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Gerçekte olmayan 
“sayısal para”,  
sanal yaşamda yer buldu 
ve h ı z l a  y a y ı l ı y o r 

Yaklaşık 5 yıl önce 
uygulamaya konulan, 
“dijital altın” olarak 
tanımlanan Bitcoin, 
para piyasalarını 
düzenleyen resmi 
kurumların da 
dikkatini çekiyor. 
Açık kaynaklı 
tasarlanan Bitcoin 
ağında yapılan 
günlük işlem 
sayısının 50 bini 
geçtiği, tedavüldeki 
Bitcoin’lerin toplam 
değerinin 7 milyar 
dolara yaklaştığı 
belirtiliyor.
Aslıhan Bozkurt

İnsanların ilk çağlardan itibaren yerine çeşitli mal ve metalleri kullandığı, karşılığında 
mal ve hizmet alıp verdiği kâğıt veya madeni ödeme aracı olan para, her zaman önemli ve 
değerli oldu. Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli 

mallar değişim aracı olarak kullanıldı. “Üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alış 
veriş yapabilmelerini sağlayan bir mübadele (değişim) aracı” olarak tanımlanan para, milattan 
önce (M.Ö.) Lidyalılar tarafından bulundu. Yüzyıllarca altın ve/veya gümüşle tanımlanmasının 
ardından tarihi kayıtlara göre, Çinliler M.Ö. 118 yılında deri para kullandı, M.S. 806 yılında ise ilk 
kâğıt para ortaya çıktı.   
Kâğıt paranın altına çevrilme özelliğinin bulunmaması para arzına geniş bir elastiklik 
kazandırırken bu elastiklik, para arzının bir ekonomi politikası olarak kullanılmasını sağladı. 

1929 Büyük Dünya Buhranı’ndan 
sonra devamlı bir şekilde 
kâğıt para rejimine geçilirken 
halen dünyada 160’tan fazla 
resmi para birimi yürürlükte 
bulunuyor. Özellikle ekonomi, 
sosyoloji ve felsefenin bir 
araştırma nesnesi olan para, 
dünyadaki tüm sistem, kurum 
ve toplumun can damarı 
olarak kabul ediliyor.  Mal ve 
hizmet takası sağlayan para, 
günümüzde devletçe bastırılıyor 
ve herkes tarafından kabul 
görüyor. 
Dünyada özellikle son 
yıllarda yaşanan global 
krizler, geleneksel bankacılık 
sistemlerine karşı güvensizlik 
oluştururken “dijital (sayısal) 
para”lar yavaş yavaş hayatımıza 
girmeye başladı. Hatta öyle 
ki, günümüzde “sayısal l 
para”ların,  kâğıt ve madeni para 
kullanımına meydan okuduğu 
iddiaları dillendiriliyor.
Alternatif ödeme kanalı olarak 
oluşturulan, noktadan noktaya 
dağıtımlı bir ağ üzerinde çalışan 
ve “gerçekte hiç olmayan” 
sayısal para Bitcoin, tüm 
dünyada hızla yayılıyor. 2012’ye 
kadar adı fazla duyulmayan 
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ama bu yıl ciddi bir çıkış yakalayan Bitcoin, 
artık para piyasalarını düzenleyen resmi 
kurumların da dikkatini çekiyor.
TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda 
Bitcoin konusuna yer veriyoruz. Dosya” 
sayfalarımızda “Bitcoin’in dünya ve Türkiye 
ekonomisindeki yeri, ne kadar kullanıldığı, 
mevcut yasal düzenlemeler, pazar 
öngörüleri, Bitcoin’indiğer ödeme şekillerine 
göre farkı, yararları, gündeme getirdiği risk 
ve sorunlar ile çözüm önerilerini” konunun 
aktörlerinden almaya çalıştık. Belçika’dan 
Value Solutions Genel Müdürü Aydın Erol 
ile BTCTurk yazılım ve pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Kenci 
sorularımızı yanıtlarken Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), Bitcoin ile ilgili herhangi 
bir çalışması olmaması nedeniyle haber 
çalışmamızda yer alamayacağını belirtti. 
Soru yönelttiğimiz ancak yetkililerinden 
bir türlü yanıt alamadığımız BDDK ise 
kamuoyunu “sayısal paraya” karşı uyaran bir 
açıklama yaptı. Merkez Bankası yetkilileri 
ise dergimiz yayına girene kadar yanıtlarını 
göndermediler. 

Dijital paranın serüveni…
Elektronik imza, anonim iletişim, gizli 
dosya paylaşımı ve güvenilir dijital 
oylama mekanizmalarına ilişkin 
çözümler geliştiren ABD’li David 
Chaum, İnternet tabanlı bir para sistemi 
için 1990’da DigiCash’i kurdu. DigiCash, 
bazı yönetimsel hatalar nedeniyle 
1998’de iflas etti. Ama bu girişim, birçok 
kişinin aklına dijital bir paranın mümkün 
olabileceği fikrini getirdi. 
3 Ocak 2009’da Sakatoshi Nakamoto 
adlı kim olduğu bilinmeyen biri (ya 
da bir grup) tarafından uygulanmaya 
konulan bir proje olan Bitcoin, herkes 
tarafından güvenilir ve kolaylıkla alınıp 
satılan bir para birimi olmayı, İnternet 
alışverişlerinde sıklıkla tercih edilmeyi, 
kişiden kişiye ucuz ve güvenli bir şekilde 
transfer edilebilmeyi hedefliyor. 
Sayısal paralar, genel olarak “altcoin” 
şeklinde adlandırılıyor. Dünyadaki 
“sayısal para”lar Bitcoin ile birlikte 
Litecoin,  PPCoin, Freicoin, Ripple, 
Feathercoin ve Linden Dolar olarak 
sıralanıyor. Sadece Linden Doların 
kullanımı diğerlerine göre farklı. İlk 
defa 2003’te 3-D sanal dünyasında 
kullanılan Linden Doların, sanal 
dünyada yiyecek, hizmet, kıyafet, hayvan 
vs. almaya yarıyor. Yeni bir dizi alternatif 
e-paraların da sırada olduğu bildiriliyor. 
İnternet üzerinde kullanılan sayısal para birimi 
Bitcoin’un savunucularından Ken Shishido, 
inancını şöyle açıklıyor:
 “Bireysel özgürlüğe, serbest piyasa 
rekabetine ve küçük hükümetlere inanıyorum. 
Bundan 100 yıl önce, doların gümüş olarak 
karşılığı vardı; fakat bugün bu durum söz 
konusu değil. Doların karşılığı ABD hükümeti. 
Hükümet, istediği zaman doların değerini 
aşağı çekebilir, hatta dolar tamamen ortadan 
kalkabilir. Bu yüzden dolara, Japon Yen’ine 
veya diğer hükümetlerin para birimlerine 
inanmıyorum. Gümüşe inanıyorum. Altına 
inanıyorum. Ve Bitcoin’e inanıyorum.” 

“Geleceğin parası” olarak adlandırılan Bitcoin, 
birçok şirket ve kamu kurumu tarafından 
güvenlik endişesiyle tartışılırken Ağustos 
2013’te Almanya resmi olarak piyasaların 
bu son gözdesini tanıdı bile. Almanya 
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
Bitcoin’lerin ülke genelinde vergi ödemek 
ya da ticari işlemlerde kullanılabileceği 
bildirildi. Bakanlığın açıklamasında sayısal 
paranın bir elektronik para ya da döviz olarak 
kabul edilmediği sadece Almanya bankacılık 
kuralları dahilinde bir finansal enstrüman 
olarak görüldüğü de ifade edildi. Açıklamada, 
Bitcoin’in “farklı amaçlar için kullanılabilecek 
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özel bir para” olduğunun altı çizildi.
FOREX.com sitesinin Araştırma 
Direktörü Kathleen Brooks, CNBC’ye 
yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük 
ekonomilerinden Almanya’nın Bitcoin’lere 
resmi olarak tanımasının sayısal paraya 
saygınlık kazandırdığını işaret etti. Brooks, 
“Almanya’nın Bitcoin’leri tanıması çok 
ilginç bir gelişme. Bitcoin’ler para birliğinin 
dağılması durumunda Euro’ya alternatif 
olarak bile kullanılabilir. Eğer Euro dağılırsa, 
Alman yetkililer Bitcoin’ler arayıcılığıyla vergi 
toplamaya devam edebilir. Bu da Almanya’nın 
ne kadar öngörülü hareket ettiğinin bir diğer 
örneği” değerlendirmesinde bulundu.
Dijital dünyanın para birimi olacağı konuşulan 
ve “dijital altın” olarak tanımlanan Bitcoin, bir 
dizi matematik işlem sonucu üretilebilen ve 
teorik olarak en fazla 21 milyon adet olabilen 
bir elektronik para birimi. İlk ticari işlemi 
2010 yılında gerçekleşti. Henüz Türkiye’de pek 
fazla bilinmese de Bitcoin’in kullanım alanları 
sessiz ama hızla artıyor. Kasım 2013’te 
Kıbrıs, Kanada ve ardından da Türkiye’de 
Bitcoin bankamatiği açıldı. İstanbul Atatürk 
Havaalanı’na yerleştirilen “Travelers Box” 
adındaki e-cüzdanla çalışan dijital döviz gişesi 
kiosku ile Türk Lirası karşılığında Bitcoin 
alışverişi yapılabiliyor. 

Neden popüler?
Deneysel olarak başlatılan, dünyanın herhangi 
bir yerindeki herhangi bir insana İnternet 
üzerinden mal ve hizmetler için kullanılan, 
kolayca ödeme yapmayı sağlayan sayısal bir 
para birimi olan Bitcoin teknolojisi, noktadan 
noktaya dağıtımlı bir ağ üzerinde çalışıyor. 
Bitcoin ayrıca bu para biriminin oluşmasını 
sağlayan yazılımın da adı. Alışı ve satışı 
İnternet üstünden gerçekleştirilen Bitcoin’in 
fiziki bir formu, herhangi bir merkezi, 
yöneticisi, garantörü yok. Havale ya da tahsil 
edilen tutarlarda komisyon, havale masrafı, 
gelir vergisi, arbitraj gibi ek maliyetler de 
bulunmuyor. 

Hiç kimseye ait olmayan, 

merkezileştirilmemiş, kullanıcıdan kullanıcıya 
aktarılan sayısal para birimi olan Bitcoin, 
bugüne kadarki hiçbir para birimine 
benzemiyor. Ne bir aileye, ne bir devlete, ne 
de bir şirkete ait olan para birimi, ardında 
bir iz bırakmadığı için sayısal ortamda takip 
edilemiyor. Hiçbir hükümet, banka ya da 
organizasyon tarafından manipüle edilemiyor. 
Özgürlük anlamına gelen ve sınırlı sayıda arz 
edilen Bitcoin’a inananlar, dijital paranın altın 
veya gümüş kadar çekici olduğunu; hatta çok 
daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Son dört 
yıldır hem altın hem de Bitcoin değerlenme 
eğilimindeyken son bir yıla girildiğinde, altın 
değer kaybı yaşarken, dijital para yatırımları 
arttı. 

özellikle devletler tarafından kontrol altına 
alınmaya çalışılıyor. 
Bitcoin’in en önemli sorununun güvenlik 
olduğunun altı çiziliyor. Bitcoin tutulan 
cüzdanların emniyetli olmadığı ve bitcoinlerin 
çalınabileceği, yasadışı kullanımlarının 
engellenmeyeceği iddiaları var. Ayrıca yakın 
zamanda başka sayısal para birimlerinin 
rekabetiyle karşılaşıp popülaritesinin 
azalacağını düşünenler de bulunuyor. 
Hatta birçoklarınca “romantik bir proje” 
olarak değerlendirilen “sayısal para”nın, 
yaygınlaştıkça devletleri rahatsız etmeye 
başlayacağı ve durdurulacağına dikkat 
çekiliyor. 

Türkiye’de ise ödemeye aracılık etmenin 
yeni yasalaştığına işaret eden bazı uzmanlar, 
benzer sistemlerin kabul görmesi için erken 
olduğu ve bu alandaki yasal düzenlemelerin 
önümüzdeki süreçte gündeme geleceğini 
öngörüyor. Bazı yetkililere göre ise “sayısal 
para” dikkatle izlenmesi gereken bir ürün 
ve Türkiye’nin buna uzun bir süre daha 
uzak kalması mümkün değil. Ülkemizde bu 
konuda yasal bir mevzuat hazır değil ama 
Haziran’da çıkarılan E-para yasasına paralel 
olarak bu yeni “para” birimlerini önümüzdeki 
dönemlerde daha çok göreceğimiz bildiriliyor.

Gün geçtikçe kabul edilip yayılan, 
bugün birçok şirket ya da alışveriş 
platformunca kabul edilip aşırı 
değer kazanan Bitcoin ile birlikte 
sayısal paraların geleceği 
sorgulanır hale geldi.  Günümüzde 
Bitcoin ağında yapılan günlük işlem 
sayısı 50 bini geçtiği, tedavüldeki 
Bitcoin’lerin toplam değerinin 7 
milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. 
Benzeri sistemlerde köklü bir 
değişime yol açacak
 
Benzeri sistemlerde köklü 
bir değişime yol açacak
“İnternet’ten sonraki en büyük icat” 
olarak da tanımlanan Bitcoin’in 
kullanım alanı genişledikçe 
popülaritesinin de artıp 
değerleneceği vurgulanıyor. Finans 
ve İnternet dünyası için devrimsel 
bir adım olan Bitcoin’in geleceğine 
ilişkin soru işaretleri de bulunuyor. 
Açık kaynaklı, son derece güvenli, 
esnek ve çeşitli manüpilasyonlardan 
ve takipten uzak bir ekonomik 
sistem sunan Bitcoin’in, mevcut 
paradigmayı değiştireceği 
vurgulanıyor. Denetimsiz olması 
nedeniyle yasadışı para transferine 
olanak vereceği düşüncesiyle 
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