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Özet 
 

Dünya, son 300 yıl içinde ölçülemez bir şekilde değişti, bu da durgunluğa düşmüş olan 

dünyayı kurtardı. Geçmişte tıkalı ve sıkışmış, bu, onsekizinci yüzyıl standartlarına göre 

çalışan bir milyarlarca dolarlık endüstri. Sanatın değerlendiği, doğrulandığı, takdir edildiği, 

açık artırma ile satıldığı, kazanıldığı ve takdir edildiği şekil, bugün neredeyse üç asır 

öncesindekiyle aynıdır. Bu dünyadan uzak,seçkin ve ayrık, alıcılar ve satıcılar için 

verimsizlikleri olan bir endüstridir. 

 
ArtPro, ortaya çıkan yeteneklere güçlü bir şekilde odaklanarak özel bayiler ve çağdaş 

sanatçılar için pazar yeri oluşturuyor. ArtPro platformu, sanat dünyasını kitlelere açacak ve 

herkesin, geleneksel olarak yalnızca ayrıcalıklı ve iyi bağlı olan sanatı mevcut hale getiren 

aşırı ücret, aracılar ve dik öğrenme eğrisi olmaksızın çevrimiçi olarak Güzel Sanatlar 

keşfetmesini ve satın almasını mümkün kılacaktır. Blokzincir üzerinde saklanan köken 

sertifikaları, ArtPro platformundaki her sanat eserinin orijinalliğini kanıtlıyor, ancak bu 

sadece başlangıç. 

 
ArtPro, geleneksel ve çağdaş sanatın kripto-para birimi, akıllı sözleşmeler ve artırılmış 

gerçeklikten yararlanarak, gelişmekte olan sanatçılardan ilk kez yatırımcılara kadar herkesi 

destekleyen açık bir platform yarattığı tam bir ekosistem oluşturur. 

Artpro'nun MVP'si, yükselen sanatçılarla çalışan galerilerle yapılan ortaklıklar sayesinde, 

hayranlık uyandıran ve anında edinilebilen çağdaş eserlerle dolu olacak. Alıcılar yatırım 

amaçlı güvenli bir tesiste satın alma saklamak veya onları kendi seçtikleri bir yere sevk için 

seçeneğiniz vardır. 

 
Yıllarca sanat piyasası, müzayede evleri ve galerilerinden yararlanan verimsiz sistemlerle 

yenilik yapma ve devamlılığı başaramadı, ancak yaratıcı sanatçılar ve büyük sanat 

koleksiyoncuları için çok az şey yaptı. ArtPro, modern sanat endüstrisini 21. yüzyıla 

taşıyor ve üç bölümlük köken çözümü ile endüstriye endemik olan sahte maddeleri 

ortadan kaldırıyor. Sanat yanlısı ekosistem, tüm katılımcıların yararına şeffaflık ve adaletle 

karakterize edilecektir. 
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Pazara Genel Bakış 
Küresel sanat pazarındaki satışlar, bir önceki yıla göre %12 artışla 2017 yılında 63,7 

milyar $ 'a ulaştı. ABD, satışların %42'sini, Çin'in ikinci sırada (%21) ve İngiltere'nin 

üçüncü en büyük pazarı (%20) ile en büyük pazarı oluşturuyor. Sanat ve koleksiyonlar, 

önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 620 milyar dolarlık bir yıllık işlem hacmi ile 2,7 trilyon 

dolara çıkması beklenen 22 trilyon dolarlık bir varlık sınıfıdır. 
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21% 
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Çevrimiçi sanat pazarı da 2017 yılında %10 artışla 5,4 milyar $ 'a yükseldi ve global 

satışların %8'ini oluşturdu. Online sanat pazarı son beş yılda (%72 oranında) büyük ölçüde 

büyüdü ve toplam sanat satışlarının payı da 2013'te %5 oranında arttı. 2017 yılında 

incelenen geleneksel çevrimdışı bayilerin çoğunluğu, önümüzdeki beş yıl içinde önemli bir 

büyüme alanı olarak çevrimiçi kanalları tanıdı. 
 
 
 
 
 

 

 
1 

https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market 

  https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/Art%20Basel%20and%20UBS_The%20Art%20Market_2018_2.pdf 
2 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/art-and-finance-report.html 

http://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market
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Çevrimiçi sanat pazarı 
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“Çevrimiçi sanat piyasasının gününü geçirdiğini söyleyenler için - henüz 

sabahı bile olmadı, hala uyanıyor” 

 
Robert Read, HISCOX şirketinde Sanat & Özel Müşteriler Başkanı 

 

Çevrimiçi sanat satışları, temel endişelerini etkin bir şekilde ele alarak, kararsız, çevrimiçi 

olmayan alıcıların dönüşüm oranını artırarak hızlandırabilir: işin listelenen durumuna, 

izlenebilir özgünlüğüne ve satıcının itibarına güvenin. 

 
Çevrimiçi sanat piyasasının her değerlendirmesi, çevrimiçi satın alınan parçaların 

şeffaflığında eksiklik ve güvenin yokluğunu detaylandırır; ArtPro buna cevap veriyor. 
 
 

Sanatın Rolü 

Sanat iki fonksiyona hizmet eder: yatırım amaçlı bir meta olarak ve estetik değeri için bir 

koleksiyon olarak. Bu kullanım durumları karşılıklı olarak münhasır değildir ve önemli bir 

çakışma derecesi vardır. Sanat koleksiyonculuğu, piyasaya katılacak bilgi ve servet sahibi 

yatırımcıların elit bir alt kümesiyle sınırlıdır. 

 
Sanat piyasasının kurumsallaşmış yapısı, on yıllardır iş modeli pek değişmeyen müzayede 

evleri tarafından yönetilen sanat eserlerinin alım satımını gördü. Borsalar gibi diğer 

endüstriler zamanla gelişirken, sanat evleri yenilemeyi başaramamış ve geride 

kalmışlardır. 
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Özellikle, sanat endüstrisi aşağıdaki verimsizliklerden geri kalmıştır: 

 
Küresel sanat galerilerinden %51'i 2012'den beri kapalı durumda ve genel giderler ve 

yetersiz katkı sağlayan faktörler üretememektedir. 

Satılan tüm güzel sanat eserlerinin %30'unun sahte olduğu tahmin edilmektedir. 

Deloitte Art & Finance Report 2017, “sanat piyasasının itibarı için en büyük tehdit” 

olarak “özgünlük, kendini kanıtlama, sahtecilik ve atıfta bulunma” listeliyor. 

Galeriler %50'ye varan bir komisyon alırlar ve sanat müzayedeleri %12.5-25 

küratörlüğünü sanat koleksiyonları katılmak için 500 bin $ minimum gerektirir. 

Sanat fonlarındaki yatırımcılar akredite olmalı ve sermaye 5-10 yıl içinde 

kilitlenmelidir. 

Çoğu endüstri internete göç ederken, sanatın alınması ve satılması hala tuğla ve harç 

tesislerinde büyük ölçüde kısıtlanmaktadır. 

Gelişen sanatçılar, çalışmalarını çevrimiçi tanıtmak ve poz kazanmak için birkaç 

seçeneğe sahipler. 

Yurtdışı yatırımcılardan eserler için ödeme, ortalama beş iş günü süren normal 

yöntemle havale ile hantaldır. 

Ücret hesaplama üzerinde ve sanatın maliyeti üzerinde tespit etmek genellikle 

zordur, algılanan gizli maliyetlerle alıcı da hayal kırıklığına yol açar 

 
 Bu problemleri hafifletme kapasitesine sahip bir platform, katılımcılara daha iyi bir şekilde 

fayda sağlamak ve somut faydalar sağlamak için öncelikli olarak konumlandırılacaktır. 

Sanat piyasasına olan ilgi güçlü olmaya devam ediyor ve endüstri, diğer küresel pazarların 

yavaşlamasına neden olan ekonomik koşulları omuz silkti. 
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Sanatta Provenance 
Sanatın estetik değeri için takdir edilmesinin ötesinde, provenance(kaynak), tarihine, 

özgünlüğüne ve finansal değerine değer veren herhangi bir koleksiyoncu için 

önemlidir. 

 
Provenance kelimesi, “geldiği yer” anlamına gelen Latince “pro-venire” dan türetilmiştir. 

Teoride, provenance, “başlık zinciri” olarak bilinen şeyi sağlamalı, güvenilir bir kaynaktan 

doğrulanmış ve izlenebilir bilgiler içeren bir parçanın kökenini, sahipliğini ve özgünlüğünü 

destekleyen bir belge. Ayrıca, sanatçının galerilerden, müzayede evlerinden ve mal 

sahiplerinden gelen yolculuğunun raporuna da dayanıyor. 

 
Dünyanın en ünlü parçalarından bazılarının kaynağı, sanat yapıtının güzelliği olarak 

genellikle eşit çıkar olarak düşünülür. Ne yazık ki, kimlik doğrulama sertifikalarının hepsi 

çok sık kaybolmuş, imha edilmiş veya çalınmış ve provenance(kaynak) kayıtları 

kurcalanmış, yanlış ve sahtekar kayıt ve sahiplik kayıtlarına yol açmıştır. 

 
Provenance, bir öğenin neredeyse tüm parasal değerini hesaplar, çünkü orijinalliğin en 

önemli göstergesidir. Otantik Picasso resimlerinde, Chateau Margaux şarap ve Rolex 

saatler tüm son derece arzu ve değerli iken, yapay muadilleri esasen değersiz, sanat 

sahipleri için birincil risk provenance yapma. Sanat ve koleksiyonlarda, sahte ve sahte 

ürünler nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyar $
3 
kaybedilir. Bazı tahminler, dolaşımdaki öğelerin 

%40'ına kadar tehlikeye girebileceğini göstermektedir. 

 

Güzel Sanatlar uzman Enstitüsünün şefi Yann Walther, sanat eserlerinin %70-90'ının
4
 

kuruluşunun kimlik doğrulaması için ödenen sahte olduğunu iddia ediyor. Yine de diğer 

kaynaklar, küresel sanat pazarındaki hileli faaliyetin değerini 60 milyar doları
5
 aşacak ve bu 

faaliyetin %80'i sahtecilikten kaynaklanıyor. 2018'de bir Fransız Müzesi, koleksiyonunun 

yarısından fazlasını oluşturan sanatçı Étienne Terrus'a atfedilen 82 eser keşfetti
6

. Bu 

nedenle, sanat pazarındaki kazananın, kanıtlanmış sorunu çözebilecek ve doğrulanmış 

çalışmaların en büyük veritabanını kuracak bir çözüm olması muhtemeldir.
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Bu sorunların çözülmesi, kötü şöhretli bir piyasaya şeffaflık getirecektir. Tam bir 

provenansın fiyat üzerinde doğrudan bir korelasyonu vardır, bu rakamlar, doğrulanmış bir 

yapıtın satış noktasında %15-60 daha fazla bir yerde üretilebileceğini göstermektedir. 

 
 Önemli bir görev, gerekli tüm unsurların doğrulandıktan sonra kalıcı olarak saklanabileceği 

ve erişilebildiği evrensel bir deftere yerleşti. Blokzincir, kendisine yüklenen her sanat 

eserinin kurcalamaya karşı korumalı bir kaydını sağlamak için doğal bir çözümdür. Bir 

blokzincir bir sanat eserinin gerçekliğini ispatlayamaz - ki bu hala uzmanlar için bu bir 

görevdir - ancak yeni yaratılan sanatı kaydetmek için mükemmel bir sistem oluşturur ve 

ardından alıcıdan satıcıya geçerken yolculuğunu izler.
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

https://docsend.com/view/n4sbws8 
4 
https://news.artnet.com/market/over-50-percent-of-art-is-fake-130821 

5 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/art-forgers-find-a-new-enemy-in-verisart-s-blockch ain-startup 
6 
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43933530 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/art-forgers-find-a-new-enemy-in-verisart-s-blockch
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43933530
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Çözüm  
ArtPro, sanat endüstrisine zarar veren tüm sorunları tek taraflı olarak çözmeyi bilmez. 

Bununla birlikte, ArtPro platformu, sanat dünyasının dijital çağa ilerlemesine ve küresel bir 

izleyici kitlesi için güzel sanatı demokratikleştirmesine yardımcı olarak önemli bir rol 

oynayacaktır. 

 
ArtPro, katılımcıları ve paydaşları ArtPro ekosistemine bağlayan bir platform olarak 

çalışacak. Bunun en göze çarpan görünümü, sanat meraklıları için eksiksiz bir kaynak 

grubuna erişmek için bilgi açısından zengin bir portal oluşturan ArtPro web sitesi ve 

dApp olacak. 

 
Eğitim ve çağdaş sanata erişim, makaleler, öğreticiler ve videolar da dahil olmak üzere 

bir dizi multimedya kaynağıyla sağlanır. Gelişen yatırımcılara, ilk adımlardan ileri 

stratejilere kadar, güzel sanatların değerlendirilmesi ve edinilmesinin temelleri rehberlik 

edilecektir. En önemlisi, alıcılar ve satıcılar, MetaMask tarayıcısı veya uygulama içi 

cüzdanı aracılığıyla APT tokenini kullanarak sanatın anında işlem yapabilmesini sağlar. 

 
Geliştiriciler, ArtPro protokolü üzerine inşa edilen dApp'ler oluşturma konusunda 

özgürdür ve bir ödül fonu, meritorik projelerin gelişimini teşvik edecektir. Kaynak 

raporları ve ArtPro pazarı gibi özellikler, API aracılığıyla üçüncü taraf platformlarına 

entegre edilebilir, sanatçıları ve çalışmalarını daha geniş bir kitleye sunabilir. 
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Platform 
ArtPro Pazaryeri, yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak için blokzincir tarafından tutulan 

raporlarla birlikte bir derecelendirme sistemi kullanacaktır. Satıcılar, çevrimiçi satışlara 

dönüştürücü olacak arama yapmaları için alıcılar için bir referans noktası oluşturacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Örnek: Alice'in bir sanat eseri için harcayacağı 20.000 dolar var, ancak zamanı 

değerli ve müzayede evleri ve galerilere gidemedi. Alice, ArtPro dApp'ı sanatçıya, 

türe, boyuta ve ortama göre arar. Araştırması 100 uygun seçenek getiriyor, ancak 

Alice için bir kimlik doğrulama sertifikası zorunludur, çünkü gelecek yıllarda 

çocuklarının bilge bir yatırımın satışından faydalanacağını düşünmek ister. 

Değerlendirme sistemini kullanarak Alice, yüksek oy alan satıcılar ve galerilerden 

aldığı kısa bir sanat eserine yerleşmeden önce, doğrulanmış kaynaktan (ArtPro 

blok zincirinde tutulan) yoksun olan tüm işleri ortadan kaldırabilir. 



11 

 

 

ArtPro platformu aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: 

 

Pazar yeri 

ArtPro pazarı, bireylerin sanat taraması yapabildiği ve kompozisyonu ve yaratıcısı 

hakkında daha fazla bilgi edinebileceği çevrimiçi bir galeri olarak faaliyet gösteriyor. Her 

sanat eseri, izleyicinin yerel fiat para biriminde ve APT'de fiyatlandırılır ve anında satın 

alınabilir veya bir izleme listesine eklenebilir. Ayrıca, kaynağın ispatlanması için blok 

zincirinde kodlanmış olan her bir sanat eserine tahsis edilen orijinallik sertifikasını 

görüntüleme seçeneği de vardır. 

 
Her resmin yeri de belirtilecektir. Bazı sanatçılar ve galeriler platformda listeledikleri 

eserlerin velayetlerini koruyacak, diğerleri ise onları ArtPro'nun güvenli kasasına emanet 

edecek. ArtPro, Londra'da bulunan bir güzel sanat depolama deposu ile ortaklık kurdu ve 

diğer büyük şehirlerde tesisler ekleyecek. Çalışmalar kısa veya uzun vadede depolanabilir 

ve alıcılar randevu ile mekanda sanat eserleri inceleme ve alma seçeneğine sahiptir. 

ArtPro kasa tamamen sigortalıdır ve risk değerlendiricileri tarafından bağımsız olarak 

onaylanmıştır. 

 
Alıcılar mahremiyetlerini koruyarak ArtPro Market aracılığıyla sanat satın alabilirler. 

Satıcıyla paylaşmayı tercih ettikleri satın alma detayları, ArtPro veya diğer üçüncü 

taraflarla paylaşılmaz. (Ancak satıcılar, göndermek istedikleri ülkeleri de içeren tercihleri 

belirleyebilir ve yalnızca tam olarak doğrulanmış ve / veya yüksek oranda derecelendirilmiş 

alıcılarla ticaret yapmayı seçebilir.) 

 
Pazar, çok sayıda sanatçı, stil, boyut, fiyat aralığı ve köken ülkelerine yayılan bir dizi sanat 

eseri ile doldurulacak. Platform büyüdükçe, mevcut olan göz atılabilir sanat eserleri de 

artacaktır. Provence raporlarını görüntüleyerek ya da sanat eserleri elde etmek gibi 

platformla etkileşime giren alıcılar, güven kazanacak ve itibarlarını artıracak, bu da satıcılar 

ile etkileşimde bulundukları diğer platform kullanıcılarına görünecektir. 

 
ArtPro platformunu kullanan Satıcılar, sanatlarını kaydetmelerine, tanıtmasına ve 

satmalarına yardımcı olacak çeşitli araçlara erişebilir. ArtPro'nun ortaklaşa yürüttüğü 

galeriler ve sanatçılar, bu sürece öncelikli olarak katılacaklar ve onlara rehberlik 

edecekler. Kullanıcı dostu bir arayüz, tüm sanatçılara, teknik becerilerinden bağımsız 

olarak, işlerini kayıt altına alma, doğrulama, yükleme ve fiyatlandırma işlemlerini 

kolaylaştırır. 

 
ArtPro ortak sanatçıları ve galerileri eserlerini bir kaynak raporu eşliğinde listelenir ve 

satışa hazır hale getirecek, depolanacak ve platforma yükleyeceklerdir. 
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İşlerini listelemek isteyen bağımsız sanatçılar ve galeriler el ile yapabilecekler ya da 

saklamak da dahil olmak üzere görev için bir ücret karşılığında ArtPro iyileştirme ekibine 

emanet edebilecekler. Erken benimsemeyi teşvik etmek için ArtPro, bu ücreti sanatçı 

edinme stratejisinin bir parçası olarak düşürebilir veya feragat edebilir. 

 
Nasıl Çalışır 

Sanatçılar ve satıcılar profillerini oluşturur. 

Yeni girdiler blok zincirine yüklenir veya var olan işler blokzincirde alınabilir ve 

pazarda listelenebilir. 

Potansiyel alıcılar, geleneksel bir çevrimiçi mağazada olduğu gibi filtreleyip arama 

yapabilir  

Piyasada, aşağıdaki soruları ele alan tüm listelenen parçalar için bir derecelendirme 

sistemi bulunacaktır: 

– Tam bir kaynak var mı? 

– Sadece kısmi yolculuk geçmişi / kayıtları var mı? 

– Sanatçı için blokzincirde varlığın kanıtı var mı? 

– İşin durumu nedir? 

Alıcı, daha sonra, satın alma standardı olarak derecelendirme sistemine tam bir inanç 

ile bilinçli bir karar verebilir ve çevrimiçi satın alma konusunda güven verebilir. 
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ArtPro Kaynağı 
Blokzincir, değişmez dijital kayıtları garanti ederken, kaydedilen bilgiler güvenilir değilse, 

bu veriler değersizdir. Bir blokzincr kaynak kaydının doğru olduğundan emin olmak için, 

oracle üç şeyi garanti etmelidir: 

 
1. Sahibin / satıcının kimliği 

2.  Söz konusu eserin özgünlüğü 

3. İşlenen resmin blokzincirde belirtilen parça ile aynı olması 

 
ArtPro’nun benzersiz üç aşamalı süreci, kaynak zincirini tahrif etme veya bozma 

girişimlerini engellemek için tasarlandı. Aşağıdaki gibi çalışır: 

 
1. Sahibin / satıcının kimliği 

 
 ArtPro ile iş satmak isteyen her bir tarafın kimliklerini kanıtlamak için KYC kontrolünü 

tamamlaması gerekmektedir. ArtPro, anında dijital KYC / AML doğrulaması için pazar 

lideri olan Shufti Pro ile ortaklık kurdu. Hibrit yapay ve insan zekası teknolojisi, insanları 

%99,6 hassasiyetle doğrular. Satıcılar için KYC, tüm sorumluluğu bir bireye kadar takip 

ederek ve tüm sorumluluğu sağlayarak her işlemi daha güvenli hale getirecektir. KYC ve 

AML süreci, sanat piyasasının bağışık olmadığı para aklamayı önlemek için de kilit 

öneme sahiptir. Her sanat eserinin sahibinin veya satıcısının kimliği, onaylanmış her bir 

sanat parçasının izlenebildiğinden emin olmak için blok zincirde saklanacak ve 

saklanacaktır. 

 
2. Söz konusu eserin özgünlüğü 

 
ArtPro piyasa doğrulayıcıları olarak hareket edecek denetimli uzmanların bir endeksini 

yaratıyor. Bu bireyler, uzmanlıklarını doğrulanmış her bir sanat eseri için APT tokenleri 

şeklinde sunmak için ödüllendirileceklerdir. ArtPro uzmanları, sahip oldukları zincir 

başlığını belirlerken ve sürdürmede girdikleri kritik olduğundan, aynı KYC kontrollerini 

sahipler ve satıcılar olarak tamamlamakla yükümlü olacaklar. Sanatçı platforma kendi 

eserlerini sunmak isterse, benzer şekilde KYC doğrulamasına tabi tutulmak zorundadır. 

Sanatçılar, Orijinallik Sertifikasyonlarını bir PDF olarak yükleyebilecekler, ki bu da 

Gezegensel Dosya Sistemi (IPFS) kullanılarak dağıtılacak ve saklanacak. ArtPro'nun 

çalışma dizinine yükleme noktasında, dosyaya bir şifreleme karması ve daha sonra blok 

zincirinde saklanan bir değiştirilemez IPFS bağlantısı verilecektir. 
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3. İşlenen resmin blokzincirde belirtilen parça ile aynı olması 

 
 ArtPro'nun akredite uzmanları tarafından satış noktasında 50.000 $ üzerindeki sanat 

eserleri yeniden onaylanacaktır. Bu, çalışmanın gerçek olduğuna ve blok zincirinde 

saklanan kayıtla ilişkili olduğuna dair daha fazla güvence sağlayacaktır. 50.000 ABD 

Dolarının altındaki işler için, alıcı ve satıcı tarafından bir ücret karşılığında insan 

doğrulaması talep edilebilir, ancak varsayılan seçenek, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 

RFID etiketlemenin bir kombinasyonu olacaktır. Doğrulama sırasında, doğrulayıcı, ArtPro 

platformuna yüklenen yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çeker. Desen tanıma yazılımı, renk, 

degrade ve fırça darbesi bileşenlerini analiz eder, bu verileri toplar ve blok zincirinde 

saklar. İçerik oluşturucu veya satıcının takdirine bağlı olarak uyumlu sanat eserleri 

çerçevesine gömülecek bir RFID etiketinin eklenmesi, ERC721 tokeni verilerinin her 

zaman resim ile fiziksel olarak kalmasını sağlar. 
 
 
 

 

Doğrulanmış sanatçı ve kaynak 

raporu tarafından yüklenen sanat    
   oluşturuldu 
 

 
Doğrulanmış bir sanatçıdan 

değilse, sahip, platformdaki kimlik 

doğrulayıcılardan birini kullanarak 

sanat eserinin kimliğini 

doğrulamayı seçebilir. 

 

Otantik sanat eseri 

satıldı 

 
 
 

Yeni sahip, yeniden kimlik 

doğrulaması veya görüntü 

tanıma / müdahale korumalı 

RFID etiketini kullanarak 

doğrulayabilir. 
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Köken Raporu 
ArtPro platformunu kullanarak, sanatçılar ve galeriler bir sanat eserinin sahibini ve yaratılış 

tarihini doğrulayan kaynak sertifikalarını alabilir ve kaydedebilir. Bu eserlerin platformda 

satış için listelenmesi zorunluluğu yoktur, ancak sanatçılar bunu yapmaya teşvik 

edilecektir. Bir parçanın ArtPro platformunun dışında özel olarak satılması durumunda, 

satıcı sertifikayı yeni sahibine aktararak sertifikayı güncelleyebilir. 

 
 ArtPro platformu, her bir resme benzersiz bir kimlik atamak için ERC721 çözülmez token 

(NFT) standardını kullanır. Bu, sahibinin anonimliğini korurken, soyunun izlenmesini ve 

aktarılmasını sağlar. Her bir ERC721 tokeni, mevcut sahibi belirticiye eklenmiş olarak, 

tekniğin bir soyutlaması olarak hizmet eder. Tokenin meta verileri, işlem geçmişinin bir 

karmasını içerir. Bir satış veya ticaret her gerçekleştiğinde, en son blok numarası, sanata 

eklenmiş bir veri parçası ile birlikte, tekrar karıştırılır ve saklanır ve tokenin meta verileri 

güncellenir. Bu şekilde, ArtPro sistemindeki sanatın hareketi, blok zincirde değişmez 

olarak depolanır ve her bir işlemin özgünlüğü, ilgili Ethereum bloğu ile çapraz referansla 

kanıtlanabilir. 
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ArtPro dApp 

ArtPro Raporları, ArtPro platformunda oluşturulacak ilk dApp olacak. ArtPro tarafından 

yapılan her sanat eserinin tam bir dizinini, beraberindeki provenance raporu ile birlikte 

eksiksiz olarak içerecektir. Kullanıcılar sanatçı, tür, tarih, fiyat ve diğer metriklere göre 

kategorize edilecek olan sanat eserlerine göz atabilirler. 

 
 Belirli bir sanat eseri ile ilgilenen kullanıcılar, uygulama içi uygulamalarını 

görüntülemeden ve saklamadan önce APT tokenleri kullanarak bir kaynak raporu satın 

alma seçeneğine sahip olacak. Raporlar, bir aracın HPI kontrolüne benzer şekilde hareket 

eder, bir resmin geçmişine dair bilgiler sağlar ve orijinalliğini doğrular. Uygulama 

kullanıcıları aramaları ve sanat eserlerini favorilerine kaydedebilir ve takip ettikleri 

sanatçılar, sanat eserleri ve koleksiyonlar için anlık bildirimlerini etkinleştirebilir. 

 
Ayrıca parçayı rezerve etmek için APT tokenleri kullanarak uygulama içi sanat satın alma 

seçeneği de olacak. Resmi akıllı sözleşme ile kilitlenecek ve alıcı, işlemin, uygulama içi 

veya masaüstünde tamamlanması için, APT, kripto veya fiat para biriminde kalan bakiyeyi 

ödeyecek sabit bir süre verilecektir. 

 
 Satın alma işlemini iptal eden muhtemel alıcı durumunda, akıllı sözleşme, tokenlerin 

%1'lik bir platform ücreti eksi olarak iade edecektir. Kötüye kullanımı önlemek için, her ek 

rezervasyon ve platform takviminde en fazla üçe kadar yapılan iptaller için platform ücreti 

artacaktır. Bundan sonra, alıcı sonraki ayın başına kadar uygulamayı kullanarak sanat 

eserlerini rezerve edemez. Her kullanıcının profili, etkinlik seviyesini, yapılan alışverişlerin 

sayısını ve iptal sayısını kaydedecektir. Aktif ve olumlu katılım gösteren kullanıcılar, 

indirimli ücretler ve diğer teşviklerle ödüllendirileceklerdir. 
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Artırılmış Gerçeklik 

ArtPro Raporları dApp'sine yapılan bir güncelleme, Artırılmış Gerçeklik (AR) 'nin 

uygulandığını görecektir. Bu, galerilere ve özel alıcılara sanat eserlerini önizleme ve onları 

“yerinde” olarak görüntüleme fırsatı verecek. Bir akıllı telefonu bir galeri ya da ev yaşam 

alanı etrafında hareket ettirerek, bir eserin önizlemesini yapmak ve odanın ruh halini ve 

onun yanında yerleştirilecek olan çalışmaları karşılayıp karşılamadığını belirlemek mümkün 

olacak. 

 
3D uzayında sanatın gerçekçi bir temsilini sağlamak için AR'ın kullanımı, daha fazla satışa 

yardımcı olacak ve çevrimiçi sanat satın almayla ilgili bazı problemleri ortadan 

kaldıracaktır. Aynı zamanda uygulama gerçek dünya programı, sanat eserlerini pasif bir 

şekilde taramak için bir araçtan çok daha fazlasını yapacaktır. 

 

 
ArtPro Fonu  

ArtPro'nun güzel sanatların koleksiyonculara daha kolay erişebileceği yollardan biri de bir 

yatırım fonu aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu, bireylerin sanat konusunda bir yatırım aracı 

olarak daha fazla bilgi edinmelerini ve ArtPro ekibi tarafından seçilen seçilmiş sanat 

eserlerinden oluşan bir portföy elde etmelerini sağlayacaktır. Başlangıçta fon, her biri belirli 

bir sanat tarzına ağırlık verecek ve seçilen sanatçılara ve eserlere dayanan bir risk profili 

ile birlikte seçilecek üç portföyle başlayacak. 

 
Uzun süreli kilitlenme ve yüksek asgari satın alma olan geleneksel sanat fonlarından farklı 

olarak, ArtPro fonu 1.000 $ gibi düşük bir fiyata katılabilir. Üyeler, sahip oldukları malları 

zamanında herhangi bir zamanda tasfiye etme seçeneğine sahip olacaklar, ancak 

portföylerini korumak ve büyütmek için teşvik edilecekler. Bir yıldaki tasfiye,%7'lik bir 

ücrete tabi olacak ve bu, takip eden üç yılın her biri için yılda %1 oranında azalacak. 

 
ArtPro, başlangıçta fonun kurulması ve bakımı için 4,2 milyon dolar ayırdı. Bütün işler 

sigortalı olacak, belgelendirilecek ve tam sigortalı olacakları ArtPro güvenli kasada 

saklanacaktır. Her portföy, adil ve doğru değerlemeyi belirlemek için her yıl iki kere 

sanat uzmanları tarafından iki kere bağımsız olarak değerlendirilecektir. 
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Bu, aynı sanatçıların başkalarının yakın zamanda müzayedede getirdiği fiyat, sanatçıların 

sergilediği galerilerdeki satışlar, medya profilleri ve sanat piyasasının genel görünümü gibi 

faktörleri de hesaba katacak. 

 
 ArtPro ekibi, portföylerini geliştirerek değerlerini en üst düzeye çıkarmak ve cazip hale 

getirmek için topluluğa danışarak uyum sağlayabilir. 1000'den fazla APT den bir bakiyeye 

sahip olan portföy üyeleri, önerilen düzenlemelere oy verme ve hangi eserlerin satın 

alındığı veya satıldığı konusunda söz sahibi olma hakkına sahip olacak. Üyeler, ArtPro 

dApp bünyesinde portföylerini görüntüleyebilecek ve ayarlayabilecek ve sanat dünyasında 

yer alan sanat dünyasına ilişkin eğitim kaynakları ile birlikte öne çıkan sanatçılara ilişkin 

bilgileri içeren bir haber bültenine erişebilecekler. Her bir portföy için tahsis, toplam 

değerlemesine uygun olarak sınırlandırılacaktır. ArtPro’nun ilk üç portföyünün satışa 

sunulması durumunda, talebi karşılamak için ek portföyler oluşturulabilir. 

 
Nasıl Çalışır 

 
Fonun piyasaya sürülmesinden sonra, bir topluluk oyu, APT belirteçleri sahiplerine oluşum 

hakkında bir söz verecektir. APT sahipleriyle ilişki kurma konusunda toplum tarafından 

yönetilen bir kararın başlatılması, fonun ArtPro ekosisteminin bir parçası olarak piyasaya 

nasıl sunulduğunu belirleme olanağı sağlayacaktır. 

 
Topluluk üyelerine aşağıdaki seçenekler sunulacaktır: 

 
Seçenek 1: Fonun oluşturulması, müşterilerin fiat veya APT'yi kullanarak "satın almaları" nı 

sağlayacak. Halka arzda alınan ayrılan token bu noktaya kadar akıllı bir sözleşmeye 

kilitlenecek. Fon için minimum yatırım seviyesi, APT'de ödeme yapan müşteriler için 5.000 

$ veya 1.000 $ olacaktır. Ayrılan tokenler, akıllı ödeme yoluyla tüm fiat ödemeleri için 

kullanılacaktır. 

 
Seçenek 2: Bu, ArtPro Fon Tokeni (APFT) olarak adlandırılan bir ikincil tokenin 

oluşturulmasını içerecektir. Satın alma, yatırım fonuna erişime izin verecek ve ilk 

seçenekte olduğu gibi, APT'de yapılan satın alımlar, azaltılmış minimum yatırım eşiği için 

uygun olacaktır. 1 APFT'nin fiyatı 1000 $ 'dan sabitlenecek ve 2026'ya kadar borsalarda 

işlem görmeyecektir. Listeleme noktasında, her bir fonun temsili değeri hesaplanacak ve 

APFT'nin liste fiyatı belirlenecektir. Yatırımcılar bu noktada APFT'nin holdinglerini tasfiye 

edebilirlerdi. APT'ye geri alışveriş yapmak, fiat'a geçişten daha düşük yönetici ücretlerine 

yol açacaktır. 
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Fon Türleri 

 
Yönetilen Fon: Bu, ArtPro’nun bünyesindeki sanat uzmanları ekibinin seçtiği bir çalışma 

grubu olacak. Portföy, her ikisi de ArtPro blokzincirine kaydedilecek olan, gelişmekte olan 

ve kurulmuş sanatçıların eserlerini içerecektir. Bilgi, tarihi satış fiyatlarını ve tam şeffaflık 

için tarihleri içerecektir. Fon, bir ücret karşılığında veya APFT'nin listelenmesiyle 

(topluluğun oylarına bağlı olarak) 10 yıllık bir beklemeye gerek duyacaktır. 

 
 Kendinden Yönetilen Platform: Kendi kendine yönetilen platform, deneyimli yatırımcılara, 

listelenen eserlerin kendi portföyleri için kısmi sahipliğini satın alma seçeneğini sunacaktır. 

Mevcut işler ArtPro blokzincirine tekrar kaydedilecek ve şirket içi sanat uzmanları ekibimiz 

tarafından dikkatle seçilecektir. Asgari bir bekleme süresi olmayacak ve koleksiyoncular ve 

yatırımcılar hisselerini günlük olarak satabilirler. 
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Token Yararlılığı 
ArtPro tokeni (APT), güçlü geliştirici ekosistemi ve uyumlu cüzdanlar ve borsalar dahil 

olmak üzere desteklenen ürünler nedeniyle seçilen Ethereum ağı üzerinde çalışacak bir 

ERC20 tokenidir. APT tokeni, ArtPro platformunda ve açık kaynak protokolü üzerine 

kurulu çeşitli dApp'lerde bir dizi işlev gerçekleştirecektir. 

 
Çok fonksiyonlu bir hizmet tokeni olan APT, sanat eserlerinin satın alınması, kaynak 

raporlarının alınması ve geliştiricilerin, sanat galerilerinin ve sanatçıların ArtPro 

ekosistemine katılmalarını teşvik etmek için bir ödül mekanizması gibi hizmetler için ödeme 

olarak kullanılacaktır. Platform geliştikçe, APT için kullanım durumlarının sayısı artacaktır. 

 
ArtPro tokeni aşağıdaki işlevleri gerçekleştirecektir: 

 
Ödeme: APT, alıcı ve satıcı arasındaki uçurumu köprülemek, işlemleri daha uygun 

maliyetli ve güvenli hale getirmek için yurtiçi ve yurtdışı satışlarda kullanılabilir. Sanatçılar 

işlerini doğrudan hedef kitleye satabilirler ve alıcının ürünü aldığını teyit edene kadar 

tokensi kilitlemek için kullanılan bir emanet sistemi ile %50'ye varan tipik liste ücretlerini 

kaldırabilirler. 

 
 Bir ArtPro akredite ressamdan yatırım amacıyla güvenli bir kasada stoklanmış ve 

depolanmış sanat eserleri satın alması durumunda, tokenler satıcıya anında aktarılacak 

ve alıcı, bir QR kodu taranarak akıllı sözleşme ile üretilen bir makbuz ile verilecektir. 

Depolama maliyetleri de APT kullanılarak ödenecektir. 
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 ADIM 5 

 
Geri bildirim, itibar sistemimiz    

için hem işlem gören    

taraflar tarafından bırakılır ve 

ArtPro küçük bir satış komisyonu 

alır. 

 
 
 

 
ADIM 4 

 
Sanat başarılı bir şekilde teslim 

edildikten veya güvenli bir kasada 

envanter alındıktan sonra ödeme 

satıcıya bırakılır. 

 
ADIM 1 

 
Alıcılar platformda mevcut 

çalışmaları arar. Aramayı 

daraltmak için filtreleri kullanarak, 

yalnızca doğrulanmış satıcılardan 

işleri görüntüleme seçeneği vardır. 

 
ADIM 2 

 
Bir parça seçtikten sonra, 

kaynak raporu APT tokeni 

kullanılarak indirilir. Memnun 

olduğunda, alıcı sepete 

ekleyebilirsiniz. 

 
 
 

 
ADIM 3 

 
Ödeme APT kullanılarak yapılır. 

Ödeme tamamlandıktan sonra, 

token akıllı sözleşmeye kilitlenir. 

Satıcı doğrulanırsa, APT Token 

hemen serbest bırakılacaktır. 

 

 

APT'yi kullanarak işlem yapmayı seçen alıcılar ve satıcılar, platformun ilk üç yılı için 

%2'lik, diğer şifreleme veya fiat para birimi kullanılarak yapılan işlemlerde %4'lük düşük 

ücretlerden yararlanabilir. Daha sonra ücretler APT ödemeleri için %3, diğer tüm ödeme 

yöntemleri için %5 artacaktır. Aşırı fiyatlandırılmış ürünler için APT, diğer kripto para birimi 

veya fiat para biriminde ödenmesi gereken kalan bakiyeyle, sanat eserini güvence altına 

almak için gerekli depozitoyu $ 5,000, APT kullanılabilir. Bu gibi durumlarda, platform 

ücreti tamamen APT'de yapılan ödemelerde %3 veya  2 oranında sabit bir orana 

ayarlanacaktır. 

 
Depolama: APT token sahiplerine, kendi sanat koleksiyonlarının saklanması için güvenli 

bir şekilde depolanma veya ArtPro platformunda satın aldıkları eserlerin depolanması için 

ödeme yapma seçeneği sunulacaktır. 

 
Doğrulama: Sanatçılar ve galerilerden oluşan satıcıların, ArtPro'ya kayıt olduktan sonra 

doğrulama işleminin bir parçası olarak az miktarda APT göndermesi gerekecektir. Bu 

işlem nominal bir değere sahip olacak ancak satıcının cüzdan adresini güvenlik amaçları 

doğrultusunda ve her bir sanat eseri için ERC721 belirteçlerinin atanması için 

kullanılacaktır. 

 
Kimlik Doğrulama: Kullanıcılar, KYC'yi tamamlamak amacıyla APT'yi kullanarak kimlik 

doğrulama için ödeme yapabilecekler. 
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Teşvik: ArtPro, tokenlerin bir kısmını bir yedek olarak tutacaktır. Bunlar, üçüncü taraf 

geliştiriciler tarafından dApp'lerin gelişimini teşvik etmek için kullanılacaktır ve çalışmaları 

platformda öne çıkacak olan özel galeriler ile gelişmekte olan sanatçılar tarafından teşvik 

edilecektir. 

 
İtibar: ArtPro, sanatçıların, galerilerin ve küratörlerin, güvenilirliği kanıtlamak için bir süre 

boyunca tokenleri kilitleme konusunda teşvik edildiği bir itibar sistemini kullanacaktır. İyi 

davranışı teşvik etmek için kullanıldığında, bu tokenler daha sonra, kullanıcı saygınlığı, 

kilitledikleri token sayısına ve kilitlendikleri sürece göre artırılabilir. 

 
Tanıtım: Sanatçılar ve galeriler, ArtPro platformunda sponsorlu ilanlar ve reklamlar satın 

almak için APT'yi kullanabilir. Seçilen çalışmalar, seçilen kategoriler için ArtPro web 

sitesinde ve uygulamasında belirgin bir şekilde yer alacak ve global görünürlüklerini 

artıracak. 

 
Üyelik: Users who lock APT tokens for a predefined period of time will be entitled to one of 

three membership tiers, known as Silver (1,000 APT), Gold (5,000 APT) and Platinum 

(10,000 APT). Tokens that are locked for at least three months will be entitled to a 

membership tier commensurate to the stake for the duration of that period. Privileges 

include enhanced reputation, a membership profile badge and fee reduction on all 

services. Artists who elect for ArtPro membership will have their work featured prominently 

on the site, and all members will be entitled to various perks including exclusive invitation 

to the opening of all ArtPro exhibitions and events. 

 
Arttırılmış Gerçeklik: En az 300 APT'ye sahip olan Token sahipleri, ArtPro dApp'deki AR 

özelliğini, satın almayı düşündükleri sanat eserleriyle “satın almadan önce denemek” için 

kullanabilecekler. Bu belirteçlerin kilitlenmesi, kullanıcıların ArtPro ekosistemiyle meşgul 

olmaya devam etmesini ve düzenli olarak erişmesini teşvik edecektir. 300 APT'den düşük 

bir bakiyesi olan kullanıcılar, bir ayın sınırsız kullanımı olan 20 APT'lik bir nominal değer 

için AR özelliğine erişebilecekler. 

 
Tekrar Satış: ArtPro, platformda satın aldıkları işleri yeniden satmak isteyen doğrulanmış 

alıcılar için ikincil bir pazar kuracak. Satışı yürütmek için APT'nin bir kısmı istiflenmelidir. 

Alıcı resmi aldığını teyit ettikten sonra, sözleşmeli tokenler akıllı sözleşme ile serbest 

bırakılacak ve satıcıya iade edilecektir. 
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Token Tahsisi  
 

Token adı 

Token tipi + tayini 

 
Basılmış token sayısı  

Satılmamış tokenler 

Kamu satış fiyatı 

Ön-satış fiyatı 

Kabul edilen para birimleri 

Hedeflenen min/maks yatırım 

Takım kilitleme 

Danışman kilitleme 

APT 

ERC20, yardımcı 

 
500,000,000 

Yakılacak 

0.15$ 

0.1$ 

 
ETH 

5m$ / 20m$ 

12 aylık süreç, iki yıllık hakediş                 

Üç aylık süreç, altı aylık hakediş 

 

 

ArtPro tokeni (APT), ArtPro ağında bir değişim ortamı olarak çalışan altı ondalık 

basamağa bölünebilen bir ERC20 kullanım tokenidir. 500 milyon token basılacak, 

bunların %50'si kamuya açık satışa sunulacak. Satılmayan tokenler yakılacaktır. 

 
ArtPro platformunun geliştirilmesini finanse etmek ve farklı ve dağınık bir topluluk 

yaratmak için, satışlar iki aşamada gerçekleştirilecek ve satışlar 2018 yılının üçüncü 

çeyreğinde başlayacak ve ardından dört hafta sonra kamu satışı yapılacaktır. 

 
APT tokenleri aşağıdaki gibi dağıtılacaktır: 

 
ArtPro tokeni (APT), ArtPro ağında bir değişim ortamı olarak çalışan altı ondalık 

basamağa bölünebilen bir ERC20 kullanım tokenidir. 500 milyon token basılacak, 

bunların %50'si kamuya açık satışa sunulacak. Satılmayan tokenler yakılacaktır. 

 
 ArtPro platformunun geliştirilmesini finanse etmek ve farklı ve dağınık bir topluluk 

yaratmak için, satışlar iki aşamada gerçekleştirilecek ve satışlar 2018 yılının üçüncü 

çeyreğinde başlayacak ve ardından dört hafta sonra kamu satışı yapılacaktır. 
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35% 

APT tokenleri aşağıdaki gibi dağıtılacaktır: 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 Ön satış yoluyla erken  

  destekçilere dağıtıldı 

Kurucular ve danışmanlar 

için ayrılmıştır 

 
 

 

15% 
Halka arza göre 

dağıtıldı 

 

 

3% 
Airdrop ve bug ödülüne 

ayrılmıştır   

 
10 % 
Geliştirici ve gelişmekte olan 

sanatçı teşvikleri için kullanılır 

17% 
ArtPro Yatırım Fonu için bir rezerv olarak saklandı 

 

 

ArtPro token satışına katılmak için katılımcılar beyaz liste kaydını doldurmalıdır. 

Ön Satış için minimum katkı yatırımı 5 ETH. 
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Fonların Tahsisi  
 

Her ne kadar ArtPro ekibi, zorluğunu yitirdiğinden emin olsa da, platformun ve 

destekleyici ekosistemin tam olarak ve mümkün olan en kısa zamanda 

oluşturulmasını sağlayarak, sonuç ne olursa olsun projenin canlılığını sağlamak için 

acil durum planları yürürlüktedir. 

 
Hedeflenen minimum yatırım miktarına ulaşıldığında, yol haritasındaki tüm 

kilometre taşları tamamlanacak ve ArtPro Yatırım Fonu için saklanacaktır. 

Zorluğa ulaşılamaması durumunda, pazarlama, takım genişletme ve platform 

geliştirme harcamaları buna göre ayarlanacaktır. ArtPro ekibi, topluluk için 

mümkün olan en iyi platformu yaratmaya kendini adamış ve formüle etmiştir. 

 
 
 

USD cinsinden toplamlar (Bin) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 

Arka Uç Geliştirme 700 700 700 700 700 

Kullanıcı Arayüzü Geliştirme 200 175 175 150 150 

dApp Geliştirme 50 50 40 30 30 

VR Geliştirme ve bakım 125 125 125 125 125 

Yasal ekip 2,500,000      

Pazarlama ve PR 350 375 375 400 400 

Sponsorluk 75 80 90 90 90 

İş seyahatleri 25 25 25 30 30 

Kurucular, yönetim, satış personeli, İK ve iş 
geliştirme ekibi dahil olmak üzere maaşlar 

 
725 

 
800 

 
884 

 
966 

 
1,027 

İş Geliştirme Maliyetleri 200 200 200 200 200 

Ofis Maliyetleri 300 325 350 350 350 

Ekipman ve diğer Sermaye maliyetleri 25 25 30 40 50 

Muhasebe & gelir maliyeti 38 43 48 53 58 

İşletme giderleri 25 25 35 35 45 

Acil durum için ayrılan 50 50 75 100 100 
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Yol Haritası 
 
 

ArtPro 

platformunun 

başlangıcı 

 
İngiltere tüzel kişi resmi 

kaydı: ArtPro Platform 

LTD 

 

 
Önsatış – ICO 

halka arzı 

 
MVP'nin ortak galeriler 

ve sanatçılar ile 

lansmanı 

 

 
Londra'daki ilk  

 ArtPro sergisi 

 

 
ArtPro sanat yatırım  

fonunun yayınlanması 

 

 
 

TEM 2017 ŞUBAT  2018 Q3 2018 Q2 2019 Q2 2020 Q4 2021 

EKİM 2017 MAYIS 2018 Q1 2019 Q4 2019 Q1 2021 

Çekirdek takım 
için zemin 

hazırlığı başladı 

ArtPro web sitesinin         MVP'nin beta   

ve tanıtım belgesinin             lansmanı  
kamuya açıklanması  

 

    Artırılmış     Üç aylık 

gerçeklik platformuna            ArtPro 

      giriş koleksiyoncunun yayını 
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Rakip Analizi 
Çok yönlü bir platform olarak, ArtPro platformu hem çevrimdışı hem de çevrimiçi olarak 

mevcut ve gelecek birkaç hizmetle çakışacaktır. Doğrudan rakipler arasında müzayede 

evleri ve sanat galerileri yer alıyor ve en büyük zorluklarımızdan biri, sanatçıların ve 

alıcıların, bu geleneksel kanallardan ArtPro pazarına geçiş yapma konusunda ikna edici 

olacak. 

 
Blokzincir uzayında, ortaya çıkan iki sanat eseri proje var: Maecenas ve Codex. ArtPro 

ekibi, bu platformlarla doğrudan rekabet içinde olmayı düşünmüyor ve gelişmekte olan 

sektörde varlığını memnuniyetle karşılıyor. Bu analize, şeffaflığın çıkarları dahilinde ve 

pazardaki konumumuzu anladığımızı göstermeye dahil ettiler. 

 
Müzayede Evleri (Sotheby, Christie vb): Güvenilir olmasına rağmen, yüzyıllara yayılan bir 

itibarla, açık artırma evleri endüstrideki en yüksek ücretlerin bir kısmını şarj etmek için kötü 

şöhretlidir. Gözlemcilerin en muhafazakar bile olsa, anakronik olarak kabul edebilecekleri 

bir sistem kullanırlar. TV monitörleri genellikle teklifleri izlemek için kullanılır ve bu 

kuruluşlar öncelikli olarak premium fiyatlı güzel sanatların satışı içindir. Onlar XX $ altında 

satın alımlar için uygun değildir ve gelişmekte olan sanatçıları desteklemek için 

tasarlanmamıştır. 

 
Sanat Galerileri: Müzayede evleri kadar alçakgönüllü olmamasına rağmen, sanat galerileri 

sanatçıları ve alıcıları dezavantajlı hâle getiren önemli ücretler ödemektedir. Satışlar, 

çevrimiçi işlevsellik olmadan sınırlı bir şekilde, sınırlı bir sanat eserine göre göz atma 

yeteneğinden tasarruf edilerek, yerinde yapılır. Galeriler, yalnızca resmi olarak fiziki olarak 

satın almak isteyen alıcılar için yerel satışlar için uygundur. Sonuç olarak, bu model, 

gözaltından sorumlu olma arzusu olmayan yatırımcılar için uygun değildir. 

 
Sanat Fonları: Sanat fonları, sadece bir yatırım aracı olarak parça almak isteyen kişiler 

için idealdir. Bu fonlar genellikle katılmak için en az 500.000 $ ve uzun bir kilitlenme 

dönemine sahip olmak zorundadır, bu da onları daha küçük yatırımcılara yüksek 

oranda likit olmayan ve sınırsız hale getirir. Bu fonlar tarafından toplanan ücretler son 

derece yüksektir ve beş yıldan kısa bir sürede bir cezalandırma cezası olmaksızın bir 

çıkış stratejisi müzakere etmek neredeyse imkansızdır. 
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Blokzincir Tabanlı Sanat Marketleri: Codex ve Maecenas gibi ortaklaşa yürüttüğü 

platformlar, sanat piyasasını daha adil ve daha şeffaf bir modele doğru yönlendirirken 

blokzincirin sağladığı özelliklerden faydalanıyor. Her iki platform da, bir kez tamamen 

faaliyete geçtikten sonra, hizmet olarak bir kaynak sağlayacak, ancak diğer açılardan 

ArtPro'dan farklı olacak. 

 
Codex 

 
Codex, antika arabalar ve mücevherler gibi sanat ve koleksiyonlar için merkezi olmayan bir 

kayıt oluşturuyor. ArtPro'ya benzer şekilde Codex, bir sanatkarın kimliğini, sahiplik yolunu 

ve kimlik doğrulama belgelerini blok zincirine kaydettirirken, sahiplerinin kimliğinin gizli 

kalmasına izin vererek, büyük, zengin koleksiyoncular için önemli bir sorun olan 

kaynak(provenance) problemini çözmeye çalışıyor. ArtPro'dan farklı olarak, Codex, 

doğrudan sahiplerden ve alıcılardan ziyade açık artırma evlerini hedefliyor. 

 
Codex protokolü üzerine inşa edilen ilk uygulama, açık artırmalarda teklif vermek için 

kriptopara sahiplerine izin veren bir uygulama olan Teklif Verilebilir olacaktır. Açık artırma 

evlerinin önemli gelirlerini kaybetmesine neden olan tekliflerin yeniden fiyatlandırılmasını 

önlemek için (teklif sahiplerinin büyük mali ifşaları tamamlayarak ve yeni başvuru 

sahiplerinin% 20'sini reddederek müzayede evlerinin çözdüğü bir sorun), Codex Akıllı bir 

emanet sözleşmesine girilmelidir. Codex, LiveAuctioneers.com ve 

AuctionMobility.com'un yanı sıra geleneksel müzayede evleri de dahil olmak üzere önde 

gelen çevrimiçi pazarlardan oluşan bir konsorsiyum ile ortaklıklar kurmuştur. 

 
Verisart 

 
Verisart, Codex'e benzer şekilde, sanat ve koleksiyonlar için merkezi olmayan bir kayıt 

oluşturuyor, blok zinciri tabanlı kaynak ve açık artırma evleri ve sanat galerileri sağlıyor. 

Verisart, Rutgers Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörü olan Ahmed Elgammal ile 

birlikte çalışmanın kimlik doğrulama sertifikasına “resim karması” eklemek ve kolay dijital 

doğrulamaya olanak sağlamak için görüntü tanıma teknolojisi geliştirmek için çalıştı. 

 
 Verisart şimdi, Paddle8 ile ortaklaşa geliştirilen “P8PPass” ı, açık artırma pazarına 

blokzincir sertifikasyonu ve kimlik doğrulama hizmetleri sunmak için başlatıyor ve aynı 

zamanda dünya çapında önde gelen galerilere blockchain sertifikasyonu getirmek için 

ArtSystems ile ortaklık kurdu. Verisart ayrıca, Verisart'ın blokzinciriyle damgasını taşıyan 

damgasını bir araya getiren DACS ile ortaklık içinde Bronzechain adlı bronz heykel için bir 

damgasını yayınladı. 
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Maecenas 

 
Maecenas, sanat yatırımı pazarına odaklanmakta, bir sanat sicil ve ticaret platformu 

oluşturmakta, bu da sanat eserini büyütmekte, kullanıcıların bir şirketin hisse senedi alım 

satımlarına benzer şekilde güzel sanat eserlerine yatırım yapmalarına olanak 

sağlamaktadır. Maecenas, platformunda birkaç milyon dolarlık başyapıtın yer almasını vaat 

ediyor ve aynı zamanda kendi Freeport sanat tonozlarını, borsada listelenen eserleri 

saklamak için kuruyor. Maecenas, yatırımcıların Jeff Koons'un ya da Gerhard Richter'in, 

sanat eseri fiziksel mülkiyet sahibi olmaksızın, blockchain provenance sertifikalarının 

gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapabileceği sanat çalışmalarına yönelik bir 

vadeli işlem pazarı yaratıyor. Maecenas, aynı zamanda, sahip oldukları eşyayı kullanan 

krediler gibi kullanıcılara finansal hizmetler sunmayı da planlamaktadır. 

 
Arteia 

 
Arteia öncelikle koleksiyoncuları / sanatçıları için sanat eserlerini / koleksiyonlarını 

kataloglama, mucitleme ve yönetme olanağı sağlayan bir SaaS çözümü oluşturarak 

koleksiyoncuları hedefliyor. Platformunda ayrıca bir provenance çözümü, doğrulanmış işler 

için eşler arası hizmet / pazar yeri ve sanat sahiplerinin sergiler veya etkinlikler için 

doğrulanmış sanat eserlerini ödünç verebileceği bir kredi piyasası yer alacaktır. Arteia 

ayrıca, kullanıcıları sigorta, ulaşım, depolama, koruma ve kimlik doğrulama hizmetleri 

sağlayıcıları gibi sanat pazarındaki çeşitli servis sağlayıcılarına bağlayan bir pazara sahip 

olacak. 

 
Özet 

 
Yukarıda tanımlanan rakipler arasında önemli farklılıklar olsa da, tümü kaynak çözümleri 

sunmakta ve kimlik doğrulaması yapılmış bir sanatın merkezi olmayan, çevrimiçi bir 

defterini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu varlıklar arasındaki temel fark, pazarlarını 

oluşturmak için seçtikleri iş geliştirme stratejisidir: Verisart ve Codex, müzayede evleri / 

galerileri hedefliyor, Arteia koleksiyoncuları hedefliyor ve Maecenas, sanat yatırım pazarını 

hedefliyor. 

 
 ArtPro, bu projelerin sanat eserini tanımak için neler yaptığını kabul eder ve bunlara saygı 

gösterir, ancak bu zorluğu sanatçılara ve alıcılara bağlanma odaklı farklı bir perspektiften 

yaklaşmaya niyetlenir. ArtPro pazarı, aşağıdaki faktörlerden dolayı rakiplerinden farklı 

olacaktır: 
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ArtPro, sanatçıların ve alıcıların ilk P2P hedef pazarına odaklanıyor 

ArtPro, sanatçı ve koleksiyonculara giriş engellerini azaltarak sanatı 

demokratikleştirmeyi hedefliyor. 

ArtPro, çeşitli fiyat noktalarında sanatın yanı sıra artırılmış gerçeklik gibi araçların 

kullanımını içeren çeşitli ve iyi stoklanmış bir çevrimiçi pazarın oluşturulması sayesinde, 

halkın evlerinde asılı kalabilen ve her gün takdir edilebilecek sanat eserleri elde etme 

kararını vermelerini kolaylaştırıyor. 

ArtPro, yetenekli reklamların keşfedilmesini kolaylaştırarak, yeni nesil sanatçıları teşvik 

ederek, gelişmekte olan sanatçıları yetiştiriyor. 

ArtPro, detaylı raporlar ve yatırım kılavuzları sunarak, sanat dünyasında yeni gelenleri 

eğiterek, bilinçli yatırım kararları almaya teşvik ederek, ArtPro Fonu'nun bunu daha da 

kolaylaştırmasını hedefliyor. 

ArtPro, sanat piyasasını herhangi bir platformdan daha fazla ayırmak için daha fazla 

çaba harcıyor, tıpkı blokzincir teknolojisinin ruhuna uygun olarak sanatçıları ve alıcıları 

birleştiren aracıları gerçekten yok ediyor. 

 
Yukarıda belirtilenler ışığında, ArtPro’nun adreslenebilir pazarı, kariyerinin tüm 

aşamalarında sanatçıları ve sanat mensuplarına sanatla ilgilenen koleksiyonculara ve 

yatırımcılara kamusal alandan alıcılara uzanan alıcıları kapsayan diğer çözümlerden daha 

büyüktür. 
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Pazara Açılma Stratejisi 
ArtPro’nun GTM stratejisi, piyasanın hem tedarik hem de alım tarafındaki önemli 

katılımcıları çekmeye odaklanacak. ArtPro'nun sanatçıları, galerileri ve koleksiyoncularını 

hedefleyen ArtPro, sanatçı gruplarına, kamusal alanlarda sanat sergileyen küresel 

markalara ve güzel sanatlara yönelmek isteyen cryptocurrency sahiplerine ulaşacak. 

Geleneksel pazarlama stratejilerinin ve doğrudan erişimin bir araya gelmesi, uygun 

olduğunda teşvik tedbirleri ile desteklenerek, ArtPro pazarının çekiş kazanmasını 

sağlayacak ve daha fazla benimsenerek, tüm paydaşlar için değer katacaktır. 

 
ArtPro platformu, yeni alıcılar ve koleksiyoncuları çekmek için yeterli çeşitliliğin sağlanması 

için yeni sanatçı ve galerilerin eklenmesine devam ediyor. Bu nedenle ArtPro platformunun 

sürekli büyümesini sağlamak için bir potansiyel geliştirme ve ürün farkındalık planı 

hazırladık. ArtPro’nun ilk benimseme stratejisi, aşağıdaki demografileri hedeflemek için 

çevrimiçi ve çevrimdışı teknikleri kullanacak ve yatırımcıların seçim yapabilecekleri 

platformda binlerce sanat eseri ile başlayacak. Bugüne kadar ArtPro, platformu kullanacak 

50'den fazla sanatçı ve koleksiyoncuyu zaten devraldı. 

 
Üye Grupları 

 
 Profesyonel dernekler, üyelerine katma değer yaratan faydaları önemser. ArtPro platformu 

sanatçılara çalışmalarını değişmez bir muhasebede koruma olanağı sağlayarak, 

çalışmalarının gelecek yıllarda denetlenmesini sağlıyor. Bu, RFID etiketleme sistemimizin 

varlığının korunmasını sağlayarak, eserlerinin sahte olma olasılığını önemli ölçüde 

azaltacaktır. ArtPro, sanatçılara platformu bir dizi tanınmış meslek kuruluşuyla bağlantılı 

olarak ortaklık programları aracılığıyla kullanma konusunda teşvikler sunacak. 

 
Sanatçılar 

 
ArtPro'nun kitlelere doğrulanabilir sanat getirme hedefine ulaşması için, büyük ve çeşitli bir 

eser sayısının olması zorunludur. ArtPro, koleksiyonculara ve yatırımcılara hitap edecek 

soyutdan güzel sanatlara uzanan eserleri öne çıkarmayı amaçlıyor. İş geliştirme ekibimiz, 

onları ArtPro platformuna tanıtmak için yerleşik ve gelişmekte olan sanatçılara ulaşacak. 

Erken sanatçı taraftarları için teşvikler, indirimli ücretleri, öne çıkan listeleri ve ArtPro 

topluluğuna çalışmalarını teşvik edecek. Sanatçı teşvik teşviği için ayrılan tokenler de 

ArtPro ekibinin takdirine bağlı olarak haklı sanatçılara tahsis edilecektir. 
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Sanat Fuarları 

 
ArtPro önemli sanat sergileri ve etkinlikleri ile ortaklıklar kuracak. Bunlar arasında Art 

Basel Miami, Frieze, Monika, Other Art Fair, Talented Art Fair ve Affordable Art Fair gibi 

sayılar yer alacak. Bu girişimler sponsorlu reklam ve ürün yerleştirme ile bu etkinliklerde 

ArtPro sanatçılarının çalışmalarını sergileyecek. 

 
 Otel ve Restoran Zincirleri 

 
Kamusal alanda sanat eserlerinin bir döner kaynağını sağlamak için sanat platformları ile 

ortaklık kurması yaygın bir uygulamadır. Bu görüntüler genellikle otellerin ortak alanlarında 

ve restoranlarda görülebilir. Örneğin, Las Vegas'ın Kozmopolit'i, Executive Suit'lerle sanat 

sağlamak için Artspace'le ortaklık kurdu. Ekrandaki tüm parçalar satılıktır ve düzenli olarak 

döndürülür. ArtPro, büyük küresel şehirlerdeki önemli mekanlarda benzer bir düzenlemeyi 

güvence altına almak için otel ve restoran ticaretindeki temaslarını güçlendirecek. Bu 

özellik, öne çıkan sanatçıların yanı sıra ArtPro platformunun itibarını da artıracak. 

 
Kriptopara Sahipleri 

 
Kriptopara sahipleri zaten blokzincir teknolojisine ve merkezi olmayan pazarlara aşinadır. 

Bazıları, özellikle erken benimsenen önemli bir dijital varlık portföyüne erişimi vardır. 

ArtPro piyasası, bu bireylerin varlıklarını çeşitlendirmeleri ve ArtPro Fonu'nu piyasaya 

sürdükten sonra, bedensel gözaltına ihtiyaç duymadan ve kısa sürede pozisyonlarını 

tasfiye etme imkânı olmaksızın, tahsil edilebilir sanat eserlerinin kısmi mülkiyetini elde 

etmek için bir fırsat sunmaktadır. 

 
Sanat Koleksiyonerleri 

 
 Bazı bölgelerdeki sanat koleksiyoncuları, özellikle de Asya, yurtdışı ihalelerine katılmakta 

zorluk çekiyorlar. ArtPro piyasası, uluslararası satın alma ile ilgili birçok sorunu ortadan 

kaldırarak, nerede olduklarına bakılmaksızın, kripto-para birimini kullanarak yatırım ya da 

tahsil edilebilir amaçlar için çağdaş sanat edinme olanağını sağlar. Önemli küresel 

bölgelerdeki danışmanlar da dahil olmak üzere ArtPro’nun iletişim ağı, özel 

koleksiyonculara ulaşacak ve onları, indirimli ücretler ve kişisel hesap yöneticisinin 

hizmetlerini içeren teşvik mekanizmalarının yardımıyla ArtPro platformuna katılmaya davet 

edecek. 
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Mevcut Sanat Platformları 

 
ArtPro, karşılıklı yararlar sağlayan ortaklıklar kurmak amacıyla, açık artırma evleri, merkezi 

olmayan pazar yerleri ve dijital sanatın depoları da dahil olmak üzere kurulmuş çevrimiçi 

platformlarla etkileşime girecek. Mevcut platformlar, ArtPro’nun blokzincir temelli kaynak 

raporlarından yararlanabilecek ve büyüyen koleksiyoncu topluluğuna ve yatırımcılarına 

girebilecek. API aracılığıyla ArtPro platformuna entegre olarak, üçüncü taraf sanat 

platformları da sanat eserleri için kaynak raporları alabilecekler. Buna karşılık, ArtPro, bu 

kurulmuş platformların tahakkuk ettiği sanatçı ve alıcı ağına girecek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

Ortaklar  
ArtPro platformu, çalışmalarını platformda sergilemeye ve ArtPro ailesinin bir parçası 

olmaya söz vermiş olan bir takım ortakların desteğiyle başlayacak. Bunlar, eserlerini 

uluslararası olarak sergileyen medyadan ve koleksiyonculardan büyük ilgi gören birkaç 

çağdaş sanatçıyı içeriyor. 

 
 ArtPro, kamu satışına ve sonrasında, şu anda görüşmelerde olduğu sanatçılar ve 

galerilerle yeni ortaklıklar kuracak. Bugüne kadar, ArtPro aşağıdaki ortakları onayladı: 

 
LA SALA ART AND DESIGN GALLERY 

YUCATAN, MEKSİKA 

 
Laura García ve Alfredo Romero Santa Ana tarafından işletilen yaratıcı bir 

sergi alanı, Centro Histórico, Mérida yer almaktadır. La Sala, güçlü bir 

soyağacı olan ulusal ve uluslararası sanatçılar için çağdaş sanata sahiptir. 

 

 

ALFREDO ROMERO 

 SANATÇI, YUCATAN MEKSİKA 

 
La Sala’nın sahibi ve baş sanatçısı Alfredo Romero, resimleri ve sanat eserleri 

için birçok ödül aldı. İç mimarlık ve sanat eğitimi alan Barselona doğumlu 

sanatçı, İspanya'da, Meksika'da ve ABD'de yarıştığı “Representación empírica 

de un hecho existente” adlı eserinde Michigan'da sergilenmiştir. 

 

 

BENJAMIN PHILLIPS 

SANATÇI, LONDRA BK 

 
Benjamin, kentsel hayatı kirleten ve çürüten uyandırıcı sokak sanatı eserler yaratmak 

için tuval ve ahşap paneller kullanıyor. Çalışmaları ABD, Kanada ve Japonya'da 

koleksiyoncular tarafından satın alındı. Londralı sanatçıya Saatchi Sanat Şefi Küratör 

Rebecca Wilson'ın “Must See” Artist 2017 adı verildi. 
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ROBYN WARD 

SANATÇI, LONDRA BK 

 
Belfast sokaklarında kendini yetiştiren Robyn, kariyerine köprüler ve sahipsiz 

binalar üzerinde büyük ölçekli grafiti çalışmaları yaratma ile başladı. Siyaset, 

sosyo-ekonomi ve uyuşturucu kültürü tarafından motive edilen mesajları, 

‘kendine özgü yetişkin duyarlılıklarının gerçeklikleri ile birleştirerek mesajlarını 

iletmek için ikonik çizgi film karakterleri kullanan ünlüdür.Robyn, çağdaş sanat 

sahnesinde esprili bir dahilik olarak düz konuşan masallarıyla kendini hızla 

tanıtmıştır. Şimdi Londra ve Los Angeles arasında kalan 2018, küresel bir 

sergi turunun başlangıcını gördü. 

 
 

PEDRO MARTIN ROJO 

SANATÇI, İSVİÇRE 

 
Pedro, 1982'de Tenerife'de doğdu, Madrid'de büyüdü ve iki sanatçı tarafından 

kuşatılmış bir sanat seven ailesinde büyüdü; babası Luis ve amcası. 

Birlikte sürekli büyük müzeleri ziyaret ettiler ve bu, özellikle popüler sanat olmak 

üzere güncel sanata olan sevgisini büyük ölçüde etkiledi. Onun tutkusu, gözlerin 

ifadesiyle ruhu yakalamak ve o anın kişiliğini ve hissini yakalamaktır, çünkü her 

yüzün onun arkasında bir hikayesi olduğuna inanır. Ve bu ruhun gerçek 

güzelliği. Eddie Izzard ve diğer önemli şahsiyetler gibi tanınmış ünlüler 

tarafından görevlendirildi. 
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Ekip  
 

 

OLIVER HAMS 

KURUCU ORTAK & CEO 
 

 

Oliver mülkiyet, tahsil yatırımlar ve Güzel Sanatlar kapsayan geniş bir satış geçmişi vardır ve 

arasında çalıştığı sanatçılar, ajanlar ve galeriler ile güçlü bağlar kurmuştur. Alıcıları tarafından 

dolaylı olarak güvendedir ve Sotheby's Institute of Art, Londra ders dışı öğrenme yoluyla 

endüstri bilgisini ilerletti. 

 
 

 

ASHLEIGH ULYSSES 

KURUCU ORTAK & COO 
 

 

 
Ashleigh, önde gelen kurulu şirketler ve deneyimlere öncülük eden deneyimlere sahiptir ve bu süreçte 

çok sayıda uygulamalı bilgi birikimine sahiptir. Modern dünyada blok zincirine dayalı çözümlere olan 

ilgisi, Art Pro'nun geleceğini şekillendirmek için güzel sanat sevgisiyle birleşiyor. 

 
 

 

JERRY CHAI 

LİDER GELİŞTİRİCİ 
 
 
 
 
 

JavaScript ve Solidity geliştirmede kapsamlı bir arka plan ile üst düzey bir full stack yazılım 

mühendisi. Jerry, İlk Coin Tekliflerinden Dağıtılmış Uygulama (dApp) geliştirmeye kadar çeşitli 

Ethereum tabanlı blokzincir projelerini yönetme ve uygulama konusunda deneyim sahibidir ve 

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Üniversitesi'nden bir bilim Lisans Derecesi almıştır. 
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NIKHIL SETHI 

PAZARLAMA MÜDÜRÜ 
 

 

 6 + yıllık reklam ve topluluk oluşturma deneyimi ile tecrübeli bir pazarlamacı. Pazarlama 

Direktörü olarak Nikhil, Morpheus ağının Nisan 2018'de yaklaşık 10 milyon dolar artırmasına 

yardımcı oldu. IBC Grubu ve Blockgrain, Pareto, Lamden, Globitex ve Paragon da dahil 

olmak üzere diğer başarılı token satışları ile $100m+yükseltti. 

 
 

 

NICK VYHOUSKI 

KIDEMLİ UI/UX TASARIMCISI 
 

 

 
Medya ve iletişim lisans derecesi ile UX/UI güçlü bir arka plan ile olağanüstü uzman. SelectStar, 

Evote, Strevus, Toptal için çalıştı. 

 
 

 

ALEXEY LADUTSKA 

 ÖN UÇ GELİŞTİRİCİ 
 
 
 
 
 

FiveHeads, Appetite Soft, Data + Math, LeadLiason gibi BT şirketlerinde ve girişimlerinde 5 yıllık 

deneyime sahip yetenekli ön uç geliştiricisi. 

 
 

 

BHAGYA SETHI 

ÖDÜL YÖNETİCİSİ 
 
 
 

 

Bhagya, topluluğu yönetme konusunda yoğun ilgi gören genç bir kripto meraklısıdır. 

Morpheus.Network ve eByte için 10.000'den fazla üye ile başarılı Ödül kampanyaları 

yürütmüştür. En iyi Delhi Üniversitesi kolejinden ticaret alanında lisans derecesi aldı. 
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NEHA RANA 

PAZARLAMA & SMM, HİNDİSTAN & İNGİLTERE 
 

 
 

Neha, Sosyal Medya Pazarlaması, SEO / SMO / SEM ve Kilte Fonlamada  6 yıllık tecrübeye 

sahiptir. Coinlancer, GN Compass, Icerockmining ve Clinicoin için pazarlama ekiplerinin bir parçası 

olan Neha, İngilizce Konuşan ArtPro topluluğunun ön saflarında yer almaktan heyecan duyuyor. 

 
 
 
 

ANDREY ROMANOV 

PAZARLAMA MÜDÜRÜ RUSYA & CIS 
 

 
 

Andrey Rus toplum geliştirme ve pazarlama konusunda uzmanlaşmıştır. Kurumsal Yönetim 

konusundaki tecrübesi, pazarlama konusundaki yaklaşımında, güçlü araştırma, analiz ve strateji 

becerileri ile itibarın korunması ve sonuçların elde edilmesi konusunda tutkulu olduğu açıktır. Andrey, 

DragonChain, Morpheus Network ve ThinkCoin gibi projeler üzerinde çalışan 2 yılı aşkın bir süredir 

ICO pazarlamasında yer almaktadır. 

 
 
 
 

BOBBY TOMKINS 

TEKNİK DANIŞMAN 
 
 
 
 
 

Bugüne kadar Bobby, 10 ICO'nun üzerinde aktif olarak tavsiyede bulundu, aynı zamanda daha 

önceki katkıları başarılı halka arz etkilnlikleri ile hedeflenen min yatırım miktarına kolaylıkla 

ulaşarak bekletileri karşıladı. Bir ICO danışmanı olarak, Bobby'nin katkıları teknik, pazarlama ve iş 

geliştirme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hirego'ya topluluklarını yaklaşık 20.000 telegram 

kullanıcısına geliştirmede yardım etti. Bobby, emekleme döneminde Artpro'ya katıldı ve ekibin 

inşasına katkısı ölçülemez oldu. 
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JAMES LONG 

PAZARLAMA DANIŞMANI 
 

 

 On yıldan fazla bir süre boyunca dijital pazarlamanın her alanında çalışan tecrübeyle, James'in bir 

projeye kattığı değer gerçekten eşsiz. Yeni teknolojiye ilham veren tutkusu, 2011'de onu kripto para 

birimine dönüştürdü ve sonunda token satışları ve stratejik ortaklıklar konusunda uzmanlaşmış 

profesyonel bir blokzincir mimarları ve pazarlama uygulayıcıları grubu olan Grow 360'da bir Kurucu 

Ortağı oldu. Bugüne kadar 10'dan fazla başarılı ICO ile çalışan bir iş danışmanı, kamu sözcüsü ve 

danışmandır. 

 
 

BORIS OTONICAR 

BLOKZİNCİR DANIŞMANI 
 

 

 Boris Otonicar, Zürih Üniversitesi'nden Ekonomi ve Psikoloji Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 

Sertifikalı bir Blokzincir Uzmanı BVS olarak, uzmanlığını kullanarak hem fayda hem de sorunları ele 

alan blokzincirin uygulanmasında şirketlere danışmanlık yapar. Coinlancer, Districts ve Bitxoxo gibi 

çeşitli ICO projelerini tavsiye etti ve ArtPro ekibine platformun geliştirilmesinde yardımcı olmak ve 

blokzincirin tam kabiliyet ile kullanılmasını sağlamak için katıldı. Boris, ICO Bank, IDACB ve ICO 

Daddy gibi sitelerde ICO uzmanı olarak listelenmiştir. 

 
 

 

JOSE MARIA MACEDO 

İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANI 
 
 
 

 

Profesyonel bir poker oyuncusu olarak başarılı bir kariyerin ardından José Maria Macedo, 

üniversitede geçirdiği süre boyunca birkaç karlı işletme kurdu ve başarılı bir çıkış elde etti ve birden 

fazla girişimcilik ödülü kazandı. 2017'de José, blockchain teknolojisinin dönüştürücü potansiyelini 

anlamak için becerilerini uygulamaya karar verdi. Şu anda Freecodecamp'ta bir yazar ve Bancor 

($153M ICO), HDAC ($258M ICO) ve Bankex ($71M ICO) ile çalışan Kripto Yatırım Bankası 

Amazix'te kıdemli bir analist. 
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 Örnek Çalışmalar 
 
 

 

Örnek Çalışma: 1 

26 Haziran 2013, Artnet News için Ronald D. Spencer ve Gary D. Sesser tarafından bildirildi 

 

Birkaç yıl önce, 20. yüzyıla ait bir ikonik zarafet sanatçısına atfedilen bir asırlık 

heykelin özgünlüğü ile ilgili bir sorun ortaya çıktı. Eser, sanatçının çalışmalarının 

nitelikli ve uygun bir şekilde burslu bir uzmanından bir orijinallik sertifikası ile bir 

müzayede evi aracılığıyla önemli bir koleksiyoncuya satıldı. Satış sırasında 

sağlanan provizyona göre, eser, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, bir Ivy League 

üniversitesinden bir sanat tarihi profesörü tarafından Paris'te satın alındı. 

 
Orijinallik ile ilgili sorular birkaç yıl sonra ortaya çıktığında, bir internet araması ve 

üniversiteye yapılan birkaç telefon görüşmesi, böyle bir sanat tarihi profesörünün hiç 

bulunmadığını ortaya çıkardı. Ayrıca, kaynak raporunun bırakılması, önde gelen 

koleksiyoncuya milyonlarca dolarlık satıştan sadece birkaç ay önce, işin, sanat 

sigortası dolandırıcılığı için hapis cezasına hizmet eden bir kişinin sahip olduğu ve 

işlettiği bir antika dükkanından satın alınmış olmasıydı. Satış esnasındaki 

kaynaktaki bu hatalar ve eksiklikler, satışın kendisi ve birkaç yıl süren maliyetli 

davalardan kaçınılmış olacaktı. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Örnek Çalışma: 2 

Uluslararası Açık Artırmalar - Daniel Grant'in “Alıcının Pişirilmesi ve Müzayede İşleri” 
 

 

2008-2011 yılları arasında Sotheby’nin, Hong Kong’da 22 milyon dolar 

değerinde açık artırmayla kazanan Çinli teklif sahipleriyle dokuz uluslararası 

hukuk davası karıştı. Dokuz vakada, 19 teklif, başarılı teklif sahiplerinin 

alımlarına katılamadıkları konusunda anlaşmazlık yaşıyordu. Alıcıların satın 

alma işlemlerini tamamlamadıkları savunması, alıcıların primlerinin ve ilgili 

transfer ücretlerinin yanlış hesaplanması olarak listelenmiştir (kaynak: 

Artnet.com). 



41 

 

 

Sonuç  
Sanat endüstrisi, yüzyıllar boyunca onu körleştiren sorunlara ve verimsizliklere bir çözüm 

ihtiyacı duyuyor. Mevcut model, tüm tarafların aracılar için tasarruf etmesine zarar veriyor 

– açık artırma evleri ve büyük galeriler-bu, karların çoğunu, dezavantajlı sanatçıları ve 

alıcıları oranlara göre ödemeye zorluyor. Ayrıca, endüstrinin elit doğası, koleksiyon 

sanatının yalnızca yüksek net değer bireylerin korunması olduğu yanılgısı altında çalışan 

yeni girenleri ve daha küçük yatırımcıları engelliyor. Aşırı başlıkları önemli ölçüde azaltan, 

şeffaflık katan ve sahtekarlıkları hafifleten bir blokzincir tabanlı platform için net bir 

kullanım durumu vardır. 

 
Sanat endüstrisine endemik olan çok yönlü sorunların üstesinden gelmek, zarif ve akıllı bir 

yaklaşım gerektirir. ArtPro, blokzincir üzerinde sadece bir sanat doğrulama platformundan 

daha fazlasıdır: ortaya çıkan sanatçılardan koleksiyonculara kadar herkesi destekleyen 

tüm bir ekosistemdir. Sahtekarlıkları ortadan kaldırmak ve sanat eserlerinin kanıtlanmasını 

doğrulamak için kurcalamaya dayanıklı bir araç sağlamak sadece başlangıçtır. Dağıtılmış, 

aktif ve meşgul bir topluluk geliştirerek ArtPro, arka plan, zenginlik veya etkiden bağımsız 

olarak, yatırım veya estetik amaçlar için sanat satın alıp satabilecek ve kendilerini 

gelişmekte olan sanatçılar ve koleksiyon sanatı üzerinde eğitebilecek bir portal 

oluşturacaktır. 

 
 Mevcut ArtPro ortaklarına yeni sanatçıların katılacağı ve onlarla birlikte çalışmalarını 

platformda listelemeye teşvik edecek olan galeriler katılacak. Benzer bir süreç, üçüncü 

taraf geliştiricilerin ArtPro’nun kaynak raporlarını ve diğer özelliklerini kullanan dApp'leri ve 

diğer hizmetleri oluşturmalarını teşvik edecektir. APT token, sanatın satın alınmasını ve 

satılmasını kolaylaştıran ve kullanıcıların platformlara çok sayıda şekilde katkıda 

bulunmalarını ve çabaları için ödüller kazanmalarını sağlayan yardımcı programlar 

sağlayacaktır. Blokzincri teknolojisi üzerine inşa edilen ArtPro platformu, tüm bunları 

mümkün kılar, ancak bu kavramı hayata geçirecek, herkesin geliştiği canlı bir ağ 

oluşturmaya yardımcı olacak topluluktur. 
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YASAL UYARI 

 
Lütfen bu feragatnamenin tüm bölümlerini dikkatlice okuyunuz. Teklif edilen işin doğasını bu tanıtım 

belgesinde belirtilen şekilde anladığınızdan emin olmalısınız ve önerilen ArtPro ilk para teklifine (ICO) 

katılmaya çalışmadan önce yasal, mali, vergi ve / veya diğer ilgili danışmanlarınıza danışmalısınız. 

 
Bu Tanıtım Belgesi ArtPro (APT Token Satışı) tarafından önerilen ilk para teklifi ile bağlantılı 

olarak ArtPro (ayrıca ArtPro Platformu olarak da ticaret) tarafından yayınlanmıştır. 

 
Bu Tanıtım Belgesi 'nin amacı, APT tokenleri (ArtPro tokenleri) potansiyel bir alıcı (Alıcı) ArtPro ve 

önerilen iş ve işlemleri (iş) hakkında daha fazla araştırma yapmak isteyip istemediğine karar 

vermede ve ilk ArtPro token satışına katılıp katılmayacağını belirlemede yardımcı olmaktır. 

 
 Bu belge, ArtPro Platformu'nun ve ArtPro Platformu yardımcı kuruluşlarının ve ekosisteminin tüm 

iştiraklerinin mevcut ve gelecekteki gelişimlerini ortaya koyan bir İş Tanıtım Belgesidir. Bu makale 

sadece bilgilendirme amaçlıdır ve geleceğe yönelik bir niyet ifadesi değildir. Aksi açıkça 

belirtilmedikçe, bu makalede belirtilen ürünler ve yenilikler şu anda geliştirme aşamasındadır ve şu 

anda dağıtımda değildir. ArtPro, bu tür teknolojilerin ve yeniliklerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi 

veya uygulanması veya belgede belirtilen diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda herhangi 

bir garanti veya beyanda bulunmamakta, ya da yasaların ima ettiği herhangi bir garantiyi, geçerli 

yasaların yönetmelikler ve kuralların izin verdiği azami ölçüde reddetmektedir. Hiç kimse, bu 

belgenin içeriğine veya ArtPro ile herhangi bir etkileşime veya bu belgede sözü edilen teknolojilere 

ilişkin olarak dahil edilen herhangi bir çıkarıma güvenme hakkına sahip değildir. 

 
ArtPro, bu makalede yer alan ArtPro ve ArtPro platformuyla ilgili herhangi bir bilgi ve görüşe ya da 

herhangi bir ihmal, varsayılan veya bakım eksikliğine rağmen, başka herhangi bir soruşturma ile 

bağlantılı olarak kullanılabilen herhangi bir bilgi üzerinde hareket eden herhangi bir kişiden 

kaynaklanabilecek herhangi bir tür (öngörülebilir olsun ya da olmasın) herhangi bir kayıp veya 

hasar için tüm sorumluluğu reddeder. 

 
 Bu yayında yer alan bilgiler, ArtPro'nun güvenilir olduğuna inanılan ve iyi niyetle verilmiş 

kaynaklardan elde edilen verilerden elde edilmiştir, ancak sunulan hiçbir bilginin doğruluğu, 

eksiksizliği veya uygunluğu konusunda ArtPro tarafından herhangi bir garanti veya garanti 

verilmemektedir.  Buna güvenilmemeli ve sizin veya çalışanlarınızın, alacaklılarınızın, menkul 

kıymet sahiplerinin veya diğer hissedarların sahiplerinin veya başka herhangi bir kimsenin 

haklarını veya çözüm yollarını kabul etmemelidir. Açıklanan görüşler, bu yazının yazarlarının 

mevcut kararlarını yansıtmaktadır ve mutlaka ArtPro'nun görüşünü yansıtmamaktadır. Burada 

yansıtılan görüşler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve görüşler mutlaka ArtPro'nun 

görüşlerine karşılık gelmez. 
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ArtPro'nun bu belgede değişiklik yapma, düzenleme veya güncelleme yükümlülüğü veya bu 

belgede belirtilen herhangi bir mesele ya da burada belirtilen herhangi bir fikir, projeksiyon, tahmin 

veya tahmin, değişiklik veya sonradan yanlışlık olması durumunda, bir okuyucu veya alıcıya 

herhangi bir şekilde bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.  ArtPro, direktörleri, çalışanları, 

yüklenicileri ve temsilcileri herhangi bir kişi veya alıcıya (ihmal, ihmalkar yanlışlık veya başka bir 

nedenden dolayı); bu belgede yer alan veya bunlardan türemiş veya çıkarılmış bilgileri ne ArtPro 

ne de onun danışmanları, bu makalede yer alan tahminler, beklentiler ve projeksiyonlar dahil olmak 

üzere hiçbir bilgiyi bağımsız olarak doğrulamamıştır. 

 
Her bir alıcı, yalnızca bu raporun konusu olan konuların kendi bilgisine, soruşturmasına, 

yargılanmasına ve değerlendirilmesine ve başka sorularınız ile bağlantılı olarak sunulan tüm 

bilgilere güvenmek ve bu tür konuların doğruluğu ve bütünlüğü konusunda kendini tatmin etmektir. 

Bu yazıda yapılan gerçeklerin ifadelerinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı 

gösterirken, bu makalede yer alan tüm tahminler, projeksiyonlar, tahminler, beklentiler, görüş 

ifadeleri ve diğer öznel yargılar, içerdiği belgenin tarihinden itibaren makul olarak kabul edilen 

varsayımlara dayanır ve burada belirtilen hususların gerçekleşeceği bir temsil olarak 

yorumlanmamalıdır. 

 
Bu makalede belirtilen herhangi bir plan, projeksiyonlar veya tahminler, teknoloji gelişmelerindeki 

kusurlar, yasal veya düzenleyici maruz kalma, piyasa oynaklığı, sektör oynaklığı, kurumsal 

eylemler veya eksiksiz ve doğru bilgilerin kullanılamaması gibi birçok risk faktörü nedeniyle elde 

edilemez. 

 
ArtPro bu belgede sözü edilen kuruluşların web sitelerine köprüler sağlayabilir, ancak bir 

bağlantının dahil edilmesi, ArtPro'nun link verilen sayfadaki materyalleri onayladığı, önerdiği veya 

onayladığı veya ondan erişilebileceği anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerine tamamen 

kendi riski altında erişilir. 

 
ArtPro, bu tür herhangi bir materyal için ne de kullanımının sonuçları için sorumluluk kabul etmez. 

Bu belge, herhangi bir devlet, ülke veya başka bir yargı alanında bulunan veya ikamet eden veya 

ikamet eden herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından dağıtım, yayın, kullanılabilirlik veya 

kullanımın yasalara veya düzenlemeye aykırı olacağı şekilde yönlendirilmemiştir veya dağıtım 

veya kullanım için tasarlanmamıştır. Alıcı, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin 

Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong özel İdari Bölgesi vatandaşı, ikamet eden (vergi veya başka türlü) 

veya yeşil kart sahibi ise ilk ArtPro Token satışında APT tokenlerini satın almaya uygun değildir. 
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ArtPro, İlk Token Satışına katılmayı engelleyen kişileri taramak için “müşterinizi tanıyın” ve alıcı 

durum tespiti prosedürlerini yerinde tutar. Bir başka ihtiyati tedbir olarak, APT Token'in altında 

yatan akıllı sözleşme, uygun olmayan bir kişi tarafından bir APT Jetonu satın alma işleminin, 

ArtPro'ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı geçersiz ve geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. 

 
 Bu belge sadece www.art-pro.io adresinde mevcuttur ve ArtPro'nun önceden yazılı onayı 

olmaksızın herhangi bir amaçla yeniden dağıtılamaz, çoğaltılamaz veya başka bir kişiye 

aktarılamaz veya kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 

 
Bu belgeyi dağıtmanın şekli, bazı ülkelerde yasa veya yönetmelikle sınırlandırılabilir. Bu 

yazının sahibi olan kişilerin kendilerini bilgilendirmeleri ve bu tür kısıtlamaları 

gözlemlemeleri gerekmektedir. 

 
Bu belgeye erişerek, alıcı yukarıda belirtilen sınırlandırmaları kabul eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


