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GİRİŞ

Teknoloji tüm dünyada hızla gelişmeye devam ediyor. 
Teknolojinin bu hızlı gelişimiyle, çevrimiçi hizmet sektörü daha 
fazla popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 
dünya, bilişim sektöründe kendini yenilerken bilgisayar ve 
internet kullanımı her geçen gün büyük ölçüde artış 
göstermektedir. Buna paralel olarak da hizmet alımları online 
sisteme aktarılmaktadır. Online ödeme ile işler daha hızlı  
halledilebilir hale gelmiştir. Günlük yaşamı ve dünya altyapı 
sistemini ciddi bir şekilden etkileyen COVID 19 pandemisi, 
kürese l  kapanma, müşter i le r in  on l ine s i s temlere 
yönelmesinde etkili oldu. Özellikle alışveriş sektörü ev 
karantinasından büyük ölçüde etkilendi ve tüm dünyada 
uzaktan dijital online sistemlerine yönelim artmaya başladı. 
İnternet üzerinden sanal satış yaparak mutfak alışverişi ve 
diğer iş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterilerin sayısı 
önemli ölçüde arttı. Öte yandan birçok alışveriş merkezi de 
online alışveriş sistemi nedeniyle ciddi kayıplara uğradı. 
Teknolojinin gelişmesi olumlu yönlere sahipken, insanların 
tüketim alışkanlıklarını ise olumsuz etkilemiştir. Tüketim 
olabildiğince arttı ve gelir ile gider arasında ciddi farklar 
oluşmaya başladı. 

2000'li yıllardan itibaren nakit olarak ödenen pek çok 
hizmet yerini dijital ve sanal ödemelere bırakmıştır. Bu durum 
para işlem süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlamıştır. Sanal 
para birimleri, blok zinciri teknolojisinin 2010'ların başlarındaki 
başlangıç   aşamasından beri biliniyor ve günlük uygulamada 
kullanılıyor. Hızlı ödeme sistemleri başta olmak üzere EFT, 
mobil ödemeler, sanal kredi kartları, akıllı kartlar, kripto 
paralar da teknolojide çığır açan en hızlı ve güvenilir ödeme 
yöntemleri arasında yerini almıştır. Online alışveriş sektörünün 
de popülaritesi her geçen gün artmakta ve son yıllarda 
mutfak ürünleri de dahil olmak üzere online alışveriş 
yapanların sayısı artmaktadır. Babil Token projesi de 
teknolojinin hızlı gelişimi ve online sistemlerin kullanımının 
artışına ayak uydurarak tüm bu potansiyelden yararlanmak 
için hizmet vermeye başlıyor. Gürcistan üzerinden yeni bir 
anlayışla hayata hizmet edecek olan Babil Token projesi, 
birçok hizmeti e-ticaret online ödeme sistemiyle sunacaktır.



NEDEN BABİL? 
Babil kelimesi ‘Tanrının Kapısı’ anlamına gelir. Babil, 

Mezopotamya’da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 
1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını 
kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü 
Irak'ın El Hil la kasabası üzerinde yer almaktadır. 
Başlangıçta Akad İmparatorluğu'nda yer alan önemsiz ve 
güçsüz bir şehir iken, şehrin Amori hükümdarı Hammurabi 
tarafından kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir, kısa 
ömürlü de olsa bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biri 
haline gelmiştir. Bu dönemden sonra tüm Güney 
Mezopotamya'ya Babil denilmeye başlanmış, devletin 
kutsal şehri Nippur olmuştur. Babil imparatorluğu tarihte bir 
çok yeniliği ilk bulan imparatorluktur. Bunlar kısaca;

1. İlk bilgisayar olarak tanımlanan abaküsü 
Babiller icat etmiştir.

2. Astroloji 3000 yıl önce Babilliler tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır.

3. Burçlar, Babilliler tarafından 12 bölüme 
ayrılmıştır.

4. Babilliler 3,14 sayısını kullanmak yerine 3,125 
sayısını katsayı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır.

5. Babillerde, şehrin sınırlarını işaretlemek, 
arazileri ölçmek ve mülkiyet değişikliklerini 
kaydetmek için saha araştırmacıları olarak çalışan 
görevliler vardı.

6. Ay ve Güneş tutulmasının devirli olduğunu ilk 
olarak Babiller keşfetmiştir.

7. Babiller yeni yılı 11 günlük bir şenlikle 
kutlarlardı.

8. Babiller 60 tabanında sayı sistemi kullandılar.
9. Sulama sisteminde yeni usuller geliştirilmiş ve 

suyu yükselten makinelerden yararlanılmışlardır.
10. Atı ehlileştirmişlerdir.

  Biz de Babil İmparatorluğu'na ithafen,
kripto piyasasında ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu projelerle kripto piyasasında birçok kitleye ulaşmayı hedeemekteyiz.
““



BABİL TOKEN HAKKINDA

Babil token, Gürcistan merkezli kripto para borsası olan 
Chain Turko'nun resmi kripto parasıdır. Sabit yattan satışa 
sunulacaktır. Toplam üretim 1.894.000 adet olup, halka arz 
oranı 894.000'dir. Arz miktarı Babil ülkesinin kuruluş tarihi olan 
1894 yılından esinlenilerek belirlenmiştir. Ayrıca paranın 
enasyon oluşturup yatırımcıların mağduriyet yaşamaması 
için maksimum arz düşük tutulmuştur. Gücün ve yeniliklerin 
simgesi olan Babil ülkesinden ilham alınarak düşünülen proje, 
kripto para alanında yeniliklere ve nansal değişime yeni 
kapılar açmak için her zaman gelişmeye, daha fazla 
pazarda yer almaya, Chain Turko borsasının gücünü, 
kalitesini yatırımcılarına yansıtmayı ilke edinmiş hizmet 
anlayışı ile yatırımcılarının güvenle yatırım yapmalarına 
olanak sağlamaktadır. Öncelikli hedemiz temassız ve 
otomatik tanıma sistemleri ile iş planımızı yasalara uygun 
olarak pilot bölge GÜRCİSTAN ve TÜRKİYE olmak üzere, 
GLOBAL olarak  tüm ülkelerde e-ticaret online ödeme 
sistemini  yaygınlaştırmaktır. Babil, projesi kapsamındaki 
gelirlerini de yatırım miktarını artırmak ve Ar-Ge çalışmalarını 
hızlandırmak için kullanacak. Online ödeme ile ilgili tüm 
sektörlerde, daha açıklayıcı olarak E-ticaret konusunda var 
olmak istiyoruz. Bu nedenle yakında Babil tokenleri ile satın 
alabileceğiniz çok kapsamlı bir e-ticaret sitemiz olacak. Coin 
Market platformu olarak yakın zamanda Chain Turko 
platformu ile hizmet vereceğiz. Bunlar için çalışmalarımızın 
son aşamalarındayız. Dünyada kripto para madenciliğinin 
büyük bir kısmının Asya ülkelerinde yapılması ve Bitcoin gibi 
kripto paraların satın alınması ülke bazında yatların 
artmasına neden oluyor. Blockchain alanında geliştirilen 
teknolojiler de ülkemizde değerli ürünlerin edinilmesine katkı 
sağlayacaktır. Babil Token projemiz hem günlük hayatımızda 
kullanılabilecek hem de hayatımızdaki sorunlara son vermek 
için kullanılabilecek çözümler geliştirmeyi ilke edinerek bu 
projeye adım attı.

Babil token, Etherium ağı olan ERC20 ağı üzerinden 
transfer edilmekte, holderlara metamask ve coinpayment 
cüzdan kullanımı önerilmektedir.

Babilin 68 holder ve bir çok platformda destekçisi 
bulunmaktadır

Babil kontrat adress https://etherscan.io/token/0xf92364c2369a2633ffcd7db1b18d1fafff6bcbab

https://etherscan.io/token/0xf92364c2369a2633ffcd7db1b18d1fafff6bcbab


Chain Turko 
Kripto Para Borsasının Amacı Nedir?

Chain Turko Gürcistan merkezli kripto para 
borsasıdır. Yatırımcılarının güvenli ve hızlı bir şekilde yatırım 
yapmalarına olanak sağlamaktadır. Chain Turko kripto 
para platformun Marjin işlemleri bulunmamakta, olası 
kullanıcı hataları ve maddi zararların önüne geçilmektedir. 
Chain Turko ayrıca kendi sistemi içerisinde yatırımcıların 
miras bırakma ve miras hakkı talep etme hakkını da 
barındırmaktadır. Kişi vefat ettikten sonra 45 gün içerisinde 
başvurduğu takdirde yasal olarak birinci derece 
yakınlarına fon devri yapılabilmektedir. Chain Turko, güçlü 
kadrosu ile 2016 yılından beri kripto paralar ile ilgilenen 
uzman kişiler tarafından yönetilmektedir. 

Chain Turko, 
www.mycryptoradio.com 
www.babiltoken.com
ve ayrıca nans alanında yapacağı yeniliklerle 

Babil'in yatına etki etmeyi hedeemektedir. Ayrıca dünya 
kripto para platformlarında ilk olma özelliği taşıyan ve  ilk 
defa bir borsanın kendi bünyesinde barındırdığı, en 
güncel müzikler eşliğinde saat başı kripto haberlerinin 
aktarıldığı radyo platformu projesiyle piyasaya çıkmıştır.

Bunun yanında çok yakında Babil token kullanıcıları 
kişisel alışverişlerini Babil kullanarak Chain Store üzerinden 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Babil token, Öncelikle
 https://graviex.net/markets/babilusdt 
borsasında listelenmiştir. Coinpayment cüzdanı ile 

resmi anlaşması bulunmaktadır.
Coinpayment güvenli ve hızlı işlemler sağlayan 

prestijli bir cüzdandır. 
Coinpayment adress:
https://www.coinpayments.net/supported-coins-

eth-tokens-payments
Babil token xt.com üzerinde listeli olup, güvenle alım 

satıp işlemi sağlanmaktadır.
https://www.xt.com/tradePro/babil_usdt
Nomics üzerinden de veriler görüntülenebilir.
https://nomics.com/assets/BABIL-Babiltoken

ONLINE

CHAIN TURKO 

Hangi platformlarda 
Babil Token alımı yapılmaktadır?

http://www.mycryptoradio.com
http://www.babiltoken.com
https://graviex.net/markets/babilusdt
https://www.coinpayments.net/supported-coins-eth-tokens-payments
https://www.coinpayments.net/supported-coins-eth-tokens-payments
https://www.xt.com/tradePro/babil_usdt
https://nomics.com/assets/BABIL-Babiltoken


BABİL TOKEN Hedeeri Nelerdir? 

Babil token Chain Turko borsasında listelendikten sonra 
sırası ile hotbit.io ve diğer hacimli borsalarda listelenmeye 
devam edecek,  t icar i  or tak l ık lar la al ı şver i ş lerde 
kullanılabilecek. Chain Turko bünyesinde kurulacak bazı 
nansal şirketlerde komisyon aracı olarak da kullanılacaktır. 
hedef yatı 1000 USD olarak belirlenmiş ve bu amaca yönelik 
çalışmalarla proje desteklenmektedir.

Neden Gürcistan Merkezli Projeler?

Gürcistan nansal alanda düzenlemeler ile güvenli 
yatırım ülkeleri içinde yer alıyor; ayrıca kripto para alanında 
vergisiz ve düşük komisyonlar ile işlem sağlanabildiği için 
Gürcistan tercih edilmiştir.

BABİL TOKEN
www.babiltoken.com

http://www.babiltoken.com

