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GiRiŞ

Kripto para dünyasına hergün yeni projelerin 

katıldığına şahit oluyoruz. Gelişen teknoloji ve bu 

teknolojinin dünya genelinde yaygınca kullanıl-

maya başlanılması, kolay bir şekilde birçok kripto 

para biriminin piyasaya çıkmasına olanak tanıyor. 

Ancak; bu durumu kötüye kullanmak isteyen 

birçok kişi ve topluluk var. Hiçbir fikre ve mantığa 

dayanmayan, herhangi bir ekosistemi olmayan, 

sahte ve insanları dolandırmak üzere kurulmuş 

birçok projenin de bu durumu suistimal ettiğini 

görüyoruz. Bu tür olaylar kripto para yatırımcıla-

rının piyasaya olan güvenini sarsmakta ve sektö-

rün gelişmesine en ağır darbeyi vurmaktadır.

Yine aynı şekilde son zamanlarda listelemeleri 

yapılan kripto para projelerinin ilk satın alma 

işlemini yapan yatırımcılarına yeterince ayrıcalık 

tanımadığını ve fiyat olarak bir cazibe sunmadığı-

nı görüyoruz. Projeler ilk yatırımcılarına cazip bir 

fiyat sunmaktan ziyade proje geliştiğinde olabile-

ceği standart bir fiyattan satılmaktadır. Buda son 

zamanlarda yapılan önsatışlarda yatırımcıların 

ciddi bir para ve zaman kaybetmelerine sebep 

olmaktadır. SOLOTR projesi ise diğer projelerin 

aksine yeni ve alışılmadık bir fikri savunmaktadır. 

Projemiz ile kripto dünyasına yeni bir bakış açısı 

getirmeyi amaçlıyoruz.



SOLOTR PROJESi NEDiR?

SOLOTR projesi daha önce hiçbir projeden 

duymadığınız bir fikre dayanmaktadır. Bizim 

anlayışımıza göre bir kripto paranın değerlenebil-

mesi için illaki bir faaliyet alanı olmasına gerek 

yoktur. Her kripto paranın değerini toplulukların 

kendisi belirlemelidir. Örneğin; SHIBA INU Token 

başlangıçta hiçbir projesi olmadan yola çıkmış 

ancak büyüyen topluluk ile birlikte kendisine 

swap ve gaming alanlarında faaliyet yaratmıştır. 

Buradan da anlıyoruz ki; Asıl önemli olan topluluk 

gücüdür. Proje yöneticileri projelerine sahip 

çıkarak, topluluklarına sadık bir yönetim anlayışı 

ile yönetime devam eder ve verilen sözleri titizlik 

ile yerine getirir ise bir kripto paranın güçlenmesi 

ve değer kazanması için başka bir unsura ihtiyaç 

yoktur. Proje yönetimini topluluğu büyütmeye 

teşvik etmek ve dolayısı ile başarıya odaklamak 

için başka projelerde bulunmayan bir dizi farklı-

lıkları projemizin içerisine entegre ettik.

İşte projemizi diğer projelerden
ayıran özellikler;

•     Projemiz Fairlaunch (Adil Lansman)   

       yöntemi ile piyasaya sürülecektir. Bu    

       sayede kimse açılan kilitler ya da günü    

       beklenen vestingleri düşünmek zorunda    

       kalmayacaktır.

•     Projemize ait tüm tokenler likidite ile birlikte  

       pancakeswap borsasına eklenecektir.

•     Tokenin tek sahibi pancakeswap borsasında  

       bulunan havuzdan satın alan yatırımcılarımız 

       olacaktır.

•     Diğer projelerde bulunan token kilit açılma 

       tarihlerinin getirdiği gerilim yada ekip tarafın-  

       dan yapılan can sıkıcı satışlar ile karşılaşmak 

       teknik olarak mümkün olmayacaktır.

•     Ekibin tek geliri token üzerinde bulunan satış 

       vergisinden oluşacaktır. Bu durum da ekibi 

       sürekli yeni yatırımcılar getirmesi konusunda 

       motive edecek ve topluluğu büyütme ihtiya-

       cını sürekli olarak tetikleyecektir.

•     Token satışında bulunan %20’lik verginin 

       %50’si bir hafta SOLOTR Tokeni cüzdanında 

       tutan ilk 100 Holders’a ellerinde bulunan 

       token oranınca BNB olarak dağıtılacaktır. 

       Diğer hafta ise havuzdan geri satın alma 

       işlemi yapılarak yakıma gönderilecektir.

•     Yükselen Taban Uygulamasının kullanılması.
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Şimdi bu maddeleri tek tek açıklayalım 
ve ne demek istediğimizi daha iyi anla-
yalım.

Projemiz Fairlaunch (Adil Lansman) 
yöntemi ile piyasaya sürülecektir.

Fairlaunch (Adil Lansman) günümüz projelerince 

sıkça kullanılan bir lansman türüdür. Ve ekibimi-

zin değerlendirmesine göre yatırımcılarımız için 

hayal ettiğimiz adil ortamı ancak bu şekilde 

sağlayabiliriz. Ancak mevcut Fairlaunch’larda 

belli bir kısım token havuza atılarak işlem yapılır-

ken biz kilitli tek bir token bırakmaksızın tamamı-

nı pancakeswap borsasına atacağız.

Projemize ait tüm tokenler likidite ile 
birlikte pancakeswap borsasına 
eklenecektir.

Projeye ait tüm tokenler listeleme anında Panca-

keswap borsasına atılacak ve karşılığında gerekli 

likidite koyularak listeleme yapılacaktır.

Bu sayede tüm yatırımcılar aynı anda projemiz ile 

buluşacak ve dileyen dilediği miktarda satın alma 

işlemi yapabilecektir. Topluluğun büyümesi 

Pancakeswap borsası havuzunda tokenimizin 

nadirleşmesini sağlayacak ve bu da fiyat üzerin-

de pozitif bir etkiye yol açacaktır.

Tokenin tek sahibi pancakeswap 
borsasında bulunan havuzdan satın
alan yatırımcılarımız olacaktır.

Tüm yatırımcılarımız güvenle tokenimizi satın 

alabilir ve cüzdanında saklayabilirler. Ve tokenin 

tek sahibi Pancakeswap borsasından satın alım 

yapan yatırımcılarımız olacaktır. Topluluğumuz 

büyüyüp faaliyet alanına dair topluluk ile birlikte 

karar vermeye başladığında artık çok daha fazla 

değerlenebilme potansiyeline sahip bir projenin 

ilk yatırımcısı konumunda olacaksınız.

Diğer projelerde bulunan token kilit 
açılma tarihlerinin getirdiği gerilim 
yada ekip tarafından yapılan can sıkıcı 
satışlar ile karşılaşmak teknik olarak 
mümkün olmayacaktır.

Hepimiz bilmekteyiz ki projeler genelde belli bir 

yüzdelik dilim önsatış gerçekleştirir ve geriye 

kalan tokenleri daha sonra satmak, ekibine 

ayırmak yada stake işlemi yapan kullanıcılarına 

bedava vermek , airdrop yapmak üzere ayırır.
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Ve kilitlenen tokenlerin kilitlerinin açılma tarihleri 

yaklaştığında yatırımcılar üzerinde bir kaygı 

oluşturur. Bu durum ise tokenin fiyatını aşağı 

yönlü baskılar. Bu da yatırımcıların zarar etmesi-

ne sebep olan başlıca unsurlardan birini oluştur-

maktadır. Aynı zamanda kimin tarafından yapıldı-

ğı bilinmeyen ancak yatırımcı tarafından tepki ile 

karşılanan büyük satışlar, ‘’ekibin yatırımcı üzerine 

mal boşalttığı’’ şeklinde dillendirilen nahoş 

durumlar yaşanmaktadır. Oysa projemizde böyle 

bir handikap hiç yaşanmayacaktır. Ve böyle bir 

durumun önlemi daha en baştan alınmıştır. 

Yatırımcıların büyük çoğunluğu tutucu olmak 

yönünde irade gösterirlerse fiyatı aşağı yönlü 

baskılayabilecek hiçbir unsur bulunmamaktadır.

Ekibin tek geliri token üzerinde bulunan 
satış vergisinden oluşacaktır. Bu durum 
da ekibi sürekli yeni yatırımcılar 
getirmesi konusunda motive edecek
ve topluluğu büyütme ihtiyacını sürekli 
olarak tetikleyecektir. 

Bir projenin başarısı için projeyi yöneten ekibin 

proje için ne kadar emek sarfettiği, işini ne kadar 

ciddiye aldığı, piyasayı ne kadar iyi tanıdığı gibi 

birçok unsur bulunmaktadır. 

Ancak Bitcoinin başını çektiği ve özellikle Ayı 

piyasası denilen dönemde ekipler bunun da 

arkasına sığınarak önsatıştan proje için gerekli 

fon’u topladıktan sonra artık topluluk yararını 

ikinci plana atmaktadır. Buda yatırımcıyı bitmek 

tükenmek bilmeyen zararlara sokmaktadır. Bizim 

projemizde ise ekibin kazanabilmesi tamamen 

topluluğu devamlı olarak büyütmesine bağlıdır. 

Yani ekip sizin için değil en çok kendisi için 

çalışmak zorundadır. Kazandığı gelirin belli bir 

kısmını devamlı olarak marketinge harcamalıdır.

Token satışında bulunan %20’lik 
verginin %50’si bir hafta SOLOTR 
Tokeni cüzdanında tutan ilk 100 
Holders’a ellerinde bulunan token 
oranınca BNB olarak dağıtılacaktır. 
Diğer hafta ise havuzdan geri satın 
alma işlemi yapılarak yakıma 
gönderilecektir.

SOLOTR Tokenin alışında %0 satışında ise %20 

vergilendirme bulunmaktadır. Bu %20 verginin 

%10 ‘luk kısmı ekibin tek gelirini oluşturacak, 

geriye kalan %10’luk kısım ise Tokeni Cüzdanında 

bulunduran ilk 100 holders’a tuttukları Token 

oranınca haftalık olarak dağıtılacaktır.
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Ancak Topluluğumuza bu dağıtılacak oranın belli 

bir kısmını yada tamamını havuzdan token satın 

alarak yakılması konusunda karar verme olanağı 

tanıyoruz. Her hafta Resmi Twitter hesabımızdan 

ilk 100 Holders’a dağıtılacak BNB ödülünün

% kaç oranında geri satın alma ve yakma işlemi 

için kullanılacağını belirleyecek bir Anket açaca-

ğız. Bu anket sonucuna göre yatırımcılarımız 

dilerlerse her hafta BNB olarak ödüllerini almaya 

devam edebilirler, dilerlerse tamamının ya da bir 

kısmının geri satın alma ve yakım için kullanılma-

sını tercih edebilirler. Kripto piyasasında güçlü bir 

topluluk oluşturmak için toplulukların isteklerini 

ve beklentilerini çok iyi bilmek gerektiğinin 

bilincindeyiz. SOLOTR Token’i tamamen topluluk 

istekleri doğrultusunda bir yönetim anlayışı ile 

yönetmek kararlığındayız. Bu nedenle Topluluğu-

muzun token üzerinde ciddi derecede söz sahibi 

olmasını sağlayacak yeni uygulamalar geliştirme-

ye de kararlılıkla devam edeceğiz.

Cazip fiyat koşulu.

Piyasada yapılan token satışlarının tamamında 

token’lere ederinden fazla bir fiyat belirlenerek ilk 

yatırımcı olmanın cazibesi tamamen ortadan 

kaldırılmaktadır.

Yatırımcıların tokenin gelişimini tamamlaması ve 

kendilerine kâr sunabilmesi için bazen aylar ya da 

yıllar beklemesi gerekmektedir. Bu bekleyiş 

esnasında bazen çok ağır zararlar altında 

kalmaktadırlar. Ancak Fairlaunch yöntemi ilk 

yatırımcının korunması açısından bekide dünyada 

eşi olmayacak kadar adil bir fırsat sunmaktadır. 

Projemiz toplamda 100.000.000 adet olacak ve 

0,00001$ fiyattan listelenecektir. Kolayca piyasa-

yı incelediğinizde 100.000.000 adetli coin’lerin 

birçoğunun 1 $ ve üzerinde olduğunu görebilirsi-

niz. Projemizin başlangıç fiyatı ise 1$ a göre 

100.000 kat daha ucuz olarak listelenmiş olacak-

tır. Özellikle topluluk tarafından oy verilmesi 

halinde yapılacak geri satın alma ve yakım işlemi 

sayesinde her hafta token daha nadirleşecektir 

ve bu da yatırımcılarımızın kâr oranını daha da 

artıracaktır. Her birinizin topluluğumuza katılma-

sını heyecanla bekliyor ve listeleme zamanında 

bu güzel başlangıca şahit olmanız için sizleri 

davet ediyoruz.

Yükselen Taban Uygulamasının 
kullanılması.

Yükselen Taban uygulaması sadece bizim proje-

mizde bulunan özgün bir özelliktir. 
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Projemizi eşsiz kılacak ve piyasada adeta parla-

yan bir yıldız gibi öne çıkaracak bir özelliktir. Tüm 

tokenler havuz içerisinde bulunduğu için herkes 

satın almış olduğu tokenleri geri satsa bile, Token 

ilk başladığı fiyata geri döner. Çünkü hiçbir 

yatırımcının elinde satabileceği bir token olmadı-

ğı anlamına gelir. Yükselen taban kısmına gelecek 

olursak; haftalık periyotlarda yapılacak yakım 

işlemi ile likidite havuzuna kalıcı olarak BNB 

gönderilirken havuzdan satın alınan tokenler ise 

yakılarak sonsuzluğa gönderilmektedir. Böylece 

tüm yatırımcıları tokeni satmış olsalar bile havuza 

dönecek miktardan yakılan token miktarı düşüle-

ceğinden; yakım yapılan miktar maksimum 

adetten çıkarılır ve geri satın alınan BNB de 

havuzun likiditesine eklenerek yeni bir dip fiyat 

oluşmuş olur.  Bu sayede tokenin maksimum 

taban fiyatının daha altında maaliyeti bulunan 

yatırımcılarımız tamamen zarar endişesinden 

arınmış bir şekilde fiyat takibi yapabilir ve fiyatın 

istedikleri seviyeye gelmesini bekleyebilirler.
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1$ bizim başlangıç fiyatımızdan 100.000x daha 

yükselmiş olması demektir. Üstelik Topluluk kararı 

ile yapılacak geri satın alma ve yakım işlemleri bu 

süreci hızlandıracaktır. Çağrımız bu potansiyele 

erişmek için aynı hedefe kenetlenmiş bir toplulu-

ğun içerisinde erkenden yer almanız içindir.

Bizler biliyoruz ki bir yatırımcının projeden en 

çok beklediği şey yatırımcıyı yalnız bırakmaması 

ve tokenin marketingini devamlı olarak yapması-

dır. Bu sayede sürekli topluluk büyür ve tokenin 

değeri üzerinde olumlu yansımalar görülür. 

Projemizde topluluğun büyümesi siz yatırımcıla-

rımız kadar ekibin de istediği bir husustur. Bu 

nedenle ekiple birlikte koordineli bir şekilde 

sosyal medya etkinlikleri ve fenomen desteğiyle 

projemizi hak ettiği yerlere getirmek niyetinde-

yiz. Türk kripto yatırımcıları Avrupada 1. Dünyada 

4. Sırada olmasına rağmen gerçekten hak ettiği 

yere ulaşamamıştır. Tüm bu algıları kırmak ve 

birlikte kenetlenmek için sizleri topluluğumuza 

katılmaya davet ediyoruz.

AMAÇ

Projemiz bir topluluk projesidir ve faaliyet alanına 

ilerleyen süreçte topluluk oylaması ile karar 

verilecektir. Genel olarak özelliklerimizi incelerse-

niz projemizin en çok yatırımcıyı korumaya 

yönelik önlemler ile dolu olduğunu görebilirsiniz. 

Bu projede Rugbul imkanı %0 ekip satışları 

yapılma imkanı %0 başlangıç fiyatının altına 

düşme ihtimali %0’dır. Ekip kazanç sağlamak 

istiyorsa her zaman çok çalışmalı gelirinden 

marketing için sürekli olarak bütçe ayırmalı ve 

topluluğu büyütmek için gerekli ne varsa yapma-

lıdır. Örnek verecek olursan başlangıçta 9 tane 0 

ile piyasaya sürülen SHIBA INU tokenin başarısı 

sadece topluluk odaklı olarak gelişmiştir ve 

devamında yeni faaliyet alanları ortaya çıkmıştır.

Projemizde topluluk birliği sağlandıktan sonra 

devamlı olarak Topluluğumuz ile yapacağımız 

anketler neticesinde hangi faaliyet alanına 

evrileceğimize ilişkin kararlar hep birlikte alına-

caktır. Faaliyet alanına erişip ayakları yere basan 

bir token haline geldiğimizde sizler bedava 

denilecek bir fiyat ile 100 Milyon adetli bir coine 

bol sıfırlı fiyatlardan erişmiş olacaksınız. Piyasada 

bulunan 100 milyon adetli başarılı projeleri 

gördüğümüzde birçoğunun 1$ ve üzerinde bir 

fiyatlara erişebildiğini görüyoruz. 



• Toplanan verginin yarısı bir hafta geri satın alma ve yakım için, takip eden hafta 

ise cüzdanında en fazla token tutan ilk 100 cüzdana tuttukları adet oranınca 

BNB olarak dağıtmak için kullanılır. 

• Diğer yarısı ise ekibin tek gelirini oluşturur.

TOKENOMICS

TOKEN ADI

TOPLAM ADET

DOLAŞAN ADET

LIKIDITE

SOLOTR

100.000.000

100.000.000

100.000.000 / 1.000 USD

0.00001 $

% 0

% 20

LiSTELEME FiYATI

ALIŞ VERGiSi

SATIŞ VERGiSi
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