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Özet: Ödeme, para transferleri ve ticaretin Internet üzerinden yapılmaya başlanması ile 

beraber dijital para kavramı hayatımıza girmiştir. Merkezi yapıların aracı olarak bulunduğu 

modeller ile beraber, kriptografik yapıların kullanılması ile dağıtık modeller de kullanıma 

sunulmuştur. 2008 yılında önerilen ve ilk dağıtık dijital para ve ödeme sistemi olan Bitcoin bu 

alanda öncü olmuştur ve halen dünyada dijital para piyasasında büyük farkla hakim olarak 

bulunmaktadır. İçerdiği riskler ve regülatif olarak uygulanmasındaki zorluklar birçok tartışma 

konusu sunsa da Bitcoin sonrası dijital para çalışmaları hem akademik dünyada hem de 

bankacılık ve finans sektöründe artan hızla devam etmektedir. Dünyadaki çalışmalara paralel 

olarak Türkiye’de de 2013 yılında “elektronik para” kavramı yürürlüğe girmiş bulunmakta, 

Bitcoin elektronik para olarak kabul edilmese de çeşitli ödeme kuruluşları bu alanda faaliyete 

başlamıştır. Bu çalışmada, Bitcoin tanıtılmakta ve işleyiş yapısı anlatılmakta, dünya ve 

Türkiye’de dijital para alanında yapılan çalışmalar ve regülasyonlar incelenmektedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Bitcoin, dijital para, elektronik para, bankacılık, kriptografi, dünya, 

Türkiye. 

 
Abstract: With the emergence of payments, money transfers and trading on the Internet, the 

concept of digital cash has entered our lives. Digital cash models which include central 

authorities are proposed, as well as the distributed models with the use of cryptographic 

structures. Bitcoin, the first distributed digital currency and payment system which was 

proposed in 2008, has been a pioneer in this field and still dominates the digital market 

capitalization in the world. Although the involved risks and the difficulties in regulating of 

Bitcoin include many controversial issues, the studies on digital cash continue at an 

accelerating pace both in the academic world as well as in the banking and finance sectors. In 

parallel with the studies in the world, the concept of "electronic money" has entered into law in 

Turkey in 2013, and although Bitcoin has not been accepted as electronic money, various 

payment institutions have entered the field. In this study, Bitcoin is introduced and its 

mechanism is explained, then the studies and regulations in the field of digital cash in the 

world and Turkey are examined. 
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1. Giriş 

 
Ödemeler, para transferleri ve ticaret, içinde 

bulunduğumuz dijital çağda uzun bir süredir, 

özellikle son on yılda, ağırlıklı olarak Internet 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu tercih, 

dijitalleşme ile kazanılan hız ve sosyal ağlar 

ile dijital işletmelerin yükselişi neticesinde 

global bağlılığın artması sonucu gelmektedir. 

 

Geleneksel bankacılık sistemlerinde, 

bankalar, para transferi işlemlerinde merkezi 

otoriteler olarak bulunmakta ve aracı kurum 

olarak davranmaktadırlar. Müşterilerin 

bankacılık sistemine ve bankalara olan 

güvenine dayalı bu sistemin bazı 

dezavantajları bulunmaktadır [1]. Örneğin, 

bankalar verdikleri hizmet karşılığında 

aracılık ücreti alabilmekte; bu da pratikte 

olabilecek en küçük işlem tutarını 

sınırlandırmaktadır veya prosedürlere bağlı 

olarak uluslararası para transferleri gibi 

işlemler uzun sürebilmektedir. Ayrıca 

bankalar, kendileri üzerinden yapılan tüm 

işlemleri gerçek kimlik bilgileriyle birlikte 

kayıt altına almaktadır, kişisel gizlilik 

opsiyonu bulunmamaktadır; örneğin ihtiyaç 

halinde kimlik bilgileri ve işlem detaylarına 

ulaşılabilmektedir.  

 

Merkezi bir otoriteye ve güvene bağlı 

olmayan bir dijital para transfer sisteminin 

anahtarı kriptografik mekanizmalardır. Dijital 

para kavramı, 1982 yılında David Chaum [2] 

tarafından ilk kez kriptografik yapıtaşları 

kullanılarak temelleri atıldığında merkezi 

olarak yönetilecek şekilde önerilmiş olsa da, 

ilerleyen yıllarda peer-to-peer (P2P), yani 

işlemlerin bir ağ dâhilinde bulunan 

katılımcıların ortaklaşa çalışması ile 

gerçekleştirildiği, merkezi bir yapının 

olmadığı dağıtık sistemler ile modellenmeye 

çalışılmıştır. Bunu başaran, ilk dağıtık model 

olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto tarafından 

2008 yılında inovatif bir ödeme sistemi ve 

yeni bir dijital para birimi olarak önerilmiştir 

[1]. Yaygın olarak kullanılan Japon isim ve 

soyisim birleşimi olan Satoshi Nakamoto’nun 

gerçek kimliği 2008 yılından beri 

belirsizliğini korumaktadır. 2010 yılında 

Nakamoto, kaynak kodlarını ve ilgili 

domainleri Gavin Andresen ve diğer Bitcoin 

topluluğunun önde gelen üyelerine 

devrederek projeden çıkmıştır [3]. Nakamoto 

2012 yılındaki P2P Foundation profilinde 

Japonya’da yaşayan 37 yaşında bir erkek 

olduğunu belirtse de İngilizce’yi mükemmel 

kullanması İngiliz kökenli olduğu iddialarını 

yükseltmiştir. Bazı kişilerin Nakamoto 

olduğu düşünülse de bu insanlar iddiaları 

reddetmiştir. En son olarak 2 Mayıs 2016’da 

Avusturalyalı girişimci Craig Wright, 

kendisine işaret eden bazı bulgular 

neticesinde Nakamoto olduğunu kabul 

etmiştir, ancak bu ilanın büyük şüpheyle 

karşılaşması, ortaya çıkmaya hevesli olmayan 

Wright’ın ispat için yeterli cesareti 

olmadığını söyleyip özür dileyerek kabulünü 

geri çekmesine neden olmuştur [4, 5]. Her ne 

kadar Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği 

ve ismin tek bir kişi veya bir grup tarafından 

mı kullanılıyor olduğu bilinmese de model, 

tanıttığı “block chain” ismindeki blok zinciri 

tasarımı ve kişisel gizlilik sağlayan yapısı ile 

büyük ses getirmiş, akademik ve profesyonel 

dünyaların büyük ilgisini çekmiştir. 

Bitcoin’den sonra dijital para ve ödeme 

sistemleri üzerine dünya çapında çalışmalar 

artmış, alternatif modeller önerilmiş ve 

kullanıma sunulmuştur. 

 

Bu bildiride, dijital para ve ödeme 

sistemlerini daha iyi anlamak adına bu alanda 

öncü olan Bitcoin’in işleyiş mekanizması 

anlatılmakta, devamında dünya ve Türkiye’de 

bu alanda yapılan çalışmalar ve regülasyonlar 

incelenmektedir. 

 

2. Bitcoin’in İşleyiş Mekanizması 

 

Bitcoin’de para birimi “bitcoin” olup “BTC” 

olarak kısaltılmaktadır. Para biriminin en 

küçük değerli birimi ise bir bitcoin’in 100 

milyonda birine eşittir (0.00000001 BTC) ve 

ismini Satoshi Nakamoto’dan alarak “satoshi” 

olarak adlandırılmaktadır [6]. Bitcoin, işleyiş 

açısından dolar, euro gibi bir para birimi 

olarak görülebilir; herhangi bir para birimi 

karşılığında alımı ve satımı 

gerçekleştirilebilmekte, kabul eden 

işyerlerinde karşılığında ürün-hizmet alımı ve 

satımı yapılabilmektedir. Birçok e-cüzdan 

https://en.wikipedia.org/wiki/P2P_Foundation


uygulaması bünyesinde sunulmakta olan 

Bitcoin, açık kaynak koda sahip olması ile 

özel istemci sistemlerinin geliştirilmesine de 

izin vermektedir. 

 

Bitcoin ağına dâhil olan kullanıcılara ait olan 

Bitcoin adresleri arasında para transfer 

işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Para 

transferi yapmak isteyen bir kullanıcının 

yapması gereken, bunu belirli bir mesaj 

formatında ağa duyurmaktır; eğer işlemin 

geçerliliği için gerekli şartlar sağlanıyorsa 

işlem onaylanarak gerçekleşmiş kabul edilir. 

Kullanıcıların gerçek kimliklerini paylaşma 

zorunlulukları yoktur; dışarıdan görülen, 

Bitcoin adresleri arasında para akışları 

olduğudur, ancak hangi adresin kime ait 

olduğu bilinmemektedir; bu yapısı ile borsa 

işleyişine benzemekte ve kişisel gizliliği bir 

ölçüde sağlayan bir yapıya sahip olmaktadır. 

Merkezi bir yapının olmamasıyla beraber 

işlemlerin yönetilmesi ve onaylanması 

Bitcoin kullanıcıları tarafından kolektif olarak 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Bitcoin’in ana yapısı block chain [7] olarak 

adlandırılan, yapılan tüm işlemleri içeren 

zincir yapısıdır, ve herkese açık ve erişilebilir 

olarak tutulmaktadır. Block chain, tek ve 

ortak paylaşılan bir işlem geçmişi olarak 

bulunmaktadır. Block chain yapısında, 

onaylanmış işlemler bir blok yapısı içerisinde 

toplanarak zincirin sonuna eklenmektedir. 

Block chain’in basitleştirilmiş yapısı Şekil 

1’de verilmiştir. 

 

İşlemlerin onaylanması ise “mining” [8] adı 

verilen süreç ile gerçekleşmektedir. Bu 

süreçte “miner” adı verilen Bitcoin 

kullanıcıları yeni duyurusu yapılan ve 

onaylanmayı bekleyen işlemleri blok yapısı 

içerisine toplayarak, o bloğun geçerli olması 

için çözülmesi gereken algoritmik bir 

problemi çözmek için işlemsel güç 

harcayarak yarışırlar. Problemi ilk çözen ve 

blok yapısını tamamlayan miner, bloğunu 

zincirin sonuna eklemeye hak kazanır ve 

bununla beraber, ödül olarak blok başına 

tanımlanmış bitcoin ödülünü de elde eder. Bu 

şekilde, mining süreci ile aynı zamanda 

bitcoinlerin piyasaya sürümü de gerçekleşmiş 

olmaktadır. Yani bitcoinlerin fiziksel 

karşılılığı bulunmamakta, harcanan işlemsel 

efor, bir anlamda paraya dönüşmektedir. Blok 

oluşturma ödülü her 210,000 blokta bir 

yarılanmaktadır; daha önceleri 50 BTC, 

sonraları 25 BTC olan blok oluşturma ödülü 

Temmuz 2016 itibariyle 12.5 BTC’ye 

düşmüştür [9]. Günümüzde bir bitcoin’in 700 

dolar seviyelerinde değere sahip olduğu 

düşünülürse, blok oluşturmanın cazibesi, 

mining için kullanıcıların işlem güçlerini 

birleştirdiği miner havuzlarının (mining pool) 

oluşturulması ve özelleştirilmiş donanımların 

geliştirilmesi anlaşılabilir. 

 

Blok üretiminde ise her 10 dakikada bir blok 

oluşma ortalaması yakalanmaya 

çalışılmaktadır [10], bu da ağ çapında blok 

oluşturmak için çözülecek algoritmik 

problemin zorluk derece parametresini 

değiştirerek sağlanmaktadır. Eğer blok 

oluşturma hızı istenenden daha yüksek ise 

zorluk arttırılmakta, tam tersi istenenden daha 

düşük ise zorluk azaltılmaktadır.

 
Şekil 1. Block chain yapısı 

 

 

 

 

 



Oluşturulacak toplam bitcoin sayısı, 21 

milyon olarak belirlenmiştir, bu sayıya 

ulaşıldıktan sonra bitcoin üretimi olmayacak; 

blok oluşturma ödülü verilmeyecektir. Bu 

sayıya ise her 10 dakikada 1 blok oluşacağı 

kabulüyle 2140 tarihinde ulaşılacağı hesap 

edilebilir. Kasım 2016 itibariyle ise 

sirkülasyondaki toplam bitcoin sayısı 15.9 

milyonu ve toplam piyasa değeri ise 11 

milyar doları aşmıştır [11].  

 

Bitcoin’in işleyişi, ağdaki işlemsel güce sahip 

çoğunluğun dürüst olmasına dayanmaktadır. 

Her yeni blok, daha önceki bloğun hash [12] 

adı verilen bir fonksiyon ile sabit sayıda bit’e 

sıkıştırılmış diyebileceğimiz bir halini içerir. 

Böylece block chain üzerinde geriye dönük 

değişiklik yapılması engellenerek güvenlik 

açısından bütünlük sağlanmış olur; 

onaylanmış bir işlem üzerinde değişiklik 

yapılmak isteniyorsa o işlemi içeren bloğun 

tamamlanması için çözülmesi gereken 

algoritmik problem tekrar çözülmelidir. 

Ayrıca bunun üzerine, her blok önceki 

blokların yansımasını içerdiği için, değişiklik 

yapılmak istenen bloktan sonra gelen tüm 

bloklar için aynı işlem tekrarlanmalı yani 

alternatif bir block chain üretilmelidir. Block 

chain yapısının tüm Bitcoin kullanıcıları 

tarafından devamlı üzerinde çalışılan ve 

büyüyen bir yapıda olması bu güvenlik 

riskine imkân tanımamaktadır; çünkü “en 

uzun” block chain alternatifi kabul edilmekte 

ve kullanıcılar bunun üzerinde çalışmaya 

devam etmektedir. Geçmişe yönelik bir 

değişikliğin kabulü ancak alternatif block 

chain’in daha hızlı üretilmesi ile 

gerçekleştirebilir ki bu da ağdaki işlemsel 

gücün çoğunluğuna sahip olmayı gerektirir. 

Tüm işlemlerin ağdaki kullanıcılar tarafından 

kolektif halde gerçekleştirilmesi bunu 

anlaşılır hale getirmektedir. Çoğunluğun 

dürüst davranmaması halinde normalde 

onaylanmaması gereken işlemlerin 

onaylanmış kabul edildiği block chain 

alternatifi “gerçek” block chain’den daha 

uzun hale gelerek kabul görebilir. Örneğin 

2014 yılında Ghash isimli mining havuzu 

herhangi kötü bir niyet olmasa da geçici 

olarak ağdaki işlem gücü çoğunluğunu elde 

ederek Bitcoin sistemini tehdit edebilecek 

hale gelmiş, risk kullanıcıların diğer 

havuzlara yönlendirilmesi gibi çeşitli 

önlemler ile bertaraf edilmiştir [13]. Verilen 

blok ödülü işte bu noktada, sistemin işleyişi 

ve kullanıcıların dürüst davranmaları için bir 

teşvik olarak davranmaktadır. 21 milyon 

bitcoin oluşması sonrası blok oluşturma 

ödülünün verilmemesi ile işleyiş, 

kullanıcıların işlemlerinin işlenmelerini ve 

onaylanmalarını sağlamak için işlemlerine 

işlem ücreti eklemeleri ile devam edecektir; 

blok oluşturan kullanıcılar ödül olarak blok 

içerisinde yer alan işlemlerin işlem 

ücretlerine sahip olacaktır. 

 
3. Dünya Çapındaki Dijital Para 

Çalışmaları 

 
Günümüzde, Bitcoin ve getirdiği block chain 

yapısı en gözde FinTech (finansal 

teknolojiler) konularının da başında 

gelmektedir. Böylesine karmaşık bir tasarıma 

sahip olan Bitcoin sonrası bu tarz dağıtık 

dijital para modelleri ve birimleri 

alternatifleri çoğalmıştır; günümüzde 

kriptografik yapıları kullanan ve “kripto para” 

olarak adlandırabileceğimiz 12 milyar doların 

üzerinde pazara sahip olan 600’den fazla 

dijital ve kripto para birimi bulunmaktadır 

[14]. 900 milyon dolarlık pazarı ile 

Bitcoin’den sonra ikinci sırada gelen 

Ethereum [15], ile Zerocash [16] protokolünü 

kullanan ve Ekim 2016 sonunda hayata 

geçirilen Zcash [17] alternatiflere örnek 

olarak verilebilir. Bu modellerin bazıları 

tamamen dağıtık çalışırken, bazılarında ise 

merkezi otoriteler bulunmaktadır, modeller 

farklı kriptografik yapıtaşları ve algoritmalar 

kullanan tasarımlara sahip olmakta ve 

modellerin sağladığı güvenlik kullanıcı 

gizliliği, hız ve ölçeklenebilirlik farklı 

seviyelerde olabilmektedir. Bitcoin ve benzeri 

dijital para modelleri üzerine bu konuları 

araştıran birçok akademik çalışma 

yayınlanmıştır [29]. 

 

Kişisel gizlilik sağlayan yapısı ile vergi 

kaçırma ve kara para aklama suçlarına izin 

verebilecek yapısı, 21 milyon gibi sabit bir 

kontrollü arza sahip olması ve çoğunluğun 



dürüst olmaması sonucu tüm sistemin çökme 

riski gibi konular yüzünden Bitcoin ve 

geleceği ile ilgili dünya çapında farklı 

görüşler yer almaktadır. Bitcoin’in geleceği 

ne olursa olsun, dünyadaki dijitalleşme 

hızıyla beraber hayatımızda dijital para 

birimlerinin egemen olacağı görüşü kabul 

görmekte ve dünya çapında birçok kuruluş 

işbirliği içerisinde bu tarz modeller üzerinde 

çalışmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 4 

büyük banka; İsviçre’nin en büyük bankası 

UBS ile Deutsche Bank, Santander ve Bank 

of New York Mellon yeni bir para birimi 

üzerinde çalışmak için işbirliği yapmakta ve 

2018 yılında kullanıma sunmayı 

hedeflemektedir [18]. 

 

Yabancı literatürün dijital para üzerine 

çalışmaları ağırlıkla Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) ve Uluslararası Ödeme Bankası (BIS) 

çalışmalarına ait raporlara dayanmaktadır. 

Aynı zamanda Finansal Aksiyon Görev Gücü 

(FATF) de kara para aklama ve terörizmin 

finanse edilmesi konularına yönelik bir bakış 

açısıyla dijital para üzerine araştırmalar 

yapmaktadır. Bu kurumlar bütün dünyadaki 

dijital para ile ilgili gelişmeleri takip etmekte, 

uygulanabilirlikleri üzerine çalışmalar 

yapmakta ve raporlar yayınlamaktadırlar. 

Yapılan çalışmalara, Dünya Bankası’nın 

Haziran 2013’te düzenlediği “Sanal Para 

Birimi: Hukuki ve Düzenleyici Aktivite 

Zorlukları” ve Mayıs 2014’te düzenlenen 

“Sanal Para Birimi: Hukuki, Düzenleyici ve 

Politika Uygulamaları” başlıklı konferanslar 

örnek olarak verilebilir. Yine Aralık 2013’te 

neredeyse tamamen sanal para birimine 

odaklı perakende ödeme forumu örnek 

gösterilebilir [19]. 

 

Regülasyon düzenlemelerinin dijital paranın 

gelişimi ve kullanımına şüphesiz önemli 

etkileri olacaktır. Dijital para altyapı tasarımı 

itibariyle günümüz regülasyon tanım ve 

yapısına uyum göstermemektedir ve yakın 

zamandaki dijital para yapısındaki gelişmeler 

özellikle düzenlenmesine izin vermemektedir. 

Özellikle dijital parayı oluşturan belli bir 

kurum olmaması herhangi ulusal bir kurum 

tarafından düzenlenmesi için önemli derecede 

zorluk oluşturmaktadır. Bu yaklaşımı 

inceleyen Finansal Aksiyon Görev Gücü 

(FATF) 2014 yılında dijital para üzerine 

yayınladığı raporlarda, gerçek para birimine 

çevrilebilen dijital para birimlerinin kara para 

aklamaya müsait olduğunu [20] ve bu 

paraların ürün ve servis satın alımlarında 

kullanımlarının risk düzeylerine göre takip 

edilmesinin AML/CTF standartlarının 

sürdürebilirliği ve gelişimi için önemli 

olduğunu vurgulamış ve konuya ait risklerle 

ilgili birçok tavsiyede bulunulmuştur [21]. 

 

Üretimi ve transferleri resmi olarak kayıt 

altına alınmış aracı kurumlar vasıtasıyla 

yapılmayan dijital paralar çok hızlı alışveriş 

ve para hareketi altyapısı sunmaktadır. Dijital 

paranın avantaj gibi görünen bu yapısı illegal 

aktiviteler için kullanımını da kolaylaştırarak, 

takibinin yapılmasını ve günümüz bilinen 

yöntemlerinin geçerliliğinin korunmasını 

zorlaştırmaktadır. Avrupa Bankacılık 

Otoritesi (EBA) Aralık 2013’te müşterilerini 

dijital para almaya, saklamaya veya satmaya 

karşı uyaran bir bildiri yayınlamıştır [22]. 

Sonrasında 2014 yılı Temmuz ayında finansal 

kurumları da dijital para alma, satma 

konusundaki risklerle ilgili bilgilendiren bir 

bildiri yayınlayarak bu gibi aktivitelerden 

uzak durmaları yönünde tavsiyede 

bulunmuştur [23]. Avrupa Menkul Kıymetler 

ve Piyasalar Kurumu (ESMA) da dijital 

paranın kullanımına, yoğunluğunun ve bağlı 

ürün servislerinin değişimine ve dijital 

parayla ilgili oluşabilecek risklere karşı 

düzenli araştırmalar yayınlamaktadır. 

Temmuz 2016’da ESMA, dijital paranın 

terörist finansmanında kullanılmasını 

engellemek üzere, dijital para değişim 

platformlarının ve dijital cüzdan 

sağlayıcıların Kara Para Aklama Direktifi 

kapsamına alınmasını önermiştir [24]. 

  

Dijital paraya regülatif açıdan yaklaşım 

ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bazı 

ülkelerin merkez bankaları dijital paranın 

riskleri ile ilgili uyarı yayınlamaktadır. Bazı 

ülkelere ait finansal otoriteler Bitcoin ve 

benzeri dijital paraların hukuki bir dayanağı 

olmadığını, para birimi olmadığını ve finansal 

bir araç olarak kabul edilemeyeceğini açıkça 

belirtmektedir. Bazı ülkeler dijital para 



birimlerini lisanslama ve denetim altına alma 

seçeneklerini değerlendirmektedirler ve bazı 

ülkeler ise dijital paraya ait tüm aktiviteleri 

tamamen yasaklamaktadır. Ülkelerin farklı 

yaklaşımları, aslında dijital paranın gelişimi 

ve bu gelişimi ülkelere ait merkez bankaları 

ve ilgili finansal otoritelerin birlikte 

değerlendirmeleri ve küresel seviyede 

işbirlikleri ile bütüncül bir hukuki, finansal ve 

teknik altyapıya kavuşturmaları gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

 

4. Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları 

 

Türkiye’de yasal düzenlemeler ve gelişmeler 

incelendiğinde, Merkez Bankası’nın dijital 

para üzerinde direk bir kontrolü ve 

uygulaması olmadığı görülmektedir. 

Tamamen dijital olarak değerlenen para 

birimi değeri, günlük hayatımızda 

kullandığımız konvansiyonel para ile direk 

olarak ilişkilendirilmemektedir, yani dijital 

paranın direk bir karşılığı bulunmamaktadır, 

sadece bireylerin gönüllü olarak bir dijital 

para birimine para ödemek istemeleri ile bir 

değer kazanmaktadır. Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 

27.06.2013 tarihinde yayınladığı 6493 Sayılı 

“Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun” [25] ile 

“elektronik para” kavramı kanuna girse de 

dijital para ihraç edecek kurumun bu paranın 

karşılığı olan fonu sabit olarak bir hesapta 

tutmasını zorunlu kılmaktadır, bu da en 

güncel ve yaygın örnek olan Bitcoin yapısına 

aykırı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla 

25.11.2013 tarihinde içerdiği riskler 

nedeniyle Bitcoin’in elektronik para olarak 

kabul edilmediği açıklanmıştır [26]. Bu 

bağlamda, IMF çalışanları tarafından 2016 

başında sunulan raporda da belirtildiği üzere 

elektronik para türleri olarak dijital, sanal ve 

kripto para kavramlarını ayrı tutmak faydalı 

olabilir [27].  

Kanunun, 27.06.2015 tarihinde yürürlüğe 

giren ikincil yönetmeliğinin şartlarını 

karşılayan firmalar BDDK'dan lisans alarak 

Türkiye içinde faaliyet gösterebilmektedir, şu 

anda lisans alan 7 firmaya baktığımızda 

bunların isim sırasıyla Belbim, Birleşik 

Ödeme, CMT, D Ödeme, Papara, Türk 

Elektronik Para ve Wirecard olduğunu 

görmekteyiz [28]. Bu firmalar ise yeni bir 

para birimi sunmak yerine, bu yıl içerisinde 

BDDK’ya yaptığı lisans başvurusunun reddi 

ile ülkemizdeki faaliyetlerini durduran PayPal 

benzeri, merkezi ve ön ödemeli hizmet 

vermektedirler, bu yapılarıyla Bitcoin tarzı 

dağıtık kripto para modellerinden farklı 

davranmakta oldukları görülmektedir.  

 

Yıllardır teknolojiyi yakından takip ederek 

müşterilerine birçok farklı alanda yenilikçi 

ürün ve çözümler sunan bankaların bu alanda 

çalışmalarda bulunacağı düşünülmektedir. 

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan 

Türkiye, teknolojiyi yoğun olarak 

kullanmaktadır. Avrupa’dan 15 ülke, ABD ve 

Avustralya’nın katıldığı uluslararası bir 

araştırmaya göre mobil bankacılığın ülkeler 

bazında kullanımında %65 oranda Türkiye ilk 

sırada yer almaktadır [30]. Şekil 2’de aynı 

araştırmada katılımcılara yönlendirilen  

“Bitcoin gibi dijital para birimleri online 

harcamaların geleceğidir.” görüşüne katılma 

durumları ülkeler bazında gösterilmektedir. 

Bu veriler yine dijital para birimlerine olan 

inancın en yüksek Türkiye’de olduğunu 

göstermektedir.  

 

5. Sonuç 

 

Dağıtık olarak işleyen, dijital bir para birimi 

ve ödeme sistemi olan Bitcoin’in öncü 

olmasıyla son 8 yıl içerisinde dijital para 

çalışmalarının dünya çapında yaygın olarak 

yapıldığı ve sunulan birçok modelin yüksek 

işlem hacmiyle kullanıldığı görülmektedir.

 

 



 
Şekil 2. Ülkeler bazında "Bitcoin gibi dijital para birimleri online harcamaların geleceğidir" hakkında görüşler [30] 

 
Buna paralel olarak Türkiye’de de 2013 

yılından itibaren kabul edilen “elektronik 

para” üzerine çalışmalar yapılmakta, ancak 

Bitcoin BDDK tarafından elektronik para 

olarak kabul edilmemektedir. Dünya çapında 

birçok kurumun da bu tarz dijital para 

birimlerinin kullanımı ile ilgili riskler 

hakkında uyarılarda bulunulduğu 

görülmektedir. Tüm bu uyarı ve risklere 

rağmen içinde bulunduğumuz dijital çağda bu 

konular üzerine hem akademik dünyada, hem 

de uygulama alanında bankacılık ve finans 

sektöründe çalışmaların hız kesmeden devam 

edeceği aşikârdır, ve dijital para; güvenlik, 

hız, ölçeklenebilirlik, kriptografik yapılar, 

dağıtık sistemler, uygulanabilirlik ve 

regülasyon alanında birçok araştırma alanı 

sunmaktadır. 
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