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Bu izahname (White Paper); Edis Fan Token olarak tanımlanan dijital varlığın karakteristiğini, 
teknik özelliklerini, yaşam döngüsünü izah etmek için kaleme alınmıştır. Edis Fan Token bir 
finansal ürün, emtia, türev ürün, bir fark kontratı ya da bir sermaye piyasası aracı değildir; 
herhangi bir sermaye piyasası aracını ya da finansal bir ürünü replike etmez.

Bir izahname; bir prospektüs, bir teklif dokümanı ya da bir yatırım tavsiyesi olarak 
anılmamalıdır. Edis Fan Token satın alımı, bu belgenin tümünün okunması ve doğru anlaşılması 
ile gerçekleşmelidir. Edis Fan Token satın alımı ya da elde tutulması kararı, kişilerin kendi 
kararlarıdır. Bu izahname bir tavsiye ya da teklif dokümanı değildir.

Arz Eden, (i) ilgili regülasyon değişikliğinin ardından bu izahname üzerinde değişiklik yapma 
hakkını, (ii) regülatif düzenlemelerin gerektirdiği tüm teknik gereksinimleri yapma, Token arzının 
regülasyondan sonraki kısmını durdurmak da dâhil olmak üzere gerekli işlemleri yapma hakkını 
saklı tutar. Edis Fan Token’ını almak, saklamak ya da tutmak, bu izahnamenin yayımlandığı 
tarih itibarıyla Türkiye sınırları içerisinde bir lisans, ön onay, kabul ve benzeri süreçlere tabi 
değildir. Türkiye sınırları dışında herhangi bir ülkede Edis Fan Token alım satımı, Token Arz Eden’i 
ve telif sahibi olan Edis Görgülü’yü sorumlu tutmaz.

Edis Fan Token satın alınması ve tutulması için 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak ve ilgili 
Müşteriyi Tanıma Kuralları Politikasını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Edis Fan Token herhangi bir hisse, sahiplik, pay ortaklığı sözleşmesi değildir. Edis Fan Token 
tutana, stake edene (PoS’a geçiş sonrasında) Edis Fan Token telifleri üzerinde herhangi bir hak 
vermez. Edis Görgülü’ye ait olan fikri, görseli ya da sınai telif hakları ile Edis Fan Token arasında 
doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağ yoktur. 

Arz Eden, para aklama ile mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına 
uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.

Arz Eden, Edis Fan Token alımları için bir doğrulama prosedürü tanımlar ve AML politikasının 
amaçları için Müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, Arz Eden 
Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.

Arz Eden ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müşterinin tam adını ve gerçek adresini 
içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası).

Arz Eden, Müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra 
tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar.

1.     RİSK FERAGATNAMESİ

2.     MÜŞTERİYİ TANIMA VE KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ (KYC & AML) POLİTİKASI
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Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmiş ise veya faaliyetleri şüpheli bulunmuş ise Arz Eden 
geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme hakkına 
sahiptir.

Arz Eden’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin 
finansmanına dair şüphe uyandıran hâllerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem 
olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler 
ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve 
personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi 
ve şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması hâlinde, 
Arz Eden, tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve 
olağan dışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, Müşterilere ait bilgileri ve belgeler, 
kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, Müşteri 
tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.) 
ve aşağıdakileri yapma hakkını sahiptir:

Raporlama

İzleme ve Müdahale

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

Sanatçılar, sanatın ve sanatçının da dijitalleştiği, fiziksel tüm objelerin ve fikirlerin 1’ler ve 0’lar 
olarak betimlendiği dijital dünyada pek çok önemli problem ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu gelişim, İnternet’in de gelişimi ve yayılımı ile düşünceler, fikirler ve neticesinde sanatı da 
etkileyerek büyük bir etkileşim ve telif sarmalının yaşanmasına sebep olmuş durumdadır.

Sanatın dijitalleşmesi, blok zinciri teknolojisinin ön plana çıkmasını sağlamış; günümüzde 
sanatın ve sanatçının sorunlarına çözüm noktalarından biri olarak görülmesiyle tüm 
ekosistemin dikkatini çekmiştir.

Sanatçılar, sanat eserlerinin fiziksel ortamdan dijital ortama taşınması ile bir dönüşümün ana 
odağı olmuş durumdadır. Sanat eserlerinin dijital ortamda depolanması, paylaşılması ve izinsiz 
şekilde yayımlanması gibi durumlar, sanatçıların karşılaştığı en büyük zorluklar olarak öne 
çıkmaktadır.

3.     PROBLEM
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Sanatçılar, telif ve paylaşım gibi problemlerin yanında, dijitalleşmenin de bir getirisi olarak 
hayranlarından, takipçilerinden uzaklaşmakta ve fiziksel formları, yerini dijital formlarına 
bırakmaktadır. Fiziksel konserler, plaklar, albümler yerini dijital yayınlara ve sosyal medya 
paylaşımlarına bırakırken bir ekosistem tamamen dönüşmek üzeredir.

Bu dijital dönüşümün sanatı öldürmesi değil, aksine sanatı kitlelere yayması anlamında 
önemli olduğu fakat dev bir endüstriyi âdeta yok ettiği söylenmektedir. Sanat ve sanata 
bağlı ticaret, dijital dünyada kendine edindiği yer anlamında fiziksel dünyadaki kadar hayatın 
içinde görülmüyor, sanatçılara umdukları kazançları sağlayamıyor ve sanatçı ile sanatsever 
arasındaki mesafeyi artırıyor durumdadır.

Sanatın ve sanatseverin birbirine ulaşımının kolay fakat özellikle etkileşiminin zor olduğu 
günümüzde, bu etkileşimi yaratmanın pek çok farklı yöntemi de aranmaktadır.

Sanat, sanatçı ve sanatsever arasındaki bağın güçlenmesi yönünde yapılan çalışmalar, 
dijitalin doğası gereği İnternet atmosferinde yok olup gitmeye de müsaittir. Sektörün 
dönüşümü, yine dijital ve fakat yok olmayan, değiştirilemeyen kurallara sahip olan ve manipüle 
edilebilir açıklara sahip olmayan yapılar ile gerçekleşmek zorundadır.

Bu sektörel dönüşüm, blok zinciri teknolojisinin devreye girdiği nokta olmaktadır.

Sanatçıların yaptıkları işlerden elde ettiği gelir, telif hakları, sanatseverler ile aralarındaki bağın 
kuvveti gibi pek çok etmen; Edis Fan Token’ın doğuşuna sebebiyet vermiştir.

Dünyada bir ilk olarak çıkarılacak olan Edis Fan Token, takip edilen ve takipçi arasındaki 
bağları güçlendirecek ve takip edilen sanatçının başarılarıyla birlikte sanatseverlere bir kazanç 
imkânı da sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Blok zincirine işlenen veriler değiştirilemez, geri alınamaz. Dijital verilerin saklanması, işlenmesi 
ve güvenle kullanılması için blok zinciri teknolojisi, tüm “node”ların, yani zincirlerin işleyişini 
sağlayan veri merkezlerinin -ki bunlar anonim ve demokratik yapıdadır, herhangi bir kurum 
veya kuruluşa bağlı değillerdir, tüm dünyaya yayılmışlardır- ağ işleyişini sürdürmesine ve 
ağdaki verileri depolayarak geleceğe güvenle aktarmasına dair en büyük fırsat olarak 
görülmektedir.

Aynı şekilde, NFT’lerin değeri, onları üreten kişinin sahiciliği ve NFT’nin içerisinde yer alan 
imzaya istinaden belirlenir. Blok zinciri teknolojisi, NFT’lerin değiştirilemez ve herhangi bir 
sahtekârlığa karşı “kurşungeçirmez” oluşunu garantilemektedir.

4.     ÇÖZÜM
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Dijital sanatın ve sanatçıların verileri, blok zincirine işlenebilir ve bu şekilde ölümsüz hâle 
getirilebilir. Ölümsüz hâle getirilmiş olan bir veri, zaman içerisinde üzerine yapılan ekler ile 
de güncellenebilir. Örneğin, akıllı bir kontrat olarak oluşturulan Edis Fan Token gibi kodlar, 
sanatçının hayranları ve resmî otoriteler ile sahip olduğu bağın dijital dünyada hata payı 
olmaksızın etkileşimde bulunmasını sağlar. Sanatçılar, dijital dünyaya tam anlamıyla adapte 
olabilmek için tıpkı futbol ve spor kulüpleri, e-spor takımları gibi blok zincirini tercih edebilir. 
NFT olarak da adlandırılan ve “bölünemez, çoğaltılamaz token” anlamına gelen teknoloji 
ile birlikte, bu dijital sıçrayışın sanat dünyasını ne kadar dramatik biçimde dönüştürdüğü de 
görülebilir.

Sanatçıların telif hakkı, konser biletleri, katıldıkları etkinlikler ve ürettikleri sanat eserlerinin 
sonsuza kadar olabilecek şekilde bir veri depolama çözümünde saklanması, geleceğe 
güvenle adım atması demektir.

Dağıtık defter teknolojisi olarak da adlandırılan teknoloji sayesinde bu veriler dünyanın dört bir 
yanında muhafaza edilecek ve dağıtılacak olduğundan, sanatçının herhangi bir grup, kişi ve 
organizasyon ile bağımsız olarak dijital varlığı tüm takipçileri tarafından erişilebilir olacaktır.

ICRYPEX’in sanata ve sanatın dijitalleşmesine yönelik, dünyada görülmemiş çözümlerinden biri 
de Edis Fan Token’dır.

Sanatçının sanatsever ile dijital dünyadaki resmî buluşması ve değiştirilemez oluşuyla kesin bir 
hak sözleşmesi olacak olan Edis Fan Token, ICRYPEX’in oluşturacağı akıllı kontrat özellikleriyle 
de ön plana çıkacaktır.

Bu token, sanatçının aurasını dijital dünyaya taşıyacaktır. Diskografiye eklenen şarkılara dair 
veriler, blok zincire kaydedilebilecektir. Sanatçı tarafından alınan ödüller, doğrudan Edis Fan 
Token’ı da etkileyecek ve değiştirecektir. Sanatçı, bu token’ı kullanarak geleceğe sağlam 
adımlar atabilecek ve aynı zamanda hayranları ile arasındaki güçlü bağı nihai bir dijital bağ 
ile perçinleyebilecektir.

Sosyal sorumluluk projeleri için Edis Fan Token kullanılabilecek, doğrudan herkes tarafından 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında satın alınabilecek olan Edis Fan Token’lar, sosyal 
sorumluluk işlevini gerçekleştirirken yakılacak ve Edis Fan Token’ın arzında kısıtlamaya sebep 
olacaktır.

Dileyen hayranlar, sanatçı ile Edis Fan Token kullanarak daha önce hiçbir sanatçı/sanatsever 
etkinliğinde görülmemiş çalışmalara imza atabilecektir. Sanatsever, sanatçı tarafından ön 
koşulları belirlenmiş etkinliklerde, özel dinletilerde, konserlerde ve pek çok henüz belirlenmese 
dahi önümüzdeki yıllarda da birer işlev olarak kontrata eklenebilecek etkinlikte yer alma şansı 
yakalayacaktır.

Bu etkinliklerde kullanılacak olan Edis Fan Token’lar, etkinliği düzenleyen tarafa hem manevi 
hem de maddi kazanımlar sağlayacaktır. Bu şekilde de etkinliklerin düzenlenmesi, hem sanatçı 
hem de sanatsever tarafından talep edilir ve uygulanır hâle gelecektir.
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Edis Fan Token ile birlikte sanatsever, sanatçının elde ettiği başarılar ile kazanç 
sağlayabilecek, sanatçı ile yakın bağlar kurabilecek, NFT platformu sayesinde Edis ile olan 
gönül ve sanat bağını yeni bir atmosfere, dijitale taşıyabilecektir.

Edis NFT’leri, sanat ve blok zinciri teknolojisinin buluştuğu nokta olarak öne çıkacak ve sanat, 
NFT’ler yani “Non-Fungible Token”lar ile birlikte dijital atmosfere taşınmış durumda olacak. Edis 
tarafından oluşturulduğu kesin, doğrulanmış olan dijital sanat eserleri ile Edis’e hiç olmadığın 
kadar yakın ol!

Sanatçı, sahip olduğu aura ile milyonları etkileme potansiyeline sahiptir. Milyonlarca 
sanatseverin her an takip ettiği, sanatına değer verdiği ve yeni işlerini merak ederek haberdar 
olmak istediği Edis; sanatçı aurası olarak da adlandırılan kavramın geldiği son noktalardandır. 
Her konserinde binlerce kişi ile icra ettiği sanatı, üzerinde haftalarca çalıştığı dans ve sahne 
şovları ile birleşmekte ve bu da aurasının milyonlar tarafından tanınmasına, hayranlık ile takip 
edilmesine sebep olmaktadır.

5.     EDİS AURASI

Edis, ilk stüdyo albümü olan “An” öncesinde söz yazarlığını ve besteciliğini de kendi yaptığı, ilk 
single’ı “Benim Ol” (2014) ile Türkiye’deki radyo ve televizyon çalma istatistikleri hesaplanarak 
oluşturulan listelerde ilk sıralarda yerini aldı.

42. Altın Kelebek Ödül Töreni’nde de sahneye çıkan Edis, Mart-Nisan 2015 aylarında Türkiye’de 
en çok aratılan isimlerden oldu. Edis’in çıkış şarkısı milyonlar tarafından başarılı bulundu, 
sanatseverler tarafından oldukça olumlu eleştiriler almasını sağladı.

a)      Diskografi
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Stüdyo albümleri

Single’ları

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

“An” (2018)

“Benim Ol” (2014)

“Olmamış mı?” (2015)

“Vay” (2016)

“Dudak” (2016)

“Çok Çok” (2017)

“Güzelliğine” (Emina Jahović ile) (2018)

“Paha Biçilemez Bir Şey Başlat” (2019)

“Efsane Sensin” (2019)

“Perişanım” (2020)

“Nirvana” (Gülşen ile) (2020)

“Martılar” (2021)

“Kâinat” (Anıl Piyancı ve Ekin Beril ile) (2021)

“Arıyorum” (2021)

28 Kasım 1990’da, Londra’da doğan ve lise yıllarına kadar İzmir’de yaşayan Türk sanatçı ve 
şarkı yazarı Edis, dört yaşında piyano dersleri almaya başladı ve henüz on yaşında değilken 
ilk şarkısını yazdı. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu ve aynı zamanda İzmir 
Kent Orkestrasında solistlik yaptı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandıktan 
sonra İstanbul’a yerleşti, Galatasaray Üniversitesinde okurken İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarını da kazanarak bu bölüme de başladıysa da iki okulu beraber okumanın 
zorluğu nedeniyle İstanbul Üniversitesini bıraktı. Mart 2018 yılında, ilk stüdyo albümü olan “An” 
piyasaya sürülmeden önce pek çok önemli single ile başarı sağladı. Mart 2018’de ilk stüdyo 
albümü olan “An”ı piyasaya çıkaran sanatçı, global müzik piyasasında ulusal satış başarısı 
elde ederek en çok satış yapan ilk 100 sanatçı arasına ismini yazdırdı.

Türkiye’de, radyo ve televizyon müzik listelerinde arka arkaya onlarca kez birinciliği yakalayan 
Edis, pek çok reklamda da oynadı.

b)      Dün



www.icrypex.com

0850 255 10 79
www.icrypex.com

İlk şarkılarından itibaren Batı tarzı bir pop anlayışına sahip olan Edis, kariyerinin pek çok farklı 
noktasında Batı ve Doğu müziğini harmanlamak istediğini belirtmiştir.

Batı ve Doğu sentezinin, pop müziğin Türkiye’deki en güçlü isimlerinden biri olarak ilerlediği 
kariyer rotasında, pek çok farklı single ile de kitlelerce takip edilmiştir.

Instagram, Twitter, YouTube, Spotify ve onlarca farklı sosyal medya platformunda, zaman 
içerisinde takipçi sayısını ve sosyal aurasını güçlendiren ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin 
takip ettiği bir “ikon” hâlini almaya da başlayan Edis; özgün müziğini, hisleri ve samimiyetiyle 
büyük kitlelere aktarmaya devam ediyor.

Kariyeriyle ilgili en büyük planını Doğu ve Batı’yı sentezleyerek özgünlük yaratmak olarak 
açıklayan Edis, dünyaca kabul gören alternatif müzik yapmayı hedefliyor ve bu yolda da yakın 
zamanda sesini tüm dünyaya duyuracak birçok adım attı.

Edis, bu yıl içerisinde Dua Lipa, Cardi B, Cher, David Guetta gibi yıldız isimleri bünyesinde 
barındıran Warner Music Group ile 4 yıllık bir anlaşmaya imza attı ve bu anlaşma kapsamında 
yakın bir zamanda İngilizce albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Warner Music Group’un önemli 
isimlerinden Alfonso Perez-Soto, Edis hakkında; “Sadece inanılmaz bir sanatçı değil, aynı 
zamanda harika biri ve bizimle kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak bir isim. Müthiş bir 
hikâyesi, eşsiz vizyonu ve sıra dışı bir yeteneği var. Harika eserlerini dünyanın geri kalanıyla 
paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı. Edis bu anlaşma ile global müzik 
kariyerindeki en büyük adımı attı.

c)      Bugün

d)      Gelecek

Warner Music

Edis’in pop yıldızlığına yükseliş hikâyesinin anlatıldığı, başarılı konser görüntüleri, parçaları ve 
röportajlarından oluşan “Starlight” adında bir Netflix filmi çekildi. 140journos ekibinin elinden 
çıkan belgesel tadındaki film, 30 Eylül’den itibaren Netflix’te gösterime başladı.

Netflix – Starlight 
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e)      Sosyal Sorumluluk

•
•
•
•
•
•
•
•
• 

ÇYDD

TEMA

TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

TSK Mehmetçik Vakfı

LÖSEV

Darüşşafaka

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk)

AKUT

İlgili STK’lere gerçekleştirilen bağışlar, ekosistemde takip edilebilecektir.

Edis Fan Token’dan ve Edis Fan Token kullanılarak gerçekleştirilmiş özel, sanatçı - sanatsever 
entegrasyon çalışmalarından elde edilen gelirin %10’u, aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşları 
arasında, mali yıl sonunda hak sahiplerine ulaştırılacak şekilde dağıtılacaktır.

Edis Fan Token, Ethereum ağında, ERC-20 protokolü kullanılarak yaratılacaktır. Edis Fan 
Token’ın ERC-20 protokolü kullanılarak yaratılması sayesinde Ethereum ağının yanında; BSC 
(Binance Smart Chain), AVAX (C-Chain) gibi “Ethereum Virtual Machine” uyumlu, Ethereum ağı 
ile entegre çalışabilen blok zinciri ağlarında da çalışabilmesi sağlanacaktır. Edis Fan Token’ın 
ERC-20 protokolü üzerine inşa edilmesi ile birlikte ICRYPEX tarafından oluşturulmuş diğer tüm 
Fan Token projeleri ile birlikte, entegre şekilde çalışabilmesi öngörülmektedir.

Edis Fan Token, 80.000.000,00 adet üretilecek şekilde programlanmış, ön satışın ve ilk yıl 
dolaşımda olması planlanan belirli miktarda token’ın tamamı, Ethereum ağında yer alan akıllı 
kontrat özelliği kullanılarak herhangi bir şüpheye veya yanlışlığa imkân tanınmayacak şekilde, 
otomatize ve programlanmış biçimde arz edilecektir.

Edis Fan Token ön satışı ile 8.000.000,00 adet Edis Fan Token, avantajlı ön satış fiyatı ile 
sunulacaktır.

ERC-20 akıllı kontrat dâhilinde, her yılın ocak ayında toplam arzın %2,5 kadarının ilave 
edileceği bir geliştirme kodlanmış, bu geliştirme ile birlikte toplam arz ve dolaşımdaki Edis Fan 
Token arzı takip edilebilir duruma gelmiştir.

6.      EDIS FAN TOKEN TEKNİK BİLGİLER
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NFT’ler, kripto para birimleri ile başlayan blok zinciri serüveninde sanat ve blok zinciri 
teknolojisinin buluştuğu nokta olarak öne çıkmaktadır. Sanat, NFT’ler yani “Non-Fungible 
Token”lar ile birlikte dijital atmosfere taşınmış durumdadır.

NFT’lerin değeri, onları üreten kişinin sahiciliği ve NFT’nin içerisinde yer alan imzaya istinaden 
belirlenir. Blok zinciri teknolojisi, NFT’lerin değiştirilemez ve herhangi bir sahtekârlığa karşı 
“kurşungeçirmez” oluşunu garantilemektedir.

ICRYPEX Bilişim AŞ tarafından geliştirilen “ICRYPEX NFT Bazaar”, Edis tarafından oluşturulacak 
olan Edis NFT’lerini de bünyesinde barındırmayı amaçlamaktadır.

Edis’in oluşturacağı ve içerisinde sosyal sorumluluk, sanatçı ve sanatsever entegrasyonu 
barındıracak olan ve sahipliği, satın alanın değiştirilemez bir hakkı olacak olan NFT’ler, bir Türk 
sanatçının global NFT pazarında yerini alması bakımından da önemli görülmektedir.

NFT ekosistemi, her gün milyarlarca dolarlık işlem hacimleri ile öne çıkmakta ve tüm ekonomi, 
finans ve sanat ekosistemini derinden etkilemektedir. Bir NFT’nin değerlemesi, ICRYPEX 
Bilişim AŞ tarafından geliştirilmiş olan “ICRYPEX NFT Bazaar” platformundaki açık artırma ile 
belirlenecektir.

Açık artırmaya katılım sağlayan kişiler, sahip oldukları NFT’nin bizzat Edis tarafından 
oluşturulmuş, eşsiz bir ürün olduğunu görüntüleyebilecek, Ethereum ERC-20, AVAX C-Chain ve 
Binance Smart Chain gibi EVM uyumlu tüm blok zincirlerinde keşfedebilecektir.

Edis NFT’leri, Edis’in popülaritesi ve gelişen aurası ile doğru orantılı olarak değerlenme ihtimali 
ile tüm yatırımcıların da ilgisini çekecek, NFT satın alan kişiler; Edis ile tanışma, etkinliklere 
katılma, belirli bir sosyal sorumluluk projesinde yer alma şansı yakalayacaklardır.

NFT’ler, bölünemez yapıları itibarıyla da açık artırma yoluyla satılabilir, sahipleri tarafından 
saklanabilir ve gelecek nesillere miras olarak dahi bırakılabilir yapıda olacaktır.

Edis Fan Token, Edis NFT’lerine ICRYPEX NFT Bazaar üzerinden ulaşılabilmesini de sağlayacak. 
Edis’e ait NFT’leri satın alabilmek için önce Edis Fan Token sahibi olmak gerekecek. Edis Fan 
Token’ı satın aldıktan sonra, özel olarak oluşturulmuş NFT koleksiyonu arasından bir edisyon da 
bu token’lar ile satın alınabilecektir.

Edis NFT’leri

NFT’ler ile Desteklenmiş Tek Fan Token
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Edis Fan Token, Ethereum ERC-20 protokolü kullanılarak geliştirilen bir blok zinciri teknolojisidir. 
ERC-20, diğer ağlar ile entegre biçimde çalışabilmesini ve günümüzün en önemli blok zinciri 
teknolojilerinden biri olan Ethereum’un standartlarına sahip olabilmesini sağlamaktadır. 

Ethereum standardı ile geliştirilen Edis Fan Token, Ethereum ağında yaşanacak olan 
güncellemelere tam uyumlu, herhangi bir şekilde suistimale uğratılamayacak kadar da 
güvenlidir.

Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulacak olan akıllı kontratlar ile Edis Fan Token sahiplerine 
önemli kampanyalar düzenlenebilecek, katılım sağlandığında çeşitli getirilere sahip olmalarını 
sağlayacak özel etkinlikler Ethereum ağı üzerinde de gerçekleştirilebilecektir.

Ethereum ağı, kripto para ekosistemi içerisinde sahip olduğu akıllı kontrat fonksiyonu ile öne 
çıkmakta, kurucusu Vitalik Buterin’in de söz ettiği blok zinciri Trilemma’sı, yani bir blok zincirinin 
aynı anda güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir olamayacağı tezini Ethereum 2.0 ile birlikte aşma 
yolunda adımlarını atmaktadır.

Ethereum ERC-20 token’larını destekleyen ve Edis Fan Token’ın listelemesi konusunda iş 
birliğine varılan tüm kripto para işlem platformlarında ve ERC-20 tabanlı token’ları destekleyen 
cüzdanlara transfer edilebilecek olan Edis Fan Token’ı Ethereum zincirine dâhil bir Fan Token 
projesi olarak ön plana çıkartan durum, transferlerinin ICRYPEX Bilişim AŞ’nin network’ler arası 
çözümü ile AVAX C-Chain ve BSC ağlarında da kullanılabilir olmasıdır.

ICRYPEX Kripto Para Borsası tarafından, Türkiye’de ilk ve tek olacak şekilde desteklenen AVAX 
C-Chain ve BSC ağları, Edis Fan Token sahipleri tarafından da kullanılabilecektir.

Edis Fan Token, Ethereum ERC-20 protokolü kullanılarak geliştirilmiş, Ethereum Virtual Machine’i 
kullanan ve uyumlu olan blok zinciri sistemlerinin her birinde çalışabilir durumda olan bir Fan 
Token projesidir. Edis Fan Token’ın transferlerinde temel olarak Ethereum ağı kullanılmaktadır. 
Ethereum ağı, akıllı kontratların işletilmesine olanak tanımaktadır. Avalanche C-Chain de 
Avalanche ağının desteklediği bir blok zinciri ağından biridir. Akıllı kontratların işletilmesinde 
kullanılan Avalanche C-Chain, merkeziyetsiz uygulamaların kullanılması, token transferlerinin 
gerçekleştirilmesi ve yeni dijital varlıkların oluşturulabilmesini mümkün kılar.

Edis Fan Token, Avalanche C-Chain’in ve Binance Smart Chain’in ICRYPEX üzerinde 
destekleniyor olması ile Binance Smart Chain ve Avalanche ağı kullanılarak da işbu White 
Paper’ın yayımlanmasının ardından gelecek geliştirmeler ile çeşitli Avalanche C-Chain ve 
Binance Smart Chain çalışmalarına da dâhil edilecektir.

a)      Network

b)      Transferler (Avalanche C-Chain ve Binance Smart Chain)
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Edis Fan Token arzı, Ethereum ERC-20 tabanlı bir akıllı kontrat ile kontrol edilecektir. 
Ethereum akıllı kontratı içerisinde yer alan Edis Fan Token arzı, her yıl, belirlenmiş oranlar ile ve 
manipülasyona açık olmayan şekilde kilitleri kaldırılarak ekosisteme sunulacaktır.

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

Edis Fan Token arzı, bir akıllı kontratın değiştirilemez verisi olarak hesaplanarak buna istinaden 
“BURN” edilebilir, yakılabilir biçimde olacaktır.

Edis tarafından alınan ödüller ile birlikte Edis Fan Token arzı yakılarak azaltılacaktır. Bu 
yakımlar, ICRYPEX Bilişim AŞ tarafından garanti edilecek ve Edis Fan Token White Paper’ında 
belirtilen oranlarda gerçekleştirilecektir.

c)      Arz
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•
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Edis Fan Token, toplamda 80.000.000 adet üretilecektir.

8.000.000 adet Edis Fan Token, özel satış iskontosu ile satışa sunulacaktır.

8.000.000 adet ilk arz ile satışa sunulacaktır. 

Yıllık enflasyon, %8 olacaktır.

Azalan fonksiyon çarpanı 0,90 olacaktır.

Özel satış ile yukarıda belirtilen iskontolar ile satışa sunulmuş olan 8.000.000 adet token, 

21 günün ardından kilitleri kaldırılarak işleme açılacaktır.

Kilitlenmiş olan Edis Fan Token’lar, 21 günün tamamlanmasının ardından otomatik olarak 

Ethereum ERC-20 bazlı cüzdanlara çekilebilecek, standart borsa kuralları dâhilinde alınıp 

satılabilecek ve transfer edilebilecektir.

Ön satış ve ilk arz anındaki toplam değerleme, “15.200.000” TRY’dir. Mevcut USDTRY 

(9.40) kuru ile yaklaşık olarak “1.617.021,00” USD’ye denk gelmektedir. Toplam değerleme 

ise 79.200.000 TRY (8.425.531 USD) civarındadır. Bu değerleme, Edis’in 12.10.2021 itibarıyla 

elinde bulundurduğu telif hakları, gelirleri ve marka değeri ile tutarlı olacak şekilde 

hesaplanmıştır. 

Kilitler, önceden belirlenmiş oranlarla kaldırılarak tüm ekosisteme bu oran duyurulacak, yol 

haritasına istinaden bir arz bolluğu yaşanmaması sağlanacaktır.

ICRYPEX finans mühendisleri tarafından hesaplanan oranda kaldırılacak olan arz kilitleri, 

her yılın ocak ayı içerisinde markete sunulacaktır.
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Edis tarafından alınan ödüllerin her biri, Edis Fan Token’ın arzının azaltılması demek 

olduğundan, Edis’in her başarılı çalışması bir arz krizi atmosferine sebep olabilecektir. Edis 

Fan Token arzı, yatırımcıların maksimum fayda sağlayabileceği şekilde hesaplanmış ve 

formülize edilmiştir.

Grammy ödülü alımında 1.000.000 adet Edis Fan Token yakılacaktır.  

Altın Kelebek ödülü alımında 100.000 adet Edis Fan Token yakılacaktır.

Albüm çıkarınca 10.000 adet Edis Fan Token yakılacaktır. 

Single çıkarınca 2.500 adet Edis Fan Token yakılacaktır. 

Single listelerde YouTube, Spotify, Apple Müzik platformlarının birinde birinci olduğunda 

5.000 adet Edis Fan Token yakılacaktır.

EDİS’e ait olan NFT’lerin ilke satışlarında, satış tutarının 25% kadar tutarına karşılık gelen 

EDİS Fan Token yakılacaktır. Örneğin, EDİS’in ilk arz ile sattığı, 1.000 Edis Fan Token 

tutarındaki bir NFT’nin satışı sonrasında, elde edilen 1.000 Edis Fan Token’ın 25%’sine karşılık 

gelen 250 Edis Fan Token yakılacaktır. 

Edis Fan Token kullanımı, Ethereum ağında yer alan akıllı kontrat özelliği ile pek çok farklı 
senaryoya ve etkinliğe uyarlanabilir yapıdadır. Edis Fan Token, Ethereum bazlı bir “utility token” 
olarak geliştirilmiştir.

Ethereum ağı üzerinde yer alan akıllı kontrat fonksiyonu ve ICRYPEX finans mühendisleri 
tarafından geliştirilen Edis Fan Token’ın diğer kripto para ağları ile entegre çalışabilmesi 
özelliği, Edis Fan Token’ın tüm sahipleri tarafından bir transfer aracı olarak kullanılabilmesini 
sağlamaktadır.

Edis Fan Token sahipleri, sahip oldukları token ile pek çok önemli etkinlikte yer alabilir, Edis ile 
çeşitli sosyal sorumluluk projelerine, özel etkinliklere dâhil olabilirler. Edis ve ICRYPEX tarafından 
planlanacak olan çalışmaların her birine dâhil olurlarken Edis’in kariyer rotasındaki gelişimi ile 
birlikte token’larının ihtimal dâhilindeki değer kazanımı neticesinde Edis Fan Token sahipliklerini 
sürdürebilirler.

Edis Fan Token’ın işlevi, yalnızca etkinlik katılımları ile sınırlı kalmamakta Edis tarafından 
oluşturulan şarkıların telif haklarına dair pek çok önemli noktayı da sanatseverler ve destekçiler 
ile buluşturmaktadır.

7.      EDIS FAN TOKEN KULLANIMI (İŞLEV)
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Bir şarkının telif hakkının Ethereum blok zinciri üzerinde kodlanması ve kayıt edilmesi, ilgili 
telif hakkının tokenize olarak yeni bir dijital çağın yaratımını sağlaması gibi unsurlar, Edis Fan 
Token’ın diğer tüm Fan Token projelerinden en büyük farklarından biridir.

Ethereum ağı üzerinde kaydedilen verilerin silinemez, bozunamaz oluşu, telif hakkı bilgilerinin 
de ağ üzerinde sonsuza dek kayıt altında tutulacağı anlamına gelmektedir.

Bu şekilde Edis Fan Token, tüm dünyadaki pek çok Fan Token projesinden ayrışmaktadır.

ICRYPEX NFT Bazaar ile Edis’in birbirinden eşsiz dijital sanat eserlerine ulaşabilirsin. ICRYPEX 
NFT Bazaar ile satın alacağın Edis NFT’leri, Edis Fan Token kullanılarak satın alınabilecek.

Bu da Edis Fan Token’ın en önemli işlevlerinden biri olarak öne çıkıyor. Edis ve ICRYPEX 
tarafından belirlenmiş NFT’ler, ICRYPEX NFT Bazaar’da yer aldığında, bunları Edis Fan Token 
ile satın alarak NFT’lerin içinde bulundurduğu sanatsal değere ulaşabileceksin. Aynı zamanda, 
her NFT’nin kendi içerisinde ayrıca bir özelliği bulunduğundan bu özelliklere de Edis Fan Token 
ile ulaşılabiliyor olacak. 

Edis Fan Token sahipleri; Edis tarafından Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen 
konserlerde yapılacak organizasyonlara karar verebilir, konserlerin nerede düzenleneceği, 
konserlerde söylenmesi istenen istek parçaların talebi gibi konularda karar merci olarak da yer 
alabilecektir.

Bir konser içerisinde karar verilecek binlerce unsur bulunduğundan, dünya sanat tarihini 
derinden etkileyecek bu durum, hayranların, sanatseverlerin bir sanatçının konserine dair görüş 
belirtebilmesini ve bunun da demokratik bir yapı olan blok zinciri temellerine oturtulmasını 
beraberinde getirecektir.

Konserlerde gerçekleştirilecek olan çeşitli hediye dağıtımları, Edis’in bizzat kendisi ile 
katılınacak etkinlikler, akşam yemekleri, sosyal sorumluluk projeleri için gerçekleştirilen 
ziyaretler; konserlerin bizzat içerisinde yer alacaktır.

İlerleyen dönemde Türkiye’de kripto paralara dair pek çok yasal çalışmanın da gündeme 
gelmesiyle birlikte Edis konserleri, hem bir sanat hem de blok zinciri festivali hâlini alabilecektir.

Edis tarafından geliştirilecek olan konser repertuvar ve sahne dekoru, Edis’in sahnede giyeceği 
kıyafet başta olmak üzere kullanacağı tüm aksesuarlar, hayranları ve Edis Fan Token sahipleri 
tarafından belirlenebilecektir.

a)      Edis NFT’leri

b)      Konserler
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Edis konserlerinde çalınacak şarkıların ve bu şarkılara ekstra isteklerin eklenmesi,

Edis tarafından giyilecek kıyafet ve aksesuarların, özel oylamalar ile sanatsever tarafından 

belirlenmesi,

Edis’in sahne şovuna dair detayların oylamalar ile belirlenebilir olması,

Konser dâhilinde gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerde karar merci olarak 

sanatseverlerin yer alması,

Konser biletlerinin Edis Fan Token ile satın alınabilir olması,

Konser içerisindeki pek çok hediyelik eşya ve tüketim ürününün Edis Fan Token sahipleri 

tarafından satın alınabilir olması,

Edis tarafından konser öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştirilecek olan hayran fotoğraf 

çekimlerine katılımın Edis Fan Token ile gerçekleştirilebilir olması,

Edis’in konser sürecinde dile getireceği bazı mesajların konser öncesinde Edis Fan Token 

sahipleri tarafından değerlendirilebilmesi,

Edis tarafından gerçekleştirilecek “Single” ve “Albüm” çalışmalarının Edis tarafından 

belirlenen kısımlarında albüm kapağı oylamalarına Edis Fan Token sahiplerince katılım 

sağlanması,

Edis ile önceden belirlenmiş Edis Fan Token miktarı ile katılım sağlanacak etkinliklerde 

sosyal sorumluluk projelerinde yer alınması,

Edis’in NFT varlıklarına Edis Fan Token sahipleri tarafından sahip olunabilmesi,

Edis tarafından Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube başta olmak üzere 

kullanılabilecek olan tüm sosyal medya platformlarında, ICRYPEX ve Edis tarafından 

önceden planlanmış şekilde Edis Fan Token sahiplerinin yer alabileceği paylaşımlar 

düzenlenmesi,

Edis Fan Token ile mümkün, gerçekleştirilebilir olacaktır.

Edis Fan Token’ın Ethereum, Avalanche ve BSC kullanılarak transferlerde yer alması, Edis Fan 
Token’ın işlevinin tüm ağlar üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanılabilmesi anlamını 
taşır.

Bu, sanatın da demokratikleşmesi olarak görülmekte ve tüm dünyada yeni bir sanat-sanatçı-
sanatsever ilişkisini başlatmaktadır.


