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Kent yaşamını bireylerin farkındalığı ile 
iyileştirmek.

Hakkımızda

Sürdürülebilir kent yaşamı için geliştirilen projeleri, 
şirket ve toplulukların gücüyle destekleyen global 
bir ekosistem yaratmak.



CEO MEKTUBU

Değerli Ortaklarımız, 

Uzun zamandır dünyamız, küresel iklim krizi ve bunun bir uzantısı olan ekstrem doğa olayları ile bize 
mesaj veriyor. Haber başlıklarını karbon ayak izinin artması, kirlilik ve kaynaklarımızın azalması gibi 
sorunlar oluşturuyor.

MFET’in vizyonunu, ticari amaçlar ve kaygıların üzerinde tuttuk. 

Kaygılarımızın en büyüğü dünyamızın sarsılmaz sandığımız döngüsünün bozulması.

MFET ile kaynaklarını bilinçli kullanan bir toplum ideali için çalışıyoruz. İyileştirilmiş bir kent yaşamı için 
projeler geliştiriyoruz.

"Havada, toprakta ve suda yarattığımız karbon ayak izini ölçen ve azaltan" bir şirket olmak ile gurur 
duyuyoruz.

Bir sene öncesine geri dönüp baktığımızda kat ettiğimiz yolu görmek ilham verici. Birincil odak noktamız 
en başından bu yana: Sürdürülebilir bir yaşam döngüsü yaratmak.

Bu amaçla, sektörümüze şekil vermek, sürdürülebilir olmaya teşvik etmek ve çevre bilincini ileri taşımak 
için çalışmalarımız devam ediyor. Birlikte geleceği bugünden inşa ederek daha yaşanabilir yarınlar 
yaratabiliriz. 

Saygılarımla 

Murat Tosun



Balance
MFET olarak karbon ayak izi azaltma bilincini 
toplumun tüm üyelerine aşılamak istiyoruz. 
 
“Balance” ile gönüllü karbon standartlarına göre 
karbon ayak izinizi hesaplıyoruz. Bu ayak izinizi 
düşürmek hatta sıfırlamak için neler yapmanız 
gerektiği konusunda sizi bilgilendiriyoruz. 
 
Toplamda 15 sorudan oluşan adımlar sonucunda 
gerçekleştirdiğiniz aktivitelerin, atmosfere ne kadar 
karbondioksit salınımı yaptığını görebilirsiniz. 
 
Ayrıca süreç sonucunda karbon ayak izinizi 
düşürmek için söz verirseniz, ölçüm sertifikası da 
e-posta adresinize gönderilmektedir.

PROJELERİMİZ
PROJELERİMİZ



Journey Fokai
MFET’in “Journey” adını verdiği projesinde, tohumdan 
sofranıza kadar izleyebileceğiniz gıdanın serüvenini 
sizlere sunuyor. Tarım kooperatifleri ile ortaklaşa 
sürdürdüğümüz bu proje ile gıdanın toprakta yarattığı 
karbon ayak izini görmek ve izlemek mümkün. 

Bir zeytin tanesinin yağ olup sofranıza ulaşana kadar 
geçirdiği yolculuk, bir avuç fındığın ve bir kırmızı 
domatesin hikayesi, Journey. 

Journey ile tohumdan sofraya bu yolculuğu ölçüp, 
ölçeklendirip, karbon ayak izi çok düşük bir blockchain 
üzerine saklıyoruz. Bilimsel çalışmalar başta olmak 
üzerine kullanılması için birçok ürüne 
dönüştürüyoruz.

Karbon ayak izinin artması, denizlerin giderek 
asidik bir hale gelmesine sebep olmuştur. Deniz 
kirliliğinin artışı da, su içerisindeki canlılar başta 
olmak üzere tüm ekosistemi olumsuz etkilemeye 
devam ediyor.
 
Topraktaki karbon yükünün atmosfere verilmesi 
sonucu ortaya çıkan kirliliğinin denizlere etkisinin 
ölçülmesi ve takip edilmesi hayati önem taşıyor.
 
MFET “Fokai” adını verdiği projesinde; deniz 
yüzeyi ve kıyıların pH, ısı, KOİ gibi 200’den fazla 
bilimsel verisini sürekli olarak ölçülmektedir. Bu 
değerleri karbon ayak izi çok düşük bir blockchain 
üzerinde saklamaktadır. 



OYUNLARIMIZ

Kiri (Paulownia) ağacını onurlandırmak 
ve farkındalık yaratmak amacıyla 
oluşturulan “Kiri Road” ile oyunda 
tohum toplayabilir, tohumları MFET 
tokena dönüştürebilirsiniz.

Karbon ayak izini azaltmayı hedefley-
en MFET, yürürken çevrimiçi olarak 
harita üzerinde oyun tokenlarının 
toplanabileceği “Token Go” adında bir 
oyun oluşturdu. 

MFET’in “Astro” adını verdiği oyunun 
teması uzayda ve gelecek bir zamanda 
geçmektedir. Rakipleri yendikçe token 
toplama özelliği olan bu oyunda, 
haritadaki ilk rota Mars gezegenidir. 



CTO MEKTUBU

Block zincir teknolojiye yeni ufuklar getirdi. Doğru kullanıldığında şeffaflık, erişilebilirlik ve ölçekme kolaylığı 
sunuyor olması birçok projede öncelikli bir tercih haline gelmesini sağladı.

Bitcoin ile hayatımıza giren blockchain teknolojisi aslında kripto varlıklardan çok daha fazlasını sunuyor. 
Sunduğu dağıtıklık ve değiştirilemezlik ilkesi ile potansiyelini henüz gösterebilmiş olmasa da, kendisini her 
gün hepimize daha güçlü hissettiriyor.

Bir diğer yandan karbon ayak izi problemi de, artık kendisini yeterince güçlü hissettirmeye başladı. Eğer 
aksiyon almazsak uzmanlar dönülmez noktalara gidebileceğimizi söylüyor.

MFET olarak karbon ayak izi konusunda en önemli noktalarından birinde görev üstlendik. Havada, karada 
ve suda karbon izinin ölçümü ve farkındalığı için önemli projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimizde block 
zincir teknolojisinin gücünden faydalanıyoruz.

MFET’in akıllı sözleşmeler alanında yaptığı katkılar ile karbon ayak izi ölçmek ve azaltmak için yaptığı 
çalışmalar block zincir teknolojileri ile güçlendirildi.

Cüzdanınızda tuttuğunuz MFET, block zincirin karbon ayak izini azaltıyor

Tüm paydaşlarımıza bu teknolojileri geliştirmemize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla

Musa Can Minaz 



TOKEN ÖZELLİKLERİ

MultiFunctional Environmental Token(MFET) 

Binance Smart Chain (BEP20) ağında 5 milyar adet üretilmiştir. Karbon ayak izi düşük olması için 
akıllı sözleşme en az fonksiyon ile çalıştırılmaktadır.  Transfer ücretleri en düşükte tutulması için ek 
fonksiyonlardan kaçınılmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük ağ izi için ondalık olarak 8 seçilmiştir.

MFET’a bağlı Claim, Stake, Lock ve Vault akıllı sözleşmeleri işlemler için ana 
sözleşme üzerinden kullanıcı harcama izni almaktadır.

Cüzdanınızda MFET token tutarak karbon ayak 
izinizi düşürebilirsiniz.
 
MFET kendi karbon ayak izini düşürmek için Paulownia ağaçlarını 
kullanıyor. MFET’i destekeleyerek sizde karbon ayak izinizi azaltın.



MFET’in temel amacı karbon ayak izini ölçmek ve 
azaltmaktır. Karbon ayak izini düşürmek için yapılan en 
önemli faaliyetlerden birisi ağaç dikmektir. Bu ağaçlar 
arasında en çok öne çıkan ağaç; Paulownia ağacıdır.
 
Paulownia ağacı, diğer ağaçlardan toplamda 10 kat 
daha fazla karbon absorbe ederken atmosfere 4 kat 
daha fazla oksijen salınımını sağlamaktadır. Böylece 
karbon ayak izini azaltıp atmosferin karbon yükünü 
büyük ölçüde hafifletmektedir. 
 

MFET olarak, oksijen açısından oldukça verimli olan bu 
ağaçtan Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Paulownia 
ormanları yarattık. Şu an bünyemizde büyümeye 
devam eden binlerce Paulownia ağacı ile karbon ayak 
izimizi azaltmayı hedefliyoruz. 
 
Ayrıca endüstriyel olarak ekilen bu alanlardan firmamız 
için kereste geliri elde ediyoruz. Projelerimiz ve MFET, 
evrende en nadir bulunan şey olan “Ağaç” ile fonlan-
maktadır 
 

 
 Bir kiri ağacı yılda 24 kg O2 yaymaktadır

PAULOWNİA YATIRIMLARIMIZ

O2



PARTNERSHIPS

Sponsorships

Cooperations

MAR S A L A
EARNIN GAMESEARNIN GAMES



MFET, çevreci projeleri ile sürdürülebilir bir 
dünya sunmaktadır. Dünya için büyük bir 
sorun haline gelen karbon ayak izini azaltmak 
için birçok projeyi fonlamaktadır. 

Mobil uygulamamız ile MFET’in bünyesinde 
bulunan projeleri detaylı bir şekilde inceleye-
bilme imkanı sunuyoruz.

Sponsoru olduğumuz kuruluşları, üniversite 
işbirliklerimizi ve partnerlerimizi şeffaf bir 
şekilde ortaya koyuyoruz. 

Uygulamamız içerisinde yer alan haberler 
kısmında çevre ile alakalı birçok güncel bilgiye 
ulaşım sağlanabiliyor..

Aynı zamanda bireyler uygulamamızda, 
düzenlemiş olduğumuz airdroplarımızdan  
anlık olarak haberdar olabilmekte.

MOBİL UYGULAMA




