Demokratik sosyal medya ve ifade özgürlüğü için 2005 yılında kurulan uludağ sözlük, 2009
yılında kurulan inci sözlük, 2011 yılında kurulan incicaps ve 10 milyona yakın sosyal medya
kitlesinin resmi dijital para birimi.
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İnci Token, blockchain teknolojisiyle desteklenen yeni bir tür İnternet çağı yaratmayı
hedefliyor. Yeni internet çağı ile insanlar dijital varlıklara sahip olabilecek ve onlar sayesinde
farklı alanlarda ödemelerini bu teknoloji ile gerçekleştirebilecekler. Dijital varlıkların
tanımlanabilir ve trade edilebilir olması büyük bir çağın başlangıcı oldu. Artık bir sonraki
aşamaya geçmenin vakti geldi de geçiyor. Bu varlıkları e-ticaret, reklamcılık, oyun ve diğer
farklı alanlarda da kullanmak. İnci Token tam olarak bunu amaçlamakta.
Amaç, kullanıcıların makalelere, filmlere ve oyunlara erişmesine izin veren ortamlarda daha
kolay ödeme ve ticaret imkanı sunmak. İnci Token belirteçlerinin işlev gördüğü özel bir
ekonomik alan yaratmayı hedefliyor. Bu özel alanda alışveriş ve ticaret daha özgür bir hale
gelecek.
Demokratik sosyal medya ve ifade özgürlüğü için 2005 yılında kurulan uludağ sözlük, 2009
yılında kurulan inci sözlük, 2011 yılında kurulan incicaps ve 10 milyona yakın sosyal medya
kitlesinin resmi dijital para birimidir. İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük sitelerinde aktif olarak
kullanılacaktır. Yakın zamanda global olarak hayata geçirilecek merkeziyetsiz reklam ağı
InciAds ve NFT bazlı incicaps.com ve CapsNFT.com projelerinin de resmi para birimi
olacaktır.
Inci Token, Türkiye’de ve dünyada fan token’larının en uzman adreslerinden olan Bitci.com
üzerinden alınabilecektir.[1]
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1.1. Giriş
Blockchain teknolojisi ve insanlara verdiği güvenin sonucunda birçok Coin ve Token
piyasaya sürüldü. Dünyada milyonlarca insanın kripto varlıklara yatırım yapmasının temel
sebebi Bitcoin ve Blockchain teknolojisine olan sarsılmaz güven oldu. Ethereum akıllı
sözleşmeleri destekleyen, programlanabilir bir blok zinciri uyguladı. Teknoloji değiştirmeyip
üzerine katkıda bulundu. Basitçe söylemek gerekirse, akıllı sözleşmeler
sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek işlemler
olarak tanımlandı.
Daha sonra ortaya çıkan alternatif birimler de benzer şekillerde, teknolojiye katkıda
bulundukları iddiası ile piyasaya girdiler. Bunlardan bir kısmı yüksek ticaret hacmine sahip
birimler haline gelirken bir kısmı ise unutulup gitti. Bunun sebeplerinden biri gerekli güveni
sağlayamamaları. Diğer bir sebep ise vaad ettiklerini gerçekleştirememeleri. Etkili
olacaklarını söyledikleri alanlarda bir varlık gösterememeleri.
Eğer kullanıcılara çeşitli sözler veriyorsanız bunları kesinlikle tutmak zorundasınız. Hele ki
kripto para dünyası ve blockchain teknolojisi söz konusuysa verilen sözlerin önemi daha da
artmaktadır. İnci Token de tam olarak bu bilinçle ortaya çıkmıştır.

1.2. Güçlü Yanlar
İnci Token sosyal medya ve yazılım alanında tecrübeli bir ekip tarafından geliştirilmektedir ve
Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen sosyal medya platformlarında
kullanılacaktır.

1.2.1. Platformlar
Uludağ sözlük ve İnci Sözlük siteleri dünyanın ilk sosyal medya sitesi olarak kabul edilen
sözlük konseptinde sitelerdir ve en önemli sözlük siteleri arasındadır. Uludağ sözlük sitesi
Twitter’dan 1 yıl önce yani 2005 yılında açılmıştır.
İnci Sözlük platformu daha sonra dünya mim (meme) olarak bilinecek olan kültürün öncüsü
olan Caps kültürünün yaratıldığı yerdir. Meme’lerin dünyada yayılmasından 5 yıl önce 2011
yılında kurulmuş bir platformdur.

1.2.1.1. İnci Sözlük
İnci Sözlük, 2009 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden beri kitlesi tarafından sahiplenilmiş
içerisinden pek çok marka çıkarmış bir sosyal medya platformudur.

www.incisozluk.com.tr [2]
twitter.com/incisozluk

Türkiye’nin en büyük sosyal ağlarından biri. Caps kültürünün yaratıldığı internet sitesi.
Toplamda 1.5 milyon abonesi var. 2009 yılında kurulmuştur.

1.2.1.2. Uludağ Sözlük
uludağ sözlük platformu Türkiye’nin en çok reklam alan ve en çok ziyaret edilen sitelerinden
birisi olmuştur. Birikiminde olan 100 milyon fazla kayıtlı bilgiyle insanların bilgi kaynağı olarak
kullanmasına sebep olmuştur. Mobil platformlarından yoğun olarak kullanılması ile trafiğinin
%85’ten fazlasının mobil platformlardan almaktadır.

www.uludagsozluk.com [3]
twitter.com/uludagsozluk
instagram.com/uludagsozluk

Türkiye’nin en büyük sosyal ağlarından biridir. 100 milyon konuda kayıtlı yazı vardır.
Toplamda 1 milyon abonesi vardır. 2005 yılında kurulmuştur.

1.2.1.3. İnci Caps
İncicaps.com adresinde kurulan ve CAPS kavramının doğduğu yer olan sitedir. Çeşitli hukuki
ve ifade özgürlüğü sorunları sebebi ile 2019 yılında kapanmak zorunda kalmıştır. İnci Token
ile beraber NFT özellikleri de barınacak şekilde tekrar açılacaktır.

twitter.com/incicaps
instagram.com/incicaps

Dünya’da caps kültürünü ilk oluşturan markadır. Elon Musk’ın meme (mim) ler üzerinden
kripto dünyasına etkisi bilinmektedir. İncicaps dünyadaki meme(mim) lerden önce ortaya
çıkmış ve yayılmıştır. Tamamen inci sözlük ekosistemine aittir.

1.2.2. Tecrübeler
Ekibimizin üyeleri kripto paralar konusunda tecrübelidir. Geçmişte yaptıkları televizyon
programlarında Türkiye halkın kripto paraları ilk tanıtan kişilerdendir. Ekibimiz üyelerinden
Serkan İnci ve İsmail Alpen’in yazarı oldukları BİTCOİN DEVRİMİ kitabı Türkiye’de kripto
paralarla alakalı ilk yazılan kitaplardandır. Halen kitapçılarda yoğun olarak satışı devam
etmektedir.
Bu şekilde ekibimiz kripto ortamındaki tecrübesini İnci Token ile daha başarılı bir sürece
taşımak istemektedir.

1.3. Problem Tanımı
Kripto ve Blockchain dünyasında genel sorun bu varlıkları çoğu zaman yatırımdan farklı bir
amaçla kullanmanın mümkün olmamasıdır. Özellikle de legal bir biçimde. Kripto birimlerle
yapılan harcamaların artık Bitcoin ile çay veya kahve içmenin ötesine geçme zamanı
gelmiştir. Sistemin henüz farklı sektörlere entegre edilememiş olması yaşanan en büyük
sıkıntılardan biridir.
Kripto varlıklar temel anlamda, sahip olduğunuz para birimlerinden farksızdır. Cebinizdeki ya
da banka hesabınızdaki paralarınızla ne yapabiliyorsanız kripto varlıklarınızla da yapabilmek
en büyük hakkınızdır. Bu hakkı kullanmanın önünde çeşitli engeller vardır, fakat bunlar
aşılamayacak engeller değildir. Yapılması gereken ilk şey sektöre özel bir birim belirlemektir.
E-Ticaret sektörü, reklamcılık, tanıtım ve pazarlama, oyun sektörü, müzik ve eğlence
sektörü, sinema sektörü gibi özellikle gençlere hitap eden alanlarda orta bir kripto para
biriminin kullanılması birçok şeyi olumlu anlamda değiştirecektir. İnci Token fikrinin ortaya
çıkışındaki temel nedenlerden biri de var olan bu açığı kapatarak hem alıcı hem de satıcılara
büyük bir kolaylık sağlamaktır.

Türkiye’de internet ve sosyal medya dendiğinde akla gelen ilk platformlardan olan İnci
Sözlük ve İncicaps’in arkasında yer alan, alanında deneyimli bir ekibin elinden çıkan İnci
Token aynı zamanda hem yatırım hem de harcama aracı olarak kullanıcılarına kazandırmayı
hedeflemektedir.

1.4. Çözüm (Solution)
İnci Token’in teknolojik yenilikleri, büyük kurumların ve KOBİ'lerin kendi blok zincirlerini
oluşturmak ve sıfırdan özellikler geliştirmek yerine, kullanıma hazır özelliklere sahip bir kripto
varlık birimi ile işlem yapmalarına izin verecek. Bu da hem zamandan hem de efordan
tasarruf etmek anlamına geliyor. Satış ve pazarlama işlemleri İnci Token tarafından
tarafından garanti edilen güvenlikten ödün vermeden, kolay bir şekilde gerçekleşecek.
İnci Token hızlı değişim ve artan hesap verebilirlik çağında, önde gelen dijital
pazarlamacıların müşterilerine ulaşmalarına ve kampanyalarını yönetmelerine yardımcı
olmak için kullandıkları en iyi yollardan biri olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyor. Bunu
gerçekleştirmek için ise çeşitli yöntemlerin devreye sokulması planlanıyor:
-

Müşteri içgörüleri sağlamak için veri analitiğini kullanmak
Dijital kanallarda tutarlı bir deneyim sürdürmek
Müşterilere zamanında ve sektörle alakalı içerik sağlamak
Pazarlamaya odaklanma ve hesap verebilirlik eklemek için entegre teknolojiyi
kullanmak
Sonuçları sürekli iyileştirmek için kampanya yönetim araçlarını kullanmak
Yeni fırsatları ortaya çıkarmak için sosyal medya gibi dijital kanallardan yararlanmak

bu yöntemlerden sadece birkaçı olarak karşımıza çıkacak. Verilere dikkat eden ve kampanya
sonrası içgörüleri ortaya çıkarabilen imkanlara sahip olmak, bir kampanyanın değerini
anlamak ve gelecekteki kararları yönlendirmek için çok önemlidir. Pazarlamacılar, işletmeleri,
kullandıkları ürünler ve hizmetler ve tercih ettikleri süreçler dahil olmak üzere müşterileri
daha iyi anlamak için verilerden yararlanmaya çalışmalı ve ardından bu bilgiyi kampanyalara
entegre etmelidir. Bu durum reklamverenler için de geçerlidir.
İnci Token’in hedef kitlesi genç kullanıcılar ağırlıklıdır ve gençlere hitap eden her alanda
kullanılabilir. Veriler bireysel müşterilerde neyin yankı uyandırdığını ve neyin olmadığını
anlamak için kritik öneme sahiptir, böylece onları etkili bir şekilde hedeflemeye devam
edebilirsiniz. Önemli olan kitlenin ihtiyaçlarını doğru ve net olarak belirlemektir. Söz konusu
gençler olduğunda gaming başta olmak üzere eğlencenin her alanı analizlere dahil
edilmelidir.
Günümüz genç müşterileri, şirketinizle daha önceki etkileşimlerinde ifade ettikleri ilgi ve
ihtiyaçlara göre bireysel olarak önemsendiklerini hissetmek istiyor. Bu, yüksek düzeyde bilgi
birikimi ve gerçek zamanlı ve dinamik olarak kampanyalar sunmak için verilerden yararlanan
karmaşık bir pazarlama süreci gerektirir.

Doğru teknoloji çözümü kitlenize ulaşmak adına büyük önem taşımaktadır. İnci Sözlük,
Uludağ Sözlük, İncicaps gibi platformların da bu konudaki başarısı herkesçe malumdur.
Onlara ulaşmak için bu platformların arkasındaki ekibin ellerinden çıkan bir ürün süreci
kolaylaştıracak ve güven ortamının kısa sürede sağlanmasını sağlayacaktır. Kitleyle direkt
iletişimi olan bir platformun getirileri çok büyük olacaktır.
Entegre bir teknoloji çözümüyle, veriler birden fazla platformda entegre edilebilir ve ihtiyaç
duyulan yerde çalıştırılabilir, böylece tüm organizasyon genelinde içgörü sağlanır ve
pazarlama stratejileri kısa sürede belirlenir. Bu, özellikle, pazarlamaya yatırılan her kuruşun
arkasında doğru bilgiye ihtiyaç duyduğu, bütçelerin kısıtlı olduğu bir çağda önemlidir.

2. İnci Token’ın Temel Bilgileri (Inci Token Basics)
Dijital kanallar çoğaldıkça rekabette de büyük bir artış meydana geldi. Sosyal, etkileşimli,
mobil ve diğer yeni medya için benzersiz bir ses yaratmak, özellikle farklı kanallar için farklı
satıcıların olduğu sessiz ortamlarda rakiplerinizden bir adım önde olmak için bir mecburiyet
halini aldı. Pazarlama kanalları çeşitlenmeye devam ederken,bağımsız olarak tutarlı bir
müşteri deneyimi sağlamak için sistemler ve süreçler için entegre bir stratejiye sahip olmak
her zamankinden daha mühim.
İster şirketin web sitesine yapılan çevrimiçi bir ziyaret, ister bir e-posta, bir Facebook
gönderisi veya geleneksel bir medya temas noktası olsun, her iletişim parçası ve her satış
mesajı hedefe ulaşmalı ve doğru zamanda doğru kişiye iletilmelidir. Kampanya yönetimi
teknolojisi, pazarlama organizasyonlarının vazgeçilmezidir.
İnci Token firma ve girişimcilerin kampanya dağıtımını hızlandırmasına ve maliyetleri kontrol
etmesine yardımcı olabilecek türde bir entegre imkan sağlar. Bu hem İnci Token yatırımcısı
müşteriler hem de İnci Token kullanan işletmeler ve firmalar için büyük bir kolaylık
sağlayacaktır. Elinizde bulunan Token ile yapacağınız satış ve alışverişlerde, Token fiyatı
üzerinde yaşanacak olan yukarı yönlü ivme ,satıcı ya da müşteri olmanız fark etmeden,
kazanımlarınızı katlayacaktır.
Pazarlamacılar, kampanyaların farklı bölgelerle paylaşılmasına ve diğer ihtiyaçlara göre
genişletilmesine izin vererek, kullanımdaki her kanalda müşteriler için artan verimlilik ve
daha tutarlı bir deneyim yaratabilir. Müşteriler ise değerde yaşanması olası dalgalanmalarla
daha fazla ya da daha kaliteli ürünlere erişebilir.
Dijital medya, geleneksel kanallardan çok daha müdahaleci olma eğiliminde olduğundan,
marka karmaşasına ve olumsuz etkilere karşı çok daha hassastır.Bu hassasiyeti ve
dışarıdan gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için hem işletme hem de alıcıların
ortak bir birimde buluşması en ideal yöntemdir.

Dijitalde anahtar, daha azıyla daha fazlasını yapmaktır. Alıcı da satıcı da bunu arzular. Basit,
anlaşılır kampanyalar, doğru müşteriye yönlendirildikleri ve ilgi çekici bir mesaj veya teklif
taşıdıkları sürece en etkili kampanyalar arasında olabilir.Kanalların çoğalması ve katılım
düzeyini kontrol etme yeteneği nedeniyle, tüketici temel karar mercii haline gelmiştir.
Günümüz müşterileri ise kripto varlıklarla ödeme yapmayı gayet makul bulmaktadır.
Bu gelişme ticaretin önünde bir engel olmaktan ziyade, müşterilerin ihtiyaçlarını anladığını
göstermek isteyen firmalar için artan fırsatlar anlamına geliyor. Kullandığınız kanal ne olursa
olsun, müşterilere ulaşma yeteneği müşteri verilerinin güncel ve pazarlama organizasyonu
genelinde erişilebilir olmasına bağlıdır. Bu, müşteri alışkanlıklarının, trend çizgilerinin,
davranışların, kısıtlamaların ve önemli uygunluk belirteçleri taşıyan diğer bilgilerin
paylaşılmasına olanak tanır.

2.1. Premium Hakkı
Inci sözlük ve uludağ sitelerinde girilen içerikleri öne çıkarmak için incitoken kullanımı
gerekecektir.

Incitoken sahibi olan üyeler kendi içeriklerini veya kendi hesabını öne çıkarabilecekler.

İnci sözlük ve uludağ sözlük sitelerinden öne çıkma hakkı. İnci sözlük ve uludağ sözlük
sitelerin incitoken bağışı ile beğeni yapma hakkı. İncisözlük, incicaps sosyal medya
hesaplarında promoviral reklam sistemi ile reklam yayınlama hakkı. Inciads: Merkeziyetsiz
Reklam Ağı. Uludağ Sözlük Eğitim bölümünde ve Kodloca online eğitim sistemimizde,
güncel kur değeri üzerinden inci token ile dijital eğitimi satın alınabilecek. Günlük hayat

pratikleri: Autocarbid.com amerikan ikinci el araç satış sisteminde premium üyelik hakkı.
Teachmas online eğitim sisteminde incitoken ile eğitim satın alma Ergünkent İnşaatlarında
%3 indirim hakkı. Sözlük Global youtube içerik sistemimizde incitoken sahiplerine %50
indirim. Bu tarz indirimler zamanla sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.

2.2. Bağış Sistemi
İnci Token; uludağ sözlük ve inci sözlük ekosistemleri içerisinde bağış unsuru olarak
kullanılacaktır. Inci sözlük ve uludağ sitelerinde girilen içerikleri takdir etmek ve oylamak için
incitoken bağışlanabilecektir. Bunun için üyenin incotoken’ı olması gerekecektir.

uludağ sözlük sitesinde bağış verme butonu aşağıdaki gibi yer alacaktır. 1 bağış = 1
incitoken olarak maksimum 10 adet incitoken bağışı verebilecektir. Verilen incitoken bağışları
diğer kullanıcının bitci.com cüzdanına taşınacaktır.

2.3. Reklam Yayınlama Hakkı: İnciAds
İnci Token, İncisözlük, incicaps sosyal medya hesaplarında reklam sistemi ile reklam
yayınlama hakkına sahip olacaklardır.

Bu reklam yayınlama hakkı inciads markası üzerinden gerçekleşecektir. İnci Ads,
merkeziyetsiz bir kripto odaklı global reklam ağı projesidir. Global olarak inciads’de reklamlar
merkeziyetsiz olarak yayınlanacaktır. Bu reklam ağında geçerli para birimi de incitoken
olacaktır. İncitoken’ı olanlar incitoken üzerinden reklam satın alabileceklerdir.
Dijital pazarlama, yeni fırsatlara kapı açtı ve pazarlamacıların bu fırsatlara ulaşması, entegre
çözümlerin kullanılması yoluyla olacak. İşin anahtarı, müşterilerinizi tanımak ve ardından
onlarla iletişim kurmak için doğru dijital kanalları etkin bir şekilde kullanmaktır. Blockchain
teknolojisi çok kısa bir sürede hem alışverişin hem de pazarlamanın ayrılmaz bir parçası
haline gelecek. İnci Token dileyen herkese bu gelişme için en ön sıradan yer vermeyi teklif
ediyor.

2.4. CAPS NFT
incicaps.com sitesi NFT bazlı olarak yeniden açılacak ve üretilen NFT’ler incitoken birimi ile
satışa çıkarılacaktır.
Dijital çağın her zorluğu yeni tüketici davranışlarını anlamak ve müşteri verilerinden yeni
içgörüler elde etmek için zaman ve teknolojiye doğru yatırımları yapan şirketlere daha da
büyük fırsatlar getirdi. İnci Token de günümüzdeki bu fırsatlardan biri. Sosyal medya ticaretin
kalbinin attığı yer ve sosyal medyanın bizzat kalbinden çıkan bir kripto varlığı bu kalbe giden
en önemli damar olabilir.

2.5. Eğitim Satın Alma
Teknoloji çözümünüz olarak İnci Token, tüm önemli müşteri odaklı alanlarınız arasında
sorunsuz bir şekilde ilerlediğinde size sadece sizin ulaşabileceğiniz, rakiplerinizin de aynı
teknolojiyi kullanmadığı sürece ulaşamayacağı bir alan sağlıyor. Bu durum müşteriler içinse
sadece kendilerinin erişebileceği, bireysel fırsatlar anlamına geliyor. Yepyeni bir deneyimin
kapıları aralanıyor.

Kodloca ve uludağ sözlük eğitim projelerinde, dijital eğitimler incitoken ile alınabilecektir.

Teachmas global online eğitim projemizde satış birimleri arasına incitoken eklenecektir.

2.1. Fonların Kullanımı (Use of Funds)
Günümüzde dijital pazarlamanın mevcut iletişim kanallarının sayısını artırmasıyla ticaret
yapmak iki tarafı keskin bir kılıç haline geldi. Gençlerin oyun, dizi, sinema, eğlence, teknoloji
gibi en başta gelen ilgi alanlarında ödeme yapmayı ve gerektiğinde yatırım yapmayı
kolaylaştıracak, blockchain tabanlı bir entegrasyona ihtiyaçları var. Firmalar da onlara
ulaşmak için aynı ihtiyacı taşıyor. İnci Token bu ihtiyacın giderilmesine aracılık ediyor.
Toplanan fonlar süreçlerin yönetilmesine bütülecek ekiplerin maaşlarında, yeni yapılacak
anlaşma giderlerinde kullanılacaktır.

2.2. Tokenomics
Toplamda 150.000.000 adet basılacak olan incitoken'ın 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat
15:00'de 35.000.000 adedi 0.30₺'den Bitci Kripto Borsası üzerinden ön satışa çıkacak.
Toplam Arz: 150.000.000 INCI
Ön Satış Arz: 35.000.000 INCI
Ön Satış Fiyatı: 0.30₺
Ön satış Üst limit:15.000 INCI

2.2. Ekip (Team)
İnci sözlük, uludağ sözlük, incicaps gibi markaları oluşturan, Bitcoin Devrimi gibi ilk Türkçe
kriptopara kitaplarından birini yazan bir ekip tarafından yapılmaktadır.

İsmail Alpen
1999 yılında web programlama alanında yazılım geliştirmeye başladı. 2005 yılında uludağ
sözlük’ü kurdu, 2007 yılında sozlukspot sitesini kurdu 2009 yılında arkadaşı Serkan İnci ile
beraber inci sözlük sitesini kurdu. 2011 yılında incicaps sitesini kurdu. Yazılım alanında
meraklı, kendini geliştirmeye meraklı bir yazılımcı ve girişimcidir. Silikon Vadisi Kafası ve
Bitcoin Devrimi adlı kitaplarında içinde bulunduğu 3 adet kitabın yazarıdır. Halen farklı
alanlarda girişimlerine devam etmektedir.
https://www.linkedin.com/in/ismailalpen/

Serkan İnci
İstanbul’da doğmuş, Bulgaristan’ın Varna kentinde üniversite okumuştur ve halen Amerika
Birleşik Devletleri’nde Texas eyaletinde yaşamaktadır. 2009 yılında inci sözlük’ü kurdu. 2011
yılında incicaps platformunu kurdu. İncicaps ve İnci Sözlük sosyal medya ekosistemlerini
yönetmiş ve büyümesini sağlamıştır. Silikon Vadisi Kafası ve Bitcoin Devrimi adlı kitaplarında
içinde bulunduğu 9 adet kitabın yazarıdır. Texas’taki University of the Incarnate Word’de
doktorasına devam etmektedir. Eğitim ve kripto paralar gibi farklı alanlarda girişimlerine
devam etmektedir.
https://www.linkedin.com/in/serkaninci

Emin Adanur
Bursa’da farklı sektörlerde yatırımları olan binlerce kişiye istihram oluşturan bir işveren ve
girişimcidir. 2019 yılında inci sözlük ve uludağ sözlük eko sisteminin ortakları arasına
katılmıştır. İnci Sözlük Tv bölümüne ağırlık vermektedir. 2021 yılında Bursaspor başkanlık
seçimlerinde seçilerek Bursaspor Başkanı olmuştur.
https://www.linkedin.com/in/emin-adanur-947190187

Dilara Akar
Işık Üniversitesi Yönetim Bilgi sistemleri mezunudur. Marketing uzmanı ve Data Analyst
olarak çalışmaktadır. İnci Token sürecine yoğun şekilde katkı vermektedir.
https://www.linkedin.com/in/dilara-akar-aa73771a3/

Tahsin Karabulut
Doğuş Üniversitesi mezunudur. Grafik Tasarım ve UX - UI alanlarında uzmandır. Ürettiği
içeriklerle kendisi de bir influencer olmakla birlikte influencer iletişimi ve influencer marketin
uzmanlığı yapmaktadır.

https://www.linkedin.com/in/tahsin-karabulut-371019135

Murat Çetli
Content Creator olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Türkçe Community manager ve Content
Creator olarak inci token sürecinde aktif olarak yer alacaktır.
https://www.linkedin.com/in/murat-%C3%A7etli-017346106

Bilal Karakollu
Marmara üniversitesi mezunudur. Web Programlama alanında full stack developer’dır.
Uludağ Sözlük Software Team Lead pozisyonunda çalışmaktadır. İnci Token projelerini lead
edecektir.
https://www.linkedin.com/in/bilalkarakollu

Yardımcı Ekipler
Yazılım Ekibi:
Projenin yazılımsal ilerleyişini devam ettirecek hali hazırda uludağ sözlük, inci sözlük
bünyesinde bulunan veya artırılacak ekiplerdir.
Marketing Ekibi:
Uludağ Sözlük ve inci sözlük’ün mevcut marketing ekibi dahilinde yeni ekip üyeleri de
marketing sürecine devam edilecektir.
Raporlama Ekibi:
Süreçlerin takip ve raporlamasını yapacak olan ekiptir.

3. Özet (Summary)
Dijital firmalar ve müşteriler sadece alışverişte değil başka şekillerde de kazanç yolları arıyor.
Firmalar ellerindeki paranın değerlenmesini isterken özellikle genç alıcılar kendilerine has
fırsatlar konusunda beklentiye giriyor. Ayrıca, sadece alışveriş değil yatırım yaparak birikim
ve kazanç sağlayabilecekleri bir yol arıyor.
Blockchain teknolojisi çok yakın zamanda sosyal medya başta olmak üzere internetin her
alanında satış, pazarlama ve reklamcılık sektörlerinde söz sahibi olacak. Elbette bu
teknolojilerden yararlanan firmalar da müşteriler de kazanmaya devam edecek. İnci Token
alanında ilk olarak yatırımcılarını da bu değişimde ilk kazananlardan yapma amacıyla ortaya
çıktı. Veriler ve rakamlar incelendiğinde bunun bir hayalden öte tamamen gerçeklik olduğu
da gayet açık.

3.1 Yol Haritası (Road Map)
Özgürlük bir arayıştır. İfade özgürlüğü, finansal özgürlüğe ulaşmanın yoludur. İnci Token fikir
ve ifade özgürlüğünün kripto birimi olarak ortaya çıkacak.

15 Ekim 2021: Bitci.com ve inci sözlük ekosistemlerinden İnci Token resmi duyurusu
yapılacaktır. İnci Token Resmi sitesi[4] yayına açılacaktır.
15 Kasım 2021: 15 Kasım 2021 günü saat 15:00’de İnci Token ilk olarak bitci.com
platformunda ön satışa sunulacak.

1 Ocak 2022: 2022 yılı içerisinde gerekli platformlarla anlaşmalar sağlanacak. İnci Token
sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkıp aynı zamanda farklı sektörler tarafından
kullanılabilen bir birim haline gelecek.
10 Ocak 2022: İnciCaps NFT resmi sayfası yeni tasarımıyla kullanıma açılacak.
1 Mart 2022: İnci Ads sayfası açılacak ve kullanıma sunulacak.
1 Ağustor 2022: İnci Token global borsalarda da listelenmeye ve işlem görmeye başlayacak.
1 Ocak 2023: 2023 yılında ise hem yatırımcı hem de kullanım alanı açısından büyük bir artış
yaşanacak. Dileyen hesabında tutup değerlenmesi için saklayabilirken dileyen e ticaret,
reklamcılık, gaming ve eğlence alanlarında İnci Tokenlerini değerlendirebilecek. Bu da hem
firmalar hem de İnci Token sahipleri için büyük kolaylıklar ve avantajlar getirecek.

3.3 Kaynaklar (Referenccess)
[1] Bitci - https://www.bitci.com/
[2] uludağ sözlük - Kullanıcı tarafından oluşturulan tanım bazlı içeriklerin başlıklar dahilinde
listelendiği sosyal medya sitesi. - https://www.uludagsozluk.com
[3] inci sözlük - Özgürlüğü ile öne çıkan Türkçe sosyal medya sitesi ve sosyal medya
ekosistemlerinden oluşan platform. - https://incisozluk.com.tr
[4] incitoken.com - inci token resmi sitesi - https://incitoken.com.tr

