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Özet 
Hakkında
Depository Network dünyanın ilk çoklu-platformlu ağı olan kredi veren kurumların 
(P2P kredilendirme pazarları, bankalar, diğer kredi kurumları) dijital varlıkları teminat 
olarak kabul etmelerini sağlar.

Misyonumuz
DEPO çok platformlu ağı dünya çapında inşa ederek ve yaygınlaştırarak amacımız, 
geleneksel kredilendirmede blokzincir varlıklarının kullanılmasının kitlesel olarak 
benimsenmesi için bir devrim yapmaktır.

Anlamı
Depository Network bir B2B projedir.
Geleneksel kredi ve blockchain teknolojisini birleştiren dünyanın ilk merkezsiz çoklu 
platform teminat ağıdır.

Hedef Kullanıcılar
Tüm dünyada 50.000’den fazla banka, alt borç verenler, tüketici finansmanı şirketleri, 
kripto kredileri ve P2P kredi platformları. Hedefimiz global borç verenler pazarında% 
5 penetrasyona ulaşmak için 7 yıl içinde.

ICO’da USD olarak token fiyatı

Token fiyatı $0.02

Ön satış 26 Haziran - 10 Ağustos

ICO                Kasım-Aralık

      

   

ICO cap

Soft cap $2.6 milyon

Mid cap $6.8 milyon

Hard cap       $15 milyon
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İnternetin son 30 yıldaki yükselişi, yeni bir varlık biçimini getirdi: dijital varlıklar. Dijital 
varlık, ikili bir biçimde var olan ve kullanım haklarını içeren bir şeydir. Dijital varlıklar 
aşağıdakileri içerir:

Kripto para birimleri, varlık tokenler, dijital şirketler ve devlet tahvillerinin fantastik 
varlıklar olduğuna inanıyoruz. Bitcoin'in yükselişinden sonra, blokzincir teknolojisi tüm 
mesleklerden ve işlerden pek çok taraftarı kendine çekmiştir. Blokzincir teknolojileri, 
birçoğu hala geliştirilmekte olan veya henüz oluşturulmamış olan bir dizi kullanımda 
yatırım yapılabilir yeni dijital varlıklar yaratarak birçok endüstriyi değiştirmeye başladı. 
Son birkaç yılda, dünya çapında işlem gören bu varlıklar, sayısız faydaları nedeniyle 
değerlerinde muazzam bir artış göstermiştir. Bu sürtünmesiz pazar, dünya çapında 
insanlara dahil olma, internette görülmemiş güvenlik önlemleri gibi sınırsız inovasyon, 
değere küresel erişim, merkezi olmayan kontrol ve teşvik ediyor. Bu tam olarak, büyük 
büyüme ve adaptasyona yol açan erken aşama ortamının türüdür.
 
Yeni oluşturulan blok zincir varlıklarından ayrı olarak, geleneksel ekonomiden çok 
sayıda varlığın blok zincir olarak dijitalleşmesinin başlangıcına tanık oluyoruz. Yakın 
gelecekte tahminler, tüm ticari varlıkların ve hisselerin ve çoğu şirket tahvillerinin, 
devlet tahvillerinin ve küresel olarak kestirilen türevler dijital hale getirilecek veya 
dünyaya tanıtılacak - dünya çapındaki herkesin bunlara erişmesine izin verecek.
 
Doğal bir soru ortaya çıkmaktadır: Bu dijital varlıkların değerini nasıl etkinleştirir ve 
kullanımları için gerekli blockchain altyapısını nasıl geliştirir?

Depository Network  bu altyapının hayati bir unsurunu sunmaktadır: : teminat varlıkları 

için güvenli, merkezsiz bir depo. Dijital dünyada da en az geleneksel dünyada 

olduğu kadar kritik bir durumdur. 

Özet 

Kripto-
paralar

Tokenler Varlık
Tokenleri

Tokenleşmiş 
Paylaşımlar

Dijital 
Tahviller



5

Ekonomik ilişkilerin gelişimi çağlar boyunca birçok değişime uğramıştır. Belirli bir 
varlığın, aynı zamanda değer içinde büyümesine izin verirken korunma ihtiyacı, her 
kişinin doğal isteği olmuştur.
 
MS27-MS467 de Roma İmparatorluğu döneminde bugünün hukuk sisteminin temeli 
kuruldu. Yeni bir sözleşme formu getirildi - pignis yükümlülüğü, bir mal sahibinin bir 
malın elinde bulundurduğu ve aynı zamanda başka bir kişiye teminat olarak vaat ettiği 
bir sözleşmenin kavramını ortaya koyan bir sözleşmedir.
 
Bu, bir nesnenin maddi değerini teminat altına alarak parasal kaynakları aynı anda 
alırken, bir nesneye değer biçerek servetini keskin bir şekilde artırır.

Söz konusu rehin formunun çağdaş olarak uygulanması, 1952'de kabul edilen ve 
teminat anlaşmalarının nasıl çözüldüğünü özetleyen Amerikan “Tekdüze Ticaret 
Kanunu” (paragraf 9) 'dır. Paragraf 9-312, “sahip olunması veya mülkiyeti devri olmadan 
geçici bir mükemmellik” i tanımlamaktadır. Bu kavram daha sonra güvenlik işlemleri 
için bir model yasası oluşturmak için geliştirilmiştir. Her ülke şu anda bireylerin ve 
şirketlerin mülk sahibi olmalarını ve aynı zamanda diğer malların ve hizmetlerin satın 
alınması için parasal değerini kullanmalarına izin veren bir yasal çerçeveye sahiptir.

Bununla birlikte, dijital varlıklar için bu seçeneğin olmaması blok zincir endüstrisinin 
önümüzdeki on yılda önemli bir rol oynamasına ve teminat sözleşmelerinde kullanılan 
ana teknolojiye dönüşmesine yardımcı olmak için gerekli olan yeni araçların 
kullanılmasını gerektirmektedir. 

Teminat Sözleşmelerinin 
Tarihi
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Blokzincir dijital varlıklarının büyük 
gelecekteki piyasa degeri  

Blokzincir dijital varlıklarının piyasa 
kapitalizasyonu, yeni kullanım durumları ve 
günlük olarak ortaya çıkan blokzincirinin 
faydaları ile artmaktadır. Dijital varlıklar blok 
zincir dünyasında kabul edilmekte ancak 
geleneksel finansal dünyada hala yeterince 
popüler değillerdir. Ancak, dijital varlıkların 
sahipleri, varlıklarını kullanmak, depolamak 
veya tasfiye etmek için aynı ihtiyaçlara 
sahiptir.

Kredi verenler dijital varlıkları  
teminat olarak kabul edemez 

Kurumlar gerçek varlık teminatı için mevduat 
hizmetleri kullanırlar, ancak dijital varlıklar için 
bu tür depolar mevcut değildir. Bu, büyük 
kapitalizasyona sahip bir pazar için kilitlenmiş 
finansal değere neden olur.

Borç verenlerin kendi depozitlerini 
yaratmaları için verimsiz 

Teorik olarak mümkün olsa da, borç verenler 
ve özel şirketler kendi dijital varlık depolarını 
inşa etmek için pahalı, zaman alıcı, verimsiz 
ve kapsam dışıdır.

Dijital varlıkların kilitli  
finansal degeri 

Dijital varlıkların gerekli likiditeye sahip 
olmaması ve sahiplerinin değerlerinden 
yararlanmak için bu varlıklarını satması 
gerekir. Satış, yüksek ücret / vergiler içerir ve 
gelecekte bu varlıklardan kar etme fırsatını 
ortadan kaldırır.

Problem Belirlenmesi
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Çözüm
 

Dünyanın ilk merkezi olmayan çoklu platformlu 
teminat ağı 
Depository Network yüzlerce teminat depo platformu oluşturabilecek, merkezi 
olmayan kripto varlık teminat sistemi sağlayacaktır. Bu şekilde, dijital varlıkların her 
biri, Depozit Ağı tarafından desteklenen koin ya da tokenleri tutan kişi, varlıklarını 
teminat olarak alabilir ve çeşitli kredi kuruluşlarından borç alabilir. Öte yandan, 
dünyanın her yerindeki herhangi bir borç veren, Depozit Ağı üzerinde kendi birikimini 
oluşturabilecek ve dijital varlıkları teminat olarak kabul etmeye başlayabilecektir. 
Böylece, her borç veren teminat varlıklarını ayrı bir bağımsız depoda tutacaktır. Tüm 
borç verenler, teminatın kabulü, kontrolü ve serbest bırakılması için kendi şartlarını 
tanımlar. Krediler, ilgili kredi veren tarafından desteklenen herhangi bir para biriminde 
Depozito platformundan bağımsız olarak sağlanacaktır.
Merkezsizlik
Platformumuz devlete ait, merkezi depozitlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmakta ve 
herhangi bir kredi kuruluşunun sistem içinde bağımsız depolar inşa etmesine izin 
vermektedir. Dünyanın her yerindeki her sertifikalı kredi veya banka kuruluşu 
tarafından farklı ve bağımsız yatırım platformları oluşturabilecek bir ağ sağlıyoruz.
Güvenlik
Platformumuzun tam güvenliğini sağlamak için, varlıkların saklanması için kriptografik 
olarak güvenli çoklu imza cüzdanları ve işlemleri yürütmek için akıllı sözleşmeler 
kullanıyoruz. Borçlu (varlıkların sahibi) her zaman, bir işlemi gerçekleştirmek için 
imzası gereken anahtar sahiplerinden biridir. Anahtarlar borç veren ve DEPO 
tarafından da tutulur, böylece tarafların hiçbiri kendi takdirine göre hareket edemez. 
Teminat miktarına bağlı olarak üç, dört veya beş adet çoklu imza cüzdanı kullanılacaktır.
DEPO Oracle, akıllı sözleşme kodunu yürüterek soruları yanıtlıyor -
DEPO akıllı sözleşmeler üzerinde çalışan iş mantığı aşağıdaki gibidir:
• Güncellemeler katılımcılar arasında çoğaltılır
• Yetkili katılımcılar verilere erişir
• Kayıtların varlığı ve geçerliliği reddedilemez
• Tüm kayıtlar şifreli
• Sadece ilgili tuşlarla yetkilendirilmiş olanlar verileri görüntüleyebilir
• Çok partili iş süreçlerini otomatikleştirin.
• Aracıları kullanma maliyetini ve riskini azaltın
• Dolandırıcılık ve yasal uyum maliyetini azaltın
• İzlenebilirliği ve güveni artırın
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Depository Network, dijital dünyaya dijital varlıkların değerinin kilidini açmak için 
tamamen yeni ve çağdaş bir yaklaşım sunacaktır - dijital olmayan teminat.

İki farklı teminat akıllı sözleşmesi olacaktır.:
1.  DEPO Akıllı Sözleşmesi - aracısız. Ödünç verenin API'sine tamamen entegre olacak 
ve ödeme, kaçırılan ödeme, sözleşme feshi, vb. gibi bir olay tarafından tetiklenecektir. 
Etherium, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeturnity ve akıllı sözleşmeler içeren diğer 
platformlarda yayınlanan varlıklar için oluşturulacaktır.

2.  DEPO Escrow Sözleşmesi - En az üç imza ile kilitlidir - borç alan, borç veren, DEPO 
olmak üzere 3 tane tane. Akıllı kontrat desteği olmayan dijital varlıklarda (koin ve token) 
DEPO teminat sözleşmeleri kullanılacaktır.
 
Mevcut taahüt kayıtları, her ülke tarafından ayrı ayrı tutulan, sıkı bir şekilde 
merkezileştirilmiş devlet yapılarıdır. Depository Network bu işlevleri devletten 
devralacak ve bunları işletmelere sunacaktır. Bu, kredi ekonomisinin sınır ötesi doğasını 
büyük ölçüde artıracaktır.

Depository Network dijital varlıkları teminat olarak kabul etmek için güvenli ve 
merkezsiz bir çözümdür. Kredi verenlerin (P2P ödünç verenler, bankalar, diğer kredi 
kurumları) dijital varlıkları teminat olarak kabul etmelerini sağlayan bir platformdur. Bu, 
müşterilere, sahip oldukları dijital varlıkların finansal değerinin kilidini açmanın bir 
yolunu sağlar.

Depository blok zincir devriminin yeni zorluklarına cevap verecek yüzlerce platformun 
(kurumsal, bankacılık, bölgesel, şirket, aile, hükümet ve küresel) kurulacağı  tamamen 
yeni bir altyapı yaratacaktır. 

Teminat Sözlesmeleri



9

 

Özellikleri

Dijital mal niteliğinde 
olmayan Taahüt 

Kayıt ekosistemin
birçok merkezsiz  

kayıtlarından birinde 
yapılır.

Varlıklar sözleşme süre-
si boyunca mal sahibi 
tarafından satılamaz.

Somut bir varlık  
değildir fakat blokzincir 

tabanlıdır

Platform dijital varlığa  
sahip herhangi birisi 

tarafından  
kullanılabilir.

Varlık transfer edilmez

Teminatlı akıllı 
sözleşmenin ayırt 

edici özellikleri

İşlemler tetikleyici olay-
lar, ödemeler, ödemeler, 
sözleşme bitimine dayalı 
olarak otomatik olarak 

yürütülecektir. 
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Borç veren
Depository Network'da  
mevduat platformunu 

kurdu

Teminat şartları
borç veren tarafından 

belirlenir

DEPO Akıllı Sözlesmesi

Borç alan borç verenle 
bir kredi anlaşması imzalar

Akıllı sözleşme 
aktifleştirildi

Sözleşme sona erdiğinde akıllı 
sözleşme borçluya teminat 

bırakır

Borçlu borç  
verenden fiat para  

olarak nakit alır

Borçlu DEPO ağında  
bir cüzdan oluşturur ve dijital 
varlıkları teminat olarak yatırır.

Depozite edilen teminat
çoklu imza ile en az üç imza 

ile ödünç verilir 
 - borçlu, borç veren ve DEPO 

için

Borç veren daha sonra
dijital varlıkları güvence altına 
alabilecek krediler sunabilir

Nasıl çalışır
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DEPO Escrow Sözlesmesi

Borç veren mevduat  
platformunu  

Depository Ağı'nda kuruyor

Borç alan, borç verenle bir 
kredi anlaşması imzalar

Borçlu, DEPO ağında bir 
cüzdan oluşturur ve dijital 

varlıkları teminat olarak yatırır.

Depozite edilen teminat
çoklu imza ile en az üç imza 
ile ödünç verilir - borçlu, borç 

veren ve DEPO için

Teminat şartları, borç veren 
tarafından belirlenir

Borç veren, daha sonra, diji-
tal varlıklarla güvence altına 

alınabilecek krediler sunabilir.

Borçlu, fiat para olarak borç 
verenden nakit alır

Sözleşme sona erdiğinde, borç 
veren veya DEPO, borçlunun 
teminatını imzalar ve serbest 

bırakır.

Nasıl çalışır
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Depo Mantıgı
Borç verenler için nasıl çalışır?

Borç alanlar için nasıl çalışır?

Herhangi bir kredi 
veren bu altyapıyı  
kullanabilir ve farklı 
dijital varlık türlerini 
teminat olarak kabul 
edebilir

Dijital varlıkların  
sahipleri, tüm kredi 
dönemi boyunca  
dijital varlıklarının  
sahipliğini korur

Borç alan borç  
verenle sözleşme 
imzalar.

Teminat şartları, her 
bir borç veren  
tarafından tanımlanır.

Piyasa volatilitesini 
kontrol etmek için, 
kredi boyunca ilave 
teminat talebinin 
kısmi satışı  
mümkündür.

Bir kredi arayan bir 
borçlu, güvenilir bir 
borç vereni ziyaret eder 
ve dijital varlıkların 
teminat olarak kullanıl-
masına izin veren bir 
kredi seçeneği seçer

Borçlu dijital 
varlıklarını DEPO da 
saklar

Kredi onaylanır ve 
borçlu, planlandığı 
gibi kullanmak için 
nakit alır
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Sınırsız potansiyeli olan büyük bir pazarın 
eşiğindeyiz

Türevlerden bahsetmiyoruz bile

Kripto para
Kripto para, potansiyelini  

300 - 800 milyon USD * ile pazara 

göstermeye başlıyor.

* Tahmini değer

Varlık-destekli tokenler
Malın veya diğer varlıkların temel değerinin 

teminat altına alınması, kripto-para  
piyasasının sınırını aşma potansiyeline  

sahiptir. Varlığa dayalı token piyasasının 
2025 yılında 5 trilyon USD * seviyesine 

ulaşması bekleniyor..

* LAT Kripto Araştırma tahminleri

Kurumsal ve devlet  
blokzincir tahvili 

Market cap 2025 yılına kadar  
2 trilyon USD * üzerine çıkacağı tahmin 

ediliyor. Şirket ve devlet tahvili piyasası 100 
trilyon USD'yi aştı. Gelecek yıl, IBO (İlk Tahvil 
Fırsatı) formatı, geleneksel tahvil tekliflerini 
Ethereum, NEO, Waves ve Stellar blokzincir 
platformları üzerindeki blokzincir tekliflerine 

dönüştürecek.

* Mevcutt market cap'in %3ü

Dijital şirket hisseleri
Endüstri profesyonelleri, kurumsal hissel-

erin dijitalleşmesinin henüz bir başka trend 
olmadığına dair görüşleri paylaşıyorlar. 

Delaware, pazarda yer alan genel değişik-
likler için önemli bir oyuncu ve büyük bir 
kullanıcı olmak için gerekli değişiklikleri 

hayata geçiriyor. Piyasa değeri 2025 yılında 
5 trilyona ulaşabilir.

Pazar Potensiyeli
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Yarı-Rekabetçiler
Şu anda, inşa edeceğimiz ve yüzlerce ya da binlerce depozit platformunun 
oluşturulacağı, ekosistemin hiçbir analoğu yok.

Krediler için teminat olarak belirli tipte şifreleme türlerini (genellikle Bitcoin & Ethereum) 
çalıştıran ve kabul eden birkaç eşler arası kredi platformu vardır. Bununla birlikte, bu 
platformlar, borç alanlarla borç verenleri bir araya getiren bir piyasa yeri (bu nedenle 
KYC ve kişisel tanımlama için tüm riski taşır) veya borç alanlara borç vermek için kendi 
fonlarını kullanan borç verenler olarak çalışır. 

Modelimiz borç verenleri, finans kurumlarını, özel şirketleri, devlet kurumlarını Depozitör 
Ağı ile entegre etmelerini ve dijital varlıkları teminat olarak kabul etmelerini 
sağladığından çok farklıdır. 

Bu, kişisel verileri saklama veya her devletin düzenlemelerine uyma riskini önlememizi 
sağlar - borç verenler bu kısımdan sorumludur, biz sadece kredi portföylerini 
genişletmek için onlara özelleştirilebilir bir çözüm sunuyoruz. 

Genel olarak, müşterileri için dijital varlıklar için çözümler sunmak isteyen herhangi 
bir borç verenle birlikte, herhangi bir ülke, varlık sınıfı veya borç veren türü ile sınırlı 
olmayan istikrarlı bir blockchain ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.

DEPO ağı Yarı-rekabetçiler 

Her borç verenin kendi bağımsız depo platformu vardır Tüm kredi verenler aynı platformdadır

Krediler, borçludan bağımsız olarak, ilgili borç veren 
tarafından desteklenen her para biriminde sağlanır.

Krediler platformdan temin edilir ve sınırlı para birimleri 
kapsar

Borç veren kendi kredi prosedürlerini ve şartlarını tutar.
Kredi verenler, platformun tüm şartlarına ve prosedürler-
ine uymalıdır

Borç veren, kendi depozitosunu beyaz etiketleyebilir Kredi verenler markalı platform kullanır

Depository Network kredi verenlerin sorumluluğunda old-
uğu gibi, ülkeye özgü herhangi bir kredi düzenlemesine 
uymak zorunda değildir.

Tüm krediler platform üzerinden ele alınmakta ve bu ned-
enle, kredilerin sunulduğu tüm ülkelerin düzenlemelerine 
uymak zorundadır.

Tüm borç verenler, teminatın kabulü, kontrolü ve serbest 
bırakılması için kendi şartlarını tanımlayabilirler.

Şartlar platforma bağımlıdır, dolayısıyla - tüm borç verenler 
için aynıdır

Borçlular, hizmetlerini kullanmak için platformun üyesi 
olmak zorunda değildir.

Platform kullanabilmek için borçlular üye olmak ve üyelik 
ücreti ödemek zorundadırlar.

Her borç veren teminat varlıklarını ayrı bağımsız depolar-
da tutar

Çoğu platform için teminat varlıkları aynı hesapta tutulur

DEPO, varlıklarla kendi takdirine bağlı olarak çalışamaz
Çoğu platform için, platform tek bir platformda merkezi 
olarak depolandıklarından tüm varlıklar ile çalışabilir

Borçlu, teminatın gerçek zamanlı olarak hesabında olup 
olmadığını kontrol edebilir

Borçlu, teminatını kontrol edemez
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17,500 banka
(ABD’de 4.900’den fazla ve 

AB’de 7.400’ün üzerinde) 
 

yu teminat olarak kullanabilir

30,000 banka dışı borç 
veren 

'yu dijital olarak kullanabilir

Yüzlerce 
peer-to-peer lending plat-

formları

yu teminat olarak kullanabilir

Target Users
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Faydaları

Bağımsız servis 
sağlayıcısı

Hızlı kurulum

Borçlu, dijital varlıklarının 
sahipliğini korur, böylece 
değerdeki herhangi bir ge-
lecekteki potansiyel artıştan 
faydalanır

Zaman ve vergi 
tasarrufu

Esneklik - sonsuz
özelleştirme seçenekleri

Teminat akıllı sözleşmeleri
Çoklu-imza teminat  
sözleşmeleri

Herhangi bir kredi veren 
web sitesi ile tamamen  
entegre edilebilir.
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Depo tokenleri
Depository ağını kurmak için gereken kaynakları elde etmek için, Q2 ve Q3 2018'de 
bir token satışı başlatıyoruz. DEPO tokenlerinin toplam miktarı 3 milyar olacak.

ICO

(2.1 milyar DEPO token) Token satışı  için ayrılmıştır.

(0.36 milyar DEPO token) Takım ve kurucular için ayrılmıştır.12%

(0.09 milyar DEPO token) bounty programı, airdrop, danışmanlar ve ICO 
pazarlaması için ayrılmıştır.

3%

(0.45 milyar DEPO token) DEPO reserve için ayrılmıştır.15%

50%

Distribution
Mechanics

15%

12%70%

3%
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Fiyat
Satış öncesi ve kamu satışı sırasında Ethereum akıllı sözleşmesi, Ethereum  
Network üzerinde yayınlanacaktır.

ICO

ICO’da USD olarak token fiyatı

Token fiyatı $0.02

Ön satış 26 Haziran - 10 Ağustos

ICO                Kasım-Aralık

      

   

ICO cap

Soft cap $2.6 milyon

Mid cap $6.8 milyon

Hard cap       $15 milyon
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Fonların kullanımı
ICO sırasında toplanan fonlar, ağın geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli olan 
geliştirme, pazarlama, yasal ve diğer harcamalar için kullanılacaktır. Güvenli ve esnek 
bir ağ oluşturmak için ürün geliştirme için harcamaların% 35'i kullanılacaktır. Y Yasal 
ve idari harcamalar, fonların% 15'i kullanılacak ve ağı dünyanın başlıca yasal sistemlerine 
uygun olacak şekilde uyarlamak için kullanılacaktır. Mümkün olduğunca çok sayıda 
potansiyel müşteriye ulaşmak ve Depository Ağı'nı gerçekten küresel bir çözüme 
dönüştürmek, projemizin önemli bir parçasıdır ve küresel mevduat ağımızı kurmak için 
(fonların% 35'ine kadar) kullanacağız.

Reserve

5%

35%
Product 

Development

35%

Marketing
and Sales

Legal &
Administrative

15%

10%

Use of
Funds

Exchange 
Listing 

ICO



20

ICO Cap

+ DEPO Network will spread all over the world
+ DEPO Smart contracts for all major token platforms
+ DEPO Escrow smart contracts for global trade
+ DEPO collateral wallet

+ Smart contracts for EOS, Stellar, Aeturnity tokens
+ Reached market - Korea, USA and Japan
+ DEPO Escrow contracts for lenders and borrowers
+ Exchange listing on three more crypto exchanges 

+ Development of Depository Network, audit 
   and o cial launch
+ DEPO Smart contracts for Ethereum tokens 
+ DEPO Oracle 
+ Reached market - European Union
+ Listing on minimum three crypto exchanges - 
   Asia, Europe,USA

Hard cap
$15 Million

Mid cap
$6.8 Million

Soft cap
$2.6 Million

 

ICO hard cap $15 Milyon'dur
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Roadmap

Concept 
Tanımı

2017

2018 Ç1/Ç2
Takım Kurulumu,

Hazırlıkları

2018 Ç3/Ç4
Özel

ve Kamu
Ön-satışı, ICO

İlk
Prototip

2018 Haziran

Alpha 
Versiyon

2018 Ç3

Resmi 
Lansman

2019 Ç1

2018 Q4
Beta

Versiyon

2019 Q4
Kullanıcılar: 

10 P2P lending 
platform ve

50 banka ol-
mayan kuruluş

2025
Kullanıcılar: 

800 banka ve
1500 banka ol-
mayan kuruluş

Kullanıcılar: 
50 P2P lending 

platform, 
100 banka ve

500 banka olmayan 
kuruluş

2022



22

Svetoslav Dimitrov
CEO & Co-Founder
Hukuk firması Penkov, Markov & Partners - Yönetici Ortak
Bulgar Telekomünikasyon Şirketi AG - 
Denetim Kurulu'nun eski üyesi
Svetoslav, 15 yılı aşkın tecrübesi ile önde gelen bir hukukçudur ve Bulgaristan'ın  
önde gelen hukuk bürolarından biri olan Penkov, Markov & Partners'ın Yönetici Ortağı'dır. 
Kariyeri boyunca BT ve TMT alanında farklı STK'lara liderlik etti ve Bulgaristan'ın en büyük  
ve en eski telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Bulgaristan Telekomünikasyon 
Şirketi'nin Denetim Kurulu üyesi oldu. Ama en önemlisi, her zaman, teminat gibi geleneksel 
yasal kurumları yenilemek ve dijital dünyada uygulamak için bir fırsat arıyordu. Depository 
Ağı onun gerçeğe dönüşen bir hayalidir.

Deliyan Nikolov
Co-Founder & Chief Strategy Officer  
Court of Arbitration of Commercial Disputes - Co-Founder and Board Member
EJN at the European Commission - Representative Bulgarian Chamber of PEA  
Burgaz'daki Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Mahkemesinin kurucu ortağı ve Bulgar özel 
teşkilatlar dairesinin eski bir yönetim kurulu üyesi. Deliyan şu anda Avrupa Komisyonu'ndaki 
Avrupa yargı ağındaki Bulgar odasının bir temsilcisi olarak hizmet vermektedir. Geçtiğimiz üç 
yıl içinde bir dizi fintech girişimine yatırım yaptı.

Dimitar Kostov
Technology Board Member and Investor
VMware (NYSE:VMW) - Director and ISBU site lead
Sciant/WizCom (acquired by VMware) - Yönetici ortak
Bilişim sektöründe 20 yılı aşkın süredir organizasyonel liderlik ve bilişim sektöründe yönetici 
şirketler, girişim şirketleri ve girişimler. Dağıtılmış Ürün Ar-Ge organizasyonlarını kurmak ve 
optimize etmek konusunda zengin deneyime sahiptir. Şu anda bir yönetici ve ISBU sitesi 
VMware'de (NYSE: VMW) öncülük etti, daha önce bir bulut hizmetleri kuruluşu olan Methodia 
Ltd'nin CEO'su ve VMware tarafından satın alınan, Bulgaristan'ın en büyük dış kaynak şirketi 
Sciant / WizCom'da Yönetici ortak olarak çalıştı.

Takım

Martin Kuvandjiev
Technology Board Member 
Bitcoin Gold - Co-Founder and Board Member
NASA Space Apps Challenge Competitions 2015 - 
Winner as Leader of Porject “Valkirye” Martin, Bitcoin Gold'un kurucularından biridir. IOS 
geliştirmede geniş deneyime sahip, Yazılım Üniversitesi'nde Swift öğretim görevlisi, NASA 
Uzay Uygulamaları Yarışması Yarışmaları ve John Atanasov ödülünün sahibi.

Valeri Valtchev
Co-Founder & Business Development
White & Case - Former Director of European Trade Servises
Forton International (acquired by Cushman & Wakefield) - 
Managing partner and Board Member
Anlaşma kaynak ve yapılandırma, yatırım yönetimi ve girişim kurma konusunda geniş deneyime 
sahip seri yatırımcı. IT, profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, enerji, otomotiv, emlak, 
telekomünikasyon ve eğlence alanlarında 15'in üzerinde başarılı işletmeye yatırım yapmış ve 
üretmiştir.
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HK Seol
Community Manager / Security Advisor 
HK, güvenlik yöneticisi olarak 10 yılı aşkın deneyime sahiptir ve güvenlik konusunda yüksek 
lisans derecesine sahiptir. Blokzincire ilgi duyuyor, aynı zamanda birçok blokzincir patentine 
sahip ve kriptopara alanında bir topluluk yöneticisi olarak bir kariyere sahip.

Takım

Guergana Stoichkova
COO 
Bulgarian Fintech Association - Director
Guergana, fintech ve blokzincir projelerinde aktif olarak yer aldı ve iki şirkette CFO 
fonksiyonlarını ele aldı. Aynı zamanda Bulgar Fintech Derneği'nin direktörüdür. Guergana, 
Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden işletme yönetimi ve İtalya'nın Milano kentinde 
Bocconi Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Akıcı İngilizce, 
Almanca, İtalyanca ve Bulgarca konuşmaktadır.

Petar Markov
Co-Founder, Marketing
Dijital pazarlama, markalaşma ve web geliştirme konularında 10 yıllık deneyim. Ürün geliştirme 
ve sonuç odaklı stratejiler için yenilikçi yeni yöntemler kullanıyor. Bir kripto meraklısı ve daha 
iyi bir dünya yaratmak için blokzincir teknolojisinin gücüne güçlü inanırlar.

George Spassov
Blockchain Architect
LimeChain'deki teknik ekibine başkanlık eden George ayrıca, pCloud gibi yeni başlayanlardan 
IBM gibi uluslararası şirketlere kadar herkes için başarılı yazılım projeleri sunma konusunda 
lider ekiplerde deneyime sahip. Buna ek olarak, onun blockchain uzmanlığı onu ConsenSys 
tarafından çalıştırılan açılış Blockchain Developers Academy'nin en iyi olarak kabul ettirdi.

Nick Todorov
Blockchain Architect
Nick Todorov, blokzincir geliştirme ve danışmanlık stüdyosu LimeChain'in kurucusu ve 
CEO'sudur. Yapı şirketleri ve markalardaki deneyimi, blokzincir teknolojisini uygulama 
konusunda uzmanlık ile birleştirir. İş ihtiyaçlarına duyduğu derin anlayış, blokzincirin teknik 
yeteneklerinin sıkı bir şekilde kavranmasıyla birlikte ekibinin teknik uzmanlığı ve müşterilerinin 
ihtiyaçları arasında önemli bir bağlantı kurmasını sağlar.
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Waqas Khan
J.P. Morgan - Advisor Legal Reform
Blockchain Development
Application Development
Waqas 10 yılı aşkın bir süredir uygulama geliştiricisi, blockchain konusunda tutkulu ve 
geçtiğimiz yılı hem profesyonel hem de akademik olarak teknoloji ile harcadı. Bilgisayar 
Bilimleri alanında BSc ve Finansal Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine 
sahiptir. 

Filip Lyapov
KPMG - Audit Manager
Ernst & Young (EY) - Senior Auditor Manager
Cryptocurrency Tax Adviser
Filip, Birleşik Krallık'ta tescilli bir yasal denetçi olup, endüstride kapsamlı muhasebe ve denetim 
tecrübesi ve Londra'daki büyük denetim firmaları ile birlikte. Büyük ticari ve mali müşterileri 
denetledi. Filip, kripto paranın muhasebesine dair makaleler yazıyor.

Danışmanlarımız

Jason Hung
IDACB Advisor / ICOBench Top 6 / ICO Max Advisor 
Jason, mobil iş, blockchain ekosistemi, dijital pazarlama, AI ve ERP ile ilgili işlerde girişimci ve 
mucittir. Treascovery, Chidopi ve TimeBox, EXSmart ve 35'ten fazla ICO için danışma kurulu 
kurucu ortağıdır.

Ivo Gueorguiev
Banca Transilvania - Member of the Board of Directors
Depository Network  - Co-Fonder
Paynetics  - Chairman
Geçtiğimiz 25 yıl boyunca Ivo, Orta ve Doğu Avrupa'da yatırımcı ve girişimci olarak çalıştı. Son 
dört yılda, çoğunlukla fintech sektöründe bir dizi teknoloji girişimine ortak oldu veya yatırım 
yaptı. 2001'den 2011'e kadar TBIF Finansal Hizmetler'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu 
başkanı olarak görev yaptı.

Jos Uitdehaag
International Monetary Fund - Advisor Legal Reform
World Bank Group - Team Leader and Key Expert
European Commission - Legal and Institutional Building
Jos, uluslararası danışman, hukuk projeleri, yasal reform projeleri, yasal çizim, AB  
müktesebatı, insan hakları, bölgesel işbirliği gibi 15 yıllık bir deneyime sahiptir. Özellikle hukuk 
adaleti, mahkeme idaresi, yargı reformu, adalet yönetimi, hukukun üstünlüğünün 
güçlendirilmesi, insan hakları, kapasite ve kurum oluşturma, icra hukuku, etik, disiplin 
soruşturması, E adaleti, Kurum binası gibi kanıtlanmış mesleki deneyime sahip kıdemli 
uzmandır. 
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Konstantin Djelebov
Technology Board Advisor
Phyre ve Rewards Labs CEO'su. Getti'nin kurucu ortağı - Bulgaristan'daki en büyük sadakat 
programlarından biri. Teknik geçmişi olan kanıtlanmış bir girişimcidir.

Giovanni Casagrande
ICO Bench Advisor
Giovanni bir yazar, kamu konuşmacı, yatırımcı ve kayda değer bir blockchain sanayi figürüdür. 
Rimini, İtalya merkezli bir dijital pazarlama ve reklamcılık şirketi olan Black Marketing Guru'nun 
kurucu ortağıdır. Aynı zamanda çeşitli projelerde danışman.

Danısmanlarımız

Kapil Sharma
Business Development & Strategy
Kapil, 20 yılı aşkın bir süredir Global Altyapı Müdürü ve Teknoloji Dönüşümü yöneticisi olarak 
çalışmaktadır. Geniş çapta dağıtılmış Yatırım Bankacılığı ve danışmanlık ortamlarında kapsamlı 
teknik ve yönetim tecrübesine sahiptir. Finansal hizmetler için Teknik ve İş stratejisinde 
uzmandır. Kapil, Strateji ve kurumsal finans alanında uzmanlaşarak Cass Business School - 
London'dan MBA derecesine sahiptir. Ayrıca DCC blogunda 4 Linux kitabı ve Blockchain 
makalesinin de yazarıdır.

Hans Choi
Blockchain Developer & Architect System Analysis 
Hans, 17 yıldır süreç modellemesinden sonra yabancı şirketlerle ödeme ve blok zincir üzerine 
odaklanmaktadır. 2004 yılında Kore'de Chunguk Nation Üniversitesi'nden yüksek lisans 
derecesine sahiptir. Finans alanında Yazılım geliştiricisi ve BA olarak çalışmıştır.

Dimitar Ivanov, PhD (Law)
Legal Advisor
Dimitar Ivanov kayıtlı taahüt ve yürütme süreci uzmanıdır. Sözleşme hukuku, ticaret hukuku 
ve sivil süreç alanında 60'dan fazla makale ve yorum yazarı. “Yasa dışı hukuki kayıt” adlı 
monografın yazarı. Koleksiyonlarda ortak yazar “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve kayıtlı 
iskanlar Yasası” kapsamında davalar yürütmek, 2016-2017; Zorluk: Uygulama Süreci, 2016, 
Zorluk: Kısıtlama, 2017 ve Zorluk: İflas, 2018
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Yasal Şartlar
 
Bu belge sadece bilgi amaçlı kullanılacak teknik bir tanıtım belgesidir. Bu yazı gelecekte oluşacak niyetin bir ifadesi değildir. Bu yazının 
içeriği ve Depository Network projesi değişebilir, bu nedenle lütfen herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için web sitemizdeki e-posta 
güncellemelerine abone olun. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu makalede belirtilen ürünler ve yenilikler şu anda geliştirme aşamasındadır 
ve şu anda dağıtımda değildir. Depository Network, bu tür teknolojilerin ve yeniliklerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi veya uygulanması 
veya kâğıtta belirtilen diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamakta ve yasanın izin verdiği 
ölçüde ya da yasaların öngördüğü garantileri reddetmektedir. Hiçbir kişi, bu belgenin içeriğine veya Depository Network ile herhangi bir 
etkileşime veya bu belgede sözü edilen teknolojilere ilişkin herhangi bir etkileşim dahil olmak üzere, bunlardan çıkan tüm çıkarımlara 
güvenme hakkına sahip değildir. Depository Network, bu belgede yer alan Depository Network ile ilgili herhangi bir bilgi ve görüş üzerinde 
hareket eden herhangi bir kimseden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya herhangi bir ihmalden etkilenmeyen herhangi bir başka 
soruşturmayla bağlantılı olarak sunulan herhangi bir bilgiden dolayı tüm sorumluluğu reddeder. Bu yayında yer alan bilgiler, Depository 
Network'un güvenilir olduğuna ve iyi niyetle verildiğine inanılan kaynaklardan elde edilen verilerden elde edilmiştir, ancak sunulan hiçbir 
bilginin doğruluğu, eksiksizliği veya uygunluğu konusunda Depository Network 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 zorunlu olarak Depository Network'nın görüşünü yansıtmamaktadır. Burada yansıtılan görüşler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir ve görüşler zorunlu olarak Depository Networkı'nın görüşlerine uygun değildir. Depository Network'un bu 
belgede değişiklik yapma, düzenleme veya güncelleme yükümlülüğü veya burada belirtilen herhangi bir konuya ilişkin herhangi bir 
okuyucu veya alıcıya herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü veya burada belirtilen herhangi bir fikir, projeksiyon, tahmin veya 
tahmin, değişiklik veya sonradan yanlışlık . Depository Network, direktörleri, çalışanları, yüklenicileri ve temsilcileri, bu belgede yer alan 
veya bunlardan türetilen veya bunlardan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir beyan, görüş veya bilgiden doğan 
herhangi bir kişi veya alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Her bir alıcı, yalnızca bu raporun konusu olan 
konuların kendi değerlendirmesine ve herhangi bir başka soruşturmayla bağlantılı olarak sunulan her türlü bilgiye ve bu konuların doğruluğu 
ve eksiksizliğine ilişkin olarak kendi isteklerini sağlamalıdır. DEPO'ya yapılan yatırımlar, sadece tokenlerin ve blockchain yazılım sistemlerinin 
kullanımı ve incelikleri hakkında önemli deneyimlere sahip olan kişiler, kurumlar veya şirketler tarafından yapılmalıdır. Satın alanların, diğer 
tokenlerle ilişkili depolama ve aktarım mekanizmalarının işlevsel bir şekilde anlaşılması gerekir. Depository Network, alıcılar tarafından 
gerçekleştirilen ya da atlayan eylemlerden kaynaklanan ETH ya da DEPO'nun kaybı konusunda hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Eğer 
böyle bir deneyim veya uzmanlığa sahip değilseniz, token almamalı veya DEPO'nun satışına katılmamalısınız. DEPO tokenlerinin amaçları 
iade edilmez. Alıcılar, platformun ve şirketin yönetimi üzerinde bir etki beklentisi olmamalıdır. DEPO tokeni satışına katılarak, Şirket tarafından 
hazırlanan ve sunulan tüm Teklif Belgelerini ve materyalleri dikkatlice incelediğinizi beyan etmektesiniz ve tüm şartlar ve koşullara bağlı 
kalmayı kabul edersiniz. Ayrıca, ilgili yargı alanınızda DEPO tokenlerini satın alma yetkinizin olduğunu ve Şirket tarafından sunulan tüm 
Evrak Belgelerinin ve malzemelerinin şart ve koşullarına bağlı kalınması için yasal yaşınız olduğunu beyan ve garanti etmektesiniz.Aşağıda 
belirtildiği üzere katkı süresi boyunca Depository Network'a yapılan herhangi bir katkı, iade edilmeyen bir bağış olarak nitelendirilir ve 
katılımcı, Depository Networke katkısı olan herhangi bir şahsa veya bireye karşı bir sınıf davası veya sınıf tahkimine katılma hakkından 
feragat eder. Bu makalede yer alan olgu beyanlarının doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmekle birlikte, bu makalede yer 
alan tüm tahminler, tahminler, tahminler, beklentiler, görüş beyanları ve diğer öznel yargılamalar, tarih itibariyle makul kabul edilen 
varsayımlara dayanmaktadır. İçerikleri bulunan belgenin ve burada atıfta bulunulan hususların temsil edileceği şeklinde yorumlanmamalıdır.
Bu makalede belirtilen herhangi bir plan, projeksiyon veya tahmin, teknoloji gelişmeleri, yasal veya düzenleyici maruziyet, piyasa volatilitesi, 
sektördeki oynaklık, şirket eylemleri veya tam ve doğru bilginin mevcut olmaması gibi sınırlamalar olmaksızın birden fazla risk faktörüne 
bağlı olarak elde edilemeyebilir.DEPO tokenleri dağıtım sözleşmesi, DEPO token akıllı sözleşmesi ve DEPO tokenleri, “Depository Network” 
tarafından yapılan her türlü beyan, garanti, taahhüt veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu” esasıyla sunulmaktadır. 
DEPO tokenlerini satın almadan önce, kendi araştırmanızı ve incelemelerinizi gerçekleştirdiğinizden ve satın alma sözleşmesinde belirtilen 
DEPO tokenlerini satın alma ile ilgili riskleri tamamen gözden geçirdiğinizden emin olmalısınız. DEPO token alımları iade edilmez ve alımlar 
iptal edilemez. Hiçbir koşulda, satın alınan DEPO tokenleri veya DEPO tokenlerini satın alamama durumunuz için hiçbir şekilde para veya 
tazminat almaya yetkili olmayacaksınız.DEPO tokenlerinin herhangi bir kullanım, amaç, özellik, işlev veya özellik dahil, ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir hak, kullanım, amaç, özellik, işlev veya özellikleri yoktur. Bu makalede, bu belgede sözü geçen 
kuruluşların web sitelerine bir dizi köprü bulunmaktadır, ancak bu bağlantıların dahil edilmesi, DEPO tokenlerinin, bağlantılı sayfalardaki 
herhangi bir materyali onayladığı, önerdiği veya onayladığı ya da bunlardan erişilebileceği anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerine 
tamamen kendi riski altında erişilir. Depository Network, bu tür materyaller için ne sorumluluk ne de kullanımının sonuçları için sorumluluk 
kabul etmez.Bu belge, bu tür bir dağıtımın ya da kullanımın yasalara ya da düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülke, ülke ya da 
başka bir ülkede yerleşik ya da ikamet eden ya da yerleşik olan herhangi bir kişi ya da tüzel kişiye yönelik değildir ya da bu amaçla 
dağıtılmayı yayınlanmayı kullanılabilirliği amaçlamamaktadır. Bu çalışma, herhangi bir şahsa dağıtılamaz, çoğaltılamaz veya başka herhangi 
bir kişiye aktarılamaz veya kısmen veya tamamen, herhangi bir amaç için Depository Network'un yazılı izni alınmadan yayınlanamaz.Bu 
belgeyi dağıtmanın şekli, bazı ülkelerde yasa veya yönetmelikle sınırlandırılabilir. Herhangi bir anlaşmazlık, Estonya mahkemelerinin 
kuralları tarafından ele alınacak ve Avrupa Birliği ve Estonya'nın uygulanabilecekleri yasalar geçerli olacaktır.DEPO tokenları, Pärnu Rd 15, 
Талин 10141 Estonya'da kayıtlı olan bir limited şirket olan Depository Network Ltd. tarafından düzenlenir ve satılır.Bu yazının sahibi olan 
kişilerin kendilerini bilgilendirmeleri ve bu tür kısıtlamaları gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu belgeye erişerek, buradaki bir alıcı, yukarıdaki 
sınırlamalarla sınırlandırılmayı kabul eder.

Yasal
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