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Yasal Sorumluluk Beyanı
Sunumun bundan sonraki bölümlerine devam etmeden önce aşağıdaki bilgileri okumanızı öneriyoruz. Bu not, Koindex.io web sitesinin ilgili bölümlerinde yer
alan içerik ve tüm bileşenler için geçerli olan yasal ve düzenleyici kısıtlamaları açıklar. Aşağıdaki bilgileri okuduğunuzda, bilgileri okuduğunuzu ve anladığınızı
ve sunuma devam ettiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.
Bu doküman sadece bilgi için Koindex Teknoloji Limited Şirketi (“Koindex”) tarafından hazırlanmıştır ve herhangi bir dijital varlık, kripto para birimi, menkul
kıymet, finansal araç, ürün satın alma veya satma veya abonelik teklifi/talebi ya da bu tür menkul kıymetlere veya finansal araçlara eklenmiş hakların bir teklifi
ya da yatırım önerisi olarak değerlendirilmemelidir. İşbu doküman, bu tip teklif veya taleplerin kanuna aykırı olduğu herhangi bir yargı alanında menkul kıymet
satma teklifi veya satın alma veya abone olma teklifini talep etme anlamına gelmez.
Bu Sunum, yayınlanmasının veya ulaşılabilirliğinin yasak olduğu kişilere yönelik değildir (o kişinin uyruğu, ikametgahı veya başka bir nedenle) . Bu tür
yasakların geçerli olduğu kişiler sunuma erişmemelidir. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, metne ABD, Avustralya veya Kanada’da bulunan kişiler
tarafından veya yasalara aykırı olduğu belirtilen yerlerden erişilmemelidir (“Kısıtlı Yargı Yetkisi”) .
Sunum sadece profesyonel ve ticari yatırımcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Prospectus Direktifini (her biri bir “İlgili Üye Devlet”) uygulayan Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne üye ülkelerde, bu doküman yalnızca Prospectus Direktifi
anlamında “nitelikli yatırımcı” olan kişilere yöneliktir. Bu amaçlar için Prospectus Direktifi ifadesi, 2003/71 / EC Direktifi (ve ilgili Üye Devletlerde uygulanan
ölçüde 2010/73 / EU Direktifi dahil olmak üzere değişiklikler) anlamına gelir ve İlgili Üye Devletteki ilgili tüm uygulama tedbirlerini içerir .
Bu Sunum, İngiltere Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000'in (değiştirildiği şekliyle) 21. bölümüne uygun olarak yetkili bir kişi tarafından
onaylanmamıştır ve sadece (i) İngiltere Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 (Finansal Promosyon) Yönetmeliği 2005 (19) «Yönetmelilk"); veya (ii)
Yönetmelik 49 (2) (a) ila (d) Maddelerine giren yüksek net varlığa sahip kişiler veya (iii) başka türlü yasal olarak iletilebileceği diğer kişiler (bu gibi herkes
birlikte "ilgili kişiler”) içindir. İlgili kişiler kategorisine girmeyen kişiler, bu doküman esas alınarak herhangi bir işlem yapmamalı ve buna göre hareket etmemeli
veya güvenmemelidir.
Sunumdaki hiçbir şey Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörüldüğü şekliyle “tavsiye” olarak görülmemeli veya yorumlanmamalıdır. Bu
dokümanda yer alan bilgiler yalnızca değerlendirme ve bilgi amaçlıdır ve yatırımcılar Koindex'e yalnızca bu dokümanda veya web sitesinde yer alan bilgilere
dayanarak kayıt olmalı ve işlem yapmalıdır. Koindex, herhangi bir tarafın bu bilgileri herhangi bir şekilde kötüye kullanması, tahrif etmesi, kınaması ya da yasa
dışı kullanımı durumunda yasal işlem yapma hakkına sahiptir.

Kurumsal Bilgiler

KURUMSAL BİLGİLER

Koindex Hakkında

•

Koindex, dijital varlıklar için yüksek güvenlikli ve kullanıcı odaklı işlem platformudur. Misyonumuz dijital varlıkları herkes için erişilebilir ve anlaşılır kılmaktır.
•

•

Koindex, üst düzey işlem altyapısı ve kotasyon hizmetleriyle sınıfının en iyisi olan bir dijital varlık platformudur.

Koindex; güvenli, öngörülebilir, şeffaf, verimli ve istikrarlı bir işlem altyapısı ve küresel kullanıcılara uygun bir kullanıcı ön yüzü sunmaktadır.
•

Koindex, Al-Sat Kazan özelliği ile kullanıcı ve yatırımcı dostu benzersiz bir deneyim sunar.
•

Koindex kullanıcıları, kolay, basit ve eğlenceli bir ara yüzün tadını çıkarır.

KURUMSAL BİLGİLER

Marka Hikayesi

Koindex markası oluşturulurken; iki KOI balığının simetrik hareketleri, Yin-Yang ikonunun içiçe geçmişliği ve ekosistemi ima eden vurgular dikkate alındı.
Böylelikle marka, düşüşler-yükselişler, geleneksel-modern, merkezi-merkezi olmayan gibi zıtlıkları barındıran piyasa ve yatırım dünyasını kavramış oldu.
Sembol, Koindex’in token’ı olan KOIN’i uzun vadeli ve kazandıran bir yatırım portföyü içerisinde konumlandırmış oldu.

KURUMSAL BİLGİLER

Kurumsal İlkeler

Koindex, aşağıdaki yer alan çerçeveye uygun kurallar ve politikalar koyarak açıklık, dürüstlük, yetkinlik ve denetim ilkelerine bağlı kalacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıcıların, pazara önceden açıklanmış kurallar çerçevesinde erişiminin sağlanması;
Dürüstlük ve üst düzey iş etiği politikasına uygun olarak, sermaye gereksinimleri ile yeterlilik, yetkinlik ve profesyonellik denetimlerinin yapılması;
İşlemler ve işlem sonrası ile Al-Sat Kazan uygulamaları için tutarlı ve güncel kural ve düzenlemelerin sürdürülmesi;
Listelenen varlık ve işlem çiftlerine ilişkin bilgilerin sürekli, zamanında ve yeterli bir şekilde açıklanması;
Dijital varlıkların fiyatlandırılması konusunda şeffaflık sağlanması;
Tüm üyelere piyasa verilerinin gösterilmesi;
Sürdürülebilir ve güvenilir bir iş sürekliliği operasyonu için kullanıcı bilgilerinin, işlemlerin, verilerin ve diğer uygulamaların güvenliğinin sağlanması;
Sağlam bir cüzdan ve hesap hizmeti ile işlemlerin tamamlanması, netleştirilmesi ve kapatılması;
Kullanıcıların soruları için destek hizmeti sisteminin kurulması ve sürdürülmesi;
Daha etkin ve verimli bir pazar elde etmek için personelin ve kullanıcıların eğitilmesi.

KURUMSAL BİLGİLER

Operasyonel İlkeler

• Koindex, hukuken kabul edilen bir statüye sahip olacak, yönettiği dijital varlık platformunun işletimine karşılık gelen yükümlülükleri üstlenecektir.
• Koindex, sürdürülebilir bir finansal ve operasyonel uygulama çerçevesi oluşturacaktır. Bu bağlamda, değerlendirilen risk yükümlülüklerini yerine getirmek
için süregiden maliyetleri karşılayacak kaynakları temin edecek ve ihtiyat yedekleri bulunduracaktır.
• Koindex'in organizasyon yapısı, ticari operasyonların sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak şekilde oluşturulacaktır. Özellikle: a) Personel ve yönetim,
verilen sorumluluklara uygun nitelikte olmalıdır; b) Yönetim organı, performans standartları oluşturmalı ve yönetimin kullanıcılara ve paydaşlara karşı
sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.
• Kuruluş içindeki yükümlülüklerin ayrılması, aşağıdaki hususlarda uygun ve zamanında önlemlerin alınmasını sağlayacaktır: a) Dijital varlıkların platforma
kabulü ve bu varlıklara ilişkin işlemlerin geçici ve kalıcı olarak durdurulması; b) Kullanıcıların kabulü ve belirli durumlarda kullanıcı hesaplarının askıya
alınması veya feshi; c) Dijital varlık işlemlerine ilişkin hüküm ve süreçlerin tanımı ve yayınlanması; d) Gizlilik politikasının tanımı ve yayınlanması e) İşlem
komisyonlarının, indirimlerin veya verilen ödüllerin açık bir şekilde tanımlanması ve yayınlanması; e) Kullanıcıları veya diğer paydaşları doğrudan veya
dolaylı olarak ilgilendiren diğer tüm süreçlerin açıklanması.
• Koindex aşağıdaki bilgileri herkese açık hale getirecektir: a) Sunulan tüm hizmetlerin ve geçerli tüm şartlar ve koşullar da dahil olmak üzere ilgili fiyatlarının
kısa bir açıklaması, b) Tüm satış ve indirim programları için geçerli uygunluk kriterleri ve c) Fiyatlandırma, kullanıcılar için indirim ve ödül programları.

Kullanıcı Hesapları

KULLANICI HESAPLARI

Kullanıcı Girişi

•
•
•
•
•
•

Koindex, fiziksel ve tüzel kişilerin dijital varlık hizmetlerine kayıt olup, giriş yapması için gerekli altyapıyı oluşturacak ve sağlayacaktır.
Tüzel kişilerin Koindex'te alım satıma kabul edilmeleri için ek gereklilikler talep edilebilir.
Koindex ürünlerinden ve çözümlerinden yararlanmak için, kullanıcıların öncelikle aşağıdaki sırayı takip ederek bir çevrimiçi hesap oluşturmaları beklenir: a)
Kişisel bilgi formunu doldurup göndermek, b) E-posta yoluyla alınan bir doğrulama kodu girmek, c) Şifre belirlemek ve hizmet şartlarını onaylamak.
Kullanıcılar Koindex hizmetlerine daha güvenli erişebilmek için her zaman 2 aşamalı kimlik doğrulamasıyla oturum açmalıdır.
Kullanıcıların hesaplarına tam olarak erişebilmeleri, hesaplarını yönetebilmeleri ve alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için kimlik doğrulama (KYC)
aşamasını tamamlamış olmaları gereklidir.
IP kontrolleri, şifre sıfırlama, periyodik şifre değiştirme istekleri, hesap kilitleme ve oturum kapatma işlevselliği, sahtekarlığın ve hırsızlığın önlenmesi,
yetkisiz para çekme ve saldırı girişimlerine karşı kullanıcının hesabının güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

KULLANICI HESAPLARI

Hesap Yönetimi

•
•

Koindex, yatırma, çekme ve diğer işlemlerle ilgili kullanıcı dostu bir temel hesap hizmetleri katmanı sağlayacaktır.
Kullanıcı hesapları aşağıdaki işlevleri içerecektir:
a) Cüzdan bakiyesi ve cüzdan geçmişi
b) Emir, işlem ve marj işlemlerinin geçmişini içeren bilgiler
c) Rakamlardan ve harflerden oluşan, aynı zamanda QR koduyla kullanılabilen cüzdan adresi / anahtarı
d) Minimum ve maksimum para yatırma ve çekme miktarları
e) Hem yatırma ve çekme hem de diğer işlemler için doğrulama araçları
f) Eksik veya beklemede olan kullanıcı işlemleriyle ilgili, kullanıcı sorularına yanıt verme fonksiyonu
g) İşlem ve marj ticareti için, dijital varlıkların listeleri
h) Kullanıcıların yeterli bilgi ile işlem yapmalarını sağlayan işlem penceresi (miktar/tutar, varlık türü, işlem ücreti tutarı, marj işlemleri vb.)
i) Ödeme yöntemi (örneğin banka hesabı, kredi kartı), kimlik doğrulama (2 aşamalı doğrulama, KYC), e-posta bildirimi
j) İşlem ücretleri, Al-Sat Kazan planları, ödüller, indirimler ile ilgili güncel bilgilendirme
k) Önemli bildirimler

Alım-Satım İşlemleri

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

Kotasyon
•
•
•
•
•
•

Koindex; dijital varlıkların kotasyonuna, askıya alınmasına, bu varlıklara ilişkin işlemlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulmasına yönelik süreçlerin ve
takvimin paylaşıldığı şeffaf bir kotasyon uygulamasını kuracak ve yürütecektir.
Koindex; önem derecesi, ihraççı güvenilirliği, hacim, satış, işlem sayısı, oynaklık, vb. gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak, dijital varlık çiftlerini
isteğe bağlı olarak kotasyona alabilecek, askıda tutabilecek, işlemleri geçici veya kalıcı olarak durdurabilecektir.
Koindex, birden fazla kotasyon kategorisi/tahtası olması durumunda kullanıcılara bu kategorileri açıklar.
Koindex, web sitesinde varlık çiftlerinin listesini zamanında yayınlayacak ve güncelleyecektir
Koindex, likiditeyi güçlendirmek için işlem kurallarını ve emirlerini çözüm ortaklarıyla paylaşabilir.
Koindex Öncü Yatırımcı Günleri’nde aşağıda yer alan varlık çiftlerini kotasyona alacaktır. Sonrasında, yeni dijital varlıklar listelenecektir.

Öncü Yatırımcı Günleri
1.ve 2. günler

Diğer günler

XEX/BTC
XEX/USDT
XEX/KUSD
XEX/IUSD

BTC/USDT
BTC/KUSD
BTC/IUSD
ETH/USDT
ETH/KUSD
ETH/IUSD
KUSD/USDT
IUSD/USDT
ETH/BTC
KUSD/IUSD

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

İşlemler

•
•
•
•
•

•
•

•

Koindex’in işlem metodolojisi; açıklık, eşitlik ve yatırımcının korunması ilkelerine uygun olarak tanımlı ve şeffaf olacaktır.
Piyasa modeli ve alım satım ilkeleri kullanıcıların incelemesi için açıklanacak, tüm tarafların kullanımına açık hale getirilecektir. Bu ilkeler tüm işlem ortamını ve
tek bir emirin girişinden tamamlanmasına kadar olan süreci kapsar. Alım satım, Koindex platformunda emir esaslı olarak yürütülecektir.
Alım satım metodolojisi, askıya alma, durdurma ve devre kesicilere ilişkin kuralları da içerecektir.
İşlem tahtasına Koindex’in web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla kullanıcılar tarafından online olarak erişilebilecektir.
Koindex'te bulunan emir türleri aşağıdaki gibidir:
a) Limit emri: Belirli bir limitte, belirli bir miktarda varlık satın almak veya satmak için verilen emirler
b) Piyasa emri: Girişi sırasında geçerli bir piyasa fiyatından belirli bir miktarda varlık alma veya satma emirleri
c) Durdurma Limiti emri: Potansiyel zararları sınırlama veya gerçekleşen karı elde etme amaçlı emirler
Marj işlemleri; yatırımcıların sabit bir varlığı teminat olarak yatırarak, borsadan bu varlık miktarının birkaç katını ödünç alıp (borçlanma ücretleri için küçük bir
miktar ödenir), kaldıraçlı dijital varlıklarla işlem yapma sürecidir.
Koindex üzerindeki marj işlemleri, normal işlemlerle aynı işlem tahtasını kullandığı için likit olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu fonksiyon; yatırımcıların, bir varlığı
nakit olarak tutup, marj işlemi yoluyla yeni bir satış (kısa) pozisyonuna sahip olarak, fiyat düştüğü sırada oynaklık riskinden korunma aracı gibi kullanmalarına
olanak sağlayacaktır.
Marj işlem kuralları ve politikaları Koindex tarafından web sitesinde ve mobil uygulamasında açıklanacaktır.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

Ücretler ve Komisyonlar

Koindex işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:
Standart İşlem Modu
• Taker - % 0,09
• Maker - % 0,07
Al-Sat Kazan Modu
• Taker - % 0,1
• Maker - % 0,1

•

• İşlemlerden hiçbir gizli ücret alınmayacaktır.
Koindex, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ücret ve komisyonları düzeltme, değiştirme veya güncelleme hakkına sahiptir.

•

Dijital varlıkları çekme ücretleri için Yatırma / Çekme Ücret Tablosuna bakabilirsiniz.
• Ücretler ve minimum tutarlar Koindex yönetiminin kararıyla revize edilebilir.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

Piyasa Yapıcılık (Market Making)

Piyasa yapıcı çoklu limit emri verir ve piyasa emri bekleyen emirleri ile eşleşen bir emir bekler. Emir defterine eklenen tüm piyasa yapıcıları emirlerin mevcut
piyasa derinliğini arttırır ve belirli bir dijital varlığın değerinden ödün vermeden verimli bir şekilde alınıp satılabileceğini garanti eder.
• Bu anlayış doğrultusunda Koindex, piyasa yapıcıların / likidite sağlayıcılarının yetkilendirilmesi için süreçleri oluşturup uygulayabilir.
• Piyasa yapıcılar / likidite sağlayıcıları, varlıkların ve piyasanın özelliklerine göre Koindex tarafından uyarlanan fiyat kurallarına tabi olacaklardır.
• Piyasa yapıcılar / likidite sağlayıcıları, ayrımcılık olmaksızın, indirim gibi ek olanaklardan yararlanabileceklerdir.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

Hazine Yönetimi
• Koindex, dijital varlık işlemlerinde fiyat ve piyasa performansını sağlamak için güvenli bir altyapı oluşturacaktır. Bu altyapı, aktif piyasa yapıcılık,
sağlıklı ve öngörülebilir «spread»ler ile saklama stratejileri yoluyla orta ve uzun vadeli sermaye değerlendirmesini hedeflemektedir.

• Koindex, hem teknik hem de temel analizi birleştiren aktif bir yaklaşım kullanacaktır. Bu yaklaşım, geleneksel metriklere ek olarak değer teklifi,
yönetişim, ağ etkisi, güvenlik, rekabet, hacim oluşturma ve kullanıcı tabanını geliştirme gibi unsurları içerecektir. Koindex, oynaklık risklerini en aza
indirmek için likit varlıkların çoğunu riski çeşitlendirilmiş bir bilançoda izleyecek ve yönetecektir.
• Koindex, işlem hatalarını en aza indirerek, yetkisiz işlemler için denetimleri yürürlüğe koyacak ve diğer olası suistimaller için önleyici risk yönetimini
devreye alacaktır. Kimlik doğrulama (KYC) / Kara Para Önleme (AML) uygulamaları ile vergi ve benzeri düzenleyici işlem değişikliklerinin bilanço
üzerindeki etkisini düzenli olarak değerlendirecektir. Hazine yönetimi, etkin nakit idaresi ve riskten korunma için para piyasası araçlarına yatırımı
değerlendirecektir. Hazine, riski azaltmak ve likidite eksikliğine dayanak varlıklar arasındaki kusurlu korelasyona ve karşı taraf temerrütlerine karşı
etkin bir şekilde riskten korunmak için çeşitlendirilmiş bir portföy işletecektir. Hazine, riskten korunma amaçlı türev enstrümanlarda alım satım
stratejisi uygulayabilir.
• Hazine, nakit akışını ve varlık tahsisini optimize etmek, gerekirse % 100'e kadar nakit para bulundurmak, aktif / pasif uyumsuzluklarını en aza
indirmek, yeniden finansman ve kaldıraçlı işlemler için etkin nakit ve fon yönetimi sağlamak amacıyla kararları alabilir ve uygulayabilir.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

KOIN
•

•
•

KOIN, Koindex tarafından yaratılan, kulanıcılarına sunulan ve aktif yönetimi yapılan benzersiz bir dijital varlıktır. KOIN kullanıcılar tarafından iki yolla edinilir:
Al-Sat Kazan planlarından biri seçilerek tüm alım-satım işlemleriniz esnasında yahut Otomatik Kazan seçeneği ile bir işlem çiftinin seçilip KOIN üretimi
yapılması halinde. Sahip olunan bu KOIN’ler, hesapta tutulan KOIN sayısı nispetinde kullanıcılara Koindex işlem gelirlerinden pay alma olanağı sağlar.
Ayrıca, KOIN’in fiyatının özel bir endeks kapsamında belirlenmesi ve KOIN fiyatının belli bir fiyat aralığında hareket edebiliyor olması KOIN’i benzersiz bir
hale getirmektedir.
KOIN nasıl kullanılabilir? a) Bir dijital varlık olarak KOIN alınıp satılabilir b) Koindex işlem gelirlerinden pay almak için Al-Sat Kazan planlarından biri ile elde
tutulabilir c) Satış ortaklarına ya da kullanıcılara ödül olarak verilebilir d) Hepsi
Koindex platformunda, T+0 anında KOIN miktarı sıfırdır. Sonrasında KOIN üretimine başlanır. KOIN’in varlık olarak kompozisyonu üç kanaldan beslenir:
işlem ücretleri, unfreezing (serbest bırakma) mekanizması ve CX topluluğu.
Kompozisyon
Miktar (KOIN)
Oran
İşlem Ücretleri*
4.000.000.000
%40
KOIN Fonu
3.000.000.000
%30
Ar&Ge Giderleri
1.000.000.000
%10
Unfreezing
(Serbest Bırakma)
Güvenlik Geliştirme
1.000.000.000
%10
Mekanizması**
Pazarlama
700.000.000
%7
İş Ortakları
300.000.000
%3

* Al-Sat Kazan yapan kullanıcılara iade edilen işlem ücretleri
** Unfreezing (serbest bırakma ) mekanizması, 1,5 ila 1 oranında ve Al-Sat Kazan hacmine bağlı olarak miktarı belirlenen KOIN’lerin, KOIN Fonu, Ar-Ge
Giderleri, Güvenlik Geliştirme, Pazarlama ve İş Ortakları kompozisyonuna göre serbest bırakılan toplamı göstermektedir.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

KOIN Endeksi
•

•

KOIN'in değeri (fiyatlandırması) özelleştirilmiş bir KOIN Endeksi baz alınarak belirlenecektir. KOIN Endeksi; Bitcoin, Altın ve USD bileşenlerinin yer aldığı
sanal bir portföy esas alınarak, piyasa oynaklıklarından kaynaklanan riskleri minimize etmek amacıyla tasarlanmış kural tabanlı bir endekstir. Endeks,
büyüyen Bitcoin pazarını esas alırken oynaklık riskinden korunmak isteyen pasif yatırımcılar için önemli bir korunma aracı görevi üstlenecektir.
KOIN Endeksi 4 ana özellik ile tasarlanmıştır: a) Bitcoin'in riske göre ayarlanmış performansını dikkate alır b) Çoğaltılabilir c) Şeffaflığı esas alır d) Piyasaki
aşırı oynaklıklara karşı fiyat istikrarı sağlar.
Endeksin 25 Haziran 2020 tarihi itibariyle ağırlıklandırılmış bileşen oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Bitcoin %20, Altın %40, USD %40
•

•
•
•
•

Ağırlıklar aşağıdaki durumlarda gözden geçirilir ve gerekirse yeniden hesaplanır:
a) Her ayın 1.gününde
b) Bileşenlerden herhangi birinin kapanış fiyatının bir önceki günün kapanış fiyatına göre %10 artması veya azalması halinde
Söz konusu gözden geçirme mekanizması, Endeks hareketlerinin piyasa trendlerine göre ayarlanması amacıyla tasarlanmıştır.
Koindex, Endeksle ilgili kuralları ve ölçütleri değiştirme, gözden geçirme veya sonlandırma hakkına her daim sahip olacaktır.
KOIN’in fiyatının bir süre sonra kendi istikrarını sağlaması durumunda, Endeks hesaplama ve fiyatın Endeks’e göre belirlenmesi uygulamasından
vazgeçilebilir.
Çıkarılan KOIN’lerin toplam miktarı, fon yönetimi, Al-Sat Kazan uygulamaları ve piyasa yapıcılık gereksinimleri ile orantılı olarak belirlenecektir. Koindex,
çıkarılan KOIN'lerin toplam miktarını günlük olarak açıklayacaktır.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

KOIN Endeksi: Hesaplama Yöntemi
Endeks bileşenlerinin (Bitcoin, Altın, USD) bir önceki ağırlık belirleme zamanındaki (T0) ağırlıkları sırasıyla w0, w1, w2 olduğu dikkate alındığında, t
zamanındaki Endeksin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

P (t), t zamanında bileşen i'nin fiyatını göstermektedir.
Örneğin, T0'daki (en son ağırlık belirleme zamanı) kaynak veriler aşağıdaki gibidir:
Fiyatlar (Bitcoin, Altın): 7.000, 1.500 (1 Ocak 2020’ itibariyle yuvarlanmış miktarlar)
Ağırlıklar (Bitcoin, Altın, USD): 0,2 - 0,4 - 0,4
Endeks değeri: 100
t zamanında ise Bitcoin fiyatının 10.000'e yükseldiği ve altın fiyatının 1.400'e düştüğü varsayıldığında t'deki Endeks değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
I (t) = (0,2 x 10.000/7.000) + (0,4 x 1.400/1.500) + (0,4 x 1) = 1,059
1,059 x 100 = 105,9
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Al-Sat Kazan: Genel Bilgiler
•

•

Al-Sat Kazan, kullanıcılara hem gelir hem de sermaye kazancı sağlayan devrimci bir paylaşım sistemidir. Al-Sat Kazan, kullanıcılara tahakkuk eden işlem
ücretlerinin yine kullanıcılara iade edilmesi yoluyla gelirin dağıtıldığı ve paylaşıldığı bir programdır. İşlem ücretleri, Koindex’te işlem gören dijital varlıkların
alımından veya satımından kaynaklanan ücretlerdir. Bu ücretler, Al-Sat Kazan programı kapsamında kullanıcılara “KOIN” şeklinde kısmen veya tamamen iade
edilir.
Kullanıcı KOIN’leri hesabında tutarak günlük olarak hesaplanacak bonuslar kazanacaktır. Ayrıca, 30/90 günlük Tut Kazan planlarından birisinin seçilmesi
halinde, daha yüksek bir getiri oranına ulaşılacaktır.
Hesaplama Formülü aşağıdaki gibidir:

Al-Sat Kazan nedeniyle yaratılan toplam KOIN miktarı = (Qi × Pi ÷ PKOIN) × α ％
Qi = Ödenen işlem ücretlerinin tutarı / Pi = Satın alınan dijital varlığın işlem tarihindeki fiyatı
PKOIN = Komisyon ücreti ödendiğinde KOIN fiyatı / α ％ = Kullanıcının Dağıtım Oranı

•
•
•
•

KOIN Al-Sat Kazan programının 3 ana faydası vardır: a) İşlem gelirlerinin %100’e varan kısmı kullanıcının hesabındaki KOIN’lere göre bonus olarak iade
edilebilir b) KOIN’ler Koindex işlem tahtasında alınıp satılabilir c) Kullanıcılar Ödül Modunu kullanarak işlem ücretlerinden ek gelir alabilirler.
İade edilen ya da kullanıcı hesabına yatırılan dijital varlıklar, işlem ücreti olarak tahsil edilen BTC, USDT, ETH vb. dijital varlıklar olacaktır. Getiri oranları, Tut
Kazan planlarına veya Günlük Kazan planında değerlendirilen miktarlara göre değişiklik gösterebilir.
Al-Sat Kazan için seçilebilecek dört yatırım planı bulunmaktadır (Tut Kazan 90, Tut Kazan 30, Günlük Kazan, Standart). Tut Kazan Planlarından hakedilen
tutarlar kıstelyevm usulüyle günlük olarak kullanıcıların hesabına yatırılacaktır.
Koindex’in kullanıcı beklentilerini dikkate alarak geliştirdiği Al-Sat Kazan modeli, gelir paylaşımları ve aktif varlık yönetim stratejileri üzerinden alternatif bir getiri
çoğaltma programı önerisini getirmektedir. KOIN’in seçilen planlara göre mevduat gibi tutulabiliyor olması ve süre uzadıkça getirinin çoklanması bu değer
önerisinin önemli bir göstergesidir. Koindex tarafından sunulan Tut Kazan planları hemen satış yapmayı düşünmeyen ve günlük getirilerin keyfini çıkarmak
isteyenler için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Herhangi bir Tut Kazan planını seçmeyen yatırımcılar dahi Standart plan kapsamında kalarak hesaplarındaki
KOIN’ler üzerinden tüm kullanıcılara sunulan % 20’lik dağıtım oranına erişebilmektedir. Tut Kazan ve Günlük Kazan planları ise kullanıcılara daha yüksek
oranda getirilere ulaşma olanağı sağlamakadır. Söz konusu gelir paylaşımları kullanıcılara BTC dahil olmak üzere büyük dijital varlıklar kullanılarak iade edilir.
Al-Sat Kazan programında yer alan dört plan birleştirilerek getirilerin çoklanması mümkündür.
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KOIN Yatırım Planları
•
•
•
•

Hesabında KOIN tutmak ve KOIN yatırım (Tut Kazan veya Günlük Kazan) planlarından birisine katılmak suretiyle kullanıcılar mevduat faiz oranlarından
daha yüksek bir oranda kazanç elde edebilirler.
Tut Kazan planlarından (30 veya 90 günlük) birisinin seçilmesi halinde, yatırılan KOIN miktarıyla orantılı kazançlar, plan süresi boyunca ve günlük hak ediş
miktarları halinde yatırımcının hesabına yansıtılacaktır. Planın süre bitiminden önce sonlandırılması mümkün değildir.
Günlük Kazan Planı, kullanıcılara günlük getiri olanağı sunmakta olup planın herhangi bir anda sona erdirilmesi mümkündür.
Sadece KOIN sahibi olmak, hesapta yer alan KOIN'lerin miktarına bağlı olarak kullanıcılara Koindex'in günlük işlem gelirlerinin% 60'ına kadar olan
bölümünden pay almalarına olanak verecektir. Kullanıcılar ayrıca KOIN Yatırım Planlarından herhangi birini seçerek daha fazla getiri elde edebilirler.

Tut Kazan 90
Tut Kazan 30
Günlük Kazan
Standart

KOIN Getiri Oranı (%) * Yıllıklandırılmış
Mevduat Faiz Oranı + %10
Mevduat Faiz Oranı + %2
Mevduat Faiz Oranı + %1
-

Süre (Gün)
90
30
Günlük plan olup herhangi bir anda sona erdirilebilir
-
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Otomatik Yeniden Yatırım

•
•
•
•

Otomatik Yeniden Yatırım uygulaması etkinleştirildiğinde, kullanıcının KOIN’leri, seçili olan planın bitiminde aynı plana otomatik olarak yeniden yatırılır.
Seçilmiş olan Al-Sat Kazan planının bitiminde kullanıcının hesabına bırakılan KOIN’lerin toplam değerinin 50 $'ı aşması halinde Otomatik Yeniden Yatırım
kendiliğinden devreye girecektir. Hesaba bırakılan tutar 50 $’ın altında ise bu tutar aşılana kadar Otomatik Yeniden Yatırım devreye alınmaz.
Otomatik Yeniden Yatırım seçeneğini etkinleştiren kullanıcılara Tut Kazan Planlarına göre daha yüksek oranlarda bonus verilir.
Otomatik Yeniden Yatırım, Günlük Kazan Planında uygulanmaz.

Plan Adı
Tut Kazan 90
Tut Kazan 30

KOIN Getiri Oranı (%) * Yıllıklandırılmış
Mevduat Faiz Oranı + %12
Mevduat Faiz Oranı + %2,5

Süre (Gün)
90
30
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Otomatik Kazan
•
•
•

KOIN, Koindex tarafından tahakkuk ettirilen işlem ücretleri üzerinden yaratılabileceği gibi, Otomatik Kazan adı verilen ve Koindex web sitesinde
kullanıcılara sunulan uygulama üzerinden de kullanıcılar tarafından doğrudan yaratılabilir. Dileyen kullanıcı Otomatik Kazan uygulaması aracılığıyla
istediği tutarda KOIN’i sorunsuz bir şekilde oluşturup hesabına aktarabilir.
Otomatik Kazan yönteminde, iki farklı dijtal varlık seçilir ve karşılıklı olarak alım-satıma tabi tutulur. Her bir işlem nedeniyle tahakkuk eden işlem ücretine
karşılık gelen KOIN miktarı kullanıcının hesabına aktarılır. Bu işlem her iki dijital varlık tüketilinceye kadar tekrarlanır.
Otomatik Kazan yönteminde, Tut Kazan, Günlük Kazan veya Standart Planlardan her biri için aşağıda belirtildiği üzere ayrı ayrı saatlik maksimum işlem
limitleri bulunmaktadır.

Saatlik Limit

Tut Kazan 90
2.000 KOIN

Tut Kazan 30
1.200 KOIN

1

Standart
1.000 KOIN

2

KOIN yaratmak için aşağıdaki yatırım
planlarınan birini seçerek ilk adımı
tamamlayın:
Tut Kazan 90, Tut Kazan 30, Günlük Kazan,
Standart

Websitesine giriş yapıp Otomatik Kazan
sayfasını açın

3

Günlük Kazan
1.000 KOIN

Aşağıdaki varlık çiftlerinden birini seçerek
Otomatik Kazan uygulamasının ikinci adımını
tamamlayın:
BTC/ETH
BTC/USDT
XRP/ETH
XRP/USDT
vb

5

4

Seçtiğiniz varlık çiftllerinde hangi tutarda
Otomatik Kazan yapacağınızı belirleyin.
(Bakiyeniz sıfır ise yatırma işlemi yapmanız
gerekecektir)

6

‘BAŞLA’ butonuna tıklayın.

Saatlik limitler içinde KOIN’in nasıl
yaratıldığını ve hesabınıza aktarıldığını
kontrol edin.
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Gelir Paylaşımı
Herhangi bir Tut Kazan planını seçmeyen yatırımcılar dahi Standart plan kapsamında kalarak hesaplarındaki KOIN’ler üzerinden tüm kullanıcılara sunulan
%20’lik gelir dağıtım oranına erişebilmektedir. Tut Kazan ve Günlük Kazan planları ise kullanıcılara daha yüksek oranda getirilere ulaşma olanağı
sağlamakadır. Söz konusu gelir paylaşımları kullanıcılara BTC dahil olmak üzere büyük dijital varlıklar kullanılarak ödenir. Al-Sat Kazan programında yer alan
dört plan birleştirilerek getirilerin çoklanması mümkündür.

Plan Adı

Gelir Paylaşım Oranı
(İşlem Gelirlerinin Yüzdesi Olarak)

Süre (Gün)

Tut Kazan 90

%100

90

Tut Kazan 30

%40

30

Günlük Kazan

%30

Günlük plan olup her hangi
bir anda sona erdirilebilir

Standart (Plan seçimi
yapılmamış ise)

%20

-

Kullanıcı Gelir Paylaşım Formulü
Gelir Paylaşım Tutarı = İşlem gelirleri / yaratılan toplam KOIN x Dağıtım Oranı x her planın altında tutulan miktar

AL-SAT KAZAN

XEX Dönüşümü
•
•

Koindex, XEX token sahiplerine likidite kanalı sağlamak için CROSS Exchange ile işbirliği yapacaktır. XEX, Koindex kotasyonuna alınmayacaktır. Ancak
XEX sahipleri özel Otomatik Kazan uygulamaları aracılığıyla Koindex üzerinde XEX’i dönüştürme imkanına sahip olacaklar.
XEX sahipleri aşağıdaki koşullar altında XEX tokenları KOIN'e dönüştürebileceklerdir: a) Her XEX sahibi, Koindex'te bir hesap açacak ve KYC koşullarını
tamamlayacak b) XEX sahipleri, aynı tutarı satın aldıktan veya yatırdıktan sonra XEX'lerini Koindex cüzdanına bırakacak c) Koindex, XEX'e aynı XEX
değerinde yatırılan miktar kadar KOIN'lerini teslim edecek d) Koindex tarafından alınan XEX tokenlar CROSS Exchange’e sistem kullanım ücreti olarak
ödenecek.

XEX sahipleri KOIN ön satışına katılmak için XEX kullanabilir.
Öncü Yatırımcı Günleri sırasında, XEX sahiplerine özel oran belirlenecektir.
Kullanım koşulları ve işlemler neredeyse CROSS Exchange ile aynıdır.
XEX sadece KOIN ön satış ve gelecekteki benzer etkinliklerde kullanılabilir.
XEX, satış ortaklığında veya gelir paylaşımı için kullanılamaz, ancak CROSS
Exchange’e sistem kullanım ücreti olarak ödenebilir.

AL-SAT KAZAN

Satış Ortaklığı
•
•
•
•

Koindex, daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmak amacıyla Satış Ortaklığı modelini benimseyecektir. Model, mevcut kullanıcıların aday kullanıcılara
referans vermesi yoluyla kullanıcı sayısını ve likiditeyi artırmayı amaçlamaktadır.
Temel plan tüm kullanıcılara, Satış Ortaklığı ise yalnızca kurumsal veya özel iş ortaklarına açıktır.
Satış ortaklığında, satış ortağı tarafından yönlendirilen kullanıcıların yeni yönlendireceği üçüncü kullanıcılar için bile satış ortağına gelir paylaşım ödemesi
yapılacaktır.
Modellere ilişkin paylaşım bilgileri ve seviyeler aşağıda yer almaktadır:

Temel Plan (Herkese açık)

Satış Ortağı Planı

Yönlendirme sonucu işlem yapılan tutar

Seviye 1

Yönlendirme sonucu işlem yapılan tutar

Seviye 1

Seviye 2

0〜

%2

0〜

%3

%1

3.000 USD〜

%4

3.000 USD〜

%5

%1,5

20.000 USD〜

%6

20.000 USD〜

%7

%2,5

50.000 USD〜

%8

50.000 USD〜

%9

%3

100.000 USD〜

%10

100.000 USD〜

%12

%3,5

* Bir kullanıcı alt kademelere ilerledikçe, önceki yönlendirmelere ilişkin ödeme oranı da artacaktır.
* Sadece doğrudan yönlendirmeler kabul edilir.

* Davetlinin Al-Sat Kazan planlarından elde edeceği gelirler üzerinden bir yönlendirme kazancı elde edilemez.

Destek & İletişim

DESTEK & İLETİŞİM

Medya ve İletişim Bilgileri
Müşteri İlişkileri E-Posta
support@Koindex.io
Koindex sosyal medya iletişim kanalları ve hesapları aşağıda yer almaktadır. Resmi duyurular sadece bu hesaplar üzerinden paylaşılacaktır:
Telegram Türkçe Resmi Duyuru Kanalı: https://t.me/Koindex_TR
Telegram İngilizce Resmi Duyuru Kanalı: https://t.me/Koindex
Telegram Türkçe Resmi Grubu: https://t.me/KoindexTurkish
Telegram İngilizce Resmi Grubu: https://t.me/KoindexEnglish
Twitter Türkçe: https://twitter.com/GetKoindexTR
Twitter İngilizce: https://twitter.com/GetKoindex
Instagram Türkçe: https://www.instagram.com/Koindex/
Instgram İngilizce: https://www.instagram.com/Koindex_en/
Facebook: https://www.facebook.com/Koindex1
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/Koindex/
Web sitesi: www.Koindex.io
E-posta: contact@Koindex.io
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