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Bitsinex Protocol bünyesinde farklı projeler bulunduran bir ana proje oluşumudur. Bu ana projeye bağlı bir çok
alt proje mevcuttur.
Bu alt projelerde kullanılmak üzere Bitsinex Protocol adından sembolu LNG olan bir Token çıkartılmıştır.
Bitsinex Protocol Mavi Enerji adıyla Doğal Gaz Teknolojisi olan LNG(Liquid Natural Gas) Üretim, Depolama ve
Kullanımını desteklemektedir.
LNG Token gücünü, piyasa fiyat arzını ve güncellemelerini, Türkiye bazında Depolama ve BOTAŞ Şebekesine
basma hattı olan Terminallerden almaktadır.
Bitsinex Protocol - LNG Token en büyük arzı konut ve sanayide kullanılan doğal gaz aboneleri oluşturmaktadır.
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Bitsinex Protocol bünyesinde farklı projeler bulunduran bir ana proje oluşumudur. Bu ana projeye bağlı bir çok
alt proje mevcuttur.
Bu alt projelerde kullanılmak üzere Bitsinex Protocol adından sembolu LNG olan bir Token çıkartılmıştır.
Bitsinex Protocol Mavi Enerji adıyla Doğal Gaz Teknolojisi olan LNG(Liquid Natural Gas) Üretim, Depolama ve
Kullanımını desteklemektedir.
LNG Token gücünü, piyasa fiyat arzını ve güncellemelerini, Türkiye bazında Depolama ve BOTAŞ Şebekesine
basma hattı olan Terminallerden almaktadır.
Bitsinex Protocol - LNG Token en büyük arzı konut ve sanayide kullanılan doğal gaz aboneleri oluşturmaktadır.
Aynı zamanda Kripto İndikatör Otomasyon Sistemi projesini oluşturmuştur. Bu sistem BudiPO ismi ile
kullanılmaktadır ve tanıtımları bu isim ile yapılmaktadır.
Bitsinex Protocol bünyesinde market kısmını ve kripto haber sisteminide barındırmaktadır. Bu alt projeleri LNG
Token ile desteklemeyi hedeflemiştir.
Bitsinex Protocol'ün hedeflerini yol haritalarını okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bitsinex Protocol - LNG Token'nin asıl hedefi sadece sanalda değil gerçek hayatta da kullanılabilir olmayı
hedeflemektedir.
Bu yüzden kendine has bir AirDrop projesi olan Kondenser Hattı isimli bir platform oluşturmuştur. Kondenser
Hattı üzerinden ücretsiz %10'luk LNG Token dağıtımı
gerçekleştirecektir. Bu %10'luk kısım 8.500.000.000 Milyar LNG Token'e denk gelmektedir.
Kondenser Hattının özelliği Bitsinex Protocol kullanıcıları doğalgaz fatura tutarları kadar LNG Token cüzdanlarına
çekebilmeleri.
E-Devlet ile bağlanıp, bağlı oldukları kurumu seçtikten sonra 2022 yılı için ödenmiş faturaları görüntüle
dediklerinde, ödemiş oldukları tutarları cüzdanıma
çek dediklerinde açılan ekranda cüzdan adreslerini yazıp cüzdanlarına LNG Token çekebilecekler. Bunun için
öncelikle metamask vb cüzdanlara sahip olmalılar ve cüzdan içerisine BNB ağını kurup daha sonra LNG Token
kontrat adresi oluşturmaları gerekmektedir. Bu işlemler için klavuza bakınız.
Bu ücretsiz Kondenser Hattı kullanımı bir kullanıcı sadece 31 günde bir kez ücretsiz çekim yapabilir.
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1.1 Giriş
Blockchain teknolojisi ve insanlara verdiği güvenin sonucunda birçok Coin ve Token piyasaya sürüldü. Dünyada milyonlarca insanın
kripto varlıklara yatırım yapmasının temel sebebi Bitcoin ve Blockchain teknolojisine olan sarsılmaz güven oldu. Binance Smart
Chain akıllı sözleşmeleri destekleyen, programlanabilir bir blok zinciri uyguladı.
Teknoloji değiştirmeyip üzerine katkıda bulundu. Basitçe söylemek gerekirse, akıllı sözleşmeler sözleşme yükümlülükleri yerine
getirildikten sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek işlemler olarak tanımlandı.
Daha sonra ortaya çıkan alternatif birimler de benzer şekillerde, teknolojiye katkıda bulundukları iddiası ile piyasaya girdiler.
Bunlardan bir kısmı yüksek ticaret hacmine sahip birimler haline gelirken bir kısmı ise unutulup gitti. Bunun sebeplerinden biri gerekli
güveni sağlayamamaları. Diğer bir sebep ise vaad ettiklerini gerçekleştirememeleri. Etkili olacaklarını söyledikleri alanlarda bir varlık
gösterememeleri.
Eğer kullanıcılara çeşitli sözler veriyorsanız bunları kesinlikle tutmak zorundasınız. Hele ki kripto para dünyası ve blockchain
teknolojisi söz konusuysa verilen sözlerin önemi daha da artmaktadır. LNG Token de tam olarak bu bilinçle ortaya çıkmıştır.

1.2 Güçlü Yanlar
LNG Token sosyal medya ve yazılım alanında tecrübeli bir ekip tarafından geliştirilmektedir ve Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından
konutlarda ve sanayide kullanılan Doğal Gaz teknolojisini Bitsinex Protocol - LNG Token ile desteklemektedir.

1.2.1 Platformlar
Bitsinex Protocol bünyesinde farklı projeler bulunduran bir ana proje oluşumudur. Bu ana projeye bağlı bir çok alt proje mevcuttur. Bu
ana projede ve alt projelerde LNG Token kullanımını desteklemektedir. Diğer projelere öncü olmayı hedeflemektedir.

1.2.1.1 Market
Market projesi tamamı ile BudiPO - Kripto İndikatör Otomasyon Sistemine aittir. BudiPO sisteminin kullanılması için öncelikle
kullanıcılar kayıt formunu doldurarak üyelik profili oluşturuyorlar. Ardından kendilerine uygun istedikleri bir paketten satın alıyorlar.
Daha sonra BudiPO sistemine giriş yaparak market kısmından aldıkları üyelik bilgileriyle giriş yaparak Kripto İndikatör Otomasyon
Sistemini kullanmaya başlıyorlar.

1.2.1.2 BudiPO
BudiPO - Kripto İndikatör Otomasyon Sistemi, bünyesinde birbirinden farklı stratejilerle yükseliş ve düşüş trendleri 100'den fazla
kripto paralar için sinyaller üretmektedir. Bu sinyaller 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük zaman aralıklarıyla kullanıcıların seçtikleri
stratejilerle sinyaller oluşturuyor. Sinyaller tablolar içerisinde Kripto Para Adı, Anlık Fiyatı, Giriş ve Çıkış Fiyatları, Kar Yüzde Oranı ve
Trend Yönelerini görebilirsiniz.
Favori Coin ayarıyla ise maksimum 15 coin seçiliyor ve özellikle takip ettiğiniz coinlerin trendlerini görebilirsiniz.
Grafiklerle de seçtiğiniz stratejinin kripto paralar üzerinde trend yönlerinide inceleme fırsatı buluyorsunuz.
Günlük zaman diliminde ise hem trend tablolarında hemde grafiklerde golden ve death cross hareketlerini de inceleme fırsatınız
vardır.
ve bünyesinde birçok özellik sizlerle.

1.2.1.3 LNG Swap
LNG Token alım ve satım işlemlerinizi ve diğer fan tokenları https://swap.bitisnex.com adresinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Transfer ve İşlem ücreti %2 olarak alınmaktadır. Slippage Tolerance %5 'tir. Aynı zamanda alım ve satım işlemlerinizi pancakeswap
üzerinden de alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz.

1.2.1.4 Kondenser Hattı
Bitsinex Protocol / Kondenser Hattı, katılımcıların iletişim bilgilerini bizlerle paylaşmaları halinde karşılıksız olarak hediye LNG
kazandıkları bir programdır. Kondenser Hattı sürecinde elde edilmiş LNG'lerden herhangi bir ücret talep edilmez.
Bitsinex Protocol kullanıcıları aylık Doğal Gaz tüketimlerine göre faturada yer alan kullanılan TL tutar bedelinin adet olarak LNG
Token şeklinde cüzdanlarına alabileceklerdir. ( Yol Haritası Hedeflerinde)
Bitsinex Protocol / Kondenser Hattı programı şuan için 01.04.2022 tarihine kadar devam edicektir. Bu süre içerisinde oluşabilecek
yüksek talep doğrultusunda 2. aşama Kondenser Hattı üzerinden LNG Token dağıtımı belirlenecek bitiş tarihine kadar devam
edecektir.

1.3 Problem Tanımı
Kripto ve Blockchain dünyasında genel sorun bu varlıkları çoğu zaman yatırımdan farklı bir amaçla kullanmanın mümkün
olmamasıdır. Özellikle de legal bir biçimde. Kripto birimlerle yapılan harcamaların artık Bitcoin ile çay veya kahve içmenin ötesine
geçme zamanı gelmiştir. Sistemin henüz farklı sektörlere entegre edilememiş olması yaşanan en büyük sıkıntılardan biridir.
Kripto varlıklar temel anlamda, sahip olduğunuz para birimlerinden farksızdır. Cebinizdeki ya da banka hesabınızdaki paralarınızla
ne yapabiliyorsanız kripto varlıklarınızla da yapabilmek en büyük hakkınızdır. Bu hakkı kullanmanın önünde çeşitli engeller vardır,
fakat bunlar aşılamayacak engeller değildir. Yapılması gereken ilk şey sektöre özel bir birim belirlemektir.
E-Ticaret sektörü, reklamcılık, tanıtım ve pazarlama, oyun sektörü, müzik ve eğlence sektörü, sinema sektörü gibi özellikle gençlere
hitap eden alanlarda orta bir kripto para biriminin kullanılması birçok şeyi olumlu anlamda değiştirecektir. LNG Token fikrinin ortaya
çıkışındaki temel nedenlerden biri de var olan bu açığı kapatarak hem alıcı hem de satıcılara büyük bir kolaylık sağlamaktır.
Türkiye’de kripto indikatör otomasyon sistemi dendiğinde akla gelen ilk platformlardan olan BudiPO ve Bitsinex'in arkasında yer alan,
alanında deneyimli bir ekibin elinden çıkan LNG Token aynı zamanda hem yatırım hem de harcama aracı olarak kullanıcılarına
kazandırmayı hedeflemektedir.

1.4 Çözüm (Solution)
Bitsinex Protocol LNG Token, LNG Token piyasada tek bir alanda değil, birçok teknolojik alanda kullanımını sağlamak, bunlar için
yeni teknolojik cihazlar üretimini desteklemek ve finanse edebilmek için ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir.
Bilindiği üzere, dijitalleşen dünyanın hemen her alanında artık kripto varlıkları görebiliyoruz. İşte tam bu noktada enerji alanında
gördüğümüz eksikleri tamamlamak. Enerji üretim, dağıtım, kurum, kuruluşlarının ve tüketicilerin ortak sorunlarını çözme noktasında
Bitsinex Protokol LNG Token ile büyük projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu alandaki tüm darboğazlara çözüm önerileri geliştirilmesini
hedeflemektedir.
Kripto para dünyası insanların trader olarak tabir edilen, tam Türkçesi olmamakla birlikte dilimizde tacir olarak ifade edilen, kripto
para borsalarında alım ve satım işlemleri ile para kazanmaya çalışan insanların sayısı oldukça artmıştır. Hatta bu iş bir meslek haline
dahi gelmiştir. Eskiden de dünya ve ülkelerin borsalarında var olan bu kesim oldukça küçüktü ancak kripto para borsalarının
kullanıcılara herhangi bir sınırlama getirmemesi ve aksine kripto para alım satım işlemlerinde kullanıcılara kolaylıklar sunması, kripto
para ile tanışan hemen herkesi birer trader adayı haline getirdi.
Ancak trader olmak veya alım satım yaparak para kazanmak göründüğü kadar basit ve kolay olmamaktadır. Bu noktada, bu işi teknik
ve bilimsel olarak yapabilen insanlar olmasına karşın rast gele hatalı işlemler ile çok büyük kayıplar yaşayan insanlar büyük
çoğunluğu oluşturmaktadır.
Tam bu noktada Bitsinex Protocol Budipo projesi ile trader adaylarının ya da profesyonel trade yapan insanların ihtiyacı olan hemen
her şeyi tek bir platformda toplayan bir sistem ile kullanıcıların en büyük sorununa çözüm hedeflemektedir.
BudiPO Kripto İndikatör Otomasyon Sistemi, bünyesinde birbirinden iddialı uzmanlarca oluşturulmuş farklı stratejilerle, 100'den fazla
kripto para için sinyaller üretmektedir. Bu sinyaller 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük zaman aralıklarıyla kullanıcıların seçtikleri
stratejilerle sinyaller oluşturuluyor. Ekranda, tablolar içerisinde Kripto Para Adı, Anlık Fiyatı, Giriş ve Çıkış Fiyatları, Kar Yüzde Oranı
ve Trend Yöneleri görülebilmektedir..
Favori Coin ayarıyla da 15 adet coini yakın takibe alınabilmektedir. Sistemde tablonun yanı sıra, trend yönleri grafik olarak
incelenebilmektedir. Günlük zaman diliminde trend tablolarında ve grafik üzerinde golden ve death cross keşişimler gösterilmektedir.
Sistem kullanıcılara ücretsiz deneme hakkı da vermektedir.

2. LNG Token'ın Temel Bilgileri (LNG Token Basics)
2.1 Bitsinex Protocol (LNG) Nedir?
Bitsinex Protocol Nedir? LNG Token Nedir?
Dijitalleşen dünyada belki de bir devrim niteliğinde olan blockchain teknolojisi, her geçen gün hayatımıza bir yenilik daha katıyor.
Bitsinex protocol, hedefleri ve kripto para dünyasına getireceği kolaylıklar ile yakın zamanda piyasaya tam anlamıyla adım attı.
Bitsinex protocol, blockchain teknolojisini sınırlarına kadar zorlayan, yerli ve milli bir değer olarak piyasada yerini
sağlamlaştırmaktadır.
Bitsinex protocol, binance ağında bep-20 uyumlu olan bir kripto varlıktır. Protokol bünyesinde ise bep-20 tabanlı LNG Token adında
bir de tokenı bulunuyor. LNG Token daha en baştan kullanıcılarına bir avantaj sağlıyor. Bep-20’yi destekleyen tüm kripto para
cüzdanlarında tutulabilir ve gönderilebilirliği ile ulaşılabilirliğini oldukça kolaylaştırıyor.
Bitsinex Protocol’ün kripto parası LNG Token, Mavi Enerji adıyla bilinen bir doğal gaz teknolojisi olan LNG(Liquid Natural Gas)
Üretiminin, depolanmasını ve kullanımını destekliyor. Bitsinex Protocol tarafından yapılan açıklamaya göre; LNG Token, piyasa fiyat
arzını ve güncellemelerini, Türkiye bazında depolama ve BOTAŞ şebekesine basma hattı olan terminallerden almaktadır.
Proje ekibi, web sitelerinde yaptıkları açıklamada LNG Token’ın toplamda 170 milyar adet üretildiğini belirtiyorlar. Ayrıca zamanla
coin yakımlarıyla birlikte Bitsinex Protocol’ün toplam arzı 85 milyon lng civarına düşeceği öngörülüyor. Coin yakım prosedürleri ve
işleyişleri ile ilgili de detaylara birazdan değineceğiz.
Bitsinex Protocol LNG Token Ne İşe Yarar?
Bitsinex Protocol, yani LNG Token bep-20 uyumlu olduğundan dolayı Binance ağını kullanan, merkezi olmayan tüm uygulamalar ile
sorunsuz şekilde etkileşimli olarak kullanılabiliyor. Unutmadan hemen belirtelim Bitsinex Protocol bir platform. Burada en temel birim
ise LNG Token. Yani bu platformda herhangi bir işleme katılmak için LNG kullanmanız zaruridir.
Bitsinex Protocol, kendi başına büyük bir platform olmayı hedeflemektedir. İçeresinde hali hazırda birçok proje bulunduruyor. Daha
da farklı projelerin zamanla protokol bünyesinde faaliyete geçirilmesi bekleniyor. LNG Token bu platformun her alanında, bu
projelerin tamamında kullanılan temel token olacak. Platformun içerisinde bulunan projelerde, LNG Token hali hazırda aktif olarak
kullanılmaktadır.
LNG Token daha önce belirttiğimiz gibi, çoğu projede ödeme yönetimi olarak da kullanılabilecek. Platformun en beğenilen inovatif
projelerinden biri de LNG Token ile doğal gaz faturalarının ödenmesi.
Evet, yanlış duymadınız. Platformun yol haritasında belirtildiği üzere, doğalgaz fatura ödeme altyapısı hazırlandıktan sonra,
muhtemel olarak 2023 yılında vatandaşların doğalgaz faturalarını, protokolün kripto parası olan LNG Token ile ödemeleri mümkün
hale gelecek.
LNG Token bununla da kalmayarak platformun ödeme yöntemiyle token olarak ödediğiniz faturalarda kullanılan doğalgazın TL
cinsinden fatura tutarı kadarını LNG Token olarak cüzdanlarına ücretsiz göndermeyi hedefliyor. Bu yönüyle özellikle doğalgaz
faturalarının cep yaktığı bu dönemde LNG Token projesini hayata geçirirse tüm vatandaşlar tarafından kullanılması kaçınılmaz
görünüyor.

2.2 BlockChain Ağı
Bitsinex Protocol - LNG Token, maksimum güvenliğin birinci önceliğimiz olduğu, son derece güvenli bir ekosistemdir. Tüm modern
blok zinciri güvenlik sistemleriyle yüksek düzeyde güvenli olan ve diğer geliştiricilerin sorunsuz ve endişesiz bir şekilde katılmalarına
izin veren popüler BEP20(BSC) blok zinciri teknolojisini kullanıyoruz. Bitsinex Protocol - LNG Token, önümüzde ki bir kaç yıl
içerisinde kripto paranın görüntülenme ve kabul edilme biçiminde olumlu değişiklikler oluşturmak için şimdiki ve gelecekteki kripto
para biriminin temel eğilimlerini yeniden tanımlamaya katkıda bulunuyor

2.3 Alt Yapı Teknolojimiz
Binance Smart Chain BEP-20 tabanlı teknoloji LNG Tokenlarınızı kendi cüzdanınızda tutmanıza izin verir.Binance Smart Chain BEP20 tabanlı teknoloji LNG Tokenlarınızı kendi cüzdanınızda tutmanıza izin verir.

2.4 Bir Cüzdan Edin
Bir Cüzdan Edin
Matemask, WalletConnect, Turst Wallet cüzdanlarından birini chrome eklentisi olarak veya mobil uygulama olarak edinmen gerekli.
BNB Gönder
Düşük işlem ücreti için cüzdanına BNB göndererek LNG Token alabilirsin. Aynı zamanda TETHER, BUSD gibi coinlerle de alımsatım yapabilirsin.
LNG SWAP'a Bağlan
LNG SWAP üzerinden cüzdanını bağlayarak artık LNG Token alım-satım yapabilirsin. LNG Token almak için en güvenilir yer LNG
SWAP.
BNB / LNG Token
Minimum işlem ücreti için BNB kullanın.
%2 işlem ve transfer ücreti uygulanmaktadır.
%5 Slippage uygulanmaktadır.

2.5 LNG Token Toplam Arzı Ne Kadardır?
Bitsinex Protocol - LNG toplamda 170 milyar adet üretilmiştir ve bu arz-yakım süreçleri ile birlikte 85 milyar LNG'ye düşürülecektir.
Bu nedenle Bitsinex Protocol'ün toplam arzı 85 milyar LNG'dır.
- Üretilen Miktar: 170.000.000.000.000
- Toplam Dolaşan Arz: 85.000.000.000.000
- Yakılacak Miktar : 85.000.000.000
- Decimals: 18

2.6 LNG Token Nerelerde Kullanılabilir?
Bitsinex Protocol - LNG BEP20 uyumlu olduğundan dolayı Binance ağı üzerinde yer alan merkeziyetsiz uygulamalar ile etkileşime
geçerken kullanılabilir. Ayrıca Bitsinex Protocol üzerinde temel birim olduğundan dolayı Bitsinex Protocol üzerinde yapılacak tüm
işlemlerde LNG kullanılması gerekmektedir. Projeler Bitsinex Protocol'e bağlıdır.

2.7 LNG Token Ödül Programı Nedir?
Bitsinex Protocol belirli periyotlar ve planlama dahilinde, kondenser hattı üzerinden kullanıcılarına LNG Token ödül dağıtmayı
hedeflemektedir. Daha sonra açıklanacak olan şartları taşıyan Bitsinex Protocol kullanıcıları bu ödül programına katılabilecek ve
ödüllerini alabilecekler. Bitsinex Protocol ve LNG Token ödül programı kapsamında LNG Token cinsinden ödüller dağıtılacak.
Bitsinex Protocol projelerinin geliştirilmesi aşamasında kullanıcıların da belirli yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Katılımcıların
protokolün büyümesine katkıda bulunması, sosyal etkileşim açısından ve ekonomik bir ekosistem yaratma açısından oldukça önemli
bir konu. Bu noktada Bitsinex Protocol bu süreçlerde görev alan, projeye katkıda bulunan kullanıcılarına ek ödüller dağıtmayı
planlıyor.

2.8 LNG Token Kondenser Hattı Nedir?
Bitsinex Protocol / Kondenser Hattı, katılımcıların iletişim bilgilerini bizlerle paylaşmaları halinde karşılıksız olarak hediye LNG
kazandıkları bir programdır. Kondenser Hattı sürecinde elde edilmiş LNG'lerden herhangi bir ücret talep edilmez.
Bitsinex Protocol kullanıcıları aylık Doğal Gaz tüketimlerine göre faturada yer alan kullanılan TL tutar bedelinin adet olarak LNG
Token şeklinde cüzdanlarına alabileceklerdir. ( Yol Haritası Hedeflerinde)
Bitsinex Protocol / Kondenser Hattı programı şuan için 01.04.2022 tarihine kadar devam edicektir. Bu süre içerisinde oluşabilecek
yüksek talep doğrultusunda 2. aşama Kondenser Hattı üzerinden LNG Token dağıtımı belirlenecek bitiş tarihine kadar devam
edecektir.

2.9 LNG Token Hisse Seneni Midir?
Bitsinex Protocol - LNG hisse senedi değildir. Omlira sahibi olmak çeşitli kampanyalara katılmaya ve ödül kazanmaya imkan tanısa
da kesinlikle şirket veya proje içerisinde herhangi bir söz hakkı tanımamaktadır. Bitsinex Protocol - LNG sahibi olmak hiçbir şart veya
koşul altında Bitsinex Protocol projesi içerisinde yönetim veya denetim hakkı vermez.

3.0 LNG Token Nasıl ve/veya Neye Göre Yakılacak?
Kripto para yakma işlemi, blockchain ağındaki kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlem. Yakma işlemi, belirli
miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve toplam arzı düşürmek amacıyla yapılır. Bu işlem ile dolaşımdaki
token miktarı düşürülerek enflasyon oluşmasının önüne geçilmeye çalışır. Dolaşımdaki token sayısı düştükçe mevcut tokenın
değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.
Bitsinex Protocol ve LNG Token yakım prosedürü, şirketin token yakınlarını planladığı bir prosedürdür. Yakım prosedürü 3
aşamadan oluşuyor.
-Aşama yakım prosedüründe Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketim oranına göre yakım işlemi gerçekleşecektir. Toplam tüketimin il
sayısına bölünmesi ile çıkacak sonuç kadar LNG Token yakılacak.
-Aşama yakım prosedüründe ise Yurtdışından Türkiye’ye gelen LNG gemi oranı veya sayısına göre yakım işlemi gerçekleşecektir.
-Aşama yakım prosedüründe Türkiye’de faaliyet gösteren ve doğalgaz kullanan sanayi meskenlerinin kullandığı toplam doğalgazın
metreküp cinsinden değerinin 81 ile bölünerek çıkan sonuç kadar LNG Token yakımı yapılacaktır.

3. Fonların Kullanımı (Use Of Funds)
Günümüzde dijital pazarlamanın mevcut iletişim kanallarının sayısını artırmasıyla ticaret yapmak iki tarafı keskin bir kılıç haline geldi.
Gençlerin oyun, dizi, sinema, eğlence, teknoloji gibi en başta gelen ilgi alanlarında ödeme yapmayı ve gerektiğinde yatırım yapmayı
kolaylaştıracak, blockchain tabanlı bir entegrasyona ihtiyaçları var. Aynı zamanda fatura ödeme gibi birçok proje oluşturma
düşüncelerimiz yer almaktadır. Firmalar da onlara ulaşmak için aynı ihtiyacı taşıyor. LNG Token bu ihtiyacın giderilmesine aracılık
ediyor. Toplanan fonlar süreçlerin yönetilmesine büyütülecek ekiplerin maaşlarında, yeni yapılacak anlaşma giderlerinde
kullanılacaktır.

3. 1 Yol Haritası (Road Map)
Etap (1 Ocak 2022)
Sosyal Medya Hesaplarının Açılması
Proje Tanıtımının Yapılması
Bitsinex Protocol ve LNG Token’ın Logo Kabulü
VDS Performans Ayarları
BudiPO Serverları Devreye Alma
Bitsinex Protocol ve LNG Token Borsasını Oluşturma
Kripto Haber Sitesini Oluşturma
BudiPO Sisteminin Eksiklerini Geliştirme
Etap (15 Haziran 2022)
BSCScan Onaylı Hesap Başvurusu
Coinmarketcap Hesap Başvurusu
Coingecko Borsasında Listelenme Başvurusu
Bitexen Borsasında Listelenme Başvurusu
Coinalpha.app Borsasında Listelenme Başvurusu
Bitci.com Borsasında Listelenme Başvurusu
Etap (25 Temmuz 2022)
Bitsinex Protocol ve LNG Token AirDrop Token Oluşturma
BudiPO Market Ücretsiz Kullanıcı Paketini Ücretli Olarak Değiştirilmesi
BudiPO Market Kripto Cüzdanların Bağlanması
BudiPO Market Ödemelerinde LNG Token ile Ödeme Alma
Etap (4 Eylül 2022)
Kurumsal Destek Telefon Numarası Alımı
Bitsinex Protocol ve LNG Token için Finansman Çalışması
Finansörler ile LNG Token Ortak Çalışma Başlanması
Web Sitelerimizin Çoklu Dil Desteğine Uyarlanması
İlk NFT’nin Çıkarılıp NFT Markette Satışa Sunulması
Etap (27 Aralık 2022)
Protokole ait kendi kripto para cüzdan projesi başlanması
Doğalgaz tüketimine göre yıl sonu toplu token yakma
Etap (8 Mayıs 2023)
Budipo sisteminin mobil için Android versiyonunun yapılması
Budipo sisteminin mobil için İOS versiyonunun yapılması
Budipo masaüstü programının yapılması
Etap (15 Haziran 2023)
LNG Token ile spor kulüpleri fan token anlaşması
Fan tokenlerı LNG Swap üzerinden alım-satım işlemlerine ekleme
Doğalgaz fatura ödeme alt yapısını sağlama
Doğalgaz faturalarının LNG Token ile ödenmesi

3. 2 Tokenomics
Tokenomics
- Üretilen Miktar: 170.000.000.000.000
- Toplam Dolaşan Arz: 85.000.000.000.000
- Yakılacak Miktar : 85.000.000.000
- Decimals: 18
50% Yakma
Tedarikin %50'si Binance Yakma Adresine (0x00000000...) gönderilecektir.
- 85.000.000.000 Milyar
%5 SlipPage Oranı Uygulanmaktadır
Arzın %20'i ilk likidite sağlayıcılarına dağıtılacak
Bir likidite sağlayıcısının jetonlarını satmasından kaynaklanan potansiyel olarak zararlı fiyat etkilerinden kaçınmak için jetonları
yatırımcılar arasında daha seyrek dağıtmak için birçok başlangıç likidite sağlayıcısına sahip olmayı seçtik.
- 17.000.000.000 Milyar
Arzın %10'i pazarlamaya ayrılacak
- 8.500.000.000 Milyar
Arzın %20'si Unicrypt aracılığıyla 3 yıl boyunca likidite olarak kilitlenecektir.
- 17.000.000.000 Milyar

3. 3 Ekip (Team)
Bünyemizde birbirinden değerli alanında uzman ekip arkadaşlarımız Bitsinex Protocol projelerini geliştirmek için canla başla
çalışmaktadır. BackEnd, FrondEnd, Tasarım, Strateji Uzmanı, Pazarlama, Sosyal Medya, Veritabanı, Editör vb alanlarda başarılı bir
çok arkadaşımız bünyemizde çalışmaktadır.
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[3] Bitsinex Protocol - lng.bitsinex.com

