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Bitci Racing Token, Bitci Teknoloji Anonim Şirketi’nin Bitci Racing (birlikte “Taraflar”) ile imzalamış
olduğu Bitci Racing Token Üretim ve İş Birliği Sözleşmesi uyarınca Bitcichain üzerinde geliştirdiği bir

kripto varlıktır.

Kripto varlıklar, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak oluşturulup dijital ağlar

üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul

kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade

etmektedir.

Bu White paper ile, potansiyel katılımcılara Bitci Racing tarafından Bitcichain ağında oluşturulmuş
Bitci Racing Token’ı (“BRACE”) ilişkin birtakım bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

BRACE, Bitci Racing Takımının resmi token’ıdır.

1.Giriş

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte Kripto varlıklar her geçen gün daha da popüler hale gelmeye

başlamıştır. Birçok alanda kullanılabilen kripto varlıklar, kullanım alanlarını genişleterek farklı

sektörlere de yön vermiştir. Değişen ve dönüşen son kullanıcı davranışı giderek dijitalleşen dünyada,

paylaşım ve deneyim ekosistemine olan ihtiyacı önceliklendirmiştir. Etkileşimler artık; yarış gününün

dışında “katılımcı topluluğun” istediği zaman, istediği mecrada gerçekleşmekte, giderek de

kişiselleşmektedir. Bu dijital dönüşüm sürecini başarılı bir biçimde gerçekleştiren şirketler, takımlar

vb, topluluk gücünü kullanarak daha fazla katkı alabilecekleri ön görülmektedir. Dolayısıyla topluluk

daha da anlamlı olan tecrübe ve sosyal etkileşim, bu dönemlerde takıma katkı sağlayacak bir

ekonomik ve sosyal aktiviteye dönüşebilecektir. Motor sporları dünya çapında ilgi günden güne

artmaktadır. Zamanın metalaşmasıyla yönetilen bir dünyada, topluluk temelli projeler topluluk

görüşlerini dikkate alarak birlikte başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. Motor sporları takımlarını ve

motor sporları taraftarlarını birleştirme sürecinde blockchain teknolojisi kullanılarak taraftar

etkileşimin artırılması hedeflenmektedir.

2. Bitci Racing Takımı Tanıtımı

Ülkemizin sayılı profesyonel yarış takımlarından olan Ağaçkakan Motor Sporları Ltd Şti’nin 32 yıllık

deneyim ve sayısız başarılara sahip profesyonel ekibi tarafından 2021 yarış sezonunda kurulmuş yarış
takımıdır.

Start aldığı ilk sezonda ülkemizde birçok branşta şampiyonluk hedefini benimsemiş ve başarmıştır. İlk
yılında Türkiye Pist, Kartting ve Offroad Şampiyonalarında 3 pilotlar, 2 takımlar olmak üzere 5

şampiyonluk elde etmiştir. Takımın 2022 sezonu hedefi, katıldığı ulusal ve uluslararası

şampiyonalarda ülkemizi ve sponsorlarını en iyi şekilde temsil etmektedir. Takım direktörü İbrahim

Okyay, 32 yıldır aralıksız devam eden yarış kariyerinde 10 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ulusal ve

uluslararası yarışlarda yüzlerce kez podyuma çıkmış milli sporcudur.

Bitci Racing ekibi sunduğumuz ürün ve hizmetler konusunda vizyonumuzu planlamakta, geliştirmekte

ve uygulamada önemli bir rol oynamaktadır.
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3.Bitci Racing Token (BRACE) Kullanım Alanları

BRACE, Bitci Racing Takımı ve taraftarlarını blokchain teknolojisinde birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bitci Racing token ile Bitci Racing'in topluluğuna özel anket ve etkinliklere katılımlar, NFT Satın Alma,

gamefi projesi ile oyun oynama, özel ödüller ve pilotluk deneyimlere katılım imkanı sağlamaktadır.

3.1. Reklam ve Etkileşimler

BRACE kendi ekosisteminde ve entegre edileceği diğer kişi ve kurumlara ait platform ürün ve

servislerle bağlantılı olarak kullanılacağı işlemlerde, kullanıcılarına ilgili işlem, ürün ve diğer

ayrıcalıklardan yararlanmasını sağlayan çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.

3.2. Anketler ve Etkinlikler

BRACE sahipleri ücretli ve ücretsiz anket veya etkinliklere katılım sağlayabilirler;

-Yarış bileti kazanma

-Takım ürünleri ve araç tasarımı seçme şansı

-Pilotlarla tanışma fırsatı

-Test ve Antrenman günlerinde Co-drive hakkı

-Cross marketing (sponsor markalarla iş birliği, indirim ve özel fırsatlar gibi)

-Takımla birlikte Fotoğraf ve video çekimlerinde bulunma

-Garaj ziyareti

-Yurtiçi yarışlarda misafir etme

-E-spor katılımları

-Takım içi özel etkinliklere katılım

-Takım araç, tulum, kıyafet tasarım anketlerine katılım

-Takım kıyafetleri (tshirt, şapka, vs. )
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3.3. NFT

Bitci Racing Takımı için oluşturulacak NFT Koleksiyonlar için ön satışa katılım hakkı ve NFT platformu

üzerinde BRACE Token’ı ile alış veya satış yapabilme imkanına sahip olacaktır. NFT sahiplerine özel

ayrıcalıklar sağlanacaktır.

-Pilotluk eğitimi

- Yurtdışı yarışlarda misafir olarak takıma katılma

- Performans Sürüş eğitimleri katılım hakkı

- Kar ve Buz sürüş eğitimleri katılım hakkı

3.4 Oyunlar ve Görevler

BRACE Token sahipleri Bitci Racing için oluşturulacak olan eğlenceli oyunlara ve görevlere katılım

hakkı sağlayabileceklerdir. Oyun içerisinde belli bir oranda BRACE yakım (burn) mekanizması olacaktır.

Oyunların içerisinde “play to earn” sistemi kullanılması hedeflenmektedir.

Deneyime dayalı oyunlarda, katılımcılar oyuna giriş yapıp cüzdan entegresinden sonra yarış için

token’ları sisteme gönderilmesi hedeflenip kazanan katılımcı/Takım Bitci Racing Token ile

ödüllendirilmesi planlanmaktadır.

4. Yol Haritası

2022 İkinci Çeyrek

BRACE’nin Bitcichain üzerinde oluşturulması.

BRACE'nin ön arz yapılması

Bitci borsası listelenmesi (BRACE / BITCI)

Coingecko listelenmesi

Coinmarketcap listelenmesi

2022 Üçüncü Çeyrek

Anket ve Etkinlikler

BRACE için oluşturulacak oyun demo’sunun yayınlanması

2022 Dördüncü Çeyrek

NFT platformunda Bitci Racing Takımı NFT koleksiyonlarının tanıtılması

NFT platformunda BRACE Token’ı ile mint’leme işlemlerine açılması
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5. Tokenomics

Bitci Racing Takımı, kendi yapacağı etkileşimlerde, reklam, NFT, oyunlarda ve bunlarla sınırlı olmamak

üzere kabul edilebilecek her yerde Token’ları piyasadan satın alarak bu işlemleri gerçekleştirecektir.

Bitci Racing Token’ı için çıkarılacak oyun ve görevlerde yakım (burn) mekanizması token adetinin

azalmasına olanak sağlacaktır. Token yakımı, bir token’ın bir miktarının geri döndürülemez bir adrese

gönderilmesiyle dolaşımdan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Dolaşımdan bir kez çıkarılan kripto

varlıklar bir daha asla geri getirilemez. Böylelikle oyun oynandıkça dolaşım arz adeti düşürülmesi ve

deflasyonist durumu desteklemeyi amaçlanmaktadır.

Maksimum Arz: …………………..

Toplam Arz:      …………………..

Ön satış adeti: …………………..

6. Gelir Modeli

BRACE’nin listelendiği tüm borsalarda ki hacimlerden anlaşma oranı kadar gelir elde edilir. Elde edilen

geliri, Bitci Racing Token ekosistemine destek olmak amacıyla harcanması planlanmaktadır.

7. Ek Bilgiler ve Güncellemeler

Bitci Racing ekibi projemizle ilgili teknik, ticari ve sosyal gelişmeleri yansıtacak şekilde periyodik

olarak bu raporu güncelleyecektir. Tüm güncellemeler web sitesi, sosyal medya platformları ve

telegram kanalımızdan duyurulacaktır.

Instagram: https://www.instagram.com/bitciracing/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCz0TMxZHqV6PwWzxLFclWDQ

Discord: https://discord.gg/8AN74vZS

E-Mail: info@bitciracing.com

8. Sonuç

Bitci Racing Token ile Bitci Racing’in topluluğun etkileşiminin artırılması, topluluğun takım tarafından

yapılacak anket, etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmayacak etkinliklerinde söz sahibi olabilmesi

sağlanarak Bitci Racing geleceğinde daha aktif rol oynaması hedeflenmiştir. Topluluğun, Bitci Racing

tarafından sağlanan olanaklardan yararlanarak eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı ve tutmuş oldukları

takımda farklı etkinliklerle daha fazla söz hakkına sahip olmaları konusunda fayda sağlamaları

amaçlanmıştır.
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Bitci Racing takımı açısından, topluluğun farklı kanallardan ulaşabilmesi, topluluğunun çeşitli anket

ve ayrıcalıklı etkinliklerle takıma bağlılığının artırılması ve aynı zamanda takımın bu sayede

faaliyetlerini devam ettirmesi ve iyileştirmesi için katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

9. Onay Sistemi

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.

Güvenlik

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.

Veri Güvenliği

BRACE kullanıcı verilerinin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat

(“KVKK”) ile birlikte uygulanabilir olduğu ölçüde Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında

gerçekleştirilecektir. BRACE, 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.

BRACE, 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.

10. Yasal Bilgilendirme
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ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN BU YASAL UYARIYI DİKKATLİCE OKUMANIZI VE GEREKİRSE

KONUYA İLİŞKİN YASAL, FİNANSAL, VERGİSEL VEYA DİĞER MESLEKİ DANIŞMANLARINIZDAN

DANIŞMANLIK ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

BRACE ve White paper’da yer verildiği şekilde Bitci ekosisteminde yer alan tüm özellik ve uygulamalar,

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. BRACE hakkında teknik ve operasyonel bilgiler içeren White paper, yatırım

tavsiyesi içermediği gibi hukuki olarak da bir icap değildir.

White paper, gerek BRACE gerekse de BRACE yaratıcı şirket (“Bitci Teknoloji A.Ş”) açısından hukuken

bağlayıcı bir sözleşme veya yasal taahhüt teşkil etmez. BRACE satışı veya satın alımıyla ilgili herhangi

bir işlem, ancak Şirket tarafından hazırlanacak anlaşmaların imzalanması ve diğer gerekli belgelerin

(“Nihai Belgeler”) sunulması ile geçerlilik kazanacaktır. Nihai Belgeler ve White paper 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, BRACE yapısını veya

bu White paper’da belirtilen hiçbir bilgiyi incelememiş veya onaylamamıştır. White paper’ın

yayımlanması, ilgili yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan mevzuatta düzenlenmemiş olabileceği gibi

yürürlükteki mevzuata aykırılık da teşkil edebilir. BRACE Token ve blokzincir teknolojisinin yargı

çevreleri nezdindeki uygulama farklılıkları ve diğer teknolojik gelişmeler sebebiyle, tüm BRACE Token

uygulamalarında olduğu gibi BRACE da, getiri potansiyelinin yanı sıra hukuken yüksek risk ve belirsizlik

teşkil etmektedir. Bu riskleri değerlendirme ve yatırım yapma inisiyatifi ve sorumluluğu münhasıran

sizdedir. Ayrıca, işbu White paper’ın herhangi bir bölümü veya kopyası, bu White paper veya BRACE

satışının veya dağıtımının yasaklandığı veya kısıtlandığı hiçbir ülkeye götürülmemeli veya

aktarılmamalıdır.

Özellikle (i) Avrupa 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 BRACE satın alamazsınız.

Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği en geniş şekilde, BRACE, Şirket, Şirket yönetim kurulu üyeleri,

paydaşları, çalışanları, yüklenicileri, danışmanları veya bağlı ortakları, White paper’da yer alan

öngörü ve projeksiyonlara ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüt vermemekle birlikte, White

paper’da yer alan bilgilerin güncelliği ve doğruluğuna veya genel olarak White paper’a ilişkin hiçbir

sorumluluk kabul etmemektedir. Buradan hareketle, Şirket, dilediği zaman White paper’da yer alan

bilgileri değiştirme hakkını haizdir.

İşbu White paper, BRACE faaliyetlerine ve projeksiyonlarına ilişkin ileriye dönük henüz

gerçekleşmemiş beyanlar içerebilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, BRACE ile ilgili olarak gelecekte

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

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, White paper, BRACE 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 BRACE, Şirket, Şirket

yönetim kurulu üyeleri, paydaşları, çalışanları, yüklenicileri, danışmanları veya bağlı ortaklarının hiç

bir sorumluluğu bulunmadığını kabul edersiniz. Bu White paper, 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. BRACE ve diğer
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Bitci ürünleri veya hizmetleri bir sermaye piyasası veya bankacılık aracı, hisse senedi, menkul kıymet,

yatırım sözleşmesi değildir.

İşbu White paper, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. White paper ile ilgili tüm uyuşmazlıklar,

nihai olarak ve münhasıran İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri tarafından

çözümlenecektir.
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