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Mevcut Ortaklık Programı, OTON.Market ve OTON Ekosistemine bağlı diğer projelerde olan 
ürün ve hizmetlerin tanıtımına katılan Ortakların kazançlarının ödenmesi prosedürünü açıklar.

Ortaklara yönelik tüm ödemeler, bu Ortaklık Programının ve oton.org web sitesinde yayınlanan 
OTON Ekosistemi Kullanım Koşulları Ortak tarafından kabul edildiği tarihten itibaren uygulanır.

Ortağın geliri öncelikle kişisel satış hacmine,kendi işini kurmak ve geliştirmek için harcadığı 
zamana bağlıdır.

Bu belge Rusça yazılmıştır. Bu belgenin herhangi bir farklı dildeki çevirisi Rusça versiyonuyla 
çelişirse, Rusça versiyonu öncelikli olacaktır.

Ortaklık programı temel hükümleri

https://oton.org/


Bu Ortaklık Programının amaçları doğrultusunda, içerik aksini gerektirmediği sürece bu terimlerin 
anlamları aşağıdaki gibidir:

«Cashback» — Kişisel satın alma puanları – Marketpleyce ve OTON Ekosistemine bağlı projelerde 
kişisel alımlar için müşterilere verilen birimlerdir. Kişisel puan 1 Puan = 1 € (satın alma fiyatı) 
oranında verilir. Kişisel satın alımlar için Puanların geçerlilik süresi,kart alınan  tarihinden itibaren 
1 yıldır.

«Jenerasyon» — Partnerin alt ekibindeki Partnerden Partnere kadar olan, liderle aynı veya 
daha yüksek Dereceye sahip jenerasyonun bir parçası. «Delta» - Ortaklık Programı kapsamında 
kazançların dağıtımı için amaçlanan Ürünlerin maliyetinin sabit yüzdesi. Her Ürün için, belirli 
satıcısının koşullarına bağlı olarak farklı Delta sağlanır.

«Dinamik Sıkıştırma» — Ortaklar ekip oluştururken, Ortaklılk Programının erişim koşullarını 
yerine getirmeyen Ortakların ödül dağıtım sürecinden çıkarılması anlamına gelir.

«Kariyer Puanları» — puanlar biriktikçe, Ortak daha yüksek Kariyer alabilir. Kariyer Puanlarının 
sayısı, Ortağın ekibinde ve kişisel alımlarındaki toplam Ciroya bağlıdır.

«Kariyer Geliri» — Ortağın ekibinin tüm derinliğinde satılan ürünlerin sabit yüzdesi miktarı.Bu 
miktara bağlı olan ödeme,Ortağın ekibindeki kariyerli kişilere göre hesaplanır.

«Marketplace» — çeşitli üreticilerin ürünlerini ve hizmetlerini satan benzersiz online platform 
olan oton.market.

«Marketplace Bonus» — Geleneksel birim 1 euroya eşdeğerdir. Marketplace’te ürün satın almak 
için bonuslar sağlanır. Bu bonusların sayısı, İş Ortağının Marketplace web sitesindeki kişisel 
hesabında gösterilir.

«Ortak» — Ortaklık Programının üyesi ve OTON Ekosisteminin kayıtlı kullanıcısı.

«Hediye Kartı» — OTON.Market’te ürün ve hizmet satın almak için kullanılabilen, belirli miktarda 
Bonus içeren OTON.Market hediye kartı. 

«Havuz» — Marketplace ve OTON Ekosistemine  bağlı farklı projelerde satılan ürünlerin sabit 
yüzdesinden oluşan, Kariyer 6 ve üzeri Ortakları teşvik etmek için tasarlanmış özel fon.

«Kademe» — belirli sayıda Kariyer Puanı biriktirerek elde edilebilecek bir Ortağın statüsü.

«Aktiflik» — Her türlü pazarlama ve ek tahakkukları almak için gerekli olan, Ortağın o andaki 
Kariyerine göre belirli süre için Marketplace ‘de ve OTON Ekosistemine bağlı projelerde,ürünlerin 
kişisel alım veya satış hacmidir. 

Terimler ve tanımlar2



«Ürün» — Marketplace kataloğunda, DEXART metaverce tabanında ve OTON Ekosisteminin 
diğer projelerde sunulan ürün, hizmet veya Hediye Kartları.

«Ciro» — oton.org muhasebe sistemine kaydedilmiş, belirli bir süre için satılan toplam Ürün 
miktarıdır.

«Lider Bonusu» — 8-ci  Kariyer ve üstü olan Ortaklara ödenen  liderlik ödülüdür.

«Havuz Geliri» — Havuzdan 6-cı Kariyer ve üstü Ortaklara ödenen ek ödüldür. Havuz Gelirinin 
miktarı, ortağın Kariyerine ve raporlama dönemi için Havuzda biriken meblanın miktarına bağlıdır.

Bu Ortaklık Programı, 
OTON Ekosisteminin Kullanım Koşullarında belirtilen şartları da kullanır.

http://map.dex.art
https://oton.org/media/Terms_of_use.pdf?f7ed43ab


OTON Ortaklık Programına dahil olmanın yolları:

oton.org sayfasında kaydolurken ,kullanıcı  STANDARD Kazanç Programı’na erişim elde 
eder.

499 Euro veya üstü OTON blockchain Nodu satın aldığınızda, PRO Ortaklık Programına 
erişim elde edersiniz.

DEXART metaverse’de (OTON Ekosisteminin uydu projesi) 499 Euro veya daha fazla tutarda 
(tek bir siparişle!) sanal arazi arsaları satın alırken, kullanıcı PRO Ortaklık Programına erişim 
elde eder.

STANDARD seviyesine sahip ortaklar, ilk hatda kişisel satın alma veya kişisel satış için 10 Puan 
biriktirdikten sonra PRO seviyesine ulaşırlar.

Aynı zamanda, Easy Business Community’nin İş Ortağı Programı’na, eğitim kurslarına web 
seminerlerine ve ayrıca OTON Ekosistemine bağlı diğer projelerine de erişim elde edersiniz.

OTON Ekosistem Ortaklık 
Programı

 Ortaklık programına nasıl dahil olunur
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OTON Ekosistem Ortaklık 
Programı

Marketplace’te bonus hesap
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3.2

Marketplace Bonusları– Marketplacdeki ürünlere tamamen veya kısmen ödeme yapmak için 
kullanılabilen birimdir.

Bir Marketplace Bonusu 1 euro’ya eşittir.

Hediye Kartı etkinleştirilerek Marketplace  Bonusları elde edilebilir.

Marketplace Bonusları, oton.market web sitesindeki hesabınızda görüntülenir.

Hediye Kartı Alıcısı, bağımsız olarak OTON.Market üzerinden ürün ve hizmet satın almak için 
kullanabilir veya bu tür bir kartı başka bir kişiye devredebilir/bağışlayabilir. Hediye Kartı’nın 
kullanılabilmesi için, sahibinin Hediye Kartı’nı satın alma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aktif 
hale getirmesi gerekmektedir. Marketplacde etkinleştirdikten sonra Hediye Kartındaki Bonuslar 
kullanıma açılacaktır.

Hediye Kartı satın alırken, Ortak Hediye Kartının Euro cinsinden değerinin 1:1 oranında kişisel 
satın alımları için Kariyer Puanları alır.

Hediye Kartından Marketplac Bonusları ile ödenen Ürünlerin satışından elde edilen gelir, Hediye 
Kartını etkinleştiren müşterinin sponsorundan başlayarak bu Ortaklık Programının şartlarına 
göre dağıtılır.

ÖNEMLİ! Marketplace Bonusları, Hediye Kartının etkinleştirildiği tarihten itibaren 
30 takvim günü içinde kullanılmalıdır. Bu süreden sonra, kullanılmayan Marketplace 
Bonusları yanar.

Bonus Kart veya Hediye Kartının satın alınması sırasında Kariyer Puanları ve Puanlar zaten 
yansıtılmış olduğundan dolayı, Marketplace Bonusları ile ödeme yaparken, kişisel alımlar için 
bunların tekraren yansıtılmayacağını unutmayın. 

https://oton.market/en/


OTON Ekosistem Markatplace’de ve bağlı projelerde dijital fiziksel ürünler sunulmuştur. Her Ürün 
için üretici veya satıcı, Ortaklık Programı kapsamında kazançların dağıtımına yönelik Delta’yı 
belirler.

Ortaklık Programı kapsamında kazançların dağılımı her biri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan 
çeşitli tahakkuk türleri (pazarlama) kullanılarak gerçekleştirilir.

 Kazançlar Oton tokenleri ile pancakeswap.finance borsasındaki o anlık kura göre  pancakeswap.
finance, oton.org kişisel hesabındaki cüzdan bakiyesine yatırılır ve Ortağın ekibindeki toplam 
Ciro, oton.org kişisel hesabındaki Kariyer puanlarında gösterilir.

Belirli fiziksel ürün türlerini satın alırken, ödeme 14 gün süreyle dondurulur. Belirtilen süreden 
sonra, ödemeler çözülür ve çekilebilir hale gelir.

Ödemeler4

http://pancakeswap.finance
http://pancakeswap.finance


OTON Ekosistemi Ortağının gelirinin hesaplanmasına ilişkin tutar ve şema, onun Kariyerine, 
Düzenli faaliyet gereksinimlerine uygunluğuna ve bu Ortaklık Programının diğer zorunlu 
koşullarına bağlıdır. Ortağın aldığı Kariyer Gelirini (ekibinde satılan ürünlerin Delta yüzdesi), 
Havuz Bonusunu ve Lider Bonusunu belirler.

* – 6 Kademede ulaşmak isteyen yeni Ortaklar, PRO Bonus Kartının veya PRO Müşteri Kartının satın
alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde 6. Kariyere ulaşırlarsa Havuz Bonusu alırlar. 7 Kademe ulaşmak
isteyen yeni Ortaklar, PRO Bonus Kartının veya PRO Müşteri Kartının satın alındığı tarihten itibaren
7 ay içinde 7. Kademeye ulaşırlarsa Havuz Bonusu alırlar.

Kariyer Kariyer Gelir Havuz Geliri Lider Bonusu

12 62% 14 Pay 1%

11 60% 12 Pay 1%

10 57% 10 Pay 1%

9 53% 8 Pay 1%

8 48% 4 Pay 1%

7 43% 2 Pay*

6 37% 1 Pay*

5 32% 

4 28% 

3 24% 

2 (Pro) 20% 

1 (Standard) 10%

Kariyerler,Kariyer Puanları 
ve Kazançların hesaplanması5



Kariyerler,Kariyer Puanları 
ve Kazançların hesaplanması

Kariyerler, Kariyer Puanları
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5.1

Kademe — Partnerin ekibinde oluşan Ciro gerekli sayıda Kariyer Puanı 
biriktirdikten sonra aldığı özel bir statüdür.

STANDARD tarifede olan Partner  Kariyer puanları kazanır ancak bir 
sonraki kariyere  geçemez.Bir sonraki Kariyere yükselmesi ve Derece 
elde etmek için gerekli olan şart, kişinin PRO erişimini elde etmesidir.

Kariyer puanları, ekibinizde Euro cinsinden oluşan cirodan bire bir 
(1euro=1puan) olarak hesaplanır.

Kariyer puanları, ayrı bir kola sayılırken, Ortağın kişisel satın 
alımlarından da tahakkuk ettirilir.

Bir ön koşul, bağlı kuruluş ağındaki %70 / %30 kuralına uymaktır. 
Bu kurala göre, Ortağın ana yapısal branşı, Kariyer Puanlarının 
%70’inden fazlasına sahip olmamalıdır. %70 / %30 kuralı yalnızca 
Kariyer atlaması sırasında geçerlidir. Gelecekte ekibinin yapısal oranı 
değişirse, ulaştığı kademe ortakda kalacaktır.

%70 / %30 kuralı ihlal edilirse, Kariyer Puanları kesilir: Ortağın toplam 
Kariyer Puanlarının %70’i ana branştan sayılır.

Örneklere bakalım:

Ortağın toplamda 900 Kariyer Puanı var. Ana kolda puan sayısı 504, diğerlerinde - 396, 
504/900=0,56, yani Ortağın toplamda cirosunun %56  Kariyer Puanının. İş Ortağının ana 
kolunda Kariyer puanlarının %70’inden az olduğu ortaya çıktı, bu kurala uyulduğu anlamına 
gelir, Kariyer Pazarlamasında 900 puanın tamamı dikkate alınır.

Ortak toplamda 600 Kariyer Puanına sahiptir. Ana kolunda puan sayısı 510, diğerlerinde 
ise 90’dır. 510/600=0.85, yani Ortağın toplam Kariyer Puanının %85’idir. Partnerin ana 
kolundaki Kariyer puanlarının %70’inden fazlasına sahip olduğu ortaya çıkıyor, bu da %70 
/ %30 kuralına uyulmadığı ve kesilme meydana geldiği anlamına geliyor. 600 puan * 0,7 
= 420 puan.

Sonuç: Kariyer hesaplamasında 510 puan dikkate alınır (ana branştan 420 ve diğerlerinden 
90).

Kariyer  Kariyer 
puanları

12 10 mln

11 5 mln

10 2 mln

9 1 mln

8 500 000

7 150 000

6 50 000

5 20 000

4 7 000

3 2 300

2
(Pro) 10

1 
(Standard) 0

1

2



Kariyerler,Kariyer Puanları
ve Kazançların hesaplanması

Kariyer Geliri
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5.2

Kariyer Geliri, oluşumun tüm seviyelerinde satılan Ürünlerin Deltasının sabit yüzdesini almayı 
içerir. Yüzde, Partnerin Kariyerine bağlıdır.

Partnere ödenen Kariyer geliri aşağıdaki sebeplere bağlı:
Partnerin kariyeri.
Alt ekibinizdeki kişilerle sizin aranızda olan kariyer farkından, ürün alan bir partnere kadar .
Satın alınan Ürünün Delta boyutu.

Kazançların ödenmesi, Oton tokenleri ile  ödeme anı pancakeswap.finance borsasında geçerli 
olan kur üzerinden yapılır. Kazançlarınızı oton.org’daki kişisel hesabınızdan takip edebilirsiniz.

Kademede olan  Ortaklar, ilk hat satışlarından %10 Kariyer Geliri alır. 1ci  Kademedeki ortaklar 
İlk hattının dışında olan satışlardan yalnızca sıkıştırma yoluyla alırlar: 

eğer alt ekip Ortakları yapılması gereken Faaliyeti tamamlamadıysa ve ödül dağıtım sürecinden 
çıkarıldılarsa;
eğer ekibinizdeki kişilerin bir Kariyeri yoksa, o zaman bu kişiler Ortaklık Programı kapsamında 
kazanç dağılımı sürecine katılmazlarlar.

Kariyer Göre Gelir Tablosu:

Karyer Gelir Yüzdesi 

12 62% 

11 60% 

10 57% 

9 53% 

8 48% 

7 43% 

6 37% 

5 32% 

4 28% 

3 24% 

2 (Pro) 20% 

1 (Standard) 10%

http://pancakeswap.finance


Kariyer Geliri Hesaplama Örnekleri
Örnek 1

         A İş Ortağı ( Kariyer 3 )

         Ürün satın alan 1 Müşteri (Kariyeri yok)

A İş Ortağı 3 cü kariyer olsun.

Ortağın ilk hattında, %50 Delta ile 200 Euro değerinde Ürün alımı yapılmıştır, yani Kazanç 
Programı kapsamında parasal olarak 100 Euro dağıtılmaktadır.

Bu durumda,A  Ortağı, Ürün Deltasının %24’ü kadar, yani parasal olarak 24 Euro’luk bir Kariyer 
Geliri alacaktır. Ödeme, OTON Tokenleri ile  gerçekleşecektir.

Örnek 2
         A İş Ortağı (1. Kariyer)

         Müşteri A (Kariyer yok)

         Ürünleri satın alan B Müşterisi (Kariyersiz)

Örneğin A iş Ortağı kariyer Derecesi 1’e sahip (Standard).

Ortak A’nın ikinci hattında Müşteri B %50 Delta ile 200 Euro değerinde Ürün satın aldı, yani 
Ortaklık Programı kapsamında parasal olarak 100 Euro dağıtıldı.

Aynı zamanda, ilk hatda, ortağın Kariyeri olmayan A müşterisi vardır.

Bu durumda, sıkıştırma nedeniyle, Ortak A, Ürün Deltasının %10’u kadar, parasal olarak 10 Euro’luk 
bir Kariyer Geliri alacaktır. Ödeme, OTON Tokenlerile gerçekleşecektir.

Örnek 3
         A İş Ortağı (4. Kariyer)

         B İş Ortağı (2. Kariyer)

         Ürün satın alan Müşteri (Kariyersiz)

Örneğin A İş Ortağı’nın kariyer 4.

Ortağın ikinci hattında, %50 Deltası olan 200 Euro değerinde bir Ürün alımı yapılmıştır, Kazanç 
Programı kapsamında parasal olarak 100 Euro dağıtılmaktadır.

Aynı zamanda, A İş Ortağı, ilk hattında kişi Otak B  2 ci Kariyere sahiptir.

Bu durumda, Ortak B, Ürün Deltasının %20’si kadar, parasal olarak 20 Euro’luk bir Kariyer Geliri 
alacaktır. A İş Ortağı, Ürün Deltasının %28 - %20 = %8’i, yani parasal olarak 8 Euro’luk bir fark 
alacaktır. Her iki Ortak da ödemelerini OTON Tokenlerile alacaktır.

0

0

0

1

1

1

2

2



Kariyerler, Kariyer Puanları 
ve Kazançların hesaplanması

Havuz Bonusu

5

5.3

Kariyer 6 ve üstü kademeye ulaşan Ortak, Havuz Bonusu alır. Bu ek ödeme, özel bir fon olan 
Havuzdan ödenir.

Yeni 6. kariyere ulaşan Ortaklar, PRO paketini aldıkları andan itibaren 3 ay içinde 6. kariyere 
ulaşırlarsa Havuz Bonusu alırlar.

Kariyer 7 ye ulaşan Ortaklar, PRO statüsü aldıkları andan itibaren 7 ay içinde 7. Kariyere ulaşırlarsa 
bir Havuz Bonusu alırlar.

Havuz Bonusu hesaplama prosedürü: 

  OTON Ekosisteminin bağlı projelerde ve Marketplace’te satılan tüm ürünlerin Delta’sının %8’i, 
    Kariyer 6 ve üzeri aktif Ortakların katıldığı Havuza gider.

  Havuz, katılımcıları arasında haftalık olarak şu şekilde dağıtılır: aktif Ortakların sayısı, hisselerinin 
  sayısı ile çarpılır. Toplam dağıtım miktarı, toplam hisse sayısına bölünür, buradan bir hissenin 

    büyüklüğünü alırız.

Ayrıca, miktar, Kariyerlere göre ortaklar arasında OTON Tokenlerile dağıtılır.

Lider Bonusu5.4

Lider Bonusu, 8. Kariyer ve üstüne ulaşmış Ortaklar için ek bir ödül türüdür.

Herhangi bir Ürünü satarken, ödül dağıtım sistemi, her iki koşulun da karşılandığı alıcıya en yakın 
5 yukarı akış Ortağı bulur:

  İş Ortağı, Düzenli faaliyet koşullarına uyarsa buna göre Dinamik sıkıştırma kapsamına girmez;

     Partner, 8 Kariyer ve üstüdür.

Yukarıdaki Ortakların her biri, satılan ürünlerin Delta’sının %1’ini alır.



Düzenli Aktiflik 
ve Dinamik Sıkıştırma6

Her türlü pazarlamadan ödeme alabilmek için İş Ortağının Düzenli Aktiflik gerçekleştirmesi 
gerekir. Düzenli aktiflik Aşağıdaki koşullardan biri karşılandığında aktiflik sayılır: 

     Kişisel aktiflik Miktarı Kariyere  bağlı, Düzenli aktiflik  meblaları aşağıdaki tabloda 
     gösterilmektedir.

     İlk hatta bir hesap için 199 Euro ve daha fazla ürün Satışı. Bir müşteri, 199 Euro veya daha 
     fazla değerinde Ürünler satın almalıdır (birden fazla satın alma mümkündür). Bu durumda, 
     İş Ortağı ilk hatda İş Ortağı A’ya 100 Avro’ya ve ilk hatdaki diğer İş Ortağı B ye 100 Avro’ya 
     satış yaptıysa - bu Normal faaliyet sayılmaz.

Düzenli aktifliki hesaplama süresi 30 gündür.

Normal aktifliği hesaplama süresi, Standard veya PRO erişimi alındığı tarihten itibaren başlar.

Tüm Ortaklar, Ortaklık  Programına nasıl eriştiklerinden bağımsız olarak aktifliği onaylamalıdırlar.

Düzenli Aktiflik Gereksinimleri:

2-ci Kariyer ve üstü olan Partner, Normal aktiflik şartlarını yerine getirmezse, Dinamik sıkıştırmaya
girer ve ödül dağıtımından hariç tutulur. Aynı zamanda, Bu Partnerin Kariyeri ve ekibi olduğu
gibi kalır. Partner, Kazanç Programına erişim koşullarını yerine getirirse, tekrar ödeme dağıtım
sürecine katılır.

Kariyer  Kariyer Puanları Düzenli aktiflik

12 10 Mln 100 €

11 5 Mln 90 €

10 2 Mln 80 €

9 1 Mln 70 €

8 500 000 60 €

7 150 000 50 €

6 50 000 40 €

5 20 000 30 €

4 7 000 20 €

3 2 300 10 €

2 (Pro) 10 10 €

1 (Standard) - -



Diğer koşullar7

Bu belge herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya içerik eklenebilir. Ortaklar ve OTON 
Ekosisteminin kayıtlı kullanıcıları, bu tür değişiklikler veya eklemeler hakkında derhal 
bilgilendirilecektir. İş Ortağı veya OTON Ekosistemine bağlı  projelerden birine  kayıtlı kullanıcısı 
tarafından kullanılmaya devam edilmesi, bu tür değişiklik ve eklemelerin otomatik olarak kabul 
edilmesi olarak değerlendirilir.
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