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ÖNSÖZ 

 

Endüstri 4.0’ın önemli paydaşlarından olan büyük veri, 

nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi teknoloji çalışma 

alanları veri anlamlandırması, verilerin korunması ve veri 

bütünlüğü kavramlarının ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Özellikte son yıllarda günlük aktiviteler dahil 

tüm iş ve işleyişlerin internet ortamında yürütüldüğü 

düşünüldüğünde verilerin güvenliğinin ve bütünlüğünün garanti 

altında olması hayati önem taşımaktadır. Blok zincir 

teknolojisinin yaşanan bu probleme getirdiği çözümler göz ardı 

edilemeyecek kadar önemlidir. 

 

Bu kitap blok zincir teknolojisini genel kavramlarıyla açıklamak 

ve blok zincir teknolojisinin işleyiş prosedürlerini temel 

düzeyde incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitabın 

hazırlanmasındaki motivasyonumuz blok zincir teknolojisi ile 

ilgili dokümanların azlığı ve başlangıç rehberi olarak 

nitelendirilebilecek yayım eksikliğidir. 

 

Bu kitap çalışmasında destek ve anlayışlarını eksik etmeyen 

kıymetli eşlerimiz Merve VAROL ARISOY’a ve Hamide 

OĞUZ GÜRFİDAN’a teşekkür ederiz. 
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1. GİRİŞ 

 

Bireysel bilgisayar kullanıcılarının ve kurumsal firmaların 

karşılaştığı en büyük siber güvenlik sorunlarından biri, yalnızca 

bireyin gizliliğini tehdit ettiği için değil, aynı zamanda siber 

güvenliğin birincil amaçlarından birini, yani gizliliği ortadan 

kaldırdığı için veri hırsızlığıdır. Son birkaç on yılda, sorunla 

başa çıkmak için birkaç teknik önerildi ve bunların çoğu kısa 

ömürlü olmuştur. Bu durumun nedeni çok yetenekli siber 

suçlular olarak gösterilebilir. Ağ üzerinden yayılan veriler, 

hırsızlık ve intihal eğilimlidir ve çoğu zaman siber suçluya kadar 

takip etmek imkansızdır. Blockchain teknolojisi sorunu birçok 

düzeyde ortadan kaldırır. Blok zinciri, bilgi içeren dağıtılmış bir 

veri tabanı veya ilgili taraflar arasında yürütülen ve paylaşılan 

tüm olay ve işlemleri işaretleyen bir kitap olarak tanımlanabilir. 

İşlemler doğrulanır ve girilen bilgiler asla silinemez. Yapılan her 

işlemin doğrulanabilir bir kaydı vardır. Blockchain teknolojisi, 

finansal ve finansal olmayan sektörlerde kullanımını bulur. 

Blok zincirleri, tüm işlemlerin bir blok listesinde toplandığı 

genel kayıtlardır (Zheng, Z. vd.). Birkaç blok eklenmeye devam 

ettiğinde, zincir benzeri bir oluşuma yol açar. Blockchain 

teknolojisi, öncelikle kriptografi ve dağıtılmış sistemler 
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kavramlarına dayanmaktadır. Şifreleme tekniklerinin içeriği 

gizlediği bilinmektedir, öyle ki, yalnızca amaçlanan kullanıcılar 

tarafından kullanılabilir. Ancak belirli bilgilerin belirli insan 

gruplarına açık olması gerekir ve bu, bilgilerin manipüle 

edilmesi için ek risklere davetiye çıkarır. Blok zincirleri sorunu 

çözüyor. Verilere ulaşıldığında ve güncellendiğinde, yapılan her 

değişiklik kayıt altına alınır ve doğrulanır. Daha sonra, daha 

fazla değişiklik yapılmaması için şifrelenir. Bu değişiklikler 

daha sonra ana kayıtlara güncellenir. Tekrar eden bir süreçtir ve 

her değişiklik yapıldığında bilgiler yeni bir blokta saklanır. 

Bilginin ilk versiyonunun en sonuncusu ile iyi bir şekilde 

bağlantılı olduğunu belirtmek büyüleyicidir. Böylece yapılan 

değişiklikler herkes tarafından görülebilir, ancak yalnızca en son 

blok değiştirilebilir. Blockchain, ağda gerçek zamanlı olarak 

çoğaltılan bilgileri birleştirerek dağıtılmış bir veri tabanını taklit 

eder. Bu, veri tabanının birden fazla konumu olduğu ve 

kayıtların herkese açık olduğu ve kolayca doğrulanabilir olduğu 

anlamına gelir. Merkezi bir sürüm olmadığı için veri bozulması 

boşunadır. Kayıtları değiştirmek sıkıcıdır, bu nedenle birinin 

bunu yapmaya çalışıp çalışmadığını tespit etmeyi kolaylaştırır. 

Bu nedenle, bir blok zinciri, aşağıdaki özelliklere sahip bir veri 

parçası olarak düşünülebilir: 
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1.1. Veri Nedir? 

Günümüz teknolojik devir olarak Endüstri 4.0 çağı olarak 

adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0 kavramı nesnelerin interneti 

(Internet of Things, IoT), yapay zekâ (Artificial Intelligence, 

AI), siber güvenlik (Cyber Security), Arttırılmış Gerçeklik, 

Büyük Veri (Big Data), Eklemeli İmalat, Simülasyon, Sistem 

Entegrasyonu, Bulut İşlemleri, Otonom Robotlar gibi önemli 

paydaşların bütününü kapsamaktadır. Bu önemli teknoloji 

alanları Endüstri 4.0’ın paydaşları olup Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1: Endüstri 4.0 Paydaşları (Şen, 2021) 
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Söz konusu paydaşların ortaya çıkışında ve gelişiminde temel 

nokta olarak veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Veri, deney veya 

gözlem yöntemleri ile elde edilen nitel ya da nicel işlem 

görmemiş ham bilgi parçacığıdır. Elde edilen kaynağın amacına 

hizmet edecek biçimde sıralanarak veya gruplanarak farklı 

işlemlerden geçirilir. İşleme tabi tutulan veri anlamlı hale gelir. 

Anlamlandırılmış veri çıkarım sağlamanın, optimizasyon 

işlemlerinin ve tahmin becerilerinin önemli parçasıdır. 

Teknolojinin liderliğini üstlenen paydaşların işleyişinde bu 

kadar kritik bir pozisyona sahip olan verinin düzenli biçimde 

saklanması ve korunması oldukça önemli hale gelmektedir. 

Verilerin saklanması ve korunması açığının giderilmesi için veri 

tabanları geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu konuda birçok ülke siber saldırılardan korunma teşebbüsleri 

kapsamında görüş belirten resmi bir belge yayınlamıştır 

(Hathaway 2012, Solms 2013). Buna paralel olarak Türkiye de 

5651 sayılı kanun “İnternet ortamında yapılan yayınların 

düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele 

edilmesi” için yürürlüğe girmiştir. Genel Veri Koruma 

Yönetmeliği (GDPR) ile bireyler için veri koruma ve gizliliğine 
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ilişkin bir yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmeliğin temel 

kriterleri Şekil 2’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: GPDR Temel Kriterleri (Şen, 2021) 

 

GDPR öncelikle bireylere kendi kişisel bilgilerini kontrol altına 

almalarını ve AB içerisindeki şirketlerin bu yönetmeliklerle 

uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır (Council of the 

European Union, 2019).  

 

1.2.Veri Tabanı Nedir? 

 

Veri tabanları kendilerine sunulan verilerin organize biçimde 

saklanması, istenildiğinde bütün biçimde üzerinde sorgulama ve 

arama işlemlerinin yapılabildiği planlı dosya saklama sistemleri 

olarak adlandırılabilir. Veri tabanları içerisinde farklı türlere 
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sahip verileri kolaylıkla saklayabilmektedir. Günümüzde 

popüler veri tabanı çeşitleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: Veri Tabanı Çeşitleri 
 

Farklı türde verilerin saklama işleminin gerçekleştirilmesi için 

saklanacak olan verinin enformatik yöntemler ile veri tabanının 

yapısına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Veri tabanının 

ilk kullanım alanı aya gönderilmek üzere hazırlanan bir roketin 

parçalarının kaydedildiği bir sistem olarak karşımıza çıkıyor 

(Usta ve ark. 2018). Ortaya çıktığı andan itibaren geliştirilmeye 

devam eden veritabanı sistemleri 1980’li yıllarda SQL 

(Sutructural Query Language) geliştirilmesiyle kendi içerisinde 

My SQL

IBM DB2

Paradox

Interbase

Microsoft Access

Informix

Progress

Microsoft SQL Server

Postgre SQL

Oracle
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seviye yükseltmiştir. 2000’li yıllardan itibaren tablo yapısına 

alternatif olarak geliştirilen NoSQL çözümleri popüler hale 

gelmiştir. Bu sayede veri kümeleri içerisinde gerçekleştirilen 

sorgulamalarda performans kazancı sağlanabilmektedir. 

Veri tabanlarının performans gelişimleri devam ederken 

güvenlik zafiyetlerini de görmezden gelinebilecek durum 

değildir. Veri tabanlarının risk seviyeleri kullanım amaçlarına 

göre ve içerisinde saklanan verinin önemine bağlı olarak 

değişiklik gösterse de günümüzde birçoğunun temel güvenlik 

kriterleri sağlanmaktadır. Veri tabanına erişimlerde kullanıcı adı 

ve parola ile sahip doğrulaması en temel güvenlik protokolü 

olarak söylenebilir. 

Veri tabanlarının içerisinde saklanan kişisel, finansal, kurumsal 

bilgilerin saklanması saldırganların ilgisini çekmekte ve farklı 

teknikler ile saldırılar gerçekleştirmesine sebep olmaktadır. Veri 

tabanının üçüncü taraflarca ele geçirilmesine sebep olabilecek 

sebeplerin başında SQL zafiyetleri, DOS saldırıları, kullanıcı 

izin mekanizmaları gelmektedir.  

Söz konusu zafiyetlere karşı dirençli durabilmek için 

geliştiricilerin tercih ettiği yöntemlerin başında veri şifreleme 

teknikleri gelmektedir. 
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1.3. Kriptoloji Nedir? 

 

Kriptoloji matematik temelli sayılar teorisine dayanan bir 

bilimidir. Kriptoloji bilimi, kriptografi ve kriptoanaliz olmak 

üzere iki ana temel üzerine kurulmuştur. Kriptografi Yunanca 

gizli anlamına gelen “kriptos” ve yazı anlamına gelen “graphi” 

dan türetilmiştir. Kriptografi yöntemleri ile veri gizliliği, kimlik 

denetimi, veri bütünlüğü gibi bilgi güvenliği paydaşları 

gerçekleme matematiksel yöntemler ile gerçeklenir. 

Kriptoanaliz ise şifrelenmiş bilginin ilk haline dönüştürülmesi 

için yapılan metot ve yöntemler bütünüdür (Ciğer, 2012, Obaid 

vd., 2016). Şekil 4 de gösterildiği gibi uygulanan yöntemler, 

bilginin taşınması sırasında karşılaşılabilecek siber saldırılardan 

taşınan bilgiyi, bilginin gönderenini ve bilginin alıcısını 

korumaya yarar. Kriptoloji ise şifre bilimidir (Özyılmaz, 2014).  

 
Şekil 4: Kriptoloji Bilimi 

Kriptoloji

Kriptografi

Kriptoanaliz
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Kriptolama iletilmek istenen bilginin ya da verinin alıcı ve 

gönderici dışındaki üçüncü taraflarca ele geçirilip edinilmesini 

engelleyen ve bu engellemeyi belirli algoritma ve anahtarlama 

yöntemleri ile gerçekleştiren uygulamalar bütünüdür. 

Kriptolama, iletilecek bilgi veya veri topluluğunu belirli 

algoritma ve yöntemler dizisi kullanarak sıradan görünen bir 

veri veya bilgi topluluğuna dönüştürür. Bu sıradan gibi görünen 

veri topluluğu yalnızca şifreleme gerçekleştirilirken kullanılan 

anahtara sahip taraflarca anlamlı hale getirilebilir. Bu anahtara 

sahip olmayan taraflar için ise söz konusu veri topluluğu 

karmaşık ve anlamsız karakter kümesinden ibarettir. Bu yöntem 

sayesinde şifrelenmiş verinin depolandığı alan ve depolama 

yöntemi fark etmeksizin söz konusu veri topluluğuna yalnızca 

anahtarı elinde bulunduran taraflarca anlamlı kalmaya devam 

eder. 

Sağlıklı ve güvenilir bir veri güvenlik uygulaması ortaya 

koyabilmek için işlem süreçlerinde kullanılacak şifreleme 

yöntemleri ve algoritmalar vardır. Tercih edilecek şifreleme 

algoritma kriterleri incelenecek olursa; 
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Gizlilik: Şifrelenmiş olan veriye erişimde yalnızca yetkili 

kılınan kişilerin erişmesi diğer tüm tarafların bu hak ve 

yetkilerden uzak bırakılması gerekir. 

Bütünlük: Şifrelenmiş olan veri içeriğinin değiştirilmesi veya 

ortadan kaldırılmasının engellenmesidir. Bu kriteri tehdit eden 

zehirlenme saldırıları gibi birçok siber saldırı yöntemi literatür 

çalışmalarında mevcuttur. 

Süreklilik: Şifrelenmiş olan içeriğe ihtiyaç duyulduğu her an 

güvenli ve kolay biçimde erişilebilmesidir. 

Kimlik denetimi: Şifrelenecek verinin göndericisinin ve 

alıcısının güvenilir kaynaklardan geldiğinin denetimi 

yapılmalıdır. 

İnkâr edilememeli: Şifreleme işlemi esnasında farklı bulgulara 

dayanarak veri transferi ve işleyişinin yapılıp yapılmadığının 

denetlenmesi gerekir. 

İzlenebilirlik: Şifreleme esnasında meydana gelebilecek 

güvenlik açıkları ve zafiyetlerin sorumlusunu doğru 

belirleyebilmek için işlem yetkilisinin gerçekleştirdiği tüm 

aksiyonların kayıtları barındırılmalıdır (Günden, 2010; Şahin, 

2015). 
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1.3.1. Kriptografik Algoritma Türleri 

Kriptografik algoritmaları sınıflandırmanın birkaç yolu vardır. 

Bu belgenin amaçları doğrultusunda, şifreleme ve şifre çözme 

için kullanılan anahtar sayısına göre kategorilere ayrılacak ve 

uygulama ve kullanımlarına göre daha fazla tanımlanacaktır. 

Tartışılacak üç tür algoritma şunlardır (Şekil 5): 

Gizli Anahtar Şifreleme (Secret Key Cryptography) (SKC): 

Hem şifreleme hem de şifre çözme için tek bir anahtar kullanır; 

simetrik şifreleme de denir . Öncelikle mahremiyet ve gizlilik 

için kullanılır. (Kessler G. C. 2010) 

Genel Anahtar Şifreleme (Public Key Cryptography) 

(PKC): Şifreleme için bir anahtar ve şifre çözme için başka bir 

anahtar kullanır; asimetrik şifreleme de denir . Öncelikle kimlik 

doğrulama, reddedilmeme ve anahtar değişimi için kullanılır. 

(Kessler G. C. 2010) 

Hash İşlevleri (Hash Functions:) :  Bilgileri geri 

döndürülemez şekilde "şifrelemek" için matematiksel bir 

dönüşüm kullanır ve dijital bir parmak izi sağlar. Öncelikle 

mesaj bütünlüğü için kullanılır. (Kessler G. C. 2010) 



VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ | 19 

 

 

 

Şekil 5: Kriptolama Türleri 

 

1.3.1.1. Gizli Anahtar Şifreleme (SKC) 

 

Gizli anahtar şifreleme yöntemleri hem şifreleme hem de şifre 

çözme için tek bir anahtar kullanır. Şekil 5A'da gösterildiği gibi, 

gönderici, düz metni şifrelemek için anahtarı kullanır ve şifreli 

metni alıcıya gönderir. Alıcı, mesajın şifresini çözmek ve düz 

metni kurtarmak için aynı anahtarı uygular. Her iki işlev için de 

tek bir anahtar kullanıldığından, gizli anahtar şifrelemesine 

simetrik şifreleme de denir. (Kessler G. C. 2010) 

Bu şifreleme biçimiyle, anahtarın hem gönderici hem de alıcı 

tarafından bilinmesi gerektiği açıktır; aslında işin sırrı budur. Bu 



20 | Öğr. Gör. Remzi GÜRFİDAN & Öğr. Gör. Ayhan ARISOY 

 

 

yaklaşımla ilgili en büyük zorluk, elbette, anahtarın dağıtımıdır. 

Gizli anahtar şifreleme şemaları genellikle akış şifreleri veya 

blok şifreleri olarak sınıflandırılır. 

Şekil 6: Akış Şifreleme Tipleri 
 

Akış şifreleri, bir seferde tek bir bit (bayt veya bilgisayar 

kelimesi) üzerinde çalışır ve anahtarın sürekli değişmesi için bir 
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tür geri bildirim mekanizması uygular. Akış şifreleri çeşitli 

şekillerde gelir, ancak burada iki tanesinden bahsetmeye değer 

(Şekil 6). Kendi kendini senkronize eden akış şifreleri, anahtar 

akışındaki önceki n bitin bir fonksiyonu olarak anahtar 

akışındaki her biti hesaplar. "Kendi kendine eşitleme" olarak 

adlandırılır (Kessler G. C. 2010), çünkü şifre çözme işlemi, 

yalnızca n -bit anahtar akışının ne kadar uzakta olduğunu bilerek 

şifreleme işlemiyle senkronize kalabilir. Bir sorun, hata 

yayılımıdır; iletimde bozuk bir bit, alıcı tarafta n bozuk bit ile 

sonuçlanacaktır. Eşzamanlı akış şifreleri anahtar akışını mesaj 

akışından bağımsız bir şekilde ancak gönderici ve alıcıda aynı 

anahtar akışı oluşturma işlevini kullanarak oluşturur. Akış 

şifreleri iletim hatalarını yaymasa da, doğası gereği periyodiktir, 

böylece anahtar akışı sonunda tekrar eder (Kessler G. C. 2010). 
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Şekil 7: Fiestel Şifresi (Singh, P., ve Deshpande, K. (2018).) 
 

Bir blok şifresi, şema bir seferde bir sabit boyutlu veri bloğunu 

şifrelediği için özeldir. Bir blok şifrelemede, belirli bir düz metin 
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bloğu, aynı anahtarı kullanırken, her zaman aynı şifreli metne 

şifrelenirken, aynı düz metin, bir akış şifresinde farklı şifreli 

metne şifrelenir. Blok şifreleme algoritmaları için en yaygın 

yapıdır Feistel şifre Cryptographer Horst Feistel (IBM) adını. 

Şekil 7'te gösterildiği gibi, bir Feistel şifresi, yer değiştirme, 

permütasyon (transpozisyon) ve anahtar genişletme unsurlarını 

birleştirir; bu özellikler şifrede büyük miktarda                   

"karışıklık ve yayılma" yaratır (Kessler G. C. 2010). Feistel 

tasarımının bir avantajı, şifreleme ve şifre çözme aşamalarının 

benzer, bazen aynı olması, yalnızca anahtar işlemin tersine 

çevrilmesini gerektirmesi, böylece gerekli kodun veya devrenin 

boyutunu önemli ölçüde azaltmasıdır. Şifreyi sırasıyla yazılım 

veya donanımda uygular. 

Blok şifreler birkaç moddan birinde çalışabilir; aşağıdakiler en 

önemlileridir: 

Elektronik Kod Defteri (ECB) modu en basit, en belirgin 

uygulamadır: gizli anahtar, bir şifreli metin bloğu oluşturmak 

üzere düz metin bloğunu şifrelemek için kullanılır (Kessler G. C. 

2010). İki özdeş düz metin bloğu, bu durumda, her zaman aynı 

şifreli metin bloğunu üretecektir. ECB, çeşitli kaba kuvvet 

saldırılarına (aynı düz metin bloğunun her zaman aynı şifreli 
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metne şifreleneceği gerçeğinden dolayı) ve ayrıca silme ve 

ekleme saldırılarına karşı hassastır. Ek olarak, şifreli metnin 

iletimindeki tek bitlik bir hata, şifresi çözülen düz metin 

bloğunun tamamında bir hata ile sonuçlanır. 

Cipher Block Chaining (CBC) modu , şifreleme şemasına bir 

geri bildirim mekanizması ekler; düz metin, şifrelemeden önce 

önceki şifreli metin bloğu ile özel olarak ORed (XORed) olur, 

böylece iki özdeş düz metin bloğu farklı şekilde şifrelenir. CBC 

birçok kaba kuvvet, silme ve ekleme saldırısına karşı koruma 

sağlarken, şifreli metindeki tek bir bitlik hata, şifresi çözülen düz 

metin bloğunda tam bir blok hatası ve bir sonraki şifresi çözülen 

düz metin bloğunda bir bit hatası verir (Kessler G. C. 2010). 

Şifre Geri Bildirimi (CFB) modu , kendi kendini senkronize 

eden bir akış şifresi olarak bir blok şifre uygulamasıdır. CFB 

modu, verilerin blok boyutundan daha küçük birimlerde 

şifrelenmesine izin verir; bu, etkileşimli terminal girişini 

şifreleme gibi bazı uygulamalarda faydalı olabilir. Örneğin, bir 

baytlık CFB modunu kullanıyor olsaydık, gelen her karakter, 

blokla aynı boyutta bir kaydırma yazmacına yerleştirilir, 

şifrelenir ve blok iletilir. Alıcı tarafta, şifreli metnin şifresi 

çözülür ve bloktaki fazladan bitler (yani, bir baytın üzerindeki 
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ve ötesindeki her şey) atılır. CFB modu, önceki şifreli metne 

dayalı olarak bir anahtar akışı oluşturur (ilk anahtar, bir 

Başlatma Vektöründen gelir). Bu modda, şifreli metindeki tek 

bitlik bir hata hem bu bloğu hem de bir sonraki bloğu etkiler 

(Kessler G. C. 2010). 

Çıkış Geri Beslemesi (OFB) modu , kavramsal olarak eşzamanlı 

bir akış şifresine benzer bir blok şifreleme uygulamasıdır. OFB, 

anahtar akışını hem düz metin hem de şifreli metin bit 

akışlarından bağımsız olarak üreten bir dahili geri besleme 

mekanizması kullanarak aynı düz metin bloğunun aynı şifreli 

metin bloğunu oluşturmasını engeller. OFB'de, şifreli metindeki 

tek bitlik bir hata, şifresi çözülen düz metinde tek bitlik bir hata 

verir(Kessler G. C. 2010). 

Sayaç (CTR) modu , blok şifreleri için nispeten modern bir 

eklentidir. CFB ve OFB gibi, CTR modu bir akış şifresinde 

olduğu gibi bloklar üzerinde çalışır; ECB gibi, CTR modu 

bloklar üzerinde bağımsız olarak çalışır. Ancak ECB'den farklı 

olarak, CTR, farklı bloklara farklı anahtar girişleri kullanır, 

böylece iki özdeş düz metin bloğu aynı şifreli metinle 

sonuçlanmaz. Son olarak, her şifreli metin bloğu, şifrelenmiş 

mesaj içinde belirli bir konuma sahiptir. Bu durumda, CTR 
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modu, blokların paralel olarak işlenmesine izin verir - böylece 

paralel işleme ve çoklu işlemciler mevcut olduğunda performans 

avantajları sunar - ancak ECB'nin kaba kuvvet, silme ve 

yerleştirme saldırılarına karşı duyarlı değildir. 

3.1.1.2. Genel Anahtar Şifreleme (PKC) 

Açık anahtar kriptografisinin, son 300-400 yılda kriptografide 

en önemli yeni gelişme olduğu söylenmektedir. Modern PKC ilk 

olarak 1976'da Stanford Üniversitesi profesörü Martin Hellman 

ve yüksek lisans öğrencisi Whitfield Diffie tarafından halka açık 

olarak tanımlandı. Makalelerinde, iki tarafın güvenli olmayan 

bir iletişim kanalı üzerinden güvenli bir iletişim kurabileceği iki 

anahtarlı bir kripto sistemi tanımlandı. gizli bir anahtar (Kessler 

G. C. 2010). 

PKC, tek yönlü işlevlerin veya hesaplanması kolay 

matematiksel işlevlerin varlığına bağlıdır , ancak ters 

işlevlerinin hesaplanması nispeten zordur. Basit iki örnek ile 

açıklayacak olursak: 

Çarpma ve çarpanlara ayırma: Diyelim ki 3 ve 7 olmak üzere 

iki asal sayınız var ve çarpımı hesaplamanız gerekiyor; 21 olan 

bu değeri hesaplamak neredeyse hiç zaman almaz. Şimdi, bunun 

yerine, iki asal sayının çarpımı olan bir sayıya sahip olduğunuzu, 
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21'i ve bu asal çarpanları belirlemeniz gerektiğini 

varsayalım. Eninde sonunda çözüme ulaşacaksınız ancak 

çarpımı hesaplamak milisaniyeler alırken faktöriyel işlemi daha 

uzun sürecektir. Örneğin 400 veya daha fazla haneli asal 

sayılarla başlarsak sorun daha da zorlaşır, çünkü ürün ~800 

haneye sahip olacaktır (Kessler G. C. 2010). 

Üs ve logaritma: Diyelim ki 3 üzeri 6. kuvvet; yine, nispeten 

kolay 36  = 729 hesaplamaktır. Ancak 729 sayısıyla başlarsanız 

ve logx 729 = y olacak şekilde iki tamsayı olan x ve y'yi 

belirlemeniz gerekirse, iki değeri bulmak daha uzun sürer. 

Yukarıdaki örnekler önemsiz olsa da, PKC ile kullanılan iki 

fonksiyonel çifti temsil ederler; yani çarpma ve üs almanın 

kolaylığına karşı sırasıyla çarpanlara ayırma ve logaritma 

hesaplamanın göreli zorluğu. PKC'deki matematiksel "hile", tek 

yönlü fonksiyonda bir tuzak kapısı bulmaktır, böylece bazı bilgi 

öğelerinin bilgisi verildiğinde ters hesaplama kolaylaşır (Kessler 

G. C. 2010). 

Generic PKC, matematiksel olarak ilişkili iki anahtar kullanır, 

ancak bir anahtarın bilgisi birinin diğer anahtarı kolayca 

belirlemesine izin vermez. Bir anahtar düz metni şifrelemek için 

kullanılır ve diğer anahtar şifreli metnin şifresini çözmek için 
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kullanılır. Burada önemli olan nokta önce hangi tuşun 

uygulandığının önemi yok, işlemin çalışması için her iki tuşun 

da gerekli olmasıdır (Şekil 5B). Bir çift anahtar gerektiğinden, 

bu yaklaşıma asimetrik kriptografi de denir (Kessler G. C. 

2010). 

PKC'de, anahtarlardan biri genel anahtar olarak belirlenir ve 

sahibinin istediği kadar geniş bir alana tanıtılabilir. Diğer 

anahtara özel anahtar adı verilir ve asla başka bir tarafa ifşa 

edilmez. Bu şema altında mesaj göndermek kolaydır. A kişisi B 

kişisine bir mesaj göndermek istediğini varsayalım. A, B'nin 

ortak anahtarını kullanarak bazı bilgileri şifreler; B, özel 

anahtarını kullanarak şifreli metnin şifresini çözer. Bu yöntem, 

mesajı kimin gönderdiğini kanıtlamak için de 

kullanılabilir; Örneğin A, özel anahtarıyla bazı düz metinleri 

şifreleyebilir; B, A'nın açık anahtarını kullanarak şifreyi 

çözdüğünde, A'nın mesajı gönderdiğini (kimlik 

doğrulama) bilir ve A mesajı gönderdiğini inkâr edemez 

(reddetme). 

Anahtar değişimi veya dijital imzalar için günümüzde kullanılan 

açık anahtar şifreleme algoritmaları şunları içerir: 
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RSA: Adını onu geliştiren üç MIT matematikçisi olan Ronald 

Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman'dan alan ilk ve hala en 

yaygın PKC uygulaması. RSA günümüzde yüzlerce yazılım 

ürününde kullanılmaktadır ve anahtar değişimi, dijital imzalar 

veya küçük veri bloklarının şifrelenmesi için kullanılabilir 

(Kessler G. C. 2010). RSA, değişken boyutlu bir şifreleme bloğu 

ve değişken boyutlu bir anahtar kullanır. Anahtar çifti, özel 

kurallara göre seçilen iki asal sayının çarpımı olan çok büyük bir 

sayıdan, n ' den türetilir; bu asal sayıların her biri 100 veya daha 

fazla basamak uzunluğunda olabilir ve asal faktörlerin kabaca 

iki katı basamaklı bir n verir (Kessler G. C. 2010). Açık anahtar 

bilgisi, n'yi ve n'nin faktörlerinden birinin türevini içerir. Bir 

saldırgan, n'nin (ve dolayısıyla özel anahtarın) asal 

faktörlerini yalnızca bu bilgilerden belirleyemez ve RSA 

algoritmasını bu kadar güvenli yapan da budur. (PKC'nin bazı 

açıklamaları hatalı olarak RSA'nın güvenliğinin faktöriyel 

işlemindeki zorluktan kaynaklandığını belirtir. Büyük asal 

sayıların aslında küçük asal sayılar gibi, yalnızca iki çarpanı 

vardır. Bilgisayarların büyük sayıları çarpanlarına ayırma 

yeteneği ve dolayısıyla RSA gibi saldırı düzenleri hızla gelişiyor 

ve günümüz sistemleri, sayıların asal çarpanlarını daha fazla 

çarpanla bulabiliyor. 200 haneden fazla. Bununla birlikte, 
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kabaca aynı boyuttaki iki asal faktörden büyük bir sayı 

oluşturuluyorsa, sorunu makul bir sürede çözecek bilinen bir 

çarpanlara ayırma algoritması yoktur; 2005'te 200 basamaklı bir 

sayıyı çarpanlara ayırma testi 1,5 yıl ve 50 yıldan fazla 

hesaplama süresi aldı. 2009 yılında Kleinjung ve ark.768 bitlik 

(232 basamaklı) bir RSA-768 modülünün yüzlerce sistem 

kullanılarak çarpanlara ayrılmasının iki yıl sürdüğünü bildirdiler 

ve 1024 bitlik bir RSA modülünün yaklaşık bin kat daha uzun 

süreceğini tahmin ettiler. Buna rağmen, 1024-bit RSA'nın 2013 

yılına kadar aşamalı olarak kaldırılmasını önerdiler. Ne olursa 

olsun, RSA'nın varsayılan bir koruması, kullanıcıların bilgisayar 

işlemede her zaman bir adım önde olmak için anahtar boyutunu 

kolayca artırabilmeleridir (Kessler G. C. 2010). Şekil 8’de RSA 

algoritmasının çalışma prensibi bulunmaktadır. 

 

Şekil 8: RSA Algoritması Çalışma Prensibi 

http://eprint.iacr.org/2010/006.pdf
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Diffie-Hellman : RSA algoritması yayınlandıktan sonra Diffie 

ve Hellman kendi algoritmalarını geliştirdiler. Diffie-Hellman, 

kimlik doğrulama veya dijital imzalar için değil, yalnızca gizli 

anahtar değişimi için kullanılır (Kessler G. C. 2010).  

Dijital İmza Algoritması (DSA) : NIST'in Dijital İmza 

Standardında (DSS) belirtilen algoritma, mesajların 

doğrulanması için dijital imza yeteneği sağlar (Kessler G. C. 

2010). Şekil 9’da dijital imza algoritmasının çalışma yapısı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: Dijital İmza Algoritması Çalışma Yapısı 

 

 

 

 

http://www.emc.com/emc-plus/rsa-labs/standards-initiatives/what-is-diffie-hellman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/digital_signatures.html
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/digital_signatures.html
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RSA ve DSA Arasındaki Farklar 

RSA DSA 

Bir kripto sistem 

algoritmasıdır. 

Dijital imza algoritmasıdır. 

Güvenli veri iletimi için 

kullanılır. 

Dijital imza ve doğrulaması 

için kullanılır. 

1977 yılında geliştirilmiştir. 1991 yılında geliştirilmiştir. 

Ron Rivest, Adi 

Shamir ve Leonard 

Adleman tarafından 

geliştirilmiştir. 

Ulusal Standartlar ve 

Teknoloji Enstitüsü 

(NIST) tarafından 

geliştirilmiştir. 

İki büyük asal sayının 

çarpımına ilişkin 

matematiksel kavramı 

kullanır. 

Modüler üs ve ayrık 

logaritma kullanır. 

Anahtar üretiminde daha 

yavaştır. 

RSA'ya kıyasla anahtar 

oluşturmada daha hızlı 

olmasına rağmen. 

Şifrelemede DSA'dan daha 

hızlıdır. 

Şifrelemede RSA’dan daha 

yavaştır. 

Şifre çözmede daha yavaştır. Şifre çözmede RSA’dan 

daha hızlıdır. 

Doğrulama ve şifreleme için 

en uygun olanıdır. 

Oturum açma ve şifre çözme 

için en uygun yöntemdir. 

 

ElGamal : Taher Elgamal tarafından tasarlanan ElGamal , 

Diffie-Hellman'a benzer bir PKC sistemidir ve anahtar değişimi 

için kullanılır. ElGamal, Pretty Good Privacy'nin (PGP) bazı 

http://www.iusmentis.com/technology/encryption/elgamal/
https://en.wikipedia.org/wiki/ElGamal_encryption
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sonraki sürümlerinde, ayrıca GNU Privacy Guard (GPG) ve 

diğer şifreleme sistemlerinde kullanılır (Kessler G. C. 2010). 

Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC): Eliptik eğrilere dayalı bir 

PKC algoritması. ECC, RSA ve diğer PKC yöntemleriyle 

karşılaştırılabilir küçük anahtarlarla güvenlik seviyeleri 

sunabilir. Akıllı kartlar ve PDA'lar gibi sınırlı işlem gücüne ve 

belleğe sahip cihazlar için tasarlanmıştır (Kessler G. C. 

2010).   Şekil 10’da eliptik eğriler için nokta çarpımı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 10: ∆>0 eğrileri için nokta çarpımı(Yücelen, A. vd. (2017)) 
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Kimlik Tabanlı Şifreleme (IBE) : IBE, ilk olarak 1984 yılında 

Adi Shamir tarafından önerilen yeni bir şemadır. Açık anahtarın, 

kullanıcının kimliğine dayalı bazı benzersiz bilgilerden 

türetilebildiği ve iki kullanıcıya izin veren PKC tabanlı bir 

anahtar doğrulama sistemidir (Kessler G. C. 2010). Önsel 

bir ilişkiye sahip olmadan şifreli mesajları değiş tokuş etmek 

için 2001'de Dan Boneh (Stanford) ve Matt Franklin (UC, 

Davis), eliptik eğrilere ve Weil Pairing adlı matematiksel bir 

yapıya dayalı pratik bir IBE uygulaması geliştirdiler. O yıl, 

Clifford Cocks (GCHQ), kompozit gruplardaki ikinci dereceden 

kalıntılara dayanan başka bir IBE çözümünü de tanımladı. Şekil 

11’de Kimlik tabanlı kriptosistem işleyiş şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil 11: Kimlik tabanlı kriptosistem işleyiş şeması  

(Güncan, M. 2002) 

https://crypto.stanford.edu/ibe/
https://crypto.stanford.edu/~dabo/papers/bfibe.pdf
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Cramer-Shoup : IBM'den R. Cramer ve V. Shoup tarafından 

1998'de önerilen bir açık anahtar şifreleme sistemi. 

Anahtar Değişim Algoritması (KEA) : Diffie-Hellman 

üzerinde bir varyasyon; NIST/NSA Capstone projesi için 

anahtar değişim yöntemi olarak önerilmiştir. 

LUC : PJ Smith tarafından tasarlanan ve Lucas dizilerine 

dayanan bir açık anahtar şifreleme sistemi. Tamsayı 

çarpanlarına ayırma kullanarak şifreleme ve imzalar için 

kullanılabilir. 

McEliece : Cebirsel kodlama teorisine dayalı bir açık anahtar 

şifreleme sistemidir. 

3.1.1.3. Hash Fonksiyonları 

 

Mesaj özetleri ve tek yönlü şifreleme olarak da adlandırılan 

karma işlevleri, Şekil 5C’de görüldüğü gibi özünde anahtar 

kullanmayan algoritmalardır (Kessler G. C. 2010). Bunun 

yerine, düz metnin içeriğinin veya uzunluğunun kurtarılmasını 

imkânsız kılan düz metne dayalı olarak sabit uzunlukta bir 

karma değer hesaplanır. Hash algoritmaları tipik olarak bir 

dosyanın içeriğinin dijital parmak izini sağlamak için kullanılır 

ve genellikle dosyanın bir davetsiz misafir veya virüs tarafından 

https://homepages.cwi.nl/~schaffne/courses/crypto/2014/presentations/Eileen_CramerShoup.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/documents/skipjack/skipjack.pdf
https://www.cryptopp.com/wiki/LUC_Cryptography
http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report2/42-44/44N.PDF
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değiştirilmediğinden emin olmak için kullanılır. Karma işlevleri 

ayrıca birçok işletim sistemi tarafından parolaları şifrelemek için 

yaygın olarak kullanılır. Karma işlevleri, daha sonra, bir 

dosyanın bütünlüğünü sağlamak için bir mekanizma sağlar 

(Kessler G. C. 2010). 

Hash fonksiyonları ayrıca girdideki küçük değişikliklerin hash 

değerinde önemli farklılıklar yaratacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

3.1.2. Neden Üç Şifreleme Tekniği? 

 

Peki, neden bu kadar çok farklı türde kripto grafik şema 

var? Neden ihtiyacımız olan her şeyi sadece bir tanesiyle 

yapamıyoruz? 

Her bir şemanın bazı özel kripto grafik uygulamalar için 

optimize edilmiş olmasıdır. Örneğin, karma işlevleri, veri 
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bütünlüğünü sağlamak için çok uygundur, çünkü bir mesajın 

içeriğinde yapılan herhangi bir değişiklik, alıcının, gönderici 

tarafından iletime yerleştirilenden farklı bir karma değeri 

hesaplamasına neden olacaktır. İki farklı mesajın aynı hash 

değerini vermesi çok düşük bir ihtimal olduğundan, veri 

bütünlüğü yüksek bir güven derecesinde sağlanır. 

Gizli anahtar kriptografisi ise mesajları şifrelemek için idealdir, 

böylece mahremiyet ve mahremiyet sağlar. Gönderici, mesajı 

şifrelemek için mesaj bazında bir oturum anahtarı oluşturabilir; 

alıcı, elbette, mesajın şifresini çözmek için aynı oturum 

anahtarına ihtiyaç duyar (Kessler G. C. 2010). 

Anahtar değişimi, elbette, ortak anahtar şifrelemesinin önemli 

bir uygulamasıdır (punto amaçlanmamıştır). Asimetrik şemalar, 

reddedilmeme ve kullanıcı kimlik doğrulaması için de 

kullanılabilir; alıcı, gönderenin özel anahtarıyla şifrelenmiş 

oturum anahtarını elde edebiliyorsa, mesajı yalnızca bu 

gönderen göndermiş olabilir. Açık anahtar şifrelemesi teorik 

olarak mesajları şifrelemek için de kullanılabilir, ancak bu 

nadiren yapılır çünkü gizli anahtar şifreleme değerleri genel 

olarak açık anahtar şifreleme değerlerinden yaklaşık 1000 kat 

daha hızlı hesaplanabilir (Kessler G. C. 2010). 
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Şekil 12: Güvenli İletişim için üç şifreleme tekniğinin kullanımı       

(Kessler G. C. 2010) 

 

Şekil 12 bunların hepsini bir araya getiriyor ve bir hibrit 

şifreleme şemasının, dijital imza ve dijital zarf içeren güvenli 

bir iletim oluşturmak için tüm bu işlevleri nasıl birleştirdiğini 

gösteriyor. Bu örnekte, mesajı gönderen Alice ve alıcı Bob'dur. 

Dijital bir zarf, şifreli bir mesaj ve şifreli bir oturum anahtarı 

içerir. Alice, her oturumda rastgele oluşturduğu oturum 

anahtarını kullanarak mesajını şifrelemek için gizli anahtar 

şifrelemesini kullanır. Alice daha sonra Bob'un ortak anahtarını 

kullanarak oturum anahtarını şifreler. Şifreli mesaj ve şifreli 

oturum anahtarı birlikte dijital zarfı oluşturur. Aldıktan sonra 

Bob, özel anahtarını kullanarak oturum gizli anahtarını kurtarır 

ve ardından şifreli mesajın şifresini çözer. 
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Dijital imza iki adımda oluşturulur. İlk olarak, Alice mesajının 

hash değerini hesaplar; sonra, hash değerini kendi özel 

anahtarıyla şifreler. Dijital imzayı aldıktan sonra Bob, Alice'in 

açık anahtarıyla dijital imzanın şifresini çözerek Alice 

tarafından hesaplanan karma değeri kurtarır. Bob daha sonra, 

Alice'in zaten şifresini çözdüğü orijinal mesajına hash 

fonksiyonunu uygulayabilir (önceki paragrafa bakın). Elde 

edilen özet değeri, Alice tarafından sağlanan değerle aynı 

değilse, Bob mesajın değiştirildiğini bilir; hash değerleri 

aynıysa, Bob aldığı mesajın Alice'in gönderdiği mesajla aynı 

olduğuna inanmalıdır. 

Bu şema ayrıca, mesajı Alice'in gönderdiğini kanıtladığı için 

inkâr edilemezlik sağlar; Alice'in açık anahtarını kullanarak Bob 

tarafından elde edilen karma değer, mesajın değiştirilmediğini 

kanıtlarsa, dijital imzayı yalnızca Alice oluşturabilirdi. Bob'un 

ayrıca, hedeflenen alıcı olduğuna dair kanıtı var; mesajın 

şifresini doğru bir şekilde çözebiliyorsa, oturum anahtarının 

şifresini doğru bir şekilde çözmüş olmalıdır, bu da onun doğru 

özel anahtar olduğu anlamına gelir (Kessler G. C. 2010). 

Bu şema, oturum anahtarının yalnızca tek bir oturum için 

kullanıldığı bir şifreleme sistemini kasten önerir. Bu oturum 
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anahtarı bir şekilde kırılsa bile, yalnızca bu oturumun güvenliği 

aşılacaktır; Bir sonraki oturumun oturum anahtarı, tıpkı bu 

oturumun anahtarının önceki oturumun anahtarına bağlı 

olmaması gibi, bu oturumun anahtarına dayanmaz. Bu, 

Kusursuz İletim Gizliliği olarak bilinir; bir uzlaşma nedeniyle 

bir oturum anahtarını kaybedebilirsiniz, ancak hepsini 

kaybetmezsiniz. 

2. Blok Zincir Teknolojisi  

 

Blok zincir teknolojisi gerçekleşen her işlemin kaydının 

tutulduğu, veri güvenliği ve veri bütünlüğünü garanti eden 

dağıtılmış bir veri tabanıdır. Gerçekleştirilen her işlem blok 

halinde birbirine bağlı olarak, sürekli büyüyen bir kayıt listesi 

oluşturur (Pareti and Núñez, 2021; Gallardo vd., 2019; Cai vd., 

2018; Wang vd., 2021).  

Blok zincirlerin geliştirilmesi ile açık blok zincir, özel blok 

zincir ve konsorsiyum blok zincir yapıları oluşmuştur. Açık blok 

zincir yapısı blok zincir teknolojisinin çıkış noktası olarak 

düşünülebilir. Bu yapıda blok zincir üzerindeki herhangi bir 

düğüm tüm blok zincir katılımcılarının erişimine açıktır ve 

isteyen katılımcı istediği an kayıt defterini indirip inceleyebilir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_secrecy
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Bitcoin ve Ethereum halka açık olan blok zincir yapısındadır. 

Özel blok zincirlerde ise düğümlerin görüntülenebilmesi için o 

düğümün geliştiricisi tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Daha çok kurum yönetimi gibi alanlarda tercih edilecek zincir 

yapısıdır. Konsorsiyum zincir yapısında ise yeni düğümlerin 

kaydolması için kullanıcıların onaylarına ihtiyaç vardır. Bu 

yapıda çoğulcu oylama ya da tam oylama gibi yöntemler 

kullanılabilir (Wang vd., 2021; Kirubakaran vd. 2009). Blok 

zincirin güven protokolü şeması Şekil 13’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 13: Blok Zincir Güven Protokolü (Bilgem, 2021).   

 

Blok zincir yapısı, uygulamalarda kullanımı ve geliştirilmesi ile 

oldukça popüler bir çalışma alanı haline gelmiştir. Bunun 

temelinde internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetlerin 
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artması ile ortaya çıkan siber güvenlik zafiyetleri önemli rol 

oynar. Blok zincirin yapılan işlem çeşidine göre özetleme 

fonksiyonları ya da şifreleme yöntemleri kullanımına olan 

yatkınlığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu kolaylığa ek olarak sıralı 

bağlı blok yapısı da veri bütünlüğünü garanti altına almaktadır. 

Akıllı sözleşmeler, konsorsiyum, dağıtık çalışma ve şeffaflık 

özellikleri blok zincir yapısını geleceğin teknolojisi yapmakta 

kararlı gözükmektedir. Akıllı sözleşmeler ile blok zincir 

yönetiminde çalışan ticari uygulamalar (Liao ve Shao, 2021; 

Hua vd., 2021; Huang vd., 2021), konsorsiyum yapısı 

kullanılarak yapılan güvenlik kurumsal yönetim sistemleri 

(Khan vd., 2021; Liv vd., 2021), dağıtık defterler sayesinde 

önemli verilerin şeffaf ve güvenilir saklanma yöntemleri gibi 

birçok uygulama ve akademik çalışma (Dhinakaran vd., 2021; 

Fernandes vd., 2021; Gürfidan ve Akçay, 2020; Süzen ve  

Duman, 2021) bu öngörümüzü ispatlar. 

2.1. Blok Zincir Kayıt Yapısı 

 

Blok zincir, hafif şifreleme yöntemleriyle güvenlik sağlamak 

için bir dizi dijital imza kullanan eşler arası bir teknolojidir. 

Sistemdeki her düğüm, blok zincirinde bir istemci ve sunucu 

görevi görür. Kısacası blok zinciri, çeşitli akıllı cihazlar 
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arasındaki iletişimi koruyabilen merkezi olmayan bir sistemdir. 

İşlemler sırayla bloklar halinde gruplanır ve her blok Şekil 2'de 

gösterildiği gibi bir öz fonksiyonu aracılığıyla bir önceki bloğa 

bağlanır. 

 

Şekil 14: Blok Zincir Yapısı 

 

İmza her zaman uygun değildir. Bir blok, yalnızca dijital imzası 

sürekli sıfır sayısıyla başlıyorsa blok zinciri tarafından kabul 

edilecektir. Örneğin; yalnızca imzası arka arkaya en az 10 sıfır 

ile başlayan bloklar blok zincirine eklenebilir. Bir bloğun imzası 

(hash) 10 sıfır ile başlamıyorsa, belirli bir veri dizisi bulunana 

kadar bloğun veri dizisini art arda değiştirmeniz gerekir, bu da 

imzanın 10 sıfırla başlamasına neden olur. İşlem verileri ve meta 

veriler (blok numarası, zaman damgası) aynı kalması 

gerektiğinden, her blok, nitelikli bir imza bulmak için 
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tekrarlanan değişiklikler dışında hiçbir amacı olmayan küçük bir 

özel veri parçası ekleyecektir. Bu veri parçasına bloğun rastgele 

numarası denir. Nonce (Nuber Only Used Once) tamamen 

rastgeledir ve boşluklardan soru işaretlerine, sayılara, noktalara, 

büyük harflere ve diğer sayılara kadar herhangi bir sayı 

kümesini tam anlamıyla oluşturabilir. 

Şekil 14’de gösterildiği gibi bir blok, (1) işlem verilerini, (2) 

önceki bloğun imzasını ve (3) bir nonce içerir. Uygun bir imza 

bulmak için nonce'yi tekrar tekrar değiştirme sürecine 

madencilik denir ve madencilerin yaptığı budur. Madenciler, 

sürekli olarak farklı nonce'leri denemek için elektriği hesaplama 

gücü şeklinde harcarlar. Ne kadar fazla hesaplama gücüne sahip 

olurlarsa, o kadar hızlı rastgele nonce ekleyebilirler ve uygun bir 

imzayı daha hızlı bulma olasılıkları o kadar yüksek olur. Bu 

nedenle, blok zincir teknolojisi, son derece çevrimiçi dünyada 

her türlü dijital veri ve varlık için en yüksek güvenliği sağlamak 

için kanıtlanmış çok sayıda teknolojinin bir kombinasyonudur. 

2.2. Blok Zincir Dağıtıklık Yapısı 

 

Dağıtık yapı teknolojisi, e-posta, müzik veya diğer medya 

dosyalarını paylaşma ve cep telefonu gibi internet tarafından 
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etkinleştirilen eşler arası uçtan uca (pier – to- pier(P2P)) 

teknolojilerin hemen ardından gelir. Bununla birlikte, bir 

varlığın yalnızca gerçek sahibi tarafından devredilmesini ve 

varlığın bir kereden fazla devredilemeyeceğini, yani çift 

harcama yapılmamasını gerektirdiğinden, internet tabanlı varlık 

sahipliği devirleri uzun süredir zor olmuştur. Söz konusu varlık 

değerli herhangi bir şey olabilir. 

2008 yılında, Satoshi Nakamoto takma adını kullanan “Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı çığır açan bir 

makale, “Bitcoin” biçiminde “fonların” P2P yöntemi ile 

aktarılması için yeni bir yaklaşım önerdi. Nakamoto'nun 

makalesinde özetlenen Bitcoin için temel teknoloji, bilgi ve 

işlemleri organize etmenin ve saklamanın belirli bir yolunu ifade 

eden Blockchain olarak adlandırıldı. Daha sonra, P2P tarzında 

varlık transferleri için bilgi ve işlemleri organize etmenin başka 

yolları geliştirildi ve bu da daha geniş teknoloji kategorisini 

ifade etmek için “Dağıtılmış Defter Teknolojisi (Distributed 

Ledger Technology)” (DLT) terimine yol açtı. 

DLT, her biri tam olarak aynı veri kayıtlarına sahip olan ve 

düğümler olarak isimlendirilmiş dağıtılmış bir server ağı 

tarafından toplu olarak tutulan ve yönetilen birden fazla veri 
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deposu (defter) arasında veri işlemlerine yönelik yeni ve hızlı 

gelişen bir yaklaşımı ifade eder. DLT hakkında düşünmenin bir 

yolu, belirli belirli özelliklere sahip dağıtılmış bir veritabanı 

olmasıdır. Belirli bir DLT türü olan blok zinciri, bir defter işlevi 

gören "işlem blokları" olarak adlandırılan bir zincir- blok zinciri 

şeklini alan sürekli büyüyen, yalnızca eklemeye yönelik bir veri 

yapısı oluşturmak ve doğrulamak için kriptografik ve algoritmik 

yöntemler kullanır. 

Veri tabanına yeni eklemeler, örneğin birkaç işlem kaydı içeren 

yeni bir veri bloğu oluşturan üyelerden biri (düğümler) 

tarafından başlatılır. Bu yeni veri bloğu hakkındaki bilgiler daha 

sonra işlem detaylarının kamuya açıklanmaması için şifrelenmiş 

verileri içeren tüm ağda paylaşılır ve tüm ağ katılımcıları toplu 

olarak bloğun geçerliliğini önceden tanımlanmış bir algoritmik 

doğrulama yöntemine ('görüş birliği mekanizması') göre belirler. 

Yalnızca doğrulamadan sonra, tüm katılımcılar yeni bloğu ilgili 

defterlerine ekler. Bu mekanizma aracılığıyla, defterdeki her 

değişiklik tüm ağda çoğaltılır ve her ağ üyesi, herhangi bir 

zamanda tüm defterin tam, özdeş bir kopyasına sahiptir. Bu 

yaklaşım, dijital biçimde temsil edilebilen herhangi bir varlık 

üzerindeki işlemleri kaydetmek için kullanılabilir. İşlem, 
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varlığın niteliğinde bir değişiklik veya mülkiyet devri olabilir. 

Şekil 3’te dağıtık teknolojinin nasıl çalıştığı gösterilmektedir. 

 
Şekil 15: Blok zincir dağıtık teknoloji çalışma prensibi (Lohade, 2017) 

 

Şekil 15 üç işlem basamağından oluşmaktadır.  

 

1. Blok zinciri tabanlı DLT sistemleri, ek bir veri 'blokları' 

zincir şeklini alır. Veri tabanına yeni eklemeler, birkaç 

işlem kaydı içeren yeni bir veri bloğu oluşturan üyelerden 
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biri (düğümler) tarafından başlatılır. Üye A, üye A'dan üye 

B'ye yapılan bir işlemle yeni işlem bloğu oluşturur. 

2. Bu yeni veri bloğu hakkındaki bilgiler daha sonra 

şifrelenmiş verileri içeren tüm ağda paylaşılır, böylece 

işlem ayrıntıları açıklanmaz. 

3. Tüm ağ katılımcıları toplu olarak bloğun geçerliliğini 

önceden tanımlanmış bir algoritmik doğrulama yöntemine 

('konsensus mekanizması') göre belirler. Yalnızca 

doğrulamadan sonra, tüm katılımcılar yeni bloğu ilgili 

defterlerine ekler. Bu mekanizma aracılığıyla, defterde 

yapılan her değişiklik tüm ağda çoğaltılır ve her ağ üyesi, 

herhangi bir zamanda tüm defterin tam, özdeş bir 

kopyasına sahiptir. 

 

DLT tabanlı bir altyapının iki temel özelliği şunlardır: (1) 

merkezi bir kayıt tutucuya (yani eşler arası) ihtiyaç duymadan 

farklı, kendi çıkarını düşünen karşı taraflar arasında dijital 

biçimde "bilgi" depolama, kaydetme ve değiş tokuş etme 

yeteneği ve karşı taraflar arasında güvene ihtiyaç duymadan ve 

(2) "çifte harcama" olmadığından emin olun (yani aynı varlık 

veya jeton birden fazla tarafa gönderilemez).  
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Bu alandaki terminoloji hala gelişmektedir ve evrensel tanımlar 

henüz resmileştirilmemiştir. Blok zinciri, verileri değişmez bir 

şekilde kaydetmek için kriptografi ve algoritmalar kullanan 

belirli bir mekanizma veya veri yapısıdır. Dağıtılmış defterlerin 

tümü blok zincirleri kullanmaz ve tersine blok zincir teknolojisi 

başka bağlamlarda kullanılabilir. Bununla birlikte, "blockchain 

teknolojisi" ve "dağıtılmış defter teknolojisi" terimleri genellikle 

birbirinin yerine kullanılır. 

"Dağıtılmış defterler" (DL'ler), farklı taraflar arasında paylaşılan 

bir veri kaydı olarak tanımlanan daha geniş "paylaşılan 

defterler" kategorisinin özel bir uygulamasıdır. Paylaşılan bir 

defter, katmanlı izinlere sahip tek bir defter veya yukarıda 

tanımlandığı gibi dağıtılmış bir düğüm ağı tarafından tutulan 

birden çok defterden oluşan dağıtılmış bir defter olabilir. Bu 

belgede, yaygın olarak dağıtılmış defterler (DL'ler) terimini 

kullanıyoruz ve özellikle blok zinciri terimini yalnızca bir blok 

zinciri veri yapısı kullanan DL'lere atıfta bulunurken 

kullanıyoruz. 

DL'ler, ağ katılımcılarının (düğümlerin) defterde değişiklik 

yapmak için herhangi bir varlıktan izne ihtiyacı olup 

olmamasına bağlı olarak izinli veya izinsiz olarak sınıflandırılır. 
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Dağıtılmış defterler, defterlere herhangi biri tarafından mı yoksa 

yalnızca ağdaki katılımcı düğümler tarafından mı 

erişilebileceğine bağlı olarak genel veya özel olarak 

sınıflandırılır. 

2.3. Blok Zincir Teknik Detayları 

 

Günlük yaşam içerisinde kullanılan pek çok cihaz internete 

bağlanabilmekte ve aralarında haberleşebilmektedirler. Tüm bu 

işleyiş içerisinde ortaya sürekli yeni bilgi ve veri çıkmaktadır. 

Oluşan bu veri birikimi farklı amaçlar doğrultusunda 

kullanılırken cihazlar ve kişiler arasında transfer edilmektedir. 

Gerçekleştirilen her işlem farklı yöntemler ile kayıt altına 

alınmaktadır.  

Son yıllarda ortaya çıkan Blok zincir teknolojisi ise her türlü 

veriyi dağıtık olarak kaydedebildiğimiz yenilikçi ve güvenli bir 

veri saklama ve sergileme teknolojisi olarak tanımlanabilir. Blok 

zincir teknolojisinin yaptığı işin iskeletini tanımlamak istersek, 

çalışan bir sistemi merkezi noktadan çıkararak sistem üyelerinin 

her birine dağıtarak herkesin görünümüne açık ağ oluşturma 

süreçleri diyebiliriz. 2008 yılında Satoşi Nakamoto ismini 

kullanan bir kişi tarafından piyasalara tanıtılan Bitcoin dijital 
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varlığı blok zincir alt yapısını kullanmaktadır. Günümüzde 

oldukça popüler olan Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların 

altındaki teknolojinin blok zincir olduğu bilinmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında blok zincir için sadece bir veri saklama ve 

sergileme yöntemi demek oldukça eksik bir tanımdır. Çünkü bu 

teknoloji sağladığı olanaklar ve çeşitlendirilebilir uygulamaları 

ile çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir (Bilgem, 2021).  Şekil 

16’da bilginin paydaşları gösterilmektedir. 

 

Şekil 16: Bilgi Paydaşları 
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Blok zincir teknolojisi, merkezi süreçlere dayalı olan sistemlerin 

güvenlik zafiyetlerini giderebileceğini ve dağıtık sistemlerin 

merkezi sistemlerden daha verimli çalışmasında etkin 

oynayabileceği rol nedeniyle cazip hale gelmiştir. Bu 

noktalardan yola çıkarak blok zincir kıymetli ya da kıymetsiz 

veri ya da varlık aktarımlarının tümünde yer alabilecek, şeffaf 

yapısı sayesinde taraflar arası güven oluşturabilecek bu 

kabiliyetleri ile tüm hayatımızı biçimlendirebilecek popüler bir 

dağıtık defter yapısıdır (Bilgem, 2021). Şekil 17’de ağ 

yapılarının mimarileri gösterilmektedir. 

 

 

 

Merkezi Çok Merkezli Dağıtık 

Şekil 17: Blok Zincir Ağ Yapısı 

 

Blok zincir modeli iki temel kavramdan oluşur; 

1. Blok zincir blokları 

2. Blokların oluşmasını sağlayan kayıtlar 
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Blokların oluşmasını sağlayan kayıtlar; ilgili blok zincir 

yapısının üzerine oluşturulduğu her türlü içerik bilgisidir. Bu 

bilgiler blok zincir tasarımına göre mali varlık aktarımı, tedarik 

zinciri sarf siparişleri, malzeme depo kayıt girdisi, personel ve 

müşteri kayıtları gibi değerler olabilir. Sanal varlık birimleri için 

bu kayıtlar varlık transferi bilgileridir. Sistem içerisinde 

gerçekleştirilen her türlü aktarım işlemi “transaction” ifadesi ile 

adlandırılıp kayıt altında tutulur.  

Yeni “transaction” istekleri de kuyruğa alınarak bir sonraki 

işlem sürecinde dağıtık defterdeki yerini alır. 

Blok zinciri oluşturan bloklar; kayıtlar birleştirilip 

yapılandırılmış süreçler dahilinde işlenerek blokların içine 

yazılır. Oluşturulan blok yapısı bünyesinde tutulacak kayıt adedi 

ve o kayıta özel gerçekleştirilecek işlemler, bloğun oluşturulma 

zaman kriterleri gibi kıstaslar, blok zincirin tasarımına özeldir. 

En genel tabiriyle yeni bir bloğun oluşturulması esnasında 

kriptografik özet algoritmaları ve dijital imzalama yöntemleri 

kullanılır (Bilgem, 2021). 
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2.3.1 Token Nedir? Neden Tokenlere ihtiyaç 

Duyulur? 

 

Kripto para dünyasında tokenlar çok önemlir yere sahiptir. 

Token, gerçeklerin ve kalitenin somut bir temsili olarak hizmet 

eden ve değerli herhangi bir şey olabilen bir şeydir. Tokenler 

sınırlı değildir ve belirli bir rolle sınırlı değildir; bunun yerine, 

yerel ekosistemlerinde çeşitli rolleri yerine getirebilirler. 

Tokenler çeşitli amaçlara hizmet edebilir; örneğin, merkezi 

olmayan uygulamalara (DApp'ler) bir ağ geçidi görevi görebilir. 

Ayrıca, sahiplerine belirli oy haklarına sahip olmaları için de hak 

verebilirler. Fungible (değiştirilebilir, takasedilebilir) tokenler 

birbirleriyle tamamen değiştirilebilir. Fungible varlıklara örnek 

olarak değerli para birimleri verilebilir. Fungible olmayan 

tokenler(Değittirilebilir olmayan jeton, Non-Fungible Token), 

sanal kedi toplama oyunu olan CryptoKitties'in ani popülaritesi 

nedeniyle ana akıma haline geldi. 

2.3.2. Fungible ve Non-Fungible Token Nedir? 

 

Tokenların ne olduğunundan bahsettik, her iki token türünü de 

keşfetmek için derinlere inelim. 
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2.3.2.1. Fungible Tokenler  

 

Merkeziyetsizlik, güvenlik, değişmezlik nedeniyle blok zincir, 

her tür dijital varlığı yönetmek için mükemmel bir teknoloji 

olarak kabul edilir. Ancak bu tür değiştirilebilir tokenlerle bu 

mümkün olmazdı. Bu token kripto para birimi için uygundur. 

Aslında değiştirilebilirlik herhangi bir para biriminin temel 

özelliğidir. 

Bu tür tokenler, bir tokenin her bir kesri bir sonrakine eşdeğer 

olacak şekilde oluşturulur. Örneğin, en popüler kripto para 

birimi olan Bitcoin değiştirilebilir, yani bir Bitcoin bir Bitcoin'e 

eşittir ve diğer tüm Bitcoin'lere eşittir. Bu tür tokenlerin de 

değiştirilebilir ve bölünebilir olduğu varsayılır. 

Daha basit bir deyişle, bunlar temelde aynı veya tek tip olan ve 

aynı türdeki diğer değiştirilebilir tokenlerle herhangi bir sorun 

olmadan değiştirilebilen kriptografik token türleridir. Bu tür 

tokenler, her gün kullandığımız şeylerle ilgilidir ve dijital 

varlıkların yanı sıra gerçek dünya için de geçerlidir. 

2.3.2.2 Non-Fungible Tokens 

 

Değiştirilemez tokenler, benzersiz, tahsil edilebilir öğeleri 

temsil eden özel jetonlardır. Benzersizdirler çünkü 
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bölünemezler veya aynı türdeki diğer karşılıksız tokenlere 

tamamen değiştirilemezler. NFT'yi, blok zinciri teknolojisinin 

kullanımı için çeşitli benzersiz fırsatlar sağlayan yeri 

doldurulamaz bir belirteç olarak düşünebilirsiniz. Crypto 

Kitties, yeri doldurulamaz, tahsil edilebilir tokenlerin en popüler 

örneğidir. 

Her CryptoKitty benzersizdir ve iki CryptoKitty aynı değildir; 

Bitcoin gibi alternatif varlıkların aksine, bunlar CryptoKitty'yi 

daha küçük parçalara ayırır, takas eder ve eşit derecede değerli 

bir CryptoKitty oluşturmak için yeniden birleştirir.  

2.4. Fungible ve Non-Fungible Token Temel Farklılıkları 

 

Şimdi, iki token türünün ne olduğunu anladığımıza göre, ikisi 

arasındaki temel farkları anlayalım. 

• Fungible Tokenler Değiştirilebilir; 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu tür tokenler birbiriyle 

değiştirilebilir ve eşdeğer türden herhangi bir tokenle 

değiştirilebilir. Örneğin, para birimleri değiştirilebilir. Örneğin, 

50 dolarlık banknotlar diğer 50 dolarlık banknotlarla 

değiştirilebilir. Benzer şekilde, bir Bitcoin değeri diğer Bitcoin 

ile değiştirilebilir ve bu da sahipleri için hiçbir fark yaratmaz. 
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• Non-Fungible Tokenler Değiştirilemez; 

Aynı türde olsa dahi NFT ler birbirleri ile değiştirilemezler. 

• Fungible Tokenler Bölünebilir;  

Bu tokenler daha küçük birimlere bölünebilir ve herhangi bir 

sayıda birim alınabilir ve değer aynı kaldığı sürece sahipleri için 

önemli değildir. 

• Non-Fungible Tokenler Bölünemez; 

NFT ler hiçbir şekilde bölünemez. 

• Fungible Tokenler Tek Tiptir; 

Her token, aynı türdeki diğer tüm tokenlerden farklıdır. 

• Non-Fungible Tokenler benzersizdir; 

2.5. Blok Zincir Türleri 

 

Blok zincir yaklaşımı kurulacak zincir ağının işlevine göre 

yapılandırılabilen güvenli ve dağıtık bir veri saklama 

yöntemidir. Blok zincir teknolojisinde zinciri oluşturacak olan 

paydaşların nitelikleri ve yetkileri belirlenebilmektedir. Blok 

zincirin temel iki sürecinden olan mutabakat yapısının işleyişi 

ve blok zincir üzerindeki verilerin okuma izinleri zincirin farklı 
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yapılara bürünerek türlerini oluşturmaktadır. Blok zincirin temel 

iskelet yapısı Şekil 18’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 18: Blok Zincir Türleri 

 

2.5.1. Açık (Public) Blok Zincir  

 

Açık blok zincir yapısı isteyen herkesin zincirin üzerindeki 

verileri okuyabildiği ve zincir için belirlenen kurallara uyduğu 

Blok Zincir Türleri

Açık Blok Zincir Ağları

Bütünüyle İzin 
Gerektirmeyen Blok 

Zincir

Kısmen İzin 
Gerektirmeyen Blok 

Zincir

Özel Blok Zincir Ağları

Bütünüyle İzin Gerektiren 
Blok Zincir

Kısmen İzin Gerektiren 
Blok Zincir
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taktirde yeni bloklar ekleyebildiği açık bir sistemdir. Blok zincir 

ağı üzerindeki katılımcılar, blok zincir üzerindeki verileri 

görüntüleyebilme ve verileri herhangi bir işlem yapabilme 

konusunda aynı yetkiye sahiptirler. Fakat, mutabakat sisteminde 

kullanıcıların oluşturulan blok zincir yapısı üzerindeki izin 

yetkileri açık veya izin gerektiren yapıda ayarlanabilir (Aktaş, 

2018). 

2.5.1.1. Bütünüyle İzin Gerektirmeyen Blok Zincir 

Ağları 

 

Bütünüyle izin gerektirmeyen blok zincir yaklaşımında, blok 

zincir ağı üzerindeki verilerin okunabilmesi için herhangi bir 

izin gereksinime ihtiyaç yoktur. Mutabakat yapısında ise 

önceden belirlenmiş olan kurallara uyarak mutabakat sürecine 

katılımda ve blok zincire yeni blok ekleme işlemlerinde 

herhangi bir izine ihtiyaç duyulmaz. Bu durum ağın hızla 

genişlemesi ve mümkün olduğu kadar blok zincir ağının 

katılımcı sayısını arttırmaya yöneliktir. Bunun altında yatan 

sebep ise blok zincir yapısına katılan her yeni düğüm zincirin 

hem bir parçası hem de güvenliğini arttıran bir bileşendir. 

Uygulama örneği olarak günümüzde en bilinen kripto para 

birimlerinden olan Bitcoin gösterilebilir. 
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2.5.1.2. Kısmen İzin Gerektirmeyen Blok Zincir 

Ağları 

 

Kısmen izin gerektirmeyen blok zincir ağında, zincir üzerindeki 

verilerin okunması için herhangi bir izin gerekmezken 

mutabakat süreçlerine katılmak ve zincire yeni bir blok eklemek 

gerektiğinde izin gereği duyulmaktadır. Söz konusu yapı 

düşünüldüğünde zincire eklenen verinin güvenirliğini 

sağlamaya çalışıldığı söylenebilir. Bu yapıda herkesin erişimine 

açık olan verilerin mümkün olduğunca çok kişi tarafından 

görülmesi istendiği ama gösterilen verilerin eklenmesi sırasında 

ancak onaylanmış paydaşlarca mutabakat sonucuna göre işlen 

gerçekleştirilmesi istenmektedir. Bu senaryoya uygun olarak 

haber siteleri örnek verebiliriz. Habere herkes tarafından 

erişilebilir fakat haber eklemesi ancak birkaç farklı haber 

kaynağı merkezinin o haberi onaylanmasıyla eklenmelidir. Bu 

sayede yalan ya da yanlış haberlerin yayınının önüne 

geçilebilecektir (Usta ve ark., 2018). Bu duruma benzer olarak 

online görsel sanat galerileri, online müzik dinleme sistemleri 

vb. örnek olarak verilebilir. 
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2.5.1.3. Kısmen İzin Gerektiren Blok Zincir Ağları 

 

Kısmen izin gerektiren blok zincir ağlarında zincire yeni bir blok 

eklemek ve mutabakat sürecine dahil olabilmek için herhangi bir 

izine ihtiyaç yoktur. Bu tür yapılarda zincir üzerindeki verilerin 

okunması için izin ihtiyacı duyulmaktadır. Amacı ağa giren 

herkesi mutabakat sürecine dahil ederek güvenliği arttırmaktır. 

Bunun yanı sıra da içeriği sadece ilgili ve yetkili kişiler ile 

paylaşmaktır. Bu durumu bir kayıtçı sitemine benzetecek 

olursak oluşturduğumuz bir sistemi herkesin kullanımına 

açtığımızı varsayalım. Dileyen kişi sisteme giriş yapıp içeride 

istediği işlemleri gerçekleştirip ayrılsın. Fakat sisteme giren 

kişilerin tüm işlem hareketleri sistem tarafından kaydedilsin ve 

bu kayıtçı dosyasına sadece sistem tarafından izin verilen 

kullanıcılar erişebilsin. Bir başka örnek verecek olursak herkesin 

kullanımına açık olarak hazırlanmış bir anket sistemini de 

gösterebiliriz. Dileyen herkesin ankete katılıp yeni bloklar 

oluşturabilirken sonuçları yalnızca sistem yetkilisi tarafından 

incelenebilmesi kısmen izin gerektiren blok zincir yapısına 

örnek olacaktır. 
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2.5.1.4. Bütünüyle İzin Gerektiren Blok Zincir 

Ağları 

 

Bütünüyle izin gerektiren blok zincir ağında, zincir üzerindeki 

verilerin okunması, zincire yeni bir blok ekleyebilmek ve 

mutabakat sürecine katılabilmek için izin gerekmektedir. Bu 

yapıdaki ağların amacı çok katmanlı güvenli bir veri kayıt 

sistemi oluşturmaktır. Genel olarak askeri alanlarda, finans 

yönetim sistemlerinde ve sağlık alanında kullanılması 

öngörülmektedir. Blok zincir türleri temel özellik şeması Şekil 

19’da gösterilmektedir. 

 
Şekil 19: Blok Zincir Türleri Temel Özellik Şeması (Usta ve ark., 2018) 
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2.6. Blok Zincirde Yazılım Geliştirme ve Platfomlar 

 

Blok zincir teknolojisi geliştirmek için kullanılan popüler 

yazılım dillerinden bu alanda bahsetmek istedik. Solidity, Java, 

C#, Javascript, C++, Golang, Python, Ruby gibi birçok yazılım 

dili blok zincir için akıllı sözleşmelerin geliştirilmesi için 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 20: Blok Zincir Uygulamalarında Kullanılan Programlama Dilleri 

 

Akıllı sözleşmelerin oluşturulması için kullanılan platformlar 

kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır. Bunlar herkese açık olan izin 

gerektirmeyen platformlar ve gizli (izinli) akıllı sözleşme 
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platformlardır. İzin gerektirmeyen platformlar Ethereum, Eos, 

Lisk, Ubiq, Ethereum Classic, Neo, Tezos, Callisto, Qtum, 

Bitshares, Nxt, Waves, Dfinity, Bitcoin, Counterparty, 

Roorstock olarak sayılabilir. İzin gerektiren özel ağlar ise 

Cardano, Corda, Hyperledger, Nem, Monax, Quorum olarak 

sayılabilir. 

 

Şekil 21: Blok Zincir Akıllı Sözleşme Platformları 

 

2.7. Blok Zincir Akıllı Sözleşme Detayları 

 

Solidity yazılım dili, akıllı sözleşmelerin hazırlanması ve 

uygulanması için geliştirilmiş nesne yönelimli bir programlama 
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dilidir. Solidty programlama dili hazırlanırken Ethereum Sanal 

Makinesi üzerinde çalışacak kabiliyette tasarlanmıştır. 

2.6.1. Solidty Kullanılarak Basit Akıllı Sözleşme 

Örneği 

 

Solidity ile yazılım geliştirmek için kullanılabilecek en pratik 

derleyici Solidity Browser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekleştirilen işlemlerin hızlı biçimde test edilmesine de 

olanak sağlayan bu platform kodlayıcı dostu olarak 

gösterilebilir. Browser Solidity’nin açılış ekranı ve temel öğeleri 

Şekil 22’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 22: Solidity Browser Açılış Ekranı ve Temel Öğeleri 
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Ethereum ağı üzerinde çalışan akıllı kontratlar yazmamızı 

sağlayacak olan Solidity yazılım dili ile geliştirilmiş basit bir 

akıllı sözleşme örneğini inceleyelim. Bu örneğimizde basit bir 

“Tedarik Zinciri” için tasarlanmış akıllı sözleşme örneğini 

inceleyeceğiz. 

 

Şekil 23: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_1 

 

Şekil 23’de gösterilen kod, hazırlanacak kontratın Solidity’de 

çalışacağı versiyonunu belirlemek için kullanılır. “^” işareti ile 

kontratın hazırlandığı versiyondan sonra çıkarılan versiyonlarda 

da bu kontrat kullanılabilir olması amacıyla kullanılır. 

 

Şekil 24: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_2 

 

Şekil 24’de basit bir akıllı sözleşme tanımlanmaya çalışılmıştır. 

“contract” anahtar sözcüğü ile yeni bir akıllı sözleşme tanımı 
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oluşturuyoruz. Sonrasında ise oluşturacağımız kontrata 

“TedarikHesabı” ismini veriyoruz. Kontratın içerisinde “uint” 

veri tipinde herkesin erişimine açık olan sipariş adet isminde bir 

değişken tanımlayıp başlangıç değerinin atamasını 

gerçekleştiriyoruz. Kontrat içerisinde kontratı oluşturan kişinin 

adres bilgilerini tutmak için özel bir tip olan “address” tipinde, 

“contractOlusturucu” isminde değişken tanımlıyoruz.  Herkesin 

erişimine açık olduğunu belirten “public” anahtar kelimesinin 

kullanılmaması halinde, tanımlanan değişken erişime kapalı 

“private” niteliğini kazanır. 

 

 

Şekil 25: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_3 

 

Şekil 25’de “TedarikHesabı” akıllı antlaşmasının kurucu 

fonksiyonu tanımlanmıştır. Kontratı oluşturan kişinin adresinin 

tutulması için anlık talep gönderen kişinin adres verisinin 

tutulmasını sağlamaktadır. Güvenlik sebebi ile tanımlanan 

değişken “public” olarak tanımlanmamıştır. 
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Şekil 26: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_4 
 

Şekil 26’da sipariş adedini herkesin değiştirebilmesini önlemek 

amacıyla akıllı kontratı çalıştırabilecek kişilerin kontrollerinin 

yapılarak sipariş değişiminin yapılabileceği basit bir “modifier” 

anahtar kelimesiyle dekoratör tasarlanmış ve “siparisDegisim” 

isimli verilmiştir. Dekoratör içerisinde bir koşul yapısı 

kurulmuştur. Bu yapıda kontratı gönderen kişi kontratı oluşturan 

kişiden farklı ise hata değeri döndürülmesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 27: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_5 

 

Şekil 27’de “getSipariş” isimli bir fonksiyon yazılmıştır. Bu 

fonksiyonun yazılmasındaki amaç “siparisadet” bilgisinin 

değerinin anlık okunmasını sağlamaktır. Fonksiyon 

tanımlandığında kullanılan “constant” anahtar kelimesi 
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fonksiyon işleneceği zaman bir blok olarak oluşturulmasını, 

fonksiyon içerisindeki işlemelerin gerçekleştirildikten 

sonrasında değerlerin saklanmadan ortadan bloğun 

kaldırılmasını sağlamaktadır. Verimlilik ve güvenlik anlamında 

“constant” anahtar kelimesi oldukça önemli bir kavramdır.  

 

Şekil 28: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_6 

 

Şekil 28’de sipariş adedinin güncellenebilmesi için gerekli 

işlemleri yapacak olan “SiparisDüzenle” isminde bir fonksiyon 

yazılmıştır. Bu fonksiyon kendisine parametre olarak gelen 

“yeniSiparisAdet” değişkeni içerisindeki değeri “siparisadet” 

değişkeni içerisine aktararak geriye güncellenmiş değeri 

döndürmektedir. 
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Şekil 29: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_7 

 

Şekil 29’da “TedarikHEsabı” isimli bir akıllı kontrat 

tanımlanmıştır. İçerisine bu akıllı kontrata erişen kişinin 

adresinin tutulacağı “hesapSahibi” değişkeni gizli olarak 

“address” anahtar kelimesi ile, transfer işleminin 

gerçekleştiğinin takibi için ise “transferflag” değişkeni “public” 

olarak tanımlanmıştır. “TedarikHesabı” isimli kurucu fonksiyon 

oluşturulmuş ve akıllı sözleşmeye erişen kişinin adres bilgisi 

buraya kaydedilmiştir. 

 

Şekil 30: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_8 
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Şekil 30’da “paraCekmeKontrol” isminde bir dekoratör 

tasarlanmıştır. Hesap güvenliğinin sağlanması için çekim 

talebinde bulunan kişi ile kontrat oluşturan kişinin eşleşmeleri 

kontrol edilmekte ve işlemler bu onaydan sonra 

gerçekleşmektedir. 

 

 

Şekil 31: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_9 

 

Şekil 31’de para çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 

“paraÇekme” isminde, içerisine çekilecek para miktarını 

parametre olarak alan bir fonksiyon hazırlanmıştır. Gerekli para 

çekme işleminin yapılabilmesi için akıllı sözleşme sahibinde 

tanımlı hazır bir fonksiyon olan “send” fonksiyonu 

kullanılmıştır. İşlemin gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna 
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göre transfer bayrağı kurulmuştur. Burada akıllı sözleşme 

olaylarının kullanımı söz konusudur. 

 

 

Şekil 32: Tedarik Zinciri Akıllı Sözleşme Örneği Kod_10 

 

Şekil 32’de para işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

“paraDepozit” isminde fonksiyon hazırlanmıştır. Fonsiyonun 

tanımlanmasında “payable” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Bu 

anahtar kelime para işlemlerinin yapılabilmesi için gereklidir. 

Buna ek olarak hesap kontrol ya da bakiye kontrol işlemlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için “hesapKontrol” isminde bir 

fonksiyon hazırlanmıştır. Kontratın içerisindeki bakiye değerini 

“constant” anahtar kelimesinin sağladığı ilkelerle geri 

döndürmektedir. 
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3. Blok Zincir Uygulama Alanları 

 

Blok zincir teknolojisi 1990’lı yıllarda resmî belgelere zaman 

damgası yerleştirilerek belgenin güvenliğini arttırmak için 

geliştirilmiş bir yöntemdir. Bunu yapmanın amacı ise belge 

üzerindeki tarihlerde değişiklik yapılmasının engelleyebil-

mektir. Bir süre sadece değiştirilemez zaman damgası olarak 

kullanılan blok zincir teknolojisi 2009 yılında Satoshi Nakamoto 

ismini kullanan, gerçekte kim olduğu bilinmeyen bir geliştirici 

tarafından sayısal şifreleme sistemi içeren ilk kripto para 

Bitcoin’in üretiminde kullanıldı. Bu andan itibaren çeşitlenen ve 

yaygınlaşan kripto para türleri ile blok zincir teknolojisinin 

popülerliği oldukça arttı. Son yıllarda blok zincir teknolojisini 

geliştiriciler ticari protokollerde, bilim insanları ise veri 

bütünlüğü ve güvenliği gibi farklı alanlara uygulayarak oldukça 

geniş bir kullanım yelpazesine yaymıştır. 

Günümüzde blok zincir teknolojisi uygulama veya potansiyel 

uygulama alanlarını gözden geçirecek olursak; dijital kimlik 

uygulamaları (Takemiya,2018), güvenli oylama ve referandum 

sistemleri (Gürfidan ve ark.,  2020), küresel ödeme sistemleri 

(Varma ve ark., 2021), bankacılık ve finans işlemleri, kamu 

kurumlarında evrak takip sistemleri, ödenek ve sermaye elde 
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etme (Lee ve ark., 2018), sigortacılık işlemleri (Gatteschi ve 

ark., 2018), bahis ve şans oyunları, tedarik zinciri işletmeleri 

(Dujak ve ark., 2019), çevrimiçi müzik sistemlerinde telif 

haklarının korunması (Gürfidan ve ark. 2021), gayrimenkul 

devir veya satış işlemlerinde, askeri emir komuta sistemleri 

(Akter ve ark., 2019), patent haklarının korunması gibi birçok 

farklı konsept sıralanabilir. 

4. Dünya Üzerinde ve Türkiye’deki Uygulama Alanları  

 

Blok zincir teknolojisinin dünya üzerinde kullanıldığı şirketler 

ve kullanıldığı noktaların stratejik önemleri incelenerek blok 

zincir teknolojisinin günümüzdeki küresel portföyü gözler 

önüne serilebilir.  

Yıllık gelir değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan Amazon, 

Facebook, ING, Microsoft, Nestle gibi dev firmalar blok zincir 

kullanma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren firmalar 

arasındadır.  

Bu firmaların yanı sıra A.P. Moller-Maersk Grubu 

Danimarka’da nakliye ve lojistik alanında faaliyet gösteren ve 

blok zincir teknolojisini hem tedarik zincirlerinin yürütülme-

sinde hem de deniz sigortasını işlemek için Microsoft ile ortaklık 
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kurmuştur. Ant Group ise kendi blok zincir platformu olan 

AntChain’i geliştirmekte ve 50’den fazla blok zincir 

uygulamasına sahiptir. Tıpkı Ant Group gibi Çin kökenli olan 

bir diğer büyük firma Baidu son yıllarda 20’den fazla blok zincir 

çözümü sunmuştur. En dikkat çekicisi ise Libra Chain olarak 

tanıtılan Çin’in telif hakkı ve e-ticaret anlaşmazlıklarını sanal 

davalar yoluyla ele alan internet mahkemesinin altyapısı olarak 

hizmet vermektedir. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan 

Binance’in yıllık işlem hacmi 2 trilyon dolar civarında olduğu 

bilinmektedir. Yakın zamanda ise kripto varlık değerlerini yerel 

para birimlerine dönüştüren ve büyük tüccarlarca kabul gören 

bir Visa banka kartı piyasaya sürmüştür. Ülkemizde de varlık 

gösteren Carrefour süper market zinciri, reyonlarında 

bulundurduğu 30’dan fazla ürünün hattını blok zincir teknolojisi 

ile takip etmektedir. Bu sayının giderek arttırıldığını ve satışların 

bu altyapıdan kaynaklı olarak pozitif yönde etkilendiğini 

bildirmiştir. IBM’in yeni geliştirdiği Health Pass uygulamasının 

altyapısı da blok zincir teknolojisi ile sağlanmaktadır. 

Uygulamada kuruluşlar kişilerin Covid-19 test ve vücut sıcaklık 

değerlerini takip ve doğrulama imkânı bulunmaktadır. Bu 

sayede kalabalık organizasyon sorumlularının kullanabileceği 

bir seçme sistemi oluşturulmaktadır. Duruma örnek olarak 
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stadyum operatörleri, konser ve sergi operatörleri vb. sorumlular 

sistemi aktif olarak tercih etmektedir. Dünya devleri içerisinde 

Microsoft, Oracle, PayPal, NBA, Samsung, Square, 

Swisscom,VMware, gibi şirketleri de saymak mümkündür 

(Btchaber, 2021). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de blok zincir 

teknolojisinin kullanımı ve geliştirilmesi giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojinin daha iyi anlaşılabilmesi ve 

araştırılabilmesi için Türkiye Bilişim Vakfı tarafından, 8 

Haziran 2018 tarihinde Blok Zinciri Türkiye Platformu 

(BCTR’yi) oluşturulmuştur. Platformun kuruluş amaçlarından 

biri de Türkiye’de sürdürülebilir blok zinciri ekosistemi 

oluşturarak sektörel bazda uygulamaya yönelik kullanımını da 

yaygınlaştırmaktır (Türkiye Bilişim Vakfı, 2019). 

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Bankalar arası Kart Merkezi 

(BKM) blok zincir teknolojisini işleyişlerinin büyük kısmında 

kullanmaktadır. BKM T2 Software isimli teknoloji şirketi ile 

“keklik” ismini verdikleri bir kripto para birimi geliştirmişlerdir. 

Söz konusu para birimi deneysel bazda kalmakla birlikte, 200 

erişim iznine sahip kullanıcıya sahiptir. Bu kullanıcılar söz 

konusu para birimi ile para transferi ve alışveriş işlemlerini 
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gerçekleştirebilmektedirler. Akbank. 29 Haziran 2017’de Ripple 

şirketi ile anlaşarak uluslararası para transferinde Blok Zinciri 

Teknolojisi’ni kullanan ilk Türk bankası olmuştur 

(Demirel,2017; Topcu ve ark., 2020).  

Firmaların blok zincir oluşturma platformları olarak en çok 

Hyperledger Fabric, IBM Blockchain, Quorum, Bitcoin, 

Ethereum, Tendermint yapılarını tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

5. Blok Zincir Zorlukları  

 

Blok zincir teknolojisi incelendiğinde birçok güvenlik zafiyetine 

karşı çözüm yolları sunsa da halen geliştirilmekte ve kendi 

içerisinde de zayıflıkları, riskleri ve zorlukları barındırmaktadır. 

Blok zincir içerisinde gerçekleştirilen mutabakat yapısından 

kaynaklanan doğrulama ve işlem zamanları, üzerinde 

çalıştırıldığı sistemin performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Güvenlik ile işlem hızı arasında seçim yapılması 

gerektiğinde amaca göre üstünlükleri olan blok zincir 

teknolojisinin geliştirilecek mutabakat algoritmaları ile 

performans artırımına ihtiyacı var gibi görünmektedir. Bunun 

kanıtı olarak şu anki Bitcoin’e ait blok zincir platform saniyede 

ortalama 7 işlem gerçekleştirebilirken, modern bir kredi kartı 
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platformu saniyede yaklaşık 1000 katı hızla işlem 

gerçekleştirebilmektedir (Usta ve ark., 2018). 

Blok zincir teknolojisi ile geliştirilen birçok kripto para birimi 

madencilik adı verilen eforlar dizisi ile kazanılabilmektedir. 

Kripto madencileri performanslı cihazlar aracılığı ile 

donanımları işe koşarak kripto varlıkları elde etmektedirler. 

Kazı yöntemleri için grafik kartları, işlemci performansları ya da 

kapasite birimleri kullanılmaktadır. Bu işlemi aylarca 

kapatılmadan ve dinlendirilmeden çalışan bilgisayarlarla 

gerçekleştirilmektedir. Tüketilen enerji miktarı azımsanacak 

düzeyde değildir. 

Blok zincirin kullanımın yaygınlaşması için köklü ve maliyetli 

bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Şu an bu teknolojiden faydalanan 

şirketlerin bütçeleri oldukça yüksek değerde ve araştırma 

geliştirme çalışmaları için ayırdıkları özel gider kalemleri 

mevcuttur. Bu teknolojinin yaygınlaşması için altyapı 

maliyetlerinin düşürülmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Yakın gelecekte toplu bir dönüşüm hareketi zor görünse de 

zaman içerisinde kaçınılmaz olacaktır. 

Blok zincir teknolojisinin yazılım alt yapısı halen geliştirilmeye 

devam etmektedir. Şu an kripto para borsalarında listelenen 
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token, coin gibi varlık değerlerinin de kodlandığı alt yapılar test 

ağı üzerinde denenmiş ve hayata geçirilmiştir. Unutulmamalıdır 

ki test ağı da oluşturulmuş bir yazılım platformudur. Bu yapının 

da açıkları ve zafiyetleri bulunabilmektedir. Açık blok zincir 

teknolojilerinde fark edilen yazılım açıkları ile kayda değer 

ekonomik kayıplarla karşılaşılabilir.  

Kripto varlık değerlerinin oluşturulmasında tercih edilen açık ve 

özel anahtar yapıları hesap sahibinin sorumluluğunda olan 

stratejik bilgidir. Söz konusu anahtarın unutulması, 

kaybedilmesi veya üçüncü taraflarca ele geçirilmesi halinde 

sahip olunan kripto varlık değerlerinin tümü kaybedilebilir. 

Anahtarın doğru korunması başlı başına bir güvenlik 

problemidir.  Bu durum büyük miktarlarda maddi kayba neden 

olabilecek bir zafiyettir.  

Blok zincir teknolojisinin güvelik zafiyetlerinin giderilmesi ve 

performans kriterlerinin arttırılması ve blok zincir ağının 

yeteneklerinin geliştirilmesi için sürekli güncellemeler 

yapılmakta ve zincirde bulunan paydaşlar ile paylaşılmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında zincir altyapısında sürekli bir iyileştirme 

ve performans verilerinde pozitif değerlere meyil gibi görünse 

de öngörülemez durumlara sebep olabilmektedir. Blok zincirde 
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her bir düğün ağın bir özel kopyasına sahiptir. Bu düğümler ağa 

yeni blok ekleyebilir ve mutabakat süreçlerine katılır. Blok 

zincir geliştiricilerin getirdiği yeni güncelleme zincir 

paydaşlarına dağıtılır. Güncelleme yapan düğümler olağan halde 

zincir ağına yeni bloklar eklemeye ve mutabakat süreçlerine 

katılmaya devam ederler. Fakat teknik problemler ya da başka 

bir sebeple güncelleme yapmayan düğümler mutabakat 

sürelerine katılmalarına rağmen yeni blok ekleyemezler. Bu 

durum mevcut blok zincir ağında geçici bir dallanmaya sebep 

olacaktır (Usta ve ark., 2018). Şekil 33’de blok zincir ağlarından 

geçici dallama durumu senaryosu gösterilmektedir. 

 
Şekil 33: Blok Zincir Ağında Geçici Dallanma Durumu 

 

Geçici dallanma probleminin bir seviye daha üstü olarak 

değerlendirilen zorunlu dallanma problemi ise geliştiriciler 
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tarafından dağıtılan güncellemelerin bazı düğümler tarafından 

alınamaması ile başlar. Bu durumda güncelleme alamayan 

düğümler mutabakat süreçlerine katılamazlar. Güncelleme 

almış olan düğümlerin ekledikleri yeni blokları da okuyamaz ve 

doğrulayamazlar. Bu sebeple güncellemeleri almayan düğümler 

eski yazılım sürümü üzerinden blok ekleme, mutabakat 

işlemlerini yürütmeye devam eder. Bu durum birbirinden farklı 

iki blok zincir ağı oluşmasına sebep olur (Usta ve ark., 2018). 

Şekil 34’te blok zincir ağlarından zorunlu dallama durumu 

senaryosu gösterilmektedir. 

 
Şekil 34: Blok Zincir Ağında Zorunlu Dallanma Durumu 

 

Blok zincir tarihinde bilinen iki büyük mecburi dallama olayı 

gerçeklemiştir. Bunun ilki 2016 yılında Ethereum ağında 

meydana gelmiştir. Blok zincir ağında bulunan bir ya da bir grup 
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siber saldırgan tarafından keşfedilen zincir açığı ile kural ihlali 

olamadan, blok zincir üzerinde tanımlanmış bir fonun yaklaşık 

üçte birini kendi hesaplarına aktarmışlardır. Bu durumun 

ardından Ethereum geliştiricileri tarafından bir güncelleme 

hazırlanmış ve mecburi dallanma ile yeni bir Ethereum ağına 

geçiş yapılmıştır. Bu duruma benzer bir olay da 2017 yılında 

Bitcoin ağında gerçekleşmiştir. Ethereumdan farklı oalrak 

buradaki mecburi dallanmanın sebebi siber saldırılar değil, 

performans kaybının giderilmesidir. 

6. Blok Zincir Teknolojisinin Geleceği 

 

Blok zincir teknolojisi sadece dijital paraların geliştirilmesinde 

ve uygulamalarında yerini alan bir teknoloji değildir. Veri 

güvenlikleri ve karşılıklı anlaşmalar gibi yaygın etkiye sahip 

alanlarda da yetkinliklerini göstermeye başlamıştır.  

Dünya Ekonomik Forumunun yaptığı araştırma çalışmalarında 

da blok zincir teknolojisi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Yapılan açıklama ve araştırmalar blok zincir teknolojisinin 

geçmişi, bugünü ve geleceğini Şekil 35’te özetlemektedir. 
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Şekil 35: Blok Zincir Teknolojisinin Geçmişi ve Geleceği (Bilgem, 2021) 
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6. Blok Zincir Terminolojisi 

 

Bu bölümün hazırlanmasında yeni teknoloji olan Blok zincir 

kavramının bazı terimlerinin yanlış ya da eksik biliniyor olması 

bizim motivasyon kaynağımız olmuştur. Blok zincir 

terminolojisi içerisinde bu kitapta yer alan ve kitabımızda yer 

vermesek de merak edilebileceğini düşündüğümüz, konu ile 

ilgili birçok kavramın basit tanımlarının ve kısa bilgilerinin yer 

aldığı küçük bir sözlük gibi düşünülebilir. Bu terminolojinin 

hazırlanması esnasında Blok zinciri Teknolojisi Terminoloji 

Çalışması (Türkiye Bilişim Vakfı, 2019) kaynağından 

faydalanılmıştır. 

Açık adres 

Her platformda paylaşılarak dijital 

varlıklar üzerinde transfer 

gerçekleştirilebilen adreslerdir. 

Açık anahtar 

Dijital varlıklarla gerçekleştirilen 

işlemlerde ve depolanmasını 

gerçekleştirmek üzere bireysel 

cüzdanların ürettiği, tüm 

katılımcılarla paylaşılan adresi ve 

bu adresi oluşturan benzersiz 

kriptografik kod kümesini ifade 

eder. 

Açık blok zincir 

İsteyen herkese katılma ve erişme 

olanağı sağlayan, blok zincire 

katılanlarında eşit söz hakkına 

sahip olduğu zincir yapısıdır. 
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Adres 

Taraflar arasında dijital varlıkların 

transferinin gerçekleştirilmesi için 

paylaşıma açık bir şekilde 

kullanılan ve alfanümerik 

karakterlerden oluşan güvenli 

tanımlayıcı niteliğindeki kod 

kümesini ifade eder. 

Akıllı Sözleşme 

Blok zinciri ağı içerisinde saklanan 

veriler üzerinde kuralları önceden 

hazırlanmış bir akış içerisinde 

işlem yapılmasını sağlayan ve 

güvenli bir bilgisayar ağı 

tarafından doğrulanan dağıtık bir 

platformu ifade etmektedir. 

Algoritma 

Karşılaşılan bir problemin çözüme 

kavuşturulması için izlenilen yol 

ve yöntemler bütününü ifade eder. 

Başlangıç bloğu 

Blok zincirin oluşturulan ilk bloğa 

verilen isimdir. Genesis blok 

olarakta bilinmektedir. Bu blok 

içerisinde üretimi yapılacak olan 

dijital varlığa ait özel bilgiler yer 

alır. 

Bitcoin 

2008 yılında Satoshi Nakatomo 

takma adlı bir kişi tarafından 

ortaya çıkarılmış, herhangi bir 

merkezi otoriteye bağlı olmayan 

alternatif dijital ödeme yöntemidir. 
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Blok 

Belirli bir zaman kıstasında 

gerçekleştirilen işlemlerin ve 

doğrulama kayıtlarının tutulduğu 

şifrelenmiş veri kümesini ifade 

eder. 

Blok zincir 

İçerisine kaydedilen verilerin 

kurcalanamaz ve değiştirilemez 

olduğunu garanti eden, merkezi 

olmayan dağıtık bir veri tabanını 

ifade eder. 

Blok zincir platformu 

Dijital varlıkların üretilmesini, 

dağıtılmasını ya da blok zincir 

üyeleri arasında transferini 

gerçekleştirmesini sağlayan çok 

amaçlı bir blok zincirdir. 

Ethereum, Neo bu platformlara 

örnek olarak verilebilir. 

Cüzdan 

Dijital varlıkların depolanması için 

gizli anahtarları saklayan 

yapılardır. 

 

Çatallanma 

Bir blok zincirin teknik değişiklik 

ya da bir zorunluluk nedeniyle 

birden fazla kola ayrılmasını ifade 

eder. 

Dağıtık 

Kaydedilecek verilerin belirli bir 

noktaya bağlı kalmadan 

konumlandırılmasına imkân veren 

veri taşıma yapısı olarak ifade 

edilir. 
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Dağıtık defter 

Verilerin tek noktaya bağlı 

kalmadan farklı düğümlerde 

karmaşık olarak saklandığı 

cüzdanlar topluluğu olarak 

tanımlanır. 

Dağıtık defter 

teknolojisi 

Blok zincir üzerinde yürütülen 

faaliyetlerde oluşan kayıtların 

merkezi bir otoriteye ihtiyaç 

duymadan zincir üyelerinin 

bağımsız bir ağda onayı ile farklı 

düğümlerde tutulduğu teknolojidir. 

Dağıtık mutabakat 

Blok zincir ağı üzerindeki tüm 

katılımcıların, merkezi bir 

otoriteye ihtiyaç kalmadan, 

işlemlerin geçerliliğine dair fikir 

birliğine varmasını ifade eder. 

Dijital imza 

Dijital ortamda gerçekleştirilen 

aksiyonların, gerçekleştirilen işlem 

muhataplarını doğrulayan 

benzersiz kod kümesi olarak 

tanımlanır. 

Dijital kimlik 

Ait olduğu kişiyi dijital ortamlarda 

tanımlamak için gerekli bilgileri 

blok zinciri formunda depolayan 

ve bu verilerle doğrulama 

kabiliyetine sahip dijital kod olarak 

tanımlanabilir. 
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Doğrulayıcı 

Blok zincir üzerinde 

gerçekleştirilecek her türlü 

işlemde, güvenli olmadığı, kötü 

niyetli işlemlere konu olmadığı 

konularında doğrulama yapan 

birimdir. 

Düğüm 

Blok zincir üzerindeki katılımcı 

tarafından işletilen bir defterin 

kopyası olarak tanımlanır. 

ERC-20 

ERC-20, akıllı sözleşmelere 

jetonların entegre edilmesi için 

kullanılan Ethereum jeton 

standardıdır. 

ERC-721 

ERC721 ise dönüşümsüz, 

bölünemez ve benzersiz jetonlar 

oluşturmak üzere oluşturulmuş bir 

jeton standardıdır. 

Eşler arası 

Merkezi bir yöneticiye gerek 

olmadan bir blok zincir üzerindeki 

düğümler arasında veri paylaşımı 

ile ortaya çıkan dağıtık bir ağ 

yapısını ifade eder. 

Ethereum 

Açık kaynak kodlu bir blokzinciri 

projesi olarak geliştirilen ve herkes 

tarafından erişilebilir olan 

Ethereum Sanal Makinası üzerinde 

faaliyet gösteren blok zinciri 

platformunu ifade eder 

Gas hesaplama 

Ethereum blok zincirinde 

işlemlerin gerçekleştirilmesi için 

Ethereum ağı üzerinde ortaya 

çıkan işlem ücretini ifade eder 
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Geçici Çatallanma 

Dijital varlık kazımı yapanların 

yazılımlarını yükseltmesini 

gerektiren ve zincirde önceden 

geçerli olan işlemlerin geçersiz 

kılındığı zorunlu olmayan teknik 

değişikliği ifade eder. Ethereum ve 

Ethereum Classic oluşumunda 

yaşanan durum bu kavrama örnek 

gösterilebilir. 

İstemci 

Blok zincir üzerinde işlem 

yapmayı sağlayan, teknolojik 

cihazlar üzerinde etkin yazılımdır. 

İşlem 

Blok zincir üzerinde 

gerçekleştirilen her aksiyona 

verilen isimdir. 

İşlem ücreti 

Dijital varlık işlemlerinin güvenli 

biçimde gerçekleştirilmesi için 

madenciye ödenen ücreti ifade 

eder. 

İzinli kayıt defteri 

Blok zincir üzerindeki 

katılımcıların erişim izninin ve veri 

ekleme yetkisinin olduğu defteri 

ifade eder. 

Karekod 

Çalıştığı yazılım içerisinde 

görüntü alma teknolojisi ile 

işlenerek okunmasını sağlayan veri 

dizisini temsil eden tek renkli bir 

desenden oluşan iki-boyutlu grafik 

yapısını ifade eder. 
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Kayıt defteri 

Güncelleme ve silme işlemlerinin 

yapılamadığı, gerçekleştirilen tüm 

finansal işlerin kayıt altına 

alınabildiği ve sadece veri ekleme 

izni olan defterdir. 

Kripto 

Gizlilik, bütünlük, 

kurcalanamazlık gibi güvenlik 

parçalarını gerçekleştirmek için 

uygulanan matematiksel yöntemler 

bütününü ifade eder. 

 

Kriptografi 

Bir verinin istenmeyen üçüncü 

taraflarca erişiminin ve 

görünürlüğünün engellenmesi için 

uygulanan şifreleme işlemlerini 

ifade eder. 

 

 

 

Kriptografik özet 

Verileri rastgele sayı ve harf 

dizisine dönüştürmek için 

uygulanan algoritmik işlemdir. Bu 

sayede blok zincir içerisinde 

atanmak istenen veri zincir 

içerisinde yer edinmesini sağlayan 

dijital bir parmak izine dönüşür. 

Kripto para 

Mevcut ödeme araçlarına alternatif 

olarak ortaya çıkan şifreleme ve 

saklama yöntemleri ile güvence 

altına alınmış dijital ortamlardaki 

değerler olarak tanımlanır. 
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Madenci (Miner) 

Dijital para transfer işlemleri 

üzerinde doğrulama yapan ve bu 

işlemler karşılığında ödül olarak 

dijital para alan ve dijital para 

üreten cihazlar madenci olarak 

isimlendirilir. 

Madencilik 

Dijital varlık transferleri esnasında 

varlık doğrulanması için 

donanımsal işlemci gücünü 

kullanarak hesaplamalar 

yapılması, doğrulanan işlemlerin 

blok zincirinde üretilen yeni 

bloklara yazılması, blok zincirinin 

ağa yayılması ve yeni dijital 

varlıkların üretilmesi işlemlerinin 

tamamını içeren süreci ifade eder. 

 

Mecburi çatallaşma 

Blok zincir üzerindeki tüm 

katılımcıların kabul etmesi 

gereken, aksi durumda söz konusu 

ağdan ayrılmayı gerektirecek 

biçimde doğrulama yapısı 

geliştirme durumunu ifade eder. 

Merkezi 

Belirli bir noktadan yönetilen ve az 

sayıda düğümün tüm blok zincir 

ağını kontrol altında tutabildiği 

yapıyı ifade eder. 

Merkezi kayıt defteri 

Finansal işlemlerin kaydedildiği ve 

merkezi bir kontrol noktası 

tarafından yönetilen kayıt defterini 

ifade eder. 
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Merkezi olmayan 

Kontrol mekanizmasının belirli bir 

merkezden yürütülmediği, yetki ve 

kayıtların dağıtık ve bağımsız 

olduğunu ifade eder. 

Mutabakat 

Blok zincir üzerinde söz sahibi 

olan katılımcıların 

gerçekleştirilecek işlemden önce 

yapılacak işlemin geçerliliğini ve 

defterlerin aynı kopyaların 

birbirlerinde olduğu konusunda 

aynı fikirde olduklarını beyan etme 

süreci olarak tanımlanır. 

Onay 

Blok zincir üzerinde 

gerçekleştirilecek olan işlemin 

başarılı bir şekilde şifrelenerek 

eklenme sürecini tanımlar. Bu 

işlem gerçekleştiği ağ çeşidine 

göre farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin Bitcoin transferleri 2 onay 

ile doğrulanabilirken Ethereum 

transferlerinde 20 onay işlemi 

gerçekleştirilmektedir. 

Özel anahtar 

Kripto cüzdanlarında saklanan 

varlıkların alım, satım ve transfer 

işlemlerinin yapılabilmesi için 

gerekli olan ve varlık adreslerinin 

sahipliğini garanti eden gizli ve 

özel yapılardır. 

Protokol 

Bir blok zincir ağındaki tüm süreç 

işlemlerini tanımlayan, doğrulama 

ve mutabakat kurallarını içeren 

kurallar olarak tanımlanır. 
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Tam Düğüm (Full 

Node) 

Doğrulama işlemini 

gerçekleştirirken bir başka düğüme 

ihtiyaç duymadan, tüm zincirin bir 

kopyasına erişebilen düğüm olarak 

tanımlanmaktadır. 

Sanal para 

Değer saklama aracı olarak 

nitelenen ve herhangi bir yasal 

ihale statüsüne sahip olmayan bir 

değerin dijital karşılığı olarak ifade 

edilebilir. 

Şifre kodu (cipher) 

Veriyi özel veya gizli yollarla 

kodlayan ve bu kodu çözen 

algoritma olarak tanımlanır. 

Şifresizleştirme 

(decryption) 

Şifrelemeyle okunamaz hale 

getirilmiş verilerin şifrelenmemiş 

haline geri getirebilmek için 

gerekli işlem olarak tanımlanır. 

Test ağı 

Herhangi bir maddi işlemin 

yapılamadığı, blok zincir 

geliştiricileri tarafından 

oluşturulan zincirin denemelerinin 

yapıldığı blok zincir yapısını 

tanımlar. 

Zaman damgası 

Blok zincir üzerinde 

gerçekleştirilen herhangi bir 

işlemin yapıldığı anın (yıl- ay-gün-

saat-dakika-saniye) zaman 

formatındaki bilgisini tanımlar. 
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Zorluk derecesi 

Dijital para üretimi esnasında bir 

bloğun ortaya çıkması ve 

doğrulanması için gerekli 

matematik probleminin zorluğunu 

tanımlar. Blok oluşturulan 

donanımsal işlemci gücüyle 

paraleldir.  Zorluk derecesi dijital 

paranın yazılım sürecinde 

belirlenmektedir. 
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