
 

TESLA FONLARI'NA HOŞGELDİNİZ  

 Nikola Tesla,  tüm uluslar için barış ve bilim adına birleştirici bir güç ve ilham kaynağı  temsil 

etmektedir. O, bilimsel gelişim alanında çağdaşlarının çok ötesinde gerçek bir vizyonerdi. Bugün müthiş  

projeleri , gelişmekte olan  kripto para birimleri  ve blok zinciri teknolojilerini her birimize  fayda 

sağlamak için finanse etme şansına sahibiz. 

 Bu nedenle Tesla Fonları, tüm paydaşların (madenciler, tüccarlar, geliştiriciler, yatırımcılar, 

topluluk üyeleri ...) kripto-para birimi ekosistemindeki akıllı ağlar gibi teknolojilerin geliştirilmesinde 

önemli hedeflere ulaşmak, daha kullanışlı blok zinciri hizmetleri sağlamak , modern teknolojiyi  daha 

fazla geliştirmek ve bunu sürdürmek için verimli ve sürdürülebilir altyapı inşa etmek için fırsat 

sunmaktadır. 

İdeoloji&Vizyon:Gerçekleştirmemize Yardımcı Olun 

 Teslafunds - TSF, kalabalık bir ekibin yatırım tokenleri tarafından desteklenen uygulamaları ve 

blok zinciri hizmetlerini yürüten ethereum tabanlı bir platformdur. Dürüst bir topluluk yönetimi ve 

dünyanın her yerinden platformuna değer katan bireylere ve işletmelere ödeme yapabilen kullanıcı dostu 

bir yatırımcı ağı oluşturmayı hedefliyoruz. 

 Teslafunds, kitle fonu tokenlerini kendi platformunda dağıtabilecektir. Tokenler, Teslafunds 

hedeflerine ulaşmak amacıyla değerli projeler için kullanılacaktır. Platfom, şartlar sağlandığında ICO 

tokenlerine sahip olabilir veya düzenleyebilir. Fonlar ve tokenler gelişim, topluluk, pazarlama, bakım, 

yasal konular, daha fazla yatırım araştırmaları ve büyüme için her zaman yeterli kaynağın bulunmasını 

sağlayan diğer masraflar için tahsis edilecektir. 

Madencilik,adil bir şekilde dağıtılacak ve  durdurulamaz, merkezi olmayan, sansüre dayanıklı, izinsiz, 

değiştirilemez block zinciri destekler şekilde piyasaya sürülecektir  . Dünyanın her yerinden insanlar 

AMD veya NVIDIA GPU'ları kullanarak ağa ve madene katılabilir, bu nedenle  internet bağlantısı, özel 

donanım ve ucuz bir elektrik kaynağına sahip olan herkes para kazanabilir ve yeni teknolojilerin 

şekillenmesinde yer alabilir. 

 Ağımızı destekleyen madenciler, güvenli bir platform oluşturulmasında güven verirken ve 

platformumuz istikrarlı kalıp pazarda rekabet ederek daha da büyüdükçe, yeni topluluk üyelerine 

ulaşmayı ve sonrasında temel hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 

Teslafunds'ın uzun vadeli vizyonu, blok zincir ve kripto para birimleri ekosisteminde  gelişim için bir 

platform haline gelmek ve kaynaklarımızı faydalı hizmetler ve ürünler yaratma konusunda 

yönlendirmektir.Ayrıca, herkesin kişiler arası ödemelere ve blockchain hizmetlerine erişim yoluyla kendi 

hayatlarını iyileştirebileceği  bir dünyanın savunuculuğunu yapmaktayız."E-mail göndermek kadar basit 

şekilde para transferi" ,gelişim,madenciliğe katkı sağlamak,yatırım ve global finansal sistemlerin 

iyileştirilmesi için yatırımlar ; bu sistemlerin yaygın olarak benimsenip günlük hayatın içinde yerini alacağı 

bir gelecek öngörüyoruz.Blockchain devrimi için sabırsızlanıyoruz.Gerçekleştirmemize yardım edin ! 



 

Çalışma Alanları 

 Blockchain Sistemleri 

 Altyapı  

 Ticari Ürünler 

 Online Servisler 

Özellikler: İstikrar bizim avantajımız 

POW Algoritması :  Dagger Hashimoto (Ethash)  

PoW Blok Ödülü(Bloktaki Coin Sayısı) : Sabit 5 TSF 

Blok Zamanı : 90 Saniye 

Zorluk : Her Blokta Yeniden Hedeflenir 

RPC Portu : X 

Network Portu: X 

Maksimum Coin Emisyonu : Sınırsız 

Yıllık Kazılacak Yaklaşık Coin Sayısı : 1 Milyon  

Dolaşan Coin Sayısı : 2 Milyon  

Önceden Çıkarılmış Fonlama Fazı 1  (1.Çeyrek-2019) : 500k Bakım ve Pazarlama için  

Önceden Çıkarılmış Fonlama Fazı 2  (2.Çeyrek-2019) : 500k İleri Gelişimler ve Ödül Programı 

Önceden Çıkarılmış Fonlama Fazı 3  (3.Çeyrek-2019) : 500k Yasal Düzenlemeler ve Uzun Vadeli Yatırım 

Planları 

Önceden Çıkarılmış Fonlama Fazı 4  (4.Çeyrek-2019) : 500k Çalışma Alanları ve Token Piyasaya Sürme 

Platformu için  

 

Borsa Fonları : Başlangıç Çok Önemli  

1.Versiyon : Rezerve TSF fonlarının ön satışı (Direkt olarak rezerve fonlardan sabit fiyat üzerinden satın 

almak isteyen bizimle info@teslafunds.io üzerinden iletişime geçebilir) 



2.Versiyon : Emanet Yatırım(Yatırımcılar detaylar ve geçerli bir emanet servisi düzenlemeleri hakkında 

bilgi için info@teslafunds.io üzerinden bizimle iletişim kurmalıdır.) 

Yarın burayı tamamla 

Ödüllerin Amacı : 2 Şekilde TSF ödülleri dağıtacağız  

1.TESLAFUNDS şirketi içerisinde yer alan,destekleyen ve kampanyalarda aktif olan topluluk üyelerinin 

desteklenmesi 

2. Servisler,projeler ve platformumuzun  geliştirilmesin desteklenmesi 

 

Topluluk:İşbirliği ve Ortaklar 

 

 Network ağımızın gelişmesi için aramıza katılmakta ve desteklemekte özgürsünüz! Daha sağlıklı 

ilerlemek için desteğinize ihtiyacımız var . Yeteneklerinizi ve bize ne yönde katkı sağlayabileceğinizi 

bizimle paylaşın. Geliştirici,tasarımcı,gönüllü,yatırımcı,reklamcı olarak bizlere katılın ve Teslafunds 

platformunun teknolojiyi geliştirmesinde yardımcı olun. Bizi ağınızda paylaşın ve info@teslafunds.io  

üzerinden bize yazın . 

 

HAKKIMIZDA : TESLAFUNDS KURUCU ORTAKLARI  

Goran Ševaljević - CEO    

 Goran Ševaljević  kriptopara dünyasının öncülerindendir ve Sırbistan'daki kripto topluluğunun 

görevli üyelerindendir. Profesyonel kripto para piyasasında  madencilik kule montajı , eğitim kursları , 

ticaret kursları ve danışmanlık hizmetleri veren srbit.rs  isimli şirketin sahibidir. 

 

Dušan Lukić - Lider Geliştirici 

 Dušan Lukić 2011'den beri kripto paralar da dahil olmak üzere bir kodlama uzmanıdır. C# , C++ 

gibi program dilleri ,  Golang ile Ağ Yönetimi gibi yetenekleri vardır. 

Ekip Büyümesi :Geliştiriciler,Pazarlama Uzmanları,Organizatörler,Tasarımcılar,Yatırımcılar,... 

-An itibariyle yeni kod yazımı üzerine blockchain geliştirilmesi , ağın sabitlenmesi ve yeni özelliklerin 

kazandırılması konularında destekleyecek uzmanlar arıyoruz. 

-Pazarlama ve topluluk yönetimi uzmanları  



-Etkili yayıncılar , tanıtımcı ve medya uzmanları  

-Etkili görsel efekt kazandırabilecek web tasarımcılar 

 

Yasal Uyarılar  

Gelişimin ilk  aşamalarındayken , risk planlamızı yapın . 

Özel kodlarınız, Id ve şifrelerinizi güvende tutun .  

Linkler  

   teslafunds.io  

  info@teslafunds.io  

 

 

 


