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Yasal Bilgilendirme
Bu

İzahname

(whitepaper),

bilgilendirme

amaçlı

oluşturulmuştur ve gelecekte bu İzahname üzerinde
değişiklikler gerçekleştirilebilir. Bu dökümanda yer alan
hiçbir bilgi bir yatırım tavsiyesine yönelik olmamakla
birlikte bir teklif özelliği de taşımamaktadır. İzahnamenin
konusunu oluşturan dijital varlık, sermaye piyasası aracı,
finansal araç ya da menkul değer değildir.
Dijital varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Bu sebeple
Tatil Token satın alımı gerçekleştirecek tüm kişilerin
dijital

varlıklar,

blokzincir,

akıllı

kontrat

yapıları

üzerinde bilgi sahibi olması önerilir. Bu kişiler, kendi risk
değerlendirmesini yapmalıdır. Bu varlıklar çok yüksek
riskli varlıklar olarak değerlendirilebilir.

Bu İzahnamede verilen bilgilerin yeterli olmaması, bu İzahnamenin güncellenmesi
veya bu İzahnamenin 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.
Bu İzahnamede yer verilen tahminler, öngörülen ve varsayımlar, kesin niteliği taşımamaktadır.
Kriptografik tokenlar, blokzincir tabanlı yazılımlar veya dağıtılmış defter teknolojisi ile ilgili
daha önce herhangi bir bilginiz ya da deneyiminiz olmadığı veya bu süreçle ilgili bağımsız
profesyonel danışmanlık ya da tavsiye (yasal, vergi veya diğer ilgili alanlarda profesyonel
danışmanlık) almadığınız takdirde, işbu İzahnamede geçen tokenları satın almanız önerilmez.
Tatil Token satın alarak, elinizde bulundurarak ve/veya kullanarak, bu İzahnameyi
incelediğinizi,

blokzincir

ilgili

derecede

önemli

tabanlı
bilgi

ve

yazılımlar

veya

dağıtılmış

deneyim

sahip

olduğunuzu

defter
ve

bu

teknolojisi
süreçle

ile
ilgili

bağımsız profesyonel danışmanlık ya da tavsiye aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız.
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Risk Bilgilendirmesi
Tatil Token satın alanlar aşağıdaki riskleri üstlenmektedir. Bu
risklerden Tatil token satın
alanların kendileri sorumludur.
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.
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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, farklı şekilde yorumlanması, ilga
edilmesi veya düzenleyici kuruluşlarının yeni uygulamaları benimsemesi ile ortaya çıkabilecek
risklerdir. Bu riskler kapsamında doğrudan kripto varlıkları ilgilendiren mevzuat yanında diğer
ilgili mevzuatın 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. Bu düzenlemeler kripto varlık projelerini ve projelerin operasyonlarını
gerçekleştiren her türlü şirkete ve kripto varlıkları satın alan gerçek/tüzel kişilere uygulanabilir.
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İş Birliği
Tatilbudur ile gerçekleştirilen bu proje ile ExenPay, Tatil Token (TATIL) kripto varlığını üretmeye
yetkili kılınmıştır. TATIL Token ön arzı ve alım - satım işlemleri ise Bitexen platformu üzerinden
gerçekleştirilecektir.
EXENPAY
Tatil Token (TATIL) dijital varlığını üretme hakkına sahip ExenPay, finansal teknolojiler alanında
ve tokenizasyon üzerine çalışmalar gerçekleştiren bir teknoloji firmasıdır. ExenPay Teknoloji A.Ş,
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş ve hizmet veren bir anonim şirkettir.
Mersis No: 381090544300001
Merkez Adresi: Kültür Mahallesi Nispetiye Cad. Akmerkez Apt. No: 56/13 Beşiktaş/İstanbul
BITEXEN
Bitexen Teknoloji, 2018 yılından itibaren Türkiye’de finansal teknolojiler alanında çözümler üreten bir teknoloji şirketidir. 1.5 milyondan fazla kullanıcıya 100’den fazla dijital varlık ile hizmet
veren Bitexen.com, Bitexen Teknoloji şirketinin en büyük ürünlerinden bir tanesidir.
Mersis No: 0178118956900001
Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı 6 Sit. Enerji Teknokenti Apt.No:2/49/105
Sarıyer İstanbul
TATILBUDUR
25 yıldır Türkiye’nin en köklü turizm şirketlerinden birisi olan Tatilbudur Grubu; Tatilbudur.com
ve GTC markaları ile hizmet vermektedir.
Mersis No: 0621046167700011
Merkez Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok Apt. No:4/24 Ümraniye / İstanbul /
Türkiye
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Sözlük
ERC-20: Açılımı “Ethereum Request for Comments - 20” olan bu protokol standartı, Ethereum ağında
token oluşturmak için belirlenen spesifik bir kural dizinini ve koşulları içermektedir.
Akıllı Kontratlar: Blokzincir üzerinde solidity, phyton vb. yazılım dilleri ile geliştirilen ve sabit kurallara
sahip merkeziyetsiz kod dizinleridir. Bu kod dizinleri dağıtık ağ üzerinde otomatik çalışır.
Private Key: Blokzincir üzerinde herhangi bir işlem (transaction) gerçekleştirmek için gereken yetki anahtarıdır. Private Key (Özel Anahtar) belirli bir kriptografik şartlar çerçevesinde oluşturulur ve sonrasında değiştirilemez. Özel anahtaların türevleri alınarak public key (açık anahtar) oluşturulabilir.
DLT: Distributed Ledger Technology (Dağıtık Defter Teknolojisi), blokzincir teknolojisinin bir üst kategorisinde yer alan saklama metotlarına verilen genel isimdir. Blokzincir dağıtık defter teknolojisine ek
olarak saklanan verilerin şifrelenerek zaman damgası ile işlenmesine verilen isimdir.
Solidity: Ethereum blokzincirinde çalışan “Akıllı Sözleşmeler” yazmak veya geliştirmek için kullanılan bir
programlama dilidir.
NFT: Non-fungible token kelimesinin kısaltması olan NFT’ler, dilimizde eşsiz, benzersiz tokenlar olarak
kullanılmaktadır. Bu tokenler genel olarak Ethereum ağında ERC-721 ve ERC-1155 token standartlarında
üretilmektedir.
ERC-721: ERC-20 token standartlarının aksine, birbirinin yerine geçmeyen, dönüştürülemez ve eşlenemez olan tokenların oluşturulduğu Ethereum ağı token kural ve standartlarını içermektedir.
Sosyal Token (Social 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.
Utility Token (Hizmet Tokeni): Sahibi olan kişilere belirli bir hizmeti ya da avantajı sunan token türüdür.
Herhangi bir hisse/pay hakkı vermemektedir.
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AML/KYC

Bitexen, bitexen.com üzerinden Tatil Token satın alacak her kullanıcı hakkında kimlik doğrulama işlemi
gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Tatil Token projesi, Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri çerçevesinde
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Kanun’a uyumlu olarak faaliyet gösterecektir
ve bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca (i) Tatil Token satın alacak gerçek veya tüzel kişi kullanıcıların kimlik tespitini yapmakla, (ii) yasa dışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir şüphe olması halinde MASAK’a şüpheli
işlem bildirimi yapmakla, (iii) MASAK, denetim ile görevlendirilen denetim elemanları ve yargılama sırasında mahkemeler dışında herhangi bir üçüncü kişiye bu şüpheli işlemi ifşa etmemekle, (iv) MASAK ve denetim
elemanları tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri vermekle, (v) kimlik tespitine ilişkin belgeleri muhafaza
ve ibraz etmekle ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarı aşanları MASAK’a bildirmekle
(devamlı bilgi vermekle) yükümlü olacaktır Tatil 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 Tatil Token satın alımı gerçekleştirecek bireysel kullanıcılar;
-Eposta bilgilerini,
- TCKN numaralarını,
- İsim ve soyismi bilgilerini,
- Telefon numaralarını,

Ve istenebilecek diğer bilgileri ileterek doğrulama aşamalarını tamamlarlar.
Kayıt esnasında bilgileri doğrulanan kullanıcılar Tatil Token alım işlemleri gerçekleştirebilirken,
ismi yasaklı listelerde bulunan bireysel kullanıcılar platforma kayıt olamaz ve Tatil Token
alım-satım işlemleri gerçekleştiremezler.
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Tatilbudur Hakkında
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Tatilbudur Hakkında
1997 yılında Türk turizmine yeni bir anlayış getirmek için çıktığımız bu yolda;
hizmet
anlayışının
çıtasını
yükseltmek,
daha
güvenli
bir
turizm
sektörü
yaratmak, yeniliklere açık ve fark yaratan bir firma olmayı ilke edindik.
Şu
an
geldiğimiz
noktada
sektöre
yön
eden, milyonlarca kişiye hizmet veren bir

veren,
firma

yüzlerce
kişiyi
olmanın gururu

istihdam
içindeyiz.

Türkiye’de turizmin en köklü ve öncü kurumlarından biri olan Tatilbudur Grubu, Tatilbudur.com,
GTC, Tatilbudur MİCE , ve TBC markaları ile Türk turizme yön veren şirketler arasında yer alıyor.
Kurulduğumuz
ilk
günden
beri,
hizmet
kalitesinden
ödün
vermeyen
yapımız ve müşteri mem- nuniyeti odaklı bakış açımız ile misafirlerimizin
harika,
renkli
ve
unutulmaz
anılar
biriktirmesine
aracılık
etmekteyiz
Yurt içinde anlaşmalı binin üzerinde otel ve tatil köyü, yurt dışında ise yaklaşık 60
destinasyonu kapsayan tur paketleri sunan grup, ayrıca yurt içi kültür turları, şirketlere
özel hizmetler, uçak bileti, araç kiralama gibi birçok hizmeti de misafirlerine sunuyor.
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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. TATIL Token ise bir sonraki başlıkta bahsedildiği üzere bir hizmet tokeni (Utility
Token) olarak projelendirilmiştir.
Tatil Tokenlar sahipleri, sahip oldukları Tatil Token ile Bitexen’in, Exenpay’in ve Tatilbudur’un topluluk şirketleri, bağlı kuruluşları veya iştiraklerinin yönetim kurulları ve/veya genel kurullarında
olmakla sahip olunabilecek yönetim ayrıcalıkları ve sorumluluklarına, genel kurul toplantılarda
oy kullanma hakkına veya yönetim kurulu haklarına ya da imtiyazlarına hiçbir şekilde sahip olmayacaktır. Bu doğrultuda Tatil Token, sahiplerine, bu şirketler üzerinde herhangi bir mülkiyet
veya hisse hakkı sağlamaz, bu şirketlerin sermayesine, temettülerine, gelirlerine, varlıklarına
veya yönetimine katılma hakkı vermez, bu şirketlerin tasfiyesinden kaynaklanan kar, zarar, varlık,
yükümlülük ve/veya gelir payına katılma hakkı vermez.

Tatil Token
Tatil Token, Tatilbudur.com ekosistemi içerisinde kullanıcılarının sadakat programlarından
faydalanmasını sağlayan blokzincir temelli bir varlıktır. Tatil Token ile kullanıcılar birçok avantaja
erişebilecek, Tatilbudur ürünlerine erken ya da avantajlı şekillerle sahip olabileceklerdir.

Token Adı: Tatil Token
Belirteç: TATIL
Maksimum Arz: 15.000.000
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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.
İçerik oluşturucular, markalar ya da topluluklar tarafından oluşturulan sosyal tokenlar, sahiplerine
özel oluşturulmuş içeriklerden yararlanma fırsatı sunmaktadır. Gelecekte vaad eden sanatçılar,
markalar ve topluluklar için oluşturulmuş her sosyal token bir önceki tokendan daha değerli
olacaktır. Kişisel tokenlar, topluluk tokenları ve yaratıcı tokenları olarak da bilenen sosyal tokenlar
merkeziyetsiz ve blokzincir tarafından güvence altına alınmış ve Bitcoin veya Ether gibi yaygın
kripto para birimleri ile aynı model üzerine inşa edilmiştir.
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.
Sosyal Tokenlar, kripto ekosisteminin değerli bir parçası olması ile birlikte hitap ettiği kitle olan
sanatçılar, topluluklar ve markalar arasında da yükselmeye başlamıştır. Sosyal tokenlar, markaların
ve içerik üreticilerinin çalışmalarını potansiyel kitlelerine daha ulaşılabilir bir yolla sunma imkanı
sağlamaktadır. Son zamanlarda hacim kazanan NFT projeleri, sanatçıların ya da içerik üreticilerinin
ürünlerini blokzincir teknolojisi sayesinde, her yerden insana kolayca sergileyebilir ve alıcı bulabilir
bir hale getirmiştir. Mevcut kanallarda topluluklardan para kazanma ve kademeli üyelik seviyeleri
oluşturma fırsatı,sosyal tokenler sayesinde daha kolay ve dolayısıyla daha kazançlı olmaktadır.
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KULLANIM ALANLARI
1. Oteller

2. Lokal Turlar
Tekne Turları, Beach Club ve
gece turlarında özel indirimler ve
katılım limitlerinde öncelik hakları

Erken rezervasyon öncesinde
ilave indirimle ön satışa erişim hakkı
Ayrıcalıklı indirim hakları
Ürün bazlı indirimlerden
yararlanma imkanı

3.Etkinlikler

4. Ulaşım
Uçak bileti alımlarında
hizmet bedeli indirimleri

Konserlere özel etkinlerde
özel indirimler katılım
limitlerinde öncelik ve
ayrıcalıklı erişim hakları

İndirimli transfer hakları
VIP Transfer Hizmetlerinde
özel indirimler

Faydaların Sunulması
Token sahiplerine sunulacak tüm faydalar Tatilbudur tarafından duyurularak, her kampanya özelinde detaylandırılacaktır. Tatilbudur, Token sahiplerine sunulması planlanan hizmetlerin (utility), kontenjan limitlerine ve mevsimsel uygunluk koşullarına tabi olabileceğini ifade ederek, bu hizmetleri (utility)
ticari koşulları ve zamanlamaları (vs gibi) münhasıran kendi uhdesinde kalması koşuluyla
zaman zaman gelişen ve değişen şartlar, mücbir sebepler ve öngörülemez olayları dikkate alarak değiştirme, kısıtlama, erteleme ve iptal etme hakkını saklı tutmakta olup; anılan bu sebeplerden ötürü Token sahiplerine hizmetlerin sağlanamaması
halinde herhangi bir sorumluluk altında olmayacağını açıkça ifade etmektedir.
Sağlanan
faydalar
6
aylık
raporlar
ile
paylaşılacaktır.
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Ön Satış
Tatil Token ön satışı Bitexen.com üzerinde gerçekleşecektir. Belirlenen ön satış fiyatları ve kilit
periyotları aşağıdaki gibidir,
Ön Satış Seçenek 1 (12 Ay Kilitli): 2,500,000.00
Ön Satış Seçenek 2 (Kilitsiz): 2,500,000.00

Fiyat

Kilit Süresi

Arz

Ön Satış Seçenek 1

25 TRY

12 Ay

2.500.000

Ön Satış Seçenek 2

50 TRY

Yok

2.500.000
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Token Ekonomisi
Tatil Token, beş yıllık bir dağılım planı ile hazırlanmış ve düşük enflasyon değerine sahip bir
hizmet tokeni olarak tasarlanmıştır. Token ekonomisi, tokenin finansal istikrarı ve değeri kaybetmemesi amacıyla 2026 yılında son bulacak şekilde planlanmıştır. Tatil Tokene yönelik yakım
faaliyetleri ve planlaması ise gelecek izahname güncellemelerinde belirtilecektir. Ethereum ağı
üzerinde ERC-20 standartlarında oluşturulan Tatil Token (TATIL) kripto varlık bilgileri aşağıdaki
gibidir.
Token Adı: Tatil Token
Belirteç: TATIL
Maksimum Arz: 15,000,000.00
Toplam Arz: 6,500,000.00
Ön Satış: 5,000,000.00
Hazine: 7,500,000.00
Pazarlama: 1,500,000.00
Teknoloji: 1,000,000.00

Dolaşım Planı
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Token Ekonomisi
Dağıtım Planı

Ön Satış Kilitsiz Ön Satış Kilitli Pazarlama

Teknoloji

Hazine

2022

2.500.000

1.000.000

1.500.000

2023

-

1.500.000

2.500.000

1.500.000

2024

1.500.000

2025

1.500.000

2026

-

1.500.000

Geri Alım ve Yakım
Tatil Token, kampanya bazlı ve periyodik geri alımlar gerçekleştirilerek dolaşımdaki ve rezervlerde yer alan tokenlerin azalmasını hedefleyecektir. Bu kapsamda 5 yıllık periyodun sonucunda
dolaşımdaki tokenlerin %10’unun azalması hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek geri alım ve
yakım etkinlikleri resmi kanallardan duyurularak gerçekleştirilecektir.
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Tüm soru ve destek talepleri için
destek@bitexen.com
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