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Bitcoin, geçtiğimiz haftaki yükselişin sonrasında sıkışma bölgesinin üstüne çıkmayı başardı. 
BTC’nin bu bölgede tutunmaya devam etmesi, yukarı yönlü bir kırılımın gerçekleşme ihtimalini 
yükseltiyor. Bitcoin’in $44.500 seviyesini geçerek mevcut dengelenme bölgesinden çıkması 
halinde bir sonraki hedefinin $48.300 seviyesi olması beklenmektedir. Bu yükseliş, aynı zamanda 
bir yükseliş trendini de tetikleyebilir. Bitcoin’in bulunduğu bölgeden satış baskısıyla karşılaşması 
halinde, öncelikle $41.000 desteğine düşmesi, bu destekte tutunamaması halinde ise aşağıdaki 
mavi trend çizgisine, yani $37.500 civarına doğru düşmesi beklenmektedir. Böyle bir durumda, 
Bitcoin’in $30.000 desteğine düşme ihtimali de güncelliğini koruyacaktır.

ETH Merge

Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan ve tüm kriptopara takipçilerinin merakla yakından takip ettiği 
ETH 2.0 geliştirmesi hayata geçmeye oldukça yaklaştı. Ethereum ağının çok sayıda işlemi, çok 
daha hızlı yapabilmesini ve çevre dostu olmasını sağlayacak olan geliştirme için çeşitli altyapı 
çalışmaları ve testler yapıldı. Planlanan testlerin sonuncusu olan Kiln testinin de başarıyla 
sonuçlanmasıyla birlikte ETH 2.0 geliştirmesinin planlandığı gibi Haziran ayında hayata geçmesi 
beklenmektedir. 

Geliştirme sonrasında Ethereum ağındaki madencilik faaliyetleri, işlem gücüne bağlı olmayacak ve 
ağa kilitlenen ETH stake miktarına bağlı çalışacak. Bu yöntemle madencilik cihazlarına gerek 
kalmadığı için madencilerin elektrik tüketimleri de sıfırlanıyor. Dolayısıyla Ethereum ağının çevre 
dostu bir yapıya geçmesi planlanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen yeni madencilik yapısı halihazırda Beacon Chain adlı ağ üzerinde 
işlemektedir. Haziran ayında Ethereum ağının taşınacağı yeni altyapı olan Beacon Chain, aslında 
bir süredir faaliyette bulunmaktadır. Bunun sebebi, hem testlerin verimli şekilde yürütülmesi hem 
de yeni madencilik sistemine geçiş için altyapıyı sağlama amacıdır. Nitekim 2 yıllık süre içerisinde 
10.6 milyon ETH’nin üzerinde bir miktar Beacon Chain’deki yeni madencilik yapısı için ağa 
kilitlenmiş durumdadır. Yani ETH 2.0 için oluşturulan madencilik sisteminin güvenliği halihazırda 
sağlandı. Haziran ayına yaklaştıkça stake edilen ETH miktarının giderek artması beklenmektedir. 
Bu durumun da hem ağın güvenliğini arttırması hem de ETH fiyatına olumlu etki etmesi 
mümkündür.

ETH 2.0 geliştirmesinin, ETH fiyatı üzerinde pozitif anlamda ciddi bir etki etmesi beklenmektedir. 
Yukarıda bahsedilen yeni madencilik sistemi nedeniyle ağa kilitlenen ETH miktarı dışında, şu anda 
yıllık %4.3 civarında bulunan ETH enflasyonunun %0.43 civarına düşmesi planlanmaktadır. 
Dolayısıyla ETH’nin çok daha nadir bir para birimi haline geleceği varsayılabilir. Ek olarak, her bir 
işlem sonrasında, alınan komisyonun bir kısmının yakıldığı düşünüldüğünde, ETH 2.0 sonrasında 
ETH’nin enflasyonist bir yapıdan deflasyonist bir yapıya, yani arzının sürekli azalacağı bir yapıya 
geçmesi beklenmektedir.

Son olarak, ETH 2.0 geliştirmesi, Ethereum ağındaki hedeflere tam olarak ulaşıldığı anlamına 
gelmemektedir. Bu geliştirme, Ethereum’un çok sayıda işlemi çok hızlı ve çok ucuza yapabileceği 
bir sistemin kurulmasına imkan veren bir altyapı olarak görülmelidir. Ağın, hayal edilen seviyelere 
gelmesi yıllar sürecek geliştirmeler sonrasında mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ETH 2.0 geliştirmesi 
Ethereum ağı için bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olarak görülebilir.
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BTC: BORSALAR
Tüm Borsalardaki BTC Rezervi

● Bitcoin fiyatındaki yatay seyir, rezervlerde de benzer şekilde kendisini gösteriyor. 
Borsaların rezervi, piyasada ne ciddi bir satış baskısının ne de alım iştahının 
olmadığına işaret ediyor. Bitcoin’in sıkıştığı fiyat aralığından çıkmasıyla beraber 
piyasada tekrar hareketlilik görülmesi beklenmektedir.

BTC: MADENCİLER

Madencilerin Borsalara Gönderdiği BTC Miktarı

● Madencilerin 2 hafta boyunca borsalara yüklü miktarda gönderdikleri BTC 
transferleri, geçtiğimiz hafta devam etmedi. 

● Bu transferlerin doğrudan satış baskısı oluşturduğu varsayılırsa, madencilerin 
oluşturduğu baskının tekrar minimuma indiği söylenebilir.

● Transferlerin, rezerv dengesini sağlamak için borsa tarafından talep edilmiş olma 
ihtimali de bulunmaktadır. 
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ETH: BORSALAR

Borsaların ETH Rezervi

● 14 Mart tarihinde rezervlerde görülen sert düşüş sonrasında geçtiğimiz hafta sakin 
bir süreç görüldü. Rezervlerde 50 bin ETH kadar azalış görülse de Haziran ayında 
gerçekleşmesi beklenen ETH 2.0 geliştirmesine doğru ETH talebinin artması 
beklenebilir.

ETH 2.0

Stake Sistemine Yeni Girişler

● ETH 2.0 için gerçekleştirilen son test çalışmasının da başarılı geçmesinden sonra 
yeni ağ üzerindeki yeni madencilik için ETH stake edilmeye devam ediliyor. 

● 22 ve 23 Mart tarihlerinde stake edilen ETH miktarı 47 binin üzerine çıktı.
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STABİLPARALAR

Dolaşımdaki Stabilpara Miktarı

● Dolaşımdaki stabilpara miktarı, geçtiğimiz haftadan bu yana 700 milyon USD azalış 
gösterdi.

● Dönem dönem para çıkışları ve girişlerinde artış görülse de grafiğe bakıldığında Şubat 
ayının başından itibaren yatay bir seyir görülmektedir. 

● Piyasaya yaklaşık 2 aydır ciddi bir para girişinin olmadığı söylenebilir.

Borsalara Yapılan Stabilpara Transferlerinin Sayısı

● Grafikte görüldüğü üzere dönem dönem borsalara yapılan stabilpara transferlerinde önemli 
artışlar görülmektedir. Kasım ayının başından bu yana transfer sayılarında görülen düşüş, 
geçtiğimiz hafta ilk kez bozuldu.

● Borsalara daha sık stabilpara transfer edilmesi, kriptoparalar üzerinde alış baskısı 
oluşturabileceği için oldukça olumlu olabilir. Öte yandan, transfer edilen stabilparaların türev 
ürünlerde pozisyon açmak için değerlendirilmesi halinde fiyat yönü açısından belirsizlik 
oluşmaktadır. Kullanıcılar bu yöntemle short(aşağı yönlü) ya da long(yukarı yönlü) işlem 
açabilirler. 

● Sonuç olarak, piyasada önemli bir hareketlilik olduğu ve Bitcoin fiyatının mevcut sıkışma 
bölgesi düşünüldüğünde, fiyatın yapacağı kırılım için bir hazırlık yapıldığı söylenebilir.


