
Aktif oyuncular ve tokenların büyümesi arasında denge
kurarken gerektiğinde varlıkların değerini azaltmaya
başvurulur.

Varlıklar çok pahalı olduğunda oyuncular oyunu oynayacak
parayı bulamayabilmektedir. Bununla mücadele edebilmek için
varlıkların değerleri azaltılmaya çalışılmalıdır. Bunun için dijital
varlık yok edilmekte veya yakılmaktadır. Örneğin Star Atlas
projesinde kazanılan komisyon gelirleri dolaşımdaki arzı
azaltmak için Atlas satın almak için kullanılmaktadır. Kripto para
yakma her ICO projesinde sıkça gördüğümüz bir işlemdir. 
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4.    MEKANİZMANIN TASARLANMASI

Mekanizmanın tasarlanması oyundaki birimler arasındaki ilişkiye yönelik kuralların belirlenmesi

anlamına gelmektedir. Burada 5 temel aktörü ilk bölümde izah etmiştik. Mekanizma tasarımını

oyunun yönetişimini, çeşitli gelir modellerini, iş modellerini ve ağ etkisini anlatarak açıklayacağız.

Mekanizma tasarımında temel amaç oyuncuların oyunun içine çekilmesini sağlayan unsurları ve

parametreleri doğru tanımlamaktır. Eğer oyuncular ağ dışına çıkıyorsa bir şeyler hatalı yapılıyor

demektir. 

4.1. Yönetişim (Governance)

Diğer DEFİ ekosistemlerinde gördüğümüz merkezi olmayan bir yönetim, oyun ekosistemi için

aslında nadiren mantıklı bir hamledir.Öyle bir sistem kuracaksınız ki dışarıdan müdahaleye gerek

kalmaksızın sistemde kurallar kusursuz işleyecek. DEFI bunu amaçlar ama bazen bu ütopik kalabilir.

Community oluşuncaya kadar siz yönetici ve oyunun sahibi olarak finansal kaynaklarınızı korumak

ve projeyi doğru-verimli yönetebilmek için merkeziyetsizliğe kısmen ara vermelisiniz. Oyun

tamamlandığında ve yeterli kullanıcı sayısına eriştiğinde Play to Earn modeliyle birleştiğinde

merkeziyetsiz yapı mantıklı hale gelir. Kullanıcıların temel amacı yönetişim tokenlarından gelir elde

etmek olur. Yine de sıfırdan tam merkeziyetsiz bir oyun yapmak imkansızdır nitekim biz Eth 2.0’da

bunun ne kadar yavaş ve zor olduğunu görüyoruz.

Bir IDO aracılığıyla fon toplamak isteyen geliştiriciyi anlayabiliriz ancak projeburada yatırımcılara

protokolün sahipliğini vaat etmesi gerekmektedir. Sahiplik yönetim hakkı tanımıyorsa kusurlu bir

sahiplikten bahsederiz. İşte bu halde bir DAO yapısı mantıklı olur. Pratikte ise oyun geliştirenler

IDO’dan önce fon bulabilmekte ve böyle bir yapıya dönüşmesi mevcut yatırımcılar için mümkün

olmamaktadır. 

Merkezi olmayan oyuna yönelik ulvi amaçlar elbette önemlidir ancak aslı olan gerçek bir oyunu

tasarlamaktır. Kritik bir zamanda token sahiplerine karar verme yetkisi vermek, erken aşamadaki

geliştirme ekibi için çok tehlikelidir ve yönetim gücü merkezileştirilirse başarı oranı artacaktır.

Zaten başarılı oyunlarda tam bir merkeziyetsizliğin olmadığını görüyoruz.
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Yatırımcılar nasıl sürekli bir gelir kazandırıcı mekanizmaya sahip olabilir? NFT ile yatırımcıların

sürekli gelir elde etmesinin 3 yolu bulunmaktadır. Bunlar oyundan doğrudan gelir elde etmek,

kiralamak, doğrudan NFT’yi kullanmak suretiyle gelir üretmek 

4.2.1 Doğrudan gelir 

Doğrudan gelir modeli klasik anlamda bir şirkete yatırım yapmaya çok benzer. Yatırımcı oyunun

geliştirilmesini finanse eder ve oyunun genel olarak gelirinden pay alacak bir konuma geçer. Oyuna

aktif olarak katılmaz, NFT ile işi olmaz. Bazen League of Kingdoms oyununda olduğu gibi ortaklara

da arazi satılabildiğini de görebiliriz tabi :) 

4.2.2 Kira geliri 

Kira geliri, yatırım yapılabilir NFT'lerin mevcut olduğu bir ekosistemde alternatif bir pasif gelir

metodudur. Kişi oyun içi varlıkları satın alır ve sonrasında diğer oyunculara kiralayabilir ki biz bunu

The Sandbox ve Guild of Guardians'da görüyoruz.

4.2.3 Oyun içindeki varlığı doğrudan kullanmak 

Son olarak, yatırımcı varlığı kendisi doğrudan kullanabilir. Yatırımcı kendisi de oyunun içinde yer

alarak bir yandan eğlenmek de isteyebilir. 

4.2. Gelir Modelleri
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4.3. Alternatif İş Modelleri: Oynaması Ücretsiz Oyunlar 
mı Ücretli Oyunlar mı? 

4.3.1 Ücretsiz (F2P) Oyunlar
Ücretsiz oyunlar, kullanıcıların oynayabilmesi için herhangi bir ön ödeme
maliyeti bulunmayan oyunlardır. Bu tür oyun ekonomileri en geniş oyuncu
kitlesine sahip olup sadece düşük gelirli kitleyi değil aynı zamanda ana
kitle olan orta sınıftaki oyuncuları da kendisine çekmektedir. F2P oyun
modelinin başarısının en önemli unsuru, oyunun kazanç potansiyelini
dikkate almadan ilgi çekici ve popüler olması gerektiğidir. Bu sebeple
oyunun kozmetik yönü daha ağır basar. Oynanabilirlikten ziyade popüler
hale getirici unsurlar önemlidir. Bununla birlikte reklam geliri oyun için
önemli bir gelir kalemi olup oyuncuların oluşturduğu giderler buradan
karşılanır. Oyuncular oyun oynadıkça NFT kazanır ve NFT’ler ile token’ların
değeri de artarak oyun ekonomisi genişler.
F2P oyun ekonomisinin dezavantajı çok sayıda düşük gelirli katılımcının
oyuna katılması ve araya giren bot’lar sebebiyle oyun varlıklarının fiyatları
düşme riskidir. Ayrıca F2P iş modelinde oyunculara verilen varlıkların
ikincil piyasada alınıp satılması uzun vadede oyun içi varlıklarda gereksiz
enflasyona sebep olabilmektedir. Bu riski azaltmanın yolu ödülleri
katılımdan ziyade beceriye dayalı dağıtmaktır. Riski azaltmanın başka bir
yolu ise oyuncuları aynı şeyi tekrarlamak yerine kazanmak için farklı şeyler
yapmaya zorlamaktır. Bu durumda bot geliştirmek daha zor olur. Aynı tür
aktivite ve aynı görev sayısı üzerine sınırlama getirmek buna alternatif bir
çözüm oluşturur. Teknik olarak da güvenlik önlemleri bot yönetimini
önlemek için gereklidir. Ödül ve varlıkların beceriye dayalı iyi bir
algoritmayla dağıtılması aşırı enflasyon riskini engelleyecektir. Yine
oyuncuların kazandığı bazı ödüllerin takas edilebilmesi, bazı oyunların ikili
mücadelelerde (savaş vs.) kaybedilebilmesi gibi önlemler de tercih
edilebilir.

4.3.2 Ücretli Oyunlar (P2P) 
P2P iş modelinde oyuncular oyuna katılmadan önce ilk harcamalarını
yapmaları gerekmektedir. Örneğin Axie Infinity’de bir eksene sahip
olmak için varlık satın alma ihtiyacı, Star Atlas’ta yakıt ve gemi bakımı
için ödeme yapmak buna örnektir. Oyundaki ek unsurlara olan talep
oyun içi varlıkların değerini etkilemekte diğer yandan oyun içindeki
alışverişler varlıkların değerini artıran esas etmenler olmaktadır.
Neticede oyunun değeri bu taleple artış göstermektedir.
Bu iş modelinin riski oyuncuların oyuna çok bağımlı hale gelmesiyle
oluşabilecek ponzi vari yapıdır. Getiriler aniden düşerse (oyuncular
oyunu bırakırsa) büyük bir ekonomik kriz çıkar. Bunun için oyun
gelirlerinin ilk harcamadan ziyade tekrar eden harcamalardan elde
edilmesi sürdürülebilir bir iş modeli sunar. Bir nevi doğrudan yabancı
yatırım sıcak paradan daha iyidir. Böylece yeni kullanıcılara olan
bağımlılık azalır ve sürekli oyunda kalan kişilerin gelir kazanmasına
odaklanılır. Bu tür oyunlarda proje yatırım aracı olarak değil oyun olarak
pazarlanmalıdır. Salt oyuncuları hedeflemek getirisi ciddi risktir çünkü
bu kişilerin talep esnekliği düşük olmadığından getiri azaldığı an oyunu
terkedeceklerdir.
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4.3.3 Ortaya Karışık
Bazı oyunlar hem F2P hem de P2P’yi birleştirebilir. Oyun ücretsiz sunulur ancak kullanıcılar ödeme
yapıncaya kadar herhangi bir kazanç potansiyeli oluşmaz. League of Kingdoms'da kullanıcılar, blockchain
olmayan geleneksel bir oyunla neredeyse tamamen aynı olan ücretsiz bir oyun deneyimi elde edebilirken,
gelir elde etmek için arazi NFT'lerini satın almayı tercih edebilmektedir. Splinterlands'de insanlar oyunu
ücretsiz oynayabilir, ancak token ve NFT kazanmak için tek bir kurulum satın almaları gerekmektedir. Bu
modelin faydası, kullanıcıların sisteme düşük bir giriş engeliyle kazandırılabilmesi, ancak daha sonra
ödeme yapan bir kullanıcıya dönüştürülebilmesidir. 
Bu modelin temel riski kullanıcıların kafa karışıklığıdır.Oyuncuların hangi durumda kazanabileceği net bir
şekilde açıklanmalıdır. 

Para Yatırdıkça Kazan iş modelinde oyuncular oyun içindeki performansını artırabilmek için çeşitli

item’lar satın alabilmektedir. Bu ekonomi modeli kapitalisttir zira zengin oyuncular daha başarılı hale

gelmektedir :) Bu bir nevi sermaye&emek mücadelesidir.Sorunun ciddiyeti, oyuncunun becerisinin

göreceli önemine karşı varlıkların sağladığı avantaja bağlıdır; daha yüksek beceri gerekirse varlıkların

önemi azalır ve emeğin payı daha önemli hale gelir. Diğer yandan, piyasanın sadece kozmetik unsurlara

veya oynanışı etkilemeyen diğer öğelere (Embersword ekonomisi gibi) odaklandığı, faydalı öğelerin takas

edilebilir olmadığı versiyon alternatif bir modeldir. Oyuncuların P2W iş modeline verdiği tepkinin düzeyi

oyunun oyuncuya karşı (PVP) mı yoksa ortama karşı mı (PVE) olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

PVP oyunlarında en iyi varlıkları satın alan zengin oyuncular karşılığında ödeme yapamayan oyuncuların

dezavantajlı olduğu açıktır. Bu durumda oyunun tabanını oluşturan büyük bir kitle oyundan kaçarken,

balinalar büyük satın alımlar yaparak gelirlerini artırabilmektedir. Bu sorunu dengelemenin en iyi yolu

zenginler ve diğer kimseler için ayrı PVP seçenekleri sunmaktır. Nitekim Illuvium’da bölünmüş arenalarda

biz bunu görmekteyiz. PVE oyunlarında (kullanıcıların tek başına veya grup halinde oynanamayan

karakterlere karşı savaştığı oyun türü), P2W oyun yapısına sahip olmak daha az sorunludur zira satın

alınan-avantaj getiren araç diğer oyuncular için dezavantaj anlamına gelmemektedir. Zamanı parayla

satın alırlar sadece. Yine de burada bir denge mekanizması olarak kullanıcıların tüm oyunu ücretsiz

olarak kazanabilecekleri varlıklarla tamamlayabilmeleridir. Kullanıcılar ödeme yapmadan ilerlemenin son

derece zor olduğunu düşünürse, oyun modeline olumsuz yanıt verecektir. Bunun bir örneği Diablo 3’tür.

Diablo 3 oynarken yüksek değerli ekipman almadan üst seviyelere geçmek aşırı zordur. Diablo 3’te

gördüğümüz PVE oyunlarındaki başka bir sorun ticaretin oyun içindeki ödül döngüsünü

baltalayabilmesiydi. Öyle ki oyun içinde takas yapmak ve ödül kazanmak oynamaktan daha mantıklı

olduğu için kötü sonuçlar meydana gelmiştir. Elbette oyun içi ticareti desteklemek önemlidir ama beceri

ve strateji bir oyunun daha önemli ögeleridir.

4.4 Para Yatırdıkça Kazan (P2W) İş Modeli
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4.6 Ağ Ekonomisi

Ağ ekonomisi, bir kullanıcının bir mal veya hizmetten elde ettiği değer veya faydanın, ilgili ürünlerin
kullanıcı sayısına bağlı olduğu ekonomidir. Ağ ekonomisi ağ etkisiyle oluşur ve ağ etkisi oyun
ekosisteminin büyümesi için en önemli araçtır. Oyuncular, kurucular, yatırımcılar, NFT
koleksiyonerleri, oyun geliştiricileri oyunlarda ağ etkisinin yaratılmasında ve sürdürülmesinde önemli
rol oynarlar. Her biri oyun topluluğunun oluşmasında katkı sağlamaktadır. 

4.5 Oyun Kaliteli mi Olmalı Yoksa İyi Bir Yatırım Aracı mı?

Yüksek kaliteli P2E oyunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, Play to Earn mekaniğine sahip oyuncuları
çeken düşük kaliteli oyunlar da artış göstermektedir. Oyuncular, yatırımcılar ve oyun geliştiriciler için
belirli bir P2E oyununun bu kategorilerden hangisine girdiğini anlaması önemlidir, çünkü yüksek
kaliteli bir oyun sürdürülebilir olabilirken ikinci kategori genellikle geçici bir heves anlamına
gelmektedir. Düşük kaliteli bir oyunda, oyuncuların oynama motivasyonu neredeyse tamamen kâr
olurken, yüksek kaliteli karmaşık oyunlarda motivasyon, eğlence ve kârın bir karışımı olmaktadır.
Oyun kendi başına ayakta durabilmelidir, aksi takdirde oyun paketi sadece bir yatırım aracıdır. Yatırım
getirisi ne olursa olsun oynayan gerçek oyunculara sahip olmak oyun ekosistemi için önemlidir
çünkü bunlar oyun ekonomisini sürdürülebilir kılmakta ve piyasa çöküşlerinin şiddetini azaltan esnek
olmayan talep yaratmaktadır. Peki, belirli bir oyunun P2E oyun uygulanabilirliği ile ilgili olarak düşük
kaliteli mi yoksa yüksek kaliteli mi olduğunu nasıl anlarsınız? 
Şöyle bir test yapabiliriz. Oyunun token kazandırmayan geleneksel bir oyun olduğunu varsayalım.
Oyun içinde küçük işlemlerle iyi bir şekilde para kazanılabiliyorsa, o zaman yüksek kaliteli
addedebiliriz. Zira insanların hiçbir finansal getiri beklentisi olmadan bile, eğlence dışında para
ödemeye çok istekli olduklarını görebilmiş oluruz. Küçük işlemlerle oyunda kalmak yeterince ilgi
çekici değilse ve reklamlara başvurması gerekiyorsa, oyunculardan gerçek bir yatırım talebi olması
beklenmemelidir. Geriye kalanlar sadece oyunu yatırım olarak gören kitledir ve oyun toplamda sıfır
kazancı olan bir ekonomiyi işaret etmektedir. 



Bir devlet gibi otoriter merkeziyetçi bir yönetişim sistemine sahiptir.
Tamamen kişisel bir demokratik temsile (bir kişi-bir oy) sahip değildir, bunun
yerine bir şirketinkine benzeyen tek token’lı bir oy modeline sahiptir. 
Bir ulus devlet gibi tamamen egemen bir para sistemine sahiptir. 
Bir ulus devlet gibi varlıkların özel mülkiyetine yönelik sağlam düzenlemelere
sahiptir. 
Bir ulus devlet gibi merkezi bir hazine para ve token’ı kontrol eder.
Hal böyleyken oyun ekosisteminin para politikasını devletlerin para politikasından
ilham alarak yorumlamamız gerekmektedir. 

Token tasarımı, piyasa ve ekonomi kuralları aracılığıyla yaratılan değeri kullanıcılar
gerçek değere çevirdiği için önemlidir. Dolayısıyla, “Play to Earn” modelinin Earn
kısmıdır. Token tasarımı ile oyun ekonomisinin para politikası yakından ilişkilidir.
Token tasarımında kullanılan NFT, kripto para ve diğer tokenlar para politikasının
araçlarıdır. 

5.1 Para Politikası 
Oyun metaverseleri, her ne kadar şirketlerin iş modelleriyle benzeseler de aslında
egemen ulus devletlerin sentetik ve basitleştirilmiş birer örnekleridir. Bu tür
ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde büyütme motivasyonu, modern ulusal
hazinelerin ve merkez bankalarının parasal ve mali genişleme ve daralma eylemlerine
parallellik göstermektedir. Örneğin Axie Infinity'de, oyun kurumsal modelden ziyade
devlet ekonomisine benzemektedir. Zira:

5.1.1 Para Politikası- Geleneksel Çerçeve
Gelişen, ihracata dayalı ekonomiler, önemli bir cari fazla ve net sermaye girişiyle
karakterize edilmektedir. Çin buna örnektir. Net sermaye girişi, tipik olarak değer
kazanan yerel para birimi üzerinde bir baskı oluşturur. Döviz çok girerse yerli para
değer kazanır! (Tam tersini Türkiye’de yaşıyoruz). Değer kazanan bir para birimi, yerel
fiyatlar üzerinde deflasyonist etkiler bırakır ve ulusal endüstriye zarar verir.
Vatandaşların yabancı mallardaki satın alma gücünü artırır. İç ekonomi, sanayi
politikasındaki dengesizlikler nedeniyle, dış talepte dalgalanmalara yol açar, bu da
çoğu zaman yıkıcı etkilerle sebep olur. Modern ekonomilerde gördüğümüz bu tuzak
metaya dayalı ekonomilerde daha belirgindir. Para politikasının misyonu, deflasyonist
ve enflasyonist etkileri dengelemek ve hazinenin sürdürülebilir ve dengeli bir
ekonomik büyüme için harcamaları ve yatırımları verimli bir şekilde yönlendirmektir.
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5. TOKEN TASARIMI



6. TASARIM VE P2E OYUN MODELİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

5.1.2 Axie Infinity Vakası 
Axie Infinity bir devlet ekonomisinden hiç farklı değildir. Ekonomisi gelişmekte, devasa bir cari fazla vermekte
ve bütçesi açık değil fazla vermektedir (Hazinenin gelirleri işletme maliyetlerinin çok üstündedir). Başka bir
deyişle, ihraç ettiklere NFT'lere yönelik güçlü talep nedeniyle, Axie şu anda net bir ETH ve dolaylı olarak itibari
para ithalatçısıdır. Bu, para birimi SLP üzerinde 2021 yılında önemli bir yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Bu
tür etkiler oyuncular (oyun içi para birimi kazananlar veya gerçek dünyada ekonomideki bireyler) için faydalı
görünse de, uzun vadede yıkıcı etkileri olabilir. Değer kazanan bir para birimi göreceli olarak deflasyonisttir ve
deflasyonist para birimleri ekosisteme katılma (yani yatırım yapma) teşvikini azaltır, bu da değer yaratma ve
ekosistem genişleme hızını azaltır. Nitekim Axie ekonomisinde üretilen NFT’lerin reel değeri (ana mal gibi
düşünebilirsiniz) SLP adlı tokenların değerinin yükselmesiyle düşecek ve yatırımcılar talebi karşılamak için
yurtdışından (eko sistem dışından) NFT talebinde bulunacaktır. Oyuncular kendisi NFT üretmek için dışarıdan
satın alması kolay olacağından oyun ekonomisinin çekiciliği uzun vadede azalacak ve Axie için zararlı olacaktır.
Geçen yıl yaşanan bu soruna karşı AXİE deflasyonist etkiyi azaltmak için piyasaya alternatif bir para birimi
Katana’yı sürmüş -enflasyonist bir etki yaratmıştır. Ancak aşırı enflasyon da SLP para birimiyle kazanan ve
bunu ETH veya fiat paraya dönüştürerek harcayan kitle için teşviği yok edici bir unsurdur. Bu bir nevi denge
oyunudur. Axie 2021 sonunda tüm bunlara karşı alternatif bir yöntem denemiştir. SLP’nin kazanma yöntemini
ve madencilik metodolojisini değiştirerek daha vasıflı kişilerin kazanmasını sağlamıştır. Yani enflasyonu
düşürmek ve vasıflı işgücünü teşvik edecek bir yöntem uygulamıştır. Geliştirici metaverse için hem para hem
maliye hem de istihdam politikası uygulanmaktadır. 
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Metaverse'lerin ve blockchain tabanlı oyunların oyun endüstrisinde nasıl bir trend oluşturduğu açık. Gözden
kaçırdığımız, bu eğilimin sektörün iş modellerinde nasıl köklü bir değişime yol açtığıdır. Örneğin, oyun
varlıkları NFT’ler ile temsil edilmekte ve oyuncuların bunlar üzerinde mülkiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle,
geleneksel iş modellerinden farklı olarak, oyunda tek satıcı bulunmamaktadır. Blockchain tabanlı oyunların
birçok devrim niteliğindeki yönlerinden birisi olan Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve bunun dijital
karşılığına odaklanmalıyız. 
Minecraft gibi oyunlar, oyuncu topluluğunun yaratıcı gücünün, oyun deneyimini zenginleştirmek için nasıl
paha biçilmez bir yol olabileceğini bize ispatlamıştır. Geleneksel olarak, topluluğun oyun deneyimine katkısı
parasal olarak ödüllendirilmemektedir. Blockchain’de ise içerik üretimini yeni yollarla teşvik etmek
mümkündür. İçerik üretimini ödüllendirmek için parasal teşvikler sunarak, merkeziyetsiz oyunlar ve
metaverse’ler inanılmaz bir hızla büyüme potansiyeline sahiptir. Ancak oyunlar, kullanıcı tarafından
oluşturulan içerikleri nasıl teşvik etmelidir? Alternatif tasarımların her birinin avantaj ve dezavantajları
vardır.
İlk alternatif olarak, oluşturulan her yeni içerik için sabit bir ödül sunan bir platform düşünebiliriz; bir sanat
eseri, yeni bir oyun deneyimi veya yeni bir oyun nesnesi varsayalım. Geliştirme ekibi önerilen içeriği
platforma ekleyecektir. Ancak bu yöntem birçok yönden sorunludur. İlk olarak, platform sabit bir ödül
sunarak her yeni içeriği aynı seviyeye koymakta ve üstün kaliteli çalışmaları ödüllendirmekte başarısız
kalmaktadır. İkinci olarak, geliştirme ekibinin oyuna yeni içeriği entegre etme ihtiyacı, kullanıcıların
ellerindeki özgürlüğü almakta ve oyunu daha az merkezi hale getirmektedir. Daha iyi bir sistem, modern
ekonomi paradigmasından ilham almalıdır. Modern sistemlerde inovasyon üretimi “geçici tekel” haklarıyla
ödüllendirilmektedir. Bu haklar, belirli yasal araçlar aracılığıyla uygulanır ve buna patent deriz. Patentler, bir
malın üretimi ve dağıtımı için belirli yenilikçi çözümlerin kullanımına ilişkin münhasırlık hakları vermektedir.
Başlangıçta buluş sahibine verildiğinden, patentler serbestçe alınıp satılabilir ve onları en iyi şekilde
kullananların eline geçebilir (en azından verimli bir ekonomide olması gereken budur). “Kod kanundur” olan
blokchain’de, münhasırlık haklarını uygulamak için geleneksel sistemlere güvenemeyiz. Bunun yerine bu
kurumları (örneğin patentlerdeki adli süreçler) sabit kodlanmış prosedürlere (örneğin, patentleri tokenize
etmek için akıllı sözleşme) çevirmeliyiz. 

Diğer önemli bir husus NFT standartlarıdır. NFT'lerle, blockchain’de mülkiyet elde etmek mümkündür. Bir
NFT'nin tanımlayıcı özelliği, onunla ilişkili meta verilerdir. NFT'ler belirli bir varlık üzerinde sahiplik sağlamada
son derece iyi işlev sağlasa da, fikri mülkiyet haklarını korumada hukuki düzen tarafından yeterince
desteklenmemektedir. NFT meta verileri çok spesifiktir; fikirler ise soyuttur. Platform, aynı NFT'lerin
verilmesini yasaklasa bile, aynı yaratıcı fikirden türetilen kopya NFT'lerin verilmesini kontrol edemez. Örnek
olarak, kullanıcıların görüntüleri NFT olarak yayınlamasına izin veren bir platform düşünün. Şimdi platformda
sanat eserini basan ve gelir elde etmek için kullanan bir sanatçıyı ele alalım. Aynı NFT'leri basmam kesinlikle
engellenebilirdi, ama ya bir pikseli değiştirirsem? Ya daha çok değişirsem? Ya orijinal fikri alıp hiçbir
makinenin otomatik olarak algılayamayacağı şekilde değiştirseydim? Bu durumda, bir miktar düşük fiyatla
orijinal NFT sahibiyle büyük ölçüde aynı ürünü sunabiliriz. Bu tür bir rekabet baskısının içerik oluşturucuların
gelirlerini etkileyeceği ve yaratıcı çabalarını önceliklendirme konusunda onları caydıracağı açıktır. Bu sorun,
değeri esas olarak kullanımlarına, oyun içi mekaniklere göre estetik veya işlevsel olmalarına dayanan NFT'ler
için daha önemlidir. Öte yandan, NFT'nin değeri sanatçının adıyla bağlantılıysa, sanatçının gelir beklentisi
NFT klonları tarafından zarar görmeyebilir. Örneğin, sahte NFT’ler Cem Yılmaz’ın yerini tutmaz. Neredeyse
ayırt edilemez sahte versiyonları olmasına rağmen, insanlar hala orijinal parçaları görmek için müzeleri
ziyaret etmektedir. 
Bu soruna alternatif çözümler de mevcuttur. İlk öneri, iki NFT arasındaki benzerliği tespit etmek için
algoritmik prosedürlerin uygulanmasdır. Ancak bu yaklaşım oldukça sınırlı olacaktır. Yine de yönetimdeki
kimseler için bu algoritmalar tavsiye-ön eleme yardımı sağlayabilir. 
Yeni NFT'lerin meşruiyetini belirlemek son derece hassas bir görev olduğundan, yeni NFT'lerin platforma
girmesine izin vermek için yönetişimin (governance kurallarının) kullanılabileceğini düşünüyoruz. Spesifik
olarak, yönetişim token sahiplerinin yeni bir NFT verilmesi lehinde veya aleyhinde oy kullanabilecekleri bir
sistem mümkün olabilir.
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6.1. Patentler ve Yönetişim
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6.2. Yönetişim

İçerik oluşturma, oyun platformlarında kesinlikle hassas bir husustur
ve ortaya çıkan ekonomi korunmalıdır. İçeriğin kopyalanması ve aynı
pazarda yeniden satılması olasılığı, yenilik için teşvik üzerinde olumsuz
bir etki yaratarak oyunda olası dengesizliklere yol açabilir. 
Az önce belirttiğimiz gibi, iki nesne arasındaki benzerlik derecesini
tanımlayan bir algoritma burada kullanılabilir: iki farklı oyuncu
tarafından oluşturulan iki dış görünümün çok benzer olup olmadığını
anlamak, kopyalanıp kopyalanmadığını anlamak için gereklidir. Daha
önce sunulan algoritma, varlıklarda bulunan çeşitli oyunlara ve meta
verilere uyum sağlamalıdır. Bu zekanın temel kısmı kuşkusuz benzerliği
tanımlayan veya tanımlamayan parametrelerdir. Bunun için önceden
standart bir oyun meta verisi geliştirmek ve bunların temel özelliklerini
belirlemek gerekmektedir. Yeni içeriğin oluşturulması ne kadar serbest
bırakılırsa, yapay zekayı uygun şekilde eğiterek oluşturulan nesnelerin
içsel özelliklerini araştırmak o kadar zorunlu olacaktır. Algoritmanın
çıktısı, önceden tanımlanmış bir değerler ölçeğinde benzerlik
derecesini tanımlayacak bir sayı olacaktır. Makineler çok az tolerans
sınırına sahip olma eğiliminde olduğundan, seçimin insanlara ait olması
adildir. Bu nedenle, yapay zeka destekli bu tür kararları verebilecek bir
DAO tanımlanması mümkündür. Algoritma, her nesne için halihazırda
mevcut olanlara benzerlik derecesini kontrol eder ve yalnızca
gerçekten anlaşmazlık yaratabilecek tasarımlara dikkat çeker. DAO,
topluluk tarafından tanımlanan ve halihazırda bilinen dinamikler
aracılığıyla bir anlaşmazlık durumunda karar vermeye gidecek bir grup
kullanıcıdan oluşacaktır. Topluluk yeterince sayıya ulaştıktan ve güçlü
bir kullanıcı katılımı oluşturulduktan sonra, seçenekleri daha da
merkezileştirmek için bu süreç ortak boyuta/meclise taşınabilir. Bu
nedenle, rasyonel karar verebilen bir karar mercii oluşturmak için insan
takdiri matematik ve programlama ile desteklenmelidir. 

6.3 Pazar Tasarımının Gelir Modeli Üzerindeki Etkisi 
Bir NFT'nin meta verileri ve token standardı, Play to Earn oyunlarının gelir getirici potansiyelini etkilemektedir.
Oyun geliştiricilerinin ve gelir akışına hak kazanan NFT yatırımcılarının geliri, ikincil piyasa işlem hacminden
kazanılan ücrete bağlı olabilir. ERC-1155 standardı, artan ticaret hacmini kolaylaştıran, birden fazla NFT'nin
oluşturulmasını ve değiştirilmesini ERC-721'den daha verimli bir şekilde sağlayabilmektedir. 
Diğer yandan blockchain’in temelini oluşturan meta veriler, o varlığın geçmişini ve el değiştirdiğinde kime
ödeme yapılması gerektiğini izlemek için de önemlidir. Meta veriler, belirli bir NFT için, sahibinin oyununu
etkileyebilecek veya etkilemeyecek çok çeşitli özellikleri ifade edebilmektedir. NFT’nin oyun içi kullanılabilirliği
varsa, Play to Earn iş modelinde NFT sahipliği oyunda başarıyı etkiler. Tersine, NFT meta verileri yalnızca
kozmetik özellikleri ifade ediyorsa, zengin oyuncular bunlarla herhangi bir “haksız avantaj” elde edemezler. 
Kripto paranın oyun boyunca akma şekli, oyunun gelir modelini de etkilemektedir. Enflasyona maruz kalan
oyun varlıkları çok pahalı hale gelmekte ve yeni oyuncuların sisteme girmesini engellemektedir. Bu, zengin
yatırımcıların varlığı satın aldığı ve daha sonra getirilerde bir kesinti karşılığında varlıkla oynamak için düşük
gelirli oyuncuları işe aldığı burslu yatırımcı para kazanma modeline yol açmaktadır. 
Bir ekonomide kripto paranın dolaşım hızı, oyunun F2P veya P2P olmasına bağlı olarak değişir. Ücretler
çoğunlukla kozmetik unsurlar gibi isteğe bağlı içerik yoluyla oluşturuluyorsa, kripto para dolaşımı zorunlu satın
alımların olduğu bir oyundan çok daha düşük olabilir. Örneğin, Embersword'de yatırımcıların kazandığı
ücretlerin çoğu kozmetik tarzı ürünlerin ticaretinden gelirken, Illuvium'da kullanıcılarının oyundaki ILV
sahiplerine gelir sağlayacak oyun içi aksiyonlar için ödeme yapmaları gerekmektedir.



7. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BLOCKCHAIN’E DAYALI OYUN
GELİŞTİRME 
Buraya kadar genel çerçeveyi çizdik. Pratikte karşınıza gelebilecek hususları da soru cevap olarak derlemeye
çalışıyoruz. 
Oyun kendi başına başarılı olabilecek kadar ilgi çekici mi?
Kimse ayranım ekşidir demez. Oyun geliştiricileri her zaman istisnasız oyununun mükemmel olduğuna inanır.
Bu dediklerinde haklılarsa free to play şeklinde oyunu test etmek gerekmektedir. Eğer küçük işlemlerle
oyundan para kazanılabilirse-yani oyuncular hiçbir finansal getiri beklentisi olmadan ödeme yapmaya
istekliyse- o zaman oyun başarılıdır denebilir. Küçük işlemlerle gelir elde edemezseniz ve reklamlara ihtiyaç
duyuyorsanız oyununuz kendi başına ayakta kalamaz. 
Yani oyununuz kendi başına ilgi çekiciyse iyi bir P2E oyunu olabilir. Hem gerçek oyuncular hem de
yatırımcılardan talep görür. Oyunculardan gelen harcama ve yatırım gelirleriniz piyasada sürdürülebilir bir
başarıya ulaşmanızı sağlar. 
Eğer tek başına ilgi çekici değilse, oyuncular para harcamadan işlem yapmaya çalışıyorlarsa ponzi vari bir yapı
kurmuşsunuz demektir. 

Ya yeni ekonomik faaliyetler için belirli bir kişi tarafından kullanılır (nakit olarak satılmak gibi) veya 
Yeni yaratılan değer için cezbedilen ve ekosisteme giren diğer kişiler tarafından kullanılır. 

6.4 Değer Yaratımının Para Politikası Üzerindeki Etkisi 
Bir oyun ekosisteminde yeni değer yaratıldığında, yeni kaynaklar: 

Değer yaratma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme arasındaki kilit unsurlar aslında ağ ekonomisidir.
Kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak oyuna yatırım yapma motivasyonunu etkileyen önemli etki ağ
etkisidir. Değer yaratma sürecinde oluşturulan değeri temsil eden NFT ve diğer token’ları doğru
konumlandırmak önemlidir ancak sürdürülebilir bir büyüme için uzun vadeli para politikası ve
uluslararası-(eko sistemler arası) piyasa politikasını da dikkate almak gerekmektedir. Yerel bir
piyasada (oyununuzun kendi piyasasında) token’ların değerinin artması göreceli olarak oyun
dışındaki tüm varlıklara karşı (ister günlük ihtiyaçlarınız olsun isterseniz başka oyunlardaki varlıkların
değeri olsun) satın alma gücünüzü artırır. Bu durumda ne yaparsınız? Oyun içinde token değeri arttı,
satar çıkar ve diğer eko sistemlerdeki görece ucuz kalan harcamalara yönelirsiniz. Buna işte biz net
sermaye çıkışı deriz.
Ekonomiyi ayakta tutan diğer bir öge bahsettiğimiz gibi ağ etkisidir. Ağ etkisi kişilerin doğrudan veya
dolaylı olarak oyuna katılmasına yardımcı olmaktadır. Değer yaratma süreci boyunca, bu değerleri
temsil etmek için NFT'ler ve diğer tokenlar ihraç edilmektedir. Ağ etkisini, piyasadaki dijital varlıkları
büyütmek ve sürdürülebilir kılmak için uzun vadeli para politikası ve uluslararası piyasa politikasının
etkisini dikkate almak önemlidir. Netice itibarıyla token’larınızın gereğinden fazla değerlenmesi net
sermaye çıkışına ve para politikasındaki deflasyonist etkiye sebep olabilmektedir. Bunu önlemenin
yolu harcamaları ve yatırımları dengelemekten geçmektedir.
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Oyunda illa NFT olmalı mıdır? 
Belirli bir NFT, ekosistem içinde aktif olarak kullanım için tasarlanmışsa, bu aktivitenin
gerçekleşmesini teşvik etmelisiniz. Pasif bir gelir modeli bunu başaramaz, bu nedenle para
kazanmayı oyunda belli aksiyonlara bağlamalısınız. NFT oyunda başarılı olarak kazanılmalıdır vakit
geçirilerek verilmemelidir. 

Oyunda NFT ana unsur değilse oyun gelirlerini NFT sahiplerine pasif olarak dağıtabilirsiniz. NFT’yi
aktif olarak yönetmenin gerekmemesi işi gücü başından aşkın yatırımcıların ilgisini artırır ve daha
çok kaynak ayırmasını sağlar. Ancak bu tür kullanıcılarla pek iletişim kuramazsınız. 
Oyuncu becerisini veya stratejik yeteneğini ölçebiliyor musunuz?
Eğer ölçebiliyorsanız geliri yalnızca katılım yerine bu beceri ölçüsüne göre oyunculara
dağıtmalısınız. Bu tercih, botların ve çok hesaplı oyuncuların sistemden uzaklaşmasını da sağlar
ve çekirdek kullanıcı tabanını oluşturan gerçek oyuncular için daha fazla kar potansiyeli bırakır. 
Eğer ölçemiyorsanız o zaman saf katılıma dayalı geliri dağıtın. Botlama ve çoklu hesap kullanımını
önlemek için teknik önlemlere daha fazla özen gösterin. Bu sorunu azaltmanın yolu aynı türden
eylemle para kazanma imkanlarını sınırlamaktır. Tekrarlanan eylemler için ödül azaltılabilir veya
kazanmak için aynı şeyi aynı anda yapabilen oyuncu sayısının üst sınırı konabilir. 

Oyunun geniş bir oyuncu kitlesine mi yoksa dar belirli bir kitleye mi ulaşmasını istiyor
musunuz? 
Geniş oyuncu kitlesini hedeflemek için Free to Play modelini tercih etmelisiniz. Bu model
potansiyel pek çok oyuncuya açıktır. Yine de Pay to Play modelini tercih ettiyseniz maliyetlerin
çok düşük olduğuna emin olmalısınız. Fiyatı düşük tutmak için token arzını artırmak varlığın
yatırım olarak çekiciliğini azaltacağını unutmayın. 
Eğer dar belirli varlıklı kitleye erişmek istiyorsanız Pay to Play modelini tercih edebilirsiniz. Bu
tercih gelir potansiyelinizi artırabilir ve iyi bir ekonomi oluşturabilir. Ancak kullanıcıların esas
amacı oyundan çıkar ve yatırım getirisine kayar.

Oyun nasıl tasarlanmış; Oyuncuya karşı oyuncu (PVP) mu yoksa oyuncuya karşı ortam mı
(PVE)?
PVP’de oyuncular birbirleriyle rekabet ettiğinden, daha iyi ekipman için daha fazla ödeme yapmak
diğer oyuncuların aleyhine olabilir. 
PVE’de ise oyuncular oyun dışı karakterlere karşı mücadele ederler, bu nedenle daha iyi ekipman
için daha fazla ödeme yapmak, diğer oyuncuların deneyimine zarar vermez. Ancak oyun
tasarımcıları, bu kısayolu oluşturarak, oyunun ödül mekanizmasını dolaylı olarak etkilerler. 
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Sonuç Yerine

Kripto oyun endüstirisini analiz etmek token ve metaverileri

anlamaktan geçer. Geliştirilmesi planlanan oyunlar için ideal ekonomi

oyunun türüne ve oyun içindeki varlıkların kâr potansiyeline göre

değişiklik göstermektedir. DEFI, Play to Earn ve GameFi ekosistemi

şimdi web3 tool’larıyla farklı bir hale de bürünmektedir. Ama ne olursa

olsun yarattığımız bu küçük dünyaların gerçek dünyadan çok da farklı

olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.


