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„Zamanı gelen bir fikirden daha güçlü hiçbir 
şey yoktur.“

- Victor Hugo
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ÖNSÖZ
Bu dokümanın amacı Cointed Ltd projesi hakkında bilgi vermektir. Bu dokümanda 
kavramsal tasarım, iş modeli, Ön İco Satışı ( ICO) detayı ve yol haritası hakkında bilgiler 
bulabilirsiniz. Bunun amacı, detaylı ve anlaşılır şekilde Cointed projesi hakkında daha 
zengin bilgiler vererek kapsamın anlaşılmasını sağlamaktır. Bu dokümanın içeriği, şirketin 
kurulduğu 2014 yılından bu yana farklı alanlardaki çalışmalarının getirdiği tecrübelerin 
doruk noktasını göstermektedir.

Bu Beyaz Bülten dokümanı 16 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Proje ile ilgili diğer 
tüm bilgilere web sitemizden ( www.cointed.com ) , ICO web sitemizden ( www.
cointedtoken.com) , diğer medya ortamlarından, özellikle Facebook, Twitter, Linkedin ve 
YouTube gibi sosyal medya platformlarından ulaşılabilir.
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YASAL 
NOTLAR

Bu açıklamayı lütfen dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir faaliyet içine girmeden 
önce lütfen hukuki danışmanınızla görüşünüz.

Biz ya da herhangi bir üçüncü parti servis sağlayıcısı; Cointed tarafından üretilen ya da 
Cointed web sayfası tarafından kullanılan içerikler/materyaller tarafından direkt/indirekt 
şekilde zarara ya da kayba uğranması durumunda sorumlu değildir:

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

YATIRIM TAVSİYESİ OLMAMASI VE GÜVENCE 
SAĞLANMAMASI

Bu doküman sadece uluslararası amaçlarla kullanmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
doküman herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da teşviği içermez.Bu dokümanda, Cointed 
websitesinde ve diğer ortamlarda belirtilen temel bilgilere göre  alınan her türlü karar 
ve aksiyon, sizin kendi risk ve takdirinizdedir.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Bu dokümanda belirtilen bazı açıklamalar, projenin geleceğine dair öngörüler 
içermektedir. Bu açıklamalar, “..ecek/acak”, “Tahmini”, “İnanıyoruz”, “Umuyoruz”, “Proje”, 
“Seziyoruz” gibi kelimelerle ifade edilmekle beraber bunlarla sınırlı değildir. Bunun gibi 
gelecek öngörülü açıklamalar kamuya açık olan video, blog gönderileri ve röportajlar 
gibi ortamlarda bulunabilir. Bu dokümanda yer alan bilgiler, geleceğe ait öngörüleri 
oluşturmakla ve içermekle beraber, şunlarla sınırlı değildir:

Projenin başarı öngörüsü

Kampanyanın tamamlanması

Projenin tahmini gelişimi

Proje vizyonu ve stratejisinin yürütülmesi

Gelecek likitiditesi, anapara çalışmaları ve anapara gereksinimleri
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Geleceğe yönelik öngörüler çeşitli risk ve belirsizlikler içerir.Bu risk ve belirsizliklerin 
gerçekleşmesi durumunda, Cointed’in ilerleme süreci ve performansı öngörülerle 
belirtilen tahminlerden farklı olabilir.

Bu açıklamalar, projenin gelecekteki performansını garanti etmez ve güvence sağlamaz. 
Cointed, koşullar değiştiği takdirde gelecek öngörülerini güncellemekle yükümlü 
değildir.Bu dokümanda, Cointed websitesinde ve Cointed tarafından hazırlanan diğer 
materyallerde belirtilen öngörülere göre hareket edildiğinde; gelecek öngörülerinin 
gerçekleşmemesi durumundaki tüm sorumluluk size ait olacaktır.

GARANTİ SAĞLANMAMASI
Cointed platformunun başarılı olacağına dair garanti bulunmamaktadır. Buna benzer 
şekilde, Cointed Parası’nın değerinin yükseleceğine dair garanti yoktur. Herhangi bir 
karar almadan önce gerçekleşebilecek tüm riskler ve belirsizlikleri lütfen dikkate alınız. 
Token paranın değeri ya da gelecek performansına dair herhangi bir taahhüt yoktur.

SORUMLULUK REDDİ
Cointed, herhangi bir beyanda ya da garantide bulunmamakta; herhangi bir bildirimin 
ya da bilgilendirici materyalin yasaların azami ölçüde sorumluluk ve yükümlüğünü kabul 
etmemektedir.Cointed ekibi, bilginin bütünlüğü ve doğruluğu için gerekli önlemleri 
almaktadır.

OKUYUCU İÇİN BEYAN VE GARANTİ
Bu dokümanda, Cointed websitesinde ve Cointed tarafından oluşturulan diğer 
içeriklerde belirtilen bilgilere göre aksiyon alarak şu maddeleri kabul etmiş sayılırsınız:

Bu doküman, Cointed websitesi ve Cointed tarafından oluşturulmuş diğer tüm 
içerik; herhangi bir teklif, teşvik veya izahname niteliği taşımaz.

Cointed yasaların azami ölçüde direkt / endirekt tüm sorumluluğından muaftır.

Cointed Parası, herhangi bir yasal yetki alanı içinde tahvil/senet olarak kabul 
edilmez. Cointed Parası işe yarar bir para türü (Utility Token) olarak sınıflandırılmıştır.

Blockchain teknolojisinin temel bileşenleri ve Blockchain’in nasıl işlediği hakkında 
tüm bilgilere sahipsiniz. İlave olarak, Blockchain cüzdanlarının nasıl kullanılacağı 
ve güvenlikli bir şekilde saklanması gereken özel anahtarların kaybedilmesi 
durumunda oluşabilecek tüm potansiyel kayıplar 

hakkında bilgi sahibisiniz.

Herhangi bir biçimde kazanç elde etmeyi beklememektesiniz.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ya da Hong Kong vatandaşı / ya 
da yerleşimcisi değilsiniz.

1  
.....

2 ...

3--
--

4--
- - -
- - -
----

5 -

6

7



10 11

COINTED, kriptopara birimleri dünyası ile gerçek dünya arasında bir köprü kuruyor. 
Her ne kadar kriptoparalar değer yaratma konusuna yeni bir boyut getirse de, 
tüketiciler genellikle aynı sorunla karşılaşmakta:

Kriptoparalarımı nasıl kolaylıkla gerçek paraya dönüştürebilirim? Ek olarak, 
tüketiciler daha kolay ve güvenli bir şekilde kriptopara dünyasında yer edinmek 
istemektedirler. Amaç, talepleri uygun yollarla karşılayarak gerçek para birimleri 
ile kriptopara birimleri arasındaki dönüşümleri güvenlikten ödün vermeyerek 
gerçekleştirmek.

Kriptopara birimleri tüketiciler ve iş dünyası tarafından küresel olarak benimsendi. 
Ülke sınırları tarafından kısıtlanamayan bir “şey” için bizler gerçek dünya ve 
kriptopara dünyası arasında güçlü bir köprü kurmak ve gelecek odaklı ürünler ve 
hizmetler için çabalıyoruz.

Kriptopara dünyasındaki diğer projelerin - iş fikirlerinin şeffaf yol haritaları ile 
sunulmadığı ve proje hedeflerine nasıl ulaşılabileceğinin anlaşılamadığı- aksine, 
Cointed geniş ölçekli blockchain tabanlı ürün ve hizmetler alanında çalışma 
sunmaktadır. Şirketin başarılı bir iş modeli bulunmaktadır ve halihazırda kazanç 
elde etmektedir.

- Kriptopara Ticareti ve Cointed Kripto Değiş/Tokuşu:

- Avrupa’daki en büyük sağlayıcı olarak işletttiğimiz çoklu kripto-para desteği 
bulunan ATM’ler.

- Online alışveriş ve mevcut bakit sistemleri ile entegre çalışan Ödeme Sistemleri.

- Avrupa genelinde çoklu madencilik çiftliklerinde yürütülen Yeşil Madencilik. 
Sloganımız: “Yeşil Madencilik Yap, Doğayı Koru”. Sadece su ve rüzgar gücüyle çevre 
dostu madencilik, blockchain’in sürdürülebilir büyümesini sağlar.

Ek olarak, şu anda bankacılık lisansı alma yolunda son aşamadayız. Otoriteler 
tarafından talep edilen gereksinimler, yasal çerçeveler içinde değerlendirilmektedi

TANITIM
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Finans endüstrisi değişiyor. Blockchain teknolojisi, insanların para ile olan etkileşimin 
yöntemini kökten değiştirmeye devam ediyor. Bitcoin’in tanıtımı, ilk kriptopara olması, 
insanların dünyanın her yerine para transferi, ödeme ve alışveriş yapabilmesine olanak 
sağlayan, merkezi olmayan, uçtan uca bir ağ olması’dır. Bununla birlikte kriptopara 
dünyasında bile, finansal işlemlerde üçüncü şahıslara olan bağımlılık günden güne 
artmaktadır. Bankacılık sistemleri ile insanlar arasındaki etkileşim yöntemini değiştirmek 
için Blockchain dünyasında halihazırda geliştirmeler devam etmektedir.  Blockchain 
ürünlerinin ortaya çıkmasını devam ettiren en önemli faktörün, insanlara  finansal 
varlıkları üzerinde daha fazla güç ve kontrol sağlama yeteneği olduğuna inanıyoruz. Bu, 
Cointed’in arkasındaki itici güçtür: İnsanların reel para birimleri ile kriptopara birimleri 
arasında serbestçe işlem yapabileceği, hızlı ve makul bir ortam sağlamak.

Artan uluslararası ödemeler ile birlikte finansal küreselleşme, büyümesinin devam 
edeceği öngörülen bir alandır. Kriptoparalar ile birlilkte, insanlar dünyanın bir yerinden 
herhangi bir yerine ödeme gerçekleştirebilmektedir.

Şu anda, küresel ödemeler dünyası multimilyar dolarlık bir endüstrisi haline geldi. Sınırlar 
ötesi ödemeler temel olarak bir para biriminden diğerine dönüşüm şeklinde kolay bir 
hal almıştır. Kriptoparalar, sınırları aştığından beri, uzun karışık ve oldukça maliyetli olan 
bu ödemelerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi konusunda en iyi seçenek haline gelmiştir. 
2025 yılında küresel anlamda sınırlar ötesi ödemelerin tutarının 5 Trilyon Doları bulacağı 
tahmin edilmektedir. Bu tutarın büyük çoğunluğu, özellikle sınırlar arası ödemelerde 
büyük zorluklar yaşayan gelişmekte olan pazarlardan gelmektedir.

ARKAPLAN 
& PROBLEM

Şekil 1: Küresel Ödeme Endüstrisi Gelirlerinin Analizi
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ÇÖZÜMLER
KRİPTO ATM’LER

Halihazırda 4 Avrupa ülkesinde 70 noktada 
Çoklu Kriptopara ATM’lerini kurmuş 
durumdayız. Her hafta yeni yerler ağımıza 
eklenmektedir. Farklı pazar durumlarına 
uyum sağlamamızı sağlayan iki farklı ATM 
modeli sunuyoruz. İki yönlü ATM‘ler nakit için 
kripto para değiş tokuşu sağlarken, kompakt 
tek yönlü ATM‘ler müşterilerimize çok çeşitli 
kripto para birimi satın almalarını sağlar. 
Buna ek olarak, dijital ödemeler için 
NFC desteği tüm makinelere yakında 
eklenecektir. ATM‘lerimiz çok az bakım 
gerektiren, en yüksek kalite ve güvenlik 
standartlarını karşılamaktadır: Güç ve 
internet bağlantısı ile birlikte ilerlemeye 
hazırsınız. Ayrıca mobil donanım 
çözümleri de sunmaktayız.

Avrupa’daki büyümemize devam 
ederken, Cointed olarak Güneydoğu 
Asya’daki geniş bir coğrafyada ( ör: 
Endonezya, Hong Kong ve Japonya 
gibi) ATM makinelerinin dağıtılmasına 
bizlere yardım edecek ortaklıklar 
kurmaya devam ediyoruz. 
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KRİPTOPARA BANKA KARTI

Önde gelen kart üreticisi WaveCrest ile birlikte Cointed olarak Kriptopara Banka Kartı’nı 
2017 4.Çeyreğinde, özellikle kullanıcılara getirdiği yeni özellikleri ile birlikte tanıtacağız.

Ön-ICO satışına katılım sağlayan ilk 1000 kişi, - min 20 ETH yatırım yapmak koşulu ile- 
Cointed Limited Kart’a ücretsiz sahip olabilecektir.

Bir banka kartının sağladığı esnekliğin ve daha fazlasının tadını çıkarın.

Kriptopara Banka kartımız tüm dünyada geçerlidir ve standart teslimatı ÜCRETSİZ, 
hızlı teslimatı ufak bir ücrete tabidir( Geçerli olduğu ülkeleri inceleyiniz). Online alışveriş 
sitelerinde, mağazalarda ve Visa’nın kabul ettiği dünya genelindeki tüm ATM’lerde 
günlük kullanım için idealdir.

Gelişmiş dahili güvenlik sistemleri, üstün çip teknolojisi ve PIN kodunun sağladığı güvence 
sayesinde Cointed KriptoPara Kartı nakit taşımaktan daha güvenlidir. Platformumuz 
üzerinde kart özelliklerinin desteği ve ödeme sistemleri halihazırda geliştirilmektedir.

Kriptoparalara uyum ve kabul edilebilirlikleri yükseldikçe, daha fazla insan birikimlerini 
farklı kriptopara birimlerinde saklamaya başladı. Bununla birlikte kriptoparaların 
kullanımı, ödemeleri bir sorun haline getirdi. Cointed plaformu, Kripto Banka Kartı’nızı 
değiş/tokuş yöntemiyle kolaylıkla para yüklemenizi sağlar. 2018 yılının 2.Çeyreğinde 
mobil uygulamalarla da bu işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Hizmetlerimiz şunları içermektedir:

*Lütfen websitemizdeki tanım ve açıklamaları kontrol ediniz. Kişisel veriler ve KYC 
gereklidir.

Cüzdanınızda USD/CHF/GBP’ye ek olarak BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC gibi 
popüler kriptopara birimlerini taşıyabilirsiniz.

Kendi borsamızda ya da mobil uygulamamız üzerinde uygun oranlarla anında 
birimler arası dönüşüm sağlayabilirsiniz.

Nakit geri ödeme sisteminin tanıtımı için bir ortaklık ağının kurulması.

Tüm kriptopara birimlerinin hesabınıza yatırılabilmesi.

Kriptopara birimleri üzerinden kredi alınabilmesi.

Daha az işlem ücreti ödemek için Cointed ATM’lerini kullanabilirsiniz.

Dünya üzerindeki herhangi bir kişiye anında para transferi yapabilirsiniz.
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Kolay Bitcoin bankacılığı için, ücretsiz Cointed hesabınızı açın.

Kart seçeneklerinizi belirleyin. İlk sanal kartınızı ücretsiz oluşturun. Plasik kartlar 
dünya genelinde kullanılabilmektedir.

Kartınıza, dilediğiniz an kriptopara birimleri arasında dönüşüm yaparak ya da 
doğrudan Dolar, Euro, Pound gibi para birimlerinden yükleme yapın. Tutarlar 
banka hesabınızdan farklı online ödeme metotları vasıtası ile transfer edlir.

Dilediğiniz gibi harcayın. Tıpkı normal bir Visa uyumlu banka kartı gibi.

2018’in 2.Çeyreğinde Cointed olarak iOS ve Android için uygulamaları duyuracağız. 
Bu uygulamalarla Kripto Banka kartınızı tüm özellikleri ile birlikte yönetebileceksiniz.
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KRİPTOPARA DEĞİŞ/TOKUŞU

15 bini aşkın aktif müşterimizle, Cointed kriptopara değişimi alanında kısa süre içinde 
muazzam bir tecrübeye sahip oldu.

Kullanıcı dostu dizaynı ve adım adım ödeme sürec sayesinde, kriptopara birimleri ile 
işlem yapmanın tecrübesiz kullanıcılar için bile ne kadar kolay olabileceğini ispat etmeyi 
hedefliyoruz.

İlave özellikler olarak, özelleştirilebilir arayüzler gelişmiş kullanıcılara platformu 
gereksinimlerine göre özelleştirirken istedikleri özgürlüğü sağlar.

Kripto Değiş/Tokuşu, ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilen

Yeni özellikler geliyor...

Cointed kalıcı olarak ve her zaman mevcut sistemleri ve hizmetlerini geliştirmek için 
çalışır. Online cüzdanın, diğer kriptopara birimlerini desteklemesi yönünde çalışmalarımız 
devam etmektedir.

İlgi çekici ve şeffaf bir işbirliği programımız var, herkes katılabilir. Şöyle ki işbirliği 
partnerliğimiz, kendi müşterilerinin bıraktığı işlem ücretlerinin %20’sini alırlar.

iOS ve Android akıllı telefonlar için borsada işlem yapmanızı sağlayacak uygulamalar 
yakında geliştirilmeye başlanacak. Bu uygulamalarla kripto piyasasındaki hızlı 
dalgalanmaları asla kaçırmayacaksınız. 2018 ortasına doğru bu uygulamaların 
geliştirmesini bitirmeyi umuyoruz.

Tüm ortak ödeme metotlarına uygundur. Ör: SEPA ve SOFORT transferleri, Kredi 
Kartı, Western Union, MoneyGram ve diğerleri.

Özelleştirilebilir gösterge paneli, dilediğiniz tüm bilgileri parmağınızın ucuna 
getirdi.

Online kriptopara cüzdanları ticaret ve satışa uygundur. Tüm ödemeler ve para 
çekim işlemleri sırasında cüzdanda oluşacak tüm faaliyetlerden ücret alınmaz.

Cointed cüzdanına gerçek para birimlerini yüklemek, kriptopara birimleriyle gerçek 
zamanlı değiş/tokuş yapmanıza izin vermekle beraber uzun işlem zamanlarına ya 
da geleneksel finans kurumlarına gereksiniminiz olmaz.
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PAYCO ÖDEME ARAYÜZÜ İLE ÖDEME 
ÇÖZÜMLERİ

PayCo ile şu an piyasada olan herhangi bir üründe olmayan eşsiz bir ödeme arayüzü 
sunuyoruz. PayCo, var olan yazarkasa sistemlerine ve çevrimiçi mağazalara entegre 
edilebilen; tüccarlara bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimleri 
kabul etme olanağı tanıyan bir sistemdir. Tüccarlara, ödemelerini kripto para birimlerinde 
mi almak isteyip istemedikleri yoksa hemen reel para birimi karşılığında ödeme yapmak 
isteyip istemediği sorulmaktadır.

PayCo, ödemelerin işlenme biçimini değiştirecektir. Mobil donanım çözümleri hızlı ve 
kolay ödeme işlemleri için geliştirilmiştir ve PayCo yazılımı ile gönderilebilmektedir.

API arayüzü sayesinde aynı sistem sadece online mağaza ve yazarkasa sistemlerine 
entegre olmakla kalmayıp, aynı zamanda otomat makinelerine ve akıllı telefon 
uygulamalarına da entegre edilebilir.

Ödeme ekosistemimizi ileride geliştirmek adına Cointed Kripto Kartı’mızı tanıtmaya 
başlıyoruz. Müşteriler alışveriş ve ödemeler için kripto kartları kullanbilirler, herhangi bir 
kayıt ve işleme gereksinimleri olmadan.

KRİPTOPARA BİRİMLERİ “YEŞİL” MADENCİLİĞİ 

Cointed, Avrupa‘nın önde gelen kriptoparabirimi madenciliği şirketlerinden biridir 
ve Avusturya ve İsveç‘te birden fazla madencilik çiftliği vardır. Tüm çiftliklerin % 100‘ü 
hidro ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır. Buna ek olarak, 
müşterilerimizin istediği her yere kolayca sevkedilebilen özel madencilik konteynırları 
geliştirdik.

Esas işi üçüncü parti bulut madencilik firmalarına outsource eden şirketlerin aksine 
bizler en başından beri geliştirme sürecini etkileyen her sürece değer kattık.

Bağlı şirketimiz, Viyana’da kurulan Crypto Unity OG, kripto madencilik geliştirmelerinde 
2015 den bu yana önde gelmektedir. Bu şirketimiz, ileri düzey BIOS geliştirmeleri ve 
inhouse işletim sistemleri gibi merkezi olmayan kriptografik ağlar için özel dizayn edilen 
madencilik donanımların- BTC, ETH, ETC, XMR ve ZEC- dağıtımlarını gerçekleştirmektedir.

Operasyonumuz verimlilikten ödün vermeden mümkün olan en düşük bakım masrafı 
gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Optimal soğutma çözümleri sağlayarak ve daha 
sonra da sürekli operasyonlar yaparak bu amaca ulaşırız.

Cointed, yeni madencilik çiftlikleri açarak sürekli büyüyor. Yıl sonuna kadar 100000 ek 
GPU kurulmuş olacaktır. Bu nedenle sürekli yeni bölgeler arıyoruz.

Eşsiz bir iş modeli

Bulut madencilik yapan diğer firmaların aksine, madencilik gücünün belirli bir 
süre kiralanması durumunda Cointed’ta kendi donanımızla madencilik yaparsınız. 
Müşterilerimiz bir hosting paketi ile beraber doğrudan donanım satın alırlar.

Daha fazla detay için lütfen websitemizi ziyaret ediniz.

.
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REKABET 
AVANTAJI

Riski azaltır: Hedefimiz, topluluğun kriptoparalarını daha rahat değiş/tokuş 
edebileceği ve erişebileceği  güvenilir bir ortam yaratmaktır.

Daha düşük maliyet: Ödeme alıcıları tarafından sunulan hizmet ücretlerini 
azaltmayı hedefliyoruz. Mevcut pazarda sınır ötesi ödemeler, toplam tutarın 
% 5 -% 8‘ini oluşturmaktadır. Dahası, alıcılar günler, bazen haftalarca ödeme 
yapılmasını beklemek zorunda kalmaktadır. Bir iş adamı olarak, bu sürdürülebilir 
değildir çünkü  operasyonları yavaşlatır. Biz sadece düşük maliyetler sunmanın 
yanı sıra kesintisiz ve şeffaf bir ödeme süreci de sunmayı hedefliyoruz.

Tüccarlar daha geniş müşteri portföyüne sahip olur: Kriptopara birimlerini 
bir ödeme aracı olarak kabul ederek, tüccarlar, kriptoparaların herhangi bir 
sınırlamaya tabi olmadığını bildiğindne beri yeni müşteri gruplarının ilgisini 
çekeceklerdir.Bu da operasyonlarını yeni pazarlara yaymalarını ve yeni ürün ve 
hizmetler sunmalarına olanak sağlayacaktır.

İlk token sahipleri için: ICO‘ya katılanlar, yalnızca spekülasyonun ötesinde 
gerçek değeri olan bir projeye para ayırma fırsatı buluyorlar. CTD tokeni, 
kripto değişiminde ticarete izin vermesinin yanı sıra, hemen hemen tüm 
Cointed hizmetlerinin ücretlerini düşürmek ve özel sabit yazılımlara erişmek 
için kullanılacaktır. Bu avantajlara erişebilmek için müşterinin CTD tokenını 
Cointed’e aktarması gerekir; bu da piyasada daha küçük bir tedarik sağlar. CTD 
token sahipleri, bu nedenle zamana göre kademeli olarak değer artışı görürler.
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ICO (TOKEN ÖN 
SATIŞI)

GENEL BAKIŞ
Token Adı      COINTED TOKEN (CTD) 

Token Fiyatı*      Kur 1000-1150 CTD/ETH olacak 
şekilde       sabitlenmiştir

Ön ICO Satışı Başlangıç Tarihi   20 Ekim 2017 ( 00:00 OAZD )

Ön ICO Satışı Bitiş Tarihi    19 Kasım 2017 ( 23:59 OAZD )

ICO Başlangıç Tarihi     20 Kasım 2017 ( 00:00 OAZD )

ICO Bitiş Tarihi     28 Şubat 2018 (23:59 OAZD )

Ondalık Sayısı      18

En Küçük Birim (Atom)    1e-18 CTD

Token Miktarı      Yaklaşık 650.000.000 CTD

ICO aracılığı ile dağıtılacak maksimum token %100. Gelecekte daha fazla token   
       yaratılmayacaktır

Minimum Token Satın Alması   1 Wei

Maksimum Token Satın Alması   Limit Yok

Minimum Birikim Hedefi    Yok

Geri Ödeme**     Evet

Malik Ödülleri     Evet

İlave Özellikler     Duraklatılabilir, Yükseltilebilir, Malik  
       Limitleri

Uygunluk      Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti ve  
       ABD vatandaşları/yerleşimcileri hariç  
       herkes için uygundur

*ilgili faza bağlı olarak, sayfa 27’ye bakınız

**özel şartlara bağlı olarak, sayfa 28’e bakınız
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TOKEN MİKTARI
Maksimum token miktarı 650 Milyon CTD’dir.Tokenlar kitle satışı sırasında 
oluşturulacaktır ve toplam miktar kitlesatışı sonunda sabitlenecektir. Bu nedenle 
öngörülen maksimum miktara ulaşılamayabilir.Maksimum token miktarına ulaşıldığı 
durumda kitle satışı ile 1514 atomun yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

ICO FAZLARI

Fazlar arası geçişler Şekil 2 de görülmektedir. Geçen zamana bağlı olarak ya da belirli 
sayıda tokenın satılmasına bağlı olarak bu durumlar gerçekleşmektedir

ICO’dan Önce: Token satın alacak kişi ile kontrat yapılması

Ön-ICO A: Bu fazda %15 bonus uygulanacaktır

Ön-ICO B (Opsiyonel): Bu fazda %10 bonus uygulanacaktır

ICO: Normal ICO Fazı

ICO’dan Sonra: Tüm gelecek ödemeler yapılacaktır

1

2     
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 FAZ DEĞİŞİM ÖDÜLLERİ
Burada bazı özel faz değişim ödülleri bulunmaktadır.

TOKEN FİYATLARI VE DAĞITIMI
Token satın alan kişiler ETH başına aşağıda belirtilen sayıda token elde edeceklerdir.

CTD Tokenları akıllı kontrata bağlı  cüzdan adresine ETH yollandıktan hemen sonra 
gönderilecektir. Tabloda gösterildiği gibi her token satınalımında, token sahipleri ve 
kampanya yatırımcıları için ekstra token üretimi olacaktır.

Kapsamlı yatırım kılavuzumuzu incelemenizi ısrarla öneririz.

. 

Ön-ICO satış fazı sırasında ilk token satın alan kişi 0.1 ETH ile ödüllendirilecektir.

Ön-ICO satışlarında ayrılan tüm tokenlar satılırsa, son tokenı satın alan kişi 0.1 ETH 
ile ödüllendirilecektir.

ICO fazına geçilirse ilk token satın alan kişi 0.2 ETH ile ödüllendirilecektir.

Eğer Ön-ICO B Fazı yada kitle satışı sonlanırsa, son tokenı satın alan kişi 0.5 ETH ile 
ödüllendirilecektir.

1

2    
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     Faz   Token Satin Alanlar  Token Sahipleri  Kampanya

 Ön-ICO A       1150     304          61

 Ön-ICO B         1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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ICO NEDİR? 
İlk para satışı (ICO) modern kitle fonlama enstürmanlarından biridir ve startup şirketlerine 
kripto paralar üzerinden fon toplama imkanı sağlar. Değiş/tokuş sırasında yatırımcılar 
fonlanan projenin tüm özelliklerine erişim sağlarlar.

ICO’nun avantajlarından birisi, topluluğa doğrudan süreçlere katılım hakkı tanımasıdır. 
Ayrıca bu şekilde daha yavaş olan geleneksel fon süreçleri hızlanır ve startup projeleri 
daha çabuk gerçekleşir.

BİZ NEDEN BİR ICO YAPIYORUZ?
Neden bir ICO yapıyoruz? Çünkü topluluğun gelecekteki finans pazarını şekillendirmesini 
istiyoruz. ICO’lar insanlara gelecek öngörülerine ait yatırım planlarını hayata geçirmeye 
ve zamanla daha fazla bu işin içine çekmesine olanak tanıyor. Sadece zengin 
insanlara yatırım yapma şansı vermek yerine, herkesin bu sürecin içinde yer alarak 
inandıkları fikirleri hayata geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Halihazırda yüzlerce farklı 
kriptopara birimi mevcut ve bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. Blockchain 
tabanlı teknolojilerin ortaya çıkması - ör: akıllı kontroatlar- kriptopara birimleri çağının 
başladığını haber veriyor. Müşterilerin kriptopara birimleri ve reel para birimleri arasında 
değişim yapmasına olanak sağlayan modern platformlarını ortaya çıkmasıyla kriptopara 
birimlerine olan yakınlık ve kullanım artacaktır. Cointed, bu parabirimi devriminin en 
ön sırasınd yer alıyor. Kriptopara birimlerine olan uyum oranı arttıkça, teknik anlamda 
deneyimsiz fakat güvenilir ve kolay bir şekilde kriptoparalara ulaşmayı amaçlayan insan 
sayısında artış olacaktır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde kripto para birimleri 
pazarlarına giriş engelleri daha önce hiç bu kadar düşük olmamıştı, bu nedenle bize 
ve yatırımcılarımıza uzun vadeli bakış açısı kazandırması konusunda iyimseriz. Buna ek 
olarak, yatırımcılarımız bunlara kendi gözleri ile şahit olabilirler ve çok çeşitli blockchain 
tabanlı ürün ve hizmetlerin gelişimine katkıda bulunabilirler ki bunların bazıları halen 
geliştirme aşamasında olup yakında duyurulacaktır.

ICO‘da sağlanan fonlar esas olarak ürün geliştirme için kullanılacaktır. Kullanıcılarımıza 
yüksek kaliteli teklifler ve entegrasyon çeşitliliği ile kesintisiz bir şifreleme ödemesi 
deneyimi sunabilmek için ek finansmana ihtiyacımız var. Teknolojiyle, hukuki ve idari 
uzmanlarla ekibimizi genişletebilir, bu beyaz bülten dokümanında özetlendiği gibi yeni 
ürünler başlatabilir ve yeni ortaklıklar kurabiliriz.

Dahası, kriptopara birimlerinin mevcut dünyasında, kendi tokenlarımızı yapmamızın, 
ödemeler, ticaret ve kripto madenciliği görünümlerinde gerçek değişikliği getirmek için 
gelecekteki planlarımızı arttırmamızda çok önemli olacağına inanıyoruz.

GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ
Geri ödeme, şu durumda gerçekleşmektedir:

Token satınalma girişimi sırasında, eğer bir fazın sonuna gelinmişse, limiti aşan kısımı 
için geri ödeme yapılabilir -> Kısmi İade

ICO tamamlandıktan sonra token satınalınırsa -> Tam İade

Kontratın minimum finansman hedefi olmadığı için token satınalımları iade edilemez.

İadeler doğrudan geri gönderilmez, ancak mutlaka Geri Al (Withdraw) fonksiyonu ile 
alınabilir.

Token alıcıları Geri Çekme işlemi sırasında bekleyen çekme işlemleri için uyarılacaktır.

ICO tamamlandıktan sonraki 30 gün boyunca iadeler sahiplerine ulaştırılmayacaktır. 
Daha sonra iade sahibi, talep edilmemiş iadeyi returnWei fonksiyonu ile alabilir.

.

İLAVE ÖZELLİKLER
Duraksatılabilir          

Token sahibi token satışlarını/çevrimini bir sefere mahsus olmak üzere 2 hafta süre ile 
duraklatabilir. Bu süre zarfında token transferi, satınalması ve iade yapılamaz.

Yükseltilebilir          

Token sahibi yeni bir token versiyonuna istediği zaman geçebilir.

Bireysel olarak token satınalanlar yükseltme fonksiyonu ile yükselmeyi kabul edebilir

Sahip Olma Limiti

Kontrati token sahibinin gücünü ICO sırasında sınırlar. ICO sırasında token sahibi 
herhangi bir token transferi yapamaz.

Güvenli Varsayılanlar

Sahip, token satışından önce uygun bir kurulum gerçekleştirmemişse kontrat 
otomatik olarak sahibini kritik fonksiyonlara devredecektir.



30 31

Geleneksel girişimler elit bir azınlıkla sınırlıdır. ICO‘lara teşekkürler, artık böyle değil. 
Topluluğun kripto dünyasını geliştirmede önemli bir rol oynadığına ve Cointed‘in 
gelecekteki büyümesine sizin katılmanızı dilediğine inanıyoruz.

İleri hareket edersek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz CTD tokenları aracılığıyla yeni özellikler 
ve indirimler alacaktır. CTD, Cointed ağının omurgasını oluşturacaktır.

Arttırdığımız fonlar sayesinde halihazırda iyi durumda olan genişlememiz daha 
da hızlandıracaktır. Bu fonlar uzman kiralamak ve yeni pazarlara girmek için temel 
oluşturmak için kullanılacaktır.

Sadece kolaylıkla erişilebilir ürün ve hizmetlerle - ki uzman olmayan biri bile kullanabilir- 
geleneksel finansal hizmetler endüstrisi ile mücadele etmek ve bozguna uğratmak 
mümkündür. Bu kriptopara birimleri düzleminin uzun vadede sürekli büyümesi için 
tek yoldur.

CTD TOKEN
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin faydalarını elde etmek, CTD tokenlarını ödeme aracı 
olarak kabul eden tüccarlarda harcamak ya da bir tokenı bir borsada satmak için CTD  
tokenı kullanabilirsiniz. Diğer tokenların çoğunluğundan ana farkı, CTD tokenının arkasında 
somut bir iş modeli olmasıdır: CTD tokenı yardımıyla yeni özelliklerin ve faydaların kilidini 
açacak geniş bir ürün yelpazesi ve hizmet yelpazesi. Topluluk temelli bir çaba sayesinde, 
şirket büyüdükçe ek çekici fayda sağlanacaktır.

CTD Token büyüdükçe, çok sayıda borsada listeletmeyi düşünüyoruz. Doğal olarak en 
başından beri Cointed kripto borsasında olacaktır.

CTD TOKEN’IN FAYDALARI
CTD Tokenlarını Cointed’ın tüm ürün ve hizmetlerini kullanırken ve harici yazılım/
donanım satın alımı sırasında işlem ücretlerini azaltmada kullanabileceksiniz.

Erken Yatırımcılar

Ön-ICO fazı aşamasında ( 20 Ekim-19 Kasım) yatırım yapan herkes %15 oranında bonus 
token kazanacaktır ( 130 Milyon CTD ile sınırlıdır)

Ek olarak ön-ICO aşamasında min 20 ETH tutarında yatırım yapan ilk 1000 yatırımcı da 
sınırlı sayıda basılacak Cointed Siyak Kriptp Kartı’na ücretsiz sahip olacaktır.

*Kurallar ve koşullar websitemizde yer almaktadır
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FONLARIN
KULLANIMI

FONLARIN KULLANIMI
Cointed‘in uluslararası büyümesine devam etmesi 
nedeniyle, ICO‘nun artan fonları, küresel pazarlara 
girmemizin temelini atmak için kullanılacaktır. 
Bu, ICO‘dan sonra ekiplerimizi genişleteceğimiz 
gibi dünyadaki distribütörlerle ortaklıklar kuracağız 
anlamına gelimektedir.

BT GELİŞTİRME UZMANLARI
Önümüzdeki 2 yıl içinde 25 şirket içi geliştiriciden oluşan küresel bir ekiple çalışmayı 
planlıyoruz. Yetenekli ve nitelikli blockchain geliştiricilerini bulmak pahalı ve zor. 
Sağlanan fonların önemli bir bölümüyle, bu ekibin kurulmasına için gerekli olan yatırımı 
karşılamayı düşünüyoruz. Kalan bütçe, iürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi sırasında 
ileride oluşabilecek giderleri karşılamak için kullanılacaktır.

İDARİ PERSONEL
Cointed olarak hedefimiz kendini ispatlamış ürün ve hizmetlerimizi Avrupa’dan tüm 
dünya piyasasına genişletmektir. Yeni pazarlara girmeye devam ettikçe, teknik olmayan 
departmanlar ( ör: Pazarlama, Hukuk, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Müşteri 
Destek gibi) için dünyanın farklı bölgelerinden işgücü ihtiyacımız olacaktır. Ek olarak, 
çekirdek kadromuza da yeni üyeler eklenecektir.

PAZARLAMA ( GELENEKSEL - DİJİTAL )
Cointed’in temel amacı kriptoparalara olabildiğinde kolay ulaşım sağlamaktır.Sadece 
sezgisel ürünler ve hizmetlerle, teknik anlamda fazla tecrübesi olmayan tüketicilerle bile 
sürekli büyüme ve kriptopara dünyasında uzun dönemde güvence sağlanabilmektedir. 
Bu nedenle - dijital pazarlama kampanyasımızdaki gelecek iyileştirmelerle- Cointed, 
kriptopara topluluğunu geliştirme adına gelenek
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LİSANSLAMA, ENTEGRASYON & ORTAKLIK
Cointed, kriptopara birimleri ve geleneksel bankacılık ve ödeme sistemleri arasındaki 
boşluğu doldurmayı hedeflemektedir ve oldukça ağır regülasyonların olduğu bir 
ortamda operasyonlarımızı yürütmekteyiz

Dünya genelinde çok sayıda servis sağlayıcı ve ortakla çalışmanın bir getirisi olarak, 
Cointed’in kendi lisanslarına sahip olması kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu lisanslar, E-Para, 
Varlık Yönetimi, Kart Sigortalama ve Online Ticaret gibi alanları kapsamakla beraber 
yukarıdakilerle sınırlı değildir. Her regülasyon çerçevesi ve coğrafi konum için uygun 
lisanslama gerekmektedir.
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Etkileyiciler & Dilden dile

Etkinlikler & Ortaklıklar

SEO & İçerik Yönetimi

Sosyal Medya & Çevrimiçi Reklamcılık

E-Posta Pazarlaması

Geleneksel Medya

İş Ortaklığı Sistemleri

Pazarlama Planı

Cointed, projeye ilişkin bilinci bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan bir pazarlama planı 
geliştirdi

Cointed şunları kullanır:
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ŞİRKET TARİHÇESİ 
& YOL HARİTASI

ŞİRKET TARİHÇESİ
Cointed olarak, IT hizmet endüstrisinde yenilikçi olmaya devam etmek ve rekabet 
gücünü korumak için yeni ürünleri tanıtmak zorunda olduğumuz ilkesini rehber edindik. 
Buna ek olarak, genç ve dinamik bir sektör olarak kriptopara dünyası sürekli hareket 
halindedir. Bu, şirketleri piyasa durumunun gelişimine proaktif olarak uyum sağlamaya 
zorlarken şunu düstur edinir: İlk gelen kuş kurdu alır.
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Rakamlarımız konuşuyor. Bizler sadece belirsiz bir zaman aralığında bir fikre katılmak 
için topluluğu ve yatırımcıları davet etmiyoruz. İddialarımızı destekleyen ve başarı 
hikayemizin bir parçası olmak isteyen müşterilerimiz ve gelirimiz var.

KÜRESEL GENİŞLEME

Amacımız, blokchain tabanlı ürün ve hizmetlerimizi global pazara sunmaktır. 2017 
yılına gelindiğinde Avusturya kriptopara sahnesinde lider konuma geçtik ve alanında 
tek yerli servis sağlayıcı olarak şirketimizi kurduk. Cointed, Avrupa’nın ardından yakında 
Asya ve Afrika‘da bulunan ülkelerde genişlemeye başlayacaktır. Her ülkeyi tek tek yasal 

çerçevelerini analiz ederek ürünlerimizi ilgili piyasa durumuna uygun olarak geliştireceğiz.

YOL HARİTASI
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EKİP ve
DANIŞMANLAR

EKİP VE DANIŞMANLAR
Soldan sağa       Fotoğrafta yer almamakta

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Müdür Yardımcısı HK    Kurucu Ortak/Genel Müdür HK

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Müdür Yardımcısı HK    Kurucu Ortak/Genel Müdür HK 

Daniil Orlov     Charli Aho       
 Genel Müdür/Müdür Yardımcısı HK  CTO/Müdür Yardımcısı HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Müdür Yardımcısı     Uluslararası Satış Yöneticisi

Robert Vel      Albert Sperl      
        Pazarlama Yöneticisi

       Thomas Moritz      
        Yazılım Geliştirme Şefi

       Vadim Konstantinov      
        Yazılım Geliştirme Uzmanı
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BASINDA BİZ

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

GÜNCEL KALIN!

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (haberler)

  https://t.me/cointed_EN (Q&A)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

Kriptopara dünyasında her yönde hizmet veren tek kuruluş 
olan Cointed ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

Herhangi bir fırsatiçin geç kalmadınız, bizimle iletişime geç-
mek için lütfen çekinmeyin.


