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EXEN COI N
NEDİR?

EXEN Coin, Bitexen tarafından Ethereum blok zinciri üzerinde ERC-20 token standardı ile sadece 15 milyon
adet üretilen yeni bir kripto-paradır.
EXEN Coin, Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılır.
EXEN Coin, Bitexen tahtaları üzerinde farklı para birimleri ile alınıp-satılabilir.

NE DEĞİLDİR?

EXEN Coin, yeni bir ICO (Initial Coin Offering) değildir.
EXEN Coin, Bitexen tarafından kullanıcılara ücret karşılığı satılmaz.
Bitexen kurucuları veya yatırımcılarına herhangi bir pay ayrılmaz.

NASIL ÇALIŞIR?

Kullanıcılar, Bitexen’i kullanmak ve kripto-para ile ilgilenen tanıdıklarına bizi referans göstererek yeni
kullanıcılar kazandırmak suretiyle, belirli sayılarda EXEN Coin’e ücretsiz olarak sahip olurlar. Kullanıcılar,
EXEN Coin’lerinin miktarını artırmak için Bitexen’e daha fazla yeni kullanıcı kazandırabilir ya da Bitexen
tarafından düzenlenecek ödüllü kampanya ve alım-satım yarışmalarına katılabilirler.
Bitexen, her ay; o dönemde kripto-para alım satım ve transferlerinden elde ettiği kripto-para cinsinden
oluşan komisyon ve hizmet bedeli gelirlerinin %50’sine karşılık gelen tutarı harcayarak, Bitexen EXEN Coin
tahtalarında kullanıcılarından EXEN Coin’leri satın alacaktır ve alınan EXEN Coin’ler Blockchain üzerinde
imha edilerek toplam EXEN Coin arzı azaltılacaktır. Bu sayede kullanıcılar, ellerindeki EXEN Coin’leri
değerlendirerek kazanç sağlayabilirler.
Kullanıcılar, Bitexen’in geri alım dönemlerinden bağımsız olarak, oluşturulacak EXEN Coin alım-satım
tahtalarında kendi aralarında yılın her zamanı EXEN Coin alım satımı gerçekleştirilebilirler.
EXEN Coin Modeli, işlem hacminin kullanıcı sayısıyla artması ve dolaşımdaki coin miktarının düzenli geri
alımlarla azalması sonucunda EXEN Coin’in değer kazanması prensibine dayanır.
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DAĞITIM VE GERİ ALIM PLANI
Kullanıcılara EXEN Coin dağıtımları 4 aşama şeklinde yapılır. Her bir aşama, bir önceki aşamadaki EXEN
Coin’lerin tamamının dağıtılmış olması koşulu ile başlar. Her yeni aşamada dağıtımı yapılacak toplam EXEN
Coin miktarı sabit kalırken, her bir kullanıcı ve her bir referans karşılığında verilen miktar azaltılacaktır.
YENİ KULLANICI
BAŞINA
DAĞITILACAK
EXEN

REFERANS
BAŞINA
DAĞITILACAK
ÖDÜL EXEN

YENİ KULLANICI VE
REFERANS İLE
DAĞITILACAK
TOPLAM EXEN

KAMPANYA VE
YARIŞMALAR İLE
DAĞITILACAK TOPLAM
EXEN*

TOPLAM
DAĞITILACAK
EXEN

1

100.00

100.00

2,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

2

10.00

10.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

3

5.00

5.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

4

2.00

2.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

AŞAMA

TABLO 1. EXEN COIN DAĞITIM PLANI
*8.000.000 Exen Coin pazarlama bütçesi kapsamında dağıtılacaktır.

Her ay Bitexen, her bir kripto-para cinsinden elde ettiği gelirin %50’sine karşılık gelen miktar EXEN Coin
satın alacaktır. Alım ilgili ay içerisinde gerçekleştirilecektir. Geri alınan EXEN Coin ’ler blok zincir üzerinde
imha edilir ve miktarı Bitexen sayfasından paylaşılır.

EXEN COIN BANA NE KAZANDIRIR?

EXEN Coin’ler toplamda 15 milyon adet üretilmiştir ve her geri alım döneminin sonunda dolaşımdaki EXEN
Coin miktarı azalacaktır. Alımlar, tüm EXEN Coin’ler imha edilene kadar, EXEN Coin tahtalarında kullanıcılar
tarafından belirlenecek fiyatlardan gerçekleşmeye devam edecektir. Bitexen gelirlerinin artması ve
dolaşımdaki EXEN Coin miktarın azalması, EXEN Coin fiyatları üzerinde sürekli itici bir kuvvet olmasını
sağlayacaktır. EXEN Coin sahibi olmak hem kısa hem de uzun vadede Bitexen’in başarısına ortak olmak
demektir.
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SORU CEVAPLARLA EXEN
TOPLAM KAÇ ADET EXEN COIN ÜRETİLECEK?
Sadece 15 milyon adet EXEN Coin kripto-parası üretilecek ve bu sayıya ulaşıldıktan sonra yeni EXEN Coin
basımı yapılmayacaktır.

HANGİ FİYATTAN SATACAKSINIZ?
EXEN Coin’ler, Bitexen tarafından kullanıcılara ücret karşılığı satılmaz, kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılır.
EXEN Coin tahtalarında kullanıcılar kendi aralarında kendi belirledikleri fiyatlardan alım satım
gerçekleştirebilecektir.

KİMLERE DAĞITILACAK?
5 milyon EXEN Coin, Bitexen’e üye olup hesabını onaylatan kullanıcılara ve bu kullanıcılara referans olan
kullanıcılara dağıtılacak.
Geri kalan EXEN Coin’ler, periyodik olarak düzenlenecek kampanya ve yarışmalarla yine kullanıcılara
dağıtılacak.

HERKESE EŞİT MİKTARDA MI DAĞITILACAK?
İLK KULLANICILARA DAHA ÇOK OLACAK ŞEKİLDE ;

TABLO 1. EXEN COIN DAĞITIM PLANI’nda ifade edilen dağıtım yöntemi izlenecektir.

EXEN COIN’LERİM HESABIMA NE ZAMAN GEÇECEK?
Gün içerisinde sistem otomatik olarak kullanıcı üyelik onay durumlarını kontrol ederek onaylı kullanıcılara
ve referans olan kullanıcılara EXEN Coin aktarımlarını gerçekleştirecektir.

NE KADAR EXEN COIN DAĞITILDIĞINI GÖREBİLECEK MİYİM?
Evet, sistem üzerinde güncel dağıtılan miktarı ve içerisinde bulunulan aşamayı yayınlayacağız.

REFERANS OLDUĞUM KULLANICILAR İÇİN NE KADAR EXEN COIN ALDIĞIMI GÖREBİLECEK
MİYİM?
Evet, kullanıcı panelinizde referans olduğunuz her bir kullanıcı için ne kadar EXEN Coin aldığınızı
izleyebileceksiniz
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GERİ ALIM DÖNEMLERİNDE NE KADAR EXEN COIN ALACAKSINIZ?
Her geri alım döneminde, alım için kullanacağımız kripto-para miktarını önceden açıklayacağız. Ne kadar
EXEN Coin alabildiğimiz, işlem tahtalarında oluşan fiyatlarla belirlenecektir.

DAHA FAZLA EXEN COIN SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM, BELİRLİ FİYATTAN TOPLU ALIM YAPABİLİR
MİYİM?
EXEN Coin bir ICO olmadığından biz borsa olarak EXEN Coin satmıyoruz, ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Daha
fazla EXEN Coin sahibi olmak istiyorsanız, daha fazla arkadaşınıza referans olabilir, EXEN Coin işlem
tahtalarında diğer kullanıcılardan EXEN Coin alabilir veya ödüllü yarışmalara katılabilirsiniz.

BİTEXEN EXEN COIN’LERİ NE ZAMAN SATIN ALACAK?
EXEN Coin’lerin dağıtım başlangıcı 1 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Her ay Bitexen, o dönemde elde
ettiği kripto-para gelirinin %50’si ederinde EXEN Coin’i, açmış olduğu EXEN Coin tahtalarındaki piyasa
fiyatlarından düzenli olarak satın alacaktır ve Blockchain üzerinde imha ederek tedavülden kaldıracaktır.
Halen Bitexen tarafından satın alınmamış ve yok edilmemiş EXEN Coin olduğu sürece düzenli olarak satın
almalar devam edecektir.

EXEN COIN ALIMI YAPARKEN BİTEXEN FİYAT TAVANI BELİRLEYECEK Mİ?
14 milyon EXEN Coin geri alınana kadar fiyat ne kadar yüksek olursa olsun EXEN Coin işlem tahtalarından
alım yapılacak, son 1 milyon EXEN Coin alınırken ise son 1 yıldaki ortalama EXEN Coin fiyatı tavan fiyat
olarak belirlenerek emir girilecektir.

GERİ ALIM PROGRAMI SIRASINDA BİTEXEN PİYASAYA EMİRLERİ HANGİ TİPTEN GİRECEK?
Piyasa yapıcı ve piyasa alıcı olarak her iki tipten de emir girerek alımlar yapılacak, piyasa yapıcı alım
emirlerimize satış olmaması durumunda piyasa fiyatı üzerinden alımlar yapılacak.

EXEN COIN’LERİMİ NE ZAMAN SATMALIYIM?
EXEN Coin Modeli, işlem hacminin kullanıcı sayısıyla artması ve dolaşımdaki coin miktarının düzenli geri
alımlarla azalması sonucunda EXEN Coin’in değer kazanması prensibine dayanır. Daha fazla kazanç için
EXEN Coin’lerinizi uzun süre elinizde tutabileceğiniz gibi, piyasa fiyatı kazanç hedefinizi karşıladığı anda da,
EXEN Coin tahtalarında satış gerçekleştirebilirsiniz.

EXEN COIN DAĞITIMININ ICO’DAN FARKI NEDİR?
Kripto-para piyasasında yüzlerce örneği olan ve temel amacı topluluk fonlaması (crowd funding) olan
ICO’lar, belli bir takvim içerisinde, size belli bir bedel karşılığı blok zincir üzerinde üretmiş oldukları
token’ların satışını yaparak, projeleri için gerekli fonları sağlamak amaçlıdır. ICO için üretilen kriptoparaların bir kısmı kurucu ve yatırımcılara ayrılır ve kalan kısmı ise belirlenen bir fiyat üzerinden
kullanıcılara satılır. Bu token’ları satın alarak, bir nevi projeye fon sağlayarak yatırım yapmış olursunuz.
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Projenin başarılı olması durumunda, sahip olduğunuz token’lar satın almış olduğunuz ederin üzerine
çıkarak size kazanç sağlayabileceği gibi, tersi durumda yapmış olduğunuz yatırım zarar ile de
sonuçlanabilir.
EXEN Coin’lerin tamamı Bitexen tarafından ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtılacaktır.

EXEN COIN DAĞITIM VE GERİ ALIM KOŞULLARI DEĞİŞİR Mİ?
Bitexen, aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesiyle sınırlı olmak kaydıyla, bu dokümanda belirtilen
EXEN Coin dağıtım ve geri alım şartları hakkında değişiklik yapma hakkını saklı tutar:
•
•

Bitexen’in kripto-para borsa faaliyetlerini, komisyon gelirlerini ve muhasebe işleyişini
doğrudan etkileyecek yasal düzenlemelerin yapılması
1 Ocak 2019 tarihinde, o güne kadar kullanıcılara dağıtılan EXEN Coin miktarının
1.000.000’dan az olması

Bitexen, yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, kullanıcılarına yenilenen
koşullarla ilgili bilgilendirmeleri ivedilikle yapmayı taahhüt eder.
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BİTEXEN KRİPTO-PARA ALIM-SATIM PLATFORMU
Bitexen, Türkiye’de kurulu ve İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren
Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilmiş, bir online kripto-para alım satım platformudur. Bankacılık,
parite ve türev yatırım araçları alım satım platformları, ödeme sistemleri, bilgi güvenliği, finansal
suistimallerin önlenmesi ve inovasyon konularında yıllarca çalışmış olan Türk mühendisler tarafından
geliştirilmiştir.
Bitexen; mevcut yerel ve global kripto-para alım satım platformları analiz edilerek, yenilikçi ve kriptopara yatırımcısının temel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek global platformu oluşturma hedefiyle
hayata geçirilmiştir.
Bitexen; halihazırda hem yurtiçi hemde yurtdışı piyasalara Whitelabel çözümler sunmaktadır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
UYGULAMA ARAYÜZLERİ

Web

Mobil

API

www.bitexen.com

iOS ve Android

docs.bitexen.com

API
Bitexen web ve mobil uygulamalarıyla her yerden kolaylıkla varlıklarınızı yönetebilirsiniz. Peki ya fonlarınızı
7/24 kontrol etmek, piyasada oluşan hızlı hareketleri kaçırmak istemiyorsanız, “benim yerime yazdığım
algoritma otomatik alım-satım yapsın” diyorsanız? Bu durumda Bitexen’in gelişmiş uygulama arayüzlerini
güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

ANLIK BİLDİRİMLER
Transferiniz ya da limit emriniz gerçekleştiğinde, anında haberdar olmak istemez miydiniz? Bitexen web
ve mobil uygulamalarının gelişmiş bildirim özellikleri ile hesabınızda olan biten her şeyi canlı olarak takip
edebilirsiniz.
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PİYASA YAPICI (MAKER) KOMİSYONU
Bitexen platformunda piyasa yapıcı olarak (Maker) verdiğiniz emrinizin gerçekleşmesi durumunda, bu
işlemden %0.15. Sağlıklı çalışan bir piyasanın temel özelliği, en iyi alış ve en iyi satış fiyatları arasındaki
farkın az olması, piyasanın her fiyat seviyesinde tatmin edici hacimler sunmasıdır. Bu yüzden de her türlü
piyasa için likidite sağlayan piyasa yapıcıları çok önemlidir. Günümüzde birçok borsa, bu nedenle likidite
sağlamayı cazip hale getirmek için maker-taker modelini uygulamakta ve piyasa yapıcılara bir takım
komisyon avantajları sağlamaktadır.

SAĞLIKLI İŞLEM TAHTALARI
Bitexen alım satım tahtalarına emirler, Bitexen Web arayüzü, iOS, Android mobil uygulamalar ve API
üzerinden gelir ve her tahta için geldiği sıra ile işlenir. Herhangi bir müşteri veya kanala özel öncelik
uygulanmaz.
XRP/TRY gibi market fiyatı görece düşük tahtalarda fiyat hassasiyeti kuruşun yüzde biri şeklinde
belirlenerek, fiyat aralıklarının çok daha yakın olması sağlanır ve kullanıcılara çok daha geniş fiyat
yelpazesinde piyasa yapıcı (maker) olma imkanı tanınır.

ÇOKLU DİL DESTEĞİ
Bitexen, açıldığı ilk günden itibaren Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir.

YÜKSEK PERFORMANS
EŞLEŞTİRME MOTORU
Bitexen borsasında, her işlem tahtası için; o tahtaya özel bir eşleştirme motoru (matching engine - trade
engine) bulunur. Bu motor kendine ait yalıtılmış ortamda kendi kaynaklarıyla çalışır. Her eşleştirme
motoru, saniyede binlerce alım satım işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

BAĞIMSIZ VE ÖLÇEKLENEBİLİR SERVİSLER
Bitexen platformu mikro servis mimarisinde, birbirinden bağımsız ve asenkron yapılar olarak
tasarlanmıştır. Her bir servis birbirinden bağımsız olarak otomatik olarak genişleyebilir ve yükü
dengeleyebilir, ya da servis dışına alınarak bakımı yapılabilir.

GÜVENLİK
KRİPTO-PARA GÜVENLİĞİ
Bitexen’e emanet etmiş olduğunuz kripto-paralarınız, operasyonel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak,
farklı seviyede ve hızda erişilebilir olan soğuk cüzdanlarımızda saklanmaktadır. Kripto para fonunun çok
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büyük bir çoğunluğu tamamının network’te hiç kullanılmamış kağıt cüzdanlar şeklinde güvenli kasalarda
saklanarak yönetilir.
Bitexen’de tüm kripto-cüzdanların çoklu imza adreslere sahip olması esastır. Ancak, işlem yapılan kriptoparaya ait çoklu imza implementasyonu olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda, anahtarların düzenli
şekilde rotasyonu yöntemi ile cüzdanların güvenliği sağlanır.

SİSTEM VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ
Bitexen altyapısı, uçta uca ödeme sistemleri, bankacılık ve genel IT pratiklerinde standartlarınca önerilen
güvenlik pratiklerine göre çok katmanlı bir koruma sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. En yüksek güvenlik
standartlarında yer alan sıkılaştırma yöntemleri ile kurulmuş olan sunucu sistemlerimizde; düzenli olarak
güvenlik yamaları yönetimi, erişim ve konfigürasyonların denetimi ve zafiyet taramaları yapılmaktadır.
Tamamı bankacılık ve finans piyasalarında yıllardır yazılım ve sistemler geliştiren ekibimiz tarafından,
geliştirilmiş olan uygulamamızın kod taramaları ve sızma testleri gerçekleştirilmektedir.
Bitexen sisteminde, hesap bilgileriniz ve kimlik doğrulama belgeleriniz dahil olmak üzere tüm verileriniz
yüksek şifreleme uygulamaları ile şifrelenerek bilgilerin sızmasının önüne geçilmektedir.
Tüm sistem bileşenleri birbirlerinden izole edilmiş olup, sistem bileşenlerinin haberleşmeleri kontrollü ve
TLS ile korunarak gerçekleşmektedir.
Sistemde oluşabilecek bir anomali durumunda, sistem istismarının önüne geçilmesi ve fonların
korunabilmesi için sistemde konumlandırılmış devre kesici kodlar tarafından, alım satım ve transfer
işlemleri otomatik olarak engellenmektedir.
DDoS atakları ve bilinen saldırı yöntemlerine karşı, Cloudflare ile başlayan katmanlı koruma sistemleri
konumlandırılmıştır.

DEVRE KESİCİ
Tahtalarda fiyat hareketleri sistem tarafından otomatik olarak izlenerek kısa zaman diliminde oluşabilecek
yüksek fiyat değişimlerinde ilgili tahta geçici olarak kısa süre işleme kapatılarak kullanıcıların doğal
olmayan fiyatlardan etkilenmesinin önüne geçilir. Devre kesici olarak tanımlanan bu tip sistemler bireysel
kullanıcıyı korumaya yönelik sistemlerdir ve her tahta için farklı tetiklenme değerlerine göre
ayarlanabilmektedir.

HESAP VE VERİ GÜVENLİĞİ
Bitexen platformuna kullanıcı adı ve parola seçeneğiyle erişebileceğiniz gibi, fonların yönetiminde riskli
olarak kabul edilen işlem tipleri için hesabınızın 2 aşamalı doğrulama kullanıyor olması bir zorunluluktur.
Platform erişimlerinde olduğu gibi, operasyon birimlerinin erişimlerinde de 2 aşamalı doğrulama
zorunludur. Hesap hareketleriniz, sisteme erişim sağladığınız aygıta özel bilgiler ve IP adresleri ile birlikte
saklanarak, yetkisiz erişimlerin tespiti ve engellenmesi için kullanılmaktadır.
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OPERASYON GÜVENLİĞİ
Bitexen çalışanları düzenli olarak bilgi güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitimlere tabi tutulmaktadır.
Güvenlik ihlal durumlarının bildirilmesi ve alınacak önlemler ile ilgili politikalar düzenlenmiştir.
Bitexen çalışanlarının veri erişimleri sadece yaptıkları işle ilişkili olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Bitexen’de hassas verilere erişim ve operasyon yetkileri farklı yetki seviyelerinde onay gerektirir.

KRİPTO-PARA ÇEŞİTLİLİĞİ
Bir kripto-paranın Bitexen’de işleme açılma sürecinde, kripto-paranın piyasada geliştirici ekibi ve kullanıcı
tabanı geniş olan, likiditesi yüksek olmasına dikkat edilmektedir. Bu çerçevede olumlu olarak
değerlendirilen kripto-paralar zaman içinde Bitexen’e eklenmeye devam edecektir. Halihazırda ekli olan
ve yakın zamanda eklenmesi planlanan kripto-paralar aşağıdaki gibidir:
●
●
●
●
●

BTC: İşleme açık
XRP: İşleme açık
ETH: İşleme açık
EXEN: İşleme açık
USDT: İşleme açık

GELİR KALEMLERİ
KOMİSYON ÜCRETLERİ
Bitexen, tahtada verilen emrin; piyasa yapıcı ya da piyasa alıcı olmasına göre değişen oranlarda komisyon
ücretleri uygular. Eğer tahtada varolan bir emri alıyorsanız (piyasa alıcı emir), aldığınız kripto-para
cinsinden, emir büyüklüğünün %0.25’i tutarında komisyon ücreti tahsil edilir. Eğer piyasada olmayan bir
fiyattan emir giriyorsanız (piyasa yapıcı ), %0.15 komisyon tahsil edilir. Her gerçekleşen alım satımda
Bitexen %0.25’lik komisyon geliri sağlamış olur. Komisyon geliri, her zaman piyasa alıcının eline geçen para
cinsinden yapılır. Örneğin BTC/TRY tahtasında piyasa alıcı alış yönünde bir emir verdiyse komisyon ücreti
BTC cinsinden, satış yönünde emir verdiyse komisyon ücreti TRY cinsinden hesaplanarak, herhangi bir
çevrim yapılmaksızın, hesaplamanın yapıldığı para cinsinden tahsil edilir. Bu sayede komisyon gelirleri
farklı para birimlerinden dengeli olarak oluşur.

ÇEKİM ÜCRETLERİ
Kripto-para ve itibari para (TRY, USD vb.) çekim taleplerinde, işlem yapılan para cinsine göre değişen
oranlarda hizmet ücretleri hesap sahibinden tahsil edilir. Kripto-paraların transferinde ödenecek olan
hizmet ücretleri işlem yapılan kripto-paraya ait network’e ödenmesi gereken ücret (network fee), itibari
para birimleri için ise operasyonel iş gücü ve bankanın talep ettiği hizmet ücretleri göz önünde
bulundurularak hesaplanmaktadır. Bitexen, transfer hizmet ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
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Güncel komisyon ve hizmet ücret tutarları, Bitexen web sayfasında yayınlanmaktadır. 1 Ağustos 2018
tarihli çekim ücretleri aşağıdaki gibidir:
●
●
●

BTC: 0.0005 BTC
TRY: 3 TRY + KDV
XRP: 0.5 XRP

GELECEKTE EKLENMESİ PLANLANAN BORSA ÖZELLİKLERİ
Bitexen olarak, kripto-para ve blokzincir ekosistemlerinin gelişmesi ve ilgili regülasyon süreçlerinin
tamamlanması sonrasında, geleneksel ve modern finansal enstrümanları bu ekosistemlere taşımak
öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda geleceğe ilişkin yol haritamızda aşağıdaki
enstrümanlar da yer almaktadır:
○
○
○
○

Blok zincir üzerinde ihraç edilen şirket tahvilleri
Regülasyona tabi ICO token’larının listelenmesi
Margin trading
Kripto-para opsiyon ve türev ürünleri*

* Şirket tahvili, ICO, kripto-para borç işlemleri ve bunların üzerinden verilebilecek türev ürünler bu konuda ilgili
regülasyonların çıkmasından sonra hizmet verebileceğimiz alanlardır.

Kolay, hızlı, güvenilir Bitcoin ve Altcoin Borsası
Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi
Yönetim ve Satış Ofisi: Kültür Mh. Nispetiye Cd. Akmerkez B3 Blok Kat:7 Beşiktaş / İstanbul
Merkez: Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı 6 Sit. Enerji Teknokenti Apt.No:2/49/105 Sarıyer İstanbul
www.bitexen.com
www.facebook.com/bitexen
www.twitter.com/bitexencom
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