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Ürün Tanımı ve İçeriği

Defi ürünü, ‘Yield Farming’ sistemi üzerinden gelir elde eder. Yield 
farming, merkeziyetsiz borsalardaki parite havuzlarına likidite 
sağlanması ile bu paritelerde gerçekleştirilen işlemlerden alınan 
komisyon gelirlerine ortak olunmasıdır. BV Crypto, likidite sağlayacağı 
merkeziyetsiz borsaların güvenlik standartları, paritelerin hacimleri, 
havuz büyüklükleri gibi pek çok değişken parametreyi göz önünde 
bulundurarak en güvenli ve en yüksek getiriyi sağlamayı hedefler.  
Defi Ürünü, borsadaki komisyonlardan gelir sağladığı için ürünün 
getirisi, dolar bazındadır ve dönem dönem değil sürekli olarak gelir 
sağlar.Sunduğu Avantajlar

Kurumsal yatırımcıların da girişi ile hızla büyümekte olan 
merkeziyetsiz finans piyasalarına, “Maksimum Güvenlik” ile 
yatırım yaparak geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.

Merkeziyetsiz finans platformlarindaki seçilmiş DeFi havuzlarına 
likidite sağlayıcı olarak USD bazında yüksek getiri elde etme 
imkanı.

Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi 
ürünlerle   güvenli giriş imkanı.

Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere 
alokasyonu yapılmış portföy.

Kriptopara dünyası yatırım ve güvenlik uzmanlarından oluşan 
yatırım komitesi.

Sorumluluk ReddiMobil Uygulama
İletişim: Zühtüpaşa Mah. Fener-Kalamış Cad. Tibaş Belvü 
Sitesi 108/A2 D:1 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul
info@bvdigital.io    www.bvdigital.io

DeFi'de Kilitli Toplam USD ve DeFi Kullanıcı Sayısı

Krıpto dunyasının yeni akimlarina 
----kripto dunyasindaki yeni akimlar
----nft alanlarindan yk ince secilmis olanlara yatirim imkani
---- 2 yillik perspektifte yuksek geitiri 

sag tarafa 2 yeni eklenecek 

DeFi Havuzları Toplam Komisyon Gelirleri*

Yönetim Şekli Mutlak Getiri

Kuruluş Tarihi 06.01.2021

Kurucu BV Dijital Varlık Saklama

Kabul Edilen Para Birimleri BTC/ETH/USD/TRY

Min. Yatırım Tutarı 50.000 USD

Min. Elde Tutma Süresi -

Likidasyon Valörü 15 İş Günü

Saklama Ücreti -

Eşik Değer -

Gelir Payı -

Erken Çıkma Ücreti -

Ürün Bilgileri

Sunduğu Avantajlar

2021 Yılı Coin Bazında Performans*

*Karşılaştırma, BV DeFi ürünü için seçilen platformların bütün DeFi piyasası içindeki ağırlığını 
göstermektedir.
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Merkeziyetsiz finans platformlarindaki en yüksek getiriyi elde 
etme imkanı.

DeFi protokolleri, yatırım çekme açısından bankalara ciddi rakip 
olmaya başlıyor.

DeFi Kilitli Toplam Değer (TVL), gelir elde etmek için kullanılan 
bir varlık bilançosuna sahip bir bankaya eşitlenebilir.

42 Milyar Dolarlık TVL ile DeFi, bir yıldan kısa bir süre içinde 
ABD'nin 55. en büyük bankası haline geldi.

DeFi protokolleri, tüketicilerden varlık çekme açısından bankalar 
için rakip olmaya başlıyor.

DeFi Toplam Değer Kilitli (TVL), gelir elde etmek için kullanılan 
bir varlık bilançosuna sahip bir bankaya eşitlenebilir.

42 Milyar Dolarlık TVL ile DeFi, bir yıldan kısa bir süre içinde 
ABD'nin 55. en büyük bankası haline geldi - bu inanılmaz.

DeFi protokolleri, yatırım çekme açısından bankalara ciddi rakip 
olmaya başlıyor.

DeFi Kilitli Toplam Değer (TVL), gelir elde etmek için kullanılan 
bir varlık bilançosuna sahip bir bankaya eşitlenebilir.

42 Milyar Dolarlık TVL ile DeFi, bir yıldan kısa bir süre içinde 
ABD'nin 55. en büyük bankası haline geldi.
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Kripto paralara yatırım yapmak, özellikle pandemi süreciyle birlikte 
hızla değişen dünyamızda, gerek geleneksel yatırım araçlarından 
çok daha yüksek performans, gerekse geleceğin dünyasının 
finansal gerekliliklerine uygunluk gibi sebeplerle, yatırım 
sepetlerinin yavaş yavaş vazgeçilmezi olmaya başladı. BV Crypto, 
bulunduğumuz coğrafyada, kripto para yatırımcılarının; doğru dijital 
varlıklara yatırım yapmalarını, siber saldırılara karşı güvenli 
ortamlarda saklamalarını ve teknolojik altyapı desteği ile 
yatırımlarını en doğru şekilde yönlendirmelerini sağlayan tek 
kurumsal yapı.. Kripto para piyasasının farklı senaryolarına ve 
Değiştirilemez Tokenlar (NFT) ile Merkeziyetsiz Finans Piyasaları 
(DeFi) gibi  yeni uygulama alanlarına da yatırım yapan''Dijital Varlık 
Sepetleri'' yanında, sabit ve mutlak getiri ürünlerine de  ''Maksimum 
Güvenlik'' ile yatırım yapabileceğiniz BV Crypto ile yeni 
ekonomideki yerinizi alın.

BV Crypto’dan
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DeFi Piyasa Büyüklüğü Karşılaştırması *

*Uniswap, Sushiswap, Aave Platformlarının Toplam Komisyon Gelirleri Gösterilmektedir
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