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1. GENEL ÖZET
Digital Gold, �nansal piyasaların dijitalleşmesini teşvik etmek için tasarlanan blok 
zinciri tabanlı bir proje ve yatırım aracıdır. ERC-20 Ethereum tabanlı GOLD 
tokeni sayesinde kripto para kullanıcılarının �ziksel altını satın almalarını  ve 
altının faydalarından yararlanmalarını umuyoruz. 

Bu proje, kendi kullanıcıları için, altın piyasası için ve bütün olarak blockchain 
teknoloji için pek çok avantaja sahip. 

Her token şirketin kasalarında depolanan %99,99 sa�ıktaki altına eşittir. Bütün 
kullanıcılar ellerindeki her tokenı satmak yada almak için şirketin kendi platfor-
munu kullanabilir. Bu sayede GOLD tokenları, kullanıcıların parasal işlemlere 
yapmak ve dolaylı olarak altın kullanmalarını, altını servet aracı olarak depolay-
abilmelerini sağlar. 

Bu avantajlar, kullanıcıların karmaşık prosedürler izlemelerine gerek kalmadan 
elde edilir. Token, altın spot �yatının değerine sabittir ve böylece bir stabilcoin 
görevi görür. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar uzun vadeli altın �yatlarındaki 
yükselişlerden yararlanırken, kripto para piyasasında volatilite ve dalgalanmalara 
karşı korunmada faydalı bir seçenek olmasını sağlar.

Sürekli likitide sağlanmakta, bağımsız canlı denetimler yapılarak dolaşımdaki 
GOLD token miktarı ile depolanan altın miktarının eşit olduğu kontrol edilmekte.

Altının dijitalleşmesi ile birlikte, binlerce yıldır insanlık tarafından aranan ve 
kullanılan bu kıymetli metalin dünyadaki çekiciliğini de artıracaktır. Altın ve 
blockchain teknolojisi arasında kurulacak bu bağlantı ile, blockchain’in �nansal 
piyasada devrim yaratma potansiyelini ortaya koyan bir başka başarılı kullanım 
senaryosu olarak da hizmet verecektir.

Blockchain’in Digital Gold projesindeki uygulaması, bunlarla sınırlı değil. Bunlar-
la birlikte birçok yenilikçi özelliğe de imkan veriyor. Ethereum blockchaini ile 
gerçekleştirilen anlık, düşük maliyetli işlemler, tüm teyit edilmiş işlemler için 
değişmezlik (geri ödeme riski yoktur), genel ağ siber saldırılara karşı güvenlik ve 
koruma, akıllı sözleşme işlevselliği (satın alınan her token için anında altın alımını 
sağlama), pazar şe�a�ığı, tüm ERC20 cüzdanları için destek ve GOLD tokeninin 
ortak borsalarında alım satımı için destek.

GOLD token topluluğu, tokenı anında satın almak ve / veya satmak için Dijital 
GOLD Piyasasını kullanabilir. Ana şirket aynı zamanda likidite tedarikçisi olduğu 
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için, kullanıcılar yıllık hizmet bedeli ve Ethereum tabanlı işlemlerin genel "gaz" 
maliyeti dışında hiçbir ek ücret ödemeden istedikleri kadar işlem yapmakta 
serbesttirler.

Digital Gold projesi, bir ICO değildir; kitlesel fonlama çalışmaları yapılmamak-
tadır. Tüm işlemler kendi kendini �nanse eder. Herhangi bir GOLD tokenı satın 
alındığında akıllı sözleşmeye dayalı olarak �ziksel altın alımı otomatik olarak 
yapılır.
Altın piyasasına dünya çapında bir ilgi vardır. Ancak altın Borsa Yatırım Fon-
larının (ETF) değeri 100 milyar ABD Doları eşiğini geçiyor. GOLD token ile değerli 
metal artık servet depolama yönteminden ve yatırım aracından daha fazlası olabilir. 
Blockchain yardımı ile altın artık her türlü işlem için bir ödeme yöntemi olarak 
hareket edebiliyor.
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2. GİRİŞ 
Son birkaç yıl boyunca, dijital ekosistem, blok zincir teknolojisi olarak 
adlandırılan daha akıllı ve daha verimli bir değer yönetimi ve depolama 
sistemine evrildi. Blok zincirinin tam potansiyeli henüz ortaya çıkmadığı için, 
topluma dokunacak olan bütün etkileri şu anda tam olarak anlaşılmamıştır.

Blockchain teknolojisi genel olarak, değeri (parayı) kaydetmek ve depolamak 
için kullanılabilecek merkezi olmayan, şe�af, değişmez ve bozulmayan bir 
veritabanı ağı olarak tanımlanır. Blockchain ilk kullanım durumları dijital 
para birimleri ile sınırlıydı. Piyasa blockchaini, dijital varlık depolamasında 
merkezsizlik kazandırdığı için bu özelliğini benimsedi. Şe�a�ık ağın genel 
güvenilirliğini artırırken, kriptogra� desteği anında, güvenli ve ucuz işlemlerin 
yapılmasını sağlar.

Birkaç yıl boyunca, blockchain yalnızca kripto para birimi işlemlerini kaydet-
mek ve işlemek için kullanıldı. Dünyanın en değerli dijital varlığı olan Bit-
coin'in hızlı başarısı ve büyümesi, tüm dünyadaki insanların paralarını, 
gerçekten çevrimiçi ve güvenli bir şekilde saklanabileceğine ikna etti. Ayrıca, 
blockchain konusunda bilgili çoğu insan blockchainin, dünya endüstrilerinin 
çoğunu bozabileceği ve devrim yaratacağı konusunda hem�kirdir. Şu anda, 
tam kapsamlı olarak, hükümetlerin, �nansal kurumların, STK'ların, şirketlerin 
ve yeni kurulan işletmelerin aktif olarak blok zincir bazlı projeleri araştırması 
ve geliştirmesi çoğu insanın düşündüğünden daha gerçek ve yakın. Yakın 
zamanda bunun örneklerini göreceğiz.

Öte yandan, altın, toplum tarafından binlerce yıldır kullanıldığı için, dünyanın 
en eski ticari ürünlerinden biridir. Asırlar süren tarihi boyunca altın pek çok 
kullanım türüne aracılık etti. Bugüne kadar üstün bir ödeme yöntemi, ticari 
mal ve değerin mükemmel bir şekilde depolanması gibi işlevleri oldu altının. 
Bugün bir ödeme yöntemi olarak altının kullanımı azaldı, ancak düşük �yat 
dalgalanması ve mükemmel parasal depolama potansiyeli sayesinde insanlar 
onu almaya devam ediyor. Ancak, altın almak, depolamak ve ticaret yapmak 
herkes için uygun ve pratik değildir. Karmaşık prosedürler, yüksek satın alma 
gereksinimleri yüzünden, genel halk tarafından altın kullanımı azalmıştır. 
Bununla birlikte, ilgi düzeyi devam etmekte olup, altının dünya �nansal ve 
varlık piyasalarında önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanılmaktadır.

Dijital Gold, altın ile dijital ekosistem arasındaki boşluğu doldurmayı 
amaçlayan cesur ve yenilikçi bir projeyi temsil ediyor. Bu makalenin (white 
paper’ın)  amacı, anlaşılması ve uygulaması kolay bir yöntemle, blok zincir 
teknolojisi üzerinden altının ticaretni yapmayı, depolanması ve kullanılması 
için yöntemleri açıklamaktır.
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Finansal Ekosistemler 

 
Güvenilir ve dolandırıcılık olmayan bir dünya pazarı

2. 1. Blockchain Teknolojisinin Potansiyeli 

Başlangıçta, kullanıcılar blockchain teknolojisini yalnızca dijital para birim-
leri ile ilişkilendirme eğilimindeydiler. Bu eğilim hızla değişti, çünkü gün 
geçtikçe daha fazla insan, blockchain teknolojisinin tüm �nansal piyasal-
arda devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğuna inandı. Şu anda, 
analistler, geliştiriciler ve işletme sahipleri, blockchain teknolojisinin, çoğu 
endüstriyi, olumlu yönde değişebileceğini düşünüyor.

Bu bölüm, �nansal piyasa üzerinde yoğunlaşarak, blockchain teknolojisinin 
genel potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı oluşturmaya odak-
lanmıştır.

Milyarlarca dolar günlük olarak �nans kuruluşları aracılığıyla sürekli hare-
ket halindedir. Onlarca yıldır, bankalar �nansal hizmetlerin tek sağlayıcıları 
olmuştur. Ancak bu görünüm, çeşitli farklı transfer türleri sayesinde ve yeni 
hizmet odaklı �nansal kuruluşları ile değişmektedir.

Mevcut �nansal sistemdeki sorun, bu aracı kurumların çoğunun çok yavaş, 
çok pahalı hizmetler sunmasıdır. Bununla birlikte, blockchain, blockchain 
tabanlı hizmetler olduğu sürece her türlü �nansal işlemi gerçekleştirebilir. 
Finansal kurumlarının çoğu, hizmet verimliliğini, güvenini ve özelliklerini 
geliştirmek amacıyla blockchain sistemleri araştırıyor, yatırım yapıyor ve 
geliştiriyor.

Zamanla, bu tür uygulamalar, dünyanın herhangi bir yerine para gönderi-
mini, zahmetsizce saklanmasını ve alınabilmesini sağlayacak. Bu sayede 
dünya çapında �nansal sistemin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Finansal 
yatırım pazarı aynı zamanda blockchain gelişmelerinden de faydalanacaktır, 
çünkü bu sistemler kullanıcıların kolayca varlık satın almalarını, malları 
almalarını ve çeşitli �nansal araçlarla ilişki kurmalarını sağlayacaktır. Block-
chain tabanlı sistemler yukarıda adı geçen hizmetlerin çoğunu hali hazırda 
sağlayabilmektedir. Zamanla dünya daha fazla adapte olacak bu teknolojiye.

Finansal kurtuluş, blockchain teknolojisinin tam �kri değildir. Aksine, bu 
teknolojik devrim, işlem yapan tara�ar arasındaki güvenilirliği ile alakalı.

Bir kullanıcı tabanına sahip olan veya Ethereum gibi bir blok zincir platfor-
munda çalıştırılan herhangi bir blockchain tabanlı sistemin, tüm kul-
lanıcılar için güvenilir olması zorunludur. Yerinden yönetim, değişmezlik 
ve şe�a�ıktan emin olmalıyız. Bu husus özellikle diğer �nansal araçlar, 
emtialar ve altın gibi parasal varlıklar ile ilgilenirken geçerlidir.
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Altının tüketici tarafından kabul görmesini sağlama

 

Güvenilir ve dolandırıcılık olmayan bir dünya pazarı

2. 2. Blockchain Altın Piyasası ile Buluştu

Şu anda, �ntech piyasası, blockchain tabanlı altın hizmetleri sunan birkaç 
yeni şirkete ev sahipliği yapıyor. Her şeyi anlatabilmek için, blockchain'in 
altın piyasasını neler katabileceğini gösteren birkaç kullanım senaryosunu 
ve durumunu paylaşacağız:

Popüler olmasına rağmen, bir çok insan kolaylıkla takasa imkan vermediği 
için altın bazlı yatırımlardan kaçınıyor. Genel olarak, en çok altın alan 
kişiler servetlerini depolamak isteyen yatırımcılardır. Aşağıda da bunu 
detaylı açıkladığımız gibi, blockchain'in altını alınıp satılabilir hale getirebi-
leceğini ve bir ödeme mekanizması olarak kullanılabileceğini, böylece piyas-
aya getirilen sınırlamaları ortadan kaldırabileceğini ifade ediyoruz.

Kullanıcıların altın almamasının bir sebebi olarak da kullanıcıların yüksek 
güvenlik endişelerine sahip olmasıdır. Son derece değerli bir metal olarak, 
altınla ilgilenenlerin çoğu, çeşitli riskler nedeniyle altını evlerinde saklam-
aktan çekinirler. Öte yandan, �ziksel altının desteklediği blok zinciri bazlı 
altın tokenı çok önemli güvenlik özellikleri sunmaktadır. İyi bir şekilde 
dijital güvenlik uygulamaları yapıldığı sürece, dijital Gold saldırıya uğra-
maz. Blockchain ayrıca altın tedarik zincirini geliştirmek için potansiyel bir 
kullanım senaryosuna sahiptir. Dünyadaki altının büyük bir kısmı doğru bir 
şekilde takip edilse, yönetilmekse ve saklanabilse de, genel tedarik zinciri 
yasadışı yollardan çıkarılmış ya da yasadışı �nansal işlemleri yürütmek için 
kullanılmaya devam edilmektedir. Blockchain tabanlı bir sistemle, altın ilk 
günden itibaren kapınıza kadar takip edilebiliyor ve tüm ilgili bilgileri 
saklıyor. Ancak, bu yalnızca sektöre katılan herkesin işbirliği ile müm-
kündür.
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2. 3. Dijital GOLD Tokenının Kısa Açıklaması

Digital Gold projesinin temel amacı, kullanıcıların altını kolayca satın 
almak, satmak, ticaret yapmak, depolamak veya transfer etmek için 
kaldırabilecekleri, ERC-20 tabanlı bir token oluşturmaktır. Bu işlemler 
kullanıcı gizliliğini korurken, aynı zamanda rahat ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirilebilir.

ERC-20 GOLD tokenının, şirketin güvenli kasasında depolanan �ziksel 
altınla desteklendiğini unutmamak gerekir. Likiditenin garanti altına alın-
masından dolayı, �yat doğrudan şu anki altın spot �yatlarına bağlı olduğun-
dan token, istikrarlı bir alınıp satılabilmektedir.

ERC-20 token desteği ve akıllı sözleşme işlevselliği ile tanınan Ethereum 
blockchain platformuna kolayca ulaşılabilir.

Bu nedenle, bir GOLD tokenı satın aldıktan sonra, kullanıcılar, dolaşımdaki 
tokenların miktarının her zaman şirketin kasasında depoladığı külçe altın 
miktarına eşit olmasını sağlayan akıllı bir sözleşmeyi kullanırlar. Bu şekilde, 
kullanıcılar dolaşımdaki tüm belirteçleri kapsayacak kadar altın olacağın-
dan, likidite sorunları yaşamazlar. Uygun gördüklerinde kullanıcılar altın-
larını kolayca satın alabilir, satabilir ve takas edebilirler.

Bir GOLD tokenı, kullanıcıların % 99,99 SAFLIKTA olan 1 gram altın satın 
almalarını sağlar. Token �yatları bakımından, ana şirket likidite tedarikçisi 
olduğu için, mevcut piyasa oranlarına çok yakın bir �yattan altın satın 
alınabilir. Kullanıcıların sınırsız sayıda işlem yapmasına da izin verilir.

Üstün bir güven sağlamak için, GOLD tokenı ile satın alınan tüm altınlar, 
BullionStar ile ortaklaşa olarak şirketin güvenli kasasında saklanır. Dijital 
GOLD projesi ayrıca, dolaşımdaki tokenların mevcut miktarı ve depolanan 
toplam �ziksel altın miktarı konusunda da şe�af olmayı hede�emektedir. 
BullionStar, depolanan toplam altın miktarını belirlemek için kasanın dene-
timlerini de yürütür. Token sahibi kullanıcılar, canlı denetim ve kasa serti�-
kasını gönül rahatlığı ile kontrol edebilir.
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Transfer ücreti gerektirmeyen düşük maliyetli bir token

3.1 Dijital Altının Özellikleri
GOLD token, varlıkların dijitalleşmesini için blockchain kullanımını kolay-
laştırmayı amaçlayan birçok etkileyici özelliğe sahiptir. GOLD Token ile 
altın satın alan müşteriler şunlara erişebilir:

Ethereum ERC-20 desteği sayesinde müşteriler, tüm transferleri ücretsiz 
olduğundan token transferi ücretleri konusunda endişelenmesine gerek 
kalmadan dünyanın her yerine token gönderebilirler. Servis hesap limitleri 
getirmediğinden, kullanıcıların sınırsız ödeme yapmalarına da izin verilir. 
Kullanıcılar, transferlerin, Ethereum ağı tarafından tahsil edilen ‘gaz’ 
harcını ödemesi yeterlidir.

Dijital Altın projesine derinlemesine odaklanmadan önce, token haline 
getirilmiş altının kripto para birimi piyasası için neden önemli olduğuna 
dair bir bakış açısı anlatmak uygun olacaktır. Halen, �nansal piyasada 
muazzam miktarda fonla birlikte birçok altın alım satım fonu (ETF) bulun-
maktadır. Örneğin, SPDR Altın Hisse Senetleri (GLD) şu anda 36 milyar 
doların üzerinde bir piyasa değerine sahip, bu durum altının insanlar için 
cazip bir varlık olduğunu kanıtlıyor. Altın piyasası bonosunun toplam 
değerini belirlemek zor, ancak 100 milyar dolarlık eşiği aştığını söylemek 
mümkün.

Satın alınan ve depolanan altın miktarına kıyasla, bu fonlara yatırılan çok 
miktarda sermaye, basit bir sonuca yol açar: Genel olarak halk, �ziksel 
altının satın almak, depolamak ve işlemlerde kullanmak için istekli değildir.

Bu iddiayı destekleyen sebepler değişkenlik gösterse de, çoğu kullanıcı 
halihazırda �nansal piyasaya zaten alışmıştır. Gerçek altının satın alınması 
ve depolanması, katı yasal prosedürlerin takip edilmesi ve güvenlik önlem-
lerinin alınması gibi komplikasyonlara gerektirmektedir. Bu sebeble, kul-
lanıcılar, bu yönlerinden dolayı altın alırken üçüncü bir tarafa güvenmesi ve 
tutmasını gerektiriyor. Bu, Digital Gold projesinin kolaylaştırmayı 
amaçladığı şeydir, aynı zamanda kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlar.

Müşteriler, dijital altın almak için GOLD tokenı kullanarak, hesaplarını 
bloke etme riskiyle karşı karşıya kalmazlar. Öte yandan, GOLD belirteci, 
kullanıcıların kimliklerini açıklamalarına gerek kalmadan istedikleri kadar 
alım satım yapmalarını da sağlar.

3. DİJİTAL ALTIN   PROJESİ
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Güvenli bir şekilde altın alabilmek

 

Portföyleri çeşitlendirme ve varlıkları güvenli bir yerde tutma fırsatı

Altın alımı ve depolanması ile ilgili zorluklar yukarıda kısaca açıklandı. 
Altın alma sürec, genellikle zorluklar barındırır. Altın almak isteyen kul-
lanıcıların, güvenilir bir tedarikçi bulmaları, evrak işlerini yapmaları ve yeni 
satın altını güvenceye almaları gerekiyor. Bankada barındırmak güvenli bir 
seçimdir, ancak bu depolama ücretlerinin yanı sıra daha fazla evrak işi 
gerektirmektedir. Evde altın depolamakla ilişkili doğal tehlikeler iyi bilin-
mektedir, çünkü hırsızlık toplumun dikkat etmesi gereken bir sorun.

Digital Gold ile bu zorluklar göz ardı edilebilir. GOLD token ile, müşteriler 
şirket tarafından güvenli kasalarda depolanan gerçek altından teminat satın 
alırlar. Tüm �ziksel altın sigortalıdır, bu yüzden riskler minimumdur. Tüm 
riskler tam olarak değerinde karşılanmaktadır. Sigorta hizmeti, şu anda 
dünyanın en büyük sigorta şirketi olan Chubb Insurance Company tarafın-
dan sağlanmaktadır. Sigortalı altın, güçlü mülkiyet hakları nedeniyle 
mükemmel bir yer olan Singapur'da saklanmaktadır.

Mevcut kripto para birimi piyasa koşulları genellikle değişken �yat dal-
galanmalarını içerir. Böylece tüm yatırımlarda yüksek risk faktörü oluşur. 
Piyasada bir yatırımcının, mevcut paralarının çoğunu uzun vadede tutması 
güvenilir değildir.

Ancak, altın binlerce yıl boyunca değerini koruyan bir �nansal varlığı temsil 
eder. Zamanla, sahiplerine istikrarlı bir şekilde desteklenen benzeri 
görülmemiş bir �yat istiktarı sağladı. Kuşkusuz, altın servet depolaması için 
sahip olunan dünyanın en güvenli varlıklarından biridir. GOLD tokenı ile 
dijitalleştirilmesi, kullanıcıların �ziki altını, alıp, satın almasına olanak 
tanır; bu da daha sonra kötü piyasa koşullarına, oynaklığa ve yasal değişik-
liklere karşı koruma sağlamak için güvenli bir yöntemdir.

GOLD tokenı kolayca ve anında satın alınabilir, satılabilir ve takas edilebil-
ir, böylece mevcut müşteri kripto para birimi portföylerine güç kattığını 
göstermiş olur.

Projenin sürdürülebilir hale getirilmesi için bir hizmet maliyeti uygulan-
mıştır. GOLD token kullanıcıları, varlıklarının küçük bir yüzdesinin günlük 
olarak tahsil edileceğini bilmesi gerekir. Hizmet maliyetinin bir emanetçi 
veya bankada altın depolamakla ilişkili ücretlerle karşılaştırılabilir veya 
daha düşük olacak şekilde tasarlandığını bilmek önemlidir. Kullanıcılar, 
yıllık % 0.99 depolama ücreti ödemeyi kabul etmelidirler.
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Gizliliğe dayalı altın sahipliği deneyimi

Yüksek likidideye sahip Dijital Gold

Satın alınan GOLD garantili ve uzun ömürlüdür

Yukarıda kısaca belirtildiği gibi, �ziksel altınla uğraşmak, kullanıcıların 
yasal düzenlemelere uygun kalmak için kişisel bilgileri ifşa etmelerini gerek-
tirir. Çok miktarda veri toplamanın desteklediği genel standardizasyon 
eksikliği, daha fazla mahremiyet gösteren bir toplumun ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. GOLD tokenı aldığınızda, gizli kalırken �ziksel altın mül-
kiyeti sağlamış olursunuz.

Çoğu �nansal analist, altın ömrünün kendi yaşamımızdan daha uzun ola-
cağına katılıyor. Bu sonuç, bir varlığın gelecekteki yaşam beklentisinin şu 
anki yaş ile doğru orantılı olduğunu açıklayan bir kavram olan Lindy E�ect 
tarafından desteklenmektedir. GOLD, altının binlerce yıldır yaygınlığı, bu 
kıymetli metalin gelecek yıllara da kalacağını garanti eder.

GOLD tokenı, yüksek likidite sağlar; çünkü token veren �rma DIGITAL 
GOLD LTD, aynı zamanda likidite tedarikçisi olarak çalışmaktadır. Kul-
lanıcıların Digital Gold Market Yeri veya borsalar yoluyla büyük miktarda 
tokenı anında alıp satmalarına izin verir.

Dikkat çekmeye değer bir diğer avantaj, Digital Gold ile, müşterilere 7/24 
hizmet verildiği için yerel iş saatlerini dikkate almak zorunda 
olmadıklarıdır. Bu nedenle, talep oldukça likidite mevcuttur ve oranlar her 
zaman mevcut altın piyasası �yatları ile eşleşir.

Blockchain teknolojisinin siber risklere karşı da güvenlik sağladığından 
bahsetmek de önemlidir. Şimdiye kadar, blockchain geçilmez kalıyor, halka 
açık hiçbir blockchain de�erinin saldırıya uğramamış olduğu kabul edildi. 
Belirteçli kullanıcılar kendilerini anahtar kaydedicilere ve diğer bilgisayar 
kötü amaçlı yazılım türlerine karşı korudukları sürece, kullanıcı tarafında 
güvenlik sağlanabilir. Bununla birlikte, hiçbir üçüncü taraf cüzdan kimliğini 
ve ilgili özel anahtarı keşfetmeden bir kullanıcı hesabına erişemez. Ek 
olarak, blok zinciri değişmezliği tüm işlemlerin kalıcı olmasını sağlar, 
böylece belirteç kullanıcıları geri ödeme riskiyle karşı karşıya kalmaz.

Son olarak, satın alınan jetonların% 100'ü �ziksel altınla kaplıdır. Bunu 
akılda tutarak, dolaşımda bırakılan toplam GOLD jeton miktarı herhangi 
bir Ethereum blok gezgini ile doğrulanabilir. Bu miktar, tüketiciler adına 
satın alınan ve bir BullionStarbased güvenli kasasında saklanan �ziksel 
altının değerine eşittir. Kullanıcılar, BullionStar canlı denetim raporlarını 
doğrulayarak durumlarını titizlikle yerine getirmekte özgürdür. Bu nedenle, 
üç ayda bir üçüncü taraf denetim raporu hazırlanır ve böylece saklanan 
altının değeri teyit edilir.
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MetaMask

MyEtherWallet

3.2. Dijital Gold Stablecoin

Bu cüzdan genellikle tarayıcı uzantılarını tercih edenler için uygundur. 
MetaMask Kullanıcıların Ether ve tokenleri saklamalarına izin verir, aynı 
zamanda merkezi olmayan uygulamalara erişim sağlar. Bu cüzdanda tutulan 
tüm özel anahtarlar, üstün güvenlik sağlamak için yerel olarak şifrelenir ve 
saklanır.

Genellikle en iyi ETH ve token cüzdanlardan biri olarak kabul edilir, 
mükemmel bir kullanıcı arayüzü sunar ve token tabanlı işlemlerin kolay-
laştırılmasına yardımcı olur. Akıllı sözleşmeler de mevcuttur.

Yukarıda da belirtildiği gibi, GOLD token altın �yatına sabitlenmiş bir 
stabilcoin olarak işlev görecek şekilde tasarlanmıştır. Stabilcoin'lere gelince, 
bunlar genellikle diğer varlıklara veya para birimlerine bağlanır, aynı 
zamanda teminatlandırılır. Bu, tiraja konan token sayısının doğrudan şirket 
rezervlerinde depolanan varlıklar tarafından desteklendiği anlamına gelir. 
Bu şekilde, kullanıcı tokenları yüksek volatiliteye karşı korunurken aynı 
zamanda tokenların değeri zaman içinde sabit kalmaktadır. Bu özellikler 
stabilcoin özellikleri sayesinde tamamen GOLD belirteci için de geçerlidir.

Stabilcoin olmasının yanı sıra, GOLD tokenı doğrudan Ethereum blok 
zincirine dayanan ERC-20 uyumlu bir tokendır. Bu, kullanıcılara, anında 
işlemler yapmak, değişmezlik, fon güvenliği, otomatik kayıtlar ve akıllı 
sözleşme işlevselliği dahil olmak üzere Ethereum blockchain ile ilişkili tüm 
avantajlardan yararlanması gibi özellikler sunar.

Bu nedenle, GOLD tokeninin herhangi bir alımı Ethereum tabanlı akıllı 
sözleşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Ek olarak, akıllı sözleşme işlevselliği 
ayrıca dolaşımdaki token sayısının kasalarda depolanan altın miktarına eşit 
kalmasını sağlar.

Ethereum-temelli blok zinciri, diğer birçok kripto para biriminin elde ede-
mediği bir güvenilirlik sağlar. Ethereum uzun zamandır aktif bir ağ. Dünya 
genelindeki kullanıcılar Ethereum’u sağlam, güvenilir ve hatasız bir plat-
form olarak görüyor. Açık kaynak kodu, ETH blok zincirine dayanan 
tokenların dolaşıma girdikten sonra herhangi bir merkezi kuruluş tarafın-
dan doğrudan kontrol edilememesi ile daha da yüksek bir güvenliğe sahip 
olmasını sağlar.

GOLD tokenı, Ethereum blok zinciri ile çalıştığı göz önüne alındığında, 
aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda token uyumlu cüzdan üzerinde 
depolanabilir:
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Trezor

Ledger Nano S

Guarda

GOLD token ayrıca Trezor donanım cüzdanı tarafından da desteklenir. 
Ledger'e benzer şekilde, Trezor sayısız kripto parayı desteklemektedir ve 
kullanıcılara PIN kodları, parola cümleleri ve daha fazlası dahil olmak üzere 
ekstra güvenlik seçeneklerine erişim izni vermektedir.

Stabilcoinlerin genellikle düşük riskli varlıklar olarak tasarlandığını düşün-
mek önemlidir. Bu nedenle, GOLD tokenı ile ilişkili potansiyel değer artışı, 
altın spot �yatının gelişimi ile doğrudan orantılıdır. Analistler, gelecekte, 
kaynaklar tükenmeye devam ettikçe, arz ve talep kuralları ile altın spot 
�yatının yükseliş izleyeceğini düşünüyor. Dijital Gold kullanımı, dünya 
çapında altının kullanımını artırarak uzun vadeli �yat artışını sağlayacaktır. 
Fiyat eğilimlerinden bağımsız olarak, GOLD token, servet depolamak için 
mükemmel bir araç görevi gören istikrarlı ve sağlam bir yatırımdır.

Gold tokenı için satın alma prosedürü hakkında daha fazla açıklama için, 
Dijital Gold’un (ICO) olmadığını belirtmek önemlidir. Bu nedenle, yönetim 
ekibinin projeyi �nanse etmek ve başlatmak için halka dayalı kitlesel fonla-
maya ihtiyacı yoktur. Aksine, bu projeyi �nanse etmek için kendine ait fon 
kaynakları kullanılır.

Profesyoneller, yüksek değerli kripto para birimi portföylerinin bir güvenlik 
önlemi olarak donanımda veya kağıt cüzdanlarda saklanması gerektiğini 
belirtir. Ledger Nano S, çok sayıda dijital para ve ERC-20 belirteçlerini 
destekleyen kompakt bir donanım cüzdanı sunar.

Diğer bir takip edilemeyen cüzdan platformu olan Guarda, ERC-20 token-
ları de dahil olmak üzere sayısız şifreleme para birimini destekliyor. Kul-
lanıcılar madeni paralarını saklayabilir, alabilir, gönderebilir, satın alabilir, 
değiştirebilir.
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White Paper’ın (Teknik Belgemizin) bu bölümünde okuyucular, Gold 
tokenı satın alma veya satma ile ilgili prosedürler hakkında daha fazla bilgi 
edineceklerdir.

Pratik, etkili ve verimli bir alım / satım sistemini kolaylaştırmak için Digital 
Gold projesi bir pazar yaratmayı uygun gördü. Dijital Gold Pazarı'nı kulla-
narak, kullanıcılar akıllı sözleşmeyi başlatan bir formu doldurabilir ve daha 
sonra GOLD tokenlarını transfer edebilirler. Pazar Yeri, kullanıcıların bu 
işlemleri anında gerçekleştirmelerine olanak sağladığı için GOLD token 
alım satımlarında en iyi seçenek halindedir.

Bunu akılda tutarak, kullanıcılar satın almak istedikleri meblayı ve token-
ların gönderileceği ERC20 Ethereum adresini girmelidir. Kullanıcıların 
ayrıca, iade adresleri veya satın alma işleminin e-posta tabanlı onayı için 
e-posta adresleri gibi isteğe bağlı ayrıntılar girmelerine izin verilir. Tama-
men işlevsel hale geldiğinde, pazar yeri GOLD tokenınhem alımlarını hem 
de satışlarını destekleyecektir.

Fiyat bilgileri daima pazarda gösterilir. Buraya girdikten sonra, potansiyel 
müşteriler hem bitcoin (BTC) hem de ethereum (ETH) için mevcut spot 
altın �yatı, satış �yatı görebilecekler. Altın spot �yatının son birkaç gündeki 
gelişimini gösteren bir gra�k de, mevcut altın piyasası �yat eğilimlerinin 
daha akıllıca analizini kolaylaştırmak için bu alanda bulunmaktadır.

Pazarı yerini kullanırken, sorun yaşayan kullanıcılar Digital Gold’un 
müşteri destek ekibine kolayca ulaşabilirler. Destek 7/24 mevcuttur ve 
destek takımına canlı sohbet yoluylada ulaşmanız mümkündür. Telefonla 
destek, pazartesiden cumaya, 09:00 - 17:00 (CET) arasında mevcuttur. Son 
olarak, Digital Gold ekibi ile iletişim e-posta yoluyla da gerçekleştirilebilir.

4. DİJİTAL GOLD   PAZAR YERİ
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5. PROJE YOL HARİTASI
Proje yol haritaları, kullanıcılara şirketlerin kısa vadeli olarak nasıl gelişmeyi 
planladıkları hakkında �kir vermek için çok önemlidir. Digital Gold projesinin 
önceden planlanmış yol haritası şu şekildedir:


