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Projemiz: 

- Projemiz farklı gezegenler ve ırklardan oluşan bir 

metaverse P2E gaming projesidir. 

- Projemiz sürekli genişleyen yapısıyla yeni görevler ve 

ödüllerle komünite üyelerine kazandırmayı hedefler. 

 

İlk Takım Bazlı NFT Hazine Avı Oyunu: 

- Citizens of Galaxy projesi dünyanın ilk takım bazlı NFT 

hazine avı oyunudur. 

- Oyuncular oyun içi görevlerde takımlar oluşturup 

saklanmış değerli NFT eserleri elde etmeye çalışırlar. 

- Oyuncular hem bizim projemizin NFT eserlerini hem de 

diğer projelerin değerli NFT eserlerini oyun içinde 

bulabilirler ve bunları anında paraya çevirebilirler.  

- Dünyada ses getirmesi amacıyla oyuna yüksek değerde 

eserler saklanacaktır ve oyunun oynanması teşvik 

edilecektir. 

- Metaverse evreni yaratılmadan önce dahi interaktif oyun 

oynatarak üyelerden bazılarına yüksek değerde NFT eserler 

verilecektir.  

 

NFT Karakter Fiyatları ve Arz: 

- Bir NFT karakter 0.09 ethereumdan satışa çıkacaktır. 

- Piyasaya 9999 farklı NFT karakter arz edilecektir. 



NFT Projemizin Faydaları: 

- Özel alpha gruplara erişim sağlayabilmek. 

- Metaverse dünyamızda arsa sahibi olmak. 

- Eşsiz metaverse dünyamıza tam erişim sağlayabilmek. 

- Elinde NFT karakterlerimizi tutan üyelere günlük token 

ödülü kazanmak. 

- NFT Base’in farklı projelerine erken erişim sağlayabilmek. 

- Haftalık ödül ve çekilişlere katılım hakkı kazanmak. 

- Atölyelere erişim hakkı kazanmak. 

 

Elinde NFT Karakteri Sürekli Tutan Üyeler: 

- Bu üyeler ellerindeki NFT karakterlerini satmayacaklarını 

süre bazlı taahhüt ederler. 

- Farklı sürelere göre farklı token gelirleri elde ederler. 

- Yıllık NFT karakter tutmaya karar veren üyelere özel 

erişimler verilir. 

 

Alpha Gruplar: 

- Alpha gruplar sayesinde işbirliği yapılan projelerin ön satış 

hakları kazanılır. 

- Komünitenin bir parçası olunur ve prestij ayrıcalıklarından 

faydalanılır. 

- Başka NFT projeleri için tavsiyeler verilir. 

 

 

 



Gezegenler:  

- İlk etapta oynanabilecek 3 gezegen olacaktır. Bunlar 

Dünya, Slaar ile Ven gezegenleridir. 

- Ven gezegeni özel olarak görevler için düzenlenmiş olup, 

diğer iki gezegende üyeler toprak sahibi olacaklardır. 

 

NFT Karakterler: 

- İlk etapta projemizde 2 ırk bulunmaktadır. Bunlar insanlar 

ve sylerian ırklardır. 

- Her ırk kendine özgü dinamik ve fiziki yapısıyla oyunculara 

farklı deneyimler yaşatır. 

- Bu NFT karakterlerimiz metaverse dünyasında avatar 

olarak kullanılacaktır. 

- NFT karakter koleksiyonumuz 9999 karakterden oluşacak 

olup 150’den fazla aksesuarın belli bir ana karakterin 

üzerinde rastgele farklı nadirlik derecelerine göre 

eşleştirilmesiyle oluşacaktır. 

 

NFT Karakterlerin Nadirlik Farkları ve Aksesuar Adetleri: 

- Saç 20 farklı tasarım 

- Şapka 30 farklı tasarım 

- Gözlük 15 farklı tasarım 

- Kıyafet 40 farklı tasarım 

- Kulak aksesuarı 15 farklı tasarım 

- Dövme 10 farklı tasarım  

- Arka plan 15 farklı tasarım 



 

Birleşik NFT Karakterler: 

- NFT eserlerimiz birleştirilerek yeni NFT’ler elde edilir. 

- Elde edilen NFT’ler sayesinde özel erişim yetkileri kazanılır. 

 

Rastgele NFT Karakterler: 

- NFT karakterlerin satışı rastgele olacağı için ilk 

yatırımcılarımız hangi NFT karakterin kendilerine çıktığını 

48 saatlik bir zaman diliminde bilemeyeceklerdir. 

- Bu sistem dünyanın önde gelen tüm projelerinde olduğu 

gibi Citizens of Galaxy projesinde de beklentiyi 

arttıracağından borsa fiyatının artacağı düşünülmektedir. 

- 48 saatin sonunda elinde nadir NFT karakterler tutan 

üyelerin kazançları yüksek olacaktır. 

 

Oyun İçi Görevler: 

- Oyun içindeki görevlerin çoğu takım odaklı olacaktır. 

- Oyuncular farklı özelliklerdeki karakterleriyle ekip kurarak 

ödüllere ulaşma şanslarını arttıracaklardır 

- Bazı görevler özel nadirlik derecesindeki eşyalarla 

tamamlanabilecek olduğundan, nadir eşyalara sahip NFT 

eserlerin borsadaki değerleri yükselecektir. 

- Belli günlerde özel görevler açılacak ve projenin reklamına 

devam edilecektir. 

 

 



Oyun İçi Atölyeler ve Çalışma 

- Oyun içinde atölyeler olacaktır. 

- Bu atölyelerde silahlar, araçlar ve daha fazlası yapılıp 

satılabilecektir. 

- Farklı atölyeler farklı işlevlerde olacaktır. Araç yapım, silah 

yapım, takı yapım atölyeleri gibi farklı atölyeler oyunculara 

farklı NFT aksesuarlar kazandıracaklardır. 

- Atölyelerimizin satışı NFT karakterlerin satışından sonra 

yapılacak olup, fiyatı NFT karakterlerden yüksek olacaktır. 

- Oyun içi NFT karakter sahipleri atölyelerde çalışma hakkı 

elde ederler. 

- Atölyelerde çalışarak atölye sahibinin belirlediği günlük 

$GFED veya NFT aksesuarlar elde edilebilir. 

- Galaktik Federasyona ait atölyeler de vardır. 

- Atölyeler ve çalışma sistemi oyuncuları oyun içinde 

tutarken para kazandırmayı hedefler. 

- Çalışma sistemi oyuncuların zamanını alan bir sistem 

değildir. Fakat oyuncuları oyun içinde tutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galaktik Federasyon:  

- Oyuncuları yöneten ve onlara görevler veren kurum 

Galaktik Federasyondur. 

- NFT karakterlerden bazıları özel bir rozete sahiptir. Bu 

rozet sayesinde Galaktik Federasyonda birer senatör 

sayılırlar ve görevler ile ödüllerin belirlenmesinde oy 

hakkına sahip olurlar. 

- Senatör NFT karakterlerin fiyatlarının borsada epey 

değerlenmesi beklenmektedir. 

- Galaktik Federasyon oyun içi ışınlanma, gümrük vergisi ve 

hastane gibi ücretleri kendi kasasına alır ve sonrasında özel 

görevlerde oyunculara bu parayı dağıtır. 

- Galaktik Federasyonun imkanlarını kullanmak sizi bir ödül 

havuzu sistemine sokar. Bu sayede ödülleri özel ödülleri 

kazanmaya yaklaşırsınız. 

 

$GFED Token: 

- Projemizin ana para birimi NFT karakter satışından sonra 

yayınlayacağımız $GFED tokendir. 

- Proje içi bütün harcamalar ve para ödülleri bu token 

üstünden dağıtılacaktır. 

- $GFED Token’in enflasyonu titizlik ve profesyoneller ile 

hesaplanacaktır. Bu sayede aksesuarların token cinsinden 

değersizleşmesi gibi bir durumun önüne geçilecektir. 

 

 

 



VR desteği: 

- Projemizde yaratılacak dünya %100 VR destekli olacaktır. 

- Metaverse dünyamıza bilgisayardan erişim de 

sağlanacaktır. 

 

Projenin Geleceği: 

- Projemiz sürekli genişleyen bir yapıya sahiptir. Gelecekte 

yeni ırklar ve gezegenler gelecektir. 

- Galaksiler ve gezegenler arası savaşlar ve görevlerle oyun 

aktif tutulur. 

- Metaverse içi konserler, sanat galerileri ve çok daha fazlası 

olacaktır. 

 

NFT Parseller: 

- Projemizde farklı gezegenlerde farklı özelliklerdeki 

parseller olacaktır. 

- Parsellerin satışı metaverse dünyamızın test aşamasında 

olacaktır. 

- NFT karakterlerimizi elinde tutan her bir üye ufak çaplı bir 

parsele sahip olacaktır. 

- NFT karakterlerimizin satışında erken satın alan üyeler 

erken parsel seçim şansına sahip olacaklardır. 

- Kalan parseller rastgele dağıtılacak olup bazılarında özel 

ödüller olacaktır. 

- Parsellerin nadirlik dereceleri vardır. Farklı nadirlikteki 

parsellere farklı yapılar inşa edilebilir. 



Meta Uzay: 

- Projemiz gelecekte gezegenlerin ötesinde yaratacağımız 

limitli uzayda dolaşım imkanını üyelere sunacaktır. 

- Gelecekte uzaya özel görevler ve savaşlar oyunculara farklı 

bir deneyim yaşatacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


