
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GİRİŞ 

OCAT TOKENIN KULLANIM ALANLARI  

OCAT EKİBİMİZ VE MİSYONUMUZ  

 2021 YILI YOL HARİTAMIZ 

OCAT TOKENIN EKONOMİK ALT YAPISI 

MERAK EDİLENLER 

YASAL UYARI  



 

 

    Orange Cat Token (ticker: OCAT) dünya çapında hayvan severleri bir araya 
getirerek, onlara zaman ayıran, doğayı ve hayvanları korumayı misyon 
haline getiren topluluk tabanlı bir blockchain tokenidir. 
             Hayvanları ve doğayı koruyup yeni alanlar yaratmak üzere tüylü 
dostlarımızın doğal yaşam alanlarını korumaya kendini adayan Orange Cat 
Token ayrıca hayvan severlerin ilgisi ile yeni hayırseverlerle şeffaflık içinde 
sürekliliği hedeflemektedir.  
             OCAT, birçok üniversitenin  veterinerlik bölümleri ile birlikte gelişim 
halindedir. Orange Cat Team, Satoshi Nakamoto’nun fikirleri üzerine hareket 
ederek  hayvanlar için barınaklar, yaşam alanları oluşturmak için 
çalışmaktadır.  
            Var olan yardım kuruluşlarının birçok sorunla karşı karşıya 
olduklarının farkındayız. Şeffaflığın olmaması ile birlikte yolsuzlukta 
olduğunu biliyoruz.  
             OCAT'in merkezi olmayan finans (DeFi) teknolojisi giderek artan 
küresel tercih olmak üzere. Tek kişiye ait olması amacını gerçekleştirmez. 
Bu yüzden fiyatın birkaç kişi tarafından belirlenmemesini sağlıyoruz ama 
aynı zamanda dünya çapında hayvan severler tarafından, herhangi bir 
kişinin OCAT arzının ≥%2'sini kontrol etmesine imkan veriyoruz. 
             Ayrıca Orange Cat Fund oluşturmak ve birden fazla hayır kurumuyla 
çalışmak için maksimum arza sahip  kuruluşlar (örneğin Animal Shelter 
Inc.) için %10 kilitledik . 
            OCAT, blockchain ve blockchain ürünlerinin gücünden yararlanarak 
büyüyeceğine inanıyor. Hayvanların hayatlarını daha da  iyi hale getirmek 
için ,uzun vadeli girişimlerle ve ön satışı olmayan OCAT, herhangi bir piyasa 
manipülasyonuna karşı (Elon Musk da dahil)  güçlendirilmiştir.  
           OCSwap, OCFarm, OCWallet ve OCLend oluşturuldu ve geliştirildi.  
OCAT akıllı sözleşmesi tamamen doğrulandı ve denetlendi. 
           Aramıza katıldığın takdirde  gelişmemizdeki  her adımın faydalarına 
tanık olacak ve faydasını göreceksin. OCAT, özellikle erken topluluk ödül 
paketimiz OCAwards’dan faydalanacaktır. 
Hayvanlar için daha iyi bir dünya, hepimiz için daha iyi bir dünyadır. Küçük 

adımlarla bir hayvanın hayatını değiştirebilirsiniz. 
 



 

 

 

 

 

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOK DİLLLİ EKOSİSTEMİNİN OLUŞU İLE OCAT 

GEZEGENİ , BİRBİRİNİ DESTEKLEYECEK VE HARİKA İŞLERİN YAPILMASINI 

SAĞLAYACAK. 

 

 

OCAT YATIRIMCILARI, KEDİ HAYIRKURUMLARININ ÇALIŞMALARINA 

GÖRE OYLAMA YAPABİLECEK.  

 

 

OCAT, HAYVANLARIN KORUNMASI VE EĞİTİLMESİ AMAÇLI FARKINDALIK 

YARATMAK ÜZERE KULLANILACAK. 

 

 

NFT’LERLE MERKEZİ OLMAYAN (DeFi) aracılığı ile alım satım 

yapılabilecek programlar. OCSwap, OCFarm, OCWallet ve OCLend. 

 

 

OCAT SAHİPLERİ, ÖNEMLİ BİR ÇOK KONUDA OY KULLANIM HAKKINA 

SAHİP OLACAKLAR. (YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME,ÜCRET 

YAPISI,GÜNCELLEMELER VE PROTOKOL DEĞİŞİKLİKLERİ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Orange Cat Takımı, dünyadaki her başıboş kedi 

yavrusunun rahat bir yuvaya sahip olmasını istiyor. Hayır 

kurumlarının bir çok avantajlarının olduğunun farkındayız. 

Yolsuzluk ve şeffaf olmayan finansman problemleri de 

var. Bu yüzden bizler, demokratik-yenilikçi ve şeffaf bir 

blockchain tabanlı yardım kuruluşu olmak için harekete 

geçtik. İnsanların sevgi ve nezaketini kazanarak ihtiyaç 

duyulan yardım kuruluşu olmak istiyoruz. 

 

 

 

       Orange Cat Fonlaması ;  500.000.000.000.000.000 OCAT jeton, şeffaf, rüşvetsiz ve 

otonom blockchain tabanlı, hayvanların refahını temel alan bir proje. 

 

      Orange Cat  Fonlaması oluşturulduğunda 500 trilyon Ocat akıllı sözleşme 

havuzuna yatırılacak. . Hiç kimse, proje ekibi de dahil  özel kullanım için herhangi bir 

fon çekemi yapamayacak. Sözleşmeye bağlı kalarak yardım fonu toplandığında fon 

topluluğu liderinin cüzdan adresine aktarılacaktır. 

 

        Satılan, takas yapılan ya da açık arttırma ile satışa çıkan jetonlar ile  aylık 

fonlama oluşturulacak ve doğrudan hayır kurumlarına bağışlanacaktır.  

 

        Her ay sabit miktarda yardım fonlaması olsada Orange Cat Fund topluluk 

üstünde tam yetkiye sahiptir. Başlatılacak olan fonun amaçlarını belirlemek üzere 

demokratik oylama süreci olacaktır. Oylamaya katılan topluluğun hakları eşit olarak 

verilecektir ve oylamanın ağırlığı, elde tutma faizine göre hesaplanmayacaktır.  

 

         28 Mayıs'ta yardım fonumuzun ilk aşaması olan 100 milyar OCAT, yayınlandı. 

Bundan sonra önceki ay serbest bırakılan miktarın eşdeğerine ek olarak her ay 

havuza 300 milyar OCAT salacağız.  Bu plan 5 yıl sürecek. Hayvanları korumaya 

yönelik 60 ay sonra hayır kurumlarına demokratik bir şekilde 500 trilyon jeton 

bağışlanacak. 

 

 

 

 



 

 

 

14 MAYIS 2021                            1. AŞAMA                                                           OCAT ÖDÜL DAĞITIMI  

 

16 MAYIS 2021                             2.AŞAMA                                         OCAT AİRDROP VE ICO AŞAMASI 

 

22 MAYIS 2021                             3.AŞAMA                                                                           ICO 2.BÖLÜM  

 

23 MAYIS 2021                            4.AŞAMA                                                       OCAT AİRDROP 2.DAĞITIM 

 

25 MAYIS 2021                            5.AŞAMA                   ICO 3.BÖLÜM VE OCAT ÖDÜL DAĞITIM 2.BÖLÜM 

 

28 MAYIS 2021                            6.AŞAMA                                                   FON TOPLULUĞU OYLAMASI 1  

                                                                            ULUSLAR ARASI   EDMONTON KEDİ FESTİVALİ  KUTLAMASI  

 

11 HAZİRAN 2021                                                                                                    BKEX BORSA LİSTELEMESİ 

  

HAZİRAN ORTASI                        FİYAT TAKİBİ YAPAN WEB SİTELERİNDE LİSTELENME 

                                                                                                 MEME VE SANAT YARIŞMASI (MUSKO Chan) 

                                                                                                                            TOPLULUK LİDERLRİ SEÇİMİ 1  

                                                                                                           OCAT ÖDÜL MARKET PAZARLAMASI 1  

 

HAZİRAN SONLARI                     TOPLULUK OYLAMASI 2.BÖLÜM 

 

TEMMUZ AYI                      MXC BORSASINDA LİSTELENME VB… 

 

TEMMUZ SONU                    TOPLULUK OYLAMASI 3.BÖLÜM 

 

2021 YILI İÇİNDE                                    BİNANCE,OKEX HUOBİ GİBİ BORSALARDA LİSTELENME  



 

 

 

 

 

 

 Dış yatırımcısı olmayan OCAT’in başlangıç sermayesi proje ekibi 

tarafından oluşturuldu. 

 %40’ı tedarik sözleşme programına göre otomatikman yakılacak 

 %20 si aylık proje fonlarını geliştirmek için kullanılacak ve kazanım 

sağlanacak 

 %20 si hayır kurumları ve promosyonlar için kullanılacak. 

 %10 u dolaşımda kullanılacak. 

 %10 ‘u OCAT fonuna kilitlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Orange Cat tokenın maksimum 1,000 trilyon ile sınırlandırılmış arzı vardır. 

OCAT , yapılan akıllı sözleşmelerle yakım mekanizmasını deflasyonist (değer 

artırımı)planlamaya odaklı harekete başladı. Böylelikle dağıtım planlaması 

yapıldı ve kilitlemeler oluşturuldu. Bu yüzden hiç kimse Ocat üzerinde 

değişiklik yapamayacak.  

 

 

 

YAKIM  

%40 

GELECEK PROJELER %20 

HAYIR KURUMLARI  

PROMOSYONLAR  

           %20 

LİKİTE  

%10 
OCAT FONU  

      %10 



 

 

 

1. Yardım fonu teknik incelemesinin içeriğini anlamıyorum. Bunu bana kısa 

bir şekilde tarif edebilir misin?  
 

         Orange Cat Fonu'nun çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Vakıf her ay tokenları 

müzayedeler ve diğer yöntemlerle fiat para birimine dönüştürücek ve hayvan 

koruma kuruluşlarına bağışlayacak. Belirli miktarda OCAT jetonunu piyasaya sürecek. 

Hangi hayvan koruma derneğine bağış yapılacağına ise demokratik olarak OCAt 

topluluğunun oylarıyla karar verilecek. 

 

2. Sizin token fonlamanızın geleneksel fonlamadan farkı nedir? 
      

          İlk olarak, tamamen şeffaflık olacaktır. Blok zinciri, dünyadaki tüm düğümler 

tarafından ortaklaşa tutulan ve denetlenen açık bir defterdir. Vakfın tüm işlemleri 

takip edilebilir. Vakfın iç personelinin veya proje ekibinin yolsuzluk yapmasına fırsat 

vermez. İkincisi, temel tamamen demokratiktir. Blockchain tabanlı oylama, 

topluluğun paranın nereye gideceğine ortaklaşa karar vermesine olanak tanır. 

 

3. Bu planlamayı gerçekten takip edebilecek misiniz? Çünkü, 500 trilyon 

madeni parayı geri çekerseniz, ortak sahiplerimizin çıkarları hiçbir şekilde 

garanti edilemez. 

 
        Bir blockchain sözleşmesi sabit bir taahhüttür. Serbest bırakıldıktan sonra 

değiştirilemez. Vakıf projesi resmi olarak başlatıldıktan sonra, sözleşmenin belirli 

içeriğini mümkün olan en kısa sürede blockchain tarayıcısı aracılığıyla yayınlayacağız. 

Blockchain mühendislerinden bu akıllı sözleşmedeki boşlukları tespit etmelerini 

isteyebilirsiniz. Proje ekibi fondan herhangi birini geri çekti mi? Aylık serbest bırakılan 

miktar sözleşmeyi takip etti mi? Yapılan tüm işlemleri herkes denetleyebilecek.  

 

4. Vakfın planı, OCAT sahiplerinin çıkarlarını tehlikeye atacak mı? 
 

             Tüm OCAT sahiplerinin hayvanları koruma fikrini sevdiğine inanıyoruz. Bu 

konuyu dikkatlice değerlendirdik. Erken aşamada büyük ölçekli bir OCAT satışı 

gerçekleşirse, pazarda önemli bir düşüşe neden olacaktır. Bu nedenle, nispeten 

istikrarlı bir başlangıç yöntemi seçtik: ilk ayda 100 milyar OCAT, ikinci ayda 400 milyar, 

üçüncü ayda 700 milyar OCAT ve 5 yılda 500 trilyon hedefine ulaşana kadar her ay 

artıyor. Son olarak 60 ayda tamamlayacağız. Bu sayede projenin ve sahiplerinin 

menfaatleri erken dönemde korunacak.  

 

 

 

 



 

 

                      Bu belgeyi yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırladık. Önerilen herhangi bir işlemle ilgili olarak veya 

başka bir şekilde, herhangi bir karar, sözleşme, taahhüt veya eylem için kesin olarak ona güvenmemeli veya onu kesin 

bir temel oluşturmak için kullanmamalısınız. Siz ve yöneticileriniz, memurlarınız, çalışanlarınız, acenteleriniz ve bağlı 

kuruluşlarınız bu belgeyi ve bu belgeyle bağlantılı olarak sağlanan sözlü bilgileri kesinlikle gizli tutmalısınız ve başka 

herhangi bir kişiye iletemez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya ifşa edemez veya kamuya açık bir şekilde atıfta bulunamazsınız. 

, önceden yazılı onayımız dışında herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen. Bu belgenin amaçlanan alıcısı değilseniz, 

lütfen tüm kopyaları derhal silin ve imha edin. Bu belgeyi ve içerdiği analizleri, kısmen alıcıdan, onun yöneticilerinden, 

memurlarından, çalışanlarından, acentelerinden, bağlı kuruluşlarından ve/veya diğer kaynaklardan elde ettiğimiz belirli 

varsayımlara ve bilgilere dayanarak hazırladık. Bu tür varsayımları ve bilgileri kullanmamız, bağımsız olarak 

doğruladığımız veya bu tür varsayımlar veya bilgilerden herhangi birini zorunlu olarak kabul ettiğimiz anlamına gelmez 

ve bu belgenin amaçları doğrultusunda bu tür varsayımların ve bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini varsaydık ve 

bunlara güvendik. Ne biz ne de bağlı kuruluşlarımız veya bizim veya onların ilgili memurları, çalışanları veya acenteleri, 

bu belgede yer alan bilgilerin veya bunlarla bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir sözlü bilginin doğruluğu veya 

eksiksizliği ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermemektedir. bu vesile ile, veya ürettiği 

herhangi bir veri ve bu tür bilgilerle ilgili olarak (doğrudan veya dolaylı, sözleşmede, haksız fiilde veya başka bir şekilde) 

hiçbir sorumluluk, yükümlülük veya yükümlülük kabul etmez. Biz ve bağlı şirketlerimiz ve onların ilgili memurları, 

çalışanları ve acenteleri, bu belgeye ve oradaki herhangi bir hataya veya ihmale dayalı olabilecek her türlü sorumluluğu 

açıkça reddederiz. Ne biz ne de bağlı kuruluşlarımız veya bizim veya onların ilgili memurları, çalışanları veya acenteleri, 

herhangi bir işlemin bu belgede belirtilen şartlar veya şekilde gerçekleştirildiğine veya yapılabileceğine dair açık veya 

zımni herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz, veya varsa, geleceğe yönelik projeksiyonların, yönetim hedeflerinin, 

tahminlerin, beklentilerin veya getirilerin elde edilmesi veya makul olup olmadığı ile ilgili olarak. Burada yer alan 

herhangi bir görüş veya şart, yalnızca başlangıç niteliğindedir ve finansal, bu belgenin tarihi itibariyle geçerli olan 

ekonomik, piyasa ve diğer koşullar ve bu nedenle değiştirilebilir. Bu belgede yer alan herhangi bir bilgiyi güncelleme 

yükümlülüğü veya sorumluluğu üstlenmiyoruz. Geçmiş performans, gelecekteki performansı garanti etmez veya tahmin 

etmez. 

                   Bu belge ve burada yer alan bilgiler, herhangi bir menkul kıymet, emtia veya enstrüman veya ilgili türevi 

bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmez veya ödünç verme, sendikasyon veya finansman, taahhütname 

düzenleme teklifi veya taahhüdü teşkil etmez. veya herhangi bir işlemle ilgili olarak bir acente veya danışman olarak 

veya başka bir sıfatla satın alma veya hareket etme veya sermaye taahhüt etme veya herhangi bir ticaret stratejisine 

katılma ve alıcıya yasal, düzenleyici, muhasebe veya vergi tavsiyesi teşkil etmez. Alıcının, bu belgenin içeriğiyle ilgili 

olarak bağımsız üçüncü şahıs yasal, düzenleyici, muhasebe ve vergi tavsiyesi almasını tavsiye ederiz. Bu belge, 

tarafımızca veya herhangi bir bağlı şirketimiz tarafından herhangi bir mali görüş veya tavsiye niteliğinde değildir ve bu 

şekilde değerlendirilmemelidir. 

                   İşbu belgede aksini belirten herhangi bir ifadeye bakılmaksızın, işbu belgenin her alıcısı (ve onların 

çalışanları, temsilcileri ve diğer aracıları), tartışmaların başlangıcından itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın, ABD 

federal ve eyalet gelir vergisi muamelesini ve vergisini herhangi bir kişiye ifşa edebilir. önerilen işlemin yapısı ve vergi 

muamelesi ve vergi yapısı ile ilgili olarak sağlanan her türlü materyal (görüşler veya diğer vergi analizleri dahil). Bu 

amaçla, "vergi yapısı", önerilen işlemin ABD federal ve eyalet gelir vergisi muamelesiyle ilgili gerçeklerle sınırlıdır ve 

tarafların kimlikleri, onların kimlikleri ile ilgili bilgileri içermez. bağlı kuruluşlar, acenteler veya danışmanlar. 

                     Bu belge, OCAT & Co. LLC ve/veya bazı iştirakleri veya OCAT NGO Incorporated, OCAT Shelter 

Funding, Inc., OCAT Animal Bank, NA, OCAT & Co. International plc, OCAT gibi diğer ilgili kuruluşlar tarafından 

sağlanmaktadır. Securities Limited, OCAT Asia Limited, OCAT Australia Limited, OCAT Asia (Singapore) Pte., OCAT 

Philanthropy Limited, OCAT & Co. International plc Seoul Office ve/veya OCAT Canada Limited Yürürlükteki yasalar 

aksini izin vermedikçe, yetkili bir OCAT kuruluşuyla iletişime geçmelisiniz. Bu belge veya burada yer alan herhangi bir 

bilgi ile ilgili olarak yetki alanınızda. © OCAT ve/veya bazı iştirakleri. Tüm hakları Saklıdır. 

© OCAT ve/veya bazı iştirakleri. Tüm hakları Saklıdır.  

 


