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Özet
Ponte Global olarak, finansal varlıkların, transfer 
edilmesi güç kıymetli madenlerden ve banknotlardan, 
güvenli veri tabanlarına aktarılarak hızlı ve ucuz 
hale geldiği teknolojik dönüşümün öncülerinden 
olabilmek adına harekete geçtik. Ethereum teknolojisi 
kullanılarak %100 altına dayalı bir dijital varlığı yatırım 
dünyasının hizmetine sunmaktan gurur duyarız. 
GOLDp, 21. yüzyıl teknolojisini, geleneksel yatırım aracı 
altın ile aynı noktada buluşturmak ile kalmıyor; aynı 
zamanda yatırımı toplumun tamamına yaymak için 
geliştirilen teknik altyapısı ile de ucuz ve kolay hale 
getiriyor. Böylece GOLDp, LBMA (London Bullion Market 
Association) standartlarındaki altın külçelerini, ulusal 
ve uluslararası mevzuat dikkate alınarak güvenli bir 
şekilde  yatırımcılar ile buluşturuyor. Ponte Global olarak 
misyonumuz, finansal varlıkların kolay, ucuz, taşınabilir
ve  güvenli bir şekilde erişilebilmesi ve transfer 
edilebilmesini sağlayarak yatırım dünyasının 
kapılarını herkese sonuna kadar açmaktır.
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ALTININ KISA TARİHİ

Altın, her yüzyılda insanlığın günlük araç-gereçlerinde, keşfettikleri yeni 
buluşlarda ve süs eşyalarında kullanılan değerli bir metal türü olarak 
günümüze ulaşmıştır. Tarih boyunca madenciliği yapılmış altın miktarının 
170.000 ton olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde, cep telefonlarımızın 
çipleri üzerinde iletkenliği sağlayan altın, belki de  milattan önce 5. yüzyılda 
Lidya Uygarlığı’nın meşhur kralı Karun’un kullandığı ilk madeni paralardan 
üretilmiş olabilir. Kadim Mısır Uygarlığının en önemli sembollerinden Ank’ın 
yapımında kullanılan ya da milattan önce 6. yüzyılda ünlü Çin tarihçisi Sima 
Qian’in kayıtlarında alım-satım aracı olarak kullanılan altın belki de şu an 
GOLDp tokenlerinin karşılığı olarak muhafaza edilen altının bir parçasıdır.

Birçok alanda kullanımının artması ile beraber, gerek alım-satım aracı 
olarak kullanılan, gerekse de sair malzemelerin üretiminde yer alan altın 
için belirli standartlar oluşturulması gerekli hale geldi. Bu anlamda tarihte 
geçen ilk düzenlemeler, Lidya Uygarlığında uygulanmıştır. Lidya Uygarlığının 
madeni paralarının %63’ü altın %27’si gümüş olarak düzenlenmiştir. 
 
Merkantilizm ile beraber Avrupa ülkelerinin altın birikimi üzerine 
inşa ettikleri ekonomi modeli, altının uluslararası dış ticarette yaygın 
kullanımını arttırmış ve zaman içinde ticaretin yoğunluğunun artması, 
altının transfer edilmesi konusundaki zorlukları ortaya çıkarmıştır. Bunun 
üzerine, 1694 yılında İngiltere hükümeti tarafından altına dayalı kağıt para 
basımı gerçekleştirilmiş ancak gerekli kullanım hacmine erişememiştir. 
Asya’da altına endeksli banknotların kullanımı 8. yüzyılda 
başlamış ancak İpek Yolu’nun doğu bölgesinden ötede 
yaygınlaşmamıştır. Batıda ise banknotun yaygın kullanımı 19. 
yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. 14 Mart 1900 tarihinde Amerika 



ALTININ KISA TARİHİ

Birleşik Devletleri tarafından banknotlar ile altın 
arasındaki ilk takas işlemi başlatılmış ve bir ons altının 
değeri 20.67 Amerikan Dolarına eşitlenmiştir. Böylece 
altın külçelerinin bir para birimine endekslenerek 
küresel standardizasyonu ilk defa gerçekleştirilmiştir.

I. Dünya savaşının ardından ülkeler, para 
birimlerinin tedavüldeki altına sıkı sıkıya bağlı 
kalmasının zorluklarına istinaden  altının fiyatının 
arz ve talebe göre değişeceği esnek kur sisteminin 
inşasına başlamışlardır. Böylece, 1929 sonrası 
Büyük Buhran’ın oluşturduğu kriz ortamına 
çözümler arayan Amerika Birleşik Devletleri, 
1931’de tamamen esnek kur sistemine geçmiştir. 

1933 yılında, Amerika Birleşik Devletleri altın 
standardını tamamen terk etmiş ve 1944 yılında 
yapılan Bretton Woods Anlaşması ile ülkelerin 
para birimleri tekrardan altına endekslenmiştir. Bu 
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki altın 
rezervinin çoğuna sahip olması sebebiyle birçok ülke, 
kendi para birimini altın yerine Amerikan Dolarına 
endekslemiştir. 1970 yılında ise Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından bir ons altın fiyatı 38 Amerikan 
Dolarına eşitlenmiş ve ABD Merkez Bankası’nın 
altın karşılığında dolar değişimi yasaklanmıştır. Bu 
gelişmeler doğrultusunda, ülkelerin para birimlerinin 
altına endekslenmesine dair düzenleme terkedilmiş 
ve ülkelerin para birimleri, itibari para birimi olarak 
işlem görmeye başlamıştır. Para birimlerinin altına 
endekslenmesi durumunun ortadan kalkması, 
ülkelerin karşılıksız para arzına sebep olmuş, ekonomik 
krizler ve neticesinde gelen enflasyon, altının diğer 
para birimleri karşısında değerini sürekli artırmıştır.



GÜNÜMÜZDE ALTIN PİYASALARI

Altın piyasası, hacminin büyüklüğüne kıyasla işleyişi oldukça az 
kavranmış bir piyasadır. Birçok farklı dinamiği ve pazarı olan altın 
piyasasında alım satım işlemleri lokal piyasalar ve finansal kurumlar 
aracılığıyla farklı zaman dilimlerinde aralıksız olarak devam etmektedir. 
Daha öncesinde sadece fiziksel takas ile mümkün olan altın alım 
satımı, finansal kurumların süregelen yıllarda ürettiği ve geliştirdiği 
altına dayalı yeni yatırım enstrümanları ile beraber dünyanın her 
yerinden, herkesin eş zamanlı ulaşabileceği global bir yatırım aracı 
haline gelmiştir. Dünyanın teknolojik trendlere adaptasyon hızının 
her geçen gün artması ve devletlerin yastık altı altınları ekonomiye 
kazandırma politikalarının da katkılarıyla, altının alım satım süreçleri 
her geçen gün daha da dijitalleşmekte ve fiziksel piyasalara 
nazaran finansal piyasalardaki işlem hacmi daha da artmaktadır.

Perakende Altın Alışverişi

Altının fiziksel olarak külçe, koin, mücevher ve madeni para gibi 
bir çok fiziksel formu vardır ve aracı kurumlar; rafineri, kuyumcu 
ve mağazalardan direkt olarak alınıp satılabilir. Altına yatırımın en 
geleneksel şekli olan bu yatırım, ülkeden ülkeye kültürel değişiklikler 
göstermekle beraber hemen hemen her ülkede yüksek işlem 
hacimlerine sahiptir. Altına bu aracı kurumlar ile yatırım, genel olarak 
düşük miktarlarda olup, talep edilen ürünün gramajı düştükçe 
daha yüksek komisyonlarla satılmaktadır. Bu tip bir alım satım 
işlemi altının saflığı, gerçekliği  ve saklama hususundaki risklerini de 
beraberinde getirir.



GÜNÜMÜZDE ALTIN PİYASALARI

Tezgah Üstü Piyasalar (Over-the-Counter)

Altına yatırımın en yaygın metodlarından biri olan OTC tezgah üstü piyasalar, günlük 

60 milyar dolar işlem hacmiyle oldukça likit bir piyasadır. Tezgah üstü piyasaları 

regüle edip standartlarını belirleyen en önemli kurum, LBMA yani Londra Külçe 

Piyasası Birliği’dir. LBMA, Loco London OTC piyasalarında işlem görecek altının 

ayar, form, uyum ve rafine standartlarını belirler. Bu standartlar doğrultusunda 

üretim yapan rafinerilerin ürettiği külçeler ise “London Good Delivery” külçeleri 

olarak adlandırılır. London Good Delivery külçeler, ayarı %99,5’in üzerinde ve 

genellikle ağırlıkları 350 ile 430 troy ons (t oz) olan külçelerdir. Bu külçeler, 

üzerinde üretici rafinerinin adını, seri numarasını ve ayarını bulundurmaktadır.  

London Good Delivery külçeler allocated(tahsis edilmiş) ve unallocated(tahsis 

edilmemiş) olmak üzere iki şekilde alınabilir. Allocated hesaplar üzerinden alınan 

altın, sahibinin adına belirli seri numaraları ile kasalarda saklanırken unallocated 

olarak alınan altın için herhangi spesifik bir külçe tanımlanması bulunmamaktadır. 

Unallocated olarak altın işlemleri OTC, yani tezgah üstü piyasalarda gerçekleşmekte 

olup, dünya altın piyasası işlem hacminde %80 gibi bir paya sahiptir.  

Altın Fonları (ETF) ve Vadeli İşlemler (Gold Futures)

ETF’ler (Exchange Traded Funds), altının fiyatını ya da altına dayalı kontratları 

izleyen ve menkul kıymetler borsalarında alınıp satılabilen fonlardır. OTC 

marketinden farklı olarak yatırımcılar sadece aracı hesapları üzerinden girip 

kolayca  alım satım işlemi gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla ETF’ler, OTC’ye kıyasla 

daha erişilebilir bir yatırım enstrümanıdır. Future Gold ETF’leri (Vadeli işlem 

sözleşmeleri) ise belirlenen bir tarihte ve miktarda altının teslimi üzerinden 

oluşturulan kontratlardır. Vadeli İşlemler piyasaları içinde COMEX ise dünyanın en 

büyük piyasasıdır ve bu piyasada altın vadeli işlemlerinin günlük hacmi 40 milyar 

USD’nin üstündedir. Altın vadeli işlemleri, genellikle üreticilerin ve tüccarların 

kendilerini fiyat volatilitesi kaynaklı oluşabilecek risklerden korumasının bir yoludur.



Günümüz Altın Piyasası Zorlukları

Altına hangi yöntem ile yatırım yapılacağı tercihi ülkeden ülkeye hatta bir
ülkede iki farklı bölge arasında bile değişkenlik gösterebilir. 
Altına yatırım yöntemi tercihinde kültürel faktörler, erişilebilirlik, 
güvenilirlik, likidite ve teknoloji kullanımı gibi birçok parametre 
vardır. Bir çok ülkede altın, kültürel alışkanlıklar ve ihtiyaçlar sebebiyle 
daha çok fiziksel olarak alınıp satılmaktadır. Fiziksel altın alımının 
ise fiyat istikrarı, likidite ve saklama gibi büyük sorunları vardır. 

Yatırımcılar, ellerindeki altını istedikleri anda ve istedikleri 
kurdan satamamaları ve varlığın güvenliği için gerekli 
koşulları sağlama gibi zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Tüm bu ihtiyaçları karşılamak için finansal kuruluşlar, altına yatırım fırsatı 
veren birçok finansal enstrüman sunmaktadırlar. Bu ürünler arasında en 
yüksek işlem hacmine sahip olanları ise ETF’ler (Exchange Traded Funds) 
ve Future Gold ETF’leridir. Altına bu ürünler aracılığıyla yatırım yapmak, 
herhangi bir saklama hizmetine ihtiyaç doğurmadan hızlı ve güvenilir bir 
alım satım olanağı sağlar. Bu ürünler ile gerçekleşen yatırımların dezavantajı 
ise küçük yatırımcılara ufak miktarlarda altın alım satım imkanı vermemesi, 
her ülkede ulaşılabilir olmaması, kaldıraçlı işlemler sebebiyle tecrübesiz 
yatırımcı için riskler barındırması ve spekülatif hamlelere açık olmasıdır. 

Finansal kuruluşlar, altına yatırım imkanı veren mevcut yöntemlerdeki 
bu sorunları gidermek ve altına yatırımı daha kusursuz hale getirmek 
adına teknolojideki gelişmeleri de kullanarak yeni ürün geliştirmeleri 
yapmaktadır. Bu çalışmalarda üzerinde en çok durulan teknoloji ise 
güvenilir, şeffaf ve hızlı olması sebebiyle Blokzincir teknolojisidir. Hali 
hazırda tamamlanan ve geliştirme süreci hala devam eden Blokzincir 
tabanlı bir çok ürün bulunmakta ve piyasaya her geçen gün bir yenisi daha 
eklenmektedir. Birçok ülkenin merkez bankalarının da içinde yer aldığı 
Blokzincir tabanlı bu projeler, her geçen gün daha da yaygınlaşmakta, 
market hacimlerini artırmakta ve devlet otoritelerinin de projelere dahil 
olması ile birlikte finansal piyasalardaki yerini sağlamlaştırmaktadır. 



GOLDp Token



GOLDp
Temel Özellikleri

GOLDp, her bir token’in 0,01 gram altın değerine eşit olduğu bir dijital 
varlıktır. Dayanak varlık olarak kullanılan fiziksel altın, 995 milyem ayarında 
(0.995 saflık derecesinde), LBMA tarafından akredite edilmiş rafineriler 
tarafından üretilen, global geçerliliğe sahip standart altın külçelerinden 
oluşmaktadır. Oluşturulan her bir token karşılığı altın Golden Global Bank 
aracılığı ile Loco London muhabir banka hesaplarında veya Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda fiziksel olarak tutulacaktır.

GOLDp, altın yatırımcılarının diğer altın ürünlerine olan erişimini, 
piyasalardaki işlem hacimlerini, masraflarını, tahta likiditesini ve marjlarını 
dikkate alarak listelendiği borsalarda likit bir tahta ve rekabetçi fiyatlar 
sağlamayı amaç edinir. Bu hedef doğrultusunda kendi bünyesindeki 
trade ekibi ile piyasa yapıcı rolü üstlenmekte ve spot altın fiyatını takip 
eden bir arbitraj stratejisiyle spot altın piyasası ve token fiyatı arasındaki 
fiyat farklılıklarının oluşumunu engellemek üzere alım satım işlemleri 
gerçekleştirmektedir. Bu sistemin kazanımı olarak GOLDp sahipleri talep 
ettikleri anda token’lerini geniş marjlara ve masraflara maruz kalmadan 
nakite ya da talep ettikleri diğer kripto para birimlerine çevirebilmektedir.

Loco London spot altın fiyatını takip etmesi sayesinde GOLDp, kurumların 
ve bireylerin portföylerinde bir hedge aracı olarak kullanılabilir, spot 
piyasanın kapalı olduğu günlerde bile alınıp satılarak yatırımcıya esneklik 
kazandırır. En az 400 troy ons karşılığı GOLDp’ye sahip yatırımcılar yine 
www.pontegold.com adresi üzerinden irtibata geçerek sahip oldukları 
GOLDp miktarı karşılığında London Good Delivery külçe altın teslimatı 
talep edebilirler. LBMA rafineriler tarafından rafine edilmiş bu large bar’lar 
en az 995,0 ayarında olup 350-430 troy ons ağırlığındadır. Gerekli KYC 
süreçleri tamamlanıp operasyonel masraflar karşılandıktan sonra fiziksel 
teslimat gerçekleşir.



GOLDp
Saklama Koşulları

Her bir GOLDp karşılığı altın, Ponte Global firması bilançosunun kasa veya 
banka hesaplarında muhasebe edilmekte ve Golden Global Bankasına 
teminat olarak verilen altınlar Golden Global Bank aracılığıyla Loco London 
muhabir banka hesaplarında ya da Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar 
Piyasası kasasına ait kasada tutulmaktadır.  BIST nezdinde Golden Global Bank 
hesaplarında tutulan tüm altın külçeleri için BIST Connect web platformu 
üzerinden oluşturulabilen “kasa saklama raporu” evrakları mevcuttur.

Özellikler Fiziki Altın Altın ETF’leri 
(Altın Fonları ve 
Vadeli İşlemler)

XAU
(Tezgah Üstü 
Piyasalar)

GOLDp

Erişilebilirlik Düşük Yüksek Yüksek Yüksek

Saklama 
Giderleri

Yüksek Düşük Düşük Yok

Mülkiyet 
Sahipliği

Doğrudan Dolaylı Dolaylı Doğrudan

Transfer 
İmkanı

Düşük Orta Düşük Yüksek

7/24 İşlem 
İmkanı

Yok Yok Yok Var

Minimum 
İşlem
Limiti

Değişken ETF: ~200$
Vadeli 
İşlemler:~200K $

Değişken 0.01 Gram,
1$ değerinden 
daha düşük

Avantajları



GOLDp Özellikleri
Şeffaf:

GOLDp ile gerçekleşen tüm işlemler blokzincir üzerinde 
görüntülenebilmektedir. GOLDp Ethereum kontrat 
adresi 0xaA2636dd8535ef02926D818670c44A07d707014E 
ile Ethereum blokzincirinde görüntülenebilir.

7/24 Erişilebilir:

Geleneksel altın piyasalarının işlem imkanı sunmadıkları tüm 
durumlarda GOLDp 7/24 alınabilir, satılabilir ve transfer edilebilir.

Sıfır Masraf:

GOLDp, geleneksel altın ürünlerinin aksine yatırımcılarına saklama, 
bulundurma, transfer ve yönetim masraflarını yansıtmamaktadır.  

Likit:

Ponte Global likiditenin sağlanması için belirli bir piyasa 
hacmi oluşana kadar piyasa yapıcı rolü üstlenmekte, 
spot altın piyasası ve token fiyatı arasında fiyat istikrarını 
bozacak farklılıkların oluşumunu oluşumunu engellemek 
üzere alım satım işlemleri gerçekleştirmektedir.



GOLDp Özellikleri
Dönüştürülebilir:

GOLDp’ye sahip yatırımcılar dijital varlıklarını www.pontegold.
com adresi üzerinden iletişime geçerek fiziksel olarak talep 
edebilir ya da dijital varlık platformları üzerinden Türk Lirasına 
çevirebilir.

Güvenilir:

Oluşturulan dijital varlığın karşılığı altınlar, Golden Global Bank 
aracılığıyla teminat altına alınacak olup Golden Global Bankası 
Loco London muhabir banka hesaplarında veya Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’na ait kasada fiziksel olarak 
tutulacaktır. Golden Global Bank, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu lisanslı bir bankadır ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin ilgili yönetmelik ve kanunlarına uyum içindedir.

Ekonomik:

GOLDp, yatırımcılarına gram altının %1’ine 
eşdeğer token alma imkanı sunarak 1 USD’nin 
altındaki bakiye ile dahi yatırım imkanı sağlar.

Fiyat İstikrarı:
GOLDp, spot altın piyasası fiyatlarını takip eder. Piyasa yapıcı 

rolü üstelenerek yatırımcıların geniş marjlara maruz kalmasını 

engeller.



Token 
Ekonomisi



Token Ekonomisi
GOLDp Ethereum tabanlı olup ERC-20 protokolüne göre 
üretilmiştir ve ERC-20 destekleyen tüm Ethereum cüzdanlarında 
saklanabilir. GOLDp ilk arz miktarı 1,000,000 GOLDp Token olacaktır.

GOLDp arzı artırılabilir ve azaltılabilir özelliğe sahiptir. Bu 
kapsamda rezervlere eklenen her fiziki altın için karşılığında 
Ethereum blokzinciri aracılığı ile yeni GOLDp varlıkları üretilir.

Temel Özellikler 
Proje Adı: PonteGold

Belirteç: GOLDp

Başlangıç Arzı: 1,000,000.00

Basamak Sayısı: 2
İşlem Ücreti: 0

Her bir GOLDp Token, 1 gram altının yüz parçaya bölünmesi ile oluşan 
parçalara eşittir. Böylece, 100 GOLDp sahibi bir yatırımcı 1 gram altına denk 
gelen dijital varlığa sahip olmuş olur.  1 GOLDp Token, en fazla 2 basamaklı bir 
yapıya bölünebilir. (Örneğin 1.15 GOLDp.)   



Token Operasyon Süreci



Şirket & 
Partnerler



PonteGlobal ve GGI Bank
Ponte Global Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 2016 yılında kıymetli 
madenler ticareti üzerine tecrübeli kadrosu ile faaliyet göstermeye başlamış 
ve küresel altın piyasasının oyuncuları arasında kısa sürede yerini almıştır. 
Finansal piyasaların mobil dönüşüme öncülük etme vizyonu ile hareket eden 
Ponte, dijitalleşme üzerine yatırımlarını gerçekleştirmek için 2020 yılında 
öz sermayesini %500 oranında artırarak altyapı hazırlığını tamamlamıştır. 
Ponte, isminin anlamından hareketle, küresel emtia piyasasını teknoloji ile 
buluşturan bir ‘köprü’ olarak altın dayanaklı dijital varlık GOLDp/Ponte Gold’u 
yatırımcılarla buluşturmuştur.

Golden Global Yatırım Bankası 2020 yılında faaliyete girmiş, Türkiye’nin 
faizsiz finans prensipleri ile çalışan tek yatırım bankasıdır. Ayrıca, küresel 
ticaretin geleneksel argümanlar yerine API bağlantısı ile diğer bankalara ya 
da finans kuruluşlarına bağlanma gibi inovatif finans ürünleri üzerine yatırım 
yapan ilk bankalardan biridir. Golden Global, özellikle fintech alanında altyapı 
çalışmalarını kuruluşundan itibaren bir hedef olarak belirleyip, Ponte Global 
Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile beraber altın tabanlı token projesi 
GOLDp’nin çözüm ortağı olmuştur.

Golden Global Yatırım Bankası Referansı

Golden Global Yatırım Bankası, Ponte Global Sanayi ve Dış Ticaret Anonim 
Şirketi’nin finansal verilerini ve ticari faaliyetlerini yakından takip etmektedir. 
Ponte Global’in blokzincir teknolojisiyle geliştirdiği ve altına dayalı olarak 
arz sürecini gerçekleştirdiği PonteGold (GOLDp) dijital varlıkların, piyasa 
koşullarına uygun olarak alınıp satılabilmesi amacıyla Golden Global Yatırım 
Bankası tarafından Ponte Global firmasına finansman limiti tahsis edilmiştir.
Bu limit kapsamında Ponte Global firmasının, 100 kilogram altın eşdeğeri olan 
10.000.000 (on milyon) adet GOLDp dijital varlığının alış ya da satış yönündeki 
finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek kredibilitesi olduğunu Golden 
Global Yatırım Bankası olarak beyan etmektedir.
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Dijital Varlık Teknolojisi

GOLDp Ethereum blokzinciri üzerinde akıllı 
kontratlar ile oluşturulmuştur. Ethereum Sanal 
Makinesi, Ethereum ağına güç veren ve dünya 
genelinde binlerce bilgisayar donanımını çalıştıran 
bir algoritmadır. Diğer bir ifade ile Ethereum Sanal 
Makinesi akıllı kontratlar için bir çalışma ortamıdır. 
Ethereum Sanal Makinesi, bütün Ethereum 
node’larının içerisinde bağımsız olarak bulunan ve 

Ethereum Bytecode’larını çalıştıran mekanizmadır. Ethereum kontratları Solidity 
gibi üst düzey programlama dilleri ile yazılıp daha basit bir dil olan Bytecode’a 
çevrilir. Bytecode’lar tüm node’lara dağıtıldığı için kontratlar her zaman aynı 
şekilde çalışır. Çünkü bütün node’larda yer alan kod ve bilgiler aynı olmaktadır.
Ethereum Sanal Makinesi’nde her türlü program yazılabilir ve serbestçe 
geliştirilebilir. Bu süreçte programların çalışması için ödenmesi gereken bir 
bedel vardır. Bu bedel Ethereum ağında “Gas” olarak isimlendirilmektedir.

GOLDp Akıllı Sözleşme Özellikleri

GOLp akıllı sözleşmesi, uyumluluk çerçevelerinde ve maksimum verimi elde 
edebilmek adına düzenlenmiştir. Bu kapsamda GOLDp akıllı kontratı aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:

(a) Kara Liste Uygulaması: GOLDp; kara para aklama kurallarına aykırı tespit 
hallerinde, çalıntı dijital varlık senaryolarında ve diğer şüpheli bildirimlerde ilgili 
cüzdan adreslerini kara listeye ekleyerek yatırma ve çekme işlemlerini durdurabilir.

(b) GOLDp Oluşturma: Okumuş olduğunuz bu izahnamede belirtilen şartlar 
oluştuğu takdirde, Ethereum blokzinciri üzerinde yeni GOLDp dijital varlıkları 
üretilebilir.

(c) Akıllı Sözleşmenin Durdurulması: Olası yüksek riskli hallerde, akıllı sözleşme 
durdurabilir.



Dijital Varlık Teknolojisi

Teknoloji Partneri 
PonteGold (GOLDp) Token üretim süreci 
teknolojik partneri Bitexen Teknoloji A.Ş’dir. 
Bitexen Teknoloji A.Ş 2018 yılından beri dijital 

varlık alım satım platformu ve diğer fintek ürünlerinde başarısını ispatlamış, 
whitelabel sağlayıcısıdır. Bitexen Teknoloji, dijital varlık platformu Bitexen.com ile 
yüzbinlerce kullanıcıya hizmet sunan lider platformlardan birisidir. 

(d) GOLDp Yok Etme: Okumuş olduğunuz bu izahnamede belirtilen şartlar 
oluştuğu takdirde, Ethereum blokzinciri üzerinde mevcut GOLDp dijital varlıklar 
fiziki altın karşılığını sağlamak adına azaltılabilir.

Akıllı sözleşmeye ait tüm detaylar Ethereum blokzinciri üzerinde 
0xaA2636dd8535ef02926D818670c44A07d707014E akıllı sözleşme kodu ile 
herkes tarafından görüntülenebilir.



Önemli Bilgilendirme

Bu dokümanda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliği 
taşımamaktadır. Dijital varlık yatırımları gerçekleştirirken yatırımcıların 
kendisine ait risk değerlemesini kendisinin gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Bu dokümanda yer alan bilgiler gelecekte değişiklik 
gösterebilir ve bu değişikliklerin bildirimi yükümlülük konusu değildir. 
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