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Abstract 

In recent years, as technology has developed at a dizzying pace, a new world 
economic order; information economy, the transformations created by the 
digital economy, the slogans of the electronic world faster, cheaper and 
better concepts, virtual money, and cybercrime are mentioned. Since the 
advantages and risks that arise with the development of virtual money and 
its platforms also affect all sections, the article title constitutes the most up-
to-date topics. Because it is the most important mediator and supporter of 
changing business types both nationally and globally. Likewise, the races of 
getting higher shares both from global trade between countries and from 
global financial capital brings the seek beyond the classical monetary policy 
tools and methods. Owing to these quests or information technologies, 
money is developing from nominal money, to its non-printed forms as digital 
money, from the form of in-app purchases of digital money to virtual money, 
and to crypto money. The risks of cryptographic money are increasing due to 
bad examples emerging every day, and interventions of the competent 
authorities of the countries. The scope of the risks and uncertainty of 
cryptographic money cannot be measured at present time. For this reason, in 
this study, we will try to approach this subject with former experiences of 
virtual money and its platforms, and give some suggestions. 
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Abstract 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği son yıllarda yeni bir dünya 
ekonomik düzeninden; enformasyon ekonomisinden, dijital ekonominin 
yarattığı dönüşümlerden, elektronik dünyanın sloganları daha hızlı, daha 
ucuz ve daha iyi kavramlarından, sanal paradan, siber suçlardan 
konuşulmaktadır. Sanal para ve platformlarının gelişimiyle birlikte ortaya 
çıkan avantajlar ve karşı karşıya kalınan riskler de tüm kesimleri etkilediği 
için makale başlığı gündemin en güncel konularını oluşturmaktadır.  Çünkü 
hem ulusal hem de küresel çapta değişen iş yapma şekillerinin en önemli 
aracısı ve destekçisi durumundadır. Aynı şekilde hem ülkeler arasındaki 
küresel ticaretten hem de küresel finansal sermayeden daha yüksek pay 
alma yarışları da klasik para politikası araç ve yöntemlerinin ötesinde 
arayışları gündeme getirmektedir. Bu arayışlar veya bilgi teknolojileri 
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sayesinde para; itibari paradan sonra onun basılı olmayan formlarında dijital 
para,  dijital paranın uygulama içi satın alınanları şeklinde sanal para ve 
şifreli (kripto) para şeklinde gelişim göstermektedir. Şifreli paraların taşıdığı 
riskler, her geçen gün ortaya çıkan kötü örnekler ve ülkelerin yetkili 
otoritelerinin müdahaleleri nedeniyle artmaktadır. Şifreli paraların taşıdığı 
risklerin ve belirsizliğinin kapsamı şu an ölçülememektedir. Bu nedenle 
çalışmada, geçmişi biraz daha önceye dayanan ve aralarında küçük farklar 
olan sanal para ve platformlarında yaşanan tecrübelerle konu ele alınmaya 
ve öneriler verilmeye çalışılacaktır. 
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1. Giriş 

Değişim aracı fonksiyonuyla kullanılmaya başlayan para, temel olarak şu evrimsel 
süreci geçirmiştir: Emtia para,  temsili para,  itibari para, itibari paranın basılı 
olmayan formlarında dijital para,  dijital paranın uygulama içi satın alınanları 
şeklinde sanal para ve son dönemin güncel konularını oluşturan şifreli (kripto) 
para şeklindedir.  

İtibarlarını herhangi bir merkezi kuruluştan almayan, kriptolojik temelli 
algoritmalara sahip olan şifreli paralar, özellikle sanal paraların2 sahip olduğu 
bireysel risklerin daha ötesinde ulusal hatta uluslararası boyuttakileri bünyesinde 
taşımaktadır. Şifreli paraların taşıdığı riskler, her geçen gün ortaya çıkan kötü 
örnekler veya ülkelerin merkez bankalarının sahip olduğu senyoraj gelirlerinin yol 
olması tehdidine karşı yasaklanması nedeniyle artmaktadır. Bu yüzden şifreli 
paraların taşıdığı risklerin ve belirsizliğinin kapsamı şu an ölçülememektedir. Bu 
nedenle geçmişi daha önceye dayanan sanal para ve platformlarında yaşanan 
tecrübelerle konu ele alınmaya ve öneriler verilmeye çalışılacaktır.    

Yaşanılan tecrübeler özellikle finansal krizler göstermektedir ki, her 30-40 yılda 
dünyada yeni bir para sistemi arayışı vardır. Bu arayışın temel nedeni maliye 
politikalarına destek vermek zorunda kalan para politikalarının sürdürülemez hale 
gelmesi dolayısıyla geleneksel finansal sistemin araçlarını kullanarak ulaşılan 
başarıların artık elde edilememesidir.  

Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, para politikası otoritesine, zamansız ve 
yersiz bir şekilde müdahale edilerek sadece oynaklığa sebep olunmakta, istenilen 
amaçlara ulaşılamamaktadır. Bu durumun FED gibi gelişmiş ülke merkez bankaları 
için de geçerli olduğu görülmektedir. Fakat onların finansal sistemlerindeki 
derinlik ve tecrübeler bu müdahaleleri dengeleyebilmektedir. Aynı şekilde 
geçmişte geleneksel finans sisteminin araçlarını ilk keşfeden ve kullanan bu 
gelişmiş ekonomiler, ülkelerine önemli katkılar sağlamışlardır. Bu ülkeler rezerv 
paraya da sahip oldukları için bu avantajlarını kullanmaya devam 
edebilmektedirler. Dolayısıyla bu avantajın yok olması anlamındaki şifreli para gibi 
yeniliklere direnç göstermektedirler.  Çünkü şifreli para sistemlerinin şu an sahip 
olduğu sistemle bu başarılarını devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.  
Başka bir ifadeyle belki de, geleneksel finans piyasalarına tepki olarak geliştirilen 

                                                        
2
 Son üç para şekli arasında küçük ayırımlar olduğu için genel tanımlama olarak sanal para terimi 

kullanılacaktır. 
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şifreli paralara otoritelerin kaçınılmaz müdahaleleri olacaktır. Bunların çeşitli 
nedenleri şu şekilde özetlenebilir:  

 Özellikle rezerv paraya sahip ülkeler  (örneğin dünya rezervinin yaklaşık 
%60’ını temsil eden ABD Doları gibi dövizler) senyoraj gelirlerinden 
vazgeçebilecek midir?  

 Finansal çevrimlerinin reel ekonomilerini yönlendirme gücünü kaybetmek 
isteyecekler midir?  

 Rezerv paraya sahip olmayan, cari açığı olan ülkelerin de, şifreli para 
teknolojilerine adaptasyonu mümkün olacak mıdır? Finansal derinliğin 
olmadığı bu ekonomilerde, politikaların sadece veya ağırlıklı finansal 
sermayeyi temsil eden kurumlar tarafından belirleniyor olması büyük bir 
sorun olmakla birlikte şifreli para sistemleri daha büyük sorunlara yol 
açmayacak mıdır?   

 Şu anki sistemde para ikamesi nedeniyle para politikasını yürütmede 
gerekli esnekliğe sahip olamayan bu ekonomiler için şifreli paralar nasıl bir 
gelecek sunacaktır? 

 Kayıt dışı, yasadışı faaliyetlerin ağırlıklı olduğu ekonomilerde şifreli paralar 
daha yüksek vergi tahsilatı kayıplarına neden olmayacak mıdır?  

 EFT, SWIFT3 gibi merkezi bir otoriteye, düzenlemeye bağlı olmayan para 
veya transfer sistemlerine ne kadar güvenilecektir?  

 Şifreli paraların da kullandığı bilişim sistemlerinin aynı anda birçok bireye 
ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylıklara rağmen kötüye 
kullanılabilmelerindeki açıklar nasıl giderilecektir?  

 Düzenleyici denetleyici otoriteler, bu sistemleri proaktif davranışla 
düzenlemeyi veya yasaklamayı mı tercih edeceklerdir?  

Çünkü hem gerçek ve hem de tüzel kişilerin, dijitalleşmenin hızlandırdığı iş 
dünyasındaki değişimlere adapte ve risk yönetiminde kendi başlarına başarılı 
olabilmeleri her geçen gün gittikçe güçleşmektedir. Para ve benzerleri çok çeşitli 
şekillere dönüşebilmektedir. Kısacası “para ile ilgili transfer mesajları, 
yönlendirilmiş dalgalar ya da küçük ışık parçacıkları fotonlar şeklinde hareket 
etmektedirler. Fizikçiler bunları elektromanyetik dalgalar olarak, mühendisler ise 
sinyaller olarak adlandırmaktadırlar. İsimleri ne olursa olsun, para ve onun 
transferi önemli ölçüde değişmiştir. Altın sikkelerden ağırlığı olmayan bit ve 
byte'lar kadar uzun ve ilginç bir yoldur” (Solomon, 1997: 31). 

Bu şekildeki gelişimlerin ve sorunlarının cevaplarını vermeye çalıştığımız çalışma 
üç ana başlıktan oluşmaktadır. İlk ana başlıkta sanal para platformlarının reel 
ekonomiye katkısı, ikincisinde sanal para platformlarının finansal sisteme etkisi ve 

                                                        
3
 EFT, elektronik fon transfer sistemi. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication-Bankalararası Mali Telekomünikasyon Birliği), kendi başına bir elektronik fon 

transferi aracı değil fakat para transferleri konusunda bir talimat gönderme yöntemidir (Arora, 1993: 

195). 



154            Yazıcı, A. (2019). Advantages and Potential Risks of Virtual Money Platforms 

 

sonuncusunda sanal para sistemlerinin güvenlik sorunları incelenerek öneriler 
verilmeye çalışılacaktır. 

2. Sanal Para Platformlarının Reel Ekonomideki Katkısı: Elektronik Ticarete 
Etkisi 

Mal ve hizmetlere elektronik olarak ödeme yapılması fikri yeni değildir. Her tarafta 
yapılan işlemlerin sürecinin en azından bir bölümünün elektronik olarak 
gerçekleştirildiğine tanık olunmaktadır. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başından 
beri, çeşitli projeler ödemelerin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasına olanak 
vermek için tasarlanmıştır. Bu projelerin bazıları, ağlara bağlı olmayanlar için pek 
yararlı olmadıklarından taslak evresi dışında kalmışlardır. 

İnternetin çıkışı ile bu engel ortadan kalkmıştır. Bu ağların ağı, 1970'lerin 
sonlarında ortaya çıkışından bu yana çarpıcı bir şekilde büyümüş ve günümüz 
küresel aracına dönüşmüştür. İnternete erişimim kolaylaşması ve kullanıcı 
sayısının artmasıyla birlikte platform, mal ve hizmetlerin ticaretini de 
kolaylaştırmıştır. Fakat tüketicilerin, ilk başlarda, internet üzerinden alışveriş 
yapmalarında ödemelerde kullanılan (telefon, faks veya ağlar üzerinden 
şifrelenmemiş kredi kartı gibi) araçlar güvenli olmamaktaydı. Bu durumun 
nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Kullanımının rahat olmayışı: Geleneksel ödeme yöntemleri genellikle tüketicinin, 
ödemeyi gerçekleştirmesi için online bağlantı kurduğu noktayı terk edip telefonu 
kullanmasını veya çek göndermesini gerektirmekteydi. 

Güvenlik noksanlığı: İnternet üzerinden geleneksel ödemeyi gerçekleştirmek için 
tüketicinin kredi kartı veya mahsup hesabı ile ilgili detayları ve diğer kişisel 
bilgileri online olarak vermesi gerekir. Bu bilgilerin İnternet üzerinden değil de 
telefon ve/veya posta yolu ile iletilmesi de bazı güvenlik riskleri taşımaktadır. 

Kapsam eksikliği: Kredi kartları4 sadece üye işyerlerinde kullanılabilmekteydi ve 
genelde bireyden bireye veya işletmeden işletmeye yapılan ödeme işlemlerini 
kapsamamaktaydı. 

Uygun olmayışı: Tüm potansiyel alıcıların kredi kartı veya açık hesap limitlerine 
sahip olmaları için yeterli kredibiliteleri yoktu. 

                                                        
4
 Daha fazla ödeme seçeneklerinin ortaya çıkması çok sayıda farklı ödeme kart çeşitlerinin gelişimine yol 

açmıştır. Bunlar (O'Mahony ve diğerleri, 1997: 61): 

Kredi Kartları (Credit Card), Kartları çıkaran kurum tarafından belirlenen bir harcama limitleri vardır ve 

ödenmemiş bakiye üzerinden alınan faiz oranı temel kredi oranından bir kaç kat fazladır.  

Banka Kartları (Debit Card) bir kontrol/tasarruf hesabına bağlıdır. Normal olarak, hesapta bunu 

karşılayabilecek para olmadığı sürece bir ödeme yapılamaz.  

Borçlandırma Kartları (Charge Card) kredi kartlarına benzer bir şekilde çalışmaktadır. Burada da 

ödemeler bir özel amaçlı hesap karşılığında yapılmaktadır. Temel farklılık borçlandırma kartı için 

faturanın tamamının fatura döneminin sonunda ödenmesi gerektiğidir. Çoğu zaman buna bağlı harcama 

limiti yoktur.  

Seyahat ve Eğlence Kartları (Travel and Entertainment Card) bunlar borç kartlarıdır ve bunların kullanımı 

havayolları, oteller, restoranlar, araba kiralama şirketleri ya da belirli perakende satış birimlerine 

bağlıdır. 
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Mikro işlemler için elverişsiz olması: İnternet üzerinden yapılan ödemelerin 
birçoğu düşük değerdedir. Bu nedenle telefon veya posta yoluyla bilgilerin 
iletilmesi pratik olmadığı veya masraflı olduğu için tarafların bu tür ödemelerle 
uğraşması çok maliyetliydi.  

Elektronik ticaretin gelişimindeki bu çeşit engellerin bazılarının bilgi 
teknolojilerindeki gelişmelerle aşılabilmesi yanında günümüzde de bazı risklerle 
karşı karşıya kalınmaktadır. 

2.1. Elektronik Ticaretin Gelişiminde Sanal Para Platformlarının Önemi  

Sanal para terimi, tüketicilerin perakende ödemeleri yapmak için kullanmaları için 
tasarlanan çeşitli elektronik ödeme mekanizmalarını ifade eder. Bu mekanizmalar 
ya akıllı kartlara ya da ağ paralarına dayanır. Akıllı kartlar potansiyel olarak para 
biriminin yerini alabilir; çünkü bu, perakende alımlarda ödeme yapmak için baskın 
bir araçtır. Yazılım tabanlı dijital para ürünleri (ağ parası) bireylere ve küçük 
firmalara ucuz elektronik fon transferleri sağlar (Berentsen, 1997). 

Geniş anlamda elektronik ticaret, yeni ticari imkânlarının meydana gelmesini ve 
bunların işletilmesini vurgulamaktadır. “Kavram, özellikle iş hayatı içinde işletme 
içerisinde, işletmeden işletmeye ve işletmeden tüketiciye olan dijital işlemleri 
kapsamaktadır. Ticareti yürütmek için elektronik araçların ve teknolojilerinin 
kullanımı esastır. Bilgi teknolojileri aynı zamanda eğlence, iletişim, vergi ödeme, 
şahsi finansman yönetimi, araştırma ve eğitim gibi ticari olmayan faaliyetlerde de 
kullanılabilmektedir. Geleneksel elektronik ticaret ile ilgili alanlar aşağıdaki 
gibidir” (Choi ve Diğerleri: 1997a: 14). 

 Ürün bilgisi ile ilgili araştırmalar, 

 Ürün siparişi, 

 Mal ve hizmetlerin ödenmesi, 

 Müşteri hizmetleri. 

İşletme içerisinde, işletmeden işletmeye ve işletmeden tüketiciye olan 
uygulamaları gerçekleştirmek için elektronik ticaret aşağıda sıralanan noktaları 
içermektedir (Choi ve Diğerleri: 1997a: 15): 

 Dahili elektronik posta ve mesaj, 

 Şirket dokümanlarının online olarak yayınlanması, 

 Doküman, proje ve kıymetli bilgilerin online yoluyla araştırılması, 

 Kritik bilgilerin vaktinde çalışanlara dağıtılması, 

 Şirket finans ve personel sisteminin yönetimi, 

 Üretimin lojistik yönetimi, 

 Envanter, dağıtım ve arz zinciri yönetimi, 

 Tedarikçilere ve müşterilere sipariş işleme bilgilerinin ve raporların 
gönderilmesi, 
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 Siparişlerin ve malların yüklenmelerinin izlenmesi ve daha sayılamayacak 
sayıdaki diğer faaliyetleri de içermektedir. 

Günümüzde ölçek ekonomisinden yararlanabilen firmalarının temel sorunu 
pazarlama ve sonrasında da tahsilat süreçlerini garantiye almaktır. Sanal para ve 
platformlarının son dönemdeki hızlı gelişimi, firmalar ve müşterileri üzerinde 
(bazı olumsuzluklar yaşansa da genellikle) olumlu dışsallıklar sağlamaktadır. 
Tanaka (1997) ve Dom (1997) öngörülerinin gerçekleşmesiyle, sanal para 
işlemleri daha az masraflı olmaktadır, çünkü internet üzerinden Network5 paranın 
transfer edilmesi, geleneksel elektronik bankacılık sistemi üzerinden edilmesinden 
daha ucuz olmaktadır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde maliyetin düşük 
olması ve sanal paranın mikro ödemeler için uygun olması nedeniyle, örneğin 
kredi kartı ile yapılamayan çok düşük değerli ödemeler gerçekleştirilebilecektir. 
Bunun dışında, internet siyasi sınırlar tanımadığından, sanal para da "sınırsızdır". 
Böylece, bir ülke içerisindeki transfer maliyeti neredeyse uluslararası transfer 
maliyetine eşittir. Ayrıca ödemelerin nihai ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi 
mümkün olduğundan internet üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesini cazip 
kılmaktadır. Son olarak da, sanal para ödemeleri internet ve internete dayalı bir 
bankaya erişimi olan herhangi biri tarafından kullanabilmektedir. Kredi kart 
ödemeleri yetkilendirilmiş mağazalar ile sınırlı iken, sanal para kişiden kişiye 
ödemeleri olanaklı kılmaktadır. Böylece tüketiciler ve çok küçük işletmeler her 
çeşit işlem için sanal para ürünlerini kullanabilmektedirler. 

Bu etkilerin sonuçları, yeni iş fırsatlarının artması ve internet üzerinden ekonomik 
faaliyetlerin genişlemesidir. Küçük işletmeler veya bireyler bile tüm dünyadaki 
müşteriler ile ticaret yapabilecek duruma gelerek dinamik bir güç olabilmektedir 
(Tanaka, 1997). 

3. Sanal Para Platformlarının Finansal Sisteme Etkisi 

Uzman olmayan gerçek veya tüzel kişiler, sanal para ihraç eden kuruluşların 
güvenilirliğini tam olarak değerlendiremediklerinden, bu kuruluşlara çok 
güvenmeleri riskli olabilmektedir. Bu nedenle, bütün sistemi etkileyen risklerden 
kaçınmak ve dolayısıyla finansal piyasaların istikrarlılığını korumak daima 
düzenleme ve denetim konusu olmuştur. Bu yüzden, sanal paranın ihraç 
edilmesine izin verilecek kurumların dikkatle belirlenmesi ve denetlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafından rapor 
hazırlanmıştır.  

Avrupa Birliği’nin tek paraya geçiş sürecinde inşa ettiği AB Merkez Bankası’nın 
düzenlemeleri ve raporları bu konuda da yol gösterici olmuştur. Raporun ifade 
ettiği düzenlemeler sanal para ihraç eden kurumların asgari taşımaları gereken 
şartları ifade ettiği için buraya da alınmıştır. Rapora göre yerine getirilmesi 
gereken şartlar aşağıdaki gibidir: 

                                                        
5
 Network parası, nakit paranın dijital olarak bir benzeri olduğu düşünülebilir, çünkü ikisinin birçok 

benzer özellikleri vardır. Bunlar içerisinde en önemlisi ödemelerde banka veya bir başka üçüncü taraftan 

otorizasyon alınmasının gerekmediğidir. 
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 Sanal para ihraç eden kuruluşlar banka denetimine tabi olmalılar. 

 Sanal para ihracı açık yasal düzenlemelere, teknik güvenliğe, kötü kullanıma 
karşı yasal korumaya ve istatistiksel raporlamaya tabi olmalıdır. 

 Tüm sanal para sistem katılımcılarının (bunlar, tüketiciler, satıcılar, ihraç 
eden kuruluşlar ve sistem işleticileri) hak ve sorumlulukları tam olarak 
belirlenmeli ve tanıtılmalıdır. Ayrıca hak ve sorumluluklar ilgili tüm hukuk 
sistemlerinde geçerli olması gerekmektedir. 

 Sanal para sistemlerinde güvenlik rizikolarından kaçınmak ve sahtekârlığı 
önlemek amacıyla gerekli altyapım hazırlanması gerekmektedir. 

 Tüm sanal para ihraç eden kuruluşlar, merkez bankalarına para 
politikalarım yürütmelerine yardımcı olacak her türlü bilgiyi düzenli olarak 
raporlamaları gerekmektedir. 

 Sanal para ihraç eden kuruluşlar, gerektiğinde veya talep edildiğinde sanal 
parayı merkez bankası parasına (banknot) dönüştürmek zorundadırlar. 

 Sanal paranın, özellikle Network parasının uluslararası boyutta kolayca 
transfer edilebilmesi nedeniyle, bu alanda uluslararası işbirliğinin 
sağlanması gerekmektedir. 

Buna karşılık ABD'de Federal Reserve Bankası'nın görüşüne göre banka dışı 
kuruluşlara sanal para ihraç etmelerine izin verilmesi gerektiği yönündedir. Çünkü 
sanal para ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması maliyeti, banka dışı 
kuruluşlarına güvenli ürünler geliştirmeye zorlayacaktır. Her ne kadar, bu tür 
kuruluşlar bankalar karşısında bazı rekabetçi üstünlüklere sahip olsalar da, 
bankaların da mevcut ödeme sistemleri içerisinde ve müşteri ilişkilerinde bazı 
avantajları vardır. Çoğu müşteri banka hesabına yatıramadığı sürece sanal para 
kabul etmeyebilecektir ve bankalar da hangi kuruluşun sanal parasını kabul edip 
etmeyeceğini kontrol edebilir. (Bkz. Muller, 2019).  

Bu şekildeki düzenlemelerin amacı sanal dünyanın ne kadar düzenlenirse 
düzenlensin ve ne kadar denetlenebilirse denetlensin her zaman yeni açıkların 
hackerler6 tarafından bulunacak olması endişesidir. Bu endişelere rağmen de 
sistemin tamamıyla yasaklanması da kontrol edilemeyeceği için tercih 
edilmemektedir. Çözüm, karşı karşıya kalınacak potansiyel riskleri ölçerek 
yönetilebilmesini ve fırsatların değerlendirilebilmesini sağlamaktır.   

3.1. Bankalar Açısından Doğabilecek Riskler 

Elektronik bankacılık ve sanal para tarafından doğan temel risk şekilleri yeni 
olmasa da, bazı risklerin ortaya çıkış şekli ve bunların bankalar üzerindeki etkisi, 
bankalar ve denetim organları için yeni olabilir. Bankaların karşı karşıya 
kalacakları bazı risk ve sorunlar hem sanal para, hem de elektronik bankacılıkla 
ilgilidir.  

                                                        

6 Bilgisayar ağ açıklarını kullanarak izinsiz girip, var olan programları bozan, maddi çıkar elde etme 

amaçlı kullanan kişilere verilen isim. Cracker ve Hacker arasında fark olmakla birlikte biz aynı anlamda 

hackeri kullanacağız. 
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Burada ifade edilmeye çalışılan işletme riski, itibari risk ve kanuni risk, elektronik 
bankacılık ve elektronik faaliyetler için en önemli risk kategorileri gibi 
görünmektedir. Bazı spesifik problemler bu risk kategorilerinin hepsine 
girmektedir. Örneğin hackerler, gizli müşteri bilgilerine ulaşabilir, ele geçirebilir ve 
kullanabilirler. Bu siber suçluların temel hedefi, alışveriş yapanların kimlik veya 
kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmektir. Bunun için bankacılık zararlı 
yazılımları, tarayıcı veya tarayıcı eklentilerinde kod yürütme açıkları,  iki bağlantı 
arasına sızılarak yapılan dinleme işlemleriyle verilerin ele geçirilmesi, sahte 
bankacılık uygulamaları gibi devamlı güncellenebilen bir dizi saldırı yöntemlerini 
kullanıyorlar, Ayrıca yeterli tedbirlerin olmaması durumunda dışarıdan üçüncü bir 
kişi, bankanın bilgisayar sistemine girerek bir virüs yerleştirebilir. Bu da 
bankacılık sistemlerinin ve verilerin bozulmasına ve çökmesine neden olabilir. 

Bu yüzden geleneksel işletme riskinin ötesinde, sanal para platformlarında, 
kalpazanlıkları ortaya çıkarmak ve vazgeçirmek için daha karışık işletim 
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü “banka sistemlerine girişin kontrol 
edilmesi daha da zorlaşmıştır. Bunun nedenleri, genişleyen bilgisayar kapasiteleri, 
erişim noktalarının coğrafi dağılımı ve İnternet gibi, çeşitli iletişim yollarının 
kullanımıdır. Sanal para ile güvenlikteki bir bozulma, sahtekârlıkla yaratılan 
müşteri mevduatlarıyla sonuçlanabileceğini belirtmek önemlidir. Elektronik 
bankacılığın diğer şekilleri için, izinsiz giriş, kayıplara, eklenen müşteri 
alacaklarına ve başka sorunlara yol açabilir” (Risk.., 1998: 5). 

Sanal para ve bankacılık sistemlerine dışarıdan gelen saldırıların yanında, bankalar 
kendi bünyesinde çalışanları nedeniyle de işletme riski ile karşı karşıya 
kalabilirler. Banka çalışanları, müşteri hesaplarından fon çekmek için verileri 
değiştirebilir veya akıllı kartları çalabilirler. Banka böyle bir durumda 
müşterilerinin kayıplarını tanzim etmek zorunda kalabilir ve müşterilerinin 
güvenlerini kaybedebilirler.  

Diğer bir risk ise sahte sanal paranın çıkarılmasıdır. Eğer bankalar, kalpazanlıktan 
vazgeçirme veya kalpazanlığı ortaya çıkarma konusunda yeterli önlemler 
alamazlarsa, bazı kişiler sanal para ürünlerini değiştirebilir veya çoğaltabilirler. Bu 
takdirde, banka sahte sanal para miktarından sorumlu olabilir. 

3.2. Merkez Bankası Fonksiyonlarına Etkisi: Para Arz ve Talebi Üzerindeki 
Etkiler 

Sanal paranın gelişimi, merkez bankaları ve diğer kamu otoritelerini ilgilendiren 
bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Merkez bankalarını özellikle 
ilgilendiren sorunların başında senyoraj kaybı gelmektedir. Bir diğer sorun ise 
sanal para tedarikçileri tarafından ortaya çıkabilecek mali risklerdir. Merkez 
bankaları ile ilgili yasal sorunlardan biri de sanal para yöntemlerinin, banknot 
ihracındaki tekelliğini bozup bozmayacağı ve merkez bankalarının var olan yasalar 
altında kendilerinin sanal para ihraç edip edemeyeceğidir. 

Sanal paranın nakit para yerine ikame edilmesi, merkez bankasının aktif 
rezervlerinde buna tekabül eden bir azalışa yol açabilecektir. Bu aktifler üzerinden 
elde edilen faiz merkez bankalarının senyoraj gelirini oluşturması nedeniyle, 
senyoraj kaybına da neden olacaktır. Sanal para ihraç eden kurumlar için başlıca 
nedenlerden biri de zaten senyoraj gelirinden bir parça kapmaktır. Ancak sanal 
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para ürünlerine olan talep ve bunların nakit parayı ne oranda ikame edecekleri 
henüz bilinmediği için senyoraj gelirindeki kayıp tahmin edilememektedir. Eğer 
sanal para kullanımı çok yaygın olursa, merkez bankaları için senyoraj kaybı da bir 
sorun olacaktır. Çünkü bunun sonucunda merkez bankaları başka gelir 
kaynaklarına daha fazla bağımlı hale geleceklerdir. Bunun yanında özellikle büyük 
bütçe açıkları olan ülkelerde senyoraj gelirinde meydana gelebilecek düşük bir 
azalma bile büyük sorunlara yol açabilecektir. 

Bu yüzden sanal paranın, para arzı üzerindeki etkisi içsel paranın nasıl 
yaratıldığına bağlıdır. Banka kaydi parasının toplam miktarı çoğunlukla içsel para 
olarak adlandırılmaktadır. Çünkü bu paranın miktarı bankalar ve halkın 
birbirlerini etkilemeleriyle, yani para otoritelerinin inisiyatifleri dışında 
belirlenmektedir. Bu nedenle de para otoriteleri tarafından kontrol edilemeyeceği 
savunulmaktadır. “Post-Keynesgiller tarafından savunulan bu yaklaşımda, para 
arzının içselliği için gerekçe oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir” (Parasız, 1997: 
252): 

 Açık kredilerin yaygınlığı, kredilerin yenilenmesi ve kredi kartı anlaşmaları 
bankaların kredi taleplerini onaylamak zorunda bırakmaktadır. 

 Finansal yeniliklerin hızla artması banka kredilerinin artmasına neden 
olmaktadır. 

 Merkez bankaları özellikle reeskont penceresi aracılığıyla bankaların 
merkez bankası parası gereksinimlerini hızla karşılamaktadır. 

Sanal para yeni para yaratmaktadır fakat bunların para arzı üzerindeki etkisi, kâğıt 
para karşılığı olup olmadığına bağlıdır. Yani eğer, sanal paranın banka hesabı 
olarak karşılığı varsa, içsel (sanal) para, para otoriteleri tarafından kontrol 
edilebilen ve para arzı ile para talebinden bağımsız olduğu vurgulanan dışsal para 
(outside money) ile değiştirilmiş olacaktır. Örneğin bir kişinin bankadaki 
hesabından para çekerek bunu sanal para tedarikçisi bir kuruma yatırıp 
karşılığında sanal para alması ve sanal para tedarikçisinin dışsal parayı bir 
bankaya yatırması veya bir banka gibi aynı şartlar altında borç (kredi) olarak 
vermesi durumunda, para arzında bir değişme olmayacaktır (Choi ve Diğerleri: 
1997b: 445). 

Buna karşılık kişi banka hesabından parayı nakit işlemleri için ihtiyacını 
karşılamak için çekerse, tüketicinin elinde nakit para bulundurması vadesiz 
mevduatlarda ve kredi kurumlarının kaydi para yaratma gücünde bir azalmaya 
neden olacaktır. 

Tüketicinin normalde nakit para işlemleri için elinde bulunduracağı parayı sanal 
paraya çevirmesi ile bankaların kaydi para yaratabilmeleri için ellerinde daha fazla 
para olacaktır. Bir başka deyişle, tüketiciler ellerinde daha az nakit para 
bulunduracaklar ve daha fazla mevduat tutacaklar. Eğer sanal para karşılığında 
dışsal para bulunduran sanal para tedarikçisinin bir kredi kurumu olarak faaliyet 
göstermesine izin verilirse, toplam para arzı artacaktır. Para arzı üzerindeki etki, 
eğer sanal para tedarikçisi merkez bankası denetimine tabi olmazsa ve karşılık 
oranını düşük tutarsa, daha da büyük olacaktır. 
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Finansal sisteme, kredi kartı gibi yeni ödeme sistemlerinin girişi ve kullanımının 
yaygınlaşması ile nakit para ile gerçekleştirilen ödemelerin yüzdesi eskiye oranla 
düşmüştür. Fakat bu sadece kredi kartı ile sınırlı değildir. Maaş ve ücretlerin de 
banka hesaplarına yatırılarak ödenmesi de buna benzer bir azalmayı yaratmıştır. 
Ayrıca, elektronik satış noktasında kredi ve banka kartlarının kullanımının 
başlaması ve EFT sisteminin kullanımının yaygınlaşması ile dolaşımdaki nakit 
paranın yüzdesi diğer para şekillerine oranla önemli ölçüde azalmıştır (Furche, ve 
Wrightson,1996: 80). 

Günümüzdeki gelişmeler de bazı sorunları beraberinde getirebilir. Nakit para 
işlemlerinin yerine geçebilecek ödeme yöntemlerinin kullanımının başlaması ile 
para arzı içerisinde nakit paranın payının önemli ölçüde düşmesi kaçınılmaz 
olacaktır. 

4. Sanal Para Platformlarının Güvenliğine Genel Bakış ve Öneriler 

Alkin (2019) göre, yeni bir değer mekanizmasının en önemli sorunu, söz konusu 
değeri piyasada değiş-tokuş aracı olarak kullanacak kurum ve bireyleri bulup 
bulamayacağıdır. Bir alış-veriş, yatırım-tasarruf ve nihayetinde değer belirleme 
aracı olarak kullanılmaya başlamaları, bir emtia gibi alınıp satılmalarından çok 
daha önemli. Aslına bakılırsa, değiş-tokuş aracının emtia olarak değerini belirleyen 

hem ulusal hem de uluslararası «kabul edilmiş» değer olmasıdır. Yani iş dönüp dolaşıp 

küresel anlamda kabul gören bir değer ölçüsü olmasına dayanıyor. Bu sebeple, Kripto 

Paranın yatırımcılara arz edilmesinden önce, POS cihazlarına yüklenecek bir ara yüz ile 

tanımlanması için alt yapının hazırlanması büyük önem arz ediyor. Bundan başka akıllı 

telefonlara da android/iOS uygulamaların yüklenmesi için çalışma yapılması kritik 

önemde. Artık herkes "handset" dediğimiz akıllı telefonlar üzerinden işlerini çözüyor.  

Dolayısıyla günümüz dünyasında kalıcı değerlerin oluşturulabilmesi için bilgi 

teknolojilerinin avantajları, dezavantajları ortadan kaldırılarak veya kontrol altına 

alınarak, sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında, sanal para 

platformlarının geliştirilmesinde temel iki unsur vardır. Birincisi hackerlerin para 

oluşum sürecinde kalpazanlık yapmasını engelleyerek, kendilerine büyük paralar 

yaratmalarını engellemektir. İkinci de kişiye özel güvenliği sağlayıcı uygun önlemler 

alınmadığı zaman, başkalarının işlemleri izleyebilmesi veya kullanabilmesidir. Bu 

yüzden sanal para platformlarının başarılı çalışabilmesini sağlamak için kişisel gizlilik 

taşıyan bilgileri içeren mesajların yanlış ellere ulaşmasını engellemek ve gelen 

mesajların gelmesi gereken kişiden gelip gelmediğinin teyit edilmesi gerekmektedir. 

Aynı şekilde geleneksel bankacılık hizmetlerinde de olduğu gibi, müşterilerin kasıtlı 

veya kasıtsız olarak sunulan hizmetleri kötüye kullanmaları bir başka işletme riskidir. 

İlgili finans kurumu, müşterilerini yeterince bilgilendirmediği takdirde risk artabilir. 

Buna ilaveten, işlemlerin doğruluğunu kanıtlamak için yeterli önlemler alınmadığı 

durumlarda, müşteriler daha önce onaylamış oldukları işlemleri kabul etmeyebilirler ve 

paralarının geri ödenmesini talep edebilirler. Bu da finans kurumunda mali zararlara 

neden olabilir. Bu zararlar, ya müşterinin işlemi onayladığını kanıtlamak için yapılan 

harcamalar veya kanıt bulunamazsa geri ödeme nedeniyle ortaya çıkabilir. 
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4.1. Siyasi ve Hukuki Boyutta Sanal Ödemeler Nedeniyle Doğabilecek 
Sorunlar 

Sanal paranın ve yeni gelişen elektronik ödeme sistemlerinin para sistemi 
üzerindeki direkt etkileri yanında, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu 
sistemlerin kötüye kullanılabilmesinde diğer bir alan kara para aklama ve vergi 
kaçırma için kolaylıklar sunacak olabilmesidir. 

4.1.1. Sanal Para Platformlarının Kara Para Aklama ve Vergi Kaçakçılığına 
Etkisi 

Devletler açısından, sanal para platformlarının kullanımının artmaya başlamasıyla 
birlikte ortaya çıkması beklenen iki önemli sorunun da ele alınması gerekmektedir. 
Bunlar kara para aklama ve vergi kaçırmadır. Özellikle yasal olmayan çeşitli 
yollardan sağlanan paraların aklanarak yasal hale getirilmesi adeta bir sektör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan ulusal ölçekte de kara para aklama ve 
vergi kaçakçılığıyla mücadele, yolsuzluğun azaltılması için şarttır. Zira yolsuzluk 
hem halkın güvenini aşındırıyor, hem de ekonomik kalkınmayı, adil gelir dağılımını 
engelliyor ve sonuçta sosyal huzursuzluğa yol açabiliyor. 

Kara para aklama ve terör finansmanı, görünüşte zararsız finansal işlemlerin 
ötesine geçen yıkıcı etkileri olan iki tür mali suçtur. Yasal olmayan her türlü ticaret 
kazancından, kaçırılan vergilere kadar olan süreç tüm ulusal ekonomileri bozma ve 
nihayetinde istikrarsızlaştırma gücüne sahiptir. Bu süreçteki terörist ağlar veya 
suçlular, ya ceza gelirlerini aklamak veya terörist faaliyetlerini desteklemek için 
yasal mali sistemdeki boşluklardan veya diğer zayıflıklardan yararlanabilir (Money 
Laundering, 2019). Aynı şekilde kara para aklayıcılar, ulusal sistem dışında, 
ülkelerarası mali sistemi de kullanmaktadır.   

Bu yüzden “gerek uluslararası (AB ve OECD bünyesinde) gerekse ulusal düzeyde 
hukuki metinler oluşturulmaktadır. Türkiye'de de olduğu gibi, ulusal düzeyde 
yasal düzenlemeler vücuda getirilirken, konunun önemi nedeniyle uluslararası 
işbirliğini sağlamaya yönelik çok taraflı düzenlemeler meydana getirilmektedir. 
Kara para ticareti tek tek ülkelerin kendi çabaları ve yasal düzenlemeleri ile 
önlenemeyecek boyutta olup, bütün ülkelerin işbirliği ile ancak kontrol altına 
alınması mümkün olacaktır” (Yahşi, 1998: 38). 

Electronic Money (1998) göre de, kara para aklayıcılar tarafından sanal paranın 
kötüye kullanımı önemli bir sorun olacağa benzer, çünkü sanal pata sistemleri iki 
nedenden ötürü bu tür kişiler için cazip olmaktadır: 

 İşlemler izlenilememektedir. 

 İşlemler inanılmaz ölçüde mobil olmaktadır. 

Sanal para sistemlerinin kullanımı daha az yüz yüze işlemin gerçekleşmesi 
anlamına gelmektedir. Sanal paranın anonimiteyi (kendini saklayabilmeyi) 
sağlaması nedeniyle, bankalar açısından müşteriyi tanıma da zorlaşmaktadır. 
Ayrıca sanal para sistemlerinde herhangi bir finansal kuruluşun katılımı 
olmaksızın kişiler arası direkt transferlerin yapılmasına olanak sağlandığından, 
banka işlemlerinin izlenebilmesini sağlayan hiçbir basılı kayıt da olmayacaktır 
(Electronic Money, 1998:5) 
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Eğer sanal para ürünlerinde yüksek bakiye ve işlem limitleri uygulanırsa ve 
işlemler sınırlı bir şekilde denetleniyorsa, kara para aklayıcıları için cazip olabilir. 
Kara para aklama ile ilgili yasaların uygulanması, bazı elektronik ödeme 
yöntemleri açısından yetersiz kalabilir veya uygun olmayabilir. Çünkü elektronik 
bankacılık ve elektronik parayla ödemeler uzaktan da yürütülebiliyor. Bankalar, 
suç faaliyetlerini önlemek ve ortaya çıkarmak için geleneksel yöntemleri 
uygulamada artan zorluklarla karşılaşabilirler. 

Mevcut yasa ve düzenlemeler işletme ve tüketicileri, yetkili otoritelerin finansal 
suçlarla savaşabilmesini sağlamak için bilgi vermek zorunda bırakmaktadır. Fakat 
bu tür yasaların sanal para ürünlerine nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlik 
vardır. 

4.2. Sanal Para Platformlarında Kullanıcıların Karşılaşabileceği Riskler  

Tüketiciler, sanal para kullanımının avantajlarından yararlanırken aşağıdaki bazı 
risklere de maruz kalabilirler.  

 Sanal para kullanıcıları, diğer geleneksel ödeme yöntemlerinde olduğu gibi, 
mali kayıp (kaybetme, çalınma ve dolandırıcılık) riskiyle karşı karşıya 
kalabilirler.  

 Asıl önemlisi hackerlerin, sanal para platformlarına, bilgisayar ağlarına 
girerek, elektronik ödeme talimatlarında tahribat yapması veya bu tür 
mesajların gönderilmesini önlemesi şeklinde gerçekleşebilir.  

 Sanal para kullanıcıları, akıllı kartlarda meydana gelebilecek hasarlardan 
(okunamaz durumda olması), işletme hataları veya bozukluklarından doğan 
risklere de maruz kalabilecektir.  

 Ayrıca eğer sanal para ihraç eden kuruluş yeterli miktarda merkez bankası 
parasını rezerv olarak bulundurmadığı durumlarda, tüketicinin sanal parayı 
banknota dönüştürme talebinin karşılanamama riski de vardır. Daha kötüsü 
sanal para ihraç eden kuruluşun iflas etmesi halinde de ortaya çıkmaktadır. 

 Tüketiciler yeterli miktarda sanal para bakiyesi olmasına rağmen, ödemeyi 
yapamama riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunun nedenleri, 
platformların bozulması, satıcıların sanal para ödemesini kabul etmemesi 
gibi. 

Kullanıcılar için diğer önemli bir risk de sahteciliktir. Üzer (2017: 71) göre 
sahtecilik riski doğası gereği merkezi sistemler ve merkezi olmayan sistemler için 
büyük farklılık göstermektedir. Merkezi olmayan bir sistemde kullanıcıların ödeme 
detaylarının hepsinin ifşa edilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla ödeme 
detaylarının perakendeciden çalınması riski ortadan kalkmıştır. Fakat sanal para 
birimlerinin kaybedilme riski, elektronik olarak ticari bankalarda tutulan 
mevduata oranla çok daha fazladır. Çünkü kullanıcının özel anahtarı 
kaybolduğunda ilintili bulunduğu sanal para birimleri de kaybolmuş olmaktadır. 
İnternet bankacılığında ise kullanılan bir şifre unutulduğunda kolayca 
değiştirilebilmektedir. Bu anlamda sanal para birimleri cüzdanı fiziksel cüzdana 
daha benzerdir. 
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CPMI (2017) göre iyi kurulmuş bir ödeme sistemin, açık, şeffaf ve uygulanabilir bir 
yasal temele sahip olması, ödeme, takas ve uzlaştırma düzenlemelerinin temel 
unsurudur. Fakat sanal para platformlarındaki merkezi olmayan (dağıtılmış 
muhasebe) teknolojinin, yasal temeli hakkında belirsizlikler devam ettiği için 
maruz kalınan riskler artabilir. Çünkü bu teknolojinin takas işlemlerine 
uygulanması yeni olduğu için yasal dayanaklar, geleneksel sistemler kadar iyi 
değildir. 

Bu konudaki riskler hakkında en önemli tespit ve uyarı da Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan yapılmıştır.  SPK (2018: 4) duyurusunda aşağıdaki konulara dikkat 
çekmiştir:  

 “Kripto Para Satışı” veya “Token Satışı (dijital para)” olarak da bilinen genellikle 
blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğu 
Kurulumuzun düzenleme ve gözetim alanı dışında kalmaktadır. Dijital varlık 
satıcıları, belirli (bir proje veya şirketi finanse etmek gibi) ya da çoğu zaman 
belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirmektedir. Söz konusu dijital 
varlıklar itibari para ile alınabileceği gibi Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar 
kullanılarak da alınabilmektedir. Tasarım açısından çok farklı türlere 
ayrılabilmekle beraber dijital varlıklar genellikle bir şirketteki payı, bir hizmete 
erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı, ürün veya hizmete ilişkin kullanım 
hakkını temsil etmektedir. Satış süreci sonrası toplanan paranın kullanımına ilişkin 
bilgiler izahnameye benzer bir doküman olan “white-paper ”da yer almaktadır.  

Aynı şekilde SPK (2018: 4) göre ICO’lar7 çok yüksek riskli ve spekülatif 
yatırımlardır. Bu sebeple, dijital varlık almayı düşünen yatırımcıların aşağıda 
belirtilen risklerin bilincinde olması ve alınacak dijital varlık karşılığında ne vaat 
edildiğini detaylı incelemeleri gerekmektedir. Riskler: 

 ICO’ların birçoğu yapısı itibariyle düzenleyici kurumların yetki ve görev 
alanı dışında kalmakta olup, herhangi bir düzenleme ve gözetime tabi 
olmamaktadır.  

 Kripto paralara benzer şekilde, satın alınan tokenların değerlerinde de aşırı 
oynaklık görülebilmektedir.  

 Toplanan paralar belirtilen amaçlarla kullanılmayabilir.  

 Satıcılar tarafından sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı bilgiler 
olabilir.  

 Bu tarz uygulamalarla fon toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama 
projeler olduğu için projenin başarısız olması ve yapılan yatırımın 
tamamının kaybedilmesi söz konusu olabilir.  

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kitle fonlaması 
faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara dair Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil 
düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Halka arz ve kitle fonlaması 

                                                        
7
 ICO (Initial Coin Offering), özellikle blockchain tabanlı projeler için dijital varlık satışı. Blockchain ise 

basitçe kripto paraların çalışma protokolleri. Başka bir ifadeyle kripto para birimleri, bağlı bulunduğu 

blockchain protokolünün değerine bağlı bir dijital varlıktır.  
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faaliyetlerine benzer yönleri ve farklılıkları bulunan “token satışı” uygulamalarının 
Kurulumuzun düzenleyici sınırlarına girip girmediği durum bazında farklılık 
gösterecektir. İkincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce kitle fonlaması adı 
altında izinsiz olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili olarak Kurulumuz 
tarafından gerekli her türlü idari ve cezai tedbir uygulanacaktır. Bu aşamada kitle 
fonlaması adı altında gerçekleştirilmesi muhtemel kripto varlık satışlarına 
yatırımcılar tarafından itibar edilmemelidir (SPK, 2018: 4).  

Mevzuat eksikliği veya açıkları nedeniyle sanal para platformlarının, kara para 
aklama veya vergi kaçakçılığını teşvik eder bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. 
Düzenlemelerin olmadığı veya eksik olduğu bir alandaki suçlar veya sözleşmeye 
uymama cezaları daha düşük cezalara çarptırılabilmektedir (Bkz. CPMI, 2017). 

5. Sonuç 

Teknolojinin çok hızlı geliştiği son yıllarda yeni bir dünya ekonomik düzeninden, 
enformasyon ekonomisinden, dijital ekonominin yarattığı dönüşümlerden, 
elektronik dünyanın sloganları daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi kavramlarından, 
sanal paradan, siber suçlardan konuşulmaktadır.  

Sanal dünyadan yararlanmaya çalışan siber suçluların temel hedefi, bu platformları 
kullananların, alışveriş yapanların kimlik, kredi kartı veya sanal cüzdan gibi 
bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmek. Bunun için bankacılıkta zararlı yazılımları, 
tarayıcı veya tarayıcı eklentilerinde kod yürütme açıkları, sahte bankacılık 
uygulamaları ve arama motoru gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu 
yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da başka suçlulara 
satıyorlar. 

Bu yüzden günümüz dünyasında sanal paralarda kalıcılığı sağlamak için bilgi 
teknolojilerinin, dezavantajları ortadan kaldırılarak veya kontrol altına alınarak, 
sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında, sanal para 
platformlarının geliştirilmesinde temel iki unsur vardır. Birincisi hackerlerin para 
oluşum sürecinde kalpazanlık yapmasını engelleyerek, kendilerine büyük paralar 
yaratmalarını engellemektir. İkinci de kişiye özel güvenliği sağlayıcı uygun 
önlemler alınmadığı zaman, başkalarının işlemleri izleyebilmesi veya 
kullanabilmesidir. Bu yüzden sanal para platformlarının başarılı çalışabilmesini 
sağlamak için kişisel gizlilik taşıyan bilgileri içeren mesajların yanlış ellere 
ulaşmasını engellemek ve gelen mesajların gelmesi gereken kişiden gelip 
gelmediğinin teyit edilmesi gerekmektedir. 
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