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BDDK, kamuoyunu 
“sanal para”ya karşı 
  uyardı

“Bitcoin” ve 
benzeri sanal 
paraların 
barındırdığı 
muhtemel 
risklere karşı 
BDDK, bir uyarı 
metni yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), son dönemde yazılı ve 
görsel medyada adını sık sık duyuran 

Bitcoin ve benzeri sanal para kullanımıyla 
ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Son 
dönemde bazı basın yayın kuruluşlarında ve 
İnternet’te herhangi bir resmi ya da özel kuruluş 
tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için 
güvence verilmeyen sanal para birimi olarak 
bilinen ‘Bitcoin’ hakkında çeşitli haberlerin 
çıktığı görülmektedir” denildi. Türkiye’de 
elektronik ödemelerin 27 Haziran 2013 tarih 
ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu 
ile düzenlendiği anımsatıldı.
25 Kasım 2013 tarihli BDDK açıklamasında,  
kanunun geçici 1. maddesine göre kanunda 
öngörülen yönetmeliklerin, kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulacağına dikkat çekildi. 
Açıklamada, “Kanunun geçici 2. maddesine göre 
ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
ödeme hizmetleri sunan ya da elektronik 
para ihraç eden ve bu Kanun kapsamında 
ihdas edilen ödeme veya elektronik para 
kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan 
kuruluşlar, Kurumumuzca çıkarılacak ilgili 
yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak 

bir yıl içinde Kurumumuza başvurarak 
gerekli izinleri almak ve uygulamalarını bu 
düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun 
hale getirmek zorundadır” denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş 
tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı 
için güvence verilmeyen bir sanal para 
birimi olarak bilinen bitcoin, mevcut 
yapısı ve işleyişi itibarıyla Kanun 
kapsamında elektronik para olarak 
değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz 
konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve 
denetimi mümkün görülmemektedir.

‘Sanal paralar, yasa dışı faaliyetlerde 
kullanılabilir’ 
Diğer taraftan, Bitcoin ve benzeri sanal 
paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde 
tarafların kimliklerinin  bilinmemesi, 
söz konusu sanal paraların yasadışı 
faaliyetlerde kullanılması için uygun bir 
ortam yaratmaktadır. Ayrıca Bitcoin, piyasa 
değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital 
cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi 
veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz 
olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı 
sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez 
olmasından dolayı operasyonel hatalardan 
ya da kötü niyetli satıcıların suiistimalinden 
kaynaklı risklere de açıktır.
Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması 
adına, yukarıda belirtilen hususların 
duyurulmasında ve bu
çerçevede Bitcoin ve benzeri sanal 
paraların barındırdığı muhtemel risklerin 
kamuoyuna
hatırlatılmasında fayda mülahaza 
edilmektedir.”
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