TurkeyEnergyToken
ÖZET

XTRL TÜRKİYE ENERJİ Jeton
Dünya çapında; kar elde etmek için ETHEREUM Platformu aracılığıyla olusturulan
contract uygulamaları sayesinde dünyanın her yerinden XTRL projesini finanse
etmesine ve en az
riskleri içermekle birlikte tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır.
XTRL, kullanıcılara kolay ve eşsiz bir şekilde tanıtılan en yeni finansal aracı sunar.
Küresel ölçekte güvenli bir şekilde fon toplanması bu toplanan fon ile enerji
ve teknoloji sektörlerindeki BİST Sürdürlebilirlik Endeksi nde bulunan seçilmiş
şirket Hisse Senetlerine Fonun
% 85 oranında yatırım yapılması ölçüsünde yeni bir kripto para uygulamasıdır.
Aracıların maliyetleri, anlaşmaların düzenlenmesi , teknik ve diğer tüm engellerin
ortadan kaldırılması planlanmıştır.
XTRL, bir yatırım fonuna benzer olarak faaliyet gösterecek ve sürekli olarak
toplam kapasiteyi temettü gelirlerinden ayrılan pay ile genişletecektir.
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XTRL, ETHEREUM Blockchain Platformu'nu kullanır;
1. Kullanıcılarına XTRL hisseleri (jeton) satın alma, sahip olma,gelir sağlama ve
ticaret yapma fırsatı verir.
Ortaklıkların ve diğer finanse edilen çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak
temettü edinme gelir
elde etme sağlar.
2. Yatırımlar ile ilgili tüm süreçlerin şeffaflığını sağlar.
Projenin amacı doğrultusunda akıllı sözleşmeler oluşturulmuştur.
Jeton sahibinin kimliğini açıklamadan temettü ödemesini gelir kazanımını
kolaylaştırır.
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XTRL
TÜRKİYE ENERJİ VE TEKNOLOJİ
YATIRIMLARI JETONU

VARLIĞA DAYALI
Türkiye Teknoloji endüstrisi ve Enerji Yatırımları hızla büyüyor.
XTRL, tüm bunları mümkün kılan Türkiye Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer alan seçili en iyi şirket hisse senetlerine dayalı varlık
destekli bir Token'a doğrudan yatırım yaparak bu büyüme
hikayesine katılmanıza olanak sağlar.

TEKNOLOJİ & ENERJİ
Bir sonraki teknoloji patlamasını kaçırmak istemezsiniz.
Güneş, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi teknolojilerin
Türkiye pazarındaki güçlü firmalarına XTRL ile yatırım yapmak size
kar payını garanti eder.
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ALIŞVERİŞ &
BORSALARDA DEĞİŞİM
XTRL Token yüksek ilgi ve artan talep ile satışlar sonrası borsalarda
değişimi ile birlikte bir çok noktada kabul edilebilen yeni bir finansal
araç olarak işlem görecektir.

Hedefimiz
Yüksek Büyüme & Ücret Yok
Paranızı büyütecek bir Token'a yatırım yapın - onu kaybetmeyin. XTRL, kısa süre
sonra 30 trilyon dolara ulaşacak enerji ve teknoloji sektöründen, kâr elde etmenin
benzersiz bir yolunu sunuyor.Ayrıca ileri seviye TRLX projesi için 1 XTRL 4 TRLX
olarak değişimi sağlanacak ve XTRL katılımcıları daha yüksek gelir kazanımı elde
edeceklerdir.

Güvenlik
Güvenli & İstikrarlı
Bir blockchain'de saklanan veriler değiştirilemez veya silinemez. Blok zincirindeki her
işlem ve her kayıt herkes için açıktır. XTRL dijital para gibi işlev görmesini sağlayan
akıllı sözleşmeler kullanır. Bu, daha az risk, daha az spekülasyon ve teknolojiye
yatırım yapmanın kolay bir yolu anlamına gelir. XTRL ile sıfır imkansızdır.

4

Gerçek Varlıklar
İstikrarlı Dijital Varlık
Toplanan Fonun % 85'i Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan seçilmiş en iyi Enerji
ve Teknoloji şirketleri hisse senetleri olarak güvenli bir şekilde depolanmaktadır.
Şimdiye kadar yayınlanan en likit Dijital Varlığı oluşturduk,Hiç bir zaman sıfıra
düşmeyen ve güvenebileceğiniz varlık.

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. Proje amaç ve hedefleri
3. Proje uygulaması
4. XTRL geliştirme aşamaları
5. Ekibimiz
6. ICO ayrıntıları
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1. Giriş

XTRL, kullanıcıları dünyanın her noktasından kolay ulaşılabilen ve güvenli bir
şekilde güçlendirilen yeni bir finansal araç geliştiriyor.
Türkiye BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde bulunan Enerji ve Teknoloji alanlarındaki
şirket Hisse ortaklığı borsa satışları ile fon miktarındaki sağlanacak artışlar ile
birlikte faydalı yüksek gelire sahip bir çok iş yerinde alışverişlerde,E-Ticaret
sitelerinde kabul edilebilir dijital varlık birimini küresel ölçekte finanse etmeyi
amaçlamaktadır.
Aracılar olmadan, anlaşmalar düzenlemek ve teknik tüm diğer engelleri ortadan
kaldırmak, ticari para alışverişi için kullanılabilen bir varlık haline gelmeyi
hedeflemektedir.
XTRL, kullanıcıların geliştirmede yatırımdan maksimum kârlılığı sürdürmelerine
yardımcı olacak,
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Projenin bir yatırım fonuna benzer olarak işletilmek üzere düzenlendiği göz önüne
alındığında, sadece Uzman Danışmanlarımızın tespit ettiği ve yeterli kriterlere
sahip şirketlere fon sağlanacaktır.
Finansman için en yüksek potansiyele sahip güç olacaktır.
.
Proje geliştikçe, XTRL tarafından yönetilen toplam fon miktarı kapasiteside artan
piyasa fiyatları ile temettü gelirlerinden ilave sağlanacak yatırımlar
ile birlikte katlanarak büyüyecektir.
Bunun projeye katkıda bulunacağı varsayılmaktadır:
- Dağıtılmış belirteçlerin değerinde sürekli artış,
- Kullanıcılara ödenen temettü miktarında sürekli artış.
XTRL, devam eden araştırmalar sırasında keşfedilen teknolojileri ve çözümleri
yaymaya yardımcı olacaktır.

Proje, ETHEREUM PLATFORMU aracılığı ile para toplayacaktır. Projede jeton
adı TÜRKİYE ENERJİ
Jetonu 'dur.
ETHEREUM Blockchain içerisinde serbest bırakılan fon sonrası
oluşturulan belirteçler pay sahibi cüzdan adreslerine fon satışı süresi
tamamlandığında dağıtılacaktır.
ICO üç aşamada gerçekleştirilecek: Ön Satış - İCO Öncesi Satış - İCO Satışı
ICO sonrası, ayrılmamış satışa sunulan 10.000.000 jetonlar sonrası satılmayan
diğer kalan belirteçler bloke edilecektir. Yeni jetonlar olmayacaktır.
2. Proje amaç ve hedefleri

XTRL'in temel amacı, 2020 yılında sosyal ağlar ve sosyal kanallarımız ile birlikte
TRLX projesine fon toplayarak toplam yatırım kapasitesini daha fazla arttırmaktır.

XTRL tarafından ayrılacak tanımlanmış 10.000.000 XTRL büyük borsalarda satışa
arz edilerek daha fazla nakit sermaye gücü ilede gelir miktarı arttırılacaktır.

Aşağıdakilerin doğal olarak oluşması gerektiğini vurgulamak gerekir:
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- XTRL’nin ana sermaye ve gelirlerinin büyümesi ve sonuç olarak, belirteçlerin
fiyatındaki artış.
- Temettü ödemelerinin hacminde artış, aynı zamanda fiyat artışına katkıda
bulunacaktır.

Jetonlar aynı zamanda özellikle ülkeler arası zamana dayalı olarak çok kısa bir
sürede istenilen her türde parasal değere dönüştürülebileceği günümüz
şartlarında mümkün hale geldiği için ve her bölgede Kargo firmaları bulunması
nedeniyle hızlı vede büyüyen Dijital İpek Yolu Ticaret ağı oluşturulmuş olacaktır.

XTRL üç ana hedef belirledi:

1. Uygulama için ETHEREUM blockchain'in daha etkin ,ilerleyen zamanlarda
yaygın hale getirilmesi dünyada yaygın kullanımı için yöntemler geliştirilmesi
işbirliği,
Projelerinin işletilmesi ,denetlenmesi ve XTRL için şeffaflığın sağlanması,

2. İnşa edilen karlılığı ve kullanımı artırmak için yeni teknolojileri ve çözümleri test
etmek ve uygulamak,

3. Gelirlerin % 30 u fona ilave artış sağlamak ve XTRL Jeton un değerini artırmak
için kullanılacaktır.
Yatırım miktarı artışını sağlamak için ayrıca borsalarda ayrılan 10 milyon XTRL
jeton kullanılacaktır.Kalan Net gelirin % 70 i yatrımcılara tutucu pay sahibi
cüzdanlara ETH olarak ödenecektir.
3. Proje uygulaması

Fon ile Enerji ve Teknoloji şirketleri hisse senetleri Yatırım hesabına borsadan
satın alınarak saklanacaktır.

Piyasa hedefimiz 2400 ETH dir.Büyük hedefe ulaşmakta kazanılacak güven ve
başarı ile XTRL daha büyük borsalarda listelenecektir.
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XTRL, bir birikim aracı olarak hisse senetleri ve blok zincirinin gücünü birleştirerek
milyonlarca insan için tüketici finansını sarsmaya yardım etmek istiyor.

En modern teknolojiyi eski dünya sürecine uygulayabilmek için, bir sonraki
kazanç planımıza piyasaların evrimindeki kitlesel ve uluslararası yeni akıma hoş
geldiniz.

XTRL, kripto-para piyasasında kendisine bir fiyat sağlıyor ve bir bedeli olacak
şekilde tasarlandı,
Asla ve asla asla sıfırlanmaz.

Kripto para birimleri ve fiat para birimleri arasında likiditede büyük bir darboğaz
var. Sadece birkaçı kripto-para birimleri fiat için değiştirilebilir, bu birkaç kriptofiat için büyük fiyat düşüşleri likidite kanalları sıkıntılı hale gelir,fakat XTRL 'nin
yatırımsal her zaman bir değeri vardır ve güncel değer her ay ilk günü sitede
yayınlanacaktır.
2020 yılı Ocak ayında daha geniş Uluslararası projemiz TRLX finansmanı için
tekrar yeni bir İCO planı ve satışı oluşturacağız.
1 XTRL 4 TRLX ile takas edilecek proje başlatmada ilk yatırımcı kitlesi ( XTRL pay
sahipleri )daha fazla kazanç elde edecektir.
Ülkemiz için kullanımı kolay karşılığı ise gerçekleştirilecek Türkiye de hızla
büyümekte olan ve yüksek gelir elde eden şirketlere ait hisse senedi yatırımları
olan,Dünyada ulaşılabilirliği ve çok daha hızlı transfer özelliğine sahip
ETHEREUM Platformu ile TÜRK ENERJİ Jetonu ,ticaret hacminin gelişimi yanında
hızla artan değer gücüne sahip olacaktır.

4. XTRL geliştirme aşamaları:

Altyapı geliştirme için fon toplamak ve ilk ICO'yu ( XTRL ) düzenlemek:

- Takım çalışmasının finansmanı (asgari belirlenmiş takım üyeleri)
- Web sitesi geliştirme,
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- ICO yürütmek için ETHEREUM Platformunda akıllı sözleşmelerin geliştirilmesi
- Sosyal medyada proje reklamları için ödül kampanyası (ödül sistemi)
geliştirilmesi
ve özel cryptocurrency forumları
- Reklam materyallerinin hazırlanması (sosyal medya reklamcılığı,paylaşımlar
ile afiş)
- Projeyi ilerleyen zamanda önce TokenStore ,Ether Delta borsaları ve daha
büyük borsalarda değişimi ile Dünya piyasasında tanıtmak

İlk Para Teklifi (ICO) ile çekirdek kaynak yaratma:

- Projenin çalışmasını, TRLX ile birlikte operasyonel maliyetin XTRL de sıfıra girme
anına kadar finanse etmek
- ETHEREUM Blockchain'de dağıtılmış bir paydaş sicilinin oluşturulması ve
akıllı sözleşmeler için temettü dağıtımı
- Firmanın AŞ. şema, Sanal ofis sözleşmesi ve yasal sonuçlandırma ilan edilmesi
- Temettü ödemeleri için akıllı sözleşme sürelerinin programlanması
- Belirli tarihlerde net gelir payının ETH ile cüzdanlara ödeme sistemi
- Yeni ilave kaynak için borsalarda ayrılan 10.000.000 XTRL nin satışa sunularak
projeye ileve kaynak sağlanması

Bu projenin amacı için, XTRL ( TÜRK ENERJİ Token ) hakları:

-Türkiye'nin çoğunda yasal ve güvenli bir şekilde Sürdürülebilirlik Endeksinde
seçilmiş şirketlerin pay sahipliğine sahip olmak,
-Hisse senetleri temettü getirilerine sahip olmak,
-Hissedarların verilerini ETHEREUM Platformu ve cüzdanlar üzerinde akıllı bir
sözleşmede tutmak,
-İDEX başta olmak üzere borsalarda alım satım ile kar elde edebilmek,
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-Yeni kazanımlar ileri seviyede TRLX sahibi olabilmek,
-Kabul edilebilen iş yerlerinde,e-ticaret sitelerinde kullanabilmek,

5.Bizim Takım;

XTRL ekibi ,4-6 yıllık deneyim.
Projenin başarılı bir şekilde uygulanması için
blokchain ve
cryptocurrency
alanında
önde
ediyoruz.ETHEREUM Platformunu kullanıyoruz.

gelen

uzmanları

dahil

Proje gelişimi için Danışmanlara ayrılan nakit yerine XTRL jetonları veriyoruz.

''Farklı düşünce ve
değerlendiriyoruz.''

iş

fikirlerine

açığız

Özgür Ayhaner
Turkey Energy Token CEO-FOUNDER
ERDİ YILDIZ
Turkey Energy Token CEO - FOUNDER
Mustafa ŞENALTUN
Turkey Energy Token SOSYAL AĞLAR UZMANI
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ve

gelişim

için

her

öneriyi

Hüsnü ÜLKEN
Turkey Energy Token DANIŞMAN
HÜSEYİN ÜLKEN
Turkey Energy Token YAZILIM DESTEK UZMANI
ÖZNUR CANTÜRK
Turkey Energy Token STRATEJİ LİDERİ-PROJE GELİŞTİRME

6.ICO ayrıntıları

Hedefimiz 25.000.000 XTRL jetonunu birim başına 0.0004 ETH karşılığı
bedel ile satmaktır. Ön Satış ve İco öncesi satış için destek ikramiye
uygulaması öngörülmüştür.
En yüksek ikramiye
dağıtılacaktır.

tutarları,

Ön

Satış

ve

İco

öncesi

satış kapsamında

ICO'nun sona ermesinden önce herhangi bir kullanıcı yatırımcı projeye katılmayı
kabul eder.
Ekibin mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşması ve daha fazla paydaş katkısı
için hedefimizdeki büyük TRLX projesininde gerçekleştirilmesinde yardımcı
olmak amacı ile kendi fikirlerinide bizimle Telegram kanalımızda paylaşabilir.
Operasyonel proje planı için, jetonların% 25'ini ayırırız. Bunların bir kısmı (% 2)
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açıklanacak ödül kampanyası kapsamında ödüllerdir.% 20 Takıma ayrılan pay
olacaktır.
Fon dağıtım şeffaflığına her zaman devam etmeyi planlıyoruz. Tüm işlemler
görüntülenecek.
% 3 pay dünyada daha başarılı olabilmek için danışmanlara ayrılacaktır.

% 75 satışa sunulan pay oranıdır ve bu oranın % 30 u Türkiye'nin Kurumsal önde
gelen şirketlerine
katılım sağlamaları amacıyla sunum ve teklif sunularak iştiraklerinin sağlanması
hedeflenmiştir.
Tüm Kurumsal ortaklar sitemizde logoları ve isimleri görsel yayınlanacaktır.
Symbol XTRL (TürkiyeEnergyToken)
Toplam tedarik 50 000 000 XTRL jetonları
ICO süresi 01 Ekim - 30 Aralık 2018
1 XTRL jetonu başına başlangıç oranı 0.0004 ETH
XTRL jetonları, TURKEYENERGTOKEN PROJE’nin net karının % 70'ine erişim
sağlar.

XTRL, herkesin gelişmesine ve daha iyi bir dünyaya sahip olması için bir fırsat
sunan tamamen yeni bir finansal araç oluşturuyor.

SUMMARY
Type: Pre-ICO
Category:

Energy

Verified team:

No

Whitelist of investors:
KYC of investors:

Yes

Yes

Goal of funding (Soft cap):

50.000 USD

Goal of funding (Hard cap):

500.000 USD
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Tokens for sale:

37.500.000 XTRL

Token price: 1 XTRL = 0.0004 ETH
Minimum purchase:

100 XTRL

Maximum purchase:

10.000 XTRL

Airdrop program:

Yes

Bounty program:

Yes

Have escrow agent:

No

Have working prototype: No
White paper:

Open

Currencies: ETH, BTC, LTC, ZEC, DASH, BCH
Platform:

Ethereum

Exchange markets:
Location:

Turkey

Website:

http://www.xtrl.online

FUNDING INFORMATION
Distribution
● Development

20.00%

● Administrative

3.00%

● Sale

75.00%

● Airdrop Bounty

2.00%

Bonuses and discounts
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● İco pre sale:

%25

● İco Sale:

%5

MEDIA
Latests posts
● Fans count:

395

● Posts count:

29

Latest tweets
● Followers count:

5003

● Tweets count:

31

Tweets
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