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Başlıca Çıkarımlar

❖ Bu raporda, oyun dünyasının temel yönlerini inceleyecek ve kriptoya özel
bir oyunun sahip olması gereken başlıca unsurlardan bahsedeceğiz. Token
ekonomisini oyunlar bağlamında daha detaylı inceleyecek, enflasyon ve
token ekonomisinin genel anlamda sürdürülebilirliği gibi unsurlara
değineceğiz. Buna ek olarak, kripto oyunları için sürdürülebilir bir token
ekonomisi tasarımı sunacağız.

❖ Kullanıcı ve geliştiriciler için önemli avantajlar görüyoruz. Varlıkların
mülkiyetini elinde tutma, oyun oynarken bir yandan da ödüller
kazanabilme ve merkeziyetsiz yönetişim gücü bu avantajların yalnızca
birkaçı.

❖ Gelişiminin henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen web3 oyunlarının
büyük olasılıkla blockchain teknolojileri için solitaire'in 1990'larda
bilgisayarlara katkısına benzer bir katkıda bulunacağına, yani benimsenme
ve eğitimi artıracağına inanıyoruz.

❖ Token ekonomisi unsuruna daha ayrıntılı baktığımızda, eğlenmenin ve
keyif almanın dikkate alınması gereken temel unsurlar olduğuna
inanıyoruz - token ekonomisi ilgiyi başka yöne çekmek yerine bu unsurlara
katkıda bulunmalı. P2E oyunlarının karşısındaki önemli bir sorun,
oyuncuların çoğunluğunun oyunun kendisinden keyif almak yerine token
kazanılabiliyor olmasına çok fazla odaklanması nedeniyle sürdürülebilirlik.
Bu nedenle, iki token modelinin belirli avantajlar sunmasına rağmen
oyunların başarılı olması için şart olmadığını düşünüyoruz. Gerçek
anlamda eğlenceli oyunların yalnızca tek bir tokenle sürdürülebilir token
ekonomileri tasarlayabileceğini düşünüyoruz.

❖ Sürdürülebilir web3 oyunları yaratmanın belirgin zorluklarından biri,
oyunun ekonomisinin kontrolünden feragat etmeden tüm oyun varlıklarını
tokenleştirebilmek. Oyun içi bir varlığın bir NFT veya birbiriyle
değiştirilebilir bir tokene dönüştürülebiliyor olmasının bunu yapma
zorunluluğu getirmediğini unutmamak da oldukça önemli.
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Giriş
Kısa bir süre önce, Token Ekonomisini derinlemesine inceleyen bir makale yayınladık. Bu
raporda, token ekonomisini kriptografik bir tokenin ekonomik özelliklerini belirleme ve
değerlendirme çalışmaları olarak tanımladık. Daha sonra, token ekonomisinin başlıca
özelliklerini inceledik ve tokenlerin hem arz hem de talep dinamiklerine bakarak token
tasarımının birçok yönünü derinlemesine inceledik. Fakat alanın karmaşıklığını göz önünde
bulundurarak token ekonomisinin önemli bir alanını dışarıda bıraktık - bu da oyunlar için
token ekonomisiydi. GameFi token ekonomileri klasik token ekonomisi tasarım
özelliklerinden etkilense de belirli açılardan küçük farklara sahip. Bu nedenle, GameFi token
ekonomisinin ayrı bir raporu hak ettiğini düşündük. İlk token ekonomisi raporunda
bahsedilen birçok kavram burada da geçerli, bu nedenle henüz okumadıysanız bu
makalemizi okumanızı da öneririz. Raporu okuduysanız (ve oyunlar ilginizi çekiyorsa),
oyunların ve GameFi tokenlerinin kullanımının merkeziyetsiz finansal uygulamalardan
oldukça farklı olduğunu muhtemelen zaten biliyorsunuzdur.

Bu raporda, oyun dünyasının temel yönlerini inceleyecek ve kriptoya özel oyunların
sunması gereken başlıca unsurlara değineceğiz. Token ekonomisini oyunlar bağlamında
daha detaylı inceleyecek, token ekonomisinin genel anlamda sürdürülebilirliği ve enflasyon
gibi unsurlardan bahsedeceğiz. Buna ek olarak, kripto oyunları için sürdürülebilir bir token
ekonomisi tasarımı sunacağız. Fakat öncelikle, oyunların geçmişini ve gelişimini biraz daha
yakından inceleyelim.
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Arka Plan
Oyunlar çok ama çok uzun bir süredir varlığını sürdürüyor. İnsanlığın ilk günlerinden bu yana
oyunlara karşı doğuştan gelen bir tutkumuz olduğunu gösteren kanıtlar mevcut. Tarih öncesi
ve antik uygarlıklar, ilk zar formlarını yaratmak için en başta kemikleri kullanıyordu.
Shandong Eyaletinde bulunan ilk zar çiftinin 5.000 yıl öncesine ait olduğu belirlendi ve bu
zarlar oldukça ilginç bir şekilde günümüzdeki gibi altı yüze değil on dört düzensiz yüze
sahipti. Zarın evrimi, oyunların insanlık tarihi boyunca ne kadar önemli bir rol oynadığının
örneklerinden yalnızca biri.

Muhtemelen insanlık tarihi boyunca en büyük etkiyi yaratan oyun türü video oyunlarıydı.
Video oyunları, 1950'lerde bilgisayar mühendislerinin mini ve büyük boy bilgisayarlarda
basit oyunlar ve simülasyonlar tasarlamasıyla başladı. Kısa bir süre sonra ilk ev video oyun
konsolu olan Magnavox Odyssey ve ilk atari video oyunları Computer Space ve Pong geldi.
Fakat CD-ROM'lar ve gerçek zamanlı 3D çokgen grafik oluşturma aracılığıyla optik medya
ancak 1990'larda ortaya çıktı.

Oyunlar her zaman farklı teknolojileri benimsememizin yollarından biri oldu - Microsoft
Solitaire, 1990'larda tıklamak, çekmek ve bırakmak için bir fareyi nasıl kullanacağımızı ve
grafik kullanıcı arayüzleriyle nasıl etkileşim kurabileceğimizi bize öğretti. Bunlar günümüzde
artık neredeyse sezgisel hale geldi. Sony'nin PlayStation 3'e bir Blu-ray oynatıcı ekleme
kararı, HD DVD ve Blu-ray arasındaki yüksek çözünürlüklü optik disk formatı savaşının
belirleyici etmenlerinden biriydi. Birçok kişi ilk kez bir sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü
muhtemelen sarmalayıcı bir oyun deneyimi yaşamak için kullandı. Muhtemelen oyunlar da
bir cüzdanı nasıl çalıştıracakları, işlemler için gas ücretlerini nasıl ödeyecekleri ve akıllı
sözleşmelerle nasıl etkileşim kuracaklarına yönelik kullanıcıları eğiterek bunun aynısını
blockchain teknolojisi için yapacak.

2000'lerden 2010'lara kadar gündelik oyunlar ve internet üzerinden yayınlar oyun
sektöründeki başlıca güç haline geldi ve çok daha genel bir kitleyi kapsamaya katkıda
bulundu. Sektör, el konsolları yerine akıllı telefon ve tabletlerde mobil oyunlara kaydı. Buna
ek olarak, oyunlar dünyanın neredeyse tüm coğrafi bölgelerine dokundu ve Kuzey Amerika
ve Batı Avrupa'nın geleneksel sınırlarının ötesinde de gelişmeye devam ediyor.

2022'de, 3,2 milyar gibi şaşırtıcı derecede yüksek sayıda kullanıcının video oyunlarını
tüketerek yaklaşık 185 milyar USD'lik kar elde edilmesine neden olması bekleniyor. 2025'te
ise bu sayısının daha da artarak yaklaşık 3,5 milyar oyuncuya ulaşacağı ve yaklaşık 210
milyar USD kar getireceği tahmin ediliyor (1. Grafik).

4



GameFi Token Ekonomisi - Derinlemesine İnceleme

Koronavirüs pandemisi dünyanın bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkilemeyi hala sürdürse
de bazı ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Bu da tüketicilerin artık evleriyle sınırlı olmadığı ve
COVID-19 öncesi hayatlarının bir parçası olan faaliyetlere katılmaya başladığı anlamına
geliyor. Doğal olarak, 2020 ve 2021'e kıyasla bu yıl oyun satışlarının artışında hafif bir
yavaşlama gördük. Fakat oyun oynayan pek çok kişinin karakterler, hikaye akışları ve
oyun hedefleriyle bağ kurma eğiliminde olması nedeniyle oyunlarla etkileşim kalıcıdır.
Oyun dünyasının, son zamanlardaki kısa vadeli düşüşe rağmen uzun vadede büyümeye
devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Oyunların özü insanın temellerine işlenmiştir. Zar ve video oyunlarının evriminin de
gösterdiği gibi oyunlar sürekli gelişim halindedir ve o sırada en yaygın olan teknolojik araca
uyum sağlar. Bu nedenlerden ötürü, oyunların blockchain ortamında nasıl şekillendiğinin
dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

1. Grafik: Küresel Oyun Piyasası payları

Kaynak: Binance Research, Newzoo.com

Tablet ve akıllı telefon oyunlarını geniş bir mobil pazar olarak ele alırsak, bu kategorinin
toplam 200+ milyar USD'lik piyasanın bu yıl %50'sinden fazlasını oluşturduğunu görebiliriz.
Coğrafi ayrım yakından incelendiğinde de Asya Pasifik açık ara büyük pazar konumunda.
Bununla birlikte, hem Latin Amerika hem de Orta Doğu ve Afrika hızla büyüyor ve
önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha büyük bir paya sahip olacak.
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2. Grafik: Oyunların Küresel Dağılımı

Kaynak: Binance Research, Newzoo.com

Blockchain ortamına çok uygun olduğunu halihazırda kanıtlamış oyun türlerinden biri
oyna-kazan ("P2E") oyunlardır. P2E, oyunu oynadığınız için size ödeme yapan oyunları ifade
eder. P2E oyun dünyasında tamamen yeni bir kavram değildir - World of Warcraft'ta altın
madenciliği 10 yıldan uzun bir süredir yaygın olarak yapılmaktadır. Blockchain
teknolojilerinin sunduğu varlıkların mülkiyetini elinde tutma ve transfer etme özgürlüğü
bunu daha uygulanabilir bir hale getirmiştir. Blockchain üzerindeki P2E oyunları oyun içi
başarılar, ögeler ve diğer etkileşim biçimleri karşılığında kripto para sunar. P2E
oyunlarının çoğunda kullanıcının oyunu oynayabilmesi için bir kripto cüzdanına sahip olması
gerekir ve bu cüzdan kullanıcıya ödeme yapmak için kullanılır.

Mevcut haliyle P2E dünyası, nispeten henüz olgunlaşmamış gibi gözükmektedir. Piyasanın
hakimiyeti, başlıca odağı oyunun kendisinden ziyade ekonomik teşviklerle denemeler
yapmak olan finans odaklı P2E oyunlarının elindedir. Buna bağlı olarak mevcut oyunların
çoğu, sürdürülebilirlik sorunlarıyla boğuşmaktadır. Oyuncular, finansal kazancın dışında
başka nedenlerle oyunla etkileşim kurmaya teşvik edilmez, bu da sistemin ancak oyuna
sürekli yeni oyuncuların (ve fonların) dahil olması durumunda varlığını sürdürebilmesine
neden olur. Sonuç olarak, P2E oyunları oyun topluluğundan birçok eleştiri almıştır.

Fakat sürecin bu şekilde seyretmesinin doğal olduğunu unutmamak önemlidir. Oyunlar
gelişmek ve daha karmaşık hale gelmek için zamana ihtiyaç duyar (tıpkı zardan pong'a
oradan da kapsamlı bir hikayeye sahip RPG'lere geçmemiz gibi). Zaman geçtikçe, P2E
dünyasında daha fazla rekabet göreceğimize inanıyoruz. Sonuç olarak, blockchain oyunları
en başarılı geliştiricileri kendisine çekecek ve nihayetinde geleneksel AAA oyunlarını teknik
karmaşıklık ve oyuncu tabanı anlamında zorlayacak. Daha da önemlisi, blockchain
teknolojisinin avantajlarının oyunları daha sürükleyici ve çekici hale getirmeye nasıl hizmet
edeceğine şahit olacağız. P2E blockchain oyunları dünyasının günümüzdeki sığlığının

6



GameFi Token Ekonomisi - Derinlemesine İnceleme

üstesinden gelmek için hangi özelliklerin bir oyunu iyi kıldığını daha derinlemesine
incelemeliyiz.
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Bir Oyunu İyi Kılan Nedir?
Bir oyun geliştiricisiyseniz, başarılı bir oyun tasarlamanın son derece zor olduğunu
biliyorsunuzdur. Başarılı bir oyun cazip kalmayı sürdürmeli, oyuncuları bazı görevleri
yerine getirmek için tekrar tekrar oyuna geri dönmeye yönlendirmelidir. Aynı zamanda,
bir oyun Star Wars™ Battlefront™ II'deki gibi en iyi grafiklere, oyun akışına ve kontrollere
sahip olabilir, fakat öde-kazan yaklaşımını teşvik eden bir oyun içi ekonomiyle
mahvedilebilir. Bu nedenle, başarılı bir oyun diğer oyunlardan farklı şekillerde ilgi çekici ve
teşvik edici olmalıdır.

Blockchain üzerinde geliştirilmiş oyunlarda başarılı bir oyun yaratmak için özel bir şart daha
vardır: Tamamlayıcı token ekonomileri. Token ekonomisini bir oyuna dahil etmek, oyun
geliştiricileri için yeni bir karmaşıklık katmanı yaratır. Token ekonomisinin genel anlamda
oyun tasarımını tamamlaması önemlidir - Token ekonomisi dikkatsizce entegre edilirse,
oyuncu teşvikleri oyunla aynı doğrultuda olmaktan kolayca çıkabilir ve bir oyunun içsel
değerini gölgeleyebilir.

Bu bölümde, başarılı bir oyun geliştirmek için geleneksel en iyi uygulamalardan
bahsedeceğiz. Buna ek olarak, oyun tasarımınıza token ekonomisini doğru bir şekilde nasıl
dahil edebileceğinize yönelik fikirlerimizi paylaşacağız.

Bir Oyun Geliştirmek için En İyi Uygulamalar

1) Zorluk Derecesi

Kim oyunlarda biraz zorlanmaktan hoşlanmaz ki? Örneğin, en zor oyunlardan biri olmasıyla
bilinen Demon's Soul'un bu özelliği, oyuncuların genel anlamda beğenisi kazanmasına
katkıda bulunmaktadır. İyi bir oyun tasarımcısı, oyuncuları oyunda tutmak için karşılarına
arka arkaya yeni zorluklar çıkarır. Burada amaç, bu zorlukların birçoğunun bir tür öğrenme
hedefine yönelik olmasıdır. Buna soruları yanıtlamak, haritanın bir kısmını tamamlamak
veya oyun içi bir ögeyi edinmek dahil olabilir.

İyi oyunlar öğrenilmesi kolay, fakat ustalaşması zor olmalıdır.

2) Esneklik
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Herkesin kendine has bir iş yapış şekli vardır ve bir oyuncunun esnekliğini kısıtlamak çoğu
zaman tahmin edilenden daha fazla hayal kırıklığına yol açabilir. Bu nedenle, her bir
hedefe ulaşmak için farklı birçok yolun olmasını sağlamak önemlidir. Adım adım bir ilerleme
tasarlamak yerine oyunu bir yandan zorlayıcı tutarken bir yandan da oyuncuların hedefe
ulaşmak için kendi stratejilerini belirlemesine izin vermek en doğrusudur.

3) Ödüller

Oyunun ödüllendirici olduğunu hissettirmek için, başarılı oyunculara yeni beceri, özellik ve
ekipmanlar verilebilir. Oyun içi ödüller, oyuncular için şaşırtıcı derecede motive edici
olabilir. Oyunun değeri yalnızca oyunu kazanmak değil, oynamaya devam etmek ve ödüller
toplamaktır. Çoğu oyun tasarımcısının karşılaştığı bir zorluk da ödüller ve oyunun zorluk
derecesi arasındaki mükemmel dengeyi bulmaktır.

4) Eğlence

Aşırı gerçekçilik sıkıcı olabilir. Dünyanın nasıl işlediğine yönelik bazı yanlış varsayımlarda
bulunmak veya gerçekçi olmayan hareket ve becerilere izin vermekte yanlış bir şey yoktur.
Oyun oynayan çoğu kişi gerçeklikten kaçmak ister ve eğlence de onları oynadıkları oyuna
geri döndüren çok önemli bir unsurdur. Oyuncuların oyuna geri dönmesini sağlayan şey
eğlence ve zorluklarla mücadeledir. Sürdürülebilir bir GameFi deneyiminin nasıl
tasarlanacağını düşünürken bu unsur göz önünde bulundurulmalıdır.

5) Kontroller

Oyundaki her şey harika olsa bile, oyuncularınız oyunla düzgün bir şekilde etkileşim
kuramazsa bunun bir önemi kalmaz. Bu nedenle, oyuna uygun olan ve deneyimi daha iyi
bir hale getiren kontroller tasarlamak, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi yaratmanın
başlıca unsurlarından biridir. Buna, oyun dahilinde tokenlerin herhangi bir şekilde kullanımı
da dahildir. Tokenlerin kullanımı sezgisel olmalı ve yeni giriş bariyerleri oluşturmamalıdır.
Super Mario 64'ü hatırlıyorsanız, kontrollerin çok başarılı olmasından bahsederken neyi
kastettiğimizi anlayabilirsiniz. Ana oyun mekaniği eğlenceli değilse, oyununuzun bir filmden
çok da farklı kalmaz.

6) Büyüleyici Dünyalar

Oynanışı başarıyla tasarlamak kesinlikle önemlidir. Fakat bir oyunun görselleri ve büyüleyici
dünyalar yaratmak, bir oyunun başarısı için kritik ikincil unsurlar olmayı sürdürmektedir.
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Skyrim ve The Legend of Zelda, yalnızca çarpıcı görseller değil büyüleyici ve şaşırtıcı
dünyalar da yaratan oyunlara örnek olarak verilebilir. En iyi oyunlar, genellikle ana oyun
mekaniğini tamamlamaya hizmet eden bir seviye tasarımına sahiptir. İyi planlanmış
seviyeler, bir yandan hikayeyi ileri taşımaya yardımcı olurken bir yandan da yeni zorluklarla
mücadele eden oyuncuları oyuna bağlı tutacaktır.
Buna ek olarak, oyununuz hikaye ağırlıklı olsun veya olmasın, sıkıcı veya akılda kalmayan
karakterler içermemelidir. Oyuncular, ana karakterle bağ kurabilmelidir. Bu da görsel olarak
ilginç, iyi yazılmış ve oyuncuların bağ kurabileceği karakterler tasarlamak anlamına gelir.
Hatta çoğu hikaye anlatıcısı, iyi bir hikayeyi harika bir hikayeden ayıranın olay örgüsü veya
ortam değil karakterler olduğunu iddia eder. Sonuçta insanlar, akılda kalıcı karakterler, olay
örgüsünde sürprizler vb. ile eğlenmeyi, cesaretlendirilmeyi ve duygulanmayı sever. Oyunlar
da interaktif oldukları için diğer tüm araçlardan daha üstün bir hikaye anlatımı aracı olarak
hizmet edebilirler.

7) Farklı Bir Şey

Son olarak, oyunların benzersiz olması harikadır. Çok başarılı başka bir oyunun formülünü
uygulamak karlı bir fikir gibi gözükse de oyuncuları asıl cezbeden benzersiz bir şeyler sunan
oyunlardır. Tüm oyun tasarımcıları, halihazırda mevcut bir türe ve oyun stiline yalnızca
birkaç değişiklik eklemek anlamına gelse bile oyuncuların başka bir yerde ulaşamayacağı
yeni bir deneyim sunan bir oyun yaratmayı amaçlamalıdır.

Harika bir oyun tasarlarken ihtiyaç duyulan pek çok öge olduğu açıktır. Bu da bir oyun
tasarımcısının işinin neden hiç de kolay olmadığını açıkça ortaya koyar. Bu denkleme
kriptoyu eklemek, karmaşıklığa da bir diğer katman daha ekleyerek sürdürülebilir ve etkili
token ekonomilerinin yanında yukarıdaki tüm unsurları da içermeyi daha da zorlaştırır.
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3. Grafik: Oyun Tasarımının Yedi Temel Direği

Kaynak: Binance Research

Kripto Bağlamında Oyunlar

Bu noktada, iyi bir oyun tasarlamak için nelerin gerekli olduğunu biraz daha iyi anlıyoruz.
Fakat, iyi bir oyunu kripto bağlamına yerleştirmek yeni karmaşıklık katmanları ekler.
Oyunları daha kriptoya özel bir bağlamda incelediğimizde, insanların oyunu oynamak
istemesinin altındaki başlıca nedeninin geleneksel oyunlarla aynı olduğunu görebiliriz.
Amaç, finansal avantajlar değil, eğlenceli ve keyifli bir oyun oynamaktır. Sonuçta kullanıcılar
oyunu yüklemek, kurmak ve oyunun nasıl çalıştığını öğrenmek için zaman harcamaya
isteklidir. Dolayısıyla, kriptoya özel oyunlar için de keyif ve eğlence başlıca unsurlardır. Bu
özellikler neredeyse tüm oyunların başarılı olması için şart olsa da token ekonomisi ve
blockchain teknolojisinin de eklenmesi, dikkati bu gerçekten uzaklaştırabilir.

Oyunları, kripto bağlamında biraz daha yakından inceleyelim. Eğer oyun içinde kullanılıyorsa
benzersiz tokenler ("NFT'ler") oyun içi olanaklar için araçlar olarak görülebilir. Bu tokenler
koleksiyonluklar (sıradan görünen spor ayakkabılar yerine StepN Asics spor ayakkabıları gibi
farklı platformlarda potansiyel kullanım alanlarına sahip, koleksiyon yapmaya değecek
sanat eserleri) veya bir kullanım alanına sahip ögeler olabilir. İlginç bir şekilde,
blockchaindeki ilklerin (ERC-721 gibi) büyük bir çoğunluğunun motivasyonu geleneksel
oyunlardan gelmektedir. Vitalik Buterin, benzersiz token standardını yaratmasının
arkasındaki başlıca motivasyonun World of Warcraft ("WoW") güncellemesi olduğunu
açıklamıştır. 2010 yılında WoW 3.1.0 yaması, "merkezi hizmetlerin ne gibi kabuslara neden
olabileceğini" fark etmesine yol açarak onu yalnızca iki yıl sonra Ethereum'u yaratmaya ve
ögelerin benzersiz özelliklere de sahip olabilmesine imkan tanımaya motive etmiştir.
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Oyuncular kazanç için değil, eğlenmek için oyun oynar

Elde tutma oranı, kripto oyun geliştiricileri için en önemli performans göstergelerinden
("KPI") biridir. Aslında bu, genellikle reklamlar üzerinden para kazanılan ücretsiz oyun
alanına oldukça benzerdir. Elde tutma oranınızı tam olarak ne zaman ölçtüğünüz size
bağlıdır — ve bunu değiştirmek, oyununuzun performansı hakkında değerli bilgiler sunabilir.
Bir günlük elde tutma oranını ölçmeniz, etkili bir şekilde yeni kullanıcılar edinip
edinmediğinizi gösterir ve oyunu yeni indirmiş kişiler üzerinde oyununuzun nasıl bir ilk
izlenim yarattığını öğrenmenize imkan tanır. Bunun aksine, yedi günlük elde tutma oranı
insanların uygulamanızı ne kadar beğendiğini belirlemenize yardımcı olur — birinci günden
yedinci güne kadar oyunu bırakma oranını incelemek, uygulama performansına yönelik
değerli içgörüler sunar ve insanların ne kadar süreyle oyununuzu oynayacağını veya
uygulamanızı kullanacağını belirlemenize yardımcı olur. Bir ayın ardından, kullanıcı
tabanınızın önemli ölçüde küçülmesini bekleyebilirsiniz. Kalan kullanıcılar
muhtemelen oyunu düzenli aralıklarla kullanmaya devam edecek ve önemli bir gelir
kaynağı olacaktır — bu grup, kriptoya özel oyunlarda hedef alınacak ideal segmenttir.

Kripto oyunları için mevcut engellerden biri ise bir web3 cüzdan bağlantısına yönelik
ihtiyaçtır. Bir oyunu indirmek ve kurmak için harcanacak sürenin satışları etkileyebileceği
düşünüldüğünde (mobil oyunlar bu noktada çok büyük bir avantaja sahiptir), GameFi
dünyasında kullanım kolaylığına odaklanılması gerektiğini belirtmek de önemlidir.

GameFi dünyasının gelecekte daha da gelişmeye devam edeceğini varsayarsak,
piyasaya yüksek kalitede daha fazla oyunun sunulacağını tahmin edebiliriz. Benzer
kalitedeki oyunlar, geleneksel piyasalardaki oyuncuların ilgisini çekebilmeli ve bu sayede
kripto oyun dünyasını insanların web3 ve kriptoya girişi için başlıca nokta haline getirmelidir.
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Blockchainlerin Sunduğu Değerler
Şimdi, gerçekten başlıyoruz. Sonuçta, bu makale GameFi token ekonomisi ile ilgili. Güçlü ve
sürdürülebilir token ekonomilerine yönelik ihtiyacı daha iyi anlamak için öncelikle
blockchain teknolojisinin oyun sektörüne sunduğu değerleri inceleyelim.

Kullanıcı Avantajları

1) Dijital Varlık Mülkiyeti

GameFi ile ilgilenmeyi seçen kullanıcılar önemli avantajlar elde edebilir: Varlıklarınızın
mülkiyetini elinizde tutma, oyun oynarken ödüller kazanabilme ve merkeziyetsiz
yönetişim gücü bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Örnek olarak popüler video oyunu Fortnite'ı ele alalım. Fortnite, oyun içi satın alım
işlemlerinden gelir elde eden ve ücretsiz oynanabilen bir oyundur. Yapılan alımlar oynanışa
yönelik ekstra bir avantaj sunmaz. Bunun yerine, aksesuar ve kaplamalar (skin) gibi
karakterlerinizin görünümünü iyileştirmeye yöneliktirler - Fornite'ın başarısında topluluk
unsuru çok önemlidir. Fakat bu kaplamalar eşsiz değildir ve sahipliği doğrulamanın herhangi
bir yolu yoktur. Eğer Epic Games (Fortnite oyununun geliştiricisi) satın alınmış tüm
kaplamaları kalıcı olarak devre dışı bırakmak isterse, bunu kolayca yapabilir ve Vitalik'in
World of Warcraft'ta yaşadığına benzer şekilde zor durumda kalabilirsiniz. Oyunu bırakmaya
karar verirseniz ve oyun içi alımlarınızı satmak isterseniz, çoğu zaman birçok zorlukla
karşılaşır ve tatmin edici olmayan sonuçlar elde edersiniz.

Buna karşılık, blockchain üzerinde geliştirilmiş klasik bir oyunu daha yakından inceleyelim.
Fortnite'a benzer şekilde, oyuncular çoğu zaman oyunu kaplama satın alma seçeneği ile
birlikte ücretsiz olarak oynayabilir. En önemli farklardan biri, bir kaplama satın almamanız
durumunda oyun oynayarak ödüller kazanamamanızdır. Buna ek olarak, Fortnite
kaplamalarının aksine bu kaplamalar oyuncuya ait olan NFT'lerdir. Oyuncunun seviyesi
yükseldikçe, kazanç potansiyeli de artar ve eş zamanlı olarak NFT'nin değeri daha da
yükselir. Kaplamalarınızı satmak isterseniz, bunu popüler NFT pazar yerlerini kullanarak
yapabilirsiniz.

Varlıklarınızın mülkiyetinin size ait olması kaplama, avatar ve diğer oyun içi ögelerinizi başka
bir oyuna veya aynı proje tarafından geliştirilmiş diğer oyunlara transfer edebileceğiniz
anlamına gelir ve size daha fazla özgürlük sunar.
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2) Yönetişim

Dikkate alınması gereken bir diğer unsur da kontroldür. Fortnite örneğine dönersek, oyunun
yönü ve yol haritası tamamen geliştiricilerin kontrolündedir. Kriptoya özel oyunlar, DAO'lar
gibi yakın zamanda ortaya çıkmış merkeziyetsiz organizasyonel yapılar sayesinde ve
tokenleştirilmiş mülkiyetin de desteğiyle kullanıcıların oyunun yönünü ve yol haritasını
etkilemesine imkan tanıyabilir. DAO'lar yalnızca gelişime değil, sermaye ve topluluk
anlamında projenin büyüme stratejisine de yardımcı olabilir. DAO'nun hazinesine tahsis
edilen tokenler, daha fazla geliştirme yapmak için kullanılabilir.

3) Merkeziyetsiz Oyun Ekonomileri

Merkeziyetsiz oyun ekonomilerinin yaratılması, oyuncuların oyunun gelirinin bir kısmını
almasına imkan tanır ve bu da daha fazla oyuncunun oyunda kalmasına ve müşteri
kazanma maliyetlerinin düşmesine neden olabilir. Buna ek olarak, merkeziyetsiz yapı
sayesinde oyuncular merkezi bir birime güvenmek zorunda değildir ve kendileri de oyuna
katkıda bulunabilir.

4) Şeffaflık

Dolandırıcılığı önlemenin başlıca unsurlarından biri çift harcama sorununu ortadan
kaldırmaktır. Çift harcama sorunu, aynı paranın birden fazla kez harcanması sonucunda
ortaya çıkar. Tabii ki dijital bir para birimiyle de çift harcama yapılması mümkündür ve bu
durumda dijital para anında işe yaramaz bir koda dönüşecektir. Bu nedenle, çift harcama
sorununun üstesinden gelmek, blockchain teknolojisinin geçmeyi başardığı önemli bir
dönüm noktasıdır. Kripto para kullandığınızda işlemlerinizi doğrulamak için üçüncü taraflara
ihtiyaç duymazsınız. Bunun yerine blockchain, çift harcama sorununu algoritmik olarak
çözmeyi mümkün kılar ve aynı zamanda dijital nadirlik kavramını da ortaya koyar.

Bunu kripto oyunları bağlamında ele aldığımızda, eskiden kullanıcıların oyun içi para birimi
arzlarının nasıl idare edildiğine yönelik çok az bilgiye sahip olduğunu görebiliriz. Bunun
sonucunda, oyun içi para birimlerinin değerinin dalgalanmasının arkasındaki nedenlerini de
anlamıyorlardı. Hacker'lar hatta oyunun geliştiricileri çift harcama yaparak veya daha fazla
oyun içi para birimi çıkararak kullanıcıların haberi olmadan oyun içi para arzını
artırabiliyordu. Sonuç olarak, kullanıcılar oyun içi para birikimlerinin seyreltilmesinden
olumsuz etkilenebiliyor ve hazırlıksız yakalanabiliyordu. Web3 oyunlarında ise oyun içi para
birimlerinin arz tarafında çok daha fazla şeffaflık söz konusudur. Çoğu Web3 oyununa, oyun
içi para birimlerinin token ekonomisinin derinlemesine bir dökümünü içeren bir whitepaper
neredeyse her zaman eşlik eder. Buna ek olarak, dolaşımdaki arz ve toplam arz da blok

14

https://research.binance.com/en/analysis/dao-report-2022


GameFi Token Ekonomisi - Derinlemesine İnceleme

gezginleri üzerinden oyun içi para birimlerinin sözleşmesi incelenerek doğrulanabilir. Son
olarak, blockchain teknolojisinin kendisi de bir grup doğrulayıcı/madenci arasında
mutabakatın sağlanmasıyla çift harcamayı önler. Sonuçta, kötü niyetli hiçbir kişi aynı oyun
içi para ile devamlı olarak çift harcama yapamaz veya para biriminin değerine yönelik algıyı
zayıflatamaz.

Geliştirici Avantajları

1) Telif hakları

Blockchain oyunları, kullanıcıların dışında oyun geliştiricileri için de pek çok değer sunar.
Mevcut modelde, oyun gelirleri yalnızca oyunun satın alınmasından ve daha sonra eğer
böyle bir seçenek varsa yapılan oyun içi alımlardan gelir. Blockchain özellikli modeller,
akıllı sözleşmelerin dahili olarak yer alması sayesinde varlık transferlerinden de gelir
elde edilmesine imkan tanıyarak geliştiriciler için yeni bir gelir akışı sağlar. Kullanıcılar
varlıkları istedikleri gibi transfer edebilir ve geliştiriciler de işlem ücretlerinden telif hakkı
olarak gelir elde edebilir (eğer bunu yapmaya karar verirlerse). Bu ve diğer para kazanma
fırsatları özellikle de geliştiriciler için kazançlı olabilir. Blockchain oyunlarında, içerik
üreticiler hem yarattıkları değerin genellikle çok daha fazlasını kendi ellerinde tutabilir hem
de zincir üstü telif ücretlerinden faydalanabilir.

2) Ekonomik Hedeflerin Uyuşması

Oyunculara oyun gelirlerinin bir kısmını alma hakkı tanımak, teoride daha fazla
kullanıcının elde tutulmasına ve müşteri kazanma maliyetlerinin düşmesine neden
olmalıdır. Şimdilik bu varsayım tartışmalı olsa da oyunda bir pay sahibi olmanın oyuncular
için olumlu olduğu söylenebilir.

3) Benzersiz Geliştirici Kontrolleri

Geliştiriciler akıllı sözleşmeler aracılığıyla oyunları dahilinde alım satımı kontrol etmek
için önceden belirlenmiş özel koşullar koyarak oyun ekonomilerini etkili bir şekilde
düzenleyebilir. Bu da alım satımların adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve oyun içi
piyasanın aşırı doygunlaşmasını sınırlayabilir.

Blockchain platformları, geliştirme yapmak için daha güvenli bir ortam da sunabilir.
İşlemleri güvende tutmak için güçlü veri şifreleme teknolojileri kullanırlar ve saldırılacak tek
bir merkezi sunucu veya bir grup sunucu olmadığı için hacker'lar merkeziyetsiz bir
blockchain ağına zarar veremez. Bunun da ötesinde, blockchain teknolojisi geliştiricilerin

15



GameFi Token Ekonomisi - Derinlemesine İnceleme

oyuncularla daha açık bir şekilde iletişim kurmasına ve onlardan gelecek geri bildirimleri
alabilmesine de imkan tanır.

4) Birleştirilebilirlik

Birleştirilebilirlik, hem kullanıcı hem de geliştiriciler için önemli bir avantajdır. Tamamen
farklı oyunların birbirleriyle etkileşim kurabilmesi, oyunlar için daha önce mümkün olmayan
yeni kullanım alanlarının ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Birleştirilebilirlik aynı zamanda
kaplama ve NFT'lerin genel kullanım alanlarını da genişletebilir. Başlıca avantajlar, çoğu
zaman tek bir oyun geliştiricisine bakıldığında daha belirgindir, çünkü geliştirdikleri oyunlar
için kaplama ve operasyonların aynı blockchainde birleştirilebilir olmasını garanti altına
alabilirler.

4. Grafik: Oyunlar için blockchainin avantaj ve dezavantajları

Kaynak: Binance Research
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Önemli Diğer Avantajlar

Tokenleştirilmiş birden fazla proje biçimi için geçerli olan, bilinmesi gereken başka
avantajlar da vardır. Bu avantajlar kripto oyunlarına özel değildir, fakat yine de bahsetmeye
değer olduklarına inanıyoruz.

1) Sermaye Toplama

Tokenler sermaye toplamanın yeni ve inovatif bir yolu olarak daha geleneksel yollarla
mümkün olmayabilecek ek avantajlar sunabilir. Örneğin, tokenlerle fon toplamanın hisse
senetleri üzerinden fon toplamaya kıyasla önemli bir avantajı, ilk aşamalarda katkıda
bulunan/projeyi benimseyenlerin projeye yatırım yapmasına ve avantaj elde etmesine izin
vermesidir. Diğer yandan, ilk halka arz ("IPO") aşamasında yalnızca akredite yatırımcılar
yatırım yapabilir. Bu da bir token oluşturmak ve dağıtmak için gerekli olandan çok daha uzun
yıllar alabilir. Bu seviyede bir kapsayıcılık ve aktif topluluk yönetişimi potansiyeli, hem
oyun geliştiricileri hem de yatırımcılar için önemli bir etmen olabilir. Buna ek olarak,
akıllı sözleşmelerin tokenlere mekanizmalar programlanmasına imkan tanıdığı göz önüne
alındığında, geleneksel piyasalara kıyasla belirgin bir teknik avantaj söz konusudur. Bu da
tokenlerin daha dinamik olabileceği ve alternatif fon toplama araçlarından daha fazla
kullanım alanı sunabileceği anlamına gelir.

2) Güven

Genel anlamda, hemen hemen her tür değer, bu işe özel bir sanal token aracılığıyla idare
edilebilir. Tokenler bir oyuna (veya hizmete) erişim hakkını temsil ettiğinde veya
düzenlemeye tabi bir ekosistemde oy kullanma hakkı tanıdığında, token sahibinin token
çıkarıcısına güvenmek durumunda olduğunu unutmamak da önemlidir. Tokenlerin bir hakkı
temsil ettiği durumlarda, güven bu hakkın uygulanabilirliğine dayanır. Nihayetinde,
tokenleri merkeziyetsiz ve aracısız güvenin ölçülebilir temsilleri olarak tanımlamak
mümkündür.

3) Kullanım Alanları

Erken dönem destekçilerin avantaj elde etmesi potansiyeli, pazarlama açısından çok faydalı
bir araçtır ve erken dönem destekçilere gitgide daha fazla token tahsis edilmesinin
nedenlerinden biri olabilir. Sorunlara çözümler sunması, sadık ve ilgili bir topluluğa sahip
olması ve diğer inovatif özellikleri sayesinde bir projeye yönelik talep artabilir.
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Şu anda tokenlerin kripto dünyasında oynadığı başlıca roller şunları kapsamaktadır: Hak,
Değer Takası, Giriş Ücreti (veya Komisyon), İşlev, Para Birimi ve Kazanç araçları. Bu rollerin
her birini aşağıda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir hizmet tokenine yakından
baktığımızda, birden fazla kullanım alanı katmanının geçerli olabileceğini görebiliriz.

❖ Hak - Tokenler bir protokolle etkileşim kurma hakkı verebilir. Bu hak farklı
biçimlerde olabilir. En yaygın hak olan yönetişim, değişiklikler teklif etme ve bir
projenin yönü hakkında oy kullanma olanağı sunar. Bunun dışında bir protokole
erişmeye imkan tanıyabilir, ürün kullanımına izin verebilir veya mülkiyet sunabilirler

❖ Değer Takası - Tokenlerin kullanımı "mini" ekonomilerin yaratılmasına neden
olabilir. Bu bağlamda tokenler, alım ve satış yapmaya olanak tanımanın yanı sıra
yapılan işleri ve katılımı ödüllendirmek için de kullanılarak ekonomilerin
oluşturulmasını ve varlığını sürdürmesini mümkün kılabilir

❖ Giriş Ücreti - Tokenler katılımcı, yatırımcı ve kullanıcıların maddi bir riske girmesine
neden olur. Teminatlar veya kullanım komisyonları, genellikle bir akıllı sözleşme
platform veya protokolünü çalıştırmak için bir giriş engeli oluşturmaya yardımcı olur

❖ İşlev - Tokenler, kullanıcıların bir ağa katılmasına, oyunda yer almasına, kullanıcı ve
diğer katılımcılarla bağlantı kurmasına imkan tanıyarak hatta katılım göstermeleri
için onları teşvik ederek kullanıcı deneyimini zenginleştirebilir

❖ Para Birimi - Bir token, bir oyun veya DeFi protokolünde değer saklama ve değer
takası aracı olarak para birimi işlevi görebilir

❖ Kazançlar - Protokoller, kazançlarını token teşvikleri aracılığıyla paylaşır ve maddi
olanakları protokolün katılımcılarına dağıtır. Bu da bir ekosistemin büyümesini ve
gelişmesini desteklemeye yardımcı olabilir
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5. Grafik: Token Kullanımına Genel Bakış

Kaynak: William Mougayar, Binance Research
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GameFi'de eksik olan nedir?
Geçtiğimiz iki yılda GameFi ve P2E, StepN ve Axie Infinity gibi projelerin erken dönem
başarılarıyla birlikte popülaritesi artan terimler oldu. O zamandan bu yana, birçok oyun
GameFi ile denemeler yaptı. Fakat mevcut GameFi teşviklerinin çoğu, yüksek emisyonlar
gerektiriyor ve bu sistemlerin sürdürülebilirliğine yönelik sorulara neden oluyor. Daha
sürdürülebilir oyun Token Ekonomilerinin nasıl oluşturabileceğini öğrenmeye geçmeden
önce GameFi ve P2E'nin gerçekte ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz.

GameFi Nedir?

GameFi, oyun ve merkeziyetsiz finans ("DeFi") terimlerini birleştiren bir kısaltmadır ve
merkezi olmayan bir sistemde oyundan nasıl para kazanıldığı ile ilgilidir. P2E projeleri,
oyuncuların görevleri yerine getirerek ve çeşitli oyun seviyelerinde ilerleyerek oyun içi
ödüller (genellikle tokenler) kazanmasına imkan tanır. Geleneksel oyunlardaki ödüllerin
aksine, oyun içi ödüller üzerinde kendi kontrolünde mülkiyete sahip olmak, oyuncuların bu
ödülleri merkeziyetsiz pazar yerlerinde kolayca satışa çıkarabileceği anlamına gelir. Böylece,
ödüllerin değerinin açık piyasada kolayca alınıp satılmasına imkan tanınır. Blockchain
oyunlarının finansallaşmasının, oyuncuların ilgisini çekmede güçlü bir etmen olduğu
kanıtlanmıştır. Oyun içi ödülleri paraya çevirme olasılığı, kripto severleri ödüller kazanmak
için oyunlara katılmaya yönlendirmektedir. Oyun sektörünün son zamanlarda bu şekilde
finansallaşması, oyunu oynamak için tek teşvikin yalnızca eğlence olduğu geleneksel
oyunlarda köklü bir değişikliği temsil edebilir.

Mevcut Yaklaşımlar

Başlıca iki yaklaşım olduğundan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, birçok mobil oyuna benzeyen
ve yalnızca arada bir oynayanlara odaklanan (örn. eve dönerken toplu taşımada) gündelik
oyunlardır. Diğeri ise boş zaman etkinliği olarak aktif bir şekilde oyunlara yönelenlere
odaklanan AAA oyunlarıdır.

1) Gündelik Oyunlar

İlk yaklaşım gündelik oyunlardır. Bu kategorideki kişiler yalnızca arada bir oyun oynar ve
piyasaya sosyal yönleri veya yalnızca "biraz zaman öldürmek" için girer. Gündelik oyuncular
büyük bir kitleyi temsil eder ve bu kişileri hedef alan oyunlar düşük giriş bariyerlerine ve
basit kontrollere sahip olmalıdır. Bu nedenle, özellikle de blockchaine özel oyunlar için
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oyunda token kullanımının kolaylaştırılması önemlidir. Bazen bu, her şeyin doğrudan
blockchain üzerinde yapılmasının gerekmediği, ücretsiz ögelerin basit kodlar olduğu ve
yalnızca ödeme yapan müşteriler için NFT teknolojisinin kullanılacağı anlamına gelir.

Gündelik oyun örneklerinden biri, blockchain üzerindeki en büyük P2E oyunlarından biri
olan Axie Infinity'dir. Axie Infinity'deki oyuncuların görevi "Axie" adındaki yaratıkları
toplamak, üretmek ve eğitmektir. Daha sonra oyuncular, oyuncu çevreye karşı veya oyuncu
oyuncuya karşı savaşlara katılarak Axie'lerini teste tabi tutabilir. Axie Infinity, yaygın
popülaritesi ve nispeten rahat oynanışı nedeniyle gündelik bir oyun olarak sınıflandırılabilir.
Axie Infinity, bir tokenin ($SLP) oyun içi kullanım alanları ve diğer tokenin ($AXS) ise DAO
yönetişimine katılma hakkı sunduğu iki tokenli bir GameFi modeli oluşturmuştur. Yıllar
sonra, iki token GameFi modeli bir endüstri standardı haline gelmiştir ve blockchain
üzerindeki pek çok oyunda bu modele rastlamak mümkündür.

2) AAA Seviyesinde Oyunlar

Blockchain oyunlarının ikinci modeli AAA seviyesinde oyunlardır. Bu model, muhtemelen
web3 dünyasına alışkın olmayan tipik oyuncuların yöneleceği oyunlardır. Üst düzey bir
oynanışa sahip olması beklenen yeni çıkacak AAA seviyesinde oyunlara yönelik büyük bir
heyecan vardır. Fakat geleneksel oyuncuları blockchaine dahil etmek için bazı engelleri
aşmak gerekebilir. Bu nedenle, güçlü oyun tasarımlarına ve geleneksel platformlardakinden
daha üst düzey oynanışlara odaklamak, fakat blockchain teknolojisinden faydalanmak
burada en iyi yaklaşım olabilir. Gündelik oyunlara benzer şekilde oyun içi alımlar kullanıcı
deneyimini iyileştirmeye yönelik geliştirmeler olarak görülmeli ve oyunu keyifsiz hale
getirebilecek engeller yaratmamalıdır. AAA seviyesindeki oyunlar, gündelik oyunlara kıyasla
uzun vadede daha sürdürülebilir olabilir, çünkü oyunun kendisinden zevk olan sadık bir
müşteri tabanı (League of Legends'a benzer şekilde) oluşturabilirler. Bu da yüksek ihtimalle
insanların token ve NFT'leri daha uzun bir süre boyunca tutmaya istekli olması anlamına
geleceğinden, genel anlamda olumlu bir etki yaratabilir.

Illuvium, uzun süredir beklenen AAA kalitesinde bir rol yapma oyunudur. Illuvium
dünyasında oyuncular, Illuvial olarak bilinen canavarları yakalamak için zengin grafiklere
sahip, yabancı yedi farklı bölgede yolculuk etmelidir. Illuvium'daki oyuncular Illuvial'lar
arasındaki savaşlarda bahis oynayabilir ve Illuvial'ları barındırmak ve canavarlarının
seviyelerini yükseltmek için arazi satın alabilir. Illuvium, blockchain üzerinde "Sinematik
kalitede 3D özel efektlere sahip AAA oyunlarının" eksikliğini gidermek için yaratılmıştır.
Oyuncular, AAA seviyesinde bir oyun olan Illuvium'dan yüksek kalitede görseller ve oyun
mekaniği bekleyebilir. Axie'nin aksine Illuvium, tek token GameFi modelini uygular. Oyunun
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tek yerel tokeni ($ILV) yönetişim için kullanılır. Illuvium oyuncuları, oyun dahilinde ETH
kullanmalı veya $ILV'lerini sentetik $ILV'ye dönüştürmelidir (1'e 1 oranda).

GameFi'de eksik olan nedir?

Kripto kullanımını içeren bir oyun tasarlamak kolay değildir. Token ekonomisi, oyun
geliştiricilerini bir oyunu iyi kılan yukarıda bahsettiğimiz temel unsurlara odaklanmaktan
çoğu zaman alıkoyabilir. Daha önce değindiğimiz temel yedi direği basitleştirirsek, oyun
geliştiricilerinin zorluk derecesi, memnuniyet ve katılım arasındaki açmazı optimize etmeyi
hedeflediklerini görebiliriz.

6. Grafik: Web3 Oyun Açmazı

Kaynak: Binance Research, Galaxy

Oyun geliştiricilerinin yalnızca birini optimize etmek yerine bu özelliklerin üçünü de
vurgulamaya devam etmesi önemlidir. Bir oyun ekosisteminde token ekonomisi, oyunun
ekonomisinin kontrolü etkilenebileceği için bu unsurları optimize etme becerisini sınırlayan
riskler getirebilir. Çok dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer unsur ise sürdürülebilirliktir.

Sürdürülebilirlik

P2E oyunlarının karşısındaki temel sorunlardan biri sürdürülebilirliktir, çünkü
oyuncuların büyük çoğunluğu oyunun tadını çıkarmak yerine token kazanabiliyor
olmasına çok fazla odaklanır. Bu nedenle, GameFi şu anda "paraya odaklananların" hala
ekosistemin bir parçası olduğu bir aşamadadır ve öngörülebilir gelecekte muhtemelen bu
durum devam edecek olsa da oyundan olduğu haliyle, yani eğlenceli bir oyun deneyimi
yaşadığı için keyif alan kullanıcıları dahil etmek önemlidir.
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7. Grafik: Oyunlarda Blockchainin Avantaj ve Dezavantajları

Kaynak: Binance Research

Mevcut web3 oyun projeleri, daha fazla oyuncuyu dahil etmeyi hedeflemekte, ancak
şimdilik geleneksel pazarlardaki kullanıcılara ulaşmakta zorlanmaktadır. Mobil oyunlar,
kullanım kolaylığı nedeniyle girilebilecek kilit pazarlardan biri konumundadır. Bu
durum, özellikle bu oyunlar halihazırda var olan bir web3 ekosistemine entegre edilmişse
geçerlidir. Toplumumuz daha dijital hale geldikçe ve dünyanın dört bir yanındaki insanların
uygun fiyatlı akıllı telefonlara erişimi arttıkça, mobildeki başarılı GameFi projeleri, basit
token ekonomisi modelleri aracılığıyla geniş kullanıcı tabanları oluşturabilir.

Bununla birlikte, şu ana kadar başlıca odak noktası mekanizmalarının sürdürülebilirliğini
düşünmeden token ekonomileri oluşturmak olmuştur ve bu da en kötü senaryoda
sürdürülebilir olmayan token ekonomileri yaratabilir.
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8. Grafik: Sürdürülebilir Olmayan Token Ekonomileri

Kaynak: Binance Research

Oyuncular, avatar veya karakterleri uzun bir süre boyunca geliştirdiğinde ve gelirleri buna
bağlı olduğunda token tasarımı çok daha zor bir hale gelir. Bunun pek çok nedeni vardır.
Dikkate değer nedenlerden bazıları şunlardır:

❖ Kullanıcıların tepkisini çekmeden kuralları değiştirmek zordur - özellikle de kararlar
DAO değil geliştiriciler tarafından alınıyorsa

❖ Sürdürülebilir olmayan bir modelde, yeni oyunculardan eski oyunculara varlık
transferinin yaşanması olasıdır

❖ Olumlu geri bildirimler o kadar güçlüdür ki ekosistemin daralmasına karşı daha az
toleranslıdır
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Sürdürülebilir Token Ekonomisi nasıl
oluşturulur?
Oyun ekosisteminin ve blockchain dünyasının bazı temel unsurlarını inceledikten sonra sıra
bu raporun ana bölümüne geçmeye geldi. Başarılı token ekonomisi temellerine sahip
sürdürülebilir bir GameFi projesi nasıl oluşturulur?

Tek ve İki Token Modelinin Kıyaslaması

Token ekonomisini mümkün kılmak için tokenlerin işlevselliğini ayırmak amacıyla iki ve
n-token modeli kullanılabilir. İki tokenli modeller, çok tokenli bir ekosistemin en yaygın
biçimidir. İki tokenli bir model, aynı anda iki farklı token sunar. Bu da "ekosistemi", "amaç
hedefli" tokenden ayırarak her bir tokenin özel kullanım alanlarına sahip olmasına yardımcı
olur. İki tokenli modellerin çoğunda bir hizmet tokeni ve bir yönetişim tokeni vardır. Hizmet
tokeni, belirli bir görevi yerine getirmek için (örneğin, oyun içi işlemlere imkan tanımak) ağın
büyük bir bölümünde kullanılabilir. Yönetişim tokeni ise tekliflerin oylanmasına imkan
tanıyarak bir projenin yönüne karar vermeye imkan tanır.

Yönetişim Tokeni - Yönetişim tokenleri, hizmet tokeninin fiyatını etkilemeden bir
protokolün yönetilmesine yardımcı olur. Bu özellik, tek tokenli bir modelin kullanılması
durumunda oyun tasarımının olumsuz etkilenebileceği oyunlarda (diğerlerinin yanı sıra) iki
tokenli bir modelin kullanım alanlarını düşündüğümüzde önem kazanır. Oyun içi bir işlem
yapmak (örneğin, bir koleksiyon ögesi satın almak) istiyorsanız, fakat yönetişim için de
kullanılan yalnızca tek bir tokeniniz varsa, spekülasyon ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle
oyun tasarımı olumsuz etkilenebilir. Bazı uç örneklerde, oyuncuların bir kısmı yüksek giriş
bariyerleri nedeniyle oyunun dışında kalabilir. Bu nedenle, bir yönetişim tokeninin ana
"görevi", merkeziyetsiz bir projenin yönetiminin ve dikkate alınması gereken diğer
yönlerin ayrılmasına yardımcı olmaktır.

Hizmet Tokeni - Bu token yalnızca oyun dahilinde kullanılır. Platformun mimarisine
dayalı olarak belirli amaçlara hizmet etmek amacıyla kullanıldığından, yatırımcılar bu
tokenle fon toplayamaz. Hizmet tokenleri bir platform veya GameFi projesi içinde belirli
eylemlere imkan tanıyabilir veya belirli haklar sunabilir. Hizmet tokenlerini anlamanın en iyi
yolu, bu tokenleri oyun içi para birimleri olarak düşünmektir. Hizmet tokenlerinin
oyuncuların büyük bir çoğunluğunu dışarıda bırakacak kadar büyük fiyat dalgalanmaları
yaşamaması ve oyunu nadirlikten doğacak olumsuz etkiler olmadan ölçeklendirmeye imkan
tanıyan sonsuz bir arza sahip olması tercih edilir.
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Avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurduğumuzda, yönetişim tokeninin
daha az seyreltilmesinin iki tokenli bir modelin önemli bir avantajı olduğuna inanıyoruz.
Kavramsal olarak, ödüllerin ikinci bir tokenle verilmesi ilk tokenin üzerinde seyreltici bir etki
yaratmamalıdır. Dahası, özellikle de oyunlar için ayrı bir hizmet tokeninin olması, dikkate
alınması gereken önemli bir nokta olan sınırsız emisyona imkan tanıyabilir. Bu nedenle,
ikinci bir token ve yönetişim ile hizmet tokenlerinin ayrılması, hizmet tokeninin
enflasyonunu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu da yüksek token fiyatları nedeniyle
yüksek giriş bariyerlerine yol açmadan ekonominin büyümesini sürdürmek istediğiniz için
önemlidir. Buna ek olarak, yatırımcılar bazı durumlarda arz kısıtlamalarını tercih edilebilir.
Dolayısıyla, kullanım alanlarını ayırmak bir tokeni doğru kitleye uyarlamaya yardımcı olabilir.

İki token modeli çeşitli avantajlar sunuyor olsa da bahsetmeye değer bazı olumsuzluk
özelliklere de sahiptir. Bir tokenin kullanım alanları ayrılmıştır - bu da gereksiz bir
karmaşıklığa neden olabilir. Dahası, bu karmaşıklık yanlış beklentilere yol açabilir.
Bugüne kadar bazı yatırımcılar tokenlerin korelasyon gösterebileceğine yönelik
beklentilere sahip olsa da aslında durum bu olmamalıdır.

Kullanım alanlarına bağlı olarak, her model bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bazı
oyunlarda, iki tokenli bir modelin sunacağı avantajların dezavantajlara ağır
basabileceğine inanıyoruz. Yönetişim ve hizmet tokenleri arasındaki ayrım, enflasyon
kontrolü ve yatırımcılar için sabit arz yoluyla teşvikler gibi oyunlar için önemli olan net
avantajlar sunar. Bununla birlikte, iki tokenli modellerin yukarıda belirtilen dezavantajları
göz önüne alındığında, iyi tasarlanmış token ekonomilerine sahip projelerin tek tokenli
bir modelde de çalışabileceğine inanıyoruz - özellikle de oyunlar NFT'lerden ve diğer
inovasyonlardan yararlanıyorsa ve oyunu oynaması gerçekten eğlenceliyse. Sonuçta, her iki
model de belirli tasarım özelliklerine bağlı olarak iyi çalışabilen iki ayrı yaklaşım sunar.

NFT'lerin Rolü

Bakılması gereken bir diğer unsur da NFT'lerdir. NFT'ler; karakter, öge hatta arazileri temsil
edebilmeleri bakımından GameFi dünyasına mükemmel bir şekilde uygundur. P2E
oyunlarında kazanmak için bir NFT'ye sahip olmak her zaman şart değildir, fakat NFT'ler
gelirinizi en üst seviyeye çıkarmanızın bir yoludur. Her bir NFT eşsiz olduğu için bu dijital öge
siz satana kadar size ait kalmayı sürdürür.

NFT'lerle ilgili sorulması gereken önemli bir soru, çevresinde geliştirildikleri oyunun dışında
insanların bu NFT'leri tutmaya istekli olup olmayacağıdır. Bu durum, çok popüler oyunlar
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veya eşsiz tasarımlar için geçerli olsa da çoğu NFT, oyunun dışında çok az değere sahip
olacaktır.

Lavabo ve Musluklar

Değinmek istediğimiz bir diğer önemli unsur da Lavabolardır. Lavabo ve musluklar, bir oyun
dahilinde değer akışında denge sağlamayı amaçlar. Basitçe ifade edecek olursak, lavabolar
dijital varlıkları dolaşımdan çıkarırken musluklar ise dolaşıma sokar.

Lavaboları iki gruba ayırabiliriz

❖ Enflasyonel lavabolar - Ödemeleriniz hemen imha edilir, fakat kazandıklarınız uzun
vadede çıkarılır

❖ Deflasyonel lavabolar - Parasal bir avantaj sunmayan gönüllü bir harcamadır

Lavabo ve musluklara web3 perspektifinden bakıldığında, deflasyonel bir karşılığı olmadan
gitgide daha fazla enflasyonel lavabonun kullanıma sunulmasının tehlikeli bir girişim
olduğunu görebiliriz, çünkü bu durum projenin sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz bir etki
yaratabilir.

Bununla birlikte, deflasyonel lavabolar da dahil olmak üzere lavaboların kullanımı, mülkiyet
ve statüden faydalandıkları göz önüne alındığında geleneksel oyuncuları oyunda kalmaya
teşvik etmesi bakımından çok sayıda fayda sağlayabilir. Oyuncuların tokenlerini
harcayabilecekleri oyun içi bir etkinlik yoksa, bu tokenlerin arzı oyunun tokeninin değerini
düşürmeye yetecek kadar enflasyonel bir baskı yaratacaktır. En basit ve etkili lavabolardan
biri ultra nadir koleksiyonluklardır.

Hedefli Token Modeli

GameFi token ekonomilerini tasarlarken, bir diğer önemli unsur oyunun enflasyon tasarımı
ve genel anlamda sürdürülebilirliğidir. Geleneksel oyunlara benzer şekilde, pazarlama
bütçesi sınırlıdır ve platform üzerindeki oyunlara yönelik yenilenebilir çözümlerin devreye
alınması için daimi bir teşvik akışına dayanmak zorundadır. Bunun yerine başlıca odak
noktası, oyuncuların ilgisini çekmeye yardımcı olan oyun tasarımı ve oynanış özelliklerinin
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(yeni karakterler, kaplamalar, seviyeler) inovasyonu olmalıdır. Dolayısıyla, gelecekteki
gelişme ve büyümeyi finanse etmeye yardımcı olacağı düşünüldüğünde, GameFi
projelerinin hazinelerine daha yüksek bir ilk token tahsisi yapmak için haklı bir gerekçeye
sahip olduğuna inanıyoruz.

İki token modelini kullanmanın yukarıda belirtildiği gibi avantajları olabilir ve oyun
tasarımına bağlı olarak yönetişim ve hizmet tokenlerini ayırmak, genel anlamda seyrelmeyi
azaltarak ve kullanıcı edinmek için daha fazla toplam arz yaratarak yatırımcılara avantaj
sağlayabilir. Fakat iki token modellerinin kripto oyunları için şart olduğunu düşünmüyoruz.

Gerçekten eğlenceli bir oyun için tek bir tokenin yeterli olabileceğine inanıyoruz. Bu
yaklaşım da birçok avantaj sunabilir. Bunlardan dikkate değer ikisi şunlardır:

❖ Kafa karışıklığını ve oyun içi olanaklardaki seyrelmeyi en aza indirir

❖ Piyasa talebine (ve piyasa yapıcı kaynaklara) etkili bir şekilde odaklanmaya yardımcı
olur

Şu anda iki token modelinin altında yatan sorun, bu modelin daimi bir düşüşe neden
olabilmesidir. Bu nedenle, eğer geliştiriciler tokenleri kullanıyorsa, bu tokenlerin bunu
önleyecek şekilde tasarlandığından emin olmalıdır. Dahası iki token modeli, iki tokenin
sürekli olarak dengelenmesini gerektirir. Bunun bir örneğini, iki tokene de yönelik talebin
korunması için SLP ve AXS cinsinden üretim ücretlerinin sürekli olarak dengelenmesini
gerektiren Axie Infinity'de görmek mümkündür.

İki token modelinin bir diğer dezavantajı ise çok büyük bir arza sahip dayanak tokenlerin
fiyatlarını yönetmektir. Token fiyatları, felaket zincirine neden olabilecek çok önemli bir risk
faktörüdür.
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9. Grafik: Felaket Zinciri Senaryosu

Kaynak: Binance Research

Sağlıklı bir denge oluşturmak için şunları öneriyoruz:

❖ Ödül tokeni toplam arzın belirli bir yüzdesiyle sınırlanmalı ve yönetişim seyrelmesini
sınırlandırmak için bu tokenler önceden belirlenmiş bir süre zarfında (örn. 1 yıl)
dağıtılmalı

❖ Sürdürülebilir bir tasarım yaratmak için hazine veya gelirlerden ödül tokeni tahsisine
gelecekte yapılacak herhangi bir ekleme, önemli kullanıcı ve gelir ölçütlerine (örn.
kullanıcı edinme maliyetinin, kullanıcı başına gelirin ve ödeme yapan kullanıcıların
yüzdesinin hesaplanması) dayanmalı. Yalnızca bu hesaplamaların yapılmasının
ardından toplam bütçe belirlenmeli. Azalan marjinal verim modeli düşünülmeli

❖ Hazine ve geliştirici topluluğuna yönelik ilk tahsisin yüksek olmasının daha fazla
geliştirme ve inovasyonu finanse etme bakımından haklı bir gerekçeye sahip
olduğunu düşünüyoruz

Sonuç olarak, ikisi de kendine has avantaj ve dezavantajlara sahip tek ve iki token
modellerinin her ikisinin de kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, modele yönelik
karar proje bağlamında verilmeli. Gerçek anlamda eğlenceli bir oyun için tek tokenin yeterli
olabileceğine inanıyoruz. Sağlıklı bir mekanizma tasarlamadan iki token modeli oluşturmak
oyun için yeni riskler yaratabilir.
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Kullanıcı Tabanı Edinme

Kullanıcı tabanı oluşturmak ve yeni kullanıcılar edinmek, geleneksel ve kriptoya özel oyunlar
için önemli bir unsurdur. İlk aşamada ve devam eden süreçte kullanıcı tabanı edinmek, çoğu
zaman bir projenin genel başarısında belirleyici olabilir ve bu nedenle de genel stratejide
önemli bir rol oynamalıdır. Başlangıç aşamasında pazarlama bütçesinin geleneksel oyunlar
ve blockchain üzerinde çıkan oyunlarda benzer olması gerektiğine inanıyoruz. Buradaki
odak noktası özellikle piyasaya ilk çıkış aşamasıdır. Bu nedenle de geleneksel oyunlara
benzer şekilde hazine veya pazarlamaya daha yüksek bir tutarın tahsis edilmesini doğru
buluyoruz.

❖ AAA oyunları - pazarlama bütçesi ve geliştirme ücretlerine eşit pay ayırın

❖ Gündelik oyunlar - geliştirme maliyetinin ~%25-50'sini pazarlamaya ayırın

10. Grafik: Kullanıcı tabanı edinmeye yönelik tahsis

Kullanıcı tabanı edinmede öncelikli hedef oyun için ağ etkisi yaratacak bir kullanıcı tabanı
oluşturmak olmalıdır. Bu nedenle, ilk 50.000-100.000 kullanıcıya ulaşmanın projeler için bir
dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Kullanıcıları elde tutma oranının büyük ölçüde
değişebileceği ve müşteri kazanma maliyetlerinin daha karmaşık (ve daha niş) oyunlar için
daha yüksek olabileceği göz önüne alındığında, gerçekçi bir varsayımın kullanıcıların
%10-25'inin elde tutulacağı yönünde olması gerektiğine inanıyoruz. Kulaktan kulağa
pazarlama da gelecekte daha fazla kullanıcı edinmek için dikkate alınması gereken önemli
bir unsurdur.
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Zirve noktasında StepN, yaklaşık 3 milyon aylık aktif kullanıcıya ("MAU")
sahipti ve büyümenin büyük kısmı kulaktan kulağa pazarlamaya

dayanıyordu.

Dahası, GameFi'nin niş doğası ve kullanıcı davranışları nedeniyle, geleneksel mobil
oyunlardan biraz daha yüksek bir yeni kullanıcı edinme maliyetinin beklenmesi gerektiğine
inanıyoruz.

Bizim görüşümüze göre, mülkiyet yüzdelerindeki seyrelme ve genel pazarlama arasında
sağlıklı bir denge kurulması çok önemli. Sağlıklı bir kullanıcı tabanı edinildikten sonra ek
teşviklerin hazineden değil elde edilen gelirlerden gelmesi de büyük bir öneme sahip.

Elde Edilen Gelirler

Proje başlatıldıktan ve temel seviyede aylık aktif kullanıcı oyunu oynamaya başladıktan
sonra elde edilen gelirleri sürdürülebilir bir şekilde yönetmek önemlidir. Bu nedenle,
gelirlerin dağıtımı ve tahsisi, ekonominin daralmasına yol açan geri satın alma ve
yakma mekanizmalarını kullanmak yerine, ekibi tokeni geliştirmeye devam etmeye
teşvik ederek uzun vadeli sürdürülebilirliği ödüllendirecek şekilde yapılandırılmalıdır.
Yakım ve geri alımlar, kısa vadede token sahiplerine fayda sağlasa da bu yaklaşımın GameFi
bağlamında genel anlamda sürdürülebilirlik fikriyle çeliştiğine inanıyoruz.

Bizim görüşümüze göre, elde edilen gelirlerin tamamı (%100'ü) DAO'ya gitmeli ve DAO da
token sahipleri tarafından yönetilmelidir. Buna ek olarak, token oluşturma etkinliğindeki
tüm gelir dağıtımları aşağıdaki kuralları takip etmelidir:

❖ Belirli bir yüzde "ödül havuzuna" tahsis edilmelidir - Bu tahsis turnuvalar, sadakat
ödülleri ve yetenekli oyuncular için kullanılmalıdır

❖ Belirli bir yüzde geliştirme borçlarını (eğer varsa) ödemek için tahsis edilmelidir

❖ Belirli bir yüzde ise bazı dönüm noktalarına ulaşılması durumunda ödenecek ekip
bonuslarına tahsis edilmelidir
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Ekip Teşvikleri

Ekip teşviklerinden bahsetmeye devam edelim. Genel fikir, ekip performansının yalnızca
tokenin genel performansı yerine oyunun gelişimi ile teşvik edilmesi yönünde olmalıdır. Bu
bakımdan, önemli dönüm noktaları şu anki birçok oyunun aksine aslında sürdürülebilir bir
ortama imkan tanıyan geliştirmelerin devamlılığını teşvik etmelidir. Dolayısıyla oyuncu
sayısı, aylık aktif kullanıcı sayısı veya oyun içi önemli geliştirmeler (yeni seviyeler,
kaplamalar) gibi operasyonel ölçütler öncelikli olmalıdır.

Bunu yapmanın bir yolu yeni haritalar, kullanıcı sayısı vb. önceden belirlenmiş dönüm
noktaları üzerinde anlaşmaya varmaktır. Bu dönüm noktalarının genel performansa ve
oyunun yönüne bağlı olarak zaman içinde DAO tarafından ayarlanacak olması da önemlidir.
Amaç bu dönüm noktalarını ulaşılması kolay kılmak değil, daimi bir motivasyon yaratmaktır.

Oyun Yaşam Döngüsü

Web2 oyunlarına bakarsak, bu oyunların genellikle döngüler halinde hareket ettiğini ve
inovasyon yapılmaması durumunda oyunun toplam yaşam döngüsünün sınırlı olduğunu
görebiliriz. Bu durum özellikle de konsol oyunlarını (piyasaya sürülmesinin ardından çok az
değişiklik yapılır ya da hiç yapılmaz) sürekli inovasyon yaparak yaşam döngüsünü uzatan
League of Legends gibi çevrimiçi ve mobil oyunlara kıyasladığımızda net bir şekilde
görülebilir.
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11. Grafik: Farklı oyunlar için Google Trend kıyaslaması

Kaynak: Binance Research, Google

Yukarıda da görebileceğimiz gibi bir oyunun yaşam döngüsü sınırsız değildir ve yalnızca
sürekli değişim ve inovasyon halinde olmak (bu da mobil ve çevrimiçi oyunlarda daha
kolaydır) projeleri hayatta tutmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, geleneksel oyun
dünyasına bakarsak, ilk oyunların satışlarından elde edilen gelir, gelecekteki projelerin
finanse edilmesine genellikle yardımcı olur.

Oyunların yaşam döngüsü göz önüne alındığında bir DAO, projenin uzun vadeli geleceğine
odaklanarak bir şirketin müdürü ve yönetim kurulu gibi hareket etmelidir. Bu geleceğin tek
bir oyunla tanımlanması gerekmediğini, aynı oyunun veya başka oyunların farklı birçok
versiyonunu içerebileceğini belirtmek de önemlidir. Bu da topluluğu ve çekirdek
geliştiricileri projede kalmaya teşvik etmeye yardımcı olabilir, böylece tokenin yaşam
döngüsünü de uzatabilir.

Oyunların birkaç unsurunun da bir oyunun yaşam döngüsünü uzattığı bilinmektedir ve bu
unsurlara odaklanmak, bir projenin genel anlamda sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı
olabilir.
❖ Sosyal Unsurlar - Oyuna yalnızca grafikleri için değil, topluluk için de gelen

topluluklar ve katılımcı üyeler oluşturmak (Counter Strike ve League of Legends'ın
oluşturduklarına benzer), genel anlamda oyunun yaşam döngüsünü uzatmaya
katkıda bulunabilen ek bir "kalıcılık" unsurunun oyuna eklenmesine yardımcı olabilir

❖ Özellikler - Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir oyuna sürekli olarak inovasyonlar
getirmek ve yeni özellikler, içerikler sunmak bir projenin ömrünü uzatmaya yardımcı
olabilir.
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Bir oyunun popülaritesi sona erdiğinde, gelirin bir kısmının DAO (ve arkasındaki topluluk)
tarafından içerik geliştirmeye yönelik yeni bonus planlarına ayrılması da yardımcı olabilir.
Bu, tokene yönelik ihtiyacı artırmak için önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, oyun projelerinin
tokenlerini insanların keyif aldığı oyunlar yaratan ve sürekli inovasyon yapan bir oyun
geliştiricisinin tokenleri olarak düşünmeliyiz.

Enflasyon

Enflasyon her zaman sorun yaratmasa da iki token modellerinde kesinlikle dikkat edilmesi
gereken önemli bir unsurdur. İki token modeli bağlamında enflasyon, ikincil tokendeki
enflasyonun başladıktan sonra tersine çevrilmesi zor olabilecek sürekli bir düşüşü
tetikleyebilecek olması nedeniyle önemlidir.

Enflasyon kontrolü açısından, ilk ödüller için bütçe sabitlenirse ve sonraki tüm ödüller elde
edilen gelirlerle finanse edilirse (kontrollü bir şekilde), enflasyonun proje için uzun vadeli bir
sorun olmaması gerektiğini belirtmek de önemlidir.

Bununla birlikte, ilk tahsisin ödül bütçesi üzerinde yarattığı satış baskısının yine de
hafifletilmesi gerekecektir. Bu da ya ödüller için bekleme dönemleri getirerek (oyuncuların
oyuna bağımlı hale gelmesi ve sadık kullanıcılara dönüşmesi için yeterli zaman tanımak
amacıyla) ya da paralı asker oyuncuların satış baskısını göğüslemesiyle yapılabilir. Yeterli
kontrolle, iki token modelinin teşvik ödülleri programlamasına kıyasla satış baskısı daha az
olacaktır.
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12. Grafik: Token Çıkarılma Oranı Kontrolü

Kaynak: Binance Research, BNB Chain
12. Grafik'ten de görebileceğimiz gibi oyuna yeniden yatırım yapmak ve sürekli olarak
iyileştirmek yapmak enflasyon riskini azaltmanın çok önemli bir yoludur. Bu nedenle
hatırlanması gereken en önemli şey, geliştiricilerin tokenleri dahil etmeleri durumunda, en
azından bu tokenlerin sürekli bir düşüşü tetiklememesine dikkat etmeleri gerektiğidir.

Token Kullanımı

Daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi kullanım alanı tüm token ekonomisi
tasarımları için çok önemli bir unsurdur. Oyun dünyasında, oyuncuların tokeni alması ve
oyunu oynaması için bir neden yaratmak önemlidir. Tokenler açısından, en doğrudan yol
tokeni bir ödeme aracı olarak kabul etmek olabilir (bir sabit coin kullanmak yerine).

Kripto dünyasının dışında bir kullanım alanı yaratmak, benimsenme sağlamak ve geleneksel
oyuncuların ilgisini çekmek için kullanıcıların kredi kartlarıyla ödeme yapmasına imkan
tanıyan itibari para geçiş kanalları önemli uygulamalar olabilir - dayanak mekanizmanın
kriptoya özel olmasına rağmen. Dolayısıyla, itibari para yalnızca daha sonra oyun içi
işlemlerde kullanılabilecek tokeni satın almanıza imkan tanımalıdır.
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13. Grafik: İtibari Para Geçiş Kanalları

Kaynak: Binance Research

Burada göz önünde bulundurulması gereken bir nokta müşteri tanı (KYC) sürecidir.
Kullanıcıların kendileri yerine oyunun kullanıcılar adına itibari paradan geçiş adımlarını
yönetmesi bu yüzden oyun için faydalı olabilir.

Genellikle geliştiriciler, bir token ekonomisi tasarlarken her şeyin USD cinsinden
fiyatlandırılıp bunun ödemesi için bir token mi kullanılacağı yoksa her şeyin doğrudan token
üzerinden mi fiyatlandırılacağına karar vermek durumunda kalır.

Görüldüğü gibi, her şey USD cinsinden fiyatlandırılıyor ancak ödeme yerel bir tokenle
yapılıyorsa, tokenin fiyatının artması durumunda kullanıcılar tokenlerini oyun içi ögelere
harcama konusunda isteksiz olabilir. Ancak bu durum, oyuna yeni nadir ögeler eklenmesi ve
kullanıcıların gözünde ögelerin değerini artıran yeniliklerin sürekli olarak yapılmasıyla
dengelenebilir.

İkinci durumda, her şey tokenle fiyatlandırılırsa ve her şeyin ödemesi tokenle yapılırsa,
tokenin değerinin artması durumunda giriş şartlarının yükseleceği bir ortam, haksız bir oyun
deneyimi ve giriş engelleri riskleriyle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle, oyunun geneli daha az
etkileneceği için fiyatlandırmayı USD üzerinden yapmanın en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz.
Fakat şu anda piyasadaki oyunların çoğunluğu bunun tersini uyguluyor.

Para birimlerini ayırmak oyun içi ekonomik tasarımın önemli bir
unsurudur. Amaç, oyun içi para birimini dayanak para biriminden

ayırmaktır.

Dahası bağımlılık yaratan, ücretsiz oynanabilen ögelerle oyunun öde-kazan özellikleri
arasında sağlık bir denge kurmanın da gerekli olduğuna inanıyoruz. İdealde, ödeme yapmak
yalnızca kozmetik özellikleri etkilemeli (League of Legends gibi) ve oyunun kendisini
etkilememelidir. Ancak zaman içinde oyunun popülerliği arttıkça para kazanmak mümkün
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olabileceğinden bu yolda ilerlemek için sabır oldukça önemlidir. Sosyal oyunlarda, ödeme
yapmak yalnızca kullanım kolaylığını artırmalı, fakat genel deneyimi kötü yönde
etkilememelidir.

Parametrelerin ne kadar etkili olduğunu görmek için daha nicel bir yöntemin uygun
olduğunu düşünüyoruz. Bu yöntem, oyunun kullanıcıları kendisine ne kadar çekeceğini, elde
tutma oranını, ödeme oranını ve kullanıcı başına geliri tahmin etmek için geleneksel oyun
verilerine dayanabilir.

Yüksek sermayeli bir oyun stüdyosu, token tasarımını düşünmek zorunda kalmadan bir
web3 oyunu geliştirmek istiyorsa, en başta yeni tokenler çıkarmama ve yalnızca BUSD ve
USDC gibi sabit coinleri kullanma seçeneğini de tercih edebilir. Ancak bu seçeneğin, genel
tasarım tercihlerini ve oyun mekaniğini sınırlandırabileceğine inanıyoruz.

14. Grafik: GameFi Token Tasarımı Ana Fikirlerinin Özeti

Kaynak: Binance Research
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Sonuç
Oyun tasarlamak zordur. Blockchain üzerinde oyun tasarlamak ise yeni birçok inovasyon
getirmesine rağmen daha da zor olabilir. Token ekonomilerini oyuna dahil etmek, oyun
geliştiricileri için yeni bir kamaşıklık katmanı ekler. Bununla birlikte, elde edilecek sayısız
avantaj bu ekstra çabaya değer.

Dikkatsizce entegre edilmek yerine oyunun genel tasarımını gerçekten tamamlayan token
ekonomileri tasarlamanın oyun geliştiricileri için ne kadar önemli olduğunu gördük. En kötü
senaryoda, oyuncu teşvikleri oyunla aynı hedefte olmaktan çıkar ve bir oyunun içsel
değerini gölgede bırakabilir ve bu da oyunun ömrünü olumsuz yönde etkiler.

Henüz erken aşamalarında olmasına rağmen web3 oyunlarının muhtemelen blockchain
teknolojileri için solitaire'in 1990'larda bilgisayar için yaptığını yaparak daha fazla
benimseme ve eğitim sağlayacağına inanıyoruz. Kripto oyunları, kullanıcıları bir cüzdanı
nasıl çalıştıracakları, işlemler için gas ücretlerini nasıl ödeyecekleri ve akıllı sözleşmelerle
nasıl etkileşim kuracakları konusunda eğitmesi bakımından, kripto dünyasında büyümenin
ve benimsemenin bir sonraki ana itici gücü olma potansiyeline sahip.

Token ekonomisini daha ayrıntılı incelediğimizde, eğlence ve keyif almanın dikkate
alınması gereken temel unsurlar olmayı sürdürdüğüne inanıyoruz - token ekonomisi,
dikkati başka yere çekmek yerine buna katkıda bulunmalı. P2E oyunlarının karşı karşıya
olduğu temel sorunlardan biri sürdürülebilirlik, çünkü oyuncuların çoğunluğu oyunun tadını
çıkarmak yerine token kazanabiliyor olmasına çok fazla odaklanıyor. Bu nedenle, iki token
modelinin faydaları olsa da bu modelin oyunların başarılı olması için temel bir şart
olmadığını düşünüyoruz. Bunun aksine, gerçekten eğlenceli oyunların yalnızca tek bir
tokenle sürdürülebilir token ekonomileri tasarlayabileceğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir web3 oyunları yaratmanın en belirgin zorluklarından biri, oyun ekonomisinin
kontrolünden ödün vermeden tüm oyun varlıklarını tokenleştirmek. Oyun içi bir varlığın bir
NFT'ye veya birbiriyle değiştirilebilir bir tokene dönüştürülebiliyor olmasının, bunu
yapmayı gerektirmediğini unutmamak da önemli. Bunun yerine, genel oyun deneyiminin
nasıl etkileneceğini ve net avantajlar elde edilip edilmeyeceğini göz önünde bulundurmak
daha doğru. Bir oyuna dahil edilen tüm varlıkların, orada olması için haklı bir gerekçesi
olmalı, kullanıcı edinme ve elde tutma anlamında değer katmalı.
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Binance Research Hakkında

Binance Research, dünyanın lider kripto para borsası Binance'in araştırma koludur. Ekip; objektif,
bağımsız ve kapsamlı analizler sunmaya kendini adamıştır ve kripto dünyasında fikir lideri olmayı
amaçlamaktadır. Analistlerimiz kripto ekosistemi, blockchain teknolojileri ve güncel piyasa temalarını
kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan konular hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirici içerikler
yayınlar.

Stefan Piech, Makro Araştırmacı
Stefan şu anda Binance'te makro araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce bir İsviçre Aile Şirketi olan Cape Capital'da Öz
Kaynak Portföy Yöneticisi ve BlackRock'ın Avrupa ve Birleşik Krallık
Serbest Fonunda Öz Kaynak Araştırma Analisti olarak çalışmıştır. Hem
Özel Sermaye hem de Girişim Sermayesi konularında deneyime sahiptir.
Stefan, kariyerine Münster Bölge Hükümeti'nde Devlet Görevlisi olarak
başlamıştır. Stefan, 2019 yılından beri kripto ile ilgilenmektedir.

Kaushik Guduru, Makro Araştırma Stajyeri
Kaushik, şu anda Binance'in Makro Araştırma ekibinde çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce Messari'de Girişim Araştırma ekibinde ve
Curve Asset Management'ta Sabit Gelir Kantitatif Uzmanı olarak
çalışmıştır. Ayrıca Web3 girişim sermayesi ve kuluçkalandırma alanında
da deneyime sahiptir. Kaushik şu anda, Indiana Üniversitesi Ekonomi ve
Siyaset Bilimi bölümünde öğrencidir. Sektördeki ilgi alanları Web3
altyapısı, oyun, kültür ve kurumsal yatırımdır.

Mac Naggar, Makro Araştırma Stajyeri
Mac şu anda Binance'in Makro Araştırma ekibinde çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce HSBC'nin Küresel Girişimler, İnovasyon ve İş
Ortaklığı ekibinde Web3 Ürün Müdürü olarak çalışmıştır. Mac buna ek
olarak, Morgan Stanley'nin Sabit Gelir Bölümü, Algorand'in Sermaye
Piyasaları Ekibi ve CrossTowers'ın Dijital Varlık Alım Satım Masasında da
zaman geçirerek alım satım tarafında da deneyim edinmiştir. Mac şu
anda Cornell Üniversitesi'nde Endüstriyel İş Gücü İlişkileri, Bilgisayar
Mühendisliği ve İşletme bölümlerinde öğrencidir. Sektördeki başlıca ilgi
alanları Blockchain Tasarımı ve Birlikte Çalışabilirliği, DeFi, DeSo ve

Kurumsal Benimsenmedir.
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Daha fazla bilgi edinin
https://research.binance.com/en/analysis

Geri bildirimlerinizi paylaşın
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

Sorumluluk Reddi: Bu materyal Binance Research tarafından hazırlanmıştır ve bir öngörü veya yatırım tavsiyesi
olarak kullanılma amacı taşımamaktadır. Herhangi bir menkul kıymeti, kripto parayı almak veya satmak ya da
herhangi bir yatırım stratejisini benimsemek için bir öneri, teklif veya yönlendirme değildir. Kullanılan terimler ve
ifade edilen görüşler sektörün anlaşılmasını ve sağduyulu bir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır ve kesin yasal
görüşler veya Binance'in görüşleri olarak yorumlanmamalıdır. İfade edilen fikirler yukarıda belirtilen tarih
itibarıyladır ve yazarın görüşlerini yansıtır. Bu fikirler, ileride koşulların değişmesiyle farklılık gösterebilir. Bu
materyalde yer alan bilgi ve fikirler, Binance Research tarafından güvenilir kabul edilen tescilli ve tescilli olmayan
kaynaklara dayanmaktadır, tüm bilgileri kapsamayabilir ve doğruluk garantisi sunmaz. Bu nedenle, doğruluk
veya güvenilirlik garantisi verilmez ve hata ve eksikliklerden kaynaklanan bir konuda herhangi bir sorumluluk
(ihmal nedeniyle herhangi bir kişiye karşı sorumluluk da dahil olmak üzere) Binance'e ait değildir. Bu materyal,
tamamen tarihsel olma özelliği taşımayan "ileriye yönelik" bilgiler içerebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra
tahmin ve öngörüleri de içerebilir. Yapılan herhangi bir tahminin gerçekleşeceğinin bir garantisi yoktur. Bu
materyaldeki bilgilere itimat etmek okuyucunun tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu materyal yalnızca bilgi
amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymeti, kripto parayı almak veya satmak ya da herhangi bir yatırım stratejisini
benimsemek için bir öneri, teklif veya yönlendirme amacı taşımaz. Bir teklif, yönlendirme, alım veya satımın yargı
alanının kurallarına göre yasa dışı olacağı tüm yargı alanlarında, hiç kimseye menkul kıymet veya kripto para
sunulmamalı veya satılmamalıdır. Yatırım yapmak risk içerir.
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