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Gelişen Finansal Ekosistemde
Kripto Paralar ve Spor Kulüpleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbolun ve futbol kulüplerinin etki alanları
çok büyüktür. Futbol sevgisine ilaveten ülkemiz, sahip olduğu genç nüfusun da etkisi
ile teknolojiye hızla adapte olmaktadır. Dijital teknolojiler ve ürünler, ülkemizde çok
sevilmekte ve kullanım oranlarında da dünya sıralamasında başlarda gelmektedir.
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Adana Demirspor Kulübü her türlü sportif, sosyal, sanatsal, kültürel çalışmaları
düzenlemek ve desteklemek için ticari faaliyetler yürüten bir spor kulübüdür. Bu
sayede ruhen ve bedenen sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirme, üyeler arasında
her türlü sosyal yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlama amacını
da güder.
Gelişen dijital teknolojiler günümüz koşullarında ticari faaliyetlerin olmazsa olmazı
konumuna gelmiştir. Dünya genelinde bütün kurumlar gibi kulüplerin de dijital
finansal teknolojilere hızla adapte olması zaruridir.
Adana Demirspor olarak ülkemiz değerleri için amaçlarımızı daha hızlı
gerçekleştirmek ve sürdürülebilir kılmak için günümüz dünyasının üzerinde ciddiyetle
durduğu finansal teknolojilere biz de sahip çıkıyoruz.
Ülke genelinde geniş kitlelere ulaşmak ve amaçladığımız hedefleri gerçekleştirmek
için dijital teknolojiyi ve ülkenin en sevilen sporunu ve şanlı bir tarihi birleştiriyoruz.
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Adana Demirspor Tarihi
Adana Demirspor, İkinci Dünya Savaşı sırasında, silah altında bulunan askerlerin
dışındaki gençleri savaşa hazırlama amacıyla çıkartılan, Sivil Savunma
Mükellefiyeti adı altındaki kanunla, kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla
eleman çalıştıran kuruluşların bir spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde
1938 yılında TCDD 6.İşletme Bölge Müdürlüğü bünyesi içerisinde temelleri atılan
bir kulüptür. Kulübün, ilk kurucu üyeleri Eşref Demirağ, Vasfı Ramzan, Hasan
Silah, Hikmet Tezel, Feridun Kuzeybay, Seha Keyder, Emin Ersan, Zekeriya Kolcu,
Esat Gürkan ve Kenan Gülgün’dür.
Adana’nın ilk spor kulüpleri sayılan İdmanyurdu, Torosspor ve Seyhanspor
dışında yine müessese takımı olan Milli Mensucat ve Demirspor gibi ligin kurucu
takımlarının katılımı ile “Çukurova Ligi” meydana gelmiştir. Zamanla Mersin
İdmanyurdu’nun da katılımı ile bölgesel bir kimlik kazanan bu ligde Adana
Demirspor 1942 yılından 1953 yılına kadar aralıksız şampiyon olarak Türkiye
Finalleri’ne katılmaya hak kazanmıştır.
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Günümüzde Kulüp ve Taraftar İlişkisi
Günümüzde futbol kulüpleri ve taraftarları, gelişen teknoloji ile birlikte gitgide daha
fazla etkileşim içerisine girmektedir. Bireyler, taraftarı oldukları kulübün kararlarını
etkilemek, kulüp içerisinde seslerini duyurmak ve özel ödüller kazanma şansı
elde etmek istemektedir. Adana Demirspor Kulübü de bu çağrıya kulak vererek
taraftarlarının kulübe bir adım daha yakın olmalarını sağlayarak özel avantajlar ve
eşsiz deneyimler edinmelerini sağlamayı amaç edinmiştir.
Adana Demirspor olarak, mevcut alışkanlıkları değiştirip taraftarlarımıza dijital bir
varlık sunarak onları birçok konuda doğrudan katılım sağlayabilecekleri bir karar
mekanizmasına dahil etmeyi planladık. Bu sayede taraftarlarımız, takım yönetiminin
bir parçası gibi hissedebilecek, böylelikle taraftarlık kavramının boyutu da
değişecektir. Adana Demirspor Coin ismini verdiğimiz dijital varlık ile gerçekleşecek
bu dönüşümde, taraftarlarımız Mavi Şimşekler adlı mobil uygulamamız ile maç anı,
öncesi ve sonrasına ve takımın genel yönetimine dair birçok karar sürecine dahil
olabilecek ve etkinliklere katılabilecektir; üstelik tüm bunları Adana Demirspor Coin
ile gerçekleştirecektir. Geliştirilen uygulama ile Adana Demirspor taraftarları, Adana
Demirspor Coin’in (ADSC) sunacağı sayısız özel ve eşsiz deneyimle, tutkunu oldukları
takım ile ortak olabilecektir.
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2009

yılında Bitcoin’in ortaya çıkışı ile birlikte kripto para ve
blokzincir kavramları ortaya çıkmıştır. Bitcoin, kişiler arasında para transferini en
basit şekle indirgeyerek sınırları ve ön koşulları ortadan kaldırmıştır. Blokzincir
teknolojisi ise gerçekleşen her transferin en güvenli ve değiştirilemez şekilde
kaydedilmesini mümkün kılmıştır. Böylece Bitcoin ile başlayan güvenli ve sınırları
olmayan transfer özellikleri ile ekonomi alanında bir devrim gerçekleşmiş, iş planı
ve teknik alt yapıyı daha ileri taşımaya çalışan binlerce şirket ve girişim ortaya
çıkmıştır.
Bitcoinin ardından ortaya çıkan Ethereum ise, transferlerin üzerine akıllı kontrat
özelliğini tanıtarak dijital varlıklar üzerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Sistemin
parçaları üzerinde uygulamaların çalıştırılmasını sağlayan Ethereum ile dijital
varlıklarda yeni sınıflandırmalar da ortaya çıkmıştır. Kripto paralar; hizmet, varlık,
ödeme kategorisinde üç başlığa ayrılmaktadır.

(a)Hizmet Kripto Paraları
Hizmet kripto paraları, İngilizce adıyla “utility token”lar, kullanan kişinin
gerçekleştirdiği ödeme ya da sahip olduğu kripto para karşılığında bir avantaj
hakkı elde ettiği ya da bir karar sahibi olduğu kripto para türüdür. Hizmet kripto
paraları, günümüzde şirketlerin sunduğu hizmetlerin satın alımları için piyasaya
sürülmüştür. Bunlar şirketler veya toplulukların aidiyet bağlarını güçlendirmek
amacı ile kullanılmaktadır ve karşılığında ödüllerin, indirimlerin ya da benzer çeşitli
özelliklerin verildiği bir kullanıma sahiptir.
Hizmet kripto paralarına örnek olarak Ethereum blokzincirinde akıllı kontrat
çalıştırılabilmek için ödenen Ether (ETH) örnek gösterilebilir. Başka bir örnek
olarak ise Aragon Network projesinde kullanıcıların oy vererek projenin gelecek
kararlarını etkilemesine imkân veren ve kullanıcıların satın alarak edindiği ANT
dijital varlığıdır. Kripto para ekosisteminde en çok bulunan dijital varlık türü hizmet
kripto paralarıdır.

(b)Varlık Kripto Paraları
Varlık kripto paraları, İngilizce adıyla “Security Tokens”, sahip olunan kripto
paraların bir varlığa ait toplam değerin kripto paralara bölünmesi ile ortaya
çıkmıştır. Günümüzde şirket hisselerinin tokenize edilmesi (dijital varlık cinsinden
pay edilmesi) çalışmaları varlık kripto paralarının iş akışının bir örneği olarak
gösterilebilir.
Varlık kripto paralarının kullanım şekli genellikle halka arz modeli ile karşımıza
çıkmaktadır. Şirketler, girişimleri için fon toplamak amacıyla ödeme ve hizmet
kategorisine girmeyen ve fiyatı değişken olan dijital varlıkları yatırımcılara
devrederek aslında menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş olmaktadır.

(c)Ödeme Kripto Paraları
Ödeme kripto paraları, İngilizce adıyla “Payment Tokens”, kullanıcılarına
varlık ve hizmet tokenlerinde olduğu gibi bir avantaj sağlamamaktadır. Ancak
sundukları altyapıyla en hızlı ve güvenilir ödeme yöntemlerinin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Satoshi Nakamoto, yazdığı Bitcoin izahnamesinde
ödeme kripto paralarını tanımlanmıştır. 11 sayfalık makalenin başlığı “Bitcoin:
Kişiden Kişiye Elektronik Para Transferi”dir.
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Ödeme kripto paralarının en büyük örneği olan Bitcoin ise 2009 yılından beri
kesintisiz olarak kişilerin birbirleri arasında sınır ötesi para gönderimini sağlamaktadır. Bitcoin’in saniyelik işlem gönderim kapasitesinin 2 ila 3 ile kısıtlı
olması sebebiyle birçok rakip proje de ortaya çıkmıştır. Örneğin Ripple projesiyle saniyede binlerce transfer işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Spor kulüpleri, taraftarları ile hareket eden ve aidiyet bağı yüksek kabul edilen bir ilişkiye sahiptir. Spor Kulüpleri Hizmet kripto paralarını kullanarak taraftarlarına, taraftar ürünlerini ve biletleri özel fırsatlarla sağlayabilir. Hizmet
kripto paralarına sahip kullanıcılara özel etkinlikler düzenleyebilir, hizmet kripto parasına sahip taraftarlarının çeşitli konularda fikirlerini alabilir. Varlık kripto paralarıyla spor kulübünün bulunduğu ülkenin regülasyon çerçevesi uyumlu
olduğu takdirde kulüp, hisselerini dijital varlıklara ayırabilir. Spor kulüplerinin
kripto paraları kullanmasıyla kulüp yönetimleri geleceğin teknolojik altyapısına
geçerek birçok teknolojik masraftan kurtulacaktır.

2018

yılında spor sektörünün dünyadaki toplam değerlemesi yaklaşık
488.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Büyük bir sektör değerine sahip
spor kulüpleri, 2020 yılı itibarıyla kripto paraların faydalarını görmeye
başlamış ve taraftarlarını kripto paraların teknolojik altyapısıyla birleştirerek
maksimum faydayı elde etmeye başlamıştır. Bazı sporcular ise maaşlarını
kripto paralarla almaya çalışmış ya da sözleşmelerini bir dijital varlık haline
getirmeye çalışmıştır. Örneğin NBA oyuncusu Spencer Dinwiddie, 34 milyon
dolar değerindeki sözleşmesinin, 13.5 milyon dolarlık bir kısmını dijital
varlık haline getirerek 8 yatırımcıya satmıştır. Barcelona, Juventus
gibi dünyanın başlıca futbol kulüpleri de kendi dijital varlıklarını
oluşturarak taraftarlarına sunmuştur.
Spor kulüpleri, taraftar ilişkilerini ve oyuncu sözleşmelerini
dijital varlıklar üzerinden yöneterek uluslararası
sınırları ortadan kaldırabilir ve aynı zamanda
şeffaf bir idare sergileyebilmektedir. Sektörel
büyüklük göz önüne alındığında bu süreci
yönetebilen spor kulüpleri etki alanını
genişleterek finansal faydalar elde edebilir.

Neden Kripto Paralar?
Yaşanan dijital dönüşümle birlikte kripto paralar birçok sektörde
kullanım alanına sahip olmaktadır. Spor kulüpleri de ileri
teknolojilere adapte olarak sahip oldukları taraftarlar ile daha
yakın bir iletişim halinde olmak ve etkileşime girebilmek için kripto
paralara yönelmişlerdir. ADSC ile Adana Demirspor taraftarları,
güvene dayalı olan objektif açık artırmalar ve anketler sayesinde
kulüp kararlarına katılım gösterebilme avantajına sahip olacaktır.
Dünyadaki birçok kurumsal yatırım şirketi ve organizasyonlarının hem
portföylerine kripto paraları dahil etmeleri hem de kripto paraların
teknolojilerini benimsemeleri küresel anlamda bu dönüşümün
desteklendiğinin bir kanıtıdır. Bu süreçle birlikte ortaya çıkan
merkeziyetsiz topluluklarda oy verme mekanizmalarının kusursuz
çalışması bu sürecin taraftarlar açısından da faydalı olacağını
düşündürmektedir.

ADSC Kullanım Alanları
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ADSC,

ülkemizin finansal teknoloji vizyonuna paralel olarak
blokzincir teknolojisi üzerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir akıllı
sözleşme ürünüdür. ADSC ile kulüp taraftarlarının, bütün spor severlerin ve tüm
vatandaşlarımızın Adana Demirspor’un tüm etkinliklerine ve ürünlerine, proje
dahilinde sürekli geliştirilecek hizmetlere ve farklı ürünlere avantajlı erişmeleri
sağlanacaktır. ADSC amaçlanan kullanım alanlarına bağlı olarak sahip olduğu kişi
ve kuruluşlara ciddi avantajları sunacaktır.
Proje ekibi tarafından geliştirilecek ve ADSC sahibi üyelerin yararlanabileceği
kampanyalar ve avantajlar Mavi Şimşekler mobil uygulaması üzerinden sürekli
yayınlanacaktır. Bu gelişmeler, e-posta ve benzeri medya iletişim kanalları ile sisteme
kayıtlı üyelere sürekli bildirilecektir.
ADSC, taraftarların kulüp etkinlik ve ürünlerine en uygun şartlarla katılım göstermesi
amaçlanarak tasarlanmıştır. ADSC sahipleri, Adana Demir Store ürünleri ve bilet
satışları gibi konularda indirimler ve çeşitli avantajlar edinecektir. Avantajlar
aşağıdaki liste ile sınırlı kalmayarak şu şekildedir;

ADSC Yönetim Şirketi
Önemli Bilgilendirme

A. Kulüp Kararlarına
Katılabilme Avantajı
Taraftarlar, ADSC mobil uygulaması
üzerinden ADSC harcayarak, yapılacak
oyuncu değişiklikleri üzerinde, takım
dizilişinde,
transferlerde,
forma
tasarımlarında ve seyahat aracı tasarımları
gibi konularda oy vererek isteklerini
ortaya koyabilme avantajına sahip
olacaklardır. Böylece taraftarların
istekleri, anlık ve objektif olarak
kulübe yansıyacaktır.

ADSC Kullanım Alanları
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B. Kulüp Etkinliklerine
Katılabilme Hakkı
Sadece ADSC sahibi olarak taraftarlar,
antrenmanları izleme ve bedava bilet
şansı kazanma gibi avantajlardan kolayca
faydalanabilecektir.
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C. Açık Artırmalara
Katılabilme Avantajı
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Adana Demirspor taraftarları, uygulama
üzerinden sahip oldukları ADSC’ler ile
uygulamada oluşturulan açık artırmalara
katılarak özel etkinliklerden faydalanma
şansı yakalayacaktır. Örnek vermek
gerekirse; en fazla ASDC miktarı ile
katılım gösteren taraftarın, takım ile
deplasmana birlikte gidebileceği bir
açık artırma düzenlenebilecektir. Adana
Demirspor forması giyen bir futbolcu ile
tanışma imkânı gibi çeşitli deneyimlerde
açık artırmalar dahilinde uygulamada
yer alacaktır.

Ç. ADSC ile Ödeme İmkanı
ADSC, değerinin bir Türk Lirasına denk olması
avantajı ile herhangi bir fiyat dalgalanması riski
barındırmadan; taraftarların kulüp yönetimine
sosyal açıdan dahil edilmesi ve taraftarların
fiyat dalgalanmasından etkilenmeden ADS
Coin’lerini dilediği zaman kullanabilmeleri
mümkün olacaktır.

ADSC Tasarımı ve Teknolojisi
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ADSC,

Ethereum alt yapısı kullanılarak oluşturulacaktır. Ethereum,
programlanabilir blokzincir olarak bilinmektedir ve farklı iş modellerinin blokzincir
üzerinde kurulmasını sağlamaktadır. Ethereum tarafından sunulan standart ERC-20
kuralları ile oluşturulacak olan ADSC, ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek ve
taraftarların kulüp ile arasındaki bağı güçlendirecek çeşitli özellikleri bu sayede
barındırabilecektir. ERC-20 kuralları ile oluşturulan dijital varlıklar, Ethereum alt
yapısını sağlayan donanım cüzdanlarda ve çevrimiçi cüzdanlarda saklanabilir.

Mavi Şimşekler Mobil Uygulaması
Mavi Şimşekler mobil uygulamasıyla taraftarlar ADSC dijital varlığının tam
kapasitesine erişebilecektir. ADSC dijital varlığına ait bu izahnamede yer alan
tüm özellikler, mobil olarak sağlanacak olup, mobil uygulama tüm platformlarda
kullanıcıların erişimine açık olacaktır. Mobil uygulamada; Türk Lirası yatırma-çekme,
ADSC satın alım işlemleri, ödeme işlemleri, oy kullanma ve bunlar gibi birçok özellik
mevcut olacaktır.

ADSC
Dijital
Ekonomisi

Varlık

ADSC, projenin en yüksek verimle
yürütebileceği ve kişilere en yüksek
faydayı
sağlayacak
şekilde
planlanmıştır. Bu kapsamda
aşağıdaki
planlama
ve
bilgiler ile ADSC projesini
yürüteceğiz.
Proje Adı:
Adana Demirspor
Coin
Belirteç: ADSC
Toplam Arz:
50,000,000.00

Başlangıçta tamamı kulübümüze ait rezerv içerisinden satılacak olan ADSC ile
taraftarlar, Adana Demirspor ekosistemi içerisinde ADSC kullanması ile rezerve
geri dönüş sağlayacaktır. Böylece ADSC, bir döngü içerisinde hareket edecektir
ve kullanım alanları da genişleyecektir. ADSC’nin değerinin değişken olmaması
avantajı ile de hem taraftarlar hem de ADSC için güçlü projeksiyonlar ön
görülmektedir.

ADSC Teknolojik Partner
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Mevcut Spor Kulüpleri Kripto
Piyasaları
Neden Kripto Paralar?
ADSC Kullanım Alanları

ADSC Teknolojik Partner
ADSC dijital varlık üretim süreci, Mavi Şimşekler mobil uygulaması üzerinden
teknolojik partneri Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından yürütülecektir. Bitexen Teknoloji A.Ş 2018 yılından beri dijital varlık alım satım
platformu
ve diğer fintek ürünlerinde başarısını ispatlamış,
whitelabel sağlayıcısıdır. Bitexen Teknoloji, dijital varlık platformu Bitexen.com ile yüzbinlerce kullanıcıya
hizmet
sunan lider platformlardan birisidir.

ADSC Tasarım ve Teknolojisi
Mavi Şimşekler Mobil Uygulaması
ADSC Teknolojik Partner
ADSC Yönetim Şirketi
Önemli Bilgilendirme

ADSC
Yönetim Şirketi
ADSC yönetim süreci ve oluşturulan
dijital varlıkların tamamının ilk sahibi “
DİJİTAL VARLIKLAR SATIŞ PAZARLAMA
VE TİCARET A.Ş” olacaktır.

Önemli
Bilgilendirme
Bu dokümanda yer alan hiçbir
bilgi yatırım tavsiyesi niteliği
taşımamaktadır.
Dijital
varlık
yatırımları
gerçekleştirirken
yatırımcıların
kendisine
ait
risk
değerlemesini,
kendisinin
gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Bu dokümanda yer alan bilgiler
gelecekte değişiklik gösterebilir ve
bu değişikliklerin bildirimi yükümlülük
konusu değildir.

www.adscoin.com.tr

