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16.04.2021 Tarihli 31456 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan

“Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” Hakkında Bilgi Notu

Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  (TCMB),  16.04.2021  tarihinde  31456  Sayılı  Resmi

Gazetede, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve

Menkul  Kıymet  Mutabakat  Sistemleri,  Ödeme  Hizmetleri  ve  Elektronik  Para  Kuruluşları

Hakkında  Kanunda  yer  alan  yetkiler  çerçevesinde  “Ödemelerde  Kripto  Varlıkların

Kullanılmamasına Dair  Yönetmelik’’  başlıklı  yönetmeliği  yayımlamış  ve  yürürlük  tarihini

30.04.2021 olarak kabul etmiştir.

Mevzuatımızda kripto varlıklar ‘’ilk kez’’ tanımlanmış ve ilgili yönetmeliğin 3. Maddesine

göre  söz  konusu  tanım  ‘’Bu  Yönetmeliğin  uygulanmasında  kripto  varlık,  dağıtık  defter

teknolojisi  veya  benzer  bir  teknoloji  kullanılarak  sanal  olarak  oluşturulup  dijital  ağlar

üzerinden dağıtımı  yapılan,  ancak itibari  para, kaydi para,  elektronik para,  ödeme aracı,

menkul  kıymet  veya  diğer  sermaye  piyasası  aracı  olarak  nitelendirilmeyen  gayri  maddi

varlıkları ifade eder’’ şeklinde açıklanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre;

 Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kullanılamaz.

 Kripto  varlıkların  ödemelerde  doğrudan  ya  da  dolaylı  bir  şekilde  kullanılmasına

yönelik hizmet sunulamaz.

 Ödeme hizmeti  sağlayıcıları,  ödeme hizmetlerinin  sunulmasında  ve elektronik  para

ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş

modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
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 Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama,

transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon

aktarımlarına aracılık edemez.

Söz konusu yönetmelikte  fon  aktarımının  ‘’ödeme ve  elektronik  para  kuruluşları’’

aracılığıyla  yasaklı  hale  gelmediği  açıktır.  Bankacılık  Denetleme  ve  Düzenleme

Kurumunun  konuyla  ilgili  henüz  bir  açıklama  getirmemesinden  dolayı  ilgili

yönetmeliği,  30  Nisan  2021 tarihinden  sonra  ‘’bankalar  aracılığıyla’’  kripto  varlık

borsalarına  fon  aktarımının  yapılabileceği  şeklinde  geniş  yorumlamak  mümkün

olacaktır.

T.C. Merkez Bankası ilgili  düzenlemenin sebeplerini;  kripto varlıkların  merkezi bir

muhataplarının  bulunmaması,  piyasa  değerlerinin  aşırı  değişkenlik  göstermesi  ve

herhangi bir düzenleme ya da denetim mekanizmasına sahip olmamalarından dolayı

güvenlik zafiyetine yol açmaları olarak göstermiştir.

Anonim yapıları  nedeniyle  yasadışı  faaliyetlerdeki  kullanıma ve sahiplerinin bilgisi

dışında usulsüz işlem yapılmasına elverişli olmaları nedeniyle söz konusu işlemlerin

geri  dönülemez  sonuçlara  yol  açmasını  engellemek  amacıyla  devlet  mekanizması

tarafından söz konusu düzenlemenin getirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Kanaatimce;  ilgili  düzenleme,  ‘’kripto  varlıkların’’  ilk  defa  tanımlanması  ve

meşrulaştırılması  açısından  önemlidir.  Ancak  yönetmeliğin  genelinde  yer  alan

kısıtlayıcı  ifadeler yerine ekonomik ve finansal gelişmelere ayak uyduran ve güven

sağlayacak  mevzuat  değişikliklerinin  yapılması,  dünyadaki  gelişmekte  olan  yeni

ekonomik konjonktürde yer edinmemiz açısından önem teşkil edecektir. 


