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Amaç ve Kapsam 
 
Dijital varlıklar, ilk gündeme geldiği günden beri ilgi odağı olduğu kadar kafa karışıklığı da 
yaratmıştır. “Blokchain” “Bitcoin” ve nihayetinde “Kripto para” kavramları ile hayatımıza giren 
dijital varlıklar, birçok tartışmanın konusu olmuştur. 
  
Çalışmamızda Blokzincir teknolojisi ile dijital varlıklara bankacılık sektörü açısından genel bir 
bakış açısı getirilerek, mikro ve makro düzeyde ekonomik etkilerinin belirlenmesi, suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi kapsamında riskleri, dijital varlıklar alanında 
bankacılık sektörü için alternatif iş modelleri ve dijital varlıkların hukuki açıdan 
değerlendirmesine yer verilmiştir. 
 
Dijital varlıkların nasıl çalıştığı, ne gibi hukuki çözüm ihtiyaçları doğurduğu anlaşıldığında 
bunların getirebileceği fırsatları görme imkânı olacak, bu vesile ile dijital varlıkların doğrudan 
yasaklanması veya dolaylı olarak kısıtlanması yerine, piyasada güvenli bir şekilde yer 
almalarına olanak sağlanacaktır.  
  



 
 

 TBB /Dijital Varlıklar Raporu                                     2 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 

A) Dijital Varlıklara Genel Bakış, Tehditler ve Riskler 
 

1) Blokzincir Teknolojisi ................................................................................................. 3 
2) Kripto Paraların Dünya ve Ülkemiz Ekonomisinde Yeri ........................................... 5 
3) Dijital Varlıkların Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesi 

Kapsamında Riskleri ................................................................................................. 11 
 

B) Dijital Varlıklar Alanında Bankacılık Sektörü İçin Alternatif İş Modelleri 
4) Dünyada ve Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Blokzincir Teknolojisinin Kullanım 

Alanları  ..................................................................................................................... 14 
4.1.Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Blokzincir Uygulamaları .................................... 14 
4.2.Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Blokzincir Uygulama Alanları ............................... 20 
5) Kripto Varlık – Token Bazlı Potansiyel İş Modelleri…………………………………….22 
5.1.Clearing Sistemleri/ Mutabakat  ................................................................................. 22 
5.2.Saklama Hizmetleri .................................................................................................... 22 
5.3.Blokzincir Tabanlı Sukuk  .......................................................................................... 27 
5.4.Blokzincir Tabanli Dijital Kimlik Yönetimi  ................................................................... 28 
 

C) Dijital Varlıkların Hukuki Açıdan Değerlendirmesi ve Genel   Değerlendirme 
6) Blokzincir Teknolojisine Yönelik Dünya’daki Düzenleme Örnekleri........................29 
7) Dünya Genelinde Kripto Para Düzenlemeleri .......................................................... 30 
6.1. Ülkelerden Örnekler .................................................................................................. 30 
8) Türkiye’deki Kripto Para Düzenlemeleri .................................................................. 32 
7.1.Ülkemizde Dijital Varliklara Yönelik Yapilan Mevcut Düzenlemeler ............................ 32 
9) Dijital Varlıkların Bankacılık Sektöründe Kullanımına İlişkin Nihai Değerlendirme 

 ................................................................................................................................... 38 
  



 TBB /Dijital Varlıklar Raporu 3 
 

 

 
 

 
A) Dijital Varlıklara Genel Bakış, Tehditler ve Riskler 

 
1) Blokzincir Teknolojisi 

 
Blokziniciri, insanların üçüncü taraf aracının doğrulamasına ihtiyaç duymadan eşler arası 
(peer-to-peer) verilerin paylaşılmasını veya depolanmasını sağlayabilen bir teknolojidir. 
2008 Mortgage Krizi sırasında Satoshi Nakamoto isimli geliştirici ‘’Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System’’ başlıklı bir makale yayınladı. Blokzincir, bilgisayarların 
düğümlerinde (node) dağıtılmış bir veritabanıdır. Blok zincirin bu özelliğinden dolayı 
dağıtılmış defter (Distributed Ledger) olarak da bilinir. Bu teknoloji Nakamoto tarafından 
kriptografik olarak birbirine zincirlenmiş bir dizi veri bloğu olarak tanımlanmaktadır. (Satoshi, 
2008) 
  
Bir blok zincir ağı kripto para birimi işlemleri, NFT (Non-fungible tokens) sahipliği ve merkezi 
olmayan finans (DeFi) akıllı sözleşmeleri gibi veri kümelerini tutan bloklar olarak bilinen 
grupları bir araya toplar. Blokların belli depolama kapasiteleri vardır ve dolduklarında 
kapatılır ve önceden doldurulmuş bloğa bağlanarak bir veri zinciri oluşturur. Yeni eklenen 
bloğu takip eden tüm yeni bilgiler, doldurulduktan sonra zincire eklenecek olan yeni 
oluşturulmuş bir bloğa derlenir. Blok zincir, dijital bilgilerin kaydedilmesine ve dağıtılmasına 
izin vermektedir, ancak Blokzincir üzerinde yapılan her işlem (transaction) diğer düğümler 
tarafından PoW (Proof of Work), PoS (Proof of Stake) ve benzeri konsensüs mekanizmaları 
ile kalıcı olarak bloğa işlendiği için düzenlenemez. Bu sayede bir blok zinciri, 
değiştirilemeyen, silinemeyen veya yok edilemeyen işlem kayıtları bütününü oluşturur.  
 
Blok zinciri hesap verilebilir ve şeffaf bir ortam sunmaktadır. Veri tabanında tutulan verilerin 
çeşitli konumlardaki birkaç ağ düğümü arasında yayılmasına izin verir. Eğer biri blok 
zincirdeki bir kaydı değiştirmeye çalışırsa diğer ağdaki diğer düğümler değiştirilemeyeceği 
için müdahale geçersiz olur. Ayrıca, merkezi olmadığı için tüm işlemler blok zincir kaşifleri 
(Explorer) kullanılarak anlık ve şeffaf olarak görüntülenebilir. 
 
Akıllı sözleşme, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin şartlarının doğrudan kod satırlarına 
yazıldığı, kendi kendini yürüten bir sözleşmedir. Kod ve içerdiği anlaşmalar, dağıtılmış, 
merkezi olmayan bir blok zinciri ağında bulunur. Kod, yürütmeyi kontrol eder ve işlemler 
izlenebilir ve geri alınamaz. 
 
Akıllı sözleşmeler, merkezi bir otoriteye, yasal sisteme veya harici yaptırım mekanizmasına 
ihtiyaç duymadan farklı, anonim taraflar arasında güvenilir işlemlerin ve anlaşmaların 
yürütülmesine izin verir. Akıllı sözleşmelerin ilk örneği Bitcoin’dir. Ancak Bitcoin para 
transferi amacıyla kullanılmaktadır. Ethereum akıllı sözleşmeleri bu noktada Bitcoinden 
ayrışmaktadır. Ethereum blok zinciri üzerinde daha farklı birçok amaca hizmet edebilecek 
akıllı sözleşmeler geliştirmek mümkündür. (Vitalik, 2013) 
 
Dijital varlıklar, dijital para ve diğer varlıklar olarak 2 gruba ayrılabilir. Varlık dediğimiz 
aslında blokzincir sisteminde saklanan her türlü bilgidir. Bu bilgiler kripto (şifreleme) 
algoritmaları ile özel olarak hash edilerek (kripto algoritmaları ile üretilen karışık bir kod ) 
saklanır. Dijital para ise , bu bilginin parasal bir karşılığının bulunması konusudur.  
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Dijital paralar, hayatımızda kullandığımız merkez bankaları tarafından üretilen paraları (fiat 
para) ifade edebildiği gibi, aynı zamanda blokzincir sistemi içindeki özel para birimlerini de 
ifade edebilir.  
 
Coin, şifreleme teknikleri kullanılarak oluşturulan ve zaman içinde değer depolayan dijital 
paralardır. Temelde paranın dijital karşılığıdır. Bitcoin en ünlü örneğidir. Halka açık (Public) 
blok zincirine bağlıdırlar ve herkesin ağa katılmasına izin verirler. Coin’ler ile itibari paraya 
benzer özelliklere sahiptir: değiştirilebilir, bölünebilir, kabul edilebilir, taşınabilir, dayanıklı ve 
sınırlı arza sahiptirler.  
 
Altcoinler, Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine verilen genel isimdir. Örneğin, bazı 
altcoinler blok üretmek veya işlemleri doğrulamak için farklı bir konsensüs mekanizması 
kullanır. Veya akıllı sözleşmeler veya düşük fiyat oynaklığı gibi yeni veya ek özellikler 
sağlayarak kendilerini Bitcoin'den ayırırlar. (Hard Fork)  
 
Coinler bir para birimi gibi işlem görürken, bir de bunlara benzer olarak üretilen Token’lar 
vardır. Her coinin kendine özgü bir blokzincir ağ yapısı varken, Tokenların kendine özgü bir 
ağ yapısı yoktur. 
 
Coinleri para olarak kullanabilyorken, tokenler jeton gibi sadece özel amaçlı işler için 
kullanılabilirler. Coin ve token yapısal olarak birbirlerine son derece benzerlik gösterir. 2 
varlık da 2. El piyasa işlem görürken, tokenlar ödeme aracı olarak kullanılamazlar. Bunun 
dışında tokenlar madencilik ile üretilemezler, sadece ICO ( Initial Coin Offering ) ile halka 
arz yönetimine benzer bir şekilde piyasaya sürülürler.  
NFT (Non – Fungible Token ) ise bir çeşit tokendır. Fakat NFT, diğer tokenlar gibi takas 
edilemezler. NFT’ler 1 adet yada oldukça düşük adette üretilir ve genelde telif ile ilgili 
dataları tutarlar. NFT'ler artık sanat, müzik, spor ve diğer popüler eğlencelerdeki dijital 
varlıkları metalaştırmak için kullanılmaktadır. Çoğu NFT, Ethereum blok zincirinin bir 
parçasıdır; ancak, diğer blok zincirleri kendi NFT sürümlerini uygulayabilir.  NFT genel 
itibariyle sayıca çok az bulunan benzersiz varlıkları kripto sisteminde tutmak için kullanılan 
tokenlardır. 
  
DEFİ (Decentralized Finance-Merkeziyetsiz Finans) 
 
Bankalar, borsalar veya aracı kurumlar gibi bir merkezden yönetilmeyen, bir merkezi 
olmayan akıllı sözleşmeler aracılığı ile çalışan yeni bir finans sistemidir. Aracıların olmadığı 
ve sadece kodlar ile anlaşma şartlarının yazıldığı akıllı sözleşmeler otomatik olarak 
çalışması sisteme güveni sağlamaktadır. Ayrıca varlıklar ve yatırımlar sadece mülk 
sahibinin kontrolündedir. Defi’yi, klasik finansal işlemlerin merkezi olmayan teknolojiler ve 
kripto paralar aracılığı ile icra edilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz. Kullanılan teknoloji, 
merkezi bir otorite olmadan kodlar aracılığı ile çalışan, internet üzerinden dünyanın her 
tarafından ulaşılabilen, ucuz, güvenilir, hızlı ve şeffaf bir teknolojidir. 
 
Defi Kullanım Alanları 
 
Defi ekosistemi sekiz sistemden oluşmaktadır. 

 Cüzdan ve varlık yönetimi (wallet and asset management) 

 Ödünç verme (lending)  

 Varlık tokinizasyonu (Asset tokinization) 

 Sabit paralar (Stablecoins) 

 Pazar yerleri ve likidite (Marketplaces and liquidity) 
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 Tahmin piyasası ( Prediction market) 

 Uygunluk ve kimlik (Compliance and ıdentity) 

 Ödemeler (Payments) 
 

2) Kripto Paraların Dünya ve Ülkemiz Ekonomisinde Yeri 
 
Son yıllarda kripto paraların ve blokzincir’in günlük yaşamımızdaki önemi artış göstermiş ve 
alternatif finansal varlıklar olarak ülke ekonomilerinde yerlerini hızla almaya başlamışlardır. 
Özellikle Covid19 pandemisinin etkisiyle global bir trend haline gelen dijitalleşme, bu 
varlıkların gelişimini hızlandırmıştır. Öyle ki; 2009 yılında Bitcoin ile başlayan kripto 
paraların sayısı 2021 yılı itibariyle 15.882 olurken, kripto piyasasında günlük işlem hacmi 
99 milyar USD’ye yükselmiştir. Toplam piyasa değeri ise 2,2 trilyon USD’ye ulaşmıştır.1  

 
Kaynak: https://coinmarketcap.com/tr/charts/ 
 

Kaynak: https://coinmarketcap.com/tr/charts/ 

 

                                                           
1 CoinMarketCap, 21.12.2021. 

https://coinmarketcap.com/tr/charts/
https://coinmarketcap.com/tr/charts/
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Kripto paralara tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir talep oluşmuştur. 
Türkiye’de kripto piyasasında günlük işlem hacmi 736 milyon USD seviyesinde olup2, 
küresel çaptaki günlük hacmin yaklaşık %0,7’sini oluşturmaktadır. Bu da küresel ticaretteki 
%1’lik payımızla uyumlu bir rakamdır. Buradan hareketle Türkiye’de kripto paraların toplam 
değerinin yaklaşık 15 milyar USD olduğu tahmini yapılabilir. 
Kripto para ve blokzincir teknolojisine yönelik artan bu muazzam ilginin nedenleri aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir.3 
 

 Teknolojinin hızla gelişmesi: Kripto para ve blokzincir teknolojisinin kullanılması 
hızlı bir internet ağını, bu internete insanların kolay ulaşmasını sağlayacak sağlam 
bir alt yapıyı ve akıllı telefon, tablet, PC gibi gelişmiş teknolojik cihazları 
gerektirmektedir. Özellikle pandemi süreciyle internetin kullanımı yaygınlaşmış olup, 
tüm dünyada dijitalleşme hızlanmıştır. Bu durum da kripto para ve blokzincir 
teknolojisine olan ilginin artmasında etkili olmuştur.  
 

 Geleneksel para transferi ve ödeme hizmetlerine göre transfer hızının daha 
yüksek, maliyetinin ise daha düşük olması: Özellikle uluslararası alanda yapılan 
para transferleri ve ödemeleri, geleneksel para transferlerinde yer alan onay ve 
mutabakatlar gibi nedenlerden dolayı saatler, hatta bazen günler sürebiliyorken, 
blokzincir teknolojisiyle aynı işlem saniyeler içinde gerçekleşmektedir. Ayrıca 
ödemelerde bir aracı kurum gereksinimi olmadığı için maliyeti de geleneksel para 
transferlerine göre çok daha düşük olmaktadır. Kripto para ve blokzincir sisteminin 
geleneksel para transferlerinden pozitif ayrıştığı bir diğer nokta da uluslararası 
transferlerin ve ödemelerin 7/24 yapılabilmesidir. 
 
 

 Para ve sermaye piyasalarını düzenleyici ve denetleyici kurumların finansal 
sistemleri geliştirme çabası: Finansal bir alanda yatırımcı sayısının artması için 
en önemli etkenlerden biri güvendir. Bu da denetleyici ve düzenleyici kurumların o 
alanda etkin bir şekilde rol almasıyla sağlanabilmektedir. Günümüzde bir çok 
ülkede, merkez bankaları başta olmak üzere piyasa düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar kripto paralar ve blokzincir alanında aktif olarak çalışmaktadır. Uluslararası 
Ödemeler Bankası’nın (BIS) 2020 yılında 60 merkez bankası ile yaptığı çalışmaya 
göre (Grafik: Engagemenet in CBDC work) merkez bankalarının dijital paralara 
yönelik olan ilgisi 2017 yılına göre üçte bir oranında artış göstermiştir. Ayrıca merkez 
bankalarının % 60’ı dijital para araştırmalarını deneme ve test seviyelerine taşımıştır 
(Grafik: Type of work in addition to research). 

                                                           
2 https://coin-turk.com/piyasalar?doing_wp_cron=1640082748.6099610328674316406250 
3 BIS Working Papers, No:973 
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Kaynak: BIS Papers, No: 114 
 

 Makroekonomik gelişmeler: Özellikle zayıf büyüme, yüksek enflasyon gibi 
ekonomik sorunlar yaşayan veya para birimlerinde yüksek volatilite olan ülkelerde 
yatırımcılar, kripto paraları alternatif bir yatırım aracı olarak görmektedir. Bouri vd. 
2017 yılındaki çalışmasında, Bitcoin'in geleneksel ekonomik ve bankacılık 
sistemlerinde ortaya çıkan belirsizlik ortamlarında güvenli liman olarak 
görüldüğünden, daha fazla popülarite kazandığını ifade etmiştir.4 Dünya Ekonomik 
Forumu (World Economic Forum) tarafından 2020 yılında 74 ülkede yapılan çalışma 
da bu görüşü destekler niteliktedir. Söz konusu araştırmaya bakıldığında nüfusa 
oranla kripto paraya en çok ilgi gösteren ülkeler aşağıdaki gibidir.   
 

                                                           
4 https://www.researchgate.net/profile/Murat-Akdag 
2/publication/338005177_KRIPTO_PARALIZASYON_VE_TURKIYE_EKONOMISI_ICIN_BIR_UYGULAMA_-
_CRYPTO_MONETIZATION_AND_AN_EMPIRICAL_STUDY_FOR_TURKISH_ECONOMY/links/5df9b6f992851c8364855a
f9/KRIPTO-PARALIZASYON-VE-TUeRKIYE-EKONOMISI-ICIN-BIR-UYGULAMA-CRYPTO-MONETIZATION-AND-AN-
EMPIRICAL-STUDY-FOR-TURKISH-ECONOMY.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Murat-Akdag
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Milyar USD 

 
 

                  Kaynak: Satista Global Consumer Survey                                       Kaynak: Bloomberg 

 
Kripto para piyasalarının son zamanlarda kaydetmiş olduğu büyüme ile beraber bazı 
yatırımcılar, kripto paraların yeni bir tür yatırım aracı olarak görülebileceğini iddia etmişlerdir 
(Corbet vd., 2018: 28)5. Aşağıdaki grafikte görülebileceği üzere, kripto paralar toplam değer 
olarak şimdiden bazı metalleri geri bırakmış olsalar da değer olarak önlerinde uzun bir yol 
bulunmaktadır.  
 

 
 
 
 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Pandemi nedeniyle 
yaşanan olağandışı durum, hem merkez bankları hem de hükümetleri genişletici para ve 
maliye politikası uygulamaya yöneltmiş, bu durum da piyasada likidite bolluğuna neden 
olmuştur. Kripto paraların da bu aşırı likiditeden önemli ölçüde etkilenmiş olması oldukça 
muhtemeldir. Kısa vadede görülen bu büyük ilginin uzun vadede nasıl devam edeceğini 
gösteren yeterli veriler henüz mevcut değildir. Zira artan enflasyonist baskılar nedeniyle 
artık FED başta olmak üzere birçok merkez bankası faizleri artırım konusunda daha şahin 

                                                           
5 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/972424 
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söylemlere geçmiş ve gevşek para politikasının sonuna geldiğini belirtmişlerdir. Bu da kripto 
paralar için yeni bir dönemin başlayacağı anlamına gelmektedir. 
 

Kaynak: Satista Global Consumer Survey, Bloomberg                                      

 
Ancak kesin olan bir şey  var ki o da kripto para ve blokzincir teknolojisinin artık hayatımıza 
girdiği ve birçok alanda kullanılmaya başlanmış olmasıdır. CB Insights Research şirketinin 
araştırmasına göre 58 değişik alanda kripto para ve blokzincir teknolojisi kullanılmaktadır. 
Kullanılan sektörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.6 
 

1) Finans: Finans, kripto ve blokzincir teknolojisinin en hızlı kullanılmaya başlandığı 
alan olmuştur. Birçok banka ve finansal kurum, özellikle blokzincir teknolojisinin 
kullanım alanlarıyla ilgili araştırmalara başlamıştır. Örnek olarak Credit Suisse, Mart 
2020'de ABD hisse senedi alım satımlarında blokzincir teknolojisini kullanmak için 
New York merkezli girişim Paxos ile ortaklık kurarken, JPMorgan Chase, blokzincir 
alanına JPM Coin ile girmiştir. Goldman Sachs ve Citigroup gibi diğer bankalar da 
blokzincir ile ilgili çalışmalarının olduğunu açıklamıştır. 
 

2) Seyahat ve Ulaşım: Seyahat ve ulaşım sektörü de kripto para ve blokzincir 
teknolosijin hızla kullanılmaya başlandığı alanlardan biri olmuştır. Özellikle 
uluslararası hizmet veren havayolu şirketleri ödeme kolaylığı nedeniyle bu sisteme 
ilgi duymaya başlamıştır. Örneğin, Rusya merkezli S7 Airlines, bilet düzenlemek ve 
satmak için Ethereum tabanlı özel bir blokzincir tekonolojisi ve akıllı sözleşmeler 
kullanmaya başlamıştır. Şirket, platformun havayolu/acente ödeme sürelerini 14 
günden 23 saniyeye düşürdüğü ve 2019 yılında, blokzincir sistemiyle işlenen aylık 
bilet satışlarında 1 milyon dolara ulaştığını duyurmuştur. Bir diğer örnek olarak da 
Singapur Havayolları'nın KrisPay'i gösterilebilir. Müşterilerinin biriktirdiği milleri, 

                                                           
6 CB Insights Research:  “Banking Is Only The Beginning: 58 Big Industries Blokzincir Could Transform”    
https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-blokzincir/ 
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kripto para birimine dönüştüren bir blokzincir üzerine kurulu dijital bir cüzdan olan 
KrisPay, sık uçan yolcuları anında ödüllendirirken, puanlarını yalnızca ek uçuşlarda 
değil, çeşitli alışverişlerde güvenle kullanmalarını sağlamaktadır.  
 

3) Otomotiv: Blokzincir teknolojisi bir tedarik zincirindeki parçaları izlemek ve sahte 
olanları ayıklamak için kullanılabileceğinden dolayı, otomotiv şirketleri de bu alana 
oldukça sıcak bakmaktadır. Bu teknoloji ile tedarikçiden bireysel araca kadar 
parçaların nereye gittiğinin bir kaydı tutulabilir. Ford, BMW, Honda ve GM gibi 
otomobil üreticilerini içeren bir konsorsiyum olan Mobility Open Blokzincir Initiative 
(MOBI), araç ve parça izleme girişimi üzerinde çalıştığını açıklamışlardır. Ayrıca 
Tesla, Lamborgini gibi markalar da bitcoin karşılığı araç satışı gerçekleştirmişlerdir. 
 

4) Altyapı: Blokzincir teknolojisini kullanarak çeşitli iş çözümleri geliştirmeye çalışan 
firmaların arasına, altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar da girmiştir. 
Endüstriyel IOT, 3D yazıcı üretimi, Mimarlık, Emlak sektörlerinde çalışan firmalar 
blokzincire yönelik araştırmalarını hızlandırmışlardır. Örneğin, 2015 yılında IBM ve 
Samsung, merkezi olmayan bir IoT cihazları ağının omurgasını oluşturmak için 
blokzincir tipi teknolojiyi kullanan ADEPT (Otonom Merkezi Olmayan Eşler Arası 
Telemetri) adlı bir çalışmayı duyurmuştur. Ayrıca Gayrimenkul şirketi olan Propy, 
blokzincir tabanlı bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla konut satışlarına 
başlamıştır. 
 

5) Sağlık: Sağlık kurumlarının, verileri güvenli bir şekilde paylaşabilmesi, daha doğru 
teşhisler, daha etkili tedaviler ve daha uygun maliyetli bakım anlamına gelecektir. 
Bu yüzden blokzincir teknojisi sağlık alnında da devreye girmiştir. HealthVerity 
şirketi bu alanda hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca  Aetna, Cognizant, Humana, 
MultiPlan, Quest Diagnostics ve UnitedHealth Group biraraya gelerek Synaptic 
Health Alliance  şirketini kurmuşlar ve amaçlarının blokzincir kullanarak  doğru ve 
verimli  veri yönetimi ve paylaşımı olduğunu duyurmuşlardır. 
 

6) Kamu Sektörü: Blokzincir teknolojisinin kamusal anlamda da yenilikçi kullanım 
alanları vardır ve öncül uygulamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Blokzincir 
teknolojisinin kamu sektöründe kullanılabileceği bazı alanlar şunlardır (Cognizant, 
2016).7 

o Oylama 
o Doküman Yönetimi 
o Enerji Dağıtımı 
o Akıllı Kontratlar 
o Dijital Kimlik 
o Dijital Pasaport 
o Sosyal Güvenlik Sistemi 
o Vergi Sistemi 

 
Bu alanda bazı ABD eyaletleri, 2016 yılında başlatılan Delaware Blokzincir Girişimi 
ile yasal altyapıyı oluşturmaya başlamışlardır.  Ayrıca Dubai, İsviçre, İngiltere, 
Estonya, Singapur ve Kıbrıs da blokzincir alanındaki inovasyona öncülük eden 
ülkelerdendir.8 

                                                           
7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176 
8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176 
8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529176
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7) Perakende Satıcılık: Blokzincir teknolojisi, işlem maliyetlerini düşürerek ve işlem 

güvenliğini artırarak perakende sektöründe de büyük bir potansiyeli olduğunu 
göstermiştir. Walmart, Amazon ve Alibaba gibi  e-ticaret devleri blokzincir 
teknolojisini kullanmaya başlamışlardır. Örneğin Alibaba, Mart 2020'de Brezilya'da 
blokzincir tabanlı bir işlem sistemi için patent başvurusunda bulunmuştur. 
 

8) Tarım, Hayvan ve Madencilik: Blokzincir sistemi, tarım ve hayvancılık sektöründe 
tedarik zinciri boyunca aracılara olan gereksinimin kaldırılmasını ve pazarın 
genişlemesini sağlayabilir.  Ayrıca birbirleriyle deneyimi olmayan tüccarlar arasında 
güvenli bir bağ kurulmasını da sağlayabilir. Bu alana örnek olarak Avustralyalı bir 
startup olan AgriDigital gösterilebilir. Şirket tahıl alım -satımını ve depolanmasını 
dijitalleştirmek için blokzincir teknolojisini kullanmaktadır. Bir diğer gıda ve 
hayvancılık şirketi Neogen, hayvan geçmişlerini sentezlemek için blokzincir 
teknolojisini kullanmaktadır. Bir hayvanın yediği yemden tıbbi geçmişine kadar olan 
tüm verileri bir yerde birleştirmek için blokzincir platformu Ripe Technology ile 
ortaklık kurmuştur. Blockhanin benzer sebeplerle madenclik sektöründe de 
kullanılmaya başlanmıştır. Ford ve LG Chem gibi şirketler, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'nde çıkarılan lityum iyon pillerde kullanılan kobaltı izlemek için IBM'in 
blokzincir platformunu kullanmaktadır.  
 

9) Haberleşme: Bazı mesajlaşma platformları, kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini 
artırmak için blokzincir ilgili çalışmalara başlamıştır. Örnek olarak, şifreli mesaj 
hizmeti veren ve kripto para ödemelerinde testlere başlayan Signal, kendi sahip 
olduğu MobileCoin platformu üzerinde MOB adındaki kendi kripto parasını 
kullanmaktadır.  
 

10) Eğitim: Doğası gereği, akademik referanslar evrensel olarak tanınmalı ve 
doğrulanabilir olmalıdır. Ancak akademik kimlik bilgilerinin doğrulanması büyük 
ölçüde manuel bir süreç olarak kalır. Bu süreci iyileştirmek için blokzincir sistemi çok 
elverişli olabilir. Bu amaca yönelik olarak 2016 yılında Learning Machine isimli bir 
yazılım şirketi, MIT Media Lab ile iş biriliği kurmuş ve Blockcerts adında bir yeni bir 
oluşum başlatmıştır. 2020 yılında şirket, blokzincir tabanlı bir sistem sağlayan 
Hyland Credentials tarafından satın alınmıştır. Eğitim alanındaki bir başka örnek de 
Sony Global Education’dır. Firma, öğrenci kayıtlarını güvence altına almak ve 
paylaşmak için blokzincir teknolojisi kullanan IBM ile ortaklaşa bir eğitim platformu 
geliştirmiştir.   

 
3) Dijital Varlıkların Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesi 

Kapsamında Riskleri 
 
Dijital varlıklar alanında, geleneksel sistemler tarafından kullanılan diğer finansal 
enstrümanların aksine, oluşturulmuş ve geniş kabul görmüş düzenlemeler 
bulunmamaktadır. Ülkelerin münferiden varlıkların kullanımına yönelik düzenlemeler 
yapması ile yasal boşluklar oluşabilmekte9 ve dijital varlıkların kötüye kullanımına sebep 
olmaktadır. Bu nedenle FATF- Mali Eylem Görev Gücü, BIS- Uluslararası Ödemeler 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından rehberler yayınlanmakta ve ülkeler dijital 
varlıkların risklerine karşı uyarılmaktadır. 
 

                                                           
9 Second 12-Month Revıew Of The Revısed Fatf Standards On Vırtual Assets And Vırtual Asset Servıce Provıders 
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Blok zincir analizi alanında çalışmalar yapan ABD merkezli kuruluş ChainAlysis tarafından 
yayınlanan rapora10 göre kripto varlıkların illegal kullanımının 2020 yılında 10 Milyar USD 
transfer hacmine ulaştığı belirtilmektedir. Yine aynı rapora göre illegal faaliyetler ile 
bağlantılı olduğu tespit edilen kripto varlıkların gönderildiği ülkeler arasında ABD ilk, Rusya 
ikinci, Çin üçüncü, ülkemiz ise dokuzuncu11 sırada yer almaktadır. 
 
Dijital varlıkların kullanımında oluşabilecek riskler; Fidye Yazılımlar, Terörün Finansmanı, 
Uluslararası Yaptırımlar ve Dolandırıcılık başlıkları altında gruplandırılabilir. 
 
Fidye Yazılımlar 
 
Fidye yazılımlar, şantaj yazılımları veya fidye virüsleri olarak da adlandırılan ve hedef alınan 
yapının erişimini kısıtlayarak talep edilen dijital varlığın belirtilen adrese gönderilmesi ile 
sistemi serbest bırakan yazılımlardır. Özellikle kripto varlıkların merkeziyetsiz ve anonim 
yapısı nedeni ile siber korsanlar tarafından sıkça kullanılmakta ve 2020 yılında kullanımının 
311%12 oranında arttığı görülmektedir. 
Colonial Pipeline isimli ABD yerleşik petrol rafinerisi, Rusya bağlantılı DarkSide isimli siber 
korsan grubu tarafından hacklenmiş ve sistemin serbest bırakılması karşılığından 75 BTC 
– 4.4 Milyon USD fidye ödemek zorunda kalmıştır. 13 ABD’deki en büyük siber saldırı olan 
Colonial Pipeline olayında FBI – ABD Adalet Bakanlığı devreye girmiş ve 07.06.2021 
tarihinde 63.7 BTC’nin ele geçirildiği duyurulmuştur.14  
 
Terörün Finansmanı 
 
ABD OFAC- Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından 2020 yılında yayınlanan dava 
raporuna göre El Kaide ve Al-Kassam Tugayları terör örgütlerinin internet siteleri üzerinden 
kripto varlıkları kullanarak bağış topladığı görülmektedir. 
  
Terör örgütlerinin yayınlarında kripto varlıkların sağladığı anonimlik ile bağış yapılabileceği 
anlatılmakta ve kripto varlıklar ile nasıl bağış yapılabileceğinin anlatıldığı görülmektedir. 
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan blok zincir analizleri sonucunda örgütlerle 
bağlantılı 300’ün üzerinde dijital varlık adresinin tespit edildiği ve el koyma yapıldığı 
belirtilmektedir.15  
 
Toplanan dijital varlıkların örgütün finansmanı amacı ile darknet marketler vb. yapılar ile 
doğrudan kullanılması mümkün olsa da dijital varlıkların 2021 yılı itibari ile toplam finansal 
büyüklüğünün 2.3 Trilyon USD16 civarında olduğu düşünüldüğünde geleneksel finansal 
sisteme aktarılarak fiat para cinsine çevrilmesi ihtiyacı oluşabilecektir. Fiat paraya 
çevrilmesi noktasında kripto varlık hizmet sağlayıcıların kullanılması terörizmin 
finansmanına maruz kalma riskini oluşturmaktadır.  
 
 

 

                                                           
10 https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf 
11 https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf 
12 https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf 
13 Colonial Pipeline ransomware attack - Wikipedia 
14 Department of Justice Seizes $2.3 Million in Cryptocurrency Paid to the Ransomware Extortionists Darkside | OPA | 
Department of Justice 
15 Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns | OPA | Department of Justice 
https://coinmarketcap.com/charts/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns
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Uluslararası Yaptırımlar 
 
Dijital varlıklar alanında halihazırda ortak yasal düzenlemeler olmasa da FATF tarafından 
kripto varlık hizmet sağlayıcıların birer finansal kuruluş olarak kabul edilmesi gerektiği ve 
diğer yükümlü kuruluşlar gibi SGA/TFÖ kanunlarına uymaları gerektiği belirtilmektedir.17  
 
ABD – OFAC tarafından da yapılan duyurularda uluslararası yaptırımların dijital varlıklara 
da uygulanacağı belirtilmektedir.18 Elektronik cüzdan adreslerinin OFAC tarafından yaptırım 
listelerine eklendiği görülmekle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da listelere 
eklendiği görülmüştür.  
 
Yapılan incelemeler sonucu fidye yazılım bağlantılı kripto varlıkların sıklıkla işlem yapıldığı 
tespit edilen Rusya bağlantılı Çek Cumhuriyeti merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Suex 
OTC isimli firmanın yaptırım listelerine eklendiği görülmektedir.19 
Ayrıca geniş kapsamlı yaptırımlara tabii ülkelerin vatandaşları tarafından uluslararası 
transferlerin el konma riski nedeni ile kripto varlıklar üzerinden yapıldığı, İran ve Venezuela 
gibi ülke vatandaşlarının transferlerde kripto varlık kullanımlarının yüksek olduğu 
bilinmektedir. İran’ın 1000 USD altı toplam transferlerin içinde 2%’lik paya sahip olduğu 
görülürken ülkemizin 1000 USD tutarındaki transferlerden oluşan toplam işlem hacminin ise 
1 Milyar USD’nin üzerinde olduğu görülmektedir.20 Yaptırıma tabii ülke vatandaşlarının 
kripto varlık kullanımının artması hizmet sağlayıcıların maruz kaldığı riski de arttırmaktadır. 
 
Dolandırıcılık 

 

Dijital varlıkların regülasyon çalışmalarının devam ettiği finansal piyasalarda en yayın 
risklerden birinin de dolandırıcılık olduğu görülmektedir.  

  
 
Dijital varlıklar kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar, kripto varlığın bir şirket tarafından ihraç 
edilerek (ICO) satışının yapılması fakat bir süre sonra kullanıcıların ellerindeki kripto varlığı 

                                                           
17 Second 12-Month Revıew Of The Revısed Fatf Standards On Vırtual Assets And Vırtual Asset Servıce Provıders 
18 virtual_currency_guidance_brochure.pdf (treasury.gov) 
19 Publication of Updated Ransomware Advisory; Cyber-related Designation | U.S. Department of the Treasury 
20 The 2021 Geography of Cryptocurrency Report-Chainalysis 

https://home.treasury.gov/system/files/126/virtual_currency_guidance_brochure.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210921
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fiat varlığa çevirmek istediğinde firmadan yanıt alamaması, firmanın ve kurucularının 
sistemi kapatarak ortadan kaybolması şeklinde olabilmektedir.  
 
Dolandırıcılık başlığı altında istatistiki verileri gruplanan Ponzi-Piramit Satış Sistemleri 
oluşturulması da dijital varlıkların barındırdığı riskler arasında sayılabilir. 
Geleneksel finansal sistemlerde karşılaşılan piramit satış sistemlerinin kullandığı 
yöntemlere benzer yöntemlerin dijital varlıklar kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Sisteme 
kullanıcı kazandırılması halinde daha fazla gelir getireceği ve sistem tarafından ihraç edilen 
kripto varlığın alınarak sistemde tutulması karşılığında sabit kazanç elde edileceği vaatleri 
kripto varlıklar kullanılarak oluşturulan piramit satış sistemlerinde yayın olarak 
kullanılmaktadır. Sistemin yaratıcılarının çoğunlukla hedefledikleri fonu topladıktan sonra 
sistemleri erişime kapadıkları ve ortadan kayboldukları bilinmektedir. 
 
Dijital Varlıkların SGA/TFÖ Kapsamında Risklerinin Genel Değerlendirmesi 
 
Dijital varlıkların finansal piyasalardaki hacminin giderek arttığı ve gerek teknolojik 
gelişmeler gerekse pandemi şartları nedeni ile dijitale olan talebin yoğunlaşması sonucunda 
kullanıcı kabulünün özellikle kripto varlıklar alanında olmak üzere arttığı görülmektedir. 
 
Finansal tüketiciler arasında dijital varlıkların kullanımının artması beraberinde risklerin de 
artmasına sebep olmakta ve kullanıcı mağduriyetlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca 
uluslararası kuruluşların değerlendirmeleri ve yaptırımlar sonucunda ülkemizin finansal 
yapısına yönelik itibar riski de oluşturmaktadır.  
Ülkemizde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren firmalar olduğu bilinmekte 
olup yerli sermaye yapısına sahip iki firmanın da sektörde ilk 100’de yer aldığı 
görülmektedir.21 Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan verilerde ülkemizin kripto 
varlık kullanımında, Avrupa’da 1. dünyada ise 4.sırada yer aldığı22 düşünüldüğünde 
ülkemizin dijital varlıklar alanında maruz kalabileceği risklerinin oldukça  yüksek olduğu 
düşünülmektedir. 
 
B) Dijital Varlıklar Alanında Bankacılık Sektörü İçin Alternatif İş Modelleri 
 
4) Dünyada ve Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Blokzincir Teknolojisinin Kullanım 

Alanları 
 

4.1. Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Blokzincir Uygulamaları 
 
Uluslararası ticaretin finansmanı ödeme yöntemlerinde blokzincir teknolojisinin üç 
uygulama alanı bulunmaktadır. sınır ötesi ödeme sistemleri olarak gruplanan bu uygulama 
alanları hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki bölümde verilmektedir. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
Merkezi Olmayan Pazaryerleri:  E-ticaret platformlarına benzer, eşler arası açık bir ağda 
alım ve satımın doğrudan yapma imkânı veren merkeziyetsiz pazaryeri platformudur. 
Platformda satıcılardan kira ücreti alınmaz. Ödemeler kripto paralar ile yapılır. Bu 
platformda satıcı herhangi bir komisyon ya da masraf ödemeden satış yapabilir. Herhangi 
bir kısıtlama yoktur. Platform ücreti ödemez. Maliyet sadece kripto kullanımından 

                                                           
21 Top Cryptocurrency Exchanges Ranked By Volume | CoinMarketCap 
22 What countries use cryptocurrency the most? | World Economic Forum (weforum.org) 

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/how-common-is-cryptocurrency
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kaynaklanır. Ticaret kodlara gömülü kurallar çerçevesinde gelişir. Bu nedenle küçük bir 
teknoloji taraftarının kullanacağı bir Pazar yeridir. Openbazaar ve Particl örnek 
uygulamalarıdır (European Parliament 2020, s 27). Platform dolandırıcılığı önlemek için 
üçlü imza emanet  sistemini kullanmaktadır. Ticarete başlamadan önce alıcı ve satıcı  
üçüncü taraf olarak Openbazaar’ı seçebilirler. Daha sonra alıcı alım bedeli bitcoinlerini 
emanet bir hesaba yatırır. Sistem üç taraftan minimum ikisinin imzası ile istenilen yere 
gönderebilir. Anlaşmada bir problem yok ise alıcı ve satışı bitcoinleri istediklere yere 
gönderir. Anlaşmazlık durumunda çözümü OpenBazaar yapar16.  
 
Blokzincir tabanlı akreditifler: Blokzincir uygulamasında orijinal belgelerin transferi açık, 
güvenli ve hızlı bir şekilde yapılır. Bunu da tüm paydaşların içinde olduğu akreditif evrak 
sürecini dijitalleştirerek yapmaktadır. Yine tedarik zinciri belgelerin ve veri kaynaklarını 
doğrulanması da blokzincir akreditif çözümü ile sağlanabilir. Klasik akreditif süreci kağıt 
ortamında ve uzun bir süreçtir. Blok zincir tabanlı dijital süreç belge değişim ve kontrol 
sürecini kısalttığı gibi maliyetleri de aşağı çekmektedir. Dijitalleşmiş süreç evrak hatalarını, 
dolandırıcılık risklerini ve işçilik maliyetlerini düşürecektir. Riskler tarafından 
değerlendirmemizde ise, dijital olarak blokzincir üzerine kaydedilen ve ciro edilebilen 
evraklar üzerindeki anlaşmazlıklarda, bu evrakların hukuksal niteliği ve hangi ülkenin hukuk 
kurallarına göre değerlendirileceği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Akreditifler 
konusunda uzmanlaşmış platformlar, Voltron blokzincir konsorsiyumu, R3 Corda blokzincir 
platformu ve Wave’dir. 
 
Uluslararası Ödeme Sistemleri  
Blokzincir tabanlı akıllı sözleşmeler 
 
İthalatçı ve ihracatçıların güvenli bir ticaret yapabilmeleri için blokzincir teknolojisini ve akıllı 
kontratları , satış şartlarını içeren sözleşmelerini otomatik olarak uygulamak için 
kullanabilirler. 
 
İthalatçı ve ihracatçı akıllı sözleşmelerin şartların sağlanması durumunda otomatik 
tetiklenme özelliği nedeniyle sözleşme şartlarının uygulandığı konusunu teyit 
edebileceklerdir. Sözleşmeye dayalı dış ticaret işlemlerinin paydaşları ithalatçı, ihracatçı, 
kredi veren kurum ve sigorta firmasıdır. Klasik ticari sözleşmelere göre akıllı sözleşmelerin 
en büyük avantajı, daha düşük maliyet ve sürecin çok daha hızlı sonuçlanmasıdır. Klasik 
sözleşmeler kağıt üzerinde hazırlanır, bir çok aracı tarafından iletilir buda zaman ve maliyet 
kaybına neden olur. Akıllı sözleşmeler tüm tarafları tek platformda bir araya getirir, açık, 
şeffaf, ucuz ve hızlı sonuçlanır. Tüm şartlar akıllı sözleşmelere yazılması ve şartlar 
gerçekleştiğinde tetiklenmesi nedeniyle taraflar arasındaki güven sağlamış olur. Tüm 
paydaşlar blokzinciri ve bir platform üzerinde anlaşma sağlamaları zaman zaman sıkıntılara 
neden olabilmektedir. Diğer bir problem de sözleşmeler üzerinde hangi ülke kanunların 
geçerli olacağı belli değildir. Diğer bir problem de akıllı sözleşmelerden kaynaklanan 
risklerdir. Icertis blokzincir kıllı sözleşmeler üzerine uzmanlaşmış bir platformdur17. 
TradeLens blokzinciri tedarik süreçlerinde uzmanlaşmış bir platformdur18.  
 

 
16 Dipnot : https://openbazaar.org/features 
17 Dipnot :https://www.icertis.com/contract-management/solutions/department/finance/ 
18 Dipnot : https://www.tradelens.com/platform 
 

 
 
 

https://openbazaar.org/features
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Açık hesap ödemelerin risklerinin azaltılması 
 
Uluslararası ödemelerin ağırlığı açık hesap ödeme şeklindedir. Çünkü bu ödeme şekli 
ihracatçının satış pazarlığında elini güçlendirmektedir. Karşı taraf güvenilir ise ödeme 
operasyonu çok daha basit  ve hızlıdır.  
 
Transfer maliyeti daha düşüktür. Bu ödeme şeklinde ihracatçı tahsilat riskini üstlenmektedir. 
Uluslararası ticarette açık hesap şeklinde çalışmalarda, blokzincir teknolojisinin hedefi 
maliyet ve hızın yanında ödeme riskini de azaltmak yönündedir. Blokzincir siparişten 
ödemeye kadar tüm süreçleri takip eder, şartlar sağlanması durumunda da ödemeyi garanti 
eder. Şeffaf oluşu dolandırıcılığı azalttığı gibi güveni de artırır. Diğer yöntemlerde olduğu 
gibi hukuksal belirsizlik ve teknik altyapı riskleri de içerisinde barındırmaktadır. Açık hesap 
ticaretin finansmanı konusunda uzmanlaşmış platformlar Chinese Trade Manager ve 
we.trade’dir. 
 
Uluslararası Ödemeler İçin Blokzincir  

Uluslararası ödemelerde blokzincir uygulamaları, klasik banka uygulamalarına göre daha 
verimli, ucuz, hızlı ve güvenlidir. Blokzincir üzerinden yapılan para transferlerinin maliyeti 
çok düşmektedir. Uluslararası ödeme yaparken kripto paralarında yaşanan fiyat 
dalgalanmalarını risk gören kişiler, itibari bir paraya sabitlenmiş paraları da kullanarak, 
kendilerini kur riskinden koruyabilirler. Ayrıca blokzincir uygulamaları gelişmekte olan 
ülkelerin finansal katılımlarını artırıcı yönde olumlu etkilemektedir. Ödemelerin hız ve 
maliyeti konusuna odaklanmış blokzinciri uygulamaları Quorum, Stellar ve Ripple’dir19. 
 
Uluslararası Ödemelerde Açık kaynaklı DLT platformları 
 
Voltron 
Voltron 12 bankadan oluşan bir konsorsiyumdur. Corda DLT platformunu kullanır. Voltron 
üye bankaların karar mekanizmalarını hızlandırmak, sözleşmelerin otomasyonu ile tedarik 
sürecini ve finansman döngüsünü hızlandırmak için çalışmaktadır. Platform kredi teminat 
mektubu, L/C , elektronik konşimento hizmeti vermektedir. Konsorsiyum bankaları :BNP 
Paribas, HSBC, ING, BBVA, Bangkok Bank, SEB, USBank, Natwest, Mızjhu, CTBC Bank, 
Scotiabank, İntesa Sanpaola 
 
Marco Polo 
Marco Polo platformu 14 bankadan oluşan bir konsorsiyumdur. Corda DTL platformunu 
kullanmaktadır. Hedefi geniş ticaret ekosistemine katkı sağlamak için yenilikçi uluslararası 
ticaret finansmanı alternatiflerini sunmaktır.  
Platform üyelerine güvenli, dağıtılmış veri depolama, varlık doğrulama, defter tutma, 
otomatik sözleşme, kimlik yönetimi gibi hizmetleri sunmaktadır. Diğer bir özelliği de eski 
sistemlerle de birlikte çalışabilen açık bir ağdır. Bankalar ve şirketlerdeki uygulamalar ve 
eski sistemler için birlikte çalışabilirliğe izin veren açık bir ağ olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Konsorsiyuma katılan bankalar ve kurumlar: ING, Commerzbank, Bangkok Bank, DNB, 
Natwest, Natixis, SMBC,     Op-Pohjola, Standerd Chartered, Danskebank, Alfa-bank, LB-
BW, Anglo Gulf Trade Bank. İş bankası, Şişecam, Servicepartner, Vesevius, Schott, RMB, 
Raiffaisen Bank İnternational, r3, Microsoft, Man, Mastercard, Logvin, Mitsui, NLMK, 
Daimler, Dr.Wolf Group, Accenture, Bruckner Machinenbau, İndorama Ventures20. 
_________________________________ 
19 Dipnot : https://www.tradelens.com/ecosystem/financial-services/ 
20 Dipnot: https://www.marcopolonetwork.com 
21 Dipnot: https://we-trade.com/ 

https://www.tradelens.com/ecosystem/financial-services/
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We.trade 
We.trade 14 Avrupa bankası tarafından kurulmuş bir konsorsiyumdur. IBM tarafından 
teknolojisi geliştirilmiş olan Hyperledger Fabric platformu kullanılmaktadır. Kobilere ticari 
faaliyetlerin finansmanında çözümler üreten tek bir platformdur. Platform kobilere, 
finansman sağlamanın yanında da, ticari ilişkilerin başlatılması konusunda yardımcı 
olmaktadır. Ticari kapsama alanın geliştirmek için we.trade 2018 yılında eTradeconnect ile 
ortaklık kurmuştur.  
Platforma üye bankalar Akbank, Caixa Bank, CBC, Ceska, CSOB, Deutsche Bank, Erste 
Group, Eurobank, HSBC, KBC, KB, Nordea, Rabobank, Societe Generale, UBS, Unicredit, 
Santander. 21 

 
eTradeConnect  
eTradeConnect Hong Kong Para Otoritesi ve bankalar tarafından oluşturulan bir girişimdir. 
IBM tarafından teknolojisi geliştirilmiş olan Hyperledger Fabric platformunu kullanılmaktadır. 
Amacı bankaların finansman platformu olmaktır. Hedef bölge olarak kendisine Asya kıtasını 
belirlemiştir. We.trade ile olan işbirlikleri sonrasında odağına Asya’dan sonra Avrupa’yı da 
eklemiştir. 
 
Platform DLT teknolojisini kullanarak, platform bankaların işlem verimliliğini artırmak, 
sahtekarlıkları azaltarak güvenli bir ticareti desteklemektedir. Eski ticaret finansmanı ve 
kağıt tabanlı yöntemlerin tersine, etkili, hızlı ve uygun maliyetli süreçler önermektedir.  
Platformdaki bankalar: ANZ , Bank of China, Bank of East Asia, DBS Bank, Hang Seng 
Bank, HSBC, Standard Cartered, Agricultural Bank Of China, Bank of Communications, 
BNP Paribas, ICBC, Shanghai Commercial Bank22. 
 
Komgo  
Komgo  Consensys tarafından yönetilen bir blokzincir projesidir. Proje Quorum blokzincir’i 
üzerine kurulmuştur. Emtia ticaretinin finansmanı amacıyla kurulmuştur. Platform üzerinde 
bankalar alacak ıskontosu, risk teminatı, LC ve LC teyidi , mevduat, kredi, onboarding ve 
KYC, sertifika, sözleşme ve garanti hizmetleri verilmektedir. Dünyanın her yerinden ham 
petrolden soya fasulyesine kadar her türlü emtia ticaretinin finansmanı yapılmaktadır. 
Platformdaki bankalar ve diğer kurumlar : ABN-AMRO, BNP Paribas, CITI, Consensys, 
Credit Agricole, Credit Suisse, Gunvor, ING, Koch, Macquarie, Mercurie, Shell, Mufg, 
Natixis Beyond Bank, Rabobank, SGS, SMBC, Societe Generale, Total Energies23. 
 
India Trade Connect  
Indian Tarade Connect,  Hindistan’ın ticaret finansmanını dijitalleştirmek için, teknoloji 
firması Infosys Finacle ile birlikte yedi bankanın oluşturmuş olduğu konsorsiyumun kurduğu 
blokzincir tabanlı bir ticaret finansmanı platformudur. Platform, üye bankalara DLT 
üzerinden kimlik doğrulama, belge sertifikasyonu, ödemeler, fatura tahsilatı, akreditif, C2C 
ve B2C işlemleri ve ticaretin finansmanı konularında hizmet vermektedir. 
  
Platformdaki bankalar : Icıcı Bank, Axis Bank, induslnd Bank, RBL Bank, Yes Bank, Kotak 
Bank, South İndian Bank24. 
 
21 Dipnot: https://we-trade.com/ 
22 Dipnot: https://www.etradeconnect.net/Portal/ 
23 Dipnot: https://www.komgo.io/komgo-solutions/fi-solutions/ 
24 Dipnot: https://www.edgeverve.com/finacle/casestudy/india-trade-connect 
25 Dipnot : https://www.interswitchgroup.com/about-us 
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Interswitch  
İnterswitch, Nijerya merkezli tüm Afrika kıtasına hizmet veren, bireysel kredi,  ödeme ve 
tahsilat çözümleri ve kart hizmeti sunmak üzere blokzincir teknolojisi üzerine kurulmuş bir  
platformdur. Platformdaki bankalar, Wema Bank, Zenıth, GTBank, Fidelity, First Bank, 
United Bank of Africa, Access’tir25. 
 
World Wire 
World Wire,  finans kurumları tarafından kullanılan küresel bir takas ve uzlaşı platformudur. 
Platform uluslararası ödemeler için kripto para ve sabit paraları kullanmaktadır. 72 ülkeye 
platformdaki 44 banka aracılığı ile para gönderilebilmektedir. Normal şartlarda uluslararası 
para transferleri, muhabir bankalar üzerinden ve her bir aracıya masraf ödeyerek masraflı 
ve uzun sürmektedir.  
 
Bu platform aracıları çıkararak direk para gönderimi ile masraf ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır. World Wire IBM tarafından geliştirilmiş, açık kaynak kodlu, merkezi olmayan 
stellar protokolü üzerine kurulmuş bir platformdur. Worl Wire platformunun katılımcıları, 
ödeme hizmeti veren kurumlar, kripto para ve sabit paraların takasını yapan piyasa yapıcılar 
ve likidite sağlayıcılardır. Finans kurumları platform üzerinden itibari değeri olan paraları 
sabit paraya bloke edip, para transferi yapabilmektedirler (Zsigri C. 2019, s 451). 
 
Uluslararası Ödeme Ağları  
Ripple 
Ripple diğer bir çok kripto para birimlerinin aksine merkezi bir kripto paradır. Blokzincir 
üzerinde işlem görmesine karşın, kayıt tutan bütün defterler şirket tarafından 
yönetilmektedir. Kurumsal bir merkeze sahip olması Ripple kripto para değerinin, ödeme 
sistemleri sağlayıcı şirketlerin ve bankaların tercih ettiği bir kripto para ve transfer sistemi 
olmasını sağlamıştır. Ripple, Euro, Usd, RMB ve Bitcoin vb her türlü para birimi ile eşler 
arasında para transferi yapabilir. Kişi ya da kurumlar arasında, uluslararası ödemeler, sıfıra 
yakın bir masraf ile ve saniyeler içerisinde gerçekleştirebilmektedir. Ripple ile bir transfer 
işlemi 4 saniyede yapılabilmektedir. Saniyede işlem yapabilme kapasitesi ise 1.500 adettir.  
Ripplenet, tek bir APİ aracılığı ile dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce finans kurumuna 
bağlantılar sunarak  para transferini daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir hale 
getirmektedir. Ayrıca geleneksel sistemlere alternatif olarak sınır ötesi işlem yaparken 
likidite sağlamak için dijital varlık XRP’ye bağlı bir hizmet olan isteğe bağlı likidite (ODL) ile 
hesaplara ön fon sağlama ihtiyacının azaltılmasına, hatta ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olmaktadır. 
Temel unsurlar 
 
Ripple bağlantısı : Ripple ödeme ve transfer işlemlerini yapabilmek için kendine özel 
geliştirdiği bir bağlantı teknolojisi protokolü kullanmaktadır. 
Ripple dağıtılmış fikir birliği mekanizması: fikir birliği mekanizması düğümlerin 
doğrulanmasını 24 saat kesintisiz sağlar, bu sayede ödemeler en etkin şekilde 
yapılmaktadır. 
 
Piyasa yapıcı ağ : Birden fazla piyasa yapıcı bankanın varlığı Ripple ağında verimli değişimi 
sağlamaktadır.  
XRP : XRP geleneksel paralar arasından değişim aracı olarak kullanır. Her ticari hesapta 
en az 20 XRP olması gerekmektedir. Her 100.000 XRP transferinde 1 ‘ini yok eder. Sistem 
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saldırıya uğradığında XRP’ler hızlı bir şekilde azalacağı ve saldırı maliyeti yükseleceği için, 
sistem bu şekilde güvenceye alınmıştır. (Wang X  , s 4) 
 
Stellar  
Stellar ABD merkezli, kar amacı gütmeyen, Stellar Development Foundation tarafından 
desteklenmektedir. Vakfın hissedarı yoktur. Bu nedenle Stellar açık kod kaynaklı, tarafsız, 
eşitlikçi, şeffaf ve halka açık bir ağdır. Dünyanın tüm finansal sistemlerinin tek bir ağ 
üzerinde birlikte çalışabilmesi için tasarlanmıştır. Stellar para birimleri ve ödeme işlemleri 
için açık kaynaklı bir ağdır. Dolar Euro gibi itibari paralara dayalı tokenler oluşturarak, 
uluslararası ödemelerde tek bir ağ üzerinde hizmet vermeyi hedeflemektedir. 
Stellar klasik ödemeler harici diğer blokzincir tabanlı uygulamalara göre de çok daha hızlı, 
ucuz ve enerji tasarrufludur26. Stellar ile bir doların dijital temsili olan dolar token’i 
oluşturulabilir. Bir kişi bir dolar verdiğinde, bu bir dolar karşılığında ona bir dolar token’i 
verilebilir. Daha sonra bu kişi dolar token’ini geri getirdiğinde dolarını geri verileceğine dair 
söz verebilir. Klasik dolar ile dolar token’i arasında bire bir ilişki kurarak eş değer hesapta 
depozito edilmiştir. Dolar token’e karşı bire bir klasik dolar bloke edilmesi nedeniyle elinde 
dolar token’i olan, elinde gerçek dolar varmış gibi hareket edebilir.  
 
Uluslararası Ödeme Platformlarına Altyapı Sunan Teknolojiler 
ConsenSys Quorum 
Ethereum blokzinciri üzerine yüksek performansı, özelleştirilebilir uygulamalarının 
geliştirilmesini sağlar. Quorum açık kaynak protokolüne sahiptir. Quorum, prototipten son 
üretime kadar tüm blokzincir üretimlerin tüm bileşenlerin oluşturulmasında destek 
olmaktadır. Covantis ve komgo Quorum üzerine inşa edilmiş platformlardır27. 
 
Corda  
Corda, yüksek düzeyde denetime tabi firmalar için dağıtılmış defter teknolojisi DTL 
uygulama geliştirme platformudur. Mevcut uluslararası ticaret ekosistemi yaşam döngüsü, 
kağıt evraklar ve çok sayıda katılımcının hakim olduğu dağınık bir yapıya sahiptir. Corda 
artan maliyet ve artan operasyonel riskleri azaltmak, basitleştirmek için blokzincir tabanlı 
çözümler önermektedir. Corda üzerinde geliştirilen üç platform bulunmaktadır. Gavea, 
Brazilyada emtia alım satımı yapılan bir takas platformudur. Kontur, 14 ülkeden 14 bankanın 
uluslararası ticareti dönüştürmek için kurdukları bir platformdur28. 
 
Hyperledger Fabric 
Blockzincir teknolojisinin açık kaynak sistemi, her yazılımcı grubun, kendi beklentileri ve 
yetkinlikleri doğrultusunda farklı kurgulanmaktadır. Bu farklılıklar sisteme bir standart 
getirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu standart problemine bir çözüm önermek için IBM,Fujitsu, 
Cisco, J.P.Morgan vb 54 firma LINUX açık kaynak topluluğu kontrolünde bir araya gelerek 
2018 yılında Hyperledger topluluğunu kurmuştur. Hyperledger Fabric, kurumsal düzeyde 
hizmet veren açık ve dağıtılmış bir defter platformudur. Linux açık kaynaklı bir proje olup, 
kurumsal blokzincir platformlarına hizmet vermektedir. Açık ve farklı senaryolara uygun 
modüler bir yapısı vardır.  
 
 
 

 

 

 

26 Dipnot : https://www.stellar.org/learn/intro-to-stellar/ 
27 Dipnot : https://consensys.net/quorum 
28 Dipnot : https://www.r3.com/customers/trade-finance/ 
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4.2)  Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Blokzincir Uygulama Alanları 
 
Akbank – Ripple İş Birliği: 
Uluslararası para transferlerinde blokzincir kullanarak şeffaflık ve hızı artıran çözümler 
üreten Ripple, Akbank’la anlaştı. Akbank, blokzincir teknolojisini kullanan ilk Türk Bankası 
oldu. Yurtdışı para transferleri için kullanılan teknoloji ile Akbank müşterilerine daha hızlı, 
şeffaf ve düşük maliyetli bir altyapı kurmak üzere çalıştı. Yapılan Ripple projesinde, kripto 
para cinsi kullanılmamakta, sadece fiat döviz cinsleri (GBP, EUR) 
kullanılmaktadırÇalışmada öncelikle Akbank ile Akbank AG (Frankfurt) arasında POC 
yapıldı ve EURO üzerinden bir işlem denemesi gerçekleştirildi. Daha sonra Akbank ile 
Santander UK arasında Mobil Bankacılık kanalı üzerinden GBP işlemleri için bir koridor 
açıldı. Ancak Santander UK’nin lokal koridorları kapatma kararı üzerine Akbank bu 
koridorunu kapattı. Ripple altyapısında para transferi yapabilmek için karşı bankanın da ağa 
dahil olması ve bilateral (ikili) anlaşma yapması gerekmektedir. Akbank mevcutta Ripple 
ağına üyeliğini devam ettirmekte ve koridor alternatiflerini değerlendirmektedir.  
 
İş Bankası – Marco Polo İş Birliği :  
Türkiye İş Bankası, blokzincir teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış 
ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu. Şişecam, Kuraray Europe GMBH, İş 
Bankası ve Commerzbank’ın taraf olduğu işlem, 10 Mayıs 2021’de Marco Polo platformu 
üzerinden gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ve Kasım aylarında pilot ortamda yapılan 
iki işlem ile blokzincir teknolojisini test eden İş Bankası’nın gerçekleştirdiği bu son işlem, 
Türkiye’de blokzincir teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk canlı dış ticaret işlemi olma 
özelliği taşıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki bu İşlem, aynı zamanda uluslararası “Marco 
Polo” platformunun ödeme garantisi modülünde yapılan ilk işlem oldu. 
İşlem kapsamında, Şişecam tarafından Almanya’da faaliyet gösteren Kuraray GMBH’dan 
yapılması planlanan ithalata ilişkin sipariş, Marco Polo platformu üzerinde bir akıllı sözleşme 
olarak oluşturuldu. Akıllı sözleşmenin taraflarca onaylanması ile İş Bankası, vadede ödeme 
yapma taahhüdü vererek işleme finansal garanti sağladı ve ithalat süreci geleneksel 
yönteme göre çok daha kısa süre içinde başlamış oldu. 
 
Akbank- We.trade iş birliği:  

Akbank, inovasyon ve yeni nesil dijitalleşme yatırımlarını hızlandırarak ihracatçıların ve 

ithalatçıların güvenilir bir ortamda akıllı sözleşmeler yapmalarını sağlamak ve finansman 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere blockchain tabanlı we.trade platformuna dahil oldu. 

Avrupa’nın önde gelen bankaları tarafından hayata geçirilen we.trade ile yapılan bu işbirliği 

kapsamında ihracatçılar alacaklarını banka garantisi altına alabilecek, bu garantiyi 

kullanarak vadeden önce finansman imkanına erişebilecek, ayrıca fatura bazlı finansman 

talebinde bulunabilecekler. Oluşturulan akıllı sözleşme üzerinden ithalatçılar, ihracatçıya 

ödeme garantisi verebilecek, ödemelerinin platform üzerinden düzenli takibini 

yapabilecekler. Çok fazla tarafın rol aldığı dış ticaret süreçlerinde, blockchain uygulamaları 

yüksek maliyetlere katlanmadan, hızlı, riskin minimize edildiği ve güvenilir bir yapı sunuyor. 

Blockchain teknolojisinin bel kemiğini oluşturan akıllı sözleşmeler sayesinde, müşterilerin 

dış ticaret işlemlerini daha az operasyonel iş yükü ile daha güvenli yapmalarına imkan 

sağlanıyor. 
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BIGA 
Projenin temel amacı, fiziki karşılığı Borsa İstanbul kasalarında Takasbank adına mislen 
saklamaya alınmış, standartları belirli olan kaydi altının blokzincir teknolojisi kullanılarak 
transfer işlemlerinin yapılabileceği bir altyapı oluşturmaktır. 
Mevcut çözümler incelendiğinde, blokzincir teknolojisiyle üretilmiş birçok dijital değerin 
arkasında fiziksel bir dayanak varlık bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca bu dijital varlıkların 
gerçek bir değere dayanmamasından ötürü henüz regüle edilmemiş piyasalardaki 
değerlerinde yüksek volatilite gözlemlenmektedir. Blokzincir tabanlı çözümlerde her bir 
dijital değer için önceden tanımlı bir fiziksel dayanağın var olması sayesinde, kendine ait 
ayrıca bir değeri olmayan kaydi bir varlığın transferi sağlanmış olacaktır. Böylece bu dijital 
varlığa olan güven sağlanacak ve oluşması muhtemel spekülasyonların da önüne 
geçilecektir. 
Proje kapsamında, fiziki altınların kasalarda saklanması ve kaydileştirilmesi süreçlerini 
yöneten ATS (Altın Transfer Sistemi) ile entegrasyon sağlanmış ve kaydi altınların dijitalize 
edilerek BiGA’ya dönüştürülmesi ve BiGA’dan kaydi altına çevrilmesi işlemleri mümkün 
kılınmıştır. 
Geliştirilen blokzincir altyapısıyla, dijital varlıkların transferi, mutabakatı, raporlanması 
sağlanmıştır. 
Belgem.io (BKM) 
Belgem.io, kurumlardan eğitim alan bireylerin eğitim sonucunda edindikleri sertifikalarının 
özel bir Ethereum blokzincirinde saklanması, görüntülenmesi ve paylaşılması için 
tasarlanmış bir dijital belge platformudur. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve 
VeriPark ortaklığı tarafından hayata geçirilen bu uygulamada, Ethereum, akıllı sözleşmeler, 
Proof-of-Authority konsensüs algoritması, kurumlar arası yönetişim uygulaması gibi 
kavramların test edilmesi amaçlanmıştır. Kurumların oluşturduğu yönetişim yapısı 
sayesinde belgem.io içerisinde alınmak istenen her karar oylamaya sunulmuş ve %51 
çoğunluk şartı gözetilmiştir. Özel ve izin gerektiren bir blokzincir ağına sahip olan belgem.io 
uygulaması, Microsoft Azure bulut platformunda yer alan Ethereum Proof-of-Authority 
Consortium ürünü üzerine konumlandırılmıştır. 
Belgem.io, Ethereum blokzincir platformu üzerinde hayata geçirilmiştir. belgem.io, Temmuz 
2018’de Microsoft Azure bulut platformu üzerinde yayına çıkan Ethereum Proof-of-Authority 
Consortium ürünü ile birlikte geliştirilen dünyadaki ilk uygulamalardan biri olma özelliğini 
taşımaktadır. Düğümler arası alınacak ortak kararlarda Proof-of-Authority konsensüs 
algoritmasından faydalanılmaktadır. 

 
Şekil 1Üst Seviye Mimari Yapı 
Borsa İstanbul 
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Türkiye’nin ilk finansal Blokzincir projesi Borsa İstanbul (BİST) Bilişim Teknolojileri ekibi 
tarafından Eylül 2018’de hayata geçirilmiştir (www.borsaistanbul.com, 09.10.2018). Yapılan 
bu çalışmayla ilgili, projenin içerik ve amacı kamuya, Borsa İstanbul web sitesinde yer alan 
duyuru ile ilan edilmiştir. Söz konusu duyuru aşağıda yer almaktadır: “Borsa İstanbul bilişim 
teknolojileri ekibince hazırlanan söz konusu Blokzincir projesiyle Borsa İstanbul, Takas 
İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’un elektronik başvuruya ait müşteri veri tabanında yer 
alan bilgiler senkronize hale getirildi. Know Your Customer (KYC) konsepti ile hazırlanan 
projede, belirtilen veri tabanına yeni müşteri bilgisi eklenmesi, mevcut bilgilerin 
değiştirilmesi ve doküman yönetimi Blokzincir ağı üzerinden gerçekleştirilecektir. Böylece 
veri tabanına bilgi girişindeki olası hataların önüne geçilerek hızlı, güvenilir ve şeffaf bir 
platformun oluşması sağlandı.  
 
5) Kripto Varlık – Token Bazlı Potansiye İş Modelleri 

 
5.1) Uluslararası Ödeme Dışında Clearing Sistemleri/Mutabakat 

 
Avustralya’daki en kayda değer blokzincir kullanım örneklerinden biri Avustralya Borsası 
(ASX) tarafından test edilen, New-York orijinli endüstri firması olan Digital Asset tarafından 
geliştirilmiş olan ve gelecekte mevcut takas sisteminin (CHESS) yerine geçmesi planlanan 
blokzincir platformudur. Avustralya Borsası’nın 27 Nisan 2018 tarihli basın bildirisine göre 
bu yeni system 13 Aralık 2021’de devreye alınmıştır. 
 
Citi Grup ve Nasdaq, startup şirketi Chain ile birlikte Citi Grup’un Nasdaq blokzincir 
platformu ile iş ödemeleri için entegrasyonunu duyurdu.Nasdaq blokzincir platformu özel 
şirketlerin hisse alım satımı için kullanılmaktadır.   
 
5.2) Kripto Varlıklar ve Saklama Hizmetleri 
 
Kripto Saklama Hizmeti  
 
Bu boyutta büyüyen ve günden güne genişleyen kripto ekosistemi, Binance gibi adını 
sayamayacağımız yüzlerce kripto borsasısın ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanların bu 
borsalar haricinde kripto paraya ulaşamaması Borsaların çok kısa sürede çok büyük 
hacimlere ulaşmasına neden oldu. Bu borsalar tarafında zaman zaman yaşanılan hack 
olayları ve her ne kadar merkeziyetsizleri de bulunsa da birçoğunun kriptoların doğasına 
aykırı olarak merkeziyetçi yapıları insanları kriptolarını saklama konusunda farklı 
alternatiflere yönlendirdi. Bu da beraberinde yatırımcıların kripto varlıklarını çevrimdışı 
olarak saklamasına imkan veren donanım cüzdan gibi ürünlerin ve buna bağlı sektörlerin 
ortaya çıkmasına neden oldu. Donanım Ekim 2021’ de the Expresswire’ın raporuna göre 
donanım cüzdan sektörü market hacmi 100 milyon USD’ye ulaştı. Sektör hacminin 2025 
yılına kadar 15 Milyar Doları aşması bekleniyor. 
  
Dijital varlık saklama hizmeti veren kuruluşlar geleneksel saklama kuruluşları ile benzer 
şekilde müşterilerinin varlıklarının sorumluluğu ve korunması amacıyla hizmet ederler. Bu 
hizmet, varlıkların kriptografik olarak güvenle saklanmasını sağlayan güvenli anahtar 
yönetimine dayanmaktadır. Ancak geleneksel yöntemlerden farklı olarak varlığın kendisi 
(fiziksel ya da kaydi olarak) değil, private key denilen özel güvenlik anahtarları 
saklanmaktadır. Saklamacı kuruluş, varlık sahibi adına private key’e, herhangi bir tarafça 
erişilememesini sağlamakla yükümlüdür. Dijital varlığın kullanılabilmesi public ve private 
key lere ulaşım ile mümkün hale geleceği için dijital güvenlik bütün yatırımcılar için en 
önemli husustur. 
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PwC tarafından yayınlanan Kripto Saklama Hizmeti çalışmasında yer verdiği aşağıdaki 
görselde görüleceği üzere bireyler ya da Kurumsal firmalar, servis sağlayıcılar üzerinden 
bir kripto saklayıcı aracılığıyla işlem yapabilir ve satın aldığı kripto varlıkları saklama hizmeti 
veren bir servis sağlayıcı üzerinde tutabilir. Her kripto varlık ona sahip olanın kripto varlığa 
sahip olduğu anlamına gelen bir özel anahtar numarası taşımaktadır.  
 

 
Kaynak: Pwc,Crypto Custody  
 
Aynı raporda Pwc, saklama hizmetlerinin kurumsal ve  bireysel yatırımcılar nezdinde, doğan 
ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Security Tokenlar aracılığıyla yeni merkeziyetiz finans 
ürünlerine erişimi de kolaylaştıracağını belirtiyor. Bu konudaki, Defi ve klasik finans 
yakınlaşmasına daha önce Societe Generale, OFH token örneğinde detaylı olarak 
değinmiştik. 
 
Dijital varlıkların lisanslı saklama kuruluşları tarafından saklanması ve kurumsal 
muhatapların piyasadaki yerini alması, karmaşık süreçlerin ve riskin azaltılması, 
güvenilirliğin artması açısından yatırımcılar üzerinde olumlu etki yaratacaktır.  
 
Diğer taraftan bankaların, dijital varlık piyasasında etkin bir aktöre dönüşmesini sağlayacak 
saklama hizmetini vermeye başlamaları, her geçen gün sayıları artan biçimde yeni müşteri 
kazanımı, (genç müşteri kitlelerine ulaşabilme), yeni ya da geleneksel bankacılık ürünleri 
ile hibrit ürünler tasarlama fırsatı ve rekabette teknoloji avantajı ile öne çıkmalarına katkıda 
bulunacaktır. Bunun yanında saklama hizmetleri ve kripto ekosistemine entegrasyonun 
bankalara yeni müşteri kazanımı, büyüme, bilinirlik, yenilikçi marka imajı ve adını 
sayamayacağımız onlarca alanda değer katması mümkün gözüküyor.  
 
Öte yandan dijital varlıklar için saklama hizmeti vermek isteyen bankaları bekleyen bazı 
zorluklar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;  süreçlerin karmaşık ve çok aşamalı yapısı, 
KYC/AML süreçleri, izlenebilirlik ve mutabakat problemleri, işlem hacimlerindeki volatilite,  
saklama altında tutulacak varlık değerinin büyüklüğü nedeniyle saldırıların hedefi olma riski,  
siber güvenliğin sağlanması, risk kontrolü ve sigorta vb. kalemlerin yaratacağı maliyet artışı, 
regülasyon yokluğu/ belirsizlikleri (varlığın güven altında olmasının nasıl sağlanacağı ve 
varlıkların sınıflandırılması vb.) olarak sayılabilir.  
 
Amerikan Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ve Kripto Varlıkların Saklama Hizmetleri   
 
“Temmuz 2020 OCC raporu regüle bankalar ve finansal kurumların kripto varlıkları saklama 
hizmeti sağlayabilmesinin önünü açıyor.” 
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“Office of the Comptroller of the Currency” Amerika’daki tüm ulusal bankaları, federal 
mevduat kurumlarını ve tüm yabancı bankaların ülkedeki şubelerini bankaların güvenli ve 
sağlıklı çalışmasını sağlamak, herkesin finansal hizmetlere adil bir şekilde erişimini 
sağlamak ve yasalara uyumlu bir şekilde çalışılması amacıyla, regüle eden ve denetleyen 
A.B.D hazine departmanına bağlı bağımsız bir birimdir.  
 
Ulusal ve Devlet bankaları uzun süredir hem fiziki hem de elektronik varlıkları saklama 
konusunda uzun süredir hizmet vermektedirler. 1998 yılından beri OCC, dijital varlıkları ve 
bankalara verilen dijital varlık saklama yetkisinin öneminin farkında. 22 Temmuz 2020’de 
yayınlanan raporda OCC kripto varlıklar için tanınacak saklama hizmetlerinin, saklama 
tarafında geleneksel bankacılık hizmetlerinin modern bir formu olarak nitelendirmektedir. 
Şimdilik sadece “private Key” lerin saklanmasıyla sınırlı gibi görünse de bu servis çok 
yakında bunun çok ötesine geçmesi ön görülüyor. OCC denetleme kurulu başkan vekili 
Brain P.Brooks: “fiziki kasalardan dijital kasalara, cüzdanlara kadar bankaların bugünün 
müşterilerinin finansal servis ihtiyaçlarına cevap verebildiğinden emin olmalıyız.” diyor ve 
bankaların müşterilerinin -milyonlarca Amerikalı için artık kripto varlıklar olan en değerli 
varlıklarının saklanması hususundaki ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olması gerektiğini 
söylüyor. 
 
OCC’nin bu açıklaması ve bankalar yeşil ışık yakan yorumlarının ardından tahmin edileceği 
üzere ilk aksiyon çok gecikmiyor ve U.S Bank, kripto ekosisteminde büyük yankı 
uyandıracak büyük bir çalışmayı dünyaya duyuruyor.  
 
U.S Bank ve Kripto Varlık Saklama Hizmetleri  
 
1863 yılında iç savaş sürerken kurulan, muhafaza ve yönetimindeki 8.6 Trilyon Doları aşan 
varlığıyla Dünya’nın en önde gelen finansal kurumları arasında yer alan ve  Amerika’nın en 
büyük 5. Bankası U.S Bank, 5 Ekim 2021 tarihinde fon yöneticileri için kripto varlık saklama 
hizmeti vereceğini açıkladı. Başlangıçta bitcoin, Bitcoin Cash ve litecoin için private keyleri 
saklama hizmeti sağlayacak bankanın ilerleyen dönemlerde ETH’yi de sisteme dahil 
edilmesi bekleniyor.  
 
Son yılların şüphesiz en çok tartışılan konularından Blokzincir ve Kripto varlıkların, gerek 
mevcutta sağladıkları gerekse vaat ettikleri çözüm önerileriyle son yılların en iyi performans 
gösteren finansal varlıklarından olması bir çok yatırımcı ve varlık yöneticisinin dikkatinden 
kaçması beklenemezdi. Hal böyle olunca, başlangıçta kripto varlıklar konusunda aşırıya 
kaçacak kadar konservatif duruş sergileyen hatta çalışanlarından kripto yatırımı yapan 
olursa işten çıkaracağını söyleyen banka CEO’larından uzun süre Bitcoin ve Altkoinlerin 
potansiyelini inkar eden bankalara kadar hemen hemen tüm finansal kuruluşlar gözlerini bu 
alana diktiler.   
 
Öte yandan U.S Bank’ın bu girişimi sadece kripto varlıkları saklamanın ötesinde klasik 
finans sistemindeki kuruluşların kripto varlıkları meşru finansal varlıklar olarak kabul ettiğinin 
önemli bir gösterisi. U.S bank ile birlikte dev finans kuruluşlarından Bank of New York, State 
Street ve Northern Trust da kripto varlıkların saklanmasına ilişkin hazırlıklar yaptıklarını 
duyurdular. 
 
U.S Bank’ın varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri bölüm başkan yardımcısı Gunjan Keida, 
müşterilerinin çeşitlendirilirmiş varlık sınıfı tarafında kripto varlıklarının potansiyelini ciddiye 
almaya başladıklarını belirtti. Tüm bu saklama hizmeti altyapı çalışmaları devam ederken 
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Keida, Uyum ve KYC süreçlerinin önemine bir kez daha dikkat çekerek, Kripto varlığın 
kaynağının bilinmesinin çok büyük önem taşıdığını belirtiyor.  
  
Bu bağlamda, kripto ekosisteminin günden güne mevcut finansal sisteminin içine girdiğini 
ve her iki sisteminde birbirlerinden farklı alanlarda beslendiğini görüyoruz. Bankalar 
ellerindeki asırlık tecrübelere dayalı bilgi, deneyim ve kabiliyetlerini kripto ekosistemine, 
Kripto ekosistemi ise tüm yenilikçi, çığır açacak önemli projelerini ve çözüm ortaklıklarını 
mevcut finansal sisteme aktaracak gibi görünüyor. Son dönem mevcut finansal kurumlar 
tarafından Kripto ve Defi dünyasına uzatılan zeytin dalı, yakın dönemde klasik finans ve 
kripto varlık ve projelerinin bir arada olduğu Hibrit bir sistemin oluşacağının ilk sinyallerini 
veriyor. 
 
Kripto Para Bankacılığı: 
2015 yılında ilk kez ortaya atılan ve günümüzde Amerika ve Avrupa’da örnekleri görülmeye 
başlanan kripto para bankacılığı, kripto para işlemlerinin düzenleyiciler tarafından 
denetlenebilir hale gelmesini hedefliyor. Kripto paraların saklanması, alım satım işlemleri 
gibi hizmetler kapsayan “kripto para bankacılığı” yeni nesil finans kavramının da  önemli bir 
unsurudur. 
Kripto para bankacılığı hizmeti veren bankalar 3 sınıfta değerlendirilebilir:  

1. Kripto para dostu geleneksel bankalar, kripto para borsaları ile iş birliğinde 
bulunan ve müşterilerine kripto para saklama hizmeti veren kuruluşlardır.  

2. Yenilikçi kripto para bankalar, hizmetlerini tamamen kripto paralar üzerine 
kurgularlar ve müşterilerine saklama, alım satım, varlık yönetimi, kripto para tabanlı 
mortgage kredisi ve B2B bankacılık hizmetleri verirler. 

3. Odaklı kripto para bankaları,  genellikle ödeme alanında kripto para dönüşümü 
yapabilen debit kartlar ve sadakat programları gibi alanlara odaklanan kuruluşlardır. 

Dünyadaki örneklerden bazıları; 

 İsviçre Devlet Bankası (BKB)’nın bankacılık grubu iştiraki olan Bank Cler, özellikle 
genç nesli hedef alarak kripto para ticareti ve saklama hizmeti vermektedir.  

 ABD’de Metropolitan Commercial Bank ve Silvergate kripto para piyasalarındaki 
önemli oyuncularına hizmet sağlamaktadır. 

 İsviçre merkezli SEBA ve Sygnum yenilikçi kripto para bankalarının ilk 
temsilcilerindendir ve müşterilerine saklama, alım satım, varlık yönetimi, kripto para 
tabanlı mortgage kredisi ve B2B bankacılık hizmetleri vermektedir. 

 ABD’de Kraken Finance, İngiltere’de Revolut kripto para dönüşümü yapabilen debit 
kartlar ve sadakat programları gibi alanlarda hizmet vermektedir. 

Mevcut örneklerin yanısıra kripto para bankalarının saklamalarında tuttukları varlıklar 
üzerinden de ürün geliştirebilmeleri mümkündür. Saklanan varlıklara dayalı ürün model 
örneklerinden bazıları aşağıdadır. 

 Yatırım Fonları: Kripto Varlık portföyleri ya da endekslerini temel alan yatırım 
fonlar kurulabilmektedir. 

 Hazine İşlemleri: Kripto Varlık pozisyonlarının hazine işlemlerine konu edilebilir 
hale gelmektedir. 

 Teminatlı Krediler: Kripto varlıkların mortgage kredileri dışında da kredi teminatı 
olarak kabul edilmektedir. 

 Perakende Satış: Perakende Pazar platformlarında kripto varlıkların işlem 
karşılığı olarak kabul edilmektedir. 
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Dijital Varlıkların Barındırdığı Risk ve Sigorta Hizmeti 
 
Dijital varlıklar riske açık olduğundan kripto para borsaları ve kripto paraya yatırım yapanlar 
kripto varlıkların sigortalanmasını talep etmektedirler. Sigortacılık ve Bankacılık sektörü ise 
bu konuya şimdilik aşırı temkinli yaklaşmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, dijital 
varlıklara yönelik dünyada yasal mevzuatın ve denetiminin çok az olması, hükümetler 
tarafından düzenleme yapılmamasıdır. 
 
Diğer yandan, kurumsal/bireysel kullanıcılar ve yatırımcılar (kripto varlık yatırım şirketleri, 
hedge fonlar, traderlar…) için dijital varlık hesaplarını sigorta eden şirket sayısı sınırlı iken 
dijital varlık hesaplarını sigorta ederek garantileyen devlet kurumları bulunmamaktadır. 
Kurumlar mevcut regülâsyonlar altında çoğunlukla kendi başlarına çözüm bulmak 
durumunda kalmaktadırlar. Son dönemde ise sigorta bulmakta zorlanan kripto para 
borsaları, kendi sigorta fonlarını oluşturmaya başlamıştır. Bu kapsamda da kripto para 
borsasında yapılan her işlemin küçük bir yüzdesi, çalınmaya yönelik bir fona 
aktarılmaktadır. 
 
Türkiye’de de kripto para borsalarında yaşanan dolandırıcılık olayları sonrası sigorta 
durumu daha fazla konuşulur olmuştur. Dijital varlıklara yönelik düzenlemelerin olmaması 
nedeniyle Türkiye’de, kripto para borsalarına yönelik herhangi bir sigorta uygulaması 
bulunmamaktadır.  
Yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından bankacılık ve sigortacılık sektörü için çeşitli iş 
fırsatları bulunmaktadır. 
 
Günümüzde dijital varlık saklama ve sigorta hizmeti alanında güvenilen ve ilgili ileri 
teknolojik sertifikalara sahip büyük kurumların bazıları şunlardır: 
 
BitGo: 2013’de kurulmuş, hacklenme, çalınma, anahtar kaybolma risklerine karşı sigorta 
poliçesi sunabiliyor. 
 
Gemini Custody: 2014’de kurulmuş. En eski kripto para borsalarından biri ve önceliği ilk 
başlardan beri Bitcoin’in güvenli saklanmasıdır. Sigorta güvencesi verebiliyor. New York 
bankacılık yasasına göre yediemin kimliği var ve ehliyetli bir saklama kurumu. Dolayısıyla 
küresel olarak kurumsal yatırımcının en çok güvendiği kurumlar arasında. 
 
Prime Trust: 2016’da kurulmuş. Bağımsız, regüle edilen, denetlenen hem geleneksel hem 
kripto varlıklar için çözüm sunan bir saklama kurumu. Signature Bank’la yaptığı iş birliğiyle 
daha geniş bir kurumsal müşteri tabanına ulaşabiliyor. 
 
Fireblocks: 2018’de kurulmuş. Dijital varlıkların depolanmasından, transferinden, ihracına 
kadar her şeyi içeren bir platform sunuyor. 30’dan fazla borsa, 200’den fazla token’ı 
destekliyor ve non-custodial (çevrimdışı) saklama çözümü kullanıyor.  
 
Coinbase Custody: 2018’de kurulmuş. O da kurumsal yatırımcıların küresel olarak en 
güvendiği saklama kurumlarından biri. New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) 
tarafından regüle ediliyor. Kripto para borsaları arasındaki güçlü konumundan dolayı 
saklama alanında da lider kurumlardan olması bekleniyor. 
 
Fidelity Digital Assets: 2018’de kurulmuş. Dünyanın en büyük varlık yönetim 
şirketlerinden. Dijital varlıklarda kurumsal düzeyde çok yönlü servis vermek hedefinde. 
Geleneksel finans piyasalarında çok tanınmış olması avantaj sağlıyor ve dolayısıyla kripto 
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paralarla yeni ilgilenmeye başlayan ufak kurumlar ve hedge fonlar için uygun bir başlangıç 
olabiliyor. 
 
Türkiye’den Örnekler:  
BV Dijital Varlık Saklama Yönetimi (BV Crypto) - Girişim sermayesi fonu olan Bosphorist, 
Boğaziçi Ventures tarafından kurulan ve yatırım/saklama hizmeti konusunda kurumsal 
çözümler sunan BV Dijital Varlık şirketine yatırım yaptı(Ocak 2020).  
 
5.3) Blokzincir tabanlı sukuk (kira sertifikası) gibi ürünlerin geliştirilmesi 
 
“Bir ayrı (mal), menfaat, hizmet, belirli bir proje ve/veya yatırımın varlığı üzerinde eşit 
değerdeki hisseleri temsil eden mali vesikalar” sukuk olarak tanımlanmaktadır. 
 
Sukuk, ilgili varlığın değeriyle orantılı oluşturulan sertifikalar aracılığıyla varlığın mülkiyetinin 
geniş yatırımcı kitlesine transfer edildiği bir süreç olan menkulleştirmeye benzemektedir. 
Sukuk yapısı ve oluşturulma şekli itibariyle ve dayandığı prensipler açısından kendine has 
bazı özelliklere sahiptir:  
a) Sukuk, temelde dayanak olan mal ya da hizmet üzerinden mülkiyet hakkını temsil 
etmektedir. 
b) Sukuk, nama ya da hamiline düzenlenerek sahibinin hak ve yükümlülüklerini ispat 
amacıyla ihraç edilen senetler olmaktadır.  
c) İslam hukuku esaslarının geçerli olduğu hükümleri içeren sözleşmeler olaraktan 
düzenlenmekte olduğundan faizsiz bono olaraktan nitelendirilmektedir.  
d) Sukukta kara yatırımcılar sukuk ihracının başında netleştirilen paylaşma oranına göre, 
zarara ise ortaklık payına göre katılmaktadır 
e) Sukuku yöneten kar garantisi vermez çünkü sukuk yatırımın bütün risklerini taşımaktadır.  
f) Sukuk, likit bir finansal enstrümandır ve ikincil piyasada işlem görebilmektedir. Bunlara ek 
olarak; 
g) Eşit değerli sertifikalar olduğu için bölünmez hisselerle sahiplik yetkisini temsil etmektedir.  
h) Özel projelere yada özel yatırımlara konu varlıklar üzerinde sertifika sahiplerine hak 
tesisini sağlamaktadır.  
i) Bir varlığa dayanmakta (“asset-based”/”asset-backed”), bu varlıklar bir Özel Amaçlı 
Şirkete (SPV) devredilmekte ve varlıklardan doğan gelirler üzerinde hak oluşturmaktadır.  
j) Değerlendirilmeleri ise organize piyasalara kote edilme özelliğine sahip oldukları gibi 
derecelendirme kuruluşları tarafından da yapılabilmektedir.  
k) Getiriler sabit ve değişken olabilmektedir. 
 
Sukuk (Kira Sertifikası) türleri aşağıdadır: 
 
1. Sahipliğe dayalı: 
Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya 
VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve 
hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır. 
 
2. Yönetim sözleşmesine dayalı: 
Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade 
boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen 
gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira 
sertifikalarıdır. 
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3. Alım-satıma dayalı: 
Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından 
satın alınarak  12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak 
satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira 
sertifikalarıdır. 
 
4. Ortaklığa dayalı: 
Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği 
kira sertifikalarıdır. 
 
5. Eser sözleşmesine dayalı: 
Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser 
sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira 
sertifikalarıdır. 
 
Sukuk (Kira Sertifikası) ürünlerinde blokzincir kullanmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır. 
 

- Sukuk’a (kira sertifikasına) konu mal, varlık, girişimin tokenize edilerek dijital varlığa 
dönüştürülmesi 

- Güvenli bir teknolojik altyapı ile piyasada daha fazla yatırımcıya ulaşılması 
- Çok fazla taraf olduğu için taraflar arasındaki iletişimin standardize edilmesi 
- Operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi ve operasyonel risklerin azaltılması 
- Mutabakat süreçlerinin kısaltılması 
- Regülatör ve otoritelerin verilere kolay erişimi 

 
5.4) Dijital kimlik yönetimi – müşterinin kimlik doğrulma ve KYC sürecinin 

blokzincir tabanlı olarak yapılması 
 

Kimlik doğrulamada kullanılabilecek elektronik olarak toplanan, saklanan ve 
doğrulanabilen, kişiye ait kimlik bilgilerinin tamamına Dijital Kimlik denir. (Dijital Kimlik 
Raporu, BCTR Grubu,2019) 
 
Günlük hayatımızda kurumlara veya bireylere kendimizi doğrulatmak için pek çok farklı 
fiziksel belge ve doküman kullanırız. Örneğin bir banka şubesinde hesap açmak için, mobil 
operatörden hat almak için veya konaklama yapacağımız otelde kendimizi doğrulamak için 
kimlik kartlarımız, fatura bilgileri gibi dokümanlar ibraz ederiz. Ülkemizde 2018 senesinde 
yapılan bir çalışmada [3] kişilerin günlük hayatlarında fiziksel olarak kimlik bilgilerini 
paylaşmada yaşadıkları temel sorunlar şu şekilde sıralanmıştır: 
 

• Dokümantasyon, çoklu işlem veya fiziksel eylemin zahmeti ve zaman kaybı 
• İhtiyaç duyulan bilgiye hemen erişememek 
• İhtiyaç duyulandan fazla bilgi paylaşmak 
• Bilgileri açık (sesli ya da yazılı) paylaşmaktan doğan güvenlik zafiyeti 
• Toplanılan bilgilerin akıbetinin ve saklanma süresi/koşullarının bilinmemesi 
• Her yeni servise en baştan kimlik kanıtlama gerekliliği 
• Yönetilmesi ve hatırlanması gereken onlarca dijital kimlik (giriş, şifre) olması 
• Saklanması ve taşınması gereken çok sayıda fiziksel kimlik belgesi olması 

İçerisinde bulunduğumuz hızlı teknolojik değişim çağında dijital kimlik kişi ve kurumlar için 
önemli bir değer yaratma fırsatı sunmaktadır. Dijital kimlik sayesinde bireyler dijital kanallar 
vasıtasıyla doğrulanabilir ve bu şekilde bankacılıktan e-devlete, özel sektörden eğitim 
kurumlarına kadar pek çok kuruma kolayca kayıt olabilir, dilediği verilerini kolay ve hızlı bir 
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şekilde paylaşabilir. Kurumlar ise doğrulama ve saklama maliyetlerini azaltırken 
kullanıcılarına daha hızlı, yeni ve kolay servisler sunabilirler. (Dijital Kimlik Raporu, BCTR 
Grubu,2019) 
 
Bankacılık sektöründe dijital kimlik teknolojisinin kullanılmaya başlanması ile 
beraber sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda aşağıdaki şekilde fırsatlar olabilecektir. 
 
Müşteri tanımlama: KYC sürecinde müşteri bilgilerinin doğruluğunun teyidi için 
kullanılması. Kimlik ibrazında ve teyidinde blokzincir ağındaki doğrulama kurallarına göre 
oluşturulan kayıtların baz alınması sebebiyle sahteciliğin ve suiistimallerin engellenmesi 
sağlanacaktır. 
Müşteri edinimi süreçleri hızlanacak ve ürün başvuru süreçleri hızlanacaktır. 
 
Müşteri verilerinin güncellenmesi: Değişen müşteri verilerinin kısa sürede ilgili taraflara 
iletilmesi sağlanacaktır. Doğumdan ölüme kadar birçok kez değişen kimlik verilerinden 
değişir değişmez bankaların haberdar edilmesi mümkün olacaktır. Kayıp çalıntı, ikamet 
değişikliği, evlilik, ölüm gibi kimlik değişiklerden anında bankaların haberdar olması ve bu 
değişiklere göre gerekli aksiyonların alınması sağlanacaktır. 
 
Müşteri kimlik paylaşımı: Müşteri kimlik bilgilerinin tekrar tekrar farklı sistemlere 
girilmemesi için kurumlar arasında kolay kimlik paylaşımı mümkün hale gelecektir. Kimliği 
tespiti yapan bir kurum, diğer kurumlarla bu bilgileri ve kanıtları paylaşarak süreçlerin 
hızlanmasına katkıda bulunacaktır. 
 
C) Dijital Varlıkların Hukuki Açıdan Değerlendirmesi ve Genel Değerlendirme 
 
6) Blokzincir Teknolojisine Yönelik Dünya’daki Düzenleme Örnekleri 
 
SOUTH CAROLİNA 
South Carolina Code of Laws kapsamına ilave edilmek üzere, “South Carolina Blokzincir 
Industry Empowerment Act of 2021” düzenlemeleri uyarınca, 
(i)Stock Certificate Issuance by Tokens  
Şirketler, sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “token” oluşturmaktadır.  
Uygulama ile şirketler hisselerini elektronik formatta belirli şekilsel şartları taşıması suretiyle 
blokzincir veya diğer güvenli ve denetlenebilir bir veri tabanında, bir token ile ilişkili sekilde, 
ihraç edebilir ve transferler gerçekleştirebilir. Tokenler çeşitli enstrümanlara bağlanabilir, 
ICO (Initial Coin Offering) dediğimiz modelde tokenlerin karşılığı kripto paralardır. 
(ii)Banka Dijital Varlık Saklama Hizmeti 
Bankalar belirli koşulları yerine getirmek suretiyle, “dijital varlıkların saklanması” hizmetini 
verebilmektedir.   
Bankaların sundukları bu hizmet uyarınca saklanan varlıklar bankaların mevduat 
yükümlülüğü veya varlıkları kapsamında değerlendirilmemektedir.  Söz konusu hizmetler 
kapsamında bankanın sorumluluğu yalnızca güvenli bir saklama hizmeti sunmak olup, 
haricinde karşılığının bulunmaması vb. durumlarda Bankaların sorumlu olmadığı açıkça 
düzenleme altına alınmıştır. 
Söz konusu saklama hizmeti kapsamında bankalar vergiden ziyade “supervision fee” ismi 
altında devlete para ödemekle yükümlü kılınmıştır.  
kaynak: https://www.scstatehouse.gov/sess124_2021-2022/bills/3495.htm 
 
 
 

https://www.scstatehouse.gov/sess124_2021-2022/bills/3495.htm
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NEW JERSEY 
 "Virtual Currency and Blokzincir Regulation Act” (Yasa Tasarısı) ile eyalet sınırları içinde 
sanal para birimi işletmelerinin faaliyet kapsamları ve ticari kuruluşların blokzincir 
kullanımlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

(i) Open Blokzincir Tokens kullanımı 
 "Open blokzincir token" menkul bir kıymet olarak değil “gayri maddi nitelikte kişisel 
varlık olarak” tanımlanmıştır. Open blokzincir tokenin gayrimaddi bir varlık olarak 
tanımlanabilmesi için  token kullanımı tüketim amacını haiz olmalıdır.  
Tokenler yalnızca hizmet, yazılım, içerik maddi veya maddi olmayan kişisel varlıkların 
alımı için değiştirilebilir veya sunulabilir. Token geliştirici veya satıcıların alıcılara 
tokenleri “finansal yatırım” amacıyla sunması yasaklanmıştır. Ayrıca, token satışı için 
Department of Banking and Insurance’dan izin alınması gerekmektedir.  

(ii) Saklama Hizmeti 
Dijital varlıklar, dijital tüketici varlıkları, dijital menkul kıymetler, sanal paralar olarak alt 
sınıflara ayrılmıştır. Dijital tüketici varlıkları gayrimaddi varlık, dijital menkul kıymetler 
menkul kıymet, sanal paralarda para olarak nitelendirilmektedir.  
Bankalara izin almak koşuluyla dijital varlıkların saklanması hizmeti sunmaları imkanı 
tanınmıştır. Bankalar saklama hizmeti sunarken iki model ile çalışabilmektedir. Gerekli 
koşulların sağlanması ve müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda bankalar söz 
konusu dijital varlıkları işlemlerine konu edebilmektedir. 

(iii) Vergi 
Tasarı aynı zamanda vergilerin sanal para birimleri ile ödenebileceği şeklinde düzenleme 
içermektedir.  
kaynak: https://legiscan.com/NJ/text/S4163/id/2451340 
ILLINOIS 
“Blokzincir Technology Act.” Kapsamında Blokzincir teknolojisinin kullanılamayacağı alanlar 
düzenlenmiştir.  

- Taraflarca gerçekleştirilecek işlemlerin ilgili mevzuat uyarınca yazılı veya herhangi 
geçerlilik şartı taşıyan sözleşmeler ile düzenlenmesi zorunluluğu olması.  
 

- Mevzuat uyarınca spesifik bir method ile gönderilmesi ve tebliğ edilmesi gereken 
kayıtlar, bilgiler, bildirimler blokzincir kullanılarak iletilemez. 

kaynak:https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=4030&ChapterID=20 
 

7) Dünya Genelinde Kripto Para Düzenlemeleri 
Kripto paralar dengeli bir portföy için spekülatif yatırım olma yolunda ilerlemektedir. 
Hükümetler bu konuda dünya çapında bölünmüş durumdadırlar. Aşağıda, mevcut dijital 
para birimi düzenleme ortamını ülkelere göre ayırıyoruz. 
 
ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR 

- Kripto para birimi küresel yatırım ortamında daha önemli bir faktör haline 
geldiğinden, ülkeler varlık sınıfını düzenlemek için farklı yaklaşımlar benimsedi. 

- Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para biriminin yaygınlığına rağmen, ülke henüz 
net bir düzenleyici çerçeve geliştirmedi. 

- Diğer ülkelerdeki düzenlemeler,  kripto para birimlerinin dünya çapında farklı 
sınıflandırmalara ve vergi muamelelerine tabi olacağını gösteriyor. 

- Ülkemizdeki düzenlemelerin akıbeti an itibariyle net olmayıp, kamu kurumlarının 
açıklamalarından ibarettir. 

 
 
 

https://legiscan.com/NJ/text/S4163/id/2451340
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=4030&ChapterID=20
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Amerika Birleşik Devletleri 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda kripto para yatırımcısı ve blok zinciri firması 
olmasına rağmen, ülke henüz varlık sınıfı için net bir düzenleyici çerçeve geliştirmedi. 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC) kriptoparaları genellikle bir varlık olarak değerlendirirken Bitcoin ( BTCUSD ) için 
bir meta döviz değerlendirmesini yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto borsaları, 
Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) düzenleyici kapsamına girer ve Mali Suçları Uygulama 
Ağı'na (FinCEN) kaydolmalıdır. Ayrıca kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarına da 
uymaları gerekmektedir ve terörün finansmanı (CFT) yükümlülükleriyle mücadele 
kontrollerini yapmaktadırlar. 
 
Bu arada, İç Gelir Servisi (IRS), kripto para birimlerini federal gelir vergisi amaçları için mülk 
olarak sınıflandırır.  
 
Kanada 
Düzenleyiciler genellikle Kanada'da kriptoya karşı proaktif bir duruş sergilediler. Şubat 
2021'de Bitcoin’i borsada işlem gören fonu (ETF) onaylayan ilk ülke oldu. Ayrıca, Kanada 
Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) ve Kanada Yatırım Endüstrisi Düzenleme Kurumu 
(IIROC), kripto ticaret platformlarının ve bayilerinin, ülke, eyalet düzenleyicilerine 
kaydolmasını gerektiriyor. Ayrıca Kanada, kripto yatırım firmalarını para hizmeti işletmeleri 
(MSB'ler) olarak sınıflandırır ve Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne 
(FINTRAC) kaydolmalarını şart koşar. Vergi açısından bakıldığında, Kanada kripto para 
birimini diğer emtialara benzer şekilde ele alıyor. 
 
Birleşik Krallık 
Birleşik Krallık, kripto para birimini mülk olarak kabul eder, ancak yasal ödeme aracı olarak 
kabul etmez. Ek olarak, kripto para borsalarına Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesine 
(FCA) kaydolma zorunluluğu getirilmiş ve kripto türevleri ticareti yapmaları yasaklanmıştır. 
Ayrıca düzenleyici kurum, müşteriyi tanıma (KYC) ve ayrıca yukarıda belirtilen AML ve CFT 
ile ilgili kripto para birimine özel gereksinimler getirmiştir. Yatırımcılar kripto alım satım 
kazançları üzerinden hala sermaye kazancı vergisi ödemesine rağmen, daha geniş 
anlamda vergilendirilebilirlik, üstlenilen kripto faaliyetlerine ve işlemi kimin yaptığına 
bağlıdır. 
 
Japonya 
Japonya, kripto para birimlerini Ödeme Hizmetleri Yasası (PSA) kapsamında yasal mülkiyet 
olarak kabul ederek kripto düzenlemelerine ilerici bir yaklaşım getiriyor. Bu arada, ülkedeki 
kripto borsalarının Finansal Hizmetler Ajansı'na (FSA) kaydolması ve AML/CFT 
yükümlülüklerine uyması gerekiyor. Japonya, kripto para biriminden elde edilen ticaret 
kazançlarını “çeşitli gelir” olarak değerlendirir ve buna göre yatırımcılara vergi verir. 
 
Avustralya 
Avustralya, kripto düzenlemesine karşı nispeten proaktif bir duruş sergiliyor. Avustralya, 
kripto para birimlerini yasal mülkiyet olarak sınıflandırır ve bu da onları daha sonra sermaye 
kazancı vergisine tabi kılar. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'ne (AUSTRAC) 
kaydolmaları ve belirli AML/CTF yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla, borsalar 
ülkede faaliyet göstermekte serbesttir. 2019'da  Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar 
Komisyonu (ASIC) , ilk madeni para teklifleri (ICO'lar) için düzenleyici gereklilikler getirdi. 
 
, 
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Singapur 
Birleşik Krallık'a benzer şekilde, Singapur kripto para birimini mülk olarak sınıflandırır, ancak 
yasal ödeme aracı olarak sınıflandırmaz. Ülkenin Singapur Para Otoritesi (MAS), Ödeme 
Hizmetleri Yasası'nda (PSA) belirtildiği gibi borsaları lisanslar ve düzenler. Singapur, 
kısmen, uzun vadeli sermaye kazançları vergilendirilmediği için bir kripto para birimi güvenli 
sığınağı olarak ün kazanıyor. Ancak ülke, düzenli olarak kripto para biriminde işlem yapan 
şirketleri vergilendiriyor ve kazançları gelir olarak görüyor. 
 
 
Güney Kore 
Ülke yasal ihale veya finansal varlıklar olarak kriptoparaları dikkate almamaktadır. Bu 
nedenle, dijital para birimi işlemleri, sermaye kazancı vergisinden kaçınır. Güney Kore Mali 
Denetleme Hizmeti (FSS), operatörlerin katı AML/CFT yükümlülüklerine tabi olduğu kripto 
değişim düzenlemesini denetler. Eylül 2021 itibariyle, kripto para borsaları ve diğer sanal 
varlık hizmet sağlayıcıları, Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) bir bölümü olan Kore 
Finansal İstihbarat Birimi'ne (KFIU) kaydolmalıdır. 
 
Çin 
Yükselen küresel güç, kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak sınıflandırmıyor; 
ancak bunları mülk olarak sınıflandırır. Çin Halk Bankası (PBOC) onlar onayı olmadan 
ülkede kriptopara faaliyetlerini yasaklıyor. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, 
başlangıçta Çin'de piyasaya sürüldü, ancak ülkenin kripto düzenlemesine yönelik baskısını 
takiben 2017'de merkezini Cayman Adaları'na taşıdı. Ayrıca Çin, Mayıs 2021'de Bitcoin 
madenciliğini yasaklayarak, faaliyette bulunan birçok kişiyi operasyonları tamamen 
kapatmaya veya daha elverişli bir düzenleyici ortama sahip bölgelere taşınmaya zorladı. 
 
Hindistan 
Çoğu ülke gibi, alt kıta da kripto para birimlerinin yasal bir değiş tokuş birimi olmadığını 
belirtiyor. Buna rağmen, ülkenin Merkez Doğrudan Vergilendirme Kurulu, yatırımcıların 
kripto ticaret kazançları üzerinden vergi ödemesi gerektiğini belirtiyor. 2018'de Hindistan 
Merkez Bankası (RBI), finansal kurumların sanal para birimlerinde işlem yapmasını 
yasakladı; ancak Yüksek Mahkeme Mart 2020'de bu kararı bozdu. Yine de ülkedeki 
düzenlemeler belirsizliğini koruyor. Örneğin Hindistan, 2021'in başlarında, devlet destekli 
dijital varlıklar dışındaki kripto para birimlerinin ihraç edilmesini, elde tutulmasını, 
madenciliğini ve ticaretini yasa dışı kılacak bir yasa önerdi. 
 
Avrupa Birliği 
Kripto para birimi, Avrupa Birliği'nin (AB) çoğunda yasaldır, ancak borsa yönetimi üye 
ülkelere bağlıdır. Bu arada, vergilendirme de AB içinde ülkelere göre %0 ile %50 arasında 
değişmektedir. Son yıllarda, AB'nin KYC/CFT yükümlülüklerini ve standart raporlama 
gerekliliklerini sıkılaştıran Beşinci ve Altıncı Kara Para Aklamayı Önleme Direktifleri (5AMLD 
ve 6AMLD) yürürlüğe girmiştir. Eylül 2020'de Avrupa Komisyonu, tüketici korumalarını 
artıran bir kripto endüstrisi yönetimi oluşturan ve yeni lisanslama gereklilikleri getiren bir 
çerçeve olan Kripto Varlıklar Yönetmeliğini (MiCA) önerdi, Avrupa Konseyi bu taslak 
üzerinde Kasım ayı itibariye anlaşmaya vardı. 
 
8) Türkiye’deki Kripto Para Düzenlemeleri 
 
Bilindiği üzere Türkiye’de kripto varlıkların bir ödeme yöntemi olarak kullanılması Nisan 
2021’de yasaklanmıştır. Bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kripto varlıkların 
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mevcudiyetini resmi olarak kabul etmiştir. Zira bundan önce resmi kanallar üzerinde kripto 
varlıklara dair bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 
Ülkemizde kripto para borsaları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olarak adlandırılıyor. Bu 
platformlar halen bankalar ve diğer sermaye piyasaları gibi mevzuata tabi değiller. Bunlar 
Türkiye’de bir şirket olarak kurulup faaliyet gösterebiliyorlar. Ancak Devlet, kripto varlıkların 
risklerine dair herhangi bir düzenleme yapmış değil. Maliye Bakanlığu, MASAK (Mali Suçları 
Araştırma Kurulu)’a bu platformları denetleme yetkisi verdiğini açıkladı. Bununla bu 
borsalarda terör ve suç gelirlerinin aklanması ve terörün finanse edilmesinin engellenmesi 
hedefleniyor. 
 
Öte yandan Merkez Bankası, kripto paraya giren belli bir TL mevduattan rahatsız olduklarını 
açıkladı.  
 
Zira Türkiye’de etkin olan Binance, Paribu ve BTC Türk borsalarda önemli işlem hacimleri 
söz konusudur. Sadece Paribu’da günlük 500 milyon lira civarında işlem hacmi görülüğü, 
BTC Türk’te de benzer miktarlar olduğu belirtilmiştir. Binance deki miktarın ise bunun en az 
üç katı olduğu düşünülmekte. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dünyadaki paranın geleceğinde belirleyici olacağı 
gözüyle bakılan “kripto varlıklar” hakkında rapor hazırladı. Raporda “Kripto paraların bir asli 
değeri yoktur ve değeri çok oynaktır” denildi. Bu alanda hizmet sağlayıcıların 
düzenlenmemesinin dolandırıcılık ve suiistimallere yol açtığı, vatandaşların büyük maddi 
kayıplar yaşadığı ifade edildi. 
 
Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 
Yönetmelik’e aşağıdaki gibi bir madde eklenmiştir ve stabil kripto paralara (örn. değeri bir 
Türk Lirasına, dolara, gram altına vb. endeksli olan ve değeri arz ve talebe göre değişken 
olmayan kripto paralar) yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve hükümde öngörülen kriterleri 
sağlayan stabil kripto paraların yalnızca elektronik para hizmeti sunan kuruluşlarca ihraç 
edilebileceği sonucu çıkmaktadır. Konu benim nezdimde henüz net olmamakla beraber 
aşağıdaki altını çizdiğim kısma göre detay bir alt düzenlemenin çıkacağı anlaşılıyor.  
 

(9) Sadece birebir bir itibari para karşılığı olarak çıkarılan, sanal olarak oluşturulup 
dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan gayri maddi varlıklar, Kanunun 18 inci 
maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eden kuruluş 
tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilmesi, elektronik olarak saklanması, 
Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılması ve ihraç 
eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul 
edilmesi durumunda elektronik para olarak kabul edilir. Kanun uyarınca çıkarılan 
ikincil düzenlemelerin bu fıkra kapsamında elektronik para olarak değerlendirilecek 
gayri maddi varlıklara ne şekilde uygulanacağı ve bu tür elektronik paralara ilişkin 
ihtiyaç duyulan sair usul ve esaslar Banka tarafından çıkarılacak Yönetmelikle 
belirlenir. 

 
Ülkemizde dijital varlıklara yönelik yapılan mevcut düzenlemeler aşağıda yer 
almaktadır. 

MEVZUAT AÇIKLAMALAR ve BAĞLANTILI 
HÜKÜMLER 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE 
TERÖRÜN FİNANSMANININ 

 Yönetmelik içerisinde tanım yapılmış 
ancak Kripto Varlık Hizmet 



 
 

 TBB /Dijital Varlıklar Raporu                                     34 
 
 

ÖNLENMESİNE  DAİR  TEDBİRLER 
HAKKINDA YÖNETMELİK  
(Mevzuat Bilgi Sistemi) 
 
“Yükümlü 
MADDE 4 - (1) Kanunun uygulanmasında 
yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların 
şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile 
benzeri bağlı birimleridir: 
… 
(ü) (Ek:RG-1/5/2021-31471-C.K-3941/1 
md.) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar. 
…” 
 

Sağlayıcıların kim olduğuna ilişkin söz 
konusu yönetmelik içerisinde bir hüküm 
olmadığını görüyoruz.  

 MASAK bu yönetmeliğe ek olarak 
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara 
İlişkin Rehber (Kripto-Varlik-Hizmet-
Saglayicilar-Rehberi.pdf (hmb.gov.tr)) 
yayınlanmıştır.  

 Bu Rehberde Kripto Varlık Hizmet 
Sağlayıcıları için Kripto Varlık tanımı ile 
ilişkili bir tanım yapıldığı görülmektedir: 
“Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi 
veya benzer bir teknoloji kullanılarak 
sanal olarak oluşturulup dijital ağlar 
üzerinden dağıtımı yapılan, ancak 
itibari para, kaydi para, elektronik para, 
ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer 
sermaye piyasası aracı olarak 
nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları 
ifade eder. Kripto varlık hizmet 
sağlayıcılar ise, söz konusu kripto 
varlıkların alım satımlarına elektronik 
işlem platformları üzerinden aracılık 
etmektedir.” 

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN 
KULLANILMAMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (Mevzuat Bilgi Sistemi) 
 
“Ödemelerde kripto varlıkların 
kullanılmaması 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 
uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter 
teknolojisi veya benzer bir teknoloji 
kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital 
ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak 
itibari para, kaydi para, elektronik para, 
ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer 
sermaye piyasası aracı olarak 
nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları 
ifade eder. 
(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı şekilde kullanılamaz. 
(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik 
hizmet sunulamaz. 
Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve 
elektronik para ihracında kripto 
varlıkların kullanılmaması 
MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti 
sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin 
sunulmasında ve elektronik para ihracında 

 ÖDEME VE MENKUL KIYMET 
MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME 
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA 
KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 
(Mevzuat Bilgi Sistemi) 

 
“d) Elektronik para kuruluşu: Bu Kanun 
kapsamında elektronik para ihraç etme 
yetkisi verilen tüzel kişiyi, 
t) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: Bu 
Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 
kuruluşları, 
ü) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti 
sağlamak ve gerçekleştirmek için bu 
Kanun kapsamında yetkilendirilmiş 
tüzel kişiyi,” 
Ödeme hizmeti sağlayıcısı 
MADDE 13 – (1) Bu Kanun uyarınca; 
a) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki 
bankalar, 
b) Elektronik para kuruluşları, 
c) Ödeme kuruluşları, 
ç) (Ek: 17/4/2017-KHK/690-68 md.; 
Aynen kabul: 1/2/2018-7077/58 
md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi, 
ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200713012&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/05/Kripto-Varlik-Hizmet-Saglayicilar-Rehberi.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/05/Kripto-Varlik-Hizmet-Saglayicilar-Rehberi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38569&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6493&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
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kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı 
olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri 
geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin 
herhangi bir hizmet sunamaz. 
(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, 
kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, 
transfer veya ihraç hizmeti sunan 
platformlara veya bu platformlardan 
yapılacak fon aktarımlarına aracılık 
edemez.” 
 
 

(2) Banka ve ödeme hizmeti sağlayıcısı 
dışındaki kişiler ödeme hizmeti 
sunamazlar.” 

 
 TCMB DUYURUSU (DUY2021-17 

(tcmb.gov.tr)) 
 
“Kripto varlıkların ödemelerde 
kullanılmamasına yönelik düzenleme 
çalışması tamamlanmıştır. Kripto 
varlıklar herhangi bir düzenleme ve 
denetim mekanizmasına tabi 
olmaması, merkezi bir muhatabın 
bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı 
oynaklık göstermesi, anonim yapıları 
nedeniyle yasadışı faaliyetlerde 
kullanılabilmesi, cüzdanların 
çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri 
dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi 
ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte 
olması gibi nedenlerle ilgili taraflar 
açısından önemli riskler 
barındırmaktadır. Son dönemde, söz 
konusu varlıkların ödemeler alanında 
kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin 
oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu 
varlıkların ödemelerde kullanılmasının, 
yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin 
tarafları açısından telafisi mümkün 
olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali 
bulunduğu ve bu alanda mevcutta 
kullanılan yöntem ve araçlara karşı 
güven zaafiyeti meydana getirebilecek 
unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan 
yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde 
Kripto Varlıkların Kullanılmamasına 
Dair Yönetmelik” yürürlüğe 
konulmuştur. Kamuoyunun bilgisine 
sunulur.” 

BDDK’NIN E-20008792-101.02.01-33598 
SAYILI “KREDİ KULLANIMLARI” 
KONULU YAZISI 
 
“İlgi : 06.04.2020 tarihli ve 20008792-
101.02.01-E.3712 sayılı yazımız. 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/cb1ed23f-b036-4209-bcd1-ea5a07c2ab87/DUY2021-17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cb1ed23f-b036-4209-bcd1-ea5a07c2ab87-nzpgYjj
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/cb1ed23f-b036-4209-bcd1-ea5a07c2ab87/DUY2021-17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cb1ed23f-b036-4209-bcd1-ea5a07c2ab87-nzpgYjj
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Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımızda; 
“(…) kredi müşterilerinin cari veya yakın 
dönemli ihtiyaçları veya kredinin amacına 
matuf faaliyetler haricinde; 
- Döviz ve altın alım işlemleri, 
- Vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. 
finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, 
- Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar 
nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi 
risklerinin kapatılması, 
- Makul seviyelerin üzerinde nakit çekimi 
talebi, 
- Somut ve desteğin amacına uygun makul 
bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya 
ve aracı kuruma veya geçerli belgeler 
üzerinden tespit edilmiş ve mevzuata 
uygun ithalatların ödemesi haricinde yurt 
dışına transfer yapılması işlemleri de dahil 
olmak üzere, ilgili kredinin kullandırım 
amacına aykırı işlemlerin 
gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca 
gerekli görülecek kontrollerin azami 
seviyede oluşturulmasının gerekli 
görüldüğü” belirtilmiştir. 
Bu defa, söz konusu yazıda belirtilen 
krediler de dahil olmak üzere; bireysel ve 
tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak 
kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler 
bakımından, bahse konu krediler ile 
edinilen kaynakların, yukarıda sayılan 
faaliyetlere ilave olarak kripto varlıklara 
veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası 
sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik 
işlemlerde kullanımının engellenmesi için 
bankalarca azami hassasiyetin 
gösterilmesi gerekli görülmektedir. 
Bilgi edinilmesini ve konunun Birliğiniz 
üyesi bankalara duyurularak sonucundan 
bilgi verilmesi hususunda gereğini rica 
ederim.” 
 

SPK DUYURUSU (Goster (spk.gov.tr)) 
 
“D. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul Karar Organı’nın 27/09/2018 tarih 
ve 47/1102 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan 
Duyuru:  
Dijital Varlık (Token) Satışları (ICO) 
Hakkında Duyuru “Kripto Para Satışı” veya 
“Token Satışı” olarak da bilinen genellikle 
blok-zinciri teknolojisi kullanarak para 

 

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2018&no=42
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toplamaya yönelik uygulamaların birçoğu 
Kurulumuzun düzenleme ve gözetim alanı 
dışında kalmaktadır. Dijital varlık satıcıları, 
belirli (bir proje veya şirketi finanse etmek 
gibi) ya da çoğu zaman belirsiz vaatlerle 
dijital varlık satışı gerçekleştirmektedir. Söz 
konusu dijital varlıklar itibari para ile 
alınabileceği gibi Bitcoin ve Ether gibi kripto 
paralar kullanılarak da alınabilmektedir. 
Tasarım açısından çok farklı türlere 
ayrılabilmekle beraber dijital varlıklar 
genellikle bir şirketteki payı, bir hizmete 
erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı, 
ürün veya hizmete ilişkin kullanım hakkını 
temsil etmektedir. Satış süreci sonrası 
toplanan paranın kullanımına ilişkin bilgiler 
izahnameye benzer bir doküman olan 
“white-paper ”da yer almaktadır. ICO’lar 
çok yüksek riskli ve spekülatif yatırımlardır. 
Bu sebeple, dijital varlık almayı düşünen 
yatırımcıların aşağıda belirtilen risklerin 
bilincinde olması ve alınacak dijital varlık 
karşılığında ne vaat edildiğini detaylı 
incelemeleri gerekmektedir.  

Riskler  ICO’ların birçoğu yapısı itibariyle 
düzenleyici kurumların yetki ve görev alanı 
dışında kalmakta olup, herhangi bir 
düzenleme ve gözetime tabi olmamaktadır. 

 Kripto paralara benzer şekilde, satın 
alınan tokenların değerlerinde de aşırı 

oynaklık görülebilmektedir.  Toplanan 
paralar belirtilen amaçlarla 

kullanılmayabilir.  Satıcılar tarafından 
sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı 

bilgiler olabilir.  Bu tarz uygulamalarla fon 
toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama 
projeler olduğu için projenin başarısız 
olması ve yapılan yatırımın tamamının 
kaybedilmesi söz konusu olabilir. 
Düzenleme Sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde gerçekleştirilecek kitle 
fonlaması faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esaslara dair Kurulumuz nezdinde 
yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları 
devam etmektedir. Halka arz ve kitle 
fonlaması faaliyetlerine benzer yönleri ve 
farklılıkları bulunan “token satışı” 
uygulamalarının Kurulumuzun düzenleyici 
sınırlarına girip girmediği durum bazında 
farklılık gösterecektir. İkincil düzenlemeler 
yürürlüğe girmeden önce kitle fonlaması 
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adı altında izinsiz olarak gerçekleştirilecek 
faaliyetlerle ilgili olarak Kurulumuz 
tarafından gerekli her türlü idari ve cezai 
tedbir uygulanacaktır. Bu aşamada kitle 
fonlaması adı altında gerçekleştirilmesi 
muhtemel kripto varlık satışlarına 
yatırımcılar tarafından itibar edilmemelidir.” 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 1 
Kasım 2021 Tarihli ve 2021/3755 Sayılı 
yazısı uyarınca, 
 
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer 
alan türev araçlara dayanak teşkil 
edebilecek unsurlar içerisinde kripto 
varlıkların yer almadığı dikkate alınarak, 
müşterilere yönelik olarak kripto varlıklara 
dayalı spot veya türev işlemler 
yapılmaması gerektiğine ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 27.11.2017 tarih ve 43 
sayılı toplantısında alınan kararın 
hatırlatılmasıyla amacıyla, 
 
Yurt içinde ya da yurt dışında kripto 
varlıklarla ilişkili borsa yatırım fonları da 
dahil olmak üzere muhtelif ürünlerle 
ve/veya yöntemlerle müşterilere yönelik 
kripto varlıklara dayalı spot veya türev 
işlemler yapılmaması gerektiği tekraren 
vurgulanmıştır 

 

 
 
9) Dijital Varlıkların Bankacılık Sektöründe Kullanımına İlişkin Nihai Değerlendirme 
 
Yukarıda yer alan çalışmamızın amacı, öncelikli olarak Blokzincir teknolojisinin yalnızca 
kriptopara uygulamaları üzerinden dar bir tasnife konu edilmesinden ziyade, potansiyeli 
yüksek ve dönüşümsel etkisi büyük bir iş modeli olarak değerlendirilmesine yardımcı 
olmaya çalışmaktır.  
 
Blokzincir teknolojisi aracılığıyla karşımıza çıkan çeşitli enstrüman ve uygulamaların (akıllı 
sözleşmeler, dijital kimlik vb) kriptoparalardan bağımsız olarak incelenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Blokzincir aracılığıyla hesap verilebilir ve şeffaf bir 
ortamda gerçekleştirilebilecek işlemler ile sunulabilecek hizmetlerin hukuken daha 
korunaklı ve güvenilir bir yöntem olarak değerlendirilebileceği aşikardır. 
 
Makroekonomik ve finansal gelişmeler ve birbirleriyle olan entegrasyon boyutu 
gözetildiğinde, teknolojideki hızlı gelişmelere adaptasyon sağlanması, hukuki koruma ve 
güvenilirlik meselesinin yanı sıra gerçekleştirilecek transfer ile sunulacak hizmetlerin 
hızında önemli ölçüde artışa ve transfer/hizmet maliyetlerinde büyük ölçüde azalışa neden 
olabileceğinden, bu çalışma ile Blokzincir teknolojisinin yüksek katma değer etkisi 
vurgulanmaya çalışılmıştır.  
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Blokzincir teknolojisi ile ilgili uluslararası boyutta yeknesak düzenlemeler olmamasına 
rağmen, blokzincir teknolojisinin sunduğu imkan ve uygulamalara yönelik talep eğrisinin 
uluslararası boyutta gittikçe artışta olduğu görülebilmekte ve bu kapsamda mekanizmaların 
doğru ve güvenilir şekilde işlemesi için hukuki bir alt zemin üzerinde teşvik edici yeni 
düzenlemelere ülkemizde de ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
 
Blokzincir faaliyetlerinin düzenlenmesinin yanı sıra, kripto paraların güvenlik ve vergisel 
boyutundan ziyade öncelikle teknik altyapısının, tamamlayıcı yapı olan blokzincir ve 
madencilik gibi hususların teknik yapılarının ve bunların doğurduğu sonuçların ve gelir 
potansiyelinin detaylı şekilde araştırılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. Burada 
devletimizin yaklaşımı yasaklayıcı değil, izin verici, faaliyetleri teşvik edici şekilde olması 
gerektiği kanaati hakimdir.  
 
Nitekim kripto varlık gelirleri üzerinden şeffaf vergilendirme politikası tesis edilmesi, 
vergilendirme beyan usulüne dayalı olarak yapılsa dahi hem dünya çapında devam eden 
yüksek işlem hacimlerinin ülkemize akması, hem doğrudan, hem de dolaylı vergi gelirlerinin 
hazinemize kazandırılması fırsatlarını pekiştirecektir. Buna ek olarak, madencilik 
konusunda yapılacak basit bir lisanslama düzenlemesi ve gerekli görüldüğü ölçüde 
teşvikler, hem kripto para üzerinden yapılan kazançları kayıt içine alacak, madencilik ile 
uğraşan vatandaşları rahatlatmanın yanında, madencilik ile uğraşan şirketlerin ülkemizde 
yatırım yapmasına olanak sağlayarak ekonomimize katkı sağlayacaktır. 


