Giriş
Tamadoge, Tamaverse'in merkezindeki para birimidir ve
Tamadoge hayvanlarınızı yaratmanıza, beslemenize,
bakımlarını yapmanıza ve onlarla savaşmanıza olanak
sağlar. Bu, yararları olan bir memecoindir.



Temmuz 2022'de piyasaya sürülen Tamadoge,
kullanıcıların Dogepoints kazanarak liderlik panosunda üst
sıralara çıkmak için savaşabilecekleri deflasyonist bir
kripto para birimidir. Her ayın sonunda en fazla
Dogepoint'e sahip olan kullanıcılar, aylık Dogepool'dan
kazançlarını talep edebilirler.



Tamadoge'unuz zamanla büyüyecek, güçlenecektir ama
onlara iyi baktığınızdan emin olun. Tamadoge'unuzu çok
uzun süre tek başına bırakırsanız, sonunda Tamaghost
olur…
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Özet
Tamadoge’nin Geleceği
Tamadoge, geleceğin dogecoin'idir. Kendinden önceki
dogecoin'lerin denenmiş ve test edilmiş ilkelerini geliştirerek,
kendi Tamadoge hayvanınıza bakmanıza izin verir.

Neden Tamaverse?
Herkes "Metaverse"e odaklanırken, bir sonraki büyük şeyi
kaçırdılar - Tamaverse. Tamaverse'i hayata geçiren Tamadoge
işte burada devreye giriyor!

Tamadoge Teknolojisi
Tamadoge, size Tamadoge hayvanlarına hayat enjekte
edebilecek bir jeton getirmek için en son NFT ve jeton
teknolojisini kullanıyor. Tamadoge'unuzu büyükanneniz kadar
ailenizin bir üyesi gibi hissetmenizi sağlamak için çok
çalışıyoruz.

Yol Haritası
Yol haritamız tamamen şeffaftır ve boş vaatlerle dolu
olmadığından emin olmak için son teknolojiyi kullanan bir
yazılım ekibiyle birlikte çalışmaktayız. Tamadoge bir söz
verdiğinde yerine getirir.

Tamadoge Takımı

Doge Meraklıları

Bu sektörün içini dışını bilen kripto uzmanları, pazarlamacılar,
yazılımcılar, stratejistler ve tasarımcılardan oluşan uzman bir
ekip tarafından destekleniyoruz. Başarıya ulaşmak için, en
büyük kripto projelerinden bazılarında etkileyici deneyime
sahip olan bir ekibi özenle seçtik.
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TAMAnomi
Toplamda en fazla TAMADOGE arzı 2 milyar (2.000.000.000)
olacaktır. İlk etapta dolaşımda 1 milyar jeton olurken, 400
milyonu basılmamış ve borsa listeleri için ayrılacak. 600
milyonu ise gelecek 10 yıl içinde Tamadoge projesine destek
sağlamak için basılmak üzere hazır tutulacak.


10 YILLIK KİLİT
AÇMA

ÖN SATIŞ

%50

%30

Tokenlerin %50'si,
halka açık ön satış
yoluyla kripto
borsalarında yer
almadan önce
satılacaktır.

Tüm jetonların %30'u
10 yıl boyunca zaman
içinde basılıp satışa
sunulacak ve
Tamadoge projesini
finanse etmek için
kullanılacaktır.

DEĞİŞİM HAVUZU

%20

Token Adresi

Jetonların %20'si
merkezi ve merkezi
olmayan borsalarda
listelenmek için
ayrılacaktır.

0x12b6893cE26Ea6341919FE289212ef77e51688c8

İşlem Vergisi Yok
İşlem vergisi nedir?

İşlem vergileri birçok kripto projesi tarafından uygulanır ve
projenin aktarılan, satılan veya satın alınan jetonlarından bir
yüzde almayı içerir. Pek çok proje, özellikle jetonlar gerçek
faydadan yoksun olduğunda, uzun vadeli finansman sağlamak
için bunu yapar.



Bazıları, kullanıcıların çok sayıda küçük alım/satım yaparak
fiyat dalgalanmalarından kâr elde etsini engellemek için bu
yolun iyi olduğunu iddia etse de, işlem vergisi kullanıcıların
aldığı jeton miktarı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Tamadoge’da neden vergi kullanmıyor?
Tamadoge işlem vergisi kullanmaz, çünkü değerin yalnızca
jeton ticareti yapan kişilerden değil, projenin kendisinden
üretilmesi gerektiğine inanır.



Tamadoge'un tüm değerleri, Tamadoge ekosistemi etrafında
toplanır ve insanların bu ekosisteme girdiklerinde (veya
ayrıldıklarında) para kaybetmelerini istemez. Bu nedenle,
Tamadoge'da herhangi bir jeton transferini asla
vergilendirmeme sözünde bulunduk. Tamadoge, Tamaverse ve
Tamadoge hayvanlarını desteklemek için kullanılan bir simgedir
ve bu şekilde kalacaktır.

TAMDOGE HAYVANLARI

Tamadoge Hayvanlar nelerdir?
Tamadoge hayvanları, Tamadoge projesinin merkezinde yer
alır. Bu küçük, takas edilebilir NFT'ler, Tamadoge jetonunuzu
kullanarak satın alabileceğiniz hayvanlardır. Bütün Tamadoge
hayvanlerı, bebekken yaratılmıştır ve her biri kendine özgü
istatistiklere, güçlü ve zayıf yönlere sahiptir.



Tamadoge hayvanınızı besleyip onunla oynadıkça, zaman
içinde büyüdüğünü görürsünüz. Hayvanınıza bakma
yönteminiz, büyüme ve olgunlaşma şeklini belirler. Tamadoge
hayvanınız bir yetişkin olduğunda, sıra tabanlı Tamadoge savaş
arenasını kullanarak Tamadoge liderlik tablosunda en iyi Doge
olmak için diğer oyuncuların hayvanlarıyla savaşabilir.

Tamadoge'umu nasıl satın alır ve bakımını
yaparım?
Tamadoge hayvanının satın alınabileceği konusunda bir sınır
yoktur, yani istediğiniz kadar Tamadoge hayvanı NFT'si satın
almakta özgürsünüz. Her bir Tamadoge hayvanı tamamen
kendine özgü rastgele istatistiklere sahiptir ve sahibi tarafından
bakıldıkça büyür.



Mağazayı yiyecek, oyuncak ve kozmetik ürünleri satın almak
için de kullanabilirsiniz. Bu öğelerin tümü, hayvanınızın bakımı
için kullanılabilir ve onu en iyi durumda tutmaya yardımcı olur!

TAMDOGE HAYVANLARI
Tamadoge Mağazası
Tamadoge mağazasından en yeni Tamadoge hayvanınızı, yiyecek
ve oyuncakları, hatta sadece yeni ve havalı bir şapkayı aldığınız her
alışverişte, ödemeyi sadece Tamadoge jetonu ile yapacaksınız.
Satın almak için kullandığınız jeton, jeton için yukarı yönlü fiyat
baskısı sağlamak üzere tasarlanmış üç farklı havuz arasında
bölünecek, platformu geliştirmeye devam etmemize ve oyunun
P2E (oyna kazan) unsurları için bir jeton kaynağı sağlamamıza izin
verecektir.



Harcanan jetonların %5'u tamamen yakılacaktır. Kısaca harcanan
her 100 jeton için 5'i piyasadan kaldırılacak ve jeton arzı sürekli
olarak azaltılacaktır. Harcanan jetonların %30'u pazarlama ve
platform geliştirme için kullanılacak, bu da Tamadoge takipçisini
büyütmemize ve daha da iyi bir platform olmamıza olanak
sağlayacak. Son olarak, harcanan tüm jetonların %65'i P2E ödül
havuzuna eklenecektir. Bu, Tamadoge lider panosundaki ödülleri
doğrudan topluluğa ödemek için kullanılacaktır.

P2E ÖDÜL HAVUZU

%5 ÜCRET

PAZARLAMA &
GELİŞTİRME

%30 ÜCRET

%65 ÜCRET

Her işlemden sonra küçük bir
miktar jeton yakarak jeton
arzını sürekli olarak
azaltacağız.

Bu kısım, Tamadoge
topluluğunun ve destekçi
sayısının büyümesine yardımcı
olmak için pazarlama
harcamaları için kullanılacaktır.


Jetonlar, diğer P2E
etkinliklerinin yanı sıra her
ay Tamadoge liderlik
tablosunun en üstündeki
oyunculara dağıtılacaktır.

YANMA MİKTARI

TAMDOGE HAYVANLARI
Tamadoge hayvanlarının geleceği nedir?
Kısa vadede, Tamadoge hayvanları için bir sürü heyecan verici
şey planlamış olsak da Tamadoge NFT'lerinin geleceği, bütün
planların en heyecan verici kısmı. Tamadoge hayvanınızla aynı
odadaymış gibi oynamanıza izin verecek bir artırılmış gerçeklik
uygulaması oluşturacağız!
Uygulama, V1'deki web tabanlı oyunla
aynı oynakazan (P2E) mekaniklerini
koruyacaktır. Kullanıcılar, liderlik
tablosunda en üst sıralarda yer almak
için hayvanlarıyla savaşmaya devam
edebilecek, ancak ek P2E mekanikleri
bunu önemli ölçüde geliştirecektir.



Kullanıcılar, Tamadoge hayvanlarıyla
etkileşimde bulundukları süre için jeton
kazanabilecekler. Tamadoge
hayvanınızla ne kadar çok oynarsanız,
ikiniz o kadar yakınlaşacak ve o kadar
çok kazanacaksınız. Aynı anda birden
fazla Tamadoge hayvanıyla
oynayabilecek ve yürüyebileceksiniz.
Hatta Tamadoge hayvanlarınıza
numaralar öğretebileceksiniz ki böylece
sosyal ağlarınızda paylaşmak için en iyi
fotoğrafları elde edebilesiniz!


*Early concept art - subject to change

The Tamaverse
Tamadoge metaverse'e nasıl sığar?
Her Tamadoge NFT, tamamen kendisiyle ilişkilendirilmiş
animasyonlu bir 3D modele sahip olacaktır. Bu, Tamadoge
NFT'lerinin mevcut meta veri ortamlarına entegre edilmesini
sağlayacaktır, yani Tamadoge AR uygulaması, Tamadoge
NFT'lerinizle oynayabileceğiniz tek yer olmayacaktır.



Jetonlar piyasaya sürüldüğü andan itibaren, Tamadoge
NFT'leriniz ile metaverse'de yürümenize izin verecek ortaklık
fırsatlarını keşfetmeye ve aynı zamanda Tamadoge'unuz ile gerçek
hayatta yürümenize izin verecek artırılmış gerçeklik Tamadoge
uygulamasını oluşturmaya kararlıyız. Tamadoge hayvanınızı
kesinlikle her yere götürmenizi istiyoruz ve bunu gerçeğe
dönüştürmek için tüm olası yolları keşfetmeye kararlıyız.


Tamadoge kendi Tamaverse'ini piyasaya
sürecek mi?
Çok doğru - Tamaverse geliyor!


Tamadoge tamamen toplulukla ilgilidir, yani asıl mesele
topluluğun istediği şeydir ve Tamadoge sahipleri, nihayetinde inşa
ettiğimiz Tamaverse'i şekillendirebilecekler. Topluluk, diğer
Tamadoge sahipleri ile sosyalleşirken sanal bir köpek parkına
gitmek istiyorsa, bizi bilgilendirin! Tamadoge, insanların simgesidir
ve bizler, jeton sahiplerinin aldığımız yönü şekillendirmesine izin
vermeye hevesliyiz.

YOL HARİTASI

Tamadoge jetonu için planlanmış pek çok şey var ve bu
yüzden Tamadoge projesinin yol haritasını göstermenin
faydalı olacağını düşündük.
Ç3 2022

TAMADOGE LANSMANI
Tamadoge jetonunun satış öncesi
lansmanı

İnternet Sitesi Lansmanı

Tam Güvenlik Denetimi

Sosyal Medya Ünlüleri ile Pazarlama
Kampanyası


Ç4 2022

TAMDOGE HAYVANLARI
Tamadoge NFT hayvan mağazası açılıyor

İlk CEX listeleri

Tamadoge savaşı lider tablosu

P2E Lider Tablosu ve Hediyeler

Düzenli pazarlama etkinlikleri


Ç1 2023

METAVERSE ORTAKLIKLARI
Yerleşik metaverse projeleriyle ortaklıkları
keşfetme

Diğer CEX listeleri

Ek P2E Hediyeleri


Ç2 2023

CEX LİSTELENME KAMPANYASI
CEX ortaklıklarına daha fazla odaklanma

TAMA tüm ana borsalarda olmayı hedefliyor


Ç3 2023

TAMADOGE P2E ARCADE
Tamadoge P2E Arcade oyunları
koleksiyonu

Fiziksel Tamadoge hediyeleri ve jeton
ödülleri


Ç4 2023

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Tamadoge hayvanınızla oynamanıza olanak
sağlayan Tamadoge AR uygulamasının
lansmanı.

Tamadoge Platformları
Tamadoge Rampası
Tamadoge jetonunu piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra,
kullanıcıların itibari (fiat) para birimini kullanarak Tamadoge jetonunu
kolayca satın almalarını sağlayan özel bir rampayı piyasaya
süreceğiz. Kullanıcılar bu rampaya Metamask veya Wallet Connect
kullanarak bağlanabilecek ve üçüncü taraf ortaklarımız, sürecin
olabildiğince sorunsuz olmasını sağlayacaktır. Tüm bu alımlar likidite
havuzu aracılığıyla yapılacak ve jeton fiyat hareketi sağlanacaktır.

Tamadoge Mobil Uygulaması
Kullanıcıların Tamadoge NFT'lerini satın almaları, beslemeleri,
bakımlarını yapmaları ve onlarla savaşmaları için bilgisayar
uygulamasının yanı sıra, yardımcı bir cep telefonu uygulaması da
geliştireceğiz.



Bu mobil uygulama, kullanıcıların Tamadoge hayvanlarına
bakmalarını ve hayvanın iyi olduğundan emin olmak için kontrol
etmelerini kolaylaştıracaktır. Tamadoge hayvanlarınızla aranızda bir
mesafe varmış gibi hissetmenizi asla istemiyoruz ve mobil uygulama
özellikle bu boşluğu kapatmak için tasarlandı. Tamadoge
hayvanınızın bakımı için yapmanız gereken her şeyi yapabilecek ve
onları arkadaşlarınıza göstermek için uygulamayı kullanabileceksiniz!



Uygulama aynı zamanda sosyal özellikler ve ödüllerle dolu olacak, bu
yüzden hayvanlarınızın nasıl vakit geçirdiklerini her gün kontrol
edebileceksiniz.


Tamadoge jetonlarının satın alınması bir risk unsuru içerir ve yatırılan ana paranın önemli bir
kısmının veya tamamının kaybedilmesine yol açabilir. Tamadoge jetonlarını satın almadan
önce belirlenen ve ayrıca bu teknik inceleme ile belgede yer almayan veya beklenmeyen
riskleri özenle ve kapsamlı bir şekilde değerlendirip, dikkate alın.



Tamadoge jetonlarını, yalnızca tokenomisini, Tamadoge arzını, ihracını ve Tamadoge
ekonomisini tam olarak anlıyorsanız satın alın. Kripto varlıklar kamulaştırmaya ve/veya
hırsızlığa maruz kalabilir. Bilgisayar korsanları veya diğer kötü niyetli gruplar ya da kuruluşlar
Tamadoge platformuna müdahale etmeye çalışabilir. Bir dizi farklı yolla - örneğin kötü
amaçlı yazılımlar, %51 saldırısı gibi hizmet saldırıları veya fikir birliğine dayalı açıklardan
yararlanma- Tamadoge jetonlarının kaybına neden olabilir veya onlara erişemeyebilirsiniz.



Tamadoge platformu Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir ve blok zincir işlemlerinin
değiştirilemez doğası nedeniyle, kötü niyetli aktörler tarafından gerçekleştirilen başarılı bir
saldırının geri dönüşü olamaz.



Kripto varlıklar finansal araç olarak düzenlenmez ve Birleşik Krallık Maliyesi gibi düzenleyici
kurumlardan sağlanan tazminatlara geri ödeme yapılmaz. Kripto varlıklarının düzenleyici
statüsü belirsizidir ve her bölgenin yargısına göre değişmektedir. Bu durum nedeniyle kripto
varlık sahipleri bir düzeyde yasal belirsizlik içindedir. Gelecekte, belirli yasa, yönetmelik,
politika veya kurallar kripto varlıklarını, blok zinciri teknolojisini veya merkezi olmayan
uygulamaları etkileyebilir. Jeton edinmek, Tamadoge jetonu gibi kripto varlıkları satın almak,
satmak, dönüştürmek ya da kullanma hakkı kısıtlanabilir, hatta yasaklanabilir.



Kripto varlıklarla ilgili vergi mevzuatına ilişkin belirsizlikler ortadan kalkabilir. Jeton sahipleri

geriye dönük vergi ödemek zorunda kalabilir ya da yasanın çıktığı zamandan itibaren vergi
ödemekle yükümlü olabilir.



Her potansiyel Tamadoge alıcısı, olası riskleri kendi kişisel isteğiyle tartmalı ve herhangi bir
karar vermeden önce bağımsız bir mali danışmana başvurmayı düşünmelidir.

Bu teknik incelemeyi okuyanların karar vermeden önce, Tamadoge platformunun nasıl
tasarlandığı ve işletildiği, Tamadoge jetonlarının satın alınmasının risk profillerine uygun olup
olmayacağı gibi önemli konular için bir vergi uzmanına ya da muhasebeciye, ayrıca 

herhangi bir konuda akıllarında soru kalmaması için avukat veya diğer profesyonellere
danışması iyi olabilir.


