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Özet
Bitexen Teknoloji A.Ş (Bitexen), anonim ortaklık yapısı ile Türkiye’de kayıtlı bir teknoloji şirketidir.
Bitexen Teknoloji A.Ş, dijital varlık alım satım platformu hizmetlerini Bitexen.com internet adresi
üzerinden sunmaktadır. Bitexen.com; birçok dijital varlığın alım-satımı, saklanması ve transferi
hizmetlerini sağlamaktadır. Bu izahname ile Bitexen.com tarafından oluşturulan hizmet tokeni
hakkında detaylı bilgiler sağlanmaktadır.
, Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından
oluşturulan blokzincir ve kripto varlıklara ait ekosistemin ayrılmaz bir parçası ve gücüdür.

Tanıtım
Bitexen, 2018 yılında Bitexen.com’un hizmet göstermesi ile faaliyetlerine başlamış ve Türkiye’nin
en eski dijital varlık platformlarından bir tanesi olmuştur. Dijital varlık alım satım platformunun
tüm mimarisinin ekip tarafından oluşturulması ile platform üzerindeki hakimiyetin tamamen
Bitexen’e ait olması ise operasyonel süreçteki özgürlüğümüzü sağlamaktadır.
Bitcoin’in düşünsel prensiplerine inanarak çıktığımız bu yolda dijital varlık adaptasyonun
artmasını hedeflemekteyiz ve desteklemekteyiz. Bu hedefte; platformumuzun kullanıcı dostu,
topluluğun fikirlerine açık ve inovatif olmasına önem vermekteyiz. Tüm bu gelişmelerimizin
sonucunda elde ettiğimiz teknolojik tecrübeyi her alana yaymak ve Bitexen olarak geleceği
şekillendirmek istiyoruz.
Bugüne kadar tüm kullanıcıların ücretsiz olarak elde ettiği
ile ise blokzincir ve kripto
varlıkları deneyimlemesini sağlayarak kitlesel adaptasyona katkı sağladık ve sağlamaya devam
ile gelecekte farklı kullanım senaryoları oluşturarak kullanıcılarımızı yeni
edeceğiz.
tecrübelere davet edeceğiz.
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Neden Bitexen Teknoloji A.Ş?
Bitexen, İTÜ Arı Teknokent’te kurulmuş ve kendi geliştirdiği ürünler ile fintek sektöründe global bir
şirket olmayı hedeflemektedir.
Misyonumuz: “Yeni nesil ekonominin ve teknolojinin sunduğu imkanlarla, dijital varlık odağında
bir ekosistem yaratan, Türkiye’nin güncel ve güvenilir Fintek gücü olmak.”
Vizyonumuz: “Küresel çapta, dünyanın ilk en büyük 10 dijital varlık platformu statüsünde bir fintek
şirketi olmak.”
Kuruluşumuzdan bugüne kadar 700.000’den fazla kullanıcının Bitexen.com platformumuzla ve
birçok kurumsal şirketin dijital varlık ile tanışmasına katkı sağladık. İzahnamenin paylaşıldığı gün
itibari ile 60 kişiyi aşkın ekibimizle tüm kullanıcılarımızın dijital varlık ekosisteminde güvenli bir
şekilde işlemler gerçekleştirmesini sağlamaktayız. Bitexen tarafından ortaya konulan tüm projeler
topluluğa karşı işleyiş kalitesini ispatlamıştır ve dünyanın farklı konumlarında ise Bitexen altyapısı
ile çalışan ürünler bulunmaktadır. Kendi kendine yetebilen ve sınırları sürekli genişletebilen bir ekip
olarak hep daha iyiyi hedeflemekteyiz.

Geliştirici Ekibimiz
Bitexen çekirdek geliştirici ekibi uzun yıllar bankacılık sektörü tecrübesi bulunan sistem mimarları
ve güvenlik uzmanlarından oluşmaktadır. Bitexen.com platformu uçtan uca Bitexen geliştirici
ekibi tarafından oluşturulmuştur. Kaliteyi ve verimliliği ön plana koyduğumuz güçlü ekibimizle
yazılım ve geliştirme ekibimiz ile üst düzey hizmetlerimizi sunmaktayız.
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Servislerimiz
Bitexen Teknoloji A.Ş olarak finansal teknolojiler alanında birçok servis sunmaktayız.
Belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile servislerimiz şu şekildedir:
(a) Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Altyapısı: Bitexen Teknoloji A.Ş, güncel durumda yüz
binlerce kullanıcıya kesintisiz ve güçlü hizmet verebilen Bitexen.com ürününün alt yapısını
whitelabel olarak ihraç etmekteyiz.
(b) Teknolojik Destek: Dijital varlık oluşturma ihtiyacı bulunan şirketlere çözümler
sunmaktayız.
(c) Ödeme Sistemleri: Finansal Teknolojiler alanında İTÜ Arıkent bünyesinde AR-GE
faaliyetlerini yürüttüğümüz birçok ödeme sistemi alt yapısını çözüm olarak sunmaktayız.
(d) Eğitim Hizmetleri: Bitexen Teknoloji A.Ş, finansal teknolojiler konusunda edindiğimiz bilgi
ve tecrübeleri kurumlara aktarmaktayız.
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Bitexen.com Dijital Varlık Alım Satım Platformu
Dijital varlık alım satım platformlarının sayısı son zamanlarda oldukça artış göstermiştir. Ancak
birçok platform yetersiz altyapı desteği, yetersiz işlem çifti ve derinliği, topluluktan gelen geri
dönüşlerin değerlendirilmemesi, kullanıcılara destek hizmeti sunulmaması gibi problemler ile
kullanıcıların karşısına çıkmaktadır.

● Üstün Altyapı Desteği
Dijital varlık alım satım platformlarının ucuz maliyet ve zayıf yetkinlikte ekipler ile oluşturulması,
kendi menfaatlerini ön plana koyması gibi sebepler ile sorunlar yaşanmaktadır. Bitexen.com ile
on binlerce kullanıcı eş zamanlı olarak platformumuzda işlem gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda
volatil piyasa durumlarında da platform alt yapımız güvenilirliğini ispatlamıştır.
Bitexen.com, siber güvenlik açısından da gerekli önlemleri almıştır ve bugüne kadar hiçbir çalıntı
haberine konu olmamıştır. Bitexen.com, uzman geliştirici ekibi ile iç denetimlerini
gerçekleştirmektedir ve üçüncü parti güvenlik şirketleri ile gerekli denetimleri periyodik olarak
gerçekleştirmektedir.

● Çok Sayıda İşlem Çifti ve Piyasa Derinliği
2020 yılı itibari ile dünyada 7000+ dijital varlık birçok platformda işlem görmektedir. Dijital varlık
yatırımcıları her zaman en yeni dijital varlıklara ulaşma talebindedir. Birçok dijital varlık platformu
kullanıcılarının bu konudaki talebini karşılayamamaktadır. Bitexen.com üzerinde BTC, TRY ve
USDT işlem çiftleri için PRO versiyonu olarak adlandırdığımız emir tahtasına sahip ve limit/piyasa
emirlerinin işlevsel olduğu Koin/Token’ler mevcuttur. Platformumuzda yer alan kullanıcı deneyimi
ve sonuçları açısından devrimsel bir nitelik taşıyan Hızlı Al/Sat özelliğimiz ile kullanıcılarımıza 90+
dijital varlık için anlık işlemler gerçekleştirme imkanı tanımaktayız.

● Başarılı Müşteri Hizmetleri ve Topluluk İletişimi
Bitexen.com olarak kullanıcılarımıza 7/24 canlı destek, e-posta desteği ve sosyal medya
kanallarımızdan ulaşma imkanı sunuyoruz. Bitexen.com platformunun yazılım geliştirme
sürecinde ise kullanıcılarımızın bizlere belirttiği özellikleri ön plana alıyoruz. Birçok platformun
aksine Bitexen olarak iletişimin kuvvetli olduğu ve etkileşim yüksek olduğu bir ekosistem
oluşturuyoruz.
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● Ticari Başarımız
Bitexen.com platformumuz son iki yıl içerisinde yüksek ivmeli bir büyüme trendi içerisindedir.
2019 yılında %162 büyüme oranına ulaştık ve 2020 yılının Ekim ayına kadar yıllık %394 oranında
büyüdük. Platformda kayıtlı kullanıcı sayımız ise 700.000 üzerine ulaştı ve bunun ile birlikte
ekibimiz de genişleyerek Türkiye’deki en büyük dijital varlık alım satım platformları arasında yer
aldık. Aşağıda yer alan grafiklerde büyüme oranı, kullanıcı sayısı ve ekip genişliği verilerini
yüzdesel olarak bulabilirsiniz.
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E
BTXN Coin
Hakkında

●

, Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından oluşturulan ekosistemin en güçlü unsurudur. Ücretsiz
dağıtılan
ile kullanıcılar platformu ve teknolojiyi deneyimlerken sahip oldukları
ile Bitexen.com üzerinde birçok avantajdan faydalanmaktadırlar.

● Teknoloji

● Token Ekonomisi
15,000,000 adet oluşturulmuştur. Sadakat projesi olarak başlayan
projesinde hiçbir token satılmamış ve Bitexen Teknoloji A.Ş’ye ve ekibe ait token ayrımı
ler kullanıcılara kayıt yolu, yarışma ve kampanyalarda
gerçekleştirilmemiştir. Tüm
kullanılmak adına tahsis edilmiştir.
Yüzdelik Pay

Dağıtılan

Kalan

Yeni Kullanıcılar

% 33,3

5,000,000 BTXN

0 BTXN

Kampanya & Pazarlama
Bütçesi

% 67,6

9,005,110 BTXN

994,890 BTXN

Bitexen Teknoloji A.Ş

%0

0

0

Token ekonomisine yönelik tüm hareketler güncel olarak https://www.bitexen.com/exen-stats
adresinden görüntülenebilir.
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● Geri Alım & Yakım Planı
Bitexen.com üzerinden elde edilen
harici işlem ücretleri gelirinin %50’si ile,
olarak elde edilen işlem ücretleri gelirinin %100’ü ile geri alım gerçekleştirilir.
miktarı sıfır olana kadar devam edecektir.
dolaşımdaki

geri alımı

geri alımları ve yakımları başlangıç tarihinden bugüne kadar 770.709,19
dolaşımdan eksilmiştir. Tüm geçmiş yakım işlemlerini görmek için:
https://etherscan.io/token/0xe6cc10ef4de1ccfb821c99c04abfe1859d8eab8f?a=0x00000000000000000
00000000000000000000000

● Kullanım Alanı
Bitexen.com üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde ödenen işlem ücretleri sahip olunan
miktarı ile orantılı olarak iade edilir. 100
sahibi bir kullanıcı için
komisyon iadeleri sonrası ödemiş olduğu komisyon oranı tekrar hesaplandığında şu
şekildedir: Piyasa Yapıcı için %0.075, Piyasa Alıcı için %0.125.

Sahip Olunan BTXN Coin Adeti

İade Oranı
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