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KRİPTO PARA NEDİR ?

Kripto para birimleri kriptografi temelli blokzinciri olarak adlandırılan
bir yapı kullanılarak oluşturulan, fiziksel varlıkları olmayan, herhangi
bir merkezi bulunmayan, herhangi bir otorite tarafından kontrol
edilmeyen, taraflar arası hızlı ve düşük maliyetli ve güvenli bir para
transferi sağlayan, elektronik ortamlarda işlem gören sanal para
birimleri olarak tanımlanmaktadır. Kripto paralar mevcut sistemde
olduğu gibi, basılan bir kâğıt para değil madenciler tarafından
yaratılan bir sanal paradır.

Kripto para, üçüncü kişi olarak belirtilen aracıları ortadan kaldırmakta
ve para kontrolünü tamamen kişiye yüklemektedir. Kripto para
işlemleri, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan, anonim kullanıcılı ve
günümüzün en güvenli blokzincir ağ yapısını kullanmaktadır.

(Emre Hakan AKİZ, Kripto Paraların Vergilendirilmesi Muhasebeleştirilmesi ve Denetimi, İstanbul
Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü , Tartışma Metni,2019)



KRİPTO PARA NEDİR ?

• Kripto paralar, aracılardan bağımsız olarak eşler arası işlemleri
kolaylaştırmak için geliştirilmiş olup, coin olarak adlandırılan birimleri
de bulunmaktadır. Bu coinler fiziksel değil, dijitallerdir. Bir
kripto parayı günümüz koşullarında bankadan çekilmesi
mümkün olmayıp, ancak başka bir tarafa transferi söz
konusudur. Kripto paranın var olduğu ve kime ait olduğunun
tek kanıtı, Blokzincirdeki kriptopara işlemleri kaydıdır. Bu
kayıtta muhasebe defterine benzer olarak blokzincirde
dağıtılmış ve herkese açık kripto para kayıtları bulunur.

• Bir kripto paranın eşler arası değişim aracı olarak işlev görmesi için
kripto paranın sahiplik durumunun takip edileceği bir hesap defteri
bulunmalıdır. Kripto paralar için bu hesap defterine blok zincir
kullanılarak erişilir.

• Hesap defteri düzenleyen taraflar genel olarak madenciler olarak
adlandırılırlar. Takas kurumu gibi hareket ederek işlemleri onaylarlar
ve muhasebeciler gibi hesap defterinde güncelleme yapabilirler.

(Türk Bilişim Vakfı, Vergi Muhasebe ve Denetim Açısından Kripto Paraların İncelenmesi, Haziran 2020)



KRİPTO PARA PİYASALARININ TOPLAM 
HACMİ

Kripto Para Piyasalarında toplam hacim

Ocak 2021’de 1 trilyon dolar

Şubat 2021’de 1,5 trilyon dolar

Nisan 2021’de 2 trilyon dolar

Mayıs 2021’de 2,5 trilyon dolar

Haziran 2021’de 1,5 trilyon dolar

TCMB’nin ‘Kripto Raporu’na göre Türkiye’de yerli ve
yabancı kripto para platformu sayısı 40’dır. Söz konusu
rapora göre 6 Mayıs 2021 itibarıyla Türk kökenli alım
satım platformlarında 28 milyar TL’lik işlem hacmi
gerçekleşmiştir.



Bu çalışmanın amacı; kripto paranın paranın nasıl 
üretildiğine ilişkin teknik detaylar hakkında bilgi 
vermek (blokzincir teknolojisinin çalışma 
prensipleri, madencilerin nasıl çalıştıkları gibi), 
kripto paranın avantaj ve dezavantajlarını 
aktarmak, kripto paranın risklerini incelemek 
değildir.

Amaç birazdan değineceğimiz hukuki niteliği belli 
olmayan kripto  paraların nasıl 
vergilendirilebileceğini tartışmaktır.



KRİPTO PARA  HUKUKSAL OLARAK 
NEDİR?

Kripto Para;

➢Para mı?

➢Menkul Kıymet mi?

➢Emtia mı?

➢Gayri Maddi Hak mı?



KRİPTO PARA  / PARA MI? 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na 
istinaden çıkarılan 32 sayılı Kararda Türk Parası,  Efektif ve  
Döviz tanımları yapılmış olup, kripto paraları bu tanımlara 
çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kripto para 
mevcut düzenlemeler çerçevesinde «para değildir»

32 sayılı Karar

➢Türk parası: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış 
olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paraları,

➢Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını

➢Döviz (kambiyo): Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi 
sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları, 



KRİPTO PARA  / PARA MI? 

BDDK 25.11.2013 tarihli basın açıklamasında;

“Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için
güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve
işleyişi itibarıyla Kanun kapsamında elektronik para olarak
değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve
denetimi mümkün görülmemektedir.

Diğer taraftan, Bitcoin ve benzeri sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların
kimliklerinin bilinmemesi, söz konusu sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması
için uygun bir ortam yaratmaktadır.

Ayrıca Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi,
kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi
risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel
hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı risklere de açıktır.”

şeklinde görüş bildirmiştir.

Bugün itibariyle Kripto paralar (BDDK) tarafından belirlenen şartları
taşımaması nedeniyle elektronik para olarak kabul edilmemektedir.



KRİPTO PARA  / PARA MI? 

Kripto paranın para veya döviz olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda
bir düzenleme yapılması durumunda) gerçek kişiler açısından döviz alım
satım işlemleri olarak değerlendirilecek ve Gelir Vergisine tabi olmayacaktır.

Kripto paranın para veya döviz olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda
bir düzenleme yapılması durumunda) , kurumlar vergisi mükellefleri
açısından VUK’nun değerleme hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu
maddeye göre «Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin
takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas
alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur
Maliye Bakanlığınca tespit olunur.»

Mevcut koşullar altında kripto paralar KDVK’nda yer alan teslim ve
hizmetler arasında yer almadığından KDV’ne tabi değildir. Ancak
Kripto paranın para veya döviz olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda
bir düzenleme yapılması durumunda) KDVK’nun 17/4-g maddesi gereğince
döviz veya para teslimi KDV’den istisnadır.



KRİPTO PARA  /  MENKUL KIYMET Mİ? 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3 .maddesine göre menkul
kıymetler: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;

1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu
paylara ilişkin depo sertifikalarını,

2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş
varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz
konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını

İfade etmektedir.

Bu çerçevede kripto paraları menkul kıymet olarak kabul
etmek mümkün görünmemektedir.



KRİPTO PARA  /  MENKUL KIYMET Mİ? 

Kripto paranın menkul kıymet olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda bir
düzenleme yapılması durumunda) gerçek kişilerin vergilendirilmesi açısından GVK’nun
mük. 80. maddesi uygulanacaktır. Söz konusu maddeye göre ivazsız olarak iktisap
edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış
kazancıdır.

Kripto paralar şu anki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetlerin
vergilendirmesine ilişkin hükümler içeren GVK’nun geç. 67. maddesi
kapsamında sayılan bir varlık durumunda da değildirler.

Kripto paranın menkul kıymet olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda bir
düzenleme yapılması durumunda) kurumlar vergisi mükellefleri açısından VUK’nun
279. maddesine göre borsa rayicine göre değerleme yapılacaktır. Borsa rayici
bulunmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenecektir.

Mevcut koşullar altında kripto paralar KDVK’nda yer alan teslim ve
hizmetler arasında yer almadığından KDV’ne tabi değildir. Ancak kripto
paranın menkul kıymet olarak kabul edilmesi durumunda (bu konuda bir düzenleme
yapılması durumunda) KDVK’nun 17/4-e maddesi gereğince (veya kripto para
borsaları Türkiye’de kurulmuş borsa statüsünde kabul edilirse 17/4-g maddesi
gereğince )teslimi KDV’den istisnadır.



KRİPTO PARA  /  GAYRİ MADDİ HAK MI ?

Gayrimenkul Sermaye İradının düzenlendiği GVK’nun 70.
maddesinin 1/5 fıkrasındaki « ..sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında
elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü
üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar»
düzenlemesinden hareketle kripto paraları «gayri madde hak» olarak
değerlendirmek söz konusudur.

GVK’nun mük. 80 maddesine göre; GVK’nun 70. maddesinin 1/5
fıkrasındaki yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer
artış kazancıdır. Kripto paraların gayri maddi hak olarak değerlendirilmesi
durumunda gerçek kişiler açısından vergileme «değer artış kazancı»
hükümlerine göre yapılacaktır.

Kripto paraların gayri maddi hak olarak değerlendirilmesi durumunda
kurumlar vergisi mükellefleri açısından VUK’nun 269. maddesine göre alış
bedeli ile değerleme yapılacaktır. Çünkü anılan maddeye göre gayri maddi
haklar gayri menkul gibi değerlenmektedir.



KRİPTO PARA  /  EMTİA MI ?

TTK’nın 11. maddesine göre ticari işletmenin gelir sağlamayı hedef tutması
gerekmektedir.

GVK’nun 37. maddesine göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde
edilen kazançlar ticari kazançtır.

Bu bağlamda kripto paranın «emtia» olarak kabul edilmesi halinde
gerçek kişiler açısından vergileme GVK’nun 37. maddesine göre
yapılacaktır. Bu durumda aynı kanunun 38 ve 39. maddelerine göre
ticari kazancın tespitinde VUK’nun değerlemeye ilişkin hükümleri
uygulanacaktır. Bu bağlamda VUK’nun 274. maddesine göre kripto
paralar maliyet bedeli ile değerlenecek, elden çıkarılmasında satış
bedeli ile maliyet bedeli arasındaki fark üzerinden kazanç
hesaplanacaktır.

Tabi bu durum, ticari olarak değerlendirilen bu faaliyetin «devamlılık»
unsuru taşıması durumunda geçerlidir. Eğer bu faaliyet «arızi» olarak
yapılıyorsa gerçek kişiler açısından vergileme GVK’nun 82.
maddesinde yer alan «arızi kazanç» lar bağlamında olacaktır.



KRİPTO PARA  /  EMTİA MI ?

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi ve faaliyetinde devamlı olarak
yapılması halinde, ticari faaliyet çerçevesinde gerçekleşen teslimler KDV’ye
tabi olduğu için, bu teslimler % 18 oranında vergiye tabi olacaktır. (Ancak
bu noktada bir teslimin KDV’nin konusuna girmesi için işlemin Türkiye’de
yapılması gerek olduğuna göre, kripto para işlemlerinin elektronik ortamda
yapılmasının bu noktada bir tereddüt doğurabileceği düşünülmektedir)

Faaliyet arızi olarak yapılıyorsa KDV söz konusu olmayacaktır.

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi halinde kurumlar vergisi
mükellefleri açısından, kripto para alım satımından doğan kazançlar kurum
kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu durumda KDV açısından yukarıdaki
açıklamalar geçerlidir.

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi halinde kurumlar vergisi
mükellefleri değerlemeyi VUK’nun 274. maddesine göre
gerçekleştireceklerdir.



KRİPTO PARAYA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI 
DÜZENLEMESİ / İÇTİHATI VAR MI?

529  Seri Numaralı VUK Tebliğine 
göre; 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 
uygulanmasında yükümlü sayılan 
Kripto varlık hizmet sağlayıcılar 
«gerçek faydalanıcı bilgisi» bildirimi 
vermek zorundadırlar. (01.08.2021 
tarihinden itibaren)



KRİPTO PARAYA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI 
DÜZENLEMESİ / İÇTİHATI VAR MI?

23.09.2020 tarih ve 60938891-120.01.02.09[GVK: 3-1]-E.33826 sayılı Gelir İdaresi Özelgesi

Murisin internet üzerinden Bitcoin alım-satımı ve transferi işini yapan … A.Ş. Kullanıcısı olduğu ve şirketin
sisteminde kayıtlı bulunan …no.lu hesabında …adet Bitcoin bulunduğu, murisin hesabında bulunan söz
konusu Bitcoin varlığının ölüm tarihi itibarıyla toplam değerinin ….TL olduğu belirtilerek, söz konusu
varlığın karşılığının mirasçılara ödenmesinin veraset ve intikal vergisi yönünden değerlendirilmesini talep
ettiğiniz anlaşılmıştır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda
bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle
olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Mal" tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve
gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen diğer bütün hakları ve alacakları ifade ettiği; 5 inci maddesinde,
veraset ve intikal vergisinin mükellefinin, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal iktisap eden şahıs
olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17 nci maddesine göre, maddede sayılan müessese ve kuruluşlar nezdinde bulunan para
ve senetlerin varislere intikalinde öncelikle verginin ödendiğine dair bir tasdikname istenilmesi,
tasdikname ibraz etmeyen varislerin istihkaklarından ise yüzde beş oranında tevkifat yapıldıktan sonra
ödemede bulunulması, tevkif edilen paraların da en geç bir hafta içinde mal sandığına yatırılarak durumun
bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde, muris …’ya ait …A.Ş. hesabında bulunan Bitcoin varlığının toplam değerinin
mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve tahakkuk
edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verilmesi gerekmekte olup, mirasçılarca
beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben … A.Ş. tarafından
(yüzde beş) %5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödenmesi mümkün
bulunmaktadır.


