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BTCTurk Genel Müdür Yardımcısı Emre Kenci:

Temmuz 2013’te 
KKTC’de kurulan 
BTCTurk’ün, pratikte 
Bitcoin’i Türkiye’ye 
getirdiğini söyleyen 
Kenci, şifreleme 
ve aktif yazılımsal 
güvenlik önlemlerinin 
dışında sitedeki 
bakiyelerin en az yüzde 
90’ını kâğıt Bitcoin 
cüzdanlarda tutup bu 
kâğıtları da, banka 
kasalarında muhafaza 
ettiklerini belirtti.

“Geleceğin parası olarak” adlandırılan Bitcoin’in “dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri”ni 
incelediğimiz  “Dosya” sayfalarımıza BTCTurk yazılım ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Emre Kenci, sorularımızı yanıtlayarak yanıt verdi. Ana sermayedar Kerem Tibuk 
olmak üzere Gökhan Alaybeyoğlu ve Emre Kenci ortaklığı ile çalışmaları Ocak 2013’te başlayan 
BTCTurk, 1 Temmuz 2013’te hayata geçti. Türkiye’de bir Bitcoin borsasının hangi kanuni 
düzenlemelere tabi olacağını kestiremedikleri ve bu konuda nihai görüş alamadıkları için 
KKTC’de kurulduklarını anlatan Kenci, BTCTurk’ün pratikte Bitcoin’i Türkiye’ye getirdiğini, 
Türkçe destek hizmeti ile Türk bankaları üzerinden TL yatırma ve çekme hizmeti verdiklerini 
bildirdi. Site müşteri bakiyelerini korumak için yüksek güvenlik önlemleri alıyor. Şifreleme 
ve aktif yazılımsal güvenlik önlemlerinin dışında sitedeki bakiyelerin en az yüzde 90’ını 
İnternet ortamından uzak bir şekilde kâğıt Bitcoin cüzdanlarında tutuyor ve bu kâğıtlar, banka 
kasalarında muhafaza ediliyor.
Bitcoin’in teknik kapasitesi ile ilgili bazı zayıflıkları olduğunu, protokolün saniyede 7 ödeme 
yapılabilmesine izin verdiğini anımsatan Kenci, “Bu, geleceğin parası için yeterli değil” dedi.
Madencilik ve ağ üzerinde onayı sağlayan madencilere verilen transfer komisyonlarıyla ilgili 
düzeltilmesi gereken problemler olduğunu belirten Kenci,“Bitcoin’in en çok güven veren 
yanlarından birisi ise yazılımın tamamen açık kaynaklı olması. Bu sorunların Bitcoin ile ilgilenen 
dünyanın dört bir yanındaki yazılımcılar tarafından zaman içinde düzeltileceğini varsayabiliriz” 
diye konuştu.
Üretim protokolünün Bitcoin üretimini kesin bir şekilde sınırladığına ve bunu aşmanın bir yolu 
bulunmadığına dikkat çeken Kenci, dolaşımdaki bitcoinlerin toplam değerinin 6 milyar doları 
aşmasının fiyat üzerindeki manipülasyonların gün geçtikçe zorlaşacağını gösterdiğini söyledi.
Müşterilerinin sistemleri üzerinde tuttuğu Bitcoin’lerin güvenliği için gerekeni yaptıklarını 
bildiren Kenci, kendi bilgisayarı üzerindeki Bitcoin cüzdanında bakiyesini tutmak isteyenler için 
sundukları bir güvenlik hizmeti olmadığının altını çizdi. 
Sürekli talep gelmesine karşın sanal ve fiziki işyerlerinin Bitcoin kabul etmesi için gerekli 
altyapıyı hazırlayamadıklarını kaydeden Kenci, dünyadaki hiçbir borsada ( exchange üzerindeki) 
bakiyelerin sigortalı olmadığı, bu konuda birlikte çalışabilecekleri bir sigorta şirketi 
bulunmadığına işaret etti.

Türkçe destek ile Türk 
bankaları üzerinden TL yatırma 
ve çekme hizmeti veriyoruz

-Aşırı dalgalanmalı bir piyasa. Bugün 
buraya yazdığımız fiyatın yayın anında 
geçerliliğini yitirmiş olma ihtimali çok 
yüksek. Bitcoin alım-satımlarını Türk Lirası 
cinsinden yapmaya ve Türk bankalarına 
para yatırıp, satılan Bitcoin karşılığı elde 
edilen TL cinsinden parayı gene yerli 
bankalara aktarmaya olanak sağlayan ilk 
borsa (exchange) sitesisiniz.  BTCTurk.com, 
kim tarafından, ne zaman ve hangi ihtiyacı 
karşılamak üzere kuruldu? Kuruluş sürecine 
ilişkin bilgi verir misiniz?

-BTCTurk ana sermayedar Kerem Tibuk 
olmak üzere Gökhan Alaybeyoğlu ve Emre 
Kenci ortaklığı ile kuruldu. Bitcoin’e uzun 
süredir var olan ilgimizi Türkiye’de bir 
Bitcoin borsası açmaya yönelik bir iş planına 
çevirdik ve Ocak 2013’te çalışmalarımıza 
başladık. Sitemiz 1 Temmuz 2013’te hayata 
geçti. Şirketin ana sermayedarı ve genel 
müdürü Kerem Tibuk’tur. Ben ise yazılım 
ve pazarlamadan sorumlu genel müdür 
yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim.
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-BTCTurk.com, Kıbrıs kökenli ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yasalarına 
uygun şekilde kuruldu. BTCTurk.com neden 
KKTC’de kuruldu? KKTC’de kurulmanızın en 
önemli nedeni Türkiye’de Bitcoin’e yönelik 
bir düzenlemenin bulunmaması mı?
 
-KKTC’te kurulmamızın sebebi Türkiye’de 
bir Bitcoin borsasının hangi kanuni 
düzenlemelere tabi olacağını kestirememiş 
ve bu konuda nihai görüş alamamış olmamız. 
T.B.M.M. tarafından hazırlanan ve 26 
Haziran 2013’te Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül tarafından onaylanan Elektronik Para 
Kanunu’na dair mevzuatların yazımı devam 
ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz.
Almanya yaptığı düzenleme ile Bitcoin’i özel 
bir para birimi ve değer transferine aracılık 
eden bir finansal enstrüman olarak tanımladı. 
Bu yapılan düzenleme Bitcoin’in ulusal 
bankacılık kodlarına eklenmesini sağladı. Bu 
da Bitcoin ile yapılan transferlerin, ödemelerin 
ve edinilen kazançların vergilendirilmesinin 
yolunu açtı. Dolayısıyla Almanya’da 

insanlar kanuni yükümlülükleri konusunda 
endişelenmeden ve vergisel yükümlülüklerini 
bilerek işlemler yapabilmeye başladılar. 
Türkiye’de de buna benzer bir düzenleme 
yapılması faydalı olabilir.

-“Sanal para” olarak Bitcoin’in Türkiye’de 
yaygınlaşması veya kullanıma girmesi 
noktasında karşılaşılan engeller nelerdir? 
Bu engellerin kaldırılması için önerileriniz 
nedir?

-Kanuni düzenleme, konunun gündeme 
gelmesi yardımcı olacaktır. Şu aşamada 
Bitcoin’in bilinirliğinin artması için çalışmalar 
yapılması ve bu konudaki bilincin artması için 
beklemek gerekiyor.

-Sanal para birimi Bitcoin Türkiye’ye ne 
zaman gelecek?

-BTCTurk pratikte Bitcoin’i Türkiye’ye getirdi 
aslında. Türkçe bir sitemiz, Türkçe destek 
hizmetimiz ve Türk bankaları üzerinden TL 

yatırma ve çekme hizmeti veriyoruz. Şirketin 
kurum olarak Türkiye’ye gelmesi bir önceki 
sorunuz ile yakından ilişkili.

-Türkiye’de Bitcoin’e ilgi ne düzeyde? Şu 
anda (Kasım 2013 itibariyle) kaç üyeniz var?

-Bu soruyu cevaplamıyoruz ne yazık ki. Üyelik 
sayımızı gizli tutma kararı aldık, bu konuda 
anlayışınız için teşekkürler

-Güvenlik anlamında ne gibi önlemleriniz 
var? BTCTurk Kullanım Sözleşmesi neyi 
içeriyor? Buna neden ihtiyaç duyuluyor?

-Bitcoin transferleri hızlıca gerçekleşiyor ve 
gerçekleşen transferler geri çevrilemiyor. 
Dolayısıyla sitemizdeki müşteri bakiyeleri 
korumak için yüksek güvenlik önlemleri 
almaktayız. Şifreleme ve aktif yazılımsal 
güvenlik önlemlerinin dışında sitemizdeki 
bakiyelerin en az yüzde 90’ını İnternet 
ortamından uzak bir şekilde kâğıt Bitcoin 
cüzdanlarında tutuyoruz ve bu kâğıtları banka 
kasalarında muhafaza ediyoruz.

-Bitcoin’ler tüm dünyayı sarıyor ancak 
spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor, 
para biriminin değeri de bir aşağı bir yukarı 
gidiyor. Bitcoin’e planlı siber saldırılar 
düzenleniyor ve günümüzde Bitcoin’in adını 
kullanan birçok zararlı yazılım kol geziyor. 
Bu zararlı yazılımlara karşı ne gibi önlemler 
alınıyor?

-Bu yazılımlardan korunmak için yapmanız 
gerekenler kredi kartı bilgilerinizi İnternette 
kullanırken, İnternet bankacılığı kullanırken 
aldığınız önlemlerden farklı değil. Nihayetinde 
bunlar birer malware ve bilgisayarlarda duran 
Bitcoin cüzdanları kolay hedefler.

- Küresel çapta birçok sanal ve fiziki 
işyerinde kullanılabilen Bitcoin, Türkiye’de 
henüz hiçbir işyerinde geçmiyor. 

Bildiğimiz kadarıyla Bitcoin ile alışveriş 
yapılabilmesi için birçok işyeriyle görüşmeler 
yapılıyor. İşbirliği yaptığınız veya anlaştığınız 
kurum, kuruluş ve firmalar var mı, bunlar 
kimlerdir?

-Bize sürekli talep gelmesine rağmen henüz 
sanal ve fiziki işyerlerinin Bitcoin kabul etmesi 
için gerekli altyapıyı hazırlayamadık. www.
alanadlari.com sitesi bu konuda Türkiye’de 
bir ilk olacak gibi duruyor fakat entegrasyon 
sürecine biz dahil değildik.

- Bitcoin’in dünyadaki gelişimi ve 
ekonomideki yeri hakkında bilgi verir 
misiniz? Bitcoin, değerini artmayı nasıl 
sürdürüyor?  Devletlerin endişeyle yaklaştığı 
bu yeni para birimi nasıl bu kadar değer 
kazandı?

-Bitcoin hem bir dijital ödeme aracı hem de 
bir yatırım aracı olarak çok rağbet görüyor. 
Bitcoin’in temel avantajları:

 Transferinin ve muhafazasının kolay 
ve masrafsız olması. İstediğiniz miktarda 
Bitcoin’i dünyanın istediğiniz yerine anında 
transfer edebilirsiniz. Birkaç KB boyutundaki 
bir bilgisayar dosyasında sınırsız değer 
saklayabilirsiniz.

 Ödeme kabul edenler için global bir 
ödeme ağına erişim sağlaması, kredi kartı 
işlemlerinde yüzde 3’lere varan komisyonların 
yanında ihmal edebilecek kadar düşük bir 
komisyon ile ödeme kabul edilebilmesi, 
transferlerin sahtekarlığa karşı korumalı 
olması

 Ödeme yapanlar için işyeri ile kredi kartı 
ve kişisel bilgilerini paylaşmadan ödeme 
yapılabiliyor.

 Yatırım aracı olarak sınırlı sayıda var 
olmasından ve nihai olarak üretilebilecek 
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Bitcoin sayısının belli olmasından ötürü 
enflasyona karşı güvenlik sağlaması, kolay 
muhafaza edilebilmesi ve transfer edilebilmesi 
diyebiliriz.

Bu avantajlar hem alış veriş için kullanım 
talebini arttırıyor hem de yatırımcıların 
Bitcoin’e talebini arttırıyor. Dolayısıyla fiyat 
yükseliyor.
Fakat fiyat yükselişleri kısa vadede ciddi 
düşüşlerle de sonlanabiliyor. Bitcoin’i, 
potansiyelini ve işlevini anlamayan, sadece 
hızlı arttığı için BTCTurk gibi borsalarda alış 
yapan kullanıcılar mevcut. Bu yatırımcılar 
fiyatta spekülatif artışlara sebebiyet veriyor. 
Aynı zamanda küçük bir olumsuzlukta panik 
ile hızlı satışlar gerçekleştirip fiyatın çok hızlı 
düşmesine sebep verebiliyorlar.

-Tamamen dijital olan ve cüzdana 
konulmayan Bitcoin, 2013’te Türkiye için ne 
kadar üretildi?

- Bitcoin’ler bir merkez tarafından bu ülke 
için bu kadar bu ülke için bu kadar şeklinde 
üretilmediğinden Türkiye içinde Bitcoin 
üretilmiyor. Bitcoin, Türk Lirası, Dolar gibi 
bildiğimiz paraların aksine merkezi bir kurum 
tarafından üretilmez. Bitcoin’ler sizin de 
bilgisayarınıza indirip çalıştırabileceğiniz 
ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olan 
Bitcoin Madenci uygulamasını kullanan kişiler 
tarafından üretilir. Bu uygulama matematiksel 
bir problem çözmek için bilgisayarınızın 
kaynaklarını kullanır. Her uygulama, çalışan 
diğer uygulamalar ile bağlantıdadır, yani aynı 
ağ içindedir.

-Geleceğin parası olarak adlandırılan 
Bitcoin’in diğer ödeme şekillerine göre 
farkı nedir? Bitcoin, diğer para birimlerin 
yapamadığı neleri yapabiliyor? Bitcoin, hangi 
alanlarda başarılı, hangi alanlarda zayıf? 
Bitcoin ile kişiler nelerden kurtulabiliyor?

-Global bir ödeme ağına erişim sağlaması, 
düşük bir komisyon ile ödeme kabul 
edilebilmesi, transferlerin sahtekârlığa karşı 

korumalı olması, ödeme yapanlar için işyeri ile 
kredi kartı ve kişisel bilgilerini paylaşmadan 
ödeme yapılabilmesi, merkezi bir kontrol 
noktasından keyfi olarak üretilmemesi temel 
avantajları.
Bitcoin’in teknik kapasitesi ile ilgili bazı 
zayıflıkları var. Protokol şu hali ile saniyede 
7 ödeme yapılabilmesine izin veriyor. Bu 
geleceğin parası için yeterli değil. Aynı 
zamanda madencilik ve ağ üzerinde onayı 
sağlayan madencilere verilen transfer 
komisyonları ile ilgili düzeltilmesi gereken 
problemler mevcut. Bitcoin’in en çok güven 
veren yanlarından birisi ise yazılımın tamamen 
açık kaynaklı olması. Bu sorunların Bitcoin 
ile ilgilenen dünyanın dört bir yanındaki 
yazılımcılar tarafından zaman içinde 
düzeltileceğini varsayabiliriz.

- Hükümet, banka ya da organizasyonlar 
tarafından Bitcoin’in manipüle edilmesi 
mümkün mü? Bu nasıl engelleniyor?

-Üretim protokolü, Bitcoin üretimini kesin 
bir şekilde sınırlıyor. Bunu aşmanın bir yolu 

bulunmuyor. Dolaşımdaki bitcoinlerin toplam 
değerinin 6 milyar doları aşmış olması da fiyat 
üzerindeki manipülasyonların da gün geçtikçe 
zorlaşacağını gösteriyor.

-Bitcoin’in, Türkiye ve dünyadaki fiyatına (en 
son işlem) ilişkin bilgi verir misiniz?

-Aşırı dalgalanmalı bir piyasa. Bugün buraya 
yazdığımız fiyatın yayın anında geçerliliğini 
yitirmiş olma ihtimali çok yüksek.

-Sigortalı olmayan ve herhangi bir şekilde 
korunmayan Bitcoin işlemleri kesinlikle 
geri alınmıyor. Bilgisayarınıza giren 
hacker, Bitcoin cüzdanınıza ulaşıp tüm 
parayı kendi hesabına atarsa, bununla ilgili 
yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu durumda 
kişileri nasıl rahatlatabiliyorsunuz?

-Biz müşterilerin sitemiz üzerinde tuttuğu 
Bitcoin’lerin güvenliği için gerekeni yapıyoruz. 
Fakat kendi bilgisayarı üzerindeki Bitcoin 

cüzdanında bakiyesini tutmak isteyen 
müşterilerimiz için bizim sunduğumuz bir 
güvenlik hizmeti yok.
Şu anda dünyadaki hiçbir borsa (Exchange) 
üzerindeki bakiyeler sigortalı değil. Ne yazık ki 
bu konuda birlikte çalışabileceğimiz bir sigorta 
şirketi bulunmamakta. Bu konuda gelecekte 
olumlu gelişmelerin yaşanması kaçınılmaz.

- Bitcoin ticaretinin aslan payı hâlâ dijital 
olarak gerçekleşiyor. Şimdilik bir süper 
market ya da bir mağazada bunu harcamak 
şu an için mümkün değil. Sizce bu sayısal 
para birimi gerçekten sürekli kullanılan 
bir ekonomik araç haline gelebilir ve bu 
Türkiye’de ne zaman gerçekleşebilir?

-Umudumuz kısa zamanda gerçekleşmesi. Bir 
tahminde bulunmak çok zor. Burada devletin 
yaklaşımı çok önemli olacaktır.

-Günümüzde Bitcoin alternatifleri ve Bitcoin 
içindeki bölünmelere tanık oluyoruz. Bu 
noktadan bakıldığında Bitcoin’in geleceğine 
ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

- Bitcoin Foundation ve Bitcoin topluluğu 
protokol ve ağın güvenliğini çok sıkı şekilde 
denetliyor. Şu güne kadar “blockchain” 
bölünmesi sadece bir kez yaşandı ve bu 
sıkıntı çok kısa sürede giderildi. Açık kaynaklı 
her proje gibi Bitcoin’in de kullanıcı sayısı 
arttıkça problem yaşanma ihtimali düşüyor. 
Bu, herkesin Bitcoin’in kaynak kodunu 
inceleyebilmesi ve oluşabilecek problemler 
için önceden önlemler alınmasına yardımcı 
olabilmesinden kaynaklanıyor.
Ortaya çıkan her alternatif ise Bitcoin’in daha 
da popülerleşmesine yardımcı oluyor. Bitcoin 
herhangi bir merkezin kontrolünde değil ve 
açık kaynaklı. Alternatiflerin Bitcoin’e göre 
sahip olabileceği birçok avantajı Bitcoin’e 
eklemek mümkün.
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