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Bitcoin, agresif bir şekilde yükselişini sürdürerek $55.000 seviyesindeki direncin üzerine geçmeyi 
başardı. Fiyatın $55.000 seviyesine ulaşmasının ardından bu bölgede 6 gündür vakit geçiren 
Bitcoin, önemli bir satış baskısıyla karşılaşmasına rağmen $55.000 seviyesinde tutunmaya 
çalışıyor. Bu noktada, günlük mumların kapanış şekilleri oldukça önemlidir. Son 4 günlük mumlara 
bakıldığında yukarı çubuk ile kapanan 3 mum bulunmaktadır. Yukarı çubuk ile kapanan mumların 
çoğalması, satış baskısının hakimiyet sağladığına yönelik yorumlanabilir. Bu durumda $51.000 
seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Ancak Bitcoin’in tüm zamanların en değerli seviyesi olan 
$60.000 bölgesine oldukça yaklaşması nedeniyle mevcut satış baskısının oluşması normaldir. 
Fiyatın $55.000 seviyesinde tutunmaya devam etmesi, yeni bir alış baskısı doğurabilir. Bu nedenle 
önümüzdeki birkaç günün kritik olduğu söylenebilir.

Kriptopara Dostu Politikalar 

El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak tanımlamasının yarattığı dalga, beklenilenin aksine sadece 
ekonomik durumu kötü olan Güney Amerika ülkelerini değil, dünyanın pek çok bölgesini etkiledi. Çeşitli 
ülkeler, El Salvador gibi BTC’yi resmi para birimi olarak tanıma niyetinde olmasalar da kriptoparaları regüle 
ederek ülke içerisinde yasal ticaretine izin verilmesi için çalışma yürütmektedirler. Bu çalışmalardan 
bazılarını sizler için aşağıda listeledik.

● Brezilya, Güney Amerika’daki en büyük ekonomilerden birisidir. Brezilya Temsilciler Meclisi,
kriptoparaların mal ve hizmet alım-satımında kullanılması ve geniş bir regülasyon altyapısına sahip 
olmaları için düzenlenen yasa teklifini oylayacak. Oylamanın olumlu sonuçlanması halinde teklif 
Kongre’ye sunulacak. Nüfus olarak oldukça dinamik bir yapıya sahip olan Brezilya’daki anket 
sonuçları, özellikle genç kesimin kriptoparalarla ödeme yapmak istediğini ortaya koyuyor.  Yasanın 
onaylanması halinde 212 milyon nüfusa sahip bir ülkenin kriptopara sistemine büyük katkı 
sağlaması bekleniyor.

● Ukrayna, kriptoparalara yasal bir altyapı sağlamak için bir süredir çalışmalar yürütmektedir. El 
Salvador’un BTC kararı sonrasında Ukrayna Merkez Bankası’ndan bir heyet, El Salvador’a giderek 
kullanılan mekanizma hakkında bilgi aldı. Ukrayna’nın konuyla ilgili detaylı bilgi almak için heyet 
göndermesi, ülkenin ciddiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Hazırlanan yasa teklifinde 
kriptoparalarla ilgili hazırlanan altyapının ve kurulacak mekanizmanın doğrudan devlet bütçesinden 
karşılanması öngörülüyordu. Devlet Başkanı Zelenisky, bunun devlet bütçesine ek bir yük olmasını 
istemediği için teklifi veto etti. Zelenisky, bunun yerine Ulusal Menkul Kıymet ve Borsalar 
Komisyonu’nun maliyeti üstlenmesini istedi. Ancak komisyonun yıllık bütçesinin 5 milyon USD 
civarında olduğu düşünüldüğünde Ukrayna’nın kriptopara kararını ağırdan almak istediği 
söylenebilir. Zelenisky’nin önümüzdeki günlerdeki politikaları, yasa teklifinin geleceği konusunda 
daha net bir fikir verecektir.

● Haritada güçlükle bulunabilen bir adalar ülkesi olan Tonga veya Tonga Krallığı, Bitcoin’in resmi para 
birimi olarak kabul edilmesi için yasa teklifi hazırlandığını açıkladı. Yasanın 2022 yılı içerisinde 
sunulması planlanıyor. 

Siber Saldırılar

Siber saldırılar, hem bireylere hem şirketlere ve devletlere ciddi zararlar verebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda 
ABD’de hacklenen Coloniel Pipeline sisteme tekrar erişebilmek için 5 milyon USD fidye ödemişti. Yine en 
büyük et üreticilerinden JBS de benzer bir saldırı sonucunda 11 milyon USD ödemek zorunda kaldı. İki 
olayın da ortak özelliği, hackerların parayı BTC olarak istemesiydi. Son olarak ABD’de devlet sırlarını yurt 
dışına pazarlayan bir kişinin ödemeleri Monero(XMR) ile aldığının ortaya çıkması da durumun ciddiyetini 
iyice ortaya çıkardı. Biden, siber suçlarla mücadele için 30 ülkenin toplanacağı bir görüşme yapacağını ve 
G20 gibi zirvelerde bu konunun öne çıkartılacağını bildirdi. Ardından ABD Adalet Bakanlığı’nda görevli 
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, bakanlığın kriptoparaların siber suçlarda kullanımıyla mücadele 
etmek amacıyla NCET adlı bir birim kurduğunu duyurdu. ABD’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha 
ciddi kararlar alması sürpriz olmayacaktır.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Rezerv düzeyi, Eylül ayının ortasından beri yatay bir seyir izliyor. Buna rağmen fiyatın 
yükselişe geçmesi, halihazırda borsalarda BTC birikimi olan hesapların oluşturduğu 
alış baskısıyla açıklanabilir. 

Spot Borsalara BTC Gönderen Cüzdan Sayısı

Borsalardan BTC Çeken Cüzdan Sayısı

● Bitcoin alım-satımı yapan cüzdanların hareketlerine bakıldığında rezervlerdeki yatay 
gidişatı doğrular şekilde bir manzara öne çıkıyor. 

● Eylül sonu- Ekim başından itibaren hem BTC gönderen hem de BTC çeken cüzdan 
sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Dolayısıyla piyasadaki pozitif havanın yeni yatırımcı 
dalgasından çok mevcut şartların fiyatlanmasıyla, piyasada halihazırda bulunan 
yatırımcıların oluşturduğu alış baskısıyla oluştuğu, bu istatistikler üzerinden 
doğrulanabilir.
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Spot Borsalara Gönderilen BTC’lerin Ortalama Büyüklüğü

Borsalara Gönderilen BTC’ler Arasında Balinaların Payı

● Ortalama büyüklüğün gösterildiği ilk grafikte, borsalara BTC gönderen adres sayısında 
azalma olmasına rağmen gönderilen BTC’lerin ortalama büyüklüklerinin önemli 
oranda arttığı görülmektedir. Az sayıda cüzdanın daha yüklü miktarda BTC 
göndermeye başlaması, BTC’nin mevcut yükselişi sonrasında yatırımcıların kar almak 
istediği şeklinde yorumlanabilir.

● Nitekim balinaların oranına bakıldığında 0.5 seviyelerinde dengeli bir yatay seyir 
görülmektedir. Balinaların dominant olmadığı için balinalar tarafından bir satış 
baskısının oluşturulduğu söylenemez. Dolayısıyla gönderilen BTC’lerin kar alma 
amacıyla borsalara gönderilme ihtimali artmış olmaktadır.

BTC: MADENCİLER

Madencilerin Borsalara Gönderdikleri BTC Miktarı

● Madenciler, Ağustos ayının ortasından beri borsalara yüksek miktarda BTC 
göndermedi. Madencilerin cüzdanlarından da ciddi bir çıkış olmadığı düşünülürse 
OTC üzerinden de yüklü satışlar gerçekleşmediği söylenebilir. Gelirlerindeki ciddi 
artışa rağmen madencilerin BTC satmaması, madencilerin fiyatta daha ciddi bir 
yükseliş beklediği şeklinde yorumlanabilir.
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

E

● Ethereum rezervi, Bitcoin’e benzer şekilde bir süredir yatay bir seyir izlemektedir. Zaman 
zaman hafif bir azalış görülse de ciddi bir düşüş trendi henüz söz konusu değildir.. 
Bitcoin’in sert yükselişi sonrasında ETH talebinin nispi bir düşüş yaşaması normal 
karşılanmalıdır. NFT piyasasından olumlu verilerin gelmeye devam etmesiyle ETH 
talebinin tekrar olumlu bir seyir izlemesi beklenmektedir.

STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Toplam Stabilpara Miktarı

● Dolaşımdaki stabilpara miktarı agresif olmasa da düzenli olarak artmaktadır. Son olarak 71 
milyar USD seviyesine yaklaşan dolaşımdaki miktar, piyasaya yeni para girişlerinin 
olduğunu göstermesi bakımından oldukça olumludur.

Spot Borsalara Gönderilen Stabilpara Miktarı

● Borsalara gönderilen stabilpara miktarı BTC fiyatının yükselişiyle birlikte, uzun bir aranın 
ardından yeni bir pik gerçekleştirdi. Stabilparaların borsalara girmesi, kriptoparalar 
üzerinde alış baskısı doğurarak pozitif etkilere neden olabilir.
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