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                                                                  Özet 

 
Bu yazıda, FABRIC ekosistemini öneriyoruz. FABRIC Solana üzerinde kurulu, merkeziyetsiz 
bir sentetik varlık yayınlama protokolüdür. Fabric kullanıcılarına yüksek teminatlı staking 
havuzu tarafından desteklenen tokenize edilmiş sentetik varlıkları, merkeziyetsiz Serum 

borsasının merkezi emir defterini ve akıllı bir oracle mimarisi sağlar. 
 

 

1 GİRİŞ 

 

FABRIC Solana üzerinde kurulu, merkeziyetsiz bir sentetik varlık yayınlama protokolüdür. 
Tüm sentetik varlıklar, SPL sentetikleri olarak bilinen sentetik varlıkların yayınlanması için 
FABRIC havuzunda kilitlenmiş, FABRIC tokenları (FAB) tarafından teminat altına alınır. 
Kullanıcılar herhangi bir karşı tarafa ihtiyaç duymadan, borsalarda sık rastlanan likidite ve 
slipaj sorunlarından kaçınarak,  doğrudan FABRIC havuzuyla etkileşime girerler. Kullanıcılar, 
SPL sentetiklerini mintledikten sonra bu varlıkların ticaretini Serum merkeziyetsiz 
borsasında yapabilirler. Sentetik varlıkları Fsynth ve Serum borsasında takas edebilmek için 
FAB token tutmak gerekli değildir. 

 

Fsynth borsası başlangıçta f-Uranium (fURA), sentetik tokenize Uranyum ve f-Gold (fGOLD), 

sentetik tokenize Altın’ı destekleyecek. FAB token sahiplerine, tokenlarını stake etmeye 
teşvik etmek için Fsynth borsasında oluşan komisyonlardan orantılı olarak pay verilecektir. 

FAB tokenın değeri ağa katılma hakkından türetilen ve Fsynth borsasında oluşan 
komisyonlardan alınan paydan gelmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Mevcut Boşluklar 

 

Tokenize edilmiş sentetik varlıkların, merkeziyetsiz ticaretini yaparken karşımıza birçok 
doğal sorun çıkıyor ve bu sorunlar sentetik varlıkları kullanıcılar için ulaşılamaz hale getiriyor. 
 

• Eş değer tokenın olmaması: Solana ekosisteminde altın,kereste gibi varlıklara eş 
değer tokenize edilmiş sentetik varlıkların bulunmaması. PAXG gibi bazı varlıklar, 
wrapped token olarak ekosistemde bulunmasına rağmen çeşitlilik ve likidite açısında 
sınırlıdır. 

 

• Komisyon Engelleri: Diğer blokzincirlerdeki yüksek komisyon ücretleri, kullancıların 
sentetik varlıkların düzenli olarak ticaretini yapmasını, AMM havuzlarına likidite 
eklemelerini ve ödüllerini düzenli olarak toplamalarına engel oluyor. 

 

• Solana tabanlı Oracle eksikliği: Şu an gelişme aşamasında olan flux-aggregator, ROPE  

oracle ve PYTH gibi geliştirme aşamasında olan bazı oraclelar bulunmaktadır. Flux-

aggregator projesi Chainlink entegrasyonunu kullanarak bazı Solana dAPP’lerine fiyat 
beslemesi sağladıgı için umut vadediyor. Bununla birlikte projenin genel olarak 
benimsenmesi gerçekleşmemiştir. Fabric ve Pyth ekipleri entegrasyon için 

görüşmektedir. 
 

 

3 FABRIC EKOSİSTEMİ 
 

Bu bölümde, FABRIC Ekosisteminin özellikleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
 

3.1 SPL Sentetikleri 

 

FABRIC ekosisteminin temel direği SPL sentetik varlıklarıdır. Bütün sentetik varlıklar FAB 
tokenları tarafından desteklenir. SPL Sentetik varlıkları, FAB token sahiplerinin, FABRIC 
dApp’ini kullanarak tokenlarını teminat olarak stake edip, FABRIC kontratlarıyla etkileşime 
geçmesi durumunda mintlenir. 

 

SPL sentetiklerini mintlemek için %1000 teminatlandırma oranı gerekecektir. Bu durum 
gelecekte, FABRIC yönetişim mekanizması aracılığıyla değiştirilebilir. FAB stakerları SPL 
sentetiklerini mintlediklerinde bir borç oluştururlar. Stake ettikleri FAB tokenlarının 
kilitlerini açmaları için SPL Sentetik varlıkları yakarak bu borcu geri ödemeleri gerekir. 
 

 

 

 

 



 

SPL Sentetik varlıklarının fiyat sabitlemesi sistemin iyi çalışması için önemli bir nokta. 
Teşvikler fiyat sapmalarının minumum olmasını sağlamak için gereklidir ve aktörleri bu 
sapmaları düzeltmek için motive eder.  
 

Synthetic fiyat sabitlemesini korumanın iki yöntemi vardır: 
 

• Arbitraj: FAB stakerları SPL sentetik varlıklarını mintlerken bir borç yaratırlar. Eğer 
SPL sentetik varlıklar havuzunun toplam değeri düşerse, fUSD’lerini geri alarak kar 
elde edebilir ve borçlarını azaltmak için yakabilirler. Sistem her zaman 1 fUSD’yi  $1 
USD olarak değerler. 

 

• Likidite havuzu: Her hafta, enflasyonist para politikası yoluyla toplam arza eklenen 
FAB tokenların bir kısmı likidite sağlayan kişilere ödül olarak dağıtılır. 

 

FAB token sahipleri, tokenlarını stake etmeye ve SPL sentetik varlıkları mintlemeye 3 şekilde 
teşvik edilir: 
 

• Serum DEX ödülleri: FABRIC Serum DEX kullanıcı arayüzü ile ticaret yaparken, her 
takas FAB stakerlarının talep edebileceği küçük bir komisyon içerir. Bu komisyon 
işlem başına  %0.1’dir. Bu komisyon FAB stakerlarına toplam havuzdaki stake 
oranlarına doğru orantılı olarak dağıtılır. 

 

• Mint ve Yakma Maliyeti: FABRIC dApp’ini kullanarak yapılan SPL Sentetik varlıkların 
mint ve yakımlarında, bir komisyon oluşturulur ve komisyon havuzuna gönderilir. FAB 

stakerları her hafta bu komisyon havuzundan paylarını alırlar. Bu komisyon 
ücreti %0.05 – %1.2 arasında olup, Fsynth borsasında yapılacak her takas sırasında 
görüntülenebilecektir. 

 

• FAB Staking Ödülleri: Toplam FAB arzı haftalık %1.25 azalım hızı ile birlikte aralık 
2023’e kadar 250,000,000’den 500,000,000’ e çıkacaktır. Aralık 2023’den sonra 
yıllık %1’lik terminal enflasyon uygulanacaktır. Dolaşıma giren FAB tokenları, FAB 
stakerlarına teminat oranlarını hedeflenen seviyede tutabilmeleri için haftalık olarak 

orantılı olarak dağıtılacaktır.  
 

Yukardaki mekanizmalar, FAB stake edenlerin teminat oranlarını ideal oran olan %1000’de 
tutmaları için teşvik edildiğinden emin olur. Bu aşırı teminatlandırma mekanizmaları SPL 
sentetik varlıkların büyük fiyat dalgalanmalarına karşı yeteri düzeyde teminatlandırıldığını 
garanti eder. FAB stake eden her kişinin teminat oranı FAB tokenın veya SPL sentetiklerinin 
fiyat değişimine göre dalgalanacaktır. Stakerların teminat oranı %1000’in altına düşerse, bu 
kişiler teşviklerden faydalanabilmek için teminat oranlarını düzeltmek zorundadır. Teminat 
oranını ayarlamak için, stakerlar eğer oranları %1000’in üzerindeyse daha fazla SPL sentetik 
varlığı mintlemeli, oranları %1000’in altındaysa ellerinde bulunan SPL sentetiklerin bir 
kısmını yakmalıdır. 

 



 

 

 

FAB stakerları herhangi bir SPL sentetik mintlediklerinde bir borç oluştururlar. Bu borcun 
değeri stakerların ilk başta mintledikleri değerden bağımsız olarak dalgalanabilir. Bu borcun 
değeri Oracle tarafından alınan fiyat beslemeleri ve SPL sentetik varlıklarının arzına 
dayanmaktadır. FAB stakerları hep birlikte tüm SPL sentetik varlık ticaretlerinde karşı taraf 
olarak hareket ederler. Bu sayede stakerlar sistemdeki toplam borcun riskini alırlar. Bu 
riskden FABRIC ekosisteminin dışında pozisyon alarak korunulabilir. 

 

 

3.2 Web dApp ve DEX 

 

FABRIC uygulaması, protokolle etkileşim için bir web GUI sağlayacak. Bu kullanıcıların FAB 
stakelemesine, SPL sentetiklerini mintleyip yakmasına, stakingden elde ettiği ödülleri 
görüntülemesine ve FABRIC Protocol geliştirme önerilerine (FPIPs) oy vermesine imkan 
sağlayacak. SPL Sentetik varlıklara bir oracle tarafından sağlanan fiyat beslemeleri 
aracılığıyla değişim oranı atanır ve bu varlıklar FABRIC  merkeziyetsiz uygulaması üzerinden 

dönüştürülebilir. Bu durum sistemdeki toplam teminat tutarı oranında kullanıcılara sınırsız 
likide, sıfır slipaj ve zincir üzerinde izinsiz ticaret imkanı sağlar. 
 

FABRIC merkeziyetsiz borsası Serum merkeziyetsiz borsasına web GUI sağlayarak, 
kullanıcıların herhangi bir SPL tokenını merkezi emir defterine karşı takas etmesine imkan 
tanır. 
 

4 FAB TOKEN  

 

4.1 Kullanım Alanları 
 

Fab tokenı aşağıda belirtilen alanlarda kullanılacaktır. 
 

• Yönetişim: FAB token sahipleri FABRIC dApp’i üzerinde yayınlancak yeni SPL sentetik 
varlıklar, oracle fiyat beslemeleri ve FABRIC ekosistem önerileri üzerine oy hakkına 
sahip olacaklar. 

 

• Staking: FAB token sahipleri, tokenlarını Xfabric için stake edip, FABRIC merkeziyetsiz 
borsasının komisyonlarından, FAB kazanabilecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Dağıtım 

 

FAB token dağılımı aşağıdaki gibi öngörülmüştür. 
 

• Başlangıç Arzı: 500,000,000 

 

• Madencilik Rezervi: %60 

 

• Ortaklık: %20 (Kilitli, Lineer Salınım) 
 

• Geliştirme ve Ekip: %12 (Kilitli, Lineer Salınım 

 

• Topluluk: %8 (Airdrop, Adil dağıtım) 
 

 

 

 

 

 
  
 


