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Önsöz

Bu proje geçmişte ortaya çıkmış bir durumdan kaynaklanır. 
2017 yılında kripto para birimleri için herhangi bir
düzenleme olmadığında başladı. O zamanda amaç bir
madeni para yaratmak ve onu altınla desteklemek idi. 2018 
yılında yasa, düzenleyici makam tarafından değiştirildi. 
Kararlı bir jeton ihraç etmek için yeni düzenlemeler ortaya 
çıktı. Sonucunda projeye devam edilemedi. Bir girişimci
olarak bunun bir çözümü bulmak benim için çok önemliydi. 
Üç yıldan fazla bunun üzerinde çalışıyordum. Kripto piyasası 
analiz etmek için bazı uzmanlar tuttum. Çevreyi büyük
ölçüde kirletmeyen bir algoritma ile Bitcoin'e benzer yeni
bir jetonun oluşturulmasının mümkün olduğunu gördük. 
Hiçbir jeton satılmaz, ancak Bitcoin ağı olan Ethereum
ağında ilk 20 merkezi olmayan borsada ve bu jetonları
oluşturmanıza izin veren bir uygulama aracılığıyla
oluşturulur. Token değeri ücretlere göre belirlenir. Creative
Token Production anlamına gelen CTP olmak üzere bu 
işleme diyoruz. Bu şekilde baksak Bitcoin değeri de yeni
bloklar oluşturmak için giderek daha karmaşık hale gelen
karmaşık hesaplama problemleri çözülerek belirlenir. 
Şeffaflık ve güvenlik fikrine odaklı idik. Bugünlerde bir akıllı
sözleşme ile aynı güvenlik ve şeffaflığı sağlamak
mümkündür



Sorun

Kripto madenciliği: Doyumsuz Güç Tüketicisi

Kripto para birimleri madenciliği, Yeni Zelanda ve
Belçika'nın toplam tükettiği enerjiden daha fazlasını
tüketerek çevreye ve iklime zarar verir

Bu makaleyi okurken, güç tüketiyorsunuz. Her Google
araması, gönderilen her e-posta ve bulutta kaydedilen
her fotoğraf için de enerji tüketiliyor. Bu iyi bilinen bir
gerçektir: dijitalleşme arttıkça güç tüketimi de artar. Dijital
para madenciliği, özellikle büyük kapsamda enerjiyi
gerektirir. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan
araştırma bunu bir daha doğruladı. Buna göre, kripto
para birimlerinin arka planıdaki devasa sunucu çiftlikleri, 
nüfusu 17 milyondan fazla olan Hollanda'dan daha fazla
elektrik bir yılda tüketiyor



Klasik Bitcoin madenciliği

Bitcoin mining with a lot of hardware
Çok sayıda donanımla Bitcoin madenciliği
Donanım, gelir kaynağı olarak madenciliğe karşı ana
argümanlardan biridir. Aslında para kazanmak için
her türlü donanıma ihtiyacınız olacak ki bu konuda
uzmanlaşmış ve büyük tesislerde bitcoin madenciliği
yürüten firmalarla rekabet edeceksiniz. Madencilik
birkaç faktöre bağlıdır. Elektrik maliyetleri, uygun
donanımın maliyeti ve diğer değişkenler gibi çeşitli
hususları dikkate almak gerekir:

• Bir ağda ne kadar çok Bitcoin madencisi
varsa Bitcoin üretimi o kadar zorlaşır

• Bitcoin madenciliği çok elektrik tüketir. 
Elektriğin maliyeti yüksekse madencilik
çoğu zaman karsızdır

• Bitcoin madenciliği yapmak için ek maliyetler
getiren bir madencilik havuzuna katılmanız
gerekir



Klasik Bitcoin madenciliği

• Madencilik yapmak için uygun donanıma
ihtiyacınız var – bunlar ASIC madenci cihazıdır. 
Elektrik maliyetlerinin madenciliği verimli bir
şekilde yürütmek için çok yüksek olduğu için
masaüstü bilgisayar genellikle bunun için
uygunsuzdur

• Böyle bir ASIC madenci cihazının maliyeti 1 000 ila
3 000 Euro arasındadır

• Bir cihaz satın alırken saniyede kaç hash
sağladığını gösteren "hash oranına" dikkat etmek
çok önemlidir

• ASIC madenci cihazının verimliliğine kesinlikle
dikkat etmelisiniz: Cihaz çok fazla güç tüketirse, 
kayıplara düşebilirsiniz

• Ayrıca Bitcoin'leri saklayabileceğiniz bir Bitcoin
cüzdanına da ihtiyacınız olacak



CTP - Creative Token Production

Toplam tedarik Akıllı Sözleşmesinin adresi
Minebase jetonu

250 milyon Jeton

Bonus programı Bonus Programı için 45 milyon Sirkülasyon 
yayınladı

11 200 000 jeton 2022 yılı Ağustos ayında
11 300 000 jeton 2022 yılı Şubat ayında
11 250 000 jeton 2023 yılı Ağustos ayında
11 250 000 jeton 2024 yılı Şubat ayında

CTP Creative Token Production

Minebase jetonu, 250 milyon jeton miktarında oluşturuldu. 
Minebase süreci, yalnızca cüzdan adresleri ücretleri aracılığıyla 
dolaşım için jetonu oluşturmaktır
Ethereum ağından, merkezi olmayan borsalardan ve Bitcoin
ağından gelen cüzdan adresleri Minebase sistemine kaydedilir.
Bu cüzdan adresleri kullanıcıların kullanımına açık hale getirir. Bu, 
Minebase jetonunu dolaşım için açık hale getirir, yani oluşturur.
Oluşturma: Kullanıcı Minebase ile kayıtlı olur. Minebase cüzdanında 
en az 10 Minebase jetonu varsa, otomatik bir cüzdan adresi verilir. 
Ethereum, Merkezi olmayan borsalar veya Bitcoin ağından 
(rastgele seçilmiş). Bu cüzdan adresi tarafından oluşturulan tüm 
ücretler kullanıcıya yatırılacaktır

Örneğin:
bu cüzdan adresinin ilk işlemi 1.50 USD’lik ücret, ikinci işlem 2.50 USD 
vb. 6.50 USD’a ulaşıldığında kullanıcı otomatik olarak Minebase
jetonu alacaktır. (Jeton, oluşturulan 250 milyon jetondan dolaşım 
için açık hale getirilir). Yani ticaret için yaratılmıştır. Her cüzdan 
adresi her 72 saatte bir değiştirilir. Yeni cüzdan adresi önceki 
adresin yerini alır. Önceki cüzdan adresinin oluşturulan değeri 
korunur



CTP Oluştur
Ethereum Ağı

Ethereum Ağı üzerinde her gün
1,15 milyon işlem gerçekleştirilir. 
Her işlem için ücret tahsil edilir. 
Minebase'de kayıtlı her cüzdan, 
kullanıcı bu Beyaz Kağıtta 
açıklanan gereksinimi
karşıladığında MBASE jetonları
alır. Ücretler aracılığıyla ne
kadar çok MBASE oluşturulursa
bir MBASE oluşturmak için o 
kadar fazla ücret gereklidir. Bu, 
akıllı bir sözleşme ile kontrol
edilir

Merkezi olmayan borsalar

Merkezi olmayan borsalarda
(merkezileştirilmiş olanların
aksine), borsadaki gerçek
işlemleri görebiliriz. Bu 
borsalardaki tüm ücretleri
yakalamamızı ve akıllı
sözleşme ile kontrol etmemizi
sağlar. Bu, etkin olan ve işlem
oluşturan ilk 20 Merkezi
Olmayan Borsadaki işlemlerin
tamamının Minebase jetonunu
oluşturmak için kullanıldığı
anlamına gelir

Bitcoin ağı

Bitcoin, en fazla cüzdan adresine sahip olan en eski madeni para
birimidir. Burada milyarlarca cüzdan adresi olduğu için Minebase
yalnızca en aktif olanları kullanır. Cüzdanların adresleri gerçek
zamanlı olarak kaydedilir. Kripto piyasasının olumlu gelişmesiyle
birlikte daha fazla cüzdan adresi eklenir. Bitcoin adreslerinin
tamamı, ücret oluşturacaklarından emin olunmak için
kullanılmadan önce dikkatlice seçilir



Ethereum Ağı, Bitcoin ağı veya Merkezi Olmayan Borsalarda
Minebase jetonları oluşturmak için iki yol vardır

Birincisi:

Kullanıcının en az on Minebase jetonu yatırması gerekir.
Kullanıcıya 72 saat boyunca otomatik olarak bir cüzdan adresi
tahsis edilir. Bu cüzdan için yatırılan tüm ücretler kullanıcıya
yatırılacaktır. Bu cüzdan toplam 6.50 USD’a (jeton oluşturmanın
geçerli fiyatı) ulaştığında kullanıcı bir Minebase jetonu
kazanacaktır. 72 saat içinde cüzdan adresi otomatik olarak
yenisiyle değiştirilir. Önceki cüzdan 6.50 USD'a ulaşmadıysa, o 
zamana kadar cüzdanın ulaştığı miktar kalacaktır. Yeni cüzdan
adresiyle, kullanıcı 6.50 USD'a ulaşana kadar ücretler katılmaya 
devam edilecek. Kullanıcının cüzdanında on jeton olduğu sürece, 
bir cüzdan adresiyle yeni Minebase jetonları oluşturabilir. Her
cüzdan adresi, Minebase jetonunu oluşturmak için ayrı ayrı
ücretlendirilir. Kullanıcı MBASE oluşturmak için birden fazla cüzdan
adresine sahip olmak isterse, aşağıdaki gereksinimler
karşılanmalıdır:

6.50 USD ile 130 USD arasındaki CTP fiyatı ile başlamak

CTP Seçenek I 

More Information on
Sayfa 18 and 24

Uyarı: Cüzdan adresi başına 24 saatte günlük 10 Minebase jetonu
limiti vardır. Böylece her cüzdan adresiyle günde en fazla 10 jeton
oluşturabilirsiniz



On adet Minebase jetonundan, POT için otomatik 
olarak oluşturulan bir cüzdan adresiyle dolaşmak 
üzere MBASE jetonunu oluşturabilirsiniz

20

50

CTP Seçenek I 

Örnek 2: Cüzdanınızda 50 Minebase jetonunuz varsa Minebase
jetonlarının madenciliği yapmak için otomatik olarak beş cüzdan
adresi verileceksiniz

Örnek 1: Cüzdanınızda 20 Minebase jetonunuz varsa Minebase
jetonlarının madenciliği yapmak için otomatik olarak iki cüzdan
adresi verileceksiniz



Ethereum Ağı, Bitcoin ağı veya Merkezi Olmayan
Borsa'da Minebase jetonunu oluşturmak için ikinci yol
aşağıdadır

Kullanıcı cüzdan adreslerini kaydeder

Herkes, para göndermek için kullanacağı kendi cüzdan
adresini kaydedebilir. Cüzdan adresi doğrulanmış
olmalıdır
Herkes, kendisi girip cüzdan adresini kaydettirmelidir. 
Kayıttan sonra kullanıcı ilk önce gerçekleştirmesi
gereken işlem için önceden tanımlanmış bir değer alır. 
Bu nedenle kullanıcının bir Minebase cüzdan adresine
küçük bir tutar göndermesi gerekir. Kontrol ve başarılı
doğrulama tamamlandıktan sonra Minebase cüzdanları
tahsis edilecek. İşlem 48 saate kadar alabilir. Şimdi 
kullanıcı kendi cüzdanından Minebase jetonlarını kendi
işlemleri için bu adresle sahip olduğu ücretlerde jeton
aktararak alır. 6.50 USD miktarına (geçerli jeton
oluşturma fiyatı) ulaşıldığında kullanıcı, bir Minebase
jetonu verilecektir. Kullanıcı birkaç ancak en fazla beş
tane kişisel cüzdan adresi kaydedebilir. Bunların 
kendisine ait olduğu için uzun süre kullanabilirler. 
Avantajı, kendi cüzdan adresine sahip her kullanıcının
Minebase cüzdanına MBASE jetonları yatırması
gerekmemesidir. Bu, herhangi bir maliyete maruz
kalmadıkları anlamına gelir

Her cüzdanın adresi, Minebase jetonunu oluşturmak için
ayrı ayrı ücretlendirilir. Uyarı: Cüzdan adresi başına 24 
saatte günlük 10 Minebase jetonu sınırı vardır. Böylece
her cüzdan adresiyle günde en fazla 10 jeton
oluşturabilirsiniz

CTP Seçenek II 



En fazla 20 kendi cüzdan adresini kaydedebilirsiniz

CTP Seçenek II

Kendi cüzdan adreslerinizi burada kaydedin

Cüzdan adresinizle en az 6.50 USD tutarına ulaşırsanız
Minebase jetonu verileceksiniz



CTP - Akıllı telefon seçeneği I Period of time

Bu uygulama vasıtası ile kullanıcı, MBASE jetonunu 
oluşturabilir. Bunu yapmak için MBASE uygulamasını 
indirmeniz gerekir. Bu, Android ve IOS'ta sunulmaktadır.
MBASE CTP'nin temel ücreti 6.50 USD (kaç jeton satıldığına 
göre), algoritmaya bakın
Hesaplama temeli
Uygulamada oluşturulan CTP'nin hesaplamasında esas 
alınan başlangıç fiyatı 6.50 USD
Bu 6.50 USD’den %4 tahsil edilir = 0.26 ABD Doları. Bu 0.26 ABD 
Doları, MBASE Cüzdanına her saat yatırılır. Bu, 25 saat sonra 
MBASE jetonunun oluşturulmuş olacağı anlamına gelir

Nasıl çalışır:

Uygulama, 1 MBASE'ye ulaşılana kadar saatte 0.26 USD ücret 
tahsil eder. Bir MBASE'ye ulaşıldığında CTP'nin oluşturulması 
durdurulur. Bir kod görüntülenecektir. Bu kod cüzdana 
aktarılır



CTP - Akıllı telefon seçeneği II : Walk to Earn
Herkes jetonu kendi enerjisiyle üretebilir. Ortalama olarak bir 
kişi, günde yaklaşık altı kilometre yürür. Akıllı telefonunuzla altı 
kilometre yürürseniz, 6.50 USD’lik bir değer üreteceksiniz. Ne 
kadar hızlı yürürseniz (ya da belki koşarsanız) MBASE jetonunu 
o kadar hızlı üretirsiniz. 6.50 USD’a ulaşınca bir kod 
verileceksiniz. Bu kodu arka ofisinize girdikten sonra MBASE 
jetonu verileceksiniz.
Aşağıda hesaplamanın temeli:

Jetonun başlangıç fiyatı 6.50 USD

Bir metre yürürseniz,                         0.00108 USD kazanırsınız
Bir kilometre yürürseniz,                   1.08333 USD kazanırsınız
Altı kilometre yürürseniz,                  6.50000 USD kazanırsınız

Bu fonksiyon, yalnızca birkaç ay içinde tamamen geliştirilmiş 
olacaktır. Bu nedenle "Walk to earn" yalnızca 2023 yılında 
kullanıma sunulacaktır. Bir sonraki sayfadaki tablo, size yürüyerek 
kazanma, zaman aralığı ve otomatik cüzdan adreslerine ilişkin 
genel bilgileri sunar



CTP
değerinin

üst 
değeri

Fiyat
USDT 3

ay

1 Aylık
otomatik

cüzdan

Günlük 
zaman
dilimi:

Walk to 
earn

Jetonun CTP 
tarafından 

verilmesinden
sonra

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 Her tam jeton
2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 Her tam jeton
3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 Her tam jeton
4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 Her tam jeton
5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 Her tam jeton
6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 Her tam jeton
7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 Her tam jeton
8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 Her tam jeton
9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 Her tam jeton
10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 Her tam jeton
11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 Her tam jeton
12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 yıllık ödeme
13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 yıllık ödeme
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 yıllık ödeme
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 yıllık ödeme
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 yıllık ödeme
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 yıllık ödeme
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 yıllık ödeme
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 yıllık ödeme
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 yıllık ödeme
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 yıllık ödeme
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 yıllık ödeme
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 yıllık ödeme
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 yıllık ödeme
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 yıllık ödeme
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 yıllık ödeme
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 yıllık ödeme
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 yıllık ödeme
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 yıllık ödeme
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 yıllık ödeme
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 yıllık ödeme
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 yıllık ödeme
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 yıllık ödeme
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 yıllık ödeme
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 yıllık ödeme
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 yıllık ödeme
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 yıllık ödeme
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 yıllık ödeme
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 yıllık ödeme
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 yıllık ödeme
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 yıllık ödeme
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 yıllık ödeme
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 yıllık ödeme
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 yıllık ödeme
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 yıllık ödeme

CTP fiyatlarının oluşturulması

6 km başına

Birikmiş Jetonlar ve 
çoğaltılmış cüzdan  

adresleri Bedel, USDT
jetonu cinsinden



EX
AM

PLE

Ne kadar jeton yatırdığınıza göre kripto piyasası
tamamından 20'ye kadar cüzdan adresi alabilirsiniz. CTP
fiyatı arttığında, tabloda gösterildiği gibi cüzdan adres
ücretinizin değerinin 45 katına kadar kazanacaksınız.
Otomatik cüzdan adresi, Period of Tim ve Walk to earn ile
aynen de olur. Otomatik cüzdan adresleri ile, adres başına
ücretin 45 katına kadar verileceğiniz anlamına gelir. Bir
süredir saat başına daha fazla verileceğiniz anlamına
gelir. Kazanmak için yürüyün ile jetonu CTP sistemi
aracılığıyla oluşturana kadar 6 km başına daha yüksek
fiyat verileceğiniz anlamına gelir

10 0.05443 $6.887 $7.194 654.00 $2.60 $26.12 Açıklama

Bu cüzdan adresiyle kazandığınız ücretler 10 katına çıkarılır

Bu cüzdan adresi için 0.05443 Minebase
jetonu yatırmanız gerekir

Bu, bu seviyedeki jetonun başlangıç CTP 
fiyatıdır (oluşturma fiyatı)

Bu, jetonun bu seviyedeki nihai CTP 
fiyatıdır (oluşturma fiyatı)

Period of time ile saat
başına 2.60 USD verileceksiniz

Walk to earn ile 6 
km’den sonra 26.12 
USD verileceksiniz

Minebase jetonu, CTP değerine ulaştığınızda oluşturulur. 
Yani ancak o zaman jetonu satışa sunabilirsiniz

CTP fiyatlarının oluşturulmasının Örneği

Bu örnek, 15 Sayfasındaki tablonun 10 kalemine dayalıdır

Otomatik cüzdan adresleriyle 
ayda 654 USD verileceksiniz



Hesaplar ve yükseltmeler, Minebase Cüzdan

Gümüş, Altın ve Platin statüleri
Minebase, gelecekte kullanıcıların CTP sistemimizle 
jetonu daha hızlı oluşturmasını sağlamak için üç farklı 
varyantı sunar. Minebase jetonlarını belirli bir süre 
cüzdanına yatıran her kullanıcı bir Hız Arttırıcı verilecek. 
Bununla birlikte belirli sayıda jetonların 
oluşturulmasından sonra Hız Artırıcı elde etmek de 
mümkündür. İlgili statüye ulaştıktan sonra bu avantajı 
kullanabilirsiniz

Gümüş statüsüyle jeton yatırdığınız her adres için 1 ek 
cüzdan adresi verilirsiniz. Örneğin, 30 jeton yatırdıysanız 
ve 3 cüzdan adresi sizin için çalışırsa, her biri için bir 
daha adres verileceksiniz. Altın statüsü ile 3 ek cüzdan 
adresi ve platin statüsü 5 ek cüzdan adresi elde 
edersiniz. Bu, Minebase jetonunu daha hızlı 
oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Jetonun satabilitesini
sağlamak için, oluşturma işlemi sırasında jetonun %10'u 
yakılır



Hız Artırıcı gereksinimleri

Hız Artırıcı almanın iki yolu vardır:

Seçenek #1

Gümüş Statüsü

Kullanıcı, en az üç ay (90 gün) boyunca cüzdanında 50 
MBASE jetonu bulundurmalıdır

Altın Statüsü

Kullanıcı, en az altı ay (180 gün) boyunca cüzdanında 200 
MBASE jetonu bulundurmalıdır

Platin Statüsü

Kullanıcı, en az 12 ay (360 gün) boyunca cüzdanında 500 
MBASE jetonu bulundurmalıdır

Seçenek #2

Gümüş Statüsü

MBASE cüzdanınızla en az 500 MBASE 
jetonu oluşturmalısınız

Altın Statüsü

MBASE cüzdanınızla en az 1 000 
MBASE jetonu oluşturmalısınız

Platin Statüsü

MBASE cüzdanınızla en az 2 000 MBASE jetonu 
oluşturmalısınız



Hesaplar ve yükseltmeler, Minebase Cüzdanı

Gümüş Statüsü
Kullanıcı, cüzdanında en az üç ay (90 gün) boyunca 50 
MBASE jetonu bulundurmalı veya CTB sistemini kullanarak 
MBASE cüzdanıyla 500 jeton oluşturmalıdır
Silver Statüsünü kullanmak için kullanıcının MBASE Cüzdanına 
50 jeton bulundurmaya devam etmesi gerekir.
Kullanıcı ek bir cüzdan adresi verilir. Maliyeti %10'dur. Bu, 
Gümüş Statüsüyle oluşturulan tüm jetonlar için, jetonların 
%10'unun stabilizasyonu için kullanıcıdan tahsil edileceği 
anlamına gelir

Kullanıcının ödemesi gereken herhangi bir maliyeti yoktur. 
Kullanıcı maksimum bir Gümüş Hız Artırıcısı oluşturabilir.

Altın Statüsü
Kullanıcı, cüzdanında en az altı ay (180 gün) boyunca 2 000 
MBASE jetonu bulundurmalı veya CTB sistemini kullanarak 
MBASE cüzdanıyla 1000 jeton oluşturmalıdır

Altın Statüsünü kullanmak için kullanıcının MBASE 
Cüzdanında 200 jeton bulundurmaya devam etmesi gerekir.
Kullanıcı ek üç cüzdan adresi verilir. Maliyeti %10'dur. Bu, Altın 
Statüsüyle oluşturulan tüm jetonlar için, jetonların %10'unun 
stabilizasyonu için kullanıcıdan tahsil edileceği anlamına 
gelir. Kullanıcının ödemesi gereken herhangi bir maliyeti 
yoktur



Platinum Statüsü

Kullanıcı, cüzdanında en az 12 ay (360 gün) boyunca 2 000 
MBASE jetonu bulundurmalı veya CTB sistemini kullanarak 
MBASE cüzdanıyla 2 000 jeton oluşturmalıdır.
Platinum Statüsünü kullanmak için kullanıcının MBASE 
Cüzdanında 500 jeton bulundurmaya devam etmesi gerekir

Kullanıcı ek beş cüzdan adresi verilir. Maliyeti %10'dur. Bu, 
Platinum Statüsüyle oluşturulan tüm jetonlar için, jetonların 
%10'unun stabilizasyonu için kullanıcıdan tahsil edileceği 
anlamına gelir. Kullanıcının ödemesi gereken herhangi bir 
maliyeti yoktur

Hesaplar ve yükseltmeler, Minebase Cüzdanı

Gümüş Statüsü Altın Statüsü            Platinum Statüsü

M I N E B A S E  C T P  C Ü Z D A N I  S T A T Ü S Ü



CTP    
fiyatı

Gümüş 
cüzdanı 
jetonları

Altın cüzdanı 
jetonları

Platinum cüzdanı 
jetonları

$65,00 $6,50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60

$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

CTP fiyatı yükseldiğinde Gümüş, Altın veya Platinum cüzdanı için 
yatırılması gereken jetonların listesi aşağıdadır

Jetonun 
bulundurulduğu 

temel cüzdan



Minebase ödül programı

Ödül olarak toplam 12.5 milyon Minebase jetonu 
dağıtılacak. Ödüller iki şeye bağlıdır İlk olarak, CTP 
fiyatına
Ve ikincisi, Minebase cüzdan yükseltmesine sahip 
olup olmadığınız. Gümüş, Altın veya Platinum.
Yükseltilmiş Minebase Cüzdanına sahip olan tüm 
kullanıcılara ödül verilecek. Algoritma ile CTP fiyatı 
giderek yükselir ve bu nedenle her kullanıcı için ödül 
de artar. Gümüş, Altın ve Platinum ödülleri ayrı ayrı 
dağıtılır. Platinum cüzdanınız varsa en yüksek ödülü 
verileceksiniz. Gereksinimler, ilgili cüzdana en az 6 
aydır sahip olmanız ve ayrıca gerekli Minebase
jetonlarını bulundurmuş olmanızdır. Yatırılan jetonları 
Minebase Cüzdanından çekerseniz bir ödül 
kazanmayacaksınız. Tekrar ödül almak için Gümüş, 
Altın veya Platinum statüsünü elde etmek isteyip 
istemediğinize göre gerekli Minebase jetonlarını 6 ay 
boyunca cüzdanınızda bulundurmanız gerekir. 6 ay 
sonra ödülü tekrar kazanacaksınız

CTP fiyatına göre toplam 807.8 milyar USD 
dağıtılacak



Minebase ödül programının açıklaması

Algoritma ile daha fazla jeton oluşturuldukça CTP fiyatı o kadar 
yükselir. CTP fiyatı 131 USD’a ulaştığında ödül verilecektir. Ödüller, 
CTP fiyatındaki her artıştan sonra kullanıcılara dağıtılır

Bu, ödül olarak dağıtılacak jetonların toplam 
sayısı: 2 850 000 jeton

Bunlardan 570 000 jeton, Gümüş cüzdanı olan 
tüm kullanıcılara eşit olarak dağıtılır

Bunlardan 855 000 jeton, Altın cüzdanı 
olan tüm kullanıcılara eşit olarak 
dağıtılacak

Bunlardan 1.42 milyon 
jeton, Platinum cüzdanı 
olan tüm kullanıcılara 
eşit olarak dağıtılır

Bu, CTP fiyatı 
131 USD olarak 
hesaplanarak 
2.85 milyon 
jetonla 
ödenecek 
olan toplam 
tutardır

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Toplam ödül
jetonları, adet

Gümüş ödülü,  
jeton

Altın ödülü,  
jeton

Platinum
ödülü,  jeton

CTP ödülünün 
toplam tutarı, $

CTP Fiyatı
Ödül ödemesi



$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000
$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000
$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000
$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

Toplam ödül
jetonları, adet

Gümüş ödülü,  
jeton

Altın ödülü,  
jeton

Platinum                         
ödülü,  jeton

CTP ödülünün 
toplam tutarı, $

CTP Fiyatı
Ödül ödemesi

Minebase ödül programı tablosu



Minebase ödül programının açıklaması

Örnek:

Cüzdan yükseltmesi olan toplam 25 000 kullanıcı olduğunu 
varsayalım. Bunların %50'si Gümüş statüsüne sahip, %30'u Altın 
statüsüne ve %20'si Platinum statüsüne sahiptir

Yani: 

25 000 kullanıcıdan 12 500 kullanıcı Gümüş statüsüne sahiptir
25 000 kullanıcıdan 7 500 kullanıcı Altın statüsüne sahiptir
25 000 kullanıcıdan 5 000 kullanıcı Platinum statüsüne sahiptir

Gümüş statüsüne sahip her kullanıcı
570 000 / 12.500 = 45.6 jeton alır

Altın statüsüne sahip her kullanıcı
570 000 / 7.500 = 76.0 jeton alır

Platinum statüsüne sahip her kullanıcı
570 000 / 5.000 = 114.0 jeton alır

CTP fiyatı 131 USD’dır

Gümüş cüzdanı için 45.6 jeton x 131 =  5 973.60 USD
Altın cüzdanı için 76.0 jeton x 131 =   9 956.00 USD
Platinum cüzdanı için 114.0 jeton x 131 = 14 934.00 USD

CTP fiyatı her arttığında toplam 45 kat ödül verilir

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Toplam ödül
jetonları, adet

Gümüş 
ödülü,  
jeton

Altın ödülü,  
jeton

Platinum                         
ödülü,  jeton

CTP ödülünün 
toplam tutarı,

$

CTP Fiyatı
Ödül

ödemesi



CTP Algoritması

Ne kadar çok jeton oluşturulursa fiyat o kadar 
yüksek olur ve böylece algoritma kapsamında her 
cüzdanda üretilmesi gereken ücret yükselir. 
Minebase, Ethereum ağı, Bitcoin ağı veya Merkezi 
Olmayan Borsalarda oluşturulan tüm cüzdanlar 
tarafından oluşturulan ücretleri takip etti. Cüzdan 
adresi Minebase'te kayıtlıdır. Cüzdanda 6,50 USD 
ücret gösterilirse kullanıcı MBASE jetonu kazanır. 
CTP ile toplam 60 000 000 MBASE jetonu 
oluşturulduğunda akıllı sözleşme ile kontrol edilen 
algoritma aracılığıyla MBASE jetonu 8,26 dolara 
yükselir. Algoritma artışlarının listesine sonraki 
Sayfada bakın

Merkezi Olmayan
Borsalar

Ethereum ağı

Smartphone
Smart Contract



CTP Algoritmaları tablosu I

SMARTCONTRACT

Başlangıç, 
jeton Bitiş, jeton Dağıtım Dolar

45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47
122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87
150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11
161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09
200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35



CTP Algoritmaları tablosu II

Başlangıç, 
jeton Bitiş, jeton Dağıtım Dolar

203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62
208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66
220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74
226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36
236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08



CTP Akıllı telefon algoritması

Hesaplama temeli

Başlangıç fiyatı 6.50 USD
Bu 6.50 USD’dan %4’ü ücret olarak tahsil eildir = 
kullanıcıya saat başına 0.26 USD yatırılır
Minebase jetonunun CTP fiyatı artarsa, kullanıcı saat 
başına daha fazlasını kazanacaktır. Bu, 130 USD’lik
CTP fiyatından saat başına değerin 0.26’dan 0,52’ye 
kadar arttığı anlamına gelir. Artışların tamamını 
Sayfa 18'de "CTP fiyat toplam yapısı (period of time)" 
başlığı altında görebilirsiniz

Bu seçeneği başlangıçta bilgisayarınızda da test 
edebilirsiniz



CTP Fiyat ayarlamaları 

MBASE Borsada ihraç edildikten sonra sonraki altı ay 
boyunca aşağıdaki araç kullanılır

Minebase piyasayı otomatik olarak takip eder. Jeton 
%10 veya daha fazla düşerse harcanmamış jetonların 
%0.-025'i ana cüzdanda yaktırılır. Bu jetonu stabilize 
etmeye yardım verir

Örneğin, MBASE'nin fiyatı on Euro'dan dokuz Euro'ya 
düşüyor. Henüz ihraç oluşturulmamış 100 milyon jeton 
var:

100 000 000 - %0.025 = 25 000 jeton. Bu jetonlar geri 
dönülmez şekilde yanar. Yeni maksimum MBASE 
sayısı:

249 975 000 MBASE jetonu

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

MBASE jetonunun fiyat stabilizasyonu



Teknoloji

Frontend Teknolojisi

React

Backend Teknolojisi

Ruby on Rails  

Django 

Node.js 

Database Teknolojisi

PostgreSQL    

Blockchain Teknolojisi

web3     

CI/CD Otomasyon

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Ethereum Network 
ağındaki tüm ayrıntılar    
ve kaynaklar

Proof of transaction POT (işlem ispatı)

Minebase Sözleşme
adresleri



Exchanges Name Volume (24 h) % Market 
share

No. 
Markets

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX in serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

İlk 20 borsa günlük yaklaşık 4.65 milyar dolarlık bir ciro
oluştururlar

Kaynaklar: Merkezi olmayan borsalar

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Bitcoin ağının kaynakları:

Bitcoin ağından tüm ayrıntılar ve kaynaklar

100 en zengin Bitcoin adresinin listesi

Bitcoin Live Network



Kripto paralarını satın alan akıllı telefon
sahiplerinin kaynakları

2022 yılı itibariyle dünyada yaklaşık 10 000 kripto para birim 
çeşidi vardır. Bu, 2013 yılındaki düzine dijital madeni paradan 
keskin bir artıştır. 2021 yılının sonunda küresel kripto 
pazarında yaklaşık 295 milyon kullanıcı vardı

Ancak, fiyat dalgalanmaları nedeniyle aydan aya büyüme 
sabit değildi

2022 yılının sonuna kadar bir milyar kullanıcı olacağı beklenir
2021 verileri hesaplanıp mevcut istatistiklere dahil edilirse 
toplam kullanıcı sayısının 2022 yılının sonunda bir milyara 
ulaşma ihtimali vardır



CTP MBASE cüzdanının işlevi
MBASE kazanmak için kullanıcının Minebase'de bir 
hesap açması gerekir. Kayıt olduktan sonra kullanıcı, 
MBASE cüzdanı arka ofiste verilmiş olacak. Cüzdan 
adreslerini kaydetmek için kullanıcının bunları 
Minebase'e yatırması gerekir. Cüzdanınızı doğrulamak 
için Minebase cüzdanına tutarı küçük bir havale 
göndermeniz gerekir. Bunun için tahakkuk eden ücretler 
size Minebase jetonları olarak yatırılacaktır.
Kullanıcı, işlemi yaptıktan sonra MBASE cüzdan adresi 
etkinleştirilir. O andan itibaren kullanıcının kendi 
yatırdığı cüzdan adresiyle yaptığı her işlem hesaba 
katılır. Kullanıcı en fazla beş cüzdan adresi oluşturabilir. 
Minebase'in arka ofisinde kullanıcı CTP programı ile 
hangi varyantı seçmek istediğini seçebilir. Kullanıcı en 
az 10 Minebase jetonu yatırırsa otomatik bir cüzdan 
adresi verilmiş olacaktır

Mevduat jetonlar

CTP fiyatı ne kadar yüksek olursa, yatırmanız gereken 
token miktarı o kadar az olur. Tablonun tamamını, bu 
konudaki tüm tutarların görüntülendiği 18. Sayfada 
görebilirsiniz



Geliştirici ve fikir üreticisi

Dr. h.c. H.K. Seiz

Ben girişimciyim ve bir şirketin 
CEO'su idim. 2017 yılından beri 
kripto para piyasasında deneyim 
kazanıyorum ve bunun çok yoğun 
olduğunu diyebilirim. Bununla 
birlikte, deneyimi büyümek için bir 
yakıt olarak kullanmak çok 
önemlidir. Bu şekilde, son on yılda 
bana bağlılıklarını kanıtlamış son 
derece sadık bir ekip kurdum

•The Future of Money, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Think Big:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•CASHGOLD vs. diamonds, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•CASHGOLD vs. cryptocurrencies, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.
•CASHGOLD vs. Debt Currencies, Financial Book Publishing, 2019, ISBN 978-3-95972-226-1.

1. Her şeyden önce yeni bir kripto para birimi ve varlıkları 
oluşturmak için CTP (Creative Token Production) 
sistemi ile jeton oluşturmasının yeni bir özel yolunu 
sunmak istiyorum

2. Tüm kripto pazarını dahil ederek jeton ile değer 
yaratmak istiyorum. Minebase jetonu, işlemler yoluyla 
değerini gösterir. Akıllı sözleşme ile projenin güvenliği 
garanti edilecektir

3. Buradaki üçüncü faktör etiktir. İnsanların bağımsız, 
özgür ve kendi kaderini tayin eden yaşamlar devam 
etmesine gerçek bir katkıda bulunmayı çok isterim

Niyetlerim

Kitaplarım

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


Ortak

Projedeki en önemli şey partnerlerdir. Her proje yalnızca 
BT'si kadar iyidir. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu 
doğrulamıştır. Bu yüzden ekibimizi özenle seçtik. İş 
bağlantılarımız on yıla kadar devam eder

İhtiyaç duyduğumuz:

Şu anda dünyada neler olduğunu görebilen ve anlayabilen 
genç yeni insanlara ihtiyacımız vardır. Hiçbir şey göründüğü 
gibi değildir. Her şeyi sorgulayacak, özgürlüğümüzü 
savunacak ileri görüşlü insanlara ihtiyacımız vardır. Tekrar 
ayağa kalkmalı ve işleri kendi elimize almalıyız. Günümüz 
gençliği, çocuklarına kendi kaderini tayin eden, özgür bir 
yaşam vermek için tüm ön koşullara sahiptir. Bu proje ile 
bunu yapmak istiyoruz. Toplum ne kadar bağımsız olursa, o 
kadar özgür olur. Gerçek bize yardım edecek. Rutin içinde 
sürüklenmeye devam etmek ya da ayağa kalkıp 
özgürlüğümüz için bir şeyler yapmak bize kalmıştır

Dr. h.c. H.K. Seiz
Project Generator

Rima Ismailova
Web designer

Brand Push
Public Relation

Mahdi Mohammad Shibli
Software Engineer

Md. Arafater Rahman
Software Engineer

Md Golam Kibria Khan
Managing Director IT

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
Senior Software Engineer

Nantu Das
Lead Software Engineer



Minebase jeton dağıtımı

Jetonlar, kullanıcılara aşağıdaki şekilde verilecektir:

Başlangıçta, %25                                 = 11 250 MBASE jeton dağıtımı
İhraç edildikten altı ay sonra, %25  = 11 250 MBASE jeton dağıtımı
Altı ay sonra, %25                                = 11 250 MBASE jeton dağıtımı
Bir daha altı ay sonra, %25                = 11 250 MBASE jeton dağıtımı

MBASE'nin Borsa'ya kaydedildikten sonra ve ihraç işleminden altı 
ay sonra aşağıdaki enstrüman kullanılır

V999 bonus program

V999 jetonlarını dönüştüren kullanıcıların tamamı, değerin iki katı
verilecekler. Ancak, cüzdanınızdaki jetonlarınızın en az %50'sini 
yatırmalısınız. 2 defa jetonların %25'i ihraç ederse jetonların %50'si 
4. ihracı sonunda cüzdana yatırılmış olmalıdır
Örnek: Kullanıcının 1 000 jetonu var ve hepsini ilk %25'lik ihracı
esnasında sattı. İki defa 1 000 jeton alırsa (%25), daha fazla jeton 
satamaz. 3. kez 1 000 jeton alırsa, bu durumda son 1 000 jetonu 4. 
kez almak için 500 jeton satmış olmalıdır. Çok fazla sattığı anda
daha fazla jeton alamaz

Jeton toplamı = 250 000 000 adet
Oluşturulan jetonlar = 45 000 000 adet
Bozdurma ve reklam için jetonlar    = 1 000 000 adet 



CTP işlevler ve gereksinimleri

Ethereum Ağı, Merkezi Olmayan Borsalar ve Bitcoin Ağı

CTP sistemi sadece Ethereum Network'te işlemlere neden 
olan cüzdan adresleriyle çalışır. Merkezi borsalardaki 
işlemler kaydedilemez

Bilgisayarı veya akıllı telefonu olan herkes CTP sistemini 
kullanabilir. Ön koşul yalnızca uygulamayı indirmektir. 
Herkesin MBASE belirtecini oluşturmasını sağlar

Kimsenin kripto piyasası hakkında önceden bilgi sahibi 
olmasına ihtiyacı yok. Bu projenin yardımıyla, daha önce 
kripto piyasasıyla çok az teması olan veya hiç temas 
kurmamış kişilere de ulaşmak istiyoruz. Merkezi olmayan 
ödeme araçlarının piyasada bir bütün olarak yerleşmesi 
sadece bir zaman meselesidir

Uyarı: Cüzdan adresi başına 24 saatte günlük 10 Minebase
jetonu limiti vardır. Böylece her cüzdan adresiyle günde en 
fazla 10 jeton oluşturabilirsiniz



Minebase analitik verileri 

Minebase jetonlarının maksimum sayısı = 250 000 000 adet
Oluşturulan jetonlar (bonus program) = 45 000 000 adet

Önceden oluşturulmuş jetonlar sayısı:

Ağustos, 2022     = 11 250 000 adet
Şubat, 2023         = 11 250 000 adet
Ağustos, 2023     = 11 250 000 adet
Şubat, 2023         = 11 250 000 adet

MBASE hesaplama fiyatı $6.50'dir

Ağustos 2022:    11 250.00 jeton mevcut, Değeri 73 125 000 $
Şubat 2023:        11 250.00 jeton mevcut, Değeri 146 250 000$
Ağustos 2023:    11 250.00 jeton mevcut, Değeri 219 375 000$ 
Şubat 2023:        11 250.00 jeton mevcut, Değeri 292 500 000$



Minebase analitik verileri

CTP cüzdan adreslerinin toplamı

Minebase, yalnızca Ethereum Ağı,
Bitcoin ve Merkezi Olmayan Borsalardan gelen değerlere 
sahip adresleri kullanır.

Ethereum Ağı:                                96 000 000 adres
Merkezi Olmayan Borsalar:           5 000 000 adres
Bitcoin ağı:                                    109 000 000 adres

24 saatlik ücretlerin değeri



Minebase analitik verileri

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle 11 500 000 jeton oluşturuldu

MBASE'nin %30'unun satışa sunulduğunu varsayalım Jetonların 
%70'i ticarete sunulacak
%30 = 3.45 milyon borsada işlem gördü
MBASE'nin %70'i elindedir = 8.05 milyon

Günlük ücretin ortalama hesaplama değeri, cüzdan adresi 
başına 2.18 USD’dır. 8.05 milyon MBASE, kullanıcı başına 
ortalama 500 MBASE = 16 100 kullanıcı ile tutulur. Her kullanıcı, 
CTP sistemine göre 20 cüzdan adresi alır

16 100 kullanıcı x 20 cüzdan adresi = 322 000 cüzdan adresi

Her cüzdan adresi şunları alır:
Günlük 2,18 USD ücret                = 701 960 USD 
701 960 x 30 (aylık)                     = 21 058 80
21 058 800 USD / 6.50 USD        = 3 239 815.38 MBA

Bu hesaplamaya göre her kullanıcı ayda 201.23 token kazanır

Burada verilen rakamlar tahmini olup garanti edilemez. 
Minebase sadece size CTP sisteminin nasıl çalıştığına dair bir 
fikir vermek ister. Hesaplamalar, üçüncü taraf satıcılar 
tarafından sağlanan rakamlara dayanmaktadır. Bu nedenle 
Minebase, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından verilen 
istatistiklerin ve rakamların doğruluğunu garanti etmez



Otomatik hespalama
cüzdan adresleri
CTP fiyatına göre 
otomatik cüzdan adresi 
başına alacağınız 
miktar katlanacaktır. 
Burada otomatik bir 
veya 20 cüzdan 
adresiniz varsa sayıları 
görebilirsiniz. Bir 
ortalamayı 
hesaplamak için, 
önceki hesaplamada 
gösterildiği gibi, günde 
2.80 USD aldık. Bu 
hesaplama 1 yıl için 
yapıldı. Jetonun, 8 632 
USD'lik CTP fiyatına 
kadar tamamen 
oluşturulması 
gerektiğini unutmayın. 
Bundan sonra, 12 ay 
sonra, jetonu henüz 
tam olarak 
oluşturmamış olsanız 
bile, cüzdan adresi 
başına oluşturduğunuz 
değeri alacaksınız. Her 
cüzdan adresi belirteci 
ayrı olarak oluşturur. Bu 
sadece bir varsayımdır 
ve garanti edilemez. Bu 
hesaplama sadece size 
bir bilgi vermek 
amaçlıdır

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00
10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

Yıllık olarak 
kazandığınız

20 Cüzdan 
Yıllık olarak 
kazandığınız

1 CüzdanCTP
Fiyatı artışı

Değeri ARTIR
Cüzdan adresleri

Bir yıl 365 gün anlamına gelir



Hespalama
Period of time

Burada dönemi aktif 
hale getirdiğinizde 
rakamları 
görebilirsiniz. 
Başlangıç fiyatı, 
önceki hesaplamada 
zaten gösterildiği 
gibi, saat başına 0.26 
USD’dır. CTP fiyatına 
göre CTP fiyatı her 
arttığında tutar 0.26 
USD ile çarpılır. 
Burada gördüğünüz 
hesaplama saat, ay 
ve yıl cinsindendir. 
Jetonun tamamen.  
8 632 USD olan CTP 
fiyatı tarafından 
oluşturulmasıgerekti
ğini unutmayın. 
Bundan sonra 12 ay 
içinde, jetonu henüz 
tam olarak 
oluşturmamış olsanız 
bile değeri 
alacaksınız

CTP
Fiyatı 
artışı

Saat 
başına

Ay başına Yıl başına

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40
10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

Değeri ARTIR
Cüzdan
adresleri kazandığınızkazandığınızkazandığınız

Bir ay 30 gün olarak ve 
bir yıl 365 gün olarak 
varsayılır



Hespalama
Walk to earn

Burada Kazanmak 
için yürüyün 
kullandığınızda 
rakamları 
görebilirsiniz. 
Başlangıç fiyatı, 
önceki 
hesaplamada 
zaten gösterildiği 
gibi, kilometre 
başına 6.50 USD’dır. 
CTP fiyatına göre 
CTP fiyatı her 
arttığında tutar 2.18 
USD ile çarpılır. 
Burada gördüğünüz 
hesaplama saat, ay 
ve yıl cinsindendir. 
Jetonun tamamen 
8 632 USD olan CTP 
fiyatı tarafından 
oluşturulmasıgerekt
iğini unutmayın. 
Bundan sonra 12 ay 
içinde, jetonu henüz 
tam olarak 
oluşturmamış 
olsanız bile değeri 
alacaksınız.

Değeri ARTIR
Cüzdan
adresleri

CTP
Fiyatı 
artışı

Gün başına 
kazandığınız

Ay başına 
kazandığınız

Yıl başına 
kazandığınız

1 $131 $0,26 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10
10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30

Bir ay 30 gün olarak ve 
bir yıl 365 gün olarak 
varsayılır



Ticaret - Borsa

Kabul

Toplamda MBASE jetonlarının %70'i elinde ise 
hesaplamamıza göre borsada 3,45 milyon MBASE vardır. Bir 
MBASE jetonu oluşturmak için bir kullanıcının elinde en az 
on belirteç oloması gerekir. (İstisna, kullanıcının kendi 
cüzdan adresini kaydettirmesidir). CTP sistemini en üst 
düzeyde kullanabilmek için kullanıcının 550 MBASE 
yatırması gerekmektedir 

500 MBASE satın alırken toplam 6 900 kullanıcı jeton satın 
alabilir. Ortalama olarak bu 13 800 kullanıcıdır. CTP sistemini 
orta veya uzun vadede kullanmak için kullanıcının 3-12 ay 
arasında 50 ile 550 MBASE arasında olması gerekmektedir. 
MBASE talebini artıracaktır. Borsadaki fiyat %10 düşerse, 
MBASE jetonlarının %0.025'i yaktırılacaktır. CTP değerine 
göre bu, jeton başına 793 041.08$'dır. Ayrıca, Hız artırıcı  
cüzdanını Gümüş, Altın veya Platinum statüsüne 
yükseltirken, oluşturulan jetonların %10'u da yanar. Böylece 
arz yeniden değerlenir. Orta veya uzun vadede, MBASE'nin
borsada nasıl işlem göreceğinin değeri için CTP değerinin 
kılavuz olacağını tahmin ederiz



Özet

1. MBASE oluşturma, yalnızca halihazırda mevcut olan enerjiyi 
kullandığından çevreye zarar vermez

2. Minebase jetonu, 250 milyon jeton ile oluşturulur. Minebase
süreci, yalnızca cüzdan adresleri ücretleri aracılığıyla belirteci 
dolaşıma açık hale getirmektir. MBASE oluşturmak için özel bir 
donanım gerekmez. İhtiyacınız olan tek şey bir akıllı telefondur. Ve 
buna yalnızca bir akıllı telefonun gerekli olduğu iki seçeneği 
kullanırsanız ihtiyacınız olur

3. Ethereum Ağındaki CTP: Minebase, Ethereum Ağındaki tüm 
cüzdanları doğruladı. Minebase'de hesabı olanlar, Ethereum
ağında oluşturulan ücretler aracılığıyla MBASE jetonları 
kazanacaklar

4. Merkezi Olmayan Borsalarda ve Bitcoin ağındaki CTP Minebase, 
en önemli 20 Merkezi Olmayan Borsanın tüm cüzdanlarını 
doğruladı. Minebase'de hesabı olan ve kendi cüzdan adresini 
oluşturanlar, bu adresler aracılığıyla oluşturulan ücretlerden 
Minebase jetonunu alacaklar. İkinci seçenek ise, kullanıcının 
yatırdığı jeton miktarına bağlı olarak, otomatik olarak 72 saatte bir 
değişen bir cüzdan adresi alırlar. Bitcoin ağı tarafından sadece 
aktif adresler kullanılır

5. Minebase'e kayıtlı ve akıllı telefonu olan herkes Minebase
uygulamasını indirebilir ve akıllı telefonu ile CTP sistemini 
kullanabilir. Algoritma akıllı bir sözleşme ile kontrol edilir. Ne kadar 
çok MBASE oluşturulursa, MBASE oluşturmanın maliyeti o kadar 
yüksek olur

6. Ethereum Ağı, Bitcoin ağı ve İlk 20 Merkezi Olmayan Borsadan 
alınan tüm ücretler, MBASE'nin oluşturulması için geçerlidir. 
Algoritma nedeniyle MBASE oluşturma fiyatı artarsa, MBASE 
oluşturmak için gereken ücret de artacaktır



Özet

7. CTP fiyatı yükseldiğinde, kullanıcının kendi veya otomatik 
cüzdan adresi 45 katına kadar çarpılır. Yani kullanıcı, yatırdığı 
cüzdan adreslerinden ücretin 45 katına kadar ücret alır. Period of 
Time ve Walk to earn için de geçerlidir

8. CTP sistemimizle gelecekte jetonu daha hızlı oluşturmak için 
Minebase üç farklı seçenek sunar. Minebase jetonlarını belirli bir 
süre cüzdanına yatıran her kullanıcı bir Hız Arttırıcı alacak. 
Bununla birlikte, belirli sayıda oluşturulan jetondan sonra Hız 
Artırıcı elde etmek de mümkündür

9. Fiyat ayarlamaları. Bu araç fiyatı ayarlamak için kullanılır: 
MBASE borsadaki değerinin %10'unu kaybederse, ana cüzdandaki 
ve henüz teklif edilmeyen MBASE jetonlarının %0,025'i yakılır

10. Teknoloji. Frontend Teknolojisi: React, Nunjucks, Templating
engine. Backend Technology: Ruby on Rails, Django, Node.js. 
Database Technology: PostgreSQL. Blockchain Technology: web3. 
CI/CD Automation: Jenkins, Git, Docker

11. Minebase jetonunu oluşturmak için Ethereum Ağı, Bitcoin ağı ve 
İlk 20 Merkezi Olmayan Borsadaki cüzdan adresleri 
kullanıldığından kaynaklar neredeyse tükenmez

12. Herkes www.minebase.com web sitesinde bir MBASE Cüzdanı 
açabilir



Özet

13. CTP sistemi, yalnızca Ethereum Ağı ve Merkezi Olmayan 
Borsalarda işlemlere neden olan cüzdan adresleriyle çalışır. 
Merkezi borsalarda yapılan işlemler kayıt altına alınamaz

14. Bu sistemin geliştiricisi ve mucidi, önce bir madeni para 
birimi çıkaran bir girişimcidir. Proje, o dönemde yetkililerin 
düzenlemesi ile engellendi. Bu proje ile o zamanın 
kullanıcılarına kar etmenin bir yolunu sunarız

15. MBASE Borsasına ihraç edildikten sonra, sonraki altı ay 
içinde aşağıdaki enstrüman kullanılır. Piyasa akıllı bir 
sözleşme ile analiz edilir. Jeton %10 veya daha fazla düşerse, 
harcanmamış tokenlerin %0.025'i ana cüzdanda yakılır. 
Jetonu stabilize etmeye hizmet eder

16. MBASE almak için kullanıcının Minebase'de bir hesap 
açması gerekir. Kayıttan sonra, kullanıcı MBASE cüzdanını arka 
ofiste alacak. Cüzdan adreslerini kaydetmek için kullanıcının 
bunları Minebase'e yatırması gerekir

17. Minebase Analytics ile, mevcut ve gelecekteki 
hesaplamalar hakkında bir fikir edinmenin yanı sıra jetonun 
borsada kendisini nasıl kurduğunu anlayabilirsiniz. Bu 
hesaplamalar sadece varsayımdır ve garanti edilemez



www.minebase.com

BEYAZ KAĞIT
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Bu önemli bir büyük yükseltmedir. CTP fiyatı borsaya 
bağlı olacaktır. Bu, CTP fiyatı ile döviz fiyatı arasında bir 
fark olacağı anlamına gelir

Borsa fiyatı CTP fiyatından düşükse, CTP fiyatı bu fark 
kadar artacaktır. Bunun bizim algoritmamızla ilgisi 
yoktur. Bu özellik, herhangi bir CTP fiyatı seviyesi için 
geçerlidir. Borsa ve CTP sistemi arasında bir denge 
oluşturmaya amaçlıdır. Aşağıda bir örnek verildi.
Döviz fiyatı 4 USD ve CTP fiyatı USD dolar ise aradaki 
fark 2.50 USD’dır. CTP fiyatı bu 2.50 USD artacak. Yani 
şimdi bir jeton oluşturmak için 9 dolara ulaşmaları 
gerekiyor

Ve tam tersine olarak döviz fiyatı CTP'den daha yüksek 
ise. Bu durumda CTP fiyatı aradaki fark kadar 
düşecektir. Örneğin, CTP fiyatı 6.50 USD ve borsa fiyatı 
8.50 USD, ardından CTP fiyatı iki dolar düşerek 4.50 
USD'na düşecek

CTP sistemi ile borsa arasındaki denge

Minebase CTP                  Hesaplama Borsa

$6.50 $4.00
Fark $2.50

CTP FİYATI $9.50

$6.50 $8.50
Fark $2.00

CTP FİYATI $4.50



9 Eylül 2022'den ber’ CTP sistemimizde büyük bir yükseltme
yapılacak. Minebase jetonu, kripto ağı tamamından alınan
ücretler ile oluşturulur. Jetonu uzun vadede sabit tutmak için
Minebase jetonunun yanma formülünü oluşturduk. Bu formül, 
CTP fiyatının bir bileşeni niteliğindedir. Böylece sağladığımız etki, 
jetonun oluşturulması ve yaktırılması yoluyla Minebase
jetonunun dengeli bir gelişiminin gerçekleşmesidir. Minebase
Jetonunun ekosistemi tamamı da buna katkıda bulunuyor

Formül aşağıdaki gibidir:

CTP Fiyatı 6.50 USD - 34.64 USD
Oluşturma fiyatı + Oluşturulan jetonlar (fiyat) / 4= Toplam
Bu miktar mevcut jeton fiyatına bölünür. (Bu jetonlar yaktırılır).
Bu işlem aylık olarak yapılır

CTP Fiyatı 43.99 USD – 114.43 USD
Oluşturma fiyatı + Oluşturulan jetonlar (fiyat) / 2.5 = Toplam
Bu miktar mevcut jeton fiyatına bölünür. (Bu jetonlar yaktırılır).
Bu işlem aylık olarak yapılır

CTP fiyatı 609.80 USD’den sona kadar
Oluşturma ücretleri fiyatı + Oluşturulan jetonlar (fiyat) / 1.5= 
Toplam
jetonlar yaktırılır). Bu işlem aylık olarak yapılır

CTP fiyatı ne kadar yüksek olursa, jetonu oluşturmak için o kadar
fazla ücrete ihtiyacınız olur. Yakma sistemi formülümüz ile daha
az jeton dolaşımda olacak ve CTP fiyatı daha hızlı artacak ve
jetonu oluşturmak için daha uzun süre sizin için gerekecek

MINEBASE JETONLARI YANMASI



MİNEBASE TOKENLERİNİN BİRİKTİRİLMESİ

Şirket, Proof of Stake (POS) ve Simple Time Protocol (STP) kullanan
tescilli fikir birliği algoritması üzerinde faaliyette bulunmaktadır. 
POS, doğrulayıcıların işlemleri doğrulama hakkı veren jetonları 
biriktirmesini gerektirir ve karşılığında bunu yaptıkları için
ödüllendirilir

STP, doğrulanabilir bir saat prensibi ile faaliyette bulunmaktadır. İki
olay arasında geçen süreyi doğrulayan blok zincirine bir saat
ekler. Ağa bağlı doğrulayıcılar üzerindeki yükü azaltır. Sonucunda
ağdaki doğrulayıcılar olayların zaman damgasını bilirler ve bir
işlemi kaydetmek için mevcut tüm doğrulayıcıları ileri geri kontrol
etmeleri gerekmez. Blokların hızlı sıralanması sağlanır

POS + STP, 
Blockchain'in
son derece hızlı
olduğunu
sağlar. 

Bunu bu kadar özel hale getiren nedir?.



ARA BAĞLANTISI OLAN CÜZDAN

Bu yükseltme, 20 cüzdan adresi olan diğer kullanıcılara bağlanma 
imkanı size verir. Bu, başka 20 cüzdanlık adresine katılabileceğiniz 
anlamına gelir. En fazla 5 kullanıcıya katılması mümkündür.
Bu adreslerin oluşturduğu jetonların değerinin %75'ini alacaksınız. 
Jetonların %25'i yaktırılacaktır. Bu cüzdan adreslerini 3 veya 6 ay 
boyunca kullanma imkanını kazanacaksınız

Gereksinimler:
1. Her bir yeni cüzdan adresi için cüzdanınızda 550 jeton 

bulundurmalısınız. Bu, kendi cüzdan adresleriniz ve yenilerinde 1 
100 Minebase jetonu olacağı anlamına gelir

2. Yükseltme 3 aylık bedeli 150 USDT veya 6 aylık bedeli 250 
USDT’dir

Böylece kendi cüzdan adresinizle ve 100'e kadar cüzdan adresi 
ekleyerek Minebase jetonları oluşturabilirsiniz

1 cüzdan adresi 3 ay 150 USDT 
+ 550 jeton
2 cüzdan adresi 3 ay 300 USDT 
+ 1 100 jeton

3 cüzdan adresi 3 ay 450 USDT 
+ 1 650 jeton

4 cüzdan adresi 3 ay 600 USDT 
+ 2 200 jeton

5 cüzdan adresi 3 ay 750 USDT 
+ 2 750 jeton

1 cüzdan adresi 6 ay 250 USDT 
+ 550 jeton
2 cüzdan adresi 6 ay 550 USDT 
+ 1 100 jeton

3 cüzdan adresi 6 ay 750 USDT 
+ 1 650 jeton

4 cüzdan adresi 6 ay 1 000 USDT 
+ 2 200 jeton

5 cüzdan adresi 6 ay 1 250 USDT 
+ 2 750 jeton

Kendi 20 cüzdan adresiniz için 550 jetona ihtiyacınız olduğu için yukarıda verilen
tutarlara her zaman 550 jeton eklemeniz gerekir. Bu, 5 cüzdan adresi ile
cüzdanınızda 2 750 + 550 yani toplam 3 300 jeton olması gerektiği anlamına gelir



ÜCRETLERİN YAKTIRILMASI

www.minebase.com web sitesi gelecekte oyunlar sunacak. 
Kullanıcının kullandığı oyun türüne bağlı olarak örneğin bir 
kart seti veya giriş ücreti ödeyecektir.
Oyuna katılmak için ödenen tüm bu jetonlar yakılacaktır. 
Çeşitli oyunlar sunulacak. Ancak birbiri ardına kurulacak. 
Yükseltilebilen tek oyunculu bir oyun ise (örneğin, bir şeyi 
daha hızlı elde etmek için daha iyi araçlar), bunun için 
kullanılan jetonlar da yakılacak

Rekabetçi oyun: Minebase jetonlarını kullanan rekabetçi bir 
oyunsa, jetonların %10'u yakılacaktır. Örneğin, 50 oyuncu var 
ve her biri 1 Minebase jetonu öder. Bu 50 Minebase jetonu 
teşkil edecek. Bunların %10'u yanacak. Şimdi oyunda 45 jeton 
kaldı. Yüksek puan için %2 kullanılır. Toplamda, oyunda 
kazananlara 44.1 jeton dağıtılır
Oyunda kaç oyuncu olduğuna göre bu jetonlar 1 – 5 
sıradakilere dağıtılır

OYUNOYUN



NFT’nin 3 farklı kategorisi mevcuttur

Kategori 1 50 Minebase jetonu
Kategori 2 100 Minebase jetonu
Kategori 3 250 Minebase jetonu

NFT'leri satın aldığınızda sahibi siz olursunuz ve bunları 
piyasada satabilirsiniz. Ancak, her kategori için dev bir 
avantaj elde edeceksiniz

1 kategoriden NFT satın alırsanız, gelecekte Minebase jetonları 
oluşturduğunuzda 50 jeton %40 daha ucuza alacaksınız. Bu, 
50 jetonu ne zaman kullanırsanız kullanın, jetonları %40 daha 
hızlı üreteceğinizi ifade eder
Örnek:
CTP fiyatı 300 USD olana kadar beklerseniz, 50 jeton için 120 
USD’lık bir avantajı kazanacaksınız

2 kategoriden NFT satın alırsanız, gelecekte Minebase jetonları 
oluşturduğunuzda 100 jeton %50 daha ucuza alacaksınız. Bu, 
100 jetonu ne zaman kullanırsanız kullanın, jetonları %50 daha 
hızlı üreteceğinizi ifade eder
Örnek:
CTP fiyatı 300 USD olana kadar beklerseniz, 100 jeton için 150 
USD’lık bir avantajı kazanacaksınız

3 kategoriden NFT satın alırsanız, gelecekte Minebase jetonları 
oluşturduğunuzda 250 jeton %60 daha ucuza alacaksınız. Bu, 
250 jetonu ne zaman kullanırsanız kullanın, jetonları %60 daha 
hızlı üreteceğinizi ifade eder. 
Örnek:
CTP fiyatı 300 USD olana kadar beklerseniz, 250 jeton için 180 
USD’lık bir avantajı kazanacaksınız
Ancak, jetonları ne zaman satmak istediğinize kendiniz karar 
verebilirsiniz

NFTNFT



Minebase jeton yakma çeşitlerine genel bakış

1. Borsadaki fiyat %10'dan fazla düşerse henüz oluşturulmamış 
jetonların %0.025'i yakılacakr

2. Minebase jetonu ile satın alınan NFT'lerin tamamı yakılacak
3. Minebase web sitesinde sunulan tüm oyunlar, oyuna, bahsin 

tutarına göre tamamen veya bahsin %10'u yakılacaktır
4. 9 Eylül 2022'den itibaren, CTP sistemi tarafından Minebase

jetonunun oluşturmak için kullanılan tüm ücretler, aylık olarak 
yakılacaktır

5. Ara Bağlantılı Cüzdan: Her 20 cüzdan adresi için %25 yakılır

MINEBASE YAKTIRMA FORMULÜ



MINEBASE PROTOCOL

MINEBASE 
ECO SİSTEMİ

CÜZDAN 
ADRESLERİ

ETHEREUM VE 
BITCOIN 
AĞI

CTP
SİSTEMİ

Yaratıcı yanma sistemi

ETHEREUM VE
BITCOIN 

AĞI

MINEBASE NFT’si

MINEBASE OYUNLARI

MINEBASE
ARA BAĞLANTILI 

CÜZDANI

CREATION PROGRAM BURNING PROGRAM

%50-100’ü
yanar

%100’ü yanar

%10-100’ü yanar

25% yakmaMINEBASE 
BİRİKME



İki yıl içinde uygulama
ile CTP yarıya
indirilecek. Böylece, 
kullanıcı MBASE'yi
oluşturduğunda, artık
oluşturulan MBASE'nin
%50'si kadar kodu
alacaklardır. Böylece, 
iki cihazla MBASE 
oluşturmak için
yalnızca yarı zamana
ihtiyacınız vardır

Bu süreç iki yılda bir
tekrarlanır: 2026 yılı
Ağustos ayı, 2028 yılı
Ağustos ayı, 2030 yılı
Ağustos ayı, vb

İşlem, MBASE tamamı
oluşturulana kadar
devam edecek

Uygulama lansmanı
İki işletim sistemi sunulur: 
IOS ve Android. 
Uygulamanın ilk altı ay 
için bedeli 5.90 USD’dır. 
Ağustos
İlk oyun lansmanı

2022 yılı Aralık ayı

NFT'ler satışa
sunuldu

Uygulama 
lansmanı sırasında 
henüz sunulmuş 
olmadığından, 
PC'de ilk CTP 
seçeneği ile 
başlama imkanı 
vardır. Herkes bunu 
ücretsiz olarak test 
edebilir

9 Eylül 2022

Minebase jetonu 
yakma formülü 
başladığı gün

2022 yılı Ekim ayı

Minebase jetonunu 
biriktirmek için 
ortaklık

Minebase jetonunu 
oluşturmak için 100'e 
kadar cüzdan adresi 
almak için birbirine 
bağlı cüzdan 
seçeneği başlatıldı



www.minebase.com

CTP sistemi


