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B�tco�n , 2018 yılında başlayan 3 yıllık düşüş trend� ve akümülasyon

sürec�n�n ardından 20.000 dolar ps�koloj�k f�yat d�renc�n� 16 Aralık 2020

tar�h�nde aştı . Bu , o tar�hte B�tco�n ’�n yen� b�r tüm zamanların en yüksek

sev�yes�ne (ATH : All T�me H�gh) sah�p olduğu anlamına gelmekted�r . 20.000

USD sev�yes�n� aştığı 16 Aralık tar�h�nden �t�baren 41.000 USD 'l�k b�r artış

gerçekleşt�rerek 13 Mart 2021 tar�h�nde 61.800 USD sev�yeler�ne kadar

ulaşmış ve yen� b�r rekor kırmıştır . 2017 yılından �t�baren gerçekleşen

B�tco�n f�yat graf�ğ� �ncelend�ğ�nde B�tco�n , 2017 yılı Aralık ayında 3 yıl

boyunca kırılmayacak olan ATH yolculuğuna N�san ayında başlamıştı .

2020 yılı yen� ATH yolculuğuna da benzer b�r şek�lde Mart ayının 2.

yarısında başlayan B�tco�n , �k� ATH sev�yes�ne de Aralık ayında ulaşmıştır .

B�tco�n , 2008 yılında yaşanan küresel kr�z sonrası Satosh� Nakamoto

takma �s�ml� k�ş� ya da k�ş�ler tarafından yazılan "B�tco�n : A Peer-to-Peer

Electron�c Cash System" �s�ml� makale �le ortaya atılmıştır . Blokz�nc�r

tabanlı olarak çalışan bu merkez�yets�z ve üçüncü taraflara �ht�yaç

duymayan teknoloj� , günümüz kr�pto para sektörünü ortaya çıkarmıştır .

Yaklaşık 1 M�lyar USD 'l�k p�yasa değer�ne sah�p olan B�tco�n '�n son b�r yılını

detaylı olarak �nceleyel�m .

Kısaca Bitcoin

Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi
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B�tco�n f�yatında yaşanan artış �le , p�yasa değer� de artmıştır . 2018 yılı

z�rves�ndek� p�yasa değer� yaklaşık 233 m�lyar USD olan B�tco�n , yen� ATH

sev�yes� �le b�rl�kte 1 Tr�lyon USD 'y� geçerek büyük b�r rekora �mza atmıştır .

B�tco�n 'den sonra p�yasa değer� açısından �k�nc� sırada yer alan Ethereum

31 Mart �t�bar� �le 211 m�lyar USD , üçüncü sırada yer alan sab�t ko�n dev�

Tether (USDT) yaklaşık 41 m�lyar USD ve Cardano (ADA) 38 M�lyar USD 'l�k

p�yasa değerler�yle sıralamayı oluşturmaktadır . P�yasa değer� ver�s�

B�tco�n '�n kr�pto para sektöründek� yer�n�n önem�n� anlamak açısından çok

değerl�d�r .

2017 yılında n�san ayından başlayarak aralık ayında sonlanan ATH

serüven�nde gerçekleşen artış oranı %2988 �ken , 2020 yılında mart ayının

�k�nc� yarısından başlayan ve hala devam eden yüksel�ş trend�nde

ulaştığımız son ATH sev�yes� %1420’lük b�r get�r� sağlamıştır . Bu oranlar �k�

dönem arasındak� farkı en �y� şek�lde açıklamaktadır .

Piyasanın Açık Ara Lideri

Bitcoin'in Boğa Koşusu
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Borsalardak� B�tco�n rezervler�n�n azalması �le B�tco�n f�yatı arasında ters

b�r �l�şk� olduğu b�l�nmekted�r . Son b�r yıllık borsalardak� B�tco�n rezervler� �le

B�tco�n f�yatının yer aldığı aşağıdak� graf�kte bu durum daha net

görülmekted�r .

Aşağıdak� graf�kte B�tco�n '�n son 3 yıllık p�yasa hak�m�yet� graf�ğ�

gözükmekted�r . P�yasa hak�m�yet� , B�tco�n '�n p�yasa değer�n�n tüm kr�pto

para sektörünün p�yasa değer�ne bölünmes� �le hesaplanmaktadır . Graf�ğ�

�nceled�ğ�m�zde 2017 yılı Aralık ayındak� z�rves�nde %70'�n üzer�ne çıkan

B�tco�n p�yasa hak�m�yet�n�n daha sonra 2018 yılı başında %35 sev�yes�ne

kadar ger�led�ğ� görülmekted�r . P�yasa hak�m�yet�nde yaşanan bu

ger�leme fon akışının altco�n 'lere yöneld�ğ� şekl�nde yorumlanmaktadır .

Benzer şek�lde 16 Aralık 2020 tar�h�nde ATH sev�yes�ne ulaşan B�tco�n '�n

p�yasa hak�m�yet oranı da %70'�n üzer�ne çıkmıştır . 2021 yılı Mart ayı

�t�bar�yle B�tco�n p�yasa hak�m�yet� oranı %60 sev�yeler�ne kadar

ger�lem�şt�r .

Piyasa Hakimiyetinde Son Durum

3

Bitcoin Fiyatı ve Rezerv İlişkisi



B�tco�n ağında gerçekleşt�r�len her �şlem �ç�n ağdak� madenc�lere

ödenmes� gereken b�r ücret bulunmaktadır . Bu ücrete , �şlem ücret�

(transact�on fee) adı ver�lmekted�r . B�r �şlem madenc�ler tarafından ağa

�şlend�ğ�nde ve onaylandığında b�r �şlem ücret� oluşur . Bu �şlem ücretler�

ağdak� �şlem yoğunluğu �le paralel olarak artab�lmekted�r . Ağda ne kadar

çok �şlem b�r�k�rse madenc�ler�n �şlemler� onaylamak �ç�n talep ett�ğ� �şlem

ücretler� de artış göstereb�lmekted�r . B�tco�n ağında mart ayı sonu �t�bar�

�le gerçekleşen �şlem ücret� m�ktarı ortalama 12,84 USD ’d�r . Aşağıdak�

graf�ğ� �nceled�ğ�m�zde �şlem ücretler�n�n kısa b�r süre önce 30 USD

sev�yeler�n� geçt�ğ�n� görmektey�z .

Bitcoin Ağında Son Durum

Neden İşlem Ücretlerinde Artış Yaşanıyor?
B�tco�n �lk kez 2009 yılında Satosh� Nakamoto tarafından

oluşturulduğunda , B�tco�n blokz�nc�r�nde "spam" yapılmasını engellemek

�ç�n �şlem ücretler� ortaya çıkarılmıştır . Ağda kötü n�yetl� olarak �şlem

yapmak ve ağın performansını düşürmek �steyen bu kullanıcılara karşı

Satosh� Nakamoto , Proof of Work (İş İspatı) f�k�r b�rl�ğ�n� kullanarak bu

özell�ğ� B�tco�n blokz�nc�r�ne dah�l etm�şt�r . İşlem ücretler� daha sonra

b�rçok blokz�nc�rde kullanılmış ve  neredeyse vazgeç�lmez b�r unsur hal�ne

gelm�şt�r . Pek� �şlem ücretler�nde neden artış yaşanıyor? İşlem ücretler�

madenc�ler� �şlemler� onaylamaya teşv�k eden ücretlerd�r . Bu sebeple

ağda yoğunluğun olduğu dönemlerde madenc�ler daha yüksek �şlem

ücret� bulunan transferlere öncel�k tanımaktadır . Bu da kullanıcıların daha

hızlı �şlemler �ç�n daha fazla ödeme yapmasına ve �şlem ücretler�nde

genel b�r artışa sebep olmaktadır .
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Hash rate �fades� "Hash Oranı" yada "İşlemc� Gücü" anlamlarına

gelmekted�r . Bu , B�tco�n ağındak� �şlemc� gücünü gösteren orandır . B�r

ağdak� �şlemc� gücünün yüksekl�ğ� o ağın güvenl�ğ�n� ve ağda gerçekleşen

�şlemler �ç�n ne kadar kaynak bulunduğu anlamına gelmekted�r . İşlemc�

gücünün artması da ağda blok oluşturmak �ç�n çözülen matemat�ksel

problemler�n zorlaşması anlamına gelmekted�r . Daha fazla madenc� , daha

fazla �şlemc� gücü olduğu �ç�n rekabet�n çoğalması Proof of Work (İş

İspatı) protokolünde daha güçlü donanımların kullanılmasına sebeb�yet

vermekted�r . Aşağıdak� graf�kte B�tco�n ağındak� �şlemc� gücünü ve f�yat

graf�ğ�n� görmektey�z .

B�tco�n madenc�l�ğ� b�rçok karmaşık hesaplamayı çözmekten �barett�r .

B�tco�n ağındak� bloklar matemat�ksel bulmacalara benzer . Madenc�ler bu

bulmacaların doğru cevabını bulab�lmek �ç�n madenc�l�k ek�pmanları �le

san�yede m�lyonlarca �şlem gerçekleşt�reb�lmekted�r . İşlemc� gücü oranı

�fades� de buradan gelmekted�r . B�tco�n f�yatı ve B�tco�n ağındak� �şlemc�

gücü oranı arasında poz�t�f yönlü b�r �l�şk� bulunmaktadır . B�tco�n f�yatında

son b�r yılda yaşanan artış �le  graf�kte görüldüğü üzere , B�tco�n ağındak�

�şlemc� gücü oranı da son b�r yılda öneml� ölçüde artış gösterm�şt�r .

Madenc�ler B�tco�n f�yatı yükseld�ğ�nde daha fazla kazanç elde edeceğ�

�ç�n madenc� sayısı ve doğru orantılı olarak �şlemc� gücü artmaktadır . Tam

ters� durumda �se ağda daha az madenc� ve daha az �şlemc� gücü

bulunur .

Bitcoin Ağında Son Durum
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Günlük �şlem m�ktarındak� artış �le madenc�l�k gel�rler�nde de paralel olarak

artış gerçekleşmekted�r . Ağda gerçekleşen �şlem sayısının artması o

ağdak� madenc�ler �ç�n daha fazla get�r� anlamına gelmekted�r . Son b�r

yıllık madenc�l�k gel�rler�n� �nceled�ğ�m�zde Mart ayında günlük get�r�n�n 60

m�lyon USD 'y� geçerek 2018 yılında ATH sev�yes� olan 56 M�lyon USD 'y�

ger�de bıraktığı görülmekted�r .

B�tco�n ağında gerçekleşen günlük �şlem sayısı son olarak 2019 yılının Mart

ayında 400.000 sev�yes�n�n üzer�ne çıkmıştı . B�tco�n 'de yaşanan rekor �le

b�rl�kte bu �stat�st�ğe 2021 yılı Ocak ayında tekrar ulaşılmıştır . Ayrıca bu sayı

son b�r yılın en yüksek �şlem m�ktarı anlamına gelmekted�r . Bu da ağın

kullanım m�ktarını gösteren öneml� b�r gösterged�r .

Madencilik Gelirlerinde Rekor
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B�tco�n ağında oluşturulan yen� adres sayısı 2020 yılı Ocak ayı �t�bar�yle

yüksel�şe geçm�şt�r . Aşağıdak� graf�kte görüldüğü üzere b�r öncek� en

yüksek f�yat sev�yes�nden sonra yaşanan yen� adres sayısındak� düşüş

eğ�l�m� 2020 yılı �t�bar�yle yukarı yönlü olacak şek�lde kırılmıştır . 7 Ocak 2021

tar�h�nde 682 b�n yen� B�tco�n adres� oluşturulmuştur . Bu sayı son 3 yılın

en yüksek sev�yes�d�r .

2020 yılı Ocak ayı �t�bar� �le yalnızca yen� adres sayısındak� düşüş eğ�l�m�

kırılmamış , akt�f adres sayısındak� düşüş eğ�l�m� de kırılarak yukarı yönlü

b�r eğ�l�m başlamıştır . 7 Ocak 2021 tar�h�nde akt�f adres sayısı 1,3 m�lyona

ulaşarak 2018 yılını da ger�de bırakmış ve tüm zamanların en yüksek

sev�yes�ne ulaşmıştır .

Bitcoin Adres İstatistikleri

Bitcon'deki Aktif Adres Sayısı
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Ortaya çıkış düşünces�n� ele aldığımızda B�tco�n �ç�n en değerl� noktanın

adaptasyon olduğunu görmektey�z . B�tco�n f�yatındak� uzun vadel�

yüksel�ş�n de en öneml� unsuru topluma ve günlük hayatımıza olan

adaptasyonudur . B�tco�n toplumların daha ucuz , daha masrafsız ve eşten

eşe değer transfer�n� esas alan merkez�yets�z b�r d�j�tal varlıktır . Bu

amaçla toplum tarafından kabul görmes� kaçınılmaz b�r gerçekt�r . Bu

adaptasyonu ölçmek �ç�n kullanab�leceğ�m�z b�rçok gösterge

bulunmaktadır . Bu göstergelerde son yıllarda yaşanan değ�ş�mler� sırası

�le �nceleyel�m .

Dünya genel�nde B�tco�n aramaları henüz 2018 yılındak� tüm zamanların

en yüksek sev�yes�ne ulaşamamış olsa da ülkem�z açısından durum

farklıdır . Son 5 yıllık B�tco�n Google Aramalarını Türk�ye özel�nde

değerlend�rd�ğ�m�zde sadece son 3 ay �çer�s�nde �k� kere yen� b�r ATH

sev�yes�ne ulaştığı görülmekted�r . Aralık ayında 90 sev�yeler�ne yaklaşarak

ulaştığı Google Aramalar oranı , şubat ayı �çer�s�nde Google 'ın hazırladığı

arama oranları açısından en yüksek puana ulaşmış ve yen� b�r tüm

zamanların en yüksek sev�yes� oluşturmuştur .

Bitcoin & Adaptasyon
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Bitcoin Aramaları Ne Durumda?
B�tco�n her ne kadar f�yat açısından tüm zamanların en yüksek

sev�yes�ne ulaşsa da tüm dünya genel� Google Aramaları �ncelend�ğ�nde

2018 yılındak� sev�yeden oldukça uzak olduğu görülmekted�r . Aşağıdak�

graf�kte B�tco�n '�n dünya genel� Google Arama oranları görülmekted�r .



B�tco�n ve kr�pto paralar genel�nde yönelt�len en öneml� eleşt�r� genell�kle

günlük kullanımda kısıtlı olması ve alım satım platformları dışında

dönüştürüleb�lmes�n�n zorluğudur . B�tco�n ATM 'ler� �le bu sorun büyük

oranda çözülmekted�r . B�tco�n kullanıcıları bu ATM 'ler �le B�tco�n satın

alab�lmekte ve B�tco�nler�n� �t�bar� varlıklara dönüştüreb�lmekted�r . 

Bitcoin & Adaptasyon
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Bitcoin ATM Sayısında Son Durum

Aşağıdak� graf�kte dünya genel� B�tco�n ATM sayısındak� artış

görülmekted�r . Graf�ğ� �nceled�ğ�m�zde 2017 yılında yaklaşık 1.000 adet olan

B�tco�n ATM sayısının 2021 yılı Mart ayı �t�bar�yle 17.000 adet sev�yeler�ne

ulaştığı görülmekted�r . B�tco�n ATM sayısındak� bu artış dünya genel�

B�tco�n adaptasyonu konusunda öneml� b�r gösterged�r .

B�tco�n ATM 'ler�n�n dünya genel�ndek� dağılımını �nceled�ğ�m�zde �se %91 �le

büyük çoğunluğunun Kuzey Amer�ka kıtasında yer aldığı görülmekted�r .

Tüm ATM 'ler�n yaklaşık %7's�n�n yer aldığı Avrupa kıtası �çer�s�nde yer alan

Türk�ye 'de �se toplam 9 adet B�tco�n ATM 's� bulunmaktadır . Bu ATM 'lerden

8 tanes� İstanbul 'da yer alırken 1 tanes� �se İzm�r 'de bulunmaktadır .



2020 yılı Mart ayında başlayan yüksel�ş hareket�n� 2017 yılındak� boğa

sezonundan ayıran en öneml� gösterge "Kurumsalların B�tco�n İlg�s�"

olmuştur . 2020 yılı �t�bar� �le b�rçok kurumsal ş�rket adeta B�tco�n satın

alma yarışına g�rm�şt�r . Bu ş�rketler arasında Grayscale , M�croStrategy ,

Jack Dorsey '�n kurucusu olduğu Square , Elon Musk 'ın kurucusu olduğu

Tesla ve d�ğer b�rçok ş�rket yer almaktadır .

Kurumsalların Bitcoin İlgisi
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Kurumsalların Bitcoin Hazineleri
Aşağıdak� tabloda kurumsal ş�rketler�n sah�p olduğu B�tco�n m�ktarları ,

B�tco�n satın aldıkları tutarlar ve bugünkü değerler�n�n yanında sah�p

oldukları B�tco�n m�ktarları da görülmekted�r .

Tabloda yer alan ş�rketler�n satın aldığı tutarlar ve satın alımlarının

bugünkü değer�n� �nceled�ğ�m�zde kurumsalların elde ett�ğ� kazancı daha

net göreb�l�r�z . Marathon D�g�tal Hold�ngs ve Tesla 'nın sah�p olduğu

BTC 'ler�n�n değer� yaklaşık �k� katına ulaşmışken Square ve

M�croStrategy 'n�n BTC değerler� �se �k� katını geçm�ş durumdadır . Ayrıca

Tesla 'nın B�tco�n 'den elde ett�ğ� kazanç b�r yıllık araç satışından daha

fazladır . Bu ve b�rçok gel�şme kurumsalların �lg�s�n�n boyutunu gösteren

öneml� göstergelerdend�r . Her geçen gün aralarına b�r yen�s� eklenen bu

ş�rketlerle b�rl�kte B�tco�n , tüm dünyada daha fazla kabul görmekted�r .

*Satın alınan tutar hakkında b�lg� bulunmamaktadır .
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