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 BLOKZINCIRIN KEŞFIYLE YAŞANAN 
DIJITAL DÖNÜŞÜM   

Blokzincir nasıl keşfedildi ?

Dijital dönüşümle ilgili her şey, Blokzincirin keşfiyle 
değişerek gelişiyor… Blokzincirin keşfi; “Kişiler ya da 
kurumlar arası elektronik para ya da değer transferi ve 
ödemesi bir finansal kurum olmadan nasıl yapılır?” 
sorusuyla başlıyor… Bu soruya cevap aranarak aracısız 
olarak iki veya daha çok kişi ya da şirket, kurum ve 
kuruluş arasında para ya da değer transferi yapılmasını 
sağlayan teknoloji geliştiriliyor... Bu teknolojinin adı 
Blokzincir… Blokzincir teknolojisi; değer transferini 
sağlıyor… Sistem veri ve bilgi alışverişine göre çalışıyor… 
Blokzincir, otomasyona bağlı olarak taraflar arasında veri 
ve bilgi yığınlarıyla zincirleme işlem yaparak oluşan 
bilgi blokların yönetimini sağlıyor… 

Çağımız bilgi çağıdır. Bilginin temeli de veriye 
dayanmaktadır. Veri işlenerek bilgiye dönüşüyor… 
Bizlerde işimizi bilgiye dayalı olarak yöneterek 
yönlendiriyoruz. Her şeyin temelinde bilgi, bilginin 
temelinde de veri var… Bilginin kişiye, şirkete, topluma 
ve insanlığa faydalı sonuçlar sağlamasını sağlayan 
sistemli çalışmalara da bilim denir. Günümüzde 
Blokzincir teknolojisi, internetin icadıyla birlikte 
çağımızın en büyük teknolojik devrimi olarak kabul 
edilebilir.  Örneğin; Internet ile dünya küresel bilgi ağına 
bağlanarak çok sayıda web sitesinden bilgiye ulaşarak bu 
bilgileri kullanarak işimizi yönetebiliyoruz…  Blokzincir 
teknolojisi ile bitcoin gibi kripto para kullanarak kişi ve 
kurumlar işlemlerini kolaylıkla yapabiliyorlar…   

Blokzincir dijital ekonomide bir veri saklama 
sistemidir. Bu sistem veri alışverişinde bulanan taraflar 
arasında önceden mutabakata varmaya dayalı 
olarak çalışır. Blokzincir işlemi farklı veri tabanları 
üzerinde kaydedilerek hataları sıfıra indirerek 
değiştirilememesini garanti altına almayı sağlamaktadır. 
Blokzincir teknolojisi dağıtık hesap defteri olarak kayıtlı 
verileri saklama yaklaşımına dayalı sistemdir. Örneğin; 
tedarik zincirinde Blokzincir teknolojisi kullanan şirketler 
akıllı sözleşmelerle işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde 
yapabiliyorlar…

 Düşünsenize; hemen her gün, her saat, her dakika 
başta arkadaşlarımız, ailemiz, akraba, dostlarımız ve 
iş ortaklarımızdan bizimle sürekli iletişim halinde 
olarak cep telefonları, tabletler ve bilgisayardan sürekli 
mesajlar ile veri ve bilgiler geliyor…  Günlük hayatın 
akışı içinde sürekli olarak medyadan, şirketlerden ve 
iş hayatından bize mesajlarla veri ve bilgiler geliyor... 
Benzer şekilde şirket, kurum ve kuruluşlara yoğun 
bir şekilde binlerce ve milyonlarca veri ve bilgi 
geliyor… Örneğin; bir bankanın, hastanenin, alışveriş 
merkezinin, üniversitenin hemen her gün yüzbinlerce 
ve milyonlarca veri ve bilgiyi işleyerek yönetilmesi 
neredeyse imkansız…! Özellikle iş hayatıyla ilgili 
verilerin ve bilgilerin yönetimi daha kritik ve önemli… 
Örneğin; tedarik zinciri, üretim, dış ticaret, hastane 
sistemleri, bankacılık… Üstelik veri ve bilgi akışı sürekli 
bir şekilde artarak çoğalıyor… 

Biz bu yoğun veri ve bilgi akışına bağlı olarak gelen 
mesajları, veri ve bilgileri zamanında doğru bir şekilde 
okuyup, analiz ederek ve çözümleyerek işimizi, 
hayatımızı ve dünyamızı yönetmeliyiz… Yoğun bir 
büyük bilgi bombardımanı altında olduğumuz bilgiyi 
anlama ve yönetmede yetersiz olduğumuz “bilgisiz 
bilgi çağında” yaşıyoruz… Dijital ekonomiye dayalı 
bu çağda işimiz; genellikle büyük verileri/bilgileri 
küçük veriye dönüştürerek; anlamak, kavramak, 
anlamlandırmak, anlatabilmek… Elbette bunlar için 
veri ve bilgiyi tasarlamak… Ve veri ve bilgi dünyamızı 
yönetebilmek…! Kolay mı…? Belki… 

İşte Blokzinciri bunun için iyi bir çözüm sunuyor… 
Veri ve bilgiye dayalı olarak “ağ” üzerinden “dijital” 
olarak… Veri tabanına bilgileri kaydederek… Kayıtlı 
bilgileri zincir ile birbirine bağlı bloklar oluşturarak… Her 
bir veri bloğunu yeni bir veriyi/işlemi içerecek şekilde 
bir öncekine eklemleyerek… Ağdaki katılımcıların 
onaylamasıyla oluşan eklemlenme ve zincir veri ve 
bilgiyi kullanan bütün katılımcılar… Bir blokta yer alacak 
işlem/veri bilgisi ve şifrelenmiş (kodu) ve bir önceki 
blokun koduna dayalı güvenli bir sistem… 
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Blokzincir teknolojisinin temeli kriptografi ya 
da kriptoloji de denilen şifreleme bilimine dayanır. 
Şifreleme, bir verinin içerdiği bilgilerin istenmeyen 
taraflarca anlaşılamayacak hale dönüştürülmesini 
sağlayan yöntemlerdir. Kriptoloji, önemli bilgilerin 
güvenliği için kullanılan matematiksel yöntemlerdir. 
Kriptoloji verinin güvenliği için gerekli aslıyla aynilik, 
gizlilik, asılsız reddi önleme ve kimlik denetimi 
gibi şartları sağlamaktadır. Kriptolojinin amacı, bir 
saklanma süresinde ve bilginin iletimi esnasında ve 
karşılaşılabilecek aktif saldırı ya da pasif algılamaları 
önlemektir. Bu bağlamda veri ve bilgi güvenliğinin 
amacı bilginin konusuyla ilgili; kişiler, taşıyıcısı, 
göndericisi, alıcısı ve her türlü tarafların ve kişilerin 
çıkarlarını korumaktır. Günümüzde bütün iş, işlem 
ve süreçlerin veri ve bilgiye dayalı olarak yapıldığı için 
veri güvenliği can ve mal güvenliği kadar önemlidir.  

Blokzincir teknolojisi şifrelemeyi kullanarak 
kullanıcılara çoğunlukla bir merkeze bağlı 
olmaksızın, anlık olarak çok yerden kontrol edilebilen 
işlemlere konu olan olguların varlığının durumu 
ve sonuçlarıyla ilgili güvenilir fikir sağlamayı 
garanti eder. Blokzincir teknolojisi ile bir işlemin 
gerçekleşmesi için sistem içerisinde yetkili 
paydaşların onayına tabi olmaktadır. Bu sistemde 
işlem bilgisi merkezi olmayan bir yapıda tüm 
paydaşlarda kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Buna 
göre sistemde yapılan her işlem bir önceki işleme 
bağlı tutularak meydana gelmektedir. Böylece 
veriler matematiksel modellere göre defter kaydı 

tutularak bloklar halinde paydaşların erişebileceği 
şekilde düzenlenen algoritmalara göre çalışmaktadır. 
Blokzincir, matematiksel modele göre tasarlanan 
algoritmalara göre verileri bilgiye dönüştüren merkezi 
olmayan yetkilendirmelere göre bilgileri paydaşlar ile 
paylaşılarak işlemlerin tutarlılığı ve doğruluğunu 
sağlamaktadır.

Yeni teknolojilerle dijital ekonomide Blokzincir ile 
yeni iş modellerine göre şirketler bilgi tabanlı stratejik 
yönetim planlaması yapıyorlar. Küresel ekonomide 
başlangıçta sınır ötesindeki uzaktaki iş modellerindeki 
para transferleri ve ödemeler için kullanılmaya 
başlanan Blokzincir teknolojisi lojistik, tedarik zinciri, 
sağlık, turizm ve bankacılık gibi verinin ve bilginin ön 
plana çıktı çeşitli sektörlerde her geçen gün yeni 
uygulamalarla gelişerek büyümektedir. İş hayatında 
ve ekonomide büyük veriyi işleyerek odaklı küçük 
veriye dönüştürerek oluşturduğu bloklar halindeki 
bilgi zinciriyle Blokzincir teknolojisinin etkisi yeni 
teknolojilerle birlikte daha da artmaktadır.  

Blokzincir ya da Blok Zinciri ne demek ?

Blok; bir bütün oluşturmak üzere birden çok 
bölümü bir araya getirilmiş olan, İçine yazı kâğıtları 
ve resim konulan karton kap, Büyük ve ağır kitle 
manalarına geliyor… Zincir; art arda gelen parçaların 
ve birimlerin oluşturduğu dizi, birbirine geçmiş 
bir dizi metal halkadan oluşan nesne anlamlarında 
kullanılıyor… 
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Blok Zinciri; bir bütün oluşturmak üzere birden 
çok bölümü bir araya getirilmiş olan art arda gelen 
parçaların ve birimlerin oluşturduğu dizidir. Blok 
Zinciri bağlamında Blok, verilerin ve bilgilerin oluşturduğu 
bilgi yığını… Zincir ise,  art arda gelen veri ve bilgilerin 
oluşturduğu dizi… Blok Zinciri; verilerin ve bilgilerin 
oluşturduğu bilgi yığınının art arda gelerek oluşturduğu 
veri ve bilgi dizilerinin kümesidir. 

Blok Zinciri, bir merkeze bağlı olmaksızın yönetim… 
Ağ üzerinde yapılan işlem kayıtlarının bütün paydaşlarla 
şifreli olduğu “dağıtık defter”… Yapılan iş ve işlemlerle 
ilgili veri ve bilgilerin kural ve koşullarının veri tabanına 
gömülü olarak yapılan işlemlerin birlikte yürürlüğe 
girerek aktifleşmesini ve takibini sağlayan “akıllı 
kontrat”… Taraflarca yapılan işlemlerin onaylanmış ve 
doğrulanabilir güvenli bir şekilde bilgilerin şifrelenerek 
tutulmasını sağlayan “gizlilik”… Sisteme girişi yapılan 
bilgilerin ağ genelindeki bütün ya da belirli bir orandaki 
katılımcının onaylanmışını sağlayan “konsensüs” (fikir 
birliği)… Blok Zinciri özellikleri ile bu teknoloji, bir “aracı” 
olmaksızın güvenli bir şekilde bir şekilde değer transferi 
yapılabiliyor...

Blokzincir ne işe yarar ?  

Blokzincir, turizm ve seyahat hizmetleri, tedarik 
zinciri, sağlık, gibi verinin çok önemli olduğu çoğu 
sektörde kolaylıkla uygulanabiliyor… Yaptığımız her iş, 
işlem ve süreçlerle ilgili veri ve bilgiler sistemlerin doğası 
gereği; dağınık olması, birbirlerinden kopuk olması, bir 
uçtan diğer uca izlenememesi ve şeffaf olmaması bir 
kontrol mekanizmasının çalışmaması önemli kalite, hız, 
zaman, verimlilik, enerji ve başka kayıplara yol açmaktadır. 
Örneğin; Covid 19 aşı ve ilaç çalışmalarında dünya 
genelinde yaşanan veri, bilgi dağınıklığı ve sistemsizliği 
aşı ve ilaç çalışmalarını yavaşlatarak önemli zaman, 
kalite, para, can ve bilgi kayıplarına yol açmıştır. Oysa 
sağlık alanında geliştirilecek bir Blokzincir teknolojisi 
sayesinde veri, bilgi düzenli ve sistemli olarak aşı ve 
ilaç çalışmalarının bir bütün olarak birlikte yapılmasıyla 
önemli zaman, kalite, para, can ve bilgi kazançları 
sağlanabilecekti. Blokzincir teknolojisi ürünlerin/
hizmetlerle ilgili iş, işlem ve süreçlerle ilgili veri ve 
bilgilerin kaynağına, özgünlüğüne ve kalitesine yönelik 
güven sağlayan bir denetim sistemi oluşturarak merkeze 
bağlı olmayan bütünsel bir yönetim sağmaktadır.

Turizm ve seyahat hizmetlerinde Blokzincir 
uygulamaları…  

Turizm ve seyahat hizmetlerinde aracısız doğrudan 
hizmetlerle kullanılan Blokzincir sistemiyle yolcuları 
doğrudan havayolları, oteller ve tur rehberleri gibi 
hizmet sağlayıcılarla bağlayarak, hizmet sağlayıcıların 
maliyetlerini düşürürken yolcular için tur ücretlerini 
en aza indirebilmektedir. Blokzincir sistemiyle 
şirketlerin akıllı sözleşmeleri akıllıca kullanması ve çeşitli 
protokollerle tüm seyahat endüstrisi paydaşları için 
çok tasarruf sağlarken sistemin kâr amacı gütmeyen 
organizasyon yapısı rezervasyon sürecine gereksiz 
ücretler ekleyen aracıların olmamasını da sağlıyor. 

Böylece turizm ve seyahat gibi hizmet bütünlüğü 
çeşitli parçalara ayrılmış bir hizmet sektörü için 
Blokzincir tabanlı hizmetler yalın olarak süreçlerin 
düzenli yönetimiyle sürecin gereksiz işlemlerle uzamasına 
neden olan sorunları çözerek daha verimli ve adil bir 
ekosistem oluşturuyor. Teknolojiyi kullanarak etkin veri 
işleme ve yönetim sistemiyle Blokzincir sektörün tedarik 

zincirindeki birkaç düğüm oluşturan darboğazları ortadan 
kaldırarak süreci esnek, hızlı ve verimli şekilde yönetiyor.  

Örneğin; Blokzincir tabanlı hizmetler esnek 
seyahat deneyimiyle turistler için daha iyi bir 
alternatif sunabiliyor. Şirketler tabanlı ekosistemlerle 
uygulamanın kullanıcıları için daha hesap verebilir ve 
özgün bir tur fırsatı sunmak için yerel rehberleri yerel 
bilgilerinden para kazanmaya teşvik ediyor.  Turistler 
için özelleştirilmiş bir deneyimsel tur ve spor benzeri 
hizmetler için kullanıcıları arasındaki akış sürecine göre 
merkezi olmayan seyahat acentası olabiliyor… Blokzincir 
teknolojisi turistlerin seyahat sürecinde kullandığı gıda 
maddeleri ve malzemelerin gerekli tedarik zincirindeki 
ürünlerin tedarik kaynağından satış noktasına kadar tam 
olarak gözetim ve denetim zinciriyle başarılı bir şekilde 
yönetimini de sağlamaktadır. 

Seyahat işletmelerindeki çok sayıda verinin ve bilginin 
dağınık bir yapıda ve birbirinden kopuk olmasının 
getirdiği zorluklar Blokzincir teknolojisi ile uçtan uca 
şifrelenerek izlenebilir ve şeffaf bir kontrol sistemiyle 
kolaylıkla yönetilebilmektedir. Matematiksel modellere 
dayalı olarak çalışan bu sistem kullanılan ürün/hizmet 
tedarikinin izlenebilirliğiyle birlikte özgün ve kaliteli 
olarak güven veren bir denetim sistemi oluşturmaktadır. 
Ayrıca Blokzincirdeki içeriğin güvenilir olması, sistemin 
geri bildirimleri, derecelendirmeleri ve şeffaflık sistemi 
güvenli duruma getiriyor… 

Sürekli artarak yoğun bir şekilde ortaya çıkan veri 
ve bilgi ihtiyacıyla birlikte Blokzincirin keşfiyle yaşanan 
dijital dönüşüm Dünyada ve Türkiye’de şirketlerin iş 
yapma sistemlerinde, ekonomik büyüme, gelişme ve 
kalkınmalarında hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinde 
belirleyici bir model olacaktır. Dijital dönüşümü sağlayan 
dijital teknolojilerin temeli otomasyona dayalı olarak 
otonom bir şekilde çalışan Blokzincire dayanıyor… 
Dijital ekonomide Blokzincir teknolojisiyle sağlanan 
yoğun veri ve bilgi işlemeye dayalı teknoloji yönetimiyle 
birlikte ülkemizde bilgi toplumunun dönüşümü 
sonucunda ekonomide katma değerli ürünler/
hizmetlerin üretilerek pazarlanmasıyla rekabet gücü 
de yükselebilecektir. Blokzincir gibi yeni teknolojiler 
şirketlerin iş modellerinde ve iş dünyasında yenilikçi 
ve yaratıcı içi fırsatlarla dolu önemli potansiyeller 
sunmaktadır. Artık her şeyin yoğun bir veri ve bilgi akışına 
göre geliştiği dijital bilgi çağında Blokzincir, teknoloji 
yönetiminde önemli bir çözüm sunuyor… Esnek, yalın, 
hızlı, pratik ve doğru olarak… Ne dersiniz? Sevgiyle ve 
sağlıcakla kalınız… 
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