
Intexcoin
Whitepaper 1.0



2 www.intexcoin.io |Whitepaper 1.0

a new economy, driven by the community

İçindekiler

Giriş	 	 	 	 	 Sayfa	03

Yasal	Uyarı	 	 	 	 Sayfa	04

Hakkımızda	 	 	 	 Sayfa	05

Problem	 	 	 	 Sayfa	06

Blockchain	Ekosisteminin

Genel	Durumu	 	 	 Sayfa	07

Kriptopara	Ekosisteminin

Genel	Durumu	 	 	 Sayfa	08

Yardım	ve	Bağış	

Faaliyetlerindeki	Problemler	 Sayfa	10

Kamu	Yararına	Çalışan

Vakıflar	ve	Hayır	Kurumları	 Page	12

Yardımların	Yerel	ve	Bölgesel

Ticarete	Olan	Olumsuz	Etkileri	 Page	13

Çözüm	 	 	 		 Page	14

Intexcoin	 	 	 	 Page	15

Intexpay		 	 	 	 Sayfa	16

Intexplace		 	 	 	 Sayfa	18

Kabul	Noktaları	 	 	 Sayfa	20

Tüccar	Anlaşmaları		 	 Sayfa	21

Otomat	Makineleri			 	 Sayfa	22

Intexcoin	ATM’leri	 		 	 Sayfa	23

Intexcharity			 	 	 Sayfa	24

Ticarete	Dayalı	Sürdülebilir

Bağış	Döngüsü	 	 	 Sayfa	26

Intexcharity	Gönüllüleri		 	 Sayfa	27

Gelir	Modeli			 	 	 Sayfa	28

Rekabetçi	Yanımız	ve

Gücümüz	 	 	 	 Sayfa	29

Partnerler	 	 	 	 Sayfa	30

Intexcoin	Tokenomy	 	 Sayfa	31

Yol	Haritası	 	 	 	 Sayfa	32

Bizim	Takım	 	 	 	 Sayfa	34

Kaynak	ve	Referanslar	 	 Sayfa		35



3

a new economy, driven by the community

Whitepaper 1.0 | www.intexcoin.io

İçindekiler DÜNYANIN BİZE İHTİYACI VAR

2016	yılından	bugüne,	internet	ve	blockchain	tabanlı	
projelerimizle,	ticareti	ve	yardımı	merkezine	alan	4	
büyük	proje	geliştirdik.	Bunlar	sırasıyla;	ERC-20	tabanlı	
geliştirdiğimiz	‘intexcoin’,	ödeme	sistemimiz	olan	‘intexpay’	
ve	bu	iki	sistemin	kullanılacağı	‘kabul	noktaları’,	başlangıçta	
ilk	olarak	intexcoin’in	kullanıldığı,	gelecekte	de	birçok	
para	biriminin	kullanılabileceği	C2C	pazaryerimiz	olan	
‘intexplace’	ve	projelerimizin	hayata	geçmesiyle	birlikte	ilk	
etapta	evsizler	için	sürdürülebilir	yaşam	desteği	sağlayacak	
olan	‘intexcharity’	dir.

Bu	projelerimizin	tamamı	hem	topluluğumuzun	
büyümesine	ve	aynı	zamanda	kazançlar	elde	etmesine	
yararken,	aynı	zamanda	intexcharity	gönüllüleri	de	
olan	topluluğumuzun	da	desteğiyle	evsizlere	yönelik	
sürdürülebilir	faaliyetleri	hayata	geçirmemizi	sağlayacak.	
Projelerimiz	içinde	bizce	belki	de	en	önemlisi	evsizlik	ve	
yoksulluğun	azaltılmasına	yönelik	olan	intexcharity’dir.	
Dileyen	herkesin	serbest	katılımına	açıktır.	Intexcharity,	
yapısı	gereği	bugünlerde	çokça	dile	getirilen	‘Dünya	
Vatandaşlık	Maaşı’	gibi	fikir	ve	önerilere	model	olma	
potansiyelindedir.

Otomasyon	Sistemleri,	Yapay	Zekâ	ve	Covid-19	ile	Daha	da	
Belirginleşen	Paradigma	Değişimi;

Bu	yola	çıkarken	bugüne	dair	bazı	hedeflerimiz	ve	
öngörülerimiz	vardı.	Ancak	bu	öngörülerimiz	içinde	küresel	
bir	salgın	olacağı	ve	evlerimize	kapanacağımız	öngörüsü	
elbette	yoktu.

Medeniyetimiz	için	önemli	bir	sınav	olan	bu	durumu,	
yaptığımız	işin	önemini	ve	çözümlerimizin	uygulandığında	
birçok	insanı	hayatın	içinde	tutacağını	da	gördük.

Biz,	en	iyi	çözümleri	bulduk	iddiasında	değiliz.	Kendini	
ispatlamış	fikirleri	blockchain	teknolojisine	uyarladık	
ve	ortaya	oldukça	etkili	ve	gelişime	açık	bir	ekosistem	
çıkarttık.

Bir	taraftan	yaşanan	sürece	ve	kaybettiğimiz	insanlara	
üzülürken,	diğer	taraftan	da	yeni	normale	yönelik	
sunacağımız	katkılarımızın	olması;	zorlukların	üstesinden	
gelebilmemiz	için	bizlere	gereken	güç	ve	enerjiyi	veriyor.

Intexcoin
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YASAL UYARI
Bu	tanıtım	belgesindeki	hiçbir	şey;	yasal,	finansal,	ticari	
veya	vergi	önerisi	oluşturmaz	ve	ilgili	herhangi	bir	
faaliyette	bulunmadan	önce	kendi	yasal,	finansal,	vergi	
veya	diğer	profesyonel	danışmanlarınıza	danışmalısınız.	
Ne	Intexglobal	ne	de	proje	ekibinin	herhangi	bir	üyesi	veya	
herhangi	bir	üçüncü	taraf	hizmet	sağlayıcısı,	bu	tanıtım	
belgesine,	doğrudan	veya	dolaylı	olarak	erişerek	veya	
proje	web	sitesine	veya	Intexglobal	tarafından	yayınlanan	
diğer	malzemelere	erişerek	maruz	kalınabilecek	herhangi	
bir	hasar	veya	kayıptan	sorumlu	tutulamaz.	Bu	tanıtım	
belgesi	yalnızca	genel	bilgi	amaçlıdır	ve	bir	prospektüs,	
teklif	belgesi,	menkul	kıymet	teklifi,	yatırım	talebi	veya	
herhangi	bir	ürün,	proje	veya	varlığın	(dijital	veya	başka	
türlü)	herhangi	bir	satışı	anlamına	gelmez.	Bu	tanıtım	
belgesindeki	bilgiler	kapsamlı	olmayabilir	veya	sözleşmeye	
dayalı	herhangi	bir	ilişki	unsuru	içermeyebilir.	Bu	tür	
bilgilerin	doğruluğu	veya	bütünlüğünün	garantisi	veya	
bu	bilgilerin	doğruluğu	veya	bütünlüğüne	dair	herhangi	
bir	beyan,	garanti	veya	taahhüt	yoktur.	Bu	tanıtım	
belgesi,	üçüncü	taraf	kaynaklardan	elde	edilen	bilgileri	de	
içermektedir	ve	Intexglobal	ekibi	bu	bilgilerin	doğruluğunu	
veya	tamamlandığını	bağımsız	olarak	doğrulamamıştır.	Bu	
tür	bilgilerin	doğruluğu	veya	bütünlüğünün	garantisi	veya	
bu	bilgilerin	doğruluğu	veya	bütünlüğüne	dair	herhangi	
bir	beyan,	garanti	veya	taahhüt	yoktur.	Bu	tanıtım	belgesi,	
herhangi	bir	Intexglobal	ekip	üyesinin	herhangi	bir	şeyi	
satma	niyeti	oluşturmaz	ve	herhangi	bir	yatırım	kararı	
verdiremez.	Bu	tanıtım	belgesinde	yer	alan	hiçbir	şey,	
gelecekte	Tüm	Ağı	temsil	etmek	için	bir	taahhüt	veya	
ifade	olarak	kullanılamaz.	Bu	tanıtım	belgesini	okurken	
aşağıdakileri	kabul	edeceksiniz:

1)	İntexcoin’in	hiçbir	değerinin	olmayabileceğini	ve	hiçbir	
zaman	İntexcoin’in	değeri	veya	likiditesi	konusunda	
herhangi	bir	garantisi	olmadığını	kabul	ediyor	ve	
anlıyorsunuz.

2)	Hiçbir	Intexglobal	ve	bağlı	kuruluşları	veya	Intexglobal	
ekibinin	üyeleri,	İntexcoin’in	değeri,	aktarılabilirliği,	
likiditesinden	ve	Intexcoin	için	herhangi	bir	üçüncü	tarafça	
sağlanan	pazardan	sorumlu	değildir.

3)	Herhangi	bir	Intexcoin	satın	alma	kararında,	bu	tanıtım	
belgesindeki	ifadelerin	hiçbirine	güvenmemeniz	gerektiğini	
anlıyor	ve	kabul	ediyorsunuz.

4)	Yatırım	fonlarınızdan	sizin	sorumlu	olduğunuzu	anlıyor	
ve	kabul	ediyorsunuz.

5)	Yasaları,	kararnameleri,	yönetmelikleri,	antlaşmaları	
veya	idari	işlemleri	gereği	Intexcoin	veya	yatırım	ürününü	
tanımayan	bir	ülkenin	vatandaşı,	mukimi	(vergi	mükellefi	
veya	diğer),	mukimi	veya	yeşil	kart	sahibiyseniz,	Intexcoin	
satın	alma	etkinliklerine	katılmanıza	izin	verilmediğini	
ve	tüm	sorumluluğun	sizde	olduğunu	anlıyor	ve	kabul	
ediyorsunuz.	Asıl	yatırımcı	veya	ekibi,	herhangi	bir	tüzel	
kişiye	veya	bireye	herhangi	bir	beyan,	garanti	veya	
taahhütte	bulunmayacaktır.

Intexcoin	kullanıcıları,	Intexcoin	satışlarıyla	ilgili	(finansal	
ve	yasal	riskler	ve	diğer	belirsizlikler	dâhil)	tüm	riskleri	
ve	belirsizlikleri	dikkatle	değerlendirmeli	ve	olası	tüm	
sonuçlarını	kabul	etmiş	sayılırlar.

Bu	tanıtım	belgesinde	yer	alan	bilgiler	yalnızca	projelerin	
tanıtımı	içindir	ve	yasal	olarak	bağlayıcı	değildir.	Bu	tanıtım	
belgesinin	içeriği	ve	basın	bültenlerinde	veya	herhangi	
bir	yerdeki	tüm	beyanlar,	röportajlar	ve	sözlü	ifadeler	
(piyasa	koşulları,	iş	stratejileri	ve	planları,	finansal	durum,	
özel	hükümler	ve	risk	yönetimi	uygulamaları	hakkında	
niyetler,	inançlar	veya	mevcut	beklentiler	hakkında	
açıklamalar	dâhil).	Bu	ifadelerin,	yukarıda	belirtilen	ileriye	
dönük	ifadelerden	farklı	gerçek	gelecekteki	sonuçlara	
yol	açabilecek	bilinen	ve	bilinmeyen	riskleri,	belirsizlikleri	
ve	diğer	faktörleri	içerdiği	göz	önüne	alındığında,	bu	
ileriye	dönük	ifadelere	çok	fazla	güvenmemenizi	öneririz.	
İfadeleri,	teknik	İnceleme	bilgileri	yalnızca	teknik	inceleme	
tarihine	güncellenir	ve	Intexglobal	ve	ekibi,	ileriye	dönük	
beyanlardan	ve	teknik	inceleme	güncellemesinden	sonraki	
(açık	veya	zımni	olsun)	olaylardan	sorumlu	değildir.	Bu	
tanıtım	belgesi	diğer	dillere	tercüme	edilebilir.	Çevrilmiş	
sürümler	arasında	çelişkiler	veya	belirsizlikler	olması	
durumunda,	İngilizce	sürüm	geçerli	olacaktır.

Bu	tanıtım	belgesinin	hiçbir	kısmı,	Intexglobal’in	önceden	
yazılı	izni	olmadan	çoğaltılamaz	veya	dağıtılamaz.	İzinsiz	bu	
tür	çoğaltma	ve	dağıtma	faaliyetlerinin	tümünden	doğacak	
sayal	tüm	sorumlulukları	peşinen	kabul	etmiş	olursunuz.
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ŞİRKET BİLGİLERİ
Kuruluş:	Ocak	2016		/	Izmir	–	Türkiye		
Vergi Dairesi:	Kordon	Vergi	Dairesi.		
Vergi Numarası: 4780555958	
Ticaret Sicil No: 186186	
Mersis No: 9658274712754670

Pakistan Temmuz 2017 / Islamabad - Pakistan 
Gelecek hedefleri : 2020	4.	çeyrek	sonrası,		
Amerika	ve	Avrupa	merkez	şirketleri	kurulacak

Web site ve Portal: www.intexcoin.io	|	www.intexpay.io	|	www.intexcharity.org		|	www.intexplace.io

IntexGlobal İnternet Ltd. Sti.

İnternet	teknolojilerini	ve	blockchain	teknolojisini	kullanarak;	ticarete	dayalı	projeleriyle	hem	kazanç	elde	etmek	hem	
de	sosyal	ve	çevresel	sorunlara	yönelik;	kâr	amacı	gütmeyen,	sürdürülebilir	çözümler	üreten	uluslararası	şirketler	
topluluğudur.

Vizyonumuz ve Amaçlarımız:

Güvene,	topluluğun	gücüne	ve	ekonomik	özgürlüğe	dayalı	yeni	bir	ekosistem	kurarak,	Intexcoin’in	değerlenmesini	ve	
tüm	dünyada	kullanılan	güvenilir	bir	para	birimi	olmasını	sağlamaktır.	Ayrıca	zaman	içerisinde	Intexcoin’in	yanı	sıra	diğer	
para	birimlerini	de	kapsayan;	büyük	ve	sürdürülebilir	bir	yaşam	destek	projesi	olan	intexcharity’i	de	hayata	geçirerek,	
dünyamıza	olan	sorumluluğumuzu	yerine	getirmeyi	amaçlamaktayız.

Hedeflerimize ulaşmak için:

Projelendirme	ve	yazılımları	da	kapsayan	tüm	bu	süreçleri	kendi	bünyemizde	yapmakta	ve	geliştirmekteyiz.	Daha	güçlü	ve	
daha	büyük	hedeflere	ulaşmak	için	alternatif	fikirler	ve	önerilerle	birlikte	birçok	partner	ve	paydaşla	iş	birliği	yapmaktayız.

Hakkımızda



6 www.intexcoin.io |Whitepaper 1.0

a new economy, driven by the community

İnsanlık	bugüne	gelene	kadar	çok	büyük	bir	gelişme	kaydetti.	Ancak	gelişmeyle	birlikte,	çözümü	neredeyse	imkânsıza	
yakın	büyük	problemleri	de	üretti	ve	hâlâ	daha	üretmeye	devam	ediyor.	İnsanlık,	sadece	kendi	soyunu	değil;	tüm	yaşamı	
tehlikeye	sürüklemektedir.	Birçok	canlı	türünün	yok	olmasına,	doğanın	tahrip	edilip	yaşam	döngüsünün	bozulmasına	yol	
açmıştır.	Hemen	herkesin	ortak	kanısı	ve	bilim	insanlarının	da	vurgusu	bu	yöndedir.	Artık	sona	gelmek	üzere	olduğumuzu	
görüyor	ve	bu	durumu	kaygıyla	yaşıyoruz.	İklim	değişikliği,	yok	olan	türler,	savaşlar,	enerji	ve	temiz	su	sorunu,	beslenme	
ve	tarım	sorunu,	teknolojik	gelişmeye	bağlı	(robotik	teknoloji,	otonom	sistemler	ve	yapay	zekâ	)	artan	işsizlik	ve	sosyal	
sorunlarımız	ana	sebepler.	Tüm	bu	sorunlarımızın	nasıl	çözüleceğine	ilişkin	henüz	ortada	herkesin	kabul	edebileceği	bir	
çözüm	önerisi	yok.	Bu	açıdan	bakıldığında	içinde	bulunduğumuz	durum	oldukça	vahimdir.

Bahsettiğimiz bu sorun alanlarına ve birbirleriyle olan ilişki ve nedenselliklerine baktığımızda, ortaya para ve 
paranın yıkıcı etkileri çıkıyor.

Para	aslında	tüm	kötülüklerin	ana	kaynağı	gibi	gösterilse	de	sorun	paranın	kendisi	değildir.	Sorun,	ona	bu	yıkıcı	özelliği	
veren	dünyanın	geldiği	sürdürülemez	kaynak	israfı	ve	tüketim	çılgınlığını	körükleyen;	kâr	ve	güce	sahip	olma	hırsıdır.	
Bilindiği	gibi	itibari	paralar	(dolar,	euro,	yen,	lira	vb.)	devletlerin	kontrolünde	üretilir.	Kimin	ne	kadar	üreteceği	ise	büyük	
ekonomi	içinde	planlanır.	Son	yüzyıldır	para	basımı	artık	karşılıksız	durumda	ve	sadece	güven	unsuruna	dayanmaktadır.	
Artık	bir	planlamadan	da	bahsedilemez.	Pandemi	ile	birlikte	bu	sürdürülemez	durum	iyice	gün	yüzüne	çıktı.

Dünyanın	ekonomik	büyüklüğü	yaklaşık	350	trilyon	dolardır.	Bu	rakam	normal	şartlarda	8	milyar	insana	ve	hatta	kat	kat	
fazlasına	yeter	de	artar.	Ancak	gerçeklik	maalesef	bu	etkide	değil.	Dünyanın	ekonomik	büyüklüğünün	yarısı	insanların	
%10’	unun	elinde	bulunurken,	kalan	yarısı	ise	diğer	%90’ındadır.	Bu	çarpık	dağılım	dünyayı	sürekli	küresel	bunalımlara	
sokarak	savaş	ve	bölgesel	sorunlara	yol	açmaktadır.

İnsanlar	artık	paranın	esareti	altında	yaşayarak,	özgürlük	ve	öz	benliklerini	yitirmiş	durumdalar.	Bu	durum;	doğal	ve	yıkıcı	
sonucu	olarak	da	suç	ve	toplumsal	patlamaları	beraberinde	getiriyor.	Bu,	en	temel	ve	hızlı	bir	şekilde	adil	bir	çözüme	
ulaşması	gereken	oldukça	önemli	bir	problemdir.

Intexglobal,	bu	sorun	yumağının	çözümüne	bir	katkı	sunmak	adına;	hepimizin	hakkı	olan	adil	ve	ihtiyaçları	karşılanmış	bir	
insanlık	için	çalışmaktadır.	Sorun;	hepimizi	ilgilendiriyor,	çözümü	de	yine	hepimizin	katkılarıyla	olacaktır.

Problem
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Problemi	üç	ana	eksende	ele	alacağız.

1)	Blokchain	ekosisteminin	genel	durumu	
2)	kriptopara	ekositeminin	problemi	
3)	yardım	ekosistemi	ve	özelinde	evsizlerin	problemleri

1) BLOCKCHAIN EKOSİSTEMİNİN GENEL DURUMU

Blockchain	için	yapısal	bir	problemden	bahsedilemez	ancak;	belki	daha	fazla	günlük	hayata	dönük	olmadığı	eleştirisi	
yapılabilir.	Yaklaşık	12	yıllık	tarihiyle	Blockchain’in	birçok	alanda	güven	problemine	önemli	ve	sarsılmaz	bir	çözüm	
getirmekle	birlikte,	altyapı	ve	karmaşık	işlerin	merkeziyetsizlik	ve	konsensüs	ile	çözülebileceği;	maliyet,	kalite	ve	güvenlik	
gibi	çok	değerli	ve	üstün	özelliklerinden	faydalanılarak,	birçok	alanda	ürünlerin	çıkabileceğine	dair	gerçek	potansiyeli	
henüz	fark	edilemedi.	Bu	durumun	nedenlerinin	belki	de	en	başında;	sektörün,	ilk	kripto	para	olan	BTC’nin	gölgesinde	
kalması	gelmektedir.	Maalesef	bu	durumun	değişimi	piyasanın	gelişmesine	bağlı	olarak	yavaş	ilerliyor.	Bunu	bir	analoji	
ile	açıklayabiliriz.	Bal;	arının	sadece	bir	ürünüdür.	Oysa	arı,	hayatımızın	devamı	için	vazgeçilmezdir.	Blockchain	bu	ilişkide	
arıyı,	bal	ise	kripto	paraları	temsil	etmektedir.	Blockchain’in	içinde	bulunduğu	bu	durumun	nedeni;	büyük	bir	çoğunluğun	
sadece	bala	odaklanmış	olmasıdır.	Bir	teknoloji	olarak	şüphesiz	büyük	fırsatları	barındıran	ve	son	derece	yenilikçi	ve	
devrimsel	niteliğe	sahip	olan	blockchain;	birçok	alanda	yıkıcı	etkiler	oluşturmaya	başladı.	Intexglobal	olarak	bizler;	bu	
yıkıcılığı	elbette	bir	olumlamayla	karşılıyoruz.

Tarih	bize	değişim	ve	dönüşüm	zamanlarında,	yeninin	karşı	konulamaz	yıkıcılığını	defalarca	göstermiştir.	Blockchain’le	
birlikte	de	benzer	bir	değişimin	gerçekleştiğinin	farkındayız.	Intexglobal	olarak	bizler,	problemin	içeriğini	belirlerken	
blockchain’in	kod	ve	ağ	güvenliği	gibi	teknolojik	sorunlarından	çok;	kullanım	alanlarındaki	eksikliğine	ve	olası	çözümlerine	
vurgu	yapmak	istiyoruz.	Blockchain’in	daha	işlevsel	ve	daha	gelişmiş	olmasına	yönelik	binlerce	uzman	çaba	sarf	ediyor.	Bu	
çok	değerli	çabalar	sayesinde,	bizim	gibi	direkt	kullanıcılara	dokunan	çözümlere	güvenilir	bir	arka	plan	oluşuyor.	Sonuç	
olarak	blockchain’in	kendi	ürünü	olan	kripto	paraların	gölgesinden	kurtarılması	ve	artık	kendi	ışığının	göz	kamaştırma	
vakti	çoktan	geldi.

Intexglobal,	hayatın	içindeki	alanlara	yönelik	çözümlerden	oluşan	ekosistemi	sayesinde;	blockchain’in	herkese	dokunan	
bir	çözüm	aracına	dönüşmesine	önemli	katkı	sunuyor.
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2) KRİPTO PARA EKOSİSTEMİNİN GENEL DURUMU

Kripto	paraların	temel	sorunu;	isimlerinde	para	ifadesi	olmasına	rağmen	bir	para	gibi	davranmamalarıdır.	Binlerce	kripto	
para	var,	fakat	hiçbirinin	yeteri	kadar	ticarette	kullanılmıyor	olması	bile	tek	başına	oldukça	büyük	bir	problemdir.

İnternetin	parasının	en	azından	internet	ortamındaki	ticarette	kullanılması	gerekirdi.	Sadece	kripto	para	borsalarında	
takas	yöntemiyle	hareket	eden	kripto	paraların	bir	geleceğinin	olamayacağı	açık	bir	gerçektir.	Bu	durum	borsalar	için	de	
risktir.

Maalesef,	zengin	olma	hayalini	en	kısa	yoldan	gerçekleştirme	aracına	dönüşen	kripto	paralar;	tüm	ekosistemi	güvensiz	
hale	getirmektedir.	Güvenin	olmadığı	ya	da	gittikçe	azaldığı	ortamlarda	sürdürülebilir	bir	çözüm	üretilemez.

•	Blockchain	teknolojisinin	getirdiği	güven	ve	değişim	paradigmasının	yanında,	kripto	paraların	bu	derece	güvenilmez	ve	
manipülatif	bir	ürüne	dönüşmesi	önemli	bir	problemdir.

•	Devletlerin,	yani	otoritenin	ürettiği	itibari	paralarla	kıyaslandığında	en	önemli	farkı;	enflasyonist	olmamasına	karşın,	
kısa	sürelerde	%90’a	varan	değer	kayıpları	yaşayan	en	bilindik	kripto	paraların	bu	durumu	ekosistem	için	temel	
problemlerdendir.

•	Üstelik	kripto	paraların	mevcut	para	düzenine	bir	alternatif	olma	ve	hatta	bir	eksen	düzeltmesi	iddialarına	rağmen,	şu	an	
içinde	bulundukları	bu	durumsa,	oldukça	önemli	ve	çözüm	bekleyen	bir	problemdir.

•	Kripto	para	borsalarının	manipülatif	bir	ortama	dönüşmesi	de	temel	problemlerdendir.	Bu	durum	ekosistemin	hayata	
dokunan	çözümlere	aracılık	etmesinin	ve	üretebilmesinin	önünde	büyük	bir	engel	olmaktadır.	İşlem	görmeyen	kripto	
paralarla	dolu	bir	borsa	nasıl	hayatta	kalacak	ve	rekabetçi	bir	piyasada	varlığını	sürdürecek?	Bu	sorun	hakkında	borsaların	
yeniden	kendilerini	konumlandırmaları	çok	önemlidir.

•	‘Çözüm	üretiyoruz’	diyerek	üretilen	ve	aslında	bir	etkisi	olmayan	kripto	paraların	çoğunlukta	olması	da	kripto	paraların	
hatalı	kurgusuna	yönelik	başka	bir	problemdir.

Kripto Para Madenciliğinin Olumsuz Sonuçları

•	Madencilik	fikri	belki	ilk	yıllarda	adil	ve	güzel	bir	çözüm	olarak	algılandı.	Günümüzdeyse	bu	durum	büyük	ve	yıkıcı	bir	
sorun	yumağına	dönüştü.	Biz,	bu	durumu	5	yıl	önceden	öngörmüştük.

•	Merkeziyetsiz	ve	herkesin	katılabileceği	bir	ekosistem	yerine,	büyük	madencilerin	ve	donanım	üreticilerinin	kesin	
kazanç	sağladığı	blockchain	ekosisteminin;	madencilikle	birlikte	merkeziyetsizliğini	yıllar	içinde	nasıl	yitirdiğini	hep	birlikte	
izliyoruz.	Bu	durum	aynı	zamanda	blockchain	ağlarında	%51	atağı	gibi	bir	dizi	riski	de	beraberinde	getirdi.	Donanıma	
oluşan	talep	sonucu	fiyatları	yükselen	birçok	parça	piyasaya	ekstra	bir	yük	ve	külfet	getirdi.	Bozuk	cihazlardan	oluşan	
dağlar	ve	çevresel	etkisiyle	tehlikeli	bir	hal	aldı.

•	Kripto	paraların,	bir	ödeme	aracına	dönüşememesindeki	önemli	bir	sorun	da	yine	madencilerin	yüksek	komisyon	
oranlarına	veya	daha	değerli	kripto	paralara	yönelmeleriyle;	transfer	sürelerinin	uzaması,	saatler	hatta	günler	sürmesidir.

Bir	örnek	verecek	olursak;	yemeğinizi	yediniz	ve	kasada	paranızı	ödemek	için	onlarca	dakika	beklediğinizde,	bu	sorunun	
ne	kadar	yıkıcı	bir	probleme	dönüştüğünü	de	daha	iyi	kavramış	olacaksınız.	
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•	Madencilikle	birlikte	öngörülemeyen	ana	sorunlardan	biri	de	her	geçen	gün	artan	enerji	ihtiyacıdır.	Bu	ihtiyaç	öyle	
bir	boyuta	geldi	ki	zaman	içinde	birçok	ülkenin	toplam	enerji	ihtiyacını	çoktan	geçti.	Maliyetleri	indirmek	isteyen	bazı	
madencilerin	üniversitelerden	evlerimizdeki	bilgisayarlara	ve	hatta	süper	bilgisayar	sistemlerine	varıncaya	kadar	birçok	
farklı	yerde	yapılan	bu	gayrimeşru	(korsan	madencilik)	faaliyetleri	ise	ekosistemi	daha	da	itibarsızlaştırmaktadır.

Yeni	kripto	para	üretim	yöntemleriyle	çevreci	ve	az	enerjiye	ihtiyaç	duyulan	yöntemler	geliştirilmeye	çalışılıyor.	Mevcut	
durumsa	bu	haliyle	şu	anki	ekosistem	için	büyük	bir	problemdir.	Sadece	bitcoin	madenciliği	için	159	ülkeden	daha	fazla	
enerji	harcanıyor;	İrlanda,	Hırvatistan,	Sırbistan,	Slovakya	ve	İzlanda	gibi	ülkelerin	tükettiği	enerjiyi	çoktan	geçti.	Afrika	
kıtasındaysa	yalnızca	3	ülkede	bitcoin	madenciliğinden	daha	fazla	elektrik	enerjisi	tüketiliyor.	Bunlar;	Mısır,	Güney	Afrika	
ve	Cezayir.	Sadece	Afrika	ülkeleri	de	değil,	bitcoin;	Ekvator,	Porto	Riko	ve	Kuzey	Kore’den	bile	daha	fazla	elektrik	tüketiyor.	
Power	Compare,	bitcoinin	yıllık	tahmini	elektrik	tüketiminin	29.05	TWh	olduğunu,	yani	dünyanın	toplam	elektrik	ihtiyacının	
yüzde	0.13’üne	eşit	olduğunu	belirtiyor.	Bitcoin	madencileri	bir	araya	gelse,	elektrik	tüketimi	açısından	dünyanın	en	fazla	
tüketim	yapan	61.	ülkesi	olabilirler.	Katlanarak	artan	enerji	ihtiyacı,	sonunda	2020	yılı	şubat	ayında	dünyanın	bütün	enerji	
ihtiyacından	daha	fazla	olacak.	Power	Compare’in	bir	diğer	ilginç	araştırma	sonucuysa	şimdiye	kadar	harcanan	bu	enerji	
ihtiyacının	en	düşük	maliyetle	1,5	milyar	dolar	değerinde	olması.
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3) YARDIM VE BAĞIŞ FAALİYETLERİNDEKİ PROBLEMLER;

Bağış	sektörünün	genel	durumu	ve	güven	problemi;

İncelediğimiz	son	dört	yıl	içerisinde	açıklanan	verilere	göre;	yardım	kuruluşlarına	olan	güven	oranı	toplumun	%45’inde	
düşerken,	sadece	%5’inde	artmıştır.	Toplumsal	araştırmalarda	çıkan	sonuçlara	bakıldığında,	yardım	kuruluşlarına	
karşı;	finansal	olarak	doğru	hareket	etmediklerinde,	değerlerine	bağlı	kalmadıklarında	ve	kayda	değer	bir	etki	
gösteremediklerinde,	insanların	güvenlerinin	azaldığı	belirtilmiştir.	Güven	kaybı	yaşayan	kişilerin	%62	oranındaki	
çoğunluğu;	yardım	kuruluşlarının	medya	ve	diğer	sosyal	kanallarda	ortaya	çıkan	itibar	problemleri,	yanlış	iş	politikaları,	
fon	dağıtımının	yardımdan	çok	kuruluş	giderlerine	harcanması	ve	son	olarak	da	kuruluşların	kendilerini	gösterdiklerinden	
farklı	bir	karakterde	olduklarını	fark	ettiklerinde,	güvenlerinin	düştüğünü	belirtmektedirler.

Güven	probleminin	%60	oranındaki	bir	diğer	büyük	sebebiyse;	kuruluşların	yardım	miktarlarının	büyük	bir	kısmının	
kuruluş	giderleri	(maaşlar,	kiralar,	lojistik,	tanıtım,	bakım	vb.	giderler)	içerisinde	kaybolması	ve	sonuç	olarak	yeteri	kadar	
etki	yaratamamaları	olarak	belirtilmiştir.	Güven	kırılması	durumu	maalesef;	resmi	yardım	kurumları,	özel	kurumlar,	
vakıflar	ve	dini	cemaatlerin	oluşturduğu	yardım	faaliyetlerinde	de	değişmemektedir.

Yardım	yapan	kişi	gözünden	olaylara	yaklaşıldığında;	bu,	güvenemediği	bir	kuruma	destek	olmakla	vicdanı	arasındaki	
bir	sıkışmışlık	hissiyle	baş	başa	kalmak	demektir.	Özellikle	çok	büyük	yardım	organizasyonları	maalesef	beklenen	etkiyi	
yaratamıyorlar.	Operasyon	ve	personel	giderleriyle	yardıma	ulaşma	maliyetlerini	bir	kenara	koysak	bile,	büyük	yapı	
içindeki	kontrol	edilememe	durumu	oldukça	büyük	suistimallere	yol	açmaktadır.	Sonuçta	bir	vaka	olarak	“yardım”;	mevcut	
yapısı	ve	işleyiş	mekanizmasından	dolayı,	özel	ya	da	kurumsal	olmasından	bağımsız	olarak,	bu	sorunları	hep	yaşayacaktır.	
Çözüm;	en	temelde	bir	paradigma	değişimi	gerektirmektedir.	Aynı	yol	izlenerek	farklı	bir	adrese	çıkılamaz.

Geleneksel yöntemlerle bağışın toplanması ve dağıtılması önemli 
sorunları da beraberinde getiriyor.

Bağış toplama maliyetleri Kaybolan bağış paraları Banka masrafları

Bağışın ulaşma hızıBağışın ihtiyaç planlaması

Güvenlik ve gizlilikÇevre ve kurum baskıları

Bağışların kişiye ulaşmaması

Şeffaflık ve takip yoktur

Ticarete rakip olması
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Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik

Bağışçılık	ve	hayırseverlik	rolleri	ülkeden	ülkeye	değişmektedir.	Toplumların	kültürel	yapısı,	sosyoekonomik	düzeyleri,	
sosyal	refah	durumu,	devlet	modelleri	ve	vergilendirme	kuralları	bu	farklılaşmadaki	en	önemli	etkenlerdir.	Ancak	tüm	bu	
farklılaşmaya	rağmen	bağış	kavramı,	bireysel	yardım	ve	kamu	yararına	çalışan	vakıflar	olmak	üzere	iki	biçimde	karşımıza	
çıkmaktadır.	Yetişkin	nüfusun	yaptığı	bağışların	ülkelerin	GSYH’sine	oranına	baktığımızda	ABD	%1,5,	Avrupa	ülkelerinde	
%0,2	oranındayken,	Türkiye’de	aynı	oran	%0,06’da	kalmaktadır.	GSYH’yi	diğer	Avrupa	ülkelerinden	daha	yüksek	olan	
İsviçre,	İsveç	ve	Hollanda’nın	son	sıralarda	olması	oldukça	dikkat	çekicidir.	Bu	ülkelerdeki	bağış	yapan	yetişkin	nüfusu	
yüksek	olmasına	rağmen	bağışın	GSYH’ye	oranı	düşük	kalmaktadır.	Bunun	en	önemli	nedenininse	bu	ülkelerdeki	sosyal	
eşitsizliğin	diğer	ülkelere	oranla	oldukça	az	görülmesidir.	Sonuç	olarak	bir	ülkede	ya	da	bölgede	sosyal	eşitsizliğin	daha	
fazla	görülmesi	ve	savunmasız	insanlarla	daha	fazla	karşı	karşıya	kalınması,	toplumsal	dayanışmanın	yükselişini	sağlayan	
en	önemli	etkenlerden	birisidir.

Avrupalıların	bağış	yapmak	için	öncelikli	nedenleri	arasında;	sosyal	refah,	uluslararası	yardım	ve	din	etkenleri	vardır.	
Ülkeden	ülkeye	değişmekle	birlikte	bu	üç	etken;	insanların	hangi	kuruma	bağış	yapacağını	seçmesini	sağlamaktadır.	
Almanya,	Belçika	ve	İsveç’te	uluslararası	ve	insani	yardımlar	birinci	öncelikli	neden	olarak	görülmektedir.	Bununla	birlikte	
Fransa	ve	İspanya’da	savunmasız	durumdaki	kendi	vatandaşları	için	sosyal	refahın	artması	birinci	önceliktir.	İngiltere	ve	
Hollanda’da	ise	dini	etkenler	birinci	önceliktedir.	Bağışçılar	bu	bakış	açılarına	göre	bağışlarını	yapmaktadır.	Avrupa’da	
devlet	tarafından	sağlanan	vergi	indirimi	ve	vergi	kesintileri	gibi	avantajlar,	insanların	ve	kurumların	bağış	yapmasını	daha	
da	teşvik	etmektedir.
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Kamu Yararına Çalışan Vakıflar ve Hayır Kurumları

ABD’de	100.000	civarı	vakıf	bulunurken,	incelemenin	yapıldığı	Avrupa	ülkelerinde	toplam	107.000’e	yakın	kamu	yararına	
çalışan	vakıf	bulunmaktadır.	(Avrupa	genelinde	130.000’e	yakın	vakıf	bulunmaktadır.)	Türkiye’de	ise	toplam	3.320	adet	
vakıf	bulunmaktadır.	Almanya	19.150	kurum	sayısıyla	ilk	sırada	yer	almaktadır.	İkinci	sırada	15.778	kurum	sayısıyla	
Polonya	ve	üçüncü	sıradaysa	14.196	adet	kurum	sayısıyla	İspanya	yer	almaktadır.	Avrupa’daki	hayır	kurumları	ortalama	
20	ile	30	yaş	arasındadır.	Belirtilen	Avrupa	ülkelerinde	2000’li	yıllarda	yapılan	bazı	yasal	ve	ekonomik	reformlar	ve	çıkarılan	
kanunlar	sayesinde,	vakıf	ve	hayır	kurumu	sayısı	hızla	artmıştır.	Avrupa	genelinde	hayırseverliğin	ve	bağışçılığın	kanıtı	
olarak;	her	100.000	kişiye	30	adet	vakıf	düşmesi	gösterilebilir.

Ancak	unutulmamalıdır	ki	bu	rakam	ülkelere	göre	ve	ülkelerin	kendi	içindeki	bölgelerine	göre	değişiklik	göstermektedir.	
Örneğin;	Fransa’da	her	100.000	kişiye	sadece	6	vakıf	düşmektedir.	Bu	rakam,	ortalama	rakamların	çok	gerisinde	
kalmaktadır.	Yine	aynı	şekilde	Almanya’da	doğu	ve	batı	olarak	belirgin	farklılıklar	gözlenmektedir.	Bu	dağılımın	farklılık	
göstermesinde	ülkelerdeki	vakıf	sektörünün	gelişme	zamanları,	bölgelerin	sosyal	ve	ekonomik	düzeyleri	gibi	birçok	
etkenin	rol	oynadığını	söyleyebiliriz.	İncelenen	Avrupa	ülkelerinde	bulunan	kamu	yararı	vakıfların,	kamu	yararına	ayrılan	
taşınmazlarının	ve	sermayelerinin	toplamı	426	milyar	euro’dur.	İncelenen	ülkelerde	bulunan	kamu	yararı	vakıflarının	
yıllık	harcama	toplamlarının	54	milyar	euro	olduğu	tahmin	edilmektedir.	Avrupa’daki	vakıfların	önceliği	genellikle	sağlık	
harcamalarıdır.
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Yardımların Yerel ve Bölgesel Ticarete Olan Olumsuz Etkisi

Unesco	da	dâhil	büyük	yardım	kurumlarının	zaman	zaman	yaptığı	yardımlar	nedeniyle,	yardım	yapılan	yerlerdeki	
ticarete	rakip	oldukları	biliniyor.	Yerel	ticarete	ve	doğal	olarak	rekabete	sebep	olan	bu	olumsuz	etkileri,	büyük	tepkilere	
neden	olmaktadır.	Bu	durum	bile	göstermektedir	ki,	günümüzün	yardım	anlayışıyla	kalıcı	ve	sürdürülebilir	bir	çözüme	
ulaşılamaz.	Örneklemek	gerekirse,	dünya	çapında	bir	yardım	organizasyonu	Afrika’da	bir	bölgeye	yardım	götürmeden	
önce	saha	ajanlarından	yardımın	nasıl	olması	gerektiğine	dair	ön	bilgi	alır.	Sonra	bu	bilgiler	doğrultusunda	ihtiyaçlar	
ve	maliyetler	planlanır.	Daha	sonra	yardımın	nasıl	ve	kimler	aracılığıyla	ulaştırılacağı	planlanır.	Her	şey	yolunda	giderse	
ilk	parti	yardımın	yerine	ulaştırılması	bile	aylar	alacaktır.	Yardım	sahaya	vardığındaysa	daha	büyük	bir	sorun	ortaya	
çıkmaktadır	ki	bu	da	güvenlik	sorunudur.

Bu	alana	yönelik	çözüm	üretmek	için	çalışmaya	başladığımızdan	beri	öğrendiğimiz	olaylar	ve	işleyiş	mantalitesini	
şaşkınlıkla	karşılamaya	devam	ediyoruz	ve	henüz	hiçbir	olumlu	değişim	yaşanmış	değil.	Topluca	yapılan	yardımlarda	
çok	önemli	ve	sonradan	çözümsüz	problemlere	yol	açan	birçok	durum	var.	Bunlardan	birisi;	yardım	alan	topluluk	
bireylerinin;	siyasi,	dini	ve	benzeri	birçok	konuda	kendilerini	baskı	altında	hissetmeleridir.	Yardımın	şekli	itibariyle	
maalesef	yardıma	muhtaç	bireylerde	ve	topluluklarda	yardıma	bağımlılık	ve	giderek	artan	çaresizlik	duyguları,	ruhsal	
çöküntü	ve	sağlık	sorunları	ile	birlikte	sosyal	hayatta	da	birçok	soruna	neden	olmaktadır.	Üniversitelerden	Dünya	
Sağlık	Örgütü’ne	varıncaya	kadar	birçok	kurum	bu	yaraları	sarmak	için	çaba	sarf	ediyor.	Ancak,	sorunun	kaynağındaki	
probleme	henüz	bir	çözüm	bulamadıkları	için	yardım	ve	devamında	ortaya	çıkan	tüm	sorunlar	günümüzde	artarak	
devam	etmektedir.	Meraklısının	bu	konuda	yeteri	kadar	makale	ve	kaynağa	ulaşacağı	da	ortadadır.	Bu	çözüm	gibi	
görülen	çözümsüzlüğün	kökünden	değişmesi	gerekmektedir.	Yaşanılan	Pandemi	sürecinde	bu	kötü	durum	tüm	
çıplaklığıyla	birlikte	kendini	bir	kez	daha	göstermiştir.	Bu	kötü	gidişata	nasıl	bir	çözüm	üretileceğiyse	henüz	bulunmuş	
değil.	Genel	olarak;	yoksulluk	ve	özelinde	Pandemi	ile	daha	da	derinleşen	sorunlara	350	trilyon	dolara	ulaşan	dünya	
ticaret	hacminin	çözüm	bulamamasındaki	temel	paradigma	ve	işleyiş	hatalarını	anlamak	gerekir.	Sorun;	yardım	etme	
eyleminde	değil,	yardıma	ihtiyaç	duyulan	alanların	her	geçen	gün	artmasındadır.	Var	olan	yardım	mekanizması;	
yeterince	işlevsel	değil	ve	taşıma	suyla	değirmen	çevirmeye	çalışmaya	benziyor	ve	değirmenin	dönmediği	ise	apaçık	
bir	şekilde	ortada.	Unesco’nun	taahhüt	edilen	fonları	alamadığı	için	iptal	ettiği	yardım	programlarının	sayısı	giderek	
artarken,	yardıma	ihtiyacı	olan	insan	sayısı	da	bu	süreçte	katlanarak	artmaya	devam	ediyor.	Çok	çarpıcı	ve	bir	o	kadar	
da	üzücü	olansa;	Birleşmiş	Milletler	başkanının	yaptığı	açıklamalardır.	Bu	açıklamalara	göre;	toplanan	193	milyar	dolar	
yardım	fonunun	%30’undan	fazlasının	çeşitli	sebeplere	dayanarak	yok	olduğu	ve	bu	sebeplerin	içinde	terör,	korsanlık,	
irtikâp	ve	planlama	hatalarının	olduğunu	söylemesi	de	çok	acı	bir	gerçektir.	Tüm	bu	detaylardan	anlaşılacağı	üzere	yeni	
bir	paradigmayla;	yardım	alanında	köklü	bir	değişim	hareketine	acil	bir	ihtiyaç	olduğu,	acı	bir	gerçektir.
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Hedeflerimiz	doğrultusunda,	çözülmesi	gereken	sorunlar	için	yeni	bir	ekosistem	tasarlayarak,	ilk	adımlarımızı	2016	
yılında	attık	ve	ana	omurgamızı	kurmaya	başladık.	Tüm	intexchain	ekosistemini	yaklaşık	5	yıldır	uyum	içinde	geliştiriyor	
ve	çalıştırıyoruz.	Intexglobal	Ltd.	şirketi;	geliştirdiği	ve	geçmişten	günümüze	kadar	kendini	ispatlamış	yöntemleri	bir	araya	
getirerek,	hepimizin	ihtiyacı	olan	bir	dizi	çözüme	ulaşmıştır.	Başlangıçta	bahsettiğimiz	problemlerin	nasıl	çözüleceğine	dair	
katkımızı	bu	bölümden	itibaren	sunmaya	başlıyoruz.

Çözüm	konularını	da	tıpkı	problem	bölümünde	olduğu	gibi	ayrı	ayrı	ele	alacağız.	Bu	yöntemle	problemli	alanlarda	olduğu	
gibi,	çözümlerimizi	de	kendi	iç	işleyiş	ve	hiyerarşilerine	göre	açıklayacağız.	Tüm	projelerimizi	‘INTEXCHAIN’	ekosistemi	
altında	toplayarak;	birbirini	tamamlayan,	aralarında	simbiyotik	bir	ilişki	kurulan	güçlü	bir	çözüm	aracına	ulaştırmış	
olacağız.

Sırasıyla Açıklayacağımız Çözümlerimizin Ana Başlıkları Şu Şekildedir

INTEXCOIN: Tüm	Intexchain	ekosistemimizin	kripto	para	birimidir.	Topluluğumuzun	temel	para	çözümüdür.	ERC-20	
tabanında,	Ethereum	Blockchain	ana	ağında	üretildi.	Detayları	INTEXCOIN	başlığında	sunacağız.

INTEXPAY:	Bir	ödeme	çözümüdür.	İlk	etapta	bu	alanda	Intexcoin	kullanılacaktır.	İlerleyen	zaman	içerisinde	diğer	kripto	
paraları	da	ekleyeceğimiz	ekosistemimizin	ödeme	çözümlerini,	INTEXPAY	başlığı	altında	ele	alacağız.

KABUL NOKTALARI: Intexcoin’i	bir	ödeme	aracı	olarak	kabul	eden	tüccarlarımızı	ve	işleyiş	detaylarını	KABUL	NOKTALARI	
başlığında	aktaracağız.

INTEXPLACE:	E-ticaret	portalımızdır.	Intexcoin’in	kullanıldığı	ilk	ticaret	platformudur.	Ekosistemimizde	24	saat	güveni	
ticaretin	yapılacağı	internet	tabanlı	çözümümüzdür.	Detaylarını	INTEXPLACE	başlığı	altında	aktaracağız.

INTEXCHARITY: Dünya’nın	ilk	ticarete	dayalı	ve	doğrudan	ihtiyaç	sahiplerine	yardımın	aktarıldığı,	sürdürülebilirliği	temel	
alan	‘’yaşam	destek’’	platformumuzdur.	İlk	etapta	evsiz	insanlara	çözümler	sağlayacağımız	bu	platform;	şeffaf	ve	anlık	
izlenebilir	yapısı	nedeniyle	alanında	bir	ilktir.	Detaylarını	INTEXCHARITY	başlığında	sunacağız.

Çözüm
Blockchain tabanlı, ticarete dayalı projelerimizle dünyada eşitsizliğin, 
açlığın ve yoksulluğun azaltılması için sürdürülebilir çözümlerimizi 
başlatıyoruz.
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“Bugünden, geleceğimizin para birimini inşa ediyoruz.”

INTEXCOİN,	ETHEREUM	ERC20	altyapısı	kullanılarak	üretilmiş	bir	kripto	paradır.	Intexcoin,	Intexglobal’	in	tüm	projelerinin	
ana	ve	birleştirici	unsurudur.	Intexglobal,	intexcoin’in	yaşam	döngüsünün	sürdürülebilir	ve	sürekli	hale	gelmesi	için	var	
olan	projelerinin	yanı	sıra	yeni	projeleriyle	de	tüm	ekosistemi	desteklemeyi	sürdürecektir.

Neden Üretildi ve İşlevi Nedir?

Kullanıcısının	hem	ticaret	yapabildiği	hem	de	kâr	elde	ederken	başkalarına	yardım	yaparak	manevi	kazançlar	da	elde	
edebileceği	tek	kripto	paradır.	Aynı	zamanda	yatırımcılarına	kazanç	sağlayacak	bir	yatırım	aracıdır.	Intexcoin,	kullanıldığı	
her	yerde	insanlık	için	fayda	sağlayan	bir	para	birimidir.	Tüm	kullanıcılarının	ekonomik	özgürlük	ve	sürdürülebilir	bir	hayat	
için,	ekosistemi	canlı	tutabilecek	faaliyetleri	yapabilecekleri	bir	para	birimidir.

Ekosistemimizin	en	önemli	çözümü	intexcharity	için	ilk	etapta	bizim	bir	model	üretmemiz	ve	işleyebilirliğini	ispatlamamız	
gerekiyordu.	Bu	zorunluluk	kendi	paramızı	yapmamızdaki	temel	itici	unsurdur.	Ayrıca	kontrolü	bizim	dışımızda	olan	
bir	para	birimiyle	ihtiyaç	duyacağımız	teknik	entegrasyonları	ve	yardım	için	sürekli	yaşam	destek	projesini	yapamazdık.	
Projenin	işleyişi	açısından,	gelişime	açık	bir	dijital	varlık	en	önemli	araçlardan	biridir.

Intexcoin Bulundurmada Bir Sınırlama Var Mı?

Kullanıcıların	diledikleri	kadar	intexcoin	bulundurma	ve	transfer	etme	hakları	vardır.	Bu,	ticaretin	oluşabilmesi	için	doğal	
bir	zorunluluktur.	Muhtemel	bir	sınırlama	ile	yapılacak	hacimli	ticaret	kesintiye	uğrayabilir.	Intexcoin	bir	para	birimi	
olarak	kullanılacak	ve	kullanıcılarında	da	herhangi	bir	limit	sınırlaması	olmayacak.	Bu	sayede	geniş	toplulukların	ilgisini	
ekosistemimize	çekebileceğiz.

Intexcoin
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Intexpay
Ödeme	Aracı	Olarak	Intexpay;

Intexpay’le	kullanıcılar	sistemimize	kayıtlı	tüccarlarda	diledikleri	
ürün	ve	hizmetleri	başlangıçta	intexcoin	ve	daha	sonrasında	
eklenecek	olan	diğer	kripto	paraları	da	alış-verişlerde	
kullanabilecekler.	Kullanıcılar	Intexpay	üzerindeki	tüccar	haritası	
sayesinde	bulundukları	lokasyonlardaki	tüccarların	bir	listesine	
ulaşarak;	ihtiyaçları	olan	ürün	ve	hizmetlere	kolayca	erişim	
sağlayabilecek	ve	gereken	hizmetleri	alabilecekler.	Bu	özellik;	
tüccarların	işlerine	olumlu	katkı	sunacak	ve	topluluğumuzun	
büyümesine	destek	olacaktır.	Test	amaçlı	yaptığımız	
uygulamalarımızı	şimdilik	geliştirmeler	yapmak	üzere	geri	çektik.	
Şu	an	ERC20	tabanlı	intexcoin’i	eklemek	için	gerekli	yenileme	ve	
güncelleme	çalışmaları	yürütülüyor.	İşlemler	tamamlandığında	
Apple	Store	ve	Google	Play	Store’da	tekrar	güncel	versiyonu	
kullanıma	sunulacaktır.	Bu	sayede	topluluktaki	bireyler	hem	
mevcut	tüccarlarımızda	hem	de	süreç	ilerledikçe	katılması	
muhtemel	tüm	yeni	tüccarlarımızda	ve	kahve	otomatlarında	
alışverişte	kullanılabilecekler.	QRcode	ve	RFID	kartlar	
aracılığıyla	intexcoin	kabul	noktalarında	ödeme	yapılabilecektir.	
Intexpay’le	yapılan	tüm	harcama	ve	transferlerden	kesilen	
komisyonlar,	Intexcharity	havuzuna	otomatik	olarak	aktarılır.	
Tüm	işlemler	için	%2	komisyon	kesilmesini	ve	bu	komisyonun	
%80’i	intexcharity’ye,	ve	kalan	%20’si	de	Intexglobal	Ltd.	şirket	
cüzdanına	hizmet	bedeli	ve	gelir	olarak	aktarılacaktır.	Ayrıca	
intexpay	üzerinden	dileyen	kişi	ve	kurumlar	intexcharity’e	bağış	
yapabileceklerdir.

Intexpay;	yeni	ve	özel	bağış	organizasyonlarına	açık	olacaktır	
ve	kullanıcılar	yeni	bağışlar	başlatabileceklerdir.	Tüm	bağış	
projelerinde	başlangıç	olarak	intexcoin	kullanacaktır.	
Ekosistemin	büyümesine	ve	taleplerine	göre	Btc	ve	diğer	
kripto	paralar	da	intexpay’e	eklenebilecek.	Yeni	bağış	
organizasyonlarından	%2	hizmet	komisyonu	alınacak	ve	bu	
komisyonların	%80’i	intexcharity,	%20’si	de	Intexglobal	Ltd.	
şirket	hesabına	gelir	olarak	aktarılacaktır.
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Intexplace
Intexplace	2016	Mayıs	ayında	açıldı.	C2C	altyapısında	ve	sadece	kripto	para	ile	güvenli	ticaretin	yapıldığı	ilk	online	alışveriş	
portalıdır.	1000’den	fazla	sanal	dükkanda	onbinlerce	ürün	ve	hizmet’in	satışı,	intexplace’in	sunduğu	güvenli	ticaret	
ortamında	gerçekleşti.

Pandemi,	geleneksel	ticareti	bitirme	noktasına	getirdi.	İnternet	ortamındaki	ticaretin	daha	da	gelişeceğini	bir	zorunluluk	
olarak	gösterdi.	Gelecekte	Intexplace	üzerinde	Bitcoin	ve	Ethereum	gibi	bazı	güvenilir	kripto	para	birimleri	ile	ülke	para	
birimlerinin	de	eklendiği,	birçok	farklı	paranın	kullanılabildiği	bir	e-ticaret	portalı	olacaktır.

INTEXPLACE GELİR MODELİ;

Satıcıların	açacağı	sanal	mağazalardan	kullanım	taleplerine	göre	çeşitli	kategorilerde	başlangıç	ücreti	alınacak.	Yapılacak	
satışlardan	%10	komisyon	alınacak.	Bu	komisyonların	%70’i	intexcharity’ye	ve	%30’u	da	Intexglobal	Ltd.	cüzdanına	gelir	
olarak	otomatik	transfer	edilecek.	Intexplace	sanal	dükkân	aboneliği;	tıpkı	benzer	platformlar	gibi	belirli	periyotlarda	
ücretlendirilecek.	Ayrıca	portala	reklamlar	alınarak	ilave	gelirler	sağlanacak.	Intexplace	modüler	bir	yapıdadır.	Dileyen	
tüccarlar	bu	modülleri	satın	alarak	özel	kampanyalarla	satışlarını	artırabilecekler.

Intexplace’de Ticarete başlama;	Ürünü	satacak	olan	tüccarlar	için,,	öncelikle	intexplace’e	üye	olmaları	zorunludur.	
Ticaret	yapmak	istedikleri	süreyi	(	1	ay,	3	ay,	6	ay	ve	12	ay	vb.)	seçerek	sanal	mağazalarını	kiralayabilirler.	Ödeme	
onayından	sonra	ticaret	başlar.	Üyelik	onayından	sonra	diledikleri	bir	ismi	ve	logoyu	kullanarak	sanal	mağazalarını	
açabilirler.	Satacakları	ürünlere	ait	tüm	açıklamaları,	görselleri,	kargo	ve	teslimat	bilgilerini	sanal	mağazalarına	
yükleyebilirler.	Şu	an	için	sadece	intexcon’le	satış	yapabilirler.	Gelecekte	hangi	para	birimiyle	satış	yapacaklarını	ya	da	
oransal	olarak	kripto	paraları	ne	kadar	kullanacaklarını	özgürce	seçebilecekler.	Kazandırılacak	yeni	özelliklerle	sektörde	
önemli	bir	oyuncu	olması	sağlanacak.

Intexplace’ten ürün almak; Alıcı	konumundaki	kullanıcılar	ise;	alışveriş	öncesi	özgürce	portalda	gezebilirler.	Alışveriş	
yapmak	istediklerindeyse	intexplace’e	üye	olmak	zorundadırlar.	Alışveriş	için	de,	ürün	ve	hizmetleri	intexplace	üzerindeki	
arama	motorunu	kullanarak	ya	da	mağazalar	arasından	gezerek	ve	sepetlerine	koyarak	yapabilecekler.	Intexcoin’le	
ödeme	işlemlerini	gerçekleştirerek	satın	alma	işlemlerini	tamamlayacaklar.	Gelecekte	eklemeyi	planladığımız	birçok	kripto	
para	ve	devlet	parasıyla	geniş	kitleleri	intexplace’e	çekeceğiz.

Güvenli ticaret (GET) nasıl yapılıyor?

Bilindiği	üzere	tüm	kripto	paralar	tek	yönlü	işlerler.	Bu	özelliklerinden	dolayı	ticarette	kullanılırken	ya	tek	satıcı	olan	
kabul	noktalarında	ya	da	yine	tek	satıcı	olan	sanal	mağazalarda	kullanılırlar.	Biz	bu	konuda	önemli	bir	çözüm	geliştirdik.	
Bu	sayede	hem	kabul	noktalarında,	hem	otomat	makinalarında	ve	hem	de	intexplace	üzerinde	GET	uygulayarak	bir	ilki	
başardık.	Yatırımcılarımızın	intexcoin	cüzdanlarını	portalımızda	bulundurarak,	tıpkı	banka	gibi	bir	altyapı	oluşturduk.	
Tüccar	ve	alıcılar	Portal	üzerinde	kişisel	cüzdanlar	oluşturarak,	bu	cüzdanlarına	diledikleri	kadar	intexcoin	yükleyebilirler.

Alıcı	intexcoin	kullanarak	bir	ürün	satın	almak	istediğinde,	almak	istediği	ürünün	fiyatı	sistem	tarafından	kontrol	
edilerek,	alıcının	cüzdanındaki	paraya	almak	istediği	ürün	fiyatı	kadar	bloke	konur.	Ürünün	ödemesi	alıcı	tarafından	
yapıldıktan	sonra,	satıcı	tarafından	ürün	kullanıcıya	teslim	edilir.	Alıcının	alışverişinin	tamamlandığına	dair	sistemden	onay	
vermesinden	sonra,	ödeme	havuzunda	bekletilen	paradan	Intexglobal	komisyonu	ve	intexcharity’e	aktarılacak	komisyon	
kesilerek	ürün	bedeli	satıcı	hesabına	otomatik	olarak	aktarılır.	Ayrıca	intexplace	üzerinde	yapılan	alışverişlerden	doğan
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işlem	ücretinin	haricinde	alıcı	ve	satıcının	isteğine	bağlı	olarak	seçmiş	oldukları	hayır	kurumlarına	da	bağışlar	yapabilirler.	
Böylelikle	intexcharity	üzerinden	yardıma	muhtaç	insanlara	doğrudan	bağış	aktarılmış	olur.	Intexplace	sadece	bir	ticaret	
portalı	olarak	değil	büyük	ve	sürdürülebilir	bir	bağış	sisteminin	de	önemli	bir	parçasıdır.	Intexplace	kullanmış	olduğu	GET	
sistemi	ve	bağış	döngüsüyle	blockchain	ekosisteminde	bir	ilktir.
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Kabul Noktaları
Kabul	noktalarımız,	intexchain	ekosisteminin	en	önemli	
ayaklarından	biridir.	Bu	sayede	intexcoin	bir	para	olarak	
işlevini	yerine	getirerek	günlük	hayatımızın	bir	parçası	haline	
gelecektir.	Kabul	noktalarımız	sayesinde	oluşacak	ticaretten	
elde	edilen	komisyonlar;	ekosistemimizin	bir	parçası	olan	
intexcharity’e	direkt	aktarılarak	ihtiyaç	sahiplerine	sürekli	bir	
yaşam	desteği	sağlanacaktır.	Ayrıca	web	sayfalarımızda	ve	
ödeme	aracımız	intexpay’de	işletmenizin	tanıtımı	ve	lokasyon	
bilgilerini	paylaşacağız.	Bu	sayede	tüccarlarımıza	yeni	müşteriler	
kazandırmak	için	önemli	bir	fırsat	yaratacağız.

İntexcoin	kabul	noktaları,	birçok	ülkede	oluşturuldu	ve	sayıları	
giderek	artıyor.	Kabul	noktası	olmak	isteyen	tüccarlar	intexcoin	
portalı	üzerinden	ücretsiz	kayıt	oluşturarak	cüzdanlarını	
oluşturabilecekler.	İşletmelerinin	görünür	yerlerine	(Kapı,	vitrin	
vb.)	portalımızdan	indirdikleri	stickerleri	yapıştıracaklar.

Kayıt	olan	bu	tüccarlar;	ülke,	lokasyon	ve	hizmet	içeriği,	web	
adresi,	ulaşım	ve	iletişim	bilgileri	gibi	zorunlu	alanları	portal	
üzerinden	doldurarak	ticaret	havuzumuza	katılabilecekler.	Bu	
sayede	intexcoin	sahipleri	ihtiyaç	duydukları	ürün	ve	hizmetlerin	
nerede	ve	hangi	tüccarda	olduğu	bilgisine,	intexcoin	portalından	
ve	intexpay	üzerinden	ulaşabilecekler.

Tüm	kabul	noktalarında	yapılan	ödemelerde	ürün	bedeli	
tüccara	aktarılacak.	Hizmet	sağlayıcı	olarak	alınacak	tüm	işlem	
komisyonlarından	%80	intexcharity’e	ve	%20	Intexglobal	şirketine	
gelir	olarak	aktarılacaktır.

Örnek	komisyon	dağılımı;	100$	tutarında	bir	ticaretten	%2	
komisyon	olarak	alınacak	2$’ın	1.6$’ı	intexcharity	havuzuna,	0.4$’ı	
Intexglobal	Ltd.’ye	gelir	olarak	aktarılacak.	Bu	sayede	intexcharity	
yardım	havuzu	her	geçen	gün	dolarken,	ihtiyaç	sahiplerine	gerekli	
desteği	sürekli	ve	artarak	sağlayacağız.
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Tüccar anlaşmaları;

Bu	anlaşmalar	standart	ve	özel	olmak	üzere	iki	türlü	yapılacak.	Standart	anlaşmanın	
amacı;	alışverişte	intexpay	üzerinden	yapılan	tüm	ödemelerin	bir	hizmet	bedelinin	
belirlenmesini	sağlamaktır.

Özel	anlaşmalarla	amacımız	ise;	standart	anlaşmadaki	komisyon	oranını	gönüllülüğe	
bağlı	olarak	fazlalaştırmaktır.	Bu	sayede	de	intexcharity’ye	yapılacak	bağışlarda	evsiz	
bireyler	ve	ihtiyaç	sahiplerine	bir	nebze	de	olsa	fazladan	yardım	ulaştırılabilecektir.

Bu	anlaşmalarla	intexpay	kullanarak	yapılacak	tüm	ticaretteki	ödemelerden	alınacak	
bir	hizmet	bedelini	belirlemektir.	Bu	tıpkı	Visa-Master	ile	bankaların	aldıkları	
komisyonlara	benzer	bir	anlaşmadır.	Anlaşmalar;	alınacak	komisyon	bedellerini	
belirlemenin	dışında	ayrıca	bir	ek	maliyet	oluşturmayacaktır.	Tüccarlar	diledikleri	
zaman	bu	anlaşmalardan	tek	taraflı	çekilebilecektir.

intexcoin kabul noktası ve intexcharity üyesi olun

Katılmak ücretsizdir.

Ekstra cihaz maliyet 
yoktur

QR Kod ile temassız 
ödeme kolaylığı

Ödeme almak için 
internet yeterli

Web sitelerimizde markanız listelenerek 
marka bilinirliğinize katkı sağlanır 

Potansiyel yeni müşteriler kazanın

Dünya çapında yardım projesinin parçası olun

Ayrıntılı bilgi ve katılmak için;
www.intexcoin.io/tr/kabulnoktasi.html
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Otomat Makineleri
Partner	şirketlerin	otomat	makinelerinde	QRcode	ve	RFID	kart	
aracılığıyla	intexcoin’le	ürünler	alınabilecek	ve	buralardan	alınacak	
hizmet	bedeli	%2	olacak.	Bu	hizmet	bedelinin	%70’i	intexcharity’ye,	
%30’u	da	Intexglobal	cüzdanına	otomatik	transfer	edilecektir.	Otomat	
makinelerinin	lokasyon	bilgisine	intexpay	tüccar	haritasından	ve	
intexcoin	portalından	ulaşılarak	intexcoin’in	kullanımı	ve	harcama	
kolaylığı	sağlanacaktır.

Nayax entegrasyonu ne anlama geliyor?

Çözümümüz	sayesinde	intexcoin	kullanılarak	hem	RFID	kart	hem	de	
QRcode	ile	intexpay	üzerinden	kahve	alınabiliyor.	Bu	sayede	dünyanın	
neresinde	kahve	satılırsa	satılsın,	Nordic	Drinks	tüm	kazancını	zaman	ve	
banka	kısıtlaması	olmadan	anında	cüzdanına	alabiliyor.

Nayax;	ödeme	çözümü	gereken	hemen	her	yerde	güvenle	kullanılan	bir	
teknolojidir.	Sektör	farkı	olmaksızın	global	çözümleri	olan	bir	şirkettir.	

Nordic	Drinks’in	de	ödeme	çözümlerinde	ana	partneri	olan	Nayax	ile	Nordic	Drinks’in	intexcoin	ile	ödeme	yapılarak	
otomat	makineleri	üzerinden	kahve	satışlarını	başarıyla	çözüme	kavuşturduk.	Demo	olarak	yaptığımız	bir	RFID	kartı	
tıpkı	bir	kredi	kartı	gibi	davrandırarak;	dokun/öde	yöntemiyle	intexcoin	ödeyerek	kahvelerimizi	içtik.	Belki	de	bu	çözüm	
dünyada	bir	ilk	oldu.

Bu	entegrasyonla	Visa	ve	Mastercard’ın	da	çözüm	ortağı	olan	bu	büyük	omurgaya	dahil	olarak	altyapımızın	gücünü	bir	kez	
daha	ispatlama	fırsatını	yakaladık.	.	Bu	işbirliği	aynı	zamanda	yeni	partnerlerimizin	de	intexcoin’le	ticaret	yapabilmelerinin	
altyapısını	şimdiden	hazır	hale	getirmiş	oldu.	Dünyanın	neresinde	olurlarsa	olsunlar;	intexcoin	ekosistemine	entegre	
olacak	tüm	partnerlerimiz	artık	banka	ve	zaman	kısıtı	olmadan,	satış	sonrasında	paralarını	intexcoin	cüzdanlarına	anında	
almış	olmanı	rahatlığını	yaşayacaklar.
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Intexcoin ATM’leri
Dünyanın	en	büyük	kripto	para	AMT	üreticisi	Generalbytes	şirketi	ile	gerekli	görüşmeler	yapıldı.	Generalbytes’in	
ürettiği	tüm	ATM’lere	intexcoin	entegre	edilecek.	Ayrıca	talebimiz	olması	halinde,	istediğimiz	tasarımda	intexcoin	
ATM’leri	üretilerek	uygun	gördüğümüz	lokasyonlara	kurulumları	sağlanacak.	ATM’ler	sayesinde	kripto	paralar,	tıpkı	
bankalar	gibi	kripto	paralara	ulaşımda	kolaylık	sağlayacak.	Intexglobal;	gelecekte	bu	tür	entegrasyonları	çoğaltacak	ve	
ekosistemimizin	ihtiyaçları	doğrultusunda	yeni	ve	kolay	çözümleri	de	devreye	alacaktır.

Bu	amaçla	henüz	gizli	tuttuğumuz	bir	projemizin	fikirsel	ve	teknik	arka	planını	tamamladık.	Fikrimizi	hayata	
geçirdiğimizde	topluluğumuzun	daha	da	genişleyeceğini	şimdiden	öngörebiliyoruz.
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Intexcharity
Yardım alanın da yardımda bulunduğu dünyanın ilk doğrudan bağış projesi

INTEXCHARITY ILE DOĞRUDAN IHTIYAÇ SAHIPLERINE ULAŞIYORUZ.

Intexcoin	e-ticaret	platformu	(intexplace.io)	üzerinde	yapmış	olduğunuz	alışveriş	sonucunda	ya	da	intexpay	ile	otomat	
makineleri	ve	kabul	noktalarında	yapmış	olduğunuz	alışverişlerden	oluşan	işlem	ücretleri;	doğrudan,	hiçbir	kesinti	
olmadan	Intexcharity	Bağış	Platformu’na	aktarılır.	Ve	gün	sonunda	platformda	biriken	bağışlar	tüm	intexcoin	bilekliklerine	
gönderilir.

Bileklik	sahipleri,	bilekliklerinde	biriken	intexcoin’lerle	otomat	makineleri	ve	kabul	noktalarında	alışveriş	yapabilirler.	
Yapılan	bu	alışverişten	doğan	işlem	ücretleri	de	bağış	platformuna	aktarılır	ve	bu	döngü	sürekli	devam	eder.	Bu	döngü	
haricinde	bağışçılardan	gelecek	destekler	de	intexcharity	havuzunda	toplanacak	ve	yardım	kapasitesini	genişletecektir.

Ayrıca	bağışçıların	da	katkılarına	açık	olan	intexcharity;	intexcoin’in	değerlenme	ve	kullanımına	bağlı	olarak	büyüyen;	
önemli	bir	sosyal	sorunun	çözümünde	güçlü	bir	araç	olacaktır.	Son	derece	basit	bir	işleyişi	olan	intexcharity’de,	kullanım	
ve	kurulum	kolaylığından	dolayı	RFID	bileklikler	kullanılacak.	İmkân	ve	teknolojinin	gelişimine	bağlı	olarak	yeni	araçlar	
da	kullanıma	dâhil	edilecektir.	RFID	bilekliklerle	günlük	limitler	dâhilinde	ve	harcanan	kısım	kadar	intexcoin	intexcharity	
havuzundan	ihtiyaç	sahiplerine	otomatik	gönderilecek.

Tüm	bu	süreçte	bilekliğin	dağıtımı	dışında	yardım	alan	ve	veren	arasında	bilgi	paylaşımı	olmadığından;	yardım	alan	
üzerinde	onursal	ve	sosyal	baskıları	kaldıracaktır.	Yardımın	sürekliliğiyle	kişisel	ihtiyaçların	giderilmesinde,	intexchain	
ekosistemi	sayesinde	bölgesel	ticaretin	devamına	ve	gelişimine	katkı	sunularak	BM’in	17	maddelik	hedefleriyle	paralel	
yaklaşım	sağlanacaktır.	Intexcharity;	önemli	bir	yaşam	destek	organizasyonuna	dönüşme	potansiyeline	sahiptir.	Dileyen	
her	kurum	intexcharity	üzerinden	kendi	yardım	organizasyonunu	başlatabilecek.

Platformumuzu	kullanarak	yardım	organizasyonu	yapan	kurumlardan	intexcharity’ye	destek	amaçlı,	anlaşmaya	bağlı	
bir	komisyon	alınarak,	bu	miktar	intexcharity	havuzuna	aktarılacak.	Tüm	süreç	herkese	açık	intexcharity	web	sitesinde	
izlenebilecektir.

İntexcharity	bilekliklerinin	kimlere	verileceğiyle	ilgili	bilgiler,	ülkelerin	resmi	kurumlarından	ve	saygın	güvenilir	yardım	
kuruluşlarından	alınacaktır.	Gönüllülerimiz	tarafından,	günlük	olarak	izlenen	ihtiyaç	sahiplerine	sosyal	katmanlar	
aracılığıyla	ulaşılacaktır.	Dileyen	herkes	portala	ücretsiz	bir	şekilde	çalışma	alanını	kayıt	ettirerek	Intexcharity	gönüllüsü	
olabilecektir.	Bu	sayede	hem	topluluk	büyüyecek	hem	de	tüm	sürecin	yönetilmesine	katkı	sağlanmış	olacaktır.	Yardım	
faaliyetleri	ve	organizasyonları	basın	yayın	kuruluşları	ve	sosyal	medya	mecralarında	yayınlanarak	intexcharity	ve	
intexcoin’e	dikkat	çekilecektir.

Topluluğumuzun	gelişmesine	ek	olarak	intexcoin’in	kullanım	alanlarının	da	artışı;	büyüyerek	değer	artışına	ve	ticaretin	
gelişimine	katkı	sunacaktır.

BM	ile	yürütülen	görüşmelere	bağlı	olarak;	pilot	ülke	ve	lokasyonlarda	da	BM	ile	birlikte	çalışılarak	ekosisteme	uluslararası	
destek	sağlanacaktır.	En	önemlisi	de	sürdürülebilirlik	ve	güven	sağlanacaktır.
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Intexcharity bileklikleri nasıl kullanılır:

Intexcharity	Doğrudan	Bağış	Platformu’nda	ihtiyaç	sahiplerine	dağıtılan	NFC	özellikli,	benzersiz	bir	kimlik	numarası	ile	
donatılmış	özel	bilekliklerdir.	Bu	bileklikler	bir	ihtiyaç	sahibine	verildiğinde	otomatik	olarak	aktif	hale	gelir.	Aktif	hale	gelen	
bilekliğe	Intexcharity	Doğrudan	Bağış	Platformu’ndan	toplanan	bağışın	bir	kısmı	gün	sonunda	aktarılır.	Bilekliklerde	toplanan	
intexcoin	sadece	alışverişlerde	kullanılabilir.	Bileklilerle	intexcoin	transferi	yapılamaz.

Bilekliklerde	maksimum	belirlenecek	bir	değere	kadar	bağış	biriktirilebilir.	Bilekliklere	aktarılan	intexcoin’lerin	günlük	değeri;	
bilekliklerin	kullanılacağı	ülke	ve	bölgelere	göre	belirlenecektir.	Bu	belirlemede	günlük	ihtiyaç	için	gereken	tutarlar	yerelden	
edinilecek	bilgilerle	belirlenecektir.(STK,	kurumlar	vs.)

Bilekliğe	aktarılan	bağış	tutarı	maksimum	değerine	ulaştığında	o	bilekliğe	aktarılan	bağışlar	durdurulur.	Bileklikteki	intexcoin’in	
tümü	ya	da	bir	kısmı	kullanıldığında	ertesi	gün	bilekliğe	bağış	aktarılmaya	devam	eder.	Aktarılacak	tutar	belirlenen	üst	limite	
bağlı	olarak	günlük	harcanan	kısım	kadardır.

Bileklikle	harcama	yapıldığında	oluşan	işlem	ücretinin	bir	kısmı	yeniden	Intexcharity	Bağış	Platformu’na	aktarılır.	Bu	döngü	
bileklikler	kullanılmaya	devam	ettikçe	sürer	ve	böylece	bileklik	sahipleri	de	bağış	platformuna	katkı	yapmış	olurlar.

Geliştirdiğimiz	bu	yöntem	ve	işleyiş	mekanizması	ile	aynı	zamanda	bugünlerde	birçok	ünlü	kişi	tarafından	dillendirilen	‘Dünya	
Vatandaşlık	Maaşı’	önerilerine	de	bir	temel	oluşturabilir	ve	geliştirilerek	kalıcı	bir	çözüme	ulaşılabilir.

Intexcharity	platformu	üzerinden	anlık	olarak	platform	aracılığıyla	bağış	gönderilen	bileklikler	ve	bilekliklerle	yapılan	
alışverişler	takip	edilebilir.	Şeffaf	bir	yapı	içerisinde	tüm	işlemler	web	sayfalarımızdan	anlık	izlenebilir.	Olası	bir	kötüye	
kullanımda,	kullanıldığı	tüccar	aracılığıyla	intexcharity	destek	ekiplerine	rapor	edilebilir.	Bu	sayede	kötüye	kullanılmaya	çalışılan	
bileklik	bloke	edilerek	kullanımdan	çıkarılacaktır.	Bu	yöntemler	süreç	başladığında	çoğaltılacaktır.
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•	 Blockchain	teknolojisi	ve	yapay	zekâ	destekli	güvenlik

•	 Tüm	sürecin	planlanması,	izlenmesi	ve	raporlanması

•	 Şeffaftır,	tüm	bağışlar	anlık	izlenebilir.

•	 Bağış	cüzdanlarının	(bileklikler)	oluşturulması,	dağıtımı	
ve	takibi

•	 	Platformda	bireyler,	STK’lar	bağış	kampanyası	
başlatabilir.

•	 BM,	UNICEF	ve	STK	gibi	kurumlarla	entegrasyonu.

Ticarete Dayalı Sürdürülebilir 
Sonsuz Bağış Döngüsü
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INTEXCHARITY GÖNÜLLÜLERİ;

Onaylanmış	herkes	İntexcharity	gönüllüsü	
olabilir.	Tüm	yatırımcılarımız,	tüccarlarımız,	
partnerlerimiz	vs.	iyiliği	çoğaltarak	birçok	insanın	
hayatına	dokunabiliriz.	Faaliyetlerimizi,	diğer	
yardım	kurumlarının	çoğunun	aksine	bir	maliyet	
oluşturmadan	sürdürmeyi	planladığımız	için;	
toplanan	yardımlar	hiç	bir	kesintiye	uğramadan	
gönüllülerimiz	aracılığıyla	ihtiyaç	sahiplerine	
ulaştırılacak.	Sadece	belirlenen	kişilere	intexcharity	
bilekliklerini	verecekler	ve	bu	her	ihtiyaç	sahibi	
için	bir	defa	olacak.	Bu	aynı	zamanda	ihtiyaç	

sahibinde	bir	sosyal	ve	onursal	baskı	oluşturmayacağından	toplumsal	psikolojiye	de	destek	olacaktır.	Gönüllülerimiz	
sayesinde	tüm	dünyada	hızlı	bir	yayılma	sağlayarak	sonraki	süreçlerin	kendiliğinden	ilerlemesine	de	zemin	hazırlanmış	
olacağız.	Gönüllülerimizin	kimlik	bilgileri	çalıştıkları	bölgenin	resmi	kurumlarının	talebi	olması	durumunda	paylaşılacak.	Bu	
paylaşım	hem	onların	güvenliği	için,	hem	de	daha	rahat	çalışabilmelerine	bir	katkı	olması	içindir.

texcharity faaliyet ve etkileşim raporları; 

Intexcharity	üzerindeki	tüm	faaliyet	ve	süreçler,	yardımların	miktarı	anlık	olarak	tüm	dünyaya	açık	portallarımızdan	
izlenebilecektir.	Yapay	zekâ	teknolojisinin	de	eklenmesiyle	beraber	süreçler	mümkün	olduğunca	insandan	bağımsız	hale	
getirilerek	olası	muhtemel	suistimallerin	önüne	geçilecektir.	Bu	sayede	ne	kadar	yardımın	anlık	ve	dönemsel	yapıldığı	
bilgisi	ülke,	lokasyon,	yardım	miktarları	ile	yardımın	kullanıldığı	ticaret	alanları	ve	ihtiyaçların	çeşitliliği	gibi	birçok	veriyi	
yasaların	izin	verdiği	oranda	ve	şekilde	toplayarak	faydalı	analizler	yapılmasını	sağlayacağız.	Böylece	ihtiyaçların	çeşitliliği	
ve	bölgesel	ticaretin	durumu;	önemli	bir	veri	olarak	etik	ve	yasal	kurallar	dâhilinde	isteyen	devlet	ve	kurumlara	verilebilir	
bir	ürün	olacaktır.	Bu	veriler;	özellikle	akademik	çevrenin	kullanımına	hiç	bir	bedel	alınmadan	sunulacaktır.	Gerek	
görüldüğü	durumlarda	ise,	datalar	sadece	intexcharity’e	yardım	karşılığı	paylaşılacaktır.

Tüm	bu	süreçte	intexcharity,	devrimsel	rol	oynuyor.	Blockchain	ve	yapay	zeka	gibi	ileri	mimarlığa	açık	olan	bu	platform	
çalışmaya	başladığında,	dünya	artık	eskisi	gibi	olmayacak.	Yardım	organizasyonları	şeffaf,	izlenebilir	ve	blockchain’in	
güvenliğiyle	çalışan	bu	platform	karşısında	ya	evrilecekler	ya	da	işbirliğine	gidecekler.	Hiç	bir	yardım	kuruluşu	bu	
platforma	kayıtsız	kalamayacak.

Tüm	dünyada	yardımın	adını	değiştireceğiz.	Artık	yardım;	‘YAŞAM	DESTEĞİ’	olarak	anılacak	ve	dönüşecek.	İlk	etapta	
evsizler	için	problem	çözen	bu	platformu	kullanmak	bütün	yardım	organizasyonları	için	faydalı	bir	zorunluluk	haline	
gelecektir.	Bu	sayede	yardıma	giden	paranın	prestijini	korurken	aynı	zamanda	intexcoin’in	değerini	ve	ticareti	arttırarak	
hızla	ve	sürdürülebilir	bir	büyümeyi	sağlayacağız.
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GELİR MODELİ
Intexglobal’in	gelir	modeli	ve	sürdürülebilirliği;

Intexglobal,	bir	teknoloji	şirketidir.	Yaptığı	projelerden	gelirler	elde	etmektedir.	Intexplace	ile	sağladığımız	hizmetin	
kullanımından	doğan	kiralama	gelirleri,	reklam	gelirleri	ile	komisyon	bedellerinin	bir	kısmı,	Intexpay	ile	elde	edilecek	
komisyon	bedellerinin	bir	kısmı;	şirketimizin	gelirlerini	oluşturmaktadır.	IEO	ve	sonrasında	intexcoin’in	borsalarda	
listelenmesine	bağlı	olarak	stokumuzdaki	intexcoin’lerin	büyük	bir	kısmı	da	yeri	geldikçe	sermaye	desteği	sağlayacaktır.	
Şirket	tüm	bunların	yanında	var	olan	tecrübe	ve	teknik	kapasitesi	ile	ürün	ve	hizmetler	üretmeyi,	yeni	işbirlikleri	yapmayı	
ve	tüm	bu	faaliyetlerinden	de	ayrıca	kâr	elde	etmeyi	hedeflemektedir.	Intexglobal,	şirketin	tüm	maliyet	ve	gelecekteki	
hedefleri	için	kazancının	bir	kısmını	sermaye	olarak	elinde	tutacaktır.	Bu	kazançların	kalan	kısmı	ise	sürekli	ve	kârlılığına	
bağlı	olarak	artan	bir	oranda	intexcharity	üzerinden	ihtiyaç	duyulan	alanlara	aktarılacaktır.	Bu	faaliyetlerin	tamamı	şeffaf	
ve	izlenebilir	bir	yapıda	kurgulanmıştır.

Yeni projeler yolda : 

Ekosistemi	desteklemek	ve	geliştirmek	için	oyun	ve	turizm	gibi	çeşitli	alanlara	yönelik	projelerimiz	hazır.	İlk	etapta	
elimizdeki	işleri	başarmak	ve	sonrasında	da	daha	güçlü	yeni	projeleri	başlamayı	planlıyoruz.	Adım	adım	ilerleyerek	
hedeflediğimiz	alanlarda	yeni	işbirlikleri	ile	intexchain	ekosistemini	büyüteceğiz.	Bu	faaliyetler	yatırımcılarımıza	kazanç	
olurken;	intexcharity	üzerinden	de	başta	evsizler	olmak	üzere	birçok	sosyal	yaraya	çözümler	sunacaktır.	

Gelir Modeli

Pre-Sale Satışları

ICO/STO Satışları

Stok Intexcoin

Komisyon 
Bağışa: %2

Reklam Geliri
Uygulama içinde

Abonelik
Aylık 15 $ - Yıllık 120 $

Komisyon (%10)
Bağışa: %7 – Gelir: %3

Reklam Geliri
Platform içinde

intexplace

Abonelik
Kuruma göre alınacak

Sponsorluk
Sponsorluk destekleri
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REKABETÇİ YANIMIZ VE GÜCÜMÜZ;

Kripto	paralardan	yardım	faaliyetlerine	kadar	birçok	problemi	tespit	ederek	çözüme	yönelik	bir	ekosistem	kurguladığımız	
için	rekabet	açısından	güçlüyüz.	Tüm	ekosistem;	simbiyotik	bir	yaşam	ağı	olarak	hem	kendi	içinde	hem	de	dışındaki	birçok	
alanla	birlikte	hareket	edebilir	bir	yapıdadır.	Bu	sayede	rekabetçi	bir	mücadeleden	çok;	işbirliğine	ve	birlikte	çözüme	
dönük	çalışmalar	içindeyiz.

INTEXCHAIN,	hemen	her	alanda	işbirliğini	öngören	bir	ekosistemdir.	Dışımızdaki	kripto	paralardan,	devletlere	ait	itibari	
paralara	kadar	ve	gerekse	tüm	yardım	kurumlarının	entegre	olacağı	ve	kullanabileceği	bir	aracız.	Bu	yapıyı	özellikle	bu	
şekilde	tasarladık.	Var	olanla	bir	rekabetten	ziyade	hepsini	içine	alabilecek	ve	kapsayacak	bir	ekosistem	olmak	istedik.	Bu	
bizim	işbirliği	ve	yeteneklerimizi	sürekli	genişletecek	bir	yaklaşımdır.

Faydanın	büyütülmesi	ve	herkese	açılmasıyla	birlikte,	intexcoin’i	geleceğin	önemli	para	birimlerinden	ve	Intexchain	
ekosistemini	de	en	büyük	topluluklardan	biri	haline	getirebileceğiz.	Kripto	paraların	bir	para	gibi	davranmamasına	yönelik	
eleştirilerimize	çözüm	ve	cevap	olarak;	intexcoin’i	ilk	günden	itibaren	ticaretin	bir	aracı	olarak	kurguladık.	Hem	e-ticaret	
portalımız	intexplace’te	hem	de	kabul	noktalarımızda	alışverişte	kullanılmasını	sağladık.	Binlerce	ürün	alınıp	satıldı.	Kapalı	
bir	ekosistemde	intexcoin’i	gerçek	bir	para	birimi	yaptık	ve	bu	süreçte	97	ülkeye	yayıldık.	Birçok	ülkedeyse	aktif	kullanıcılar	
ve	ticari	noktalar	oluşturmayı	başardık.	Çalışmalarımız	artarak	devam	ediyor.

Ekosistemin yıllık kullanımına göre 
yaratacağı etkiye dair simülasyon

Dolaşımdaki Intexcoin

Intexcoin Değeri

Toplam Değeri

Komisyon Oranı

Komisyondan Oluşan Bağış Hacmi

Evsiz Başına Toplam Yıllık Bağış

Yıllık Bağış Alacak Evsiz Sayısı

1 Milyar Adet

50 cent

500 milyon $

% 2

25 milyon $

8*365=2920 $

8561 Kişi

2 Milyar Adet

1.5 $

3 milyar $

% 2

60 milyon $

8*365=2920 $

20.548 Kişi

7 Milyar Adet

5 $

35 milyar $

% 2

700 milyon $

8*365=2920 $

239.726 Kişi

18 Milyar Adet

10 $

180 milyar $

% 2

3.6 milyar $

8*365=2920 $

1.232.876 Kişi

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL
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PARTNERLERİMİZ

Listelendiğimiz Kripto Para Borsaları

Partnerlerimizle	yaptığımız	prensip	anlaşmalarını	önümüzdeki	günlerde	hayata	geçireceğiz.	Mevcut	partnerlerimiz	ve	
gelecekte	yapılacak	partnerlikler;	Intexchain	ekosistemimizin	yeteneklerini	ve	etki	alanını	büyütecek.	Birçok	ülkeden	
farklı	sektörlerdeki	partnerlerimizin	tecrübeleri	ve	topluluklarının	gücünü	birleştirerek,	taraflar	için	faydalı	ve	başarılı	
çözümlere	taşıyacak	en	önemli	araçlardan	biri	de	partnerliklerdir.	Marka	değerimize	ve	bilinirliğimize	olumlu	katkı	
sunacak	işbirliklerine	her	azman	açık	olduk.	Bu	sayede	sosyal	alanlara	etki	gücümüz	artırarak;	intexcoin’in	değerlenme	ve	
kullanımına	da	destek	sağlamış	olacağız.
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INTEXCOIN TOKENOMY

Intexcoin Dağılımı

Detayları	aşağıda	bildirilen	Intexcoin	token	dağılımı	
yapılarak	bugünden	geleceğe	şirketimizin	gelişimi	için	
bir	finans	modeli	oluşturuldu.	Yaptığımız	bu	finansal	
modellemenin	başarısı	kısmi	olarak	IEO	ve	listeleme	
performansımıza	bağlıdır.	Tüm	projelerimizi	uzun	
bir	süredir	geliştirdiğimiz	ve	büyük	bir	bölümünü	
tamamladığımız	için;	elde	edilecek	finansal	güç	yeni	ekip	
üyelerine,	kurumsal	kimlik,	kıtalar	ve	ülkeler	bazında	
genişlememize	destek	sağlayacak.	Ayrıca	tanıtım	ve	
planladığımız	yeni	projelerimizin	startını	vermeye	de	
finansal	destek	olacaktır.

Uzmanlık	alanlarımız	içinde	yapacağımız	işlerin	gelirleri	
ve	yeni	partnerlikler	ve	olabilecek	proje	ortaklıklarından	
finansal	destekler	bu	hesaplamaya	dâhil	edilmemiştir.

Token adı: INTEXCOIN	
Sembol:	INTX	
Basamak değeri:	9		
Basamak adı: MINTEX	
PROTOKOL:	ERC20	/ETHEREUM	
Toplam üretilen: 600.000.000	INTX

IEO 	-	200	milyon	INTX	

Şirket Varlığı 	-	170	milyon	INTX	

Intexcharity Cüzdan 	-	70	milyon	INTX	

Yatırımcılar 	-	50	milyon	INTX	

Tanıtım ve Reklam 	-	40	milyon	INTX	

Ekip ve Danışmanlar 	-	20	milyon	INTX	

Büyüme - Kurumsallaşma 	-	50	milyon	INTX	

Smart contract 
0x7533D63A2558965472398Ef473908e1320520AE2
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YOL HARİTASI
2016 Ocak ayından bugüne kadar, sitelerimiz ve test için kullandığımız tokenimizle birlikte birçok faaliyeti hayata geçirdik. 
Yaptığımız işbirlikleri ile topluluğumuzun büyümesini sağlayarak, yaklaşık 100 ülkede yatırımcılara ulaştık ve kabul 
noktalarımızı oluşturduk. Şimdi tüm bu alt yapıyı IEO ve listeleme ile dünyaya açmaya hazırlanıyoruz.

Birlikte yürüyecek çok uzun bir yolumuz var.

2016, 1. ÇEYREK Kuruluş	Intexglobal	kuruldu

2016, 2. ÇEYREK Intexplace	platformu	çalışmaya	başladı.	Yurt	içi	ve	yurt	dışında	tanıtım	ve	yatırımcı	toplantıları	yapıldı

2016, 3. ÇEYREK Nordic	Drinks	Kahve	otomatları	üreten	Nordic	Drinks	ve	NAYAX	firmaları	ile	yaptığımız	işbirliği	ile	dünyada	
bir	ilki	gerçekleştirdik.

2017, 3. ÇEYREK Pakistan’da	ilk	resmi	ofisimiz	açıldı

2018 İLK ÇEYREK,	Intexpay	ve	Intexcharity	projelerinin	çalışmalarına	başlandı.

2019 1. ve 2. ÇEYREK,	ORACLE	ve	General	Bytes	gibi	birçok	partnerlik	anlaşması	yapıldı.

2020 1. ÇEYREK,	IEO	ve	Listeleme	için	borsalarlar	görüşmelere	başlandı

2020 2. ÇEYREK,	Topluluğun	genişlemesi	ve	kabul	noktalarının	sayılarının	arttırılması

2020 3. ÇEYREK,	Ödeme	araci	ve	yardim	için	aplikasyon	ve	RFID	bilekliklerin	oluşturularak,	yardim	gönüllülerimiz	ve	kabul	
noktalarimizin	da	desteği	ile	evsizlere	yönelik	projelerin	sahada	uygulanmasi	için	pilot	bölge	ve	çalişmalar.

2020, DÖRDÜNCÜ ÇEYREK,	Intexcharity	Doğrudan	Yardım	Faaliyetleri’nin	başlatılması	ve	büyümeye	katkı	sunacak	yeni	
partnerlik	anlaşmaları

2021 1. ÇEYREK, sahadan	gelecek	verilerin	işlenerek	anlamlı	raporlar	haline	getirilmesi	ile	Intexcharity’nin	portal	olarak	
kapsamının	genişletilmesi

2021 2. ÇEYREK, büyük	yardım	kurumları	ile	işbirliği	ve	elde	edilen	verilerin	dileyen	devlet	ve	kurumlara	destek	karşılığı	
verilmesi.	Ayrıca	akademik	çevrelerin	bu	verilere	erişiminin	ücretsiz	sağlanması.

2021 3. ÇEYREK, kurumsallığın	ve	global	faaliyetlerin	genişletilerek	alanında	önemli	bir	merkez	olmasını	sağlamak

2021 4. ÇEYREK, yeni	projelerin	başlatılması	ve	ekosistemin	kendiliğinden	işlemesine	yönelik	tüm	geliştirmelerin	hayata	
geçirilmesi.

2022,	2023,	2024,	2025	sürekli	büyüme	için	aktif	çalışmaları	geliştirerek	sektörde	kalıcılığımızı	sürdürmek	hedefindeyiz.
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BİZİM TAKIM

Erdoan Köse
Intexcoin CEO / Kurucu

İş Geliştirme ve Finans

Teknik

Medya

İşbirlikleri ve Danışmanlık

Ersin Köse
Finansal Danışman

Reşit Galip
Yazılım Mühendisi

Yıldırım Gülsever
Markaevi Medya Yöneticisi

Murat Akpınar
İş Geliştirme

Kerem Ozan Han
İş Geliştirme

Ömer Cıkısır
Elektronik Mühendisi

Nurhan Demirel
LOCARD Kurucu Ortağı

Jan Erik Finne
Nordic Drinks Kurucusu

Bircan Köycü
İş Geliştirme

Ertan Çetin
UI/UX Tasarımcı

Makbule Batur
Markaevi Kurucusu
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Kaynak ve Referanslar
¹	—	Dünya	Bağış	Endeksi	—	CAF	World	Giving	Index	/	Ekim	2017	—	www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-
publications/cafworldgivingindex2017_2167a_web_210917.pdf?sfvrsn=ed1dac40_10

²	—	Avrupa’da	Hayırseverliğe	Genel	Bakış	—	Observatoire	de	la	Fondation	de	France/CERPhi	/	Nisan	2015	“An	overview	of	
philanthropy	in	Europe”	—	http://efc.issuelab.org/resource/an-overview-of-philanthropy-in-europe.html

³⁻⁵	—	Türkiye	Üçüncü	Sektör	Vakfı	—	TÜSEV	/	Eylül	2016	“Türkiye’de	Bireysel	Bağışçılık	ve	Hayırseverlik”	—	https://www.tusev.
org.tr/usrfiles/files/turkiyede_bireysel_bagiscilik_ve_hayirseverlik.pdf

⁴⁻⁶	—	“Avrupa’da	Hayırseverliğe	Bakış”	araştırması	10	ülkede	yapılmıştır.	Bu	10	ülke	Avrupa’nın	%78’ini	temsil	etmektedir.	
(Eurostat)	—	Belçika	—	Fransa	—	Almanya	—	İtalya	—	Hollanda	—	Polonya	—	İspanya	—	İsveç	—	İsviçre	—	Birleşik	Krallık

⁷	—	T.C.	Vakıflar	Genel	Müdürlüğü	/	2015

Dünyadaki	yoksulları	koronavirüsten	ve	ekonomik	etkilerinden	nasıl	koruyabiliriz?

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/a-covid-19-response-for-the-world-s-poor

BİRLEŞMİŞ	MİLLETLER,	Türkiye	Sürdürülebilir	Kalkınma	Amaçları	çalışmalarımız

https://turkey.un.org/tr/sdgs
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www.intexpay.io


