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B E ST PL ACE I N TH E C RYPTO WORLD
FO R MO N EY MA KI N G DE CI SIONS

İçindekiler

Bu whitepaper, NewsCrypto’nun iş amacı, proje işlevselliği ve sosyal değeri hakkında teknik bir
rapor içerir.
Bu döküman herhangi bir prospektüs anlamına gelmez ve herhangi bir kısmı finansal tavsiye
olarak alınamaz. Ayrıca whitepaper, ekip tarafından yasal olarak bağlayıcı taahhütler olarak
kabul edilmemesi gereken ileriye dönük açıklamalar (bunlarla sınırlı olmamak üzere; projenin
hedeflerine ve daha fazla gelişmeye ilişkin açıklamalar) içerir. Kripto paralar, bilinen ve bilinmeyen
birçok riske sahip yeni ve hızla büyüyen bir sektör oluşturmaktadır. Bundan dolayı, akıllı sözleşme
hataları, açıklardan yararlanma veya diğer öngörülemeyen risklerden kaynaklanan herhangi bir
kayıptan NewsCrypto’nun sorumlu tutulamayacağını kabul etmektesiniz.
Bu whitepaper birkaç dile çevrilmiştir. Burada yer alan bilgiler zaman zaman diğer dillere
çevrilebilir, halkla yazılı veya sözlü iletişim sürecinde kullanılabilir. Bu tür bir çeviri veya düzenleme
sırasında, bu belgede yer alan bilgilerin bir kısmı kaybolabilir, zarar görebilir veya bozulabilir.
Whitepaper’ın bu tür alternatif çevirilerinin doğruluğu garanti edilemez. Whitepaper’ın İngilizce
orijinal hali ile diğer dillerdeki çevirileri arasında bir çelişki olması durumunda, whitepaper’ın
İngilizce hali geçerli olacaktır.
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ÖZET

MİSYON

NewsCrypto, büyük kripto para piyasalarının
mevcut durumu ve yakın gelecekteki eğilimleri
hakkında güncel haberlerin, bilgilerin ve
analitiklerin küresel bir sağlayıcısıdır. Ayrıca
kullanıcılara DeFi (Merkeziyetsiz Finans)
protokolleriyle trade yapmaları ve bunlarla
etkileşim kurmaları için yenilikçi yollar sunar.

platformlardan farklı olarak, Copy Trade
platformu, kullanıcıların API’lerini bağlayarak
herhangi bir büyük borsada işlem yapmalarına
izin verecek, böylece borsaların kendi güvenlik
modellerinden yararlanacak. Ayrıca hem
normal kullanıcılar hem de trader’lar tarafından
oluşturulan içerikle sosyal odaklı bir yön de
içerecek.

Projenin kilit hizmetlerinden biri, kripto para
piyasası, eğitim içeriği, sosyal özellikler ve daha
fazlasını tek bir üründe birleştiren, entegre bir
paket olan NewsCrypto Platformu’dur.

Gloabal kripto trade pazarının üyelerine finansal
bilgi sağlamada liderlik eden NewsCrypto, hem
yeni başlayanlara hem de deneyimli trader’lara
fayda sağlayacak bir ekosistem yaratıyor.
NewsCrypto, iş modelinden, yani abonelik
ödemeleri şeklinde gelir elde eden, kendi
kendini finanse eden bir projedir.

NewsCrypto ekosistemi, kripto trade, topluluk
odaklı sosyal yönler, ödeme sistemi, reklam
hizmeti, eğitim araçları (NewCrypto Akademisi
ve Unchained Eğitim merkezi dahil) ve zincir içi
protokollerin de (en önemlisi Stellar – Poligon
köprüsü)
bulunduğu
profesyonel
analiz
araçlarını içerir.

NewsCrypto için hedef pazar, projenin
eğitim araçlarının herkesin trade yapmasını
kolaylaştırdığı ve aynı zamanda kriptonun
tehlikeli sularında güvenle gezinmek için
ihtiyaç duydukları tüm bilgileri uygun güvenlik
uygulamaları ile sağladığı, hızla büyüyen kripto
sektörüdür.

NewsCrypto mobil uygulaması, platformda
bulunan araçların bir uzantısı olarak hizmet
vermesinin yanı sıra trade alarmları ve
oyunlaştırmalar gibi ek özellikler sunar.

NewsCrypto platformunun kalbi, NewsCrypto
ağı için tüm işlemlerin temelini oluşturan,
orijinal olarak Stellar blokzinciri (şu anda
Ethereum, Binance Smart Chain ve Polygon’da
da mevcuttur) üzerine inşa edilmiş bir token
olan NWC tokenidir.

DeFi alanında NewsCrypto, herkesin Stellar
Lümenlerini Polygon’a takas yapmasına
olanak
tanıyan
ve
Polygon’un
hızla
büyüyen DeFi ekosisteminden en iyi şekilde
yararlanabilecekleri bir Stellar – Polygon token
köprüsü geliştirdi. Ancak bu sadece ilk adım,
NewsCrypto ayrıca Polygon üzerinde kendi
DeFi protokolünü de geliştirmektedir.

NewsCrypto platformunun ekonomisi, NWC
token’ini ekosistemdeki bir dizi yardımcı
programla çok işlevli bir ödeme aracı haline
getirdi. Token, platformun ve uygulamanın
çeşitli premium özelliklerine erişim sağlamanın
yanı sıra, kullanıcılara ekosistem içinde kendi
kişisel markalarını hızla büyütme fırsatı sunar.

Yakın gelecekte NewsCrypto, kullanıcıların
en iyi profesyonel trader’ların işlemlerini
otomatik olarak kopyalayabilecekleri bir Copy
Trade platformu yayınlayacak. Diğer benzer
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NewsCrypto’nun misyonu, öncelikle başarılı
kripto para trade’i için basit ve verimli bir
finansal ortam yaratan yeni bir küresel analitik
ekosistem geliştirmektir. İkinci olarak proje,
önceki kripto deneyimine veya eksikliğine
bakılmaksızın herkesin DeFi’nin sunduğu her
şeyden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.

Proje, aşağı yukarı zincir içi ve zincir dışı
yönlere bölünmüş bu iki farklı gelişme yönüne
sahip olsa da, her iki kısımda benimsenmeyi
hızlandırmak ve herkese hızlı bir şekilde katılma
şansı vermek için ortak bir misyon ve amaç ile
birleştirilmiştir.

TANITIM
Proje Arkaplanı
Projenin arkasındaki fikir, kurucu ekip üyelerinin
kripto para piyasalarına dahil olduğu 2015 yılına
kadar uzanıyor. Çoğunlukla geleneksel finans
geçmişinden gelenlerin, özellikle kapsamlı
programlama bilgisi olmayan (bu nedenle

Bugün, NewsCrypto ekibi, tamamen NWC
tokeninde mali olarak finanse edilen en iyi
trader’lar, yazılımcılar, çeşitli uzmanlar ve
danışmanlardan oluşmaktadır. Bu, projenin
başarısının, platformun topluluğa sağladığı
değerle doğrudan ilişkili olduğunu, böylece
ekibin ve topluluğun isteklerinin uyumunu
gösterir.

bilgilerin büyük çoğunluğunu kendi başlarına
doğrulayamayan)
piyasadaki
insanların
kriptodaki doğru bilgi eksikliğini fark ettiler.

Proje Detayları

Bu fikir, NewsCrypto’nun kurulduğu Ekim
2019’da oluştu. Çoğu projeden farklı olarak
NewsCrypto, ICO’ya sahip olmamayı tercih etti
ve tüm ilk finansmanın kurucu üyelerden geldi.
Projenin doğası göz önüne alındığında - diğer
hedeflerin yanı sıra kriptoda güvenilir bir bilgi
kaynağı haline gelmek - bu, herhangi bir dış
yatırımcının projenin içeriği üzerinde bir etki
yapmasını engellediği için çok önemli kabul
edildi. Kısacası, kendi kendini finanse etmek,
tarafsız kalmanın anahtarıydı. Proje kurulduktan
sonra, tokenlar doğrudan açık piyasada trade
edilir hale geldi, yani piyasa katılımcıları,
ICO’larda olduğu gibi proje tarafından
belirlenen fiyatla sınırlandırılmak yerine fiyatı
serbestçe belirleyebilirdi. Dahası, token’ların
önemli bir kısmı aktif topluluk üyelerine airdrop
ile ve çeşitli ödül programlarında dağıtıldı.

NewsCrypto.io

NewsCrypto platformu iki ayrı düzeye
ayrılmıştır: Temel ve Profesyonel düzey.
Temel düzey, bir hesap açtıktan sonra
ücretsiz olarak kullanılabilen temel araçlar
ve göstergelerin yanı sıra NewsCrypto
Akademisi’ndeki tüm eğitim içeriğinden
oluşur. NWC token’ında ödenen bir abonelikle
açılabilen Profesyonel düzey, daha gelişmiş
özel araçlar ve göstergeler içerir.
Eğitim bölümleri, temel araç ve göstergelerin
yanı sıra, Topluluk Tahminleri bölümü de tüm
kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır,
böylece
herkes
teknik
analiz
içeriğini
yayınlayabilir, başkalarıyla etkileşim kurabilir ve
haftalık ödüller kazanabilir.
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Sistem Mimarisi

NewsCrypto
uygulaması,
kullanıcılara
platformun en popüler özelliklerinin yanı sıra
akıllı uyarılar, interaktif topluluk odaklı bölümler
ve daha fazlası gibi ek özellikler sunar.

NewsCrypto platformu, yüksek veri yüklerini
desteklemek ve hem kullanıcı tarafı hem
de chain tarafı verileri tek bir yerde entegre
etmek için oluşturulmuştur. Kullanıcılar
NWC’yi hesaplarında tutma seçeneğine
sahip olduğundan, platform ayrıca herhangi
bir sayıda hesaba ölçeklenebilen bir cüzdan
sistemi de içerir. Bu platform kapasitesini
elde etmek için NewsCrypto, blockchain ve
dağıtılmış bir depolama sistemi ile entegre
olan özel bir yazılım paketi yarattı.

Projenin
on-chain
yönlerine
geçerken,
Stellar – Polygon köprüsü şu anda tam olarak
geliştirilmiş olan en önemli özelliktir, ancak bu
geliştirme kolu aynı zamanda Polygon üzerine
kurulu bir DeFi protokolünü de içerecektir.
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki köprü
bölümünde bulabilirsiniz.

PROBLEMLER

Yeni katılımcıların karşılaştığı sorunlar, bilgiden
gerçek trade ve DeFi kullanma sürecine kadar
uzandığından, çözümler de çok yönlüdür ve
kapsamlı bir kripto ekosisteminde birbirine
bağlanır.

takip ederek dünyanın en iyi yatırımcılarının
uzman bilgisinden faydalanmasını mümkün
kılacaktır. Bu süreçte güvenlik en önemli husus
olduğundan, bu yalnızca API’ler aracılığıyla
(para çekme izinleri olmadan) yapılacaktır, yani
kullanıcıların fonları her zaman seçtikleri döviz
hesaplarında kalacaktır.

İlk olarak, yeni üyeleri kripto dünyasının bir
parçası olmaları için eğitmek önemlidir.
NewsCrypto School programı, sektördeki
en deneyimli kripto liderleri tarafından,
bilinmesi büyük önem taşıyan her şeyin bir
araya getirilmesiyle oluşturuldu. Tüm bölüm,
başlangıç düzeyinden uzman bilgisine kadar
herkese hitap edecek ve böylece topluluğu
gerçek parayla trade yapmaya hazırlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Son olarak, Stellar – Polygon köprüsü,
kullanıcıların DeFi dünyasına adım atmaları
için yenilikçi bir yol sunuyor. Köprünün iki ana
hedef kitlesi var: Düşük ücretlerle Ethereum
uyumlu bir DeFi ekosisteminden en iyi şekilde
yararlanırken aynı zamanda XLM varlıklarını
korumak isteyen Stellar kullanıcıları; ve alıştıkları
blockchain çerçevesinden ayrılmak zorunda
kalmadan XLM’de kalmak isteyen deneyimli
DeFi kullanıcıları.

alanlardan biri haline geldi.

Kripto paralar şu anda diğer finansal araçlar
gibi yayılmıyor. Sayısız insan kripto varlıkları
satın almakla ilgileniyor, ancak iki ana terslik
ile karşı karşıya kalıyorlar ve bu durumlar onları
satın alma konusunda endişelendiriyor.

Şu anda mevcut kripto borsalarında, özellikle
trade’te çok önemli bir araç olan grafikler
olmak üzere, uygun rehberlik olmadan
anlaşılması oldukça zor olan birçok sıkıntı var.
Bu nedenle birçok yeni katılımcı körü körüne
yatırım yapıyor ve yatırımlarını kurtarmak için
tamamen şansa güvenmek zorunda kalıyorlar.

Birincisi, kripto, birçok potansiyel yatırımcıyı
korkutan alışılmadık derecede yüksek volatilite
ile finansal olarak istikrarsız bir alan olarak
algılanıyor.

İkinci olarak, Copy Trade platformu, herhangi
bir katılımcının, işlemlerini otomatik olarak

Bu giriş engelleri, yalnızca hızla büyüyen DeFi
alanında daha aşılmaz hale geliyor. Kullanıcıların,
hangi kaynakların güvenilir olduğunu ayırt
etmenin kolay bir yoluna sahip olmadan, çok
çeşitli kaynaklardan gelen teorik ve pratik
bilgileri bir araya getirmeleri gerekir. DeFi’yi
gerçekten kullanmak söz konusu olduğunda,
bu durum, bir kullanıcının DeFi protokolleriyle
etkileşime geçmek için uzmanlaşması gereken
birçok aracın karmaşıklığı nedeniyle daha da
kötü hale gelir.

İkincisi, kripto hakkında güvenilir ve doğru
bilgileri – kriptonun arkasındaki teknolojinin
teknik olmayan açıklamalarından
trade ile ilgili verilere kadar - genellikle ulaşmak
çok zordur, çünkü uzayda geçmişi olmayan
biri gerçeği yanlış bilgiden ayırt etmekte
zorlanabilir.Yani hiçbir şey bilmeyen biri yanlış
bilgiyi doğrusundan ayıramaz.
Bu çoğunlukla, yatırımcıları ve trader’ları
yanıltmayı amaçlayan, manipüle edilmiş bilgiler
içeren web sitelerindeki hızlı büyümeden
kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla Ocak 2018’deki
yüksek oranda duyurulan korkunç çöküşten
kaynaklanan piyasa korkularıyla birleşen
kriptonun kamu imajı, büyük ölçüde her
türlü kötü niyetli dolandırıcılarla dolu tehlikeli
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ÜRÜNLER
Mobil Uygulama

sağlayıcılarına güvenmek veya cüzdan alışverişi
yapmak zorunda kalmadan NWC token’larını
telefonlarında güvenli bir şekilde saklamalarını,
alıp satmalarını sağlar. Cüzdan gözetim
altında değildir, yani yalnızca kullanıcıların özel
anahtarlarına erişimi vardır, bu da modern,
kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan
NWC’yi tutmak ve kullanmak için en güvenli
yöntem haline getirir. PIN, yüz kimliği ve
parmak izi doğrulama yöntemleri, rahatlık ve
güvenliği birarada sağlar.

NewsCrypto
ekosisteminin
önemli
bir
parçası, hem başlangıç düzeyindekilerin
hem de deneyimli yatırımcıların ihtiyaç
duyduğu her şeyi tek bir yerde toplayan mobil
uygulamasıdır. Kullanıcıların favori koinlerinin
değerini ve portföylerinin gösterilme şeklini
kişiselleştirebilecekleri son teknoloji bir piyasa
ve portföy izleme bölümü içerir.

Cüzdan, tüm NWC token sahiplerine, token
bakiyelerini ve işlem geçmişlerini kolayca
görüntüleme, token gönderme, alma ve başka
herhangi bir uygulamaya gerek duymadan
saklayabilmeleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, hem
mevcut NWC fiyatını hem de kullanıcının NWC
bakiyesinin toplam değerini görüntüleyen bir
fiyat izleyici de içerir.

Bu bölüm, onu kendi başına lider kripto izleme
uygulaması haline getirirken, uygulamanın
özellikleri, diğer kripto uygulamaları tarafından
sunulanların çok ötesine geçiyor. Uygulama,
hem eğitim hem de eğlence sunan kapsamlı
bir
ekosistem
oluşturmayı
hedefliyor.
Bu,
kullanıcıların
toplulukla
etkileşime
girebilecekleri ve kripto pazarları hakkında
kendi görüşlerini bildirebilecekleri Topluluk
Tahminleri bölümü sayesinde gerçekleştirilir.

Platform

Topluluk
Tahminleri
bölümü
ayrıca,
kullanıcıların yükseliş/düşüş duyarlılığı ve belirli
kripto paralar için fiyat tahminleri konusundaki
oyları için ödüller sunarak doğrudan kitle
kaynaklı duygu verilerini hedefler. Kullanıcılar,
doğru tahminler göndererek daha fazla
ödül kazanabilir ve haftalık skor tablolarında
başkalarıyla rekabet edebilir.

Trade Gösterge ve Araçları
NewsCrypto platformu, kripto dünyasında
başarılı trade ve yatırım kararları için bir
merkezdir. Uzman trader’ların yanı sıra yeni
neslin kripto trade’ine girmesini de hedefliyor.
NewsCrypto, doğru bilgiyi doğru zamanda
bulmayı sağlar. Yatırımcılara kripto varlıklarına
körü körüne yatırım yapmama konusunda
rehberlik eder. Piyasadaki ilk ve en güvenilir
bilgi, içgörü kaynağı olarak hizmet eder.

Uygulama ayrıca yakında platformda bulunan
tüm temel trade araçlarını, göstergelerini
ve ayrıca uygulamaya özel çeşitli araçları
(piyasanın farklı segmentlerinde hem uyarıları
hem de önemli ölçümleri kapsayan) içerecek.

Platform, alım satım emirleri, en iyi döviz kurları
hakkında veri sağlar, akıllı para hareketleri
hakkında ayrıntılı bilgi verir, temel ve teknik
analizleri, fiyat hareketlerine ilişkin derin
piyasa öngörülerini görüntüler. Platform,
kritik bilgileri tek bir yerde bir araya getirerek
kripto dünyasının her alanında zaman ve enerji
tasarrufu sağlayarak kullanıcıları için zor analiz
çalışmalarını yapar.

Mobil Cüzdan
Güvenlik, NewsCrypto’da önemli bir unsur
olduğundan, ekip ayrıca NWC token için
yerel bir mobil cüzdan uygulaması geliştirdi.
Bu, kullanıcıların üçüncü taraf cüzdan
NewsCrypto.io
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kripto dünyasındaki olası hatalar konusunda
uyarmak için tasarlandı.

NewsCrypto platformu iki düzeyden oluşur:
Temel ve Profesyonel. Temel düzeye, bir hesap
oluşturduktan sonra ücretsiz olarak erişilebilir.
Her kripto trader’ının ihtiyaç duyduğu temel
araçlardan ve özelliklerden oluşur: özel olarak
filtrelenmiş son dakika haberleri, grafikler, bir
kripto izleme listesinden, yeni yatırımcıların
grafiklerin
temellerini
öğrenmelerini
sağlayan temel destek ve direnç seviyelerini
görüntüleyen
NewsCrypto’nun
Moonlines
aracına kadar birçok çeşitli özellik içerir.

Akademi, kripto ve blockchainin temellerinden
gizlilik, güvenlik ve DeFi ile ilgili gelişmiş
bilgilere kadar her şeyi içeren farklı tematik
bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm, çeşitli
kısımlara ayrılan dersleri ve her dersin sonunda
bulunan etkileşimli bir testi içerir.

Topluluk Tahminleri

Profesyonel düzey, ayrıntılı piyasa bilgilerine
sahip gelişmiş özelliklerden oluşur. Bu, tüm
büyük borsalarda en iyi arbitraj fırsatlarını
gösteren bir arbitraj aracını, çevrimiçi
duyarlılığın büyük kripto paraların fiyatı
üzerindeki etkisini tahmin etmek için özel
algoritmalar kullanan AI Duygu Analizi aracını,
daha fazla veri ve daha gelişmiş otomatik
teknik analiz çizelgeleri içeren Moonlines’ın
Pro sürümünü içerir. Bu araçların yanı sıra,
profesyonel düzey, kullanıcılara iki farklı haftalık
rapor türümüze tam erişim sağlar: Belirli bir
trade çifti üzerinde derinlemesine bir teknik
analiz çalışması sağlayan Piyasa Fiyatı Raporları
(tam bir trade kurulumu örneği ile birlikte). )
ve belirli bir token veya protokol hakkındaki
tüm önemli bilgileri kısa ve kolay anlaşılır bir
biçimde özetleyen Temel Analiz Raporları.

Kripto dünyasında bilgi güçtür. NewsCrypto
topluluk tahminleri bölümü, üyelerin birbirleriyle
etkileşim kurmaları ve diğer kripto trader’ları
tarafından yapılan teknik analiz grafiklerini
görüntülemeleri için oluşturulmuştur. En
yararlı grafikleri oluşturan kullanıcılar (diğer
kullanıcıların
derecelendirmelerine
göre)
ayrıca NWC token’ları şeklinde haftalık ödüller
kazanır, böylece herkesi tüm topluluk için
yararlı içerikler oluşturmaya teşvik eder.

Trade Simülatörü
Trade ile ilgili her şeyi bir kitaptan öğrenmek
imkansızdır, bu nedenle deneyim, birini başarılı
bir trader yapmak için belirleyici faktördür.
Bununla birlikte, yeni başlayanlar için, özellikle
de vadeli işlemler söz konusu olduğunda,
çok fazla hata yapmaları muhtemeldir.Bu
yüzden yeni başlayanlar için trade’de deneyim
biriktirmek çok maliyetli olabilir.

Aşağıda sunulan NewsCrypto yol haritasına
uygun olarak, platformun her iki düzeyine
sürekli olarak yeni göstergeler ve araçlar
eklenmektedir.

NewsCrypto, sürekli vadeli işlemlerin tüm
yönlerini kapsayacak bir Trade Simülatörü
yayınlayarak bu sorunu çözecek, kullanıcılara
herhangi bir gerçek fonu riske atmadan önce
stratejilerini denemeleri için bir yol sunarken,
aynı zamanda en başarılı kullanıcıları NWC
token’larında düzenli bir şekilde ödüllendirecek.

NewsCrypto Akademi
NewsCrypto, yeni başlayanlar ve kripto para
trade’i konusundaki bilgilerini genişletmek
isteyenler için uygun bir akademi programı
geliştirdi. Dünyanın en iyi trader’ları ve kripto
uzmanları tarafından tasarlanan eğitim
programı, projenin benimsenmesini küresel
hale getirmek ve mümkün olduğunca çok insanı
eğitme misyonunda olduğu için tamamen
ücretsizdir. Eğitim programı, kullanıcılara
güçlü teorik ve pratik bilgiler sağlamak, onları
NewsCrypto.io
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STELLAR – POLYGON KÖPRÜSÜ
Tanıtım

Bileşenler

Blockchain’ler, herhangi bir geleneksel para
sisteminden daha güvenli olabilen token’larla
merkeziyetsiz
veritabanları
oluşturmanın
devrim niteliğinde bir yolunu sunarken, asıl
büyük sorun ise, her blockchainin tipik olarak
tamamen izole olması ve diğer zincirlerle
iletişim kurmanın hiçbir yolu olmamasıdır.

Stellar ve Polygon platformu arasındaki köprü,
birbirleriyle iletişim kurmak ve alınan mesajlara
göre işlemleri yürütmek için AMQP’yi kullanan
çeşitli bileşenlerden oluşur. Veriler, Redis
veritabanı aracılığıyla korunur.
Son olarak, uygun Akıllı Sözleşme (Poligon
ağında dağıtılır) ve ayrıca Stellar SDK, bir
platformdan diğerine para çekmek ve yatırmak
için kullanılır.

Farklı kullanım durumlarına sahip birçok
farklı blockchainin bulunduğu günümüz
dünyasında - bazıları kurumsal kullanım için
optimize edilmiş, diğerleri merkeziyetsizlik veya
hız için - bu boşluğu kapatmak ve bir zincirin
kullanıcılarının token’larını veya verilerini başka
bir zincire aktarmasına izin vermek zorunlu
hale geldi, işte token köprüsünün geldiği yer
burasıdır.

Proje aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:
• Akıllı Sözleşme (SC)
• Poligon dinleyici
• Stellar listener
• Token sender
• Stellar signer
• Web client

Köprünün izin verdiği şey, yerel Stellar
blockchaininde
XLM
token’larını
tutan
herkesin bunları, Polygon’un hızla büyüyen
DeFi ekosisteminde işlem görebilecekleri
ve kullanabilecekleri wrapped XLM (wXLM)
biçiminde Polygon’a getirmesidir. Bu wXLM
token’ları , 1:1 oranında XLM token’larını temsil
eder ve her zaman köprü üzerinden yerel XLM
için geri alınabilir.

Akıllı Sözleşme (SC), ERC20 token’ının bir
varyasyonudur. Poligon ağında para çekme
ve para yatırma işlemlerini yürütür. Çeşitli
adreslere roller atayan AccessControl kitaplığı
aracılığıyla güvence altına alınır. Bu roller daha
sonra, kullanıcılar olmadan çeşitli işlevlerin
gerçekleşmelerini önlemek için SC içindeki
işlevlere uygulanabilir (örneğin, yatırma işlevi
yalnızca emanetçi rolüne sahip bir kullanıcı
tarafından çağrılabilir). Mudi ve yönetici rolü,
sözleşme dağıtımında atanır (sözleşmenin
dağıtıcısına yönetici rolü atanır, 3. dağıtım
argümanı, tevdi rolünü atanan tevdi edenin
adresidir).

Token göndericisi, transaction.stellar and
transaction.polygon.deposit queues iletilerini
işlemek için AMQP’yi kullanır. İşlenilen
mesaja bağlı olarak, ya Stellar tarafına (Stellar
SDK aracılığıyla) ya da Poligon tarafına
(akıllı kontratın para yatırma fonksiyonunu
başlatarak) ödeme başlatır.

Redis
Veriler, basit bir anahtar/değer depolama
bileşeni olan Redis veritabanı aracılığıyla
korunur. Blok numaralarını, blockchain, Stellar
ödeme imleçleri, işlem hafızaları, işlem alıcı
adresleri ve işlem imzaları üzerinde depolamak
için kullanılır. Bu olay, kesinti durumunda
dinleyicilerin durumunu senkronize etmek için
kullanışlıdır.

SC, yöneticinin Stellar cüzdan bakiyesini
sorgulamak ve Stellar tarafında kaç tokenin
kilitlendiğini öğrenmek için ChainLink isteklerini
kullanır. Kilitli tokenlerin sayısına bağlı olarak,
SC, kullanıcıların sözleşmeden para çekmesini
engelleyebilir. Kilitli token sayısı, sözleşmenin
kendisindeki toplam token arzından düşükse,
diğer tüm para çekme işlemleri reddedilecektir.
ChainLink isteklerini gerçekleştirmek için,
sözleşmenin kendisinin ChainLink isteklerini
ödeme amacıyla kullanılan LINK token’ları ile
sağlanması gerekir. Ek olarak, sözleşmenin
yöneticisi, bir miktar LINK token’ını başka bir
adrese yollamak için bir istekte bulunabilir.

Downtime Handling

AMQP
AMQP (Advanced Message Queueing Protocol),
bileşenlerin birbirleri arasında iletişim kurması
ve alınan mesajlara göre işlemleri yürütmesi
için kullanılır. Protokol oldukça sağlamdır,
çünkü aksama durumunda oluşan mesajları
da işleyebilir.

Köprü, işlem verilerini bir zincirden diğerine
ileten farklı düğümleri ve bağımsız bir düğümle
swap cüzdanlarındaki token bakiyelerini sürekli
olarak izleyen Chainlink’in Rezerv Kanıtı özelliği
gibi çeşitli güvenlik mekanizmalarını kullanır.
Aşağıda, mimarisini ve işlevlerini kapsayan
köprünün ayrıntılı bir teknik açıklaması yer
almaktadır.

Akıllı Sözleşme

algılandığında, Stellar ağı dinleyicisi, alıcının
Polygon cüzdan adresini ve tutarı ileterek
adrese bir mesaj yayınlar.

Poligon ağı dinleyicisi, Stellar kuyruğu işlemine
mesaj yayınlamak için AMQP’yi kullanır. Ether
kütüphanesi
aracılığıyla,
konuşlandırılmış
akıllı kontrata bağlanır ve yayılan geri
çekme olaylarını dinler. Bir para çekme olayı
gerçekleştiğinde, Poligon ağı dinleyicisi, alıcı
Stellar cüzdan adresini, tutarı ve işlem notunu
ileterek kuyruğa bir mesaj yayınlar.

Bileşen kesintisi sırasında kullanıcı fonlarının
kaybını önlemek için protokol, son ödeme
imlecini
(senkronize
etmek
ve
Stellar
ödemelerini sorgulamak için kullanılır) ve son
blokzinciri blok numarasını (bu daha sonra
gerçek blok numarası ile karşılaştırılır) depolar.
Son blok numarası gerçek sayıyla eşleşir, veri
tabanındaki kesinti sırasında meydana gelmiş
olabilecek tüm olaylar arasında döngü yapar
ve kaçırılan ödemeleri yakalar). Başlatma
sırasında, yöneticinin dinleyici bileşenlerine
sırasıyla son blok numarası ve son ödeme
imleci argümanlarını sağlaması gerekecektir.

Bir kullanıcı belirli bir miktarda token çektiğinde,
blockchaine kaydedilen ve kullanıcının Stellar
cüzdanına ödemeyi başlatmak için Poligon
listener tarafından işlenen özel bir para çekme
olayı gerçekleşir. Proje, rol atamalarının,
token yatırma ve token çekme işlemlerinin
fonksiyonelliğini test eden Hardhat birim
testleri ile sağlanır.

Stellar ağı dinleyicisi, transaction.deposit queue
mesajları yayınlamak için AMQP’yi kullanır.
Kullanıcının Stellar hesabındaki ödemeler,
Stellar SDK aracılığıyla aktarılır. Yeni bir ödeme

NewsCrypto.io
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İşlem

4. Kullanıcı daha sonra sağlanan Stellar public
key’e bir ödeme gönderir ve oluşturulan notu
ekler (yanlış bir not eklenirse, uygun adrese
gönderilmeyeceğinden kullanıcı fonlarının
kaybına neden olabilir).

Stellar’dan Poligon’a

5. Stellar listener ödemeyi alır ve nota göre
cüzdan adresini veritabanından okur.

1. Kullanıcı, transfer edilecek token miktarını
girer.

6. Stellar listener,the transaction.polygon.
deposit queue’a bir mesaj yayınlar.

2. Kullanıcı, token’ların gönderileceği hedef
adresi girer.

7. Token gönderici gönderilen mesajı alır ve SC
yatırma işlemini gerçekleştirir.

3. Girilen hedef adrese bağlı olarak, kullanıcının
ödeme yapacağı adresiyle ilişkilendirilen bir
not oluşturulur ve veritabanında saklanır.

NewsCrypto.io
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Poligon’dan Stellar’a
1. Kullanıcı aktarılacak token miktarını girer.

5. Poligon listener çekme işlemini alır ve transaction.the transaction.stellar queue adına bir
mesaj yayınlanır.

2. Kullanıcı Stellar hesabının public key’ini ve
notunu girer.

6. Token gönderici gönderilen mesajı alır ve
Stellar işlemini başlatır.

3. Kilitli Stellar token’larının miktarı SC’deki
toplam arzdan düşükse, çekme devre dışı
bırakılır (bu, Stellar cüzdan bakiyesi hakkında
bilgi sağlayan bir ChainLink talebiyle periyodik
olarak kontrol edilir).

7. İşlemin önce tüm operatör hesapları tarafından onaylanması gerekir, o zamana kadar
işlem beklemeye alınır.
8. Tüm onaylar sağlandığında ödeme
gerçekleştirilir.

4. Para çekme etkinleştirilirse (yani token
arzında herhangi bir tutarsızlık yoksa), token’lar SC’den çekilir.

NewsCrypto.io
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Token Tahsisi

NEWSCRYPTO KOİN - NWC
Ekonomi Modeli

Tokenomik

NewsCrypto’nun ekonomik modeli, bir dizi
tescilli trade aracına, göstergeye ve ayrıca
(yakın gelecekte) Copy Trade platformuna
erişim satışına dayanmaktadır.

NewsCrypto Koin - NWC
NWC token, NewsCrypto platformunun iş
modelini yönetmek için oluşturduğu dahili bir
değer birimidir.

Platform modüler bir şekilde tasarlanmış
araçlardan oluşur. Bu durum, mevcut araçların
ve göstergelerin mevcut seçimini tamamen
yeni özelliklerle hızla ölçeklendirmesine ve
iyileştirmesine olanak tanır.

Token ismi: NewsCrypto Koin
Sembol: NWC
Toplam arz: otomatik token yakma nedeniyle
azalarak 280.000.000’dan başladı (bu konuyla
ilgili daha fazla bilgi ekosistem bölümünde
mevcuttur).

Ek bir dengeleyici faktör, NewsCrypto’nun
blockchain pazarının en büyük ve en başarılı
sektöründe, yani her gün binlerce insanın alana
girdiği devasa ve öngörülebilir bir pazar olan
kripto para trade’inde faaliyet göstermesidir.

Token İnceleme

50,00 %

140 000 000

ŞİRKET TARAFINDAN SAKLANANLAR

32,09 %

89 852 000

TOPLULUK GELİŞTİRME

14,41 %

40 348 000

YEDEK FONLAR

3,50 %

9 800 000

GELİŞTİRME

50 %

70 000 000

ARAŞTIRMA

30 %

42 000 000

OPERASYONLAR

15 %

21 000 000

YASAL

5%

7 000 000

KURUCULAR

83,47 %

75 000 000

EKİP / DANIŞMANLAR

16,53 %

14 852 000

ÖDÜL

21 %

8 473 080

ELÇİLER VE ÇALIŞANLAR

73 %

29 454 040

DİĞER

6%

2 420 880

Open markette satılan token’lar

Şirket tarafından muhafaza edilen

Topluluk Geliştirme

NWC
token’ları,
NewsCrypto’nun
dahili
ekonomik sisteminin temelidir ve platformda
uygulanan premium hizmetlere erişmek ve
(yakın gelecekte) profesyonel yatırımcıların
işlemlerini
NewsCrypto
Copy
Trade
Platformunda otomatik olarak kopyalamak için
kullanılır. Özel bir hesap birimi olarak hizmet
ederler ve platform ücretlerini ödemek için
kullanılırlar.

Şirket tarafından tutulan tokenler, sermayeyi
temsil eder. Daha likit varlıklara ihtiyaç
duyulursa yedek fonlar tutulur (topluluk buna
daha sonra yönetişim yoluyla karar verebilir)
ve topluluk geliştirme fonları erken pazarlama,
topluluk teşvikleri, dahili ve harici işbirlikçilerin
maaşlarını başlatmak amacıyla tahsis edilir, ve
benzeri diğer faaliyetler.

NWC
token’ları,
NewsCrypto’nun
iç
ekosisteminde bir dolaşım aracı görevi gören
ve aynı zamanda fiat para ve diğer kripto para
birimleri ile serbestçe değiştirilebilen evrensel
bir kripto para birimidir.

alındıktan sonraki ilk aylarda merkezi borsalar
aracılığıyla satışa sunulurken, projenin erken
aşamasında farklı noktalarda OTC anlaşmaları
yoluyla %20’lik ek bir satış yapıldı. Genel olarak,
bu tokenlerin satıldığı ortalama fiyat 0,02
dolardı, bu da ekibin toplamda 2,8 milyon dolar
topladığı anlamına geliyor.
Projenin gelişiminin doğası göz önüne
alındığında (yani, projenin kendi kendine
yeterli hale gelmesi için yeterli sayıda kullanıcı
kazanmadan önce ilk geliştirmenin yüksek
maliyeti), bunun yerini büyük ölçüde kurucu
üyelerin
kendileri
tarafından
sağlanan
fonlar aldı. Aslında, gelişimin en erken ve en
sermaye yoğun aşamaları ilk listelemeden

Halka Açık Satışa gelince, ekip buna yenilikçi
bir şekilde yaklaşmaya karar verdi. Önceden
belirlenmiş bir token fiyatına sahip bir ICO
tutmak yerine, bu açık piyasa aracılığıyla
yapıldı ve piyasa katılımcılarının projenin
değerlemesini özgürce belirlemesine izin
verdi. Daha spesifik olarak, arzın %30’u listeye

Ekip,
NewsCrypto
ekonomik
modelini
oluştururken,
istikrarlı
talep
sağlamaya
yardımcı olan ve NewsCrypto’yu erken farkedip
kullananları ödüllendiren deflasyonist bir
model seçmiştir.
NewsCrypto.io

OPEN MARKETTE SATILIK TOKENLER
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NWC Token Kullanım Durumları

önce gerçekleşti ve bu nedenle tamamen
kendi kendini finanse etti. Genellikle standart
ICO’larda olduğu gibi, önceden inanılmaz
derecede yüksek bir değerleme yapmaktan
ziyade, bu süreç ekibe yalnızca MVP’nin
piyasaya sürülmesinden sonra çok mütevazı
bir miktarda fon sağlarken aynı zamanda arzın
%50’sini yatırıma yatırdı. ekosistemdeki tüm
katılımcıların teşviklerini birbirine bağlayan
topluluğun elleri.

BUILT-IN-RIGHTS
Etkileşim arttırma ve
izleyici genişletme

Bir platform yönetim aracı olarak token.
Holding ve stake etme tokenleri, kullanıcılara Platformdaki yönetişim
tekliflerine oy verme ve projenin gelecekteki gelişmelerine karar verme
hakkı verir.

Token Yakma

Bir teşvik aracı olarak token.
Tüm teşvik ödemeleri ve kullanıcı ödülleri NWC token’larında
yapılacaktır.

NewsCrypto sınırlı bir token arzı sunar. Token
geliştirme sisteminin özü token yakmadır.
Bu, NewsCrypto’nun üyelik ücretlerinden alınan
NWC token’larının %20’sini otomatik olarak
yaktığı anlamına gelir. Platform kullanıcılarının
sayısındaki artış deflasyonun artmasına neden
olduğundan, bu süreç ekosistemdeki tüm
katılımcıların teşviklenmesini sağlar.

Token, ürünün mülkiyetini, operasyonel yönetim haklarını veya
platformun kar iddiasını sağlamaz.

SİRKÜLASYON
SİSTEMİNİN YAPISAL
ELEMANI

Bunun dışında, projenin gelişimindeki önemli
milestone’ları kutlamak için periyodik olarak
gerçekleştirilen ek yakma etkinlikleri de vardır.

Ekonomi yaratma

Stellar Blockchain

FİNANSAL ARAÇ

NewsCrypto Coin, özünde Stellar blockchain
üzerine inşa edilmiştir. Stellar, dağıtık bir ledger
üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir ödeme
ağıdır. Neredeyse ücretsiz ve işlemlerin anında
yapılabilmesi için öncelikle bankaları, ödeme
sağlayıcılarını, kurumları ve günlük kullanıcıları
birbirine bağlar.

Değer ölçüsü olarak token. Tüm ürün, hizmetler, ödüller ve ödemeler
için fiyatlar NWC token’larında belirtilir.
Bir ödeme ve değişim aracı olarak token.
Token, platformdaki herhangi bir işlem için ödeme aracı görevi görür.
Bu işlevi sağlamak için, yüksek likiditeye sahip olması ve doğrudan
yerleşik NewsCrypto cüzdanında herhangi bir diğer kripto para birimi
ve (gelecekte) itibari para birimleriyle anında değiş tokuş yapması
gerekir.
NWC token’larının ilk emisyonunun uygulanması yoluyla
finansmanın artırılması.

NewsCrypto
platformunun
geliştirilmesi için
finansman sağlama

YÖNETİM ARACI
Platform
geliştirmenin
stabilizasyonu

NewsCrypto.io

Bir proje hizmetleri sağlayıcısı olarak NWC token’ı.
Üyeler, NewsCrypto platformunda sağlanan araçlar ve bilgiler için
profesyonel düzeye erişmek için aylık veya yıllık üyelik ücreti ödemeleri
gerekmektedir
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Platformu geliştirmeyi amaçlayan eylemler için ikramiye ve teşviklerin
ödenmesi (tanıtım, geliştirme, temsil etme).
Platformun arkasındaki herkes, yani ekip, mali tazminatlarını tamamen
NewsCrypto token’lrında alır. Bu, kaliteli bir kullanıcı deneyimi
sağlamanın ve ekosistemin büyümesini maksimuma çıkarmanın
ekibin yararına olması demektir.
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CROSSCHAİN

ÖZELLİK GELİŞTİRME

Farklı
blockchainler
farklı
özellikler
sunduğundan (akıllı sözleşmeler, DeFi, vb.),
NewsCrypto, NWC’nin DeFi protokollerinde
ve
merkeziyetsiz
borsalarda
bilinmesini
kolaylaştırmak ve daha geniş bir kullanıcı
tabanına
sunmak
için
cross-chain’i
etkinleştirmeye
karar
verdi.
Bu,
NWC
token’larını bir zincir üzerinde akıllı bir
sözleşmede kilitleyerek, hedef zincirde karşılık
gelen bir token basılarak yapılır. Tokenin farklı
sürümleri akıllı bir sözleşmeyle birbirine bağlı
olduğundan, herhangi bir zamanda bir sürümü
başka bir sürümle değiştirmek mümkündür.

Cross-Chain NWC Takası

NWC, çok hızlı ve ucuz işlemleri nedeniyle
Stellar blok zincirinde işleme başladı. Sonunda,
diğer zincirlerde (özellikle Ethereum ve BSC)
merkeziyetsiz finansın katlanarak büyümesi,
NewsCrypto’nun cross chain’i kullanması ve
token’ı bu yeni protokollerde kullanıma hazır
hale getirme ihtiyacını beraberinde getirdi.
Bu nedenle ekip, hem Ethereum hem de
BSC’de (Poligon’da Ethereum sürümü de
mevcuttur) bir NWC token sürümü uyguladı
ve kullanıcıların tek bir tıklamayla farklı NWC
sürümlerini değiştirmesini mümkün kıldı. Bu,
akıllı bir sözleşme aracılığıyla otomatik olarak
yapıldığından, herhangi bir kullanıcı tokenlar
arasında herhangi bir zamanda ve herhangi bir
ücret ödemeden (fee ücreti hariç) 1:1:1 oranında
swap yapabilir hale geldi.

edecektir.

Maksimum
NWC
arzı
280.000.000’dan
başladı ve bu sayı, token yakma mekanizması
nedeniyle sürekli olarak azaltılıyor. Daha sonra
arz üç zincire bölündü: Stellar, Ethereum ve
BSC. Ethereum zincirinde 50.000.000 token
ve Binance Akıllı Zincirinde 5.000.000 token
bulunmaktaydı. Sonuç olarak, NewsCrypto
ekibi, maksimum arzı 280.000.000’da tutmak
için Stellar ağında 55.000.000 token yaktı.
Otomatik token yakma, şirket fonlarının
çoğunun bulunduğu Stellar zincirinde devam

Token’lar, farklı zincirler arasında herhangi
bir zamanda 1:1:1 oranında değiştirilebilir ve
bu özellik resmi NewsCrypto web sitesinde
mevcuttur.
Bu durum, NewsCrypto kullanıcılarına bir dizi
avantaj getiriyor; bunlardan en önemlisi, NWC’yi
Ethereum veya BSC cüzdanlarında tutma
ve token’ı herhangi bir Ethereum veya BSC
adresine gönderme özelliğidir. Bu da, NWC’nin
DeFi ürünlerinde ve dApp’lerde bir varlık olarak
kullanılmasını, merkeziyetsiz borsalarda NWC
trade’ini ve çok daha fazlasını sağlar.

kuracak. NewsCrypto ekibi, başarılı bir
proje oluşturmak için gereken geliştirme
uzmanlığını, pazarlama yardımını ve tüm bilgi
birikimini sağlayacaktır. Fiziksel bir varlığa
sahip olmak, feedback sürelerini çok daha
hızlı hale getirecek ve iletişimi geliştirecektir.
Ekibin odak noktası, bugüne kadarki en
yenilikçi inkübatörü kurmak ve başarılı iş
birlikleri aracılığıyla NewsCrypto topluluğunu

NewsCrypto, topluluğa ihtiyaç duyulan tüm
desteği sağlarken blockchain projelerine
başlamak için fırsat olacak olan bir inkübatör

genişletmektir. Elbette bu, aşağıda sunulan yol
haritasında bulunan farklı projelerden sadece
biridir.

SONUÇ
genişlediğini ve bunun, yalnızca eğitim odaklı
bir odaktan copy trade ve DeFi’yi de kapsayacak
şekilde genişleyen projenin yol haritasına
yapılan eklemelere yansıdığını belirtmekte
fayda var. Yeni piyasa katılımcıları için ilk ve en
güvenilir bilgi kaynağı olma orijinal misyonunu
azaltmadan. Kısaca söylemek gerekirse:
NewsCrypto’nun vizyonu eğitimden başlayarak
evlat edinme ve ötesine genişledi. Kriptonun
bu iki yönü – bir yandan farkındalık ve bilginin
yayılması ve diğer yandan günlük yaşamda
fiili olarak benimsenmesi – karşılıklı olarak
güçlendirici olduğundan, NewsCrypto’nun
misyonunda da üretken bir şekilde birbirine
bağlanmaları uygundur.

Cryptocurrency,
benzersiz
düzeyde
kamuoyunun dikkatini çekmeye başlayan,
büyüyen bir pazardır. Bu, kripto alanına hem
benzersiz fırsatlar hem de yeni zorluklar getiriyor.
NewsCrypto, herhangi bir trader’ın veya kripto
kullanıcısının ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir
yerde toplamaya yönelik yenilikçi yaklaşımıyla,
çeşitli zorlukların çözümü için benzersiz bir
konuma sahip. Trade’in temellerinden zincir
içi faaliyetlere kadar kriptonun her yönünü
kapsayan proje, her trader ve yatırımcı için ilk
tercih olmaya çalışıyor.
Sonuç olarak, proje kurulduğundan bu yana
NewsCrypto’nun vizyonunun önemli ölçüde

Stellar, mevcut en ucuz işlem ücretlerini
sunmamızı sağladığı için yerel blockchain
olarak seçildi. Ethereum ise DeFi projelerinin
büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor ve
bu alanın popülaritesi sürekli artıyor. Binance
Smart Chain nispeten yenidir ve yenilikçi
merkeziyetsiz finans projeleri için hızlı,
ucuz ve güvenilir bir blockchain sağlamaya
odaklanmıştır. Aynı zamanda Ethereum ile
birlikte çalışabilirlik sunar, bu nedenle DeFi
protokolleri daha da fazla benimsendikçe
büyüyecektir.

NewsCrypto.io

NewsCrypto platformunun yanı sıra yol haritası,
NewsCrypto ekibinin en iyi kripto danışmanları
ve profesyonelleriyle canlı dersler sunacağı
sanal ofisleri de içeriyor. Bu hizmet, herkesin
kripto hakkında daha fazla bilgi edinmesine
yardımcı olacak, bir adım daha ileri gitmek ve
kripto para girişimciliği yolculuğuna başlamak
isteyen herkese kolaylık sağlayacaktır.
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TEŞEKKÜRLER
NewsCrypto, kripto trade’inin geleceğini şekillendirmek için
burada.
Hadi bunu beraber yapalım.

Temel Fikir Geliştirme
Pazar Araştırması
Konsept Tanıtımı
Minimum Uygulanabilir Ürün Lansmanı
İlk Borsa Listelemeleri
Platform Staking Lansmanı

NewsCrypto Topluluğuna katılın.
www.newscrypto.io

Ödeme Entegrasyonları
Yerel Cüzdan Sürümü
Mobi Uygulama Sürümü
Dex Listelemeleri
Crosschain Uygulaması
Elçilik Programı
Eğitim Merkezi Lansmanı
AI Duyarlılık Fiyat Tahmini
Trade Alarm Kurulumu
Trade Simülatörü 3.0
Shadow Trade Uygulaması
DeFi Entegrasyonu
Yerel Cüzdanın Büyütülmesi
Ai Teknik Analizi
Live Trade Oturumları
Gelişmiş Para Akışı İzleyici
Direkt Trade İşlemleri
Çevrimdışı Blockchain Eğitim Programları
En Büyük Kripto Ağ Alanı
Sanal Ofislerin Lansmanı
Token Yönetim Uygulaması
DeFi 2.0 Entegrasyonu
Blockchain İnkübatörü
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BE ST PL AC E I N THE CRYPTO WORLD
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