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1.Özet

Bozkurt Token; B�nance Smart Cha�n (BSC) üzer�ne �nşa ed�lm�ş b�r

BEP-20 token�d�r. Adının köken� Bozkurt Destanı'nın baş kahramanı

Bozkurt'tan gelmekted�r. M�toloj� tabanlı b�r token olmasının yanı

sıra kend� ekos�stem�nde de kullanılab�len b�r tokend�r. Bozkurt

Token ekos�stem� 3 ana uygulama üzer�ne kurulmuştur. Bu

uygulamaları kısaca özetlemek gerek�rse,  merkez� olmayan b�r

f�nans platformu olan Bozz�Swap;  merkez� olmayan b�r topluluk

fonlama platformu PackFund ve PACK Crypto Wallet; cüzdan

uygulaması olarak üret�lecekt�r. Bozkurt Token'�n toplam arzı

128.000.000.000'd�r. Bozkurt Token Takımı, sözleşmede geçerl�

olan "Mülk�yetten Vazgeçme" fonks�yonu �le sözleşme üzer�ndek�

haklarından feragat etm�şt�r. Sözleşmede ve tedar�kte herhang� b�r

oynama yapılmaması da arz güvenl�ğ�n�n sağlanması açısından son

derece öneml�d�r. Bozkurt Token f�yatlandırma stratej�s�, adalete ve

potans�yel servet�n paylaşılmasına dayanmaktadır. Bu şek�lde

Bozkurt Token projes� topluluk üyeler�ne gerçek b�r topluluk

destekl� proje olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca Bozkurt Token'dan

kaynaklanan talep ekos�stem� �le hem hac�m sağlamayı hem de

zararlı projelerde bulunan ponz� şemasını ortadan kaldırmayı

hedeflemekted�r. Bozkurt Token �ç�n en öneml� unsur topluluğun

kend�s�d�r çünkü topluluk hem Bozkurt Token �le kazanacak hem de

ekos�steme a�t uygulamaların potans�yel kullanıcısı olacaktır.

Topluluğun kal�tel� olması ve cüzdan ve tak�pç� sayısının gerçekç�

olması �ç�n topluluk gel�şt�rme sürec�nde bot hesapları ve sahte

a�rdrop cüzdanları g�b� uygulamalar kullanılmamıştır.
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Topluluğun a�rdrop sonunda ulaşmak �sted�ğ� tak�pç� ve cüzdan

sayısı 5.000 olarak bel�rlenm�ş ve bunun �ç�n 10 m�lyar BT kaynağı

ayrılmıştır. Ayrıca, a�rdrop �şlem� sırasında l�steleme sırasında

oluşab�lecek f�yat düşüşler�n� önlemek �ç�n a�rdrop hesapları �le

herhang� b�r �şb�rl�ğ� yapılmamıştır. Bozkurt Token, ek�b�n ve

topluluğun p�yasaya g�rd�ğ� b�r proje olup, ana hedef ekos�stem�n

tüm projeler�n�n 2022 yılına kadar faal�yete geçmes�n� sağlamaktır.

Oluşturulması planlanan D�sh Token ve Asena Token tekl�fler�n�n

yarısı 2023'ten �t�baren doğrudan Bozkurt Token sah�pler�ne

dağıtılacaktır. Bu sayede Bozkurt Token f�yatı kr�pto sektöründek�

yen�l�k ve gel�şmelere karşı dayanıklılık ve güç gösterecekt�r.

Bozkurt Token, 209 Takımı tarafından oluşturulmuştur.

 

Bozkurt Token Kontrat Adres�

 

0x0e5366c4b3eb849a711932c027fb0d2d2d834846

Logomuz, 18.08.2021 tar�h�nde güncellenm�şt�r.
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2.Bozkurt Token

Bozkurt Token, B�nance Smart Cha�n (BSC) üzer�ne �nşa ed�lm�ş b�r

BEP-20 token�d�r. B�nance Smart Cha�n'�n ana ağın üzer�ne

kurulmasının neden�, ağın hız, güvenl�k ve yaygınlık �şlevler�n�n

opt�mum sev�yede olmasıdır. Öte yandan, BSC'n�n en büyük

avantajlarından bazıları, BSC'de transfer ücretler�n�n d�ğer ana

ağlara göre daha uygun olması, Proof of Stake (PoS), �ler� sanal

mak�ne teknoloj�s�, çapraz z�nc�r mekan�zması ve blok süres�n�n

yaklaşık 3 san�ye sürmes�d�r. BEP-20 standardı, ERC-20

standardından hem türet�lm�ş hem de tamamen uyumludur ve BEP-

20 standardını tanımlayan fonks�yon kodları, ERC-20 standardının

mod�f�kasyonlarıdır. Bu değ�ş�kl�kler yapıl ve protokolü

�y�leşt�rmen�n yanı sıra hızını ve �şleme mal�yet�n� opt�m�ze etmey�

amaçlanmıştır. Aslında BEP-20, B�nance Smart Cha�n'�n b�rçok

gel�şt�r�c�n�n farklı tokenler� başlatab�leceğ� esnek b�r format

sağlamak �ç�n bu spes�f�kasyon olarak tasarlanmıştır.

2.1.Bozkurt

Bozkurt, Türkler�n ulusal sembolüdür. Tar�h önces� çağlardan ber�

Türkler tarafından kutsal kabul ed�lm�şt�r. Bozkurt'un kutsal

sayılmasının ve Türkler�n m�ll� sembolü olmasının en öneml� neden�,

Türkler�n "Bozkurt"un soyundan geld�kler�ne �nanmalarıdır.

“Bozkurt” savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı

tems�l eder. Türk m�llet�n�n başına b�r şey geld�ğ�nde, b�r tehd�t

geld�ğ�nde ortaya çıkar ve yol göster�r. Savaşın Ruhu (Tanrısı) b�r

kurt şekl�n� alır.
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3.Ekos�stem

Bozkurt Token Ekos�stem� 3 proje �çermekted�r. Bu projeler�n temel

amacı Bozkurt Token �ç�n hem hacm�n� artırmak hem de arzın

get�rd�ğ� satış baskısını ortadan kaldırmak �ç�n talep yaratmaktır. Bu

ekos�stem �le Bozkurt Token, değer artışı veya hac�m �ç�n kötü

n�yetl� k�ş�ler�n p�yasa hareketler�ne �ht�yaç duymayacaktır.

Ekos�stemden beklent�m�z �st�krarlı b�r büyüme sağlaması ve aynı

oranda Bozkurt Token'ı daha değerl� hale get�rmes�d�r.

3.1.Bozz�Swap

Bozz�Swap, sınırsız b�r De-F� çözüm projes�d�r. Temelde merkez�

olmayan b�r borsa olarak �şlev görecek olan bu platform, Bozkurt

Token �ç�n de stak�ng sağlayacaktır. Projem�z�n başında bel�rtt�ğ�m�z

20 m�lyar BT'n�n stake �şlemler� bu platformda gerçekleşecekt�r.

Tüm bu standart merkez� olmayan borsa �şlevler�n�n yanı sıra,

l�k�d�te ve token k�l�tleme sözleşmeler�n�n oluşturulması �ç�n b�r

seçenek olarak da kullanılacaktır. Zamanla ve çalışmalarımızın

devamı �le bu platform çeş�tl� ek özell�klerle donatılacak ve tam b�r

merkez� olmayan f�nans platformu hal�ne gelecekt�r.

Uyarı!

Bozz�Swap web s�tes� adres� bozz�swap.com'dur.

Bozz�Swap 2021-Q4'te kullanıma  açılacaktır.
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3.2.PackFund

Günümüzde b�rçok ülkede ve farklı koşullarda h�zmet veren bağış

toplama kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar çoğunlukla

merkez� vakıflar veya bel�rl� �z�nlere sah�p k�ş�ler tarafından

yürütülmekted�r. Öte yandan dünyada, ülkelerde ve hatta aynı

şeh�rler�n mahalleler�nde sosyo-ekonom�k farklılıklar

bulunmaktadır. Elbette bu farklılıkları ortadan kaldıracak kadar

büyük b�r projem�z yok. Ancak, b�r�n�n hayal�n� gerçekleşt�rmes�ne,

projeler� �ç�n fon bulmasına veya hastalıklarını �y�leşt�rmes�ne

yardım etmekle �lg�l�yse, herkes� aynı platforma sığdırab�l�r�z.

Dolayısıyla ülkeler ve şeh�rler �nsanların bağış toplamasına engel

olamaz. PackFund �le, bağışların doğrudan bağış kampanyasının

cüzdanına g�tmes�yle "bu artık mümkün".

Ödemeye ek olarak, dünya çapında kabul görmüş vakıfların Bozkurt

Token cüzdanları sınırsız bağış kotası �le PackFund s�tes�nde

sab�tlenecekt�r. PackFund �le bağış toplamak �steyenler�n ödeyeceğ�

tek para b�r�m� Bozkurt Token olacaktır.

Ayrıca yaygın olarak kullanılan bağış toplama s�teler�n�n 3. dünya

ülkeler�nden bağış kabul ed�p bu ülkelerden bağış kabul etmemes�

de b�z� bu projeye �ten b�r d�ğer etken oldu. Kr�pto, bağış

sektöründek� merkez� hükümetler� ve bu yönet�mler�n etk�s� altında

düzenlenen sözde hayır kurumlarını da ortadan kaldıracaktır.
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3.3.PACK Kr�pto Cüzdan Uygulaması

Cüzdan uygulamamız PACK �le kullanıcılarımız günlük hayatlarında

kr�pto ödemeler� �ç�n başka b�r cüzdana �ht�yaç duymayacaklar. Bu

cüzdan uygulaması ana ağ olarak BSC kullanacağı �ç�n daha hızlı

daha ucuz ve daha güvenl� �şlemler yapab�lecekler.

PACK'�n kab�l�yetler� bununla da sınırlı değ�l PACK aynı zamanda b�r

akıllı kontrat ve token oluşturma arayüzü �çerecek. Böylefce akıllı

kontratlarla entegre olacak olan dünyada talep ed�len b�r uygulama

olacak.

PACK cüzdanına eklenecek özel h�zmetler (transfer ücretler� har�ç)

Bozkurt Token'e doğal talep oluşturacağı �ç�n ekos�stem�m�z�n en

öneml� parçalarından b�r�s� hal�ne gelecek.

PACK cüzdanı 2022 yılının 3.çeyreğ�nde uygulamaya koyulacak

dolayısıyla ekos�stem�n en son gerçekleşt�r�lecek projes�.
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3.4.BT Ekos�stem�n�n Geleceğ�

Bozkurt Token, hem 209 Takımı hem de topluluk tarafından

başvuruların ve ek projeler�n gerçekleşt�r�leb�leceğ� b�r s�mged�r.

H�zmet token� olarak oluşturulduğu �ç�n h�zmet veremeyeceğ� veya

ödeme aracı olarak kullanılamayacağı h�çb�r h�zmet yoktur.

Ekos�stem� sab�t kalsa b�le, 209 Takımı tarafından üret�lecek d�ğer

tokenler�n oluşturduğu ekos�stemler�n değer� ve bu tokenler�n

toplam arzının yarısının Bozkurt Token sah�pler�ne ver�lecek olması

ekos�steme dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

Ek projeler�n yanı sıra mevcut projelerde yapılacak �y�leşt�rmeler ve

gel�şt�rmeler gelecekte BT'ye büyük katkılar sağlayacaktır.

Tanıtım projem�z olarak başlattığımız Bozkurt Token Ekos�stem� ve

bu ekos�stem�n tek para b�r�m� olan Bozkurt Token ş�md� olduğu

g�b� gelecekte de adından söz ett�recek.

Bozkurt Token, kr�pto dünyasının evrensell�ğ�n� kabul etmes�n�n

yanı sıra toplam nüfusu 300 m�lyonu aşan Türk halklarının bu

sektördek� tems�lc�s� olmaya devam edecekt�r.
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4.Arz

Sözleşmedek� "Mülk�yetten Vazgeç�ld�" �şlev� �le sözleşmen�n

mülk�yet� "0x0000000000000000000000000000000000000000"

cüzdanına aktarılmıştır. Bu nedenle tedar�k üzer�nde herhang� b�r

man�pülasyon yapılamaz ve sözleşmedek� herhang� b�r fonks�yon

ek�p tarafından kullanılamaz.

4.1.Toplam Arz

Bozkurt Token'�n toplam arzı 128.000.000.000.000'd�r. Takımın

mevcut planlarında herhang� b�r yakma �şlem� yoktur. Toplam arzın

bu m�ktarda kalması planlanmaktadır. Bu arz m�ktarının

seç�lmes�n�n neden� b�r�m f�yatı makul sev�yelerde tutmaktır. Ayrıca

bu arza göre gelecek projeler �ç�n planlamalar yapılmaktadır.

4.2.Arz Dağılımı

Topluluk gel�şt�rme çalışmalarımız �ç�n ayrılmış 10 m�lyar BT

a�rdrop, etk�nl�k, çek�l�ş vb. (%7.8)

B�z� l�steleyen �lk borsaya ödül olarak 14 m�lyar BT ver�lecek.

Co�nMarketCap ver�ler�ne göre bu borsa l�steleme tar�h�nde

hac�m olarak �lk 10 borsa �çer�s�nde yer almalıdır. (%10.9)
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20 m�lyar BT merkez� olmayan değ�ş�m projem�z Bozz�Swap'ta

BT, stake eden kullanıcılara dağıtılacaktır. Bozz�Swap ayrıca

BT'ye olan taleb� artırmak �ç�n tasarlanmıştır. (%15.6)

20 m�lyar BT ek�p payı olarak ayrılmıştır. (%15.6)

Özel Satış 32 m�lyar BT,

Kamu Satışı 16 m�lyar BT,

PancakeSwap 16 m�lyar BT.
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4.3.Arz Talep Denges� Stratej�s�

Bozkurt Token'�n mevcut arzının sadece yarısı satışa ayrılmıştır.

Takım payı dah�l kalan kısım sadece Bozkurt Token'ı daha değerl�

kılmak �ç�n kullanılacaktır.

20 m�lyar BT, stake �ç�n ayrılmıştır. Bu m�ktar Bozkurt Token

üzer�ndek� satış baskısını azaltmak �ç�n kullanılacaktır.

Ek�p payının yarısı olan 10 m�lyar BT, tamamen projen�n gelecektek�

f�nansmanı �ç�n ayrılmıştır. Bu durum, projeye özerkl�k

sağlamaktadır.

10 m�lyar, topluluğun mevcut boyutuna ulaşmasını sağlayan ve

daha da büyümes�ne yardımcı olacak BT topluluğunu gel�şt�rmeye

adanmıştır. Böylece Bozkurt Token b�l�n�rl�ğ�n� artıracaktır.

14 m�lyar BT, Borsa Ödüller� olarak ayrılmıştır. L�stelend�ğ� gün

�t�bar�yle CMC ver�ler�ne göre hac�m olarak �lk 10 borsa arasında yer

alan borsaya ödül olarak ver�lecekt�r.
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5.F�yatlandırma Stratej�s�

Bozkurt Token f�yatlandırma stratej�s� aşağıdak� prens�be

dayanmaktadır; Arzın f�yatını mümkün olan en düşük noktada

açarsak, f�yat hareketler� sürekl� yükselecekt�r.

Bu hesaplama yapılırken p�yasada oluşacak p�yasa değer� esas

alınmıştır.

5.1 (Özel Satış) 0,000001$

*Özel satış tamamlanmıştır.

32 m�lyar Bozkurt Token satılmıştır ve toplam arzın

%25'� özel satışa katılanlara dağıtılmıştır.

5.2 (Halka Açık Satış) 0,0000025$

Halka açık satış borsada gerçekleşecek ve ardından

PancakeSwap'ta ve satışın gerçekleşt�r�leceğ� borsada

l�steleme yapılacaktır.
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6.Topluluk

Bozkurt Token Topluluğu herhang� b�r reklam veya sponsor

kullanılmadan kend�l�ğ�nden oluşmuş ve her geçen gün büyümeye

devam etmekted�r. D�ğer projelerden farklı olarak, sahte veya

ücretl� haber veya ücretl� reklam g�b� ucuz yollarla h�çb�r üye

aranmamıştır.

Güncel �stat�st�klere bakıldığında 300'den fazla üyem�z b�z�m

aracılığımızla kr�pto cüzdan kullanmaya başlamıştır.

6.1.Topluluk Kal�tes�

Proje ek�b� olarak ekos�stem�m�z�n, yetk�nl�ğ�m�z�n veya paramızın

b�l�nc�n�n üzer�nde değer verd�ğ�m�z b�r özell�ğ�m�z var; Bozkurt

Token Topluluğu. Kend� aramızda buna PoC, yan� Topluluğun Kanıtı

d�yoruz. Topluluğumuz hem a�rdrop dönem�nde hem de g�zl� satış

dönem�nde büyük özver� gösterd�. Bozkurt Token'ı d�ğer

projelerden ayıran en büyük özell�ğ� topluluğudur.

Çünkü her topluluk üyes� b�r ek�p üyes� olarak kabul ed�l�r ve "Akıl

akıldan üstündür". F�k�rler�ne değer verd�ğ�m�z �ç�n �çer�k

oluşturmadan tanıtım f�k�rler�ne kadar her konuda yanımızda yer

almışlardır. Tek b�r amacımız bulunmaktadır ve o da token�m�z�

daha değerl� ve daha b�l�n�r kılmaktır.
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Proje başlatıldı.

A�rdrops - 10 M�lyar

Halka Açık Satış - 16 M�lyar

Borsa L�stelemeler�

Bozz�Swap & PackFund

2022

YOL HARİTASI
2021

Özel Satış- 32 M�lyar
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