Giriş
SNOWL whitepaper (izahname) dokümanı SNOWL projesinin resmi dokümanıdır. Bu
doküman, teknik inceleme, SNOWL ağının teknik özelliklerini, benzersiz özelliklerini ve
amaçlarını sergilemektedir.
Whitepaper, proje ilerledikçe sürekli olarak değişecek ve güncellenecektir. SNOWL projesi ve
SNOWL Token kripto para biriminin gelişimine yardımcı olan yeni teknolojiler geliştirildiği
için değişken bir belgedir.
Whitepaper ve yol haritası, projenin ve topluluğun isteklerinin dinamik bir listesidir.
SNOWL geliştirici ekibi, projenin temel bileşenlerine odaklanmak için gerekli çabayı ve gayreti
gösterecektir ancak bunu yaparken uygulanabilir olan bir yol haritasını koruyacak ve gerekli
durumlarda esneklik gösterecektir.

Özet
Snowy Owl Coin (SNOWL), küresel ısınmaya karşı mücadele amacı güden ve bunun yanında
yatırımcıların desteğiyle kendi borsasını kurarak borsa coini olma amacı ile kurulmuş, token
sahiplerine kurulacak olan kripto para borsasında ortaklık hakkı veren bir tokendir.

SNOWL Nedir?
SNOWL, Tron ağında farklı bir algoritma ve teknik özellikler barındıran bir TRC-20 tokendir.
Tamamen merkeziyetsiz bir uygulama (DApp) olarak tasarlanmıştır. SNOWL çok önemli beş
özelliğe sahiptir.
Birincisi kripto para sektöründeki koinlerin ticari entegrasyonu zorluklarını ortadan kaldıran
MEMO özelliğidir. İkincisi sınırlı arz ve tersine enflasyon yapısına sahip olmasıdır. Üçüncüsü
işlem ücretinin çok düşük olması ve hatta gerekli adımlar uygulandığında ücretsiz
olabilmesidir. Dördüncüsü toplam arzının yüzde 10’unun küresel ısınmayla mücadele için
ayırılmış olmasıdır. Beşinci olarak da toplam arzının yüzde 20’sinin kurulacak olan kendi kripto
para borsasına sermaye olarak ayrılmış olması ve tokeni elinde bulunduran yatırımcılara
kurulacak kripto para borsası üzerinde ortaklık hakkı sağlamasıdır.

1- MEMO Özelliği:
SNOWL’u bir cüzdandan başka bir cüzdana gönderirken, memo özelliği sayesinde gönderilen
kripto paranın neye istinaden ve kim tarafından gönderildiği açıklama yazılarak belirtilebilir.
Ülkelerin mevzuatlarının uygun olması durumunda, memo özelliği sayesinde ticarette ve
hizmet sektöründeki kripto para gönderimi yolu ile ödemelerde karışıklıkların önlenmesini
sağlar.
Problem Nedir?
Kripto para sektöründeki en büyük problem kripto paraların ticaret sistemlerine entegre
edilmesinin çok zor, çok fazla fee ücreti ve gereğinden fazla iş gücü gerektirmesidir. Örneğin
büyük bir e-ticaret firmasının BTC ile ödeme kabul etmek istediğini düşünelim. Kripto para ile
alışveriş yapmak isteyen her müşterisine bir BTC hesabı açmak zorundadır. Müşteri alışveriş
yaptığında ve akabinde BTC ödemesi gönderdiğinde, e-ticaret firması her müşterinin hesabına
gelen BTC’yi havuz hesabına çekmek zorunda ve bunu çekerken yüksek maliyette oranda fee
ödemek zorundadır. Günlük onbinlerce işlemin yapıldığını düşünülürse bu işlemlerin
yapılabilmesi ekstra kalifiye eleman ve ekstra büyük uğraşlar gerektirir. Bu ve buna benzer
problemler yüzünden ticaret firmaları kripto paralarla çalışmaya pek sıcak bakmıyorlar. Bu

durum sadece büyük firmalar için değil küçük ticaret sistemleri için de problem yaratan bir
durumdur.
Çözüm
SNOWL bütün problemlere çözüm olarak doğdu. SNOWL’un Memo özelliği sayesinde bütün
ticari işletmeler ve bütün ticari büyük firmalar artık kripto parayı ödeme sistemi olarak kabul
edip kripto paraları sistemlerine entegre edebilirler. Örnek olarak Amazon firması kripto
paralarla ödeme almayı istediklerini farz edelim. E-ticaret firması SNWOL ile yukarıda
bahsedilen BTC gibi her müşteriye ayrı ayrı hesap açmasına, sürekli gereksiz fee ücreti
ödemesine ve ekstra gereksiz iş gücüne gerek kalmadan SNOWL ile çok kolay bir şekilde
ödeme alabilir. Şöyle ki, e-ticaret firmasının sadece bir havuz hesabı ve her müşterisine
tanımladığı bir ID kod yeterli olacaktır. Müşteri alışveriş yapmak ve kripto para ile ödemesini
yapmak istediğinde kripto para gönderirken SNOWL Memo özelliği sayesinde ID kodunu
yazıp gönderdiği zaman para havuza düşer ve ID kod sayesinde sistem bu paranın hangi
müşteriden geldiğini anlayıp o müşterinin hesabına parasını yansıtıp almak istediği ürün
ödemesini otomatik olarak onaylar. Böylece ticaret firması hem gereksiz fee ücretlerinden hem
gereksiz iş yükünden kurtulmuş hem de işlemler çok daha hızlı gerçekleşmiş olur. E-ticaret ile
ilgilenen tüm ticari firmalar SNOWL Memo özelliği sayesinde çok kolay bir şekilde SNOWL’u
sistemine entegre edip kripto para ile ödeme kabul edebilir.

2- Sınırlı Arz ve Tersine Enflasyon Yapısı
SNOWL tokeninden sadece 10 milyon adet basılmış olup, daha fazla bu tokenden basılabilmesi
mümkün değildir. Aksine, yol haritamızda belirttiğimiz üzere projenin borsa kuruluş aşaması
gerçekleştiğinde, bu token bir borsa coini haline gelecek ve borsa şirket ana sözleşmesinde
belirtileceği üzere yılın her çeyreğinde net gelirinin 3’te biriyle direkt olarak tahtadan Snowy
Owl Coin (SNOWL) alımı yapacak ve yakıma gönderecektir. Böylelikle hem SNOWL’un
değeri artmış olacak, hem de tersine enflasyon sistemi etkinleştirilmiş hale gelecektir.

3- İşlem Ücretinin Çok Düşük Olması
SNOWL, Tron ağı üzerinde kayıtlı TRC-20 standardına sahip token olduğundan dolayı, işlem
ücretleri için “Energy (Enerji)” gerekir. Kullanıcılar gönderim başına cüzdanlarında bulunan
TRX’lerden sadece 4 tanesini işlem ücreti olarak ödeyerek gönderimlerini tamamlayabilirler.
Ancak ücretsiz olarak gönderim yapabilmenin yolu da vardır. Kullanıcılar Tronlink
uygulamasındaki cüzdanları üzerinden belli sayıdaki TRX’i “freeze” ederek bir yandan enerji
hakkı elde ederken, bir yandan da madencilik hakkı veren vote (oy) hakkı kazanırlar. Bu oy
haklarıyla Stake Of Proof yöntemi ile madencilik getirisi elde edebilirler. Gönderimlerde freeze
edilen TRX’lerden gelen Enerji hakkı yeterli olmaz ise, yeterli olmayan enerji miktarı için
cüzdan bakiyesinde yer alan TRX’lerden sadece birkaç tanesi yakılarak enerji ihtiyacı karşılanır
ve gönderimler bu yakımlardan sağlanılan enerjiyle tamamlanır. SNOWL, doğaya, insana ve
enerji kaynaklarına dost ve minimum maliyetle madencilik yapabilmenizi sağlayan TRON ağı
üzerine kurulmuş bir TRC-20 tokendir.

4-Küresel Isınmayla Mücadele
Snowy Owl Coin (SNOWL) toplam arzının yüzde 10’u, ”Küresel Isınmayla Mücadele”
amacıyla ayrılmıştır. Projenin toplam değeri 200.000.000 Amerikan dolarına ulaştığında,
ayrılmış olan %10’luk kısıma tekabül eden 1 milyon SNOWL tokeni, topluluğumuz arasından
çıkacak bir ekibin, küresel ısınmayla mücadele için kurmuş olduğu derneğe bağışlanacaktır.
Dernek kuruluş tüzüğünde, bir yıl içerisinde dernek yönetimi tarafından toplam SNOWL
arzının en fazla %2 lik kısmının satılabileceği, ve bir ay içerisinde en fazla yüzde %0,2 lik

kısmının satılabileceği yer alacaktır. Böylelikle derneğin faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi ve
SNOWL yatırımcılarının olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanacaktır.

5- SNOWL’un Kurulacak Olan Kripto para
Borsasında Ortaklık Hakkı Sağlaması
Snowy Owl Coin(SNOWL)’un toplam arzının yüzde 20’si topluluğun kendi borsasını
kurabilmesi ve SNOWL’u borsa coini yapabilmesi amacı ile ayrılmıştır. SNOWL, merkeziyetli
borsalarda listelendikten sonra ve toplam market büyüklüğü 100.000.000 Amerikan dolarına
ulaştıktan sonra, kurulacak olan kripto para borsasının anonim şirketinde hak sahibi olacak
hissedarları tespit etmek amacıyla, cüzdanlarında toplam arzın binde birden fazlası bulunan
kişiler ilan yolu ile belirlenen yer, gün ve saatte bakiye tutarlarını noter huzurunda ispat etmeye
çağırılacaktır. Noter huzurunda sayım yapıldıktan sonra geri iade edilmek üzere token
sahiplerinden ellerindeki SNOWL tokenleri ortak havuz bir cüzdana toplanacak, sayım
bittiğinde kendilerine iade edilecektir. Bu yatırımcılar, cüzdanlarındaki token miktarlarının
oranına göre borsanın bağlı bulunacağı anonim şirketin hisselerinin sahibi olacaktır. Yani token
sahipleri ana sermayesi toplam SNOWL arzının ayrılmış %20’si olan, kurulacak olan kripto
para borsasında hissedar olacaktır. Kurulacak borsa, SNOWL’u borsa coini olarak kabul edecek
ve elinde SNOWL bakiyesi bulunan borsa müşterilerinin SNOWL bakiyesi üzerinden işlem
ücreti kesilmesini kabul ettikleri takdirde daha az komisyon ödemesini sağlayacaktır. Ayrıca
borsa, şirket ana sözleşmesince yılın her çeyreğinde net gelirinin üçte biriyle tahtadan Snowy
Owl Coin (SNOWL) alımı yaparak, almış olduğu tokenleri yakıma gönderecektir. Böylece
tokenimizde tersine enflasyon sistemi işlemiş olacak, elinde SNOWL bulunduranların SNOWL
tokenleri daha da değerli hale gelecektir.
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