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1.

SORUMLULUK REDDİ

BitcoinBlink

tarafından

oluşturulan

bu

whitepaper

içeriğini

okumadan önce okuyucuları “Sorumluluk reddi” başlıklı bölümü
dikkatlice incelemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.
BU BÖLÜM 4 TEMMUZ 2019 DA YENİLENMİŞTİR.
Bu tanıtım belgesinde verilen bilgiler sadece GENEL AMAÇLAR içindir. Bu
teknik belgede yer alan bilgiler finansal, hukuki veya danışma tavsiyesi
olarak yorumlanamaz.
Bu teknik dokümanı okuyarak, BitcoinBlink’i, bu dokümanda sunulan
bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek
herhangi bir zararın sorumluluğundan muaf tutmayı kabul edersiniz.
Şifreleme para birimi ile ilgili mevzuat ve düzenlemeler konusunda,
profesyonellerin , avukatınızın, muhasebecinizin veya diğer yetkili kişilerin
tavsiyelerini almanızı şiddetle öneririz.
Bu belgenin hazırlanmasında, belgede belirtilen gerçeklerin ve ifadelerin
doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Ancak,
BitcoinBlink bu veri sayfasında sunulan bilgilerin doğruluğunu garanti
etmemektedir.
Bu teknik belgeyi okumayı kabul ederek ve BitcoinBlink hakkında bilgi
talep ederek veya BSTK satin alarak, siz, okuyucu , «SORUMLULUK
REDDİ » bölümünü okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi onaylamış
olursunuz .
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2.

BSTK’DA YATIRIM RİSKLERİ

Siz BLINK STOCK TOKEN (BSTK)’e yatırım yapıyorsunuz, ancak,
değerlendirmeniz gereken bazı riskler vardır.
Şüpheniz varsa, size yatırım konusunda tavsiyede bulunacak bir avukat,
muhasebeci veya başka bir uzmandan yardım almalısınız.
Aşağıdakiler, BSTK’ya yatırım yapmanızla ilişkili dikkate almanız gereken
riskler şunlardır:
▶ 
Platformdaki

BSTK’nizden

siz

sorumlusunuz.

BitcoinBlink,

kriptoparaları (BTC, ETH, LTC, XRP, BCHABC, BSTK) depolamak için
tasarlanmış güvenli bir cüzdan sunar.
Cüzdana erişim sağlamak için , yalnızca sizin bildiğiniz bir şifre ile Cüzdanı
korumanız gerekir. Hiçbir durumda
şifrenizi kimseyle paylaşmayın.
Şifreniz çok zayıfsa veya kırılması
kolay ise, yatırımınızın kaybedilmesine
neden

olabilir.

Yatırımınızı

daha

iyi korumak için iki faktörlü kimlik
doğrulamasını

(Google

Kimlik

Doğrulayıcı) etkinleştirmenizi öneririz.
Başka bir öneri – şifrenizi bir kağıda
yedeklemeniz ve sadece sizin bildiğiniz
güvenli bir yerde saklamanızdır.
NOT: SIM kart kullanarak yapılan
çok

sayıda

saldırı

nedeniyle

ve

kullanıcılarımız için büyük riskler sebebiyle, SMS’I 2FA metodu olarak hiçbir
zaman platformlarımızdaki hesapları korumak için kullanmayacağız.
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▶ 
Bazı BSTK özellikleri BitcoinBlink platformunda çalışır, ancak hepsinin
gelecekteki platformlarda olacağı garanti edilmez. Temel hedefimiz
kullanıcılarımızı memnun etmek ve sürdürülebilir bir iş modeli
oluşturmak olduğu için gelecekteki platformlara daha fazla işlevsellik
ekleyebilir veya ekleyemeyebiliriz.
▶ 
Düzenlenmiş borsaların işleyişindeki sorunlardan biri – ICO’ların
BSTK aracılığıyla finanse edilmesinin nedenlerinden biri olan likiditeyi
bulmak. ICO’nun başarısına bağlı olarak, para çekme işleminin (kripto
ve fiat) sorunsuz çalışması için yeterli likidite yaratacağız.
▶ 
BitcoinBlink platformu geliştirilme aşamasındadır; sadece tasarım
aşaması kalıyor. Biz Her şeyin mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak
için hazır olup olmadığını takip ediyoruz , ancak öngörülemeyen
sonuçlardan dolayı beklenmeyen gecikmelerle karşılaşabiliriz.
▶ 
ICO’dan sonra BSTK tokeninin değeri, bu sektördeki diğer tokenler
ve madeni paralar gibi kararsız hale gelebilir. Kontrolümüz dışındaki
birçok faktör BSTK’nin fiyatını etkileyebilir. Faktörler politik nedenleri,
düzenlemeleri, arz ve talebi, teknik sorunları ve diğerlerini içerebilir.
▶ 
BSTK

bir

Ethereum

blockchain

akıllı

sözleşmesidir

(ERC-20).

Blockchain’in mevcut durumuna bağlı olarak, kullanıcılar BSTK’larını
BitcoinBlink platformu dışındaki cüzdanlarına başka adreslerde
aktarırken sorunlarla karşılaşabilirler.
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3.

PAZAR YARIŞMASI

Kripto borsalarında kripto endüstrisinde şiddetli bir rekabet söz
konusudur.
Biz değişimi ikiye ayırabiliriz :kripto - fiat ve kripto- kripto
Kripto-fiat değişimi zor düzenlenir ve kripto-kripto değişim platformlarına
göre yapılandırılması daha zordur. Bunun nedeni, kuralların kesin
bağlayıcı olduğu geleneksel para birimleri ile uğraşmalarıdır.
Şu anda en ünlü ve tanınmış borsalardan bazıları:
▶ 
Binance
▶ 
Coinbase
▶ 
Bitstamp
▶ 
Kraken
▶ 
Coinmama
▶ 
CEX.io
▶ 
Okcoin
▶ 
Bittrex
▶ 
Poloniex
▶ 
Kucoin
▶ 
Bitfinex
▶ 
Bitpanda
▶ 
Local Bitcoins
▶ 
Bitmex
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Rekabetle başa çıkabilmemizi ve ilerlememizi sağlayacak birkaç
avantajımız var:
▶ 
Fiat para birimlerinin birleştirilmesi (para yatırma ve çekme): banka
havalesi ve kredi kartı.
▶ 
Fiat ve kripto için azaltılmış komisyon.
▶ 
Zaman içinde çürümeyen / kaybolmayan birçok avantajla donatılmış
mükemmel bir jeton servisi (bazı borsalarda jeton servisi bile yok).
▶ 
Hareket halindeyken ticaret yapmanızı sağlayan ücretsiz mobil
uygulama (iOS ve Android)
▶ 
Herhangi bir kötü oyuncuyu filtrelemek için çok katı bir AML / KYC
prosedürü ve kesin gözlemle birlikte ayrıca şirketin sürdürülebilir
kalkınma gereksinimlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak.
▶ 
Takımın temiz itibarı.
▶ 
Kripto fonları ve platformları için daha yüksek güvenlik prosedürü.
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▶ 
Mükemmel müşteri desteği.
▶ 
Ciddi projeler için filtre (IEO, Jetonlar veya Paralar). Kaliteye odaklanma,
miktara değil.
▶ 
Tüm platformlar arasında mükemmel sinerji.
▶ 
Sezgisel ve rahat kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü tasarımı.
▶ 
Platformlarda genel olarak üstün kullanıcı deneyimi.
▶ 
Gri alanlarda şeffaflık ve işlem eksikliğine vurgu.
▶ 
Kullanıcılarımızın gizli verileri için daha yüksek güvenlik seviyesi (KYC
belgeleri).
NOT: Mevcut yasaların kripto-kripto borsalarında Gizli Paralarının
kullanılmasına izin vermesine rağmen, BitcoinBlink para aklama
faaliyetleriyle

bağlantısı

nedeniyle

platformda

Gizli

Paralarını

kullanmayacaktır. Ancak, bu para birimlerini yalnızca toplum bunları
istediğinde kaydederiz.
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4.

NEDEN BİZİ TERCİH EDİYORLAR?

BBlinkio OÜ, AB’de kayıtlı bir şirkettir ve yasal faaliyetler için iki geçerli lisans
almıştır. Bu, bizim en yüksek müşteri hizmeti sağlama standartlarımızla
uyuşmaktadır.
Biz Çok aktifiz, bu durum şirketimiz ve saygın kullanıcılarımız için
gelecekteki yasal ve finansal sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.
BitcoinBlink, Avrupa Birliği tarafından yasal işler için verilen lisanslara
sahip düzenlenmiş bir platformdur:
▶ 
Virtual Currency Wallet Service (FRK000807)
▶ 
Exchanging Crypto To Fiat Currency (FVR000913)
“Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı Kanunu”
uyarınca. (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide):
17. Sorumlu bir yönetim kurulu üyesinin ve sorumlu bir kişinin
atanması.
«(5) Bir görevlinin görevlerini yerine getirmek için gerekli eğitim, mesleki
uygunluk, yetenek, kişisel nitelikler, tecrübe ve kusursuz itibarı olan bir kişi
yetkili bir görevli atanabilir. Bir çalışanın atanması Finansal İstihbarat Birimi
ile kararlaştırılır. ”».
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Genel Müdür, lisanslara layık olduğu sonucuna varılan Finansal İstihbarat
Birimi’ndeki bir röportaj için Tallinn’deydi.
Bir takım olarak, çok dikkatli olmayı ve yutturmaca kovalamamayı tercih
ediyoruz ünlü bir deyimin dediği gibi: “Boş gemiler daha fazla gürültü
yaratıyor”.
Kullanıcılarımızın yatırımlarının doğru ellerde olmasını sağlamak için,
sahtekarlıkları ortadan kaldırmak ve sahtekarların platforma girmesini
önlemek için her projeyi dikkatlice filtreliyoruz.
Gelecek için planlarımız iddialı, emsalsiz bir gelir ve trafik oluşturacak bir
kripto-kripto değişimi yaratacağız..
Dikey ve yatay entegrasyonun yanı sıra uygun fiyatlarla, kripto
endüstrisinde bizi harika bir başlangıç noktası yapacaktır.
Uluslararası düzeyde çok çeşitli avantajlar ve yüksek düzeyde uyum
sunan tek şirket olduğumuzdan eminiz.
Son olarak, kurallara uymamanın, uymayan diğer borsalardan farklı
olarak bizi daha büyük bir geleceğe götüreceği inkâr edilemez.

EK ÖNEMLİ BİLGİ:
BitcoinBlink, hali hazırda düzenlendiği ve gereklilikleri karşıladığı için
önemli bir somut avantaja sahiptir. Dünyanın önde gelen 216 borsalarının
sadece% 14’ü lisanslıdır.1
Bilinen borsaların çoğunun şartları yerine getirmediğine dikkat çekmek
isteriz (lisansları yoktur, GSYİH vb.).2
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Bu platformlar kullanıcıları bir tür düzenleyiciye (FBI, SEC vb.) Sahip
olma, işlerini durdurma ve en kötü senaryolarda yatırımlarını kaybetme
riskine maruz bırakmaktadır. Bu geçmişte oldu3 ve bu eğilimin dünyadaki
hükümetler kripto endüstrisine yetişirken yoğunlaşacak gibi görünüyor.
Düzenlenmeyen

ve

birbiriyle

eşleşmeyen

değişimler

genellikle

sahtekarlık veya sahtekarlık hackine yol açar. Böylece, kullanıcıları önemli
kayıplarla terk etmektedirler ve kripto endüstrisinde korkunç bir ün
kazanmaktadırlar.
The General Data Protection Regulation (GDPR) – Kişisel verilerin çalınması
kripto endüstrisinde bir sorun olduğundan, kullanıcının kişisel verilerini
İnternet›te korumak son derece önemlidir.
İşte bazı yeni sahte çıkış örnekleri:
▶ 
Coinroom
▶ 
Bitmarket
▶ 
MapleChange
▶ 
Bitsane
▶ 
QuadrigaCX

1

Forbes

2

The Next Web

3

NewsBTC
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İşte liste cryptocurrency exchanges that suffered from hacks. Lütfen
bu listenin sürekli büyüdüğünü unutmayın.
Gizli veri hırsızlığı örnekleri:
▶ 
Quick bit
▶ 
Binance

NOT: Herhangi bir bilinçli yatırımcı, yatırımlarını düzenlenmeyen
borsaların / gereklilikleri yerine getirmeyen ve korsanların mağdurları
olan borsaların ellerine bırakmak konusunda iki kez düşünmelidir.
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5.

GİRİŞ

5.1 Önkoşullar
Kripto para birimlerinin popülaritesi görülmemiş bir oranda artmaktadır.
Bugün haber ajansları sıklıkla yeni trendler ve diğer olayları bildirmektedir.
Bu, kripto para birimleri hakkında farkındalığın artmasına yardımcı olur
ve onları çekirdek kültürün bir parçası yapar. Ancak, sadece dolandırma
değil, aynı zamanda olağanüstü seviyelerde büyüyen ticari hacimler ve
piyasa değeri gibi finansal değişkenler de artıyor..
İki yıldan daha uzun bir süre önce, Ocak 2017›de, tüm kripto para
birimlerinin toplam piyasa miktarı 17.7 milyar dolara ulaşırken 24 saat
içinde küresel ticaret 116.6 milyon dolara ulaştı. Bir yıl sonra, Ocak
2018’de, piyasa değeri 835.5 milyar dolar oldu ve 24 saat içinde küresel
ticaret 45.8 milyar4 dolara ulaştı. Bu dönemde, piyasa kapitalizasyonu
%4620 etkileyici bir büyüme hızına ulaşırken, işlem hacmi%39179
inanılmaz bir artış gösterdi! Bu rakamların sadece bir yılın sonucu
olduğuna dikkat edilmelidir. Gelecekte, şifreleme para piyasasının, S&P
500 borsa endeksinde yer alan çoğu firmanın pazar kapitalizasyonunu
aşması öngörülmektedir..
Gelişen bir kripto para birimi pazarı yatırımcılara, meraklılara ve
girişimcilere faydalı olsa da, çeşitli kripto para birimlerinin değiş
tokuşlarının eksikliklerini de gösterdi. Düşük verim, kesintiler ve ani
akışı desteklemek için yetersiz altyapı gibi faktörler yeni kullanıcıların
cesaretini kırıyor. Dahası, bazı platformlarda yeterli güvenlik protokolleri
yoktur, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olmaktadırlar
ve bunun sonucu olarak fonların, kullanıcı verilerinin kaybına neden
olmaktadırlar ve bu platformun güvenilirliğini azaltmaktadırlar. The Block
Genesis’e göre, 2011’5den beri, bilgisayar korsanları çeşitli borsalardan
1.3 milyar dolar değerinde kripto para çaldılar. Bununla birlikte, bazı
4
5

CoinMarketCap
La genèse en bloc
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uzmanlar bu sayının çok daha yüksek olabileceğine inanmaktadır, çünkü
birçok platform küçük hırsızlıkları bildirmemektedir.
Ek olarak, çoğu kripto para birimi değişimi yeni yatırımcılar için
uyarlanmamıştır. Karmaşık arayüzlerle birleştirilen kalabalık platformlar,
en deneyimli yatırımcıları ve yatırımcıları bile genellikle cesaretlendirir.
Ayrıca, geçmişte bu pazarın büyümesini olumsuz yönde etkileyen fiyat
manipülasyonu vakaları da bildirilmiştir.

5.2 Visão
BitcoinBlink, mevcut değişim platformlarının karşılaştığı sorunları tanır ve
sistematik olarak onları inovasyon yoluyla çözer. Platformumuz, herhangi
bir seviyedeki kullanıcıları hedef alan çok işlevli ve optimize edilmiş bir
temel değişim çözümü vaat ederek alım satım işlemini basitleştirecektir.
Ve bu, benzeri görülmemiş müşteri hizmetleri, yeni güvenlik güvenlik
protokolleri ve şeffaf politikaların yanı sıra, kullanıcılarımızın güvenini
artırmaya yardımcı olacak.

5.2.1 Misyon
Kripto para birimlerinin etkisini güçlendirmek.

5.2.2 Konsept
Birleşme, satın alma ve yaratma yoluyla BSTK belirteçine dayalı çeşitli
endüstrilerin çevrimiçi hizmetleri için kripto para birimleri etrafında
dönen tam bir ekosistem oluşturmak.

5.3 Problemler ve çözümler
Modern kripto döviz piyasasının eksiklikleri aşağıda belirtilmiştir ve
BitcoinBlink platformunun sunduğu çözümler ile desteklenmiştir.
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A. Platformların eksiklikleri
Birçok mevcut değişim platformu aceleyle inşa edilmiştir ve genellikle
büyük işlem hacimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Şirketler
genellikle platformlarının uzun vadeli hedeflerini küçümser ve genellikle
güvenlik, navigasyon, optimizasyon, bant genişliği ve daha fazlası gibi
temel faktörlere gözardı eder. Sonuç olarak, zaman içinde, bu borsalar
verimsizliklerden, hatalı ödemelerden muzdariptir ve en önemlisi hacker
saldırılarına eğilimli hale gelir.
BitcoinBlink, hız için optimize edilmiş, dış tehditlerden korunan ve kullanıcı
rahatlığı için basitleştirilmiş olağanüstü bir kripto para birimi değişimi
geliştiriyor. En iyi özellikleri bir araya getiren güvenilir bir platform
oluşturmak için en iyi ve deneyimli endüstri profesyonellerini işe aldık.

B. Güvenlik protokolü boşlukları
Her ay para çaldıklarına dair hacker mesajları alıyoruz. Bu nedenle,
şifreleme para piyasasının büyümesini engelleyen en büyük sorunlardan
biri hackdir.
BitcoinBlink bu sorunun ciddiyetini anlıyor ve bu sorunu çözmek için
sistematik adımlar atıyor. Herhangi bir zamanda tam koruma sağlamak
için en son güvenlik protokollerini kullanıyoruz. Ayrıca, para ticaretinin
güvenliğini periyodik olarak denetlemek ve açıkları tespit etmek için bir
sistem oluşturduk.
Ayrıca, takaslar bilgisayar korsanları için tercih edilen hedef olduğundan,
BitcoinBlink kullanıcılarının hiçbir gizli belgesini doğrudan platformda
tutmaz. Pasaport, ulusal kimlik veya ehliyet, oturma izni belgesi ve selfies
gibi belgeler, uyumlu üçüncü taraf çevrimiçi izleme ortağımız KYC / AML
/ CTF ile paylaşılır.
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Dünyanın en büyük değiş tokuşu bile bir hacker olayının kurbanı olmuş ve
kullanıcılarının kimlikleri tehlikeye atılmıştı..6 Bu, « Dusting Attack 7 » (bir
kullanıcı kimliğini cüzdanla ilişkilendirebileceğiniz bir durum) ile birlikte
kullanıldığında, bir insanın hayatını kaosa çevirebilir.
Hacker’lar ayrıca soğuk BitcoinBlink cüzdanına, yani fonların çoğunun
saklandığı yerlere de erişemez.
Riskleri en aza indirgemek istiyoruz, böylece başarısız bir senaryoda,
kullanıcılarımızın fonlarını, verilerini ve refahlarını koruyabiliriz.

C. Fiyatlandırma Manipülasyonu
Borsaların büyük çoğunluğunun dolandırıcılığın kullanıcıları yanlış
yönlendirmesine izin verdiğine dair birçok rapor var. Kripto para birimi
fiyatlarını ve işlem hacmi istatistiklerini yöneterek, platformlar kişisel
kazanç için piyasa trendlerini yapay olarak etkiliyor. Bu yöntemler uzun
vadede piyasa için yıkıcıdır.
BitcoinBlink, Satoshi Nakamoto’nun kripto para birimi için öngördüğü
ilkeleri desteklemektedir - şeffaflık ve sorumluluk. Fiyatlandırma API’larımız
(Uygulama Programlama Arayüzü), kullanıcılarımızın her zaman en iyi
değeri elde etmelerini sağlamak için güvenilir kaynaklardan geçerli kripto
para birimi fiyatları alır. Ayrıca, platformumuzun bütünlüğünü korumak
için düzenli olarak incelemeler yapacak ve ayrıntılı raporlar yayınlayacağız.

6
7

Cointelegraph
Cointelegraph
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D. Müşteri servisi eksikliği
Çoğu modern platformda eksik olan önemli bir faktör müşteri hizmetleridir.
Birçok borsa, kullanıcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek için doğru
şekilde iletişim kurmaz. Bu, kullanıcılar arasında rahatsızlık ve güvensizliğe
yol açar. BitcoinBlink bu problemi, optimize edilmiş iletişim kanalları
kurarak ve problemleri doğrudan çözmek için profesyonelleri atayarak
çözer. Bu, sorumluluğun artmasına yardımcı olacak ve platformumuz
çevresinde bir topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olacaktır.
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6.

BITCOINBLINK DEĞİŞİMİ

The BitcoinBlink aşağıdaki işlevleri destekler:

I. Desteklenen Para Birimleri
Başlangıçta, BitcoinBlink aşağıdaki kripto para birimleri destekleyecektir:
▶ 
Bitcoin (BTC)
▶ 
Litecoin (LTC)
▶ 
Ethereum (ETH)
▶ 
Ripple (XRP)
▶ 
Bitcoin Cash ABC (BCHABC)
▶ 
Blink Stock Token (BSTK)

Piyasa trendlerine ve kullanıcı talebine dayanarak platforma daha fazla
para katacağız.Bununla birlikte, eklemeden önce kriptopara alım satım
tarihçesini, likidite parametrelerini ve kullanıcı tabanını dikkate alacağımız
not edilmelidir.
18
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Kullanıcılarımıza / yatırımcılarımıza ciddi projelere yatırım yapma fırsatı
sunmak istiyoruz. BitcoinBlink ayrıca gelecekte dolar, euro, yen, İngiliz
sterlini, rupi ve diğerleri gibi popüler kağıt para birimlerini değişimini
planlıyor.
Not: Kullanıcılarımızın fonlarını korumak için, riskleri en aza indirmek
için çeşitli güvenilir markaların soğuk cüzdanlarını saklamak için depolar
kullanacağız.
Soğuk cüzdanlarda önemli miktarda fon güvenli bir şekilde saklanırken,
kripto para birimlerinin rahatça çekilebilmesi için küçük miktarlar sıcak
cüzdanlarda saklanacaktır.

II. API Fiyatlandırması
BitcoinBlink, doğrudan fiyatlandırma API ağını dünyanın dört bir yanından
birçok lider ve kanıtlanmış şifreleme para ticaret platformuyla birleştirecek.
Bu nedenle, farklı borsalardaki fiyatları ölçerek, kullanıcılarımızın şifreli
para birimlerini her zaman en iyi fiyatlarla satın alabileceklerini garanti
ederiz..
Not: kripto-kripto değişim platformumuzu geliştirdikten sonra kendi
API’mızı kullanacağız..

III. Platform desteği
BitcoinBlink kripto para değişimi aşağıdaki cihazlarda platformlar arası
işlevselliği destekler:
▶ 
Browser-based ticaret portalı
▶ 
Native App Android için
▶ 
Native App iOS için
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IV. Dil desteği
İngilizce›ye ek olarak, platform aşağıdaki gibi diğer küresel dilleri de
destekleyecektir::
▶ 
Fransızca
▶ 
İspanyolca
▶ 
İtalyanca
▶ 
Portekizce
▶ 
Almanca
▶ 
Rusça
▶ 
Türkçe
▶ 
Japonca
▶ 
Korece
▶ 
Çince
▶ 
Vietnamca
Kullanıcıların ihtiyaçları ve eğilimlerine bağlı olarak, platforma daha fazla
dil eklenecektir.
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7.

MÜŞTERİ ARA DEĞİŞİMİ

Dikkat ediniz: Aşağıda gösterilen tüm resimler yalnızca sunum içindir
ve gerçek platform değişebilir. BitcoinBlink, kullanıcılarına her zaman
heyecan verici beceriler sunmayı taahhüt eder. Bu nedenle, kullanıcı
dostu olan ve mevcut tüm özelliklere kolay erişim sağlayan bir platform
yaratıyoruz.

BitcoinBlink’s Sitesi
BitcoinBlink’in web sitesinde temiz ve net bir tasarım, kullanıcı dostu ve
gezinmesi kolay. Kullanıcı, para birimini seçmek, para yatırmak, ödeme
yapmak gibi çeşitli işlevler arasında kolayca geçiş yapabilir.
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Aşağıda BitcoinBlink web sitesinden çeşitli ekran
görüntüleri.
Panel
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Satış-Alış
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Hesap
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Sekme - Kilitle
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Sekme - Duran Varlık Muhasebesi

Sekme - Ticaret Geçiş
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Piyango
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Oylama
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Mobil Değişim Arabirimi
BitcoinBlink, güvenliğin en yüksek standartları karşılamasını sağlamak
için çevrimiçi bir platformda geliştirilen kullanımı kolay mobil uygulamaya
(Android ve iOS) sahiptir.
Dünyanın her yerindeki kullanıcılarımıza, nerede olursanız olun mobil
uygulamalarımızla güvenli bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. BitcoinBlink
mobil uygulamalar hareket halindeyken geçerli fiyatları kontrol etmek,
göndermek, almak, satın almak veya satmak için en iyi yoldur.
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Aşağıda BitcoinBlink uygulamasının
görüntülerini bulacaksınız.

çeşitli

ekran

Genel Panel
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Satış - Alış
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Hesap
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Sekme - Kilitle
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Sekme - Duran Varlık
Muhasebesi

Sekme - Ticaret Geçiş
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Piyango

Oylama
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8.

YOL HARİTASI

2019

Ocak
▶ 
BitcoinBlink platformunun gelişimi başladı.
▶ 
Ana platformla aynı seviyede güvenlik protokolleri sunan Android
ve iOS için mobil uygulamalar geliştirildi.
▶ 
Platform güvenliği için barındırma ve sunucu güvenliği.
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Şubat
▶ 
Ethereum blockchain üzerinde Blink Stock Token (BSTK) oluşturma.
▶ 
« Müşterinizi Tanıyın » Çevrimiçi Arka Plan Kontrolü›nü (KYC)
/ « Kara Para Aklamayı Önleme » (AML) / « Terörle Mücadele
Finansmanını » (CTF) platforma entegre edin.

Маyıs
▶ 
BSTK Jetonların tüm fonksiyonlarının platformda geliştirilmesi ve
entegrasyonu
▶ 
Şirket Estonya›da adı altında tescil edilmiştir. BBLINKIO OÜ (Kod:
14718623)

Haziran
▶ 
Şirket, Tallinn›deki finans departmanı ile yaptığı görüşme
sonrasında Estonya Ekonomi ve Haberleşme Bakanlığı›ndan yasal
iş için iki şifreleme parası lisansı aldı.

Temmuz
▶ 
SEPA transferine izin vermek için IBAN’lı bir şirket için alım satım
hesabı alındı.
▶ 
12 yılı aşkın bankacılık deneyimine ve kusursuz dürüstlüğe sahip
bir uzman işe alındı.
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Ağustos
▶ 
Gizlilik Politikası, Genel Veri Koruma Hükümleri (GDPR), AML
/ CTF Kamu Beyanı, Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları
tamamlanmıştır.
▶ 
BitcoinBlink’in tescili, AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından
başlatılıması.
▶ 
Kredi kartlarının (Visa ve MasterCard) Simpco aracılığıyla
BitcoinBlink’e entegrasyonu.
▶ 
Blockchain konusunda uzmanlaşmış bir muhasebeci işe almak.

Eylül
▶ 
BitcoinBlink kayıt süreci şununla başlar: Mali Suç Uygulama Ağı
(FINCEN), Kanada Finansal Analiz ve Rapor Merkezi (FINTRAC),
Avustralya Analiz ve İşlem Analizi Merkezi (AUSTRAC), Mali
Denetim Hizmetleri (FSS), Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) ), Mali
Davranış Otoritesi (FCA), İsviçre Mali Piyasa Denetleme Kurumu
(FINMA), Guernsey Mali Hizmetler Komisyonu (GFSC) ve Mali
Denetim Komisyonu (CSSF).
▶ 
Bir destek merkezi ve sohbet botları kurma.

Ekim
▶

Güvenli Yuva Katmanı Gelişmiş Sertifikası (SSL EV).

▶ 
Teknik doküman işlerinin tamamlanması.
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Yaklaşan etkinlikler (2020)
Q1
▶ 
Daha geniş bir sanal varlık yelpazesi sunacak olan gelişmiş işlemciler
için bir kripto-kripto ticaret platformunun geliştirilmesi.
▶ 
“Kripto-Kripto” (iOS ve Android) değişimi için mobil uygulamaların
geliştirilmesi.
▶ 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına (WIPO) şirket kaydı
Q2
▶ 
Kripto cüzdanları (iOS ve Android) için tek başına mobil uygulamaların
geliştirilmesi - kullanıcılar kendi anahtarlarına sahip olacak.
Q3
▶ 
Daha sonraki bir tarihe daha iyi hareket etmek için blok zincir ağımızı
oluşturma (düşük ücretler, akıllı sözleşmeler, neredeyse anlık işlemler,
saldırılara% 51 direnç, vb.
▶ 
Şirketin faaliyetlerini merkezileştirmek için Tallinn›de bir fiziksel ofis
(ve perakende satış noktası) açılması.
Q4
▶ 
Kredi kartı işlevselliğine sahip şifreli bir ödeme ağ geçidi geliştirilmesi.
▶ 
Mobil ödeme ağ geçidi uygulamalarının geliştirilmesi (iOS ve Android).

Yaklaşan etkinlikler (2021)
▶ 
Kağıda ve diğer varlıklara bağlı istikrarlı bir madeni para oluşturmak
(madeni para her üç ayda bir şeffaflık açısından kontrol edilecektir).
▶ 
IEO platformunun oluşturulması
▶ 
Kripto kredi platformunun oluşturulması
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Mevcut süreç
▶ 
BSTK Jetonunun mevcut tüm platformlarımıza entegrasyonu ve
mevcut faydaları.
▶ 
Kredi kartı ile para çekme işlemlerinin tüm platformlarda entegrasyonu.
▶ 
Kredi kartı alımlarının tüm platformlarda entegrasyonu.
▶ 
Para yatırma ve çekme işlemleri için banka havalesi SWIFT'in (çok para
birimli) entegrasyonu.
▶ 
Evrensel hesap işlevselliğinin tüm platformlarımızda entegrasyonu.
▶ 
Mevcut platformların iyileştirilmesi (Kullanıcı Arabirimi (UI), Kullanıcı
Deneyimi (UX), güvenlik, kararlılık vb.).
▶ 
BSTK belirteci diğer saygın borsalarda listeleniyor.
▶ 
Platformda bilinen projelerin listelenmesi ancak ekip tarafından
detaylı bir inceleme ve inceleme yapıldıktan sonra.
▶ 
Çeşitli büyük şehirlerde fiziksel şubelerin açılması (Tallinn ofisinin
açılmasından sonra).
Not: Görevlerimizi tamamladığımızda, yol haritasını gelecekteki büyük
projeler hakkında daha ayrıntılı bilgilerle güncelleyeceğiz ve sistematik
olarak ek fonksiyonlar tanıtacağız..
Sürekli değişen bir yol haritası burada bulunabilir: www.trello.com/b/
kgTKWQEz/ bitcoinblink-roadmap
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9.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

9.1 Laravel
Bu

PHP

tabanlı

çerçeve,

geliştiriciler

tarafından

yaygın

olarak

kullanılmaktadır. Bu, geliştiricilerin yapılandırma, mimari ve daha fazlası
gibi temel görevleri atlamasına izin vererek zaman kazanmalarına yardımcı
olur. Genel olarak, Laravel kodu, veri geçişini ve güvenlik protokollerini
geliştirerek geliştirme sürecini kolaylaştırır.
Laravel'in faydalarından bazıları aşağıda listelenmiştir:
▶ 
Yetkilendirme ve kimlik doğrulama yapıları oluşturma işlemini
basitleştirir
▶ 
Web uygulama hızını artırır.
▶ 
URL yönlendirme yapılandırmasını optimize eder.
▶ 
Zamanlama ve görev yönetimi içerir.
▶ 
Teknik açıkları otomatik olarak algılar.
BitcoinBlink, bir web sunucusu ve uygulama programlama arayüzü (API)
geliştirmek için Laravel 5.8'i kullanır.
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9.2 MySQL
MySQL, yazılım veritabanlarını oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı
olan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDMS). Bu,
birçok kullanıcıya çok sayıda veritabanına erişim sağlayan bir sunucudur.
MySQL'in avantajlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.:
▶ 
Daha iyi ve daha güvenli veritabanı yönetimi sağlar.
▶ 
Kurumsal uygulamalar için ideal kılan benzersiz özelleştirme ve
ölçeklenebilirlik sunar.
▶ 
24 saat kesintisiz çalışma süresi vaat eder ve her seferinde çalışma
süresini garanti eder.
▶ 
İş akışı üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar..
▶ 
Platformları genişletirken veya yeni özellikler eklerken maliyet etkin
bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
BitcoinBlink veritabanı geliştirmek için MySQL 8.0 kullanıyor.

9.3 Native Apps
Native Apps, Android, iOS ve diğerleri gibi bir işletim sistemi için özel
olarak tasarlanmış uygulamaları içerir. Diğer uygulama türlerine kıyasla
verimliliklerini artıran ve esneklik sağlayan hedef platform için optimize
edilmiştir.
Native Apps faydalarından bazıları aşağıda listelenmiştir.:
▶ 
Eşi görülmemiş düzeyde bir performans sergiliyor.
▶ 
Gelişmiş Güvenlik ve Veri Koruması Sunar.
▶ 
Kullanıcılara daha heyecan verici ve etkileşimli bir arayüz sunar.
▶ 
Uygulama için , hedef aygıtın veya işletim sisteminin tam potansiyelini
kullanmak için geliştiricilere erişim sağlar.
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▶ 
Diğer normal uygulamalara göre daha az hata veya çökme hatası
verir.
BitcoinBlink, platformun harici arayüzünü oluşturmak için kendi
uygulamalarını kullanır. iOS SDK 12.0 ve Android SDK 26.1, iOS ve Android
platformları için uygulamalar oluşturmak için kullanılırlar.

9.4 Kripto para cüzdanı
Kripto para cüzdanı, kripto para endüstrisinde çok önemli bir rol oynayan
yazılımdır. Sıradan algıların aksine, bir cüzdan kripto para birimini genel
kabul görmüş anlamda saklamaz. Bunun yerine, şifreli para birimi
adreslerine erişmek ve kimlik doğrulamak için kullanılabilecek özel
anahtar ayrıntıları gibi önemli bilgileri depolar.
BitcoinBlink, en iyi güvenlik protokolleri ve aşağıdaki avantajları içeren
bağımsız bir cüzdan kullanır:
▶ 
BTC, LTC, ETH, XRP, BCHABC ve BSTK: BitcoinBlink platformunda
mevcut olan tüm şifrelemeleri destekler.
▶ 
Borsa tarafından sunulan tüm hizmetleri birleştirir.
▶ 
Kolayca para yatırmanızı ve çekmenizi sağlar. Kullanıcılar ayrıca hem
BitcoinBlink ağı içindeki hem de dışındaki cüzdanlara para gönderebilir
veya alabilir..
▶ 
Kullanıcıların doğrudan cüzdanlarından işlem yapabilecekleri merkezi
olmayan bir değişim işlevi sunar.
Not: Kripto cüzdanı ayrıca listeleme, oylama ve IEO aracılığıyla yeni
entegre kripto para birimleri (paralar ve jetonlar) destekleyecektir
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10.

BLINK STOCK TOKEN (BSTK)

Platformumuzu temsil eden token BLINK STOCK TOKEN (BSTK) adı verilir. Bu
tamamen test edilmiş bir Ethereum tabanlı ERC20 belirtecidir ve maksimum
marjı 1.000.000.000 (bir milyar) ‘dır.
İletişim adresi: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
Ondalık basamaklar: 10

10.1 BSTK Ayrıntılar
SEMBOL

BSTK

TOKEN SATIŞ FİYATI

$0.02

MAKSİMUM TOKEN SAYISI

1,000,000,000

TOPLAM DÖNÜŞ

800,000,000

Not: Ek BSTK Tokenleri yayınlanmadı

10.2 BSTK Dağıtım
BitcoinBlink yüksek hırslı ciddi bir projedir. Bu nedenle, BitcoinBlink ICO’dan
önce damla veya satış düzenlemeyecektir..
Jetonumuzu basitçe dağıtarak değer kaybetmek istemiyoruz ve bu da
perakende yatırımcılar için haksızlık.
YÜZDE

TOPLAM BSTK

AMAÇ

60%

600,000,000

Token satışı (yalnızca halka açık)

20%

200,000,000

Kurucu ekip

10%

100,000,000

Pazarlama

10%

100,000,000

BitcoinBlink Rezervi

Not: Kurucu ekip, ICO’nun sona ermesinden sonra en az bir yıl içinde
tokenlerini satmayacaktır. Şeffaflık amaçları için, kurucunun fonlarının
bulunduğu adres ve işlem:
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a? a = 0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680

44

BITCOINBLINK_Whitepaper

10.3 Fon tahsisi
YÜZDE

TOPLAM BSTK

AMAÇ

50%

300,000,000

Pazarlama ve iş geliştirme (gelecekteki projeler)

25%

150,000,000

Platform ve çekirdek ürün geliştirme

16.66%

100,000,000

Takım

4.16%

25,000,000

Rezerv

4.16%

25,000,000

Yasallaştırma

10.4 ICO Grafik
Tüm tarihler ve saatler UTC (+0) cinsindendir.
Tarih

Eylemler

21/01/2019

BitcoinBlink Platform Geliştirme

31/10/2019

Bir teknik dökümanın yayınlanması ve dağıtılması

31/10/2019

ICO başlangıcı

30/04/2020

ICO tamamlama

07/05/2020

BitcoinBlink platformu tamamen çalışır durumda. Kullanıcılar
depozito yapabilir
ticaret ve kira (fiat ve kripto).

BitcoinBlink ICO 10/31/2019 tarihinde başlar ve altı aydan fazla sürer.
Tokenler sırayla satılacaktır. Sonuç olarak, ilgili taraflar ICO’ya önceden
kayıt olmak için davet edililir.
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ICO, herkesin bu projeye yatırım yapmasına izin vermek için uzun bir süre
boyunca yapılacak.
BSTK token başına başlangıç fiyatı 0,02 ABD doları olan altı ay boyunca bir
ICO gerçekleştireceğiz. Her ay, fiyat 0,001 dolar artacak. ICO’nun altıncı ve
son ayında, BSTK belirteci 0,025 dolardan satılacak

Not: Satın alınabilecek BSTK tokenlerinin sayısı konusunda herhangi bir
kısıtlama olmayacaktır.
ICO aşamasında, kullanıcılar ve yatırımcılar kripto para biriminde para
yatırabilir ve BSKT tokenlerini doğrudan platformdan satın alabilir (fiat
veya kriptoda).
400.000 $ ‘lık ilk fonlama dönüm noktasına ulaştığımızda, tüm özelliklerin
yanı sıra iOS ve Android için mobil uygulamalar içeren bir kripto-kripto
değişim platformu geliştirmeye başlayacağız.
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Platforma bir marj takas seçeneği ekleyebiliriz, ancak şimdi tüm yasal
yönlerini düşünüyoruz.
Benzer şekilde, 1.200.000 dolar olan ikinci finansman kontrol noktasına
ulaştığımızda, proje ve işlevleri başlatılacaktır. BitcoinBlink için birçok
özellik ve seçenek planladık ve sizi tüm platform güncellemeleri hakkında
bilgilendirmeye devam edeceğiz.
ICO planlanan tarihte veya tahsis edilen tüm tokenlerin satılması
durumunda sona erecektir (hangisi önce gelirse).
ICO sona erdikten sonra kalan tüm BSTK’leri imha edeceğiz ve şeffaflık
adına, gönderilecekleri adresi bilgilendireceğiz.
Ve son olarak, gelecekteki tüm hacizler BitcoinBlink’te gerçekleşecek.
Not: Tüm kripto para birimleri ve fiat çekilmesi ancak ICO’nun sonunda
mümkün olacak.
ÖNEMLİ: ICO dönemi, platformun, mobil uygulamaların (IOS ve Android)
ve tüm işlemlerin beta testi dönemidir. Kullanıcılardan e-posta ve sosyal
ağlar aracılığıyla geri bildirim ve öneriler toplayacağız.
Kullanıcılarımıza daima en iyisini diliyoruz ve ürünlerimizi veya
hizmetlerimizi onları tatmin etmek için sürekli onları dinliyor ve
ürünlerimizi güncelliyoruz.
Şirket kullanıcılarını herşeyden önce düşünür , böylece birlikte
büyüyebiliriz.
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10.5

BSTK İşlevselliği

Blink token sahipleri bu kripto para birimini çeşitli amaçlar için kullanabilir
ve çeşitli avantajlardan yararlanabilirler.
Gelecekteki tüm platformlar, uygun ve mümkün olduğunda BSTK
tokeninin işlevselliğini entegre edecektir..

10.5.1

Sadakat programı

Kullanıcılar BSTK’yi hesaplarında bırakarak ödül kazanabilirler. Bu,
temettü işlemine benzer şekilde çalışır.
▶ 
Yalnızca etkin hesaplar ödül almaya hak kazanır
▶ 
En az 0,1 BTC işlem hacmine sahip hesaplar, ödül almaya hak
kazanacaktır.
▶ 
Ayrıca, en az 300 $ BSTK olan hesaplar bu hakka sahip olacaktır.
▶ 
Ve bu hakka KYC / AML sürecini tamamlayan hesaplarda sahip olacak.
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▶ 
Ödül sadece BSTK’da ödenecek ve haftalık olarak ödenecektir..
▶ 
Ödül, önceki haftanın toplam işlem hacminden toplanan KOMİSYON’un
bir kısmına dayanmaktadır.

10.5.2

Düşük işlem ücretleri

Hesaba sahip tüm kullanıcılar işlem yaparken ve para çekerken işlem
ücretlerini% 50’ye kadar azaltmak için BSTK belirtecini kullanabilir
(yalnızca kripto para birimleri).
Bu% 50 azalma zaman içinde kaybolmaz.

10.5.3

BSTK Piyango

Bu çok büyük kazançlar getirebilecek bir aylık piyango:
▶ 
Her ay gerçekleşir
▶ 
Her biletin maliyeti 5 $ ve BSTK ile satın alınabilir.
▶ 
Bir kullanıcının bir hesaptan satın alabileceği bilet sayısı sınırlı değildir.
▶ 
Kazananlar rastgele bir bilgisayar algoritması kullanılarak seçilecektir.
▶ 
İkincilik, lotoda toplanan toplam miktarın% 50›sini alır.
▶ 
İkincilik, lotoda toplanan toplam miktarın% 30›unu alır.
▶ 
Üçüncülük, çekilişe toplanan toplam miktarın% 10›unu alır.
▶ 
Kalan% 10, BitcoinBlink’in masrafları için ayrılır.
▶ 
Tüm ödüller sadece BSTK’da ödenecektir.
▶ 
kazanan kişi iki kez seçilemez.

49

BITCOINBLINK_Whitepaper

10.5.4

Oylama

BSTK kullanıcıları, topluluğun madeni paraların ve jetonların tanıtılması
ve gelecekte borsa listesine dahil olmalarına karar vermelerini sağlayacak
bir oylama sistemi kullanacaktır.
Kullanıcıların oy kullanması için bir anket doldurması gerekecek. Oylama
dönemi sonunda en çok oy alan şifreli para platformda yer alacaktır.
Oylamayı geçmeyen diğer kripto para birimleri de otomatik olarak göz
ardı edilir.
▶ 
Son 30 gün içinde minimum 0,1 BTC işlem hacmine sahip olan hesaplar
oy kullanmaya uygun olacak.
▶ 
Son 30 gün içinde minimum 100 ABD Doları bakiye olan hesaplar oy
kullanmaya uygun olacaktır.
▶ 
Uygun bir hesabın kullanabileceği oy sayısında bir sınır yoktur.
▶ 
Her oylamanın maliyeti 1 BSTK
▶ 
Kullanıcılar «PROJE İÇİN EVET » veya «PROJE İÇİN HAYIR » oylayabilir.
▶ 
«PROJE İÇİN EVET » Oylar, proje için oy sayısını artırır.
▶ 
«PROJE İÇİN HAYIR » nın oylamaya projenin oy sayısını azaltır.
▶ 
Nihai sıralama prosedürü, oylama dönemi sonunda hangi projenin
«PROJE İÇİN EVET » en çok oy kullandığına bağlıdır. Her proje için
oylanan oy sayım formülü:
«PROJE İÇİN EVET » - «PROJE İÇİN HAYIR » = OY SONUÇLARI
▶ 
Referandum süresinin sonunda, BSTK’nın% 10’unu kazanan proje
tarafından toplanan, Projeye oy veren kişilere verilecek. Projeleri
kaybetme seçmenleri tazminat almayacak.
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▶ 
Oylama dönemi sonunda, kazanan projeden toplanan BSTK’nın%
10’u aylık BSTK piyango bankasına eklenecektir. (Ayrıntılar için bölüm
10.5.3’e bakınız)
▶ 
Kazanan projeden toplanan BSTK’nın% 70’i projeyi platforma LİSTE
ETME’ye gider.
▶ 
Kazanan projenin bir parçası olarak toplanan BSTK’nın% 10’u,
BitcoinBlink’in işinin genişlemesini finanse etmek için kullanılacak.

10.5.5 Kilit
Engelleme, BSTK’lerini belirli bir süre boyunca engellemek isteyen
kullanıcıları ödüllendiren bir engelleme sistemidir. Ek olarak, bu özellik
engellenen bir BSTK’nin değerini piyasadaki oynaklıktan korumaya da
yardımcı olur.
Çeşitli bloke etme periyot tipleri, bloke edilecek BSTK sayısı ve bunlara
karşılık gelen ödüller vardır.
Başlangıçta engellenen değer, dönem sonunda kullanıcılara döndürülür.
Uyarı! Fonlar bloke edildikten sonra, belirtilen süre geçinceye kadar
bunları kullanma fırsatı olmayacaktır. Bu nedenle, kilitlemeden önce
dikkatli olmanızı ve riskleri değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
BSTK belirtecini belirli bir süre için engellemek, komisyon oranlarında
sabit bir İNDİRİM verir. Bu özellikle ciddi işlemciler için faydalıdır.
▶ 
1 ay BSTK kilidi: BSTK kilidi% 1 komisyon indirimi için 150 $ maliyet
▶ 
2 ay BSTK engelleme: BSTK kilidi,% 2 indirim karşılığında 250 ABD
Doları tutarında
▶ 
3 ay BSTK kilidi: BSTK kilidi% 3 komisyon indirimi için 350 ABD Doları
tutarında
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▶ 
4 ay BSTK kilidi: BSTK kilidi% 4 komisyon indirimi için 450 ABD Doları
tutarında
▶ 
5 ay BSTK engellemesi: BSTK engellemesi% 5 komisyon indirimi için
550 $
ürenin sonunda, kullanıcı, bloke etme döneminin başında tahmin edilen
BSTK’ye yatırılacaktır. Lütfen, farklı bir engelleme süresi söz konusu
değilse, komisyon indirimi bırakılacağını unutmayın.

10.5.6

Varlık birikimi

Bu, risk almak istemeyen kullanıcılar için acil bir para yatırma programıdır.
Burada, kullanıcılar belirli bir süre boyunca belirli bir miktarda BSTK’yı
kaydedebilir ve BSTK’da ilk yatırımdan gelir elde edebilir.
Kullanıcılar aynı anda ve birkaç kez birkaç seçenek seçebilir:
▶ 
3 aylık BSTK engellemesi - minimum tutar BSTK’nin eşdeğeri olarak
200 ABD Doları ve% 1,25
▶ 
BSTK’nın 6 ay süreyle engellenmesi - minimum tutar BSTK’nin eşdeğeri
olarak 400 ABD Doları ve% 3,75’lik bir gelir
▶ 
9 ay boyunca BSTK’yı engelleme - en düşük miktar BSTK’nın eşdeğeri
olarak 800 ABD Doları ve% 6,50 gelir
▶ 
12 ay boyunca BSTK kilidi - minimum tutar eşdeğeri BSTK ve% 10’luk
gelirde 1000 ABD Dolarıdır
Örneğin, bir kullanıcı% 10 kar elde etmek için 12 ay boyunca 1.000 ABD
Dolarını engellemeye karar verirse, dönem sonunda toplam 1.100 ABD
Doları için 100 ABD Doları BSTK kazanacaktır.
BSTK markasının temsil ettiği ortalama yatırım riskleri nedeniyle, öncelikle
bize güvenmek isteyenlere mükemmel bir teşvik sunuyoruz. Bu gelirlerin
orta veya uzun vadede değişmesi muhtemeldir.
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10.5.7

Ticaret geçişi (Trade pass)

Trade Pass sıradan yatırımcıların platformda daha fazla işlem yapmalarını
sağlayan bir ilerleme sistemidir ve daha fazla işlem daha fazla ödül
anlamına gelir.
Halen 50 tamamlanmış işlem için bir sınırlama vardır, bu da kullanıcıları
daha fazla işlem yapmaya teşvik etmek için oyunlaştırmanın bir parçası
olarak işlev görür.

Nasıl çalışıyor:
▶ 
Kullanıcılar, SADECE BSTK’de ödenen 14.99 ABD Doları tutarında
«Ticaret kartı» satın alabilirler.
▶ 
50 işlem limiti vardır. Her on işlemde (yani, 10, 20, 30, 40 ve 50),
kullanıcı komisyonda% 1 indirim alır.
▶ 
Örneğin, 20. işlem kullanıcıya% 2 indirim verir, 33 işlem sırasında
kullanıcı% 3 indirim alır, 48 işlem sırasında kullanıcı% 4 indirim alır..
▶ 
Bir kullanıcının bir komisyonda alabileceği maksimum indirim% 5’tir.
▶ 
Sadece 50 $ veya daha fazla maliyete sahip fırsatlar, tamamlanan
anlaşma için geçerlidir.
▶ 
Bir ticaret kartı, satın alma tarihinden itibaren 30 gün boyunca
geçerlidir. Süre bitiminde, kullanıcıların ikramiye almaya devam etmek
ve arttırmak için yeni bir işlem kartı satın almaları gerekecektir..
▶ 
Kullanıcılar, hesaplarında yeterli BSTK varsa, otomatik olarak bir
Ticaret Kartı satın alabilirler.
▶ 
Kullanıcılar 50. işlemlerine ulaşır ulaşmaz otomatik olarak BSTK
çekilişine katılırlar (daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 10.5.3)
▶ 
14,99 dolarlık işlem geçişinden 5 dolar BSTK çekilişine gidecek.
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▶ 
10 işlemin başarılı bir şekilde yapılması durumunda, kullanıcı 11.
işlemde% 30 indirim alırken, işlemlerde herhangi bir kısıtlama
olmayacak.
Bu özellik büyük yatırımcılar için çok faydalı ve etkili olacaktır.

10.5.8

Ayrıcalık Kulübü

Bu, kullanıcıları platformu tanıtmaya ve arkadaşlarını davet etmeye teşvik
eden bir ortaklık programıdır. Ayrıca, arkadaşlarınız daha fazla kullanıcı
işe alırsa, komisyonlarının ek bir yüzdesini (getirdiğiniz arkadaşınız için)
alacaksınız.
Bu program hesabınızın türüne bağlıdır. Örneğin, son 30 günde 50.000
BSTK’niz varsa ve arkadaşınızın topladığı yeni kullanıcı sayısı:
▶ 
100 arkadaşa kadar: Gümüş = komisyonda% 5 indirim
▶ 
200 arkadaşa kadar: Altın = komisyonda% 10 indirim
▶ 
300 arkadaşa kadar: Diamond = komisyonda% 15 indirim
▶ 
400 arkadaşa kadar: Platinum = komisyonda% 20 indirim
▶ 
500 arkadaşa kadar: Palladium = komisyonda% 25 indirim
Depolama 50.000 BSTK = komisyonda% 20 indirim
Arkadaşlarınız yeni kullanıcılar kazanıyorsa, davet edilen her kullanıcı için
=% 0.01 komisyon.
Not: Silver, Gold, Diamond, Platinum ve Palladium seviyesinin üyeleri
sırasıyla 100, 200, 300, 400 ve 500 arkadaş toplayabilir (en fazla arkadaş
sayısı). Bu da% 1,% 2,% 3,% 4 ve% 5 komisyon indirimi ekler.
Not: komisyon her zaman BSTK’de ödenir.
BitcoinBlink platformunda beş tür hesap vardır - Silver, Gold, Diamond,
Platinum ve Palladium. Hesap türüne bağlı olarak, platformumuzda
sunduğumuz çeşitli hizmetlere sınırlı erişim sağlanacaktır.
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A. Gümüş hesap
KYC işlemini yeni kaydeden ve tamamlamayan kullanıcılar için.
▶ 
Kripto para depozitosu
▶ 
Kripto para ticareti (alım satım)

B. Altın Hesabı
KYC işlemini tamamlamış ve BSTK’yı 10.000 $ ‘dan daha düşük bir ücretle
satın almış veya satın alan kullanıcılar için.
▶ 
Kripto para depozitosu
▶ 
Banka mevduatı
▶ 
kredi kartı ile ödeme
▶ 
kripto para cinsinden para çekme işlemi - günde maksimum 2 BTC
▶ 
banka hesabından para çekme - en az 10.000 ABD Doları, en çok
50.000 ABD Doları

C. Elmas hesabı
KYC işlemini tamamlamış ve 50.000 $ ‘dan daha az bir süre için BSTK’yi
değişimi yapan veya satın alan kullanıcılar için..
▶ 
Kripto para depozitosu
▶ 
Banka mevduatı
▶ 
kredi kartı ile ödeme
▶ 
kripto para cinsinden para çekme işlemi - günlük maksimum 5 BTC
▶ 
banka hesabından para çekme - en az 10.000 ABD Doları, en çok
50.000 ABD Doları
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D. Platin hesap
KYC işlemini tamamlamış ve BSTK’yı 100.000 $ ‘dan daha düşük bir ücretle
satın almış veya satın alan kullanıcılar için.
▶ 
Kripto para depozitosu
▶ 
Banka mevduatı
▶ 
kredi kartı ile ödeme
▶ 
Şifreli para çekme işlemi - günlük maksimum 10 BTC
▶ 
banka hesabından para çekme - en az 10.000 ABD Doları, en çok
100.000 ABD Doları

E. Paladyum Hesabı
KYC işlemini tamamlamış ve
100.000 ABD Dolarından fazla
değere sahip BSTK’leri değiş
tokuş etmiş veya satın almış
kullanıcılar için..
▶ 
Kripto para depozitosu
▶ 
Banka mevduatı
▶ 
kredi kartı ile ödeme
▶ 
Şifreli para çekme işlemi günlük maksimum 10 BTC
▶ 
banka hesabından para çekme - minimum 10.000 ABD Doları,
maksimum 300.000 ABD Doları
Not: Tüm kullanıcılar, mevcut hesap türlerini profil fotoğraflarının
çevresinde ilgili kenarlık rengiyle görebilir.
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10.5.9 Initial Exchange Offering (IEO)
BitcoinBlink, özellikle «kripto-kripto » platformunun başlatılmasından
sonra projeleri finanse etmek için tasarlanmış bir IEO platformuna sahip
olacak. BSTK belirteci, IEO platformunda barındırılacak projelere yatırım
yapmak için kullanılacak.
Düzenlenmiş ve uyumlu platformumuza bir IEO projesi kaydettiğimizde,
hem projeler hem de kullanıcılar için birçok avantaj olacaktır:

A. Kullanıcılar için
▶ 
Platform tüm «kötü elmaları » filtreleyeceği için sahtekarlığa karşı
koruma.
▶ 
İlk yatırımın daha yüksek getirisi.
▶ 
Yatırım güvenliği - platform, IEO’nun bir parçası olan tüm kullanıcıları
ve insanları kontrol etmeyi önlediği için AML / CTF ile sorun yaşanmaz.

B. Projeler için
▶ 
Kusursuz bir üne sahip düzenlenmiş ekosistem.
▶ 
Proje maliyetlerinde önemli düşüş (pazarlama, KYC, vb.); bunun
yerine, odak noktası en kritik noktalarda olacak.
▶ 
Yasal sorunların azaltılması - AML / CTF sorunlarıyla ilgili değil.
▶ 
En önemli şifreleme para birimi büyüklüğüne (BTC, ETH, XRP, LTC,
BCHABC) ek olarak belirtilen para birimlerine (€ ve $) erişim.
Not: IEO platformu BSTK belirtecinin değerini ve kullanımını önemli
ölçüde artıracak.
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11.

BITCOINBLINK GELİR MODELİ

BitcoinBlink aşağıdaki kaynaklardan gelir getirecektir:

11.1 Fiat para birimi
▶ 
Banka hesabından para çekme: BitcoinBlink, her para çekme işlemi
için küçük bir komisyon alır.
▶

Kredi kartı ile ödeme: BitcoinBlink, her kredi kartı alımında küçük bir
ücret almaktadır.

▶ 
Banka mevduatı: BitcoinBlink, her banka mevduatı için küçük bir
komisyon alır.
Not: Kendi ödeme işlemcimizin oluşturulmasını finanse etme hedefine
ulaştığımızda, fiat işlem ücretini düşüreceğiz..

11.2 Kriptopara
▶

İşlem ücreti: BitcoinBlink her işlem için küçük bir komisyon tahsil
edecektir (alım veya satım).

▶

Para çekme ücreti: BitcoinBlink her Kriptopara para çekme işlemi
için küçük bir komisyon talep eder. Bu, şebeke komisyonuna bağlı
olarak değişebilir..

▶ 
Giriş ücreti: IEO sürecinde olan BitcoinBlink, bir liste ücreti ve
platformdaki seçkin projelerin yüzdesini talep edecektir.
▶ 
Diğer ücretler: BitcoinBlink, platformda sunulan yardımcı programlar
ve hizmetler sayesinde BSTK belirteci aracılığıyla gelir elde edecektir.
▶ 
Kripto mevduat: BitcoinBlink kriptoyu platforma yatırmak için
herhangi bir ücret talep etmez.
Not: Kripto-kripto platformu devreye alındıktan sonra ücretlerimizi daha
da azaltacağız.
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11.3 hesap
▶ 
Hesap servisi: BitcoinBlink, herhangi bir hesap türü için hizmet ücreti
talep etmez.
▶

Bit Kontrolü KYC / AML: BitcoinBlink hiçbir KYC / AML veri doğrulama
ücreti almaz.

▶

Giriş ücretleri: BitcoinBlink giriş ücreti almaz.

11.4 harç
11.4.1

Kripto harcı yapısı

Kripto para birimi alırken veya satarken, aşağıdaki komisyon tahsil edilir:
▶ 
BSTK komisyonu =% 0.25
▶ 
BTC komisyonu = 0.25%
▶ 
ETH komisyonu = 0.25%
▶ 
LTC komisyonu = 0.25%
▶ 
XRP komisyonu = 0.25%
▶ 
BCHABC komisyonu = 0.25%
Not: «Kripto-kripto » değişim platformunu oluşturduktan sonra bu ücreti
önemli ölçüde azaltacağız.
11.4.2

Minimum miktarda kripto para çekme ve para çekme ücretleri

▶ 
BSTK = 100 / 5
▶ 
BTC = 0.002 / 0.0005
▶ 
ETH = 0.02 / 0.01
▶ 
LTC = 0.002 / 0.001
▶ 
XRP = 22 / 0.25
▶ 
BCHABC = 0.002 / 0.001
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Not: Bu ücretler blockchain ağındaki mevcut komisyona bağlıdır ve
gerektiğinde sürekli güncellenmektedir.
11.4.3

Kredi Kartı Ücreti

Kredi kartıyla satın alma = ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak minimum
10 Euro veya% 5 (Simplex ücretleri) +% 1 (BitcoinBlink).
Not: Kendi ödeme ağ geçidimizi yaptıktan sonra bu komisyonu önemli
ölçüde azaltacağız.
11.4.4

Fiat Döviz Banka Havalesi (yalnızca SEPA)

▶ 
depozito başına = 0,99 € + depozito tutarının% 1,5’i
▶ 
para çekme işlemi için = para çekme miktarının 0,99 € + 1,5’i
Not: Ödeme ağ geçidimizi kurduğumuzda bu komisyonu önemli ölçüde
azaltacağız.
Not: Tüm Euro transferlerini aldıkları gün ABD dolarına transfer edeceğiz ve
onları kullanıcının hesabına aktaracağız.

11.5

Giderler

Bir şirketin sabit aylık giderleri aşağıdakiler gibi çeşitli işlevsel alanları içerir:
▶ 
Sunucu barındırma
▶ 
Sunucu koruması
▶ 
Online izleme KYC / AML / CTF
▶ 
Yetkililer
▶ 
Muhasebe (aylık muhasebe)
▶ 
Müşteri hizmetleri
▶ 
Teknik destek
▶ 
Ticaret hesabı
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BitcoinBlink platformunun sorunsuz çalışmasını sağlamak için aylık
10.000 $ sabit maliyet gerekir.
Operasyonları sürdürmek için, aylık 4.000.000 $ ‘lık bir komisyon devri
(satın alma / satışta% 0.25) gereklidir.
Dikkate almadığımız başka gelir getirici modüller var; bu nedenle
operasyonları sürdürmek için daha az aylık ciroya ihtiyacımız var.
Not: Marka ve platform tanıtımıyla ilgili pazarlama ve markalaşma
maliyetlerini dahil etmedik.
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12.

EKİP

2019 yılında bir grup bankacı, tüccar, tasarımcı ve bilişim uzmanı
tarafından kurulan BitcoinBlink, şifreleme para piyasasına en basit
ve güvenilir değişim platformu sunmak için geliştirilmiştir. Stratejiler
geliştirmek ve işin çeşitli bölümlerini yönlendirmek için dinamik ve yüksek
eğitimli bir ekip kurduk: tüm kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak
için (pazarlama, satış, inovasyon, yönetim ve teknoloji).
Ekibimiz, blok zinciri geliştirme, kripto para birimi ticareti, yatırım
bankacılığı, ağ ve güvenlik sistemleri tasarımı ve daha birçok alanda uzun
yıllara dayanan bir tecrübe birikimi edinmiştir. Liderlerimiz, olağanüstü
deneyimlerinin yanı sıra, tüm hizmetlerimizde görülebilen profesyonel
protokoller belirledi ve geliştirdi.
Teknolojik yeteneklerimize olan güvenimiz ve tutkularımız sayesinde, en
iyisi olmaya cesaret eden bir şifreleme para birimi değişimi sağlamak için
gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyoruz.
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12.1 Ekip Üyeleri

CEO ve Kurucu
Iseki Solari
MBA mezunu (en iyi notla bitirmiştir)
Iseki Solari
Iseki, Fransız Polinezyası Tahiti’de doğdu. Üç dilde akıcı konuşabilmektedir
fransızca, ingilizce ve ispanyolca.
Iseki,

Fransa’daki

en

iyi

yatılı

okul

olan

Ecole

de

Tersac’a

(www.tersac.com) katıldı ve lisans derecesi aldı (Fransız yüksek öğretimi).
Daha sonra, dünyanın en iyi üniversitelerinin% 1’inden biri olan
Dunedin’deki Otago Üniversitesi’nde (www.otago.ac.nz) okumak için
Yeni Zelanda’ya gitti. Oradan BS (Ticaret Lisans) aldı.
Sonunda, eğitimini dünyanın en iyi 200 işletme okulundan biri olan
İsviçre UIBS Üniversitesi’nden (Birleşik Uluslararası İşletme Okulları,
www.uibs.org MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) ile tamamladı..
Ayrıca, forex, borsa ve kripto para birimleri için yatırım yaptı ve işlem
yaptı. Birkaç yıl süren ticaret ve yatırımın ardından kripto endüstrisinin
yapılabilecek potansiyeli ve kazancı olan sektör olduğu sonucuna
varmıştır.
Kendi şirketini kurmak için bir Wall Street görevinden istifa etti ve böylece
BitcoinBlink projesi doğdu..
Iseki, gelecekteki tüm stratejik ve düzenlenmiş platformlarının benzersiz
bir ekosistem oluşturmak için bir araya geleceği kendi borsa BitcoinBlink’i
kurmaya karar verdi..
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Ne yapılması gerektiğine dair net bir vizyonu var, bütün projeyi kendisi
yarattı. Estonya tarafından sunulan e-İkamet Programı’nın bir üyesidir
ve burada sadece saygınlığı olan kişilerin polise ve sınır kontrolüne
katılmasına izin verilmektedir. Bu, özellikle kripto endüstrisi açısından
önemlidir.
Iseki, çalışmalarını her zaman hızlı fikirlerle tamamlanan bir disiplin ve
dürüstlük duygusuyla yürütür..

Uyum Görevlisi
Dimitar Kolchakov
Finans Uzmanı
Dimitar Kolchakov
Uyum ve Kontrol Başkanı. Şube ağı, iç denetim, uyum ve kontrol, AML,
veri koruma (GDPR) ve diğerleri gibi çeşitli süreçleri yönetmektedir.
Ekibimizde çeşitli çekirdek departmanların (muhasebe, geliştirme,
pazarlama, destek, güvenlik) büyümesine yardımcı olan ek üyelerimiz de
var. Hepsi NDA (Gizlilik Sözleşmesi) kapsamındadır.
Dürüstlük, eğitim ve beceriler tüm ekip için ortak faktörlerdir.
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13.

AML / CTF KAMU TABLOSU

BitcoinBlink kara para aklama faaliyetlerine karşıdır ve yasal ve ahlaki
nedenlerle platformda bu kişi veya kuruluşlarla uğraşmak istememektedir.
BitcoinBlink, stratejisini, suçluların / teröristlerin kripto para takası
yoluyla gayri meşru bir gelir kaynağı elde etmelerine izin veren yapısal
kurallardan yoksun bir sektörde önceliklerini belirlemektedir.Bu yasadışı
eylemlere göz yuman rakiplerimizden farklı olarak, şirketin uzun vadeli
sürdürülebilirliği için doğru yolu seçmeyi tercih ediyoruz. Durumun
farkındayız ve bunun bu yeni endüstrinin büyümesini yavaşlatan bir veba
olduğuna inanıyoruz. Sadece uyum ve düzenlemeler sayesinde kripto
para birimleri dünya çapında yaygınlaşacaktır.
Lütfen AML / CTF hakkındaki genel açıklamamıza bakın.
Lütfen göz önünde bulundurun AML/CTF Public Statement.
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14.

GDPR VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yasalara uymamızı ve kullanıcı verilerimizi herhangi bir tehditten
korumamızı sağlamak için bir veri koruma görevlisi atadık.
Doğal olarak buna uyuyoruz EU General Data Protection Regulation.
Kullanıcıların, Gizlilik Politikamızda belirtilen verileri ile ilgili hakları vardır:
▶ 
Bilgi Edinme Hakkı
▶ 
Kişisel verilerinize erişme hakkı
▶ 
Kişisel verilerin düzeltilmesi hakkı
▶ 
Kişisel verileri silme hakkı
▶ 
Veri işlemeyi kısıtlama hakkı
▶ 
Aktarma hakkı (veri aktarımı)
▶ 
İtiraz hakkı
▶ 
Yalnızca otomatik işleme dayalı bir karara tabi olmama hakkı
▶ 
Adli veya idari savunma hakkı
Gerekli tüm bilgiler için lütfen sayfamıza bakınız. Privacy Notice & Privacy
Policy.
Ayrıca kendinizi tanıyın Cookies Policy.
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15.

KOŞULLAR VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcılarımız BitcoinBlink platformunu kullanabilmek için bu kuralları
kabul etmelidir.
Bu belge yasal olarak bağlayıcıdır ve değişebilir; belgedeki herhangi bir
değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.
BitcoinBlink hizmetleri iptal ederek « Kullanım Şartları » nı uygulayabilir.
Kullanıcılar, koşulların ihlal edilmesinin zarar vermesine neden olduğunu
kanıtlayabilirlerse kullanabilirler. « Lütfen Şartlar ve Koşullar » ve Risk
Beyanı Bildirimimizi inceleyin.
Not: Operasyon başlamadan önce tüm yasal hususları netleştirmek ve
şeffaflığı sağlamak bizim için gerekliydi.
Bu projelerle aynı kaderi yaşamak istemiyoruz (www.deadcoins.com).
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16.

KISA AÇIKLAMA

BitcoinBlink, tamamen yeni ekosistemin temeli olan BSTK token ile
şifreleme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlayan çevrimiçi bir
takastır. Platform, geleneksel finansal dünya ile büyüyen kripto endüstrisi
arasında bir köprü görevi görüyor. Herhangi bir kullanıcı için şifreleme
işlemlerine basitleştirilmiş erişimden gurur duyuyoruz. Kurucularımız
bu çabayı bir proje ile sınırlandırmamaktadır. Bunun yerine, BitcoinBlink
büyüyen bir kuruluştur ve dikey ve yatay uzantıları sistematik olarak
bütünleştirir.
Kullanıcılarımızın çıkarlarına daima hizmet etmek ve kullanıcılarımızın
yatırımlarının ve verilerinin korunması ve korunmasına ilişkin mevcut
yasaya uymak için çalışıyoruz.
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17.

İLETİŞİM

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, sosyal ağlarda veya e-posta
yoluyla bizimle her zaman iletişime geçebilir, hatta bizi ziyaret edebilirsiniz!
Herhangi bir şüphenizi açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.
web sitesi:

www.bitcoinblink.com

Twitter:

@bitcoinBlink

Facebook:

@bitcoinBlink

Telegram (English):

@bitcoinblink

Linkedin:

@OfficialBitcoinBlink

Email:

support@bitcoinblink.com ou contact@bblink.io

Uyum ve veri koruması:

compliance@bblink.io

Hesap Güvenliği İhlali:

security@bitcoinblink.com

Yasal adres:	Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 41a-304, 10119.
Destek merkezi:	
www.support.bitcoinblink.com/
support / home
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