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Özet 
 

Günümüzde, Dünya üzerindeki internet kullanıcılarının birçoğu, öğrenmek istedikleri veya 
aradıkları bilgi, belge vb. argümanlara ulaşmak için kullandıkları arama motorlarında sadece arama 
motorlarının yalnızca ilk bir kaç sayfasına bakar ve söz konusu sayfalarda önlerine çıkan bilgilere 
güvenmek eğilimindedir. Mevcut arama motorları da, algoritmalarını geliştirirken insanların bu 
davranış modelini esas alırlar. Bu şekilde geliştirilen algoritmalar, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamaktan çok, kullanıcıları istenilen hedefe yönlendirme yapmaktadır. Arama motorları 
genellikle reklam ödemeleri yapan, en çok kar getirisi sağlayan işletmelerin arzularına göre hareket 
ederek, kullanıcıları bu sayfalara yönlendirmeyi tercih ederler. Şirketlerin fayda yerine kendi 
çıkarlarına hizmet ettiği olgusuyla örtüşen bu durum beraberinde; özellikle eksik ve yanıltıcı, ilgi 
çekici veri sağlamalarına eğilimli algoritmalar ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan problem, gerçek 
ve istenilen bilgiye ulaşmayı zorlaştıran ve kullanıcıların kısıtlı zamanlarını verimsiz geçirmesine 
neden olan bir durumdur.  Broovs Projeleri, hem bu problemleri çözmek, hemde platformlarına 
kayıt olarak onlara destek olan, kullanıcılar sayesinde gelir elde eden bu uygulamaların, 
kullanıcılarını yok sayan bu durumu değiştirmek amacı ile yola çıkmıştır. Broovs Projeleri, kullanıcı 
dostu algoritmalar ile gerçek bilgiyi hızlı ve doğru şekilde kullanıcılarına ulaştırır. Asla başka 
tarayıcıların veri tabanını kullanmaz. Kullanıcılarına sunduğu kolay ara yüzler sayesinde veri 
girişleri kullanıcılar tarafından oluşturulur. Herhangi bir siteyle alakalı olarak öz bilgiye ait mini 
makale Broovs’da kullanıcılara sunulur. Broovs Projeleri insan ve fayda odaklıdır. Gelirlerini 
kendisine faydalı olan büyüme sağlayan kullanıcılar ile paylaşır ve büyüme planını kullanıcıların 
talepleri doğrultusunda yapar. İnsan zekâsının yorumlayıcı özelliğini kullanır. Yorumlayıcı ve 
doğrulayıcılar tarafından veriler oluşturulur. Kullanıcılara sunulan veriler daha önce bir kullanıcı 
tarafından zaten yorumlanmış ve doğrulanmıştır. Bu yorumlama ve doğrulama Broovs’un 
algoritmaları sayesinde mini makale haline getirilmiş öz bilgi, site linki altında gösterilmektedir. 
Kullanıcılar site içerisinde girmeden önce öz bilgiye ulaşabilmektedir. Bu sayede zaten kısıtlı olan 
zaman faktörü maksimum düzeyde verimli olmaktadır. Broovs, BRS token ödüllerini veri girişi 
yapan-doğrulayan kullanıcılarına gönderir. Bu gönderimler için blockchain tabanını kullanır. BRS 
token kullanım alanı oldukça yaygındır. İnternet reklamcılığı, oyun, program ve yazılım alanlarında 
Broovs’un dahil olduğu projelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam 
etmektedir. Broovs Projeleri, reklam verenlere hem daha iyi bir dönüş sağlarken hemde daha etkili 
reklam kanalları bulmalarına yardımcı olur. Yayıncıların faydalı içeriklerde mevcut uygulamalara 
göre daha yüksek getiri elde etmesini sağlarken, kullanıcılarına da hem zaman, hem bilgi hemde 
token kazandıran bir sistemdir. 

 
 

Website: www.broovs.io 
 

Mail: info@broovs.io 
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1. BLOCKCAHIN’İN GELECEĞİ 

 

 
Blockchain öncelikle bir alternatif olarak çıkmış olsa da yakın gelecekte herkes tarafından 

kullanılan standart bir duruma dönüşeceği öngörülmektedir. Hemen her alnda yaşanan dijital 
dönüşümün sembolü olan blockchain teknolojisi her geçen gün ekonomik değerini katlamakta ve 
daha yaygın kullanılmaktadır.  

Henüz çok genç olmasına rağmen 2021 yılı sonu itibariyle büyüklüğü 1 trilyon dolara 
yaklaşmış bulunmaktadır. 

Dünya üzerindeki birçok kişi Bitcoin’i duymuş olmakla birlikte, Blockchain teknolojisi 
hakkında maalesef yeterli bilgiye halen sahip değildir. Ancak, şu an kripto varlık olarak en büyük 
paya sahip olan Bitcoin’in ekonomik varlığı, gelecekte blockchain yapısında olacak gelişmelere 
bağlı olarak daha küçük seviyelerde kalacağı öngörülmektedir. 2021 yılı Blockchain tekonolojisi 
için ikinci bir milat olmuştur. Söz konusu teknoloji, önümüzdeki yıllarda internet, finans, altyapı, 
spor, sanat, eğitim, sağlık gibi her alanda tüm hayatımıza girmiş olacaktır. 

Bugün blockchain henüz gelişme dönemindedir. Olması gereken yerle arasında çok büyük 
bir mesafe vardır. İçeriğindeki güvenlik ve potansiyel ile mevcut durum kıyaslandığında olması 
gereken yer ile bulunduğu seviye arasında ciddi bir fark olduğu görülmektedir.  Bundan dolayı her 
geçen gün hem kullanım alanı hemde ekonomik değerini artırarak ilerlemektedir. Blockchain 
teknolojisinin zengin teşvik ortamı ve merkeziyetsiz olan yapısı yalnızca teknoloji meraklılarına 
değil aynı zamanda, devletlere, kurumlara, işletmelere ve bireylere de çok ciddi fırsatlar 
sunmaktadır.  
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2. BROOVS EKOSİSTEMİ NEDİR? 

 
BROOVS Projeleri, yukarıda bahsedilen teknoloji esas alınarak, toplum ve insan için 

geliştirilmiş, günlük hayatı ve iletişimi kolaylaştırıp, insanlara hayatın her alanında faydalı olmak 
üzerine tasarlanmış bir ekosistemdir. Ekosistem kapsamında planlanmış 10 adet proje mevcuttur. 
Projelerin tamamında Broovs Temel Projesine ait olan BRS Token kullanılmaktadır. Yarı 
merkeziyetli olarak tanımlanabilecek projeler bütünü, günümüz şartlarında insanların beklentileri, 
talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.  

 
 

2.1. BRS Token  
 

BRS Token, 2021 yılında DexChain altyapısında 11 Milyar adet olarak çıkarılmıştır. Broovs 
(BRS) Projelerinde kullanılmak üzere tasarlanan BRS Token, bütün Broovs (BRS) Projelerinde 
kullanılmak üzere, kullanıcılar ile paylaşılacak olan gelirler (veri girişleri, kayıt işlemleri, arama 
ödülleri referans ödülleri), ICO satışı, staking gelirleri ve geliştirici payları hesaplanarak 11 Milyar 
adet üretilmiş olsa da ileriki dönemde arz miktarı yakım işlemleri hızlandırılarak arzın 1 Milyar adete 
düşürülmesi planlanmaktadır. Ağ yapısının planlanan projelere uygunluğu test edilecek, 
uyumsuzluk görüldüğü takdirde ağ yapısı değişikliği ile arz miktarı projelerin kullanım oranları 
düşünülerek tekrar hesaplanacaktır. Ağ yapısı ve verdiği hizmet yavaşlığı nedeni ile 07.01.2022 
tarihinde BRS Token, 0x98C6fD0281A9A0300cB88553Bf386a3492bb70F7 kontrat adresinde 
BSC ağından 1.5 milyar arz ile çıkarılmış ve 10.01.2022 de BSC ağına geçiş tamamlanmıştır.  

 
 

BRS Token web tarayıcı ve mobil uygulamalardaki dijital reklam, komisyon ve tüm 
hizmetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. BRS Token, ödeme yöntemleri ile hiçbir aracı 
kullanmadan doğrudan hızlı ödeme gerçekleştirmesinden dolayı kullanıcıları ekstra masraflardan 
kurtararak ekonomik fırsatlar sunar. 

 
Reklam veren veya hizmet alanlar, BRS Tokenları, kullanıcıların veri girişi, arama ve 

referans ödülleri, borsalardan yatırım amacı ile alım yapan yatırımcılar ya da kilitleme yapanların 
kazançlarını satışa çıkarmış olduğu, Broovs Ekosisteminde yapılması planlanan CoinSwifter 
Borsası ve listeleme yapılan diğer borsalardan temin edebilirler. 
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2.2. Broovs Wallet  
 

Broovs Wallet, Broovs ekosistemine dahil olan kullanıcıların kolayca mobil veya web 
uygulamalarından temin edebileceği, kazanımlarını ve yatırım için aldıkları BRS Tokenleri güvenli 
olarak sakladıkları, BRS Tokenlerini Staking yaparak, günlük gelire çevirdikleri Güvenli Cüzdan 
olarak tasarlanmıştır.  

 

 
1.Broovs Wallet web uygulaması 

 

 
2. Broovs Wallet Mobil uygulaması  
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2.3. Broovs.com ve Broovs Broovser  (Arama Motoru) 
 

Broovs, blockchain teknolojisine entegre edilmiş bir smart web tarayıcıdır. Broovs, asla 
başka tarayıcıların veri tabanını kullanmaz. Broovs, kendine özgü yapısıyla kendi verilerini 
kullanıcılar aracılığıyla üretir. Bütün verilerin girişi kullanıcılar tarafından gerçekleşir ve kullanıcılar 
tarafından onaylanır, yapılan her işlem sonucunda kullanıcılarına BRS Token kazandırır. Web 3.0 
uyumlu olarak tasarlanmış Broovs.com, bilgilerini 3. Şahıslar ile paylaşmaz ve kayıt tutmaz. 
Kullanıcıların yaptıkları aramalar, en çok yorum ve beğeni alan veya insanlara en faydalı linkler en 
üstte olmak üzere listelenir. BSC (Binance Smart Chain) altyapısında üretilen BRS Tokenlar, işlem 
gördüğü borsalarda kullanılmaktadır. Broovs kullanıcıları, seviyelerine göre yaptığı veri 
girişlerinden akıllı bir kontrat aracılığıyla ödül tokenlar kazanır. Kazandıkları ödülleri içinde bulunan 
Kripto cüzdan vasıtası ile hızlı ve kolay bir şeklide borsalara veya Broovs Wallet’a aktarabilir. Bu 
mekanizma, klasik mining mantığı dışında işleyen bir mekanizma olup, pahalı ekran kartları veya 
yüksek elektrik faturaları yerine, insan gücü ve emeği karşılığında ödül tokenlarını dağıtır. Broovs 
toplum ve insan odaklıdır. İnsan zekâsının yorumlayıcı özelliğini kullanır. Broovs aynı zamanda 
tarayıcınızda yaptığınız aramalar üzerinden de ödül tokenlarını dağıtır. Klasik web tarayıcılarda 
doğru bilgiye ulaşmak oldukça zaman almaktadır. Klasik tarayıcıların sunmuş olduğu milyonlarca 
veri arasından doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak kullanıcıların kısıtlı zamanını tüketmektedir. 
Broovs’da ise zaten bir kullanıcı tarafından önceden kontrol edilmiş ve yorumlanmış veri sunulur. 
Kullanıcılar site içerisine girmeden sıralama sayfasında mini makale şeklinde sitenin içeriği 
hakkında öz bilgiye anında ulaşmaktadırlar. Bu sayede kullanıcılar daha fazla bilgiye kısa sürede 
erişebilmektedirler. Broovs tamamen insan faktörünü ele alarak, tüm gelişimini kullanıcıların 
artmasına orantılı olarak gerçekleştirir. İnsan ve toplum odaklı olması nedeni ile Broovs.com, 
gelirlerini BRS Token olarak elde eder ve geliştirici payları ayrıldıktan sonra geriye kalan gelirleri 
kullanıcıları ile düzenli olarak BRS Token dağıtarak paylaşır.  

Web uygulaması yüklenerek bütün bu işlemler Broovs Broovser ile hızlı ve etkili bir şekilde 
yapılabilir. https://.broovs.com 

https://github.com/broovscom/broovser/releases/download/v1.5.0/Broovser.Web.Setup.1.5
.0.exe 

 

 
  

 
3.Broovs Arama Motoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://.broovs.com/
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2.4. Swift Messenger  
 

WEB 3.0 özelliğine sahip Dünyadaki ilk mesajlaşma programıdır. 33 adet ayrı özelliği olup, 
mevcut olan mesajlaşma programlarının üst versiyonu olarak dizayn edilmiştir. Kullanıcı odaklı bir 
projedir. İçeriğinde insan ve insana fayda odaklı özellikler ile ön plana çıkmaktadır. Görüşme ve 
konuşma kayıtları tutulmaz, 3. Kişiler ile paylaşılmaz, kadın, çocuk ve engelli kullanıcılar öncelenir, 
acil yardım özelliği ve konum takip sistemi ile sevdiklerinizin konumu her an bildirim olarak gelir. 
Dünya da içinde kripto cüzdan olan ilk ve tek mesajlaşma uygulamasıdır. Platform gelirlerini 
kullanıcılar ile BRS Token olarak paylaşılan ilk ve tek uygulamadır.  V1, V2,V3,V4,V5 (V: Versiyon) 
olarak sürekli güncellenerek özelliklerin tamamı yüklenecektir.  

 

 
         
4 .Swift Messenger  

 
2.4.1. Çalışmaları devam eden XRAY Blockchain ile XRAY Blockchain tabanlı ilk 

Mesajlaşma programı olan SWIFT, Server ihtiyacını üyelerin indirdiği program ile çözdüğü için 
çökme veya yavaşlama tehlikesi olmayan bir uygulamadır ve ÜCRETSİZDİR. 

2.4.2. Kullandığı Blockchain teknolojisi sayesinde, telefonunuzu gereksiz yere yormaz ve 
yavaşlamasına sebep olmaz. 

2.4.3. Yazışmalar ve konuşmaların kaydı kesinlikle tutulmaz, 3. kişiler ile paylaşılmaz. 
2.4.4. Karşı numarayı kayıt etmek zorunda kalmadan mesaj atabilirsiniz, 
2.4.5. Toplu mesaj atma desteği 1000 kişi olarak belirlenmiştir, ayrıca hepsini seç seçeneği 

ile toplu mesaj atabilirsiniz, 
2.4.6. İşiniz, aileniz veya sevdikleriniz için özel Sohbet odaları oluşturulabilirsiniz,  
2.4.7. Sohbet veya İş gruplarınız ile süreli olarak grup sohbeti açabilir, süre sonunda çıkmak 

zorunda kalmazsınız, grup süresi dolunca otomatik olarak kapanır. 
2.4.8. Görüntülü ve sesli konuşma yapabilirsiniz,   
2.4.9. Sesli mesaj kaydetme ve gönderme özelliği ile kolayca mesaj atabilirsiniz, 
2.4.10. Konum gönderip ve alabilirsiniz, 
2.4.11. Durum paylaşımı yapabilirsiniz, 
2.4.12. Yolladığınız mesajları istediğiniz zaman silebilirsiniz, süre kısıtlaması yoktur. 
2.4.13. Onay alınmadan üyeleri hiç kimse gruplara ekleme yapamaz. 
2.4.14. Rehber de kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlar onay bölümüne düşer, karşı 

taraf sizin gördüğünüzü görmez. 
2.4.15. İleri tarihli sesli veya yazılı mesaj atabilirsiniz. 
2.4.16. Masaüstü uygulaması ile bilgisayarınızdan da mesajlaşabilirsiniz, 
2.4.17. Dosya ve Belge paylaşımı yapabilirisiniz, 
2.4.18. Aramalarda Meşgul olunması durumunda otomatik mesaj özelliği devreye girer ve 

istediğiniz mesaj otomatik olarak karşıya iletilir.  
2.4.19. Yurtdışı mesajlarda otomatik dil seçeneği ile kolay mesajlaşma imkânı sağlar,   
2.4.20. Görme Engelliler için sesli okuma seçeneği vardır, gelen mesaj sesli olarak iletilir, 
2.4.21. İçinde Kripto cüzdan ve anlık para gönderme özelliği olan Dünyadaki ilk mesajlaşma 

programıdır.  
2.4.22. Kripto cüzdan isteğe bağlı olarak açılır, her üye açmak zorunda değildir.  
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2.4.23. SWIFT cüzdan özelliği sayesinde ayni zamanda soğuk cüzdan veya swap cüzdanı 
olarak kullanılabilir. 

2.4.24. Üyeler kendi aralarında çok düşük fee bedeli ödeyerek Token veya herhangi bir 
Coin’i transfer edebilir.  

2.4.25. Cüzdanların şifreleri sayesinde üyeler telefonlarını kaybetse bile başka bir 
telefondan şifreleri ile giriş yapabilir ve diğer cüzdandaki bütün hesap çevrimdışı olur. 

2.4.26. Hesaba Kredi Kartı tanımı yaparak günde 500 TL havale veya çevrimiçi para 
gönderme imkânı sağlar. 

2.4.27. Ayarlar bölümünden Kripto cüzdanı indirenler kimlik onayı yapmak zorundadır. 
2.4.28. Sistemde atılan her mesaj için BRS Token kazanma şansı verir. Kazanılan BRS 

Token, listelendiği borsalarda nakite dönüştürülüp, kullanılabilir.  
2.4.29. ACİL Yardım butonu ile acil bir durumda tek tuş ile önceden belirlediğiniz 

yakınlarınıza anlık yardım ve konum bilgisi mesajı atabilirsiniz, 
2.4.30. Otomatik konum bilgisi etkinleştirerek, çocuğunuzun veya sevdiklerinizin konumu 

istenilen aralıklarda tarafınıza mesaj olarak atılır, 
2.4.31. Her atılan mesaj için ve yönetici olunan gruplarda yapılan yazışma miktarına göre 

her kullanıcı BRS Token kazanma imkânına sahip olacaktır, Yazışma ve sistem içi gelirlerini 
kullanmak istemeyen üyeler için,  gelirlerini istedikleri Vakıf, Dernek, Spor Kulübü vb. 
organizasyonlara düzenli olarak aylık bağış hizmeti verilir. 

2.4.32. Alınan reklam bedelleri BRS Token ile alındığı için, kullanıcı onayı alındıktan sonra 
belli bir oranda BRS Token olarak program kullanıcıları ile paylaşılır. 

2.4.33. İçeriğinde BRS Token kullanılması, Gelirlerini Kullanıcılar ile paylaşması ve özellikle 
Veri Kaydı tutulmaması nedeni ile son günlerde gündem olan WEB 3.0 özelliği ile uyumlu 
Dünyadaki İlk Mesajlaşma Programı olacaktır.  
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2.5. Fanmeter Sosyal Medya Platformu  
 

WEB 3.0 özelliğine sahip Dünya’nın ilk ve tek canlı sosyal medya platformu olacak şeklide 
dizayn edilmiştir. Şu an kullanılan birçok sosyal medya programının en iyi özellikleri tespit edilerek, 
insanların en çok beğendiği ve talep ettiği özellikler birleştirilerek oluşturulmuştur. Fenomenler için 
puanlama yapan, fenomenlerin sosyal medya etkinliğini ve etkileşimi ölçen gerçek bir puanlama 
algoritması sunar. Bu algoritma sayesinde  Reklam verenlerin doğru ve etkili reklam yapmasına 
imkân sağlar. Sosyal medya da bilgi akışını ve yayınların kalitesini ölçeklendirir. Kullanıcılar 
istedikleri yayıncıyı takip edebilir, abone olabilir ve ödül gönderebilir. Üye olmadan platform takibi 
yapılabilir. Kullanıcı gelirleri diğer uygulamalara göre çok yüksek olacak şekilde dizayn edilmiştir, 
Eğitim ve Aile detayları özellikle düşünülmüştür. Dünya da içinde BRS Token kullanılan, kripto 
cüzdan olan ilk ve tek sosyal medya uygulamasıdır. Platform gelirleri geliştirici payları ayrıldıktan 
sonra, kullanıcılar ile BRS Token olarak paylaşılan ilk ve tek uygulamadır. Web üzerinden ve aynı 
zamanda mobil uygulama ile platforma ulaşılabilecek ve kullanım sağlanabilecektir. 
www.fanmeter.tv 

 
 

 
 

5 .Fanmeter Görselleri 
 
 
2.6. SafeCoinList.com 

 
Türkiye’nin ilk güvenilir kripto para ve blockchain projelerinin yayınlandığı ilan sitesi 

olacaktır. Projesi olan ve sistem tarafından otomatik olarak sorulan güvenlik sorularından 
geçebilen projeler, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kullanıcılara listelenecek ve kullanıcılar, 
yatırım yapılabilir projeler neler, ne işe yarıyor, ne kadar arz edilmiş, ne kadarı piyasada işlem 
görüyor, hangi borsalarda işlem görüyor, teknik notlar ve analizler gibi temel bilgileri kolayca 
görebileceklerdir. SafeCoinList yeni çıkarılmış Tokenlerin ICO dönemleri ve ön satış işlemleri BRS 
Token ile değişim yapılarak kolay, hızlı ve güvenli şekilde çözülen insan ve toplum odaklı bir 
platform olarak dizayn edilmiştir.  Ayrıca, ilgi çeken, fazla yorum ve destek alan, kitle toplama ve 
yönetme yeteneği yüksek ve faydalı olduğu düşünülen projelere talep etmeleri halinde BRS Token 
alma ve yakma işlemi karşılığında ekosistemimiz içinde yer alan CoinSwifter borsamızda listeleme 
hakkı verilecektir.  
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2.7. RAYCHAIN-XRAY 
 

Türkiye’nin açık kaynak kodlu ilk Blokzincir tabanıdır, mining işlemleri masaüstü bilgisayarlar 
ile kolayca yapılmaktadır. Mobil telefon ile mining işlemi yapılabilmesi için çalışmalar devam 
etmektedir. 

Raychain, mevcut solidity tabanlı akıllı sözleşmelerin çoğuyla uyumluluğa izin veren 
Ethereum Sanal Makinesi ile uyumludur. 

XRAY'in sözleşme modeli için optimize edilmiş bir Proof of Stake konsensüs sistemi vardır. 
Herhangi bir kullanıcı, ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir. Oylama, ana düğüm veya 
stake için gereken minimum miktar yoktur - başlamak için yalnızca bir xray yeterlidir. UTXO işlem 
modelini kullanır ve Bitcoin ile uyumludur, bu da mevcut işlemlerin ve iş akışlarının XRAY ile 
kullanılmasına izin verir. Bu, cep telefonlarında ve IoT cihazlarında hafif cüzdanlar için ideal olan 
meşhur SPV protokolünün kullanılmasına izin verir. İlerleyen dönemlerde cep telefonları ile “proof 
of stake” özelliğinin getirilmesine olanak sağlar. 

 
2.7.1. XRAY nedir? 

XRAY, birincil ana ağ cüzdanımızdır. Tam bir düğüm uygular ve Raychain ağının tüm 
geçmişini depolayabilir, doğrulayabilir ve dağıtabilir. XRAY, Raychain ağı için referans 
uygulamasıdır. 

 XRAY coinlerini gönderme/alma, 

 XRAY ağında XRC20 jetonlarını gönderme/alma XRAY ağı için blok oluşturma, 

 Akıllı sözleşmeler oluşturma ve bunlarla etkileşim kurma NFT protokolleri oluşturma, 

 Blok zincirini diğer kullanıcılara dağıtmak için tam bir düğüm çalıştırma Disk kullanımını en 
aza indiren "Budama" modu, 

 Testnet modu, halka açık XRAY Testnet'i kullanma Bitcoin Core RPC komutları ve API'leri ile 
uyumluluk, 

 p2sh-segwit (eski) ve bech32 (yerel) adreslerle tam SegWit özelliği, 
 
EVM akıllı sözleşmeleri, pubkeyhash (X ile başlayan) adresleri dışındaki herhangi bir adres 

türünden jeton alamaz veya bu adreslere jeton gönderemez. Bunun nedeni EVM'deki bir 
sınırlamadır. 

 
Sözleşmelerin, başlangıçta madeni para bağışı ile sözleşmeler oluşturmasına izin verilmez. 

Önce sözleşme oluşturulmalı, ardından ayrı bir işlemde para gönderilmelidir. İnsanların ayrıca, ilk 
madeni para bağışı ile sözleşmeler oluşturmasına da izin verilmez. 

 
XRAY'de, bir hisse kanıtı bloğu oluşturmak için kullanılan birden fazla adres olabilir. Ancak, 

EVM, Solidity'deki para tabanı işlemini kullanarak yalnızca ilk çıktıyı görebilir (bu adres aynı 
zamanda 500 bloktan sonra sürekli staker ödülleri için kayıtlı olan adrestir). 

 
XRAY, Bitcoin ve Ethereum’un güçlü yönlerini ve özelliklerini tek bir blokzincirde bir araya 

toplamayı sağlayan açık kaynaklı merkeziyetsiz bir yapıdır. Defi uygalama desteği ile birlikte token 
ve NFT protokolleri ile ağ sağlayıcı görevini de üstlenerek düşük transfer maliyeti ve yüksek hız ile 
birlikte tercih edilen ana ağlardan biri olmayı hedeflemiş ve sektörel anlamda da geniş kullanım 
kitlesine ulaşmayı öngörmektedir. 

 
Bitcoin ve Ethereum kullanıcılarının karşılaştığı en sorunlu özelliklere çözüm getirerek 

sorunları ele almaya çalışan genel amaçlı bir blokzincirdir. Bunlar; birlikte çalışabilirlik, yönetişim, 
iş kanıtı mekanizmasının sağlamlığı, maliyeti ve akıllı sözleşmeleri gerçek hayattaki uygulamalara 
bağlamanın zorluğudur. XRAY bu sorunlara çözüm getire- bilen “Hybrid” bir blokzincir yapısıdır. 
XRAY’in çekirdek teknolojisi, proof of stake (pos), ethereum sanal makinesi (evm) ve bitcoin 
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çekirdeği de olmak üzere, çok sayıda sanal cihazlara imkân sağlayan hesap soyutlama katmanını 
kullanır. 

 
XRAY henüz blokzincir yapısına geçmemiş kurum ve hali hazırdaki sektörlerin blokzincir 

teknolojisini arabirim yapmasına olanak sağlar. XRAY, akademik partnerleri ile iş birliği içerisinde, 
akıllı sözleşmeleri geliştirip iş akışını standart bir hale getirmek için metotlar ve araçlar geliştirir. 

 
XRAY birçok projede kullanılabilir bir yapıyı tüm insanlığa sunmaktadır. Modüler bir yapıya 

sahiptir. Hızlı ve güvenli ödeme aracı olarak kullanılabilir. Geliştirici katkılarıyla her sektörün iş 
akışını standart hale getirebilir. 

 
Smart Kontrat ve NFT protokolleri ile XRAY; 

 Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişilerin, fikri, sınai ve kişisel mülkiyet haklarının korunmasına 
destek sağlar, 

 Belediye ve Resmi kuruluşların değerli kağıt ve projelerinin, 

 Sigortacılık işlemleri ve sigorta poliçelerinin, Mühendislik projelerinin, 

 Adalet sistemindeki bilgi, belge, kanıt ve ifadelerin,  

 Bilimsel makalelerin, 

 Yatırım projelerinin,  

 Araştırma projelerinin,  

 İcat ve buluşların, 

 Marka, model ve patentlerin,  

 Tapu ve İmar belgelerinin,  

 Seçim ve Anket işlemlerinin, 

 Askeri ve yüksek güvenlik bilgilerinin, kripto varlık haline getirilerek değiştirilemez, 
bölünemez, parçalanamaz bir yapıda zaman damgası ile güvenli bir şekilde saklanmasına 
yardımcı olur. 

İş kanıtı mekanizmasının aksine, Proof of Stake algoritmalarının bakımı önemli ölçüde daha az 
maliyetlidir, daha çevre dostudur ve blockchain güvenliğinin temel taşı olan büyük bir ademi 
merkeziyetçilik sağlamaktadır. 

 
6. XRAY Köprüsü 

 
 
 
 



 

13 

 

2.8. Swifter Wallet 
 

CoinSwifter borsasında ve bir çok borsada listelenen Coin ve Tokenler ile XRAY tabanından 
çıkan projelerin swap işlemlerinin yapılabileceği güvenli soğuk cüzdan olarak dizayn edilmiştir.  

Swifter Wallet, Broovs ekosistemine katılarak parayı özgür kılma hedefinize sizi bir adım 
daha yaklaştırır. 

Swifter Wallet, Broovs ekosisteminin resmi mobil cüzdanıdır. Size Borsalar dışında 
fonlarınızı tutabileceğiniz güvenli ve kolayca erişebileceğiniz bir yer sunmanın yanı sıra, sunduğu 
birçok işlevle kripto deneyiminize de katkı sağlar. Peki neden Swifter Wallet, kullanmalısınız? 

 
1. Ücretsiz kullanabilirsiniz 
Swifter Wallet tamamen ücretsizdir. Uygulamayı indirmek için ödeme yapmanız gerekmez 

ve uygulama içine gizlenmiş ek ücretler de yoktur. Doğal olarak, tüm blockchain ürünlerindeki gibi 
ağ işlem ücretlerini ve benzer ücretleri ödemeniz gerekir, ama Swifter Wallet ekibi ödediğiniz işlem 
ücretlerini en aza indirmek için elinden geleni yapar ve hiçbir zaman komisyon almaz. 

 
2. Birçok varlığı destekliyor 
Birçok farklı cüzdan sahibi olmak sizi zorlayabilir. Her şeyin tek bir yerde bulunması işinizi 

kolaylaştırır. Swifter Wallet 10'tan fazla Blockchain’i ve özellikle BSC ağını destekliyor, ve her 
geçen gün kendini yeniliyor. Kısaca  binlerce kripto para ve token destekleniyor. 

 
3. Kriptolarınızı kolayca kullanabilirsiniz 
Kripto almak ve göndermek hiç bu kadar kolay olarak tasarlanmıştır. Standart Blockchain 

adreslerine, QR kodlara ya da basit adreslere doğrudan telefonunuzdan kripto gönderebilirsiniz. 
Broovs ekosisteminde yer alan Swift Messenger uygulaması içine entegre edildiği için hem keyifli 
zaman geçirip hem de transfer yapabilirsiniz.  

 
4. Merkeziyetsiz 
Swifter Wallet merkeziyetsiz bir cüzdandır, yani özel anahtarlarınızın kontrolü sizin 

elinizdedir ve sonuç olarak kriptolarınız konusunda tamamen özgür olursunuz. Özel anahtarlarınızı 
kendi elinizde tuttuğunuz için, gerek duyarsanız Swifter Wallet olmadan da fonlarınıza 
erişebilirsiniz. Sizden başka hiç kimse kriptolarınıza erişemez. Swifter Wallet kriptolarınızı başka 
cüzdanlarda saklamaz ve sizin orada ne kadar kripto tuttuğunuzu bile göremez. 

5. Gizli ve güvenlidir 
Broovs ve Swifter Wallet pek çok ortak temel değere sahiptir ve bunlardan biri de 

kullanıcıları korumanın mutlak zorunluluğudur. Swifter Wallet fonlarınızı güvende tutmak için 
dikkatle tasarlanmıştır. Dahası, hiçbir kişisel veriniz toplanmaz ya da kaydedilmez; böylece 
kimliğinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. 

 
6. Kartınızla kripto satın alabilirsiniz (yakında) 
Swifter Wallet birçok kart ödemesi sunucusuna entegre edilmeye çalışılmaktadır.Bu da 

uygulamadan ayrılmadan favori kripto paralarınızı satın alabileceğiniz anlamına gelir. Bu özellik 
tam olarak aktif edildiğinde yalnızca satın almak istediğiniz kripto parayı seçin, kart bilgilerinizi girin 
ve birkaç dakika içinde fonlar cüzdanınıza eklensin. 

 
7. Kripto alıp satabilir ya da takas edebilirsiniz (yakında) 
Artık soğuk cüzanınızdan kripto alıp satıp değişim yapabileceksiniz. Swifter Wallet'ın bunu 

mümkün kılan iki farklı hizmeti entegre edilecektir.: takas ve borsa. Takas, bir kriptoyu hızla başka 
bir kriptoyla takas edebileceğiniz basit bir arayüzdür. Borsa ise daha ileri seviye olup alım satımlar 
üzerinde daha fazla kontrol sunar. Borsa özelliği CoinSwifter Borsasına bağlanarak yapılır.  

 
https://swifterwallet.com 
 

https://swifterwallet.com/
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2.9.  CoinSwifter Kripto Borsası   
 

Kripto varlık, NFT Takas ve Alım-Satım Platformudur. Kendine ait Blockchain ve Soğuk 
Cüzdanı olması ile Türkiye’nin ilk ve tek, en güvenilir alım satım platformu olarak ön plana 
çıkacaktır. Kolay kayıt olma, KYC kontrolü, iki yönlü güvenlik önlemleri WEB ve Mobil 
uygulamalarda yer alacak olup kullanıcı güvenliği ve memnuniyeti esas alınarak, kullanıcıların 
talepleri doğrultusunda geliştirilmiştir.  Borsanın güvenlik ve site çökmesi anlamında getirdiği en 
önemli özelliği 3 ayrı yazılım dilinde yazılmış olması ve sunucuların maksimum talebe göre 
düzenlenmesidir.  (Laravel,Vue 3,PhP). Grafik verilerin, son yapılan işlemlerin, alım satım 
taleplerinin anlık olarak görülebileceği, Stop Limit, Stop Piyasa emirleri ile kullanıcılarının zarar 
görmesini engelleyen kripto alım satım platformu olarak ön plana çıkacaktır. Giriş bedelleri BRS 
Token ile yapılacaktır. https://.coinswifter.com 

 

 

 
7.Coinswifter Borsası görseli 
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2.10. Bilen Asistan  
 

“BİLEN” projesi, bir asistan olarak kullanıcılarının sesli komut ve sorularına yanıt veren onlar 
için işlemler yapan yapay zekâ teknolojisidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. BroovsBLOCK 
 

Şirketimizin sahip olduğu XRAY Blockchain altyapısı kullanılarak, günümüz şartlarında 
sıkça yaşanan siber saldırıları önlemek ve özellikle firmaların veri güvenliğini sağlamak amacı ile 
geliştirilmiştir. Firmaların ve bireylerin BRS Token karşılığında, network ve firma bilgilerini düzenli 
olarak kayıt eden ve istenildiğinde geri getirmelerine imkan sağlayan bir teknolojidir. Kullandığı 
Blockchain altyapısı nedeni ile dış ve iç saldırılara karşı güvenlik duvarı oluşturulur ve yazılan 
algoritma ile saklanan veriye ulaşılması imkânsız hale gelir. Yetkili kişinin tek kullanımlık şifre ile 
ulaşıp geri alabileceği yedek veri, kullanıma açıldıktan sonra sistem yedekleme işine tekrar devam 
eder.  2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.  

 

 
 
 

 
2.12. BroovsBOX 

 
Yazılacak olan mobil uygulama ile Şirketimizin sahip olduğu XRAY Blockchain altyapısı 

kullanılarak mobil telefonlara entegre edilecek olan uygulama, her bir mobil telefon için 1 TB alan 
kullanılmasına izin verecek şekilde dizayn edilmiştir.  Mobil telefonlar için çok önemli olan hafıza 
sorunu böylelikle ortadan kalkacak ve insanlar verilerini, fotoğraflarını, bilgilerini kolayca depolayıp 
geri getirme şansına sahip olacaklardır. Mobil telefon değişse bile veriler kaybolmayacak 
uygulama yüklendiği mobil telefonda tekrar verilerin indirilmesine ve kullanılmasına imkân 
sağlayacaktır. Verilecek uygulama hizmeti için ödemeler aylık ve yıllık olarak planlanmış ve BRS 
Token ile uygulama üzerinden alınacaktır.  
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3. MİSYON 

 
Amacımız, Broovs Projeleri ile insanların teknoloji karşısındaki dezavantajlarını en aza 

indirmek, yine teknoloji sayesinde dünyayı daha şeffaf, demokratik ve güvenilir bir hale 
getirmektir. İnternet dünya tarihinde henüz çok yeni bir teknolojidir. Hiç şüphesiz ki gelecekte en 

ihtiyaç duyulan alanların başında olacaktır. Ekibimiz projenin isminin ortaya çıkması ile birlikte 

çok geniş bir çalışma başlatmıştır. Hedefimiz ve görevimiz Broovs Projelerini en çok kullanılan 
platformlar arasına taşımaktır. Gelecek yıllarda ise bir numara olmasının önündeki engelleri tek 

tek kaldırarak hak ettiği noktaya taşınmasını hızlandırmak için gayretli bir çalışma içerisinde 

olmaktır. Kullanıcı ve partnerlerine maksimum faydayı sağlamayı ilkelerinin ilk sırasına koymanın 
verdiği sinerji ve olgunluk ile yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. 

 
 

 
4. YATIRIMIN KULLANILACAĞI ALANLAR 

 
Proje ve yazılım geliştirilmeleri      Ekipteki beyin gücünün artırılması  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunucu alanlarının genişletilmesi 
 
 
 
 

-  
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5. YOL HARİTASI  
 

2021 2. Çeyrek 
 

- BRS Token yerel borsalarda sergilenmesi 
- Broovs Wallet Web ve Mobil Sürümün yayınlanması   
- Broovs.com arama motoru yayını  
- Fanmeter testleri 

 
2021 3. Çeyrek 

 
- Global borsalar ile görüşmeler 
- Ekip ve altyapı iyileştirme çalışmaları 
- Swift Messenger Altyapı çalışmaları  
- Fanmeter Testleri 
- CoinSwifter Kripto alım satım Borsası altyapı çalışmaları  

 
2021 4. Çeyrek 
- CoinSwifter Kripto alım-satım Borsası devreye alınması  
- Swift Messenger Uygulamasının devreye alınması 
- Fanmeter.tv uygulamasının devreye alınması  

 
2022 1. Çeyrek 

 
- SafeCoinList.com Projesinin devreye alınması  
- Swifter Wallet Projesinin devreye alınması  
- XRAY-RAYCHAIN Projesinin devreye alınması  

 
2022 2.Çeyrek 

 
- Büyük ödüllü Fanmeter projesi yarışmaları  
- Broovs Projeleri Partner Ajans anlaşmaları 

 
2023  

 
- “BİLEN” PROJESİ 
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6. BROOVS EKİBİ 
 

Doç. Dr. M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ- CEO 

Prof. Dr. M. Servet KIRAN - Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Doç. Dr. Ömer Kaan BAYKAN- Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Doç. Dr. Seyfettin Sinan GÜLTEKİN - Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Doç. Dr. Akif DURDU - Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Dr. Çağdaş İNAL- Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Serdar HANÇER- CFO- Finans ve Yazılım Mühendisi- Geliştirici 

Erol KILBUKER- Bilgisayar Mühendisi- Geliştirici 

Ahmet EROĞLU- Program Teknikeri  

Âdem GÖKSUGÜZEL- Sosyal Medya Sorumlusu  

Mustafa TOPAL- Muhasebe ve Finansman   

Mustafa KALAYCI-CMO 

İlker KAYA- Satış ve Pazarlama  

 
 
 

 

 
 

                                                                 www.broovs.io 


