
2022'de Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır? 
Günümüzün hızla gelişen dünyasında dijital para birimi oluşturmak önemli ölçüde 
gerekliydi. Sonuç olarak, böyle bir para birimi 2009'da bir kripto para birimi olarak 
Bitcoin adında tanıtıldı. 

Kripto para biriminin yaratıcısı 'Satoshi Nakamoto', dünyanın kriptografiye dayalı bir 
dijital ödeme ağ geçidine ihtiyacı olduğunu fark etti. Bu, aracı ve devlet müdahalesi 
olmadan zahmetsizce satın alabileceğiniz, satabileceğiniz ve değiş tokuş 
edebileceğiniz merkezi olmayan bir dijital para birimi oluşturmasına yol açtı. 

Gelişen zaman ve hızla artan para kazanma fırsatları ile çok sayıda insan Bitcoin ile 
çok para kazanmaya çalışıyor. 

Kapınızın önünde geniş yatırım fırsatları sizi bekliyor; sadece çaba göstermeniz, bu 
fırsatları tanımanız ve yakalamanız gerekiyor. 

Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır? sorusu, uzun zamandır internette her yerde 
görülen sıcak bir konuydu, bu yüzden Bitcoin hakkındaki kafa karışıklığını kesin 
olarak gidermek için bu konuyu seçtik. Ekibimiz Bitcoin hakkında yoğun araştırmalar 
yaptı ve Bitcoin ile para kazanma konusunda hayati bilgiler hazırladı. 

Bitcoin : Genel Bakış 
Bitcoin'in gerçek kavramını anlamak çok kolaydır. Dijital cüzdan uygulamaları 
sayesinde saklanabilen bir bilgisayar dosyası olarak tanımlayabiliriz . Bitcoin'ler, 
dijital cüzdanınızı kullanarak diğer kişiye gönderilebilir ve bunun tersi de yapılabilir 
(Diğer kişi, cüzdanınıza Bitcoin gönderebilir). 

Fiziksel bir varlık değildir, bu nedenle web sitelerinde görüntülenen resimlere 
odaklanmayın çünkü bunlar dijital para biriminin nasıl görüneceğinin varsayımsal bir 
temsilidir. Ayrıca Bitcoin satın alabilir ve fiyatı yükselene kadar tutabilirsiniz. 

Bitcoin'deki tüm işlemler, Blockchain olarak bilinen halka açık bir listeye kaydedilir. 
İşlemleri yönetmeyi ve kaydetmeyi kolaylaştıran merkezi olmayan bir teknolojidir. 
Ancak Cryptocurrency, Blockchain teknolojisini kullanan bir ödeme şeklidir . 

Kripto para birimi, öncelikle belirli bir kuruluş veya devlet organı tarafından kontrol 
edilmeyen çevrimiçi mal ve hizmetleri değiştirmek için kullanılır. Ayrıca, bu dijital para 
birimi, kripto para birimini taklit etmek imkansız olduğu için bilgisayar korsanları için 
hayal kırıklığı yaratan kriptografi ile güvence altına alınmıştır. 

Blockchain'de daha küçük birimlere bölünebilen 20 milyondan fazla Bitcoin 
bulunabilir. Satoshi olarak da adlandırılan Bitcoin'in en küçük birimi 0.00000001 
değerindedir. 

Savaşı Hangi Kripto Para Kazanır? 



Toplamda, 200 milyar doları aşan toplam piyasa değeri ile 5000'den fazla kripto para 
ticareti yapılıyor. Bununla birlikte, en güçlü kabul edilen ilk 3 kripto para birimi şunları 
içerir: 

• .051.179.684.596 $ piyasa değerine sahip Bitcoin 
• 389.488.966.162 $ piyasa değerine sahip Ethereum 
• 100.665.561.023 $ piyasa değerine sahip Binance madeni paraları 

Artık Bitcoin'in tüm kripto para birimlerinin büyükbabası olduğunu bilmelisiniz. Ayrıca, 
piyasaya sunulan ilk Cryptocurrency idi. Ortaya çıkışından sonra, Ripple (XRP), 
Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Chainlink, vb. gibi diğer birkaç kripto para birimi de 
dikkat çekmiştir. 

Bitcoin'in dünya çapında tanınmasının bir başka nedeni de, çok sayıda insanın 
Bitcoin ile çok para kazanmasıdır. 

Bitcoin'in Tarihi 

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından tanıtılan ilk Kripto para birimiydi . 
Ancak, ortaya çıktığı sırada hiç kimse 'Kripto para' terimini bilmiyordu ve hatta 
duymamıştı. 

2013 yılına kadar, Bitcoin'ler her biri 10 dolardan fazla olmayan bir fiyatla işlem 
görüyordu. Ancak, 2013'ten kısa bir süre sonra değeri 200 doların üzerine çıktı. 
2015'ten sonra Bitcoin'in değeri son derece arttı. 

2018'in başında, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 10000 dolara yükseldi. Ancak, birkaç ay 
sonra fiyat neredeyse 6000 dolara kadar düştü. Zirvenin çökmesine neyin neden 
olduğunu netleştirmek için birçok spekülasyon yapıldı. 

Bunlar üç yıl önceki fiyatlar olsa da, bugün fiyatı kontrol ettiyseniz, Bitcoin'in fiyatının 
her gün yükseldiğini ve büyüdüğünü bilirsiniz.  Bu yazıyı yazarken Bitcoin'in 
2022'deki mevcut fiyatı 42.000 dolardı. Evet, doğru duydunuz! 

Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır? 
Sorunuz buysa, bekleyiş sona ermiştir. Sizlere Cryptocurrency ve Bitcoin ile ilgili tüm 
temel bilgiler hakkında bilgi verdik, artık para kazanma yöntemleri hakkında bilgi 
almaya hazırsınız. 

Bitcoin ile nasıl para kazanacağınızı bilmenize yardımcı olacak en etkili yollar 
aşağıda listelenmiştir : 

1. Madencilik 

Bitcoin ile çok para kazanmanın en iyi yöntemlerinden biridir . Kriptografik 
bulmacaları çözerek ve Bitcoin Blockchain ağına yeni bloklar ekleyerek büyük para 
kazanabilirsiniz. 



2 tür Madencilik içerir: 

• Kişisel Madencilik- Bu tür Madencilik bireysel olarak yapılır. Bitcoin ana akım 
bir başarı konusu olduğundan, madenciliği en zor kripto para birimlerinden biri 
olarak kabul edilir . Bitcoin arzı, talebine kıyasla sınırlıdır. Bu nedenle elektrik 
ve bakım fiyatlarını belirledikten sonra büyük kazançlar elde etmek için 
uğraşmanız gerekebilir. 

• Bulut Madenciliği - Bulut Madenciliği, bu Madencilik süreci herhangi bir tekrar 
eden ücret veya artan elektrik faturası içermediğinden çoğu kişi tarafından 
tercih edilir. Sözleşme için yalnızca bir kerelik ücret ödemeniz gerekir. Ayrıca, 
herhangi bir yazılım veya donanım satın almanızı gerektirmez. Bu nedenle, 
pastadan payınızı almaya devam ettiğiniz için kişisel Madenciliğe harika bir 
alternatif haline geldi. 

Kazançlarınız yalnızca seçtiğiniz plana ve bulut madenciliği hizmetinin dayandığı 
tesiste yükselen elektrik faturasına bağlıdır. 

Havuza dalmadan ve bir maden şirketine para yatırmadan önce gerekli olan tek şey 
bilgi ve yetkinliktir. 

Not: Zor kazanılan paranızı yatırmadan önce her zaman bulut madenciliği şirketinin 
güvenilirliğini doğruladığınızdan emin olun. 

2. Bitcoin Satın Al ve Tut 

Birçok insan basit formüllere inanır. Örneğin, fiyat düşükken bir emtia satın almak, 
demir ısınana kadar (fiyat yükselir) tutmak ve sonra onu daha fazla 
satmak/tutmak. Uzun vadeli yatırımcılar genellikle bu yaklaşımı takip eder. 

Bitcoin satın almak için bir Bitcoin Cüzdanı alın. Yatırım yapın, tutun (doğru zamanı 
bekleyin) ve satın. 

Fiyat yükselir yükselmez gelecekte Bitcoin fiyatının artacağını düşünüyorsanız, 
yatırım yapabilir ve biraz Bitcoin satın alabilir, satabilir ve kârın tadını çıkarabilirsiniz. 
Bu yaklaşımın arkasındaki gerçek, kısa vadeli yatırımlar gibi olmamasıdır; Süslü 
beklentilerle bağlı olmadıkları sürece onları tutmanız gerekebilir. Ancak, satmak için 
doğru zamanı bilmelisiniz. 

Ayrıca şirketlere/kuruluşlara, Blockchain'e, startup'lara, geliştirmelere vb. yatırım 
yapabilir ve Bitcoin ile para kazanabilirsiniz. Ancak araştırma yoğun yatırımlar 
yapmadan önce, pazar talebini, uzman görüşlerini, beyaz kağıtları vb. analiz ederek 
bir şirketin potansiyelini belirlemek zorunludur. Bu şekilde, bir hazine sandığını 
vurabilirsiniz. 

3. Bitcoin'de Ödemeleri Kabul Edin 

Bugün birçok işletme, mal ve hizmetlerini sağlamak için Bitcoin'leri ödeme olarak 
kabul etmeye başladı. Başka işletmeler başlatırsa, neden siz yapmıyorsunuz? Bunun 
için gidin ve Bitcoin'leri ödeme olarak kabul edin. 



Bitcoin'leri ödeme olarak kabul etmek basit bir işlemdir. Örneğin, fiziksel bir ürün 
işletmesi yürütüyorsanız, sadece showroom/mağazanıza küçük bir işaret koyarak 
Bitcoin kabul etmeye başlayabilirsiniz. Oysa çevrimiçi bir işletme işletiyorsanız, bir 
ödeme tüccarı kullanın veya ana sayfanıza bir afiş yerleştirin. Hangi yolu seçerseniz 
seçin, Bitcoin'i ödeme ekosisteminize entegre etmek dünyayı sizin için açar. 

En iyi yanı, ödemenizi güvenli hale getirecek ve ödeme sürecini hızlandıracak 
olmasıdır. Üstelik dünyanın herhangi bir yerinden çok fazla sorunsuz ödeme 
alabilirsiniz. Ödemeniz olarak bitcoin almak için tek ihtiyacınız olan bir Bitcoin 
Cüzdanı. Böylece, ödemelerin işlenmesi için üçüncü bir tarafa olan bağımlılığı 
ortadan kaldırır ve ayrıca kayıpları önlemenize yardımcı olur. 

4. Satış Ortağı olarak Bitcoin kazanın 

Sosyal medya platformlarından yararlanarak bitcoin ile çok para kazanabilirsiniz . 
Bitcoin veya başka herhangi bir kripto para birimi şirketinin ortağı olabilir, ürünlerini 
veya hizmetlerini tanıtabilir, ziyaretçilerini artırabilir ve dönüştürülen her satıştan 
komisyon kazanabilirsiniz. Komisyon tutarı tamamen müşteri tabanını ve satışları 
artırmaya dayalıdır. 

Müşterileri neden o ürünü/hizmeti almaları gerektiğini etkilemek ve ikna etmek için 
sosyal medya takipçilerinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca insanlara Cryptocurrency ile nasıl 
para kazanılacağını anlatan bağlı kuruluş programları yürüterek de çok fazla 
kazanabilirsiniz . 

Emin olmanız gereken tek şey , hiç kimse spam ürünleri satmak istemediği için 
güvenilir ortaklık programına kaydolmanızdır . Yapılması gereken başka bir şey de, 
bir ürün veya hizmeti tanıtırken bağlantıları ve web sitelerini sosyal medya 
hesaplarınızda paylaşmaktır. 

5. Ticaret 

Birçok insan bitcoin ticareti yapıyor ve bol para kazanıyor. Öncelikle, yetkin tüccarlar 
ticaret tablolarını analiz eder, piyasayı inceler, dış faktörleri değerlendirir ve risk 
almaya hazırdır. 

Bu tüccarlar mevcut ticaretlerinde ani yükselişe geçtiği anda, kâr elde etmek için 
pozisyonu kapatırlar. En iyi yanı, istediğiniz zaman Bitcoin dünyasında 7 gün 24 saat 
işlem yapabilmenizdir. 

Paranızı Bitcoin'e yatırırken aşağıdakiler dahil 4 ticaret stratejisinden birini 
seçebilirsiniz: 

a) Günlük Ticaret : Yatırımcıların tek bir işlem günü içinde bir pozisyon alıp sattığı 
gün içi ticaret olarak da adlandırılır. Günlük ticaretin en büyük yararı, pozisyonunuz 
için gecelik fonlama ücretlerini ödemenize gerek olmamasıdır. 

b) Bitcoin Hedging: Satın almış olduğunuz bir muhalefet pozisyonu alarak 
risklerinizi en aza indirmeye çalıştığınız bir stratejidir. Bu tür ticaret genellikle piyasa 
size karşı hareket ederken uygulanır. 



c) Trend Ticareti :  Trend ticareti yapan kişiler, mevcut trendle eşleşen bir pozisyonu 
tercih eder. Örneğin, trend yükselişteyse uzun vadeli yatırım yapmayı tercih 
edeceksiniz, trend düşüşteyse kısa vadeli yatırımlar yapacaksınız. 

d) HODL (Buy and Hold):  Bitcoin'leri fiyatları yükselene kadar alıp tuttuğunuz bir 
stratejidir. Genellikle, bu ticaret uzun vadeli yatırımları içerir ve HODL'yi seçerseniz 
çok sabır gerekir. 

6. İpuçlarıyla Kazanmak 

Bitcoin ile para kazanmanın en etkili yollarından biri, diğer insanlara yardım etmek ve 
onlardan biraz para almaktır. Bahşişte Bitcoin almak istiyorsanız Bitfortip adlı bir 
platform kullanabilirsiniz. 

Diğer insanlara yardım ederken ve farklı görevleri çevrimiçi olarak tamamlamalarına 
yardımcı olurken, size teşvik olarak BTC verebilirler. Teknik sorulara yanıt verme, 
ürün veya hizmetlerini tanıtma, video oyunlarını yayınlama, uygun kıyafet bulma ve 
diğer birçok görev gibi çok çeşitli görevleri içerebilir 

7. Hata Ödülleri 

Çeşitli kuruluşlar ve yazılım geliştiricilerin sistemlerindeki teknik aksaklıkları veya 
diğer güvenlik açıklarını bulmaları için sunduğu teşvikler, büyük bir kazanç ve 
gelirinizi artırma kaynağıdır. Öncelikle sistemlerini koruduğunuz için sizi 
ödüllendirirler. Ayrıca, kullanıcıları için ekosistemlerini geliştirmek için bitcoin 
kazanabilirsiniz. 

Bitcoin dünyasına yatırım yapıyorsanız izlemeniz gereken temel bilgiler: 

• Kapsamlı araştırma yapın 
• Pazarı analiz edin 
• Tüm risklerinizi önceden görün ve tüm gereksinimlerinizi karşılayan bir yöntem 

seçin 
• Yatırım yapmadan önce uzmanlara sorun ve makaleleri okuyun 
• Tüm yumurtaları asla bir sepete koyma 

Bitcoin, yalnızca temel ilkeleri takip ederseniz ve göze alamayacağınız riskler 
almazsanız, zaman ayırmaya ve yatırıma değer. İnsanlar Bitcoin dünyasında 
muazzam karlara tanık olurken, aynı zamanda bazı insanlar Bitcoin yatırımlarında da 
büyük kayıplara uğradı. Açıkçası, büyük kazançlar elde edenlerin ilk kategorisine 
girmeyi tercih edeceksiniz. Bunu sağlamak için, değişken bir piyasaya girerken sabırlı 
ve dikkatli olmanız gerekir. 

Bitcoin Ticaretinde yer alan adımlar nelerdir? 

1. Bitcoin Fiyatını Etkileyen Faktörleri Analiz Edin 

En önemli faktör, aşağıdakileri içerebilecek Bitcoin fiyatı üzerinde etkisi olan faktörleri 
ölçmektir: 



a) Arz - Bitcoin'in arzı 21 milyon ile sınırlandırılmıştır. 2009'daki lansmanından bu 
yana talebini tahmin ederek, birkaç yıl içinde tükenmesi bekleniyor. Bitcoin arzı sınırlı 
hale gelirse, gelecekte Bitcoin fiyatı artabilir. 

b) Entegrasyon : Bitcoin'in genel profili sağlam bankacılık çerçeveleri ve en son 
ödeme sistemleri ile entegre edilirse Bitcoin talebi artabilir. 

c) Diğer olaylar: Güvenlik ihlalleri, devlet müdahaleleri, mevzuat değişiklikleri ve 
makroekonomik bitcoin duyuruları gibi durumlarda fiyatları olumlu veya olumsuz 
yönde çok fazla etkileyebilir. 
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