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Ağırlıklı olarak 
gençlerin kullandığı 
dijital para birimi 
“Bitcoin” Foundation’ın 
Kurucu Direktörü 
Matonis, Türkiye’nin 
potansiyel büyüme 
alanları içerisinde 
olduğunu söyledi.

Bitcoin’in gözü Türkiye’de Merkezi Londra’da bulunan Bitcoin Foundation’ın 
Kurucu Direktörü Jon Matonis, yaklaşık altı yıl 
önce 21 milyon adet olarak tasarlanan dijital para 
birimi Bitcoin’in küresel kullanımının giderek 
arttığını belirterek, Türkiye’nin potansiyel büyüme 
alanları içerisinde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Londra muhabiri Gökhan 
Kurtaran’ın sorularını yanıtlayan Matonis, dijital 
para birimi Bitcoin’in alternatif ödeme sistemleri 
içerisinde artarak kullanıldığını bildirerek, “Bu 
para birimini, ağırlıklı olarak 18-30 yaş arası 
gençler kullanıyor. Türkiye gibi genç nüfusa sahip 
ülkeler bu anlamda daha büyük fırsata sahip” dedi.

Tüm dünyada, özellikle finans krizinin ardından 
kullanımı artan Bitcoin’in uluslararası denetiminin 
artırılması için çalışmaların olduğunu anlatan 

Matonis, “Herhangi bir para biriminden Bitcoin’e 
geçiş denetlenebiliyor ya da Bitcoin’den 
örneğin dolara geçiş... Fakat Bitcoin cinsinden 
gönderimlerin kontrol edilmesi mümkün değil. 
Örneğin Avrupa Birliği, Bitcoin işlemlerin katma 
değer vergisi eklemeye çalışıyor, fakat bunu 
uygulamak mümkün değil” diye konuştu.

Uluslararası regülatörler temkinli 

Matonis, ilk insanlar arasındaki alışverişi başlatan 
trampa usulünün sanal dünyada yeniden doğan 
hali olarak tanımlanan Bitcoin kullanımının dünya 
üzerinde yaygınlaşması durumunda bugünkü 
finans piyasasının temel aktörlerini zor günlerin 
beklediğini ifade ederek, son günlerde kara para 
aklamak ve uyuştucu ticaret yapmak için Bitcoin’in 
tercih edildiği yönündeki haberlerin ise gerçeği 
yansıtmadığını söyledi.

Dünyada kara para aklama girişimlerinin 
neredeyse tamamın dolar ve avro cinsinden 
yapıldığını aktaran Matonis, “Bazı bankalara 
bu konuda verilen cezaların kendisi bile başlı 
başına Bitcoin piyasasının tamamından büyük. Bu 
tip işlemler için kullanılamayacak kadar küçük bir 
piyasadan bahsediyoruz” ifadesini kullandı.

Özellikle Bitcoin işlemlerini yapanların gerçek 
kimlik bilgilerinin bilinmemesi, aracısız bir şekilde 
istenilen miktarda paranın Bitcoin cinsinden yine 
kimliği gizli tutulan başka birine gönderilmesinin 
sadece birkaç saniye sürmesi, uluslararası 
regülatörler tarafında finansal risk olarak 
görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 25 Kasım 2013’te konuya ilişkin 
yayınladığı açıklamada,  Bitcoin ve benzeri sanal 
paralarla gerçekleştirilen işlemlerde tarafların 
kimliklerinin bilinmemesinin, söz konusu sanal 
paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması için 
uygun bir ortam oluşturduğuna dikkati çekmişti.

Dünyada Bitcoin’in yasa dışı faaliyetlerde ödeme 
sistemi olarak kullanılması konusunda en iyi 
bilenen örnek iki yıl önce Silk Road (İpek Yolu) 
adı verilen web sitesi aracılığıyla dünya çapında 
uyuşturucu trafiğini yönettiği tespit edilen Ross 
Ulbricht’in FBI tarafından San Francisco’da 
yakalanması olmuştu.Ulbricht’in para yerine 
Bitcoin sistemiyle elektronik para kullanarak 30 
ayda 1,2 milyar dolarlık uyuşturucu ticareti yaptığı 
belirlenmişti.
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