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KRİPTO PARA VE BLOCKCHAIN  

     Kripto olgusu, ilk olarak 2009 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir geliştirici tarafından Bitcoin kripto para 

birimi olarak finans siteminde yerini almıştır. Ardından son yıllarda gündemi epey meşgul eden konulardan 

biri haline gelmiştir.  Öyle ki bugün devlet başkanlarından dev yatırım şirketlerine kadar herkesin dikkatini 

çekmiştir. Bu gizemli geliştirici Bitcoini geliştirirken amacı aslında bir para birimi bulmak değildi. 

Çünkü dijital para olgusu Bitcoinden önce var olan bir kavramdı. DigiCash Inc. isimli şirket 1989 yılında 

ilk dijital parasını yaratmaya çalışıyordu. Bu şirket elektronik para şirketiydi ve amacı kriptografi (şifreleme 

bilimi) üzerine inşa edilmiş bir anonim ödeme protokolü oluşturmaktı. Ancak kısa ömürlü olmuş 1998’de iflas 

etmiştir. 

     Finansal sistemin gelişip güçlenmesi beraberinde ciddi 

sorunlara sebebiyet vermiş ve finansal ekosistemin değişmesine 

zemin hazırlamıştır. Öncelikle 2008 krizinden sonra bankalara 

olan tüketici güveni sarsılmıştır. Kişileştirilmiş hizmetler olan 

mobil cihazların gün geçtikçe daha çok kullanılması bankaların 

bireysel olarak müşterileriyle yüz yüze olan iletişim şeklini 

kaybetmiştir. Bunlara ek olarak, şeffaf ve yüksek erişime sahip 

veri tabanların kurulması finansal teknoloji firmalarının 

bankaların önüne geçmesinde başarılı olmuştur. 

 On yıl sonra, bugüne kadar Satoshi Nakamoto olarak bilinen 

geliştirici 2008 krizinin ve etkilerine tepki olarak bir yayın hazırlamıştır. White paper olarak yazılmış 

bu yazıda merkezi olmayan, eşler arası elektronik para sistemi hakkında açık kaynaklı yani herhangi 

bir programcının buna katkıda bulunabileceği bir proje hayata geçirmiştir.  Bu projenin adı Bitcoin ve 

tarihteki ilk kripto para olarak karşımıza çıkıyor.  

     Kripto en basit haliyle, her bireyin veya adreslerinin ne kadar para birimi tuttuğunu ve bu işlemleri de bir 

veri tabanına kaydederek çalışmasıdır. Fiziksel değişimler gerçeklemez sadece sayılar bir yerden başka bir 

yere transfer olur. Kripto para biriminin diğer para birimlerinden ayıran temel fark merkezi otoriteye 

bağlı bir doğası yoktur. Otoritenin bu şekilde tabana yayılması, bankalar ve diğer dev finans 

şirketlerden ziyade paranın bireysel insanlar tarafından kontrol edildiği yeni bir çağın başladığını 

düşündürüyor. Kripto para birimleri bugün diğer kullandığımız para birimleri gibi mal ve hizmet alımlarında 

kullanılabilir. Geçmişte kriptoya olan önyargı giderek azalıyor artık farkındalık yayılımı sürekli büyüyor. Öyle 

ki bugün dünyanın pek çok şirketi kripto para ile ödeme kabul ediyor. PlayStation gibi çok ciddi firmalarda 

Bitcoin ile ödeme yapılması mümkün.   

     Ülkelerin kripto paraları tanımasıyla birçok tanım literatüre girmiştir. Bunlardan biri, Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB), kripto paralar hakkındaki ilk kapsamlı araştırmayı yaparak Ekim 2012’de konunun 

ciddiyetine ilişkin bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda ki tanıma göre; 

“Genellikle geliştiricileri tarafından ihraç ve kontrol edilen, belli bir sanal ortamının üyeleri tarafından kabul 

edilen ve kullanılan, kanunlarla düzenlenmiş dijital bir para çeşididir.” 

Bu rapor ile ilk defa sanal para birimi kavramı ortaya atılarak hem değer boyutları hem de bu değerin 

transferine olanak tanıyan içsel teknolojik mekanizmaları ele almıştır.  

Satoshi Nakamoto 
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KRİPTO PARA NASIL ÜRETİLİYOR? 

     Kripto kullanıcı temellidir ve üretimi sınırlıdır, 

dolayısıyla üretilen kripto para miktarı arttıkça kripto para 

üretmek için çözülmesi gereken işlemler zorlaşır. Üretim 

işlemi madencilik yoluyla oluyor. Fiziksel bir 

madencilik olmasa dahi matematik problemleri 

çözmeye dayalı işlemler yapılıyor. Yani işlemci gücü ile 

internet bağlantısına sahip her yerde madencilik yapılabiliyor.  

Üretilen bu kripto paraların değeri aşağıdaki faktörlere bağlı olarak artıp veya azalabiliyor,  

• Arz ve Talep 

• Bitcoin fiyatı 

• İşlemleri sağlamak için gereken enerji 

• Toplum algısı 

• Büyük yatırımcıların kararları 

• Para birimi veya ürünün faydası 

• Zorluk seviyeleri 

KRİPTO GELECEĞİ  

     Gelişen teknoloji ile beraber artan müşteri ihtiyaçları ile geleneksel bankacılık sistemi yavaş yavaş terk 

edilmeye başlamıştır. Uluslararası ödemelerin banka havaleleri veya PayPal benzeri üçüncü taraflı 

uygulamalar gibi klasik yöntemlerle gerçekleştirilmesi komisyon oranlarının yüksekliğinden ve işlem hızının 

düşük olması verimsizliğe neden olmaktadır. Dünya Bankası 2016 yılı üçüncü çeyreğini içeren raporunda 

uluslararası havalelerin ortalama maliyeti %7.42 oranında gerçekleştiğini belirtmiştir.  Kripto 

paralarda ise transfer maliyetleri ucuz ve işlem hızı oldukça yüksektir.  

     Borsalarda işlem gören varlıkların alım satımı, işlemlerin güvenliği ve gerçekleşme hızına fayda sağlayacak 

şekilde kullanılması konusunda atılımlar yapılmış olup bugün birçok ülkede kripto para borsası aktif olarak 

bulunmaktadır. Kripto paraların her geçen yıl artan talebi Bitcoin üzerinden aşağıdaki grafikten göstermek 

mümkün. Aşağıdaki grafik Bitcoin para biriminin USD cinsinden piyasa değerini göstermektedir. Özellikle 

2013 ile 2018 yılları arası artış dikkat çekmektedir. Bu tarihlerdeki artış 5.000.000-40.000.000 USD arası bir 

seyir göstererek toplam piyasa değerinin ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. 

 

     Kripto paraların bu denli çok talep edilmesinin yanında, bazı temel problemleri de beraberinde getirmesi 

kullanıcılarının gözünde soru işaretlerine neden olmuştur. Çünkü bu para birimlerine sahip kişilerin, işlem 
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yaparken veri tabanlarına ve kullandıkları elektronik cihazını kontrol etmesi ve güvenirliğinden emin olmaları 

gerekmektedir. Aksi halde hacklenme gibi tehlikeye düşebilirler. Güvenliğin temeli ise Blockchain. 

  BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ  

     İnternette bulunan bir ağ üzerinden toplanan 

verilerin kamuya açık bir defter, bir anlamda defter-i 

kebir, olarak nitelendirilebilir. Blockchain, isminden 

de anlaşılacağı üzere temelinde zincirleme 

reaksiyona bağlı bir çalışma sistemi bulunmaktadır. 

Bu teknoloji, şifreli olan verileri bloklar halinde bir 

zincir gibi birbirine bağlar.  

     Blockchain, internetteki bilgileri ve verileri belgelemek için kullanılan, tamamen yeni bir bilime ve 

matematiğe dayanan bir oluşumdur. Öte yandan bir uygulama ya da basit bir mantıkla yazılmış bir 

programlama ürünü değildir.  Bu oluşumun ismini kripto paralarla beraber duysak da aslında sadece kripto 

paralar için kullanılacak bir teknoloji değildir. Blockchain’e kaydedilen veriler; mülkiyet hakkı, para 

transferleri, bir kimsenin kimliğinin gizlenmesi, iki kişi arasındaki sözleşme, hatta bir çamaşır makinesinin ne 

kadar elektrik kullandığını hesaplayacak şekilde dizayn edilmiştir.  Haber sistemler, sosyal ağlar, oyunlar, 

alışveriş merkezleri veya e-ticaret siteleri, depolama, sistemleri, bulut sistemleri, tahmin programları ve daha 

pek çok alan için blockchain uygulamaları geliştirilebilir.  

     Blockchain de işlemlerin son derece güvenli olmasının getirdiği yükümlülükler vardır. Örneğin 

kaydedilen hiçbir şey değiştirilememektedir; bu sebeple bu teknoloji içerisinde para gönderdiğiniz 

takdirde gönderdiğiniz kişiden, adresten ve miktardan yüzde yüz emin olunması gerekiyor. Çünkü 

blockchainde bir işlem gönderildikten sonra mühürlenir ve tersine çevrilemez yani geri dönüşü asla 

mümkün değildir.  

 

 

BLOCKCHAIN KULLANIM ALANLARI VE GELECEĞİ  

BANKACILIK VE FİNANS  SEKTÖRÜNDE BLOCKCHAİN (BLOKZİNCİR)  

     İlk olarak, blokzinciri teknolojisi para birimi ve ödeme sistemi olarak yerini aldı. Kullanıcılarının her türlü 

işlemi bireysel olarak kendi yapabilmesine olanak sağlayan blokzinciri, finans alanında birçok konuda çığır 

açacak çalışmalara imza atmıştır.  

     Barclays bankası, blokzinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflık yönlerini, işlem süreçlerine uygulayarak 

bu alanda çalışmalar yapan bankalar arasında ilk sırada yer almıştı. Çok uluslu bankalar arasında ilk 

çalışmalardan biriydi. Verileri depolamak ve göndermek için merkezi olmayan bir defterin kullanılması, 

bankaya önemli derece zaman ve para tasarrufu sağlamıştır. Bu alanlardaki en önemli şirketlerden biri 

de Goldman Sachstır. Kripto para ticareti operasyonunu kurduklarını açıkladıklarında dünya 

genelinde büyük bir yankı uyandırmışlardı.  
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     Finansal teknoloji, ticaret gibi geniş bir alana sahip olamasa da bankalar tarafından kredi ve menkul 

kıymetlerin kaydedilmesi için de blokzinciri teknolojisinden yararlanılabilir. Birçok önemli firma 2018 

yılında, küresel finans endüstrisinin takas ve anlaşmalarını saklamak ve işlemek için blokzinciri 

kullanarak 10 milyar dolara kadar tasarruf edilebileceğini açıkladı.  Bankacılık ve daha geniş finansal 

sistemlerde blokzinciri teknolojisini kabul etmek, daha duyarlı ve esnek bir alt yapının önünü açarak 

sektör iyileştirilebilir. İspanya’nın en büyük bankası Santander, blokzinciri teknolojisinin uygulamasının 

finans sektörünü yılda 20 milyar dolara kadar çıkarabileceğini tahmin ediyor. Bu kaçınılmaz gibi görünen 

duruma şimdiden çoğu banka adapte olmuş durumda.   

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BLOCKCHAİN 

     Sağlık sektöründe blokzinciri sayesinde, geçtiğimiz on yılda kayıtların bulut sistemi ile ana merkezlerde 

sayısallaştırılması ile, erişilebilirlik sorunlarının çözülmesini sağlandı. Tıbbi eğilimleri analiz etme ve bakım 

kalitesini değerlendirme fırsatı verdi. Uzmanlar bu görüşler doğrultusunda blokzinciri ile verilerin artık 

dünyanın herhangi bir yerinde, sadece izin verildiği ölçüde, izin verilen alanları görünür kılabilecek bir 

hasta hangi ülkede olursa olsun doğru müdahale ve ilaç talebini karşılayabilecek düzeye geleceğini 

savunuyorlar.  

     Blokzincirinin tıbbi kayıtları, bunları tutan veri tabanları ve bireysel hasta bilgileri arasındaki etkileşimin 

daha kolay saptanması için daha doğru teşhisler, tedavi seçimi ve uygun maliyetli bakım sağlayarak tedaviyi 

iyileştirebilir hale gelecektir. Tıpkı diğer bilim dalları gibi, sağlık alanındaki araştırmaları, hastalık önleme 

veya hastaları tedavi etmeye yardımcı olacak teknolojiyi geliştiren yeni araştırmalar düşünüldüğünde, büyük 

bir bilgi havuzuna erişildiği görülebilir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişinin rahatsızlanması ile tüm 

verilere tek bir kripto teknolojisi ile ulaşılması ve her dilde erişimin sağlanması, kan raporları, röntgenler ve 

çeşitli tetkikler sayesinde çok daha hızlı müdahale edilip hastanın kurtarılması mümkün olacaktır.  

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BLOCKCHAİN  

     Geleceğe yönelik olarak blokzinciri emlak piyasası, potansiyel alıcıları ve satıcıları bağlamak için iş 

modelleri yaratmada yardımcı olabilir. İyi yazılmış bir sistemle yapılan satışların hile olmasına engel olacağı 

gibi, artık devlete ödenen emlak vergileri, noter ücretleri ve daha birçok alana yayılan problemleri de ortadan 

kaldıracak bir yapı oluşturulması sağlanabilir.  

     Blokzinciri kullanımları kiralık emlak ödemelerinde potansiyel olarak devrim yaratabilir. Kiralama 

işlemlerinde maliyet etkinliği ve daha iyi karar verme, pay sahipleri, kiracılar ve hizmet sağlayıcılar 

dahil olmak üzere tüm paydaşların dikey olarak sahiplik bilgisiyle veya işlem geçmişleriyle açık ve 

güvenilir şekilde etkileşimde bulunabileceği ortak bir veri tabanı ile sağlanabilir. Bu veri tabanı 

blokzinciri teknolojisi ile korunacak ve işlemlere tabi tutulabilecek bir şekilde tasarlanmalıdır. 

Ödemeler bağlamında ise akıllı sözleşmelerinin blokzinciri gayrimenkulüne girişi, defterler, işlemler ve kripto 

para transferi aktarımının tamamlanması üzerine daire mülkiyeti veya kira belgelerinin serbest bırakılması gibi 

çeşitli gayrimenkul süreçlerinin düzenlenmesi konusunda açık bir potansiyele de sahiptir. Ayrıca 

gayrimenkullere uygulanan akıllı sözleşmeler mülk arama mecraları veya gazete reklamları gibi alternatif, 

ücretli aracılar ve farklı platformlara da servis edilerek kullanıcıların bu sözleşmelere direkt ulaşımı 

sağlanabilir.  
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PAZARLAMA VE REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE BLOCKCHAİN  

     Küreselleşen dünyada reklam endüstrisinin sürekli olarak daha fazla hedef kitleye yönelik stratejik 

çalışmaları yeni yollar geliştirmektedir. Son zamanlardaki çalışmalar göre, mevcut reklam trafiğinin 

yarısına yakının botlar tarafından yönetildiği ve oluşturulduğunu gösteriyor. Şirketler ise, mesajlarının 

doğru zamanda alınmasını sağlamak için her zamankinden daha fazla ödeme yapıyor. Forrester(ABD 

pazar araştırma şirketi) , pazarlama harcamalarının sadece 2021 yılında 120 milyar dolara kadar 

çıkabileceğini  öngörüyor. Blokzinciri ile reklam sektöründe bot olması imkansız şekilde tasarlanarak 

kullanıma sunulabilir. Tıklamaların, doğruluğu tam anlamıyla test edecek unsurlarının artık blokzincirine bağlı 

olmaları halinde, gerçek kişilerce imzalanmış gerçek tıklamalar ve gerçek gösterimler elde edilebilir. Bu 

sayede boşa çıkan reklam harcamaları başka kaynaklarda telafi edilebilir. 

     Blokzinciri teknolojisi belirteç sağlar. Reklamın son alıcısının izledikleri reklamlar üzerinde daha fazla 

kontrole sahip olabileceği ve bazı durumlarda, dikkatleri üzerine çekmek için pazar tarafından belirlenen çok 

önemli argümanları alabildikleri dağıtımlar oluşturulup bir sistem haline gelebilir. Böylece reklam veren, 

reklamı izleyen, reklamı dağıtan ve pazarlamasında başarı elde etmiş olan herkes kazanacaktır.  

TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOCKCHAİN  

     Modern dünyanın getirdiği daha fazla refah, beraberinde ekonomilerin ve pazarların giderek daha karmaşık 

küresel ticaret yolları ile bağlantılı olmasına sebep olmuştur. Hava, kara ve deniz olsun, talep ve arz kotalarını 

karşılamak için her gün milyarlar değerinde ürünün ticareti sağlanmaktadır. Bununla birlikte, küresel 

ekonomilerin bu zorunlu yönünü daha da ileriye taşımak için yeni depolama ve rota düzenlemeleri hala 

geliştirilmekte ve çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Ürünün yolculuğu, fiziksel tedarik zincirlerine bağlı 

olan büyük şirketler, bir ürünün nihai hedefine ulaşmasından başlayarak, daha fazla şeffaflık, fiyat verimliliği 

ve veri iç görüsü için uzun bir süre harcamaktadırlar.  

     Tedarikçiler için korkulan, bir ürünün stoklarda tükenmesi ile oluşacak olan açıktır. Bir tedarikçinin tedarik 

ettiği ürünün firmada bitip bitmediğini ve yeni stokların açılıp açılmadığını bilmesi sadece tespit tutanaklarıyla 

mümkün olduğundan ürün tedariki sırasında zorluk çıkartabilir. Blokzinciri teknolojisi ile bir ürünün 

üretim anından tüketime kadar tüm süreç takip edilebilir. Ayrıca bir tedarik zincirine blokzinciri 

uygulayarak ve böylece bir ürünün kalıcı olarak tarihini oluşturarak ürünlerin son kullanım tarihleri 

hakkında yaşanan sorunları çözülebilir. Bu, maliyetleri düşüren, insan hatalarını saptayan ve gecikmeleri 

önleme gibi çeşitli avantajlar sunup, potansiyel olarak yıllarca süren ve milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayan 

bir sistem haline dönüşebilir.  

     Bloczinciri ile kaliteyi iyileştirir; hassas, nazik ve kullanım süresi uzun olmayan yiyeceklerin nereden 

geldiğini ve mağaza rafına nasıl geldiğini araştırır böylece iç görüler ile günümüz perakendecilerinin son 

tüketici için gıda standardını yükseltmek ve aynı zamanda modern sağlık ve güvenlik yönetmeliği 

gereksinimlerini karşılamayan gıda atıklarının miktarını azaltmak için depolama ve tarım tekniklerini 

geliştirmede yardımcı olabilir.  

İNSAN KAYNAKLARINDA BLOCKCHAİN  

     Doğru insan kaynaklarının varlığı herhangi bir şirketi yükseltebilir veya yıkabilir. İşe alım sürecinde hem 

bireysel iş arayanlar hem de çok uluslu şirketler, konumlarını güçlendirmek için bilgileri kolayca saklayarak, 

şeffaflık ihlalinden ve sahtecilikten suçlu bulunabilirler. HireRightın raporu, ankete katılan işverenlerin 
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%85’inin adaylarının öz geçmişleri hakkında yalan söylediğini tahmin ediyorlar. Blokzinciri ile kamu 

muhasebesine mesleki bilgi saklamayı tercih eden bir çalışan, daha sora kolayca erişebilen kariyer yörüngesi, 

temel sertifikalar veya maaş programıyla ilgili tüm değerli verileri depolayan bir dijital kimlik ile donatılabilir. 

İşverenler ise bu kimlikleri sistem ile doğruladıklarında bugüne kadar yapmış olunan tüm çalışmaları, 

sertifikaları, kişinin sağlık sorunlarından tutun da özel ve kişisel alışkınlıklarına kadar tüm bilgiye erişilebilir. 

Çeşitli raporları ve sosyal medya paylaşımlarını da içinde barındıran geniş kapsamlı bir bilgi sahibi 

olunabilir. Böylece doğru nitelikteki kişilerin, doğru işlere yerleşerek kariyerlerinde olması gereken 

yerlerde ve şirketlerde olması düşünülen alanlarda başarılı olmaları sağlanabilir. 

 

ABD VE ÇİNİN DİJİTAL PARAYA BAKIŞI   

     Kripto para ve blockchain teknolojisinin artan bu gücü karşısında ülkelerin kendi içinde tarafların 

oluşmasına neden olmuştur. Tarafların birçoğu bu teknoloji ile başa çıkabilecek bir çağda olunmadığını bir 

kısmının da çalışmalara adım atılması gerektiğini savunmuşlardır. Ülkelerin kripto para çıkarmaya temkinli 

yaklaşmalarında ki sebeplerden biri FED in bu konuya dijital paraların bir spekülasyon faaliyeti olarak 

görmeleri ve değer saklama aracı olarak tanımlamadıklarından kaynaklanmaktadır. FED kripto paraları dolara 

rakip bir ödeme aracı görmediğinden henüz dijital para çıkarma konusunda bir adım atılmış değil. Öte yandan 

küresel ticaretin varlığı bir takım olağanüstü durumların karşısında tarih boyunca güçsüz kalmıştır. 

Örneğin Mart 2020’de bütün dünyaya bulaşan koronavirüs salgını kapsamında FED Asya’dan alınan 

dolar banknotlarının en az 7 ila 10 gün karantinaya alındığını duyurmuştu. ABD Hazine Müsteşarlığı 

2013 yılında Bitcoin’i konvertibl bir dijital para olarak nitelendirmiştir. 2014 yılı Mart ayında ABD Gelir 

İdaresi dijital paraları vergilemeye tabi varlık olarak nitelendirmiştir, kripto madenciliği yapan bir şahsın 

serbest meslek vergisine tabi olduğunu ilan eden bir bildiri yayımlamıştır.    

     Şubat ayında Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada da, salgın nedeniyle kağıt paralar dezenfekte 

edilmeye başlandığı açıklanmıştı. Daha sonra paraları 7 ile 14 arasında karantinaya alındıktan sonra piyasaya 

süreceklerini duyurmuşlardı.  3 Aralık 2013’te Çin Merkez Bankası Bitcoin Risklerine Karşı Önlemler 

Bildirgesi adlı bir doküman yayınlamıştır. Bu dokümanda dijital para sanal emtia olarak sınıflandırılmakta, 

finansal şirketlerin dijital para ile işlem yapması yasaklanmakta ve üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların 

Bit Chinas gibi takas platformlarıyla işlem yapmamaları yönünde talimat verilmektedir.  

     Bildiri Bitcoin kaydı, ticareti ve diğer hizmetleri sağlayan internet sitelerinin gözetimini de öne 

sürmektedir.  Çin Merkez Bankası 20 Ocak 2016’da bir seminer düzenleyerek kendi dijital parasını bir 
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an önce ihraç etmek istediğini açıklamıştır. Çin Merkez Bankası bu konuda hala sıkı bir çalışması 

mevcut. Merkez bankası eski başkanı ile yapılan bir röportajda Zhou Xiaochuan, internetin hızlı 

gelişimi ve global ödeme sistemlerinde yaşanan önemli gelişmelerle, bir dijital apara birimini ihraç 

etmenin artık bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.  

 

Grafik: Bitcoin İşlem Hacminin Para Birimlerine Göre % Dağılımı 

DİJİTAL PARA BİR İHTİYAÇ MI?  

     Günümüzde ortaya çıkan COVİD-19 salgını ülkelerin sanal paraya olan ihtiyacını gözler önüne sermiştir. 

Bu süreç boyunca yaşadığımız zorunlu kurallar ileride köklü değişikliğe götüreceği de açıktır. Geleneksel 

çalışma yöntemleri yerine dijital araçlar ön plana çıkmıştır. Salgından sonra dijital uygulamaların kullanıcı 

oranları ciddi şekilde artış göstermiştir. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki online alışverişleridir. Bunun yanında 

öğrencilerin çevrimiçi eğitim almaya başlanması ve şirketlerin online bir şekilde çalışması dönüşüm 

örneklerinden sadece birkaçıdır.  

     Avrupa Merkez Bankası, Ocak 2020’de yayımladığı raporda merkez bankasının dijital parasına 

bakış açısını göstermişti. Buna göre, COVİD-19 krizi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün temassız 

ödeme yöntemlerini teşvik etmesinden de önce ECB fiziki paranın veriminin sınırlı olduğu ve eski 

teknolojiye dayandığı görüşündeydi. Paralel bir şekilde Bank Of England tarafından 12 Mart 2020’de 

hazırlanan raporda ise merkez bankası dijital parasının potansiyel fırsatları, zorlukları ve dizaynı ile 

İngiltere’nin yaklaşımına ilişkin açıklamalar yer alıyor. Raporda altı çizilen husus, dijital para daha geniş 

kitleler tarafından ödeme yapmak ve biriktirmek için kullanılan merkez bankasının elektronik formu olarak 

ele alınıyor.3 Nisan 2020’de Deutsche Bank koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileriyle 

ilgili rapor hazırladıklarında, araştırmacıların üzerinde durduğu ek sonuçlarından biri de merkez bankalarının 

dijitalleşme yolunda hızlanmaları gerektiğidir. Bu kriz sürecinde dijital ödeme sistemleri de krizi fırsata 

çevirip daha çok yaygınlaşma yolunu arıyorlar.  

     Tüm bu gelişmelerin ışında dünyanın olağanüstü durumlarda ellerinde ki varlıkları korumaları ve 

hayatlarına devam ettirmek için güvenilir sistemlere olan ihtiyaçları son derece doğaldır. Bu gibi durumlarda 

yatırımcılar likit varlıklarını korumak amacıyla borsadaki kaynaklarını bir anda çekebilme potansiyeline 

sahiptirler. Öyle ki bu kriz özellikle reel sektörü etkilediği için ülkelerin üretim ve tedarik zincirlerinde önemli 
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ölçüde bir azalma söz konusu oldu. IMF 2020 için ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere Kanada, Rusya, 

Brezilya, Meksika ve S. Arabistan resesyona girmesi. İspanya, İsrail ve Yunanistan resesyonla deflasyon arası 

bir yerde olacağını. Çinin durgunluk yaşayacağını, Türkiye ve İran ise slumpflasyona gireceği yönünde 

tahminlerde bulunmuştur. Yatırımcıların bu belirsizlik havasında rezerv paralara olan güvenleri kısmen düşüş 

yaşayan kripto paralar lehine bir değişikliğe sebep olmuştur. Dijital paraya olan ihtiyaç büyük olumlu olsa da 

rezerv paralı ülkeler bu durumu para basarak atlatmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla söz konusu tartışma 

salgından sonra da devam edeceği tahmin ediliyor.  

SONUÇ OLARAK 

     Para insanlıkla doğmuş ve gelişmiş bir olgu. Dolayısıyla insan olmadan paranın varlığından söz edilemez. 

Tarih boyunca para çeşitli oluşumlardan geçerek bugünkü kağıt şeklini aldı. İnsan medeniyetinin ilerlediği her 

çağda ise paranın biçimi değişecektir.  Önemli olan nokta bu değişime dünya ne kadar hazır olduğu. Bu çığır 

açacak teknolojiyi birçok alanda kullanılmaya başlanması ile ülkelerin rekabet yönü de değişecektir. Birkaç 

ülke kendi dijital parasını çıkarması da bu rekabetin başladığının göstergesi. Tüm bunlara rağmen rezerv 

paraya sahip ülkelerin bu teknolojiye hala temkinli yaklaştığı da görülüyor. Bunun arkasında birçok neden 

olabilir. Ancak şu bir gerçek ki bu günlerde yaşadığımız salgın gibi olağanüstü durumlarda kağıt paranın değer 

saklama özelliği geçersiz sayılıyor. İnsanların elle tutulur bir ödeme aracıyla tüketim yapmaları onların 

hastalanma risklerini arttırmaktadır. Öte yandan dijital paraların da aşırı dalgalanması ve değerlerinin bir 

gecede milyarlarca dolara ulaşması yatırımcıları ve ülkeleri ürkütmektedir. Eksikleri vardır fakat gelişime açık 

bir teknoloji olduğu da kesindir. Bu noktada ülkelerin beraber çalışmaları gerekmektedir çünkü bu değişim bir 

gün gelecek ve insanoğlu bu değişime hazırlıklı olmalıdır. 

Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından 

hazırlanmıştır. Ne surette olursa olsun izin alınmadan 

kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz. İzin alarak ve 

kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı 

metinler araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal 

hakları Bullekon elinde tutar. Güvenirlilik okuyucunun 

sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak 

yapılmaktadır. 

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme 

amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 

danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul 

etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer 

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu 

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve 

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber 

verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com 

tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. 

Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek 

hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir 


