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Mevcut kripto borsalarının bazıları bir dizi sorundan muzdariptir:

Zayıf Teknik MimariZayıf Teknik Mimari

2 Zayıf Piyasa 
Likiditesi

1Güvensiz  
Platform

Saldırıya uğradığı için kapanan yüzlerce borsa var.

Goldexco.in yüksek standartlara göre üretilmiştir, 

denetlenmiştir ve penetrasyon testi yapılmıştır.

Finansal sistemleri en yüksek güvenlik standartlarına 

göre oluşturma deneyimine sahibiz 

ve önce güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. 

Profesyonel tüccarlar ve normal kullanıcılar bundan
 önemli ölçüde etkilenir. Sığ bir emir defterine 

sahip olmak, işlem yaparken yüksek düşüş anlamına
gelir ve bu, tüccarlar için çok pahalıdır. Madencileri, 

kurumsal yatırımcıları ve büyük tüccarları yeni bir
borsaya sokmak derin endüstri kaynaklarına sahip 

  bir ekip gerektirir. Goldexco.in ekibi, uzun yıllardır 
 hem finans(1997) hem de kripto (2013) endüstrisinde 

 yer alıyor. Ekip bir dizi borsa üzerinde çalıştı ve işletti 
 ve bu alanda geniş bir ortaklar ağı oluşturdu. 

 Bu ortaklar,değişimin başlangıcında kilit rol oynayacak. 
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3Kötü Müşteri
 Hizmetleri

 Kullanıcı zihniyetini anlamak, başarılı bir
platform işletmek için çok önemlidir. 

Para kelimenin tam anlamıyla çevrimiçi. Birçok borsa,
bir sosyal medya sitesi işletiyormuş gibi hizmet vermektedir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemesini görmede 3 saniyelik bir 
gecikme pek fark edilmeyecektir, ancak bir değişimde aynı 

durum kabul edilemez ve kullanıcı şikayetleriyle sonuçlanır.
Teknoloji farkına ek olarak, Goldexco.in hizmet göz önünde 

bulundurularak oluşturulmuştur. Goldexco.in, tüm personel ve 
şirket genelinde destek sorumluluklarını paylaşır. 

Bir kullanıcı bir problem yaşadığında, bir senaryodan okuyan biri değil, 
sistemi bilen birinden doğrudan yanıt alır. 
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4 Yetersiz 
Uluslararasılaşma 

ve Dil Desteği

Blok zincirlerinin sınırları yoktur. Çoğu değişim yalnızca

 bir dile veya bir ülkeye odaklanır. Uluslararası

çok dilli ekibimiz Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da kapsamlı 

çalışma deneyimine sahiptir ve küresel

pazarı sorunsuz bir şekilde destekleyebiliyoruz. 

Goldexco.in Exchange 
Eşleştirme Motoru 

Eşleştirme motorumuz saniyede 1.600.000 siparişi 
sürdürme kapasitesine sahiptir ve Goldexco.in'i bugün 
piyasadaki en hızlı borsalardan biri yapar. Borsamızda, 

eşleşen motorun boğulması nedeniyle siparişlerinizin asla 
takılmayacağından emin olabilirsiniz. 
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Özellik Sunumu
Platformu kabaca aşağıdaki sırayla kullanıma sunacağız: 

Spot ticaret1
Anonim anında 
değişim 3
Fiziksel Gram 
Altın Takası5

Vadeli İşlemler
Euro Bölgesi 2

Visa Debit Kart 4
Merkezi olmayan

 (zincir üzerinde) değişim 6
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VE DAHA FAZLASI...

Zamanla daha fazla coin eklenecektir. Genelde yalnızca güçlü güvenilirliği, 
kullanıcı tabanı ve likiditesi olan paralar ekleyeceğiz. 

Cihaz Kapsamı

Aşağıdakiler için platformlar arası ticaret müşterileri sağlayacağız: 

Web tabanlı 
ticaret istemcisi Android 

yerel istemcisi

iOS yerel istemcisi
 (Uygulama Mağazası

 incelemesi bekleniyor) 
PC (Windows) 
yerel istemcisi 

REST API Çok Dilli 
Destek Tüm kullanıcı 

arayüzlerimizde İngilizce, 
Çince, Japonca 

ve Korece'yi
destekleyeceğiz. 

(İlk sürüm yalnızca 
İngilizce ve Türkçe olacaktır.) 

Zamanla daha fazla 
dil eklenecektir.
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Goldex Token baz fiyat oluşumu için manipülatif hareketlere engel olması 
bakımından kullanılan çeşitli varlık fonları algoritması ile oluşuyor. 

Belli oranlarda oluşturulan bu fonların dünya borsalarında anlık
işlem fiyatları ile çalışan mekanizması fiyatlamada ana unsur. 

Fiyatta oluşabilecek büyük dalgalanmalara karşı bir dalgakıran 
vazifesi görüyor. Her bir Goldex Token’ in baz fiyatı, hali hazırda

yatırım fonlarının değerlendirildiği emtia ortalamaları üzerinden 
başlangıç fiyatı olan 1.1 Usdt’yi oluşturan oranda bölünmesi ile başlıyor.

GLDX 
TOKEN DEĞERİ

ÖRNEK : FON1 + FON2 + FON3 = 96,8 Usdt / 88 = 1.1 USDT

1.1 Usdt fiyat ile çalışmaya başlayan algoritma her 200K lık (alım + satım) 
hacim ile başlangıçbölünmesinden ( 88 ~ 1 ) bir’e doğru sırası ile 

bölünerek fonların 1:1 eşitine ulaşana kadar değer 
artışı sağlamaya devam ediyor. Basit bir anlatımla yaklaşık olarak 

9M lik karşılıklı bir işlem hacmi ile çok kısa bir sürede bir goldex token’in
1.1 usdt değerinin yaklaşık 88 katlık bir artış ile 

96,8 usdt ye ulaşması mümkün...GLDX Token Ön Satışın tamamlanması 
ile birlikte 23 Nisan 2021 tarihinde saat 19:20’de Goldexco.in de alım satıma

açılacak.

Goldexcoin adı verilen token coin'i çıkaracağız. Toplamda 33M GLDX' lik 
sabit bir limit oluşturulacak, asla artırılmayacak. GLDX, ERC 20 ile 

Ethereum blok zincirinde yerel olarak çalışacak. Ön satış, 04 OCAK 2021’de 
başlayacak, yatırımcılar 3.6M token satılıncaya kadar ilk gelen, ilk hizmet
esasına göre 11 aşamada GLDX token satın alabilirler. Her yeni aşama 

başladığında fiyat artacaktır. 

Goldexcoin (GLDX) 
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Platformumuzda aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
herhangi bir ücreti ödemek çin GLDX kullanabilirsiniz: 

Değişim ücretleri 

Para çekme ücretleri

Listeleme ücretleri 

Diğer herhangi bir ücret

Fon Kullanımı 

Fonların % 50' si Goldexco.in platformunu 

oluşturmak ve ekip işe alma, eğitim ve 

geliştirme bütçesini içeren sisteme yükseltmeler 

yapmak için kullanılacak.

Goldexco.in markalaşması için % 35, Goldexco.in'in 

sürekli tanıtımı ve eğitimi ve endüstri

ortamlarında blockchain yenilikleri dahil olmak 

üzere kullanılacak. Goldexco.in'in yatırımcılar

arasında popüler olmasına yardımcı olmak ve aktif 

kullanıcıları platforma çekmek için çeşitli reklam

faaliyetleri için yeterli bütçe.

% 15' i ortaya çıkabilecek herhangi bir acil durum 

veya beklenmedik durumla başa çıkmak için yedek

tutulacaktır. 

Riskler 

Bir takas yürütmenin birçok riski vardır. 

Bunu anlıyoruz ve üstesinden gelmek için gerekli 

becerilere,deneyime ve liderliğe sahibiz. Güvenlik 

Önemlidir Birçok kripto borsası, zayıf güvenlik 

prosedürleri nedeniyle başarısız oldu. Çoğu 

güvenlik ihlali, kritik kaynakları korumak için 

basit önlemler alınarak

önlenebilirdi. 

Ekibimiz, Goldexco.in'i akıllarındaki en önemli 

proje olarak geliştirdi.

ISO / IEC 27001: 2013 ve CryptoCurrency 

Güvenlik Standardı (CCSS) dahil olmak 

üzere altyapı ve verilerin güvenliğini sağlamak 

söz konusu olduğunda sektörün en iyi 

uygulamalarının tümünü takipettiğimizden emin 

olmaya çalışıyoruz. 
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Pazar 
Rekabeti

Bunun son derece rekabetçi bir alan olacağını biliyoruz. 

Değişim isteyen, planlayan veya yapan binlerce olmasa da 

muhtemelen yüzlerce ekip vardır. Rekabet şiddetli olacak. 

Ancak bu çağda, bu herhangi bir düzgün konsept / başlangıç 

veya olgun şirkette ortak bir risktir. Soru şudur: ekibimiz,

geçmiş performansımız, deneyimimiz, sektör kaynaklarımız 

ve ürünümüz göz önüne alındığında,

diğerlerinden daha iyi bir vizyona ve hizmet 

kalitesine sahip olduğumuza inanıyor musunuz?

Evetse,
Lütfen GLDX e katılın.

Şirket Adı : Denxpro Software LLC.

Adres : 112 Capitol Trail Suit a435 Newark DE, 19711, ABD

Türkiye Çözüm Ortağı: Devasa Bilişim Tek. Diz. Rek. Yay. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Kültür Mah. 1. Sokak Aibü Şehir Merkezi Teknokent 
binası no:4 Merkez / BOLU

Vergi Dairesi / Vergi No : BOLU / 2940337745 

Mersis No : 0294033774500015

Mail Adresi : hello@devasa.com.tr
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Gldx 3.6M ön satış, 0.2k ödül programı

2021-2022 süresi boyunca goldexco.in

dolaşıma toplamda 4M ‘lik Gldx sunacak. 

2021-2022

33M

4 
M
4
M

GLDX

Gldx kurumsal satış
çerçevesinde 3 yıllık

stake süreleri ile
karşılıklı swap 

gerçekleştirilecek

Gldx kurumsal satış
çerçevesinde 3 yıllık

stake süreleri ile
karşılıklı swap 

gerçekleştirilecek

3M , 3 yıllık stake şartı ile ön anlaşmada

nihai satış 2021 Eylül ayı karşılıklı

swap olarak gerçekleşecek.
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33M GLDXGLDX

5M5M GLDX

2021-2022

Dolaşımda Olacak
Toplam Adet

(Bunun yaklaşık 2M’lik kısmı
2022 Mart ayına kadar kilitli )
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Gldx fiyat çapası için planlanan süre

 yaklaşık 15-24 aydır. Bu süre içerisinde 

gerek gördüğü hallerde yedek akçe olarak

 1M Gldx piyasaya girip geri toplanacaktır

Geriye kalan 23M
Gldx 3,3M’ ı sürekli
kilit halde bırakılıp,
akademi ve 
sonrasında
oluşturulacak proje
fonlarında “ teminat ”, 
varlık gücü olarak 
kullanılmak üzere 
2050 mali takvimine 
kadar kilit 
açılmayacaktır.

Goldex Akademi, 
Goldex Eğitim 
Vakfına 
dönüştürülerek kilit 
şartı mahfuz 
bırakılarak kurulacak 
vakıf’a devredilebilir

2023 mali yılı itibarı ile
bakiye kalan 19.7M 
Gldx Token 1 mali 
takvim yılı içerisinde
4’ er aylık ara olmak 
üzere maksimum yılda 
788K Gldx  arz 
edilebilir.
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