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Bu Whitepaper ile, blokzincir ağına (BITCICHAIN) sahip Türkiye’nin ilk coin’i olan Bitcicoin ve Bitcicoin ekosistemine hizmet eden diğer uygulamalara ve tokenlara ilişkin bilgilerin verilmesi 

amaçlanmaktadır.

Bitcicoin, Bitcichain ağı üzerinde çalışır ve akıllı sözleşmeler, kripto varlık yönetim sistemleri, kripto varlık depolama ve transfer hizmetleri, hayran tokenleri, gayrimenkul tokenizasyonları, henüz 

olmasa da yakında özel sektöre ve kamuya sunulacak olan blok zinciri altyapı ürün ve hizmetlerinin kesişimi ve ortak paydasıdır. Bitcichain blok zincirinin değerini temsil eder ve Bitci 

Ekosisteminde sunulan tüm ürün ve hizmetleri bağlar.

Öte yandan Bitcichain üzerinde çalışan her projenin tokenleri kolaylıkla Bitcicoin’e çevrilebilir, Bitcicoin Market’te veya farklı borsalardaki diğer pazarlarda işlem görebilir. Brezilya ve İspanya Milli 

Futbol Takımları, McLaren Racing ve MotoGP dahil olmak üzere dünya çapında tanınan birçok organizasyon, spor kulübü ve marka ile ortak olan Bitci Teknoloji’nin mevcut ve gelecekteki 

tokenizasyon projeleri Bitcicoin’e değer katmaya devam edecek.

Bitcicoin, hızlı ve güvenli işlemler sunmasının yanı sıra uluslararası borsalara erişim, kripto depolama ve transfer sistemleri de sunmaktadır.
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Bitci Exchange > Kripto, Fiat Exchange

Bitci Wallet > Bitcichain Official Wallet

Bitci Explorer > Bitcicoin Official Explorer

Bitcichain > Blockchain ve Fan Token Ekosistemi

Bitci APP > Play Store - App Store

Bitci Pay > Kripto Ödeme Platformu (Malta)

Fan APP > Fan Token Platform (yakında)
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Bitci Teknoloji, Bitcichain blokzincir ağı üzerinde firmalar ve kurumlara özel marka token’ları oluşturabilir. Marka token’ları, marka takipçileri, müşteriler, meraklılar ve yatırımcılar tarafından satın 

alınabilecek bir yatırım aracıdır. Token, şirket tarafından belirlenen şartlar ve koşullar altında borsada pazarlanır. Şirketin belirlediği şartlar ve koşullar ile borsada satışa çıkar. Şirketin yaptığı 

anlaşmalar ve proje ilerleyişi doğrultusunda Bitci.com veya listelendiği diğer kripto para alım satım platformlarında edinim değeri değişikliğinin etkisiyle yatırımcısına kazandırır. Marka token’ı bir 

şirketin blokzincir üzerindekidijital varlığıdır. Marka tokeni, bir şirketin blok zincirindeki dijital varlığıdır. Bu bir hisse senedi değildir. Temettü kuponları menkul kıymet veya sermaye piyasası aracı 

değildir.

Bitci Teknoloji, Bitcichain blokzincir ağı üzerinde spor kulüpleri için taraftar token’lar oluşturabilir. Bitci Teknoloji taraftar token’ını benzeri projelerden ayıran en önemli özellik, taraftar token’larının 

Bitcichain blokzincir ağına yazılan gerçek birer token olmalarıdır. Benzer projelerden farklı olarak, kapalı bir ekosistem bağlı kalmaksızın hot-cold-fiziksel cüzdan, alım satım platformlarında, 

anlaşmalar doğrultusunda işlem görebilirler. 

TARAFTAR TOKEN’LARIN SPOR KULÜBÜ VE TARAFTARLAR İÇİN TASARLANAN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI;

• Yaygın olarak, taraftarlar takımlarına maddi destek verirken bir karşılık almazlar. Bitcichain, taraftar token’ı bu anlayışı tamamen değiştirmeyi hedeflemektedir. Taraftar yaptığı maddi destek 

karşılığında takımının taraftar token’ını almaya hak kazanır.

• Bitci Teknoloji yazılım ekibi tarafından geliştirilen, spor kulübüne özel Taraftar Token App sayesinde, taraftar token’ları takım ile taraftarın iletişimini artıracağı gibi aynı zamanda taraftarın 

takımının kararlarında söz sahibi olmasını sağlar. Takımı tarafından yapılan özel etkinlik ve içerikleri izleyebilir. Takımının ürünlerini Taraftar Token App üzerinden alabilir.

4.1 Blockchain’de Gerçek Küresel İş

4.2 Taraftar Tokenları
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• Taraftar token’ları birer yatırım aracıdır, ön satışlar sonrasında Bitci.com kripto para alım satım platformunda işleme açılır ve takımına destek olan taraftar için alım satım yapılabilecek dijital bir 

varlık haline gelir. Takımın başarıları doğrultusunda değeri artar veya azalır.

• Taraftar tokenları, Bitci.com’da işlem görmeye başladıktan sonra BitciPay kripto varlık alım satım ve takas platformu kullanılarak tüm sözleşmeli noktalarda, ödemeler hariç olmak üzere, kabul 

edilen kripto varlıklarla takas edilebilen ve işlem kaydında kullanılabilen varlık enstrümanlarıdır.

Bitci Teknoloji, şirketler için Bitcichain blokzinciri üzerinde sadakat token’ları oluşturabilir. İşletmeler kullanıcılarına ödül, indirim veya ön ödemeli olarak bu token’ları verebilirler. Bitci Teknoloji 

tarafından kişiye özel yapılacak olan dijital cüzdan uygulaması sayesinde kullanıcılar, ödül, indirim ve ya ön ödemeli token’larını kasalarda veya online olarak kullanabilecekleri gibi, işletmeler de 

kullanıcılarına erişimlerini kişiselleştirebilmek adına kullanıcı alışkanlıkları üzerinde değerli veriler toplayabilecektir.

4.2 Taraftar Tokenları

4.3 Sadakat Tokenları
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Akıllı sözleşmelere en iyi örnek, içecek otomatlarıdır. Belli bir miktar ödeme yapıldığı taktir de yapılan ödemenin doğruluğunu kontrol ederek size içecek verir. Akıllı Sözleşmeler aynı şekilde 

çalışır. Tanımlanan şartlar karşılandığında sonucu yürütür. 

İthalat ve ihracat işlemleri günümüzde muhabir bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Muhbir Kurum, gönderilen ve teslim alınan ürünlerin doğruluğunu kontrol eder ve buna göre blockchain altyapı 

varlık sistemlerini kullanarak ürün teslimi ve muayene onaylarını yapar. Blok zinciri üzerinde yapılacak akıllı bir sözleşmede ürün doğruluğunun ve teslimatının doğrulanması ile ilgili işlemler 

otomatik olarak tetiklenebilir ve herhangi bir muhabir denetimine gerek yoktur. Bu, tüm ithalat ve ihracat sürecini buna göre hızlandırır. 

Blokzinciri tabanlı akıllı sözleşmeler altyapısı, özellikle tedarik ve lojistikte muhabir onay mekanizmasını hızlandırmak için Bitcichain blok zincirinde Bitci Technoloji tarafından geliştirilerek daha 

güvenli ve izlenebilir hale getirilebilir.

4.4 Akıllı Sözleşmeler & DAPPlar
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7.1 Bitcicoin arz miktarları ve bilgileri

Maksimum Adet 100.000.000.000 (100.00%)

Yakım 70,086,329,877 (70,09%)

Toplam Adet 29,913,670,123 (29,91%)

Dolaşım Adet 7,750,149,648 (7,75%)

Koin adı Bitcicoin (BITCI)
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Seed 5,000,000,000 5.00%

Özel Satış 4,000,000,000 4.00%

Surver/Airdrop 350,000,000 0.35%

Geliştirme 1,000,000,000 1.00%

Pazarlama 10,000,000,000 10.00%

Yakım 79,000,000,000 79.00%

Toplam 100.000.000.000 100%

Takım & Danışman 650,000,000 0.65%

7.2 Dağılım tablo görünümü

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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Yakım 79.00%

Pazarlama 10.00%

Seed 5.00%

Takım & danışman 0.65%
Geliştirme 1.00%

Surver/Airdrop 0.35%

Özel Satış 4.00%

7.3 Dağılım grafik görünümü

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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7.4 Toplam Bitcicoin Tahsisi

Tarih Yakım Açılan Toplam Arz Dolaşım Arzı

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

50,000,000,000

20,053,624,904

9,000,000,000

-

-

-

-

4,000,000,000

3,867,611,392

-

-

1,000,000,000

1,017,145,379

800,000,000

700,000,000

100,000,000,000

50,000,000,000

29,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

4,000,000,000

7,867,611,392

7,782,854,621

7,782,854,621

8,782,854,621

9,800,000,000

10,600,000,000

11,300,000,000

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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7.4 Toplam Bitcicoin Tahsisi

Tarih Yakım Açılan Toplam Adet Dolaşımdaki Adet

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

600,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

11,900,000,000

12,400,000,000

12,900,000,000

13,400,000,000

13,800,000,000

14,200,000,000

14,600,000,000

15,000,000,000

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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7.4 Toplam Bitcicoin Tahsisi

Tarih Yakım Açılan Toplam Adet Dolaşımdaki Adet

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

15,400,000,000

15,800,000,000

16,200,000,000

16,600,000,000

16,900,000,000

17,200,000,000

17,500,000,000

17,800,000,000

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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7.4 Toplam Bitcicoin Tahsisi

Tarih Yakım Açılan Toplam Adet Dolaşımdaki Adet

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

18,100,000,000

18,400,000,000

18,700,000,000

19,000,000,000

19,200,000,000

19,400,000,000

19,600,000,000

19,800,000,000

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı
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7.4 Toplam Bitcicoin Tahsisi

Tarih Yakım Açılan Toplam Adet Dolaşımdaki Adet

Toplam 79,053,624,904 21,000,000,000 20,946,375,096 20,915,243,229

20,500,000,000

20,600,000,000

20,700,000,000

20,800,000,000

20,900,000,000

20,915,243,229

-

-

-

-

-

-

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

100,000,000

100,000,000

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

20,946,375,096

2055

2056

2057

2058

2059

2060

Bitcicoin Yıllara Göre Arzı Ve Dağılımı



Bitcicoin, Bitcichain ağının ana coin’idir. Bitcichain ağı üzerindeki yapılmış ve yapılacak olan token projelerinin değeri Bitcicoin’in değerini belirler. Bitcichain projeleri, aynı zamanda Bitcicoin 

markette alım satımı yapılan dijital varlıklardır ve işlemler, Bitcicoin’le rekabet oluşturabilecek bir zeminde yapılır. Burada amaç, Bitcicoin’in kullanılırlığının ve işlevselliğinin artırılması; hacim ve 

değer kazanmasıdır.

WHITEPAPER
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Otorite Kanıtı (Proof of Authority veya PoA), Proof of Work ve Proof of Stake’e alternatif olarak daha esnek yapıda bir blokzincir mutabakat mekanizması sunan, saniye başına işlem kapasitesi 

bakımından daha iyi performans gösteren ve bizzat doğrulayıcının itibarına dayanarak bir mutabakat mekanizması sağlayan bir algoritmadır.     



Otorite Kanıtı tabanlı ağlarda işlemler ve bloklar “doğrulayıcılar (validators)” olarak bilinen, onaylanmış hesaplar tarafından doğrulanır. Doğrulayıcılar, bloklar halinde işlem yapabilmeyi sağlayan 

yazılımı çalıştırırlar. Bu süreç otomatik bir şekilde çalışır ve doğrulayıcıların bilgisayarlarını sürekli olarak kontrol etmesi gerekmez. Bununla birlikte, bilgisayarın, yani otorite düğümünün (authority 

node) tavizsiz kalması gerekmektedir.    



Doğrulayıcı olmak için kişilerin bunu kazanmaları ve hak etmeleri ve kazanmış oldukları pozisyonu korumaları gerekir. Doğrulayıcı olan kişiler, kimliklerine bir itibar ekleyerek, işlem sürecini 

desteklemeleri adına teşvik edilirler.    



Öte yandan Otorite Kanıtı sadece herhangi bir doğrulayıcıdan herhangi bir ardışık olmayan blok onayına izin verir. PoA, özel ağlar ve güvenliğin önemli olduğu PoA ağları gibi genel ağlar için 

güvenilirliği ve performansı bakımından oldukça uygun bir algoritmadır.

WHITEPAPER
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Otorite Kanıtı, blokzincir teknolojisi ile kullanılan ve nispeten hızlı işlemler gerçekleştirmek için bir hissenin kimliğine dayanarak bir konsensus mekanizması sağlayan bir algoritmadır. Onaylama 

mekanizması hisse sayısı artışı ile güvenlik mekanizması kendini güçlendirmeye devam eder. Bitcichain üzerinde yapılan tüm proje sahipleri birer konsensus ortağı olmaya hak kazanır ve ağ 

güvenliğini sağlamaya katkıda bulunurlar.

WHITEPAPER
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Bitcicoin kullanıcı verilerinin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) ile birlikte uygulanabilir olduğu ölçüde Genel Veri Koruma Yönetmeliği 

kapsamında gerçekleştirilecektir. Bitci, kullanıcılarının gizliliği ve veri güvenliğine maksimum düzeyde önem verir ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte olan mevzuat gereksinimlerini 

karşılar.   



Kullanıcılardan alınan tüm kişisel veriler, VPN bağlantısı ile ulaşılabilen serverlar üzerinde saklanır ve yetki verilen kişiler haricinde dışarıdan herhangi bir şekilde ulaşılamaz.    

Bitci, sizin tarafınızdan sağlanan verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca güvenli bir şekilde saklar ve KVKK ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz 

erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

WHITEPAPER
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- Bitcichain Ana Ağı Aktif Edildi.  

- Bitci Explorer, Wallet Aktif Edildi.  

- Bitci Exchange Listelenmesi

2020

- Bitci Exchange USDT Market açılışı  

- Bigone Exchange Listelenmesi ve BITCI İşlem 

Çiftlerinin Açılması  

- Probit Exchange Listelenmesi  

- Biconomy Exchange Listelenmesi  

- XT.com BITCI İşlem Çiftlerinin Açılması    

- Eylül Ayı 5,000,000,000 Adet Bitcicoin yakımı

2021 Üçüncü Çeyrek

- Finexbox Listelenmesi

2021 Birinci Çeyrek

- Bittrex Exchange Listelenmesi     

- MEXC Global Exchange Listelenmesi  

- Aralık Ayı 45,000,000,000 Adet Bitcicoin yakımı

2021 Dördüncü Çeyrek 

- XT Exchange Listelenmesi  

- Indacoin Swap Listelenmesi   

2021 İkinci Çeyrek

- Bitcicoin’in ve BITCI Marketi’nin Bitci Brasil 

Exchange’de Listelenmesi

- LBANK Exchange Listelenmesi  

- 10,000,000,000 Adet Bitcicoin Yakımı

-  Ocak, Şubat ve Mart Ayı Bitci Paritesinde ki 

Bitcicoin Komisyonlarından 21,238,391 Adet Bitcicoin 

Yakımı

2022 Birinci Çeyrek
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- 23 Nisan 5,000,000,000 Adet Bitcicoin Yakımı

- 19 Mayıs 5,000,000,000 Adet Bitcicoin Yakımı

-  Nisan, Mayıs ve Haziran Ayı Bitci Paritesinde ki 

Bitcicoin Komisyonlarından 11,108,219 Adet Bitcicoin 

Yakımı

2022 İkinci Çeyrek

- Bitcicoin’in ve BITCI Marketi’nin Bitci Gürcistan 

Exchange’de Listelenmesi

- Ocak Ayı 9,000,000,000 Adet Bitcicoin Yakımı

- Şirketlerle Partnerlik Anlaşmaların Duyurulması

2023 Birinci Çeyrek

- BitMart Exchange Listelenmesi

- Gate.io Exchange Listelenmesi

-Huobi Global Exchange Listelenmesi

2022 Üçüncü Çeyrek

- Bitci Gaming Platform

- Bitci Metaverse Evreni Kurulması

- Bitci Metaverse Platform

- Şirketlerle Partnerlik Anlaşmaların Duyurulması

2023 İkinci Çeyrek

- Bitci NFT Platform

- Şirketlerle Partnerlik Anlaşmaların 

Duyurulması

2022 Dördüncü Çeyrek

- Bitcicoin’in ve BITCI Marketi’nin Bitci Global 

Exchange’de Listelenmesi

- Şirketlerle  Partnerlik Anlaşmaların Duyurulması

2023 Üçüncü Çeyrek

- Bitcicoin’in ve BITCI Marketi’nin Bitci Afrika 

Exchange’de Listelenmesi

- Şirketlerle Partnerlik Anlaşmaların Duyurulması

2023 Dördüncü Çeyrek
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Bitcicoin ekibi sunduğumuz ürün ve hizmetler konusunda vizyonumuzu planlamakta, geliştirmekte ve uygulamada önemli bir rol oynamaktadır. Şirketimiz, ekip üyeleri arasında çeşitliliği 

destekleyen ve gelişimimizi artıran bir şeffaflığa, yeniliğe ve özerkliğe sahiptir. Bitcicoin kurucu ekibi, internet teknolojisi, çevrimiçi hizmetler ve bankacılık sektörlerine önceden hâkim, blokzinciri 

teknolojisi, açık finans, tasarım ve yazılım geliştirme konularında deneyim sahibidir. Kurucu üye Çağdaş Çağlar, blokzincir ekosistemi, son kullanıcı ürünleri, inşaat, enerji ve birçok sektörde uzun 

yıllardır çalışan deneyimli bir girişimci ve iş insanıdır.    



Bitcicoin ekibi, sorumlulukların şirketin farklı kademeleri arasında dağıtılmış olduğu merkeziyetsiz bir yapıdan oluşur. Yazılım mühendisliği, proje yönetimi, iş geliştirme, bankacılık ve finans 

uygunluk altyapısından gelen kişilerden oluşur.   



Bitci Teknoloji A.Ş. internet platformları, son kullanıcı ürünleri, tasarım ve yazılım geliştirme, kripto paralar ve blokzincir teknolojisinde deneyime sahip güçlü bir danışmanlar kurulu tarafından 

desteklenmektedir. Ekibimiz, Türk iş insanları, blokzincir akademisyenleri, finansal danışmanlar ve girişimcilerden oluşan profesyonel ve akademik kuruluşlarla bir arada çalışmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkanı:

CEO:

CLO:

CFO:

Burak Çağdaş ÇAĞLAR   

Onur Altan Tan   

Tevetoğu Legal Crypto Asset Legal Department    

Emrah Aktaş
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Bitcichain ekibi projemizle ilgili teknik, ticari ve sosyal gelişmeleri yansıtacak şekilde periyodik olarak bu raporu güncelleyecektir.    

Tüm güncellemeler web sitesi, sosyal medya platformları ve Discord sunucumuzdan duyurulacaktır.

Twitter:

Twitter (Global): 

Discord:

Facebook:

Facebook (Global):

Instagram:

Instagram (Global):

YouTube:

E-posta:  

Telefon:

Adres:

https://twitter.com/bitcicom    

https://twitter.com/bitcicomglobal   

https://discord.gg/bitcicom

https://facebook.com/bitcicom/ 

https://facebook.com/bitcicomglobal/

https://instagram.com/bitcicom/

Https://facebook.com/bitcicomglobal/    

https://youtube.com/bitcicom    

destek@bitci.com    

+90 850 255 48 48

Bitci Teknoloji A.Ş. Ortakent Yahşi Mah. Hortma Cad. 9 Bodrum / 

Muğla 48400



WHITEPAPER

Yasal Bilgilendirme 23

ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN BU YASAL UYARIYI DİKKATLİCE OKUMANIZI VE GEREKİRSE KONUYA İLİŞKİN YASAL, FİNANSAL, VERGİSEL VEYA DİĞER MESLEKİ 

DANIŞMANLARINIZDAN DANIŞMANLIK ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ.   

Bitcicoin ve Whitepaper’da yer verildiği şekilde Bitcicoin ekosisteminde yer alan tüm özellik ve uygulamalar (topluca “Bitcicoin”), herhangi bir yargı alanında menkul kıymet vasfında bir varlık 

olarak kabul edilmeyi amaçlamadığı ve menkul kıymet teklifi olmadığı gibi, menkul kıymet yatırımı için bir talep toplanmasını da amaçlamamaktadır. Bitcicoin hakkında teknik ve operasyonel 

bilgiler içeren Whitepaper, yatırım tavsiyesi içermediği gibi hukuki olarak da bir icap değildir.    

Whitepaper, gerek Bitcicoin gerekse de Bitcicoin yaratıcı şirket (“Şirket”) açısından hukuken bağlayıcı bir sözleşme veya yasal taahhüt teşkil etmez. Bitcicoin satışı veya satin alımıyla ilgili 

herhangi bir işlem, ancak Şirket tarafından hazırlanacak anlaşmaların imzalanması ve diğer gerekli belgelerin (“Nihai Belgeler”) sunulması ile geçerlilik kazanacaktır. Nihai Belgeler ve Whitepaper 

arasında bir çelişki olması halinde, Nihai Belgeler’de yer alan düzenlemeler uygulanacaktır.   

Yargı çevresi ne olursa olsun, hiçbir düzenleyici veya idari makam ya da hükümet, Bitcicoin yapısını veya bu Whitepaper’da belirtilen hiçbir bilgiyi incelememiş veya onaylamamıştır. 

Whitepaper’ın yayımlanması, ilgili yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan mevzuatta düzenlenmemiş olabileceği gibi yürürlükteki mevzuata aykırılık da teşkil edebilir. Kripto para ve blokzincir 

teknolojisinin yargı çevreleri nezdindeki uygulama farklılıkları ve diğer teknolojik gelişmeler sebebiyle, tüm kripto para uygulamalarında olduğu gibi Bitcicoin de, getiri potansiyelinin yanı sıra 

hukuken yüksek risk ve belirsizlik teşkil etmektedir. Bu riskleri değerlendirme ve yatırım yapma inisiyatifi ve sorumluluğu münhasıran sizdedir. Ayrıca, işbu Whitepaper’ın herhangi bir bölümü veya 

kopyası, bu Whitepaper veya Bitcicoin satışının veya dağıtımının yasaklandığı veya kısıtlandığı hiçbir ülkeye götürülmemeli veya aktarılmamalıdır.    

Özellikle (i) Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) vatandaşı, mukimi iseniz veya yeşil kart sahibiyseniz ve ABD mevzuatı uyarınca, “akredite yatırımcı” olma hakkınız yoksa ya da (ii) Çin Halk 

Cumhuriyeti vatandaşı veya mukimi iseniz veya (iii) ABD yaptırımlarına tabi ülkelerden birinin vatandaşı veya mukimi iseniz Bitcicoin satın alamazsınız.    

Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği en geniş şekilde, Bitcicoin, Şirket, Şirket yönetim kurulu üyeleri, paydaşları, çalışanları, yüklenicileri, danışmanları veya bağlı ortakları, Whitepaper’da yer alan 

öngörü ve projeksiyonlara ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüt vermemekle birlikte, Whitepaper’da yer alan bilgilerin güncelliği ve doğruluğuna veya genel olarak Whitepaper’a ilişkin hiçbir 

sorumluluk kabul etmemektedir. Buradan hareketle, Şirket, dilediği zaman Whitepaper’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını haizdir.    
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İşbu Whitepaper, Bitcicoin faaliyetlerine ve projeksiyonlarına ilişkin ileriye dönük henüz gerçekleşmemiş beyanlar içerebilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, Bitcicoin ile ilgili olarak gelecekte ortaya 

çıkacak fiili sonuçlardan, performans veya başarılardan önemli ölçüde farklılık arz edebilir.   

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Whitepaper, Bitcicoin veya bunlarla bağlantılı olarak (gelir veya kar kaybı; kullanım veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) maruz 

kalacağınız zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu, bu talep ve zararlara ilişkin Bitcicoin, Şirket, Şirket yönetim kurulu üyeleri, paydaşları, çalışanları, yüklenicileri, danışmanları veya bağlı 

ortaklarının hiç bir sorumluluğu bulunmadığını kabul edersiniz. Bu Whitepaper, Bitci ile sizin aranızda bir ortaklık, iş ilişkisi, lisans, kâr ve zarar ortaklığı, ortak girişim ilişkisi oluşturmaz. Ayrıca Bitci 

tarafından herhangi bir kişi veya kuruma verilen kar, ortaklık, iş ilişkisi, lisans vaadi olarak yorumlanamaz. Bitcicoin ve diğer Bitci ürünleri veya hizmetleri bir sermaye piyasası veya bankacılık 

aracı, hisse senedi, menkul kıymet, yatırım sözleşmesi değildir.     

İşbu Whitepaper, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. Whitepaper ile ilgili tüm uyuşmazlıklar, nihai olarak ve münhasıran İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri tarafından 

çözümlenecektir…
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