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1. SORUMLULUK REDDİ
Bu ICOBank Token Whitepaper bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp, token’ı satın alacak veya
yatırım yapacak kişi ve kurumları bilgilendirme amaçlı düzenlenmiş ve yayımlanmıştır. Whitepaper
yazıldığı ve yayımlandığı gün itibariyle geçerlidir. Belge üzerinde bulunan bilgiler ICOBank Token
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Gelecekte ICOBank Token proje yol haritası üzerinde
güncellemeler olabilir ve bu belge üzerinde değişiklikler yapılarak yeni sürümler yayımlanabilir. Bu
bilgilendirme metni kapsamında eksik bilgi ve / veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek
zararlardan ICOBank sorumlu değildir. Kullanıcıların token alım satım kararlarından, varılacak
sonuçlardan, gerçekleştirilecek işlemlerden, oluşabilecek her türlü riskten token’ı satın alan kişi
sorumlu olacaktır. ICO Bankasının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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2. ÖZET
ICOBank Token Binance Smart Chain (BEP20) üzerinde geliştirilmiş bir stabil tokendir. ICOBank
Token’in amacı yeni çıkacak projelere finans sağlamaktır. Bu finans sağlanırken ICOBank Token’in
değeri 1 USD ile sabit kalacağından toplam arz sınırsız olarak kalması gerekmektedir. USD karşısından
sabit kalabilmesi için gerekli yakımlar veya yeniden basılma olabilir.
ICOBank Token finans desteği sağlarken, finans desteği sağlayacağı kripto projeleri için
ICOAnaliz.com sitesinde kullanıcılara internet ortamında oylama yapılacak, bu oylamayı geçen projeler
arasında gereken kriterleri sağlayanlara gerekli finans kaynağı sağlanacak. Bu finans kaynağına karşılık
olarak projenin çıkaracağı kripto para teminat olarak alınacaktır. Bu sayede ICOBank Token
çalışanlarına, reklam kampanyalarına, ileride sağlayacağı desteklere finans kaynağı kazanmış olacaktır.

3. GİRİŞ
Hayatın tüm alanlarını etkileyen dijitalleşme, deneyim ve paylaşım ekosistemine olan ihtiyacı üst
sıralara taşımıştır. Yeni çıkan projelere finans sağlanmasının en kolay yolu hisse senedi yerine kripto
para çıkarmak ve çıkardığı bu kripto parayı gerçekleştireceği proje ile destekleyip, sürekliliğini
sağlayabilmektir. Düşünülen projeyi daha ilerlere götürebilmek için çıkardığı kripto parayı
değerlendirecek yol haritaları çizecek, bu sayede daha çok yatırımcı çekebilecek, yatırımcılar ise
değerlenen kripto para sayesinde kazanabilecektir. Fakat ilerleyen teknoloji sayesinde ve hızla çoğalan
kripto paralar karşısında, çıkacak yeni projelerin için her geçen gün yarış şartları daha da
zorlanmaktadır. Bu zor yarışa katılabilmek için daha çok bilgi, daha çok reklam, daha çok çalışan gerekli
olduğu aşikardır. Bunları sağlayabilmenin yolu da finans gücünden geçmektedir. Bu kadar çok
yarışmacının olduğu bir ortamda tohum aşamasında yatırımcı bulabilmek her geçen gün daha da
zorlaşmaktadır.
İşte bu anda devreye giren ICO Bankası, aynı bir banka stratejisi içerisinde, fakat bankadan farklı
olarak faiz karşılığı finans sağlamak yerine, kullanıcılarında oluşan bir jüri ile, karşılıksız 1 olarak finans
kaynağı olmak amacıyla ICOBank Token’i çıkarmıştır.
Misyonumuz: Yeni çıkacak projelere finans kaynağı olabilmek.
Vizyonumuz: Finans kaynağı olurken tüm dünyada tanınmak ve yeni fikirlerin oluşabilmesi için
danışmanlık görevini üstlenmektir.
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Karşılıksız demek deki amaç, ICO Bankası tarafından verilen finans desteğine karşı, proje sahibinin çıkaracağı
coin veya token’ı takas etmektir. Bu her ne kadar karşılıksız olarak gözükse de, ICO Bankası tarafından
bakıldığında, henüz bir değeri olmayan kripto paranın karşılığında risk alarak finans desteği sağlamanın karşılıksız
bir destek olduğu görülebilir.
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4. ICOBANK TOKEN TANITIMI
a. ICOBANK Token Nedir?
ICOBank Token Binance Smart Chain (BEP20) üzerine inşa edilmiş, sınırsız arz özelliği olan, dolar
karşısında sabit kalabilen, yeni çıkacak kripto para projelerine destek vermek amaçlı çıkarılmış bir stabil
tokendir.

b. ICOBank Token Nasıl Temin Edilir?
ICOBank Token, Türkiye’de fon toplamak yasak olduğundan ve bu teknik doküman yazılırken yeni
kripto yasa tasarısı henüz resmi gazetede yayımlanmadığından dolayı, sadece ICO Analiz sitesine
reklam veren kişi veya kurumlara 0.50 USD üzerinden, verdiği reklam fiyatına karşılık airdrop olarak
gönderilmektedir.
Şu an için herhangi bir ICO kampanyası düzenlenmemiştir. Kripto yasa tasarısı resmi gazetede
yayımlanmasına müteakip, yeni yol haritası oluşacak ve buna göre herhangi bir kamu satışı olup
olmayacağına karar verilecektir.
ICO Analiz sitesine reklam veren kişi ve kurumlar aynı zamanda airdrop olarak ICOBank token
kazanmakla kalmayacak, tohum yatırımcısı olarak anılacaktır.
ICO Analiz sitesinde reklam vermek ve ICOBank Token kazanmak için aşağıdaki linke göz
atabilirsiniz.
https://www.icoanaliz.com/advertisement/

c. ICOBank Token Fiyatı Nedir?
ICO Bank Tokenin fiyatı her zaman 1 USD olarak sabit kalacaktır. Bu sebeple sınırsız arz olarak
tasarlanmıştır.

d.

ICOBank Token Nasıl Çalışır?

I. ICOBank Token’i finans desteği olarak alabilmek için;
• ICO Analiz sitesinde ayın birinden başlayıp son günü biten kamu anketi içerisinde %10’luk baraj
içinde kalmış olmak,
• ICOBankası tarafından istenen şartları 2 yerine getirmiş olmak.

Bu şartlar günümüz ekonomisi, yasa ve tecrübelere göre değişiklik gösterebilecektir. ICOBank Token piyasa
sürüldükten sonra sitesinde şartlar konusunda gerekli açıklamalar yapılacaktır. Henüz bu şartlar
kesinleşmediğinden, bu teknik doküman içerisinde açıklama yapılmasına gerek duyulmamıştır.
2
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II. Finans desteği miktarı hesaplamasında kullanılacak formül; (Toplam Arz / Satış için ayrılan
miktar) X 1.000.000 USD
III. Finans desteği alan proje karşılık olarak istenen hesaba göndereceği token miktar formülü;
(Sağlanan finans / (Tohum Satış Fiyatı /0,75)) X Tohum Satış Fiyatı
IV. Finans desteği karşılığında alınacak token proje sahibi tarafından, finans desteği olarak
gönderilen ICOBank Token ICO Bankası tarafından ayrı bir hesapta kilitli kalacak, 12 taksit
şeklinde 3 karşılıklı olarak gönderilecektir. Bu karşılıklı göndermede ilk önce proje sahibi
tarafından ödeme yapılacak, ikinci taksit zamanı geldiğinden ICO Bankası birinci taksit ödemesini
gerçekleştirecektir. Yani ICOBank Token 30 gün sonra taksitlerine başlayacaktır.
V. Eğer bu taksit ödemeleri sırasında yol haritasına göre gerekli şartlar yerine getirilmezse, tohum
satışından daha ucuza bir fiyattan satışa çıkarsa veya ICO Bankası tarafından istenebilecek şartlar
yerine getirilmez ise ödeme durdurulacaktır.

3
Taksitler anlaşma sağlandıktan sonra, anlaşmaya göre belirlenecek tarih ile başlayacak ve her ayın o tarihinde
karşılıklı olarak gönderilecektir. Fakat ilk ödeme proje sahibi tarafından yapılacak, ICO Bankasının ödemesi, proje
sahibinin ikinci taksiti gönderdiği gün başlayacaktır. Burada stake etmekteki amaç, ICO Bankası, proje sahibi, ICO
Bankasına yatırım yapan kişi ve kurumları korumaktır.
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5. TOKENOMICS
Token İsmi

ICOBank Token

Token Simgesi

ICOBnk

Toplam Arz

Sınırsız

Satış Yapılabilecek Miktar

Sınırsız

Hazırda Çıkartılmış Miktar

1.000.000.000 ICOBnk

ICO Fiyatı

0.5 USD

Kamu Satış Fiyatı

0.1 USD (Stabil)

Blockchain

Binance Smart Chain (BEP20)

Contract Adres

0x3a8C5A934cdcf94C9c96A2145E4e7C140B0608F0

6

6. YOL HARİTASI
2020

•

ICO Bankası sitesinin bir analiz sitesi olarak yayımlanmaya başlaması

2021 Q4

•

ICOBank Token proje fikrinin ortaya çıkması

2022 Q1

•

ICO Analiz sitesinin oluşturularak, ICO Bankası sitesinin ICOBank Token
projesi için ayrılması

•

ICO Bankası sitesinin oluşturulması

•

ICOBank Token denemeleri

•

WhitePaper hazırlanması

•

Sosyal medya hesaplarının oluşturulması

2022 Q2

•

Reklam verenlere ICOBank Token airdrop olarak gönderimin başlaması

FAZ 1

•

Yeni yasa tasarısının beklenmesi

FAZ 2

•

Sosyal Medya hesapların aktifleştirilmesi

•

Sponsorların belirlenmesi

•

Ekibin genişletilmesi

•

Yeni yasa tasarısına göre ve dağıtılan miktarın o andaki arz değerinin %1’i

FAZ 3

kadar olması durumunda ICO kampanyasının başlatılması kararının alınması
FAZ 4

•

IDO kampanyasının başlatılması kararının alınması

FAZ 5

•

Türk kripto para borsaları ile görüşmeler
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7. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
Web Sitesi

https://icobankasi.com/

Twitter

https://twitter.com/ICOBankasi

Telegram

https://t.me/icobankasi

8. KAYNAKÇA
1. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
2. https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/5UWgHMvz071t2Cq5yTw5vi/c9798ea8db99311bf
90ebe0810938b01/TetherWhitePaper.pdf
3. https://bscscan.com/
4. https://www.icoanaliz.com/
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9. SÖZLÜKÇE
AİRDROP

Bir kripto para belirteci veya paranın, genellikle ücretsiz olarak çok sayıda
dijital cüzdana dağıtılmasıdır.

BİNANCE SMART CHAİN

BEP20, herkesin değiştirilebilir dijital para birimleri veya jetonları Binance

(BEP20)

Akıllı Zincir üzerinde konuşlandırmasına izin veren geliştirici dostu bir token
standardıdır.

BLOCKCHAİN

Blockchain, diğer internet sistemlerinin tüm datalarını bir merkezde
toplanması yerine birden fazla cihaz veya bilgisayara dağıtmaktadır. Böylece
bu verilere dışarıdan yapılabilecek tüm müdahaleleri engellemektedir. Veri
tabanı, yalnızca kullanıcılarına değil herkese açıktır. Böylece kontrolünün
yapılması şeffaftır. Bir blok içinde kayıtlı olan işlemleri, cüzdan adreslerini,
Transaction ID (gönderim kodu) ve miktarlar herkes tarafından kontrol
edilebilmektedir. Tüm kullanıcıların cüzdan adresleri, işlem yapıldıkça
blockchain tarafından kaydedilir ve tekrarlayan işlemlerin önüne geçilmiştir.

ICO

İlk Para Teklifi (ICO), yeni bir jeton, uygulama veya hizmet oluşturmak için
para toplamak isteyen bir şirketin ICO ile başlattığı para toplama yöntemi
olarak işlev görür.

ICO ANALİZ

ICO, IDO, IEO yapacak olan kripto projelerinin analizinin yapıldığı site.
Bakınız: https://www.icoanaliz.com/

ICOBANK TOKEN

ICOBankasi.com tarafından çıkarılan token.

IDO

IDO (Initial DEX Offering – İlk DEX Arzı), yeni bir kripto para projesine fon
toplama işleminin herhangi bir merkeziyetsiz borsa üzerinden yapılmasıdır.

STABİL

Stabil kripto para, değeri ABD doları veya altın gibi "stabil" bir rezerv varlığa
sabitlenmiş bir dijital para birimidir.

TOHUM SATIŞ

Bir kripto paranın herhangi bir ICO, IDO, IEO düzenlenmeden önce özel
yatırımcılar tarafından alınmasıdır.

WHİTEPAPER

White paper, bütünüyle ele alındığında teknik bir dökümandır.
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10. NOTLAR
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