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Blokzincir Teknolojisinin Finans Sektöründe Kullanım Alanları
Ödeme Çözümü
Kullanıcılar arasında para transferi için blokzincir teknolojisini kullanmak mümkün. Örneğin;
10 milyon bireysel müşteri
1000 üzeri kurumsal müşteri
10 milyar dolarlık işlem hacmi

Kıtalar arası para transferi gönderebilmek için blokzincir teknolojisini kullanmak mümkün. Örneğin;
Yerel bir bankamız 2018’de Yurt dışındaki bir
bankaya GBP transferini bu teknoloji ile
gerçekleştirdi.
Dünyada 55 ülkede 120 den fazla finansal
kuruluş bu ağ üzerinden para transferi
yapabiliyor.
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Blokzincir Teknolojisinin Finans Sektöründe Kullanım Alanları
Sözleşme Yönetimi
Herhangi iki kullanıcı arasında bir sözleşmenin bu teknoloji üzerinden akdedilmesi mümkün. Bu amaçla geliştirilmiş
örnek araçlar:

Etherium

Akıllı sözleşme, bir sözleşme veya sözleşmenin şartlarına
göre yasal olarak ilgili olayları ve eylemleri otomatik olarak
yürütmek, kontrol etmek veya belgelemek için tasarlanmış bir
bilgisayar programı veya işlem protokolüdür. Akıllı
sözleşmelerin hedefi, aracı maliyetlerinin, dolandırıcılık
kayıplarının ihtiyacını azaltmaktır.

2018’de ilk kez yurt dışında bir banka 150
milyon EUR’luk bir sendikasyon kredisini
blockchain teknolojisi ile aldı.
IBM 2020’de merkeziyetsiz akıllı sözleşme
hizmeti vereceğini açıkladı.
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Blokzincir Teknolojisinin Finans Sektöründe Kullanım Alanları
Kimlik Yönetimi

Kimlik doğrulama ihtiyacı olan en önemli
alanlardan biri finans sektörüdür. Bankalar dijital
ortamda kimlik doğrulama açısından ülkemizde en
önde gelen kurumlar arasındadır. TBB raporuna
göre ülkemizde aktif dijital bankacılık sayısı 2020
yıl sonunda 66 mio kişidir. Dijital kanallardan bu
dönemde 1.2 trilyon TL’lik işlem yapılmıştır.

Bu teknolojinin kimlik doğrulamada kullanılmasının
getireceği avantajlar bulunmaktadır.

• Bilgiler daha hızlı güncellenecek,
• Tek yerden kimlik doğrulama ile her yere login
olunabilecek,
• Maliyet düşürülecek ve daha çok kişi entegre
olabilecektir.

Kaynak: Blockchain Turkey
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Kripto Para Borsalarının İşleyişi Ve Riskleri
Örnek, kriptopara borsa listeleyen adreslere göre ilk 10.
Bu adreste 310 tane borsa listeleniyor ancak bütün borsalar bundan ibaret demek
değil.
3 mayısta Borsa İstanbul işlem hacmi 20,1 milyar TL, 2020 rekoru 64 milyar TL
(12 Kasım)
Sadece yerel 2 borsanın son 24 saatte işlem hacmi $1.8 milyar, yaklaşık 15 milyar
TL

•
•
•
•
Kaynak: coinmarket.com tarih 4.5.21,
borsaistanbul.com

Kripto Para Borsaları
5+ milyon yatırımcı (BIST 2+ milyon)
40+ aktif borsa
16.6 bn TL günlük hacim
Binance TR açıldı
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Kripto Para Borsalarının İşleyişi Ve Riskleri (kapanan siteler)

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-thodex-vurguncusundan-yeni-hamle-paralari-nakte-donusturmek-icin-6497231
https://indigodergisi.com/2021/04/thodex-dolandiricilik
https://www.cnnturk.com/turkiye/kripto-vurgunda-yeni-gelisme-thodex-skandalinda-mafya-suphesi
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/kripto-parada-ilk-vurgun-sistemkoin-6394496/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104291044384714-vebitcoin-ceosu-ilker-basin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti/
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Kripto Para Borsalarının İşleyişi Ve Riskleri (tehditler)

Çıkış dolandırıcılıklarına ek olarak İnternet siteleri
üzerinden erişilen varlıklara dair riskler
burada da söz konusu.
•
Zararlı yazılım
•
Sosyal mühendislik ve oltalama
•
Tehdit / ikna
•
Sahte app/site

CipherTrace'in 2020 Cryptocurrency Suçu ve Kara
Para Aklamayı Önleme Raporu, 2020'de büyük kripto
hırsızlıklarının, korsanlıkların ve dolandırıcılıkların
toplam 1,9 milyar doları bulduğunu ortaya koyuyor bu, kripto suçlarında kaydedilen ikinci en yüksek yıllık
değer.

Büyük çıkış dolandırıcılıkları, son iki yılda kripto
para birimi suçlarına hâkim oldu. 2019'da Ponzi
programı PlusToken, çıkış dolandırıcılığıyla 2,9
milyar ABD doları zarara neden oldu. - yılın başlıca
suç hacminin% 64'ü. PlusToken ile aynı kişilerden
bazıları tarafından işletilen benzer bir program olan
WoToken, çıkış dolandırıcılığında yatırımcıları 1,1
milyar dolar dolandırdı.
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Kripto Para
Düzenlemeleri
Düzenlemeler 3 ana konu
etrafında toplanıyor.
1.

2.
3.

Kimlik tespiti yükümlüsü
sayma
Ödeme aracı sayma
Vergilendirme

Çin tamamen kriminalize
ederken, Avustralya’da yasal bir
ödeme aracı olarak ele alınıyor.
Bazı ülkeler de, hükümet
güvencesi olmadığını,
vatandaşın mağdur olabileceğini
aktararak uyarıyor ancak
yasaklamıyor.
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Kripto Para Düzenlemeleri (Yerel)
16 Nisan 2021’de TCMB Yönetmelik Yayınladı. Buna göre,

Kripto para ile bir mal/hizmetin ödemesinin
yapılmasını yasaklandı. Denetimi çok zor bir konu
olsa da en azından bu durum kriminalize edildi.
Örneğin Galeriden otomobil alayım karşılığında
galericiye 3 BTC ödeyeceğim gibi bir durum artık
yasal değil.
Kripto varlığın tanımı yapıldı. Buna göre kripto
varlık para değil, menkul kıymet değil. Copyright
gibi patent gibi bir gayri maddi varlık olarak
tanımlandı. İleride vatandaştan değer artışı
yaşadım demesi ve gelip vergisini ödemesi
beklenebilir.

Ödeme kuruluşlarının ve e para kuruluşlarının
(örneğin Papara, Ininal) 30 Nisan itibariyle bu
kripto para platformlarına fon aktarımı sürecini
kapatması gerekiyor. Bankalar fon aktarımına
devam edebiliyor.
1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar
MASAK yükümlüsü sayıldı.
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara Lisanslama
Vergilendirme

Ödeme kuruluşu, e para kuruluşu ve bankaların
hepsinin birden yasaklandığı konu, kriptoparaya
dayalı iş modeli üretilmemesi oldu.
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Kripto Para / Dijital Para
Avrupa Birliği Merkez Bankası dijital Euro için henüz kesin tarih belli olmamakla
birlikte bu konuda ciddi çalışma yapıldığını belirtti.
İcra Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital bir euro ile ilgili raporu sunarken, dijital bir
euronun, Avrupa'da ilerleme ve entegrasyonun dijital bir sembolü olacağını söyledi.
«Euro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana, ECB, vatandaşların para birimine olan
güvenini korumaktan sorumlu olmuştur. Nakit ile birlikte, dijital bir euro herkes için
erişilebilir olacak ve ödeme yolları için daha fazla seçenek sunacaktır.»
DCEP, Çin'in resmi para birimi olan Yuanın dijital versiyonu.

DCEP de Bitcoin gibi "blok zinciri" teknolojisinden yararlanıyor. Blok zinciri
teknolojisi, bir ağda gerçekleşen tüm işlemlerin daimi bir şekilde kaydedilmesini
sağlıyor. Dijital bir hesap defteri kullanarak ağdaki her bir katılımcının kendilerine ait
bir hesap defteri kopyasına sahip olmalarını ve tüm işlemleri görebilmelerini mümkün
kılıyor.
Belirli şehirlerde denemesine başlanan dijital para birimi yaygınlaştığında, elektronik
cüzdanları banka kartlarına bağlamak ve para transferi yapmak mümkün olacak.

TCMB’nin de dijital para çıkarması bekleniyor. Aralık 2020’de Merkez Bankası Eski
Başkanı Naci Ağbal, 2021’in ikinci yarısından itibaren test için dijital para nezdinde
çalışmalara geçileceğini duyurmuştu.

Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederim

