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Ürün Tanımı ve İçeriği

BV Crypto NFT Dijital Varlık Sepeti; NFT* varlıklarından, bunların 
üretilmesine ve ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan platformlara, 
bu platformları destekleyen altyapı blockchain projelerinden, NFT 
ürünlerine sahip birçok farklı projeye kadar çeşitli dijital varlığı 
bünyesinde bulunduran, orta-yüksek risk grubu bir dijital varlık 
sepetidir.

*NFT - İçine, dayandığı dijital varlığın verisi entegre edilmiş, değiştirilemeyen ve eşi bulunmayan token 
türüdür

Sunduğu Avantajlar

Kurumsal yatırımcıların da girişi ile her gün daha da 
büyükmekte olan kriptopara piyasasına yatırım yaparak 
geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.

Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi 
ürünlerle   güvenli giriş imkanı.

Kripto dünyasının yeni akımlarından NFT’ye BV Crypto 
ayrıcalıkları ile yatırım imkanı.

Çok çeşitli  NFT alanları ve platformlarından, yatırıma en 
uygun olanlara BV Crypto Yatırım Komitesi’nin dağılımı ile giriş 
ayrıcalığı.

İki yıllık bir perspektifte, orta-yüksek risk grubu kripto yatırımı 
ile yüksek getiri imkanı.

Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere 
alokasyonu yapılmış portföy.

Kriptopara dünyası yatırım ve güvenlik uzmanlarından oluşan 
yatırım komitesi.

BV Crypto App ile portföy ve performansı anlık takip imkanı.

Sorumluluk ReddiMobil Uygulama

Yıllık Performans Tablosu
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bizim yatirimlarin yukaridaki alanlardan 
hanigelirne yatirim yaptigimiz goseriyoruz

BV NFT sepet  sektorel dagilimi

2019 2020 2021

Aktif Cüzdan 55.330 89.061 2.574.302

Alıcı 44.324 75.144 2.301.544

Satıcı 25.036 31.774 1.197.796

USD İşlem Hacmi $ 24.532.783 $ 82.492.916 $ 17.694.851.721

NFT Piyasa Gelişimi

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 

eth price ekle yukariya
nft piyasa gelisimi ismi tablonun baslik 

buletpintler

aktif cuzdan sayisi yuzde x artti 
alicilarin sayisi duzenli olarak artmakla kalmamis alici bolu satici 
orani yuzde 50den yuzde 75 e cikmistir

islem hacmi yuzde 57 oraninda artmistir 

nft eth fiyat artisini destekleyen alanlardan biri gibi gorunmektedir

sepet performans buraya

Yönetim Şekli Dinamik Dağılım

Kuruluş Tarihi 18.03.2021

Kurucu BV Dijital Varlık Saklama

Kabul Edilen Para Birimleri BTC/ETH/USD/TRY

Min. Yatırım Tutarı 10.000 USD

Min. Elde Tutma Süresi -

Likidasyon Valörü 10 İş Günü

Saklama Ücreti %2.5 (Yıllık)

Eşik Değer %2 (Yıllık)

Gelir Payı %25

Erken Çıkma Ücreti -

Ürün Bilgileri

Sunduğu Avantajlar

NFT piyasasındaki cüzdan sayısı 2020 yılındaki seviyesine göre 2021 
yılında %2.790 oranında büyüme göstermiştir.

2020 yılındaki alıcı sayısına göre 2021 yılındaki alıcı sayısında %2.962 
artış görülmüştür.

2021 yılındaki işlem hacmi, 2020 yılına kıyasla %21.350 oranında arttı.

NFT Sektör Dağılımı 

2021 Yılı Coin Bazında Performans*

*Grafik, BV NFT Dijital Varlık Sepeti içindeki kriptoparaların 2021 yılbaşından itibaren tekil ve
dağılımdaki yüzdelerine göre kümülatif  performansını göstermektedir.
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Yatırım Ürünü Kategori Açıklama

Ethereum ETH Smart Contracts
Ethereum, merkeziyetsiz, açık kaynak kodlu bir blokzincir sistemidir.
Ether(ETH), Ethereum'un kendi kriptoparasıdır. Ethereum, çok sayıda 

kriptoparanın yanında merkeziyetsiz akıllı sözleşmelere de ev sahipliği yapar.

Tron TRX Media, Payments
Tron(TRX), ağırlıklı olarak günlük kullanıma dayalı uygulamalara ev sahipliği 

yapan blokzincir sistemidir.

Chiliz CHZ
Sports, Collectibles,

Content Creation,
Payments

Chiliz(CHZ), espor alanındaki en büyük blokzincir sistemlerinden biri olmasının 
yanında oyun sektörü için fonlama faaliyetleri yürütür.

Avalanche AVAX DeFi
Avalanche(AVAX), merkeziyetsiz finans uygulamaları, finansal varlıklar ve ticari 

servisler için bir blokzincir altyapısıdır.

Theta THETA
Media, Collectibles, 

Content Creation, Video 
Theta(THETA), video yayıncılığı için tasarlanan blokzincir uygulamasıdır.

Decentraland MANA
Collectibles,

Gaming, Payments

Decentraland (MANA) kendisini, kullanıcıların içerik ve uygulamalar 
oluşturmasına, deneyimlemesine ve bunlardan para kazanmasına olanak 
tanıyan, Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan, sanal gerçeklik platformu 

olarak tanımlamaktadır.

Enjin Coin ENJ
Media, Gaming, 

Collectibles
Enjin(ENJ), blokzincir tabanlı oyunlar için ekosistem sağlayan Enjin şirketinin 

kriptoparasıdır.

yeni sutun ve hangi alan oldugu 
yukaridaki pie chart gibi , oranlar olmadan 

Ethereum, merkeziyetsiz, açık kaynak kodlu bir blokzincir sistemidir.
Ether(ETH), Ethereum'un kendi kriptoparasıdır. Ethereum, çok sayıda kriptoparanın 
yanında merkeziyetsiz akıllı sözleşmelere de ev sahipliği yapar.

Tron(TRX), ağırlıklı olarak günlük kullanıma dayalı uygulamalara ev sahipliği yapan 
blokzincir sistemidir.

Chiliz(CHZ), espor alanındaki en büyük blokzincir sistemlerinden biri olmasının 
yanında oyun sektörü için fonlama faaliyetleri yürütür.

Avalanche(AVAX), merkeziyetsiz finans uygulamaları, finansal varlıklar ve ticari 
servisler için bir blokzincir altyapısıdır.

Theta(THETA), video yayıncılığı için tasarlanan blokzincir uygulamasıdır.

Decentraland (MANA) kendisini, kullanıcıların içerik ve uygulamalar oluşturmasına, 
deneyimlemesine ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan, Ethereum 
blokzinciri üzerinde çalışan, sanal gerçeklik platformu olarak tanımlamaktadır.

Enjin(ENJ), blokzincir tabanlı oyunlar için ekosistem sağlayan Enjin şirketinin 
kriptoparasıdır.

Yatırım Ürünü Kategori Açıklama

Ethereum ETH Smart Contracts
Ethereum is a decentralized open-source blockchain system that features its 

own cryptocurrency, Ether. ETH works as a platform for numerous other
cryptocurrencies, as well as for the execution of decentralized smart contracts.

Tron TRX Media, Payments TRON is a blockchain-based operating system that aims to ensure this 
technology is suitable for daily use.

Chiliz CHZ
Sports, Collectibles,

Content Creation,
Payments

Chiliz is one of the largest blockchains for esports and gaming crowdfunding.

Avalanche AVAX DeFi Avalanche is an umbrella platform for launching decentralized finance (DeFi) 
applications, financial assets, trading and other services.

Theta THETA
Media, Collectibles, 

Content Creation, Video 
Theta (THETA) is a blockchain powered network purpose-built for video 
streaming.

Decentraland MANA
Collectibles,

Gaming, Payments

Decentraland (MANA) defines itself as a virtual reality platform powered by the 
Ethereum blockchain that allows users to create, experience, and monetize 

content and applications.

Enjin Coin ENJ
Media, Gaming, 

Collectibles
Enjin Coin is a project of Enjin, a company that provides an ecosystem of

interconnected, blockchain-based gaming products.
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