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Kripto para piyasası, halihazırda piyasa kapitalizasyonu kapsamında trilyon dolarlara ulaşmış 
ve katlanarak büyümeye devam etmektedir. Fakat, bu durum kripto para birimlerinin 
başarabileceklerinin çok küçük bir kısmını göstermektedir. Kripto cüzdan sahiplerinin 
çoğu birden fazla kripto para birimi satın alsa da varlıkları üzerinden bir kazanç elde 
edememektedir. Bu kullanıcılar, yatırımlarının kazanç potansiyelini en üst düzeye çıkarmak 
yerine, varlıklarını Binance, Kucoin ve Coinbase gibi merkezi kripto borsalarının hesaplarında 
ve Trust, Exodus ve Token Pocket gibi cüzdanlarda tutmaktadır.

Kripto Piyasasının
Mevcut Durumu

Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 2017-2025, $ tn

CAGR, 2017-25, YüzdeX

44

16

87

Kripto varliklarDiğer kripto paralar
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1 trilyon doların üzerinde kripto, merkezi 
borsa hesaplarında veya cüzdanlarda atıl 
şekilde duruyor. Bu varlıkların değerinin 2025 
yılına kadar 5 trilyon doların üzerine çıkacağı 
düşünülüyor. Yatırımcılar, portföylerinin 
değerinin her geçen gün artıp azalmasını 
izlerken, kripto varlıklarının kendilerine kar 
getirmesini sağlayamıyorlar. Sonuç olarak, 
çok değerli varlıklarını kendilerine çıkar 
sağlayacak şekilde işleme koyma fırsatını 
kaçırmış oluyorlar.

Merkezi borsalara kullancılarının kripto para 
birimlerinin gözetiminde güvenilemeyeceği 
tekrar tekrar görülmüştür. Sonuç olarak, bu 
platformlara yapılan kripto para stake işlemi, 
hesapların hacklenme ve tüm portföylerin 
kaybedilmesi riskini beraberinde getiriyor. 
Bu durum, kripto borsalarını mevcut 
yapılarıyla, kullanıcılarının fonları üzerinde 
tam kontrol sahibi yapıyor ve kullanıcıların 
onlara güvenmekten başka seçenekleri 
kalmıyor.

Büyük Miktardaki Atıl Kripto 
Fonları

Güven Eksikliği

Kripto Dünyasının 
Günümüzdeki Sorunları

Kripto Kripto paralarını günümüzün 
merkezi borsalarına veya platformlarına 
stake etmeleri için kullanıcıların belirli bir 
kilitleme süresini kabul etmesi gerekiyor. 
Süre uzunluğu, birkaç gün ile birkaç ay 
arasında değişebiliyor, hatta bazı durumlarda 
birkaç yıla kadar uzayabiliyor. Kullanıcılar, 
fonlarının bu şekilde dondurulmasıyla piyasa 
eğilimlerinden kâr elde edemiyor, çıkan 
diğer fırsatlara yatırım yapamıyor ve hatta 
pozisyonlarını nakde dahi çeviremiyorlar.

Erişim Eksikliği

Kripto parayı merkezi olmayan 
platformlarda tutmak uzun vadede daha 
akıllıca ve daha kârlı olabilir ancak birçok 
kripto para sahibi bunu yapmak için yeterli 
teknik bilgiye sahip değil. Sonuç olarak, 
birçok kullanıcı, daha kolay bir seçenek olan 
merkezi staking platformlarıyla yetiniyor. 
Bununla birlikte, merkezi olmayan staking 
de popülerlik kazanmak içi3n kendini sürekli 
bir mücadelenin içinde buluyor.

Teknik Bilgi Eksikliği
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Streakk'in misyonu, kripto para birimlerinin 
potansiyelini en üst düzeye çıkararak 
finansın geleceğini şekillendirmektir. 

Emanet fonlardan vazgeçmek zorunda 
kalmadan, mümkün olan en basit şekilde, 

kripto varlıklarınızdan faiz kazanmanızı 
istiyoruz.

Streakk'in Misyonu

Streakk - HEMEN kripto varlıklarınızın 
üstünde daha fazla kontrol sahibi olarak 

hem kafanızı rahat ettirin hem de daha çok 
kazanın!
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Güvenli

Streakk, tamamen merkeziyetsiz 
yapısıyla kripto para portföyünüzü 
büyütmek için güvenli bir platform 
sunmaktadır.

Neden Streakk?

Yenilikçi

Streakk’in gelişmiş Node Altyapı 
Teknolojisi (INC), kripto para 
fonlarınızdan kâr elde etmek için 
yenilikçi bir yol sağlar.

Tecrübeli Ekip

Streakk’in çok sayıda ödüle sahip 
başarılı ekibi, yenilikçi dijital çözümler 
geliştirme ve büyük ölçekli projeleri 
yönetme konusunda onlarca yıllık 
deneyime sahiptir.

40'tan Fazla Güvenilir 
Validator

Streakk, pasif kripto kazancı üreten 
40’dan fazla güvenilir ve doğrulanmış 
validatör (doğrulayıcı) ile çalışmaktadır.

Kolay

Tüm bu işlemler için hiçbir teknik 
bilgiye ihtiyacınız yoktur. Yalnızca kripto 
varlıklarınızı cüzdanınızda tutarak yıllık 
%30’a varan faiz kazanabilirsiniz.

İstikrarlı Pasif Gelir

20’den fazla kripto para ve token’den 
haftalık pasif staking kazancı ile kripto 
portföyünüzü büyütün.
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Streakk cüzdanı, 20'den fazla farklı kripto para biriminde gözetimsiz bir şekilde faiz 
kazanmanızı sağlar.

Kriptolarınızı Saklayın

Streakk'in sezgisel ve kullanımı kolay cüzdanı, 

Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron ve daha pek çok kripto 

para birimini saklamak için tasarlanmıştır. Geliştirme 

ekibimiz, durmaksızın yeni blok zinciri ağlarıyla 

uyumluluk ekleyerek Streakk Cüzdan'ın işlevselliğini 

genişletmektedir. Streakk, kripto cüzdanlar arasında 

endüstri lideri haline gelip kullanıcıların blokchain 

ve kripto para dünyasına adım attıklarında akıllarına 

gelen ilk isim olma amacı taşımaktadır.

Kripto Kazanın

Streakk'in Cüzdanı, kripto para kazanabileceğiniz en 

gelişmiş cüzdan olarak öne çıkıyor. Streakk, birden 

fazla validatoru veya blok zinciri doğrulayıcısını 

cüzdanın içine entegre ettiğinden, paranızın 

kontrolünü devretmeden kripto faizi kazanırsınız.

Streakk'in Cüzdanı, kripto para kazanabileceğiniz en 

gelişmiş cüzdan olarak öne çıkıyor. Streakk, birden 

fazla validator'u veya blok zinciri doğrulayıcısını 

cüzdanın içine entegre ettiğinden, paranızın kontrolü 

başkasına devredilmeden size kripto faizi kazanma 

imkanı tanır.

Kripto paranızı validator'lere devredersiniz ve bunun 

karşılığında onlar da tüm işlem bedellerini sizinle 

paylaşır. Yani paranızın kontrolü tamamen sizde kalmış 

olur. Böylelikle paranızı dilediğiniz zaman devredebilir 

veya çekebilirsiniz.

Streakk

Streakk Cüzdanı
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Merkezi olmayan eşler arası blok zinciri ağları Node olarak bilinen bilgisayarlardan oluşur. 
Blok zincirinden sorumlu merkezi bir otorite olmadan, blok zincirinde tutulan, blok zincirinde 
meydana gelen her işlemin geçmişi ve her cüzdan sahibinin hesap bakiyesi gibi verilerin 
depolanmasından Node'lar sorumludur. Ayrıca, yeni veriler eklendiğinde, yani yeni işlemler 
yapıldığında blok zincirinin kendi sürümünü güncellemek de Node'ların sorumluluğundadır 
ancak bu verilerin önce doğrulanması gerekir.

Merkezi bir otoritenin olmamasıyla blok zinciri ağı, işlemleri doğrulamak için büyük bir özel 
Node toopluluğundan yardım alır. Bu Node'lar Polkadot, Solana, Avalanche ve Cardona gibi 
Hisse İspatı (POS) blok zinciri ağlarında Validator olarak bilinirler. Bir Validator, bir blok içindeki 
bir işlem grubunu

Bununla birlikte, Validator'lerin etik davranmalarını ve hileli işlemlere izin vermemelerini 
sağlamak için, belirli miktarda kripto parayı blok zinciri ağına kilitlemeleri gerekir. Bu sürece 
Staking adı verilir ve bir Validator'e yeni işlemleri doğrulama ve minting işlemi yoluyla yeni 
oluşturulan kripto paradan kazanma şansı verir. Bir Validator geçersiz bir işlemi onaylamaya 
devam ederse yatırdığı kripto paranın bir kısmını veya tamamını kaybetme riski taşır, bu işlem 
slashing olarak bilinir.

Streakk'in devrim niteliğindeki Entegre Node Kümesi (INC) teknolojisi, bu Validator ağını 
alıp tek bir kripto cüzdanına entegre etmektedir. Sonuç olarak Streakk, tek bir validator'e 
bağımlı kalmak zorunda değildir. Streakk, kendi Validator Node'unu çalıştırarak bir yandan 
slashing riskini azaltırken, diğer yandan da blok kazancı elde eder. Bu teknoloji, kripto 
varlığınızı yalnızca en yüksek kazancı sağlayan Validator'lere devreder. Streakk'in yenilikçi INC 
çözümü, üyelerine, paralarının kontrolünü bir başka aracıya devretmeden kripto varlıklarını 
cüzdanlarında stake'leyerek cömertçe faiz elde etme şansı verir.

Streakk Entegre Node 
Kümesi (INC)
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Streakk'in INC Teknolojisini Bu 
Kadar Özel Yapan Nedir?

Kullanıcıların herhangi bir teknik bilgiye 
ihtiyacı yoktur. Pasif staking kazancı 
sağlamak için tek yapmaları gereken kripto 
varlıklarını cüzdanlarında tutmaktır.

İnanılmaz Derecede Basit

Streakk'in INC teknolojisi, üyelere fonlarını 
istedikleri zaman devretme veya geri 
çekme esnekliği sağlamaktadır. Böylelikle, 
kriptonuzu stake ettiğiniz süre boyunca 
kripto kazanırsınız.

Kilitleme Derdi Yok
Streakk, "Kendi Anahtarlarınız, Kendi 
Kriptonuz" düşüncesini benimsemiştir. Bu 
nedenle, asla paranızın kontrolünü eline 
almaz. Böylece, kripto varlıklarınızı daha fazla 
güven, esneklik ve gönül rahatlığıyla stake 
edebilirsiniz.

Tamamen Merkeziyetsiz

Streakk INC teknolojisi, bir üyenin kripto 
varlığının yalnızca en iyi ödülleri sağlayan 
Validator'lere devredilmesini garanti eder. 
Bu da kripto varlıklarınızda daha yüksek bir 
yatırım getirisi sağlar.

Daha yüksek yatırım getirisi
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Streakk Cüzdanına
Entegre Bir Node Kümesi

Kripto para kazancınızı her zamankinden daha kolay hale getirmek için Streakk cüzdanına bir 
Node kümesi entegre ettik.

Tek yapmanız gereken kripto varlıklarınızı Streakk Cüzdanınızda tutmak. Yapay zeka destekli 
algoritmamız varlıklarınızı otomatik olarak en iyi stake kazancını sunan Validator'lere devreder. 
Kripto varlıklarınız ödül oranı düşen bir Validator'e devredilirse veya başka bir Validator 
daha yüksek getiri sağlıyorsa, kripto varlıklarınız otomatik olarak daha çok kazanç getiren 
Validator'e devredilir.
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Her POS blok zinciri ağının kilitlenme süreleri ile ilgili farklı kuralları vardır. Bu süre zarfında, 
kullanıcının token'ları blok zincirindeki akıllı bir sözleşmede kilitlenir ve kullanıcının stake 
edilen varlıklarına erişmesi engellenir. Bu, kullanıcının kripto piyasasındaki değişikliklere göre 
varlıklarını başka bir yere yatırma veya pozisyonlarını kapatma şansını sıfırlar. edememe fırsat 
maliyetini ifade eden kilitlenme riski adı verilen yeni bir senaryo yaratır. Kullanıcının kilitlenme 
süresi olmadan kripto varlıklarını stake edebilmesi, kilitlenme riskini azaltan önemli bir 
faktördür. Streakk'in Akıllı Likidite Çözümü (SLS) işte burada devreye girmektedir.

Streakk SLS, blockchain ağlarının rutin olarak karşılaştığı likidite sorununa iki farklı çözüm 
getirmektedir:

1. İç Likidite Havuzu -Streakk, üyelerine her hafta Node kazancı sağlar. Pazartesi 00:01 
UTC'den Pazar 23:59 UTC'ye kadar kriptolarını stake eden her üye, stake kazancını bir 
sonraki Çarşamba günü alır. Ancak üyeler, o haftanın kazancını almaya hak kazanabilmek 
için tüm hafta boyunca varlıklarını stake etmelidir. Öte yandan, fonlarını haftanın ortasında 
yatıran üyeler, ancak bir sonraki hafta kazanç sağlamaya başlar. Bu arada, yatırılan fonlarını 
çeken üyeler o hafta için ödüllerinden feragat etmiş olur. Bununla birlikte, üyelerin hafta 
ortasında yaptıkları yatırım ve çekim işlemlerinin ödülleri Streakk tarafınadn İç Likidite 
havuzunda toplanır.

2. Likidite Sağlayıcıları -Streakk, ağın likidite talebini karşılamak için yedek olarak düşük 
bir faiz oranıyla likidite sağlayabilen likidite sağlayıcıları (finansal kurumlar, borsalar) 
görevlendirmiştir. Bu tedbir planı, Streakk'in likiditesini asla kaybetmeyeceğini ve üyeler 
için kilitlenme riskini sürekli olarak azaltmaya devam edebileceğini garanti eder.

Akıllı Likidite Çözümü (SLS)
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Streakk, üyelerini fon kaybından korumak ve de onların getirilerini en üst düzeye çıkarmak için 
dört katmanlı risk yönetimi yaklaşımı geliştirmiştir.

Risk Yönetimi

Çok yakında Ethereum'un da dahil olacağı Cardano, Solana gibi POS blok zinciri 
ağları, ağ katılımına ve Validator bütünlüğüne büyük ölçüde güvenmektedir. Streakk 
ise yalnızca harici doğrulayıcılara bağlı değildir ve bunun yerine üyeler için blok 
kazancı elde etmek adına kendi Validator Node'unu da çalıştırmaktadır. Streakk, 
bölgesel ve veri merkezi çeşitliliği ve Node yedekliliği sağlayarak kendi sınıfındaki en 
iyi çalışma süresini sürdürmeye kararlıdır.

Doğrulanmış, Güvenli Validator Node'ları

Streakk, çift imza riskini ortadan kaldırmak için son derece deneyimli ve bilgili ekibi 
sayesinde manuel yük devretme korumalarına sahiptir. Streakk tüm bunları sizin 
için otomatik olarak ele aldığı için, çevrimiçi, senkronize ve güncel kalma konusunda 
endişelenmenize gerek olmaz; onun yerine kripto yatırımlarınızın diğer yönlerini 
yönetebilirsiniz.

Arıza Koruması

Streakk, aksamalarla ilgili slashing'i önlemek için 24 saat insan ve yapay zeka 
destekli izleme protokolleri kullanır. Bir Validator düşerse, Streakk INC otomatik 
olarak kripto parayı diğer Validatora devreder.

Streakk, dünyanın farklı noktalarındaki sayısız mühendisleriyle, çift imzalama 
riskini ortadan kaldırmak için protokole özgü devretme stratejilerinin yanı sıra hızlı 
kurtarma için en iyi yedek Node ve tam senkronize yedek Node uygulamasına 
başvurur

Gelişmiş İzleme

Node arızaları nedeniyle slashing meydana gelirse, kripto paranız anında başka bir 
etkin Validatora otomatik olarak devredilir.

Slashing Koruması
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Biraz da Teknolojimizden 
Bahsedelim...

Kurumsal Düzeyde
Donanım

Yüksek Performanslı 
Sunucu Mimarisi

Streakk, Node’ları en popüler 
ve kârlı blok zinciri ağlarında 

çalıştırmak için kurumsal düzeyde 
donanım çözümleri kullanır.

Streakk’in yüksek performanslı 
sunucuları, geniş bant kanalları ve 
gelişmiş ağ topolojisi, %99,95 ‘lik 
şaşırtıcı bir çalışma süresi ve hızlı 

blok oluşturma imkanı sağlar.

Son Derece Yetenekli 
Teknik Ekip

Streakk’in arkasındaki, onlarca yıllık deneyime ve özel teknik 
becerilere sahip bir ekip bulunmaktadır. Bu, günlük sorunsuz 

işlevsellik sağlamanın yanında cüzdanımıza sürekli olarak yeni 
işlevler eklememize yardım eder.

Böylelikle üyelerimizin kripto yatırımlarından elde ettikleri 
getiriyi en üst düzeye çıkarmaya olanak tanırız.

Otomatik
Ödemeler

Tüm ödemeler otomatik olarak 
hesaplanır ve işleme alınır; 

böylece kazancınız her hafta 
otomatik olarak gönderilir.

Tam
Şeffaflık

Streakk, şeffaflık ve merkeziyetsizlik 
konusunun çok üstünde

durduğudundan dolayı tüm 
operasyonlarını ve işlemlerini, blockchain 
gezginleri üzerinde herkes için tamamen 

şeffaf bir şekilde erişime sunar.
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Streakk'in INC teknolojisi, dünyanın en gelişmiş Node altyapısını kullanıcılarına sunmaktadır. 
Böylelikle, kullanıcılara kripto yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarmak için mükemmel 
bir çözüm sunarken, aynı zamanda bunların %100 kontrolünü onların eline bırakıyor.

Streakk ve Trust Wallet Node altyapılarının karşılaştırması.

Fonların Devri

Otomatik Devir

Fonlar üzerinde kontrol

Kârlılık

Süreç

Evet

Evet

En Yüksek

Otomatik

Hayır

Hayır

Daha az

Manuel

Rekabetçi Alan

Tek Validator Validatorlar Kümesi
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Streakk: 3. Nesil
Blok Zinciri Ağı

Streakk, Proof of Stake (POS) ve Simple Time Protocol (STP) kombinasyonunu kullanan 
tescilli bir konsensüs algoritması üzerinde çalışır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 
POS, Validator'lerden ağdaki işlemleri doğrulama hakkını almak için belirli bir ağın kripto para 
biriminden belirli bir miktarda stake etmelerini ister. Validator'ler bunun karşılığında, çabaları 
için yeni mint edilmiş kripto para birimi şeklinde ödüller kazanırlar.

STP, doğrulanabilir bir saatte çalışarak iki olay arasında geçen süreyi doğrulayan blok 
zincirine bir saat ekler. Bu saydede ağa bağlı validator'lerin yükünü azaltır. Sonuç olarak, 
ağdaki validator'ler olayların zaman damgasını bilir ve bir işlemi kaydetmek için mevcut tüm 
validator'lerin sürekli olarak kontrol edilme gereksinimi ortadan kalkar. Bu da blokların hızlı bir 
şekilde sıralanmasını sağlar.

POS + STP = Yüksek Hızda Gerçekleşen Blok Zinciri İşlemleri

Veriler belirli bir zamanda mevcut olur
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En Hızlı ve
Finans için tek Blok Zinciri

Streakk, işlem başına yalnızca 0,0001 dolar gibi düşük ve öngörülebilir bir ücretle
3. nesil bir blok zinciri ağı kuruyor Hükümetler, büyük şirketler ve büyük ölçekte blok zinciri uygulamak 
isteyen merkez bankaları için en büyük engellerden biri olan işlem maliyeti için Streakk, süper hızlı 
ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu da Streakk'i sadece en hızlı blok zinciri değil, finansal işlemlere 
odaklanan tek blok zinciri yapıyor.

1. NESİL

BITCOIN
BTC

SANİYEDEKİ İŞLEM 
SAYISI

ORTALAMA
ÜCRET

İŞLEM
ONAYI

İŞLEM BAŞINA 
ENERJİ KULLANIMI

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

*Ortalama ağ ücreti - Mayıs 2021

3'TEN FAZLA
TPS

$19.26
USD*

10-60
DAKİKA

885'TEN FAZLA
KWH

DÜŞÜK

12'DEN FAZLA
TPS

$14.71
USD*

10-20
SANİYE

102'DEN FAZLA
KWH

ORTA

2. NESİL

ETHEREUM
ETH

3. NESİL

STREAKK
STKK

100.000'DEN 
FAZLA

TPS

$0.0001
USD*

2-4
SANİYE

0.00012
KWH

ÇOK YÜKSEK
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Kullanım Senaryoları

Daha küçük blok zinciri işlemlerini 
daha kullanışlı hale getirmek için 
Streakk'te stabil coin kullanın.

Streakk, kripto para birimlerine 
daha fazla günlük fayda sağlayarak 

potansiyellerini en üst düzeye 
çıkarmaya yardımcı olur.

STABİL COIN KRİPTO PARA BİRİMLERİ

MERKEZ BANKASI DİJİTAL 
PARA BİRİMLERİ (CBDC)

GÖZETİMSİZ STAKING 
İŞLEMİ

Tahmin edilebilir işlem ücretleri ve 
süreleri ile Streakk, CBDC'ler için 
mükemmel bir seçimdir.

Streakk, kripto ekosistemi içinde 
bir köprü inşa eder ve üyelerin 

fonlarının kontrolünü kaybetmeden 
kriptolarından

para kazanmalarını sağlar.
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Kripto Varlıklarınızı
Maksimuma Çıkarın

Gözetimsiz 
Bir Şekilde 

Kripto 
Kazanın

20'nin 
Üzerinde

Blok 
Zincirinde 

Kazanın

Yüksek 
Getiri 

için Node 
Kullanın

Tamamen 
Merkeziyetsiz

Kazançlarınızı 
Birleştirin

BTC
7%
P.A.

ETH
10%
P.A.

USDT
14%
P.A.

BNB
15%
P.A.

CARDANO
15%
P.A.

DOT
16%
P.A.

STREAKK
20%
P.A.

POLYGON
15%
P.A.
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Token Ekonomisi

Takım - %15

Blok Kazançları - %50

Halka Açık Satış - %10

Özel Satış - %5

Ekosistem Büyümesi 
ve Pazarlama - %10

Vakıf - %10

• Takım token’ları 3 yıl boyunca kilitli kalacak olup 2025’in 3. çeyreğinden itibaren 
dağıtılacaktır

•  Blok kazançları, token sahiplerini ödüllendirmek adına saklanacaktır

•  5 M token özel satışı - Mayıs 2022

•  10 M token halka açık satış - Haziran 2022

•  Vakıf hazine fonunda depolanan token’ların, ağın belirli bir sorunu çözmek için fona 
ihtiyaç duyduğu ve başka bir finansman kaynağının da (Blok kazancı gibi) erişilebilir 
olmadığı durumlarda “son çare” olarak kullanılması planlanmaktadır
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Proje Yol Haritası

2019 -2020
Streakk fikrinin kavramsallaştırılması 
ve güçlü bir temel oluşturmak adına 
alanlarında uzman bir ekip kurulması

2021

Temmuz 2022

- Slashing riskini azaltmak adına en üst sırada 
yer alan 5 Node için dahili bir altyapının 
oluşturulması

- Entegre Node Kümesinin (INC) bir parçası 
olmak için birden fazla Validator ile ortaklık

- Dahili ekipler için Entegre Node Kümesi 
(INC) Lansmanı ve Testi

- Entegre blok zinciri ağları ve UI/UX ile 
Streakk Cüzdanın Alpha sürümü

- Streak cüzdan sürümünün 1. Aşaması 
(üyelerin birden fazla kripto para 
birimi gönde-rmesine, almasına ve 
tutmasına imkan tanıyacaktır)

- Geri Alım ve Yakma mekanizmasının 
başlatılması

2022 1. ve 2. Çeyrek
- Herkese açık web sitesinin 

yayınlanması
- Tanıtım yazısının yayınlanması
- Özel satış ve İlk Borsa teklifi

2023
- En iyi 20 coin’i desteklemek için 

birden çok blok zinciri Node’u
- Birden fazla borsada işlem yapma
- Streakk blok zincirinin alfa ve beta 

sürümlerinin piyasaya sürülmesi

2022 3. ve 4. Çeyrek

2024

- Node altyapısının başlatılmasıyla 
Cüzdanın 2. Aşaması (üyelerin 
kontrolü vermeden kripto para 
kazanmasına izin verecektir)

- Teklifleri genişletmek için birden 
fazla blok zinciri Node’unun 
entegrasyonu

- Streakk topluluğunu büyütmek için 
çevrimiçi ve çevrimdışı kampanyalar 
ve stratejik ortaklıklar

- Halka açık blok zincirinin açılması
- Üyelerin kendi Streakk Validator 

Node’larını kurmalarına izin verilmesi
- Kuruluşların, Kripto Birimlerinin, 

Merkez - Bankalarının Streakk blok 
zinciri üzerine inşa etmelerine imkan 
tanıyacaktır

- Streakk blok zincirinin genişletilmesi
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KRİPTO ALMAKLA 
KALMAYIN, AYNI ANDA 

KAZANIN


