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DÜNYANIN EN GÜVENLİ TEKNOLOJİSİ:

BLOCKCHAiN VE
KRiPTO PARALARA
GENEL BAKIŞ
Günümüzde Blockchain, oldukça gündemde bir konu.
Özellikle 2010 yıllarında Bitcoin sayesinde zengin
olan kişilerin hikâyeleri oldukça cezbediciydi. Bunu
önümüzdeki on yılı kaçırmamamız için verilen tavsiyeler
izledi. Bu da aslında, Bitcoin’in arkasında yatan diğer
kavramlarla karıştırılmasına sebep oldu. Halbuki
Blockchain teknolojisi, finans dışında da birçok alanda
yaratıcı biçimde kullanılıyor.
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üven meselesi bir ilişkide
olmazsa olmazımız değil
mi? Bu para veya sahip
olduğumuz herhangi bir
şeyin transferinde de böyle. Her
zaman arada güveni teyit eden bir
aracı olsun isteriz. Örneğin paramızı
banka vasıtasıyla göndermek, elden
vermekten daha güvenli gelir bize.
Bu hep böyleydi, peki hala geçerli mi?
1587 yılında dünyanın ilk bankasının
Venedik’te kurulmasıyla günümüze
kadar uzanan, bir otoritenin onayladığı
merkezli para transferi dönemi bitiyor.
Bunun yerine onay mekanizmasını
ortadan kaldıran, merkeziyetsiz (De-fi)
sistem ile otoriteye ihtiyaç duyulmayan
yeni kripto paralar devri açılıyor. Bu
sistemin altyapısının adı da Blockchain.
Üstelik bu teknoloji, sadece finans
sektöründe değil, sağlıkta, sigortacılıkta
veya şöyle diyelim; verinin ve ürünün
el değiştirdiği her ortamda, sistem
merkeziyetsiz olmaya aday!
Blockchain sistemini cazip kılan neydi?
Kullandığı güvenlik altyapısı elbette.
Bugüne kadar bilinen ezberlerin
dışında bir şifreleme kullanımı söz
konusu. Bu sistem o kadar güvenli
görünüyor ki neredeyse bilişim
çalışanlarının bile güvendiği bir sistem
gibi duruyor.
Peki nedir bu BlockChain teknolojisi?
Networkü nasıl oluşturuyorlar?
Yaptığın işlemleri ve verileri nasıl
saklıyor bu sistem? Sisteme sızma
neden imkansıza yakın? Nasıl para
üretiliyor? Bu üretilen para nasıl el
değiştiriyor? Bir sonu gelecek mi
bu üretimin? Bu üretilen paralar ile
dünyamızda satın alma yapabilecek
miyiz? Sanal ve gerçeklik iç içe iken sen
dairenin dışında kalamazsın öyle değil
mi? Gelin bu konuyu bir masaya yatırıp
ameliyat edip patolojiye parça gönderip
sonucu net bir şekilde görelim.
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ünya elimizin altında öyle
değil mi? Hepimiz sanal
dünyalara mobil cihazlarımız
veya bilgisayarlarımız ile
bağlanıyor, işlemler yapıyor, veri
kullanıyor veya veri üretiyoruz. Web 2.0
dediğimiz bu sanal dünyada, dünyanın
dört bir yanından bilgisayarlar bağlı.
Blockchain mimarisini ise bu sanal
ağlara özel olarak bağlı bir grup
bilgisayarın, kendi aralarında bir
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algoritma ile konuşuyor olması olarak
tanımlayabiliriz. Bu konuşmada
veriyi şifrelerken ve çözerken özel
bir matematiksel şifreleme metodu
kullanılıyor. Bir de yapılan her işlemde
makinalar arası bir teyitleşme yapılıyor.
‘‘Evet bu işlem bana ait, ben yaptım’’
gibi. Bir kere yapılan bu teyit artık
değiştirilemiyor ve sistemde yerini
alıyor.
İnternet üzerinde konumlanan bir
uçtan-uca teknoloji olan Blockchain,
Kasım 2008’de ortaya atıldığında
para birimi oluşturma, işlemleri
onaylama ve mülkiyeti aktarma gibi
konularda merkezi bir otoriteye gerek
olmamasına dayalı bir sanal para birimi
olan Bitcoin’in bir parçasıydı. Bitcoin,
Blockchain teknolojisi kullanılarak
hayata geçirilmiş ilk teknoloji. Bu dijital
paraları anlayabilmek için öncelikle
Kriptolojiyi yani şifrelemeyi iyi
anlamak gerekir.

KRİPTOLOJİ ALGORİTMALARI
Veri transferleri yapılırken veriyi
şifreleyerek göndermek ve transfer
edilen kişinin de bu şifreyi çözerek
teslim alması birçok matematiksel
algoritma ile yapılır. Bunlardan
en bilineni ‘Simetrik ve Asimetrik
Şifreleme’ algoritmasıdır. Bu
algoritmada CIA güvenlik üçlüsü
C: Cofidentiality (Gizlilik), I:
Integrity (Bütünlük), A: Availability
(Erişilebilirlik) vardır. Bugüne kadar
kullandığımız birçok uygulamadaki
kişisel verileri korumanın altyapısında
bu metot kullanılmıştır. Örneğin
WhatsApp konuşmaları bu şekilde
şifrelenerek gönderilir, hackerler
kırabilir mi bu şifreyi, olasıdır elbette ki.
Fakat blockchain mimarisini kullanıp
üretilen kripto paralar, örneğin
Bitcoin-BTC şifrelemesi kelimenin tam
anlamıyla kale gibi diyeceğim de kale
ne ki, hackerların an itibarıyla asla
çözemeyeceği bir algoritma olan SHA
(Secure Hash Algorithm- Güvenli
Hash Algoritması) kullanılarak
yapılır. Bu Hash algoritması ABD ulusal
güvenlik ajansı NSA ( National Security
Agency) kriptografları tarafından
geliştirildi. SHA-256 şifreleme
algoritmasında girdi ne olursa olsun
ister bir rakam ister bir harf ister bir
tapu evrakı ister bir nüfus kâğıdı ya da
yazılmış bir roman olsun, şifrelenirken
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64 karakterli bir çıktı oluşarak korunur.
Bitcoin (BTC) ağında kullanıcılar
arasındaki işlemlerde, paylaşılan blok,
bir blok numarası ve önceki bloğa ait
hash kodunu içerir ve çıktısı
SHA-256 standardına uygun hash
koduna dönüştürülür. Bu niçin mi
yapılır, blok içindeki veri ile oynama
yapıldığında hash kodu da farklılaşacağı
için geriye dönük değişiklik hemen
anlaşılacaktır. Dolayısıyla Blockchain
üzerindeki veri asla değiştirilemez ve
geriye dönük başlangıç noktasına kadar
doğruluğuna erişilebilir. Blockchain
üzerinde oluşturulmuş ve binlerce
transfer işlemini içeren bloklardan
oluşan bir hash kodunu geri çevirmek,
kırmak an itibarıyla elimizdeki
teknolojiler ile imkansızdır.

KRİPTO PARALAR VE
DÜNYANIN GELECEĞİ
Değiştirilemeyen dijital varlıklar geçici
bir moda gibi görünüyor olabilir.
Ancak herkesin dijital içerikten para
kazanmasını sağlayan blok zinciri
tabanlı bir araç olan bu yeni teknoloji,
açıkça büyük bir sektör haline geliyor.
Peki bu Blockchain üzerindeki kripto
paraların, dünya işlerinde kullanımı
olacak mı, olacaksa nasıl olacak ve
bu işten kimler zararlı kimler karlı
çıkacak?
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Dijitalleştiğiminiz bu son on beş yılda
kazancın en büyük payını para transferi
hizmetleri ile otoritenin başında
bulunan bankalar aldı. Paranın el
değiştirmesi; kişi ile kişi arasında, kişiticari kurum veya e-ticaret kuruluşları
arasında, kişi ile devlet arasında
olabilir. Tüm bu alışverişlerde otorite
sahibi komisyon alan bankalar esas payı
kazanan olmuştu. Ancak bu komisyon
alma devri sona eriyor şimdi. Otorite
halkın eline geçip, kendi varlıklarını
kendinin koruyacağı, bir nevi sanal
altın da denilen kripto paraları
kullanacakları devirlere geçiliyor.
Crypto ve currency kelimelerinin bir
araya getirilmesiyle yaratılmış olan
cryptocurrency deyimi kripto (şifreli)
para anlamına geliyor. Kripto para;
internet aracılığıyla kullanılan,
hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı
kuruma bağlı olmayan, sanal para
birimini ifade ediyor.
Kripto paraların ilk ortaya çıkanı ve
halen de en yaygın olanı Bitcoin. İlk
dijital para olan Bitcoin-BTC, Satoshi
Nakamoto dediğimiz kişi/grup
tarafından, aslında kişi özgürlüklerini
koruyabilmek ve otoritelerin elindeki
yönetim argümanlarının kısıtlanması
amacıyla Blockchain üzerinde
geliştirilmiş ilk uygulama. Bitcoin’in
ya da kripto paraların ardında yatan
teknolojiye kıyasla daha çok rağbet
görmesi, onun arka planıyla özdeşmiş

gibi algılanmasını sağladı. Halbuki,
Bitcoin aslında bir kripto para birimi.
Kripto paralar da Blockchain alt
yapısının finans alanında bir kullanım
örneği.
Dünyanın ikinci en büyük Blockchaini
olan Ethereum’dan da biraz bahsedelim
isterim.Bitcoin blok zincirinden farklı
olarak aslında Ethereum, üzerinde
uygulama (NFT, Token ,DiFi gibi)
geliştirilecek bir platform olarak
ortaya çıktı ve kendini bu alanda
geliştirdi. DiFi (Decentralized Finance,
Merkeziyetsiz Finans) denince kişilerin
kullandığı kredi, mevduat, portföy
benzeri her tür finansal varlıkları
ve hareketleri blokzincir üzerinde
taşımanın adı anlaşılmalı. Ethereum
bu tür anlaşmaları yapabileceğiniz ve
adına SmartContract, akıllı anlaşmalar
oluşturacağınız network sistemidir.
Defi token sektöründen elde ettiği
komisyonlar ile inanılmaz bir kazanç
kapısı elde eden Ethereum, bir de
üzerinde geliştirilen birçok Token
ve NFT’nin başarısız yönetilmesi
sonucunda sistemde gömülü
kalmasından da gelirlerini katladı.
Blockchain üzerinde elde edilen
kripto paralar ile ödeme kabul eden
dünya devleri arasında; Microsoft
Bitcoin ile ödeme kabul ederken
ayrıca Bitcoin Blockchain’i üzerinde
geliştirdiği ION iki katmanlı kimlik
doğrulama sistemini de ürünlerinde
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kullanıyor. Starbucks firması ise
blokzincir üzerinde geliştirdikleri Bakkt
uygulaması ile ödeme kabul ediyor.
Yine Amazon kendi kripto parasını
oluşturdu, ancak henüz kullanıma
sunmadı. Sadece Amazon hediye
kuponlarını Bitcoin’e dönüştüren
bir platform olan Bitrefill vasıtasıyla
alışveriş yapılabiliyor. PayPal, Visa,
CocaCola, Tesla gibi devler bir yana,
kısa sürede tabana yayılacak birçok
uygulama ile çok yakında sokaktaki
Ahmet amca bile kripto paralar
kullanarak alışveriş yapabiliyor olacak.
Son olarak Blockchain mimarisi sadece
para ve finansal piyasalar alanında
kullanılmıyor konusunda gelelim.
Dünyada Blockchain, sağlıktan
müziğe birçok alanda kullanıldığı
halde Türkiye’de hâlâ çoğu kimsenin
Blockchain mantığını Bitcoin’den öteye
götüremediği bir gerçek. Blockchain’in
iş dünyasında devrim yaratacağı
söyleniyor ancak beklenenden çok daha
uzun zaman alacak gibi… Merkezi olan
tüm veri depolama ve yönetme alanında
kullanımına başlanacak gibi duruyor.
Nüfus, tapu, sağlık verileri gibi birçok
alanda sistemin ihtiyaçlara en üst seviye
çözüm sunacağı ortada. Özellikle sağlık
alanında hasta, tedavi ve ilaç verilerinin
paylaşım hızı ve ulaşılabilirliğini
sağlayan Blockcain uygulama
platformları, yaşam kalitesini artırdığı
gibi, sisteme inanılmaz bir kolaylık
getirecek, hatasız tedaviler ile süreci

ve maliyetleri azaltacak uygulamaların
sektörü rahatlatacağı kuşkusuzdur.

SAĞLIK KAYITLARINI BLOK
ZİNCİRDE TUTMAK
Doğumumuzdan itibaren çeşitli zaman
dilimlerinde hastaneye gidiyoruz öyle
değil mi? Kimi zaman hastalığımızın
teşhis ve tedavisi için, kimi zaman
kan tahlili yaptırıyoruz, kimi zaman
röntgenimiz, MR’ımız çekiliyor. Bu
işlemlerin ardından çeşitli ilaçlar
kullanıyoruz. Bütün bunların bir
zincir olarak kaydedildiğini düşünün.
Böyle bir zincir, çok kişisel bir zincir
olurdu kuşkusuz. İşte Blockchain’le
bu gizliliğin sağlanması ve zincirin
istenilen kişilerle paylaşılması mümkün.
Blockchain mimarisi kullanılarak sağlık
alanında geliştirilen uygulamalara bir
örnek olarak Healthureum; Ethereum
Blockchaini üzerinde geliştirilmiş
ve sağlık kayıtlarının şifrelenerek
bloklandığı ve hastanın kendi
kontrolünde olduğu, dilediği kurum
ve kişiler ile paylaşabildiği, kayıtların
değiştirilemediği ve geçmiş tüm
kayıtların görülebildiği bir uygulama.
Her seferinde geçmiş kayıtları soran
doktorların ve hastanın ıstırabı bu
şekilde bitip birim zamandaki hasta
görme sayısı artabiliyor ve minimum
hata ile tedavi sağlanabiliyor.
Bir başka Blockchain üzerinde
oluşturulan uygulama Scalamed. Bu

uygulama reçetelerdeki sahteciliği,
ilaç üreticileri, eczaneler, doktorlar ve
hastaneler arasındaki ilaçların kayıt,
teyit ve transferinin güvenli bir şekilde
yapılmasının altyapısını oluşturuyor.
Bu alanda özellikle Covid-19
pandemisi zamanında geliştirilen
aşıların güvenli bir şekilde zincirde
taşınması ve uygulanması sırasında
Pfizer firmasının da içinde olduğu
MediLedger, Genentech gibi girişimler
büyük başarılar sağlamışlardır.
Covid-19 pandemisi sırasında Kanada’
da geliştirilen Vitalhub ve Docit
Blockchain uygulamaları sayesinde,
elektronik taramalar ve aşı tedarik
zinciri mükemmel ve sıfır hatalı şekilde
yönetildi. Stanford Graduate School
of Business tarafından yayımlanan
“blockchain for social Impact: moving
the hype” başlıklı bir makale, sağlık
sektörünün bu tür Blockchain
uygulamalarına en çok ihtiyaç olduğu
gerçeğini gözler önüne sermiştir.
Tüm bunları göz önüne aldığımızda
büyük teknolojik değişimin bu alanda
olması gerektiğini düşünüyoruz ama
öyle olmuyor. Sağlık, ilaç ve sigorta
sektörleri teknolojiyi seviyor. Ancak
değişimleri çok kolay adapte etmekten
çekiniyorlar. Mental olarak buna hazır
değiller gibi düşünüyorum. Ama gelecek
geldi, sevgili dostlar... Teknolojiyi bir
yürüyüş bandına benzetirsek eğer,
bulunduğumuz konumu koruyabilmek
için bile hareket etmek zorundayız!
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