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Küresel İklim Değişikliği, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde
artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu iklimsel
sıcaklık değişimidir. Bu gazlar, atmosfer yüzeyinde sera etkisi yaratmaktadır.
Bunun sonucunda, yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklığın
artışı ile küresel iklim değişikliği gerçekleşmektedir.
Bu iklim değişikliği kuraklık, çölleşme, yağışlarda dengesizlik ve sapmalar,
su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb meteorolojik olaylardaki artışlar ile
kendisini göstermektedir. Durumun ciddiyeti dünyanın ana gündemi hâline
gelmiştir. Global çapta organizasyonlar ile bu soruna yönelik çözüm
aranmaktadır.
2015 yılında birçok farklı ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması
kapsamında
(Paris
Anlaşması’nın
detayları
için
lütfen
bakınız:
https://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa) 2030 yılına kadar hedeflenen
temiz enerjiye geçiş sürecinde, henüz olması gereken seviyede ilerleme
kaydedilmemiştir. En kısa sürede farklı ve hızlı bir çözüm bulunamaz ise dünya
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır.

CYCE olarak, tüm dünyada temiz enerjiye geçişi hızlandırmak, fosil yakıt
kullanımını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha değerli hâle
getirmek için uzun süredir var gücümüzle çalışıyoruz. Blockchain teknolojisinin
ortaya çıkmasıyla, günümüz dünyası merkezî olmayan, verilerin bloklar hâlinde
her kullanıcıya dağıtılıp eşitlendiği yeni bir anlaşma, uzlaşma ve mutabakat
sistemine geçiş yapmıştır.
Bu projemiz ile Blockchain teknolojisini kullanarak dünyamızın en büyük
problemi olan küresel iklim değişikliğine yönelik bir çözüm üretmek ve atmosfere
salınan karbon miktarını azaltarak sıcaklık derecesini iklim normallerine getirmek
için, bütün insanlığın bu destekleme mekanizmasına dâhil olabilmesini sağlamayı
hedeflemekteyiz.
www.cycecoin.com
info@cycecoin.com

Whitepaper içeriğinde bu problemin analizi, çözüm yöntemimiz,
Blockchain teknolojisi ve sağladığı güvenli anlaşma altyapısı ile 30 yıla yayılan
projelerimizin eylem planı yer almaktadır.
Hasan KARAOZAN
CYCE CEO
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“CYCE” ismi ile yarattığımız Token, Türkiye tescilli bir anonim şirke
olan CRYPTO CARBON ENERGY A.Ş. firmasına ait bir kripto varlıktır.
Kuruluşumuz, www.cycecoin.com ve .org sitesi üzerinden yayınlanan, enerji
alanında faaliyet gösteren toplulukların varlıklarına katma değer sağlamayı
amaçlayan, dünya çapında başlatılmış en büyük sosyal sorumluluk projesinin
sahibidir.
İşbu belge hazırlanan ikinci versiyondur ve bundan sonraki
versiyonlarda değişiklik yapılması söz konusu olabilecektir. Değişiklikler,
versiyon sıralamasına göre paylaşılacak ve yayınlandığı tarih itibari ile güncel
ve geçerli olacaktır. Bu belge ve gelecekte yayınlanacak olan versiyonlar
sadece bilgilendirme amaçlıdır. “Whitepaper” niteliği bakımından projemizin
şeffaflığını yansıtması için hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde yatırım niteliği
barındıran bir davet mektubu veya benzeri bir araç değildir.
Ayrıca, bu platform bir kripto varlık borsası değildir. Herhangi bir
yöntemle kripto varlıkların alımı veya satımı yapılmamaktadır.
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PROJE ÖZET
CYCE, CRYPTO CARBON ENERGY isminin kısaltmasıdır. Blockchain’in
teknolojik altyapısı kullanılarak ETHEREUM ağında oluşturulmuş, ERC-20 tabanlı
akıllı sözleşmeler ile işlem gerçekleştiren bir tokendir. Türkiye tescilli CRYPTO
CARBON ENERJİ A.Ş. firmasına aittir. İnternet sitemize www.cycecoin.com
üzerinden erişilebilir.
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Kuruluşumuz, www.cycecoin.org sitesi üzerinden küresel iklim
değişikliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmayı amaçlayan, ilgili toplulukları bir
araya getirerek dünya çapında başlatılmış olan en büyük sosyal sorumluluk
projesinin de sahibidir.
Ayrıca, enerji üretimi süreçlerinde gerçekleşen karbon salınımını
azaltmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üreten tesisleri CYCE
ile ödüllendirerek daha değerli hâle getirmeyi ve yatırımların akışını bu tesislere
yönlendirerek küresel iklim değişikliğine çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

CYCE her ne kadar Blockchain teknolojisi ile çıkmış olsa da bu
platformda oluşturulmuş diğer projelerden farklıdır. Projenin temel çıkış noktası,
üretilen CYCE kripto varlıkların %80’lik bölümünü bu santrallere ödül olarak ve
bedelsiz şekilde vererek bu tesisleri fosil yakıtlar ile enerji üreten tesislerin
karşısında katma değerli hâle getirmek ve bundan sonra gerçekleşecek
yatırımların yönünü hızlı bir şekilde bu tarafa çevirmek üzerine kuruludur.
Ayrıca, organizasyonlar için ayrılan %20’lik kısım ile bu tesislerin
kurulumu ve işletilmesi planlanmaktadır. Bu açılardan proje, 3 temel farklı
projenin birleşmesi ile birbirine bağlı bir zincirleme projeler dizisi hâline
gelmiştir.
Bu projeler:
1-Bütün dünyada kurulu olan yenilenebilir enerji santrallerini CYCE ile
lisanslama
2-Yeni kurulması planlanan biyokütle enerji santralleri için C4 enerji
bitkisi üretme
3-Yeni biyokütle enerji santralleri kurma
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ICO süreci ve halka arzın ardından, başta Türkiye’dekiler olmak üzere,
dünya genelinde yenilenebilir enerji kullanan, karbon salınımı az olan veya hiç
olmayan tesisleri lisanslama süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. C4 bitkisinin
üretimi ve yeni biyokütle tesislerinin kurulması sürecinin bunlara paralel olarak
devam etmesiyle birlikte, toplamda 30 yıl olacak şekilde 2051 yılında bu projeler
zincirinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Bu projenin nihai amacı, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya
bırakmak için, kalıcı pozitif çevresel etkileri ile temiz enerjiyi sürdürülebilir hâle
getirmektir.
2051 yılından önce, teknolojik ve ekolojik gelişmeler ışığında 2101
hedeflerini barındıran ikinci projeler zincirinin yayınlanmasını planlamaktayız.

TEKNOLOJİ
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Fosil yakıtlar dünyada teknolojinin gelişimi, Sanayi Devrimi,
çoğalan nüfus ile artan elektrik ihtiyacı gibi gelişmeler doğrultusunda,
bu yakıtların enerji değerinden dolayı, ilk tercih edilen enerji üretim
kaynağı olmuştur. Bu durum, geçen 150 yıl içerisinde hesaba
katılmamış sonuçları sebebiyle, bugün tüm dünya ülkelerinin bir acil
eylem planı oluşturması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Bu sebepten dolayı, iklim değişikliği dünyadaki her bir insan için
temel bir problemdir. Blockchain teknolojisi merkezî olmayan ve tüm
dünya tarafından izlenebilir yapısı sayesinde, CYCE projesi için en ideal
fon toplama yöntemidir. Bu imkânlar sayesinde, Blockchain
teknolojisini kullanan Ethereum ağında başlangıç için bir token
oluşturulmuş olup halka arzı için süreç başlatılmıştır. Aşağıda bu
teknolojinin detayları mevcuttur.

BLOCKCHAIN
Blockchain, internet üzerinde merkeziyetsiz, dağınık yapıda,
şifrelenmiş, her türlü veriyi takip etmeye yarayan, sadece işlem yapan
alıcı ve satıcının işlemleri kaydedebildiği, herhangi bir otoriteye bağlı
olmayan, herkesin işlemleri görebildiği şeffaf ve güvenli, yeni nesil veri
tabanı gibi çalışan bir işletim sistemidir.
Para transferleri veya işlenen herhangi bir veri için sistem bir
veri bloğu oluşturur. Bir diğer deyişle gönderen kişi, gönderilen tutar
ve alıcı bilgilerinin hepsi bir bloktur. Transfer ânında oluşturulan bu
bloklar şifrelenir ve asla değiştirilemez; yani bu bilgiler kırılamaz hâle
gelir. Bu bilgiler, aynı anda veri tabanı ağında bulunan milyonlarca veri
tabanına şifrelenerek dağıtılır. Böylece ağda bulunan veri tabanlarına
bu şifreli bilgiler dağıtılmış ve kaydedilmiş olur.
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Blokchain Yapısı
Blockchain’in, veri tabanı gibi veri blokları ile çalışan bir yapısı
vardır. Aslında karmaşık gibi duran ama anlaşılması kolay bir veri
işleme ve dağıtım ağıdır.
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Her blok için Hash olarak adlandırılan, Güvenli Karma
Algoritma (Secure Hash Algorithm) ile şifrelenmiş, her veri
değişiminde içerisindeki bütün bilgileri muhafaza eden, kendisine ait
bir benzersiz karakterler dizisidir.
Blockchain, veri değişiminde Proof of Work, Proof of Stake gibi
ispat teknikleri kullanır. Dışarıdan gelecek müdahaleleri önlemek için,
bu teknikleri doğrulama işlemi kısa, çözme işlemi ise uzundur. Her veri
değişiminde blok Hash değeri değişir. Madenciler, değişen veriyi bu
yöntemlerle doğrular. Yeni Hash değeri ile zincir yeniden bağlanmış
olur.
Her blok, içerisinde 3 değer barındırır. Bunlar;

1- Bir önceki bloğun Hash değeri
2- Veri
3- Hash bilgileridir.
Blockchain’de bir işlem başlatıldığında, gönderen, işlem tutarı
ve alıcı bilgisinin olduğu veri dağınık ağda yayınlanır. Düğüm ağı, yani
madenciler (miners) bu işlemi doğrular. Ardından, yeni blok
değiştirilemez bir şekilde zincire bağlanır.
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2. Blok

3. Blok
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X
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Ethereum
Ethereum, Blockchain altyapısı ile geliştirilmiş, kendi
merkeziyetsiz ağı oluşturulmuş, ETH para birimini kullanan bir kripto
varlıktır.
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En önemli özelliği ihtiyaca göre programlanabilir olmasıdır.
Blockchain geliştiricileri bu platformda toplanmaktadır. Bu sebepten,
birçok farklı alandan geniş geliştirici topluluklarını farklı amaçlarla bir
araya getirerek onlara destek olmakta, muhtelif çözümler üretmelerine
imkân sağlamaktadır. Merkeziyetsiz Finans (DeFi), Değiştirilemez
Tokenler (NFT), Merkeziyetsiz Özerk Kuruluşlar (DAO'lar), Merkeziyetsiz
Uygulamalar (DApp’lar) gibi sahalar açarak Blockchain kullanım
alanlarını genişletmektedir.

Akıllı Sözleşmeler
Akıllı sözleşme, Blockchain ağında işlemlerin şifreli ve güvenli
şekilde yapılmasını sağlayan karşılıklı bir anlaşma sistemidir. Blockchain
sistemi üzerinde çalışan bir uygulama ya da program olarak
düşünülebilir. Belirli kuralları uygulamak zorunda olan dijital kod
satırlarından oluşan bir sistemdir. Bu bahsettiğimiz kurallar
programlanabilir sistemler üzerinden daha önceden belirlenir.
En temel özelliği, fiziki dünyada yapılan anlaşmalardan farklı
olarak, kuralların bir defaya mahsus olarak belirlenmesi ve yapanı
tarafından da dâhil olmak üzere hiçbir zaman değiştirilemez olmasıdır.
Akıllı sözleşmeler işlemi kimin yaptığına bakmaksızın her zaman
aynı sonucu verir ve yapılan işlemler hızlı, maliyetsiz ve güvenli bir
biçimde gerçekleştirilir.
CYCE akıllı sözleşmeleri, Ethereum Blockchain ağının ERC-20
standartlarında, Solidity diliyle hazırlanmıştır.
www.cycecoin.com
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ERC-20
CYCE akıllı sözleşmeleri Ethereum Blockchain’inde bulunduğu
için ERC-20 standartlarında hazırlanmış, hâli hazırda Ethereum
Blockchain ağı tarafından kabul edilmiştir. Yapılan işlemler Etherscan
üzerinden takip edilebilir.

GÜVENLİK

ETHEREUM BLOCKCHAIN

CYCE sistemi hiçbir güvenlik açığına olanak tanımayan tam
donanımlı güvenlik denetlemeleri ve dış denetçi sistemi ile
kullanıcılarına güvenli ve şeffaf bir ortam sunmaktadır. Partner
seçimlerini bu ilkeye uygun bir şekilde belirleyerek maksimum koruma
sağlar. İlgili güvenlik denetimleri ve sistemleri aşağıda belirtilmiştir.

ERC-20 Token

1-Trust Wallet (cüzdan) – MetaMask (cüzdan)
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2-KYC (Kimlik Doğrulama)
3-2FA Doğrulama (SMS ve Google Authenticator)
4- CertiK (Dış Güvenlik Denetçisi)

CÜZDAN
Trust Wallet – MetaMask Wallet
CYCE olarak her bir CYCE varlığını ve bu varlığa sahip hesapları
önemsemekteyiz. Bizim için güvenlik, her işlemden önce gelmektedir.
Blockchain ağında en gelişmiş ve güvenli cüzdan hizmeti verenler Trust
Wallet ve MetaMask cüzdanlarıdır. CYCE, sahip olduğu kripto
varlıkların ve fonların güvenliği için de Trust Wallet ve MetaMask
Wallet ile ortaklık çerçevesinde çalışmaktadır.
CoinMarketCap verilerine göre borsa puanı, işlem hacmi ve
haftalık ziyaretler bakımından uzun yıllardır en üst sırada olan Binance
borsasının da bağlı olduğu Binance Holdings Limited firmasına ait olan
Trust Wallet, dünyanın en güvenli cüzdan hizmetlerinden birini
sunmaktadır.
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Trust Wallet ve MetaMask, kullanıcılarına kripto para satın
alma, saklama, takas etme ve faiz geliri gibi ek faydalar sunan birer
cüzdandır. Kripto para dünyasına kolay erişim vaat eden Trust Wallet ve
MetaMask; Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple vb coinleri
desteklemektedir.
CYCE, her bireysel üyenin veya kayıtlı santrallerin varlıklarını,
Trust Wallet ve MetaMask üzerinden kendilerine ait cüzdanlarında
tutmalarını sağlayarak onlara güvenli, konforlu ve şeffaf bir dijital
ortam sağlar. Hiçbir varlık sahibinin varlıklarını, kendi ara yazılımıyla
oluşturulan cüzdanlarda tutmaz.

KYC (Kimlik Doğrulama)
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CYCE, KYC kimlik doğrulama sistemini kullanmaktadır. KYC, yeni
nesil bir kimlik doğrulama yöntemidir. Üyelerin, gerçek kişi ve
gerçekten beyan ettikleri kişi olma tutarlılığının sağlanmasına olanak
tanır. Kişi kayıt olurken kimlik kartı, yüz doğrulama ve ek beyanlar talep
edilir. Böylelikle hem kayıt esnasında hem de güvenlik ihlâli oluşması
durumunda doğru kişiye ulaşılmasını sağlar.
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2FA Doğrulama Sistemi
CYCE sistemine giriş esnasında 2FA Google Authenticator
doğrulaması kullanılmaktadır.
İki faktörlü kimlik doğrulama, temel olarak, hesaplarımıza
gireceğimiz zaman ikinci bir adım kullanılmasından ibarettir. Telefona
gönderilen bir SMS ile parolanın yanında bir kod daha girilmesi
şeklinde uygulanan 2FA, ekstra bir güvenlik katmanı oluşturur.

Google Authenticator
Google Authenticator, SMS gibi iki faktörlü bir doğrulama
aracıdır. Hesaba giriş gibi doğrulama gerektiren işlemlerde SMS kodu
yerine Google Authenticator uygulamanıza tanımlı, sürekli değişen
kodları kullanabilirsiniz.
Google
Authenticator
sadece
seçtiğiniz
cihazda
kullanılabildiğinden ve kendi cihazınıza erişim gerektirdiğinden
SMS'ten daha güvenli bir iki faktörlü doğrulama yöntemi olarak kabul
görmektedir.
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CRYPTO CARBON ENERGY BLOCKCHAIN AĞI
Projemiz, küresel iklim değişikliği teması üzerine kurulu olduğu
için, zamanın etkin yönetimi dünya açısından da büyük önem arz
etmektedir. Ethereum Blockchain ağında oluşturulan bir token ile
başlayarak, ilerleyen adımlarda yeşil ve temiz enerji üretimini değerli
hâle getirmek birinci önceliğimiz olmuştur.
ETHEREUM BLOCKCHAIN
ERC-20 Token
21 MAYIS 2021

Fakat bu projedeki en önemli noktalardan biri ise şudur:
Blockchain sisteminde yapılan işlemlerin onaylanması (mining)
sürecinde kriptografi işlemcileri kullanıldığı için, sürekli bir enerji
tüketimi vardır. Bu işlemi yapan bilgisayarlar, dünyanın herhangi bir
yerinde çalışabildiğinden dolayı karma enerji tüketmektedir. Özellikle
son yıllarda Blockchain sistemlerinin yaygın hâle gelmesi, enerji
tüketiminin artmasına da yol açmıştır.
Projemizin amacı enerji üretiminde karbon salınımını azaltmak
olduğu için, kullandığımız platformda da karbon salınımı olmayan bir
Blockchain sistemi geliştirmekteyiz.
Projemizin Yatırımlar bölümünde yer alan yenilenebilir enerji
santrallerinde geliştirmekte olduğumuz Blockchain altyapısı için
karbon salınımı olmayan onaylama (mining) bilgisayarları kurarak,
kaynağı belli, karbon ayak izi takip edilen bir sistem oluşturuyoruz.
Temel olarak, CYCE Blockchain, enerji ihtiyacını yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlayarak dünyanın en temiz enerji kullanan ve
en garantili Blockchain sistemi olacaktır.

www.cycecoin.com
info@cycecoin.com

PROJENİN AMACI
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Bu projemizle, Blockchain ağ teknolojisini kullanarak, dünyamızın en
büyük problemi olan küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve karbon
salınımını azaltıp dünyamızın sıcaklık derecesini kritik değerlerden
uzaklaştırmak için tüm insanlığı bu destekleme mekanizmasına dâhil etmeyi
hedeflemekteyiz. Çünkü küresel iklim değişikliği sadece bizi değil, bizden
sonra gelecek nesilleri ve dünyamızı çok yakından ilgilendirmektedir.
Birçok ülke ve merkezî otoriteler, küresel iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak için, kendi bütçeleri nispetinde, bazı projeleri ve
yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimini desteklemektedir.
Ancak, bu destekleme mekanizması sağlam makroekonomik
modellere ve ülkelerin siyasi hedefi olma gibi temellere dayandırılmadığı için,
sürekli olarak ülkelerin bütçelerine daha fazla yük bindirmekte ve sistemi
sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırmaktadır. Her geçen gün itibariyle karbon
salınımı artmakta ve bu, karşı karşıya olduğumuz küresel iklim değişikliği
tehlikesine karşı bizleri geri döndürülmesi çok zor bir sürece
sürüklemektedir.
İnsanlık olarak topyekûn hâlde organize hareket edip
destekleyebileceğimiz bir sistemin oluşturulması artık zorunlu bir hâl
almıştır.
Blockchain
teknolojisi
geniş kitlelerin
güvenebileceği,
merkeziyetsiz, şeffaf, sansürsüz ve devletler üstü bir sistemin ta kendisidir.
Kripto varlıkların birincil görevi, bireylerin sahip oldukları varlıkların
bütün dünyada, merkeziyetsiz olarak, hiçbir sınıra takılmadan, çok hızlı ve
bilinen en güvenilir kripto teknolojisi ile transferini sağlamaktır.

İkincil görev olarak her bir varlık, coin veya token ağ üzerine dâhil
edilmiş projelere fon sağlayarak bu projeleri hayata geçirmek için
kullanılmaktadır.
Üçüncü görevi ise, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine
özgü projeler çerçevesinde yaratılan token veya coinleri bir takas aracı olarak
kabul edip diğer varlık birimlerini kullanmadan, aynı ağ üzerinde, kendi varlık
birimini en güvenilir ve bağımsız şekilde kullanmaktır.
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Kripto ve Blockchain teknolojisi, bu özeliklerinden dolayı, bütün
insanlığı ilgilendiren bir probleme çözüm geliştirmek için en uygun sistemdir.
Bütün varlık sahibi bireyler, şirketler, fonlar ve merkez bankaları, sahip
oldukları varlıkları kriptoya çevirirken, aynı zamanda küresel ısınma gibi
dünyanın en önemli problemini ortadan kaldırmak için çözümün birer parçası
olacaklardır.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ETHEREUM BLOCKCHAIN

Küresel iklim değişikliği, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların
atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden
olduğu iklimsel sıcaklık değişimidir. Bu gazlar, atmosferin yüzey katmanında sera
etkisi yaratmaktadır. Bunun sonucunda, yıl boyunca kara, deniz ve havada
ölçülen ortalama sıcaklığın artışı ile küresel iklim değişikliği gerçekleşmektedir.

ERC-20 Token
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Bu sorunun çözümü üzerine yapılan araştırmalar, sera etkisine yol açan
faktörlere odaklanmış durumdadır.

CO₂ ve Sera Gazı Emisyonları
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Sera gazları Dünya'nın yüzeyi, atmosferi ve bulutlar tarafından yayılan
kızılötesi radyasyon spektrumu dâhilinde belirli dalga boylarındaki radyasyonu
emen ve yayan, atmosferin hem doğal hem de antropojenik gaz hâlindeki
bileşenleridir. Bu özellikleri nedeniyle sera etkisine neden olurlar. Su buharı
(H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N₂O), metan (CH₄) ve ozon (O₃) başlıca
sera gazlarıdır.
Sanayi Devrimi'nin başlangıcından (1760) bu yana artan insan
faaliyetleri sebebiyle, 1750'de 280 ppm olan atmosferik karbondioksit
konsantrasyonunda, 2019'da 415 ppm'ye ulaşan %45'lik bir artış
gözlemlenmiştir. Atmosferik karbondioksit konsantrasyonunun bu kadar yüksek
olduğu en yakın zamanın, 3 milyon yıldan fazla bir zaman öncesi olduğu
kaydedilmiştir. Bu artış, doğal karbon döngüsünde yer alan çeşitli "karbon
yutakları" tarafından salınımların yarısından fazlasının emilmesine rağmen
gerçekleşmiştir.

Atmosferik Karbondioksit Konsantrasyonu
Aşağıdaki grafikte, bu artışın son yıllardaki seyrini gösteren veriler
paylaşılmıştır.
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Sektörlere Göre Küresel Sera Gazı Emisyonları
Bu doğal dengenin bozulmasına sebep olan etkenler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Sera gazı salınımına neden olan faaliyet alanlarının yüzdelik
payları aşağıda gösterilmiştir.

KAYNAK

YÜZDE

Enerji (elektrik, ısı ve ulaşım)
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73,2

Doğrudan endüstriyel süreçler

5,2

Atık

3,2

Tarım, ormancılık ve arazi kullanımı

18,4

Tablo 2

Küresel Sera Gazı Emisyonlarında Enerji Üretiminin
Payı
Küresel iklim değişikliği, sebepleri bakımından çok çeşitli alt
kırılımları bulunan bir konudur. Her başlık altında Montreal Protokolü,
Viyana Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi global
eylem planları yapılmakta ve uygulanmaktadır.
CYCE olarak, sebepleri açısından en fazla pay sahibi olan enerji
üretimini birincil öncelik alarak projemizin ana konusu hâlinde
işlemekteyiz.
Enerji üretiminde kullanılan yakıtlar ve yöntemlere göre
dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 3

Enerji ihtiyacının %84,3 gibi çok büyük bir oranını fosil
yakıtlardan elde etmekteyiz. Fosil yakıtlar ve yakıldıklarında atmosfere
saldıkları karbon miktarı, küresel iklim değişikliğinin itici gücü
olmuştur.

KAYNAĞINA GÖRE ENERJİ
ÜRETİMİ (%73,2)
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Fosil Yakıtlar
(%84,3)

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları (%11,4)

Kömür (%32,1)

HES (Hidroelektrik
Enerji Santralleri)
(%6,4)

Petrol (%39,2)

RES (Rüzgâr Enerjisi
Santralleri) (%2,2)

Doğal Gaz
(%28,7)

GES (Güneş Enerjisi
Santralleri) (%1,1)

Nükleer (%4,3)

BES (Biyokütle Enerji
Santralleri) (%0,7)
JES (Jeotermal Enerji
Santralleri)

www.cycecoin.com

Dalga - Gelgit
Enerjisi Santralleri
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanımı,
dünya genelinde alınan tedbirlere rağmen hâlâ %11,4 oranındadır.
Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş çok yavaş ilerlemekte ve
bu süreçte, zamanımız giderek daralmaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgâr, yağmur, gelgitler, dalgalar
ve jeotermal ısı gibi karbon-nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve
insan-zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde
edilebilen enerjilerdir.
ETHEREUM BLOCKCHAIN

Sıra

Santral Türü

ERC-20 Token
21 MAYIS 2021

1

HES (Hidroelektrik Enerji Santralleri)

2

RES (Rüzgâr Enerjisi Santralleri)

3

GES (Güneş Enerjisi Santralleri)

4

BES (Biyokütle Enerji Santralleri)

5

JES (Jeotermal Enerji Santralleri)

6

Dalga - Gelgit Enerjisi Santralleri
Tablo 5

CYCE olarak, bu soruna yönelik çözümümüzün başlangıç
noktası burasıdır. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim
yapan tesisleri CYCE varlığı ile ödüllendirerek bu tesislerin daha değerli
hâle gelmelerini sağlamaktır. Böylelikle, küresel çapta enerji
yatırımlarının bu tarafa yönelmesini sağlamayı planlamaktayız.
İlgili detaylar YES SİSTEMİ başlığı altında yer almaktadır.
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YES SİSTEMİ
YES Nedir?
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“YES”, Türkçe karşılığı olarak, Yenilenebilir Enerji Santrali’nin
kısaltmasıdır. Ancak, CYCE olarak bizler “YES” kelimesinin İngilizce
karşılığı olan “EVET” anlamını daha çok benimsemekteyiz, çünkü
yenilenebilir enerjiye “YES” (EVET), fosil yakıtlardan enerji üretimine
ise “NO” (HAYIR) diyoruz.

CYCE YES Lisansı
Yenilenebilir enerji santralleri, iletişim kanallarımızdan herhangi
birini kullanarak sisteme kayıtlarını tamamladıktan sonra, kendileri için
otomatik bir CYCE YES LİSANSI oluşturulur. Bu lisans internet sitemiz
üzerinden sorgulanabilir.
Ayrıca lisans sahibi işletmeler, sitemizde bulunan ÜYE YES’ler
başlığı altında sürekli olarak güncellenerek yayınlanacaktır.

CYCE Üye YES Sertifika Örneği
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Lisanslanacak YES’lerin Belirlenmesi

ETHEREUM BLOCKCHAIN
ERC-20 Token
21 MAYIS 2021

Santrallerin CYCE ödül sistemine dâhil olabilmesi için, doğaya
karbon salınımı az olan veya hiç olmayan, yenilenebilir enerji
kaynaklarından faydalanarak enerji üreten santraller olması
gerekmektedir.
Dolayısıyla, fosil yakıtlardan enerji üretimi yapan santraller bu
ödül sistemine katılamamaktadır.
Bir diğer deyişle, fosil yakıtlardan enerji üreten santraller ve
nükleer santraller hâriç diğer tüm santraller CYCE ödül sistemine
dâhildir.
Aşağıdaki listede yer alan santral türleri CYCE tarafından
ödüllendirilecektir.
HES (Hidroelektrik Enerji Santralleri)
RES (Rüzgâr Enerjisi Santralleri)
GES (Güneş Enerjisi Santralleri)
BES (Biyokütle Enerji Santralleri)
JES (Jeotermal Enerji Santralleri)
Dalga - Gelgit Enerjisi Santralleri
CYCE olarak, Türkiye’de ve dünya genelinde bu santrallerin
bulunduğu bölgelere gerek fiziki gerekse de dijital veya diğer kanallar
aracılığıyla ulaşarak bu tesislerin tamamının CYCE ödüllerini almalarını
sağlamayı planlıyoruz. Bu santrallerin katma değerli santraller hâline
gelerek fosil yakıtlardan enerji üretimlerini düşürmeyi ve yenilenebilir
enerji kaynaklarıyla enerji üretimini artırmayı hedefliyoruz.
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ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ
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Projenin en temel dayanağı, karbon salınımı nötr yenilenebilir
enerji santrallerinin kurulu güç kapasitelerine endeksli olarak, 1 kW
kurulu güç karşılığında, aşağıdaki verilerle hesaplanacak miktarda CYCE
varlığının, ödül olarak ve bedelsiz bir şekilde bu santrallerin
hesaplarına yüklenmesi esasıdır.
Aşağıdaki DEĞERLEME TABLOSU, santralin ödül baremini
belirlemektedir. Bu bareme göre, toplam kurulu güç miktarı
DEĞERLEME FAKTÖRÜ ile (kW cinsinden) çarpılarak aktarılacak CYCE
miktarı belirlenir. Belirleme yöntemi ise santralin doğaya saldığı karbon
miktarı veya ısı miktarı baz alınarak geliştirilmiştir.
DEĞERLEME TABLOSU
Sıralama

CYCE
Adedi

Değerleme
Faktörü

Santral Türü

1

1 CYCE

1,00

HES

2

1 CYCE

0,95

RES

3

1 CYCE

0,90

Dalga - Gelgit

4

1 CYCE

0,85

BES

5

1 CYCE

0,80

GES

6

1 CYCE

0,75

JES

Tablo 3
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Ödüllendirme sistemi, kendi içinde aşamalı olarak değişecektir.
Bunun sebebi, hem dijital varlık çalışmaları hem de fiziki olarak
gerçekleştirilmesi planlanan C4 Enerji Bitkisi Projesi ve Biyokütle
Tesisleri Kurulum Projesi ile öngördüğümüz hesaplamalar ışığında,
CYCE’nin piyasa değerinin yükselecek olmasıdır.
Santrallere ödül olarak verilecek token miktarı %50 oranında
dağıtıldığında, DEĞERLEME TABLOSU’ndaki DEĞERLEME FAKTÖRÜ de
%50 oranında hesaplanacaktır.

CYCE LİSANSLI YES’LER İÇİN CYCE KULLANIM
ESASLARI
Giriş ve Özet bölümünde belirttiğimiz gibi, kendi sürekliliğini sağlayan
organik bir yapı için uzun soluklu planlamalar yapmaktayız. Santrallere ödül
olarak verilecek olan CYCE varlıkları iki ayrı gösterge ile kullanıcıların ekranında
görüntülenecektir:
ETHEREUM BLOCKCHAIN
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1-Rezerve CYCE miktarı

2-Aktif CYCE miktarı
Ödüllendirme sisteminde belirtilen toplam CYCE miktarı, santral
hesabında bulunan toplam Rezerve CYCE miktarını temsil eder. Eğer santral bu
varlığını mübadele etmek isterse, aşağıda belirtilen zaman dilimleri içerisinde
elde edilen tutarlar kendisine ait olacaktır.
Toplam Rezerve CYCE tutarının aktif hâle gelmesi, santralin sürekliliğine
bağlıdır. Santralin CYCE lisansını almasından itibaren 5 yıl sonra, Rezerve CYCE
tutarının tamamı aşamalı olarak aktif hâle gelecektir.
Bu tutar, önce beş yıla eşit olarak dağılacak şekilde bölünür. Yıl başına
düşen miktar da dört çeyreğe eşit olarak bölünür. Böylelikle, lisans tarihinden üç
ay sonra ilk CYCE tutarı Aktif CYCE miktarına eklenerek santralin tasarrufuna
bırakılmış olur. Ayrıca, bu CYCE miktarı santralin cüzdanına da aynı tarih itibari ile
yüklenmiş olacaktır.
Santral lisans tarihinden bir yıl sonra, santral Rezerve CYCE miktarının
beşte birini hak etmiş olur ve bu tutar cüzdanına yüklenir. İkinci yılda ve devam
eden dört yıl boyunca kalan tutarların cüzdanına yüklenmesi için, santralin,
faaliyetinin devam ettiğini belgelemesi gerekmektedir.
Bu beş yıl içerisinde faaliyetine ara vermiş veya işletmesi tamamen
durmuş olan santraller, hak kazandığı CYCE tutarlarını özgürce
kullanabilmektedir. Ancak, kalan süre için kendilerine ayrılmış olan Rezerve CYCE
miktarını kullanamazlar.
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Santralin mülkiyet yapısı veya konumu değişse bile, kullanamadığı
yıllarda hak kazanılan ve rezervde tutulan CYCE miktarı, faaliyete devam
edildiğinin belgelenmesi durumunda aynı periyotlar içerisinde santralin hesabına
ve cüzdanına yüklenmiş olacaktır. Beşinci yılın tamamlanması ile de santralin
lisansı devam ettiği sürece CYCE varlıkları üzerindeki hakkı saklıdır ve bütün CYCE
varlıklarının kullanımı kendisine aittir.
Aynı santral, mülkiyet yapısının veya konumunun değişmesi nedeniyle
faaliyetine ara vermiş ise aktif CYCE varlıklarını kullanabilir. Faaliyeti başlayana
kadar geçen sürede herhangi bir CYCE aktarımı gerçekleşmez. Faaliyetine
başladığını belgelediği durumda, kalan yıllar içerisinde hak kazanılan miktar,
faaliyet durumuna göre cüzdanına aktarılacaktır.

TOKEN EKONOMİSİ
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Yukarıdaki bilgiler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının
dünya genelindeki mevcut kurulu gücü ve önümüzdeki 30 yılda
oluşacak ihtiyaca yönelik enerji üretimindeki artış hesaplandığında,
üretilecek toplam CYCE miktarı 10.000.000.000 adet olarak
belirlenmiştir.
Toplam CYCE miktarının %80 oranındaki büyük bir bölümü
lisanslanan santrallere verilecek, %20’lik kısım ise organizasyon ve
yatırımlarda kullanılacaktır. Buna göre:
Toplam Üretilen CYCE Token Adedi

10.000.000.000 Adet

Organizasyon ve yatırımlar için %20

2.000.000.000 Adet

YES kapsamına giren enerji santrallerine ödül
olarak verilecek CYCE Token adedi %80

8.000.000.000 Adet

YES’lerin Ödülleri %80
Token dağıtımının 8.000.000.000 adet gibi büyük bir kısmı YES
lisansı alacak olan santrallere ayrılmıştır. Bu adet, mevcut olan,
önümüzdeki 30 yıl boyunca bu kapsama girecek ve yeni kurulacak olan
tesislere ödül olarak verilmeye devam edilecektir. Ödüllendirme
Sistemi başlığı altında verilen tablo ve şartlara göre her santrale
aktarım gerçekleştirilecektir.
Projenin 2051 yılında tamamlanması öngörülerek, önümüzdeki
30 yıl boyunca bu şartlar sabit kalacak ve değiştirilmeyecektir.
Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki tesislerin
lisanslama süresi 10 yılda, ödüllerin teslim edilmesi ise 15 yılda
tamamlanacaktır.
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Örnek olarak, 1 mW kurulu gücü olan bir tesisin ödül
tokenlerine erişim süreci aşağıda gösterildiği şekilde tamamlanacaktır.

Örnek Token Aktivasyon Takvimi
Başvuru
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Lisanslama
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YES’lere ödül olarak dağıtılmak üzere
ayrılan 8.000.000.000
adet
token,
toplamda 35 yılda piyasada satılabilir hâle
gelecektir. Her lisans sahibi YES, bu tablodaki
örneğe göre beş yılda ve üç aylık periyotlar
hâlinde ödül CYCE varlıklarını teslim
alacaktır.

Ödül Token Teslimi

Kurulu Güç Tespiti

Değerleme Tablosu

Q1
Q2
Q3
Q4

50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET

4. YIL

Q1
Q2
Q3
Q4

50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET

200 ADET

5. YIL

Q1
Q2
Q3
Q4

50 ADET
50 ADET
50 ADET
50 ADET

200 ADET

1. YIL
2. YIL

3. YIL
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200 ADET
200 ADET

200 ADET

Değerleme
Faktörü

Santral Türü

1,00

HES

0,95

RES

0,90

Dalga –
Gelgit

0,85

BES

0,80

GES

0,75

JES

5. Yılın Sonunda Toplam: 1.000 ADET

Organizasyon ve Yatırımlar için %20
Tokenlerin 2.000.000.000 adedi üç ayrı tarihte, tabloda
belirtilen sayılarda piyasada işlem görecek, sonrasında sadece yeni
yatırımlar için yatırım ihtiyacı kadar satışa sunulacak ve elde edilen
gelir yine yatırımlar için kullanılacaktır.
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Tarih

Açıklama

Adet

28/05/2021

PRIVATE SALE

5.000.000

28/06/2021

ICO

39.000.000

13/08/2021

BORSA

50.000.000

Private Sale (Özel Satış)
Özel Satış 28/05/2021 tarihinde başlamış olup ilgili bilgiler
aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

PRIVATE SALE
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AÇIKLAMA

Başlangıç Tarihi

28/05/2021

Bitiş Tarihi

28/06/2021

Süre

30 Gün

Minimum

500.000

Maksimum

5.000.000

Faz Sayısı

1

Faz Bedeli

1 USDT

Özel Satış bitiş tarihi, ICO süreci başlangıcını belirtmek için
paylaşılmıştır. İnternet sitemizde özel satışlar için ayrılmış olan sayfa
üzerinden satışlar devam edecektir.

ICO Süreci Bilgileri
ICO (Initial Coin Offering) «ilk para teklifi» anlamına gelen,
Blockchain sisteminde halka arz öncesinde piyasa değeri belirlemek
veya belirlenen fiyatın kabul görme düzeyini ölçmek için kullanılan
dönemdir. Aşağıdaki tabloda ICO bilgileri paylaşılmıştır.

ICO BİLGİLERİ
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AÇIKLAMA

ICO Başlangıç Tarihi

28/06/2021

ICO Bitiş Tarihi

10/08/2021

ICO Süresi

42 Gün

Soft Cap

1.500.000

Hard Cap

39.000.000

Faz Sayısı

7

ICO Faz 1 Bedeli

1 USDT

Faz Bilgileri
ICO sürecinde, token adedi artışına dayalı, piyasa-fiyat kabul
dengesi için kademeli olarak 7 fazdan oluşan bir dönem planlanmıştır.
Her bir fazda arz edilecek birim sayısı ve fiyatlar aşağıda paylaşılmıştır.

FAZ SAYISI
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MİKTAR

FİYAT

FAZ 1

500.000

1,00 USDT

FAZ 2

1.000.000

1,10 USDT

FAZ 3

1.500.000

1,20 USDT

FAZ 4

2.000.000

1,30 USDT

FAZ 5

3.000.000

1,50 USDT

FAZ 6

5.000.000

1,70 USDT

FAZ 7

10.000.000

2,00 USDT

Halka Arz
CYCE varlığımızın halka arzı, dünya genelinde işlem gören
borsalarda, aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
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AÇIKLAMA

Halka Arz

13/08/2021

Belirlenen Miktar

50.000.000

Halka
arz
sonrasında,
gerçekleştirilecek
yatırım
organizasyonuna göre yeni arz miktarları belirlenerek iletişim
kanallarımız aracılığıyla ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
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Bu projenin temel amacı, sadece yenilenebilir enerji kaynakları
üreten sistemleri katma değerli hâle getirmek değildi; sürdürülebilir ve
kalıcı bir çevre düzenini uzun yıllara yaymaktır.
Blockchain teknolojisiyle birlikte, Web 3.0 varlığını benimsemeye
başlamış bulunmaktayız. Adem-i merkeziyetçilik, yeni nesil projeler için
fırsat alan genişliği sunmaktadır. Fakat, teknolojinin anlaşılırlığı daha
teknik bilgiler gerektirdiği için, projeler henüz dijital içeriklidir. Fiziksel
olarak gerçekleştirilecek projeler, bu platformda yeterince yer
bulmamaktadır.
Crypto Carbon Enerji projesi, tüm dünyayı ilgilendiren bir
konudur. Bireylerin, projeye destek verirken ülkeler tarafından para
transferlerinde uygulanan hukuki veya politik sınırlara takılmadan rahat
dolaşımları açısından, Blockchain teknolojisi en uygun yapıdır. Proje, hem
dijital altyapıya ihtiyaç duyar hem de fiziki dünyada katma değer sağlar.
Bu genel yapıya baktığımızda, bu proje diğer güncel projelerden
farklıdır. Uzun soluklu, birbiriyle bağlantılı ama ayrı ayrı faydalara sahip
bir projeler zincirdir.
1-CYCE’nin Oluşturulması ve YES’lerin Lisanslanması
2-C4 Enerji Bitkisi Üretimi Organizasyonu
3- Biyokütle Enerji Santrallerinin Kurulması
Belirlediğimiz periyotlarda, iletişim kanallarımız aracılığıyla sürekli
olarak bu gelişmelere ilişkin duyurular yapacağız. Şimdi, ilk uzun vadeli
projemiz olan 30 yıllık planımıza göz atalım:
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2020
Ön Satış Başlangıç Tarihi: 06/2021
Türkiye İçin Lisanslama Başlangıç Tarihi: 06/2021
Dünya Geneli Lisanslama Başlangıç Tarihi: 09/2021
Dünya Genelinde %50 Oranında Lisanslamanın Tamamlanması:
12/2026
C4 Enerji Bitkisi Çalışmalarının Başlangıcı: 01/2023
İlk CYCE Lisanslı Biyokütle Enerji Santrali Kurulumu: 01/2028
Dünya Genelinde %90 Oranında Lisanslamanın Tamamlanması:
12/2031
Fosil Yakıtların Güncel Durumu, Ekonomik ve Teknolojik
Gelişmelerin İncelenmesi ve İkinci 15 Yılın Planlanması: 01/2035
Web sitemiz ve diğer iletişim kanallarımız vasıtasıyla, bu projeyi
destekleyen zincir projelerin ve daha kapsamlı diğer planların güncel
durumlarını ve ilgili detayları sürekli olarak paylaşmaya devam edeceğiz.
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Yatırım Planı başlığı altında paylaştığımız tarih sıralamasına
göre, zincir projelerin ikincisi C4 enerji bitkileri üretimidir. Bu bitkiler,
özellikleri açısından doğal dengeyi bozmayan, aksine her açıdan fayda
sağlayarak dünyanın iklim normallerine dönmesine katkıda
bulunabilecek en makul biyoyakıt türüdür.
Bu bitkiler, fotosentez esnasındaki karbondioksit bağlamasına
göre üçe ayrılır. Bunlar C3, C4 ve CAM enerji bitkileridir.
C4 enerji bitkileri veya C4 karbon tutulumu mekanizması,
bitkilerin fotosentezleri sırasında karbondioksiti tutan ve şeker
oluşturan
biyokimyasal
mekanizmalardan
biridir.
Havadaki
karbondioksiti diğer bitkilere göre daha fazla soğurur, daha fazla
oksijen salınımı yapar ve güneşten gelen ısıyı fazlaca depolar.
C4 enerji bitkileri yetiştiriciliği verimli tarım alanlarına bağımlı
değildir. Bu bitkilerin büyüme süresi çok kısa, bakım ihtiyacı çok az,
hastalıklara ve kuraklığa dayanıklılığı daha fazladır. Bu sebepten ötürü,
düşük maliyetle yüksek verim alınabilen bitkilerdir ve toprak kalitesi
düşük, ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazilerinde yetiştiriciliği yapılabilir.
Kullanılmayan araziler bu sayede tarıma kazandırılabilir. Gıda amaçlı
üretim yapılan tarım arazileriyle herhangi bir rekabet ortamı
oluşmayacağı için canlı hayatı olumsuz etkilenmemektedir. Hammadde
olarak üretilecek C4 enerji bitkilerinin yetiştiriciliği sırasında tarım
işçilerine istihdam sağlayarak tarımsal kalkınmaya destek olmak
mümkündür. C4 enerji bitkilerinin yetiştiriciliğinde gerçekleşen toprak
ve su kirliliği diğer bitkilere oranla daha düşüktür ve daha az atık
oluşmaktadır.
Bu bitkiler, iklimsel denetime yardımcı olmaktadır. Asit
yağmurlarını azaltırlar, erozyonu kontrol altında tutmaya katkı
sağlarlar. Fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanılması sayesinde,
sera etkisi yapan gaz emisyonları (fosil yakıtlara göre %40-80 oranında
daha az emisyon) ve diğer hava kirletici emisyonlar azaltılmaktadır.
Biyoyakıt üretiminde hammadde olarak kullanılan enerji bitkileri, insan
beslenmesinde kullanılan bitkiler değillerdir. Nişasta ve şeker bazlı
biyoyakıtlardan farklı olarak, hammaddesi gıda dışı bitkisel ürünlerden
elde edildiği için herhangi bir gıda problemine yol açmamaktadırlar.
Kısacası, C4 enerji bitkileri karbon salınımını azaltarak fosil
yakıtlara alternatif oluşturur ve maliyet etkin olmaları sebebiyle bu
projenin devamı için en doğru tercihtir.
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Yatırım Planı başlığı altında paylaştığımız tarih sıralamasına
göre zincir projelerin üçüncüsü, biyokütle enerji santrallerinin
kurulmasıdır. Projelerin akış sıralamasına göre, dünya genelinde YES
kapsamına giren santrallerin lisanslanarak kıymetlendirilmesinin
ardından, biyokütle enerji santralleri için oluşabilecek yakıt ihtiyacına
yönelik tedbirleri C4 enerji bitkisi üretimi planı ile almış
bulunmaktayız.
Biyokütle enerji santrallerinde hayvan atıkları, bitki atıkları ve
insan atıklarının tamamı ile hammadde üretimi sağlanabilmektedir.
Dünyadaki insan popülasyonuna baktığımızda, bu santraller sadece
doğru atık yönetimi ile iklim değişikliği sorununa bir çözüm
sunabilmektedir. Dünya genelinde ülkelerin bu konularda yeterince
organize olamamaları, milyonlarca ton fosil yakıta eşdeğer organik
atığın değerlendirilmeden doğaya bırakılmasına yol açmaktadır.
Crypto Carbon Enerji, geçmiş yıllardan edindiği tecrübeleri
sayesinde, her türlü atığa modüle edilebilen kurutma teknolojisini
biyokütle enerji santrallerine eklemleyerek, toplam proje süresinin
ikinci yarısında dünya atık politikasına yönelik olarak da çözüm
üretebilecek küresel projesinin hazırlığını sürdürmektedir.
Biyokütle enerji santralleri, atıkların veya biyoyakıtların gelişmiş
teknolojilerle SYN GAZ hâline getirilmesiyle motor veya türbin
çalıştırma yöntemini kullanarak enerji üreten tesislerdir.
Uygulanış açısından kompakt bir yöntem olması, bu projeyi
önümüzdeki yıllarda oluşabilecek özel elektrik ihtiyaçlarına da en
uygun çözüm hâline getirdiği için biyokütle enerji santralleri kurmayı
planlamaktayız.
İletişim kanallarımız aracılığıyla, C4 enerji bitkisi üretimi ve
biyokütle enerji santrallerinin kurulumu projelerinin süreçleri ve
detayları hakkında sürekli olarak bilgilendirme sağlayacağız.
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CYCE projesi öncesinde gerçekleştirilen, güncel olarak devam
eden ve gelecek 30 yılda yapılacak olan çalışmalarımızın ortak amacı,
sürdürülebilir ve kalıcı olarak sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve
çevresel pozitif etkiler bırakmaktır.
CYCE, topraktan bitkiye, bitkiden insana, insandan havaya
kadar her bir aşaması detaylı olarak hesaplanmış bir projedir. Kalıcı bir
çözüm üretmek amacıyla, bu soruna yol açan faktörlerin oluşma
sebepleri üzerine de yoğunlaşarak problemi kökten ortadan kaldırmayı
hedeflemektedir.
Bu projenin sahibi, bütün insanlıktır. İşte bu yüzden, hiçbir
engele takılmadan amacına ulaşacaktır.
C4 enerji bitkisi yetiştirme organizasyonu ile atmosferdeki
karbon miktarını düşürecek en yüksek performanslı bitki türü
kullanılacaktır. Bu çalışma ile çiftçilerimizin geliri artacak, toprak verimi
ve oksijen dengesi gibi diğer çevresel faydalar sağlanacaktır.
C4 enerji bitkisini toplama, taşıma, kurutma, presleme ve
biyoyakıt hâline getirip biyokütle santrallerine transfer etme
aşamalarının tamamında sosyolojik açıdan istihdam sağlanacak ve
katma değerli gelir elde edilecektir.
Biyokütle santralleri ile karbon-nötr enerji üretimi yaparak ana
hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.
Bireysel yatırımcılar CYCE token varlığına yatırım yaptığında,
yenilenebilir enerji santralleri daha değerle hâle gelecektir. Bu kişilerin
yatırımları değerlenirken aynı zamanda küresel ısınma da azaltılmış
olacaktır.
Ülkelerin ve şirketlerin küresel ısınmaya karşı oluşturulan
fonları CYCE projesine aktarıldığında, bu değer artışı yüksek oranlara
ulaşacaktır.
Bu çalışmalar neticesinde enerji yatırımları, yenilenebilir enerji
santrallerine yönelecektir.
Fosil yakıtlardan enerji üreten tesisler ise geri kazanım
çalışmalarımız ile yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten tesisler
hâline getirilerek ekonomik kayıpların ve kapasite kaybının önüne
geçilecektir.
Özetlemek gerekirse, bu projenin her aşamasında, projeye
müdâhil olan her birey kazanacak, dünyamız iyileşmeye başlayacak ve
en önemlisi, ulaşılan sonuç tüm insanlığın faydasına olacaktır.
Teşekkürler.
Hasan KARAOZAN

CYCE CEO

Hasan Karaozan
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