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THE GOLD B COINS KAZANDIRIR
Haziran 2018-Şubat 2019 arasında %600 kazandırdı.
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GİRİŞ
Küreselleşen ve gelişen dünya üzerinde artık teknolojinin girmediği ev, etkilemediği alan
kalmadı. Alış verişlerimizi, yatırımlarımızı tüm sosyal yaşamımızı bile teknoloji belirler oldu.
Dijital dünyadan en çok etkilenen kurumların başında herhalde finansal kurumlar gelmekte.
Teknolojinin son hız ilerlemesi bankacılık sektöründe adeta devrimsel çözümlerin oluşmasına
neden oldu. Geleneksel bankacılık işlemlerindeki evrak yoğunluğu, işlem yavaşlığı,
işlemlerden alınan ücretler gibi nedenlerden dolayı özellikle genç girişimcilerde yeni arayışlar
başladı. Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen kripto paraların piyasaya girmesiyle
birlikte geleneksel bankacılık işlemleri adeta hız kesti. Kripto paralarla birlikte son teknoloji
blok zincirin devreye girmesi ve tanınması, uygulamaların hem hızlı hem ekonomik aynı
zamanda güvenli ve şeffaf oluşu artık birçok yatırımcının ilgisini çekmektedir.
Bu süreç içerisinde ilk kripto para birimi olan Bitcoin 2008 yılında ortaya çıktı. Bitcoin
madencilikle üretilen bir tür dijital şifreli para birimi (cryptocurrency) kategorisinde
geliştirilen ilk para birimidir. 2013'e kadar kimse Bitcoin'i gerçekten bilmiyordu. Ancak
2013'ten beri, kripto para birimi piyasası çok büyük bir patlama gösterdi.
Şifreli para piyasası artık sadece Bitcoin ile ilgili değil. Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi en
büyük kripto paralar da 2017 yılında inanılmaz derecede iyi performans gösterdi.
2018 yılı başında 20.000 dolar seviyelerine yükselen Bitcoin 2018 sonunda 4000 dolar
civarındadır.
Şimdi 5 yıldan daha az bir sürede geliştirilen 1500'den fazla farklı kripto para birimi var.
2017 yılında Kripto para birimlerinin piyasa değeri% 4000 arttı! Tüm kripto para birimlerinin
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piyasa değeri Mart 2017'de yaklaşık 21 milyar dolar iken, şimdi 454 milyar doların
üzerindedir.
Dünyanın bir numaralı kripto para borsası Binance günde 300 dolar (6 Mart 2018 ankete
göre) işlem yapan 6 milyon kullanıcısı var. 2018 yılında, ilk değerini 16 ya katlayarak 100
milyar dolarlık değere sahip olan BITCOIN yanında 45 milyon değeri ile Etherum, 20 milyarılık
değeri ile RIPPLE, 5-7 milyarlık değer biçilen MIOTA, DASH, LITECOIN en önemli kripto para
birimleridir.
New York Menkul Kıymetler Borsası Kripto paraları artık finansal varlık ik evrensel para
olabileceğini belirtti. Kripto para Borsası BINANCE kuruldu, Japonya da ve Dubai de bu
konuda çalışmalar yapmakta. Starbuck gibi global markalı firmalarda Bitcoin ile işlem
yapabileceklerini söylemektedir.
Üretilen veya satın alınan Bitcoinler dijital cüzdanlarda tutulmaktadır. Bitcoin kimse
tarafından kontrol edilmez bağımsız bir para birimidir. Hiçbir kurum tarafından kontrol
edilemez. Bu yüzden çoğu kişi parasını Bitcoin olarak saklamayı tercih ediyor. Hiçbir banka
onların parasını kontrol edemez.
Bitcoin, dolar ve euro gibi para birimlerinden farklı olarak, herhangi bir kalıp üzerine
basılamaz. Dünyadaki milyonlarca kişi tarafından, bilgisayarlarda matematiksel problemleri
çözen bir yazılım tarafından elektronik ortamda basılmaktadır.
Bitcoin internet ortamından satın almalar yapmak için kullanılabiliyor. Bu yüzden, birçok
para birimi üzerinden (dolar, yen, euro, tl ) ve dijital para birimleri (paypal gibi ) üzerinden
exchange edilebilir. Artık bir çok ülkede insanların %10-20 yatırımlarını ve alışverişlerini
kripto para ile yaptığı söylenmektedir.
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Curly Tail SA, kripto paralarının yönetimine adanmış bir Ekvador merkezli şirkettir.
GulfUS US Capital &US Share Fund işbirliği ile Latin Amerika - Ekvator ülkesindeki
zengin Altın Madenlerini üretme ve işletme kontratları mevcuttur.
Ekvator’da 3 milyar dolarlik zengin altın rezervlerine endeksli The Gold Bank ,
Altın Bankacılığı ve International Sigorta hizmetlerinin alt yapısı hazırlanmıştır.
750 milyon dolarlık dünyanın en güçlü ve en güvenli ve korumalı Bilgisayar
programları ve Ekvator devleti ile yapılan 30 yıllık kontratı ile 2018 yılında
hazırlanan The Gold B'nin Coins dijital para birimi sistemi, Ethereum protokolü
altındaki en verimli diji-tal şifreleme programı olan ERC-20 tarafından
desteklenmektedir.
İlk planda Ekvator’da zengin Altın maden rezervleri destekli The Gold Bank
hissedarlığı ile hazırlanan Gold B Coins yeni para sistemi, yatırımcılara ve tüm
katılımcı bireylere büyük kazanç sağlamaktadir.
Bitcoin, 21 milyon kripto para limiti ile programlanırken, Gold B, Gold B bankası
hissedarlığı ve Altın rezervlerine endeksli olarak 500 milyon Gold Coin
programlamıştır. Bu Gold B paraların kullanımı diğer kripto para birimlerine göre
çok daha kolaydır ve tüm FIAT para birimleri gibi zamanla değer kaybetmez.
Her Gold Mine Coins (GMC) para değeri, altın rezervleri ile desteklendiği için
artacaktır. Her Gold B paraların ve hisselerin değeri, altın fiyatlarındaki artış ve
Altın B borsası tarafından kazanılan kar miktarı ile ve Gold B bankasındaki hisse
değerleri ile birlikte artar.
Gold Coins - Altın kripto para değeri, Bitcoin ve diğer Coin'lerden farklı olarak
altın bankacılığı ve altın rezervleri ile desteklendiği için altın fiyatlarındaki artış ve
Gold B Exchange House ile kazanılan kar miktarı ile ve Gold B bankasındaki hisse
değerleri ile birlikte sürekli yükselmektedir.
Gold B Exchange House'nin yatırımcılarına sunduğu (Ev-Araba-İşyeri, Alım-SatımMortgage-Yatırım- Kiralama-Kredi, Eğitim-Sağlık Destekleri vb.) finansal ürünleri
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diğer popüler (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple vb) kripto para üretici ve
satıcıları sunmazlar
Gold B para fiyatları gerçek değere ve kar yapan finansal ürünlere dayanırken,
Bitcoin'in fiyatı spekülasyonla belirlenir. Gold B Coins sahipleri hem kendi
paralarını tam olarak kontrol edebilmekte, hem birikimleri sigortalanacak hem de
The Gold B'nin sunduğu çok cazip kredilerden ve bir çok finansal desteklerden
faydalanabilecekler.
Hedefimiz dünyanın en büyük kripto döviz bürosu olan Gold Exchange House ve
International The Gold Bankasını ve Gold Coins ve Halal Gold Coins ürünlerini
gelistirmektir.
Dünyada hızla gelişen sanal Bitcoin sistemlerinden farklı olarak
yatırımcılarımızı Altına ve altın maden rezervlerine endeksli olarak Gold Bank
ortağı ve hissedarı yapmaktadır. Bu farkındalığımiz ile tüm yatırımcıların
rahatlıkla kullanabileceği yepyeni bir finansal ürün sunuyoruz.
İslam bilginlerince altına endeksli para sistemleri, alım-satım ve faizsiz ticaret
teşvik edilmektedir. Bizim Gold B Coins dağıttığı getiriler Gold B nin yatırım
kârlaridir. Tüm yatırımcı ve kullanıcılarımız Gold B ‘nin ortağıdır. Sistemimizdeki
birikimleri ve getirileri ortaklık paylarıdır.
Bu çalışmalarımız ile paranın geleneksel değerini ve dağıtımını, refahın yeniden
dağılımını ele alan yenilikçi bir yol önererek devrim yapmayı amaçlıyoruz. Özerklik
ve adalet vizyonu altında, The Gold B, tüm kullanıcılarının tamamen esnek ve
kullanılabilir bir dijital platformda güvenilir aktif bir ticareti beslemek için en uygun
ve en karli seçeneklerden birisidir.
2018 yılının Haziran ayında The Gold B Coin’leri 0,50 USD değeri ile start verdi.
Haziran 2018-Şubat 2019 arasında, Gold Coins değeri 2,99 USD ile % 600 değer
artışı olmuştur.
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VİZYON
The Gold B, dünyanın ilk ve en başarılı dijital kripto değişim merkezi
olma konusunda net ve iyi tanımlanmış bir vizyona sahiptir.
Hedefimiz dünyanın en büyük kripto döviz bürosu olan Gold Exchange
House ve İnternational The Gold Bankasını ve Gold Coins ve Halal Gold
Coins ürünlerini gelistirmektir.
Gold Coins - Altın kripto para değeri, diğer Coin'lerden farklı olarak altın
bankacılığı ve altın rezervleri ile desteklendiği için altın fiyatlarındaki
artış ve Gold B Exchange House ile kazanılan kar miktarı ile ve Gold B
bankasındaki hisse değerleri ile birlikte sürekli yükselmektedir.
Gold B Kripto fonları minimum ücretlerle Fiat, fiziksel altın ve diğer para
birimlerine anında dönüştürülebilir.
Altın B, dünya genelinde kripto para biriminin kullanılabilirliğini büyük
ölçüde geliştirmeye kararlıdır.
Gold B Coins dağıttığı getiriler Gold B'nin yatırım kârlarıdır. Tüm
yatırımcı ve kullanıcılar Gold B'nin ortağıdır. Kayıtlı birikimleri ve
getirileri ortaklık paylarıdır. Gold B gerçek değere ve kar getiren finansal
ürünlere dayanır.
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MİSYON
The Gold B'nin misyonu, her bireyin eşit olarak katılabildiği
güvenli, kazançlı ve etik bir finansal sistem sağlamaktır.
Gold B paraların kullanımı diğer kripto para birimlerine göre çok
daha kolaydır ve tüm FIAT para birimleri gibi zamanla değer
kaybetmez.
Gold B Coins sahipleri hem kendi paralarını tam olarak kontrol
edebilmekte, hem birikimleri sigortalanacak hem de The Gold
B'nin sunduğu çok cazip kredilerden ve bir çok finansal
desteklerden faydalanabilecekler.
Sonuç olarak, kullanıcılar yalnızca exchange’in finansal ürünleri
yanında , aynı zamanda çok ortaklı ortamımıza dahil olarak
yükselen hisse değerleri ile daha fazla kazanç elde etme
yeteneğine sahip olacaklar.
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BLOCKCHAIN NEDİR?
Blockchain'i bir kitap veya hesapların ve işlemlerin muhasebesi
olarak düşünün, ancak dijital bir biçimde.
Oldukça üstündür, çünkü yüzlerce ile binlerce ayrı makinenin
doğrulanması gereken güvenilir, değiştirilemez bilgileri saklar.
Aksine, geleneksel bir banka, bir işlemi doğrulayacak tek kaynaktır.
Blockchain, her işlem hareketini güvenli hale getirdikten ve
başlatıldıktan sonra garantileyen dijital bağlantılı veri modüllerinden
oluşur.
Bu sistemi değiştirmek imkansız bir görevdir, çünkü kırılamayacak
şifrelenmiş bilgi blokları tarafından oluşturulur.
Blockchain hızla yaygınlaşıyor ve çok sayıda büyük oyuncu ve finans
kurumu tarafından benimsendi. Nisan 2017'de Japonya, Bitcoin
yasal ihalesini yaparak fiyatında büyük bir artışa neden oldu. Rusya,
Çin, İsveç ve İsrail Ethereum'u kullanarak para birimlerini
dijitalleştiriyorlar.
Chicago Ticaret Borsası (CME) ve Avustralya Menkul Kıymetler
Borsası (ASX) güvenlik nedenleriyle blok zincirlerine geçtiklerini
açıkladı. Aralık 2017’de, ABD'deki Emtia Vadeli İşlemler Ticaret
Komisyonu, Bitcoin için bir vadeli işlem piyasasını onayladı ve Ocak
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2018’de XBT Investments, ASX’te listelenen ilk Bitcoin yatırım şirketi
olacağını açıkladı.
Cryptocurrency günlük işlem hacimleri, bir yıl önce 100 milyon ABD
dolarından bugün yaklaşık 30 milyar ABD dolarına çıkmıştır. Bu
sadece artmaya başladı - henüz dünya genelinde bu patlayıcı
büyümeden yararlanan sadece 170 kadar aktif kripto para birimi
döviz platformu var. Ocak 2018’de, borsaların her gün 100.000’den
fazla yeni kullanıcıya üye olduğunu bildirdi.
Giderek daha fazla sayıda kullanıcı blockchain teknolojisini
kullandıkça, şifreleme para piyasası küresel döviz hacminden pazar
payını almaya başlayacaktır. Yaklaşık 5 trilyon dolar dolar, döviz
piyasalarında her gün el değiştiriyor ve çoğu ticaret yaklaşık 23.000
banka arasında gerçekleştiriliyor.
Ödeme işleme endüstrisi (PayPal, Alipay, vb.) Yıllık 522 milyar dolar
değerindedir ve benzer şekilde daha ucuz ve daha hızlı blok zinciri
alternatiflerinden kopma için olgunlaşmıştır.
Gelecek açıkça blockchain'e ait; Bununla birlikte, sektör halen
başlangıç aşamasındadır ve ilk yatırımcılara, teknoloji büyümeye
devam ettikçe ve birçok değişim ve işlem vakasına gelişmiş
çözümler sunan devasa kazançlar için fırsat sunmaktadır.
Altın B, temiz bir sirkülasyon ve tokenlerin depolanmasını sağlarken
en üst düzeyde güvenlik sağlamak için bu sistemden yararlanır.
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HALAL GOLD COINS
Uzmanlar, son on yılda İslami finansta sürekli bir artış olduğunu
bildirmiştir. Eylül 2018'de Daily News, bu pazarın yıllık büyümesinin son
10 yılda yüzde 10-12 olduğunu belirtti. İslami finansın değeri 2.2 trilyon
dolar ve İslami Finans sektörü 60'tan fazla ülkeye yayılmıştır. Uzmanlar,
İslami finansın 2022 yılına kadar 3.8 trilyon dolara yükseleceğini
tahmin ediyor.
2017 yılında bazı İslam alimleri yakın zamanda İslami kriterlere göre,
Bitcoin'i “izin verilebilir” olarak nitelendirdiler, böylece Kripto
piyasalarını dünya çapında 1,6 milyar Müslüman'a açtılar (Referanslar
için HALAL BITCOIN bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz)
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İslami Finans yatırımcıları, “İslami
kriterlere göre” faaliyette bulunacak olan İslami Kripto Borsası'nı
başlattılar.
Finansal kargaşa boyunca, GOLD-Altın sağlam kalır ve serveti korur. Altın
Madeni Madeni Para "Gold Coins", SHARI'YA UYUMLU fiziksel Altın
madenleri ve Altın Bankası ile “güvenli liman” yatırımı ve mutlak bir kriz
koruması olarak tüm yatırımcılara uygundur.
Dünyada hızla gelişen Bitcoin sistemlerinden farklı olarak Gold B Coins
yatırımcılarını, alt yapısı kurulan -altın rezervlerine endeksli- Altın
Bankacılığından hisse vermektedir. Değer artışlarımız Altın Bankacığı
hisselerinin-değerinin yükelmesine endekslidir.
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İslami finans kriterleri kapsamında, sübvanse edilmiş para sistemleri,
faizsiz ticaret teşvik edilmektedir.
Tüm yatırımcılarımız ve kullanıcılarımız Gold B'nin ortağıdır.
Sistemimizdeki tasarruf ve getiriler hisse senedidir. Gold B Coin gelir
dağıtımımız Gold B'nin yatırım karıdır.
Gold B kripto paraları ve hisseleri , altını temel alarak USD değerinde
değer kazanmaktadır.
Bu önemli farkındalık ile İslam ülkelerinde ve tüm Müslüman
yatırımcıların da rahatlıkla kullanılabilecek yepyeni bir Helal finansal
ürün sunuyoruz.
Yatırımcılar, altın destekli Gold B bankasında yatırım miktarına göre
hissedar olmaktadır.
Altın Coins getirileri-karları , The Gold B hissedarları arasında
dağıtıldığından gelir helaldir. Faizden kar elde edilmez.
Ayrıca alt yapısı hazırlanan The Gold B ile, hesap sahiplerimize faizsiz
finansal hizmetler de sunmaktadır. Faiz ödemeden Gold Coins karşılığı
mülk, araba vb. alım satım işlemleri yapılacak.
Geleneksel bir bankacılık sisteminin aksine, Altın B, iş ortaklarının
mevcut finansal ürünlerinden kar etmesine ve bunlardan
yararlanmasına izin verir. The Gold B hissedarları, yatırımcıları istedikleri
zaman Gold Coinsleri veya portföylerine endeksli loan-kredi-leasing-fon
alabilecekler...
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GOLD B’ Yi YEGANE YAPAN NEDIR?
Gold B Bankası, hissedar, müşteri ve üyelerinin ekonomik faydalarını en üst düzeye
çıkarmak amacıyla -Bankacılık legal kurumlarının yasal izniyle ve lisanlarıyla- alt yapısı
hazırlanmıştır.
Altın madneleri ve rezervleri destekli Gold B, kripto üretimi ve paylaşımı yanında Yatırım
Bankacılığı ve Katılım Bankalarının tüm hizmetlerini verebilen, üyeleri tarafından
demokratik olarak kontrol edilen, vergilerden muaf tutulan, her bir mevduatı
sigortalanan Finansal Yardımlaşma Bankasıdır.
Gold B tüm yatırımcılarının ve müşterilerin etik prensiplere bağlı kalarak, konvansiyonel
bankalardan daha avantajlı şartlarda ev-ofis-depo-otomobil-işyeri-eğitim vb.
ihtiyaçlarına, yatırım ve projelerine, ticari faaliyetlerine ve hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olmayı hedeflemiştir.
Geleneksel bankacılık sisteminin aksine, The Gold B, iş ortaklarının mevcut finansal
ürünlerinden kar paylasimini ve faydalanabilmelerini sağlar.
Ana misyonu gereği, Gold B yatırımcılarının istek üzerine her kullanıcı için ticaretini,
bireysel ve aile ihtiyaçlarını karşılayacak kredi desteğinde bulunmaktadır.
Ekonomik kaldıraçlarını arttırmak amacıyla her üye, kredi geçmişi kontrolü olmaksızın
anında kredi limitlerine erişerek bu avantajlardan yararlanabilecektir.
Kullanıcıdan gereken tek şey, bilgilerin doğrulanması ve sürekli bir maaş veya gelirinin
olmasıdır.
Platformdan alınan krediler oldukça erişilebilir ve cazip şartlarda olacaktır. Bir
kullanıcının yatırımının ve projesinin % 90'ına kadar kredi verilecektir. Bu krediler daha
sonra yıllık% 10'luk bir geri dönüş kar payı oranıyla geri ödenecektir.
Kullanıcı, kredi talebinde bulunabilir veya kendi paralarını, kredi arayan diğer kullanıcılara
borçlandırır. Bu yapı, her bir kullanıcının hesabı için likidite oluşturacaktır. Ödeme
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yükümlülükleri yerine getirilmezse, her hesabın bir milyon dolara kadar sigortalı olacağını
unutmayın.
Tüm bu avantajlara ek olarak, satıcılar ile daha hızlı işlem yapabilmek için kullanıcılara
kredi kartları sağlanacaktır.
Diğer bankalar gibi mevduat kabul edecek ve kredi kullandırabilecektir. Ancak
bankalardan farklı olarak – sadece Gold B Banka kurucu sahiplerine değil de- tüm
üyelerine, karını hisse oranlarına göre dağıtmayı prensip edinmiştir. Kazançlar; ücretsiz
ATM'ler, daha iyi fiyat ve daha düşük ücretler gibi hizmetler vasıtasıyla üyelere iade
edilir.
Yaklaşımlarımız ve ana felsefemiz; kişisel ve toplumsal refah ve adalet için - insan
merkezli etik finansman – modelidir. Başarımız, müşterilerimizin-üyelerimizin ekonomik
yararını ne kadar arttırdığımıza göre ölçülür.
Gold B, bireysel insanlara - kurumsal şirketlere odaklanıyor, kendisi için kâr etmiyor.
"insanlara yardım eden insanlar" felsefesi ile diğer finansal kurumlarda bulunması zor bir
işleve sahiptir.
GOLD B fiziki varlık-tesis-yatırım-proje-kontrat endeksli küçük bir Girişimci-İşletme kredisi
ile üyelerini iş hayatına sokabilir. İşlerini geliştirir. Üyeler arasında ortak iş geliştirme
ortamları oluşturur.
Ulusal Kredi Birimi Paylaşım Sigorta Fonu, Gold B üyelerinin mevduatlarını
sigortalamaktadır.
Gold B müşterilerine, ortak ATM ağları üzerinden kredi kartlarında ortalama banka kartı
oranından iki puan daha düşük oranlarda günümüzde gelişen mobil bankacılık
teknolojileri ile 7/24 servis vermeyi hedeflemiştir. Müşteriler Gold B Online şubelerinden
10 dakika içinde dünyadaki 200 ülkeden kripto ve diğer para transferleri yapabilir veya
tahsil edebilir.
Gold B , Birikmiş tasarruflarını altın ve diğer değerli metallere endeksli
değerlendirebilmek için Ortak ATM'ler ve XTM'lerde veya online internet bankacılığı
16
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üzerinden Kripto para, Döviz ve Altın alım satımlarını, uluslararası SWIFT para
transferlerini en düşük ücretlerle güvenle yerine getirebilir. Müşterilerine hediyeler
verirken Gold B Hediye Altın Çek'lerini kullanabilecekler .

GOLD B PARA SİSTEMİ AVANTAJLARI
Gold B bankamız ile tüm katılımcılara aşağıdaki finansal Ürünler sunulacak;
Otomobil Finansmanı, Eğitim Finansmanı, Seyahat Finansmanı, Gayrimenkul
Finansmanı; Kişisel Ev, Ev –Depo- Ofis vb Alım Satım, İnşaat Finansmanı, Küçük
İşletmeler (KOBİ) ve Girişimci Finansmanı; İşletme Sermayesi, Yatırım-Üretim-İç ve
Dış Ticaret Finansmanı, Teminat mektupları…
International özelliği ile tüm farklı topluluklara hizmet verecek Gold B İlk
yapılanmasını Latin Amerika da tamamlamış olup ABD ve diğer ülkelerde şubeler
açmayı planlamaktadır.
Gold B, kullanıcılarının gereksinimlerine uyum sağlayan çeşitli dijital para birimleri
sağlar.
Gold B coinslerine sahibi olmak, her hesap sahibine Gold B bankasınin da sahibi
olma ve Gold B yönetiminde oy verme hakkına sahiptir. Her hissedarı-yatırımcısıüyesi, Gold B’nin gelecekteki planları hakkında önerilerde bulunabilir ve strateji
belirleyebilir.
Saf eşitlik sistemi altında, Gold Bank Coin, her bir kullanıcıyı eşit kabul etmektedir.
Geleneksel bankaların aksine, Gold Bank Coin'in her sahibi garantili ve tutarlı bir
kâr elde ediyor. Spekulatif getiri değir.
The Gold B’nin sunduğu tüm ürünlere erişim için katılımcıların yalnızca Gold B
sistemine kayıt olması yeterlidir.
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Gold B üyeleri için ihtiyacı olan krediler için geleneksel bir kredi geçmişi kontrolü
gerekli değildir.
Ayrıca Altın B borsa degisim evi tarafından zarar riski ortadan kalkmaktadır. Çünkü
Gold B kredi alan borçlunun kredisini sigorta ettirmektedir.
Sistemin yerel para birimi olarak, Gold B Coins Altın Lira standart lira olacak.
Gold B Altın lirasi hesap sahiplerine diğer cesitli hizmetler sunuyor iken Altın Lira
olarak diğer birçok (USD, EU, TL vb ) sirküle paraların değiş tokuşuna fırsat
vermektedir. Gold B değeri yükseldikçe bu değerden diğer para birimlerine
çevrilebilecek.
Gold B bankasına hisse değeri, Gold B üyelerine verdiği hizmetler için belirlediği
asgari komisyon ücretleri, hem Gold B platformun para birimi hem de altın
rezervleri birbirlerinin değerini karşılıklı olarak arttırırken yatırımcının kazançları
daima yükselecek.
Diğer kripto para birimlerinin değeri kısa ve uzun vadeli yatırımcı güvenine ve
piyasalara göre dalgalanmaktadır. Gold B diğer kripto para sistemlerden farklı
olarak, altının o anki fiyatı Gold B Coin'nin değerini korumak için sağlam bir
temeldir.
Bu, altının tüm para piyasalarıdan bağımsız olmasından ve tüm dünyadaki tasfiye
ve takas kolaylığından dolayı güvenlidir. Her zaman altın için bir alıcı mevcuttur.
İpotek sigortası ile, her kullanıcı ilk yatırımlarını kaybetme riski taşımaz.
Kredi Lirasinin değeri ve faydaları, kullanıcıların kontrolundedir.
Bu krediler için yıllık getiri oranı, Gold B % 6-12 arasında değişebilir. Bu kredilerden
elde edilen gelirler, Altın B sahiplerine dağıtılır.
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DÜNYA X LIRASI
Dünya X Lirasi bir para birimi olarak Gold B Platform içinde en gelişmiş
kripto teknolojileri ile hizmet verecek.
Dünya X coğrafi, siyasal ve kültürel engelleri aşarak tüm dünya insanları
için ortak-evrensel- para birimi olarak kullanılabilecek.
Dünya X Lirasi, insanları birbirine yakınlaştırmak için kullanılabilecek
önemli bir araçtır.
Dünya X Lirasi ile kullanınıcılar anında dijital dönüştürme ile farklı
coğrafyalardaki ve ülkelerdeki sosyal aktivitelere katılabilecek, alımsatım-yatırım yapabilecek.
Sistem, kullanıcılarına kültürel ve finansal değişim için verimli bir süreç
edinme imkanı sunmaktadır.
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KİRA KREDİSİ
Taşınmaz mal kiralamak isteyen kullanıcılar icin bu Gold B
Lirası bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.
Leazing konusu Varlıkları (Bina-Arsa-Mülkler-TesislerMakina ve ekipman) ve intifa (kullanım-İşletme-kiralama)
haklarını, 3-5-7 yıllığına (veya süre tahdidi konmadan
şartlara bağlı sonlandırılmak üzere) Gold B Leasing
Şirketine temlik -terhin veya ipotek ederek/ veya satarak
tekrar sahiplerine kiralama şeklindedir.
Gold B Leasing Şirketi ’ne temlik edilen varlıkların, Leasing
Şirketi tarafından satın alınması, satılması veya ipotek
edilerek en kısa sürede ve cazip şartlarda finansa
dönüştürülmesidir.
Ayrıca, her iki tarafın da korunması için bir sigorta sistemi
Kira Lirasi ile birlikte isbirligi icersindedir.
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EVCIL HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMA FINANSMANI
The Gold Coin evcil hayvanların yaşamının ve doğanın
korunması, ve geliştirilmesi gibi sosyal faydalara endeksli
finansman desteği vermektedir.
Gold B hissedarları ve yatırımcılarımız istedikleri yer ve
bölgedeki evcil hayvanların ve doğanın korunması için
Gold Coinsleri bağışlayabilecekler.
Gold B’nin şeffaf sistemi, bağışlarının doğrudan
onayladıkları projelere gitmesini sağlar. Bu platformun bir
kullanıcısı olarak, paranızın nereye gittiğini tam olarak
bileceksiniz.

21

“THE GOLD B” GOLD COINS

SOSYAL ve DİNİ AMAÇLI LİRA
Sosyal ve Dini amaçli bir para birimidir. Farklı, sosyal
aktivite- inanç ve dini etkinliklerde kullanılmak üzere bu
kurumlara bağıs ve destek için hazirlanmistir.
Sosyo kültürel - toplumsal-evrensel -ahlaki, moral ve etik
değerlerin insanoğlu için doğal bir unsur olduğunu hesaba
katarak, Gold B’nin Sosyal ve Dini amaçli Lirasi, manevi ve
sosyal değerlere sahip topluluk ve kişilere sağlanacak
bağışlar için hazirlanmistir. Bu işlem doğrudan ve verimli
bir şekilde gelirlerin% 100'ünü alıcılarına ulasmasini
saglamak uzere gerçekleştirilmistir.
Gold B kullanıcıları istedikleri sosyal faaliyet ve grublar
için “özel “hesaplar açarak bu aktiviteler için başarılı ve
yükselen gelecek hazırlayabilir. Bu etkinliklere yatırılacak
yatırımlar sistemde gizlidir. Kullanıcılardan legal kimlik
bilgileri istenmez. İstedikleri ünvan ve isimlerle destek
olabilirler.
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YARDIM LIRASI
Büyük kaynaklara sahip uluslararası güçlü bir
değişim evi olan The Gold B Yardım Lirası, sosyal
sorumluluğa bagli olarak islev gormek uzere
hazirlanmistir.
Yardim Lirasinin işlevi, kullanıcıların tutkulu oldukları
nedenlere bağış yapma kabiliyetini güçlendirmek
uzere hazirlanmistir.
Hesap sahibi layık gorduğu herhangi bir kuruma,
vakfa , derneğe veya kayıtlı olmayan bir gruba
bağışta bulunma ya da doğrudan Gold B olarak bağış
ile destekleme gücüne sahip olacaktır.
Bu etkinliklere yatırılacak yatırımlar sistemde gizlidir.
Kullanıcılardan legal kimlik bilgileri istenmez. İstedikleri
ünvan ve isimlerle destek olabilirler.
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UNIVERSITE LIRASI
Eğitim, bireyin yeteneklerinin gelişimi ve kabiliyetlerin
olgunlaşması, topluma-çevresine-kendisine yararlı kişiler
olması için en temel kaynaklardan birini temsil eder.
Universite Lirasi, kullanıcıların ve çoçuklarının hatta
önereceği diğer eğitime ihtiyacı olan kişilere eğitim için
gerekli olan finansmanı temin edebilmek için
hazırlanmıştır.
Bu fon bir Altın B hesabında Universite eğitim süresinceen az 5 yıl süreyle- tutulmaktadır.
Universite Lirasi doğrudan altın bankasına yatırıldığından,
bu fonun getirisi diğer finansal kuruluşların sağladigi faiz
ödemelerinden çok çok avantajlıdır.
Bu, dünyadaki herhangi bir kurumda öğrenci olmak
isteyen herkes için mükemmel bir seçenek olanagi saglar.
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LATIN LIRASI
Latin Lirasi, yaygın işlere ödeme yapmak için
kullanılan bir para birimidir.
Kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde küçük
girişimcilerin büyümesine ve gelişmesine izin
vermektedir.
Bir işletmeden, akıllı telefonlarında Gold B
uygulamasını veya Gold B’nin dağıtılmış banka kartı
ve kredi kartlarını kullanarak her hesap sahibinin
mal ve hizmet satın almasını sağlar.
New York'un altın bankası, Latin Lirasini
onaylamakta ve altın hisseleri veya fiziksel altın
paraları ile değiştirilebilir. Her işlem, her kullanıcıyı
ve hesabını korumak amacıyla hızlı bir şekilde
gerçekleştirilir.
25
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STRATEJİK İTTİFAKLAR
The Gold B-Gold Exchange House, GOLD COIN -altın paralarını
ve Gold Bankasını geliştirmek amacıyla Strateşik ittifaklar ve
işbirlikleri geliştirdi.
GulfUS CapitalUS Share Fund LLC şirketleri, Körfez (KatarBahreyn-Umman-Kuveyt-Suudi Arabistan-Birleşik Arap
Emirlikleri) , Türkiye ve diğer Orta Doğu-Asya İslam Ülkeleri ile
Amerika -Latin Amerika arasında ortak projeler ve yatırımlar
geliştirme, Finansal Hizmetler, Risk Sermayesi, Equity Sermaye,
Hisse devri (Satın Alma), Yatırım ve Proje Finansmanı,
Franchising ve Leasing Finansmanı, Mortgage ve diğer Ticari
Krediler alanında çalışmaktadır.
Ekvador Cumbaratza Altın Madeni;
Ekvator Cumbaratza (Nambija , Cordillera'da, Cenozoic,
Mesozoic ve Paleozoic ,Breccia,Guanta - Ortiga , Loma Verde,
Guaysimi, Stockwork ve daha güneyde) bölgesinde 27 bin
hektarda , ortalama 200 metre derinlikte Toplam 23 400,000
oz. altın rezervleri bulunmaktadır.
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Re / Max ve Century 21 - Yeni mülkler elde etmek için
müşterilere ev-işyeri mortgage-kredi sürecini kolaylaştıracak
büyük bir itibara sahip emlak şirketi.
Payphone - Mobil cihazlardan anında ödeme yapmanıza veya
ödemelere izin veren akıllı uygulama şirketi.
Capitalika - Kripto paranın basit ve pratik bir şekilde paranın
resmileştirilmesini sağlayan ilk Latin Amerikan platformu.
Kruge Labs - Gelişim ve büyümelerini geliştirmek amacıyla dijital
başlangıç projeleri ile girişimcilere yardimci olan bir şirket.
Organik Pazar - Dengeli bir diyet yapmak için sağlıklı gıda
ürünleri sunan online mağaza.
Saat Homes – Bireylere ve ailelere mobil ve kucuk evler insa
eden, kira ve aylik taksitlerden buyuk tasarruf saglayan, dogayi
koruyan bir yasam sitili ve yasam bolgeleri sunan bir sirket.
Saat Studios – Film ve belgesel yapan film sirketi.
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US SHARE FUND
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SONUC
Geleneksel, konvansiyonel bankacılık, artan sayıda insan tarafından
demorilize edilmiş olarak görülüyor. Artık insanlar sosyal yapıya zarar
verecek ve yasalara aykırı olmasa bile, ahlak dışı uğraş alanı olan
firmalara destek veren banka ve finans kuruluşlarına kaynaklarını teslim
etmekte tereddüt ediyorlar.
Mevcut parasal sistemde edindiğiniz deneyimlerinizden görmüş
olduğunuz uzere hesap sahiplerinin çıkarlarının gozetilmedigi bilinen bir
gercektir.
Gold B, kurulusunun gercek sahibi, mevduat sahipleridir.Tüm
kullanıcıların yükümlülüklerini eşit olarak ve her bir hesabın
büyüklüğüne göre ayrımcılık yapmadan yerine getirir. Şu anda başka
hiçbir sistemin kamuya açık olmadığı erişim ve fırsatlara izin verir.
Kullanıcılar kendi fonlarının her yönünü kendi hesapları içinde kontrol
eder.
Her Altın Lira gerçekten kendi paralarıdır ve herhangi bir zamanda ve
her yerden erişilebilir veya değiştirilebilir. Tüm bunlar, Liranin nasıl elde
edilebileceğine dair extra ücretlerin ve keyfi kuralların rahatsızlığı
olmadan saglanir.
Finansal kargaşa boyunca, GOLD-Altın sağlam kalır ve serveti korur. Altın
Madeni Madeni Para "Gold Coins", SHARI'YA UYUMLU fiziksel Altın
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madenleri ve Altın Bankası ile “güvenli liman” yatırımı ve mutlak bir kriz
koruması olarak tüm yatırımcılara uygundur.
Dünyada hızla gelişen Bitcoin sistemlerinden farklı olarak Gold B Coins
yatırımcılarını, alt yapısı kurulan -altın rezervlerine endeksli- Altın
Bankacılığından hisse vermektedir. Değer artışlarımız Altın Bankacığı
hisselerinin-değerinin yükelmesine endekslidir.
Gold B Coin gelir dağıtımımız Gold B'nin yatırım karıdır.
Tüm yatırımcılarımız ve kullanıcılarımız Gold B'nin ortağıdır.
Sistemimizdeki tasarruf ve getiriler hisse senedidir.

Altın Madeni Paraları-GMC madeni paralarımız, altını temel alarak USD
değerinde değer kazanmaktadır.

30

“THE GOLD B” GOLD COINS
Bu önemli farkındalık ile İslam ülkelerinde ve tüm Müslüman
yatırımcıların da rahatlıkla kullanılabilecek yepyeni bir Helal finansal
ürün sunuyoruz.
Yatırımcılar, altın madenlerine ilişkin fiziksel hakların bir yüzdesine (ne
kadar yatırım yapıldığına bağlı olarak) sahip olmaktadır.
Altın Coins getirileri-karları, The Gold B hissedarları arasında
dağıtıldığından gelir helaldir. Faizden kar elde edilmez.
Ayrıca alt yapısı hazırlanan The Gold B ile, Müslüman hesap
sahiplerimize faizsiz finansal hizmetler de sunmaktadır. Faiz ödemeden
Gold Coins karşılığı mülk, araba vb. alım satım işlemleri yapılacak.
Geleneksel bir bankacılık sisteminin aksine, Altın B, iş ortaklarının
mevcut finansal ürünlerinden kar etmesine ve bunlardan
yararlanmasına izin verir. The Gold B hissedarları, yatırımcılarımız
istedikleri zaman Gold Coinsleri ve portföylerine endeksli loan-kredileasing-fon alabilecekler...
Ana amacımız bu hizmetleri sürekli geliştirmektir. The Gold B'nin
arkasındaki ekip, insanlar için gerçekten tüm sistemi denetlemek ve
düzenlemek için onurlandırıldı. Bu uluslararası Gold Exhange House’den
her bir hesap sahibi hayatın her yönü ile faydalanabilecektir.
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GOLD COINS: BÜYÜK KAZANMA / KAR FIRSATI
Gold B’nin Gold Coins paraları, 2018’de Haziran’da 0,50 $ (USD) olarak
başladı. Aralık 2018 Aralık de 2.99 $ Gold B Coins getirisi % 600
kazandırdı.
Hazırlanan 500.000.000 adet Gold B Coin’lerinden Aralık 2018 itibariyle
yalnızca 20.000.000 Gold B Coin bulunmaktadır. (03.15.2019) tarihi
itibariyle, Gold B Coin fiyatı 2.99 ABD Dolar dır.
GOLD COINS Yatırımcılarımıza Garantileri ve Avantajları;
1) Geleneksel bir bankacılık sisteminin aksine, Gold B, iş ortaklarının
mevcut finansal ürünlerinden kar etmesine ve bunlardan
yararlanmasına olanak sağlar. Başlıca hizmetlerinden biri, istekleri
halinde her kullanıcı için sabit ödeme planı ile -faizsiz kredi vermek
olacaktır.
2) Ekonomik kaldıraçlarını artırmak amacıyla her üye, bir kredi geçmişi
kontrolü olmadan anında Gold B kredi limitlerine erişerek bu
avantajlardan yararlanabilecek. Kullanıcıdan gerekli olan tek şey
istihdamın doğrulanması ve sabit bir maaş veya gelir akışı. Bir
kullanıcının yatırımının % 90'ına kadarı kredi olarak verilir.
3) Kullanıcılar kendi paralarını, bir kredi limiti arayan diğer kullanıcılara
ödünç verebilir. Bu yapı, her kullanıcının hesabı için likidite
oluşturacaktır.
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4) Ödeme zorunlulukları nedeniyle, taahütlerin yerine getirilememe
riskleri için her bir hesab bir milyon dolara kadar sigortalanacağını not
etmek önemlidir.
5) Tüm bu avantajlara ek olarak, satıcılarla daha hızlı işlem yapabilmek
için kullanıcılara banka ve kredi kartları sağlanacaktır.
6) Tüm bankaların aksine, Gold Bank Coin sahibleri Gold B bnakanın
hissedarıdır. Yatırımcılar hisse bedelleri ile garantili ve tutarlı bir kâr elde
eder. Kullanıcının tek şartı Gold B Coin sahibi olmaktır.
7) Gold B Altın Bankası Gold Coin parasına yapılan bir milyon dolarlık
yatırım, yatırımcıya Gold B bankası yönetiminde bir koltuk kazandırır.
8) The Gold B Exchange House işlemlerinde Gold Coins’ler için vergi
yokdur. Yatırımcıların hesapları “Security”dir
9) Gold B Coin yatırımcıları Gold B hissedar olduğu gibi Gold B nin altın
rezerv gelirlerine de ortak olacaklar.
10) Gold B, Altın madeni üreticilerimiz yıllık külçe altın üretimini garanti
etmektedirler.
11) Gold B altın külçeleri ABD'de korunacak
The Gold B'ye katılmaya davet ediyoruz çünkü dünya finansal
sistemini sonsuza kadar yenilestirecek bir model olacak. Gold B , size
geleceği sunuyor
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UYGULAMA-BAŞVURU
Gold B Coin’e yatırım yapmak ve satın almak için başvuru işlemleri ve başvuru
işlemleri aşağıdaki gibidir.
(Başvuru formuna gitmek için bu linki kullanınız-tıklayınız veya kopyalayıp Google
da açınız.)

http://www.curlytailsa.com/Seguridad/Cuenta/Registro?refer
ralCode=H3Q9NOQ9C7
Başvuracağınız tüm hesapar için bu link üzerinden başvurunuzda % 10 indirim
alacaksınız.
Başvuru Referans Kodu: H3Q9NOQ9C7, Destekleyici: GTrade33
Başvuru işlemleri detay bilgi için Bu linki açınız.

Application info
Online Başvuru Formunu doldurduktan sonra açılan “Size Özel “ Hesap Kayıt
sayfası altındaki Gold B logosunu işaretleyiniz. Bu logonun altındaki BUY- SATIN
AL kutusunu tıkladıktan sonra Sipariş bilgilerinizi doldurabilirsiniz.
SİPARİŞ BİLGİLERİ
Kimlik Belgeleri için; Sürücü ehliyet Numarası veya ülke ID Kimlik Belge Numarası
veya Pasaport Numaranızdan birisini seçin ve bu Kimlik numarasını girin
Ödeme detayları; Kredi kartı iile ödeme için minimum 50,00 $ lık , DEBIT Banka
kartı ile Minimum 10,00 $ lık Gold COIN satın alabilirisniz.
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100.000 adet ve üzeri Gold Coin alacak yatırımcılar
için özel İskonto yapılmaktadır.
Bu yatırımcılar e-posta ve telefon yoluyla bize ulaşabilirler
Enis BULUT/Project Manager
Tlf.WhatsApp +1(845)480-8762 , +90(544)232-1092
sharefund@gulfuscapital.com , goldcoin11@gmail.com, altinkriptohesabi@gmail.com

http://gulfuscapital.com/gold-b-coin-alti…gi-kripto-hesabi/
http://gulfuscapital.com/gold-mine-coin/

http://gulfuscapital.com/الحالل-الذهبية-العمالت-منجم-ب-الذهب/
https://thegoldb.com/about-us/
White Paper-EN

Sunum Dosyası-TR Gold B-Altın Kripto Hesabı

Bu Türkçe Sunum, Gold B Coin ile ilgili bilgilerin kaynağıdır. Bu sunumun amacı, Gold B Coin Group ve
Gold Coin ürünlerini tanıtmaktır. Belgenin tek amacı, kapsamlı bir analiz için potansiyel kullanıcılara
uygun bilgiler sağlamaktır. Gold B Coin, gerekirse bu belgede değişiklik yapma ve düzenleme yapma
hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler ayrıntılı olmayabilir ve sözleşmeye dayalı ilişkinin herhangi bir
unsurunu ima etmez. Kullanıcı tarafından yapılan finansal işlemlerden kaynaklanan zararlardan sorumlu
tutulamaz. Bu bildiride yer alan bazı ifadeler, tahminler ve finansal bilgiler ileriye dönük ifadeler ve
bilgiler olarak kabul edilir. Bu tür açıklamalar, Gold B Coin’in mevcut beklentileri ve tahminleri, finansal
eğilimler ve piyasa koşullarına bağlı olarak gelecekteki olaylarla ilgili görüşleri ile ilgilidir. Gelecekteki
işletmeyle ilgili olarak bu beyaz metinde yer alan tüm açıklamalar ve bilgiler değişebilir. Bu ileriye dönük
ifadelerin doğru olacağına ve bunlarla ilgili sonuçlara ilişkin hiçbir garanti yoktur. Gold B Coin’in dışındaki
faktörlerden dolayı ilk beklentilerden farklı olabilir.
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