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1. RİSK FERAGATNAMESİ
Bu izahname (Whitepaper), Nesin Vakfı NFT olarak tanımlanan dijital varlığın karakteristiğini,
teknik özelliklerini, yaşam döngüsünü izah etmek için kaleme alınmıştır. Nesin Vakfı NFT, bir
finansal ürün, emtia, türev ürün, bir fark kontratı ya da bir sermaye piyasası aracı değildir,
herhangi bir sermaye piyasası aracını ya da finansal bir ürünü replike etmez. Bir izahname;
bir prospektüs, bir teklif dokümanı ya da bir yatırım tavsiyesi olarak anılmamalıdır.
Nesin Vakfı NFT satın alımı, bu belgenin tümünün okunması ve doğru anlaşılması ile
gerçekleşmelidir. Nesin Vakfı NFT satın alımı ya da elde tutulması kararı, kişilerin kendi
kararlarıdır. Bu izahname bir tavsiye ya da teklif dokümanı değildir. Arz eden, ilgili regülasyon
değişikliğinin ardından bu izahname üzerinde değişiklik yapma hakkını, regülatif
düzenlemelerin gerektirdiği tüm teknik gereksinimleri yapma, NFT arzınının regülasyondan
sonraki kısmını durdurmak da dâhil olmak üzere, gerekli işlemleri yapma hakkını saklı tutar.
Nesin Vakfı NFT almak, saklamak ya da tutmak, bu izahnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla
Türkiye sınırları içerisinde bir lisans, ön onay, kabul ve benzeri süreçlere tabi değildir. Türkiye
sınırları dışında herhangi bir ülkede Nesin Vakfı NFT alım – satımı ve telif sahibi olan
ICRYPEX’i sorumlu tutmaz.
Nesin Vakfı NFT satın alınması ve tutulması için 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak
ve ilgili Müşteriyi Tanıma Kuralları Politikasını yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Nesin
Vakfı NFT, herhangi bir hisse, sahiplik, pay ortaklığı sözleşmesi değildir.
Nesin Vakfı NFT tutana, ICRYPEX NFT telifleri üzerinde herhangi bir hak vermez.
ICRYPEX’e ait olan fikri, görseli ya da sınai telif hakları ile ICRYPEX NFT arasında doğrudan
ya da dolaylı herhangi bir bağ yoktur.

2. MÜŞTERİYİ TANIMA VE KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ (KYC & AML)
POLİTİKASI
Arz Eden, para aklamayla mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına
uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır. Arz Eden, Nesin Vakfı NFT alımları
için bir doğrulama prosedürü tanımlar ve AML politikasının amaçları için müşterilerinin kimlik
bilgilerini toplama hakkını saklı tutar.
Bu bilgiler, Arz Eden Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
Arz Eden ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir:
(Müşterinin tam adını ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu
veya elektrik/su faturası) Arz Eden, müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin
doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan müşteriler hakkında
ek bilgi isteme hakkını saklı tutar. Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmiş veya faaliyetleri
şüpheli bulunmuşsa, Arz Eden geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden
güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir.

3. RAPORLAMA
Arz Eden’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin
finansmanına dair şüphe uyandıran hâllerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem
olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve
bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve
personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

4. İZLEME VE MÜDAHALE
Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizinde risk değerlendirmesi ve
şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır.
Para aklama şüphesinin olması hâlinde, Arz Eden, tüm işlemleri izleme (yüksek risk
grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve olağan dışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle
yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler, kripto para alım satım ve transferine
ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri tarafından gerçekleştirilen bir
işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.) ve aşağıdakileri yapma
hakkını sahiptir:
a. Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi,
b. Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi,
c. Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması.

5. TANIM VE AMAÇ
Nesin Vakfı NFT’leri, ICRYPEX NFT adına geliştirilen, tüm telif hakları ICRYPEX BİLİŞİM
A.Ş.de bulunan bir NFT Projesidir. ICRYPEX Bilişim A.Ş. bu NFT’lerin geliştiricisidir.
NFT’lerin bakımı, network güncellemeleri, yakma gibi geliştirme unsurlarının sorumluluğu
ICRYPEX Bilişim A.Ş.dedir.

6. NESİN VAKFI
Nesin Vakfı, kendini yoksun çocukların topluma kazandırılmasına ve eğitim olanaklarına
sahip olmayan genç nesillerimizin yetiştirilmesi amacıyla 1973 yılında Aziz Nesin tarafından
kurulmuştur.
Yetiştirilen bu bireyler kendi ayaklarının üzerinde durmayı, ülkeleri için topluma yararlı bir
birey olarak eğitim alırlar. Çocuklara inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, karar özgürlüğü,
merak ve bilgilenme özgürlüğü, bireysel haklar, saygıya hak gibi değerler ile korunur. Aziz
Nesin’in üzerinde oldukça fazla durduğu tükettiğinden çok üreten bireyler olma felsefesi genç
nesillere öğretilir.

Aziz Nesin bu vakfın giderlerini kendi eserlerinin telif haklarıyla, diğer gelirleri ve bağışlarla
karşılamaya çalışmıştır. 1995’te oğlu Ali Nesin üstlenmiştir. 2010 yılında ise vakfın yönetimini
Nesin Vakfında yetişmiş Süleyman Cihangiroğlu devralmıştır.

7. NESİN VAKFI NFT
Nesin Vakfı tarafından korunan öykü, roman, oyun taslakları, notları, anıları, andaçları,
güncesi, mektuplar, fotoğraflar, taa Markopaşa zamanından kalmış çok değerli belgeler
sadece ICRYPEX NFT Marketplace sergileniyor. Satın alınan NFT’ler ile Nesin Vakfı
tarafından pek çok sosyal sorumluluk gerçekleştiriliyor.

8. NESİN VAKFI NFT AVANTAJLARI
Nesin Vakfı NFT sahibi olanlar aşağıdaki avantajlara sahip olacaktır:
•

Nesin Vakfını ziyaret etme imkânı

•

ICRYPEX ve Nesin Vakfı etkinliklerine katılım hakkı

•

Satın alınan NFT'nin orijinal kopyasının alıcıya hediye edilmesi

9. NESİN VAKFI NFT EKONOMETRİSİ
Nesin Vakfı NFT serisi, 1’er adet mint edilen 1000 adet, toplamda 1000 adet arşiv ürününden
oluşmaktadır.
10 adedi İlk Arz ile satışa sunulacaktır.

10. ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş.
ICRYPEX Bilişim A.Ş., 2018 Nisan ayında kurulmuş, bugün itibarıyla ödenmiş sermayesi 50
Milyon TL olan, kendi teknolojisini geliştirmiş dışarı bağımlı olmayan, müşteri varlıklarının
%90’ından fazlasının soğuk cüzdanlarda saklandığı, 150 kişilik kadrosu ile kripto para
piyasalarına kurumsal bir bakış açısı getiren merkezî kripto işlem platformudur.
Türkiye’de ilk kez Müşteri Temsilciliği desteğini ve Araştırma departmanını kurarak sektörde
trendleri belirleyen ICRYPEX’in ismi, International Crypto Exchange kelimelerinin
birleşmesinden oluşmaktadır. Yerelde konuşlanan global marketi hedefleyen kripto para
işlem platformu olarak tanınmıştır. Büyük hissedar Gökalp İÇER, 2021 Nisan ayı içerisinde
hisselerinin %10’unu Hedef Girişim Sermayesi A.Ş.ye, %20’sini ise İdeal Danışmanlık A.Ş.ye

satmıştır. Bununla birlikte ICRYPEX; Türkiye’de 2 tane halka açık şirketin ortak olduğu tek
kripto para işlem platformu olmuştur.
Mainnet’e geçmesinin ardından AVAX’ı; Fantom’u ve Algorand’ı Türkiye’de listeleyen ilk
platformdur. Avax C-Chain ve Binance Smart Chain’e aynı anda erişim veren dünyadaki tek
platform olan Icrypex’in Yönetim Kurulunda Tuncay YILDIRAN, Hazine Müdürlüğünde Borsa
İstanbul Türev Masasından Serhat YILDIZ, Genel Müdür pozisyonunda ise birçok banka ve
aracı kurumun Varlık Yönetimi departmanlarını kuran Ezgi İÇER bulunmaktadır.
ICRYPEX’in hem yönetim hem de çalışan kadrosu, sermaye piyasalarında yetişmiş,
regülasyonlara aşina, risk yönetimini bilen tecrübeli ve profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.

