


Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) 

herhangi bir merkez bankası, resmi 

kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan 

elektronik bir para birimidir. Virgülden 

sonra 100 milyonuncu basamağa 

kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin 
Ağ'da en çok kullanılan para birimidir. 





•BiTCOİN NE ZAMAN ÇIKTI? 
•Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun 

yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek 

ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla 

sınırlıdır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki 

Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar 

seviyesindeyken 4 Haziran 2014  

tarihi itibarıyla bu değer 8.2  

milyar dolar seviyesine ulaştı. 
 
 



BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR? 

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) 

denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve 

gücünü kullanarak matematiksel işlemleri 

gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri 

yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek 

donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde 

yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri 

gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere 

"madenci" denilmektedir. 



•Sistemin ilk bloğunun adı "genesis block" olarak 

isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi 

bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu 

oluşturan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin 

katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı 

basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, 

para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. 

Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip 

sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme 

hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç 

sağlamaktadırlar. 
 
 



•Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın 

madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına 

benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. 

Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan 

bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla 

üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 

milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam 

edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler 

sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam 

edilecektir. 
 
 





Bitcoin ile Neler Satın Alınabilir? 

Her geçen gün Bitcoin ile ödeme kabul eden firmaların sayısı 

artmaktadır. Bu firmaların birçoğu çevrimiçi e-ticaret siteleridir, ancak 

giderek artan sayıda işletme Bitcoin ile ödeme kabul 

etmektedir.Eskiden, istediğiniz ürün için Bitcoin ile ödeme seçeneği 

bulunan mağaza/işletme bulmak genellikle zor ve hatta imkansızdı. 

Bitcoin kabul eden firmaları bulmanın en iyi yolu, çok sayıda 

destekleyici kuruluşu bir araya getiren pazar alanları ve listeleme 

siteleridir. CoinMap.org, ayrıca coğrafi herhangi bir bölgedeki Bitcoin 

mağazalarını bulmak için görsel bir yol sunar ve her zaman yeni 

işletmeler görünür. Bununla birlikte, CoinGündem, aşağıdaki rehbere 

hem çevrimiçi hem de mağazaların daha dikkate değer örneklerinden 

bazılarını özetledi 





Bitcoin ile fiziksel malları satın alma 
Çevrimiçi e-ticaret siteleri 
Global yazılım devi Microsoft, Bitcoin’i çevrimiçi 
platformlarında Aralık 2014’teki çeşitli dijital içerik için bir 
ödeme seçeneği olarak ekledi. Şirketin ödemeler bilgi sayfasına 
göre, ABD merkezli müşteriler artık hesaplarına para eklemek 
için Bitcoin kullanabilirler. Windows, Windows Phone ve Xbox 
platformlarından uygulamalar, oyunlar ve videolar gibi 
içerikleri satın almak için kullanılabilir. 
Çokuluslu bilgisayar teknolojisi firması Dell,  Coinbase ile 
ortaklık kurarak Bitcoin kabul ettiğini açıkladı 
 
 
 



Türkiye’de Bitcoin Kabul Eden İşletmeler 
 
 İşletme Adı Yer Web 

Ak İnşaat İstanbul facebook.com/akinsaat 

Alan Adları İstanbul alanadlari.com 

5Mbilişim Çevrimiçi www.5mbilisim.com 

Adres Bilgisayar Kayseri adresbilgisayar.com 

1e1consulting İstanbul 1e1consulting.com 

3Dörtgen İzmir 3dortgen.com 

Ata Fırça İstanbul atafirca.com 

Bilgisayar Teknik Servis Hizmetleri İzmir bilisimciniz.com 

Binbirçeşit Çevrimiçi binbircesit.com 

Exit Kaçış Oyunları Bursa bursaexit.com 

http://facebook.com/akinsaat
http://alanadlari.com/
http://www.5mbilisim.com/
http://adresbilgisayar.com/
http://www.1e1consulting.com/
http://www.3dortgen.com/
http://atafirca.com/
http://www.bilisimciniz.com/
http://www.binbircesit.com/
http://bursaexit.com/


Defter Sepeti Kırtasiye İstanbul deftersepeti.com 

Demir Yapı İnşaat Lüleburgaz demiryapinsaat.com 

Doğan Perde İstanbul doganperde.com 

Dr. Ali ÖZGÜR Bursa homeopatinedir.com 

Ege Optik Kütahya facebook.com/ege 

Halal Dünya Marketleri İzmit izmithdm.com 

Internetq İstanbul internetq.com 

Ivmech Mechatronics Ankara ivmech.com 

İkarus Mental Aritmetik İzmir ikarusmental.com 

İstasyon Eczanesi Bilecik facebook.com/istasyon 

http://www.deftersepeti.com/
http://www.demiryapinsaat.com/
http://doganperde.com/
http://www.homeopatinedir.com/
https://www.facebook.com/Ege-Optik-Gediz-1002820029755868/
http://izmithdm.com/
http://www.internetq.com/
http://www.ivmech.com/
http://www.ikarusmental.com/
https://www.facebook.com/istasyon.eczanesi


Karaburun Apart Houses İzmir adormo.com 

Kartusmarkt Çevrimiçi Kartusmarkt.com 

Öz Kevser Optik Ankara Ozkevseroptik 

Klasgame Çevrimiçi Klasgame.com 

MaketDepo Çevrimiçi Maketdepo.com 

Merkur Design Digital Web Solutions Ankara merkurdesign.com 

Nihal Perde Bursa nihalperde.com 

Pirinç Nişantaşı İstanbul facebook.com/pirinç 

PlatinMarket İstanbul platinmarket.com 

Propaganda Yayınları Çevrimiçi propagandayayinlari.net 

Rafine Gastro Çevrimiçi facebook.com/rafinegastro 

http://www.adormo.com/en/2887
http://www.kartusmarkt.com/
http://www.bulurum.com/details/0c2f6da50b717b57a1c_1d7cbeba7f24
http://klasgame.com/
http://maketdepo.com/
http://www.merkurdesign.com/
http://nihalperde.com/
https://www.facebook.com/pages/Pirin%C3%A7/162207270631569?fref=nf
http://www.platinmarket.com/
http://www.propagandayayinlari.net/dukkan/
https://www.facebook.com/rafinegastro
https://www.facebook.com/rafinegastro


Reset OTB Reklam Ajansı Ankara kivancilisulu.com 

Online Oyun Alemi Çevrimiçi onlineoyunalemi.com 

Sandviç Panel İstanbul sandvicpanel.co 

Saydam Bilişim Çevrimiçi saydambilisim.net 

Translation Genie Ankara translationgenie.com 

Verim Reklam Dijital Baskı Merkezi Samsun verimreklam.com 

Virtual Digital Media İstanbul virtualdigitalmedia.com 

Vobsinyalleri Edirne viopsinyalleri.com 

Wagner Teknoloji Antalya wagnerteknoloji.com 

Zihni Müzik İstanbul zihni.com 

http://www.kivancilisulu.com/
http://www.onlineoyunalemi.com/
http://www.sandvicpanel.co/
http://www.saydambilisim.net/
http://www.translationgenie.com/
http://www.verimreklam.com/
http://www.virtualdigitalmedia.com/
http://www.viopsinyalleri.com/
https://www.facebook.com/wagnerteknoloji/
http://www.zihni.com/











