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Bu tanıtım belgesi, iş amacı, proje işlevselliği ve 
NewsCrypto’nun aktardığı sosyal değerin teknik bir 
raporunu oluşturur.

Bu belge, herhangi bir türden bir izahname oluşturmaz 
veya ima etmez ve proje kurucuları tarafından yetkili 
olarak yazılmıştır.

Gözünüzün önünde kripto geleceği şekilleniyor!
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NEWSCRYPTO HAKKINDA
NewsCrypto.io, trade kararları alma sürecinde 
en iyi sanal ortamı oluşturmak için kripto ile 
ilgili her şeyi birleştiren, blockchain bağlantılı 
bir ekosistemdir.

Platform, gelişmiş piyasa göstergeleri, 
NewsCrypto okul programı, topluluk tahmin 
bölümü, benzersiz trade araçları ve fiyat analizi 
bölümünden oluşmaktadır. Her şey tek bir 
yerde bulunur ve deneyimli traderların yanı 
sıra yeni başlayanlarında kripto alım satımında 
avantaj sağlaması için tasarlanmıştır.

Platform aktif olarak geliştirilmeye devam 
ediyor. Kripto Duyarlılık Göstergesi, NewsCrypto 
fiyat uyarıları, özel sohbet entegrasyonu, 
NewsCrypto trade botu ve AI (yapay zeka) fiyat 
tahmini gibi güçlü araçları piyasaya sürmek 
için çalışmalar devam ediyor.

Global kripto trade piyasasının üyelerine 
önde gelen bir finansal bilgi sağlayıcısı olan 
NewsCrypto, hem yeni başlayanlara hem de 
deneyimli traderlara fayda sağlayacak bir 
platform oluşturuyor.

NewsCrypto platformu kullanıma hazırdır. 
Platform, bir kripto traderların ihtiyaç duyduğu 
her şeye ulaşması için geliştirildi. Sağladığı 
araçlara ve özelliklere dayanarak proje, 
kullanıcılarımıza trade yapmayı kolaylaştırır, 
böylece rahatlıkla güvenli bir şekilde trade 

GİRİŞ

Proje Geçmişi

NewsCrypto, doğru bilgiyi doğru zamanda 
bulma sorununu çözer ve insanları rasyonel 
yatırım kararları almaları gerekirken körü 
körüne yatırım yapmaktan kurtarır.

Şirketin misyonu, her kullanıcıya trade kararları 
için oldukça kârlı blok zinciri tabanlı araçlara 
erişim sağlayarak kripto trade etmek ile 
ilgili güven ve bilgi vermektir. NewsCrypto, 
gelecekte her kripto meraklısı için lider kripto 
platformu olmaya kendini adamıştır.

NewsCrypto platformu, altında tartışmasız en 
iyi yapılandırılmış ekosisteme sahip kullanıma 
hazır bir üründür. Platform, bir kripto traderların 
ihtiyaç duyduğu her şeye ulaşmak için 
geliştirilmiştir. Sağladığı araçlara ve özelliklere 
dayanarak, kullanıcılarımızın güvenli bir 
şekilde trade yapabilmeleri için trade sürecini 
kolaylaştırıyoruz.

Yeni geliştirilen çoğu kripto projesinin aksine, 
NewsCrypto platformu, dünyanın en iyi 
traderları tarafından kullanılarak halihazırda 
test edilmiş bir üründür. Platformun konsepti, 
kurucu ekibin kripto trade dünyasına dahil 
olduğu 2015 yılına dayanıyor. Kripto trade 

Misyon

yapabilirler.

NewsCrypto, kendi iş modelinden gelir elde 
eden, kendi kendine yeten, kendi kendini finanse 
eden bir projedir. ICO / IEO dışı bir projedir, yani 
dışarıdan sermaye toplanmamıştır.

endüstrisindeki eksiklikleri tespit etmek, 
güvenilir piyasa bilgilerinin eksikliği, kripto 
trade endüstrisini sonsuza dek değiştirecek 
yapının ve ekosistemin gelişimini tetikledi. 
Ekim 2019’da fikir gerçeğe dönüştü.

NewsCrypto ekibi artık tamamen kendi tokenı 
ile ödeme yapılan dünyanın en iyi traderlardan 
ve danışmanlarından oluşuyor. Bu, gelirlerinin 
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Çözüm

ÜRÜNLER

Mobil Uygulama

NewsCrypto ekosisteminin önemli bir parçası, 
hem acemilerin hem de deneyimli traderların 
ihtiyaç duyduğu, her şeyi tek bir uygun 
yerde bir araya getiren mobil uygulamasıdır. 
Kullanıcıların en sevdikleri koin ve portföylerin 
değerinin gösterilme şeklini tam olarak 
özelleştirmelerini sağlayan son teknoloji ürünü 
bir pazar ve portföy izleme bölümü içerir (token 
ve portföy değerlerini farklı fiat paralarda 
gösterme yeteneğine de sahiptir).

Bu kısım, mobil uygulamayı kendi başına lider 
bir kripto izleme uygulaması haline getirse 
de, uygulamanın özellikleri, diğer kripto 
uygulamaları tarafından sunulanların çok 
ötesine geçiyor. Uygulama, hem eğitim hem 
de eğlence sunan kapsamlı bir ekosistem 
oluşturmayı hedefliyor. Bu, Topluluk bölümü 
ve NWC tokenleri ile takas edilebilen uygulama 
içi kredileri entegre eden kripto oyunları 
aracılığıyla gerçekleştirilmekte.

Topluluk bölümünün yanı sıra, uygulamanın bir 
diğer ana odak noktası eğitimdir. Bu nedenle, 
platformda bulunan tüm etkileşimli eğitim 
bilgilerini ve kişiselleştirilmiş haber akışı içerir. 

Böylece, her kullanıcı favori koinlerini hakkında 
sürekli olarak güncel bilgilere erişebilir. 
Gelecekte NewsCrypto, büyük borsalarla 
entegrasyonu sağlamayı planlıyor ve bu da 
uygulamayı gerçekten her şeyi kapsayan bir 
uygulama haline getiriyor.

ürünlerimizin topluma sağladığı değer 
tarafından belirlendiği ve ekibi her gün 
mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için 
daha da motive ettiği anlamına gelir.

NewsCrypto’da özel olarak geliştirilmiş 
göstergeler, herhangi bir istikrarsız piyasa 
tepkisini tanıyabilir ve size eğilimleri gösterir, 
böylece beklenmedik olaylar yaşanmaz. 
Platform, tüm büyük fiat ağ geçitlerinde 
gerçek para yatırma ve çekme işlemlerini izler, 
balinaların hareketlerini kontrol etmek için 
borsalardaki büyük para hareketlerini ve çok 
daha fazlasını takip eder.

Mobil Cüzdan
Güvenlik, NewsCrypto için hayati bir endişe 
kaynağı olduğundan, ekip ayrıca NWC tokenı 
için yerel bir mobil cüzdan uygulaması 
geliştirdi. Bu, kullanıcıların NWC tokenlarını 
üçüncü taraf cüzdan sağlayıcılarına güvenmek 
veya cüzdan alışverişi yapmak zorunda 
kalmadan doğrudan telefonlarında güvenle 
saklamalarını, almalarını ve göndermelerini 
sağlar. Mobil cüzdan gözetim altında değildir, 
yani sadece kullanıcılar kendi özel anahtarlarına 
erişime sahiptir, bu da mobil cüzdanı modern, 
pürüzsüz ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip 
olup NWC’yi tutmak ve kullanmak için en 
güvenli yöntem haline getirir.

Cüzdan, tüm NWC token sahiplerine token 
bakiyesini ve işlem geçmişini kolayca 
görüntüleme, token gönderme, alma ve başka 
herhangi bir uygulamaya güvenmeden tutma 
imkanı verecek şekilde tasarlanmıştır.

Ancak ilk olarak, yeni üyeleri kripto dünyasının 
bir parçası olmaları için eğitmek önemlidir.

NewsCrypto okul programı, bilinmesi hayati 
önem taşıyan her konuyu kapsayacak şekilde 
sektördeki en deneyimli kripto liderleri 
tarafından oluşturuldu. Tüm bölüm, acemiden 
uzman seviyeye kadar, topluluğu gerçek 
hayattaki trade sürecine hazırlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.
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Platform

Trade Özellikleri

Trade Simülatörü

NewsCrypto platformu üç ana katmana 
ayrılmıştır; Başlangıç, Orta ve İleri seviyelerin 
her biri belirli bir kullanıcı türüne hitap eder.

Başlangıç seviyesine sadece platforma 
kaydolarak erişilebilir ve bir kripto traderlarının 
ihtiyaç duyduğu temel araçlardan ve 
özelliklerden oluşur. Orta seviye, daha fazla 
piyasa bilgisi içeren bir sonraki seviye özellikleri 
içerirken, Gelişmiş seviye, kripto trade 
ederken avantaj elde etmek için en gelişmiş 
özel geliştirilmiş göstergelerin kilidini açar. 
Bu gösterge “paketi”, kripto dünyasındaki 
eylemlere tam erişim ve kontrol sağlar. Yeni 
gösterge ve araçlar bu seviyenin sağladığı 
avantajlar arasına düzenli olarak eklenir. 
Şirketin yol haritası, tüm kripto personaları için 
gerekli tüm özellikleri tamamlamaktır.

NewsCrypto ekibi ayrıca çevrimiçi platformun 
bir parçası olarak bir trade simülatörü 
geliştirdi. Bu araç, acemi traderların fonlarını 
riske atmadan trade yapmanın pratikte nasıl 
işlediğini görmelerini ve gerçek zamanlı piyasa 
verilerine dayalı bir strateji geliştirmelerini 
sağlar. Öte yandan, daha deneyimli traderlara 
yeni ve deneysel stratejileri test etmenin bir 
yolunu sunarak, tüm deneyim seviyelerine 
sahip traderlar için son derece yararlıdır.

NewsCrypto, acemiler ve kripto para trade etme 
hakkındaki bilgilerini geliştirmek isteyenler için 
uygun bir okul programı geliştirdi.

Kripto trade etmeyi kitleler tarafından kabul 
görülen bir iş haline getirmek için olabildiğince 
çok insanı eğitmek projenin misyonunda 
olduğu için, Dünyanın en iyi kripto traderları 
tarafından tasarlanan okul programı tamamen 

Kripto dünyasında bilgi güçtür. Üyelerin 
birbirleriyle etkileşim kurması ve diğer kripto 
traderların yaptığı tahminleri görmeleri için 
NewsCrypto Topluluk Tahminleri bölümü 
oluşturulmuştur. Ayrıca canlı sohbet entegre 
edilmiş ve böylece bu bölüm mini bir sosyal 
medya görevi görmesi sağlanmıştır. En 
deneyimli traderlardan yeni başlayanlara kadar 
her üyenin grafiklerini burada paylaşmakta.

NewsCrypto ekibi, düzenli olarak güncellenen 
önceden tanımlanmış grafikler geliştirdi. 
Ekip tarafından sistematik olarak eklenen 
trend çizgileri ile grafikte zaten çizilmiş olan 
destek ve direnç çizgilerine sahip sekizden 
fazla koin çifti var. Bu grafikler, dünyanın en 
iyi kripto traderları tarafından profesyonelce 
çizilir ancak tamamen özelleştirilebilir. Böylece 
bunlardan faydalanabilir ve bir şeyleri hareket 
ettirebilirsiniz. Grafikte kıstırılan çizgiler, 
kapsamlı bir geçmiş değerine sahiptir ve 
piyasada test edilmiştir. Varlıkların hareketleri, 
NewsCrypto’nun önceden tanımlanmış 
grafiklerinin kriptodaki en güvenilir 
kaynaklardan biri olduğunu kanıtlıyor.

NewsCrypto Okul

Topluluk Tahminleri

Önceden Tanımlanmış Grafikler

ücretsizdir. Ayrıca NewsCrypto okulu, 2 
milyondan fazla kullanıcıya gerçek hayatta 
trade için kılavuzlar sağlayan Kucoin Borsası ile 
partnerdir.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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Token Yakma

NEWSCRYPTO KOİN

ÇAPRAZ ZİNCİR

NewsCrypto ekosisteminin omurgası 
NewsCrypto tokendır. Ana fayda işlevi, karlı 
tradeler için platformda gerekli piyasa 
bilgilerine erişim sağlamaktır. Token yanma 
sistemine sahiptir, yani toplam arz organik 
olarak azalmaktadır.

Benzersiz bir akıllı sözleşme, etkin bir trade 
aracı ve traderlar için cazip bir varlık olması 
açısında NWC token ödülleri veren topluluk 
odaklı bir ekosistemi güçlendirir. Token 
başlangıçta en hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli 
işlemleri sağlayan Stellar blok zinciri üzerine 
inşa edilmiştir.

Tokenin ana faydası, NewsCrypto 
platformunun özelliklerinden olan benzersiz 
akıllı para hareketi analizine erişim sunmaktır. 
NewsCryptos akıllı sözleşmesinin dayandığı 
ana süreç, kendi yakma sistemidir. NWC 
token, yakmanın yanı sıra, aboneliklerden 
biriken fonlar, yeni kullanıcıları çekmek, aktif 
üyeleri ödüllendirmek ve dahil olan herkes için 
karşılıklı olarak yararlı bir sonucu tetikleyen 
yeni çözümler geliştirmek için kullanılır.

Farklı blok zincirleri farklı yetenekler 
sunduğundan, proje NWC’nin DeFi 
protokollerinde ve merkezi olmayan borsalarda 
benimsenmesini kolaylaştırmak ve daha geniş 
bir kullanıcı tabanına kullanılabilir hale getirmek 
için bir zincirler arası takası etkinleştirmeye 
karar verdi. Bu, NWC tokenlerini bir zincir 
üzerinde akıllı bir sözleşmede kilitleyerek 
yapılırken, hedef zincirde karşılık gelen bir 
token basılır. Tokenin farklı sürümleri akıllı bir 
sözleşmeyle bağlantılı olduğundan, herhangi 
bir zamanda bir sürümü diğeriyle değiştirmek 
mümkündür.

Stellar, mevcut en ucuz işlem ücretlerini 

Token geliştirme sisteminin özü token 
yakmaktır. Bu, platformun altındaki ekosistemin 
üyelik ücretlerinden alınan NWC tokenlerinin 
%20’sini otomatik olarak yakılacağı / kalıcı 
olarak kaldıracağı anlamına gelir. Token yakma 
prosedürü, traderlara ve token sahiplerine fayda 
sağlayıp token değerinin organik büyümesiyle 
sonuçlanarak toplam NWC token arzını azaltır. 
1 milyon üye hedefine ulaşıldığında, şirket varsa 
kalan tüm tokenleri elden çıkaracaktır.

NewsCrypto platformunda sağlanan tüm 
bilgileri görmek ve kullanmak için üyelerin 
haftalık, aylık veya yıllık üyelik ücreti ödemeleri 
gerekecektir. Öte yandan, platformun 
arkasındaki herkes, yani ekip, ödemelerini 
tamamen NewsCrypto token olarak alacak. Bu, 
kaliteli kullanıcı deneyimi sağlamanın ve NWC 
tokenin değerini en üst düzeye çıkarmanın 
şirketin çıkarına olduğu anlamına gelir.

sunmamızı sağladığı için yerel blok zinciri 
olarak seçildi. Ethereum ise DeFi projelerinin 
büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor 
ve bu alanın popülaritesi sürekli artıyor. 
Binance Akıllı Zinciri nispeten yeni ve yenilikçi 
merkezi olmayan finans projeleri için hızlı, 
ucuz ve güvenilir bir blok zinciri sağlamaya 
odaklanmıştır. Aynı zamanda Ethereum ile 
birlikte çalışabilirlik sunar, bu nedenle DeFi 
protokolleri gittikçe daha fazla benimsenirken 
büyümeye mahkumdur.

NWC’nin maksimum arzı 280.000.000 
token olarak başladı ve bu sayı, token yakma 
mekanizması nedeniyle sürekli olarak 
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azaltılıyor. Tedarik artık Stellar, ERC20 ve BSC 
olmak üzere üç zincire bölünecek. ERC20 
zincirinde basılan 50.000.000 token ve Binance 
Akıllı Zincirinde 5.000.000 token vardı. Sonuç 
olarak, NewsCrypto ekibi, maksimum arzı 
280.000.000’da tutmak için Stellar ağında 
51.000.000 token yakacak. Token yakma, 

şirket fonlarının çoğunun bulunduğu Stellar 
zincirinde devam edecek.

Tokenler, farklı zincirler arasında herhangi bir 
zamanda 1: 1: 1 oranında değiştirilebilir ve bu 
özellik, üç protokolün de başlatılmasıyla resmi 
NewsCrypto web sitesinde sunulacaktır.

AVANTAJLARI
Diğer kripto platformlarının aksine 
NewsCrypto, çok daha gelişmiş bir sistemle, 
daha ucuz bir fiyata ve hatta temel araçlara ve 
eğitim programına ücretsiz erişim sağlayan, 
çalışır durumda, test edilmiş bir ürün sağlar. 
7/24 işletim sistemi ile NewsCrypto, piyasa 
değişikliklerinin ilk kaynağı ve birçok karlı 
trader için tercih edilen yerdir.

Platform Avantajları
Token Avantajları

- Piyasadaki her kripto odaklı bilgi ile kullanıma 
hazır çözümler
- Dünyanın en iyi yatırımcıları tarafından 
hazırlanan önceden tanımlanmış grafik 
düzenlerine erişim

- Dışarıdan para toplama yok
- Kullanılabilirliği kanıtlanmış çalışan bir - 
platform 
- Otomatik yakma sistemi
- Güvenilir borsalarda listelenmiştir
- Ultra hızlı ve ucuz işlemler
- Güvenli bir blok zinciri üzerine inşa edilmiştir
- Deflasyon yoluyla organik büyüme

- Kriptoya özel gerçek zamanlı piyasa göstergeleri
- Ücretsiz token kazanabileceğiniz ve diğer global 
traderlar ile etkileşime girebileceğiniz bir yer
- Diğer rakiplerden çok daha ucuz bir alternatif
- Kripto piysasındaki en iyi yapılandırılmış 
ekosistem tarafından yönetilir

NWC EKOSİSTEMİ
NewsCrypto ekosisteminin temeli, NewsCrypto 
tokenidir. Eğer bir üye, önemli piyasa bilgileri 
sağlayan platformun gelişmiş hizmetleri ve 
göstergelerini kullanmak isterse, NewsCrypto 
hizmetlerinin ödeme aldığı tek para birimi 
olduğu için NWC tokenleri kullanmak 
zorundadır. NWC, başlangıçta 280.000.000 
adet NewsCrypto tokeni çıkarır.

Platform üyelik ücretlerinin %20’si NewsCrypto 
tokeni için organik bir büyüme sağlamak 
amaçlı yakılıyor. %10 oranında token, haftalık 
topluluk tahmin ödülleri ve sosyal medya 
görevleri gibi farklı kullanıcı etkileşimleri yoluyla 

topluluk için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Üyelik ücretinin %40’ı platform gelişimi içindir. 
Böylece platform büyür ve ekip NewsCrypto 
üyeleri için daha fazla bilgi ve pazar bilgisi 
sağlayabilir. %30’u ise yeni üyeler edinmek ve 
NewsCrypto tokeni organik büyümesine geri 
döndüren topluluk tabanını oluşturmak için 
pazarlamaya ayrılmıştır.

NewsCrypto.io, bir kripto yatırımcıların ihtiyaç 
duyduğu her şeyi içeren bugüne kadarki en 
gelişmiş kripto odaklı platformdur; tecrübe, 
bilgi ve güven hepsi bir arada. Platform, 
kripto para piyasalarında uzmanlaşmak ve 

http://NewsCrypto.io
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NewsCrypto, kripto trade etmenin geleceğini şekillendirmek için burada.
Hadi beraber yapalım!

yeni finansal zirvelere ulaşmak isteyenler için 
oluşturuldu.

NewsCrypto’da özel olarak geliştirilmiş 
göstergeler, herhangi bir istikrarsız piyasa 
tepkisini tanır ve eğilimleri gösterir, böylece 
beklenmedik olaylar yaşanmaz. Platform, tüm 
büyük fiat ağ geçitlerinde gerçek para yatırma 
ve çekme işlemlerini, balinaların hareketlerini 
kontrol etmek için borsalardaki büyük para 
hareketlerini ve çok daha fazlasını izler.

İlk olarak, yeni üyeleri kripto dünyasının bir 
parçası olmaları için eğitmek önemlidir. 

NewsCrypto okul programı, bilinmesi hayati 
önem taşıyan her konuyu kapsayacak şekilde 
sektördeki en deneyimli kripto liderleri 
tarafından oluşturuldu. Tüm bölüm, acemiden 
uzman seviyeye kadar, topluluğu gerçek 
hayattaki trade sürecine hazırlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

NewsCrypto’nun içeriğinin ve bilgilerinin 
kapsamı, bugün mevcut olan diğer tüm 
platformlardan daha geniştir. Kullanıcıların 
seçtiği herhangi bir ödeme planı için daha 
ucuz bir fiyat aralığı ile NewsCrypto, herkes için 
finansal olarak erişilebilirdir.

TEŞEKKÜRLER

NewsCrypto Topluluğuna Katılın

www.newscrypto.io

YOL HARİTASI
Konsept Lansmanı

Derinlemesine Pazar Araştırması 2018

MVP Lansmanı 

Kripto Topluluğu Geliştirmeleri

Borsada Listelenme 

Kullanıcı Ödül Sistemi. Yeni platform araçları ve göstergelerin yayınlanması

NWC tokeni için FIAT ödeme sistemi widget’ı. Platform cüzdan entegrasyonu  

NewsCrypto reklam hizmeti. Yeni kripto video eğitimleri başlatıldı, Platform sinyali bölümü 

geliştirildi 

Mobil Uygulamanın yayına alınması. Yeni kripto duyarlılık göstergesi geliştirildi 

Demo trade. Stake etme seçeneği. Yeni platform araçları ve göstergeleri yayınlandı 

Özel mesajlaşma entegrasyonu  

NewsCrypto trade botu. En iyi eğitim kurumlarıyla işbirliği

AI fiyat tahmini 

Platformdaki kullanıcı etkileşimi seçenekleri. Yeni platform araçları ve göstergelerin yayınlanması 

Canlı yayın trade dersleri. Güncellenmiş balina uyarı göstergesi

Shadow trade. Messenger fiyat uyarıları

Sanal trade desteği. Topluluk Tahmini bölümü versiyon 2.0

Kripto projeleri için teknik bilgi ve finansal hizmet sağlamak. Yeni platform araçları ve 

göstergelerin yayınlanması
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