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ÖZET 
Bu çalışmada Bitcoin ve Blockchain ağının ne 

olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi esaslar 

üzerine inşa edildiğine, DeepWeb olarak 

adlandırılan ve siber suçlular tarafından 

yoğun olarak kullanılan internetin arka 

bahçesinde Bitcoin’in kullanımına ilişkin 

veriler bulacaksınız. Bitcoin’in DeepWeb’de 

kullanımına ilişkin son bölümde FBI 

(Federal Bureau of Investigation), NCA 

(National Crime Agency), Europol,  UNODC 

(United Nations Office of Drug and Crime) ve 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış 

raporlar ve örnek olaylardan (case study) 

yararlanılmıştır. 
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BİTCOİN VE DEEPWEB İLİŞKİSİ 

Para, müşterek bir anlaşmanın ürünüdür. Eğer yeterli sayıda insan aynı anlaşma 

üzerinde mutabık olursa, değişim aracının hayvan, altın, elmas, kağıt veya basit bir kod olması 

artık ikincil alana itilecektir. Tarih bu zamana kadar tüm bu durumların doğru olduğunu 

kanıtlamıştır.  Dijital ( ve/veya kripto) para birimlerinin kullanılmaya başlandığı bu dönemde 

geleceğin bize para ( değişim aracı ) olarak ne sunacağını kim bilebilir? 

S.E. SEVER, ( Yazar ) 

 

Toplumun var olan temelini altüst etme konusunda dövizin baştan çıkarıcılığından daha 

incelikli, daha keskin bir araç yoktur. Süreç ekonomi yasasının yıkım tarafındaki bütün gizli 

güçlerini içine alır ve bunu da bir milyonda bir insanın teşhis edebileceği şekilde yapar.  

John Maynard Keynes, ‘Barışın Ekonomik Sonuçları’ (1919) 

 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme ve ortalama gelir seviyesine sahip bireylerin 

bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla internete erişim oranının geçtiğimiz yıllarda 

katlanarak artması ile birlikte 21. yüzyıl bilgi teknolojilerinin hayatın her alanına nüfuz ettiği 

bir yüzyıl olmuştur.  

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler küresel ölçekte siyasi, sosyal ve ekonomik 

alanda oldukça önemli etkilere sahip olmakla birlikte makro ve mikro ilişkilerin farklı bir 

düzleme (sanal bir dünyaya) taşınmasına sebep oldu. İlişkilerin internet vasıtasıyla siber uzaya 

(bu terim İngilizce bir terim olan cyberspace’ in karşılığı olarak makalemizde kullanılmıştır.) 

taşınmasıyla birlikte bireyler, kurumlar ve devletlere yönelik reel tehditler de hızla siber uzaya 

taşınmıştır.  

Enerji, telekomünikasyon, finansal servisler, su ve kanalizasyon sistemleri, güvenlik, 

sağlık ve ulaşım hizmetleri gibi başlıca kritik altyapıları hedef alan, ülkeler için hayati önemde 

olan gizli bilgilerin bulunduğu veri tabanlarına, bu bilgileri elde etmek veya kullanılamaz hale 



 

 

getirmek amacıyla düzenlenen siber saldırılar ile yasadışı gelir elde etmek gibi çeşitli 

motivasyonlar ile bireyleri ve kurumları hedef alan siber saldırılar; siber güvenlik, siber savaş, 

siber çatışma, siber terörizm ve siber suç konseptlerini oluşturmaktadır. Bu kavramlar oldukça 

iç içe geçmiş kavramlar olup, bir olayın tam olarak hangi konsepte ilişkin olduğunu net olarak 

belirlemek zordur.1 Bu çalışmada ‘kripto paraları diğer bir ifadeyle ‘dijital paraları siber 

güvenlik ve siber suç konseptleri açısından değerlendirirken son yıllarda siber dünyada ve 

finans dünyasında adından sıkça söz ettiren Bitcoin üzerine odaklanacağız.  

Bitcoin ismi internet ortamında ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli 

bir kişi veya grup tarafından kapalı bir mail grubunda yayınlanan ‘Cryptography Mailing 

List’2 isimli sayfada duyurulmuştur. Satoshi Nakamoto isminin bir kişiyi mi bir grubu mu 

temsil ettiği bilinmemekle birlikte isim hakkında birçok spekülasyon mevcuttur.3  

Satoshi Nakamoto’nun 2008 yılında yayınladığı Bitcoin manifestosunda ifade edilen 

merkezi bir otorite tarafından kontrol edilemeyen ( decentralized ), özgürlükçü bir ödeme 

sistemi geliştirme düşüncesi ile ortaya çıkan Bitcoin ilk olarak liberal ve anarşist düşüncelere 

sahip bireyler tarafından kullanılmıştır. Bitcoin işlemlerinin gerçekleştirildiği ‘Blockchain’ 

isimli ağın kullanıcılara sağladığı anonim ve güvenli ödeme işlemi yapabilme özelliğinden 

ötürü 2009 yılı itibariyle Bitcoin, DeepWeb olarak adlandırılan ve illegal malların yoğun olarak 

satıldığı, kullanıcılar için birkaç aşamalı gizlilik sağlayan pazarlarda siber suçlular tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Bitcoin, Peer-to-Peer ( P2P )4 protokolü ile çalışan, dağıtık yapıda, network temelli, 

arkasında herhangi bir merkezi, düzenleyici otorite bulunmayan sanal para birimidir. 

Blockchain ağı üzerinde Peer-to-Peer en basit anlamıyla herhangi bir aracı kişi ve kuruluşa 

                                                           
1 Karabacak, Bilge, İki Kritik Kavram: Kritik Altyapılar ve Kritik Bilgi Altyapıları, TÜBİTAK BİLGEM, 13.02.2010 
2 Andy Greenberg (Forbes Staff), Nakamoto’s Neighbor: My Hunt For Bitcoin’s Creator Led to A Paralyzed 
Crypto Genius, Forbes, 03.25.2014 
3 Leah McGrath Goodman, The Face Behind Bitcoin, Newsweek (cover subject), 06.03.2014 
4 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 31.01.2014 



 

 

ihtiyaç olmaksızın, ‘Bitcoin Wallet’ olarak adlandırılan Bitcoin hesabına tanımlı ‘public ve 

private key’ üzerinden alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilen işlemleri ifade etmek için 

kullanılan bir terimdir. Bu ifade Bitcoin’in sahip olduğu ağ yapısını ifade etmek için 

kullanılmaktadır.  

Modern dünyada bir banka hesabı açmak için gerekli prosedür ve verilen teminatlar 

düşünüldüğünde internet üzerinde bir Bitcoin hesabı açmak bir program indirmek kadar 

kolaydır. Dakikalar içerisinde Bitcoin cüzdanı5 ( online hesap, ‘Bitcoin Wallet’ olarak 

adlandırılıyor ) indirilmiş olur ve birkaç saat içerisinde diğer Bitcoin cüzdanları ve daha önce 

gerçekleştirilen Bitcoin işlemleri ile senkronize olma işlemi tamamlanır.6 Senkronizasyon 

işlemi süresi Bitcoin ile yapılan işlemlerin artmasına bağlı olarak uzamaktadır. Ayrıca hesap 

hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla yapılan her işlem için kolayca yeni bir 

cüzdan açılabilir veya kullanılmakta olan bir cüzdan üzerinde yeni bir hesap 

oluşturulabilir.  

Bitcoin tamamen sanal bir para birimi olduğundan bu para birimine ait herhangi bir 

madeni para veya banknot bulunmamaktadır. Bu nedenle Bitcoin cüzdanı reel dünyada 

karşılaştığımız cüzdanlarla karıştırılmamalıdır. Bitcoin cüzdanı internet üzerinde bitcoin ağına 

tanımlanmış sanal bir hesabı ifade etmektedir. Bitcoin sofistike bir ağ yapısına sahiptir. 

Blockchain ağında P2P gerçekleştirilen işlemler, güçlü matematiksel algoritmalarla 

kriptolandığı7 için kullanılan bir Bitcoin hesabı ile ip eşleşmesi yapmak oldukça zordur.8 

                                                           
5 Bir Bitcoin cüzdanı oluşturmak için kullanabileceğiniz servislerden bazıları şöyledir; Blockchain, Flexcoin, 
MyWallet, Bkz. Bitcoin-tr.com/baslangic/   
6 Senkronizasyon işlemi Bitcoin ile yapılan işlemlerin her geçen gün artması nedeniyle uzamaktadır 
7 Nicolas T. Courtois, Marek Grajek, Rahul Naik, The Unreasonable Fundamental Incertitudes Behind Bitcoin 
Mining, Cornell University Library, 10.04.2014 
8 Tor veya İ2p gibi internet üzerinde anonim bir şekilde gezinti yapmayı sağlayan bir web tarayıcı (browser) 
üzerinden Bitcoin ile işlem yapıldığında ip matching yapmak neredeyse imkansız iken, normal web browserlar 
üzerinden Bitcoin işlemi yapıldığında ip matcing yapılabilmektedir. 



 

 

Bitcoin’in sağladığı anonimlik siber suçlular için bu para birimini oldukça cazip 

kılmaktadır.9  

Arkasında herhangi bir banka, kişi veya kurum olmayan Bitcoin’in nasıl üretildiğine 

gelecek olursak, Bitcoin üretme işlemini bir bilgisayar oyununa benzetebiliriz. Öncelikle 

bilgisayarınızın istediğiniz oyun için gerekli özellikleri (ekran kartı-GPU ve işlemci-CPU 

özellikleri) taşıyor olması gerekmektedir. Uygun özellikleri taşıyan bilgisayara gerekli 

programı kurduktan sonra oyun başlayacak ve siz performansınıza göre seviye atlayacaksınız.  

Bu bağlamda Bitcoin üretmek için öncelikle güçlü bir ekran kartı10 ve işlemciye 

ihtiyacınız olacaktır. Özellikle güçlü bir ekran kartı Bitcoin üretiminde oldukça önemlidir. 

Daha sonra gerekli programları bilgisayarınıza yüklemeniz gerekecektir. Bu aşama da oldukça 

kolaydır. Artık bilgisayarınızla Bitcoin üretme işlemine başlayabilirsiniz. ‘Bitcoin Mining’ 

olarak adlandırılan bu işlem, bilgisayarların, güçleri oranında bir algoritmayı çözmeye yönelik 

işlemlerini ifade eder ve temel seviyede yazılım bilgisi gerektirmektedir. Üretilen her Bitcoin 

algoritması bir sonraki Bitcoin üretme işlemini daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle daha fazla 

Bitcoin üretebilmek için daha güçlü bilgisayarlar kullanmak gerekmektedir. Bu durumun 

başlıca sebebi Bitcoin yazılımı geliştirilirken Bitcoin arzının 21 milyon ile 

sınırlandırılmasıdır. 21 milyonuncu Bitcoin algoritması çözüldüğünde son Bitcoin 

üretilmiş olacak ve bir daha üretim gerçekleştirilemeyecektir. Piyasada yaklaşık olarak 

12 milyon Bitcoin işlem görmekte olup11, 9 milyon Bitcoin keşfedilmeyi beklemektdir.12  

Bitcoin özellikle internet üzerinde DeepWeb olarak adlandırdığımız; normal 

kullanıcılardan ziyade siber suçluların çeşitli anonimleştirici araçlar kullanarak giriş yaptıkları 

                                                           
9 Jeremy Wagstaff, Mind Your Wallet; Why The Underworld Loves Bitcoin, 14.03.2014, 
10 Danny Braudbury, Faster Bitcoin Mining Rigs Leave GPUs in The Dust, 18.04.2013 
11 Volastro, Anthony, CNBC Explains: How to mine bitcoins on your own, CNBC, 23.01.2014 
12 Bitcoin madenciliği işlemi, kullanılan bilgisayarların güçleri oranında bir algoritamayı çözmeye yönelik 
faaliyetlerini ifade eder. Üretilen her Bitcoin bir sonraki Bitcoin üretme işlemini daha da zorlaştırmaktadır. Bu 
nedenle Bitcoin üretebilmek için daha güçlü bilgisayarlar ve daha fazla elektrik kullanmak gerekmektedir. Bkz. 
Tim Worstall (Contributor), Fascinating Number: Bitcoin Mining Uses $15 Million’s Worth Of Electricity Every 
Day, 12.03.2013 



 

 

ve google gibi arama motorlarıyla indekslenemeyen, uyuşturucudan insan ticaretine, silahtan 

çocuk istismarı içeren video ve görüntülere kadar geniş bir yelpazede başta illegal maddeler, 

mallar ve hizmetlerin ticareti olmak üzere siber suçluların organize oldukları alanlarda 

kullanılmıştır.  

Normal internet kullanıcıların erişebildiği veri kapasitesinin 7-8 katı daha fazla verinin 

işlendiği bir veri derinliğine sahip olan DeepWeb’e erişebilmek için gerekli protokolleri aşmak 

gerekmektedir. İnterneti bir buzdağına benzetirsek, buzdağının görünmeyen kısmını ifade 

eden DeepWeb’in birçok kısmı yetki (güçlü algoritmalarla kriptolanan sayfalara kullanıcı 

adı ve şifre ile erişim mümkündür) probleminin aşılamamasından ötürü soruşturmacılar 

için hala bir sır olarak gizemini korumaktadır. Bitcoin’in DeepWeb üzerinde yoğun olarak 

kullanıldığı pazarlar, Tor, Freenet, I2p13 gibi anonimlik sağlayan ağlar aracılığıyla erişimin 

mümkün olduğu, Silk Road ve Blackmarket gibi illegal pazarlardır.  

Tor, ilk olarak Amerikan Deniz Kuvvetleri Araştırma Bürosu tarafından iletişim 

güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmış ancak günümüzde siber suçluların istismar 

ettiği bir platform haline gelmiştir. Bu illegal pazarlarda geniş bir yelpazede illegal mallar 

satılmaktadır. Bu çalışmanın konusu devlet kontrolünde olan legal ve devlet kontrolü dışında 

olan illegal pazarlarda kullanımının yaygınlaşması neticesinde Bitcoin’ in küresel ekonomik 

gelişmeler üzerinde doğurabileceği muhtemel etkiler olduğundan DeepWeb bölümünü daha 

kapsamlı başka bir çalışmaya bırakıyoruz. DeepWeb üzerinde yer alan illegal pazarlara 

ilişkin ‘Drug Related Cybercrime and Associated Use of The Internet’ isimli 2013 tarihli 

Avrupa Konseyi ve Pompidou Group14 tarafından yapılan çalışmadan yararlanılabilir.  

Satoshi Nakamoto Bitcoin manifestosunda Bitcoin’ in devlet veya herhangi bir başka 

kurumdan bağımsız bir ödeme sistemi olarak kullanılmak üzere üretildiğini ifade etse de 

                                                           
13 Anonymity Networks. Don't use one, use all of them!  http://null-
byte.wonderhowto.com/inspiration/anonymity-networks-dont-use-one-use-all-them-0133881/ 
14 Bu çalışmanın temel kaynaklarından biri olan bu rapor Bitcoin’in siber suçlular tarafından kullanımına ilişkin 
detaylı veriler içermektedir. 



 

 

Bitcoin esas olarak DeepWeb olarak adlandırılan, internetin arka bahçesinde illegal pazarlarda 

suçluların anonim bir şekilde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla yoğun olarak 

kullanılmıştır.15  

Bitcoin 2008 yılında ABD’de yaşanan mortage krizinin16 2009 yılı itibari ile küresel 

pazarlarda kendini yoğun olarak hissettirmesi neticesinde, yeni bir arayışın ürünü olarak 

özellikle liberal ve anarşist bireyler tarafından legal pazarlarda da kullanılmaya başlanmıştır. 

2009 yılında piyasalarda krizin hakim olması ve alternatif yatırım araçlarına olan rağbetin 

artması ile birlikte Bitcoin popülerlik kazanmıştır. Ancak Bitcoin bu dönemde özellikle devlet 

kontrolünden uzak kalmayı arzulayan ideolojik gruplar arasında özellikle bar, disko gibi 

eğlence mekanlarında kullanılmıştır. Bu noktada Bitcoin’in küresel finans sistemine entegre 

olup olamayacağı sorusu önem kazanmaktadır.  

Alan Feuer, New York Times ta yayınlanan ‘The Bitcoin Idelogy’17 isimli yazısında 

Elizabeth Ploshay’ ın ‘Bitcoin’ in arkasındaki fikir beni cezbediyor’ ve ‘Bitcoin sadece bir 

para birimi değil o bir hareket’ ifadelerine referansla Bitcoin’ in ideolojik bir para birimi 

olduğunu vurgulamaktadır. Bitcoin’ in başlangıçta daha çok liberal ve anarşist gruplar arasında 

yaygınlık kazanması bu yaklaşımı doğrulamaktadır.  

 

Alternatif Ödeme Sistemleri ve Bitcoin 

Giriş 

Çalışmanın bu kısmında, alternatif ödeme sistemleri ve alternatif ödeme sistemlerinde 

kullanılan alternatif para birimlerinin, nasıl ve hangi amaçla ortaya çıktıklarını, ne tür bir 

                                                           
15 Terence Steinberg, The Drugs Dilemma at World Econımic Forum 2014: Right for Another Reason, 21.04.2014 
16 Constance J. Wells, ‘Digital Currency Systems: Emerging B2B e-Commerce Alternative During Monetary Crisis 
in the United States’, Business Intell Technology, Inc. And Aspen University, 08.02.2011 (Bu çalışmada dijital 
para birimlerinin doğasına ve 2009 global krizinin dijital para sistemine olan etkilerine ilişkin detaylı bilgi elde 
edebilirsiniz. 
17 Alan Feuer, ‘The Bitcoin Ideology’, The New York Times, 14.11.2014 

http://www.nytimes.com/2013/12/15/sunday-review/the-bitcoin-ideology.html?_r=0


 

 

yapılanmaya (yatırım, güvenlik v.s.) sahip olduklarını açıklamaya çalışacağız. Alternatif ödeme 

sistemlerinin legal ve illegal pazarlarda nasıl kullanıldıklarının yanı sıra bu ödeme sistemlerini 

kullanmanın mevcut risklerine de yer yer değineceğiz.  

Yeni nesil ödeme sistemleri hızla genişleyen bir düzlemde faaliyet göstermektedir. 

Bu genişlemeye bağlı olarak alternatif ödeme sistemlerinin mevcut finansal sisteme 

entegre olup olamayacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.18 E-ticaret ile 

ortaya çıkan bu ödeme sistemlerinin özellikle illegal pazarlarda uyuşturucu, uyarıcı madde ve 

silah gibi yasadışı malların satıldığı Silk Road gibi Dark Market lerde kullanılıyor olması ve 

mevcut ekonomik sisteme alternatif üretme ( ideolojik para birimleri ) çabasını hesaba katarsak, 

finansal sisteme entegre olması bir yana, birçok suçun ve suçlunun hızla siber uzaya kaydığı 

bir dönemde finansal sistemler ve hukuk açısından birçok riskli alan barındırdığı bir 

realitedir.  

Alternatif ödeme sistemlerini incelerken alternatif para birimlerinden en yaygın kullanım 

alanına sahip olan Bitcoin ve türevlerine odaklanacağımız bu kısımda, liberal ve devlet 

kontrolünden uzak bir ekonomik sistem hayaliyle kurulan (Birçok forum sitesinde Bitcoin 

için ‘ideolojik para birimi’19 tabiri kullanılmaktadır) bu ödeme sistemlerinin legal-illegal 

pazarlarda kullanımına ilişkin veriler sunmaya çalışacağız.  

Alternatif ödeme sistemlerinin Türkiye’de pazar hacmine ve ‘Ödeme Hizmeti ve 

Elektronik Para’ mevzuatının dijital paraların kullanımı açısısından yasal olarak ne anlama 

geldiğine ilişkin değerlendirmelere de yer verdiğimiz bu kısımda, bu sistemlerin yoğun olarak 

kullanıldığı pazarlara girişin anonimleştirici ( IP takibine ve indekslemeye izin vermeyen20 ) 

yazılımlar aracılığıyla gerçekleşiyor olması ve birçok işlemin kriptolanarak 

gerçekleştirilmesinden ötürü bu konuda sağlıklı bir değerlendirmeye varmak oldukça zordur.  

                                                           
18 Peterson Richard L. ‘Kripto paralar ve global döviz değerleri...’, 09.04.2013 
19 Krawisz, Daniel, The Two İdeologies in Bitcoin, 04.01.2014 http://nakamotoinstitute.org/mempool/the-two-
ideologies-in-bitcoin/ 
20 Bitcoin, Milly, Bitcoin and Ip Adress Privacy, 16.05.2013, http://cointext.com/bitcoin-and-ip-address-privacy/ 



 

 

Alternatif para birimleri yukarıda da değindiğimiz üzere hem legal hem illegal pazarlarda 

kullanılmaktadır. Alternatif ödeme sistemlerinden Dijital Kripto Paralar Tor, Freenet, I2P 

gibi ağlar aracılığıyla tarafların kimlikleri gizlenerek erişilen sitelerde, pazarlarda özellikle 

yasadışı malların ( uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, silah, pornografik 

yayınlar v.b. ) ticaretinde gizlilik esasına göre kullanılmaktadır.  

Alternatif ödeme sistemlerini incelerken, yeni nesil ödeme sistemlerinin günümüzün en 

çok model alınan ve legal-illegal pazar alanı hızla genişleyen para birimi olan Bitcoin’ in 

(Almanya, Bitcoin’i vergiye bağlayarak resmi olarak tanıyan ilk Batılı ülkelerden biri oldu ve 

birçok devlet mali mevzuatlarına Bitcoin ile ilgili düzenlemeleri hızla ekliyor.) suçlarda 

kullanımı ve suça konu olması yönüyle detaylı olarak inceleyeceğiz. 

Bitcoin’in ortaya çıkması ile birlikte Bitcoin’i model alan Litecoin, Namecoin gibi 

yüzlerce dijital para birimi Bitcoin’e alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve sayıları her geçen 

gün artmaktadır. Bitcoin’ in ağ yapısının ve sosyo-ekonomik boyutunun iyi analiz edilmesi 

diğer birçok alternatif ödeme sisteminin çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Bitcoin’ i model alarak ortaya çıkan yüzlerce dijital para birimi legal ve illegal pazarlarda 

özgün işlem politikaları ve ekstra güvenlik mekanizmaları ile DeepWeb üzerinde hizmet veren 

DarkNet piyasasını domine edecek bir güç haline gelmişlerdir.  

Çalışmanın bu kısmında ‘Alternatif Para Birimi’ ve ‘Alternatif Ödeme Sistemi’ 

terimlerini kullandık. İki terim yaklaşık olarak aynı şeyi ifade ediyor olmasına rağmen 

çalışmamızı yoğunlaştırdığımız alanın yeni nesil para birimleri olması itibariyle dijital (kripto) 

para birimi olan ve spesifik bir pazara endeksli olmayan Bitcoin, Ppcoin, Namecoin gibi ödeme 

sistemlerini alternatif para birimi olarak, Paypal, Amazon gibi hem pazar hem kendilerine ait 

para birimleri olan ve bu nedenle ilgi alanımıza giren sistemleri de Alternatif Ödeme sistemleri 

olarak ifade ettik.  

 



 

 

BİTCOİN (BTC)  

Bitcoin herhangi merkezi bir otoriteye bağlı olmayan, dağıtık yapıda bir ağa sahip, peer-

to-peer ( P2P-kişiden kişiye, herhangi bir aracı olmadan gerçekleştirilen işlemleri ifade etmek 

için kullanılan bir ifade ) network temelli bir sanal para birimi olduğunu ifade etmiştik. Bitcoin 

genel olarak kullanıcılarına anonim bir şekilde para üretme, para transfer etme, ticari işlem 

yapma ve özellikle kara para aklama ve illegal mal ticareti için imkân sağlar. Herhangi bir 

devlet, banka veya özel kuruluşa ait olmayan bu para biriminin değerini internet kullanıcıları 

belirliyor.  

2008’de deney olarak başlayan Bitcoin, yalnızca bir yıl sonra internette işlem görmeye 

başladı.21 Bitcoin ağını tasarlayan ve Blockchain’in üreticisinin Satoshi Nakatomo takma ismini 

kullanan bir Japon olduğu; ancak bu kişinin gerçek kimliği hâlâ tespit edilemediği 

bilinmektedir. Bitcoin tamamen anonim bir sanal para birimidir. Seri numarası ve isim 

kaydı yoktur. Bitcoin ile alışveriş yapıldığında alıcı ve satıcı dışında kimsenin bu işlemden 

haberi olmaz.22  

 

 

 

Bitcoin’in Çalışma Yöntemi  

Bitcoin ile işlem yapabilmek için öncelikle bir cüzdan oluşturmak, online Bitcoin hesabı 

açmak gerekmektedir (Bitcoin’ i kullanmak için bedava olan Bitcoin yazılımının bilgisayara 

indirilmesi ve kurulması işlemi). Orijinal Bitcoin istemcisi açık kaynak kodlu bir 

uygulamadır. En son versiyonu 0.11.0.’dır. Kullandığınız işletim sistemine uygun Bitcoin 

                                                           
21 Ergürel, Deniz, İnternetin Sanal Para Birimi: Bitcoin, 13.04.2013, http://www.denizergurel.net/bitcoin-nedir/ 
22 Möser, Malte, Anonymity of Bitcoin Transactions ‘An Analysis of Mixing Services’, University of Münster, 
https://www.wi.uni-muenster.de/sites/default/files/public/department/itsecurity/mbc13/mbc13-moeser-
paper.pdf 



 

 

cüzdanını indirdikten sonra kurulum yapıp online hesabınızdan işlem yapmaya 

başlayabilirsiniz23;  

Temel Bitcoin Programları:  

 Bitcoin-Qt,  

 MultiBit,  

 Armory,  

 Electrum,  

 Bitcoin Wallet24  

Bazı Bitcoin Pazarları: 25  

 Btctrip: Uçak biletleri.  

 Flattr: Mikro yardım sitesi.  

 LafPill: Komedyenlerin kendi stand-up gösterilerini sattıkları bir site.  

 EarthVPN: Türkiye’de de sunucuları bulunan VPN hizmetleri şirketi.  

 CCIHosting: Offshore Web Hosting.  

 FiveDiamondDelicacies: Mantarlar, yer mantarları, doğal mantarlar ve diğer 

mantar ürünleri. Dünyanın her yerine gönderimleri var. Bitcoin için %20 

indirimli.  

 Certified Hosting Solutions: Web Hosting.  

 Digital-tunes: Müzik sitesi (Drum&Bass, Dubstep ve Bass türlerinde)  

 OkCupid: Arkadaşlık sitesi.  

 TheVaporStation: Elektronik sigaralar.  

 Club Parker: Özel tasarım tıraş bıçakları.  

 Server Astra: Sunucular.  

                                                           
23 Başlangıç, http://bitcoin-tr.com/baslangic/ 
24 Bitcoin Programları http://bitcoin-tr.com/bitcoin-programlari/ 
25 Bitcoin Harcanabilecek Yerler, http://bitcoin-tr.com/bitcoin-harcanabilecek-yerler/ 



 

 

 Spendbitcoins: Bitcoin harcanabilecek yerleri listeleyen bir başka sayfa.  

 Rocketcases: IPhone kılıfları.  

 Amagi Metals: Değerli metaller (altın, gümüş)  

 3DP 4 BTC: 3 Boyutlu yazdırılan nesneler.  

 Bitcoin.travel: Dünyanın farklı yerlerinde Bitcoin harcanabilecek gerçek ya da 

sanal işletmeleri listeleyen bir site.  

 HotelsForCoins: Türkiye dahil dünyanın pek çok yerindeki oteller için Bitcoin 

kullanarak rezervasyon yapma hizmeti sunmakta.  

 Bitspend: İstediğiniz online alışveriş sitesinden istediğiniz ürünü sizin adınıza 

temin edip karşılığında Bitcoin ile ödeme yapmanıza olanak sağlayan bir site.  

 Bitcoinin: Kitap, DVD, Müzik, Sağlık ve Kozmetik ürünleri gibi binin üzerinde 

ürünün Bitcoin’le satışını gerçekleştiren bir site.  

 Bitcoin Wireless: Ön ödemeli ya da faturalı telefonlar için dünyanın bir çok 

yerindeki operatörlerden kontör satın alınabilir. Türkiye’den şu an için sadece 

Vodafone’a 5 ve 6 TL’lik ödemeler yapılabiliniyor.  

 Rugatu: Bitcoin tabanlı bir soru-cevap sitesidir. Aklınıza takılan bir soruyu ve 

buna karşılık koyduğunuz ödülü listeye ekleyebilir ve tatminkar bir cevap veren 

olursa ödülü o kişiye gönderebilirsiniz.  

 CoinDL: Dijital ürünlerin yer aldığı bu site Bitcoin dünyasının iTunes’u 

sayılabilir. Küçük meblağlar karşılığı şarkı indirebileceğiniz gibi, bazı oyun, 

yazılım ve kitaplara da ulaşabilirsiniz.  

 Bitmit: Bitcoin tabanlı bir açık artırma sitesidir. Bazı temel elektronik 

eşyalardan kitaplara kadar çeşitli ürünler bulabilirsiniz.  

 Oggr: Online oyunlarda elde ettiğiniz eşyaları satabileceğiniz Bitcoin tabanlı 

bir sitedir. Her bir oyun için alt bölümlere ayrılmıştır.  



 

 

 Bitusenet: Dünyanın en eski tartışma ve dosya paylaşma gruplarına sahip 

Usenet servisine erişim bu site üzerinden BTC kullanarak satın alınabilir.  

 MemoryDealers: Bellekler, adaptörler, kablolar, transceiver ve daha bir çok 

elektronik ürün satan bu site de Bitcoin kabul etmekte. Ayrıca uluslararası 

gönderim de yapmakta.  

 BitBrew: Bitcoin kullanıcıları için özel hazırlanan kahveleri 3.5 BTC 

karşılığında dünyanın her yerine göndermekte.  

 Stompromp: Gitar, bass, amfi, vb. ürün ve aksesuarlar satan bu site uluslararası 

gönderim yapmakta.  

 Room77: Berlin, Almanya’da Bitcoin kabul eden bir restoran.  

 Quantum Wiki: Web hosting.  

 Bitcoinblaster: Bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, dijital fotoğraf 

makineleri, tabletler ve diğer elektronik eşyalar. Uluslararası gönderim 

yapmaktalar.  

 BitLasers: Farklı lazerler ve lazer aksesuarları.  

 Mullvad: Güvenlik ve gizlilik yazılımları.  

 BTCGear: Bitcoin şapkaları, mining ekipmanları, göz koruyucu gözlükler gibi 

ürünler satmakta.  

 BitChocolate: Bitcoin temalı çikolata.  

 SlySoft: DVD ve CD yazılımları.  

 Lightbox: Web hosting.  

 MMOClub: Diablo 3, Guild Wars 2, Runescape 2, Final Fantasy 11 ve 14, 

World of Warcraft oyunlarında kullanılan paralar, altınlar, eşyalar, belli 

seviyeye getirilmiş karakterler Bitcoin karşılığı satın alınabilir. Ayrıca 

elinizdekileri de bu site aracılığıyla satabilirsiniz.  



 

 

 BitcoinPride: Bitcoin temalı t-shirtler. 

 CryptIP: VPN ve proxy hizmetleri.  

 AllThingsLuxury: Mücevherat.  

 TShirtLab: T-shirtler.  

 Horolotech: Kol saatleri.  

 IWannaBuy: Çin kaynaklı bir alışveriş sitesi.  

 Allgamer: Oyun sunucuları, web hosting, sanal sunucular.  

 Yoku: Sanal sunucular, uygulama sunucuları, bulut sunucular.  

 The Bit Mines: Minecraft tabanlı oyun.  

 MonsterMegs: Web hosting.  

 

Bitcoin Kurulum ve Kullanımı 

MacOS, Linux, Windows işletim sistemlerinden bilgisayarınıza uygun BTC 

versiyonunu26 indirerek online Bitcoin cüzdanınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. BTC Wallet 

uygulamasını ilk çalıştırdığınızda, blockchain ağı bağlantıları kurulmaya ve bloklar indirilmeye 

başlanacaktır.27 Aşağıdaki resmin alt bölümünde ‘x hafta kaldı’ şeklinde senkronizasyon işlemi 

süresi görülmektedir. 

                                                           
26 Başlangıç, http://bitcoin-tr.com/baslangic/ 
27 Bitcoin bloklarını Blocktrail üzerinden takip edebilirsiniz, Latest Bitcoin Blocks, www.blocktrail.com 



 

 

 

Bu işlemin süresi Bitcoin ile yapılan işlemlerin sayısındaki artışa bağlı olarak 

uzamaktadır. Bloklar sabit diskinizde yaklaşık 10 GB’ın üzerinde bir alan (bu alan işlem 

sayısının artmasına bağlı olarak artmaktadır) kullanacaktır. Online cüzdanınızı Blockchain 

(blok zincirine ilerleyen bölümlerde değineceğiz) dosyalarını Torrent28 üzerinden indirerek 

daha hızlı kurabilirsiniz.29torrent  

İndirilen Bitcoin uygulaması kullanıcının ödemeleri alabilmesini sağlayan ve otomatik 

olarak Bitcoin adresinin üretilmesini sağlayan Public Key (PCI) kullanmaktadır ve bu adres 

(key) kişinin yerel dosya sisteminde yer alan sanal cüzdanında tutulmaktadır. Oluşturduğunuz 

cüzdan otomatik olarak ilk adresinizi gösterecektir. Bu işlemle birlikte yapılması tavsiye edilen 

ilk şey oluşturduğunuz cüzdanı şifrelemenizdir. Bu işlem seçenekler menüsünden ‘encrypt 

wallet - cüzdanı şifrele’ kısmından yapılır.  

                                                           
28 Is It Still Faster to Download the Blockchain via Torrent than via the Bitcoin-qt Client, 
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/39k5ks/is_it_still_faster_to_download_the_blockchain_via/ 
29 Başlangıç, http://bitcoin-tr.com/baslangic/ 



 

 

 

Artık Bitcoin alıp gönderebilirsiniz. İlk Bitcoin lerinizi almak için sağda bulunan bonus 

bağlantıları deneyebilirsiniz. İstemci programınız, gelen Bitcoin leri duyuracaktır. Bitcoin 

transferi için kullanıcı Bitcoin’i göndereceği adresi (Public Key) ve ne kadar Bitcoin 

göndereceği bilgilerini belirtir. 

 

Kullanıcının bilgisayarı dijital olarak işlemi imzalar ve dağıtık yapıdaki Blockchain ağına 

bilgileri gönderir. Peer-to-peer ağı kullanıcının Bitcoin transfer işlemini onaylar ve bu ağ 

içerisinde gerçekleşen onay süreci aynı public key (aynı BTC) ile çift işlem yapılmasını 



 

 

engeller. Yapılan işleme Bitcoin ağı tarafından onay verildiğinde alıcı elde ettiği Bitcoin’ler ile 

işlem yapabilecektir. Bu işlem genellikle birkaç dakika sürmektedir. 

  

Bitcoin transferi üçüncü parti bir kişi, kurum ya da yazılıma ihtiyaç duyulmadan P2P 

(peer-to-peer) ağ protokolüne göre veri akışının sağlandığı bir ağ üzerinde gerçekleşmektedir. 

Sunucuların merkezi koordinasyon ihtiyacı olmadan, iki bilgisayar arası dosya paylaşımını 

P2P’ ye örnek olarak gösterebiliriz.30  

Bitcoin transferinde hesap hareketlerini izleyen ya da havale ücreti kesen herhangi bir 

aracı bulunmamaktadır. İşlem maliyetinin olmaması ve bankacılık işlemlerine nazaran Bitcoin 

ile işlem yapmanın oldukça kolay olması, Bitcoin’ in kullanımının yaygınlaşmasında önemli 

paya sahiptir.  

Bitcoin cüzdanında (Bitcoin Wallet) bakiye ve işlemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Bitcoin işlemlerine ait tüm bloklar indirildiğinde çift harcamanın (aynı Bitcoin ile iki ayrı 

harcama yapma) önüne geçilmiş olur. 

                                                           
30 Elele, Onur, Sanal Para Bitcoin’in Vergilemesi, 26.05.2013, 
http://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=1274857 



 

 

Ayrıca ilerleyen bölümlerde detaylı inceleyeceğimiz Bitcoin Mining (Bitcoin Üretimi) 

işlemi yapılırken üreticilerin mevcut Bitcoin algoritmalarını31 görmeleri sağlanır. Bitcoin 

transferi yapabilmek için online hesabınızda gönder kısmına gelerek şu kişiye öde bölümüne 

Bitcoin gönderilecek kişinin Public Key adresi girilir. Sol alt bölümde belirtilen alıcı ekle 

kısmına sağ tık yapıldığında ikinci bir ödeme bölümü (şu kişiye öde) ekrana gelir. Bitcoin 

Wallet’da al kısmına sağ tık yaptığımızda yukarıdaki resimde görüldüğü üzere ödeme almak 

için Bitcoin adresleri ekrana gelir. Kim tarafından ödeme yapıldığını izleyebilmek için her 

ödeme yapması gereken kişiye değişik bir adres verebilirsiniz. 

 

Resimde görüldüğü üzere kişi ekle kısmına gelerek yeni bir ödeme alma adresi 

eklenebilir.  

Örneğin Ahmet, Mehmet’e Bitcoin göndermek istiyor. Ahmet P2P Bitcoin ağına 

bağlanarak işlem yapmak için kendi kontrol ettiği bir veya birden fazla kimliğini (Public Key 

Cryptography kullanılarak onaylanmış) kullanarak Mehmet tarafından kontrol edilen en az bir 

Bitcoin kimliğine Ahmet’in istediği miktarda Bitcoin göndermek istediğini deklare etmesi için 

                                                           
31 Bitcoin Blockchain, https://blockchain.info/tr 



 

 

Bitcoin Client’ i (PC’ye kurulan Bitcoin programı) kullanır. Bu işlemin ağ tarafından 

onaylanması için blok zincirine (Blockchain) eklenmesi gerekir. 

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere Bitcoin ile yapılan işlemlerin geçmişi Blockchain 

ağı aracılığıyla paylaşılmakta (Bitcoin işlemlerini https://blockchain.info/tr/ linki üzerinden 

canlı olarak takip edebilirsiniz) ve proof-of-work çalışma sistemi güvenilirlik için temel 

alınmaktadır32. Proof-of-work çalışma sistemi işlem sayısının çokluğunu güvenilirlik ölçütü 

olarak kabul eder. Yani ağ üzerinde gerçekleştirdiğiniz Bitcoin işlemi sayısı güvenilirliğinizin 

ölçütü olacaktır. Etkin bir şekilde Bitcoin kullanımı yeterli Bitcoin’ e sahip olduğunuzu ve 

işlemlerinizin güvenilir olduğunu kanıtlayacaktır.  

Bitcoin sisteminin kendine has 3 özelliği vardır;  

                                                           
32 Bentov, Iddo, Lee, Charles, Mizrahi, Alex, Rosenfeld, Meni, Proof of Activity: Extending Bitcoin's Proof of 
Work via Proof of Stake, https://eprint.iacr.org/2014/452.pdf 

https://blockchain.info/tr/


 

 

1. Bütün Bitcoin işlemleri halka açıktır. İşlemleri geçerli kılmak ve çift harcama 

yapmayı önlemek amacıyla ağ bu şekilde tasarlanmıştır. Daha önce aynı işlemin yapılmadığını 

bilmenin yolu Blockchain üzerinde blok olarak adlandırılan daha önceki bütün işlemlerin 

bilinmesini gerektirmektedir.  

2. İşlemlerin birçok girdisi ve çıktısı olabilmektedir. Her işlem için gerek gönderici 

gerek alıcı için yeni bir Bitcoin adresi oluşturulabilir.  

3. İşlemlerin tarafları public/private key zincirinden alınan public key ler 

aracılığıyla tanınmaktadır. Ancak kullanıcı birden fazla public key’ e sahip olabilir, kendi 

kimliğini korumak için çeşitli yöntemler izleyebilir. Kullanıcı Public Key’ lerle yapılan 

iletişimde kendi kimliğinin ortaya çıkmasından kaçınmak amacıyla her bir Bitcoin işlemi için 

yeni üretilmiş public key kullanabilir. Güvenilir 3. parti kara para aklayıcılarını kullanabilir. 

Her geçen gün yeni Bitcoin cüzdanı programları geliştirilmektedir. Bitcoin ile ilgili 

işlemleri anlattığımız yukarıdaki bölümde https://bitcoin.org/en/download adresinden indirilen 

bir online Bitcoin cüzdanı referans alınmıştır. Diğer bir husus olarak sayıları her geçen gün 

artan Bitcoin cüzdanlarından birini indirirken, hesabın güvenliği için güvenli bir bağlantıyı 

tercih etmeniz hesabınızın ele geçirilmesi tehlikesini minimum seviyeye indirecektir. 

 

Satın Almak33  

Bitcoin satın almak tercih edebileceğiniz farklı seçenekler mevcuttur. Güvenlik dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta olmalıdır. Bitcoin elde etme yöntemlerini 4 başlık altında 

toplayabiliriz;  

1. Kişiler  

2. Exchange siteleri  

                                                           
33 Başlangıç, Bitcoin Satın Almak, http://bitcoin-tr.com/baslangic/ 

https://bitcoin.org/en/download


 

 

3. Bitcoin kabul eden siteler ( MtGox, BitStamp, BTC-e, BTC-Turk, Intersango, 

Cavirtex, GetBitcoins gibi )  

4. Fiziksel Bitcoinler  

Online Bitcoin hesabı, Bitcoin’ leri alma ve gönderme işlemlerini gerçekleştiren bir 

yazılımı ifade eder. En popüler olan ve tercih edilen bitcoin.org adresinden indirilebilen (v. 

0.11.0) orijinal Bitcoin yazılımıdır. Bu çalışmada da bitcoin.org adresinden indirilen Bitcoin 

hesabı referans alınmıştır. Fakat değişik özellikler ve seçenekler sunan farklı programlar da 

mevcuttur.  

Bitcoin 2009’dan bu yana sirkülasyonda olmasına rağmen 2011 yılı sonlarında kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Arkasında merkezi/düzenleyici bir otorite bulunmadığından arz ve talebe göre 

kısa zaman aralıklarıyla kurunda hızlı değişimler görülmektedir. 

Bitcoin’ in halihazırda 1.2 milyondan fazla insan tarafından kullanıldığı tahmin 

edilmektedir. Ocak 2014’te Coindesk tarafından yayınlanan ‘State of Bitcoin Q3 2014: 

Ecosystem Maturing Amid Price Pressure’ isimli raporda yer alan verilere göre 7.5 

milyondan fazla Bitcoin Cüzdanı bulunmaktadır. Bununla birlikte 31 milyonun üzerinde 

Bitcoin işleminde referans verilen 25 milyon farklı Bitcoin adresi mevcuttur (Nisan 2014).  Bu 

adreslerin toplam kaç farklı kullanıcı tarafından yönetildiğini belirlemek ise oldukça zordur.  

Dolaşımdaki Bitcoin miktarının 10 milyondan fazla, piyasa değerinin ise bir milyar 

doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.  

Yukarıda verdiğimiz rakamlar tartışmalı rakamlardır. Bitcoin hakkında farklı raporlarda 

oldukça farklı rakamlarla karşılaşmak mümkündür. Bu durumun başlıca sebebi Bitcoin ağının 

yapısı ve Bitcoin ile işlem yapılan adreslerin kaç farklı hesap ve/veya kişiye ait olduğunu 

belirlemenin zorluğudur.  

Bitcoin’ in mevcut kuru, Kıbrıs merkezli BTCTürk (Bitcoin Borsası) verilerine göre 

10/08/2015 saat 11:52 itibariyle 752 TL’dir. Bitcoin’in arkasında merkezi bir kişi veya kurum 

http://bitcoin.org/


 

 

olmadığından volatilitesi hayli yüksektir, son günlerde değeri 700-770 TL bandında 

değişmektedir. 2009’da sadece 1 dolara 1309 adet Bitcoin alınabilirken, 10/08/2015 saat 

12:51 itibariyle Coindesk verilerine göre bir Bitcoin’ in değeri 266.10 dolar seviyesine 

kadar yükselmiştir. 2009-2011 yılları arasında Bitcoin ile işlem yapmış (Bitcoin alışverişi 

veya Bitcoin Madenciliği yapmış olanlar) ve elde ettiği Bitcoin algoritmalarını online 

hesaplarında muhafaza etmiş kullanıcılar (özellikle bilgisayar korsanları), 2012 sonları ve 2013 

yılı başında kullanıcıların talebinde görülen küresel artış ve Çinli kullanıcıların Bitcoin’i 

keşfetmesi neticesinde Bitcoin’in kur değerinde muazzam bir artış meydana gelmiş, birkaç gün 

içerisinde zengin olmuşlardır.  

Sanal para biriminin bu dudak uçuklatan yükselişinin arkasında internet kullanıcılarının 

spekülatif hareketleri olduğu kadar, Avrupa’da yaşanan Euro krizi ve Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi’nde yaşanan banka krizi de etkili olmuştur. Dolara endeksli küresel piyasalarda yaşanan 

belirsizlikler neticesinde insanlar Bitcoin’ i alternatif yatırım aracı olarak görmüşlerdir.  

Herhangi bir banka veya devlet tarafından desteklenmeyen bu sanal para biriminin ne 

kadar güvenilir bir yatırım aracı olduğu ise belirsizdir. Bitcoin’ in geçtiğimiz yıl 48 saat içinde 

266 dolardan 100 dolarlara kadar düşmesi34 Bitcoin piyasasının güvenilirliği konusunda 

ciddi şüpheler uyandırmaktadır.35  

 

Online Cüzdanlar  

Bitcoin hesabı oluşturmak için online servislerden yararlanabilirsiniz. Bilgisayarınıza 

herhangi bir program çalıştırmadan Bitcoin hesabınıza online erişim imkanı elde etmiş 

olursunuz. Oluşturulan online Bitcoin hesabı ile kullandığınız hizmetin servis sağlayıcısına 

                                                           
34 İnternetin Yeni Para Birimi, Zaman Makedonya, 06.13.2013, http://mk.zaman.com.tr/mk-
tr/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=7267 
35 Bitcoin fiyatındaki değişimler, Infographic, Bitcoin Price İndex, https://www.blocktrail.com/BTC 



 

 

Bitcoin adresinize ait şifreleri sistemlerinde tutmaları konusunda güvenmiş olursunuz. Bu 

servislerden bazıları şunlardır: Blockchain, Flexcoin, MyWallet.36  

 

Bitcoin Üretmek ( Bitcoin Mining ) 

Bitcoin sistemi kurulduğunda DeepWeb’ de oluşturulan bir havuza belli miktarda sanal 

para (üretilen / mining edilen Bitcoin algoritmaları) konulmuştur. Bitcoin ilk olarak DarkNet’ 

lere bu havuzdan yayılmış, sonrasında ise Bitcoin üretimi şifreli yazılımlar marifetiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bitcoin programı açık kaynak kodlu yazılımlar aracılığıyla geliştirilir. İyi 

düzeyde yazılım bilgisine sahip herkes üretebiliyor.  

Bitcoin ağı oluşturulurken arzı 21 milyon ile sınırlandırıldığından yeni Bitcoin üretimi 

her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.37 Mevcut Bitcoin sayısı bu rakamın yarısını geçmiş 

durumdadır. Günlük üretimi 3000-4000 adet civarındadır38. Bitcoin’ in arz sınırına ulaşmasının 

20-30 yılı bulması bekleniyor.  

 

                                                           
36 Başlangıç, Web Tabanlı Cüzdanlar, http://bitcoin-tr.com/baslangic/ 
37 Elele, Onur, Sanal Para Bitcoin’in Vergilemesi, 26.05.2013,  
http://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=1274857 
38 Mathew, Jerin, Canadian Gold Mine On Sale For $2m in Bitcoin, IBTimes UK, 07.06.2014 



 

 

Yukarıdaki resimde http://bitcoincharts.com/bitcoin/ linkli adreste yer alan Bitcoin’in 

ekonomik durumuna ait veriler bulunmaktadır. Linki verilen adresten Bitcoin piyasası takip 

edilebilir.  

 

 

Yukarıdaki resimde Bitcoin Mining işlemi için hazırlanmış bir ünite yer almaktadır. 

Günümüzde Bitcoin Mining işlemi güçlü bilgisayarlar gerektirmektedir.39 

Bitcoin üretebilmek için güçlü bir ekran kartı ve işlemciye ihtiyaç  duyulmaktadır. Bitcoin 

algoritmasının elde edilebilmesi için ekran kartının güçlü olması, işlemcinin güçlü olmasından 

daha önemlidir. Güçlü bir ekran kartı ve işlemcinin yanı sıra temel seviyede yazılım bilgisi 

Bitcoin algoritmasının elde edilmesinde önem arz etmektedir. Bitcoin üretimi için gerek 

donanım ve bilgi düşünüldüğünde 120 dolar değerinde bir Bitcoin üretebilmek için 

harcanacak zamanın alternatif maliyeti daha yüksek olabilmektedir. 

                                                           
39 Cohen, Reuven, Global Bitcoin Computing Power Now 256 Times Faster Than Top 500 Supercomputers, 
Combined!, Forbes, 29.11.2013 
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 Coinbase, Circle, Blockchain ve Bitpay en fazla bilinen Bitcoin şirketleridir.40 Bitcoin 

havuzunun şirketler arasındaki dağılımına ilişkin ( en büyük miner’lar ) Blocktrail verileri ile 

yapılan sıralama şu şekildedir41; 

1. AntPool 17.82%  

2. DiscusFish/P2Pool 16.49%  

3. BitFury 16.4%  

4. BTCChina Pool 13.74% 

5. BW Pool 7.68%  

6. Eligius 4.83%  

7. KnCminer 4.27%  

8. Slush 4.08%  

9. 21 Inc. 3.79%  

10. GHash.io 1.99%  

11. Unknown 1.9%  

12. Unknown Entity 1.42%  

13. BitClub Network 1.33%  

14. 8baochi 0.85%  

15. BitMinter 0.76%  

16. Kano CKPool 0.66%  

17. Unknown Entity 0.66%  

18. Solo CKPool 0.47%  

19. P2Pool 0.47%  

20. Unknown Entity 0.28%  

21. Unknown Entity 0.1%   

 

Bitcoin ile Gerçekleştirilen İşlemlerde Gizlilik 

Bitcoin işlem trafiği Blockchain ağı üzerinde her aşamada kriptolanmaktadır. Kullanıcılar 

Bitcoin kullanarak yaptıkları işlemlerde özellikle illegal pazarlarda (Silk Road, Black 

Market gibi DarkNet’ lerde) kimliklerini gizlemek amacıyla yapılan işlemlere ait kayıtları vs. 

çeşitli yöntemlere başvurmaktadır.  

İlk olarak Bitcoin ile illegal pazarlarda alışveriş yapmak için Tor Browser gibi IP gizleyici 

(IP Masking) yazılımlar kullanılması gerekmektedir. Normal tarayıcılar üzerinden yayınlanan 

                                                           
40 Price, Rob, The 21 companies that control bitcoin, ,Business İnsider UK, 13.082015 
41 Pool Distribution, https://www.blocktrail.com/BTC 



 

 

alan adına Tor üzerinden erişim mümkündür. Tor, kullanıcı IP’sini dünyanın çeşitli yerlerinde 

bulunan gönüllü serverları aracılığıyla gizleyecek ve veri trafiğini şifreleyecektir.  

Tor network üzerinde bulunan DarkNet’ e giriş yapıldığında alıcı ve satıcının 

kimliklerinin açığa çıkmaması için yer sağlayıcı, ayrı birtakım güvenlik tedbirleriyle satıcı ve 

alıcıya ait bilgilerin gizlenmesine yönelik birtakım tedbirlere başvurmaktadır.  

Kullanıcıların her bir ödeme, alışveriş için yeni bir Bitcoin adresi ( Public Key ) 

üretebiliyor ya da kısa bir sürede yeni bir online cüzdan oluşturulabiliyor olması Bitcoin 

ile yapılan işlemlerin takibini neredeyse imkansız hale getirmektedir.42  

Reel dünyada yaptığınız her bir alışverişi sahte bir isimle açtığınız farklı bir banka hesabı 

üzerinden yaptığınızı ve hiçbir hesapta size ait kişisel bir bilgi bulunmadığını düşünürseniz 

konu daha anlaşılır hale gelecektir.  

Özel karapara aklama servislerinin kullanılması ve adresleri birleştirmek için 3. Parti 

cüzdan servisi kullanmak gizliliği artırmaktadır. Kullanıcılar anonimliği artırmak için Bitcoin 

müşterileri oluşturabilir.  

 

Merkezi Bir Otorite Olmayışının ( De-Centralization ) Zayıf Yanları 

1. Anti-karapara aklama yazılımının olmaması veya şüpheli para hareketlerinin 

belirlenmesi için gözlemleme kabiliyetinin olmaması,   

2. Hesap sahiplerinin kimliklerinin veya gerçek lokasyonlarının olmaması,  

3. Kişilerin geçmiş işlemlerine ait kayıtların olmaması, işlemler ile IP eşleşmesinin (IP 

Matching) yapılamaması,43 

4. Diğer online para birimleri ile karşılaştırıldığında paranın orijinal kaynağının tespit 

edilmesinin çok daha zor olması, 

                                                           
42 Koshy, Pilip, Koshy Diana, McDaniel Patrick, An Analysis of Anonymity in Bitcoin Using P2P Network Traffic, 
Pennsylvania State University, http://fc14.ifca.ai/papers/fc14_submission_71.pdf 
43 Mougayar, William, With Decentralization, Where is the Money?, 07.03.2015 



 

 

5. Yasal yaptırım uygulayabilmek için sistemi kapatmak veya soruşturma yapmak 

amacıyla tek bir merkez veya şirketin hedef olarak alınamaması,  

6. Kur değerinde aşırı dalgalanmalar için tedbir alınamaması, 

7. Online Bitcoin hesaplarının kaybedilebilmesi, 

8. Bilinmeyen teknik kusurların oluşturduğu risk merkezi bir otorite olmayışının 

olumsuz neticeleridir.44 

Üçüncü Parti Bitcoin Servisleri  

Bitcoin’in reel dünyada kullandığımız döviz kurlarına dönüştürülmesi için üçüncü parti 

servisler kullanılmaktadır. Üçüncü parti servislerin bölünmesi ve sayısı kullanıcılara karapara 

aklanması ve taşınması için çeşitli imkânlar sunmaktadır. Kullanıcılar eğer üçüncü parti 

servislerini kullanmak istemiyorlarsa #bitcoin-otc üzerinden satma ve alma işlemlerini 

yapabilir.  

 

Türkiye’de Bitcoin’ in Yasal Durumu  

Bitcoin sistemini tam olarak ifade etmemesine rağmen Bitcoin’ i de düzenlemek amacı 

taşıdığını söyleyebileceğimiz45, geçtiğimiz aylarda çıkarılan Elektronik Para Kanunu’nu 

ülkemizde bu konuda atılmış ilk adım olarak değerlendirebiliriz. Elektronik Para Kanunu’nun 

Bitcoin’ i kapsadığına dair basında yer alan haberler bu durumu destekler niteliktedir. 

Finansgundem.Com isimli haber siteside Elektronik Para Kanunu’nun kabulüne ‘PayPal ve 

Bitcoin Kanunu Kabul Edildi’ şeklinde yer verilmiştir.    

Bitcoin sanal para birimini de dâhil edebileceğimiz 28690 sayılı 27 Haziran 2013 tarihli 

kanun, TCMB EFT sistemleri, Takasbank ve BKM gibi sistemlerin yanı sıra; para transferi 

                                                           
44 Bitcoin, Decentralized, Peer-to-peer, Cryptocurrency, 
http://cs.stanford.edu/people/eroberts//cs201/projects/2010-11/DigitalCurrencies/disadvantages/index.html 
45 Dinçer, Ergün, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun Tasarısı Komisyonda Kabul 
Edildi, 12.06.2013 

http://www.finansgundem.com/haber/paypal-ve-bitcoin-kanunu-kabul-edildi/341355


 

 

işlemleri gerçekleştiren PTT’yi, ödeme hizmeti sağlayan PayPal, Bitcoin gibi kuruluşları, 

kontörlü kart satışı gibi ön ödemeli işlemler gerçekleştiren GSM şirketlerini ve sektörde faaliyet 

göstermek isteyecek diğer elektronik para kuruluşlarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır.  

Ülkemizin gerek ödeme sistemleri ile ilgili mevzuatı gerek siber suçlar ile ilgili mevzuatı 

hem Bitcoin sanal para biriminin kullanılması hem de bir suç soruşturmasına konu olması 

durumları açısından oldukça yetersizdir. 

Bitcoin ile ilgili yasal mevzuatla ilgili bir diğer konu Bitcoin’in vergilendirilmesi 

problemidir. Nitekim geçtiğimiz günlerde Almanya Bitcoin’ i vergiye bağlamıştır. Herhangi bir 

merkezi otoriteye bağlı olmayan Bitcoin’ in vergilendirmesi doğal olarak diğer ödeme 

sistemlerden farklı olacaktır. Vergilendirme işlemi Bitcoin’ in yoğun olarak kullanıldığı ve 

kimlik bilgilerin etkili bir şekilde gizlendiği illegal pazarlarda oldukça zor gözükmektedir.  

 

 

 

 

Türkiye’de Bulunan Bitcoin Pazarları  

Kripto paralar arasında Türkçe hizmet veren online pazarlara, en geniş pazar hacmine 

sahip olan ödeme sistemi Bitcoin’dir. Bitcoin ile işlem yapılan birden fazla Türkçe site 

mevcuttur; http://www.bitkoyun.com, http://www.btcturk.com (Bitcoin Türkiye Borsası), 

http://www.bitcoin-tr.com bunlar arasında MtGox, BitStamp gibi sitelerden Bitcoin 

exchance yapılabilmektedir.  

 

Bitcoin’ in Suçlarda Kullanımı46  

                                                           
46 Avrupa Konseyi ve Pompidou Grup, ‘Drug Related Cybercrime and Associated Use of The Internet’ 2013 
(Bitcoin’in suçlarda kullanımına ilişkin bahse konu rapordan birçok bölümde faydalanılmıştır.) 

http://www.bitkoyun.com/
http://www.btcturk.com/
http://www.bitcoin-tr.com/


 

 

Bitcoin’in mimarı Satoshi Nakamoto’ nun Bitcoin’ i duyururken yayınladığı manifestoda 

sıkça vurgulanan devlet ya da herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmeyen bir 

para birimi (değişim aracı) üretme düşüncesi ile tasarlanan Bitcoin ağı gizlilik ve güvenlik 

esasları üzerine inşa edilmiştir. Bu durum siber suçluları Bitcoin ortaya çıktığından itibaren 

cezbetmiştir.  

Siber suçluların Bitcoin’ i tercih etmesinin sebepleri ve kullanmaları ana hatlarıyla 

aşağıdaki gibidir;  

1. Örtülü transfer yapılıyor, gizlilik üst seviyede, aracı kullanılmıyor, kişiden kişiye (P2P) 

doğrudan transfer yapılabiliyor,  

2. Suça ait bir malvarlığı tespit edildiğinde normal banka hesapları gibi Bitcoin hesabının 

dondurulması mümkün değil,  

3. IP adresi bir suçluya ait olsa bile online Bitcoin hesabı ( Bitcoin Wallet ) kolayca 

açılabiliyor,  

4. Bununla birlikte suçlular için yeni bir adres oluşturmak (örneğin illegal alışveriş yaptığı 

Bitcoin hesabını değiştirmek istiyor) bu sistemde oldukça kolaydır. Bu durum takibi zorlaştırır 

ve gizlilik sağlar. Online hesaba ait Public Key ile silah alınıyor sonra kullanılan Public Key’ e 

ait hesap kapatılıyor farklı bir Public Key’ e sahip başka bir online hesap açılıp uyuşturucu satın 

alınabiliyor ve bu işlemler hiçbir izne gerek olmadan kullanıcı tarafından doğrudan 

yapılabiliyor.  

5. Karapara aklama açısından bakılacak olursa suçlular bu amaçla Bitcoin, Money Gram, 

Web Money, Western Unıon üzerinden (FBI tarafından operasyon yapılana kadar bu anlamda 

kullanılan en büyük ağlardan biri ‘Liberty Reserve’47 idi) karapara aklayabiliyor  

6. Bitcoin’ in ağ yapısı PC oyunları, pornografi, uyuşturucu suçları için uygun bir ortam 

oluşturuyor,  

                                                           
47 U.S. Government Seizes LibertyReserve.com, http://krebsonsecurity.com/2013/05/u-s-government-seizes-
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7. Bitcoin üzerinden işlenen suçlar Bitcoin’ i legal pazarlarda kullananları mağdur 

edebiliyor,  

8. Bitcoin’ le birlikte Bitcoin Malware’ leri ortaya çıkmıştır.  

Bitcoin Malware leriyle 3 şey amaçlanıyor;  

 Kullanıcıların Coin leri  

 Mağdurun hesap kaynakları  

 Diğer kullanıcıların Mining lerini dağıtmak48 (Zarar Verme)  

Bitcoin çalma malware’leri daha çok kullanıcıların kripto edilmemiş cüzdanlarını ele 

geçirmeyi amaçlıyor. Örnek: Infostealer49, MtGox2014Leak.zip50, XYZStealer51 Coinbit ve 

Waldac.D Bitcoin Malware leri. 

9. Bitcoin hesabı kriptolansa da hesap ele geçirilebiliyor,  

10. Bitcoin pazarı sürekli büyüdüğünden Bitcoin’ in hackerlarin hedefi haline gelmesi de 

Bitcoin’ in suçlara konu olmasına örnek verilebilir.  

Bitcoin kullanıcı ve satıcılarının kabul durumları temel alınarak Bitcoin’ in karapara 

aklamak için kullanılması kadar paranın çalınması ve taşınması amaçları bakımından Bitcoin 

Siber Suçlular tarafından kısa sürede keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.  

Bitcoin mantıksal olarak, interneti kullanarak global para transferi gerçekleştiren ve 

yerleşik finans sistemlerinden kaçınan karapara aklayıcılar ve diğer suçlular için bulunmaz bir 

ortam oluşturmuştur.  

Bitcoin merkezi bir otoriteye sahip olmamasına karşılık; eğer aktörler Bitcoin’ lerini reel 

paraya dönüştürürlerse Bitcoin’ i kötü amaçla kullananlar hakkında daha fazla bilgi bilgi elde 

edilebilir.  

                                                           
48 Pichel, Abigail, Cybercriminals Unleash Bitcoin-Mining Malware, 25.01.2011 
49 Chapman, Stephen, New Bitcoin malware steals Bitcoin wallets: Infostealer.Coinbit, 17.06.2011 
50 Constantin, Lucian, Bitcoin-stealing malware hidden in Mt. Gox data dump, researcher says, 17.03.2014 
51 Litke, Pat, Stewart, Joe, Cryptocurrency-Stealing Malware Landscape, 26.02.2014, 
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/cryptocurrency-stealing-malware-landscape/ 



 

 

Bitcoin ile üçüncü parti servisler52 üzerinden alışveriş veya yerel para birimine 

dönüştürme (exchange) işlemi yapılırken üçüncü parti servisler tüketicilerin işlemlerini 

tamamlayabilmesi için banka bilgisi veya geçerli bilgileri sunmasını şart koşabilir. Para 

sağlayıcılığı yapan 3. parti servislerin (Money Transmitter) işlemlerinin FinCEN’ e 

(Ekonomik Suçlarla Mücadele Ağı) kayıt ettirilmesi mecburiyeti getirilebilir ve bu şekilde 

etkin bir karapara aklamayı engelleme programı uygulanabilir.  

Türkiye şartlarında da ödeme sistemleri ile ilgili mevzuat geliştirilerek yukarıda ifade 

edilen tedbirler kripto para birimleri ile yapılan işlemlerde uygulanabilir. Suç grupları kriminal 

aktiviteleri sonucu elde ettikleri parayla sanal oyun parasını satın alarak karapara aklamayı 

kolaylaştırmaktadır. Bu oyun para birimlerini de üçüncü kişilere parayı aklamak için 

satmaktadırlar.  

Bitcoin 3. Parti servislerle eşleştiği zaman Bitcoin Madenciliği, alma, satma ve kabul 

etme işlemleri yapılabilmektedir. Bitcoin’in bir veri merkezi veya merkezi otoriteye sahip 

olmaması, Bitcoin kullanıcılarının Bitcoin’ i transfer etmelerinde veya dönüştürmelerinde 

gerçek hesap bilgilerini gerektiren üçüncü parti servislerinin gerekmemesi gibi hususlar 

anonimliği sağladığından dolayı (exchange yapılırken mutlaka bir adres-kimlik bilgisi 

verilmesi gerekir) Bitcoin, sanal para birimi olarak popülaritesini devam ettirmektedir.  

Bitcoin çocuk pornografisi, internet oyunları gibi internet üzerinde gerçekleşen ve basit 

ödeme yöntemleri kullanan illegal aktivitelerde de kullanılmaktadır. Ayrıca insan kaçakçıları, 

teröristler ve internet yoluyla global para transferi yaparken geleneksel ödeme sistemlerinden 

kaçınan suçlular için Bitcoin oldukça cezbedicidir.  

Bitcoin, gıda, tekstil, bilişim ürünleri ve aklınıza gelebilecek her türlü ürün ticareti yapan 

legal satıcılar tarafından halihazırda kullanılmakla birlikte bazı otel ve restaurantlar da Bitcoin’i 

kabul etmektedirler.  

                                                           
52 Accept Bitcoin as A Merchant, http://theblogchain.com/accept-bitcoin-merchant-guide/ 



 

 

FBI raporları ve analizleri elektronik ödeme sistemlerinin ve sanal para birimlerinin 

karapara aklama ve suç işlemeye yönelik siber mal ve servislerin satın alınması ve satılması 

amaçları için kullanıldığını ifade etmektedir.  

Bütün Bitcoin işlemleri online olarak yayınlanmaktadır; fakat Bitcoin kullanıcısını 

tanımlayan tek bilgi rastgele üretilmiş Bitcoin adresidir ve bu durum Bitcoin işlemlerini anonim 

yapmaktadır. Bütün Bitcoin işlemleri online olarak yayınlanmaktadır ve IP adresi ile online 

cüzdan üzerinden yapılan işlemler arasında bir bağ mevcuttur; eğer kullanıcı kendi IP adresini 

anonim hale getirmezse ilişkili taraf bireyin fiziksel lokasyonunu tespit edebilir.  

 

Bitcoin ile Yapılan Bazı İllegal Faaliyetler53  

1. Suçlular Zeus Botnet’ini Bitcoin, Liberty Reserve ve Web Money ödeme seçenekleri 

ile satmaktadırlar. 

2. Birçok DarkNet’ te uyuşturucu gibi satışı illegal olan mallar yalnızca Bitcoin ile 

satılmaktadır.  

3. FBI kaynaklarına göre LulzSec54 isimli hacktivist grup üyeleri Botnet’ leri Bitcoin ile 

satın almaktadır.  

 

Bitcoin Hırsızlığı 

İki şekilde olmaktadır;  

1. Bitcoin malware’leri kullanılarak kullanıcıların Bitcoin’leri çalınmaktadır.  

2. Şifrelenmemiş Bitcoin cüzdanları üzerinden aynı zamanda hırsızlık yapılmaktadır.  

 

                                                           
53 (U) Bitcoin Virtual Currency: Unique Feature Presents Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity, 
Unclassified FBI Report, 24.04.2012,  http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-
FBI.pdf 
54 US Attorney’s Office, Leading Member of the International Cyber Criminal Group LulzSec Sentenced in 
Manhattan Federal Court, 27.05.2014 



 

 

Bitcoin Mining Malware 

Suçluların amacı Bitcoin kullanıcılarını kullanarak Bitcoin üretmektir. Bu amaçla 

oluşturulan Botnet’ ler üzerinden yapılan DDOS saldırıları ile Bitcoin üretilebilmektedir. Ağ 

ne kadar güçlü ise o kadar fazla Bitcoin üretilebiliyor. Bitcoin üretimi birçok bilgisayarın Botnet 

olarak kullanılması ve güçlü algoritmaların çözülmesi ile olmaktadır.  

Kullanılan bilgisayarların özellikle işlemci ve ekran kartı özellikleri Bitcoin üretiminde 

önemlidir. Bitcoin Mining Malware’e Trojan.Badminer55 ve osx.coinbitminer56’ i örnek 

verebiliriz. Güçlü bir hesaplama için iyi bir havuz (işlemci, ekran kartı) oluşturmak gerekiyor. 

Her bilgisayar bu saldırı için elverişli olmadığından bu saldırı çok tercih edilmiyor. Bu 

saldırılardan netice elde etmek için bilgisayar donanımı yeterli (işlemci, ekran kartı özellikle) 

olmalıdır.  

 

Network Disruption Malware  

Bu malware ler Bitcoin ağlarına zarar vermeye çalışmaktadırlar. Network Disruption 

Malware’e BKDR_BTMINE.DDOS57 örnek olarak verilebilir, bu malware ler ile miner lara 

(Bitcoin Havuzlarına) DDOS saldırıları yapılıyor bu saldırılar Bitcoin Havuzlarına birçok kez 

yapıldığından Bitcoin üretici ve kullanıcıları tedbir kararı aldı. 2012 yılında FBI tarafından 

yapıldığı düşünülen (arkasında Amerika olduğu iddia edilen) bir DDOS saldırısıyla 

Bitcoin kuru %60 oranında düşmüştür.  

 

Diğer Saldırı Çeşitleri  

                                                           
55 Geide, Mike, Bitcoin Mining Malware,  22.08.2011, http://research.zscaler.com/2011/08/bitcoin-mining-
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57 Threat Encyclopedia, BKDR_BTMINE.DDOS, Trend Micro, 09.11.2012, 
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Bitcoin exchange işleminin yapıldığı döviz bürolarının hacklenmesi son zamanlarda 

hackerlerın yoğunlaştığı alanlardan birini oluşturmaktadır. Bu nedenle Bitcoin’in kuru 

düşmekte ve Bitcoin değer kaybetmektedir. Bitcoin depolayan ve web arayüzü kolaylığı 

sağlayan Bitcoin’ler ve zengin Bitcoin sahipleri de hackerların hedefindedir.  

Yukarıda saydığımız saldırılardan Bitcoin’lerini korumak isteyen Bitcoin sahipleri “Cold 

Storage” olarak adlandırılan sistemle fiziksel olarak Bitcoin’ lerini ayrı bir ortama taşımakta 

ve Bitcoin’ lerini güvenli hale getirmeye çalışmaktadırlar ancak bu da kesinlikle %100 güvenlik 

anlamına gelmemektedir. 

 

Bitcoin Hesap Hareketlerinin Takibi  

Her online Bitcoin hesabının kendine özgü bir private key’ i vardır ve private key online 

cüzdan oluşturulurken ağ tarafından rastgele üretilir. Bu key (anahtar) cüzdanda saklanır. Yani 

kişinin bilgisayarında matematiksel olarak Bitcoin adediyle ilişkili olan bu key, yeni hesaplar 

üretilirken de kullanılır.  

Bitcoin kullanarak yaptığımız bütün işlemler Blockchain ağında mevcuttur (tüm hesap 

hareketleri) ancak bu işlemler tasarlanan ağ içerisinde kriptolandığından bir Bitcoin hesabı veya 

işlemi ile IP eşleşmesi yapmak oldukça zordur. Eğer Private Key tespit edilirse bir hesaba ait 

işlem dökümüne ulaşılabilir.  

Bitcoin kullanıcısının belirlenmesinde diğer bir kaynak ise kullanıcı tarafından public 

key’ lerin ifşasıdır. Örneğin Bitcoin forumlarına bir şeyler yazarken Bitcoin public key’ ler 

popüler arama motorları tarafından çok iyi indekslenebilmektedir. Kullanıcılar Bitcoin 

forumlarına kendi imzaları bölümüne kendi public key’ lerini sıklıkla ekleyebilmektedir.  

Güvenlik araştırmacısı Don Kaminsky TCP/IP katmanı seviyesinde Bitcoin sistemi ile 

ilgili yaptığı araştırmada ağ üzerinde bütün halka bağlantının açıldığı durumda Bitcoin Public 

Key’ e ait olan IP adresinin haritalandırılabildiğini tespit etmiştir. Bu tespitinde işlemin bilgisini 



 

 

veren ilk bağlantıyı kaynak adres olarak kabul etmektedir. Ancak IP Adresi-Public Key 

eşleşmesinin yapılabilmesi için kullanıcının TOR gibi browserlar ya da VPN kullanmaması 

gerekmektedir. 

Bitcoin için Liberty Reserve’ e alternatif olduğunu dile getirenler var ancak bunun için 

daha uygun olan ödeme sistemi Perfect Money dir. Bitcoin sisteminde Bitcoin’ i exchange 

yapabilmek için 3. parti servislere ihtiyaç vardır. İnternet üzerinden illegal malların, çeşitli 

yöntemlerle gizlilik sağlanarak satıldığı bir internet sitesi için kullanılmakla birlikte yer yer bu 

tarz siteleri adlandırmak için genel anlamda da kullanılmaktadır. Bu tarz siteler için kullanılan 

genel kavram ‘DarkNet’ dir.  

Gizli listeler site üzerinde bir araya gelen ve sadece alıcı ve satıcı arasında bilinen URL 

adresleri üzerinden yapılan işlemler için kullanılmaktadır. Bu işlemler ile ilgili bir olarak net 

bir şey söylemek zordur. Proof-of-Stake sisteminde yeni bir para değişimi, paraya sahip 

olunduğunun da göstergesi olarak kabul ediliyor. Parası olmayan harcama yapamaz, harcama 

yapılması paranın varlığının kanıtıdır yaklaşımı ile işlem güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Tor veya I2p gibi internet üzerinde anonim bir şekilde gezinti yapmayı sağlayan bir web 

tarayıcı üzerinden Bitcoin ile işlem yapıldığında online hesap/işlem ile kullanıcı arasında IP 

Matching yapmak neredeyse imkansız iken, normal web tarayıcıları üzerinden Bitcoin işlemi 

yapıldığında IP Matcing yapılabilmektedir.   

Bitcoin sisteminin anonimliğinin sınırlı olması hakkında kullanıcıları eğitmenin yanı sıra 

sistemde bazı değişiklikler yapılarak riskler azaltılabilir. Resmi Bitcoin Client’ a public key ile 

kullanıcı arasındaki bağlantıyı engelleyen bir patch (yama) geliştirilebilir. Ayrıca hayali public 

key’ ler aracılığı ile otomatik olarak müşterilere Bitcoin için proxy sağlanabilir. Bu işlem 

ücretini artırabilir ancak inkâr edilebilirliği artırır ve işlem geçmişi zincirini örtbas edebilir. Son 

olarak protokol destekli protokol seviyesinde karıştırıcı yeni Bitcoin sürümü üçüncü kişilerin 

hesap hareketlerinin geçmişini izlemesini zorlaştıracaktır.  



 

 

 

DarkNet: Örnek Çalışma ( Case Study )  

Bu bölümde Avrupa Konseyi ve Pompidou Grup tarafından hazırlanan “Uyuşturucu 

Bağlantılı Siber Suçlar” adlı çalışmadan faydalandık. Yukarıdaki bölümlerde DarkNet’ ler ile 

ilgili önemli bilgiler genel hatlarıyla izah edilmişti. DarkNet olarak ifade ettiğimiz, internetin, 

normal kullanıcılardan ziyade siber suçlular tarafından anonim kalarak rahat bir şekilde suç 

işleyebilme amacıyla kullanılan bölümünde illegal malların ticaretinin yapıldığı ve çeşitli suçlar 

için organize olunan siteleri Black Market (Online Suç Pazarları)   olarak adlandırdık. Black 

Market spesifik olarak bir pazara sahip olmakla birlikte yer yer aynı iş modeline sahip internet 

siteleri aynı isimle nitelendirilmektedir. Bu bölümde benzer siteleri Black Market olarak 

nitelendirdik.  

Black Market’ ler geniş bir pazar hacmine, sofistike bir iş modeline58 ve teknolojiye 

sahiptirler. DeepWeb’ de bulunan pazarlar genel özellikleri itibariyle ticareti illegal mallara 

odaklanırlar. İşlemlerin tüm taraflarına ait kimlik bilgileri gizlenir ve bu amaçla PGP, GPG 

tarzı kriptolama teknikleri kullanılır. Bu pazarlara giriş Freenet, I2P ve The Onion Router 

(TOR) gibi kimlik gizleyici browserlar üzerinden yapılabilmektedir.  

Dread Pirate Roberts olarak bilinen kişilerce kurulan Silk Road adlı site Black 

Market’ler arasında hem pazar hacmi hem de popülarite olarak ilk sırada gelmektedir. İkinci 

sırada Black Market Reloaded ve üçüncü olarak General Store gelmektedir. Silk Road 

uyuşturucunun Amazon’u veya e-Bay’ı olarak adlandırılmaktadır. Silk Road’a Tor browser 

aracılığıyla girilir. Silk Road’ın Tor Network adresi http://silkroadvb5piz3r.onion dur. 
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2011’den bu yana faaliyet gösteren Silk Road sitesi özellikle ABD ve Avustralya’da öne 

çıkmıştır. Silk Road sitesinde alışverişler Bitcoin kullanılarak P2P şeklinde gerçekleşir.  

 

 

Bitcoin ulusal para birimlerine bu amaçla en yaygın kullanılan online platform olan 

Mt.Gox (mtgox.com) vasıtasıyla çevrilebilir. Paypal ve Amazon alışveriş sitelerinde olduğu 

gibi Silk Road sitesinde de dolandırıcılığı önlemek amacıyla mal alıcıya ulaşana kadar para 

satıcının aktif hesabına yatmamaktadır. Silk Road üzerinden yapılan alışverişlerde satılan mal 

posta veya kurye ile gönderilebilmektedir. Malın güvenli bir şekilde iletiminin sağlanması 

amacıyla koku iletmeyen özel çantalar kullanılmaktadır. Postalar sıklıkla gerçek veya geçici 

şirket zarflarında saklanmaktadır. Silk Road sitesinde güvenilirliğin sağlanması amacıyla alıcı 

ve satıcılardan gerçekleştirilen işleme dair geri dönüşüm alınmakta ve dolandırıcılığa karşı 

çeşitli tedbirlere başvurulmaktadır. Böylece sitenin güvenilirliği artırılmakta ve daha fazla 

kullanıcıya ulaşılmaktadır.  

Carnegie Üniversitesi’ nden Dr. Nicholas Christin tarafından yapılan bir analizde Silk 

Road’ ın 560 satıcıyı binlerce (30 bin ile 150 bin arasında) müşteriyle buluşturduğuna vurgu 

yapılmıştır. Aynı çalışmada her ay 50 yeni satıcının siteye dâhil olduğuna da değinilmiştir. 

Sitenin işlem hacmi gizli listeler hariç yaklaşık 15 milyon dolardır. Sitede gerçekleşen tüm 

işlemler Tor Browser ve sitenin kendi kriptolama (site PGP tarzı kriptolama kullanıyor) sistemi 

ile korunmaktadır. İşlem bittikten sonra sitenin veri tabanında işleme dair tutulan veriler hemen 

silinmektedir.  

Silk Road sitesi yeni saldırı metotlarına göre sürekli olarak güvenlik sistemini 

geliştirmektedir. DarkNet sitelerinde Bitcoin’ in illegal işlemlerde güvenliği önemli ölçüde 

artırması aynı zamanda dünyanın birçok yerinde legal pazarlarda da yaygın olarak kullanmaya 

başlanması ve birçok alternatif para biriminin Bitcoin sisteminde bulunan güvenlik tedbirlerini 



 

 

daha da geliştirmesi ile pazar hacminin genişlemesini sağlayacak Proof-of-Stake gibi sistemler 

kullanılması bu para birimlerine yönelik kuşkuyu artırmaktadır. 

FBI’ın Silk Road Operasyonu ( Case Study ) 

Silk Road sitesi 2011 yılında açılmıştır. Sitede uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler 

ve her türlü uyuşturucu maddeden silah ve pornografik ürünlere aklınıza gelecek her türlü 

illegal mal satılmaktadır.  

Sitenin alıcı ve satıcıyı birkaç aşamalı güvenliğin sağlandığı bir ortamda bir araya 

getirmesi, işlemlerin Bitcoin ile yapılması ve işlemlerde yaşanan sıkıntıların etkin bir geri 

bildirim mekanizması ile çözüme kavuşturulması neticesinde Silk Road açıldığından kısa bir 

süre sonra siber suçlular arasında popülerlik kazanmıştır. 

Silk Road’ın dikkatleri üzerine çekmesi ile ABD Federal Soruşturma Bürosu’ da (FBI) 

bu site üzerinden yürütülen kriminal faaliyetleri takip etmeye başlamıştır. 2 Ekim 2013 

tarihinde FBI tarafından yapılan operasyonda Dread Pirate Roberts olarak bilinen Silk Road 

sitesinin kurucusunun gerçek kimliğinin Ross Ulbricht olduğu açıklanmış ve yakalanmıştır. 

Bu operasyon neticesinde Silk Road serverları ele geçirilerek site kapatılmıştır. Siteye girmek 

isteyenler aşağıdaki arayüzle karşılaşmışlardır. 

 



 

 

 

  

ABD Federal Soruşturma Birimi ( FBI ) tarafından yapılan operasyon neticesinde FBI 

Ross Ulbricht’ in online hesaplarından 28 milyon dolar değerinde ( operasyon tarihinde Bitcoin’ 

in Dolar kuru üzerinden ) Bitcoin ele geçirildiğini ve Silk Road’ın açıldığı 2011 yılından 2013 

yılına kadar 1.2 milyar Dolarlık işlem hacminin olduğunu deklare etmiştir.59 

Silk Road’a Tor Network üzerinden erişiliyor olması ve sitenin güvenlik mekanizmaları 

gerçek kişilere ulaşmayı oldukça zorlaştırdığından FBI’ın operasyon sırasında hukuka aykırı 

delil topladığı iddiaları tepki çekti. Bu iddialardan biri de FBI’ın Silk Road’ ın serverlarını 

hackleyerek lokasyonları tespit ettiğiydi.60 Silk Road’ ın üzerinde bulunduğu ağ 

düşünüldüğünde bu iddiaların yersiz olduğunu iddia etmek oldukça zordur.  

Ross Ulbricht’ e böylesine güvenli bir ağ üzerinde nasıl ulaşıldığına gelecek olursak, Ross 

Ulbricht’ten kaynaklanan iki temel hata dile getirilmektedir. İlk olarak Ulbricht Linkedn 

üzerinde yayınladığı profilinde Silk Road’ ın yöneticisi olduğuna dair imalar içeren veriler 
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yayınlamıştır.61 İkinci olarak Ulbricht’ in Stock Overflow62 üzerinde sitenin kodlaması 

sırasında yaşanan problemlere sitenin adını vermeden çözüm araması FBI’ ın kendisine 

ulaşmasını sağlamıştır. 2 Ekim 2013 tarihinde tutuklanan Ross Ulbricht geçtiğimiz 

günlerde ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir.  

 

DarkNet Pazarları ile Mücadele  

DarkNet’ lerle mücadele etmek oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni DarkNet’ lerin 

oldukça ileri seviye kriptolama sistemlerine sahip olmaları, teknolojik gelişmeleri iyi takip 

etmeleri, son teknoloji güvenlik sistemlerine sahip olmaları ve yapılan Hacking ve DDOS 

saldırılarına karşı güvenlik sistemlerini sürekli olarak revize etmelerinden kaynaklanıyor.  

ABD tarafından 2012 yılında Bitcoin pazarları olan DarkNet sitelerine yapılan BotNet 

saldırılarıyla Bitcoin %60 oranında kur kaybetmiştir. 

Hemen sonrasında bu saldırılarla mücadele etme adına yeni stratejiler geliştirilmiştir. 

Dolayısıyla aktif ve başarılı bir mücadele innovative ve proaktif yaklaşımlar geliştirmeyi 

gerektiriyor.  

2013 Ağustosunda Tor Network’ e FBI tarafından yapılan operasyon ile bu sitelere 

yönelik en kapsamlı operasyonun yapıldığını söyleyebiliriz. Bu operasyon ile Freedom Host’ 

un serverlarına enjekte edilen exploit sayesinde, Freedom Host üzerindeki herhangi bir siteye 

bağlanan bir kullanıcının tor browserında JS kodu63 çalıştırılıyor (kod firefox v.17 sürümlerini 

hedef alıyor). Bu kod, kullanıcının gerçek IP adresi ile Washington kaynaklı bir servera 

bağlanıyor. Böylece gerçek IP elde edilmiş oluyor. 
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Bitcoin’in Kullanıldığı Siteler Alexa Sıralaması64 

1- https://blockchain.info/  

2- https://btc-e.com/ 

3- coinbase.com 

4- https://bitcointalk.org/ 

5- bitcoinwisdom.com 

6- https://www.cryptsy.com/ 

7- https://localbitcoins.com/ 

8- coinmarketcap.com 

9- https://bitcoin.org/ 

10- https://bitpay.com/ 

 

Bitcoin Temel Terimler Rehberi65  

Bu rehberin iyi anlaşılması diğer birçok ödeme sisteminin işleyişini anlamak için kilit 

önemdedir. Aynı zamanda bu bölümde, Bitcoin sistemini oluşturan teknolojik bileşenlerden ve 

Bitcoin terminolojisinden bahsedilmektedir. Her şeyden önce Bitcoin teknolojisi, modern 

kriptoloji teknikleri üzerine inşa edilmiştir. O yüzden, kriptografi biliminde geçen temel 

bilgilerin ve terminolojinin iyi anlaşılması Bitcoin ağının mantığını anlamak için elzemdir.  

 

a) Adres  

Bitcoin adresi gerçek bir adres ya da e-posta gibidir. Birisinin Bitcoin ile size ödeme 

yapması için onlara vermeniz gereken tek bilgidir. Bitcoin adresi, 

1kqHKEYYC8CQPxyV53nCju4Lk2ufpQqA2 şeklinde 1 rakamı ile başlayan bir karakter 

dizisidir. Birisine Bitcoin göndermek istediğinizde o kişiye ait böyle bir adresi bilmek 

zorundasınız. Bitcoin adreslerinin ve bunlara ilişkin özel şifrelerin üretilme işlemini Bitcoin 

istemci programları yaparlar.  

b) Bitcoin  
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Bitcoin – büyük harfle kullanıldığında Bitcoin’in arkasındaki kavramı ya da ağın 

tamamını tarif ederken kullanılır örn. “Bu gün Bitcoin protokolünü öğrendim.” Bitcoin – küçük 

harfle kullanıldığında, Bitcoinleri muhasebe birimi olarak tarif etmek için kullanılır, örn. 

“Bugün on adet Bitcoin yolladım.”  

c) Blok  

Blok, blok zincirinde bekleyen birçok işlemi onaylayan ve içeren bir kayıttır. Yaklaşık 

her 10 dakikada bir, işlemleri içeren ortalama bir yeni blok madencilik yoluyla blok zincirine 

eklenir.  

d) Blok Zinciri  

Blok zinciri kronolojik sırada tüm Bitcoin işlemlerinin halka açık günlüğüdür. Blok 

zinciri bütün Bitcoin kullanıcıları tarafından paylaşılır. İki amaçla kullanılır;  

1. Bitcoin adreslerinin bakiyesini kontrol etmek  

2. İki kat ( Çifte ) harcamayı önlemek için kullanılır  

Bitcoin Miningleri blok zinciri üzerinden aynı Bitcoin’ i yeniden üretmemek için işlem 

dökümlerini incelerler. Blok zinciri, şimdiye kadar yapılmış bütün Bitcoin işlemlerinin yer 

aldığı herkese açık bir listedir. Böylece hangi Bitcoinlerin kime ait olduğu herkes tarafından 

bilinmiş olur. Ağ üzerinde yer alan tam teşekküllü bazı node’ lar bütün blok zincirinin bir 

kopyasını tutarlar. Madenci (Miner), blok zincirine ilave edilecek blokları üretmeye çalışan 

kimsedir. Bu terim aynı zamanda bu işlemi yapmak için kullanılan yazılımlar için de kullanılır. 

Bu kişiler, Bitcoin protokolü gereğince ödüllendirilirler. Bu ödül, geçerli bir bloğu oluşturan 

kişiye otomatik olarak verilen 50 yeni Bitcoindir.66 Dolaşımda bulunan bütün Bitcoinler bu 

şekilde oluşur.  

Zorluk derecesi, bir bloğun ne kadar zorlukta oluşturulduğunu gösterir (yani hedef 

sayısının tersi), ortalama olarak 10 dakikada bir geçerli blok oluşturulacak şekilde otomatik 
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olarak ayarlanır. Maden havuzu (Mining Pool), madencilerin bir blok oluşturmak üzere birlikte 

çalışmalarına ve elde edilen gelirlerin eşit şekilde paylaşılmasına olanak veren bir servistir. 

Böylece madenciler için çok düşük bir ihtimale sahip olan 50 BTC elde etmek yerine az ama 

güvenilir bir gelir kaynağı oluşmuş olur. Çift harcama, aynı Bitcoinlerin iki kere harcanmasına 

yönelik bir girişimdir. Madenciler genellikle bunu engellerler, gene de doğrulanmamış işlemleri 

kabul eden kullanıcılara karşı ve %51 saldırısıyla bağlantılı olarak böyle bir girişim ihtimal 

dâhilindedir. Üretilecek toplam Bitcoin sayısı protokol gereği 21 milyonla sınırlandırılmıştır. 

Eğimdeki azalışlar, her 210,000 blokta bir ödül miktarının yarıya düşmesinden kaynaklanıyor.  

e) Deflasyonist Yapı  

Normal para birimleri, enflasyon karşısında zamanla değer kaybettikleri için 10 ve katları 

ile genişler ( 10, 100, 1000 TL gibi ). Bitcoin, 21 milyon adetle sınırlı olduğu için, zamanla 

değer kazanmasıyla birlikte deflasyonist bir yapı sergiler ve ondalık birimlere doğru açılır. En 

küçük birim, 100 milyonda bir basamağı olan Satoshi’ dir. BTC BTC Bitcoin para biriminin 

ortak birimidir. Amerikan doları için $ sembolü yerine USD denmesi gibi kullanılabilir.  

 

 

f) Cüzdan  

Bitcoin cüzdanı yaklaşık olarak gerçek bir cüzdanın Bitcoin ağındaki karşılığıdır. Cüzdan 

aslında blok zincirindeki Bitcoin adreslerinizde yer alan Bitcoin’ lerinizi harcamaya yarayan 

gizli anahtarlarınızı saklar. Her Bitcoin cüzdanı tüm Bitcoin adreslerinizin toplam bakiyesini 

gösterir ve belli birine belli bir miktar ödemenizi sağlar, aynı gerçek bir cüzdan gibi. Bu tüccarın 

sizden para istediği kredi kartlarından farklıdır. Cüzdan ifadesi iki anlama gelebilir: Bitcoin 

adreslerinin ve bunlara bağlı olan özel anahtarların tutulduğu wallet.dat dosyası ya da sadece 

web tarayıcı kullanarak internet üzerinden hizmet sunan cüzdan uygulamaları olabilir.  

g) Çift Harcama  



 

 

Eğer kötü amaçlı bir kullanıcı Bitcoin’ lerini iki kişiye aynı anda göndermeye çalışırsa bu 

iki kez harcamadır. Bitcoin madenciliği ve blok zinciri iki işlemden hangisinin kazanacağını 

belirlemek için oradadır.  

h) Gizli Anahtar  

Gizli anahtar, kriptografik imza yoluyla sizin belli bir Bitcoin adresinden Bitcoin harcama 

hakkınızı ispat eden gizli bir parça bilgidir. Her Bitcoin adresi kendi gizli anahtarına sahiptir. 

Yazılım cüzdanı kullanırsanız gizli anahtarınız bilgisayarınızda saklanır; ağ cüzdanı 

kullanırsanız uzak sunucularda saklanır. Gizli anahtarlar Bitcoin’ lerinizi Bitcoin adreslerinden 

harcamanızı sağlarlar, bu yüzden asla kimseye vermemelisiniz. Özel anahtar, Bitcoin 

anlamında, bir adrese denk gelen anahtardır. Teknik olarak bir adres de, bu özel anahtara denk 

gelen açık anahtarın hash numarasıdır. Özel anahtarlar bir dosyada tutulur ve bu adrese gelen 

Bitcoin’ lerin daha sonra başka adreslere gönderilmesi yani harcanabilmeleri için zorunludur. 

Burada hatırlanması gereken bir özellik de, Bitcoin’ in kullandığı şifreleme algoritması 

sayesinde (ECDSA) sadece özel anahtardan yola çıkarak hem Bitcoin adresi hem de açık 

anahtar üretilebilir.  

i)              Hash Oranı 

Hash oranı Bitcoin ağının işlemci gücünün ölçme birimidir. Bitcoin ağı güvenlik 

amacıyla aşırı matematiksel işlemler yapmalıdır. Ağın 10 TH/s hash oranına varması saniyede 

10 trilyon hesap yapabilmesi anlamına gelir. Bir hash (Türkçe kaynaklarda özet şeklinde geçer), 

verilen herhangi bir sayıyı ya da string ifadeyi sabit uzunlukta bir çıktıya çeviren bir 

fonksiyondur.  

Bu çıktıdan, bütün girdi olasılıklarını tek tek denemeksizin tekrar geriye yani orijinal 

girdiye dönüş imkansızdır.  

Basit bir örnek olması açısından karekök fonsksiyonunu ele alalım. Girdi sayımız 35706 

olsun. Karekökü 88.96031329355907902688292837683938322281843283739814 olacaktır. 



 

 

Hash fonksiyonumuzun çıktısı da ondalıklı kısmın son sekiz rakamından oluşan ifade olsun. 

Yani, 83739814 ifadesidir. Şimdi, sadece bu ifadenin elimizde olduğunu düşünürsek 35706 

sayısını bulmamız bütün olasılıkları denemedikçe mümkün değildir.  

SHA-256 gibi çağdaş kriptografik hash fonksiyonları çok daha karmaşık ve güvenli 

işlemlerdir. Hash ifadesi aynı zamanda bu fonksiyonun çıktısı için de kullanılır.  

j) İmza  

Kriptografik imzalar, birisinin sahipliğini ispat etmesine yarayan matematiksel 

mekanizmalardır. Bitcoin’in durumundaysa, Bitcoin adresleri ve adreslerin gizli anahtarları 

sihirli matematik perileriyle birbirine bağlıdır. Bitcoin yazılımınız uygun gizli anahtarla bir 

işleme imza attığında bütün ağ imzanın Bitcoin adresiyle eşleştiğini görebilir. Ancak insanların 

gizli anahtarınızı (Private Key) tahmin edip kazandığınız Bitcoin’leri ele geçirmesi gibi bir 

ihtimal yoktur.  

Dijital imza, bir mesaja eklenerek göndericinin açık anahtara karşılık gelen özel şifreye 

sahip olan kişi olduğunu gösteren imzadır. Böylece özel anahtar açığa çıkmadan bu mesajın 

belli bir kişiden çıktığı kesinleşmiş olur. Bu yöntem, mesajın hashinin alınması ve bu hashin 

özel anahtarla şifrelenmesi şeklinde çalışır. İmzayı kontrol eden taraf, bu şifrelenmiş hashi açık 

anahtar kullanarak çözer ve sonucun mesajın hashiyle aynı olup olmadığına bakar. Eğer mesaj 

bir şekilde değiştirilmiş ya da özel anahtar yanlış olursa hashler birbirini tutmayacaktır. Bir 

Bitcoin cüzdanında iki ayrı mesaj ve alt bölümde de mesajı imzala komutu bulunmaktadır. 

Mesajı imzala kısmına sağ tık yaptığımızda aşağıdaki ekran görülmektedir. Bitcoin ağının 

dışında, dijital imzalar bir göndericiden çıkan mesajların o kişiye ait olup olmadığını 

kesinleştirmede kullanılır. Kullanıcılar açık anahtarlarını internet üzerinde yayınlarlar, sonra da 

mesajlarını özel anahtarlarını kullanarak oluştururlar. Alıcı taraf da yukarıda anlatıldığı şekilde 

doğrulama yapar.  

k) Kriptografi  



 

 

Bitcoin sisteminde kriptografi bir kimsenin başkasının parasını kullanmaması için veya 

blok zincirini yozlaştırmaması amacıyla kullanılır. Hem de cüzdanları şifreler ki kimse şifre 

olmadan kullanamasın. Geleneksel bir şifreleme algoritması, gönderilmek istenen bir mesajı bir 

şifreleme anahtarı kullanarak okunması zor, rastgele oluşmuş gibi gözüken, geriye dönüşü 

olmayan yani orijinal mesajı elde etmesi imkânsız (şifreyi bilen kişi hariç) bir string çıktıya 

dönüştüren bir fonksiyondur. Şifreleme sayesinde, özel bir verinin kamusal bir ağ üzerinden 

gönderiminde başka kişiler tarafından öğrenilmesi riski bertaraf edilmiş olur. Açık anahtarlı 

şifreleme (public key cryptography), her bir özel anahtarın karşılığında bir açık anahtarın 

olduğu, bu açık anahtar kullanılarak özel anahtarın elde edilemediği ve bu iki anahtardan biriyle 

şifrelenen verinin diğer anahtarla çözülebildiği asimetrik şifreleme yöntemidir. Böylece, gizli 

tek bir anahtarı paylaşma ihtiyacı olmadan sadece açık anahtarı yayınlayarak insanlar size 

şifrelenmiş bir mesaj gönderebilir ve bu mesajı sadece siz çözebilirsiniz.  

 

 

 

l)             Madencilik ( Bitcoin Mining )  

Bitcoin önceden oranı belirlenmiş Bitcoinlerin müşteri tarafından mining edilmesi 

yoluyla üretilmektedir. Bitcoin madenciliği Bitcoin ağının işlemleri onaylaması amacıyla 

bilgisayarlara matematik işlemler yaptırmak ve güvenliği artırmak anlamına gelir. Yaptıkları 

işin ödülü olarak Bitcoin madencileri onayladıkları işlemlerin faturalarını ve yeni oluşturulan 

Bitcoin’ leri toplayabilirler.  

Madencilik ödüllerin ne kadar hesap yapıldığıyla doğru orantılı olduğu özelleşmiş ve 

rekabetçi bir piyasadır. Bütün Bitcoin kullanıcıları madencilik yapmaz ve para kazanmanın 

kolay bir yolu değildir. Bitcoin para birimi bir algoritma olduğu için ve algoritmaların her yıl 

bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldığı için Bitcoin miningi yapabilmek için çok 



 

 

güçlü ekran kartı ve işlemciye sahip bilgisayarlar gerekmektedir. Bitcoin’in 2033 yılı itibariyle 

biteceği ve üretilemeyeceği varsayılmaktadır. Madenci (Miner), blok zincirine ilave edilecek 

blokları üretmeye çalışan kimsedir. Bu terim aynı zamanda bu işlemi yapmak için kullanılan 

yazılımlar için de kullanılır. Bu kişiler, Bitcoin protokolü gereğince ödüllendirilirler. Bu ödül, 

geçerli bir bloğu oluşturan kişiye otomatik olarak verilen 50 yeni Bitcoin’ dir. Dolaşımda 

bulunan bütün Bitcoin’ ler bu şekilde oluşur. 

m) Onaylama  

Onaylama bir işlemin ağ tarafından doğrulanmış olduğu ve ters döndürülme olasılığının 

çok düşük olduğu anlamına gelir. Onaylama oldukça güvenlidir. Yine de daha büyük miktarlar 

için ( mesela 1000 lira ve üstü ) biri daha fazla onaylama için işlemi bekleyebilir – altı çoğunluk 

tarafından kabul görülen bir sayıdır. Her yeni onaylama ters tepme riskini kat kat düşürür. P2P 

Eşler-arası, her şahsın diğerleriyle doğrudan iletişim kurmasına izin vererek organize toplum 

olarak çalışan sistemleri kast eder. Bitcoin’de ağ öyle inşa edilmiştir ki her kullanıcı diğer 

kullanıcıların işlemlerini yayınlar ve en önemlisi, herhangi bir bankaya üçüncü şahıs olarak 

gerek yoktur.  

n) İşlem  

İşlem, Bitcoin’ lerin el değiştirdiğini gösteren, alıcının bu Bitcoin’ leri tekrar 

göndermesine olanak sağlayan, gönderenin ise aynı Bitcoin’ leri tekrar göndermesinin önüne 

geçen ve Bitcoin ağına duyurulumu yapılan bir mesajdır.  

 

Sonuç 

2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli bir hackerın ‘Cryptography Mailing List’ 

isimli kapalı bir mail grubunda yayınladığı manifestoda; merkezi bir otorite tarafından kontrol 

edilemeyen ve işlem için modern ödeme sistemlerinin aksine hiçbir aracıya ihtiyaç duymayan 



 

 

(peer to peer), insanları özgürleştirecek bir para birimi olan Bitcoin sanal para birimini 

duyurması ile birlikte olaylar Satoshi Nakamoto’nun dahi hayal edemeyeceği şekilde gelişti.  

Önce anarşistler sonra liberaller ve siber suçlular ve nihayetinde sıradan insanlar Bitcoin’i 

günlük hayatta kullanmaya başladı.  

2013 yılında değerinin birkaç gece içinde 200$’dan 900$’a çıkması67 ise uluslararası 

finans çevrelerini derin şüphelere sevk etmekle birlikte yeni bir dönemin ilk işaretleri olarak 

belirdi.    

ABD, Çin, Almanya gibi devletler Bitcoin’in hızlı yükselişine ilk tepkiyi ödeme 

sistemleri ile ilgili mevzuatlarını Bitcoin ile uyumlu hale getirmeye (Bitcoin’i kontrol etmeye) 

çalışarak verdiler ancak birçok devlet Bitcoin işlemlerinin tanımlı olduğu Blockchain ağını 

gizemli buldu ve Bitcoin’ i önce yasal sonra illegal bir para birimi olarak deklare etti ve 

kullanımını yasakladı.  

Yasak kavramının siber uzayda (cyberspace) etkin bir karşılığının olmadığını ve arzı 21 

milyon ile sınırlı Bitcoin’in her geçen gün birçok alternatifinin geliştirildiğini düşünürsek, 

Bitcoin ve Bitcoin işlemlerinin tanımlı olduğu sofistike ve güvenli bir ağa karşılık gelen 

Blockchain ağı küresel ekonomik düzene ciddi bir meydan okuma teşkil etmektedir.  

Devletin dönüşümünde ve modern devletin ortaya çıkışında tüccarların (merkantların) ve 

paranın rolünü düşündüğümüzde, Blockchain ağının ve dijital (kripto) para birimlerinin modern 

devletin ve kurumların yapısında nasıl bir değişime sebep olacağının izleri her geçen gün 

belirginleşmekle birlikte birkaç sene sonra kendimizi oldukça farklı bir dünyada (siber uzayda) 

bulabileceğimizin belirtileri her geçen gün netleşmektedir. 

 

 

 

                                                           
67 History of Bitcoin, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bitcoin 
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