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BLOK ZİNCİRİ SİSTEMATİĞİ  

 
Asiye Zoroğlu 
 
Blok zinciri, işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların bir ağda izlenme prosesini kolaylaştı-
ran, paylaşılan, dağıtık bir kayıt şeklidir. Bu makale blokzinciri teknolojisinin altında yatan 
temel kavramlar ve kripto paraların arkasındaki dağıtık yapı açıklanmakta olup, sistemin 
finansal uygulama alanları üzerinde odaklanılmıştır. Ayrıca blok zinciri gelişimi ve kulla-
nımı ile ortaya çıkan yeni durumlarda değerlendirilerek iş ve akedemi dünyasına geleceğe 
yaklaşımda sağlam ipuçları sunuyor. 
 
Anahtar Kelimeler: Blockchain, Blok Zincir Sistematiği 

1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl iş hayatı 
daha önce benzeri görülmemiş bir değişim 
ile dönüşümü yaşamaktadır. Değişim ile 
dönüşüm çağı; teknolojik gelişmelerden, 
sosyal, kültürel, siyasi değişmelere, global 
ekonomik sistemdeki yeni yaklaşımlardan 
bölgesel politikalara kadar bir çok alanı 
etkilemektedir.  Finans alanındaki teknolo-
jik gelişmeler, finans dünyasının sürekli 
gelişen ve değişen yapısı için büyük önem 
taşımaktadır. Finansal teknolojiler, değişen 
talepler için önemli ve etkin roller üstlen-
mektedir. Günümüzde finansal teknolojile-
rinin adaptasyonu çok hızlı gerçekleşebil-
mektedir. Finansal teknolojilerin uluslarara-
sı finans piyasalarını etkileyebilme süresi 
gittikçe azalmaktadır. Bu nedenle finans 
alanındaki teknolojik gelişmelere duyarlı 
olabilmek amacıyla, bazı durumlarda otori-
teler, uluslararası işbirliklerini ve para sis-
temlerini araç olarak kullanmaktadır. Bu 
bağlamda elektronik ödemeler, modern 
ödeme anlayışında hayati bir önem taşımak-
tadır. Genel anlamda finansal hizmetler, 
elektronik ödemelerden ve farklı finansal 
işlemlerden doğacak tüm finansal ihtiyaçla-
rın karşılanması amaçlamaktadır. Finansal 
teknolojiler ise finansal hizmetler alanında 
kullanılan modern teknolojilerin tamamın-
dan oluşmaktadır. 
Finansal hizmetlerdeki güven, maliyet ve 
birçok farklı açıdan gelecek kaygılarının 
artmasıyla birlikte finansal teknolojiler 
terimi daha da değer kazanmaktadır. Blok 
zinciri(Blockchain) teknolojisi işlemlerin 
daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirile 

 
bilmesini sağlamaktadır. Blok zinciri tekno-
lojisi birçok farklı alanda kullanılacağı gibi 
en yaygın olarak finansal hizmetler alanın-
da kullanılmaktadır. Blok zincirinin kulla-
nıldığı en popüler örnek kripto para yapıla-
rıdır ve yasal durumu otoritelere göre fark-
lılık göstermektedir. 

2.  BLOK ZİNCİR SİSTEMATİĞİ  

Blok zinciri gelişmekte olan bir teknoloji 
olarak, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan 
finansal ve finansal olmayan birçok faaliye-
tin gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır 
(WEF, 2015: 5).  Yapısal olarak bir blok 
zinciri, güvenli bir şekilde zincirlenmiş bir 
dizi bilgi bloğudur. Katılımcılar, yeni bilgi 
parçaları oluşturduğunda veya bir varlık 
hakkında mevcut bir bilgiyi değiştirdikle-
rinde (örneğin, işlem kayıtları, statü deği-
şiklikleri, yeni piyasa fiyatları veya yeni 
sahipler girildiğinde) yeni bloklar tanım-
lanmaktadır. İlk bloktan sonra yeni oluştu-
rulmuş geçerli bloklar, güvenilen bir önceki 
bloğa güvenli bir şekilde zincirlenir. Böyle-
ce blokların güvenilirliğini garanti ederek 
güvenilir bir denetim kanıtı oluşturulmak-
tadır (Hong Kong Monetary Authority, 
2016: 5). Bu işlemlerin altında yatan temel 
saik ise bir güven mimarisi oluşturmaktır. 

Blok zinciri, tüm taraflar arasında herhangi 
bir türdeki tüm işlemlerin küresel bazda 
dağılmasına ve yerinden yönetimine izin 
vermektedir (Swan, 2015: 5). Blok zinciri, 
ödemeler alanında çok hızlı kabul görmüş 
bir alt yapı hizmeti sunmaktadır.  
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2.1 Blok Zincirinin Temel Bileşenleri 

Genel olarak, blok zinciri hizmetleri üç 
temel bileşenden oluşmaktadır (Hyperled-
ger Whitepaper, 2016):  

Eşler Arası Protokolü (P2P Protocol):  
Blok zinciri teknolojisi, güvene dayalı eşler 
arası işlemlere ilişkin merkezi olmayan 
model olarak en temel seviyede aracı bu-
lunmayan işlemleri ifade etmektedir. 

Dağıtık Kayıt Teknolojisi (DLT): Dağıtık 
kayıt teknolojisi, üç kilit özelliği uygulaya-
rak blok zinciri işlemlerini yönetmektedir 
(Hyperledger Whitepaper, 2016): 

• Her bir veri kümesinin, verimli bir 
şekilde her bir bloktan sonra şifreli 
işlem özetini hesaplamaktadır.  

• Bir eşin senkronize olmadığı ve 
yakalaması gereken veri kümesine 
minimal düzeyde bir delta değişik-
liğini etkili bir şekilde iletmekte-
dir.  

• Her bir katılımcı, dağıtık kayıt tek-
nolojisinin çalışması için gereken 
depolanmış veri miktarını en aza 
indirgemektedir. 

 Merkezi işlem kayıtlarında güven, mutaba-
kat, doğrulama gibi fonksiyonel ve sistem-
sel konular merkezi yapılar aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Başka bir makam tarafın-
dan herhangi bir izne tabi olmaksızın her-
kesin veri yazabildiği ve okuyabildiği sis-
temlere açık blok zinciri denilmektedir. 
Tüm katılımcılar, açık blok zincirlerinde 
esasen aynı haklara sahiptirler. Bu durum 
herkesin blok zincirinin içeriğini görüntüle-
yebileceği, işlem yapabileceği ve blok zin-
cirinin güvenliği ve bütünlüğüne katkıda 
bulunabileceği anlamına gelmektedir. Ka-
palı blok zinciri daha çok özel/kapalı bir 
blok zinciri olarak katılımcıların bilindiği, 

güvenildiği bir yapının geçerli olduğu, 
yetkisiz katılımcıların ise bilgileri okuya-
madığı ve değiştiremediği bir blok zinciri 
sistematiğidir (Sarıköse, 2017:47). 

Mutabakat Birliği (Fikir Birliği) Protoko-
lü: Mutabakat, iki ya da daha fazla taraf 
arasındaki fon ya da menkul kıymet aktarı-
mından kaynaklanan yükümlülüklerin yeri-
ne getirilmesidir (TCMB, 2014:2). Mutaba-
kat birliği ise oybirliği, fikir birliği anla-
mında kullanılmaktadır. Dağıtık bir sistem-
de hata toleransını sağlamak için kullanılan 
ortak yöntem, paylaşılan durumu ağdaki 
katılımcılara dağıtmaktır. Bir mutabakat 
protokolünün, uygulanabilirliği ve etkinliği 
için güvenlik, canlılık ve hata toleransı  
olmak üzere üç temel özelliği  taşımalıdır 
(Sarıköse, 2017:49). 
 
 
2.1 Her Şey İçin Blok Zinciri Kullanımı 

Blok zinciri ekonomisi birçok yeni fikri 
tetiklemekle beraber, mevcut kavramların 
ve terminolojinin yenilikçi şekillerde yeni-
den kullanılmalarını sağlamaktadır. 
Genel olarak blok zincirinin olası kullanım 
alanları, yedi ana başlık altında aşağıda 
gösterilmiştir (ledracapital.com, 2014): 
 
2.1.1 Finansal Araçlar, Kayıtlar ve Mo-
deller 

• Para Birimi 
• Akıllı sözleşmeler 
• Özel sermaye / Hisse senetleri 
• Tahviller 
• Türev araçları 
• Yukarıdaki maddelerden herhangi 

biriyle 
• bağlantılı oy hakları ve Token ya-

pısı 
• Emtialar 
• Harcama kayıtları 
• Ticaret kayıtları 
• İpotek / kredi kayıtları 
• Servis kayıtları 
• Kitlesel fonlama 
• Mikrofinans 
• Mikro yardımlaşma 
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2.1.2 Herkese Açık Kayıtlar 
 

• Arazi kayıtları 
• Araç kayıtları 
• İşletme lisansı 
• Ticari işletmelerin kuruluş / ka-

patma 
• kayıtları 
• İşletme sahipliği kayıtları 
• Düzenleyici kayıtlar 
• Suç kayıtları 
• Pasaportlar 
• Doğum belgeleri 
• Ölüm sertifikaları 
• Oy kullanma kimlikleri 
• Oylama 
• Sağlık / güvenlik denetimleri 
• İnşaat izinleri 
• Silah ruhsatları 
• Adli tıp kanıtları 
• Mahkeme kayıtları 
• Oylama kayıtları 
• Kâr amacı gütmeyen kayıtlar 
• Devlet/kâr amacı gütmeyen muha-

sebe/şeffaflık 
 
2.1.3 Özel Kayıtlar 

 
• Sözleşmeler 
• İmzalar 
• İstekler 
• Vakıflar 
• Emanetler 
• GPS kayıtları (kişisel) 

 
2.1.4 Diğer Yarı Açık Kayıtlar 
 

• Unvanlar 
• Sertifikalar 
• Öğrenme çıktıları 
• Notlar 
• İnsan kaynakları kayıtları (maaş, 
• performans incelemeleri, başarı) 
• Tıbbi kayıtlar 
• Muhasebe kayıtları 
• Ticari işlem kayıtları 
• Genom verileri 
• GPS kayıtları (kurumsal) 

• Teslimat kayıtları 
• Hakemlik 

 
2.1.5 Fiziksel Varlık Anahtarları 

 
•  Ev / daire anahtarları 
• Tatil evleri / devre mülk anah-

tarları 
• Otel oda anahtarları 
• Araba tuşları 
• Kiralık araba anahtarları 
• Leasing araç anahtarları 
• Kilitleme tuşları 
• Güvenlik kasası tuşları 
• Paket teslimatı 
• Bahis kayıtları 

 
2.1.6 Sanal Değerler 

• Kuponlar 
• Makbuzlar 
• Rezervasyonlar 
• Film biletleri 
• Patentler 
• Telif hakları 
• Ticari Markalar 
• Yazılım lisansları 
• Video oyun lisansları 
• Müzik / film / kitap lisansı 
• Alan adları (Domain) 
• Çevrimiçi kimlikler 
• Yazarlık kanıtı / eserin kanıtı 
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3. FİNANSTA BLOK ZİNCİRİ UYGU-
LAMALARI 

Artan uluslararası rekabet ve hızlı bir şekil-
de gelişmeye devam eden ticaret teknoloji-
leri karşısında finansal yeniliklerin ve risk 
yönetim tekniklerinin artan bir şekilde kul-
lanılmasını gerektirmektedir. Finansal yeni-
likler, gelişmelere ayak uyduramayan fi-
nansal kurumlar, piyasaları düzenlemek ve 
denetlemekle yükümlü olan devlet kurum-
ları için de bazı zorluklara neden olmaktadır 
(Akel, 2006: 56). 

Bankalar arasındaki ödemeler ve kayıtlar 
arasındaki işlemler, mutabakat gerektirmek-
tedir. Genellikle bir hesaptan başka bir 
hesaba aktarım yapmak için bir dizi banka 
hesabı gerekmektedir. Bu işlemler, bağımlı-
lıklara, günlerce süren işlem sürelerine, 
yüksek maliyetlere ve operasyonel risklerin 
dogmasına sebep olmaktadır. Sermaye 
piyasaları ve yatırım bankacılığı işlemleri, 
sözleşme hakları, yükümlülükler ve ödeme 
akışlarının sağlanması olarak tanımlanmak-
tadır. Bu temelde, merkezi olmayan bir 
kayıt sistemi riskleri azaltabilir, önemli 
maliyet ve sermaye tasarrufu sağlayabil-
mektedir (McKinsey,2015: 8). 

Paranın fonksiyonları ağ etkisi ile ilişkilidir. 
Kısaca ağ etkisi, iktisadi açıdan ürün ya da 
hizmetin faydasının, her bir katılımcı ile 
birlikte daha da artması olarak tanımlanabi-
lir. Ağ etkisinin ekonomik prensibi bilgi 
teknolojilerini, belki diğer tüm faktörlerden 
daha fazla etkilemektedir. Ağ teknolojisinin 
çok güçlü etkileri nedeniyle ağ etkisi ol-
dukça değerli olabilir. Popüler ve ikna edici 
örnek olarak telefon ağı örneği gösterilebi-
lir. Telefon ile haberleşmenin değeri, güçlü 
bir şekilde telefon kullanan diğer kişilerin 
sayısına bağlıdır. Telefon kullanıcılarının 
sayısının artması ile birlikte, telefon ile 
haberleşmeden kaynaklanan fayda da art-
maktadır. Yenilikçi teknolojiler bu örneği 
büyük ölçüde genişletmektedir. Belirli bir 
ağdaki katılımcılar, her yeni ağ katılımcı-
sından yarar sağlar ve her yeni katılımcı ile 
birlikte ağın değeri artar. Ağ etkilerinin 
değerli olmasının bir başka nedeni ise inşa 
edildikten sonra kendisini kalıcı bir hale 
getirme eğiliminde olmasıdır. 

Blok zinciri ve dağıtık kayıt teknolojisi gibi 
yenilikler sanal para birimi ötesinde bir 
önem taşımaktadır. Blok zinciri, birbirlerine 
karşı hiçbir güveni olmayan kişilerin taraf-
sız bir merkezi otoriteye gitmek zorunda 
kalmadan işbirliği yapmalarını sağlayan ve 
bilinenin çok ötesinde güçlü bir yapıya 
sahip bir teknolojidir. Sistemin özünde, 
herkesin denetleyebileceği, paylaşılan, 
güvenilir bir kayıt defteri oluşturma mantığı 
yatmaktadır. Bir blok zinciri sistemindeki 
katılımcılar topluca kayıtları güncel tutmak-
tadırlar. Blok zinciri kullanıcıları, sıkı ku-
rallar ve genel anlaşma çerçevesinde işlem-
leri gerçekleştirmektedir. Bitcoin'in blok 
asıllı kaydı, çifte harcamayı önlemektedir 
ve işlemlerin sürekli olarak takip edilmesini 
sağlamaktadır. İşte bu işlem yapısı, merkezi 
bir otoriteye olan ihtiyacı ortadan kaldır-
maktadır (The Economist, 2015). İşlemlerin 
dağıtık bir yapıda gerçekleştirilebilmesini 
sağlamaktadır. 
 
Blok zinciri sistematiği, kriptografinin 
beklenmedik bir meyvesi olarak değerlendi-
rilmektedir (The Economist, 2015). Dağıtık 
kayıt teknolojisine dayalı sanal para birim-
leri ve teknolojisi yaygın olarak kullanılma-
sa da başta bankalar olmak üzere, finansal 
sistemdeki mevcut aktörlerin aracılık rolüne 
meydan okuyabilecek güçlü temellere sahip 
bir sistemdir. Bankalar, mevduat sahipleri 
adına borç alanların gözetim altında tutul-
masında görev yapan finansal aracılardır. 
Ayrıca bankalar, mevduat sahiplerinden 
borç alanlara para akışında genellikle likidi-
te ve vade dönüşümünü gerçekleştirmekte-
dirler. Dijital para birimleri ve dağıtılmış 
defterler yaygınlaştıkça meydana gelecek 
herhangi bir arabuluculuk, tasarruf veya 
kredi mekanizmaları üzerinde etkili olabile-
cektir. Ekonomideki bu planların kullanıl-
masına dayanan geleneksel finansal aracı 
rollerini kimin üstleneceği veya bu hizmet-
lerin böyle bir bağlamda sunulup sunula-
mayacağı belirsizdir. İlerleyen dönemde bu 
alandaki belirsizliklerin ortadan kalkmasıy-
la birlikte piyasalar yeniden şekillenecektir. 
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4. SONUÇ 
 
Blok zinciri birçok alanda olduğu gibi, 
özellikle de elektronik ödemeler alanında 
büyük fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlik-
te, bugünden yarına büyük bir değişim ve 
piyasa entegrasyonu beklenmemelidir. 
Elektronik ödemeler alanındaki faydası 
sadece işlem maliyetlerini azaltması değil-
dir. Blok zinciri, kullanıcıların elektronik 
ödemelere olan güvenini artırabilir ve trans-
fer işlemlerinin yasal durumunu, merkezi 
makamların rolünden dolayı belirsiz hale 
getirilebilir. Dağıtık kayıt teknolojisi, yeni 
finansal hizmetler altyapısı ve süreçlerinin 
oluşturulması hususunda, kolaylığı ve ve-
rimliliği artırmak için büyük potansiyele 
sahiptir. Blok zincirinin kullanıldığı her 
alanda tüm sorunları bertaraf etmesi bek-
lenmemelidir, yeni nesil ademi merkezi ve 
dağıtık finansal hizmetler altyapısının teme-
lini oluşturacak bir yapı olarak görülmeli-
dir. 
 
Finansal alanda elektronikleşme ya da diji-
talleşme, otoriteleri, kuruluşları ve kullanı-
cıları etkileyen en önemli faktör olarak 
birçok açıdan önem arz etmektedir. Elekt-
ronik ödemeler alanında faaliyet gösteren, 
pazar payını korumak ve yükseltmek iste-
yen kuruluşlar yenilik yapma baskısı  altın-
da olacaktır. Kripto para yapıları ile blo 
zinciri bir yeniliğin kabul edilmesi için 
gerekli argümanları sağlamaktadır. DLT ve 
blok zinciri teknolojileri bilindik ya da 
farklı yapılarda, finansal ve diğer piyasalar 
da kalıcı olarak kullanılacaklardır. Blok 
zinciri teknolojisine dayalı kripto paralar, 
yaygın kullanımına rağmen birçok otorite 
tarafından hala belirgin olarak düzenlene-
memiştir. Kripto paranın yasal durumu 
otoriteler tarafından sürekli güncellenirken, 
kripto paranın kullanımına izin veren ve 
vermeyen ülkelerin sayısı da her geçen gün 
artmaktadır. 
 
Önceki para sistemlerinin ve mevcut eko-
nomik yapıların bir eleştirisi olarak ortaya 
çıkan blok zinciri sistematiği, önümüzdeki 
dönemde özellikle elektronik ödeme sis-
temleri olmak üzere çok farklı alanda 
önemli teknolojik gelişmelere, değişiklikle-

re ve yeniliklere yol açabilecektir. Elbette 
her yeni uygulamanın ve gelişmenin bera-
berinde çok farklı avantajlar ve dezavantaj-
lar getirme potansiyeli yadsınamaz bir ger-
çektir. 
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