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BLOCKCHAIN 

Blockchain 2008 yılında Bitcoin ile birlikte Satoshi Nakamoto olarak isimlendirilen ve gerçek kimliği belli 

olmayan bir kişi (kişiler veya organizasyon) tarafından geliştirildi ve teknolojisi ile alakalı bir makale 

yayınladı. Kendisi bu teknojinin tam anlamıyla çalıştığından emin olduktan sonra insanlara hibe ettiğini ve 

başka teknolojiler üzerinde çalışmalara yoğunlaşacağını belirttiği bir mailden sonra ortadan kayboldu. 

Geliştirilen bu teknolojinin alt yapısını P2P (Peer to Peer — Kişiden Kişiye) kripto para birimi olarak 

tanımladı ve bu ilk kripto para birimine Bitcoin adını verdi. Blockchain teknolojisi Bitcoin ile birlikte 

tanındı. Blockchain ile kripto paralar arasında bir ayrım yapmamız lazım blockchain bir teknoloji,  bu 

teknolojinin üzerine kripto paralar ve bitcoin kurulmuştur. 

Blockchain temelde bir veri defteridir, yani 

bir veri depolama ve dağıtma sistemidir. 

Mali defter girişi veya bir işlemin kaydını 

temsil eden verilerdir.  Blockchain 

sisteminde kullanılan bu veriler daha 

önceki veritabanı sistemlerinden farklı 

olarak işlem özgünlüğünü ve güvenilirliği 

sağlamak için dijital olarak imzalanmıştır 

ve hiç kimsenin değiştirememesi nedeniyle, 

defterin kendisi ve mevcut işlemlerin 

yüksek bir bütünlük içinde olması 

hedeflenmiştir. Bu da bahsettiğimiz 

şifreleme ve yapısal olarak veriyi sistemdeki 

tüm aygıtlarda tutma ile sağlanır. Daha önceki 

veri sistemlerinde verilerin sağlam ve güvenilir bir kopyası Server veya Root diye adlandırdığımız bir 

kökte tutulurken Blockchain bu kopyaları o blok zincirindeki tüm aygıtlarda tutar ve değiştirmeye 

imkan vermez. Dijital verinin kopyalanmasına değil dağıtılmasına izin veren blok zinciri, yepyeni bir 

internet türünün omurgasını oluşturuyor. 

BLOKCKHAIN NEDEN ÖNEMLİDİR?  

En önemli özelliği veri tabanlarını sisteme üye bilgisayarların tamamında aynı anda tutmasıdır. Bizim 

şuanda kullandığımız sistemlerde bilgisayar tabanları ile çalışılıyor. Bu veriler veri tabanı dediğimiz 

yerlerde merkezlerde belli noktalarda tutulur ve bu noktalar zarar görürse o şirketin kurumun ya da devletin 

verileri de kaybedilmiş olur. Blockchain dediğimiz sistem bir ağ üzerindeki bilgisayarların tamamında aynı 

anda o veri tabanını tutma sistemidir. Bu sistemde ise ağa dahil olan bütün bilgisayarları kapatmadığınız 

sürece o veri tabanını yok edemezsiniz.  

BLOCKCHAIN’ İ GÜVENLİ KILAN NEDİR?  

Bu teknoloji merkezi bir yönetim sistemi olmadan tüm kullanıcıların ortak veriyi paylaşması ile 

çalışır. Sisteme eklenen her bir yeni blok bilgisi sistemdeki tüm kullanıcılar tarafından kontrol edilir ve 

kurallar doğrulanıyorsa bu işleme izin verilir. Aksi takdirde bu işleme izin verilmez. Kullanıcılardan 

birisinin elindeki veriler bozulur veya manipüle edilirse sistemin diğer noktaları bu kullanıcıyı sistem 

dışına iterek sistemin bütünlüğünü korumaya devam eder. Blockchain alt yapısı ile üretilen Bitcoinler 

sisteme sağlıklı bir şekilde eklenir ve tüm Bitcoin transfer işlemleri yine bu sistem sayesinde kontrol edilerek 

gerçekleştirilir. 

Bu anlamda Blockchain bizim değiştirilemez ve manipüle edilemez kayıtlar tutmamızı sağlar. Bu 

teknolojinin güvenilir kılınmasındaki en büyük etken ise merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymamasıdır. Bu 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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işlemlerin deftere kaydı ve ağa yayılması tamamen demokratik bir biçimde ağ üzerindeki bilgisayarlar 

tarafından yapılır. Ne kadar çok bilgisayar bu ağa katılırsa bu sistemin güvenilirliğini o derece de 

arttıracaktır. 

KRİPTO PARA NEDİR? 

Kripto para, işlemlerini güvenceye almak 

için kriptografi kullanan, çalışma şekli nakite 

alternatif bir değişim aracı olarak 

tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal 

unsurdur.  Kripto para birimi gerçek para 

birimleri gibi merkez bankaları tarafından 

basılmaz veya üretilmez. Varlıkları dijital 

dünya üzerinde başlayan ve devam eden ve 

bilgisayar ağları üzerinde işlem gören, değeri 

genellikle küresel olarak kullanıcıları tarafından 

arz ve talep dengesi ile belirlenen, kayda değer 

bir topluluk tarafından değeri kabul görmüş 

ortak bir para birimidir. Bitcoin kripto para 

birimleri içinde en ünlü olandır. Ancak 

Bitcoin dışında Ethereum, Litecoin gibi 

sayıları 1.400’ü geçen farklı kripto para birimi (altcoin) bulunmaktadır. 

BITCOIN  NEDİR?  

30 Ekim 2008 Perşembe günü. Yeni bir çağa 

imza atıldı ve ilk kripto para 

olan bitcoin açıklandı. Takma adı olan Satoshi 

Nakamoto tarafından üretilen ve 

geliştirilen bitcoin, büyük sükse yaparak 

ortaya çıktı. Kripto para sadece sanal para 

olarak değil, birçok borsada bile büyük ses 

getirdi. New Liberty Standart adlı borsa şirketi 

bitcoini tanıyarak, ilk kuru yayınladı. İlk 

yayınlanan kuru 1 dolar karşılığında 1 bin 309 

bitcoindi. Yani o zamanlar insanlar 1 dolar ile 

yaklaşık 1 bin tane bitcoine sahip olabiliyordu. 

İlk bitcoin transferi ise kurucu Nakamoto ile 

programcı Hal Finney arasında yapıldı. Hızla 

gelişim gösteren bitcoin dönüm noktasını ise, 9 Şubat 2011 yılında yaşadı. 1 bitcoin değer olarak ABD 

dolarına eş değer hale geldi. İşte bu noktadan sonra kripto para birimi devri büyük adımlarla tüm 

Dünya’ya yayılmış oldu. Kasım 2013’de ise 1 btc 1309 dolar oldu. Bitcon’in şimdiye kadar en yüksek 

değeri ise 17 Aralık 2017’de 19.892 dolar seviyesine gelerek gördü. Şuanda ise fiyatı 7 bin dolar 

civarındadır. Bitcoin ile yapılan ilk alışverişte ise 10.000 btc’ye 2 pizza alınmıştır. 

Bitcoin kripto para birimi tanımı olmakla birlikte aynı zamanda bir teknoloji olarak ortaya konuldu. 

Bitcoin altyapısında sınırlı bir emisyon hacmi (toplamda 21 milyon adet Bitcoin ürtilebilecektir), bu 

emisyonda yer alan Bitcoin üretiminin zamana bağlı olması, her yeni Bitcoin üretimi için önceden 

bilinmeyen özel bir matematiksel hesaplamanın yapılması gibi gereksinimler bulunmaktadır. Yani 

üretim açısından bir sınırı bulunuyor. Bu nedenle de her geçen gün bu paraya olan rağbet artıyor 

çünkü bulunması giderek zorlaşıyor ve daha küçük parçalara bölünüyor. Bitcoin üretimi ve Bitcoin 

http://fintechistanbul.org/2016/08/12/bitcoine-alternatif-bes-kripto-para-birimi/
https://coinmarketcap.com/
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ile alakalı yapılan işlemlerin kaydı Blockchain adı verilen temel bir teknoloji ile (bu teknolojiyi de 

ünlü kılan Bitcoin olmuştur) tutulmaktadır. Şuan dolaşımda 18.322.025 milyon Bitcoin vardır. Bitcoin 

dolaşıma girdikten sonra 60 bin kattan fazla satın alma gücünü arttırmıştır. 

Bitcoin alıp satmak sanıldığı kadar zor değildir. Herhangi bir  Bitcoin Borsasına girerek belli bir komisyon 

karşılığında alınıp, satılabilir. Kripto para birimi borsaları genelde size bir dijital cüzdan oluştururlar. Eğer 

Borsanın güvenliğine güvenmiyorsanız Bitcoin satın alma işleminden sonra Bitcoinlerinizi kendi dijital 

cüzdanınıza aktarmanız gerekir. Borsaların tamamına yakını satış dışında transfer işlemleri için de belli bir 

miktar komisyon alırlar. Binlerce dolar verip bir Bitcoin almak zorunda değilsiniz. Bitcoin Satoshi adı 

verilen kuruşa benzer bir alt birime sahiptir. Bir Bitcoin 100 milyon Satoshi’ye eşittir. Yani 10 dolar tutarında 

da Bitcoin alabilirsiniz.  

KRİPTO PARALAR NASIL ÜRETİLİYOR? 

Paraların merkezi bir otorite veya 

hükümete bağlı değildir. Bu 

paraların üretimi de tıpkı varlıkları 

gibi tamamen kullanıcı temelli bir 

modele sahiptir. İlk olarak bilmemiz 

gereken şey, her kripto para biriminin 

belirli bir üretim sınırı vardır. Kripto 

para üretim işlemi kelimenin tam 

anlamıyla madencilik (mining) 

şeklinde oluyor. Yani nasıl altın 

bulmak için kazılar yapılıyorsa kripto 

para bulmak için de matematik 

problemleri, yazılımlar tarafından 

çözülmeye çalışılıyor. Herkesin 

çözebilme ve üretebilme hakkı olduğu 

için de en çok çalışan, daha çok 

üretiyor diyebiliriz. Evet, siz de gerekli teknolojik sistemlere (temel olarak işlemci gücü ve internet 

bağlantısı) sahipseniz siz de bu üreticilerden biri olabilirsiniz. 

Ancak günümüzde Bitcoin çok popüler hale geldiği için büyük çoğunluğu Çin merkezli olan büyük Bitcoin 

Mining firmaları kurulmuş, bu firmalar on milyonlarca dolar yatırımlar büyük veri merkezleri kurmuş ve bu 

merkezlerde hiç kimsenin sahip olamayacağı hızda madencilik işlemi yapmaktadır. Bu sebeple bireylerin 

tek başına Mining işlemi yapması artık çok mantıklı veya kârlı olmaktan çıkmıştır. 

BITCOIN’İN HAYATIMIZA ETKİLERİ NELERDİR ?  

Bitcoin merkezi olmayan kendi Blockchain ağ yapısı üzerinde işlem gördüğü için iki kişi arasındaki 

Bitcoin transferlerinde üçüncü bir kişiye gerek duymaz. Bu bankalar veya finans kurumları olmadan 

dileyen herkesin, dünyanın her yerinde, dilediği zaman hiçbir ücret ödemeden Bitcoin transferi 

yapmasını mümkün kılar. Bitcoin transferlerinde komisyon ödemek mecburi değildir ancak tercihe 

bağlı olarak komisyon ödenerek işlemlerin daha hızlı Bitcoin Blockchain ağına kaydedilmesi 

sağlanabilir. 

Ayrıca Bitcoin belirli bir teknoloji ile üretildiği için her saat üretilebilecek Bitcoin miktarı ve toplam 

olarak üretilebilecek Bitcoin miktarı bellidir. Sisteme karşılıksız (ki burada karşılık bilgisayarların 

işlem gücü ve harcanan zamana bağlı elektrik maliyetidir) Bitcoin eklenmesi mümkün değildir. Bu 

durum Bitcoin’i dünya üzerindeki hiçbir devletin kontrol edemediği, manipüle edemediği bağımsız 



 

5 | S a y f a  
 

bir ortak değer haline getirir. Mesela Ripple hızlı bir Blockchain’de bütün dünyada hızlı uluslararası para 

transferini amaçlıyor. Ethereum ise akıllı sözleşmeler üzerine çalışıyor. Buna örnek olarak İngiltere’de 

tapu kayıtlarının blockchain ile tutulması üzerine çalışılıyor. Böylelikle ülkenin her yerine dağılmış tapu 

ofislerine ve noter ofislerne ihtiyaç olmayacak. Blockchain üzerinden cüzii bir fiyata halledebileceğiz. 

BİTCOİN İLE ALTCOİNLER ARASINDA Kİ FARK NELERDİR? 

Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin doğrudan Bitcoin ile bir alakası yoktur. Bu para birimleri 

de kendi Blockchain ağlarına sahip benzer ortak ve farklı özellikleri olan kripto para birimleridir. Bir 

Ethereum veya Bir X-coin Bitcoin karşılığı ile bir Borsa üzerinde ifade edilebilir. ShapeShift gibi siteler 

kolaylıkla bu tarz dönüşümler için belli komisyonlar ile hizmet vermektedir. Bitcoin kendi Blockchain ağını 

kullanır ama bunun anlamı Blockchain = Bitcoin demek değildir. Ethereum da kendi özel Blockchain ağ 

yapısını kullanır. Her ağın ortaya çıkışında belli amaçlar gözetilmiştir. Ağların ortak özellikleri olabileceği 

çeşitli farkları da vardır. Blockchain ağ yapısı mutlaka bir kripto para birimine karşılık gelecek diye bir 

zorunluluk da yoktur. Bu noktada açık kaynak kodlu olarak geliştirilen platformlar da 

bulunur. Hyperledger bunlardan birine örnek gösterilebilir. 

HÜKÜMETLER KRİPTO PARAYI NEDEN İSTEMİYOR? 

Kripto para birimlerinin devletler tarafından tehdit olarak algılanmasının nedeni ise kara para 

aklama, vergi kaçırma gibi illegal işler için çok rahat kullanılabilmesi. Bu paralar sanal defterlerde 

tutulduğu için ve bu defterler de bir bakıma bölünmüş şekilde milyonlarca kullanıcının 

bilgisayarında yer aldığı için merkezi bir otorite tarafından takip edilemezler. 

Devletler kripto para ile karşılaşınca 

yasaklamaya çalıştılar. Venezuela’da 

özellikle kripto para madencilerin peşine 

düşüldü, bunlar yakalandı ama baktılar ki 

yakalamak çare olmadı, çünkü teknik olarak 

engel koymak mümkün değil, buna engel 

koymak için bütün bilgisayar sistemleri 

interneti kapatmak lazım. Venezuela bunu 

engelleyemeyeceğini anladığı zaman kendi 

kripto parasını çıkarmaya karar verdi. Kendi petrol rezervlerine dayanan Petro diye bir kripto para çıkardı.  

İran ise ülkede bitcoin dahil bütün kripto paraların madenciliğinin yapılmasını yasal hale getirdi. Aynı 

zamanda kendi merkez bankası da şu anda kendi kripto parasını üretmek için uğraşıyor. 

https://shapeshift.io/
https://www.hyperledger.org/


 

6 | S a y f a  
 

Para olarak kullanılmamasının önündeki en büyük engellerden birisi ise fiyattaki volatilitedir. Bitcoin 7/24 

her gün işlem yapılabilir, kotası yok, aynı gün içinde %100’de artabilir, düşebilir. Bunun sebebi ise sınırlı 

sayıda bitcoinin olmasıdır. Az insanda bitcoin var yani yeni bir alıcı dalgası geldiğinde çok talep oluşuyor, 

birden fiyat artıyor. 500 milyon ile 1 milyar arası insan bitcoin sahibi olursa fiyat dalgalanmaları da çok 

önemli ölçüde azalacaktır. Ticaret yapan insanlar bitcoin de bu istikrarı göremedikleri için bir değiş tokuş 

aracı olarak görmekten uzaklar.  

Facebook, çok sayıda söylenti ve pek 

çok iddianın ardından, 2019 yılında 

Facebook Libra'yı resmi olarak tanıttı. 

Yeni kripto para birimini 2020'de blok 

zinciri tabanlı cüzdan Calibra ile 

birlikte Messenger ve WhatsApp'a 

getireceğini söylemişti.  

Günümüzde birçok ülkede nakit para 

kullanımının oranı düşmüş durumda. 

Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde 

neredeyse peşin ödeme devri kapanmış 

durumda. Para transferlerinin %90’ı 

banka kartı sistemiyle yapılırken, bu oranlar dünyanın birçok ülkesinde de azımsanmayacak yüksek 

oranlara ulaşmış durumda. Yeni nesiller için dijital paranın kullanımı çok olağan dışı olmayacaktır. 

Bankacılık sistemindeki elektronik ödeme sistemleri yerini kripto para birimleri ile Blockchain sistemine 

bırakacak. Önümüzdeki yıllarda kapitalizmin sınırsız para sisteminin büyük bir krizle çökeceği 

öngörülüyor. Bunun sonucunda da rezervli değer saklama varlıklarına (altın, gümüş, platin gibi) dönüleceği 

düşünülüyor. Tabii dijital bir dünyada da bu altın ve gümüşün karşılığını Bitcoin ve diğer kripto paralar 

karşılıyor. Kripto para sistemleri; paranın ve dünyanın globalleşmesi açısından büyük bir umut oluyor. 

COVİD’İN BİTCOİNE ETKİSİ NEDİR?  

Covid-19 salgını ortaya çıktığında çoğu yatırımcı ellerindekini nakite çevirmek istemesi sonucu hisse 

senetlerinde, altında ve bitcoin de ciddi düşüşler yaşandı. Küresel ekonomideki gelişmelere bakarsak başta 

FED ve AMB olmak üzere çoğu merkez bankaları faiz indirimlerinde bulundu. Para arzlarının artması 

sonucu önümüzdeki süreçte ülkeler enflasyon ile karşı karşıya kalacak. Bu para bolluğu Bitcoin gibi 

alternatif paralara yönelecektir. Covid’in Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisine bağlı olarak eğer bu fiyat 

seviyesi devam ettirilirse, Bitcoin’in on yıl içinde bir aydan fazladır devam eden en kötü küresel piyasa 

çöküşünden sağ çıktığını görmek mümkün olacaktır. 
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amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 
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danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer 

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu 

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve 

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber 
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