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TCMB AÇIKLAMALARI SONRASI; INTEXCOIN'IN TÜRKİYE'DEKİ 
DURUMU VE SÜREÇ YÖNETİMİ 
 
Değerli Intexcoin Topluluğumuz; 
 
Öncelikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde sağlıklı ve güvende olmanızı temenni 
ediyoruz. Ayrıca Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.  
 
Türkiye Merkez Bankası 16 Nisan 2021 tarihinde Kripto Paralar ile ilgili bir yönetmelik çıkardı. 
Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı ve 30 Nisan tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdi.  
 
Resmi Gazete Bağlantısı : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm 
 
Bu açıklamaya ayrıca internetteki çeşitli mecralardan ulaşabilirsiniz.  
 
Merkez Bankası tarafınca yapılan açıklama kapsamı kısaca şu şekildedir;  
 
Kripto paralar ile satış yapılmasına aracılık eden ödeme sistemlerine bir yasaklama getiriliyor. 
Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren yerli veya yabancı borsalara bankalar haricinde aracı 
kurumlar üzerinden para gönderim ve alımını yasaklıyor. 
 
Bu düzenlemenin elbette ki Türkiye’de özellikle ödeme sistemleri üzerine faaliyet gösteren 
birçok firma ve girişime direkt olarak büyük bir zararı olacaktır. Türk borsalarının da bu 
durumdan etkilenmeleri elbet kaçınılmaz olacaktır. 
 
Merkez Bankası’nın tepkiyle karşılanan bu kararları sonrasında umarız ki hem ülkemiz hem 
de sektörümüz için en doğru yol ve yöntemler bir an önce belirlenir. 
  
Peki, Intexcoin açısından bu durum nedir? 
 
Intexcoin global borsalarda işlem gören ve ticaret ile sosyal faydayı birleştiren bir projeyle 
sektörde yer alan bir kripto paradır. Dolayısı ile bu kararların Intexcoin’e direkt bir etkisi ve 
bağlayıcılığı yoktur.  Ayrıca hali hazırda zaten bankalar üzerinden işlem yapanları etkileyecek 
bir durum oluşmamaktadır. 
 
Yönetmelik gereği sadece TL ile işlem yapanların bankalar dışındaki para transferleri 
engellenmektedir. Kripto paraların birbirleri arasındaki işlemlere teknolojisi gereği hiçbir 
koşulda bir kısıtlama zaten konulamaz. Kişiler, cüzdanları aracılığı ile zaten istedikleri 
transferleri yapabilirler.  
 
 
 
 



 

www.intexcoin.io 

 
 
Intexpay ve Intexplace’in sadece Türkiye’deki faaliyetlerine bir kısıtlama var gibi görünüyor. 
Yurtdışındaki aktiviteleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ayrıca 
Türkiye’deki bu kısıtlamaların çerçevesinin ne olacağını anlayabilmek için süreci izleyip 
görmemiz gerekiyor.  
 
Türkiye’de bulunan Intexcoin kabul noktaları ve Intexcharity’in Türkiye içindeki faaliyetleri 
açısından da süreci izleyip görmemiz gerekiyor.  
 
Kısacası yönetmelik nedeniyle Türkiye’deki faaliyetlerimizin bir kısmının etkilenip 
etkilenmeyeceği şu an için çok net değildir. Bu konuda netleşen verileri edindiğimizde sizlerle 
paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz.  
 
Tüm bunların yanından bildiğiniz gibi intexcoin ekosistemi global faaliyetler yapmak üzere 
uluslararası olarak planlandı. Tek bir ülkede faaliyet gösterme yerine global olarak yayılmanın 
önümüze çıkan sorunların çözebilmek için önemli olduğunu biliyoruz. Kuruluşumuzdan bu 
yana bu fikirler hareket ettik ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerimizi başlattık. İşte tam 
da bu nedenle ülkemizde yaşanan bu sorunlar İntexcoin ekosistemine doğrudan bir engel 
teşkil etmiyor.  
 
Intexcoin yoluna emin adımlarla devam ediyor ve etmeye de devam edecektir. 
 
 Yeni gelişmeler oldukça sizlere duyuracağız.  
 
Lütfen bizi takipte kalınız ve projemizi çevrenizde duyurmaya ve tanıtmaya devam ediniz. 
 
Saygılarımızla… 
 
Intexcoin 
 
 
 
 
 
 


