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ÖNEMLİBİLDİRİVEYASALUYARI
LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUNUZ.
ONMİCOIN JETONLARININ MUHTEMEL ALICILARI AŞAĞIDAKİ TÜM RİSKLERİ VE BELİRSİZLİKLERİ DİKKATLE
DÜŞÜNMELİ VE DEĞERLENDİRMELİDİR: 1) OMNİCOİN KURULUŞU BİR CAYMAN ADASI KURULUŞ FİRMASIDIR
(“FİRMA”) ( “ŞİRKET”), 2) OMNICOIN JETONLARININ KENDİLERİ, 3) OMNICOIN JETONLARININ HERHANGİ BİR SATIŞ
ETKİNLİĞİ (“SATIŞ”), 4) BU BEYAZ KİTAP’TA BELİRTİLEN TÜM BİLGİLER; VE 5) EKTEKİ OMNICOIN BİLDİRİMİNDE
BELİRTİLEN TÜM BİLGİLER, OMNICOIN JETONLARININ DOĞRUDAN SATIN ALINMASINDAN ÖNCE. BU TÜR
RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER FİİLİ OLAYLARA DÖNÜŞÜRSE, İŞ, MALİ DURUM, ŞİRKET VE/VEYA
OMNIBAZAAR PAZAR PAYININ FAALİYET SONUÇLARI VE BEKLENTİLERİ MADDİ VE OLUMSUZ
ETKİLENEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA, OMNICOIN JETONLARININ DEĞERİNİN BİR KISMINI
KAYBEDEBİLİRSİNİZ.
ŞİRKET
[OMNİCOİN KURULUŞ ŞİRKETİ (Şirket) kurucuları ve müdürleri tarafından, OMNICOIN şifreleme ve protokolünün
misyon ve vizyonunu kolaylaştırmak, önerilen Jeton Satış Etkinliğini yürütmek ve temel blok zincirinin çalışmasını,
bakımını ve devam eden gelişimini desteklemek amacıyla organize edilmiştir. OMNICOIN TOKEN'in alıcıları
Şirket'te hiçbir mülkiyet veya hisse senedi hissesine sahip olmayacaktır.
OMNIBAZAAR A.Ş. İLE ŞİRKET İLİŞKİLERİ.

Şirket, Cayman Adaları Kuruluş Şirketi olarak düzenlenmiş ve Ekim 2018'de kurulmuştur. Şirket, OmniBazaar,
A.Ş. (“Operasyon Şirketi”, “Biz” veya “OmniBazaar”) 'dan ayrı ve farklıdır. OmniBazaar Marketplace (aşağıda
belirtilen terim gibi). OmniCoin’lerin ihracı ve önerilen Jeton Satış Etkinliğinin başlatılması, OmniBazaar’dan
bağımsız olarak, Şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Temel teknolojinin ve OmniBazaar Pazarı'nın (aşağıda
belirtilen terim gibi) işletme, bakım ve sürekli gelişimi, Operasyon Şirketi tarafından yürütülecektir. OMNICOIN
TOKEN'in müşterileri, Operasyon Şirketi'nde herhangi bir mülkiyet veya hisse senedi hissesine sahip
olmayacaktır.
TEMSİLCİLİK VE GARANTİ YOK

Şirket, hiçbir bilginin doğruluğunu, doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili herhangi bir temsil, garanti veya taahhüt de dahil
olmak üzere herhangi bir oluşum veya şahsa herhangi bir şekilde herhangi bir temsil, garanti veya taahhütte
bulunmaz ve bunu yapma hakkına sahip değildir. Bu bilgiler Beyaz Kitapta belirtilmiştir.

RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER
Kurumca yayınlanan bu beyaz kitap, sadece finansal performansla sınırlı olmasa da “ileriye dönük
ifadeler” ve bu raporda daha sonra işi ve finansal stratejileri üstlenebilecek işletmelerin umulan finansal
performansları ile bağlantılı açıklamalar taşımaktadır, ve/ veya bu işletmelerin ister yan şirket ister başka
bir şirkete bağlı olsun (müştereken “Şirket”) bu gibi şirketler ve finansal stratejiler genel olarak; kripto
para, blockchain (Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanı olarak
tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama
kırılamayan Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veriyor. Böylece
işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tıpkı bir zamanlar
Napster üzerinden kişiler arası müzik paylaşımının yapılması gibi.) ve Pazar, eğitim ve çözüm işbirliği
paylaşımı (“OmniBazaar Pazarı) olarak tanımlanır ve (ii) daha önce bahsi geçen OmniBazzar Pazarını
finanse etmek için belli miktarda kripto para sağlamak ve (“ICO”) OmniBazzar Pazarında gereken servis
bedellerinin karşılanmasında müşterinin işini kolaylaştırmak için “OMNICOIN” “jeton” unu sağlamaktır.
Bu türden ileriye dönük ifadeler, tanımı yapılan sorunlarla ilgili olarak, Şirketin beklentilerini ve
hükümlerini temsil ederken, bir dizi riskler, belirsizlikler ve başka önemli etmenler gerçek ilerlemelere
neden olabilir ve şirketin beklentilerinden farklı sonuçlar ve gelişmelerle sonuçlanabilir. Bu etmenler
bunlarla sınırlı kalmasa da şu noktaları içerir: (i) Şirketin ilan edilen stratejik planlarının uygulanmasında
ve değişik kanallarda, pazarlarda bu sunumda detaylandırılabilecek demografikler ile OmniBazaar
Pazarının gelişimini sağlamada başarı derecesi (“Kanallar”); (ii) Jeton Satış Etkinliğinde finansman ve
fon oluşturma konusunu etkileyen uluslararası fırsatlar ve zorluklar dünyasındaki gelişmeler; (iii)
OmniBazaar Pazarı'nın Kanallar aracılığıyla ve tarafından desteklenmesini sağlamak için blockchain
teknolojilerinin kullanılabilirliğindeki değişiklikler;(v) e-ticarette OmniBazaar’ın Pazardaki rekabetçi
pozisyonu ve eşler arası internet pazarında, ve rakip şirket ve oyuncularının OmniBazaar pazarında
Şirketin yeteneklerini olumsuz yönde etkileyip etkileyemeyeceklerine dair değişiklikler; (vi) kişisel haklara
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saldırıdan kaynaklanan ve Blockchain teknolojilerinde dahil olduğu ama bunlarla sınırlı olmayan
OmniBazaar Pazarında anonim şirket konumunda üçüncü parti teknolojilerden kaynaklanan sorunlar
üzerindeki yükümlülükleri; (vii) Şirket’in, gerekli tasarıları yapacak, uygulayacak, ve bunları OmniBazaar
Pazarında işletecek ve gelirleri idare edecek, destekleyecek ve bunları OmniBazaar Pazarında işletecek
personel ve çalışanları cezbedebilme ve elinde tutabilme yeteneği; (viii) Finansal olarak, kripto para
düzenlemeleri, güvenlik, vergi standartlarının ve politikalarının hesaplanması, ve kar veya zararın
belirlenmesini etkileyecek yorumlar ve kararlılık, şerefiyenin hesaplanması, ertelenmiş vergi varlıklarının
ve diğer hususların hesaplanmasındaki değişimler; (ix) Şirketin genel olarak risk yönetimine, risk
kontrolüne, ölçüm ve modellemesine ve özellikle blockchain odaklı şirketlere ait olduğu için, şirket içi
işlemlerin etkinliğine dair kısıtlamalar; (x) Şirketin, blockchain teknolojilerini geliştirme ve kullanma
konusunda rakiplerine ayak uydurabilme konusunda başarılı olup olmayacağı;(xi) Sistem arızaları gibi
bir takım işlevsel arızaların oluşması; ve (xii) Bu ya da diğer faktörlerin ya da beklenmeyen olayların
OmniBazaar Marketplace'in başarısı üzerindeki olası etkileri ve bunun iş ve performansımız üzerinde
oluşabilecek ek sonuçlar. Yukarıdaki belirtilen etmenlerin, ortaya çıkma olasılığını veya sonuçlarının
potansiyel büyüklüğünü göstermez.
İLERİYE YÖNELİK İFADELERLE İLGİLİ UYARILAR
Bu şirket raporunda belirgin bazı ifadeler ileriye yönelik ifadeler içermektedir. Bu Raporun kullanımında
“belki” “istek”, “olmalı”, “proje”, “ummak” , “inanmak”, “tahmin etmek”, “niyet etmek”, “ümit etmek”, “devam
etmek”, ve benzeri ifadeler veya bunların olumsuz kullanımları genellikle ileriye dönük ifadeleri
tanımlamak içindir. Şirketin öngörülen eylemleri ve performans hedefleri de dahil olmak üzere bu türden
ileriye dönük beyanlar, OMNIBAZAAR Platformunun geliştirilmesinde Şirketin gerçek sonuçlarına,
performansına veya başarılarına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer
önemli faktörleri içerir. OMNICOIN, ileriye dönük bu ifadelerin ifade ettiği veya ima ettiği gelecekteki
herhangi bir sonuçtan, performanstan veya başarılardan önemli ölçüde farklıdır. Gelecekteki performansa
veya ifadelere ilişkin herhangi bir beyan veya garanti verilmesi mümkün değildir. Bu Rapordaki tüm ileriye
dönük ifadeler, yalnızca halihazırdaki tarih itibariyledir. Şirket, burada yer alan herhangi bir değişikliği
veya bu tür bir beyanın dayandığı olaylar, koşullar veya şartlardaki herhangi bir değişikliği yansıtmak
amacıyla, burada yer alan herhangi bir ileriye dönük beyanda herhangi bir güncelleme veya revizyonun
gözden geçirilmesi yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder. Olası OMNICOIN JETON alıcıları,
bu Resmi Broşürü yatırım, yasal, vergi, düzenleme, mali, muhasebe veya diğer tür öneriler olarak
yorumlamamalıdırlar ve bu Resmi Broşür, OmniCoin Jetonlarının satın alınmasına ilişkin her türlü
değerlendirmenin tek temelini sağlamak gibi bir amacı yoktur. OmniCoin jetonlarını satın almadan önce,
bir muhtemel yatırımcı, bu tür almaların potansiyel faydalarını, gerekliliklerini ve diğer sonuçlarını anlamak
için kendi yasal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer danışmanlarına danışmalıdır. Bir taraftan bu ileriye
dönük beyanlar, Şirket'in açıklanan konularla ilgili kararlarını ve beklentilerini temsil ederken, diğer
taraftan bir takım riskler, belirsizlikler ve diğer önemli faktörler, fiili gelişmelerin ve sonuçların Şirket'in
beklentilerinden maddi olarak farklılık göstermesine neden olabilir.
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Özet
[NOT: Bu “beyaz kitap”, şu anda faal olan bir pazar sistemini anlatmaktadır.
Tanımlanan özelliklerin ve işlevlerin çoğunu zaten uyguladık ve yayınladık.
Planlanmış gelecekteki gelişmeleri “ileriye dönük” bir dil ile tanımlayabilirsiniz.
“olası”, “istenen”, “plan”, “beklenti”, “niyet”, “bekleyiş” vs. gibi kelimeler bu gelecek
planları belirlemektedir.]
OmniBazaar aracı kurumları ortadan kaldırmak için Peer to Peer to Peer (kullanıcıdan Kullanıcıya)
patentini kullanır. Bankacıları ortadan kaldırmak için kripto para kullanır. OmniBazaar ücreti eBay ve
Amazon gibi mevcut e-ticaret sitelerinden %100 kadar daha düşüktür. OmniBazaar kullanıcıları Amazon
ve eBay gibi merkezi sitelerden ziyade direk olarak birbirleriyle iletişime geçerler.

OmniBazaar sistemine, OmniCoin diye isimlendirilen bir kripto para uyarlanmıştır.
OmniCoin’in özellikleri şunlardır:
•

On saniyeden daha az bir sürede blocklama işlemi.

•

Saniyede onbinlerce işlem yapabilme yetisi

•

Kullanıcılar, numara değil isme transfer edebilirler.

•

Proof of participation(pop) mutabakat protokolü.

•

Etkili bir pazarlama sistemi.

•

Dağıtılmış sosyal mesajlar.

•

İzlemedeki bilinirlik (ün)

•

Garantör (escrow) temsilcileri, ve
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•

Kullanıcıyı katılım ve büyüme için teşvik ikramiyeleri.

OmniBazaar ile, çevrimiçi alıcılar düşük fiyatlardan yararlanır ayrıca "büyük veri"
takibi ve "zorlama" pazarlamadan uzak kalır. Sosyal etkenler, sosyal ağlarından para
kazanmalarını sağlayan basit bir başvuru sisteminin tadını çıkarır. Kullanıcılar, diğer
kullanıcılar için yayınlama listeleri yayınlayarak ya da pazarda garantör (escrow)
hizmeti sağlayarak para kazanabilirler.
OmniBazaar ödeme için (kredi kartı veya PayPal yerine) Bitcoin, Ether ve
OmniCoins kullanır . Böylece, OmniBazaar, yeni kripto para birimi kullanıcılarının
ilk bitcoinlerini veya OmniCoins'lerini satın almaları için bir "ağ geçidi" sağlar. Bu,
ilk kez kripto para kazanırken “giriş engellerini” azaltır.
Deneyimli çevrimiçi satıcılar OmniBazaar için hedef pazardır. Amazon, eBay,
Upwork, Guru vb. Kullanıcıları OmniBazaar'ın düşük ücretlerine iyi cevap verirler.
Bu hedef pazar, anonimliği umursamıyor ve kullanmıyor. İnternet adresi gizleme,
izlenemez kripto para birimleri ve gizli servisler gibi özelliklerle ilgilenmezler.
Ancak, diğer dağıtımlı pazarların çoğu bu özelliklere odaklanmaktadır. Böylece, bu
pazar yerleri yasadışı “kara pazar” faaliyetlerine duyarlı hale getiriyor. OmniBazaar,
küresel “beyaz pazarın” e-ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenecek bir
platform sağlamaya odaklanıyor.
OmniBazaar ayrıca dünya çapında 2,5 milyar "banka dışı" kişiye de hizmet verebilir.
Bu kişiler diğer e-ticaret sitelerini kullanamazlar, çünkü bu sitelerden kredi kartı ve
banka hesaplarına sahip olmaları gerekir.

OmniBazaar Pazarı ve OmniCoin Jeton Satış Etkinliği
Pek çok Jeton Satış Etkinliği, minimum uygulanabilir bir ürüne, işleyen yazılıma veya
hatta biraz jetona sahip olana kadar iyi bir başlangıç yapar. Sonuç olarak, bu tür Jeton
Satış Etkinlikleri'nin çoğu, alıcılara veya kripto para birimi topluluğuna tatmin edici bir
değer sunmamaktadır.
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Bunun yerine, OmniBazaar pazar yerini açtıktan sonra OmniCoin jeton satışımızı
başlattık. Aday alıcılar test edilmiş, işlevsel bir yazılım ürünü kullanabilir. Bunun
ilgi çekici bir değer önerisi sunduğuna inanıyoruz.
Tescilli OmniBazaar pazar yazılımımız ucuz, merkezi olmayan, sosyal ve verimli bir
pazar ortamı sunmaktadır. OmniCoin, kullanıcı teşvikleri, garantör(escrow), itibar ve
diğer temel özellikleri sağlar. OmniCoin ve OmniBazaar'ın P2P arenasında değişim
için güçlü bir temsilci olarak ortaya çıkacağından eminiz. Milyarlarca çevrimiçi alıcı
ve satıcıdan oluşan bir dünyaya cazip bir çözüm getiriyorlar.
ÖNEMLİ: Jeton Satış Etkinliğinin şartları, koşulları, riskleri, miktarları, tarihleri ve
fiyatları için OmniCoin Bilgi Notuna bakınız.
NOT: OmniBazaar / OmniCoin yazılımının en son sürümü
http://download.omnibazaar.com adresinde mevcuttur. Bu beyaz kitap ayrıca
yazılımın mevcut işlevselliği hakkında açıklamalar sunar.

Amerika Birleşik Devletleri Faydalı Patent
OmniBazaar, A.Ş., “Merkezi Olmayan İnternet Alışveriş Marketleri” (US9519925)
için bir ABD patentine sahiptir. Bu patent, yeni bir "eşler arası" pazar yeri
mimarisini tarif etmektedir. Bu mimari, BitTorrent veya µTorrent gibi eşler arası
dosya paylaşım sistemlerinden farklıdır. Bizim Jeton Satış Etkinliğimiz, pazar
alanımızı oluşturmak ve işletmek için kullandığımız yönteme ilişkin bir patente
sahip olduğumuzdan diğerlerinden farklıdır. Birçok yatırımcı, patent sahibi olmanın
bir şirkete rekabet avantajı sağladığına inanmaktadır. Bir patent şirketi, şirketin
pazar konumunu ve uzun vadeli canlılığını geliştirdiğini düşünüyorlar. Bu patentin,
teknolojimizi taklit edenlerden korumasına yardımcı olmasını umuyoruz.We also
expect it to attract token purchasers Aynı zamanda “somut” teknoloji ve değer
arayan alıcıları da çekmeyi umuyoruz. Ancak, patentimizin bu hedeflere ulaşacağını
garanti edemeyiz. (Ekteki Sunulan Bildiri Risk Faktörlerine bakınız.) Patent
hakkında detaylar "OmniBazaar Teknik Bilgi" başlıklı bölümde mevcuttur.

OmniBazaar Dağıtımlı Pazar Yer
OmniBazaar, A.Ş., aşağıdaki işlevleri yerine getiren ücretsiz bir yazılım programı
geliştirmiştir:
•

Eşler arası veri paylaşım ağı oluşturur.

•

Kullanıcının bilgisayarını o ağa bağlar.

•

Bireylerin ve işletmelerin birbirlerinden mal ve hizmet almasına ve satmasına
izin verir.
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•

OmniCoin ve Bitcoin kripto para birimleri kullanılan alışverişler için otomatik
ödeme özelliğini etkinleştirir.

•

Ücretsiz OmniCoins'i, katılan arkadaşlarına ve onlara referans veren kullanıcılara
dağıtılır.

•

Kullanıcıların bilmedikleri veya güvendikleri diğer kullanıcılarla iş yapmasına
olanak veren bir garantör(escrow) hizmeti sağlar.

•

Pazarın kullanıcıları hakkındaki itibar bilgilerini takip eder ve kullanır.

Ücretsiz yazılım uygulaması şu anda Windows, Mac ve Linux için mevcuttur. Yazılım
yakında Android, iPhone ve iPad için piyasaya sunulacak.

Kullanım Durumları
Platformumuzun birçok çekici ve önemli kullanım durumları için doğal bir uyum
olduğuna inanıyoruz. Çoklu kullanımlara sahip olmak, OmniBazaar'ın birkaç seçim
bölgesine hizmet vermesine izin verir. Aşağıdaki kullanım paketinin bize benzersiz bir
rekabet avantajı sağladığına ve OmniCoin'in benimsenmesini ve kullanılmasını teşvik
edeceğine inanıyoruz.

Alış ve Satış
Mal ve hizmet alım satımı, OmniBazaar Pazarı için en belirgin kullanım
durumudur. Bu ücretsiz OmniBazaar yazılımının temel kullanım durumudur.
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Amazon, Upwork, eBay, Fiverr, Guru ve Craig’in listelerinin güncel
kullanıcılarını çekmeyi hedefliyoruz.

Yerel Kripto Para Geçidi
OmniBazaar, yeni kripto para birimi kullanıcıları için bir "ağ geçidi" işlevi görebilir.
Yeni kullanıcılar ilk kripto para birimini piyasada mal ve hizmet satarak alabilirler.
Bu, hesaba bir değişim fonlarında bir hesap alma adımlarını ortadan kaldırır.
Kripto para kazanmayı ve kullanmayı kolaylaştırmak, milyarlarca yeni kullanıcıya
kapı açabilir. Buna "kripto için takas" veya "bitcoin℠ için takas" adını veriyoruz.
Kullanıcılar, yasal para birimi karşılığında kendi alanlarında kripto para satın almak
veya satmak için pazardaki listelemelerini de oluşturabilirler. Bu kullanım durumu
LocalBitcoins.com ve WallOfCoins'inki gibidir.

Ekonomi Merkezi Paylaşımı
OmniBazaar, AirBnB, dogVacay, RelayRides ve TaskRabbit gibi paylaşım
hizmetleri sağlayabilir. Bu kullanım durumu, OmniBazaar'ın geçerli sürümüyle
kullanılabilir. Ancak, geliştirme yol haritamız, paylaşım hizmetleri için özel
kullanıcı arayüzleri oluşturmayı içerir..

Dağıtımlı Kripto Para Pazarı
“Atomik swap” teknolojisini kullanarak dağıtımlı bir kripto para piyasası, piyasaya sürmeyi
planlıyoruz. Bu, OmniBazaar Pazarının çok çeşitli kripto para birimlerini desteklemesini
sağlayacaktır.
Farklılıklar için Sözleşmeler

OmniCoin Contracts for Differences.’ı desteklemeyi planlıyor
Uzaktan Güvenli İşlemler
Garantör(escrow) hizmetimiz, kullanıcıların uzaktaki işlemleri güvenli bir şekilde
gerçekleştirmelerine olanak tanır. Güvenilir bir garantör(escrow) temsilci kullanarak,
kullanıcılar bilinmeyen ve güvenilmeyen alıcılar ve satıcılarla güvenli bir şekilde
alışveriş yapabilirler.

Amaca Uygun Pazar Büyüklüğü
Dünyadaki yetişkin nüfusunun çoğu, OmniBazaar pazarının potansiyel
kullanıcılarıdır.
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OmniBazaar dünya çapında 2.5 milyar "banka kullanmayan" insanın çoğuna hizmet
edebilir. Bu tür kullanıcılar mevcut e-ticaret sitelerini kullanamazlar çünkü bu siteler
kullanıcılardan kredi kartı ve banka hesabı isterler.

Rekabet
Dağıtılmış pazar alanı içinde mevcut bazı oyuncular var. Bunlar Openbazaar, Syscoin,
BitBay ve Particl içerir. Bu pazarlardaki incelememiz, OmniBazaar Pazarı'nın temel
özelliklerinden ve işlevlerinden yoksun olduklarını göstermektedir. Ve, e-ticaret
kamuoyunun farklı bir segmentine odaklanıyorlar. OmniBazaar’ın rekabet avantajları
şunlardır:
•

OmniBazaar'ı sadece “beyaz pazar” hizmetine sunmak için tasarladık ve
hedefledik. OmniBazaar anonim kullanımı, IP gizleme veya gizli servisleri
desteklemiyor. Dahası, OmniBazaar'ın bir “toplum polisliği” sistemi vardır.
Topluluk polisiliği, kullanıcı oylama sistemi kullanımıyla yasadışı mal ve
hizmetlere ilişkin listelerin kaldırılmasını sağlar.

•

OmniBazaar, pazarda hizmet ve altyapı sağlamayı tercih eden kullanıcılara para
ödüyor. Hizmetler, bir listeleme sunucusu olarak hareket eder,
garantör(escrow) temsilcisi sağlamak ve yeni kullanıcılara başvurmayı içerir.
OmniBazaar, piyasaya faydalı olan kullanıcı davranışlarını ödüllendirir. Bu,
kullanıcı katılımını teşvik eder, “ağızdan ağza” yönlendirmelerini gönderir ve
kullanıcı tutma oranını artırır.

•

OmniBazaar'ın “eşler arası” mimarisini yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet
edecek şekilde tasarladık. Bu mimari, mobil, “lite” ve zaman zaman
kullanıcıların pazarda listelenmesini ve satmasını kolaylaştırır. OmniBazaar
yazılımının kendi cihazlarında çalışmamasına rağmen, listelemeleri piyasada
devam edebilir.

Online Marketlerin Bozulması
Yirmi yıl önce, eBay ve Amazon “tüketiciden tüketiciye” (C2C) ekonomisinde devrim
yarattı. Alıcıların ve satıcıların birbirlerini bulabilecekleri ve birbirleriyle
etkileşebilecekleri yöntemleri değiştirdiler. O zamandan beri, geleneksel çevrimiçi
pazar modelleri çok az değişti. Ancak, eşler arası (P2P) teknolojisi, artık aksaklık için
eşsiz bir fırsat sunuyor. Eşler arası, hem işlevsellik hem de felsefik açıdan
iyileştirmeler sağlar. Bazı farklı pazar segmentlerinde kesinti meydana geliyor. Bu
segmentler şunlardan oluşuyor:
•

Amazon ve Alibaba gibi e-ticaret alışveriş pazarları,

•

Profesyonel hizmetler için online pazar yerleri (Guru ve Upwork gibi),

•

“Katılım ekonomisi” hizmetleri (Uber ve AirBnB gibi),

•

Kişisel eşyaların satışı (eBay ve Etsy gibi),
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•

• Canlı performans ve sözleşme hizmetleri (Fiverr ve GigaBucks gibi),

•

• Yerel kripto para birimi işlemleri (LocalBitcoins ve Wall of Coins gibi).
Örneğin Forbes, "profesyonel hizmetler" pazarındaki akımları bildirdi.

Bu rapora göre, “global danışmanlık firması McKinsey'in çalışmalarında ABD’de
yaklaşık 68 milyon serbest çalışan olduğunu tespit etti, ABD İşçi Bulma Dairesi,
rakamı ölçmek için uğraştığını itiraf etti. Ve… serbest işler en fazla geleneksel 9-5 işi
geçebilirdi.… dijital göçebelerin yükselişi - teknolojiyi bir şirket bürosundan bağımsız
olarak işlerini tamamlamak için kullanan insanlar - çevrimiçi pazar yerlerinin
nerelerden gelebileceğini sorgusuna yol açtı. İşte.” Aynı makalede Forbes, blockchain
etkin platformların çevrimiçi pazar yeri arenasını neden bozacağına dair bir dava
açıyor. Blockchain etkin pazar platformları için talep, OmniBazaar için verimli bir
ortam sağlamayı vaat ediyor. Ve OmniBazaar ekibi bu sözleri yerine getirmek için
tecrübe, teknoloji ve vizyona sahiptir.

Aracı'ya Karşı Dava
OmniBazaar, kullanıcı gizliliğini artırır, fiyat şeffaflığını artırır ve daha verimli ticari
işlemlere olanak tanır. Aracıyı çıkararak, bunu merkezi pazarlardan daha ucuz bir
fiyata yapabiliriz. Aracıyı kaldıran eşler arası etkileşimler güçlü bir sosyal toplumu da
teşvik edebilir.

Tanımlar
OmniBazaar, A.Ş. ( “Operasyon Şirketi”)

OmniBazaar, A.Ş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yazılım geliştirme şirketidir.
OmniBazaar ve OmniCoin ile ilişkili patentleri ve ticari markaları tutar. OmniBazaar,
A.Ş. bir Delaware “C” Şirketi'dir.

OmniBazaar Protokolü
OmniBazaar yazılım uygulamasında programlanan teknik özellikler ve yazılım
tasarımları. Bu protokol OmniBazaar Pazaryeri'nin operasyonel parametrelerini
belirler. OmniBazaar, A.Ş.'nin CEO'su ve Kurucusu Richard Crites, OmniBazaar
Protokolünü oluşturdu.

OmniBazaar Pazarı
Kullanıcıların ürün, hizmet, para birimi ve diğer varlıkları satış için listelediği eşler
arası ağ.
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Pazar ayrıca alıcılar ve satıcılar arasında işlemlerin ödeme sistemlerini de sağlıyor .
OmniBazaar, A.Ş. hiçbir zaman piyasadaki işlemlere taraf değildir. Tüm işlemler sadece
alıcı ve satıcı arasında gerçekleşir.
OmniCoin

OmniCoin OmniBazaar Pazar yerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir yardımcı Kripto
paradır.
OmniBazaar Pazaryeri'ni kripto para biriminde agnostik olarak kurduk. Mevcut sürüm,
pazarda ödeme için hem OmniCoin hem de Bitcoin kullanımına izin verir. Ancak, bazı
gelişmiş pazar özellikleri dolayısıyla sadece OmniCoin kullanılabilir. Gelecekte daha
fazla şifrelemeyi desteklemeyi bekliyoruz.
Dağıtılmış Garantör (Escrow)

Gönüllü kullanıcılardan, birbirlerini bilmeyen veya birbirlerine güvenmeyen alıcılar
ve satıcılar arasında aracılık etmesi için bir garantör (escrow) modülü uyguladık.
Kullanıcılar, garantör (escrow) özelliğini kullanmayı tercih ettiklerinde seçilen
garantör (escrow) temsilcisine küçük bir ücret ödüyorlar.
Hizmet Sağlayıcıları

“Hizmet Sağlayıcıları”, diğer kullanıcılara ve pazara yardımcı olan hizmetler
sunan kullanıcılardır. Hizmet Sağlayıcıların Türleri aşağıdakileri içerir:
•

Işlem işlemcileri (“miners”),

•

Garantör (escrow) temsilcileri, listeleme yayıncıları, ve

•

ağa yeni kullanıcılar tanıtan yönlendirenler.

Bizim açımızdan OmniBazaar, A.Ş. aynı zamanda bir Hizmet Sağlayıcıdır.
OmniBazaar Marketplace yazılımının geliştirilmesi, geliştirilmesi, yönetimi ve
sürdürülmesi hizmetidir. Servis Sağlayıcılar çeşitli Market Teşvikleri alırlar
(aşağıya bakınız).

OmniCoin Teknik Bilgi
Aşağıdaki döküm, yazılımımız tarafından halihazırda sağlanan işlevlerin bir
listesidir. İşleyen, kullanılabilir, dağıtılmış, pazar platformuna sahip olmak bizi
rekabetin dışında bırakıyor.
•

Blockchain güvenliği : Katılım kanıtı (PoP)

•

Toplam mevcut: 25,000,000,000
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•

Block zamanı: 10 saniye ve daha az

•

Saniye içinde onbinlerce işleme çıkabilir.

•

Kolay Hitaplar: Hesap ismine Gönder/Al, numarasına değil.

•

Dağıtılmış garantörlük(escrow).

•

Dağıtılmış konuşma.

•

Kullanıcı İtibar sistemi.

•

Kullanıcı Edinim teşvikleri.

•

Referans ödülleri.

Proof Of Participation (PoP) (Katılım Kanıtı)
Proof of Participation kripto paranın yeni bir güvenlik protokolüdür, PoP’un bir parçası dağıtılmış
pay (DPoS) Bitshare protokolü. Dört diğer metrik ilave ederek, DPoS’yi genişlettik. Bu metriklerin
yazılım kullanımı, hangi grup kullanıcıların işlem gerçekleştirebilmelerini belirlemektir.
PoP muamele işlemini en aktif pazarlamacılarına tahsis eder. Bu kullanıcılar Blockchain’in
hacklenmesi ve saldırıya uğramasında en çok kaybedecek olanlardır. Aşağıdakiler yeni
metriklerdir:
•
•
•
•
•

Güven (DPoS’lar diğer kullanıcılar tarafından değerlendirilir.)
OmniBazaar pazardaki güvenirlilik konumu
Yayıncı olarak etkinliği (Yeni kullanıcı referans sayısı)
Yayıncı olarak etkinliği (Diğerleri için yayınlanan listelerin sayısı)
Güvenirlirlik.

Blockchain tarafından etkinliği arttırılmış işlevsellik
Zaten çok sayıda başarılı C2C çevrimiçi pazar yeri var. Bazılarının eBay gibi iyi
bilinen isimleri ve tarihleri vardır. Blockchain, işlevsellik, kullanılabilirlik ve
ekonomide önemli gelişmeler vaat ediyor. Blockchain, finansal işlemlerin
doğrulanabilir bir dağıtılmış defterini sağlar. Ancak, diğer hassas verileri de
depolayabilir.
OmniCoin blockchain, elbette finansal işlemleri saklar. Ayrıca, pazardaki kullanıcı
listelemelerinin gerçekliğini doğrulamak için blockchain güvenliği ve verileri için
metrikleri de depolar. OmniCoin blockchain'in bu kullanımları hakkında daha fazla
bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
OmniCoin blockchain de OmniBazaar Pazar yerinin garantör(escrow) merkezi. Bu
garantör (escrow) özelliği, güveni artırarak daha büyük bir işlem havuzuna olanak
tanır. OmniBazaar garantör (escrow) sistemi, serbest bırakma koşullarına izin verir ve
Page 13 of 21

OmniBazaar Dağıtımlı Pazar - OmniCoin Kripto Para - Beyaz Kitap

sahtekarlığı azaltmaya yardımcı olur. OmniCoin garantör (escrow) özelliğini 2-3 adet
çoklu imza kullanarak gerçekleştirdik. Kullanımı kolaydır ve dağıtılmış bir ağ
oluşturma aracına sahiptir.
OmniCoin blockchain'de depolanan veriler, pazarda "topluluk polisliği"
yapılmasına da izin verir. Bu, kullanıcıların pazara giriş listelerini "oylama" (
yeterli fikir birliği) kaldırma için bir yol sağlar. Sistem, yasa dışı veya yasaklanmış
içeriğe sahip girişlerin kaldırılmasına yardımcı olur. Bu özellik, suçluların ve
teröristlerin OmniBazaar'ı “kara pazar” faaliyetleri için kullanmasını zorlaştırıyor.

Pazar Yeri Listeleme Depolama Alanı
OmniCoin blockchain'de pazar listelerinin saklanması verimsiz olur. Bunu yapmak,
ölçeklenebilirlik ve performans için büyük bir engeldir. Bu muazzam ve şişkin bir
blockchain'e yol açacaktır. Bunun yerine, satıcıyla ilgili listeleri ve bilgileri dağıtılmış
bir veritabanında saklarız. Dağıtılmış veritabanının her düğümü birçok girişi
saklayabilir. Hangi düğümlerin dağıtılmış bir karma tabloda hangi listeleri içerdiği
hakkında bilgi depolarız. Bu mimari, bir düğümü kullanmak istemeyen "diğer"
satıcıların listelerini diğer kullanıcılar tarafından işletilen düğümlere koymalarına izin
verir. Bu "kullanıcılar", listelerini barındıran "yayıncı" düğümlerine küçük bir ücret
öder.

Blockchain'de Saklanan Bilgiler
Tabii ki, finansal işlemlerin OmniCoin blockchain'de saklanmalıdır. Ayrıca, kötü
niyetli kullanıcıların kurcalamak isteyebileceği diğer bilgi türlerini de blockchain'de
saklarız. Örneğin, hangi kullanıcıların işlemleri işlemeye uygun olduğunu belirleyen
blockchain metriklerini saklarız. Bu metrikler itibar, yönlendirme ve listeleme yayın
metrikleri içerir. Ayrıca, her yeni girişin bir özetini saklarız, böylece daha sonra bu
listenin yaratıcısını ve bütünlüğünü doğrulayabiliriz. Bu durumların her birinde,
saklanan veriler finansal bir işlemle birlikte gelir.

Promosyon Jetonu Dağıtımı
OmniCoins OmniBazaar pazarınn ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, OmniCoin
jetonlarını kullanan bir kullanıcı tabanı oluşturmak için güçlü bir fırsat var. Yeni
kullanıcılara para vermek, pazarın hemen yanı sıra uzun vadeli büyümenin önünü
açıyor. OmniCoin tokenleri ile kullanıcı tabanımızı sermek için basit, sağlam ve şeffaf
bir süreç geliştirdik. Ücretsiz jetonların bu dağılımı, çıkış stratejimizin önemli bir
parçasıdır. OmniBazaar, tüm jetonların yaklaşık% 26'sını kullanıcı edinimi için
teşvikler olarak dağıtacaktır.
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Piyasa Teşvikleri
Yeterli kullanıcının ağda yeterli hizmet sağladığından emin olmanın en iyi yolu,
hizmetleri sağlayanları ödüllendirmektir. Mükemmel bir örnek, Bitcoin ve diğer
kripto paranın “madencilik” için kullanıcıları ödüllendirilmesidir. OmniBazaar,
pazarın sağlığına, büyümesine ve istikrarına katkıda bulunan eylemleri ödüllendirir.
Bu OmniBazaar Pazar yerinde Servis Sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm
fonksiyonları içerir. OmniBazaar yazılımı bu ödülleri uygun Servis Sağlayıcılarına
hesaplar ve dağıtır. OmniBazaar, bu teşvikleri işlem işlemi sırasında yaratılan
OmniCoins ve işlem ücretleriyle ödüyor.

İşlem Ücretleri
OmniBazaar pazar kullanıcıları, her pazardaki işlem için küçük (opsiyonel) işlem
ücreti öderler. Varsayılan, her bir işlemde satıcı tarafından ödenen yüzde bir (% 1,0)
işlem ücretidir. Bu işlem ücreti OmniBazaar, A.Ş. ve alıcı ile satıcı arasındaki
yönlendiriciler arasında bölünmüştür. (Aşağıdaki İşlem Ücretleri tablosuna bakınız.)
Satıcı tarafından OmniBazaar, Inc.'e ödenen işlem ücretleri isteğe bağlıdır ve kullanıcı
tarafından seçilebilir. Ücret yüzde sıfır ila yüzde iki arasındadır (% 0.0-2.0). Satıcı,
ücret yüzdesini seçerek, satıcının listelerine verilen "öncelik" miktarını seçer.Satıcı,
OmniBazaar Inc.'e varsayılan yüzde sıfır buçuk (% 0,5) ücret ödemekten kaçınılabilir.
Ancak, arama sonuçlarında görüntülendiğinde listeleri en düşük önceliği alır. Satıcılar
ayrıca daha yüksek işlem ücreti ödeyerek listelerini "yükseltebilir".
Satıcı ayrıca, yüzde sıfır buçuk (% 0,5) kullanıcı edinme (Yönlendirme Bonusu) işlem
ücretinden de vazgeçebilir. Herhangi bir havale ücreti ödememeyi tercih eden satıcılar
da herhangi bir yönlendirme bonusu almazlar. Varsayılan olarak, satıcılar,
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yönlendirdikleri tüm yeni kullanıcılara göre bonus alır.

İşlem ücretleri ve pazar yeri teşvikleri, pazarın başarısı için önemlidir. Hizmet sunan ve
hizmetlerini kullanan kullanıcılarını “vergilerle” mükafatlandırır.
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Sağlayıcıların

İşlem Ücretleri

OmniBazaar
Karşıladığı:

OmniBazaar (Yazılım bakımı)

0.0–2.00%

0.00%

Alıcı ve Satıcı Yönlendiricileri

0.00%

0.0–0.50%

0.0–0.50%

0.0–0.25%
each
0.0–0.50%

Yayıncı Listeleme Ücretleri

0.00%

Değişken

Değişken

Garantör(escrow)Temcilcisi
Ücretleri
Genel Toplam

0.00%

Değişken

Değişken

0.00%

Değişken

Değişken

Genel Toplam

Karşıladığı:

Ödenen
Toplam
Ücret:
0.0–2.00%

0.0–2.50%

İsteğe bağlı Hizmet Ücretleri

Yukarıdaki ücret yapısı değişebilir. İleride, bu ücretlerin kullanıcılarımız tarafından pazar
dinamikleri temelinde ayarlanmasını istiyoruz.

Toplam OmniCoin Dağılımı
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Toplam OmniCoin Dağılımı
Bonus
Blok Desteği
(mining)
Yazılım geliştirme

Coins
Oluşturuldu
4.415 milyar

Dağıtım Oranı

3.0 milyar

Yıl 17–55.05

2.523 milyar

4 Yıl

Jeton Satış Etkinliği

8.4 milyar

Hoşgeldin Bonusları

1.4 milyar

16 Yıl

Yönlendirme Bonusları

3 milyar

İlk Satış Bonusları

2 milyar

~1,000,000
Kullanıcı
~8,360,000
Kullanıcı
~19,600,000 Satış

257 milyon

Lansmanda

Döner Sermaye, Kitle
Sermayesi ve
Danışmanlar
Genel
Toplam

25.0 milyar

16 yıldan sonra, işlemlerde (mining) yaratılan yeni coinlerin emisyon oranı yılda
78.841 milyon jeton olacak. (Bu, 17-55 yıllarında yıllık enflasyonun yaklaşık% 0.3'ünü
üretir).

BitShares ve Grafen Hakkında
OmniCoin'i açık kaynaklı BitShares 2.0 (BTS) kod tabanı üzerine kurduk. Ancak,
OmniCoin geliştiricileri Bitshares'e birçok önemli özellik ve işlev ekledi. Örneğin,
blockchain güvenlik yöntemini Temsil Edilen Yetki Belgesi (Delegated Proof of
Stake'den (DPoS)) Katılım Belgesi'ne (Proof of Participation(PoP)) yükseltdik.
BitShares'in üzerine OmniCoin'i kurmayı seçmemizin önemli bir nedeni, BitShares'in
Graphene'i kullanmasıdır. Graphene, saniyede on binlerce işlemi işleyebilen açık
kaynaklı bir C ++ blockchain uygulamasıdır. Steemit.com ve PeerPlays.com gibi diğer
birçok proje, Grafene'yi kullanıyor. OmniCoin'in OmniBazaar pazarının büyümesine
ayak uydurabilmesini sağlamak için Graphene'i seçtik.

Geliştirme Yol Haritası
Şirket, 2018 yılında Token Satış Etkinliğini bu yıl içinde açıklanacak kesin
zamanlamayla ve yapıyla yürütmeyi planlamaktadır. OmniBazaar ve OmniCoin'nin
Gelişim yol haritası ve zaman çizelgesi :
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Pazar yeri kavramının ispatı
OmniCoin'i pazar alanına entegre etme
Dağıtılmış garantör(escrow) sistemi
Dağıtılmış itibar izleme
Dağıtılmış kullanıcı iletişimi
Kullanıcı bonusları ve teşvikler
Alfa testi
Özel beta testi
Genel beta testi
Ölçekleme ve yeni kullanıcı arayüzünü geliştirme

OmniBazaar ve OmniCoin'i başlatma

Q4 2015 (Oldu)
Q1 2016 (Oldu)
Q2 2016 (Oldu)
Q3 2016 (Oldu)
Q4 2016 (Oldu)
Q1 2017 (Oldu)
Q2 2017 (Oldu)
Q3 2017 (Oldu)
Q4 2017 (Oldu)
Q1 2018 (Oldu)
Q2 2018 (Oldu)

Kullanıcı Toplama /Air-drop (başlangıç aşamada) Q2 2018
Jeton satışları (dört aşama)
Q3 2018
Döviz Bozdurma Listeleme
Q3 2018
Web cüzdanı
Q4 2018
Mobil uygulama (Android and IOS)
Q4 2018
Dağıtılmış kripto para bozdurma
Q1 2019
Kullanıcı tarafından verilen varlıklar
Q2 2019
NOT: Bunlar, en önemli gelecekteki kalkınma projelerine dair mevcut fikirlerimiz.
Ayrıca, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan zaman tahminlerimiz de
sağlanmıştır. Projelerin sırası ve tarihleri değişebilir.
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OmniCoin Kuruluşu tarafından Yönetim
OmniCoin Kuruluşu, OmniCoin kripto para biriminin yönetim organı olarak görev yapacak.
Kuruluşun görevi, OmniCoin için güçlü ve açık bir ekosistem oluşturmaktır. Ayrıca
gelecekteki kalkınma için yönetim, organizasyon, yasal ve finansal destek sağlayacaktır.
Birçok kripto para birimi ve diğer açık kaynaklı projeler, onları destekleyen temellere
sahiptir. Örnekler arasında IOTA Kuruluşu, Ethereum Kuruluşu, Mozilla Kuruluşu ve Linux
Kuruluşu bulunmaktadır. Bu örnekleri OmniCoin Kuruluşu ile aynı benzerliği
amaçlıyoruz.Kuruluşun yönetim kurulu, OmniCoin yönetim Komitesinin rehberliğinde
bunlara cevap verir. Bu Komite, Katılım Kanıtları (PoP) puanlarına dayanarak OmniBazaar
Pazar Ağı'ndaki en iyi Katılımcılardan oluşur.

Gelirlerin Kullanımı
Toplam OmniCoins tedarikinin yaklaşık üçte biri Token Satış Etkinliğinde satın
alınabilir. OmniCoins'un tümünün yarısından fazlası (% 56.4) OmniBazaar
kullanıcılarına bonuslar ve blok ödüller aracılığıyla dağıtılacaktır. Yazılım
geliştirme için yüzde on (% 10) OmniBazaar, A.Ş.'ye gidecek ve dört yıl boyunca
eşit olarak dağıtılacaktır. OmniCoin vakfı, OmniBazaar ve OmniCoin'in tanıtımı ve
geliştirilmesi için Token Satış Etkinliğinin gelirlerini, toplam arzın kalan üçüncü (%
33,6) kısmını kullanacaktır.
OmniCoin Vakfı tarafından tutulan fonların kullanımlarına dair şu andaki
tahminlerimiz şunlardır:

•

Pazarlama / Reklam / Halkla İlişkiler / Ödüller -% 50

•

Stratejik Rezervler -% 20

•

OmniCoin Geliştirme — 20%

•

Operasyonlar /Hukuki /Yönetici — 10%

(Bu tahminler değişebilir.)

OmniBazaar Teknik Bilgi
OmniBazaar Marketplace hakkında daha fazla teknik bilgi için patentimize bakın:
https://www.google.com/patents/US9519925. Kolaylık için patent özetimiz şöyle:
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Merkezi olmayan bir eşler arası ağ (P2P) düğümleri aracılığıyla yerel veya global
mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmak için bir yöntem ve sistem sağlanmıştır.
Açıklamanın bir yönünde anlatılan, düğümler piyasasındaki sistem katılımcıları
tarafından muhafaza edilebilir veya işletilebilir. Bir yönüyle, sistem hem masaüstü
hem de mobil cihazlarda çalışabilir. Bir yönüyle sistem, merkezi olmayan veri
depolama ile çalışır. Bir yönüyle, sistem düğümlerin katılımı için merkezi olmayan
bir teşvik sistemi ile çalışır. Bir yönüyle, sistem merkezi olmayan iletişim ile çalışır.
Bir yönüyle, sistem katılımcılar arasındaki ödemeleri emanet etmek için merkezi
olmayan bir sistemle çalışır. Bir yönüyle sistem, merkezi olmayan bir yük
dengeleme sistemi ile çalışır. Bir yönüyle, sistem ağda belirli girişlerin
önceliklerinin belirlenebildiği merkezi olmayan bir sistemle çalışır. Bir yönüyle,
sistem merkezi olmayan işlemlerle çalışır. Bir yönüyle, sistem katılımcılar arasında
değişim alanı olarak merkezi olmayan bir dijital para birimi ile çalışır.

Token Satış Etkinliğimiz ve pazarımız için önemli bir ayırt edici faktördür,
OmniBazaar, A.Ş.'nin, merkezi olmayan çevrimiçi pazarın yaratılmasında kullanılan
yönteme yönelik bir patente sahip olmasıdır.
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