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Mevcut Bürokrasi Düzeni

Her idari yapı bürokrasi işlemlerinden sorumludur. Ancak merkeziyetçiliğin yarattığı bürokrasi ise;
çözülemeyen bir sorun, yoğun evrak trafiği, karmaşa, yetkisizlik ve belirsizlik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Merkeziyetçilik, hizmetlerin görülmesinde esnekliği yok etmiş, ve üst makamların geniş ölçüde
teferruata boğulmasına neden olmuştur. Sonuçta bu uygulama yöneticilerin görevlerini yerine
getirmesine engel olmaktadır.
Mevcut Bürokraside merkeziyetçiliğin bir boyutu da, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde
uyguladığı “idari vesayet denetimi” ile ilgilidir. Ağır idari vesayet sonucu yerel yönetimlere ait olması
gereken bir çok yetki merkezde toplanmıştır. Bu durum kamu bürokrasisinin giderek büyümesine yol
açmıştır. Böylece “Aşırı Yavaşlayan” bürokrasi çok pahalı bir kurum haline gelmiştir.
İdeal bir bürokraside, ilkeler ve süreçler rasyonel, açıkça anlaşılmış kurallara dayanır ve kişilerarası
ilişkilerden veya siyasi ittifaklardan asla etkilenmeyecek bir şekilde uygulanır.
Ancak pratikte bürokrasiler genellikle bu ideale ulaşmada başarısız olurlar. Bu nedenle, gerçek dünyada
bürokrasinin artılarını ve eksilerini dikkate almak önemlidir.
Bürokrasinin hiyerarşik yapısı, kuralları ve düzenlemeleri yöneten bürokratların açıkça tanımlanmış
görevleri olmasını sağlar. Bu açık " komuta zinciri ", yönetimin kuruluşun performansını yakından
izlemesine ve ortaya çıkan sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmasına olanak tanır.
Bürokrasiler , atandıkları kurum veya departmanlarla ilgili özel eğitim geçmişine ve uzmanlığa sahip
çalışanlar bulundurması gerekmektedir . Devam eden eğitimin yanı sıra, bu uzmanlık bürokratların
görevlerini tutarlı ve etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaya yardımcı olur. Buna ek olarak,
bürokrasi savunucuları bürokratların bürokrat olmayanlara kıyasla daha yüksek eğitim ve kişisel
sorumluluğa sahip olma eğiliminde olduklarını savunuyorlar.
Katı kuralları ve prosedürleri nedeniyle bürokrasiler genellikle beklenmedik durumlara yavaş yanıt verir
ve değişen sosyal koşullara uyum sağlamada yavaştır.
Eleştirmenler, bu süreçlerin bürokrasinin halka hizmet sağlama yeteneğini yavaşlattığını ve aynı
zamanda vergi mükelleflerine para ve zaman kaybettirdiğini savunuyorlar.
Roma İmparatorluğu'nun yükseliş ve düşüşünden bu yana , sosyologlar, mizahçılar ve politikacılar
bürokrasi ve bürokratlarla ilgili (hem destekleyici hem de eleştirel) teoriler geliştirdiler.
Modern sosyolojinin mimarı olarak kabul edilen Alman sosyolog Max Weber, Bürokrasiyi büyük
kuruluşların düzeni sürdürmesi ve verimliliği en üst düzeye çıkarması için en iyi yol olarak önerdi.
Weber, 1922 tarihli "Ekonomi ve Toplum" adlı kitabında bürokrasinin hiyerarşik yapısının ve tutarlı
süreçlerin tüm insan faaliyetlerini organize etmenin ideal yolunu temsil ettiğini savundu.
Weber, düzgün bir şekilde kontrol edilmezse bürokrasinin bireysel özgürlüğü tehdit edebileceği ve
insanları kurallara dayalı bir kontrol "demir kafesine" hapsedebileceği konusunda uyardı .
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Dijital Bürokrasi nedir?
Dijital Bürokrasi nedir?
Ülkeler, Kurumlar ve Kişiler arasında yaşanan zorlu ve uzun süren evrak ve Bürokrasi işlemlerini, bitirmeyi
hedefleyen Yapay Zeka(AI) Destekli Blockchain Projesidir. Yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin bir araya
gelmesi ile, hayatınızı kolaylaştırmayı hedefliyen, merkezi olmayan blok zinciri için özel olarak geliştirilmiş bir
belge yönetimi ve belge aktarım çözümüdür.
Belgeler, Faturalar, Tapu, Araç ve daha birçok alandaki evrak ve Bürokrasi işlemleri Blockchain veritabanında
dağıtılır ve ardından belgeleriniz veya evraklarınız karşılaştırılabilir, blockchain ağı üzerinde değiştirilemez olarak
merkeziyetsiz bir şekilde dağıtılmaktadır. Gönderilen bilgilerin sadece Hash keye sahip olan kullanıcılar
tarafından görülebileceği bir sistem. Bu, bir belgenin hangi tarihten itibaren blockchain ağında olduğunu ve bu
belgenin gerçekliğini karşılaştırarak doğruluğunu onaylar, yada teyit edilebilir.

Dijital Çağda Bürokrasi
Etkili, şeffaf ve adil bir Hükümet yapısı, vatandaşların güvenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
Bürokrasinin işlemesini ve vatandaşların ihtiyaçlarını güvenle ve hızlı sağlamak, işleyen bir demokrasinin temel
taşıdır. Dijital Bürokrasi (DBC), devlet kurumlarıyla birlikte çalışarak, dijital bürokrasi için en iyi uygulama
"DBCChain" modelinin yanı sıra belirli bir devlet kurumunda uygulamanın testlerinin yapılması için görüşmeler
sağlanmaktadır.
E-postanın ortaya çıkmasıyla birlikte kağıt tabanlı bürokratik süreçler kontrolden çıkmaya başladı. Resmi bilgiler,
resmi kayıt sistemlerinde bulunan belgelerin yalnızca küçük bir kısmı ile kişisel gelen kutularında ve dosya
depolarında güvensiz bir şekilde barındırılmaktadır. Bu güvensizliği tamamen ortadan kaldırarak, Bürokrasiyi
blockchain ağı üzerinde güvenli ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Yoğun Bürokrasi işlemlerindeki iş yükü ve
yanılma payı tamamen ortadan kaldırılıyor.

DBCChain Çözümü
Blok zinciri, işlem kayıtlarının bir zincir gibi birbirini takip ettiği merkezi olmayan bir veritabanıdır. Bilgi (= veri)
blok zincirinde saklanır. Bilgi, veri blokları halinde gruplandırılır ve her blok için bir karma, bir dijital parmak izi
gibi hesaplanır. Her yeni blok ayrıca bir önceki bloğun karmasını içerir.
Bu karmalar, tek tek blokları bir zincire bağlar. Bloklardan birinin değiştirilmesi tüm ağın çökmesine neden olur.
Bu nedenle, belgeler Merkezi Olmayan Blok Zinciri veritabanı üzerinde değişmez bir şekilde dağıtılır. DBCChain
sayesinde, Blockchain ağı üzerinde evrak transferi, fatura ödeme, ev ve araba alım satım, noter, gümrük ve
belediye işlemleri. Daha bir çok alanda hayatınızı kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
Dijital Bürokrasi ekibi, DBCChain yazılımını klasik bürokrasiyi dijital çağa uygun hale getirmek için yeniden
tasarlıyor. Yapay zeka ve block zincirinin her gün gelişen yenilikçi özelliklerini, herkes için bir sorun haline gelen
bürokrasi ve evrak işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve uygun işlem maliyetleri ile gerçekleştirmesini sağlayacaktır.
Kağıdın elektronik belgelerle değiştirilmesinin ötesine geçen ve bunun yerine onay süreçleri, brifingler,
toplantılar, FOI talepleri, kayıtlar ve E-posta yönetimi gibi temel hükümet rutinlerini desteklemeye odaklanan bir
blockchain projesi geliştiriyoruz. Projemiz, hükümetler, kurumlar ve işyerleri için daha önce kurumlarda ve
hükümetle çalışan projemize destek olan kişilerle birlikte tasarlandı ve güvenli süreçler bilgi işleme ihtiyacını
karşılarken, aynı zamanda şeffaf, hızlı, güvenli ve kullanımı kolay arayüz ile tamamen kullanıcı dostu bir yazılım
olan DBCChain, hayatınızın merkezi haline gelecek bir yazılım modelidir.

DBCChain Nedir ?
DBCChain, Digital Bureaucracy ekibi tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilmeye başlanan bir Yapay
Zeka(AI) yazılımıdır. Ülkeler, Kurumlar ve Firmalara özel DBCChain yazılımının kullanımını çok basit bir işlem
haline getirmek için, ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir. Sadece tek bir tıklama ile tüm cihazlarınıza
kurulumu, aynı zamanda kullanımı çok basit hale gelebilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

DBCChain API
Ülkeler, Kurumlar, Kurumsal firmalar, işletmeler, bireyler ve Markalar sahiplik devri için Akıllı sözleşme
geliştirmeye gerek kalmadan API Kullanarak varlık yada ürün Sahiplik devri işlevini sağlayabilir. API’leri kullanan
kullanıcılar NFT token işlemleri aracılığı ile varlık devrini yapabilir.
4
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DBCChain Size Sağlayacağı Avantajlar
Ülkeler, Kurumlar veya kişiler. DBCChain üzerinden resmi yada bireysel evraklarını, Yapay
zeka yardımı ile Block zincirine ekleme imkanına sahiptir. Bu evraklar değiştirilemez olarak
block zincirine eklenir. Sadece parmak izi olarak tanımlanan ve Hash key olarak
adlandırılan anahtara sahip olan kişi görüntüleyebilir.

DBCChain Hangi Alanlarda Kullanılabilir.
DBCChain aracılığı ile Block zincirine eklenen bilgiler, evraklar (=veriler). Değiştirilemez
olarak ağa eklendiğinde, hiç bir şekilde kimse tarafından değiştirilemez. Buda bu
evrakların, dosyaların yada eserlerin kime ait olduğunu tespit etme, orjinal kopyasıyla aynı
olup olmadığını kontrol etme gibi imkanlarla. Güvenli, hızlı ve uygun işlem maliyetleri ile.

Emlak
Konut, Arsa ve Taşınmaz mal alım satım işlemlerinde yaşanmakta olan uzun ve yorucu
belge işlemlerinde, Yapay Zeka desteği ile Blockchain zinciri üzerinde hızlı, güvenli hale
getirmeyi hedeflenmektedir.
Günümüz bürokrasi sisteminde bu işlemler daha fazla zaman ve işlem maliyetleri
gerektirmektedir.
Blockchain zincirinin inanılmaz bir özelliği, verilerin değişmez olmasıdır. Örneğin:
Blockchain ağına gönderilen bilgiler. Hiçbir şekilde değiştirilemez. Bu sayede belgede
sahtecilik yada karmaşık işlemler önlenmiş olur.

Belediye
Belediyelerde bulunan Tüm evrak ve veri işlemlerinin tamamen Blockchain zincirinde
olduğunu düşünün. Ağ üzerinde tüm evrak işlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde
yapabileceksiniz.

Örneğin: Doğduğunuzu, evlendiğinizi ve öldüğünüzü gösteren belgelerden daha önemli
olan, her türlü ayrıcalık (oylama, çalışma, vatandaşlık gibi) haklarınızı açan çok az şey
vardır, ancak yanlış yönetim oldukça fazladır. UNICEF'in 2013 yılında bildirdiğine göre, beş
yaşın altındaki çocukların üçte birine doğum belgesi verilmemiştir. Blok zinciri, doğum ve
ölüm belgesini şifreleyerek ve vatandaşların bu önemli bilgilere erişmesini sağlayarak
kayıt tutmayı daha güvenilir hale getirebilir.
Kimlik, Adres değişikliği, Ehliyet ve aklınıza gelebilecek tüm belediye işlemleri. Yapay zeka
ve Blockchain zincirinin birleşimi ile oluşan DBCChain yazılımı hayatınızı zorlaştıran
işlemleri, daha hızlı ve daha güvenli hale getiren tüm evrak,bilgi ve veri işlemlerini tek bir
noktada yapmanızı sağlayacaktır.
Bu sayede Belediyelerde mevcut olan evrak ve veri işlemlerini tamamen blockchain ağı
üzerine taşınmasını sağlıyoruz. Resmi evraklarda ve işlemlerde hata payını bitiren
projemiz, aynı zamanda iş ve işçi maliyetlerini tamamen bitiriyor. Yeşili koruyoruz ve daha
az hatta hiç yok denecek kadar az kağıt kullanımı vaad ediyoruz.
Tüm bürokrasi ve evrak işleri. Blok zincirinde daha hızlı, daha güvenli hale geliyor.
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Kimlik & Pasaport
Pasaport başvuruları, Pasaport Kontrol ve Doğrulama gibi işlemler. Blockchain üzerinde ve yapay zeka
desteği ile işlemleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
Kimlik Doğrulama, Soy Ağacı Kontrolü, kimliğinizin blok zinciri ağında ve sizi tanımlayan diğer resmi
belgelerde daha hızlı ve güvenli aynı zamanda uygun işlem maliyetleri ile hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Vize başvuruları, bu başvurular esnasında yaşanmakta olan gecikmeler ve zor evrak prosedürleri hızlı,
güvenli ve uygun maliyetli hale geliyor.

Okul & Eğitim
Öğrenci Bilgileri takip sistemi. Öğretmen & Eğitmen ile öğrencilerin ebeveynleri arasında hızlı iletişim
sağlama imkanı. Ayrıntılı bürokrasi prosedürlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayan bir altyapı.
Blockchain ağında merkeziyetsiz veritabanı, Öğrenci Notlarının ve Öğrenci Diplomalarının depolanması,
takibi ve doğruluk kontrolu. Okul diplomalarının sistemde değiştirilemez olarak kaydedilmesi.
Kitapların blok zinciri ağı üzerinden değişmez bir şekilde dağıtımı. Sonrasında karşılaştırma yapma veya
kitabı satın alıp satma gibi işlemler. Aynı zamanda yazılı eserlerde bulunan telif hakkı kontrolü.

Sağlık & Hastane
Hastane ve Sağlık Kurumlarında hasta takip sistemi. Hastane içerisindeki Test ve Diğer sağlık hizmetlerinin
blok zincirinde izlenmesi. Hasta özgeçmişi ve detaylı hasta kayıtları. Hastanın daha önceki sağlık geçmişi
(Geçirdiği ameliyatlar, hastalık teşhisleri) blockchain üzerinde dağıtılması ve her zaman kontrol imkanı.
Hastaneler ve eczaneler arasındaki iletişim ve bürokrasi işlemleri. Bu işlemlerin Blockchain üzerinde hızlı bir
şekilde işlenmesi ve iş yükünün tamamen yapay zeka ile ilerlemesi.
Her bireyin kendisine ait bir Hash Key anahtarı mevcuttur. Tüm işlemler bu key üzerine işlenir. Daha
sonrasında ise kontrol ve doğruluk kontrolü sağlanabilir.

Finans & Kurumsal
Uluslararası şirketler tarafından imzalanan sözleşmeler. Ülkeler arasında kalıcı olarak imzalanmış olan, ticari
sözleşmeler ve anlaşmalar. Bu anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihi, sözleşme şartları ve geçerli olacağı
sürenin blockchain ağı üzerinden takibi.
Ülkelerin yada Kurumların düzenlemiş olduğu ihaleler, bu ihalelerin süresinde ve sorunsuz bir şekilde yerine
getirilmesi ve takibi. Aynı zamanda bu ihale bedellerinin DBC Token ile ödenmesi.

Vergi
Vergi işlemlerinin yoğun olarak gerçekleştiği kurum, kişi ve iş yeri gibi yerlerin tüm bürokrasi ve evrak
işlemlerinin blockchain ağı üzerinden daha hızlı ve uygun maliyetlerle işlenmesini sağlar.
İş yerlerinde alış ve satış vergilendirme işlemlerinin blockchain ağı üzerinden takibi. Aynı zamanda ülkelerin
vergi kurumları ve iş yerleri arasındaki vergi beyanın tamamen dijitalleşmesi.
Online Satış ve Uluslararası vergi. Ülkeler arasındaki vergi işlemlerinin Blockchain ağı üzerinden sağlanması
ve kontrolü. Tüm karışık vergi sistemlerinin tamamen kolay hale gelmesi ve dijitalleşmesi.
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Noter
Noter her zaman hayatımızda bulunan resmi işlemleri yapabildiğimiz bir kurumdur. Ama bu
kurumda yapılan işlemler evraklara dayalı ve uzun süren prosedürler gerektirmektedir. Kişiye,
Resmi temsilci(Avukatlar) verilen vekaletler veya kurumlara verilen vekaletler.
Araç alım satımı. Yeni Plaka, Araç Sigortası ve ayrıca aracınızın geçmişi hakkında detaylı bilgiler.
Tüm bu işlemleri blockchain zinciri üzerinde yapmak daha ucuz ve daha hızlıdır.
a). Dijital Araç Kimliği
Açıklanan Verilere göre, kilometre sayacıyla oynanması ve araç kilometrelerinin
düşürüldüğünü görebiliyoruz. Avrupa Birliğinde ikinci el olarak satılan araçların %50’ye varan
oranda Kilometreleri düşürülen araçlara rastlanmaktadır. Araç Ana bayileri ve Teknik Bakım
Onarım Bayileri tüm kilometresi düşürülen araçları tespit etmenin imkansız olduğunu
belirtmektedir.
Dijital Araç Kimliği aynı zamanda, araçta yapılan parça değişiklikleri, daha önce geçirdiği
kazalar ve yapılan araç tamirleri ve bakımları yer alacaktır.
Dijital Bürokrasi DBCChain dijital araç kimliği çözümü, DBCChain blok zincirinde arabaların
önemli verilerinin kullanım süresi boyunca araç bilgisayarından alınarak depolanması ve
güvenli bir ortamda saklanması. Gerekli görüldüğünde doğruluk kontrolünün sağlanması.
Otomobil üreticileri, tamir atölyeleri, sigorta firmaları, teknik uzmanlar arasında bilgi alışverişi,
ve daha da ilerisi, araç satın alırken onayla bilgilerin bankaya aktarılması ve araç kredileri için
hızlı işlem sağlanması .
b). Kayıtlı Dijital Araç Kimliği
Her bir Araç için dijital bir defterin ekli olduğu veri blok zincirinde oluşturulur ve korunur çeşitli
yetkili kurum, kuruluş yada işletmeler tarafından. Veri girişleri, araç bilgisayarından alınan
verileri, API'ler aracılığıyla işletim sistemleri ve hatta doğrudan kullanıcı girişi ve kontrolüne
sahiptir.
Sonunda, DBCChain blok zinciri tarafından net bir şekilde güvence altına alınan her otomobilin
verileri her kullanıcının ve tarafın hesap verebilirliği, "blok zinciri üzerindeki verilerin" yeni
değerini oluşturacaktır. Araç Alış ve satışları, finansal destek, sigorta paketi ve ikinci el ticaret
pazarları. Veri açısından maliyetin düşürülmesi ve verimliliğin büyük ölçüde artırılması
hedeflenmektedir. Aynı zamanda verilerin, tüm taraflar tarafından kontrol edilerek
doğrulanma imkanına sahip olunacak.
DBCChain çözümü, araç sahipliğini, kullanımını ve geçmişini. Her aracın dijital bir kimliği ve blok
zinciri üzerinde kayıtlı olan doğrulanmış kilometresi vardır. Bilgiler ilgili taraflarca bakım
defterine yüklenir. Bu bilgiler, araç sahibi izni ile alıcı ve diğer kişi veya kişiler tarafından
kontrol edilerek doğrulanabilir.

Uluslararası Sözleşmeler
Ülkeler yada Uluslararası Kurumsal Firmalar, kendi aralarında imzalamış olduğu sözleşmeler
yada anlaşmalar. DBCChain aracılığı ile Blockchain üzerinde dağıtılır. Bu sözleşmeleri, sadece
muhatabı olan (Sözleşmede imzası bulunan ülkeler) ülkeler görebilir, kontrol edebilir veya
doğruluğunu sağlayabilir.
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Kitaplar ve Dergiler
Kitaplar gerçekten hayatımızın vazgeçilmez hazinelerinden biridir. DBCChain sayesinde, yapay
zeka yardımı ile Blockchain ağına eklenen Kitaplar. Sadece Doğruluğu kontrol edilebilir, hiç bir
şekilde ve hiç kimse tarafından değiştirilemez. Aynı zamanda DBCChain Yazarın Telif Haklarını
korumasına yardımcı olabilecek bir sistemdir.

Gümrük
İthalat ve ihracat işlemlerinin takibi. Blockchain ağındaki tüm gümrük sistemlerinde yapılan
ithalat ve ihracat işlemlerinin değişmez kaydı ve takibi.
Yolcu geçişleri, Pasaport ve Kimlik doğrulama gibi işlemler. Blok zinciri ağı üzerinden yolcu
geçişi kolaylığı. Gerekli evrak işleri ve bürokrasi prosedürleri hızlı ve uygun maliyetli olması
DBCChain vazgeçilmez kılan özelliklerden biridir.
Gümrüklerde gerçekleşen araç geçişleri, bu araçların kontrolü. Bu sayede kaçak yada çalıntı
araç ve kaçak yolcu geçişlerini tamamen bitirmeyi hedeflemektedir.

Filmler ve Müzikler
Film ve Müzikler geçmişten günümüze hayatımızda yer aldı. Bundan sonrada hayatımızda
olmaya devam edecek, teknolojinin gelişmesi ile Film ve Müzikler farklı yöntemlerle
kullanıcılarına sunuldu. DBCChain sayesinde artık Film ve Müzikleriniz Yapay zeka ve
Blockchain teknolojisi ile hayatınızda yer edecektir. Block zincirini bizim için çok değerli
olmasının sebebi, Blockchain ağında dağıtılan evraklar, hiçbir şekilde değiştirilemez. Çünkü bir
harf bile değişirse, hash'i de değişir ve tüm zincir parçalanır. Sonuç olarak, sonraki tüm
blokların karmaları yeniden hesaplanmalıdır.
Ve bu o kadar kolay değil. Çünkü bir blok zinciri, herkesin katılabileceği merkezi olmayan bir ağ
aracılığıyla yönetilir. Sen de ve aynı zamanda diğer Her üyenin bilgisayarında blok zincirinin
tam bir kopyası vardır. Bu, zincirin hala sağlam olup olmadığını kontrol eder. Yeni bir blok
yalnızca ağdaki tüm bilgisayarlar bu bloğu doğruladıysa eklenir. İşte tam olarak bu ilke
blockchaini çok güvenli kılar.

Merkeziyetçi sistemler, yönetimler yada kurumlar hayatımızda bilinen temel taşlar olmasına
rağmen, objektif bir bakışla baktığımızda, verimsizliğe ve yenilemeler yapmak için yetersiz
kapasite ve yüksek iş gücü ihtiyaçları gibi bariz kusurlara sahiptir. Blok zincirinin özelliklerine ve
işlevlerine yapılan sürekli güncellemeler ve eklemeler bu merkeziyetçi ve hayatımızı
zorlaştıran temel taşların artık blockchain ağı üzerinden yürütülür bu zorlu temel taşları
değiştirerek hayatımızdaki Bürokrasiyi tamamen Dijitalleştirmek için ekibimiz çalışmaktadır.
Şeffaflık ve iş yükünün azalması, hızlı, güvenli olması.
Dijital Bürokrasinin Merkeziyetsiz yolculuğundaki bir sonraki adım, oluşturulan proje
kapsamında ekibimizle Bürokrasiyi tamamen blockchain ağı üzerine taşımak için gerekli
yazılımı geliştirmeye devam ederek testleri sağlamaktır. Blockchain Ekosisteminin gelişiminde
hızlı ilerlemenin yanı sıra sürekli yenileme ve güncelleme yeteneğine sahip bir ekip. Ekibimizle,
hayatımızın başlıca sorunları haline gelen Bürokrasi sistemini yenilikçi bir teknoloji olan, block
zinciri üzerinde sağlıklı ve güvenli işleyişini sağlamayı amaçlıyoruz.
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Dijital Bürokrasi'nin Vizyonu
Dijital Bürokrasi, Blockchain Teknolojisinin kısa bir süre içerisinde insan hayatının temel
taşlarından biri haline geleceğine inanıyor. Vizyonumuz, dünya genelinde yaşanmakta olan
zorlu bürokrasi ve evrak işlemlerini tamamen dijitalleştirme, iş yükü ve işçi maliyetlerini
düşürerek tüm bürokrasi işlemlerini yapay zeka ve blockchain ağını birleştirerek insan hayatını
tamamen kolaylaştırmak.
Bunu başarmak için DBCChain ve DBC Token geliştiricileri çalışmalarına devam etmektedir.
Dünya bürokrasini tamamen dijitalleştirmek güvenli, hızlı ve uygun maliyetli hale getirmek için
ekip çalışması gerektiğinin farkındayız, bu nedenle ekibimiz içerisindeki yenilikçi ve enerji dolu
ekip arkadaşları ile hem DBCChain geliştirmede, hemde DBC Token bir kripto para birimi
olarak geleceğin yenilikçi ve tek kripto para birimi haline getirmeyi hedeflemekteyiz.
Blok zinciri, altyapı teknolojisi olarak benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır.
Kurumların ve Halkın kitlesel olarak benimsenmesini sağlayacak bu teknolojiyi elde etmek ve
tam anlamıyla kullanmak için, Dijital Bürokrasi Blockchain evriminin üç ana aşamasını belirledi Teknik İncelemeler, Kurumsal Firmalar ve İşletme Mutabakatı ve Ülkeler ve Yönetim
Mutabakatı. Bu aşamalar temel olacak ve Dijital Bürokrasi blok zincirinin dünyanın önde gelen
strateji tercihi olarak benimsenmesini sağlayacak.

a ). Teknik İncelemeler
Bu aşama, teknik geliştiriciler, Programlama dili, protokol, algoritma ve teknik geliştirici
topluluğu ile ilgili bilgilerin toplandığı ve en uygun olan seçeneğin tercih edilmesi.
Blockchain henüz insanlar tarafından yeni yeni benimsenme aşamasında, Bu aşamada
geleneksel iş dünyası ve kurumsal firmalar. Kurumlar ve ülkeler için çok az uygulama
altyapıları oluşturularak hizmetler yaratılıyor, bu da iş kullanım durumlarını ve iş faaliyetlerini
çok daha az olumlu yönde etkiler ve iyileştirir.
İzlenebilirlik, sahtecilikle mücadele, güvenli evrak transferi, Telif haklarının korunması , ürün
yaşam döngüsü yönetimi ve her türlü veri kaynağı kategorisi gibi kullanım durumlarına
odaklanan blockchain platformları nadiren görülür. Bu aşamadaki ilk blok zinciri uygulamaları,
öncelikle teknoloji meraklılarından oluşan ekibimiz tarafından motive edilir ve iş uygulamaları,
teknolojiyi daha iyi anlamak için ekibimiz tarafından geliştirme aşamasında olan DBCChain
yazılımı insanların hayatını zorlaştıran her şeyi dijitalleştirme yi hedefliyor.
Dijital Bürokrasi geliştirici ekibi, 2019 'daki proje başlangıcından bugüne kadar, blockchain
teknolojisinin benimsenmesi konusu bu önemli ilk aşamasını başarıyla geçti ve Kurumlar,
Kuruluşlar, işletmeler ve kurumsal firmalar ile fikir alışverişi aşaması için hazırlıklar yapılmaya
başlandı.

b ). Kurumsal Firmalar ve İşletme Mutabakatı
Kurumlar ve İşletme Mutabakatı, blockchain gelişiminin ikinci büyük aşaması olacak; burada
işletme sahiplerinin ve kurumların, iş ihtiyaçları ve taleplerine bağlı olarak DBCChain yazılımı
Yapay zeka ve blockchain teknolojisi geliştirmeyi ve bu teknolojileri insan hayatını
kolaylaştıracak şekilde tasarlamaya başladı. Bu aşama tamamen iş ihtiyaçlarını anlamak,
blockchain teknolojisinin benimsenmesi ve entegrasyonu, kullanıcı dostu arayüzler, hızlı,
güvenli ve uygun maliyetli sistem yapısı için gerekli olan araştırmaları ve görüşmeleri
içermektedir.
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c ). Ülkeler ve Yönetim Mutabakatı
Bu aşamada, Kurumsal firmalar, Kurumlar, ülke yönetimi ve teknik ekiplerle birlikte, bunları
temsil eden yetkililer, Blockchain teknolojisi ve uygulamalarının hangi yönde ve alanlarda
gelişeceğini belirleyen güçlerdir.
Ülkeleri ve bu ülkeleri yöneten hükümetlerin blok zincirine duydukları ilgi ve küresel
işbirliklerinin seviyesi ve yaygınlığı yeni bir olgunluğa ulaşmış durumda. Yeni iş değerlerini
sağlamaya odaklanan blockchain ekosistemlerinde yaratıcılık ve yenilikler her yerde ortaya
çıkıyor.
Blockchain'in benimsenmesi, Yönetim Mutabakatı aşamasına ulaşmış olsa da, aynı zamanda
önceki aşamalarla eş zamanlı olarak çalıştığı ve birbirine paralel olarak ilerlediği anlamına
gelir. Gerçekten olgun ve güvenilir bir blok zinciri platformu ve ekosistemi sağlamak için Dijital
Bürokrasi gibi teknoloji sağlayıcılarının, karşılıklı çabanın ve yukarıda belirtilen tüm aşamaların
farklı gereksinimlerini anlamanın bir sonucu olduğunu anlamaları gerekir.
Blockchain bilincinin yeni zirvelere ulaştığı Yönetim Mutabakatı aşamasında bile, mevcut
girişimciler ve hatta geleneksel teknoloji meraklıları tarafından blockchain teknolojisine karşı
hala şüpheci bir his olması şaşırtıcı olmayacak.
Dijital Bürokrasinin blockchain ekosistemindeki konumu, insan hayatını kolaylaştıran bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor ve dünyadaki herkesin gelecekteki işbirlikçi ekosistemlerin
büyük veya küçük parçaları olarak değerli işlemler yaratmasını sağlayacak. Dijital Bürokrasinin
misyonu, uyumlu ortaklarımızla birlikte çalışarak ve gerekli tüm araçları ve hizmetleri
sağlayarak, blok zinciri topluluğunun, işletme sahiplerinin, işletmelerin, hükümetlerin veya
diğer kişilerin iş faaliyetlerini zahmetsizce blok zincirine taşımasını sağlamaktır.

Dijital Bürokrasi Blok Zinciri
Dijital Bürokrasi, blok zinciri teknolojisinin her ölçekteki Ülke, kurum, işletme yada bireyler
tarafından kitlesel olarak benimsenmesi için tasarlanmış halka açık bir blok zinciridir.
Sürdürülebilir, hızlı, güvenli ve uygun işlem maliyetleri gerektiren. Bir Bürokrasi blok zinciri
ekosisteminin temelini oluşturması amaçlanmıştır.
Teknik açıdan, Dijital Bürokrasi blok zinciri, kitlesel olarak benimsenmesi sağlamak için
yaratılan, kanıtlanmış mevcut blok zinciri yenilikleri ve yeni teknolojiler üzerine inşa edilmiştir.
DBC Token başlangıçta Binance Akıllı Zincir BEP20 Token Standardı üzerine inşa edilmiştir.
2023 Yılında, DBC mevcut bürokrasi sisteminde belge ve evrak transferleri ve halihazırda
yerleşik belirli finans endüstrisi gereksinimlerine sahip olacak kendi blok zincirini (DBC
BLOCKCHAIN) oluşturacak. Şu anda, mevcut blok zincirlerinden hiçbiri (Bitcoin ve Ethereum
dahil), üstüne anlamlı veya ölçeklenebilir finansal yada Bürokrasi hizmetleri oluşturmak için
gelişmiş araçlar sunmuyor. Tüm DBC hizmetleri DBC BLOCKCHAIN'e taşınacak ve mevcut
BEP20 tabanlı DBC de DBC BLOCKCHAIN üzerinde yeni oluşturulan DBC Coin ile
değiştirilecektir.
DBC BLOCKCHAIN, finans kurumlarının ve fintech girişimlerinin merkezi olmayan finansal ve
belge transfer hizmetleri oluşturmasına olanak tanıyan akıllı sözleşmelerin tasarımı ve inşası
için daha gelişmiş finans endüstrisi programlama dillerini (Python, Go benzeri dil ve finans
endüstrisinde yaygın olarak kullanılan diğer diller) destekleyecektir.
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DBC Token
Kripto para birimi "DBC Token"
Gereksiz veri yığınlarının blok zincirini aşırı yüklemesini önlemek için her işlem maliyetlidir.
Bu işlem ücreti, projenin kendi kripto para birimi olan DBC Token aracılığı ile toplanır ve ağın
destekçilerine dağıtılır.
DBC Token Binance Smart Chain altyapısı kullanılarak BEP20 Smart contract aracılığı ile
oluşturulmuştur. BSC Altyapısı hem veri transfer hızı, hemde veri transfer ücret maliyetleri
düşük olduğundan dolayı tercih sebebi olmuştur.

Akıllı Sözleşme
Akıllı sözleşme, sözleşmelerin programlama dilleri yardımı ile hazırlanarak Blok zincirine
kaydedilen programlanmış bir sözleşmedir. Sözleşme, bir aracıya ihtiyaç duymadan (güven
duyulmadan) otomatik olarak yürütülür. Bu anlaşmalar her zaman görüntülenebilir, ancak
muhtemelen değiştirilemez.
Dijital Bürokrasi yapısına ait, blok zincirinde dağıtılan 1 adet yerleşik ve doğrulanmış akıllı
sözleşme vardır. Bu sözleşme Dijital Bürokrasi altyapısında kullanılmak üzere çıkarılan, DBC
Token Akıllı sözleşmesidir.
DBC Token Akıllı sözleşmesi Solidity yazılım dili kullanılarak hazırlanmıştır.
Kaynak kodu : dbccoin.sol dosyasından kontrol edilebilir.
Aynı Zamanda Dijital Bürokrasi yapısında oluşturulan akıllı sözleşmeleri ve Dijital Bürokrasi
tarafından geliştirilen, DBCChain yazılımı ve onun alt kategori yazılımlarını Github
kütüphanemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.
Github : https://github.com/Digitalbureaucracy/DBC-Smart-Contract
Toplam DBC Token adedi 200.000.000 ve halka arz birden çok aşamada gerçekleştirilecektir.
Herhangi bir aşamanın sonunda ne kadar DBC Token kaldıysa, DBC ekonomisine yardımcı
olmak için doğru zamanlama ayarlanarak yakılacaklar.
• Token Sembolü Adı: Digital Bureaucracy
• Kısa Token Adı: DBC
• Token Standardı: BEP20
• Blockchain Platformu: Binance Smart Chain
• Toplam Arz: 200.000.000 DBC
• Akıllı Sözleşme adresi: 0xaede8306171b2aac22cf4f39a63aae09e99a488c
https://bscscan.com/token/0xaede8306171b2aac22cf4f39a63aae09e99a488c
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Finanssal Yönetim
Finansal Yönetim
Finansal açıdan, Dijital Bürokrasinin amacı sağlıklı bir DBC blok zinciri teknolojisinin ilerlemesini
desteklemek için finansal kaynak ve Dijital Bürokrasi ekosisteminin sürdürülebilir gelişimi için
gerekli ekip ve kaynak sağlamak.
Dijital Bürokrasi, verimli bir şekilde çalışmak için ekip üyelerinin teknik desteği ve projemize
güvenerek katkı sağlayan yatırımcılar tarafından finanse edilmektedir. Projenin ICO süresindeki
yatırımlar, DBC Ekibi tarafından yönetilerek. Projenin ve DBC Token, daha tanınmış ve herkes
tarafından kullanılan bir sistem ve kripto para birimi haline getirmek için çalışmaktadır. Finansal
yönetim, ekibimiz tarafından official web sitemizde periyodik olarak hangi alanlarda
kullanıldığına dair rapor yayınlanmaktadır.

Fonun bir yöneticisi olacak mı?
Evet, Dijital Bürokrasi yönetimi tarafından atanan Dijital Bürokrasi analist ekibi tarafından proje
gelişimi ve DBC Token herkes tarafından kullanılan bir kripto para birimi haline getirmek için
çalışacaktır. Birçok işlem DBCChain yazılımı üzerinden ve blok zinciri üzerine inşa edilecektir.

Kullanıcıların Proje Kararlarında Oy Hakkı?
Yatırımcı, oy kullanarak proje kararlarını etkileyebilecektir. Oylama, Digitalbureaucracy.org
web sitesinde ve uygulamamızın(geliştirme aşamasında) içinde mevcut olacak. Kullanıcılar aynı
zamanda herkesin söz hakkına sahip olmasını sağlamak için önerilerini sunabilecekler.
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ICO & Airdrop

ICO ve Ön Satış
ICO ön satışı 30 Nisan 2021 Tarihinde başyarak 4 aşama olacak şekilde, toplamda 1 yıl sürmesi
planlanmıştır. ICO Süresi 30 Nisan 2022 tarihinde sonlandırılarak, yatırımcılar tarafından
stake edilen DBC token adetleri wallet adresilerine dağıtılacaktır. Bu aşamalar ve şartlar
ekibimiz tarafından aşağındaki şekilde belirlenmiştir;
Aşama A - Ön Satış Global

• Tarih: 30 Nisan 2021 - 31 Temmuz 2021
• Bonus: % 1 - 5.000 DBC+ %2 - 10.000 DBC+ %3
• Aşama A Satış: 25.000.000 DBC (250.000$)
• Aşama A satış fiyatı: 0.010$
• Yatırımcı Verileri (KYC): HAYIR (anonim olarak satın alınabilir)
• DBC Token Dağıtılması: ICO Süresi 30 Nisan 2022 tarihinde bittiğinde tüm DBC Tokenler dağıtılacaktır.
Aşama B - Ön Satış Global

• Tarih: 1 Ağustos 2021 - 31 Ekim 2027
• Bonus: % 1 - 5.000 DBC+ %2 - 10.000 DBC+ %3
• Aşama B Satış: 25.000.000 DBC (1.250.000$)
• Aşama B satış fiyatı: 0.050$
• Yatırımcı Verileri (KYC): HAYIR (anonim olarak satın alınabilir)
• DBC Token Dağıtılması: ICO Süresi 30 Nisan 2022 tarihinde bittiğinde tüm DBC Tokenler dağıtılacaktır.
Aşama C - Ön Satış Global

• Tarih: 1 Kasım 2021 - 31 Ocak 2022
• Bonus: % 1 - 5.000 DBC+ %2 - 10.000 DBC+ %3
• Aşama C Satış: 25.000.000 DBC (3.750.000$)
• Aşama C satış fiyatı: 0.15$
• Yatırımcı Verileri (KYC): HAYIR (anonim olarak satın alınabilir)
• DBC Token Dağıtılması: ICO Süresi 30 Nisan 2022 tarihinde bittiğinde tüm DBC Tokenler dağıtılacaktır.
Aşama D - Ön Satış Global

• Tarih: 1 Şubat 2022 - 30 Nisan 2022
• Bonus: % 1 - 5.000 DBC+ %2 - 10.000 DBC+ %3
• Aşama D Satış: 25.000.000 DBC (5.000.000$)
• Aşama D satış fiyatı: 0.20$
• Yatırımcı Verileri (KYC): HAYIR (anonim olarak satın alınabilir)
• DBC Token Dağıtılması: ICO Süresi 30 Nisan 2022 tarihinde bittiğinde tüm DBC Tokenler dağıtılacaktır.

Airdrop
Bürokrasi, yaşamımız boyunca her zaman insanların hayatını zorlaştıran bir sistem olmuştur. Bürokrasi
herkesin ihtiyacı olan bir sistem olduğundan dolayı, DBC Token Airdrop süresince 2.000.000 DBC
Kullanıcılarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Gerekli şartları, sosyal medya hesaplarımızız takip ederek
öğrenebilirsiniz.
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Proje Wallet Adresleri
ICO Satış %50
ICO Satışları için öngürülen 100.000.000 adet DBC Token bulunduğu wallet adresi. ICO
Süresi bittiğinde bu wallet adresi üzerinden dağıtılacaktır.
Wallet Adres: 0x03EDe8f3628f4de2fbB81b202E2a89dB518E3cFE

Ekip & Danışmanlar %10
Bu fonlar, Ekip ve Danışmanların Dijital Bürokrasi projesindeki çalışmaları için tazminat olarak
kullanılacaktır. Ekipteki herkes Projenin geleceğine ve DBC token değerinin artacağına
inandığından, ekip üyelerinin hiçbiri yakın gelecekte token bakiyelerini satmayı düşünmüyor.
Wallet Adres: 0x028df09AeA017C0dc7e5947597673e6A400A0c03

Yardım Kuruluşları %10
Dijital Bürokrasinin vizyonu gereği, tüm ülkelerde ve kurumlarda bürokrasi işlemlerini
tamamen dijital bir işleyiş haline getirmeyi görev edinmiştir. Bundan dolayı Kar amacı
gütmeyen kuruluşlara Bağış olarak projemiz kapsamında üretilen DBC Token toplam arzının %
10 bu kurumların hesaplarına dağıtılacaktır.
Wallet Adres: 0x848fCa1E502DeB389586861177F7d6917A49FCDd

DBCChain Yazılım Geliştirme %10
Wallet Adres: 0xF1b84b12850E7Fc150e2979A78abF783dB4857fA

DBC Token Kripto Para Borsalarında Listeleme %19
Wallet Adres: 0xfacda2d99AC8cB0E37bf2E040CE4c91282c6e43D

Airdrop %1
Wallet Adres: 0xa381606B572962de0b7Dbf62ed3dcE61D1bBdc1C
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Dijital Bürokrasi Ekibi

Akif Dogan - CEO/Founder

Akif 2009 yılından bu yana, yazılım, web geliştirme, server yönetimi, Siber güvenlik ve
Yapay Zeka(AI) ve Machine Learning üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2012 de Blockchain
ile tanışan Akif, veri güvenliği ve blok zinciri üzerinden güvenli veri transferleri üzerine
çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda profesyonel olarak Kripto para yatırımları ile
ilgilenmektedir.
Sidar Ozden - Dipl.-Biol., MBA Health Care Management

Silan Dogan - LLB (Hons) Graduate of Law

Ahmet Deryahanoglu - Vehicular Communication Systems Engineer

Mesut Acil - Graphic Designer & Web Developer

Berna Asel - Social Media Management

Muhammad Aliyev - UNEC MBA Marketing

Mahammad 2014 yılından beri pazarlama, satın alma ve satış müdürü olarak
çalışmaktadır. Halen profesyonel olarak dijital pazarlama, grafik, web tasarımı ve
kripto para birimi yatırımlarıyla ilgilenmektedir.
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Yol Haritamız
Ekip Yönetim Yapısı
Digital Bürokrasi ekibi, block zinciri ekosisteminin gelişimine, yönetimine ve ilerlemesine kendini adamış, kar
amacı gütmeyen bir ekiptir. Blockchain teknolojisinin merkezi olmayan çalışma mekanizması, ekibimize
benzersiz bir yönetim yapısı sağlar. Mevcut Bürokrasi yapısı, herkesin hayatında bir sorun haline
geldiğinden dolayı. Ekip üyelerimiz ortak bir akıl ve yenilikçi bir görüşle hareket etmektedir. Proje yada
ilerleyiş, geliştirme ve tanıtım alanlarında verilecek olan tüm kararlar. DBC yazılımında da üzerinde
çalışmakta olduğumuz, seçimlerin block zinciri üzerinde gerçekleşmesi konusu, bizler proje ile ilgili kararları
ekip üyeleri arasında block zinciri üzerinden gerçekleştirdiğimiz seçim ile karara bağlamaktayız.
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Sorumluluk Reddi
Bu whitepaper, Dijital Bürokrasi projesinin teknik detaylarını ve DBC Token satıldığı ilk halka
arz (ICO) satışı açıklar. DBC Token, bu teknik incelemede açıklandığı gibi Dijital Bürokrasi ve
bağlı olan DBCChain altyapısında ve mevcut Kripto Para borsaları tarafından sağlanan tüm
hizmetler için kullanılmak üzere tasarlanmış bir kripto paradır. DBC Token, vizyon olarak Dünya
genelinde kullanılacak bir Kripto para birimi olma yolunda ilerleme ve ticari, kurum ve
işletmeler tarafından sağlanan diğer hizmetler için ödeme yapmak üzere bir Kripto Para olarak
da kullanılmak için tasarlanmıştır.
DBC Token satın alımlarının nihai ve iade edilemeyeceğini lütfen unutmayın.
Bireyler, işletmeler ve diğer kuruluşlar, DBC Token sahibi olmanın risklerini, maliyetlerini ve
faydalarını dikkatlice ölçerek karar vermelidir.
ALICILARIN SINIRLANDIRILMASI
DBC Token veya benzer Kripto paralar satın almanın yasaklanabileceği veya Token satışının
kabul edildiği herhangi bir ülke veya eyaletin vatandaşı iseniz, Token satışı yoluyla DBC Token
almaya uygun değilsiniz ve DBC Token satın alamayacaksınız.
DBC Token satın alımları, yalnızca Crypto Para ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin
kullanımı ve karmaşıklıklarıyla ilgili önemli deneyime ve anlayışa sahip kişiler, tüzel kişiler veya
şirketler tarafından gerçekleştirilmelidir. Alıcılar, diğer Kripto paralarla ilişkili depolama ve
aktarım mekanizmaları hakkında işlevsel bir anlayışa sahip olmalıdır. Herhangi bir DBC Projesi
ve ekip üyeleri ve çalışanları, alıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemlerden veya ihmallerinden
kaynaklanan herhangi bir Kripto Para, DBC Token veya fiat para biriminin kaybından hiçbir
şekilde sorumlu olmayacaktır. Gerekli deneyim veya uzmanlığa sahip değilseniz, DBC Token
satın almamalı veya DBC Token satışına katılmamalısınız.
DBC Token edinmenin risklerini, maliyetlerini ve diğer zararlarını dikkatlice değerlendirmeli ve
gerekirse bu konuda kendi bağımsız düşüncelerinizle hareket etmelisiniz.
RİSKLER
DBC Token satın almanız beraberinde önemli bir risk getirir. DBC Token satın almadan önce,
alıcı aşağıda listelenen riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve gerekli olduğu ölçüde DBC Token
satın alıp almayacağına karar vermeden önce bir avukata, muhasebeciye ve / veya vergi
uzmanına danışmalıdır.
(a) DBC Token, yalnızca alıcı tarafından seçilen bir parola ile erişilebilen ve Kripto para
borsalarında listelenene kadar ERC-20 altyapısına sahip bir Wallet adresinde saklanması
gerekmektedir. Bir DBC Token alıcısı şifresinin doğru bir kaydını tutmazsa, bu DBC Token
kaybına neden olabilir. Parola korumanız zayıfsa ve kırılırsa veya başkası tarafından öğrenilirse,
bu da DBC Token bakiyelerinin kaybına neden olabilir. Bundan dolayı alıcı şifrelerini ve şifre
yedekleme anahtarlarını saklamalı.
(b) Alıcı, Dijital Bürokrasi ve DBCChain kapsamındaki bazı hizmetlerin şu anda geliştirme
aşamasında olduğunu ve piyasaya sürülmeden önce önemli değişikliklere uğrayabileceğini
kabul eder. Alıcı, Dijital Bürokrasi ve DBCChain tasarım ve işlevselliği ile ilgili beklentilerinin
herhangi bir nedenle karşılanamayacağını kabul eder.
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(c) Satın alan kişi, Dijital Bürokrasinin ekibi bilinen büyük Kripto borsalarının çoğunda
listelemek için elinden gelen çabayı göstermektedir, bu durum tüm kripto borsalarında yer
alacağı anlamına gelmez. Kripto borsalarının şartlarını yerine getirerek, yaygın bir şekilde
kullanılmasını sağlamayı planlamaktadır.
(d) Satın alan kişi, Dijital Bürokrasinin DBCChain Projesinin zamanında tamamlanarak
yayınlamak için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen, resmi yayın tarihinde
gecikmeler yaşayabileceğini anlayarak kabul eder.
(e) Diğer Kripto Paralarda olduğu gibi, DBC Tokenın değeri, arz ve talep, genel Kripto
Paraların piyasa koşulları, politik veya coğrafi nedenler, herhangi bir yargı alanındaki
düzenlemeler ve teknik nedenler fiyatlarda değişikliklere sebep olabilir.
(f) DBC Token, Binance Smart Chain (BSC) altyapısında Akıllı Sözleşme olarak
yayınlanmıştır. Bu nedenle, Binance Smart Chain protokolünün herhangi bir sorunda veya
beklenmedik teknik işleyiş, alıcının DBC Token aktarma veya güvenli bir şekilde tutma
kabiliyetini etkileyebilir. Bu tür bir etki DBC Token değerini olumsuz etkileyebilir

SORUMLULUK REDDİ
Herhangi bir DBC Token varlığı ve ekip üyeleri ve çalışanları, şifrenizin doğru bir kaydını
tutamamanız veya yedeklemeniz veya bir başkası tarafından şifre kırılması dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle size aktarıldıktan sonra DBC Token
kaybınızdan sorumlu olmayacaktır.
Dijital bürokrasi projelerini başlatmak ve DBCChain yapısını geliştirmek için elinden geleni
yapacaktır. DBC Token almayı taahhüt eden herhangi bir kişi Dijital Bürokrasinin herhangi
bir Konuda garanti vermediğini kabul eder ve anlar.
Dünya genelinde bulunan düzenleyici ve yasal makamlar dünyadaki kripto para piyasaları
ile ilgili işletmeleri ve projeleri dikkatle inceliyor bu bağlamda Düzenleyici önlemler,
Soruşturmalar ve Dijital Bürokrasinin işini veya proje gelişimini etkileyebilir. DBC Token
satın almayı taahhüt eden herhangi bir kişi Dijital Bürokrasi ve projelerinin yasalara göre
uyarlanacağını kabul etmiş sayılır Dijital Bürokrasi veya projeleri bu tür değişikliklerden
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamayacağını kabul
eder ve anlar.

ALICILAR TARAFINDAN BEYAN VE GARANTİLER
Alıcılar, DBC token satışına katılarak Dijital Bürokrasiye aşağıdaki şekilde beyan ve garanti
verirler:
(a) ikamet ettiğiniz yargı alanınızda geçerli olan yasalara göre DBC Token satın alma
yetkisine ve tam yetkiye sahipsiniz;
(b) DBC Token satın almanın sizin için uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz
sorumlusunuz;
(c) DBC Token satın almak veya token satışına katılmak isteyen herhangi bir kişi veya
kuruluş adına bir aracı olarak hareket etmiyorsunuz;
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(d) DBC Token edinmenin risklerini, maliyetlerini ve diğer sakıncalarını dikkatlice düşündünüz
ve bu tür riskleri, maliyetleri ve DBC token satışıyla ilgili diğer tüm alanları anladınız;
(e) Spekülatif yatırım amacıyla hareket etmeyeceksiniz;
(f) DBC Token yargı alanınızda herhangi bir biçimde menkul kıymet teşkil etmediğini kabul ve
beyan edersiniz;
(g) Bu tanıtım belgesinin bir izahname veya herhangi bir tür belge sunulmadığı ve yargı
alanınızda bir menkul kıymet teklifi veya menkul kıymetlere yatırım için bir talep oluşturmayı
amaçlamadığını kabul ve beyan edersiniz;
(h) Hiçbir düzenleyici Kurumun bu whitepaper'da belirtilen bilgileri incelemediğini veya
onaylamadığını, herhangi bir yargı yetkisinin kanunları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları
uyarınca böyle bir işlem yapılmadığını veya yapılmayacağını ve yayın, dağıtım veya bu teknik
incelemenin size dağıtılması, geçerli yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara
uyulduğu anlamına gelmez;
(i) Bu teknik incelemenin, DBC Token satışının taahhüt edilmesinin ve / veya
tamamlanmasının veya herhangi bir kripto para birimi borsasında DBC gelecekteki ticaretinin
sizin tarafınızdan esasa ilişkin bir gösterge olarak yorumlanmayacağını veya kabul
edilmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.
(j) Bu tanıtım belgesinin, herhangi bir kısmının veya herhangi bir kopyasının dağıtılması veya
yayılması veya sizin tarafınızdan kabul edilmesi, yargı alanındaki geçerli yasalar, düzenlemeler
veya kurallar ve bunlarla ilgili herhangi bir kısıtlama tarafından yasaklanmamıştır veya
kısıtlanmamıştır.
(l) Kripto para birimlerinin, blok zinciri tabanlı yazılım sistemlerinin, kripto para birimi
cüzdanlarının veya diğer ilgili Token depolama mekanizmalarının, blok zinciri teknolojisinin ve
akıllı sözleşme teknolojisinin çalışması, işlevselliği, kullanımı, depolanması, aktarım
mekanizmaları ve diğer maddi özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahipseniz;
(m) Herhangi bir DBC Token satın almak istediğinizde, Dijital Bürokrasi ve onun projeleri ile
ilgili risklerin bulunduğunun tamamen farkında ve anlıyorsunuz;
(o) Token satışını kara para aklama ve terörizmin finansmanı dahil herhangi bir yasa dışı
faaliyet için kullanmayacaksınız;

TOKEN SATIŞ GÜNCELLEMELERİ
Dijital Bürokrasi, yapılacak olan değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak satış esnasında yada
herhangi bir zamanda bu teknik incelemeyi ve şartları değiştirme, ekleme veya kaldırma
hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar. Herhangi bir alıcı, DBC Token satın
alarak bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Herhangi bir noktada bu whitepaper'ın o
zamanki güncel versiyonunun herhangi bir bölümünü ve şartları kabul etmiyorsanız, DBC
Token satın almamalısınız.
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Sosyal Medya'da Dijital Bürokrasi
Web: https://www.digitalbureaucracy.org/
ICO&Airdrop: https://dbc.digitalbureaucracy.org/
Twitter : https://twitter.com/DigiBureaucracy
Telegram Group: https://t.me/digitalbureaucracy
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/digitalbureaucracy
Reddit: https://www.reddit.com/user/Digitalbureaucracy
Medium: https://medium.com/@Digitalbureaucracy
Project Announcement
Bitcointalk
EN- https://bitcointalk.org/index.php?topic=5328282.0
DE- https://bitcointalk.org/index.php?topic=5328430.0
TR- https://bitcointalk.org/index.php?topic=5328432.0
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