
MADENİ PARADAN
DİJİTAL PARAYA GEÇİŞ

Emine KAHRAMAN
Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe-Finansman programında yüksek lisansa devam etmektedir.
TÜGVA İhtisas Akademisi programında Ekonomi ve Finans Akademisinde öğrenci olarak devam etmektedir.



Paranın temelde kullanım amacı mal ve hizmet 
değişimini sağlamak olmuştur. Toplumlar bu 
amaçla çeşitli araçları para olarak kullanmışlardır. 
Midye kabukları, kırmızı papağan tüyü, odun, tuz 
ve metallerden sonra değerli madenler paranın 
yerine kullanılan araçlardandır. Değerli madenlerin 
kullanımında saklama, taşıma, maliyetin fazla 
olması ve zamanla değer kaybetmesi gibi sıkıntılar-
la karşılaşılmış ve yerini daha kolay taşınabilen, 
saklanabilen ve maliyeti daha düşük olan temsili 
paraya bırakmıştır.1 Bu kullanımlar ışığında 
Onaran2 parayı; “bir memlekette iş ve günlük geçim 
hayatındaki değişlerde, mal ve hizmetlerin bedelini 
ödemek ya da borçların ödenmesinde geniş halk 
kitleleri tarafından yahut herkesçe bir mübadele 
aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan ve itirazsız 
kabul edilen her şey paradır” şeklinde tarif etmiştir. 
Burada ‘her şeyin’ para olarak tanımlanması tarihin 
belirli dönemlerinde kullanılan çeşitli eşyaların 
para yerine kullanılmasından gelmektedir. Günü-
müzde de para olarak ifade edilen kavram sadece 
fiziki olarak kullanılan kâğıttan ibaret değildir. 
Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi 
ödeme (mübadele) sistemlerinde de yenilikleri 
beraberinde getirmiştir. Elektronik kayıttan ibaret 
olan banka parası, kredi kartı, internet bankacılığı, 
elektronik para teknolojik gelişme ile hayatımıza 
giren ve para olarak kullandığımız yeniliklerdendir.

İtibari Para

Ülkelerin kendi para birimini kendi merkez banka-
sında çıkarmadan önce paranın değerini altın ve 
gümüşün değerine bağlı kılarak belirlenmesiyle 
temsili para oluşturulmuştur. Temsili paralar üzerin-
de yazılı değer karşılığında, altın, gümüş veya bakır 
ödeneceğini gösteren kâğıtlardı. Piyasada kullanı-
lan temsili paranın altın ve gümüşten daha fazla 
olması dolayısıyla madeni paralardan bağımsız para 
ihtiyacını doğurmuştur. Bu gereksinimle ülkeler 
kendi paralarını kendi değerlerine göre basmışlar-
dır. İtibari para olarak adlandırılan bugün kullandı-
ğımız paralar; kanunla ve miktarının kontrolü ile 
herkes tarafından kabul gören, kolaylıkla taklit 
edilemeyen ve para özelliği yokken bir değeri olma-
yan kâğıtlardır.3
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Bireylerin parayı talep etmesindeki temel amaç 
mübadeleyi (değişim) sağlamaktır. Para kullanılma-
ya başlandıktan sonra malın malla değiştirilmesi 
terk edilerek mal-para, para-mal şeklinde değişim 
daha kolay ticaret yapılmasına olanak sağlamıştır. 
İnsanlar yaratılış gereği sınırsız ihtiyaçlara sahiptir. 
Parada bu sınırsız ihtiyaçlar arasında yer almıştır. 
İlk başlarda ticareti kolaylaştırıp mübadele için 
kullanılan para sonraları çeşitli amaçlarla da talep 
edilir olmuştur. Bireyler günlük ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel 
ihtiyaçları için ellerinde para bulundururlar. İnsan-
ların günlük ihtiyaçlarına yaptıkları cari ödemeler-
le, ellerine para geçmesi aynı zamanda gerçekleş-
memektedir. Örneğin; çiftçi veya tacir kişi ürünleri-
ni sattıkça eline para geçer. Ancak bu parayı hemen 
aynı gün içinde harcaması beklenemez. Ailesinin 
günlük ihtiyaçlarını karşılamak, işletmede yapılma-
sı gereken harcamaları yapmak, yeni ürün yetiştir-
mek/almak için bir kısmını kasasında bulundurmak 
zorundadır. Bireylerin gelecekte ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçları için para talep etmesi ile günlük ihtiyaç-
ları karşılamak için elinde para tutması farklı 
şeylerdir. Cari harcamalar için yapılan ödemeler 
bilinmekte bireyler onu harcamak için elinde 
tutmaktadır. Ancak gelecekte para ihtiyacının 
ortaya çıkma ihtimaline karşı para bulundurmak 
tasarruftur. Ve ihtiyaç doğmazsa yatırıma dönüşme 
ihtimali yüksektir. İnsanların tasarruf amacıyla para 
talep etmesinin açıklaması iktisat ekolünden bağım-
sız olmayan kavram olan doyumsuz olmasından 
kaynaklanmaktadır.4

Dijital Para

Teknolojik gelişmelerin ışığında bugün insanların 
parayı talep etme amacı değişmese de paranın 
kulanım alanı çok gelişmiştir. Modern bankacılık 
olarak kabul edilen bugünkü internet bankacılığı 
sistemiyle beraber dijital para da kullanılır hale 
gelmiştir. Sistemin geliştirilmesi parayı bankacılık 
faaliyetleriyle ileri noktaya taşımıştır. Kredi kartı, 
EFT (Elektronik Fon Transferi), havale, mobil 
bankacılık ödeme sistemlerinin teknolojiyle gelişen 
hayatı kolaylaştıran uygulamalardır. 5
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Elektronik para 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun-
da; “ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon 
karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 
elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak 
kabul edilen parasal değer” olarak tanımlanmakta-
dır.

Fiziksel olarak paraya sahip olmadan satın alma 
gücüne sahip olmayı getiren yenilikler sistemde 
yeni bir para kavramı daha oluşturmuştur. Yeni 
trend olan kripto para; blockchain (blok zinciri) 
teknolojisi ile finansal bir kurumun aracı olmadığı, 
alıcı ile satıcının sanal ortamda işlem yaptığı, güve-
nilirliğini dijital kimlikle sağladığı imkana dayandı-
ran dijital dönüşümün ürünüdür. Kripto paranın 
dijital paradan farkı herhangi bir otorite tarafından 
üretilmemesi ve kontrol edilmemesidir. Bu özelliği 
ile güvenilirliği insanlarda soru işareti bıraksa da, 
blockchain teknolojisinin finansal kurumların 
sağladığı güvenden daha güvenilir olduğu yönünde 
çalışmalar vardır. Bunun dayandırıldığı temel nede-
nin son zamanlarda yaşanan ekonomik krizlerin 
finansal piyasadaki güvensizlik yapısından kaynak-
lanmasıdır. Blockchain teknolojisi finansal piyasa-
da bitcoinle gözde hale gelmiştir. Sadece finansal 
alanda değil sağlık, üretim, ihracat gibi birçok 
sektörde dijital kayıt deposu olarak kullanılmakta-
dır. Blockchain; kimin tarafından yazıldığı bilinme-
yen, sürekli kendini yenileyen ve dolayısıyla içine 
sızılamayan algoritmatik bilgisayar yazılım progra-
mıdır. İşlemlerin tek bir yerde tutulmaması ağın 
tamamında kullanılmasından dolayı sistemin güve-
nilirliğinde şüphe bırakmamaktadır. 6

Kripto para denilince akla ilk gelen ve kripto 
paranın en büyük birimi olan bitcoin olur. 3 Ocak 
2009’da Satoshi Nakamoto tarafından ilk Bitcoin 
işlemi hayata geçirilmiştir. 21 milyon adetle 
sınırlandırılan Bitcoin hiçbir merkezi otoriteye ya 
da aracı kuruma bağlı olmayan ve 2140 yılında 
üretimi durdurulacak şekilde üretilen sanal paradır.7

Sınırlı sayıda üretilmesi planlanan Bitcoinin 27 
Ocak itibariyle 18,61 milyon adedi üretilmiş ve 1 
Bitcoin 32,704 $ değerindedir.8
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Bitcoinin en küçük birimi olan ‘satoshi’nin değeri;  
0,00000001 satoshi 1 bitcoindir. 9 Başka bir ifadeyle 
bitcoin parçalara bölünerek bugün itibar etmediği-
miz en küçük madeni paramızdan daha küçük 
değerlere kadar bölünmektedir. Bitcoin üretilmesin-
de temel amaç; uluslararası para transferinin hızlı, 
istenilen saatte ve düşük maliyetli yapılmasını 
sağlamaktır. Ancak ülkemizde daha çok yatırım 
amacıyla kullanılması dikkat çekmektedir.10

Bitcoin, değerinin ve kullanımının yaygınlaştığı 
dönemlerde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de bilgilendirme ve uyarı mahiyetinde açıklamalar-
da bulunulmuştur. Kurulu sistemin otoriteleri 
tarafından kripto paranın güvenli olmaması, 
herhangi bir denetime tabi tutulmaması ve speküla-
tif risklere açık olduğu yönünde açıklamalar 
mevcuttur. Ülkemizde de BDDK 25 Kasım 2013 
tarihinde yayınladığı basın açıklamasında; bitcoinin 
herhangi bir otorite tarafından ihraç edilmediğinden 
karşılığı için güvencesi olmayan, mevcut kanunlar-
da elektronik para olarak değerlendirilmeyen ve 
dolayısıyla gözetim ve denetimi mümkün olmadığı 
yönünde açıklama yapılmıştır. Ve en önemlisi 
gerçekleştirilen işlemlerde kimliklerin bilinmeme-
sinden kaynaklı sanal paraların yasa dışı faaliyette 
kullanılmasına uygun ortam hazırladığı ifade 
edilmiştir. Gerçekten de bitcoinin ülkeler arası para 
transferindeki kolaylığın yanında ülkeye otoriteden 
uzak şekilde kolaylıkla para aklama ile alınmasına 
imkân sağlaması sistemin geliştirilmesinin gerekli-
liğini göstermektedir.

Son olarak bugün geldiğimiz noktada ise; dünyada 
kripto para ile işlem yapan şirket sayısı gün geçtik-
çe artmaktadır. Ülkemizde de halk arasında bitcoin 
ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığı görül-
mektedir. İlanlara baktığımızda Türk parası değeri-
nin yanında bitcoin ile ödemenin de kabul edildiği 
bilgisi yer almaktadır. Tüm bu gelişmelerle MB 
Başkanı Ağbal’ın yaptığı açıklamada dijital para 
konusunda AR-GE çalışmalarına başlandığı 
kavramsal ispat aşamasının tamamlandığı ve 2021 
yılının ikinci yarısında pilot testlere başlanması 
hedeflendiğini belirtmektedir.11
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Sonuç olarak; bankacılık sistemi ile kurulan yapı 
teknolojinin gelişmesi ile 2009 yılında kripto para 
kavramı ile dünyayı başka bir sistemin içine doğru 
yöneltmiştir. İlk başlarda insanlar tarafından da 
güvenli bulunmayan sistem, dünyada talep edildik-
çe değerlenmiştir. Blockchain teknolojisi ile sağla-
nan güvenilirlik sistem için artı yönde olsa da kara 
para aklama, yüksek işlem maliyeti sistemin zaafla-
rıdır.12 Ülkelerinde buna bağlı olarak sisteme bakış-
ları değişmiş yeni oluşan sisteme ayak uydurmak 
için çalışmalarını sürdürmektedirler. Şu anda dijital 
para-kripto para dediğimiz sistem ileride tüm 
ülkeler ve otoriteler tarafından kabul gördüğünde 
ve olgunlaştığında ne olarak adlandırılacağı bilin-
memektedir.
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