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Önemli Not
*Bu bir white paper değildir. Projenin gizliliğini korumak adına halka arz
(public sale) başlatılana kadar white paper paylaşılmayacaktır. Projenin
genel sunumunu buradan bulabilirsiniz.
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UBXS TOKEN

Günümüzde blockchain teknolojileri artık daha stabil ve
fiziksel dünyaya uygulanabilir bir hale geldi. NFT’lerin piyasaya çıkmasından sonra blockchain teknolojileri fiziksel dünyayla bağlantı kurabilmekte. Diğer bir büyük
gelişme olarak DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) sayesinde artık merkezi bir otoritenin onayına
ihtiyaç duyulmaksızın blockchain üzerinde merkeziyetsiz
şirketleşmenin kapıları açıldı. Bixos şirketi olarak, hem
günümüzdeki trendlere hem de geleceği şekillendirecek
bir proje üzerinde çalışıyoruz. Alanlarında uzman yazılım
ekibimiz ve blockchain uzmanlarımızla beraber sizlere
geleceği getiriyoruz.

bixos.io
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UBXS TOKEN
AMAÇ
tanıtımı ve duyurulması, kitle ve fon oluşturma ve BXS Token'ın satış başlangıç
fiyatını belirleme amaçları ile piyasaya sürülmüştür.
UBXS Token sahipleri, BXS Token'lara daha hızlı ve daha kolay bir şekilde sahip
olabilecekler. 15 Mart 2022'de BXS Token özel ön satış başlayacak ve 1 UBXS
Token karşılığında 4 BXS Token alınabilecek.
Bixos şirketi olarak ileri blockchain teknolojileri geliştirmekte ve kripto
yatırımlarını stabil ve güvenli hale getirmekteyiz. Ulusal çapta ciddi başarılar
göstermekteyiz. Google'a Bixos yazarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

bixos.io

UBXS TOKEN

UBXS Token, Bixos'un gelecek projeleri için farkındalık sağlanması, Bixos'un
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UBXS Token
Ayrıcalıklı Özel Satış
(Exclusive Private Sale) Detayları

Ön Satış başlangıç :
07-01-2022 00:00:00

Toplam adet : 100,000,000
Üretici Rezervi : 20,000,000
Satış adedi : 80,000,000

1 UBXS Token = 0.00018 BNB Coin ≈ 0.1$
1 BNB Coin = 5555 UBXS Token

bixos.io

UBXS TOKEN

DAĞITIM PLANI

Kaynak dağılımı şu şekildedir: %36 Rezerv, %26 Likidite,
%10 Ön Satış, %10 Şirket Rezervi, %8 Pazarlama, %5 Ekip,
%5 Danışmanlar.
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UBXS Token ile alınan BXS Token’ları herhangi bir
kitleme olmadan direkt cüzdanlarınızda tutabileceksiniz.
Markete çıkış haberini ilk duyan siz olacaksınız.

UBXS Token
Almanın Avantajları

Sahibi olduğunuz coinleri markette işleme alabileceksiniz.

bixos.io

UBXS TOKEN

Özel satış (private sale) başladığında sahip olduğunuz
UBXS tokenları ile BXS Token'ı takas edebileceksiniz.
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Projenin amacı, 10.5 trilyon dolarlık market hacmine*
sahip gayrimenkul (real estate) sektörünü, blockchain,
web 3.0, metaverse, tokenomics ve NFT teknolojileriyle
birleştirerek aslında fiziksel dünya ile sanal dünyayı
(metaverse) bir araya getirmektir. Dünyada bu konu ile
alakalı çalışmaların henüz çok yeni olduğunu görmekteyiz. Bixos olarak bu çalışmalarda öncü olduğumuzu
size bildiriyor ve UBXS Token ile erken yatırımcı olma
fırsatını ülkemizdeki yatırımcılara sunuyoruz. BXS
Token, bu ekosistemin para birimi olarak kullanılacaktır.
*https://www.msci.com/research/2021-market-size-report

bixos.io

PROJENİN AMACI

Projenin Amacı

PROJE DETAY
Gayrimenkul - NFT

Yönetim ve Resmiyet

Sigorta ve Güvenlik

Bilindiği üzere NFT teknolojisi ile
artık somut ürünlerin sahipliği
blockchain altyapısı ile doğrulanabilir bir şekilde mümkündür. Bu
doğrultuda tapu, ruhsat, sertifika
gibi sahiplik belirten belgeler NFT
teknolojisiyle daha korunaklı bir
şekilde tutulabilir ve transfer edilebilir. Bixos şirketi olarak oluşturacağımız altyapı ile gayrimenkul tapu
belgelerini blockchain dünyasına
NFT olarak katacağız.

Yönetim tamamen merkeziyetsiz
DAO sistemiyle oluşturulacak,
resmi belgeler LLC şirketi üzerinde
tutulacak ve NFT dünyasında da
blockchain teknolojisiyle kayıtları
tutulacaktır. Bu yöntem sayesinde
yatırımcılar ve kullanıcılar güven
sorunu yaşamadan bu altyapıdan
faydalanabilecektir. Aynı zamanda
BXS Token stake edenlere bu
şirketin hissedarı olma imkanı
sağlanacaktır.

Oluşturacağımız altyapı ile
NFT transferlerinize sizin belirlediğiniz onay mekanizması
eklenerek (avukat onayı ya da
ikinci bir onay) çift şifreleme
sistemiyle varlıklarınız maksimum koruma altında olacaktır. Yıllık ödemeleriniz BXS
Token ile gerçekleştirilecektir.

bixos.io

PROJENİN AMACI
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Wallet
(Cüzdanınızı) Kaybetme

Çalınma

Önceden belirlediğiniz çift korumalı şifreleme metodu

NFT transferinden önce oluşturacağımız çift taraflı

sayesinde parolalarınız korunacak, evraklar ile başvurunuz

şifreleme doğrulaması sayesinde ikinci bir onay

halinde sizin için yeni bir NFT oluşturulup eski NFT’niz

mekanizması eklenerek herhangi bir çalınma durumuna

işlem dışı bırakılacaktır. Cüzdanınızı kaybetseniz bile evinizi

karşın varlıklarınız güvende kalacaktır.

kaybetmeyeceksiniz!

bixos.io

PROJENİN AMACI

Oluşabilecek Sorunlara Çözümlerimiz
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Bu proje ile çözüm getirdiğimiz problemler
Bu zamana kadar gayrimenkul piyasası bazı büyük
oyuncular dışında lokal çevreler ile sınırlı kalmıştı.
Blockchain ve metaverse teknolojilerinin gelişmesiyle
büyük ya da küçük yatırımcı olmanız fark etmeksizin
dünyanın herhangi bir yerinde gerçek dünya gayrimenkullerini pazar yerlerinden (ilerleyen süreçte de
metaverse’te) gezip satın alabilirsiniz.

bixos.io

PAZAR YERİ VE METAVERSE

Pazar yeri ve
Metaverse
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PAZAR YERİ VE METAVERSE

Kimler
iş ortaklarımız olabilir?
Emlak şirketleri
Bireysel broker hizmeti veren kişiler
İnşaat firmaları
GMYO firmaları
Bankalar
…ve sizin gibi bireysel yatırımcılar.

bixos.io

Roadmap
Ocak
2022

UBXS Token Whitepaper tamamlandı
UBXS Token web sitesi yayına girdi
UBXS Token piyasaya sürüldü
Reklam çalışmalarına başlandı

Şubat
2022

Bixos DAO-LLC Smart Contract yazımına başlanması
BXS Token Smart Contract yazımına başlanması
Bixos DAO-LLC web sitesinin hazırlanması
UBXS Token-BXS Token Swap Smart Contract yazımına başlanması
Bixos DAO-LLC başvurusunun yapılması
Bixos DAO Kurucu Yönetim Kurulunun toplanması

Mart
2022

Real Estate NFT Standardının Oluşturulması
Bixos DAO-LLC web sitesinin yayına alınması
Bixos DAO-LLC Yönetim Kurulu tasarı ve oylama yapısının hayata geçmesi
Bixos DAO-LLC Kurucu Yönetim Kurulunun ilk değerleri belirleyerek oylaması
UBXS Token-BXS Token Swap işleminin gerçekleşmesi
Bixos Gayrimenkul Smart Contract yazımına başlanması
Bixos DAO-LLC için ilk gerçek Yönetim Kurulunun toplanması
BXS Token Public Sale I gerçekleştirilmesi

ROADMAP

10

Roadmap
Nisan
2022

BXS Token Public Sale II gerçekleştirilmesi
Bixos Gayrimenkul Smart Contract yazımının tamamlanması
Bixos Pazar yeri web sitesinin hazırlanması
Bixos Pazar yeri Smart Contract yazımına başlanması

Mayıs
2022

BXS Token Public Sale sonrası Yönetim Kurulunun oluşması
Bixos DAO-LLC CEO’sunun göreve başlaması ve yönetim şemasının oluşturulması
İlk gayrimenkullerin NFT haline getirilmesi
Gayrimenkul sahipleri panelinin yazılmaya başlanması

Haziran
2022

Bixos Sigorta Smart Contract yazımına başlanması
Bixos Sigorta web sitesinin hazırlanması
Gayrimenkul sahipleri panelinin bitmesi

Temmuz
2022

Bixos Pazar Yeri Smart Contract’ının deploy edilmesi
Pazar yeri web sitesinin deploy edilmesi
Pazar yerinde ilk NFT’lerin satışa çıkması
Pazar yerinde ilk NFT’nin satışının gerçekleşmesi ve tarihe adımızı yazdırmak
3 aylık ilk raporun sunulması

ROADMAP
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Roadmap
Ağustos
2022

Bixos Sigorta Smart Contract’ının deploy edilmesi
Bixos Sigorta web sitesinin deploy edilmesi
Bixos Miras Smart Contract yazımına başlanması
Bixos Miras web sitesinin hazırlanması

Eylül
2022

Ar-Ge için çalışmalara başlanması
Market ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi
Gereksinimlere yönelik çalışmaların başlatılması

Ekim
2022

3 aylık rapor sunulması
Bixos Miras Smart Contract’ının deploy edilmesi
Bixos Miras web sitesi deploy edilmesi

Kasım
2022

Aralık
2022

Piyasa payımızın yükseltilmesi için marketing çalışmalarının arttırılması

Ar-Ge raporunun sunulması ve uygulama planının oluşturulması
Piyasa genişletmesinin devam etmesi

ROADMAP
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EKİBİMİZ

Ekibimiz

Biz kripto para birimlerinin geleceğine inanan ve alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibiz. Ekibimiz
yatırımcılar, smart contract analistleri, blockchain ve kripto finans uzmanları ile yazılım mühendislerinden
oluşuyor. Hepimiz tek bir amaç için bir araya geldik: Daha akıllı, daha güvenli ve daha karlı yatırımları
herkes için erişilebilir hale getirmek.

bixos.io
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Yönetim Kurulu

Mikail Bey, kripto endüstrisinde birden fazla çözüm ve
teknoloji üreten bir blockchain girişimcisidir. Bixos'un
CEO'su ve kurucusu olan Mikail Bey, dünyaya blockchain
özellikli teknolojiler ve finansal hizmetler getiriyor.
Kariyerine matematik mühendisi olarak başlamış ancak
aynı zamanda blockchain teknolojisini doğuran temel
bilgisayar bilimi alanlarını da incelemiştir. Söz konusu
alanlar, gelecekteki çabalarının temellerini oluşturan
kriptografi, distributed computing, mekanizma dizaynıdır.

bixos.com

EKİBİMİZ

Mikail Emre Çalışkan - CEO
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Can Bey, Bixos'un stratejik ve operasyonel yönetimini
ana ve yan kuruluş düzeyinde gerçekleştirmektedir.
Sonuçları iyileştiren yazılım ve blockchain çözümlerine
büyük bir ilgisi vardır. Kripto para dünyasına 6 yıldan fazla
bir süredir hakimdir. Satış ve pazarlamada 15 yılı aşkın
tecrübesiyle sağlam bir ağ oluşturmuş ve ekosistemi
yakinen takiptedir. Hem uzmanlara hem de yeni
başlayanlara hitap eden proseslere liderlik etmede
uzmandır.

bixos.io

EKİBİMİZ

Can Kazancıoğlu - CMO
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Umurcan Bey, Bixos'taki teknoloji ve altyapıyı denetleme
görevini yirmi yılı aşkın mühendislik ve geliştirme deneyimiyle
sürdürüyor. Proses optimizasyonu ve otomasyon konusunda
yüksek deneyime sahiptir. Daha önce çok sayıda proje yönetti
ve Türkiye'deki en büyük mühendislik şirketleri ve devlet
kurumlarıyla çalıştı. Türkiye'deki ilk Bitcoin sahiplerinden
biriydi ve aktif olarak Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini
halen takip etmektedir. Umur Bey, günümüzde dashboard
building, çalıştırma talimatları ve API yönetiminin teknik
yönlerinden sorumludur.

bixos.io

EKİBİMİZ

Umurcan Görür - CTO

Ekibimiz
Ahmet Yazbahar - Back End Geliştirici
Ahmet yetenekli, kendi kendini yetiştirmiş
bir yazılımcıdır. Çeşitli araçlar ve programlama dilleri kullanarak ve güçlü bir motivasyonla çalışarak ekibe katkı sağlamaya
devam etmektedir.

Atilla Güneş - Grafik Tasarım
Atilla deneyimli, profesyonel bir grafik
tasarımcıdır. Projelerimiz için harikalar
yaratmaya devam ediyor.

Aydın Acar - Front End Geliştirici

Bekir Samet Şirinel - Back End Geliştirici
Samet, yazılım mühendisliğinden mezun
olduktan sonra farklı projelerde çalışarak
deneyimli bir yazılımcı oldu. Birçok programlama diline hakimdir ve Bixos'un ekip
lideridir.

Aydın 2017'den beri sektörde full stack
yazılımcıdır. Kendini geliştirmeyi ve yeni
teknolojileri öğrenmeyi sever. İlgi alanları
yapay zeka ve oyun geliştirmedir.

bixos.io

EKİBİMİZ
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Ekibimiz
Berkant Yıldırım - Blockchain Geliştirici
Berkant, kariyerine Bixos'ta devam etmeyi
seçen bir diğer eski stajyerimizdir. Blockchain sistemlerine karşı büyük bir merakı
olan, sorumluluk sahibi bir takım oyuncusudur.

Emir Güvenni - Back End Geliştirici
Emir, kariyerine kodlama botları ve web
siteleri ile başladı. Çoğunlukla Laravel ve
Node.js ile ilgilenir ve her gün kendini
geliştirmektedir.

Emre Tepe - Blockchain Geliştirici

Faruk Arıgün - Front End Geliştirici
Faruk'un bilim ve teknoloji tutkusu kariyerine yön verdi. Deneyimli bir yazılımcıdır,
aynı zamanda sosyal sorunlarla ve sanat ve
kültürle de ilgilenmektedir.

Emre, disipline önem veren genç, hırslı ve
açık fikirli bir web yazılımcıdır. Saygıya
önem verir ve yeni teknoloji ve yazılımları
takip etmeyi sever.

bixos.io

EKİBİMİZ
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Ekibimiz
Gizem Ceylan - Muhasebe Sorumlusu
Gizem sabırlı, çözüm odaklı ve çok yönlü
olmakla birlikte deneyimli bir muhasebe
sorumlusudur.

Handan Yolak - Front End Geliştirici
Bixos, Handan'ın Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri bölümünden mezun olduktan sonraki ikinci stajıydı. Halen yeni pozisyonunda
projelerinde yılmadan çalışmaktadır.

Rana Arslantürk Yıldırım - Editör

Soner Yıldırım - Dijital Pazarlama Uzmanı
Yıllar içerisinde bilişim teknolojilerinin farklı
alanlarında deneyim kazanan Soner, kendisine en çok dijital pazarlamanın uyduğunu
fark edince bu yolda devam etme kararı
aldı. 4 yıldır işine tutkuyla bağlı bir dijital
pazarlama uzmanıdır.

Rana, 3 dil bilen yetenekli bir editör. Ekibin
gerekli içeriği oluşturmasına ve düzenlemesine yardımcı oluyor.

bixos.io

EKİBİMİZ

19

Ekibimiz
Yusuf Yılmaz - Front End Geliştirici
Bixos, Yusufcan için her şeyin başladığı yer
oldu. Bixos'taki stajının ardından problem
çözme yeteneği ve güler yüzü ile katkı
sağlamaya devam ediyor.

Mahdi Hsoumi
Mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olan
Mehdi, 7 yıldır yazılım ile ilgileniyor ve 3
yıldır da web yazılım alanında çalışıyor.
Kripto teknolojilerine büyük bir ilgi duyduğundan Bixos'un onun için mükemmel bir
fırsat olduğunun farkındaydı.

bixos.io

EKİBİMİZ
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Kaynaklar ve ileri okuma için bkz.:
https://www.msci.com/research/2021-market-size-report
https://www.forbes.com/sites/brendarichardson/2021/12/13/experts-predict-what-the-housing-market-will-look-like-in-2022/?sh=44c78dd63942

https://www.paraborsa.net/i/gayrimenkul-yatirim-fon-buyuklugu-85-milyar-tlye-ulasti/
https://www.emlakhaberajansi.com/insaat-sektoru-ilk-ceyrekte-buyudu.html
https://www.emlakpencerem.com/insaat-sektoru-2021-ikinci-ceyrekte-yuzde-3-1-buyudu/108230/
https://fastcompany.com.tr/calisma-hayati/online-emlakta-8-kat-buyume-plani/
https://www.wyoleg.gov/Legislation/2021/SF0038
https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-totalvalue-of-global-real-estate.html
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/71/matecconf_icre2018_06004.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPPEL-07-2019-0039/full/pdf
https://www.keystonelaw.com/me/keynotes/non-fungible-tokens-cryptos-newest-asset-class-looks-to-spur-growth-within-the-uae/

bixos.io

KAYNAKLAR VE İLERİ OKUMA İÇİN BKZ.:

https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Turkey/Price-History

bixos.io
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