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Neironix derecelendirme metodolojisine aşina olmak için bu bağlantıyı kullanın: https://neironix.io/ru

Neironix; derecelendirmelerin projelere matematiksel puanlama sonuçlarına, sinirsel ağlara ve devasa verilerin 
çok boyutlu analizlerine dayalı olarak atandığı, blokzincir ekonomisindeki yatırım riskleri değerlendirmesi için 
ilk bağımsız uluslararası derecelendirme ajansıdır. Platform; yüksek belirsizlik içeren projelere yapılan 
yatırımların tipik riskleri izleyen yönetimi ve analizi için tasarlanmıştır.

Neironix misyonu; dikkatli bir şekilde değerlendirilen yatırım kararları ve uzun vadeli piyasa stratejileri 
için gereken kripto paralar piyasaları hakkında analitik ve �nansal bilgilerin global bir sağlayıcısı 
olmaktır.

Neironix; sinirsel ağlara, yüksek miktardaki verinin çok boyutlu analizine ve matematiksel skorlamanın 
sonucuna bağlı olarak blokzincir projelerinin otomatik bir şekilde puanlandığı, yatırım risklerinin 
değerlendirildiği ilk bağımsız uluslararası derecelendirme ajansı.

Neironix’in derecelendirme metodolojisi; uluslararası risk yönetim standardı prensipleri ISO31000:2018(Е) ‘ni 
baz alır ve klasik ekonomideki kurumsal fonların ve profesyonel yatırımcıların risk değerlendirme yaklaşımlarına 
benzer bir yöntem uygular. Hali hazırda ISO31000:2018(Е) standardı en yüksek GSMH düzeyine sahip 88 ülkede 
benimsenmiş durumda. Risk yönetimi için bir rehber olmasının yanı sıra çeşitli aşamaların risk davranış 
varyanslarına dair önerilerde de bulunur: https://www.iso.org. 

Neironix projesi ekibi; kurumsal risk yönetimi alanında uluslararası bir lider organizasyon olan G31000 
(http://g31000.org/) ile akredite olmuş risk yönetimi alanındaki lider uzmanlardan oluşur. Karar vermedeki 
Stratejik Risk Analizi Enstitüsü projede harici bir danışman rolü üstlenmekte. 

2019 yılında; blokzincir ekonomisi için geliştirdiğimiz risk odaklı yatırım süreçleri yönetim metodolojimiz için 
uluslararası telif hakkı patenti alacağız. Akabinde ilgili tara�ara ve pazar regülatörlerine bu metodolojinin 
iletişimini yapacağız. 



3.1   Yatırımlardaki artışın yüksek dinamikleri 

3.2   Başarılı projelerin oranının düşmesi

Şekil 1. 2016-2018 yılları arasında ICO’lara yapılan yatırım miktarı, 1000 USD
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Çoğu yatırımcı, blokzincir pazarındaki gözlemlenen atmosferin genel heyecanına kapılarak muhtemel 
riskler bakış açısı ile bu girişimleri inatla dikkatli bir şekilde incelemiyor. 

Dijital varlıklar yalnızca modern �nansal sisteminin bir parçası değil aynı zamanda global ekonomik 
gelişmelerin yeni çağının bir işareti. Teknolojik blokzincir girişimlerine yapılan yatırımlar, ulusal sınırlar ile 
kısıtlanmaz, dolayısıyla alternatif bir yatırım çağı geldi. Geleneksel IPO (ilk halka arzın) alternati� olan ICO (ilk 
kripto para arzı) dijital ekonomilerin anahtar yatırım yöntemi.

2016 yılında düzenlenen tüm ICO’lar toplamda 96 milyon dolar topladı. 2017 yılında toplam pazar büyüklüğü 
372 milyar USD’ye ulaşırken ICO’larda toplanan miktar ise 3.7 milyar USD’ye ulaştı. Yatırımlardaki artışın bu gibi 
yüksek dinamiklerinin ardında yatan nedenler; blokzincir girişimlerinin sayılarının çok hızlı bir şekilde artması ve 
blokzincir endüstrisine olan ilginin artması.

Yatırım için cazip blokzincir girişimlerinin sayısındaki artışla eş zamanlı olarak yeni bir istatistiki veri seti ortaya 
çıktı. Başarılı girişimlerin toplam sayı içerisindeki oranında global düzeyde bir azalma görünüyor. Örneğin 
2017’nin ilk 4 ayında başarılı ICO oranı %50 iken, Mayıs ve Haziran aylarında bu oran %30’a, yıl sonlarında ise bu 
oran %20’lere düştü. 2017 yılı ortalamasında ICO’ların başarı oranı %33 olarak gerçekleşti. 2018 yılının 
ortalamasının ise %10 olması bekleniyor. 

Uygulamada, blokzincir girişimlerinin çoğunluğu �kirlerini hayata geçirebilecek verimli araçlara, tekniki 
kapasiteye veya zamana sahip değil.



3.3   Yetersiz pazar regülasyonu

3.4   Pazar Gelişimi Görünümü
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Süper karlar vaad eden ICO düzenleyenlerin yaygın trendi yatırımcılar için potansiyel bir tehdit barındırıyor. 
Bu gibi projelerin başlangıcındaki güvenin arkasında şunlar yatıyor; etkileyici, ünlü kişilerle organizatörlerin 
etkileşimi, kripto paralar piyasası uzmanlar ve pazarlama kampanyalarında yer verilen etkileyici tüccarlar. 

Mevcut durum kapsamında derecelendirme ajanslarının etkisi dramatik bir şekilde artmakta. Subjektif 
görüşleri şekillendirme yolu olarak bu ajanslar; manipülasyona ve kripto piyasalarındaki bireysel uzmanlar 
tarafından paylaşılan görüşlere dayalı olarak bu gibi projeler için sanal bir yatırım cazibesi oluşturabilir. 

Ön yargılı yaklaşım, peşin hükümlü tutum ve kişisel menfaatler; uzmanların subjektif görüşlerini 
şekillendiren ana bileşenler. 

Kripto para yatırımları piyasasının dezavantajı, itibari para birimlerindeki belirli bir yasal çerçeveye dahil 
�nansal kaynakları çekecek yasal kuralların ve mekanizmaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu 
kaynakların miktarı, blokzincir pazarının kapasitesini önemli oranda aşmakta. Risk sermayeleri ve serbest 
fonların idaresindeki itibari para birimi kaynaklarının kripto paralara akışına; bu alandaki risk değerlendirme 
ve yatırım yönetimi konularında doğrulanmış ve şe�af metotların eksikliğinden dolayı ket vuruluyor. 

Çok sayıda blokzincir girişimi ve ICO projesinin analizine dayanan istatistiki veri, hem de blokzincir yatırım 
pazarındaki üstel büyüme; 2018 yılı sonunda toplam pazar hacminin 1 trilyon dolarlar seviyelerine 
ulaşabileceği konusunda güvenle tahmin yapılmasını mümkün kılıyor.

Kriptoparalar; yeni dijital ortamda çok geniş bir alanda benimsenme özelliği gösteriyor. Kriptoparalar ödeme 
aracı olarak giderek artan bir şekilde daha sık kullanılmaya başladı, bu durum kriptoparaların etki alanını çok 
daha genişletebilir. Önümüzdeki iki yıl boyunca; resmi düzenleme mekanizmalarının yokluğu ve şe�a�ığın 
eksikliği dahil olmak üzere bir takım problemler çözülecek. Japonya kriptopara piyasalarını tanıyan ilk ülke 
oldu. Bazı Avrupa ülkeleri kriptopara operasyonlarının vergilendirmesine başlıyor. Güney Kore ve Singapur’da 
da kriptoparalara önemli bir destek var. 

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı ankete göre kriptopara cüzdanı kullanıcısı sayısı 5-12 milyon kişiye ulaşmış 
durumda bunların en az üçte biri de potansiyel kriptopara yatırımcısı.

2018 yılında ING Bank; 13 Avrupa ülkesi, ABD ve Avustralya’da 15,000’den fazla sayıda müşterisi ile ING 
uluslararası Mobil Bankacılık Anketini yaptı. Bu havuzun sonuçları gösterdi ki; kriptoparalara olan ilginin iki 
kattan daha fazla artması bekleniyor. 



3.5   Projenin rekabet ortamının analizi

3.6   Neironix projesi için pazar talebi
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Dolayısıyla çok yüksek miktarda serbest itibari para kaynağı olduğu için kriptopara piyasasının yakıcı bir 
şekilde büyüyeceğini tahmin etmek için ciddi zeminler var. Örneğin; Foreks piyasasının büyüklüğü 5 trilyon 
dolar iken kriptoparalar piyasasının büyüklüğü ise 300 milyar dolar düzeyinde.

Önümüzdeki beş yıl boyunca, piyasalar özellikle gelecek 2-3 yıl içerisinde patlayıcı bir şekilde olmak üzere 
çarpıcı bir büyüme gösterecek. Paydaşların sayısı ve kalitesi de yatırımların hacmi ile orantılı olarak artacak. 
Hem büyük kurumsal  yatırım fonlarının piyasalara girmesini hem de yeni fonların ve kurumların kurulmasını 
bekliyoruz.

İtibari para dünyasında her bir proje ihracına ilişkin dikkatli bir şekilde ağırlıklandırılmış bir karar almak için 
profesyonel bir karar mekanizması oluşturulur. Aslında, bu yatırımın geri dönüş miktarına etki edebilecek 
veya fonun kaybedilmesine neden olabilecek tüm objektif faktörlerin değerlendirilmesidir. Günümüzde 
blokzincir piyasasında projelerinde profesyonel bir şekilde değerlendirilmesi için kullanılabilecek veri ve 
bilgileri sağlayan bir servis yok.

Aynı zamanda birçok derecelendirme ajansı hali hazırda blokzincir piyasasında ve kripto-ekonomisinde 
çalışıyor. Onlar yalnızca sıklıkla bunun için ücret alan dolayısı ile saptırılmış subjektif uzman görüşlerini 
kullanıyorlar. İşin aslı, bu gibi değerlendirmeler profesyonel yargı kategorisine dahil edilemez. 

Bu gibi ajanslara olan güven kaçınılmaz bir şekilde azalacak, bu yüzden onlar muhtemelen önümüzdeki 
iki yıl boyunca varlığını devam ettirecek. Mevcut ICO derecelendirmeleri sadece herhangi bir şekilde 
değeri olmayan özel görüşlere dayanıyor. 

Kriptopara piyasasında anahtar rekabet avantajı bilgidir. Günümüzde; sayısız danışman, telegram botları, 
kapalı sohbetler ve yatırımcı kulüpleri birer bilgi kaynağı ve subjektif uzman görüşlerine dayanır (hiçkimse bir 
sorumluluk taşımıyor). Kullanıcılara ücrete tabi bir şekilde tüm potansiyel riskleri açıklamadan muhtemel 
yatırım alanlarına dair ön yargılı bilgiler verirler. Güvenilir olmayan verilerin kullanımı yatırım fonlarının kaybı 
ile sonuçlanabilir. 

Maalesef kriptoparalar piyasası; itibari para ekonomisindeki gibi açık bir şekilde yatırımcıların potansiyel risk 
faktörlerine dair önyargısız bilgilere dayanarak ICO ve blokzincir projelerini değerlendirmelerine olanak 
tanıyan, kapsamlı bir bilgi ve analitik platformu sağlamak için oldukça yeni bir ürün.

Neironix proje ekibi nihai ürünü - ICO projelerini çok boyutlu bir şekilde skorlamak için açık ve önyargısız 
derecelendirme göstergelerini yorumlayan ve büyük toptan veriyi analiz eden bir platformu sunmaktan 
mutluluk duyar. Bunlar profesyonel yargıların hazırlığı için kullanılabilir. 

Bu ürün; şe�af ve yapılandırılmış analitik veri biçiminde, pazaryeri ticaretlerinde, uzun vadeli yatırım 
stratejilerinde veya herhangi bir ICO projesi ile çıkar ortaklığına dair idari kararları almada kullanılabilecek çok 
fonksiyonlu bir araç seti. 

Ürünümüz sekiz dilde hazır durumda: https://neironix.io/



Elverişlilik için skorlama sonuçları akımsal derecelendirme ölçeği formunda gösterilir. 
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4.1   Neironix nedir?

4.2   Neironix derecelendirmesi nedir?

Proje riski

Derecelendirme ölçeği

ICO’ya yatırım
yapmanın genel

riski:

66%

0

0 100 0 100

1005025 75

Takım riski

ICO VE BLOKZİNCİR
PROJELERİNİN LİSTELENMESİ

PAZAR VERİSİ
& KRİPTOPARA

HABERLER
VE YORUMLAR

YASAL
REFERANS VERİSİ

ICO SKORLAMA
VE RİSK YÖNETİMİ

PAZAR KATSAYILARI
VE ENDEKSLERİ

MEDYA ANALİZLERİ

DEĞERLENDİRMELER

90% 27%

Finansal risk

0 100 0 100

Sahte olma riski

80% 37%

58%

Neironix projesi, kriptoparalar pazarı için global bir �nansal analiz toplayıcısı olarak; ICO ve blokzincir projeleri 
için skorlamanın sonraki kullanımı için yorumlanan risk faktörlerine dair bilgileri toplanmasına, analiz 
edilmesine ve biriktirilmesine imkan tanır. 

Neironix; en az 75 anahtar dinamik risk faktörünü kullanarak bir derecelendirme belirleyen kapsamlı bir 
yaklaşımı uygular. Bu yaklaşım; ICO ve blokzincir projelerinin yatırım cazibesine dair objektif bir resim çizer ve 
potansiyel yatırımcılara anahtar stratejik göstergelere ve potansiyel risklere dair önyargısız bilgiler sağlar. 

Derecelendirme; belirli bir konu veya grup hakkında hayati parametrelerin toplamının değerlendirilmesine 
dayanır. 
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App Store
Free download

Google Store
Free download

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neironix

https://itunes.apple.com/ru/app/neironix/id1411366124?mt=8

Neironix derecelendirmelerinin yapılmasındaki ana prensip uzman yargılarının payının azaltılması ve 
algoritmik, metodolojik kısmın rolünün artırılmasıdır. 

Nerionix’in derecelendirme yöntemi; bir ICO projesinin yatırım istikrarı ve güvenirliği üzerinde etkiye sahip 
faktörler grubunun tanımlanmasını mümkün kılar. Derecelendirmenin amacı ayrıca bu koşulların istikrarını 
tanımlamak ve parametrelerin birbiri ile olan korelasyonlarını değerlendirmektir. 

Derecelendirme sürecinin kanıtlanabilir sonuçlarını göstermek için Nerionix projesi aerodinamik ölçekler 
kullanır. Bu ölçeklerin ana amacı; toplanmış veri dizinlerinin, blokzincir projeleri ile muhtemel ortak 
çalışmaların kararlarında veya potansiyel yatırım kararlarında bir rehber olarak hizmet edecek tek ve kompakt 
bir derecelendirme skoru sistemine çevrilmesidir. Bu sistem ayrıca ICO’nun mevcut koşullarını da göstermek 
için bir formdur. Neironix projesi; 0 - 100 arasında yatırımın güvenirliğine göre puan veren tek birleştirilmiş bir 
derecelendirme ölçeği kullanır. Elde edilen gösterge Neironix platformunun derecelendirmesi olarak 
gösterilir. 

Şuan için Neironix platformunun beta versiyonu, https://neironix.io adresinde yayında. ICO projelerinin 
global bir listelemesini, kriptopara borsalarının genişletilmiş analiz verilerini ve piyasaların genel koşullarına 
dair istatistikleri gösteriyor. Neironix projesinin IOS ve Android mobil uygulamalarının yanı sıra Google 
Chrome tarayıcı eklentisi de hazır durumda. 



Neironix’in avantajları
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Neironix derecelendirme metodolojisine aşina olmak için bu bağlantıyı kullanın: https://neironix.io/ru

5.1   Geçmiş kayıtlar

5.2   Bilgi şe�a�ığı

5.3   Nihai ürün olarak Neironix 

5.4   Takımın Eşsizliği

Neironix projesi; kriptopara piyasası oyuncuları için toplam fayda ve fırsatlar bakımından eşsizdir ve blokzincir 
piyasasında eşdeğeri yoktur.

Neironix lansmanı esnasında; blokzincir piyasasındaki etkinliklerin bazına dayanarak yapılmış toplanan 
analitik verileri içeriyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yapılan 4138 ICO projesi hakkındaki veriler; hem 
projenin başlatıcıları tarafından hem de bağımsız bir şekilde sistem tarafından kaydedildi. Neironix; 
kriptopara projelerine ve blokzincir piyasasındaki �nansal bilgilere dair en kapsamlı veritabanını yaptı. 

API kaynağı bakımından 90 tane kriptopara borsası ile entegre durumdayız. Hali hazırda 5720 kriptoparaya ve 
yapılmakta olan ICO projelerine ilişkin istatistiki verileri analiz ediyor ve biriktiriyoruz. 

Neironix’in metodolojisi açık ve şe�aftır, kullanıcılarına birincil veritabanına erişim imkanı sağlar. Bu 
kullanıcıların derecelendirmenin kalitesine ve tüm proje parametrelerinin kredibilitesine dair güven 
duymasını ve yatırımcıların doğrulanmış kararlar almasını sağlar.

Neironix; kriptopara piyasasına hazır bir ürünle giriyor. Ürünümüz gelişmiş işlevselliğe sahip olması ve kendi 
segmentinin global pazarında en ilerici projelerden birisi olması ile övünebilir. Bugün itibariyle projemize 
kendi fonlarımızdan yaptığımız yatırım 1,4 milyon doları aştı, 1,3 milyon dolarlık kısmı sistem geliştirmesi, 100 
bin dolarlık kısmı ise erken dönem promosyonları için harcandı. 

Neironix; başarılı online projelerin hayata geçirilmesi ile kazanılmış muazzam deneyimlerle biriktirilmiş 
profesyonel yetenekler bakımlarından eşsiz bir takıma ve çalışan bir iş modeline sahip olma ile övünebilir. 

5.5   Neironix kriptopara pazarı standartlarını geliştirir 

Neironix kriptopara piyasaları standartlarının geliştirilmesinde aktif bir rol alır. Bu kendi pazar segmentinde 
şirketin liderliğini ve kullanıcıların projeye olan ilgisini garanti altına alır. Derecelendirme ve risk yönetimi 
metodolojimiz, blokzincir ekonomisi pazarında yepyeni ve eşsiz bir standart ortaya koyuyor.
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5.6   Zamanın ilerisinde

5.7   Online veri analizi

5.8   Online takip

Neironix’in önemli bir avantajı da sistemin dayandığı eşsiz skorlama metodolojimiz. Kendi kendine öğrenen 
sinirsel ağları kullanarak yaptığımız AR-GE çalışmalarının toplamı ve veritabanlarının sürekli biriktirilmesi; 
rakiplerimizin sistemleri ve derecelendirmelerine göre daima birkaç adım ileride olmamızı sağlıyor.

Neironix sistemi sürekli bir şekilde veri analizi yapar ve dikkatli bir şekilde ağırlıklandırılmış kararlar almalarına 
imkan tanıyan bu verileri projenin paydaşlarına iletir.

Neironix sistemi; girişimlerin yaşam döngülerinin farklı aşamalarındaki göstergeleri hakkında kullanıcılarını 
bilgilendirir. Diğer bir deyişle; Nerionix sistemi; kullanıcılarının faydası için sürekli risk yönetimi ve blokzincir 
projelerinin izlenmesini gerçekleştirir.
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6.1   Özel yatırımcılar için Neironix

6.2   Profesyonel yatırımcılar için Neironix

Neironix Ekosistemi bir dizi araca dayanır - kripto varlık operasyonlarında kullanılması amaçlanan içerik ve 
bilgi akışları, yatırımlar için ICO projesi seçimleri. 

Ana hedef kitlesi özel ve profesyonel yatırımcıların yanı sıra kriptopara kurumları ve ICO projeleri. 

Seçeneklerin tamamlığı ve kalitesi sistemdeki her bir bireysel kullanıcı tarafından belirlenir ve kendi risk 
tolerans düzeylerine, deneyimlerine, �nansal kapasitelerine, iş yüküne, beklentilerine ve potansiyel 
faydalarına göre seçilir. Bilgilendirici ve analitik verilerin dağıtımı seçilmiş abonelik ücretinin tarifesine uygun 
bir şekilde gerçekleştirilir. 

Özel yatırımcılar, yeni başlayanlar ve kriptopara yatırımları pazarının diğer oyuncuları için Neironix aşağıdaki 
tiplerdeki analitik verileri sağlar:

Profesyonel kriptopara yatırımcıları, uzmanları ve blokzincir analistleri için Neironix aşağıdaki tiplerdeki 
analitik verileri sağlar:

Final derecelendirme ve çok boyutlu ICO projeleri skorlama sonuçları

Belirli ICO projelerin derecelendirme notundaki değişimleri izleme ve bildirimde bulunma

Her bir ICO projesi için ana yol haritası yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini izleme

Her bir ICO projesi için geleneksel medya ve sosyal medya bilişsel analiz raporları

Kriptoparalar ve jetonlar için popülerlik endeksleri

Finansal piyasalar için analizler

Finansal analizleri takip etme ile ilgili ayarlanmış bildirim sistemine erişim

Final derecelendirme ve çok boyutlu ICO projeleri skorlama sonuçları

Bilgi risklerinin, hem gerekli faktörlerin hem de değerlendirme sonucu üzerindeki etkilerinin 
dinamik bir şekilde takip edilmesi;

Belirli ICO projeleri için kabul edilebilir risk seviyelerinden sapmalar hakkında bildirimler ve 
esnek izleme sistemi;

Her bir ICO projesi için ana yol haritası yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini izleme

Jeton satış aşamasındaki her bir ICO projesi için sermayenin yapısal analizi; 

Her bir ICO projesi için ana jeton sahiplerinin yapısal analizi;
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6.3   ICO için Neironix

Her bir ICO projesi için geleneksel medya ve sosyal medya bilişsel analiz raporları

Her bir ICO projesi için muhtemel Şişirme ve İndirme manipülasyonunun izlenmesi;

Planlanan ve gerçekleşen jeton listelemeleri için takvim izleme;

Kriptoparalar ve jetonlar için popülerlik endeksi;

Endeksler ve katsayılar; 

Finansal piyasalar için tarihi veriler ve analizler;

Piyasa değerlendirmeleri ve analizleri; 

Geleneksel medya ve sosyal medya için analizler;

Profesyonel yargılara hazırlık için yapılandırılmış veri.

Aşağıdaki Neironix platformunun işlevleri ICO projeleri ve blokzincir girişimleri için kullanılabilir durumda:

Projenin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında proje yönetimi; 

Diğer ICO projeleri ile kıyaslar, işlevsellik, uygulama ve �kir açılarından benzerlikler;

ICO hazırlığı için tam kontrol listesi;

ICO skorlama; 

Proje paydaşları için KYC doğrulaması; 

Neironix platformunda ICO blogu; 

Basılı yayınlar, raporlar ve proje haberleri yayınlama; 

Jeton tekli�eri için analizler, ana jeton sahipleri için fon akışları hakkında bildirimler;

Reklam kaynakları için analizler, yerleştirme için sitelerin otomatik seçimi.



2022

40 000

2021

35 000

Tablo 2. Neironix Platformu yeni başlayanlar tarifesi kullanıcı sayıları 2018-2022
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7.1   Proje kazançları

7.1.1   Abonelik için ücret politikası

2020

29 000

2019

20 000

2018

5 000Abone sayısı, 20 USD/ay

2022

3 000

2021

2 600

Tablo 3. Neironix Platformu profesyoneller tarifesi kullanıcı sayıları 2018-2022

2020

2 100

2019

1 500

2018

500Abone sayısı, 60 USD/ay

Neironix projesi uygulamaya konmasının ilk yılından itibaren yüksek oranda karlıdır. Net kar marjının 2019 yılı 
başlarında %22.6 ‘ya ulaşması, 2022 yılında ise %75.9 ‘a ulaşması öngörülüyor. Dahası, tüm hesaplamalar 
muhafazakar geliştirme senaryosu baz alınarak yapılıyor. 

Kriptopara piyasa hizmetleri için talebin istikrarlı bir şekilde artış trendi nedeniyle Nerionix 
kapitalizasyonunda birkaç kat büyüme tahmini güvenli bir şekilde yapılabilir. Sonuç olarak Nerionix servisleri 
için canlı bir talep beklenebilir çünkü kriptopara tacirleri dahil giderek daha fazla yeni oyuncu piyasaya dahil 
oluyor ve bunların çoğu yeni başlayan düzeyinde. Dolayısıyla ilk olarak önyargısız analitik veriye ihtiyaç var.

Proje gelirleri iki ana kaynaktan gelir - üyelik ücretleri ve reklam gelirleri.

Nieronix’e erişim için abonelik için üç farklı ücret tarifesinin olması planlanıyor. Abonelik ücretleri itibari para 
birimleri, ETH veya BTC ile ödenebilir. 

Özel yatırımcılar için Neironix Yeni Başlayanlar tarifesi ile temsil edilir - abonelik ücreti aylık en az 20 USD 
olacak. 2019 yılında en az 20,000 kullanıcıya ulaşmayı ve takip eden yılda bu rakamı ikiye katlamayı 
bekliyoruz.

Profesyoneller için Neironix; Profesyoneller tarifesi ile temsil edilir - abonelik ücreti aylık en az 60 USD olacak. 
2019 yılında en az 1,500 kullanıcıya ulaşmayı ve takip eden yılda bu rakamı ikiye katlamayı bekliyoruz.



2022

150

2021

140

Tablo 4. Neironix Platformu kripto tedarikçisi tarifesi kullanıcı sayıları 2018-2022
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7.1.2   Reklam gelirleri

2020

120

2019

100

2018

20Kurumsal üye sayısı, 3000 USD/ay

Tablo 5. Gruplara göre Neironix platformunun ciroları 2018-2022, bin USD

Yeni başlayan aboneler

Profesyonel aboneler

Kripto tedarikçisi aboneler

Toplam abonelik gelirleri

Reklam gelirleri

Şirket cirosu

9 600 0008 400 0006 960 0004 800 000400 000

2 160 0001 872 0001 512 0001 080 000120 000

5 400 0005 040 0004 320 0003 600 000240 000

7 000 0006 000 0005 000 0005 000 000360 000

17 160 00015 312 00012 792 0009 480 000760 000

24 160 00021 312 00017 792 00014 480 0001 120 000

Kazançlar 20222021202020192018

Kurumsal yatırımcılar için Neironix; Kripto tedarikçisi tarifesi ile temsil edilir - abonelik ücreti aylık en az 3,000 
USD olacak.

2019 yılı hede� 100 müşteri ve tahmin edilen büyüme oranı %50.

Platformumuzda reklam ve bilgilendirici servis satın alma ücreti; kriptopara piyasasının durumu göz önünde 
tutularak belirlenecek. Reklam ücreti ödemeleri için yalnızca NRX jetonu kabul edilecek. Her bir spesi�k servis 
için belirlenen NRX jeton sayısı o servisi almak için anahtardır.

Servisleri satın almak için reklam veren ICO kampanyasında akıllı kontrat üzerinden veya ICO sonrasında 
piyasadaki yatırımcılarımızdan NRX jetonu satın almak zorunda.

Projelerin, kriptopara endüstrisi ve blokzincir teknolojileri ile ilgili ürün ve servislerin, AR-GE çalışmalarının 
promosyonu ve reklamı için Neironix’i kazançlı ve kolay bir site yapıyoruz. Reklam, referans ve partnerlik 
programlarının ve banner geçişlerinin hedef kitlesi kesinlikle reklam veren tarafından belirlenen herhangi bir 
konum veya segmentten tüm kullanıcı kategorilerini içerecek. Neironix we kaynağının beta versiyonunun 
yayınlanması ile beraber hedef web sitesi ziyaretçilerinin sayısı günlük 3,000 olarak gerçekleşmekte. Nihai 
ürünün lansmanı ile birlikte Neironix’in eşsiz kapasitesi, referans programı ve analitik verilerimizi kullanmak 
için sınırsız fırsatlar sayesinde bu rakamda devasa artışlar olacak.

Kriptopara piyasası oyuncuları için sitemizde yer alan reklamlarda elde edilecek gelir miktarının 2018 yılında 
360 bin dolar ve bir sonraki yıl da 5 milyon dolar olması bekleniyor.



Şekil 3. Neironix projesinin 2018-2022 yılları arasındaki tahmini kazançları - bin USD

Şekil 4. 2019 yılında Neiroix projesinin gelirlerinin beklenen yapısı

0

2018 2019 2020 2021 2022

bin USD

1 120

14 480

17 792

21 312

10 000

5 000

15 000

20 000

25 000

30 000
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24 160

Reklam gelirleri

Başlangıç düzeyindeki aboneler

Kripto tedarikçisi aboneler

Profesyonel aboneler34,5333,15

24,86
7,46

Potansiyel müşteri sayısı ve hizmetlerin maliyeti şirketin �nansal pozisyonunu belirleyen ana faktörler.
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7.2   Projenin maliyetleri ve getirisi

Tablo 6. Neironix projesi Gelir-Gider bilançosu 2018-2022, USD

Çalışan maaşları

Reklam maliyetleri

Jeton satışmaliyetleri

Borsa kaydı

Kİralama maliyetleri

1 440 0001 440 0001 440 000576 000132 000

900 000960 0002 736 0005 460 000280 000

0000100 000

120 000120 000120 000120 00012 000

00005 000 000

Barındırma Rezervi

Sigorta primleri

Çalışanların ekstra maliyetleri

İş operasyonları maliyetleri

Beklenilmeyen masra�ar

25 000300 000500 000500 00060 000

715 456715 456715 456295 41066 737

558 480558 480558 480249 16854 416

1 282 0001 129 750941 500761 25060 750

120 000120 0003 120 0003 120 00020 000

EBIT

EBITDA

Vergi öncesi gelir

Kurumsal gelir vergisi

Net gelir

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 334 09715 409 4237 392 4443 279 236-4 665 903

664 967558 891268 120118 9360

20222021202020192018

Neironix projesinin ana gider kalemleri; ilgili maaş giderleri, o�s kiraları, o�s ekipmanları ve vergiler dahil 
operasyonel giderler, promosyon maliyetleri, pazarlama ve reklam maliyetleri ve listelenme masra�arından 
meydana gelir. Operasyonel maliyetler gelirler ve sabit sermaye tarafından karşılanacak şekilde ilerleriz.

Neironix’in karları abonelik ücreti için yapılan ödemelerden, reklam gelirlerinden ve hizmet ücreti 
gelirlerinden elde edilir.

Şirketin sabit sermayesi jeton satışı sürecinde toplanılan kriptopara ve itibari para varlıkları tarafından 
oluşturulur.



Tablo 7. 2018-2022 yılları arasında Neironix projesinin maliyetleri, bin USD 

0

2018 2019 2020 2021 2022

11 082

10 131

5 344

4 000

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2019-2020 yılları arasındaki yüksek maliyetlerin altında yatan neden sermaye yatırım gereksinimleridir.
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5 786

5 161

Şekil 5. 2018-2022 yılları arasında Neironix projesi net kar marjları , %

0

2018 2019 2020 2021 2022

22,6

41,5

72,3

20

10

30

40

50

60

70

80
75,9



Operasyonel gelirler

Operasyonel maliyetler

Operasyonel aktivitelerden nakit akışı

Yatırım aktiviteleri gelirleri

Jeton satışı

24 200 00021 347 00017 822 00014 505 0001 135 000

5 160 9365 343 68610 131 43611 081 8285 785 903

19 039 06416 003 3147 690 5643 423 172-4 650 903

000033 000 000

000033 000 000

Yatırım aktiviteleri giderleri

Borsa kayıtları

Yatırım aktivitelerinden nakit akışı

Nakit akışı

00005 000 000

00005 000 000

000025 000 000

66 505 21147 466 14731 462 83323 772 26920 349 097

20222021202020192018
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Neironix projesi; operasyon maliyetlerinin karşılanmasını ve geliştirme programlarının başarılı bir şekilde 

takip edilmesini mümkün kılan pozitif nakit akışına sahiptir.

ABD, Güney Kore ve Japonya’da açılacak o�slerin maliyetleri ilk yılın bütçesine dahil edildi.

7.3   Finansal plan

Tablo 8. Neironix projesi gider kalemleri 2019-2020, USD

Pazarlama maliyetleri (operasyonel)

Halkla ilişkiler maliyetleri (operasyonel)

Legal servisler – dışarıdan alınan idari gider

Barındırma için sunucular ve ekipmanlar 

Jetonların listelenmesi

1 800 0004 500 000

500 0001 000 000

500 000300 000

500 000500 000

Yazılım, lisans satın alma vb.

ABD, Japonya ve Güney Kore’de o�s açılım masra�arı

Toplam

600 000

3 000 0003 000 000

6 300 0009 900 000

20202019

Tablo 9. Neironix projesi nakit akış tablosu 2018-2022, USD
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8.1   Risk sermayeleri ile çalışma

Neironix’in promosyon stratejisi; pazarlama stratejilerinin esnek planlaması için bir yöntem olan Yalın 
pazarlama prensiplerine ve pazarlama bütçesinin harcanması ve geliştirilmesi için klasik uzun vadeli planların 
reddine dayanır. Çünkü; kısa vadeli tekrarlamalardan ve herhangi bir anda muhtemel değişiklikleri 
uygulamadan tarafız. 5-12 milyon kriptopara sahibinden oluşan pazar büyüklüğünden gelir elde ederek 
Neironix; yatırımcılar için analitik uygulamalar ve servisler pazarından önemli bir pay almayı bekliyor. Şirketin 
pazarlama stratejisi üç ana masraf maddesinde ele alınabilir:

Her bir madde için kullanıcı başına masra�ar, müşteri edinim maliyetleri ve yaşam değerleri göz önünde 
tutularak düzeltmeler yapılacak.

Jeton satış aşamasında risk sermayeleri ile etkileşime geçme; bize projenin devamındaki geliştirmeleri için 
gereken fon miktarını toplamamızı garanti etme imkanı verecek. Bu bağlamda buna odaklanıyoruz ve 
dolayısıyla jeton satış aşamasına çalışan bir ürün ve �nansal bir planla girerek takımımızın bu projeyi hayata 
geçirebileceğini ve başarılı olabileceğini açıkça gösteriyoruz.

hedef kitleyi aramak ve ürün hakkında bilgilendirmek

potansiyel kullanıcıları gerçek kullanıcıya çevirmek

kullanıcıların platformda devam etmesini sağlamak



NRX jetonları ihracı
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9.1   NRX jetonları satışı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hızlı bir şekilde geliştirme yapmak ve Neironix platformunu ölçeklemek için alternatif bir yatırım toplama 
yöntemi olarak jeton satışı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 
standardında kendi kullanım jetonumuz NRX jetonlarını ihraç ediyoruz.

Neironix jetonlarının kısaltması NRX ‘dir.

Toplamda 140,000,000 NRX jetonu ihraç edilir. İlave jeton ihracı olmayacak.

Satış anındaki ETH/USD kuruna göre değişmekle birlikte jeton satışı kapsamında ayrılan 
jetonların (toplam arzın %68’i) tamamı satılırsa 31 milyon USD tutarında fon toplanacak.

Jeton satışının ardından satılmayan tüm jetonlar yakılacak.

NRX jetonu değeri: 1 NRX = 0.001061571 ETH. 

Jeton satışına katılmak için gereken minimum miktar: 0.1 ETH. 

Kabul edilen kriptopara birimleri: ETH, BTC.

NRX kullanım jetonu; NEIRONIX ekosistemi içerisinde ödeme aracı olarak kullanılır. Projenin dahili para birimi 
olarak platform hizmetleri, reklam ve diğer hizmetlerin satın alımı için kullanılır.

Bu hizmetlere şunlar dahildir:

Premium listeleme.

Banner ve teaser reklamları. 

Basılı yayın ve ilan yayınlama.

Direkt e-posta. 

Yeniden pazarlama. 

Hede�i reklam. 

Diğer servisler.

NRX jetonu satışları için başvuruların kabulüne başlama - 1 Ağustos 2018

NRX jeton satışının başlangıcı – 1 Eylül 2018

NRX jeton satışının kapanışı – 30 Kasım 2018

Jeton satışları, Ethereum akıllı kontratı ile yürütülecek



Jeton satışı ve ödül kampanyası tamamlandıktan sonra NRX jetonları dağılımı aşağıdaki gibi olacak:

 

 

Jeton satışı bonus programı:
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9.2   NRX jetonları dağılımı

Belirli jeton sahibi grupları için bekleme süresi kısıtı uygulanır.

Projenin paydaşlarının çıkarlarının korunması amacı ile herhangi bir şekilde sonradan değiştirilemeyecek 

bir biçimde akıllı kontrat kodları olarak bu kısıtlamalar uygulanır. 

Takım – 6 ay; 

Partnerler ve danışmanlar – 3 ay

9.4   Jeton bekleme süreleri

9.3   Fon dağılımı 

1-30 Eylül arası – 35% 

1-30 Ekim arası – 15%

1-30 Kasım arası – 5%

Açık piyasalarda satış (66.5%), 

Projeye dahil operasyon fonu (7%), 

Proje kurucuları ve ekip (10%), 

Proje partnerleri (10%), 

Proje danışmanları (3.5%), 

Ödül kampanyası (3%). 

Pazarlama – 30.00% 

Neironix platformu geliştirmesi  – 40.00% 

Yasal hizmetler – 5.00% 

Barındırma için sunucular ve cihazlar – 5.00% 

Proje yönetimi ve ekibi – 10.00% 

Yükleniciler – 5,00% 

SaaS API’sine erişim – 5.00%
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9.5   İşlem değeri

9.6   Borsalarda jeton lansmanı

NEIRONIX akıllı kontratı ERC-20 standardı ile uyumlu bir şekilde yapılacak. NRX jetonları ücretsiz bir şekilde 
ticareti ve transferi yapılabilir.

NRX jetonlarının merkezi borsalarda listelenmesi ve ticaretinin başlaması jeton satışının tamamlanmasının 
ardından üç ay içerisinde gerçekleşir. Bu süre NRX jetonlarının diğer ticaret platformları ile hukuki ve teknik 
entegrasyonları için gerekir.

ERC-20 standardındaki jetonların tüm transfer işlemleri için Ethereum ağına gaz adı verilen komisyon ücretleri 
ödenir ve ağın yük durumuna bağlı olarak işlemler gerçekleşir. Bu faktörler projenin aktivitelerinden 
bağımsızdır ve potansiyel risk faktörleri olarak göz önünde tutulmalıdır.



Jeton Ekonomisi

Jeton Ekonomisi 24

10

10.1   Jeton büyüme stratejisi

10.2   Jeton geri alımı

10.3   Jeton arzını azaltma

Jeton satışının düzenlendiği tarih itibari ile Neironix platformunun faal olduğu ve ölçeklenebilir bir iş olduğu 
göz önünde tutulmalıdır. Realistik rakamlar ve hesaplamalar; hedef kitlenin müsaitliğini ve hizmetler için olan 
talebi doğruluyor.

Kısıtlı emisyon koşulunda jeton arzını azaltmanın, NRX jetonları değerini artırmayı sağlayan en şe�af ve 
verimli ekonomik model olduğunu düşünüyoruz. 

Bu modeli uygulamak için, Neironix akıllı kontratı bilgilendirici ve reklam hizmetleri ücretleri için ödeme 
olarak alınan jetonların %100’ünü yakacak.

Şunun taahhüdünü veriyoruz; jetonlarımızın borsalardaki aylık ticaret hacmi toplam jeton emisyonunun 
%2’sine ulaşana kadar NRX jetonlarından başka bir para birimini ödeme yöntemi olarak kabul etmeyeceğiz. 
Bu eşiğe erişildiğinde, devamındaki hizmetler, servisin NRX jetonları ile belirlenen �yatları ile karşılaştırılması 
suretiyle bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir para birimi ile ödenebilecek. 

Ancak, bütün jetonlar yakılana kadar NRX jetonları ile ödeme kabul etmeye devam edeceğiz.

NRX; jeton satış prosedürü aşamasından önce belirlenmiş �yat üzerinden bilgilendirici hizmetler alma ve 
reklam yerleştirme hakkı için sunulan bir kullanım jetonudur. 

NRX jetonu emisyonunun ilk günlerinden itibaren likit bir varlıktır.

Aşağıdaki faktörlerin yardımları ile NRX jetonu değerinde istikrarlı bir yükselişi destekleyeceğiz:

Neironix platformu hizmetleri için talebin artması 

Jeton geri alımı.

Arzın azaltılması, kısıtlı emisyon koşulu ile ödeme olarak kabul edilen jetonların %100’ünün yakılması

Neironix akıllı kontratı ile abonelik ücretleri için kabul edilen tutarın %10’u jeton geri alım fonunda 
toplanacak. Her çeyrek sonunda fonda biriken tutar, piyasadan NRX jetonlarının geri alınması için 
kullanılacak.

Arzı azaltma, dolaşımdaki NRX jetonlarının bir kısmının çekilmesidir, değerde büyüme için elzem bir 
uygulamadır. İlk tahminlerimize göre önümüzdeki 4 yıl içerisinde reklam ve bilgilendirici servis hizmetleri 
ücreti olarak 29 milyon dolar veya 58 milyon NRX jetonu tutarında ödeme alacağız. 



3% – $1,530,000.

5% – $2,550,000.

7% – $3,570,000.

USD, ETH ve BTC para birimleri ile ödeme yapılabilecek.

NRX jetonları paketi için hisse takası da mümkün olacak.

Jeton satışı tamamlandıktan sonra şirket hisselerinin %15’ini halka arzla satışa sunacağız.

%1’lik hisse için belirlenen �yat $510,000. 

Hisse satışını aşağıdaki oranlarda üç tur olarak düzenleyeceğiz:

Özkaynak
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Pazar koşullarının analizi, proje geliştirmeye genel bakış, projenin amaçları ve misyonunu kurma 

projenin �nansal modelinin inşaası

Tipik ICO ve blokzincir projelerinin yatırım risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için metodoloji 

üzerine çalışma 

Skorlama matriksinin ve riskler ağacının ilk versiyonunun formasyonu

Neironix Yol Haritası
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2017
2. çeyrek

Proje �krinin üretimi

2017   
3. çeyrek 

Proje konseptinin belirlenmesi

Consulting skilled �at and institutional investors;

Temel ürün modüllerinin ve veri tabanlarının tasarlanması

Drawing up the �rst version of White Paper draft.

2017   
4. çeyrek 

Legal mimari;

Proje aşamalarının onayı, fonksiyonel onay, kaynak değerlendirmesi

ICO projelerini analiz etmek için otomatik algoritmanın geliştirilmesi

Gerekli analitik kaynaklar ile entegrasyonlar

Projeye ilk risk sermayesinin alınması

ICO listeleme ile Prototip lansmanı

Projenin ilk kez borsaya ve fona entegre edilmesi

Skorlama matriksinin ve derecelendirme mekanizmasının alfa testi

Risk faktörleri tanımlama ve geçmiş verilerin biriktirilmesi

Belirlenmiş risk faktörlerinin sürekli izlenmesi, istatistiki bağımlılıkların analizi ve tanımlanması

2018
1. çeyrek

Pazarlama stratejisinin geliştirilmesi

Akıllı kontratın geliştirilmesi

Projenin hukuki yapısının kurulması

ICO kişisel hesabın geliştirilmesi

Gerekli veri kaynakları ile bağlantı, toplama ve biriktirme

OLTP mimarisinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, biriktirilen verinin analizi ve yorumlanması

2018
2. çeyrek



Ön satış

Veri yükleme, geçmiş kontrolü

Geçmiş verinintoplanması ve biriktirilmesi

IOS ve Android mobil uygulamaların lansmanı

Finansal piyasalara ilişkin veriler için toplama konseptinin geliştirilmesi

OLTP mimarisinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, biriktirilen verinin analizi ve 

yorumlanması

"Çok faktörlü ICO projeleri skorlama" modülünün lansmanı, ilk derecelendirmelerin yapılması

Mantıksal-matematiksel testler ve sistemin süreç kümesi

Neironix Yol Haritası 27

2018
3. çeyrek

Jeton satışı

Yetkinliklerin ölçeklenmesi, İK

Finansal model lansmanı

Uluslararası düzeyde projenin yerelleşmesi

Veri tedarikçileri ve borsalar ile anlaşmalar

Partnerlik programının başlatılması

2018
4. çeyrek

Verii güncelleme

"Haberler & Finansal bilgiler" modülünün lansmanı

2019
1. çeyrek

Projenin coğra� olarak ölçeklenmesi (ABD, Japonya ve Güney Kore temsilci o�slerinin açılması)

Ürün yelpazesinin genişletilmesi

2019
2. çeyrek

Projenin coğra� olarak ölçeklenmesi (Japonya ve Güney Kore temsilci o�slerinin açılması)2019
3. çeyrek
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ANDREY VENGERETS
Kurucu, CEO

IVAN MARAKHOVKA
Kurucu, CTO

ALEXANDER TSVETKOV
Arka plan geliştiricisi

RAVIL AKHMETOV
Arka plan geliştiricisi

EDUARD KHUDYAKOV
Kurucu ortak

VLADISLAV SEROV
Ön plan geliştiricisi

ANDREY DEMIANENKO
Risk yönetimi

AZIZ AKOBIROV
CMO

DENIS AHMITZHANOV
Kurucu ortak
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IKROM ERGASHEV
Proje yöneticisi

SERGEY ZINCHENKO
Blokzincir analisti

SERGEY SEVANTSYAN
IBW yönetici partneri, 

DAO MBA kurucusu

YAMIL MUKHAMETSHIN

Консультант
Президент ФИНАМ

ANASTASIA EVDOKIMOVA
Halkla ilişkiler uzmanı

VLAD BEDRIN
Arka plan geliştiricisi

DMITRY BORMISOV
Arka plan geliştiricisi

PETR KAZACHENKO
Arka plan geliştiricisiArka plan geliştiricisi

ZAMIR BAYTISCHEV
Mobil uygulama geliştiricisi
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ARTYOM KUDRYASHOV
Makine öğrenme mühendisi

ALEX SIDORENKO
Danışman

CEO Risk-Academy

VLADISLAV KOCHETKOV
Danışman

Finam Başkanı
Racib Süpervizör Direktörü

NAVIIN KAPOOR

Консультант
Президент ФИНАМ

ROMAN KARIMOV
Danışman

Girişimci, Stratejist, ICO danışmanı,
Blokzincir ve kriptopara tutkunu

KONSTANTIN BABAEV
Danışman

CRO Rostelecom

ALEXANDER VISSAROV
Danışman

CEO Bank Future

VICTOR GONCHARUK
Danışman

Racib Hızlandırıcı Başkanı
Danışman

Yatırım danışmanı
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15.1   Kısıtlamalar

Ek
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Bu tanıtım raporunda sağlanan Tanıtım raporu ne ticari bir satış tekli�, ne jetonların diğer kullanımları 
(menkul kıymet veya diğer soyut varlıklar), ne de reklam olarak addedilemez ve herhangi bir resmi anlaşma 
teşkil etmez. Bu bilgi herhangi bir tip yatırım tekli� olarak yorumlanmamalı. Bu tanıtım raporunun amacı 
potansiyel yatırımcıları ve diğer ilgili tara�arı Neironix ve NRX jeton satışı hakkında bilgilendirmektir.

Neironix jetonları (NRX); borç yükümlülüğü, pay hakkı, menkul kıymet, somut veya soyut varlıkların sahiplik 
hakkı ve gelir üretme aracı olarak addedilemez. Neironix jetonları (NRX) maddi güvence vermez ve Neironix’in 
�kri mülkiyet hakkını temsil etmez.  

Neironix platformu; ABD, Singapur Cumhuriyeti ve NRX jetonlarının satışına katılmanın yasalarca yasaklandığı 
veya kısıtlandığı bir ülkede ikamet eden veya bu ülkelerin vatandaşı olan bireysel ve tüzel kişilere NRX 
jetonları sahibi olmaları için bir teklif sunmuyoruz. Tüm NRX jeton sahipleri kendi ikamet ettikleri ülkenin 
yasalarına tabiidir. 

NRX jetonlarının başlangıç yerleştirmesinde yol alan mümkünlükler ve imkansızlıklar hakkında bilgi eksikliği 
durumunda potansiyel proje paydaşları hukuki, �nansal, vergisel ve diğer konularda danışmanlık aramalılar.

Bu döküman bilgilendirici amaçlarla hazırlandı, herhangi bir yasal veya resmi regülasyona tabi değildir ve 
herhangi bir yargı alanında yatırımcıların korunması için yasal regülasyonları göz önünde tutmaz.

Bu dökümanda belirtilen ifadeler, hesaplamalar, �nansal endeksler tahmine dayalıdır ve başlangıç 
niteliğindeki analitik verileri temsil eder. Bu veriler bilinmeyen risk faktörlerinin hesaba katılması ile 
geliştirilmiştir. Esas sonuçlar ve durumlar bu tanıtım raporunda verilen hesaplamalardan çok daha farklı 
olabilir.


