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GİRİŞ
SimitSwap ,BSC ağına bağlı bir swap borsa tokeni’dir.BSC ağını
kullanmasındaki temel amaç alım satım işlemlerinde komisyon
kesintileri ağ gaz ücretlerinde tasarrufa gidilmesi, işlemlerin hızlı ve
güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca BSC ağı
kullanıcıların kendi varlıklarını,kendileri tarafından güvene alınmasını
sağlayan 3.bir kişiye kontrol imkanı vermeyen bir blockchain
altyapısıdır.
SimitSwap merkezi olmayan,açık kaynaklı bir küresel ödeme,takas
ağıdır.Diğer altyapılardan önemli bir özelliği ise çok hızlı olmasıdır.
SimitSwap yüksek verim,yüksek ölçeklenebilirlik ve yüksek
kullanılabilirlik için halka açık blok zinciri desteği sunar.Bunun dışında
SimitSwap kendi hizmete açacağı swap borsası ile oluşturduğu tokeni
diğer kripto para birimleri karşısında değişime açıp kullanıcılarına
takas imkanı sağlayacaktır.Kripto para piyasası bugün multi-milyar
dolarlık bir sektörü kapsamaktadır. Fakat bu bir yatırım aracı olarak
henüz kitleler tarafından tam olarak kabul edilmemiştir. Dolar ($)
veya Euro (€) gibi standart fiat para birimleri ile karşılaştırıldığında.
Döviz kurlarında yaklaşık% 1,2 pazar payına sahip olmak,bu rakamın
önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
Bizde SimitSwap’ı kurduk,çünkü kripto para biriminin potansiyeline
inanıyoruz ve uygulaması yoluyla şirketler ve insanlar,kolay ve verimli
bir yol bulabilirler.ICO (İlk Para Teklifi) olarak.SimitSwap'daki
vizyonumuz, insanların Dijital para birimlerini kullanarak faaliyetlerini
olabildiğince basit ve güvenli bir şekilde finanse etmelerine yardımcı
olmak ve sürekli olarak kripto para birimi değişimleri için yeni bir
platform oluşturmak,diğer kripto paralara dönüşüm imkanı sunmak.
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Mevcut Sorunlar ve Çözümlerimiz
Ülkemiz’de ve dünya çapında kripto paraların yeni yayılmaya
başlanmasıyla birlikte insanlarımız yeni arayışları içine girmiş
durumdadır.Fakat kullanıcılar kripto paralarla nasıl işlem
yapacaklarını tam olarak kavrayamadığı için teknolojinin gelişimine
ayak uyduramamaktadır.
SimitSwap’ın sunmuş olduğu banka ödemesi ile alım yapabilme
imkanı ile kullanıcılar çok rahat bir şekilde satın alma işlemini
gerçekleştirebilmektedir.Kripto paraların yaygınlaşmasıyla
beraberinde gelen kötü niyetli kişi ya da kişilerin tuzaklarına düşme
riskleri oldukça fazladır.
SimitSwap (Simit.finance) bu tür algıların yaratılmaması adına ve daha
kolay ve anlaşılır şekilde SimitSwap satın alma imkanı sunarak
insanlara daha güvenilir ve daha kolay yöntemle kripto para sahibi
olma imkanını sunmaktadır.

Bilindiği üzere çoğu ülkede insanlar banka hesaplarına yatırdığı
paralar ile alışveriş,kişiler arası transfer gibi bir çok işlem
gerçekleştirmektedir.
Günümüzün ilerleyen teknolojisiyle birlikte bankalarda yapılan her
işlem istenildiği takdirde devletlerin kontrolü altında ilerlemektedir ve
yeri geldiği takdirde belirlenen limitler aşıldığı takdirde ya da
kendinize göre haklı olmadığı iddia edilen sebeplerden dolayı banka
işlem yapmış olduğunuz hesabınıza bloke koyarak mevcut paranıza el
koyabilirler.
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Kendi tokenini kurarak hiçbir otoriteye bağlı olmaksızın merkezi
olmayan kimlik gizlilikli swap borsa sistemi.Minimum gönderim
ücretleri ile kripto para gönderme ve alma işlemini eğlenceli hale
getirerek ve güvenmelerine yardımcı olarak kripto para birimini
popüler hale getireceğiz.

Bunun dışında merkezi bulunan borsalarda sizlerden işlem
yapabilmeniz için kimlik,adres doğrulaması gibi sizleri ortaya
çıkaracak bilgileri sizlerden alıp hükümetlere ve denetleyicilerine
vermektedir.Simit.finance sizlerden herhangi bir kimlik doğrulama
veya kişisel bilgi istememektedir.Yeni dünya düzenindeki tek
amacımız her varlık sahibi yatırımcılar kendi kontrollerini kendileri
sağlamalarıdır bunun için 3.kişilere ihtiyaç duymamalıdır.

Yeni bir tür kripto para birimi ticaret platformu geliştiriyoruz. Kripto
para değiştirici olmak için, dünya çapında fiat,kripto para birimleri,
fiziksel ve dijital varlıklar için benzersiz özelliklerle başlatılabilen
hizmetlerimizi düzenlemeye hazırız.

Merkezi olmayan bir borsanın en büyük avantajları arasında şunlar
yer almaktadır:


Hiçbir yerde hesap bilgisi borsa operatörü ile paylaşılmaz. Bu
nedenle saldırılara, manipülasyonlara karşı merkezi bir
borsadan daha dirençlidir.Bunun yerine,hesabınızda para
tutulabilir ve hesabınıza erişime sahip tek kişi siz olursunuz.



Teorik olarak, devletler veya yasal düzenleyiciler bir Merkezi
olmayan Swap borsası’nı kapatamazlar,çünkü çok çeşitli
düğümler aracılığıyla merkezi olmayan bir şekilde
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işletilmektedirler. Elbetteki devletler bir Merkezi olmayan
Swap borsası’nı kötü amaçlı yazılım yoluyla kapatabilir.


Erişim sorunu yaşanılan veya saldırıya uğrayan bir sunucu
bulunmaktadır. Bunun yerine bir Merkezi olmayan Swap
borsası, bulutun her yerinde çeşitli düğümler aracılığıyla
çalışır.



Verilerinizi borsa operatörüyle paylaşmadığınız için daha
yüksek bir gizlilik derecesine sahiptir.



Paranızın kontrolünü kendi hesabınızda tutarsınız.



Ticarileştirilmiş bir borsa daha hızlı olabilir çünkü ticaretinizi
kendiniz yaparsınız.

ax) Yüksek Komisyon Ücretleri
Kripto paraların gönderiminden doğan transfer ücretlerin kullanıcılara
uğrattığı yüksek miktarlı komisyonlar maddi yönden kârdan doğan
kazancın azalmasına ve heveslerinin kırılmasına sebep
olmaktadır.Çoğu kullanıcılarımız hesabında bulunan düşük miktarlı
kripto paralarını nakite çevirmek istemektedir.Fakat yüksek transfer
ücretlerinden dolayı bazı durumlarda çevirmek istediği miktardan çok
transfer ücreti ödemek zorunda kalabilmektedir.Bu durumda kripto
paraların kullanımını önemli oranda düşürmeye sebep olmaktadır.
SimitSwap Bsc (Bep20) ağını kullanan transfer ücretleri oldukça düşük
olup gönderimi hızlı olan alt yapı kullanmaktadır.SimitSwap ile
hesabınızda düşük bir miktar bakiyeniz bulunsa dahi izin verilen
miktar altında kalmamak şartıyla oldukça maliyeti ucuz olan transfer
ücretleri ile işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabilme imkanı
sunmaktadır.
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bx) Kripto Paralara Olan Yabancılık
Günümüz teknoloji ile gelişen kripto paralar dünyada önemli bir yere
sahip olmuştur.Fakat yapılan araştırmalar sonucu insanlarımız kripto
paraların nasıl alıp satım yapılacağını çok iyi bilmemekle birlikte
güvenemektedir.SimitSwap sunmuş olduğu banka hesabı ödemesi ile
kolay bir satın alma yöntemi sunmaktadır ve alınan kripto paranın
nasıl satılacağını öğrenmeleri adına araştırma yapma fırsatı da
sunmaktadır.
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SimitSwap


SimitSwap Türkiye’nin ilk merkezi olmayan swap borsa projesi
için üretilmiştir ve destekleyicisidir.Ülkemiz kullanıcılarının swap
borsalarına olan ilgilerine karşılık verecek ve merkezsiz swap
projesinin farkındalıklarından yararlanma imkanı
sunacaktır.SimitSwap Türkiye’de ilk merkezi olmayan swap
borsa projesi olarak ülkemizin gelişimi ile beraberinde gelen
girişimcilere bir cesaret,fikir ve öncülük etme imkanı sunacaktır.



SimitSwap BSC(Bep20) ağını kullanan gönderim ücretleri düşük
ve hız konuşanda güzel imkanlar sunan bir kripto para tokendir.



SimitSwap Ön Satış& Airdrop ve üç ICO süreçlerinde kuralları
ihlal etmeden katılım sağlayan kullanıcılar tarafından elde
edilebilecektir.



SimitSwap’ın madenciliği bulunmamaktadır.



BSC (Bep20) desteği bulunan cüzdanlar tarafından alınabilir ve
transfer işlemi yapılabilir.(MetaMask,TrustWallet,Safepal vs.)
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SimitSwap Borsası Beta Görüntüleri

Resim 1.0.1

Simitswap(SIMIT) ile BNB takası yapabilme imkanı sunacaktır.
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Resim 1.0.2

Simitswap(SIMIT) ile DOGE takası yapabilme imkanı sunacaktır.

Resim 1.0.3

Simitswap(SIMIT) ile USDT takası yapabilme imkanı sunacaktır.
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Resim 1.0.4

Simitswap(SIMIT) ile ETH takası yapabilme imkanı sunacaktır.

Resim 1.0.5

Simitswap(SIMIT) ile LTC takası yapabilme imkanı sunacaktır.
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SimitSwap Alt Yapısı









SimitSwap Türkiye’nin ilk merkezi olmayan swap borsası
olma yolunda çalışmalar yapmaktadır.Bunun için de
kendine özgü tasarımları ve arka plan çalışmalarını
titizlikle yapmaktadır.
SimitSwap kullanıcıları için güvenilir bir takas platformu
oluşturmayı hedeflemektedir.
SimitSwap takas platformu adına gerekli altyapıları
oluşturacaktır.
SimitSwap Bsc (Bep20) altyapısını kullanmaktadır.
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4. Yol Haritamız
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2020- Fikir Ortaya Atıldı.
Uzman ekibimiz Türkiye ve Dünya adına büyük bir başarı getirmek için
arayışlar içerisine girmiştir.Kripto paralarında geleceğe yön
vereceğine inanıldığı için yeni yayılmaya başlayan bu sektörde
gelişebileceklerini ve katkılarının olabileceğine inanarak bir araya
gelip fikri ortaya attılar.

2020- Araştırma Yapıldı.
Fikir oldukça cazip geldi ve günümüz teknolojisinin de kripto paraya
sağladığı büyük fırsatlar ve imkanlar ile geliştirilebilecek en
profesyonel fikirlerin kripto paralar ile hayata geçirilebileceği kararını
aldı.Uzman ekibimiz proje ve kripto paralar ile alakalı daha önceki
tecrübelerinden de yola çıkarak araştırma sürecine girdi.

2021- SimitSwap Üretildi
Uzman ekibimiz titiz araştırmaları sonucu Türkiye’nin kendine ait ilgi
gören ve başarılı bir amacı olmayan kripto parasının bulunmadığını
fark etti ve eksikliği giderebilmek adına Türkiye’nin kendine ait olacak
Merkezi olmayan swap borsası projesinin yürütülmesi adına
SimitSwap üretimini gerçekleştirdi.Bu girişim ile SimitSwap
Türkiye’nin ilk merkezi olmayan swap borsası projesininin temellerini
atarak gelecekdeki girişimcilere bir ışık olmayı hedefledi.

2021- ICO Başlangıcı
Proje araştırmaları ve SimitSwap üretimi tamamlandıktan sonra
simit.finance üzerinden Ön Satış & Airdrop ve ICO çalışmaları Türk
vatandaşları ve global çapta halka arz edildi.
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2021- Kendi Borsasında değişim
Tüm satış süreçleri tamamlandıktan sonra yeterli fonun
toplanmasında itibaren SimitSwap Merkezi olmayan swap borsasında
değişim,pool ve farming işlemlerini aktif edecektir.

2022- Diğer borsalar ile listeleme anlaşması
Kendi borsasında işleme başladıktan sonra artan ilgi ve alaka ile
birlikte büyük borsalarla listelenme anlaşması için çalışmalara önem
verilecektir.

2022- Kendine ait bir özel cüzdan sistemi
İlgi ve alaka arttıkça gelişimini tamamlayan ve bir ihtiyaç haline gelen
SimitSwap kendine özgü bir cüzdan sistemiyle kendine olan güveni ve
ilgiyi en üst boyuta taşıyacaktır.
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5. SimitSwap Dağıtım Süreci
SimitSwap Dağılımı

● Airdrop ve Referans Programı - 3 Milyon SimitSwap (%3)
● Ön Satış – 12 Milyon SimitSwap (%12)
● ICO Satış - 35 Milyon SimitSwap (%35)
● SimitSwap Rezervi - 40 Milyon SimitSwap (%40)
● Kurucu ve Ekip Payı – 7 Milyon SimitSwap (%7)
● Reklam Çalışmaları- 3 Milyon SimitSwap (%3)
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1- Airdrop ve Referans Programı

 Airdrop ve referans sistemi SimitSwap projesinin tanınması ve
yaygınlığını arttırmak için kullanılan reklam sistemidir.
 Airdrop programı ile web sitemizde bulunan Airdrop kısmındaki
görevleri tamamlayan kullanıcılarımız 50 adet SimitSwap
kazanır.
 Referans sistemi ön satış ve airdrop kapsamınca her davet için 5
adet SimitSwap verir.
 Airdrop ve Referans Programı 3.000.000 Adet ile sınırlıdır.

 Referans sistemi ile davet edebileceğiniz kişi sayısında herhangi
bir sınır yoktur.
 Referans sistemi ile kazanabileceğiniz tutarın bir üst sınırı
yoktur.
 Simit.finance’ye üye olduktan sonra sizin referansınızla üye olan
arkadaşlarınızın yatırımlarından %10 komisyon
yansıtılmaktadır.(Yalnızca ön satış için geçerli)
 Referans sistemi ile hesabınıza tanımlanan simitleri ön satışa
katılırsanız 24 saat içerisinde,katılmazsanız airdrop sonunda
cüzdanınıza çekebilirsiniz.(Airdrop 3.000.000 adet ile sınırlıdır.)
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2- Ön Satış Süreci
 Ön satış süreci airdrop ile beraber yürütülmektedir.
 SimitSwap ön satış sürecinde geçerli ödeme yöntemleri kripto










para ödemesi ve katılımcının kendine ait bir banka hesabından
Türk Lirası cinsinden yapılacak Havale/EFT işlemleri olacaktır.
SimitSwap ön satış sürecinde minimum satın alma miktarı
güncel kur üzerinden 50 SimitSwap’tır.
SimitSwap ön satış değeri 0.40 Amerikan Doları’dır.
SimirSwap ön satış sürecinde referanslı satış sistemi
uygulanacaktır.Katılımcılar referanslarının yaptığı alımlardan ön
satış esnasında ise %10 oranında ödül SimitSwap kazanacaktır.
Satış işlemleri simif.finance web adresi üzerinden
gerçekleştirilecektir.
SimitSwap ön satışına katılarak belirtilen Türk Lirası cinsinden
banka hesap veya hesaplarına para gönderen katılımcılar
yatırdıkları para karşılığı SimitSwap alacaklardır. Para yatırma
işleminden sonra herhangi bir şekilde geri ödeme veya satışın
iptali söz konusu değildir.Kripto Para ödemesi de bu şekildedir.
SimitSwap Airdrop& Ön satış süreçlerinde toplamda yalnızca 15
milyon adet SimitSwap satılacak olup, talebin 15 milyon
SimitSwap (referans dahil) geçmesi durumunda ön satış erken
bitecektir.
Yanlış cüzdan adresi bildiriminden doğabilecek sorunlardan
SimitSwap ekibi sorumlu değildir.
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3- ICO Satış Süreci
 SimitSwap ICO satış süreçlerinde kademeli fiyat artışı olacaktır.
Kademeli fiyat artışı uygulamasının nedeni bizlere daha erken
destek veren katılımcılarımızın daha uygun fiyatlarla SimitSwap
satın alabilmesine imkan tanımaktır.SimitSwap I. ICO satış fiyatı
1 adet SimitSwap 0.45 Amerikan Doları üzerinden,SimitSwap II.
ICO satışları 1 adet SimitSwap 0.50 Amerikan Doları
üzerinden,SimitSwap III. ICO satışları 1 adet SimitSwap 0.55
Amerikan Doları üzerinden gerçekleştirilecektir.
 SimitSwap satış sürecinde toplamda 35 milyon adet SimitSwap
satılacak olup, talebin 35 milyon SimitSwap satışını (referans
dahil) geçmesi durumunda satış süreci erken bitecektir.
 SimitSwap ICO satış süreçlerine katılarak belirtilen Kripto para
ve Türk Lirası cinsinden hesaplarına veya cüzdanlara gönderen
katılımcılar yatırdıkları para karşılığı SimitSwap alacaklardır. Para
yatırma işleminden sonra herhangi bir şekilde geri ödeme veya
satışın iptali söz konusu değildir.
 Yanlış cüzdan adresi bildiriminden doğabilecek sorunlardan
SimitSwap ekibi sorumlu değildir.
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4- Yönetim Rezervi
 SimitSwap tanıtımının yapılabilmesi ve olası giderler ve
yönetimsel giderlerin karşılanabilmesi adına SimitSwap
Projesi’nin olası SimitSwap ihtiyacını karşılayacak olan
yönetimsel rezervdir.
 Yönetim rezervi yalnızca yönetimsel ve olası giderler için
SimitSwap cinsinden kullanılabilecek olup kesinlikle farklı bir bir
para birimine çevrilmeyecektir.
 Yönetim rezervi SimitSwap Projesi’ne ayrılmış olup,
kullanılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde geri dönüşümsüz
olarak yakılacaktır.
 Yönetim rezervi kesinlikle devredilemez, satılamaz ve başka
para birimlerine dönüştürülemez

5- Kurucu ve Ekip Payı
 SimitSwap ekibi gönüllü olarak girdiği bu projede yeri geldiğinde
maddi zorluklar çekmiş durumdadır.Uzun süredir hayali olan
Türkiye adına büyük bir girişim yapmak adına yola çıktığı bu
yolda kesinlikle gönüllü olarak çalışmaktadır ve kendini projeye
adamış durumdadır.
Çıktığı bu yolda SimitSwap’ın Türkiyenin ilk Merkezi olmayan
borsasını kurarak bir ilki Türkiye adına gerçekleştireceğine olan
inancı ve güveni ile takım payına ayrılan SimitSwap tokenlerini
hak etmiştir.

 Takım payına ayrılan pay toplu bir şekilde asla satılmayacaktır.
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6- Reklam Çalışmaları
 Projenin gelişmesi ve tanırlılığının artması adına ayrılan
reklam bütçesidir.
 Reklam kitlesi yüksek olan sosyal medya fenomenleri ya
da sosyal medyada büyük kitlelere hitap eden proje
destekçilerine dağıtılacaktır.
 Reklam çalışmasına ayrılan bütçeden dağıtılmayanlar
geri dönüşümsüz olarak yakılacaktır.

SimitSwap’ın Değeri
SimitSwap airdrop,ön satış ve ICO satış süreçlerinde sırasıyla 0.40,
0.45, 0.50, ve 0.55 Amerikan Doları üzerinden satılacağı için bu
süreçler esnasında 1 SimitSwap’ın değeri satın alındığı fiyat ile sabit
olacaktır. Satış süreçleri sonrasında SimitSwap serbest piyasa mantığı
ile kişiler arasında, bu kişilerin anlaştığı fiyattan işlem görecek olup
SimitSwap,simit.finance ve bağlı olduğu şirket bu fiyat üzerinde söz
sahibi değildir.SimitSwap kripto borsalarında işlem görürken tıpkı
diğer kripto paralarda olduğu gibi çeşitli yatırım/satın alma riskleri
barındırır. Bu nedenle SimitSwap, ön satış ve ICO satış süreçlerine
katılıp para yatırmadan önce riskleri anladığınızdan ve SimitSwap
satın almak istediğinizden emin olmanız gerekmektedir.SimitSwap’ın
değerini koruyabilmek adına,airdrop,referans,ön satış ve ICO satış
süreçleri sonrasında dağıtılmamış & satılmamış SimitSwaplar
yakılacak ve kalıcı olarak SimitSwap arzından düşülecektir.
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SimitSwap Ön Satış ve Gelirlerin
Değerlendirilmesi
 SimitSwap gelirlerinden elde edilen kazançlar projenin
gelişimine reklam giderlerine ve borsa kuruluma harcanacaktır.
 SimitSwap ekibi projesinin Dünya genelinde ses getirmesini
hedeflemektedir.
 Yabancı reklam giderleri ile getireceği yabancı piyasa ile
gelişimini hızlandıracaktır.
 SimitSwap ön satış ve ICO satış süreçleri ile diğer reklam,
sponsorluk ve farklı türde anlaşmalardan gelecek gelirler
SimitSwap Projesi adına SIMIT TEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE
LİMİTED ŞİRKETİ’ne(MERSİS NO: 0769187654600001)
devredilecektir. SIMIT TEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE LİMİTED
ŞİRKETİ’ne gelirleri SimitSwap’ı geliştirmek ve bu gelişimlerin
işleyişini sağlayabilmek için yapılacak şirket harcamalarında
kullanacaktır.
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SimitSwap Teknik Bilgileri

Token Adı : SimitSwap
Toplam Arz : 100.000.000
Token Sembolü : SIMIT
Basamak sayısı : 18
Sözleşme adresi:
0xfa0bc8fbf7b9252c1d6a8817d5f013eaa57ee2f1
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FERAGAT
Bu belge yalnızca tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, SmitSwap projesi,
SimitSwap Ekibi,bağlı olduğu şirket ya da şirketler ve diğer çalışanları,
simit.finance web adresi veya diğer iş ortakları tarafından herhangi
bir yatırım tavsiyesi veya bilgisi teşkil etmemektedir ve başka
herhangi bir sözleşme veya satın alma kararına bağlı olarak
güvenilmemelidir .Web site üzerinde belirtilen Anlaşmayı
hedeflediğimiz borsalar kısmında bulunan borsalar ile kesin bir
anlaşma sağlanamayacağı bunun sadece SimitSwap projesinin
hedefleri arasında bulunulduğu kesinliğinin olmadığı dikkate
alınmalıdır.SimitSwap Ekibi olarak kendi kuracağı borsasında
yayınlayacağı diğer borsalarla da anlaşmaya çalışacağı bilinilmelidir.

Bu belge yalnızca tanıtım amaçlıdır ve bir bilgi yazısı veya hizmet teklif
belgesi değildir.Herhangi bir güvenirliği, düzenlenmiş ürünleri,
finansal araçları ve yatırım ürünlerini veya finansal araçları satın alma
teklifini satma veya talep etme teklifi de değildir.

SimitSwap sahipleri,SimitSwap ekibi,bağlı olduğu şirket ya da şirketler
veya SimitSwap Projesi veya SimitSwap yönetimi üzerinde herhangi
bir fikri mülkiyete,hisse senedine veya birim,teklif hakkı,kâr,getiri
veya gelir dahil olmak üzere herhangi bir hakka sahip değildir. Bu
tanıtım belgesi dağıtılmasının veya yayılmasının yasak olduğu veya
olabileceği diğer ülke veya yargı yetkisi alanına alınmamalı veya
iletilmemelidir.
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Bu tanıtım belgesindeki, para birimlerine, belirli kullanıcılara,
teknolojilere, ağlara, potansiyel kullanım durumları ve SimitSwap
ekibi haricindeki yapılan tüm referanslar yalnızca tanıtım amaçlıdır.
Herhangi bir şirketin,şahsın,veya 3.parti platformun adının ve/veya
ticari markanın kullanılması, bu taraflarda herhangi biri ile herhangi
bir bağlantı olmasının veya bağlantının onaylanması anlamına gelmez.

SimitSwap ön satış ve normal satış süreçlerinde SimitSwap satın alıp
almayacağınızı belirlemeden önce bir avukat,muhasebeci,vergi
uzmanı ve/veya diğer profesyonel danışmanlara danışmanız gerekir.
SmitSwap,SimitSwap Ekibi veya SimitSwap ile ilişkili diğer kaynakların
SimitSwap satın alma kararınızda sorumluluğu yoktur.
Bu tanıtım belgesi, hazırlandığı tarihte, SimitSwap Ekibi,bağlı olduğu
şirket ya da şirketler ve SmitSwap Projesi’nin elindeki bilgilere ve
SimitSwap Ekibi üyelerinin yürüttüğü işlere ilişkin bazı varsayımlarına
ve mevcut bilgilere dayanan bazı ileriye yönelik ifadeleri içermektedir.
İleriye yönelik ifadeler doğası gereği önemli finansal veya finansal
olmayan risk ve belirsizlikler içerir.İleriye yönelik ifadeler tahminleri,
varsayımları, kontrolümüz ve öngörümüz dışında gerçekleşebilecek
faktörleri, belirsizlikleri ve riskleri içerir. Bu risk ve faktörler, ileriye
yönelik ifadelerde ifade edilenlerden farklı olan gerçek sonuçlara veya
durumlara neden olabilir.

İleriye yönelik herhangi bir ifade, yalnızca söz konusu ifadenin
yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir ve söz konusu ifadenin yapıldığı
tarihten sonraki ve beklenmeyen olayların meydana gelmesinden
sonraki tarihte herhangi bir ileriye yönelik ifadeyi güncelleme
yükümlülüğümüz yoktur.

Bu tanıtım belgesi 20 Şubat 2021 yılında SimitSwap Projesi ve
SimitSwap’ı tanıtma amaçlı olarak düzenlenmiş,Mevcut sorunlar ile

26
alakalı kişisel görüşlere yer verilmiş ve yalnızca bir tanıtım belgesi
olması amacıyla hazırlanmıştır. Amacı dışında kullanımından doğacak
sorunlardan bu belgeyi hazırlayan, hazırlatan veya hiçbir koşul veya
şart altında SimitSwap,SimitSwap Ekibi,bağlı olduğu şirket ya da
şirketler ve simit.finance sorumlu değildir.

