
Yatırımcı Sunumu 

P2PS tokenleri 

sadece ELI ve ISI 

grup müşterileri ile 
bile yüksek 
potansiyelli büyüme 
eğilimindedir. 

Güvenli İletişim 
Sistemine Entegre 
Edilmiş Ekonomik 
Değer 

 

https://www.p2psf.org/


 P2PS ÇÖZÜMÜ 

P2PS, özel veriler, tıbbi kayıtlar, banka 
bilgileri, devlet bilgileri gibi hassas dijital 
verilerin saklanması ve transferine 
ihtiyaç duyan herkes için tasarlanmış, 
dünyanın ilk blok zinciri temelli, güvenli,  
ve müdahelesiz bir eşler arası dijital 
iletişim platformudur. Günümüzde bu tür 
platformlar bulunmamaktadır. 

 

 SORUN 

Dijital olarak aldığınız veya 

gönderdiğiniz hiçbir şey, her kimden 

veya her kime olursa olsun, her 

nerede olursa olsun, hiçbir gizlilik 

standardına göre gizli değildir; "gizli" 
kurumsal ağlarınızdaki bilgi 

alışverişleri de dahil olmak üzere.
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P2PS 

 AMAÇ 

P2P Solutions Kurumu, ELI ve ISI ile 

ortak bir amaç güder; dünya 
standartlarında, yüksek kaliteli, 
olağanüstü ürünler, uygulamaları ve 
hizmetleri, etkili ve devamlı bir 
şekilde, en uygun maliyetle ve 
müşteri için uygun bir fiyatla sunmak. 
Birlikte, müşteri gereksinimlerini 
anlayarak, araştırma yaparak en 
güncel yeniliklerden haberdar olarak 
ve sürdürülebilir en iyi uygulamaları 
hizmete alarak, müşteri beklentilerini 
karşılamayı öngörüyoruz. 

 

 VİZYON 

P2PSF şunlar ile bireysel ve kollektif 
hedefleri elde etmeye çalışmaktadır:   

§ Yalnızca bir tedarikçi veya hizmet 

sağlayıcı olmak yerine, tüm 

hissedarlar ve müşterilerle ortaklık 

ilişkileri oluşturmak;

 § Ekip üyelerine ortaklar gibi 
davranarak en iyi şekilde 
çalışmalarını sağlamaya ek olarak, 
onları teşvik ve ödül programlarıyla 
motive ederek hizmet mükemmelliğini 
sürdürmek; 

 § Topluluğu zenginleştirmek ve 
müşteri gizliliği ekosistemini korumak 
için hedefleri geliştirmek.

     TEMEL TEKNOLOJİ 

şunları sağlamaya odaklanacaktır:           

A) Eşler arası platform seviyesinde 
P2PS'ten faydalanan merkezi dijital 
servisleri kullanan işlemler;

 B) P2PS kullanıcıları için 
merkezsizleştirilmiş hizmet. Tüm 
hissedarlar için P2PS sistemini 
benimsemek ve entegre etmek için 
gereken bariyerleri küçültmeyi 
hedefleyen araçlar seti;  

 C) Etkili bir P2PS Ödül Sistemi 
yürürlüğe koyma. 
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P2PS Token Nedir?  

P2PS KRİPTO TOKEN  
 

Hükümet ve Savunma, Dijital 

Eğitim ve Teslimat, Medikal ve 

İlaç, Banka ve Finans ile diğer 

kurumsal sektörlerde kullanılan 

merkezsiz, güvenli ve 

müdahalesiz Eşler Arası 
İletişim Sistem 

platformlarındaki işlemleriniz 

için bir ağ geçididir. 

 

P2PS  

 

kanıtlanmış iş uygulamaları ve 

kanıtlanmış temellere dayalı 
güçlü bir temel üzerine kurulmuş 

bir kullanım tokenidir. P2PS, 

yerleşim katmanı kullanıcıların 

etkileşimde bulunda genel halka 

açık Ethereum ağı üzerine inşa 

edilmiş yeni bir ekonomik 

ekosistemdir. 
 

P2PS TOKENİ  
 

gerçek hayattaki işlemler için 
çok önemlidir ve nihayetinde 
P2PS ekosistemine kayıtlı 
olan sağlayıcıların hizmetlerini 
kullanmak isteyen herkes bu 
tokene ihtiyaç duyacaktır. 
P2PS tokeni, P2PS 
ekosistemindeki tüm 
tüccarlardan ürün ve hizmet 
elde etmenin tek yolu haline 
doğal olarak gelecektir. 
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Neden P2PS Token 
Almalıyım?

 

P2PS Tokeni satın aldığınız 

zaman, sizin yararınız için 

tasarlanmış yeni bir ekonomiye 

doğrudan katkıda bulunursunuz. 

Lütfen unutmayın ki ne bir 

şirkete yatırım yapıyorsunuz ne 

de bir şirketin oluşmasına 

katkıda bulunuyorsınız. Biz bu 

aşamaları geçtik ve P2PS 

tokeni, güvenli ve müdahalesiz 

iletişim platformumuzu 

kullanmayı tercih etmeniz 

durumunda kullanmanız için 

sunuyoruz. 

P2PS Tokenleri satın almak, 

güvenli, eşler arası, müdahalesiz 

iletişim platformu etrafına 

kurulmuş ekonomik ekosistemin 

büyümesine yardımcı olur. Daha 

hızlı işlem yapan ve işlemlerin 

kalıcı bir kaydını sunan, son 

derece güvenli ve güçlü bir 

müdahalesiz iletişim sistemi ağı 
kurmaya yardımcı oluyorsunuz. 

Bu süreç aynı zamanda finansal 

eylemleri, verimli ve son derece 

güvenli işlemler haline 

getirmektedir. 

P2PS Tokenlerinin satın alım 

hacminin, ekosistem tarafından 

barındırılan işlem hacmi 

üzerinde doğrudan etkisi vardır. 
Dolaşımdaki tüm P2PS 

Tokenlerinin değeri arttıkça, 

nihayetinde daha fazla tüccar 

P2PS ekosistemini kullanmak 

isteyecektir; bu da çeşitliliğimiz 

arttıkça P2PS Token sahiplerinin 

daha çeşitli ürünleri ve hizmetleri 

alması için daha çok seçenek 

sunacaktır. 
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P2PS, Tüccarların, Katılımcıların ve 

Geliştiricilerin Güvenli, Müdahalesiz 

Platforma Erişimi ve Platformu Daha da 

Geliştirmesi İçin Bir Kullanım Tokenidir. 

Tüccarlar  

 

Bankacılık kurumları gibi 

dijital hizmetler sağlayan 

tüccarlar, güvenli ve 

müdahalesiz Eşler Arası 
İletişim Sistemi platformunu 

kullanmak için makul bir 

ücret ödeyecektir. 
 

Katılımcılar  

 

Katılımcılar, Güvenli, 
Müdahalesiz platformda 
kullanım için geleneksel 
lisansı n yerine P2PS 
tokenlerini satın alacaktır. 
P2PS tokeni, hacim 
artışlarıyla birlikte kaçınılmaz 
olarak değer artışı 
yaşayacağı için, katılımcıların 

daha iyi parasal kazanç 
adına P2PS token sahibi 

olmalarına imkan tanıyacaktır.  

Geliştiriciler 
 

Geliştiriciler, güvenli ve 
müdahalesiz Eşler Arası 
İletişim Sistemi platformu ve 
ağını devamlı olarak 
geliştirmek ve ilerletmek için 
P2PS Tokeni kazanacaktır.  
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Garanti Edilen 
Müşteriler

 



Piyasa Boyutu 



Ekip  

 DAVID 

 DRAKE 

Danışman ve 
Danışman Kurulu 

Direktörü.

 

 KEN 

 TACHIBANA 

Teknik & Finans  

Uzmanı ve 
Danışman.

 IAN SCARFFE 

Blok Zinciri –
Şirket Elçisi / 

Müsteşar / Strateji 

Uzmanı & Danışman.  

 

 MIKE SHOKIN 

Sözleşmeli Finansal 
Analist & Danışman. 

 SEAN 

 BRIZENDINE 

Blok Zinciri Uzmanı 
& Danışman.

 



    DENNIS O’NEILL  

Danışman.

 JAMEEL A. SHARIFF

  İcra Kurulu Direktörü  

 DR. WALEED ALORINY 

  Operasyon Direktörü.

 AMOS HENRY JR. 

  İş Gelişim Direktörü.  

 BEN M. SEGER 

      Teknoloji Direktörü.  

 JATINDER KUMAR 

Pazarlama Müdürü. 

 A. MANIKFAN 

   Proje Müdürü.  

 

 SHINO THOMAS 

Proje Mühendisi.  



İletişim  

 P2P Solutions Kurumu 
Domain www.p2psf.org

E-mail info@p2psf.org  

LinkedIn linkedin.com/in/p2psf 

Facebook www.facebook.com/p2psf 

Twitter @p2psf 

Telegram @p2psf 

Skype @p2psf 
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     Yasal Uyarı
BU BİR HİSSE VEYA TAHVİL SATIŞI TEŞVİĞİ DEĞİLDİR  

 

Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, bu bir tarifnamedir değildir ve P2P Solutions Kurumu hisselerinin veya 
tahvillerinin satışı için bir teklif veya teşvik değildir. Bu şekilde bir teklif veya teşvik, ancak geçerli evraklar ve diğer 
kanunlar çerçevesinde gizli bir teklif muhtırası ile yapılabilir. Sunulan hiçbir bilgi veya analiz, herhangi bir yatırım kararına 
temel oluşturmak niyetinde değildir ve hiçbir spesifik tavsiye niyeti bulunmamaktadır. Bununla ilişkili olarak, bu belge 
yatırım tavsiyesi, danışmanlık veya herhangi bir tahvile yatırım teşviği teşkil etmemektedir. Bu belge, hiçbir tahvilin 
satışına teşvik veya abonelik teşviği, satış veya abonelik teklifi değildir ve bu anlamları taşımaz, hiçbir kısmı herhangi bir 
sözleşme veya söz ile ilişkili olarak ele alınmamalıdır. P2P Solutions Kurumu: (i) bunda veya başka herhangi bir ilişkili 
belgedeki bilgilere güvenme, (ii) bu şekildeki herhangi bir bilgiye dair hata, ihmal veya yanlışlığa, veya (iii) bunlardan 
doğan herhangi bir eyleme doğrudan veya dolaylı olarak bağlı hiçbir doğrudan veya dolaylı kayıp veya hasardan sorumlu 
olmadığını açıkça ifade eder. Bu bilgilendirme sunumu, P2PS Tokeninin fonksiyonelliğine ve P2PS  Tokenlerinin 
Hükümet ve Savunma, Dijital Eğitim ve Teslimat, Medikal ve İlaç, Banka ve Finans ve diğer kurumsal sektörlerde 
kullanılan güvenli ve müdahalesiz, Eşler Arası İletişim Sistemine erişim amacıyla kullanımına dair bir açıklama belgesidir.  
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