HABER I MANGIR

YENİ SANAL PARA BİRİMİ
MANGIR’A BÜYÜK İLGİ
Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde dijital para birimlerine
olan ilgi giderek artıyor. Ti-Mining şirketinin geliştirdiği kripto para
birimi Mangır, iddialı bir başlangıç yaparak büyük ilgiyle karşılaştı.

Ti-Mining, Mangır’ın lansmanını farklı meslek gruplarından geniş katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi. Mangır’ın lansmanına farklı
meslek gruplarından yetkililer katıldı.

miktarda parayı gönderebilme imkanı sunuyor” diye konuştu.
Günümüzde halen kripto paraların tam
olarak anlaşılamadığını belirten Mustafa
Karayel, “Kripto paralara karşı olanlar
da var savunanlar da var. İnsanlar bitcoin
çıktığından beri bunun bir balon olduğu
görüşünde. Ancak şu anda insanların çoğunun cüzdanında kripto para var” şeklinde konuştu.

S

on dönemde büyük ilgi gören kripto para birimlerine
bir yenisi daha eklendi.
Ti-Mining şirketinin ve
sanal mangır mühendislerinin birlikte hayata geçirdiği yeni sanal
para birimi Mangır, yoğun talep görüyor.
Ti-Mining, Mangır’ın lansmanını farklı
meslek gruplarından geniş katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi. Farklı meslek
gruplarından yetkililer, yeni kripto para
birimi Mangır’la ilgili Ekovitrin’e açıklamalarda bulundular.
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu
Üyesi Emir Kıvırcık, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık hayatımıza dijital
ödeme sistemlerinin girmeye başladığını
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söyledi. Dijital paranın bugün olduğu gibi
gelecekte de hayatımızda olmaya devam
edeceğini belirten Emir Kıvırcık, “Hayatımızda daha önce cep telefonları yoktu.
Artık cep telefonlarıyla istediğimiz işlemi
yapabiliyoruz. Dijital para teknolojisi de
artık otomatik olarak hayatımızda yerini
alıyor. Artık cep telefonu kullanımını engelleme şansı olmadığına göre dijital para
birimlerinin de hayatımıza girişi engellenemez. Bu teknolojinin karşısında durmak imkansız. İleride kağıt paranın bile
yerini alacak” dedi.
‘‘BLOCKCHAIN ÇAĞINI
YAŞIYORUZ’’
Ekonomist Mustafa Karayel, şu anda

dünyada dijital para birimlerinin kullanıldığını belirtti. 2009 yılında Bitcoin ile başlayan kripto para döngüsünde
artık binlerce kripto paranın piyasada
döndüğünü ifade etti. Burada en önemli
noktanın altyapı olduğuna değinen Mustafa Karayel, “Bugün blockchain, birçok
hastanede, vergi ödeme sistemlerinde ve
diğer alışveriş noktalarında dünyanın kullandığı bir araç haline geldi. Artık yeni
bir çağ başladı, blockchain çağı. Cep telefonları hayatımıza girdiğinde bir fırsattı.
Bizim için kripto para birimleri de aslında
bir fırsat. Banka transferlerinin yüksek
ücretli olmasından dolayı insanlar artık
sıkıldılar. Kripto paralar artık daha az
ücret ödeyerek istenilen ülkeye istenilen

“MANGIR BİZİM İÇİN ÇOK AYRI
BİR NOKTADA”
Mangırın kendileri için çok ayrı bir
noktada olduğuna dikkat çeken Mustafa
Karayel, “Mangır, çok fazla emek vererek
ve mühendislik çalışması yapılarak ortaya çıkartıldı. Altyapı ve güvenliğin had
safhada olması bizim için önemli. Genellikle yazılım sistemleri ve kodlamalar
tamamıyla yurtdışında bu alanda eğitim
görmüş insanlar tarafından yapılıyordu.
Türkiye olarak ne yazık ki bunun gerisindeydik ama artık bunu istemiyoruz.
Mangır ile birlikte Türk mühendislerinin
oluşturduğu bir düzenle artık Türkiye’nin
bu alanda en iyisi olmasını istiyoruz. Türkiye’yi temsil edebilecek ilk para birimi
olarak Mangır ortaya çıktı.

FATİH KANCA:
KRİPTO PARALARA OLAN
İHTİYAÇ ARTACAK
Bilgisayar Mühendisi Fatih Kanca, şu
anda insanların kredi kartlarına olan ihtiyacı ne kadar yüksekse gelecekte kripto
paralara olan ihtiyacın da o kadar yüksek
olacağını ifade etti. Dijitalleşen dünyada alışveriş yöntemlerinin değiştiğini,
önümüzdeki süreçte kripto paraların hayatımızda tam olarak yer alacağını kaydeden Fatih Kanca, “İnsanlar isteseler de
istemeseler de bir noktadan sonra Kripto
paraları kullanmak zorunda kalacaklar.
Çünkü geleceğin teknolojisi bu yönde
ilerliyor. Kripto para sistemiyle, bankalara ödenen komisyon da ortadan kalkıyor.
Ayrıca paraların karşı tarafa gönderilme
süresi de minimize ediliyor. İnsanların
alışverişlerini ne kadar kolaylaştırırsak bu
işte o kadar ilerleriz diye düşünüyorum.
Biz de sektörde Türk mühendisleri olarak
ilk adımı atmaya karar verdik ve ülkemizi
bu alanda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.
GAMZE ORHON: MANGIR
GÜVENİLİR BİR PARA BİRİMİ
Kripto Danışmanı Gamze Orhon, Man-

gır’ın güvenilir para birimi olduğunu vurguladı. Gamze Orhon, teknoloji açısından
gelişmiş ülkelerin kripto para konusunda
oldukça ileride olduklarını söyleyerek,
“Biz de artık bu konuda bir adım atıyoruz.
Bizim bilimsel çalışmalarımıza da örnek
olacak diye düşünüyorum. Aslında konuya ekonomik ve bilimsel olarak iki farklı
açıdan bakabiliriz. Ekonomik açıdan serbestlik getirecek, insanların daha rahat
işlemler yapabilmelerini sağlayacak. Dolayısıyla önemli katkıları olacak. Bilimsel
açıdan da birçok yeni gelişmenin öncüsü
olacak bir çalışma. Biz de bunun bir parçasıyız’’ diye konuştu.
MERT KILIÇ: DİJİTAL PARA
BİRİMLERİ GÜVENLİ
Yüksek Bilgisayar Mühendisi Mert Kılıç, dijital para birimlerinin farklı güçleri
ve kullanım alanlarının olduğunu kaydetti. Rekabet sonucunda dijital para birimlerinde bazılarının elendiğini, bazılarının da
yoluna devam ettiğini belirten Mert Kılıç,
“Dijital para birimleri güvenli. Para transferi yapmak, birçok güvenlik zafiyetini
beraberinde getiriyor. Ama dijital parada
böyle bir güvenlik zafiyeti bulunmuyor”
dedi. E
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