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Gezegenimizin 
geleceği için 
üretilmiş, merkezi 
olmayan ve 
güvenli bir yeşil 
Token

GROVETOKEN MİSYONU
Güvenli, merkezi olmayan 
bir dijital para biriminin 
fırsatlarından çevre 
bilincine sahip bir şekilde 
faydalanarak tüm 
Grover'lar için birikim 
oluşturmak.

Grove, yıllarca suistimal 
edilen doğayı telafi 
ederek herkes için daha 
sağlıklı ve daha zengin bir 
gelecek yaratacak. 
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1.0 GİRİŞ
Küresel Yeşil Ödeme Sistemi

Bitcoin madenciliği enerji tüketimi ve 
elektronik atıklarının geniş kapsamlı 
çevresel sonuçları vardır. Dünya liderleri 
arasında Küresel ısınma konusunda 
devam eden tartışmaların yanında, kripto 
madenciliği doğal dünyamız için daha fazla 
endişe kaynağı haline geliyor.

Grovetoken'in hedefi bir numaralı Küresel 
Yeşil Ödeme Sistemi (GGPS) olmaktır. 
Grove Yeşil Planı, Grove ekosistemi içinde 
herkes için daha sağlıklı ve zengin bir 
dünya yaratırken eko-blockchain 
teknolojilerinin geleceğine odaklanacak. 

Nasıl? Madencilikten arındırılmış bir dijital 
para birimi sunarak, çevre dostu bir 
geleceğin parçası olduğunuzu bilerek 
kendinize güvenebilirsiniz. 

GroveToken, Dubai merkezli bir yatırım 
şirketini kripto para birimi ile birleştiriyor. 
Grove, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, 
Hidroponik tarım organizasyonları ve çevre 
koruma vakıflarını finansal olarak 

destekleyen yeşil bir yatırım şirketidir. 

GroveWallet ©, dijital para biriminin çevre 
dostu kullanımını teşvik eden ilk yeşil 
cüzdan olacak. Grover'lar, minimum işlem 
maliyetleri ve daha yüksek getiri ve kar ile 
Grovetokens'i kullanarak satın alabilecek 
ve satabilecektir. Bu aynı zamanda token 
sahiplerine ekstra pasif bir gelir elde etmek 
için stacking yeteneği sağlayacaktır.

GroveToken'ın Staker'ları Yeşil Kripto 
Borsasındaki GreenOasis © Token Trades 
tarafından oluşturulan yansımalara hak 
kazanacak. Grove ayrıca, kaydedilen yıllık 
karlarının çoğunluğunu Grovetoken'e 
yeniden yatırarak tüm hissedarlar için 
servetin korunmasını sağlayacak. 

Grovetoken, Binance Smart Chain (BSC) 
üzerine inşa edilmiştir. BSC, diğer blok 
zincir eko-sistemlerine kıyasla hızlı işlem 
süreleri, düşük ücretler ve daha az 
elektronik israf nedeniyle dünyanın en hızlı 
büyüyen Blok zincir eko-sistemlerinden 
biridir. 
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RICHARD SULTAN 
KURUCU ORTAK

Bilgisayar Mühendisliği Lisans. 
Büyük ekipleri yönetme ve mükemmel sonuçlar elde 
etmek için rehberlik, liderlik ve motivasyon sağlama 

konusunda 25 yılı aşkın deneyime sahip girişimci. En iyisi 
olma tutkusu beni hedeflerime ulaşmak için daha çok 

çalışmaya itiyor.Son on yılda birden fazla mükemmellik 
ödülü.

MENDY PARKER 
KURUCU ORTAK

Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla projenin 
pazarlanması, araştırılması ve geliştirilmesinden 

oluşan üst düzey yönetimde 15 yılı aşkın deneyim. 
Çevrimiçi satın alma teknolojisinin kurucu operasyon 

müdürü olarak bilinmektedir. 

JOHN ELMASRI 
KURUCU ORTAK

Yönetim, idare ve operasyonlarda 30 yıldan fazla 
deneyime sahip işletme sahibi.Çok uluslu büyük bir 

şirketin genel müdürü.Süreç mükemmelliği, iş 
genişletme ve müşteri ilişkileri konusunda 

uzman.Yetenekleri geliştirme ve geleceğin liderlerini 
yetiştirme konusunda azimli.

JOHN GHEMRAWI 
KURUCU ORTAK

Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans.egist 
Son derece deneyimli ve azimli Perakende İş Lideri, ekip 
oluşturma ve geliştirme ve olağanüstü iş sonuçları elde 

etme konusunda hırslı. Kripto dünyasında beş yıldan fazla 
deneyim. 
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2.0 GROVE EKİBİ
Alanında en iyisi olduğu bilinen profesyonellerden ve girişimcilerden oluşan bir ekibiz. 
Yüz yılı aşkın deneyimiyle:

Devam eden bir başarı elde ettikten sonra  Yeşil Kripto'da devrim yaratmaktan ve 
sürdürülebilir gelir ve kârlar elde etmekten heyecan duyuyoruz.

Perakende İşlemleri, multi-milyon dolarlık işletmelerin idaresi, Bilgisayar Mühendisliği, 
Muhasebe, pazar analizi, Satış, Pazarlama, kripto para birimi araştırma ve ticareti, 
yetenek geliştirme, İK, uygulama geliştirme, BT ve Grafik Tasarım.
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3.0 GROVE FELSEFESİ
Bugün Yaptıklarımız Yarınlarımızı Belirliyor

GroveToken, Dubai merkezli bir yatırım 
şirketini kripto para birimi ile birleştiriyor. 
Grove, yenilenebilir enerji, güneş ve 
Hidroponik tarım endüstrilerine yatırım yapan 
bir Yeşil yatırım şirketidir.

Grove, token optimizasyonu ve 
pazarlanmasına yönelik tüm işlemlerin yüzde 
3'üne katkıda bulunacaktır ve bunun bir 
kısmı çevresel girişimleri destekleyen 
hayırsever bağışlara yatırılacaktır. Ek olarak, 
Token değerinin ve talep istikrarının 
sağlanması kapsamında Grove Token'ı geri 
almak için yüzde 1 daha kullanılacaktır. 

Yeşil Planımız, dijital dünyanın doğal 
çevremiz üzerindeki etkisinin bilincinde 
olmasını sağlamak için oluşturuldu. 

GroveToken, milyarlarca insanın blok zincir 
teknolojisini çevreye duyarlı bir şekilde 
kullanmasına izin verirken, sahipleri için 
refah yaratacak.

Grovetoken'in, 
günlük 

hayatımızda 
dijital para 

birimini 
kullanmanın 
daha yeşil ve 
daha verimli 

yollarına 
odaklanan amiral 

gemisi çevre 
dostu bir Token 
olacağı tahmin 

ediliyor.
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https://www.facebook.com/GroveTokenOfficial
https://twitter.com/GroveToken
https://www.youtube.com/watch?v=skA32dgjlIM
https://discord.gg/XuCghrTH
https://www.instagram.com/grovetoken/
https://t.me/Grovetoken


GroveToken 2022©

3.1 YATIRIM PORTFÖYÜ
& ALIMLAR
3.1a Yenilenebilir Enerji Pazarı
Yenilenebilir enerji Dünya'nın geleceğidir. CO2 emisyonlarını 
azaltma ve herkes için daha yeşil, daha temiz bir gelecek yaratma 
küresel hedefinin merkezidir..

Uzun vadeli 'Yeşil Planımız', emisyonları azaltacak ve istihdam 
yaratacak teknolojiye odaklanmaktadır. Bu nedenle, Grove tüm 
işlemlerin bir kısmını Yeşil endüstrilere ve şirketlere yeniden 
yatıracak, markamızı oluşturacak ve paydaşlar için getiri 
sağlayacaktır. 

3.1b Güneş Enerjisi Tarlası & Enerji
Güneş,  kömürden elde edilen enerjiye olan talebi azaltarak artan 
sera gazı emisyonlarını azaltan verimli bir enerji biçimi ve 
yenilenebilir bir çözümdür.

Güneşin olduğu her yerde, depolama ve uydu bağlantılı internet ile 
güneş enerjisiyle çalışan kripto para madenciliği çiftliklerini kullanma 
kapasitesi vardır. Grove, güneş enerjisinin hızlı evrimine yatırım 
yaparken, kullanıcıları güneş enerjisi tarlası ve enerjisinin dijital 
dünyayı nasıl geliştirebileceği konusunda eğitecek.

Allied Market Research tarafından hazırlanan bir raporda, “Küresel 
güneş enerjisi pazarının 2018 yılında 52,5 milyar dolar değerinde 
olduğu ve 2019'dan 2026'ya kadar %20,5'lik bir bileşik yıllık büyüme 
oranında (CAGR) büyüyerek 2026 yılına kadar 223.3 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir".

Grove, silikon güneş hücresi teknolojisinde dünya liderleri arasında 
olmaktan gurur duyacaktır. Şirket, Token sahiplerinin sağlıklı karlar 
elde etmesini sağlamak için kuruluşları satın alacak ve Yeşil küresel 
büyüme endüstrilerine yatırım yapacaktır.

3.1c Hidroponik Tarım
Hidroponik, bitkilerin köklerini desteklemek için toprağın yerine farklı 
bir malzeme kullanmak ve böylece ekinlerin doğrudan besin 
açısından zengin bir suda yetişmesini sağlayan bir yöntemdir. 

Grove, yüksek oranda ithalata  bağımlı olan ülkelerin, kendi taze 
ürünlerini üretmesi için çevreye daha duyarlı ve kendi kendine yeterli 
tarım yöntemlerine sahip olmalarını destekleyecek bir platform 
sağlayacaktır.  

https://www.grovetoken.com/
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Çevre korumanın geliştirilmesi
Gezegenimizin Sağlığını İyileştirme
Dünyamızı daha güvenli hale getirerek iç zenginlik yaratmak

3.2 BAĞIŞLAR
Yeşil Grove Planı
Grove, sosyal ve ticari etkiyi en üst düzeye çıkarmak için kripto para bağış 
inisiyatiflerini bir araya getirecek. Grove topluluğundaki tüm paydaşlar, 
gezegenimizin korunması için artan sosyal farkındalığın bir parçası olacaktır.

Grove felsefemiz şunlarla uyumludur: 

Şeffaflık, Grove'daki tüm işlemlerin temelini oluşturur. Bu nedenle, Grove, 
Yeşil inisiyatiflerimizin gelişim durumunu göstermek için tüm GroveToken 
sahiplerine düzenli güncellemeler sağlayacaktır.

https://www.grovetoken.com/
https://www.facebook.com/GroveTokenOfficial
https://twitter.com/GroveToken
https://www.youtube.com/watch?v=skA32dgjlIM
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4.0 YEŞİL KRİPTONUN 
GELECEĞİ

Anlık işlemlerle daha az enerji
Madencilik olmadan daha düşük enerji israfı 
(üçüncü taraf doğrulaması olmadan)
%100 güvenli eko-sistem
Temettüler, sahip olunan Token miktarına 
bağlı olarak GroveKeeper cüzdanına 
ödenecektir. 

4.1 GroveKeeper  Dijital Cüzdan

GroveKeeper©, dijital para birimlerinin çevre dostu 
kullanımını teşvik eden ilk Yeşil Cüzdan olacak. 
Kullanıcılar GroveToken'larını minimum işlem 
maliyeti, daha yüksek getiri ile alıp satabilecek ve 
ekstra pasif bir gelir elde etmek için staking 
yeteneğinden yararlanabilecekler.

GroveKeeper’ın güvenlik altyapısı, fonları büyük 
tehditlerden koruyarak, hissedarlara varlıklarının 
güvenli bir şekilde korunduğuna dair güven verir. 
Basitçe söylemek gerekirse, hiçbir kişi şifrelenmiş 
verilerin kilidini açamaz. GroveKeeper ayrıca 
aşağıdakiler gibi Yeşil özellikler geliştirecektir:

©

Anlık P2P  
Güvenli Kilit
UL sertifikası 
Token Oluşturma

4.2 GreenOasis  - Yeşil Kripto 
Borsası
GroveToken, özel bir Yeşil Kripto Borsası olan 
GreenOasis'i©  kullanarak sayısız Token takasını 
kolaylaştıracak.  GreenOasis, sahiplerinin kripto 
para birimleri ticareti yapmasına ve düşük maliyetli 
'Yeşil' işlemlerle dalgalanan fiyatlardan 
yararlanmasına izin verecek.

GreenOasis, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 
önde gelen dijital teknolojileri sunacak:

©
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5.0 BINANCE SMART CHAIN
Sürdürülebilir Smart Chain Teknolojisinden Yararlanma

Smart Chain: Grove GVR 

0xaFb64E73dEf6fAa8B6Ef9a6fb7312d5C4C15ebDB

Binance Smart Chain (BSC), dünyanın en 
hızlı büyüyen blok zincirlerinden biridir. 
Özellikler arasında hızlı işlem süreleri, 
düşük ücretler ve harçlar bulunur ve diğer 
Blockchain'lere kıyasla daha az elektronik 
atık üretir. İşte bu temel nedenlerden 
dolayı Grovetoken de özellikle bu network 
içinde olacaktır.

Binance Smart Chain (BSC), 
geliştiricilerin Binance ağı içinde bir DeFi 
Protokolü (Merkeziyetsiz Finans 
Protokolü) oluşturmasına olanak tanır. 
Yatırımcılar ve geliştiriciler arasında, DeFi 
sektöründeki en popüler ağlardan biri 
olarak kabul edilir ve hızla büyümektedir. 
Bu nedenle bunu bir DeFi geliştirme 
altyapısı olarak kullanmak ilgi çekicidir. 

Binance Smart Chain (BSC) ağında yeni 
bir token çıkarmak için BEP-20 Akıllı 
Sözleşme Standardı ile işbirliği 
yapmaktadır. Binance Smart Chain (BSC) 
ağı, Akıllı Sözleşmeleri Ethereum ile aynı 

şekilde çalıştırma işlevine sahiptir ve bu 
da ağ için hızlı bir önyükleme sağlar. 

Tacirlerin ve kripto tutkunlarının büyük 
çoğunluğu Binance'ı bilirmeke ve sıklıkla 
kullanmaktadır, bu da onu GroveToken 
için ideal bir ortak haline getirmektedir. 
Binance ile ortaklık kurarak, GroveToken 
sahipleri, GreenOasis© Yeşil Kripto 
Borsası'nın piyasaya sürülmesinden önce 
PancakeSwap© gibi popüler borsalarda 
tokenlarını BEP20 standardıyla takas 
etme yeteneğine sahiptir.

BSC, büyük ağlarda bulunmayan 
kapsamlı bir proje ve teknoloji yelpazesi 
sunarak, GroveToken'a, eski iş kanıtı 
(PoW) sistemini uygulayan diğer 
Tokenlara karşı gerçek bir pazar avantajı 
sağlayan BSC hisse kanıtı (PoS) 
modelinden yararlanmak için bir olanak 
sağlar.

https://www.grovetoken.com/
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Kripto Para
Akıllı Sözleşme, finansal bir blok 
zincirindeki temel bileşenlerden biridir. 
GroveToken'ın sözleşmesi, daha 
sonra blok zincirinde saklanan ve 
önceki işlemleri sağlamlaştıran taraflar 
arasındaki dijital anlaşma olarak işlev 
görür. 

Bu sözleşmeler, eşler arası (P2P), 
Kişiden Kuruluşa (P2O) ve kişiden 
makineye (P2M) iş yoluyla iki taraf 
arasında belirlenebilir.

RAraştırmalar, BSC akıllı 
sözleşmelerinin yüzde 3'lük bir 
başarısızlık oranına sahip olduğunu, 
yani akıllı sözleşme denetimlerinde 
bile başarısızlıkların hala ortaya 
çıkabileceğini gösteriyor. Ancak, akıllı 
sözleşme hataları önlenebilir. 

6.0 GROVE 
AKILLI 
SÖZLEŞME

Bloklar sınırlı sayıda doğrulayıcı 
tarafından üretilir
Doğrulayıcılar, PoA tarzında bloklar 
üretmek için sırayla hareket eder
Doğrulayıcı kümeleri, stake tabanlı bir 
yönetişim temelinde içeri ve dışarı 
olarak seçilir
Verimli ve hızlı kullanıcı deneyimi 
gerektiren yüksek performanslı dApps'i 
ölçeklemek için optimize edilmiştir.

GroveToken Akıllı Sözleşme 
Teknolojisi, fikir birliği için DPoS ve 
PoA'yı birleştirmeyi önerir, böylece:

1.

2.

3.

4.

GroveToken'ın Akıllı Sözleşmeleri, popüler 
ağlardakilere benzer şekilde çalışır, 
böylece belirli bir kriter yerine getirildiğinde, 
finansal sözleşme otomatik olarak 
gerçekleştirilir ve sahibinin varlıkları dijital 
para birimine aktarılır.
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7.0 
GROVETOKEN 
DENETİM
Güvenliğin Sağlanması

GroveToken ağı şu anda Brewlabs© ile 
denetlenmektedir. Lansmandan sonra, GroveToken 
denetimi, dolandırıcılık girişimlerini azaltmak ve mevzuata 
uygunluğa yardımcı olmak için çevrimiçi işletmelere 
hizmet sunan küresel bir kimlik doğrulama şirketi olan 
Certik tarafından yürütülecektir. 

Doğruluk, şeffaflık ve güvenlik, tüm akıllı sözleşme ağları 
için ayrıştırılamaz hedeflerdir. Grove, akıllı sözleşmesinin 
bütünlüğünü doğrulamaya devam edecektir. 

Kod denetimleri, koddaki hataları tespit etmek için statik 
kod analiz araçlarını kullanarak blok zinciri geliştirme 
projelerindeki kodu sistematik ve manuel olarak gözden 
geçirecektir. 

GroveToken, finansal varlıklara ve NFT'lere sabitlenmiş 
sözleşmelerin herhangi bir dış tehdide karşı duyarlı 
olmamasını sağlamak için tüm adımları atacaktır. 

Source: https://www.certik.com/ 2022

https://www.grovetoken.com/
https://www.facebook.com/GroveTokenOfficial
https://twitter.com/GroveToken
https://www.youtube.com/watch?v=skA32dgjlIM
https://discord.gg/XuCghrTH
https://www.instagram.com/grovetoken/
https://t.me/Grovetoken
http://www.certik.com/


GroveToken 2022©

8.0 TOKENOMİK
Kazanmaya Odaklanın

BSC ve Bitcoin tokenları BNB ve BEP2 tokenlarıyla aynı Token evrenini paylaşır. Bu şu 
anlama gelir:

Aynı token, zincirler arası iletişim mekanizmaları aracılığıyla dolaşabilir.
       Aynı tokenın toplam dolaşımı iki ağ üzerinde yönetilmelidir.      
       Tokenlar başlangıçta BSC'de ERC20 token  standardıyla benzer bir formatta veya 
BC'de BEP2 olarak oluşturulabilir, ardından diğerinde oluşturulabilir.

| $GRV, KULLANICILARI TEŞVİK EDEN
BİR KAZANMAYA ODAKLANMA (ETE)'DIR |

Grove sahipleri, merkezi olmayan yönetişimde ve Grove ekosisteminde gelecekteki 
yatırımlarda ayrılmaz bir rol oynamaktadır.
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8.1 Token Dağılımı

Grove'un, sözleşmede toplanan parayı saklamadan önce, yapılan her işlemde% 1'lik bir 
geri alım vergisi uyguladığını önemle belirtmek gerekir. 

Bir satış gerçekleştiğinde, geri alımın bir kısmı, işlem sonrası hemen yakılan likidite 
havuzundan Token satın almak için kullanılır.

Servet dağılımını ve sürdürülebilirlik felsefesini uygulayan Grove, Merkezi Olmayan 
Özerk Kuruluşların (DAO) bir anti-damping ve güvenlik yönetişimi olarak hareket 
etmesini ve önemli bir Token dengesine sahip kullanıcıların Token'ın genel değerini 
istikrarsızlaştırmasını önlemeyi öngörüyor.

8.2 Token Dağılımı
Staking periyotları kademeli olarak (daha uzun süreli staking, daha yüksek getiri) 
sunulacaktır. Bu bağlamda Grove, kullanıcıların daha yüksek ve daha adil getiri elde 
etmek için yatırım yaparak ve fon stake ederek gelir akışlarını çeşitlendirebilecekleri bir 
ekosistemdir. 

TBu getiriler, daha sonra ağda depolanacak olan platform işlemlerinden alınan sözleşme 
ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu sayı eşit olarak yeniden dağıtmak için yeterli 
olduğunda, uygun sahipler fonlarını ağ para birimine göre almaya başlayacaktır. 

İşlem hacmi ne kadar yüksek olursa ağ genelinde dağıtılacak tokenların da o kadar fazla 
olduğunu unutmamak gerekir.

8.3 Play-to-Earn
Play-to-Earn özelliği, oyuncuların dijital varlıkları ve tokenları satın almasını ve oyun 
oynayarak değerini artırmasını sağlar.

Dijital varlıklar ve Tokenlar, oyundaki diğer oyunculara veya bir dış pazarda satılabilir. 
Gelecekteki metaverse'de büyük oyun geliştiricileri ve ağlarla ortaklıklar planlıyoruz.
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Topluluk 
yönetişimi, 
herhangi bir 

zamanda sahip 
oldukları 

GroveToken 
sayısına göre 

ödüllendirilecek 
olan tüm Token 

sahiplerini 
koruyacaktır.

9.0 MERKEZİYETSİZ 
OTONOM 
KURULUŞLAR
Topluluk Yönetişim

Ağ Değerleri           
Bakiye Değişiklikleri 
Pazaryeri Ücretleri Ele 
Geçirme Mekanizması

Merkezi Olmayan Özerk Kuruluş (DAO), 
merkezi liderliği olmayan bir varlıktır. Bu, tüm 
kararların aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla 
alınmasını ve belirli bir kural belirlenmiş 
topluluk yönetişimi tarafından yönetilmesini 
sağlar.

Bu yönetişim yapısı sayesinde Grove, 
kullanıcıların tek bir işlemle önceden 
ayarlanmış miktarda Token boşaltmasını 
önleyerek 'pump-dump' planlarına karşı 
koruma sağlayacaktır.

Grove, teknik değişiklikleri tartışabilen ve 
bunlardan çıkarımlar yapabilen topluluk 
temsilcilerinin etkisini mümkün kılacaktır.

Konseyde gerekçe ve şeffaflıkla 
değiştirilebilecek Sistem Yapılandırma 
Değişkenleri şunları içerir:
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10.0 YOL HARİTASI
Tüm Grover'lar için Sürdürülebilir, Uzun Vadeli Büyüme Yaratmak

Yol Haritamız finansal özgürlüğe, yeniden dağıtım kripto teknolojisine ve insanların merkezi 
olmayan, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı güvenli bir ağda doğal dünyamızı korumaya katılmaları 
için bir sistem sağlamaya odaklanıyor.

 Zaman çizelgesinin gelişimin önünde önemli bir engel olmadığını belirtmek önemlidir. Herhangi 
bir gecikme acil olarak Grove topluluğuna bildirilecektir. 

GroveToken'ın Geleceğinin Görüntüsü
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BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

YASAL UYARI 
GroveToken, topluluk tarafından yönetilen ilk yeşil utility tokendır. $GRV, şu anda 
yönetişim hakları dışında ilişkili hakları olmayan dijital bir varlıktır. GroveToken merkezi 
olmayan yönetim yapısı kapsamında, Grove Konseyi üyeleri sahipler tarafından seçilir ve 
tokendan elde edilen gelirin bir kısmını oluşturan özellikleri belirler. Herhangi bir teşvik 
henüz belirlenmemiştir ve zaman zaman Konsey tarafından belirlenecektir. $GRV'ye 
sahip olmanın potansiyel faydalarına ilişkin önceki açıklamalar yalnızca fikir vericidir ve 
Grove Konseyi tarafından henüz belirlenecektir. $GRV sahibi bir kişinin, bu tür teşvikler 
için gerçek, koşullu veya ileriye dönük hakları yoktur ve buna bağlı olarak, kendilerine 
herhangi bir teşvik sağlanacağına dair hiçbir umudu veya beklentisi olmamalıdır. Daha 
sonra sağlanan teşvikler Konsey tarafından değiştirilebilir. $GRV almayı düşünen 
herhangi bir kişi, bağımsız tavsiye almayı düşünmelidir. Grove, tüm bireylerin kendi 
araştırmalarını yapmalarını önerir. Herhangi bir finansal tavsiye vermiyoruz.

www.grovetoken.com 

admin@grovetoken.com
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