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Tanıtım

Smart City Eco oyun dünyasında proje yaratıcısının önceki 
deneyimlerine ve genel olarak çevrimiçi ekonomideki deneyimlere 
dayanan bir çözümdür. 

Projemiz çevrimiçi ekonomiye dayalı, proje yaratıcısı tarafından 
görülen sorunlara çözüm odaklı. Tüm çevrimiçi ekonomi için sanal bir 
dünya destekli, SCE token ve insanlar tarafından oluşturulan tek bir 
durak geliştirmek istiyoruz. 

İnsanlara işsizlik için çözüm sunmak, aynı zamanda, yapmak 
istemedikleri bir işi bitirmek veya bitirmek için bilgi sahibi olmak, 
birisini işe almak isteyen kişilere çözüm sunmak ve diğer ICO'lar ve 
ortaklar için dış kaynak sağlama platformu sağlamak istiyoruz.

Akıllı şehirlerimiz tüm çözümleri tek bir yerde sunacak, SCE tokenleri 
kullanarak ortaklarımızdan mal satın alma ve ev adreslerine teslim 
edilen malları alma imkanı sunan alışveriş merkezini uygulamak 
istiyoruz, tüm kazanımlar ve tüm oyun ekonomisi, mümkün olan kârlar 
için teşvik edilen oyunlar SCE jetonları ile yapılır, bu da zamanında 
yatırım yapan ve oyunlarımızda kendilerini geliştiren oyunculara kar 
getirecektir. Birkaç oyun yapacağız ve birincisi Smart City Eco oyun 
web tarayıcısı oyunu olacak, sanal ekonomi ve bölgeler arası sanal 
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savaş simüle edecek, SCE tokenleri kullanılarak oynanması önerilen 
çoklu oyunlarla kumar oynamak, insanları birbirine bağlayacak sosyal 
platform ve onlara olası istihdam için biyografi sağlamayacağız, ayrıca 
platformumuz güvenli bir şekilde saklanan birden fazla para birimini 
içeren cüzdan sunacak.

Kripto pazarının şu anda karşı karşıya olduğu tüm problemler için 
kullanıcılarımıza bir durak ve basit bir çözüm sunmak istiyoruz, yeni 
başlayanlar için bile kolay anlaşılır ve kolay erişilebilir hizmetler, aynı 
zamanda teknolojinin gelişmesiyle daha da gelişecek pazarın ve daha 

fazla fikrin güvenliğini sağlamak, tek 
kelimeyle ortalama kripto kullanıcıları için bir 
süpermarket yapıyoruz ve onlara rahatlık ve 
keyifli bir çevrimiçi deneyim sağlıyoruz ve 
diğer platformlara olan ihtiyacı ortadan 
kaldırıyoruz.
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Q1 2018 
FIKRININ OLUSTURULMA SI VE 
ORGANIZASYONU

Q2 2018 
GELISTIRMESI ICIN BASLANGIC 

YATIRIM FONLARI

Q3 2018 BORSALARD 
A LISTELENME

Q3 2019 
TEST PLATFORM SURUMU

Q4 2019 
ORTAK SATICI VE OYUNLARIN 

PLATFORMA UYGULANMASI 

Q2 2018 
ORGANIZASYONU VE 

ICO'UN BASLATILMASI

Q4 2018  MINIMUM OLARAK 
UYGULANA BILIR BIR URUN

Q1 2020 
BETA PLATFORM SURUMU

Yol Haritası ve Özet
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Kullanılan Blokzincir Platformu: Waves

Toplam Token Miktarı: 10,000,000,000 

Token Başına Fiyat :0.01 $ 

Hedeflenen Tepe Yatırım Miktarı: 12,000,000$

Smart City Eco, tüm büyük online küresel ekonomi 
sektörlerini hedefliyor, 

blok zinciri teknolojisine dayalı akıllı çözümler sunmak ve en kârlı hedefi 
hedefliyoruz. 

Küresel pazarlara ve multi trilyon dolarlık endüstrilere dokunuyoruz. Smart 
City Eco ile, günlük bazda kullanmak istediğimiz ve kullanacağımız, 
çevrimiçi ekonomiyi ve oyun sektörünü tek bir akıllı platformda akıllı 
çözüm ile birleştiren bir platform oluşturmak istiyoruz. 

Her gün çevrimiçi oyuncuları ve çevrimiçi tüketicileri hedef alacak olan 
Platform, tüm çevrimiçi ihtiyaçları için tek bir yerden satış mağazası 
sağlayacaktır.
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Kripto dünyasındaki problemler
hepimiz çevremizde kripto küresinde gördüğümüz bazı 
problemlerin listesini özetleyeceğiz. İlk sorun, daha az 
teknolojik karmaşıklığı olan insanların para kaybetme ya 
da aldatma eğilimi gösterdikleri güvenilmez ve deregüle 

edilmiş piyasadır, insanlar cüzdanları kurarken ve anlarken sorun yaşarlar
,genel olarak kriptoyu anlamada hata yapmaya eğilimliler. 

Şimdi en yaygın sorunlardan biri, insanların paralarını nerede geçirecekleri 
değil, pek çok projenin para birimi için çözüm ve kullanım durumları 
sunmuyordu, ve bizce kendi problemleriyle karşı karşıya kalan Bitcoin gibi 
dijital paralar ve hala çözüm değil, biz merkezi olmayan bir şekilde 
gerçekleştirilecek hazır bir çözüm sunuyoruz. Ayrıca, insanların 10 cüzdanı 
olması ve borsalarda para bulundurmaları gerekmektedir, ve bu limitle, 
düzenli kullanıcı her para biriminde sınırlı miktarda para bulundurmalıve % 
10-20 işlem ücreti ödemeyi kabul etmeli. Ayrıca Bitcoin ya da başka bir 
para birimi almak için para yatırırken de %6-10 giriş ücretleri var biz bunu 
en aza indirmek istiyoruz ve yukarıdaki tüm sorunlara çözüm sunuyoruz, 
oyuncular için motivasyon eksikliğinden dolayı geliştirme ekibimizin 
gördüğü oyun sorununa bir çözüm sunmayı planlıyoruz. 

Şimdi ne oynayabileceğinizi ve SCE tokenleri ile başarınız 
için ödüllendirilebileceğinizi hayal edin, her bir oyuncu 
ödülleri onların çevrimiçi krallıklarının becerilerine ve 
gelişimine bağlı olacaktır.

Fonların güvenliği ve hack olasılığı ile fonlarının tamamen kaybedilmesi 
olasılığıyla ilgili bir sorun var.

Hız ve işlem ücretleri, şu anda Bitcoin'in temel sorunlarından biridir. 
Hemen hemen tüm kripto para birimine sahip ürünlerin satın alınması 
henüz çözülmemiş ve çoğu para birimi yalnızca sadece alım satım için 
kullanılabilir. 
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Ayrıca, para ekonomisinde en büyük sorunlardan biri de paranın sınırsız 
baskısı ve paranın değerinin kaybedilmesidir.

PROBLEMLER

Kredi kartiyla yatirim yapmak icin verilen ucretler bazi 
donusturuculeri kullanarak  %6-10.

Borsalarda cuzdana para cekme ucretleri, token basina %20 
'ye kadardir.

Alim satimin yani sira token varligi icin sebep yok ek 
olarak spekulasyon, token harcamalari ve ekonomi icin 
hicbir cozum saglanmamaktadir.

Kullanici, kripto para birimini tutmak icin birden fazla 
cuzdan kullanmalidir ve guvenlik icin tam bir cozum 
sunmayan bircok guvenilir olmayan cozum vardir.

Tokenlerin cogu, token harcamalarina yonelik cozumler 
sunmaz ve buyuk bir urune sahip olunabilir, ancak bu 
durumdan token sahibinin hicbiri faydasi olmayacaktir 
cunku tokenleri alim satim haric kullanmayak, likidite 
ihtiyaci olmayacakir.

Kripto-para birimini elinde bulunduranlar icin paralarini bazi urunlere 
harcayacak ve tasarruf ve deger katacak umuduyla baska hicbir 
faydasi olmayan cok fazla secenek yoktur.
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COZUMLER
SCE tokenleri kullanim durumlar i: Degis tokus ve fiyat spekuylasyonu 
islemlerinin yani sira, tokenimiz platformumuzda gerceklesecek tum 
islemlerin yakitini temsil eder.

Platform sistemimiz, platform kullanimi icin yaratilan 10,000,000,000 
token ile calisacak ve platformumuzun istedigi kadar, paranin daha fazla 
para basmak suretiyle paranin degerini kaybetmemesi icin talepte 
bulunamayacaktir.  Cevirimici ekonomi olarak tum buyuk sektorleri 
hedefeldik ve talep sorununu buyuk bir pazar yaratarak ve tokenlerimizin 
yuksek ihtiyac kullanimiyla cozmek istiyoruz ve bu da onlar icin buyuk 
talep yaratiyor.

Tokenlerin guvenli bir sekilde saklanmasini 
saglayacak en populer kripto paralar i iceren ve 
kullanici tarafindan kontrol edilen parayi saklamak icin 
%100 guvenli hacklenmesi imkansiz bir cuzdan.
Urenlerin SCE tokenleri ile satin alinmasi ve posta 
yoluyla eve adresine ulastirilmasi. SCE tokenlerini 
odemeleri kabul edecek ve urun satislarini 
platformumuzda uygulaya koymayi planliyoruz. Token 
sahiplerinin yazilim urunleri satin alma sansini sunmak 
icin cesitli urunlere odaklanmayi ve Cinli saticilari

getirmeyi planliyoruz ve madencilik icin gerekli ekipman vs.
Simdi oynadigimiz sikici oyun sistemini degistirip ozendirin kar imkani 
sunan ekonomi oyunlarina cevirip ve bu oyunlara yatirim yapmak icin SCE
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tokenlerini oyunlarda bir amac ya da odul olarak harcama.

ABD disindaki tum sakinlere kredi karti teminati saglayan ortaklarimiza yatirim yaparken 
minimum ucret. Ek olarak dusuk para cekme ucretleri.

Simdi oynadigimiz sikici oyun sistemini degistirip ozenderin kar imkani sunan ekonomi 
oyunlarina cevirip  ve bu oyunlara yatirim yapmak icin SCE tokenlerini oyunlarda bir amac ya 

da odul olarak harcama.

KULLANICILAR VE PLATFOMUMUZ ICIN WAVEZ 
BLOKZINCIRINI KULLANMANIN  YARARLARI

KULLANICILAR VE 
PLATFOMUMUZ ICIN 

WAVEZ BLOKZINCIRINI 
KULLANMANIN  

YARARLARI

Dusuk islem ucretleri 
(0.003waves = 0.018 $ her 

islem birkac  dolar olan 
ethereum ile 

karsilastirildiginda

Neredeyse aninda 
yuksek islem hizi

Kullanicilar tarafindan 
kontrol edilen 

hacklenmesi imkansiz 
kullaniciya ozel 
anahtar ile %100 

guvenli fonlar 

DEX borsasinda 
tokenlerin ticareti, 
paranizi oradaki 
ciizdanda tutmak 

kolay ve giivenlidir

Waves DEX borsasi, 3 
dakika icinde indirilen ve 
kur degisimini kullanmak 

icin minimum ucret ile kredi 
kartlan ile kolay para 

yatirma secenekleri sunar. 
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Takım üyeleri
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Takım genişlemesi ekibimiz 

ICO'nun bitiminden sonra genişleyecek ve 
ekibimizi daha güçlü kılmak için yetenekli bireyler 
bulmaya çalışacağız. Uygulamamız gereken 
platform güncellemeleri için gereken takımı 
organize etmeliyiz, her bölümün bireysel şefi 
tarafından yürütülen çeşitli sektörlerde ekibi 
geliştirerek çalışmayı düzenleyeceğiz.

Ortaklıklar platformumuz için gerekli olan 

minimum canlı ürünün web tarayıcısının sürümünden 
sonra yayınlanacaktır. 

Dış kaynak kullanımıyla ilgilenen iş ortakları bulmalı ve 
aracı olacak platformumuzda iş tekliflerinin 

listelenmelerini sağlamalıyız.
 
Ürünümüzü platformumuz aracılığıyla satmak isteyen iş ortakları bulmalıyız 
ve ucuz teknoloji ürünlerinin satışı için Çin'den ortaklar bulmaya 

odaklanmayı planlıyoruz, Ayrıca tüm ilgili satıcıları 
bulacağız ve 5 yıldız sistemi ile değerlendirilecekler ve 
hile yapmaya çalışanlar için karlı bir seçim olmaz 
çünkü alıcı malları aldığını doğrulayana ve ürünle 
memnun olana kadar parayı kilitler, Ayrıca geri dönüş 
aldatmacalarını önlemeye çalışacağız ve ortaya 
çıkabilecek her türlü olası durum için çözümler 
üretilecektir.

Ortakları bulma süreci, alfa sürümünün  yayınlanmasından önce sona 
erecek ve bir kez yayınlandıktan sonra kullanıcılarımız, tüm alanları test 
edebilecek ve kullanıcı deneyimini değerlendirebilecek ve platformumuzu 
daha kullanıcı dostu hale getirmek için bazı iyileştirmeler yapabilmemizi 
sağlayacak. 
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ORTAK 
SATICILARIMIZDAN 

SATIN ALINAN URUNLER 
ICIN TOKENLERIMIZI 

KULLUNMA

CEVRIMICI OYUN  
SEKTORUNDE SCE 

TOKENLERI ILE 
CALISAN SANAL 

EKONOMI

CEVRIMICI 
CALISMALARI  
SCE TOKEN ILE 

ODEME

SCE TOKENLER ILE 
OYNANAN CESITLI CASINO 

OYUNLARI

SCE TOKEN 
KULLANIM 
ALANLARI
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.

DUNYA CAPINDA ONLINE 
ALISVERIS VE E-TICARET 

ALANI, TRILYON DOLARLIK 
ENDUSTRI OLDUGU 
TAHMIN EDILMEKTE

CEVRIMICI KUMAR 
SEKTORU, MULTI 

MILYAR DOLARKLIK 
ENDUSTRI OLDUGU 
TAHMIN EDILMEKTE

CEVRIMICI OYUN 
SEKTORU MILYAR 

DOLARLIK 
ENDUSTRIDIR

PLATFORMUMUZDA 
HEDEFLENEN DIGER 

ALANLAR SADECE COK 
BUYUK PAZARLAR DEGIL, 

AYNI ZAMANDA BENZERSIZ 
HALE GETIRECEK BIR DURAK 

HIZMET SUNUYORLAR
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TOKEN SATIS FONLARIN YONETIMI

TOKEN DAGITIMI

PLATFORM 
GELISTIRMESI 
60%

TAKIM
10%

PAZARLAMA
20%

TUZEL
10%

RESERVE NOT 
SOLD UNTIL 
PLATFORM 

RELEASE 40%

TEAM PAYMENTS 
NOT USABLE 
UNTIL PLATFORM 
RELEASE

10%

ICO SALE

UP TO 

45%

PRE-ICO 
PAZARLAMA

5%
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Yasal bilgi ve Sorumluluk Reddi

Alıcı halka arz satışına katılarak, yukarıdakileri kabul eder ve özellikle 
şunları beyan ve taahhüt eder: 

-SCE, bu projenin gelişim sürecinde meydana gelebilecek 
herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, kendi 
sorumluluğunuzda token satın alırsınız ve bu nedenle SCE'nin 
deney aşamasında olduğunu ve hala değişikliklere tabi 
olduğunu ve herhangi bir değişiklikten sorumlu olmadığını 
kabul edersiniz. SCE tokenlerine yatırım yapmaktan 
kaynaklanabilecek kayıplardan sorumlu değiliz.

Tanıtım Belgesine eklenen şart ve koşulları dikkatlice okuyun.

Tüm içeriğe saygı gösterin ve yasal olarak bağlı olmayı kabul 
edin.

Akıllı yetkilendirilmiş ve ikamet yetki alanlarında geçerli 
yasalara göre Smart City Eco tokenlerini satın almak için yasal 
izne sahip olmaya dikkat edin.

Amerikan vatandaşı ya da sakini satışa katılamaz.

Smart City Eco'nun (SCE) herhangi bir yerel yetkilendirme 
gerektirmeden bir halka arz yoluyla satış yapmasına izin veren 
bir yargı alanındadır.

İlgili yasal düzenlemedeki tüm ilgili yönetmeliklere aşinadır ve 
bu yargı alanındaki satın alma kriptografik tokenlerin 
yasaklanması, kısıtlanması veya herhangi bir ek koşullara tabi 
olmaması yasaktır.
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Kaçakçılık, kara para aklama ve terörizmin finansmanı dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere yasadışı faaliyetler için kullanılmayacaktır.

Kriptografik tokenlerin doğası hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve 
kriptografik tokenler ve para birimleri ve blok zincir tabanlı sistemler ve 
hizmetlerle uğraşmanın kullanımı ve karmaşıklıkları hakkında önemli 
deneyime ve işlevsel anlayışa sahip olmak.

Smart City Eco (SIC) platformuna erişim sağlamak istedikleri için Smart 
City Eco tokenlerini satın alın. Token ekonomisi inanılmaz derecede 
yenilikçi. Herhangi bir simge, sahiplik, kullanım veya bulundurma 
kısıtlamaları da dahil olmak üzere düzenleyici faaliyetlerden etkilenebilir. 
Düzenleyiciler veya diğer koşullar, SCE mekaniğinin, kısmen veya 
tamamen değiştirilmesini talep edebilir. Bu nedenle, mekaniği yasal 
gerekliliklere veya diğer hükümet veya iş yükümlülüklerine uymak için 
revize edebiliriz. Yine de, planlanan mekanımızın nihai versiyonda 
uygun ve muhtemel olduğuna inanıyoruz.

join our vision  in building a 

truly smart online city




