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Weesaving

Weecoins’in tasarruf sistemidir. Elinizde bulunan Weecoinsleri belirli bir hacme sahip likidite havuzuna 
eklersiniz. Bunun karşılığında belirlenen süre boyunca kilitlediğiniz wcsleri teminat olarak göstererek 
likidite havuzunun doluluk oranına göre eklediğiniz wcsnin usdt değerinin %25 - %80 aralığında değişen 
miktarda usdt kredisi alırsınız. Daha önceden belirlediğiniz ödeme planına göre düzenli olarak alınan 
usdtyi geri ödeyebilir, ödeme tamamlandığında havuza eklediğiniz wcsleri tekrar hesabınıza çekebilirsiniz. 
Aynı işlemi usdt havuzu üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sistemin en avantajlı kısımı elinizde 
bulunan wcsleri teminat olarak göstererek nakit usdt kredisi olarak kullanabilmenizdir.
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WeeMoney
Geliştirilmeye 2018 yılında başlanılan WeeMoney uygulaması sayesinde kullanıcılar reklamlar izleyerek, 
günlük görevler yaparak, oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayarak puan biriktirdikleri, 
daha sonrasında bu puanları USDT ye çevirerek kazanç elde ettikleri interaktif mobil uygulamadır. 
Kullanıcılar hem kendi hesaplarından hem de kendi referanslarıyla kaydolan kullanıcıların işlemlerinden 
puan ve USDT kazanabilmektedir. Uygulamanın kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyiminin en üst seviyede 
tutulması için soru bankası, bilgi havuzu, oyunlar ve diğer içerikler sürekli olarak güncel tutulmaktadır.
Uygulamanın içerisine entegre edilen sinyal özelliği ile kullanıcılar saatlerce teknik analiz yapmak yerine 
şirketin geliştirdiği yapay zeka sayesinde günün en güvenilir coin ve tokenlerinde işlem yapabilirler. 
Sinyal yapay zekasına whitepaperin ilerleyen kısımlarında daha detaylı değinilecektir.
WeeMoney uygulamasına ilerleyen süreçte Weecoins ile yatırım ve çekim işlemleri aktif olacaktır. 

WeeRobot
Yapay zeka destekli kendine ait hesaplama formülleri ve bu formüllerin yanında kendini ispatlamış, 
toplulukların beğenisini kazanmış 13 farklı indikatör ve osilatör ile çalışan al – sat botudur. Weebot anlık 
olarak verilen güvenilir ve yüksek hacimli coin ve tokenlerde hesaplamalar yapar. Bu hesaplamalar 
sırasında indikatör ve osilatörlerin yanında kendine özel hesaplama araçlarından faydalanır. Geçmişe 
dönük hatalı ya da düşük kazançlı işlemlerini inceler ve makine öğrenmesi sayesinde kendini her geçen 
gün güncel tutar. Tüm bu işlemlerin sonunda başarılı hesaplamalarını kullanıcılara sunar. 

WeePoint
Weecoins anlaşmalı mağaza ve işletmelerin tümü. 9 yıllık tecrübe ve kullanıcı ağı sayesinde Weecomi 
International şirketi birçok noktada mağazalarla ve işletmelerle anlaşmalar sağlamıştır. Weecoins 
kullanıcıları bu noktalardan alışveriş yaptıklarında çeşitli indirim ve promosyonlardan faydalanmakta, 
ilerleyen yıllarda yapılacak olan yasal düzenlemeler ile alışverişlerde de kullanılan bir para birimi/jeton 
ya da parapuan olması hedelenmektedir. 
WeePoint noktalarında mağaza ve işletme sahipleri düzenli bir müşteri sadakati yakalayabilirler. Ayrıca 
yapılan işlemler kullanıcı gizliliğine dayalı blockchain ağı üzerinde gerçekleştiği için işletme sahipleri 
daha şeffaf veriler ile reklam ve satış stratejisi belirleyebilirler. Işletmelerinin büyümesi ve global ölçeğe
 ulaşması için bu verilerden faydalanabilir. Bunlara ek olarak  global çapta yapılacak işlemlerde aracı banka
 ya da akreditilere olan ihtiyacını ve bağımlılığı ortadan kaldırır.

Ticaret ve takas işlemlerinde 
Weecoins’in önemi ve yeri
Günümüzde ülke içi ve uluslararası ticaret maddi paralar yerine gittikçe sanal paralara doğru 
ilerlemektedir. Maddi paraların en büyük sıkıntısı depolamasının ve güvenliğini sağlamanın oldukça 
zor olmasıdır. Bu konuda bankalar çözümü sanal paralara geçerek bulmuşlardır. Çağımızın 
gerekliliklerinden biri olmaya başlamış kredi kartları ve banka kartları tam olarak bu amaca hizmet 
etmektedir. Sizin maddi paralarınızı toplayıp güvende tutmak karşılığında sizlere kullanabileceğiniz 
sanal para vermektedir. Bu işlemlerin karşılığında sizden kripto varlıklara kıyasla daha yüksek 
bedeller, fee ücretleri tahsil etmektedirler. Bu ücreti talep etmelerinin temel sebepleri sizin 
güvenliğinden emin olmak için verdiğiniz maddi para ve değerleri depolamak ve güvende tutmak 
için güvenli ortamlar, kasalar ve bütün bu işlemler ile ilgilenecek personele ihtiyaç duymalarıdır. 
Fakat kripto varlıklarda süreç bundan biraz farklı işlemektedir. Weecoins sahip olduğu blok zinciri 
sayesinde tüm işlemleri weegold ağına kaydeder. Bu sistem insanlık tarihinin en güvenli ve hızlı takas 
sistemidir. Yüzlerce dolar değerindeki kripto varlığınızı saklamak ve güvende tutmak için devasa 
kasalara ihtiyaç yoktur. Tek ihtiyacınız olan size özel ve istediğiniz anda yine sizin tarafınızdan 
değiştirilebilecek kullanıcı adı ve şifre gibi size özel benzersiz anahtarlardır.

Ticaret ve takas işlemlerinde 
Weecoins’in önemi ve yeri
Ticaretin bir diğer önemli özelliği işlemi gerçekleştirecek taraların mevcut olmasıdır. Weecomi yıllara
dayanan tecrübesi ve geniş kullanıcı kitlesi sayesinde mal/hizmet sahiplerine ve bu mal/hizmeti talep
eden alıcılara sahiptir. Ilerleyen yıllarda mevcut otoritelerin izin verdiği ölçüde işlemlerinizde ve 
alışverişlerinizde Weecoins kullanılabilecektir.
Merkezi olmayan inansın evrimi, kriptograi ve akıllı sözleşmeler olarak bilinen önceden tanımlanmış
kodlama yoluyla şeffaf/doğrulanabilir olan doğrudan blok zincirleri üzerine inşa edilmiş çeşitli bir 
inansal ekosistem yarattı. Bu platformlar, merkezi bir otoriteye veya üçüncü taraf karar vericilere 
ihtiyaç duymadan para piyasalarının yapısını yeniden tanımlıyor. Günümüzün geleneksel dünyasında, 
kullanıcı ev veya araba gibi teminatlar verse bile, kullanıcıların kredibilite, kanıtlanabilir gelir ve kredi 
verenin karar vermesi için diğer faktörleri sağlaması gerekecektir
Weecoins, fon sağlamak, bu fondan kazanç sağlamak, bu teminata karşı borç almak ve talep 
üzerine kripto varlıkları kullanır. Işlemlerin anlık olarak hatasız ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla blockchain teknolojisinden  yararlanarak herkesin yüksek hızlı ve düşük işlem 
maliyetli bir DeFi sistemine ulaşmasını sağlar. Bu işlemlerin tümü doğrudan blok zincirinde gerçekleşir.

Weemoney > içerisinde reklam izleyerek, oyunlar oynayarak ve bilginizi yarıştırarak çeşitli ödüller ve 
Weecoins kazanabileceğiniz interaktif mobil uygulama.

Weerobot >  içerisinde bulunan indikatör ve diğer hesaplama araçlarıyla anlık alım – satım sinyali oluşturan 
yapay zeka destekli al – sat botu. 

WeePoint > Weecoins anlaşmalı mağazaların tümü. Bu mağazalarda kullanıcılar alışverişlerinde direkt 
olarak ya da parapuan olarak Weecoins kullanabileceklerdir.  (yakında)

Weesave > Weecoins’in sistem tarafından düzenlenen kredi verme platformu. Sistem  tarafından elinizde 
bulunan wcsler bir havuza aktarılır. Aktardığınız wcsler karşılığında size usdt kredisi verilir. (beta)

Weelending > Eşler arası likidite havuzudur. Elinizde bulunan wcs  karşılığında diğer kullanıcıların size 
nakit fon sağladığı P2P odaklı borç verme platformu (beta)

Ekosistem Değerlendirmesi

Weecoins Çözüm ve Iş Modeli
Şubat 2013 tarihinde faaliyetlerine başlayan Weecomi international irması kuruluşundan bu yana birçok 
kullanıcı ve iş ortağına ulaşmayı başarmış, mevcut network ağı sayesinde 40 farklı ülkede yatırımcısı 
bulunan geniş bir network kullanıcı ağına sahiptir. Mevcut kullanıcı ağının her gün daha da büyümesi 
sayesinde kitleleri etkilemiş ve bu kitlesi ile birlikte yenilikçi, çağına uyum sağlamış bir kripto varlık 
olmayı başarmıştır. Weecoins; Weecomi international şirketinin blokzincir üzerindeki dijital 
varlıklarından biridir. Bu bir hisse senedi değildir.

Weecoinsin halihazırda bulunan geniş kullanıcı ağı sayesinde yatırımcı ve kullanıcıları mevcuttur. Bu geniş
 kullanıcı ağı sayesinde tutunabilirlik, sürdürebilirlik ve kullanılabilirlik olarak Türkiye’de sağlam bir 
altyapıya sahiptir. Yatırımcıları sadece Türkiye’de sınırlı kalmayıp Azerbaycan, Ozbekistan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’da da geniş bir kitleye sahiptir. Bu ülkelerin çoğunun mevcut 
kripto varlık potansiyelleri her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Kripto varlık yatırımları konusunda 
kısmen yeni sayılabilecek bu ülkelerdeki mevcut kripto varlık boşluğunu Weecoins başarı ile doldurmaktadır.

Kullanıcı Ağının Projedeki Onemi ve Yeri

ÖZET
Bu whitepaper ile WeeCoins ve Weecoins ekosistemine dair uygulamalar ve hizmetler hakkında bilgilerin 
verilmesi amaçlanmıştır. Weecoins, weegold ağı üzerinde çalışır ve akıllı sözleşmeleri, kripto varlık takasları, 
kripto varlık depolama ve transfer hizmetleri, anlaşmalı mağazalarda alışveriş ve parapuan olarak 
kullanılabilirliği, Weecomi şirketine ait bot ve hizmetlerde ödeme aracı olarak kullanılabilirliğinin kesişimi 
ve ortak noktasıdır. 


