KEYFI Token Ekonomik Model
Güncellemesi Bölüm 1/3:
Staking & Ödül Havuzları
Deflasyonist KEYFI Yakma x Sürdürülebilir Ödül
Havuzları x Tohumlama Likidite Havuzu Büyümesi

Bu, KEYFI token ekonomik modeliyle ilgili
güncellenmiş ayrıntıları kapsayan üç bölümden
oluşan bir yazı dizisinin ilk girişidir. Bu model şu
anda gelişmektedir ve değişebilir. KeyFi'nin hala
bir beta projesi olduğunu lütfen unutmayın.
Bu yıl boyunca, token ve platformun birlikte nasıl
çalıştığı hakkında daha fazla şeffaflık sağlamak için
KEYFI token ekonomik modeli hakkında daha
ayrıntılı yazacağım.

Bu güncel sürüm için onu üç bölüme ayıracağım:
Bölüm 1: KEYFI Stake ve Ödül Havuzları
Bölüm 2: KEYFI kTokens
Bölüm 3: Zincirler Arası Mimari
Orjinal KeyFi Kılavuzunu ve Token Economics
Dökümanını websitemizde bulabilirsiniz.

KEYFI tokenin Kısa Bir İncelemesi
Temel kavramlara aşina değilseniz, size referans
olması için birkaç önemli noktayı burada
bulabilirsiniz.
● 10 milyon adet ERC-20 KEYFI token
Aralık 2020'de basıldı
● %80 Topluluk için Ayrıldı
● %20 Takım için Ayrıldı (%10 Geliştirme /
%10 Hazine)
● 2022'nin yaklaşık 4. çeyreğine kadar yeni
token basılamaz (token sözleşme kuralları
tarafından kilitlidir)
● Merkeziyetsiz yol haritası, KEYFI tokenin
Yönetim ve Akıllı Sözleşme mekanizmaları
aracılığıyla topluluk tarafından
yönlendirilmesi gerektiğini belirtir.
(KeyFiDAO)

Önceki KEYFI Token Yönetim Oyları
● Binance Smart Chain'de basılan 1 milyon
adet BEP-20 KEYFI token (Şubat 2021'de
gerçekleşti)
● Pazarlama için ayrılan 100,000 adet KEYFI
token (Nisan 2021'de gerçekleşti)
Token hakkında genel olarak bahsedilmesi gereken
diğer bazı noktalar, belirtecin potansiyel kullanım ve
entegrasyon yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak
için tokeni Polkadot tabanlı ağlarda ve Ethereum
Katman 2 ağlarında başlatmanın yol haritamızda
olmasıdır.

KEYFI Stake ve Ödül Havuzu
Şu anda, kullanıcıların stake edebileceği ve KEYFI
ödüllerini kazanabileceği 2 aktif Ödül Havuzumuz
var.
Birincisi, SelfKey'in KEY tokenini stake etmek ve
UniSwap'in UNI-V2 KEYFI:USDC Likidite Sağlayıcı
tokenlerini stake etmek için kullanılan KeyFi v1
Ethereum havuzudur.
v1 havuzu, havuza erişmek için tüm staker'ların
SelfKey tarafından desteklenen ve merkezi olmayan
kimlik bilgileri doğrulamasına sahip olması
gerektiğine dair katı bir gereksinime sahiptir. Bu
özel süreç hakkında daha fazla bilgiyi buradan
edinebilirsiniz: https://keyfi.com/credentials

İkincisi, PancakeSwap CAKE-LP KEYFI:BUSD
Likidite Sağlayıcı tokenlerini stake etmenin yanı sıra
şu anda doğrudan KEYFI stake edebileceğiniz KeyFi
v2 Binance Smart Chain havuzudur. Bunların yanı
sıra doğrudan BUSD veya WBNB stake edilebilir.
Aşağıda, yatırım komisyon ücretlerinden kesilen
KEYFI'nin nasıl yakıldığına ve şu anda BSC'de olan
ve yakında Ethereum Layer 1 ve Polygon (Matic)
Ethereum'da başlatılacak sözleşmeler de dahil
olmak üzere bu v2 havuzlarında kendi kendini
sürdüren bir model oluşturduğuna dair genel bir
özet yer almaktadır. Katman 2.
Basitleştirme amacıyla, örnek olarak Ethereum L1
sözleşmesini kullanarak bu süreçleri özetleyeceğiz.

KEYFI
● %50 KEYFI Yakıldı
● %50 KEYFI yeni DEX LP havuzlarına
eklenmek için tohum fonuna gönderildi

KEYFI Doğrudan Stake

KEYFI LP Token
● %50 KEYFI almak için KEYFI olmayan
tokenler satıldı, satın alınan tüm KEYFI
tokenler Yakıldı
● %50 KEYFI olmayan tokenler satıldı ve
ardından yeni DEX LP havuzları için tohum
fonuna gönderildi

KEYFI:ETH LP Stake

Ağ Tokenleri (ETH/BNB/MATIC vb.)
● %50 Gaz Fonuna Gönderildi (Sözleşme
Dağıtımları / KeyFiDAO İşlemleri / Test
Entegrasyonları vb…)
● %50 KeyFi Hazinesine Gönderildi / Dev
Pool

WETH Stake

KEYFI Olmayan Tokenler w / Mevcut Havuzlu
● %50 KEYFI satın alındı ve Ödül Havuzuna
gönderildi
● %50 KeyFi Hazinesine Gönderildi /
Geliştirici Havuzu

USDC Stake

KEYFI Olmayan Tokenler w/o Havuzu
● %50 Yeni DEX LP havuzları için tohum
fonuna gönderildi
● %50 KeyFi Hazinesine Gönderildi /
Geliştirici Havuzu

WBTC Stake

Özetle bu, mevcut bahis modeli için tüm depozito
ücretlerinin mevcut tahsisidir. Bu, zaman içinde
token ekonomik modelimizi gözlemledikçe ve
optimize ettikçe değişebilir.

KEYFI Token’in Yararı
Mevcut modelde KEYFI token kullanılabilmesi için
iki özel yol vardır.
1. Yönetim Oylamalarına katılmak için KEYFI
tokenleri tutun (https://vote.keyfi.com)
2. Ek ödüller kazanmak ve yakında çıkacak
olan KeyFi Pro uygulamasına erişim elde
etmek için KEYFI stake edin
KEYFI tokenin daha fazla kullanım alanları bu yazı
dizisinin 2. bölümünde duyurulacak kToken
kavramlarını kapsar.

KeyFi Pro
KeyFi Pro, başlangıçta yalnızca iki tür kullanıcıya
izin verecek kapalı bir özel beta olarak piyasaya
sürülecektir:
● Geçerli bir SelfKey Merkeziyetsiz Kimlik
Bilgileri Doğrulaması olanlar
● KEYFI Token Stake edenler
KeyFi Pro uygulamasında kilidi açılacak
özelliklerden bazıları, aşağıdaki gibi özelliklerin "İlk
Bakış" Beta sürümlerini içerir:
● DeFi Strateji Tasarımcısı ve Yöneticisi
● Token Keşif Araştırma Panosu
● E-posta / SMS / Telegram yoluyla Gelişmiş
Kripto ve DeFi Uyarıları
● Organize İşlem Notları / Ticaret Günlüğü
● Kripto mevduatlarından faiz kazanmak için
Nexo gibi CeFi platformuna erişim sağlama
Ayrıca, çapraz platform senkronizasyonu, karanlık
mod ve daha fazlası gibi bazı ek ayrıcalıklı
özelliklerin yanı sıra Pro uygulamasına entegre
edilmiş tüm KeyFi Core uygulama özelliklerini
almaya devam edeceksiniz.
KeyFi Pro'nun beta lansmanını hazır olur olmaz
duyuracağız, bu yüzden duyuruyu almak için bizi

sosyal medyada takip ettiğinizden ve KeyFi
topluluğuna katıldığınızdan emin olun.
Umarım bu, KEYFI için mevcut token ekonomik
modeliyle ilgili bazı kilit noktaları netleştirmeye
yardımcı olur. Ethereum L1 ve L2 dağıtımlarımızla
ilerlerken, projeyi güçlendirmek için uzun vadeli
sürdürülebilir bir model sağlamak için modelimizi
gerektiği gibi izleyecek ve ayarlayacağız.
Muhteşem ve destekleyici topluluğumuza tekrar
teşekkür ederiz, yönetime katılımınızın yanı sıra
topluluklarımızdaki girdi ve geri bildirimlerinizi her
zaman memnuniyetle karşılıyoruz Telegram ve
Discord.

