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HAKKIMIZDA

 Coinportalı ekibi olarak, verdiğimiz hiz-
metlerle, uyguladığımız projelerle yazılım sek-
töründe deneyimli kadrosu uzman yazılımcı per-
sonelimiz ile ticari faaliyet göstererek kendimizi 
ispatladık. Her gün gelişen teknolojiye karşı ken-
dimizi yenileyerek geliştirerek teknoloji, online 
işlemler ve iletişim alanlarında profesyonel 
hizmet vermekteyiz. Amacımız, çözüm ortak-
larının müşterilerine sunacağı katma değerli il-
etişim çözümleri için alt yapıyı sağlamak, işlet-
mek ve yeni ihtiyaçlar için çözüm üretmek bilg-
ilendirmek ve teknoloji yatırımlarını en uygun 
çözümlerle buluşturarak iş süreçlerine verimlilik 
kazandırmaktır. Hedefimiz, "doğru hizmet, 
doğru zaman, doğru yer" felsefesiyle çözüm 
ortağı ve müşterilerine fayda sağlamaktır.
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YARIŞMA HAKKINDA
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Coinportalı sanal portföy yarışmasında gelen kullanıcılara 
verilen 100.000 tl ile coin al-sat yaparak kâr-zarar yaparak 
yarışma sonucunda en fazla bakiyeye sahip kişi yarışmayı 
kazanır.

Yarışmada işlem yapmak için öncelikle hesap oluşturmanız 
gerekmektedir.

Hesap oluştururken "Adınız Soyadınız", "Mail Adresi" ve 
"Şifre" alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

Ayrıca bu alanların altında bulunan "Kullanıcı Sözleşmesi'ni 
onaylıyorum." ve "Aydınlatma Metni ile ileti almayı onay-
lıyorum." kutucuklarını da işaretlemeniz gerekmektedir. 
Aksi durumda "Üye Ol" butonuna bastığınızda kayıt olma 
işleminiz gerçekleşmiyor.

Üye olduktan sonra işlem yapabilmeniz için sizlere 100.000 tl 
sanal bakiye tanımlanıyor.

Tanımlanan bu sanal bakiye ile "Kripto Para Fiyatları" 
menüsünden güncel coin fiyatlarını takip ederek "Kripto 
Para Al Sat" menüsünden de alım-satım yapmak istediğiniz 
coini bularak o coinle işlem gerçekleştirebilirsiniz.

"Varlıklarım" bölümünden elinizde bulunan coinlerin son 
durumları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.



YARIŞMA HAKKINDA

"Yarışma Son Durum" bölümünden hem ilk 3 sırada kimlerin 
olduğunu ve kendinizin anlık sıralama durumuna ulaşabilir-
siniz.

Sol taraftaki menünün içerisinde bulunan "Güvenlik Ayarları" 
kısmına girerek şifrenizi değiştirmek isterseniz işlemlerinizi 
yapabilirsiniz.

Sol taraftaki menünün içerisinde bulunan "Kullanıcı 
Hareketleri" kısmına girerek hareketlerinizi takip edebilirsin-
iz. Eğer size ait olmayan bir işlem görürseniz bizimle iletişime 
geçmelisiniz.

Sol taraftaki menünün içerisinde bulunan "Referanslarım" 
kısmına girerek sizin referans linkiniz ile kaydolan kişileri 
görebilirsiniz. Eğer size ait olmayan bir işlem görürseniz 
bizimle iletişime geçmelisiniz.

Sol Taraftaki menünün içerisinde bulunan "İşlem Geçmişi" 
kısmına girerek o ana kadar yapmış olduğunuz bütün işlem-
lerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Eğer size ait olmayan bir 
işlem görürseniz bizimle iletişime geçmelisiniz.

Yarışma sonunda kazanan kişilerin ödülleri alabilmesi için he-
saplarını onaylaması gerekmektedir. Bu hesap onayından 
sizden istenenler  sol üst tarafta bulunan menü ikonuna 
tıkladıktan sonra hesap bilgilerim kısmına giriniz. Bu kısım-
dan TC Kimlik, Telefon ve Twitter takibi alanlarını dol-
durunuz.
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ÖDÜLLER

1. lİK ÖDÜLÜ
1.000 BFT TOKEN

2. lİK ÖDÜLÜ
500 BFT TOKEN

3. lüK ÖDÜLÜ
250 BFT TOKEN 4



YARIŞMA KURALLARI
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1. YARIŞMADA ALIM VE SATIM YAPABİLMENİZ İÇİN HESABINIZ-
DA SİZE ÖZEL OLARAK 100.000 TL SANAL BAKİYE TANIMLAN-
MIŞTIR.
 
2. HESABINIZA TANIMLANMIŞ OLAN BAKİYE İLE "KRİPTO 
PARA AL SAT" MENÜSÜNE GİREREK İSTEDİĞİNİZ KRİPTO 
PARADAN ALIM-SATIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ. BU 
İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN ANLIK VERİLER DİKKATE ALIN-
ACAKTIR.

3. YARIŞMA SONUNA KADAR BU YAPACAĞINIZ ALIM-SATIM 
İŞLEMLERİNDEN ELDE EDECEĞİNİZ KÂR VEYA ZARAR İLE YARIŞ-
MA BİTİMİNDE HESABINIZDA BULUNAN BAKİYEYE GÖRE SIRALA-
NACAKSINIZ. EN ÇOK BAKİYEYE SAHİP KULLANICI YARIŞMAYI 
KAZANMIŞ SAYILACAKTIR.

4. YARIŞMA SONUCUNDA ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN 
YARIŞMACILARIN HESAP BİLGİLERİM SAYFASINDAN BİLGİLERİNİ 
DOĞRULAYARAK HESAPLARINI ONAYLAMIŞ OLMALARI GEREK-
MEKTEDİR.

5. HER BİR YARIŞMACI YARIŞMAYA BİR DEFA BAŞVURMA HAK-
KINA SAHİPTİR. AYNI YARIŞMACININ YARIŞMAYA BİRDEN FAZLA 
BAŞVURU YAPTIĞI TESPİT EDİLİRSE YARIŞMADAN İHRAÇ EDİLİR.

6. YARIŞMA HAKKINDA DOĞRU OLMAYAN, GERÇEK DIŞI 
BEYANDA BULUNAN KİŞİLER YARIŞMADAN İHRAÇ EDİLECEKTİR. 
BU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİLER HERHANGİ BİR HAK İD-
DİASINDA BULUNMAYACAKLARINI KABUL EDERLER.

7. COİN PORTALI HERHANGİ BİR ANDA "YARIŞMA TARİHİNDE 
VE KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA" VE "YARIŞMAYI SON-
LANDIRMA" HAKKINI SAKLI TUTAR.

8. COİN PORTALI YARIŞMANIN TÜM HAKLARINI GİZLİ TUTAR.



YOL HARİTASI

AĞUSTOS  -  EYLÜL

EKİM -
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2021

Yarışma Web Sitesinin Hazırlanması

TEMMUZ (TAMAMLANDI)

(TAMAMLANDI)

Yarışma Web Sitesinin Test Edilmesi

1. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

KASIM (TAMAMLANDI)



YOL HARİTASI
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2022

2. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

ŞUBAT   -   MART

3. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

4. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

5. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

6. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

NİSAN   -   MAYIS

HAZİRAN   -   TEMMUZ

AĞUSTOS   -   EYLÜL

EKİM   -   KASIM

7. Yarışmanın Başlangıcı - Bitişi

ARALIK  -   OCAK

(DEVAM EDİYOR)



COİNPORTALI EKİBİ
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ERKAN KULE
FOUNDER - GM

IT MANAGER

FULL STACK 
DEVELOPER

FULL STACK 
DEVELOPER

FULL STACK 
DEVELOPER

FULL STACK 
DEVELOPER

GRAPHIC DESIGNER

MOBILE
DEVELOPER

PROJECT DIRECTOR

MEHMET EMİR 
HIDIRLAR

ONUR BERKANT
MEVSİM

MUHAMMET ALİ
ARDIÇ

DEMİRHAN
 DEMİR

EREN HABİB 
AŞIK

AHMET CAN
DUYAR

EMRE OCAK

BERKE ŞAHİN



COİNPORTALI EKİBİ
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FRONT END 
DEVELOPER

JUNIOR
DEVELOPER

JUNIOR
DEVELOPER

BACK END 
DEVELOPER

BERKE ŞAHİN

GÖKHAN SEZER

FEHMİ CAN
ERKAT

BORAN TOKTAY

EMİRHAN
YÜKSEKTEPE

PROJECT
SUPERVISOR

OĞUZ ÇELİK



EK BİLGİLER VE GÜNCELLEMELER
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Coinportalı ekibi projemizle ilgili 
teknik, ticari ve sosyal gelişmeleri 
yansıtacak şekilde periyodik olarak 
bu whitepaperı güncelleyecektir.

Tüm güncellemeler web sitesi ve 
sosyal medya platformalarından 
duyurulacaktır.

py.coinportali.com

destek@coinportali.com

twitter.com/CoinPortal1

instagram.com/coinportalii

twitter.com/CoinPortaliGlb



yasal uyarı
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ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN BU YASAL UYARIYI DİKKAT-
LİCE OKUMANIZI VE GEREKİRSE KONUYA İLİKŞİN YASAL, 
FİNANSAL, VERGİSEL VEYA DİĞER MESLEKİ DANIŞMANLARIN-
IZDAN DANIŞMANLIK ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

Coinportalı ve Whitepaper’da yer verildiği şekilde Coinportalı ekosiste-
minde yer alan tüm özellik ve uygulamalar (topluca “Coinportalı”), her-
hangi bir yardı alanında menkul kıymet vasfında bir varlık olarak kabul 
edilmeyi amaçladığı ve menkul kıymet teklifi olmadığı gibi, menkul 
kıymet yatırımı için bir talep toplanmasını da amaçlamamaktadır. Coin-
portalı hakkında teknik ve operasyonel bilgiler içeren Whitepaper, yatırım 
tavsiyesi içermediği gibi hukuki olarak da bir icap değildir.

Whitepaper, gerek Coinportalı gerekse de Coinportalı yaratıcı şirket (”Şir-
ket”) açısından hukuken bağlayıcı bir sözleşme veya yasal taahhüt teşkil 
etmez. Coinportalı satışı veya satın alımıyla ilgili herhangi bir işlem, ancak 
Şirket tarafından hazırlanacak anlaşmaların imzalanması ve diğer gerekli 
belgelerin (”Nihai Belgeler”) sunulması ile geçerlilik kazanacaktır. Nihai 
Belgeler ve Whitepaper arasında bir çelişki olması halinde, Nihai Belgel-
er’de yer alan düzenlemeler uygulanacaktır.

Yargı çevresi ne olursa olsun, hiçbir düzenleyici veya idari makam  ya da 
hükümet, Coinportalı yapısını veya bu Whitepaper’da belirtilen hiçbir 
bilgiyi incelememiiş veya onaylamamıştır. Whitepaper’ın yayımlanması, 
ilgili yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan mevzuatta düzenlenmemiş 
olabilececği gibi yürürlükteki mevzuata aykırılık da teşkil edebilir. Kripto 
para ve blokzincir teknolojisinin yargı çevreleri nezdindeki uygulama 
farklılıkları ve diğer teknolojik gelişmeler sebebiyle, tüm kripto para uy-
gulamalarında olduğu gibi Coinportalı da, getiri potansiyelinin yanı sıra 
hukuken yüksek risk ve belirsizlik teşkil etmektedir. Bu riskleri değer-
lendirme ve yatırım yapma inisiyatifi ve sorumluluğu münhasıran sizded-
ir. Ayrıca, işbu Whitepaper’ın herhangi bir bölümü veya kopyası, bu 
Whitepaper veya Coinportalı satışının veya dağıtımının yasaklandığı veya 
kısıtlandığı hiçbir ülkeye götürülmemeli veya aktarılmamalıdır.



yasal uyarı
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Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği en genel şekilde, Coinportalı, 
Şirket, Şirket yönetim kurulu üyeleri, paydaşları, çalışanları, 
yüklenicileri, danışmanları veya bağlı ortakları, Whitepaper’da 
yer alan öngörü ve projeksiyonlara ilişkin herhangi bir garanti 
veya taahhüt vermemekle birlikte, Whitepaper’da yer alan bilgil-
erin güncelliği ve doğruluğuna veya genel olarak Whitepaper’a 
ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Buradan hareketle, 
Şirket, dilediği zaman Whitepaper’da yer alan bilgileri değiştirme 
hakkını haizdir.

İşbu Whitepaper, Coinportalı faaliyetlerine ve projeksiyonlarına 
ilişkin ileriye dönük henüz gerçekleşmemiş beyanlar içerebilir. Bu 
tür ileriye dönük beyanlar, Coinportalı ile ilgili olarak gelecekte 
ortaya çıkacak fiili sonuçlardan, performans veya başarılardan 
önemli ölçüde farklılık arz edebilir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Whitepaper, Coinportalı veya 
bunlarla bağlantılı olarak (gelir veya kâr kaybı; kullanım veya veri 
kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) maruz kal-
acağınız zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu, bu talep 
ve zararlara ilişkin Coinportalı, Şirket, Şirket yönetim kurulu üye-
leri, paydaşları, çalışanları, yüklenicileri, danışmanları veya bağlı 
ortaklarının hiç bir sorumluluğu bulunmadığını kabul edersiniz.

İşbu Whitepaper,  Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. 
Whitepaper ile ilgili tüm uyuşmazlıklar, nihai olarak ve 
münhasıran İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri 
tarafından çözümlenececktir.


