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Yasal Bilgilendirme

Bu whitepaper, bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur ve gelecekte bu whitepaper üzerinde değişiklikler gerçekleştirilebilir. Bu dökümanda yer alan
hiçbir bilgi bir yatırım tavsiyesine yönelik olmamakla birlikte bir teklif özelliği de taşımamaktadır. Whitepaper'ın konusunu oluşturan dijital varlık,
sermaye piyasası aracı, finansal araç ya da menkul değer değildir.

Dijital varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Bu sebeple Klein Token satın alımı gerçekleştirecek tüm kişiler dijital varlıklar, blokzincir, akıllı kontrat
yapıları üzerinde bilgi sahibi olması önerilir. Bu kişiler, kendi risk değerlendirmesini yapmalıdır. Bu varlıklar çok yüksek riskli varlıklar olarak
değerlendirebilir.

Bu whitepaper'da verilen bilgilerin yeterli olmaması, bu whitepaper'ın güncellenmesi veya bu whitepaper'ın içeriğine ilişkin herhangi bir husus
nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan Bitexen Teknoloji A.Ş. (“Bitexen”) ve ExenPay Teknoloji A.Ş. (“ExenPay”) sorumlu değildir. Token satın
alanların token alım satım kararlarından, işbu alım satım kararları nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan, bu kişilerin gerçekleştireceği işlemlerden, bu
işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü riskten token satın alan kişi sorumludur ve Bitexen ile ExenPay’in bunlardan dolayı herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Risk Bilgilendirmesi
Likidite Riski: Kripto varlıklar itibari para birimlerine dönüştürülürken değer
kaybı yaşayabilir. Bu kayıp piyasada likidite riskini ortaya çıkartır. Ek olarak
piyasada yaşanabilecek kriz, stres anlarında düşük likidite ortaya çıkarak
kripto varlığın diğer varlık birimleri ile takasında gecikmeler, değer kayıpları
yaşanabilir.
Piyasa Riski: Kripto varlık piyasası genel olarak yüksek volatilite (oynaklık) ile
bilinmektedir ve hareket etmektedir. Bu unsur da piyasada birbirinden
bağımsız dijital varlık platformlarında oluşan fiyatlar ile doğrusal orantıdadır.
Kripto varlıklarda yaşanabilecek yüksek volatilite aynı zamanda platformlar
arasında fiyat ve likidite farklılıklarına sebep olabilmektedir.
Sistematik Risk: Kripto varlık projeleri birer girişim olarak nitelendirebilir ve
hedeflenen projenin başarılı olamaması sebepleri arasında; regülatif
düzenlemeler, mücbir sebepler (savaş, doğal afet, siyasi ve politik gelişmeler)
ve olası teknolojik imkansızlıklar (Ethereum ağının mutabakat, teknolojik, vb
diğer problemleri) halinde sistematik riskler ortaya çıkabilmektedir. 

İtibar Riski: Kripto varlık sahiplerinin kripto varlıklarını kaybetmesi, ağ
üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir altyapı ve servis hatası ya da üçüncü
partilerle gerçekleştirilen iş birliklerinden doğabilecek herhangi bir geniş
kapsamlı itibar kayıpları risk teşkil edebilmektedir.

Sistematik Olmayan Riskler: Kripto varlığı ihraç eden, operasyonlarını
sağlayan ve son kullanıcıya ulaşmadan önce, ulaşma esnasında ve ulaşım
sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerdir. Bu risk unsuru ilgili şirketin
tasfiye edilmesi, teknolojik altyapı yetersizlikleri ve siber saldırılar, likidite
problemleri, iş birliği gerçekleştiren şirketler arasındaki hukuki uyuşmazlıklar
ve bunlarla sınırlı olmamak üzere geleneksel finans teorilerinde kabul edilmiş
sistematik olmayan riskleri içermektedir.
 
Hukuki Riskler: İlgili mevzuatın oluşturulması, değiştirilmesi ya da ilga
edilmesi ile ortaya çıkabilecek risklerdir. Bu riskler kapsamında sadece kripto
varlıkları ilgilendiren mevzuatlar olmamakla birlikte yürürlükte olan diğer
mevzuatların gelecekte ihlali de söz konusu olabilir.

Diğer Riskler: 

i) Blokzincir cüzdan adresi riski: Blokzincir üzerinde yer alan varlıklara
erişim için gerekli olan private key (özel anahtar) kaybı halinde ilgili varlıklara
erişim kayıp edilebilir ya da üçüncü kişilerin kontrolüne geçmesi riski.
ii) Vergi Riski: Kripto varlıklar ile ilgili ortaya çıkabilecek vergilendirme
tasarıları finansal risk oluşturabilir. Ve bu vergilendirme kripto varlık
projelerini ve projelerin operasyonlarını gerçekleştiren her türlü şirketi, satın
alan gerçek/tüzel kişileri bağlayıcı kılabilir.
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AML/KYC

E-posta bilgilerini,
TCKN numaralarını,
İsim ve soyismi bilgilerini,
Telefon numaralarını,

Bitexen, bitexen.com üzerinden Klein Token satın alacak her kullanıcı hakkında kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Klein
Token projesi, Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri çerçevesinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Kanun’a uyumlu
olarak faaliyet gösterecektir. Klein Token’in Ethereum blokzinciri üzerinde gerçekleşen transferleri ise blokzincir takip araçları ile takip edilerek riskli
işlemlerin önlenmesi hedeflenecektir, ancak bu konuda Bitexen ve ExenPay tarafından herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte
bulunulmamaktadır.

Bitexen platformu üzerinde Klein Token satın alımı gerçekleştirecek bireysel kullanıcılar;

ve istenebilecek diğer bilgileri ileterek doğrulama aşamalarını tamamlarlar.

Kayıt esnasında bilgileri doğrulanan kullanıcılar Klein Token alım işlemleri gerçekleştirebilirken, ismi yasaklı listelerde bulunan bireysel kullanıcılar
platforma kayıt olamaz ve Klein Token alım - satım işlemleri gerçekleştiremezler.
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Utility Token

Kripto varlıklar ortaya çıkışından itibaren bazı kavramsal çerçevelere sığdırılmıştır. Bitcoin’in ortaya çıkışı ile değer saklama aracı, değişim aracı gibi
kavramlar içerisinde yer bulan kripto varlıklar programlanabilir blokzincirlerin ortaya çıkması ile hizmet (utility) kripto varlıklarını, menkul değer
(security) kripto varlıklarını ve 2021 yılı itibari ile NFT (Non-fungible Token) kavramları da ortaya çıkmıştır.

Böylece Bitcoin gibi ödeme ve varlık transferi temelli kripto varlıklar ödeme başlığında, token sahibi kişinin ekosistemde içerisinde kullanım
sağlayabildiği veya oy hakkı/avantaj/statü sahibi olabilmesini sağlayan tokenlar hizmet başlığında ve bir menkul değerin parçasını ya da üzerinde söz
sahibi olunmasını sağlayan tokenlar ise menkul değer tokenları (security) olarak tanımlanmıştır. İlgili tokenlar ve kullanım imkanları sunulan ülkeye
göre değişiklik gösterebilmektedir. Klein Token ise bir sonraki başlıkta bahsedildiği üzere bir hizmet tokeni (Utility Token) olarak projelendirilmiştir.
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Sosyal Token

Sosyal tokenlar, bir topluluk, marka ya da içerik oluşturucuyu temel alan kripto para birimleridir. Bu tokenlar hayran grupları oluşturmak ve onları
ödüllendirmek için çeşitli etkinliklerle entegre şekilde kullanılmaktadır. Sosyal tokenlara sahip olan topluluk üyeleri çeşitli avantajlar, eşsiz deneyimler
ve özel tecrübeler elde edebilmektedir. Bu özellikler zaman zaman topluluğa ya da kişiye ait içeriklere erişim ve özel organizasyonlara katılım gibi
eşsiz deneyimler sağlamaktadır.

Sosyal tokenlar, blokzincir teknolojisi sayesinde, topluluklara, sanatçılara ya da markalara kendi hayranlarından oluşan bir ekosistem yaratma şansı
tanımaktadır. Hayranlar ile içerik oluşturucuların daha yakın bir etkileşime girmesine yardımcı olan sosyal tokenlar, içerik üreticileri için de çalışmaları
üzerinden kazandıkları kazançları daha kolay kontrol etmelerini sağlamaktadır. Son zamanlarda gündemde olan NFT’ler yani değiştirilemez tokenlar
birer sosyal medya tokenlarıdır. NFT’leri diğer sosyal tokenlardan ayıran en önemli özelliği ise eşsiz ve değiştirilemez olmalarıdır. Bir diğer deyişle
sosyal tokenlar; yatırım yapan tüm yatırımcılara sanat eseri veya müzik parçası için aynı faydaları, ayrıcalıkları, hakları sağlar. Öte yandan NFT sahipleri,
bir yaratıcının eserinin belirli bir parçası üzerinde benzersiz haklara sahiptir. 

Sosyal tokenlar, dijital bir para birimi karşılığında kripto tabanlı merkezi olmayan bir topluluk olan bir DAO'da ortak projelere yönelik herkesi teşvik
etmenin bir yoludur. Bu dijital para birimi daha sonra diğer kripto para birimleri veya hizmet tokenlarına dönüştürelebilmekte ya da gelecekteki
stratejik kararlarda oy kullanma hakkı veya topluluk NFT'lerine erken erişim gibi tokenların ilişkili olduğu topluluk içindeki özel avantajlar karşılığında
kullanılabilmektedir.
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Klein Hakkında

İlk kez 2015 Yılında müzikseverler ile buluşan Klein gerçekleştirdiği çalışmalar ile alanındaki Türkiye’nin en büyük ve güçlü eğlence markasıdır.
2021 yılında pandemi gibi zor bir dönemde %40 büyümeyi de başaran Klein Entertainment, bugün 5 farklı lokasyonda yer alan Sommer Klein
Klein Garten Klein Harbiye, Klein Phönix ve Klein Phönix Park mekanlarıyla da hizmetine devam etmektedir 2021 yılında gerçekleştirdiği
etkinlikler ile 300.000 ’in üzerinde misafir ağırlayan Klein yine her ay dünya çapında güçlü isimleri mekanlarında performans sergiletme
başarısını göstermektedir. Alanında birçok ödülün ve ilkin sahibi olan Klein Entertainment, 2022 yılında sahip olduğu evreni %20 büyütecek
olup Londra ve Mikanos gibi yeni lokasyonlarda faaliyet göstermek için çalışmalarına devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde dünya eğlence
sektöründeki en önemli markalardan biri olmayı amaçlayan Klein Entertainment yaşam tarzı sunmaya ve müziğe yön vermeye devam
etmektedir.
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Klein Token

Klein etkinliklerine katılabilme (Konserler, festivaller vb.)
Yazın ve kışın Klein mekanlarındaki rezervasyon ve girişlerde öncelik hakkı 
İmzalı sanatçı ve marka ürünleri (Plak, T-Shirt, Forma, Atkı, Poster vb.)
Büyük konserlerde backstage ve sanatçılar ile tanışma hakkı
Sanatçılar ile özel aktiviteler (Tanışma, yemek, fotoğraf çekimi vb.)
Klein Token sahiplerine FastTrack (Hızlı Geçiş) Hakkı
Klein Token sahiplerine Sommer Klein’da yer alan su sporlarından %20 indirimle faydalanabilme hakkı (Günde bir kez)
Klein Garten restaurant bölümünde %20 özel indirim
Tüm Klein mekanlarındaki valelerde %40 indirim hakkı

6

Klein Token, token sahiplerine birçok fayda sağlamayı hedeflemektedir. Sağlanacak faydalar duyurular ile belirtilip token sahibi kişiler tarafından
kampanya şartlarınca erişilebilir durumda olacaktır. Klein yetkilileri veya organizasyon sahibi, etkinlik katılım bedelini iade etmek koşuluyla uygun
görmedikleri kişiyi etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir. Bu kapsamda sağlanacak faydalar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu
şekildedir: 



Token Özellikleri & Arz Mekanizması

Token Adı: Klein Token
Token Belirteci: KLEIN
Maksimum Arz: 4.100.000,00 KLEIN Token
Toplam Arz: 4.100.000,00 KLEIN Token
Token Türü: ERC-20

4.000.000 Ön Satış
100.000 Airdrop

  Token Özellikleri

   Dağılım

Klein Token adedi 4.100.000,00 sayısından 3.600.000,00 değerine yakımlar  ile
ulaştığı her durumda akıllı kontrat üzerinde mint (üretim) fonksiyonu
çalıştırılarak token sayısı 400.000 artırılarak toplam arz 4.000.000,00 adete
tamamlanacaktır.
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Ön Satış

Klein Token ön satışları bitexen.com platformu üzerinde gerçekleştirilecektir. Kapalı satış süreçleri Klein ve
ExenPay tarafından gerçekleştirilecektir. Seçenek 1 Bitexen.com üzerinde gerçekleştirilirken, Seçenek 2
Bitexen Club uygulaması  üzerinden gerçekleştirilecektir. Ön satış için planlanlamalar aşağıdaki gibidir:
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Seçenek 1

Seçenek 2
(%30 Hediye Token) 

Airdrop

Fiyat Kilit Süresi Arz

5 TRY - 10 TRY

5 TRY - 10 TRY

0

Yok

33 Gün

7 Gün

Duyurulacaktır.

Duyurulacaktır.

100.000 KLEIN

http://bitexen.com/


Geri Alım ve Yakım

Bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan ( kilitlenilen) Klein Tokenların %40’ı yakılacaktır.
NFT Gelirlerinin %20’si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecektir.
3.000 – 3.999 Biletli satışı olan etkinliklerde etkinlik başına 5.000 Token yakımı olacaktır.
4.000 ve üzeri bilet satışı olan etkinliklerde ise 7.000 Token yakımı olacaktır.

Klein Token, kullanımının artması ile birlikte token üretiminin sağlandığı ve maksimum arzın 4.100.000 adet Klein Token değerini aşmayacak
şekilde planlandığı bir token ekonomisine sahiptir. Bu kapsamda kullanımlar ile birlikte yakımlar gerçekleştirilecektir.  Geri alım ve yakımlar
için aşağıdaki yöntemler izlenecektir. 

8

2022 Q1 Q2 Q3 Q4 2023 Q1

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

Klein Token, konserler ve aktiviteler ile tahmini olarak
her yıl bir defa toplam arzın yenilendiği bir konsept
üzerinde çalışılmıştır.

Bu plan, Klein Token kullanımlarına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Soldaki grafikte tahmini arz
hareketi gösterilmiştir. 



Blokzincir teknolojisi kullanılarak ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarılan bu token ya da varlıklar şahsına münhasır özelliklere sahip olmakla birlikte, birbiri
yerine geçmeyen özel eserlerdir. Her bir NFT, kendine has bir değere sahip olması sebebiyle bir başka NFT ile eşlenemez, yerine geçemez ve
değişemez şekilde tasarlanmıştır. Bu NFT’ler farklı nadirlik kategorilerine ayrılabilmekte ve koleksiyon şeklinde çıkarılabilmektedir.

Klein Token (KLEIN) ve Klein ile ilgili gelecekte oluşturulacak tüm NFT projeleri Bitexen Teknoloji A.Ş. ve Klein ile ortak gerçekleştirilmek üzere
planlanmıştır. Bu NFT projelerinin arasında etkinliklerde yer alan özel anların, sanatçılara özel NFT'lerin ve farklı konseptte birçok eserin yer alması
hedeflenmiştir. 

NFT



Yol Haritası

2022 Q2 - İkinci Çeyrek
 

Klein Token Konseri
İlk Klein NFT'si Üretimi

2022 Q3 - Üçüncü Çeyrek
 

Klein Token Konseri

2022 Q4 - Dördüncü Çeyrek
 

Klein Token Konseri

2023 Q1 - Birinci Çeyrek
 

Klein Token Konseri

9Bu yol haritası planlanan bir yol haritasıdır ve taahhüt içermemektedir.



destek@bitexen.com
Tüm soru ve destek talepleri için:


