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HAYATIMIZ VE BLOKZINCIR  
Blokzincirin keşfi

Blokzincirin keşif yolculuğu; “Kişiler ya da kurumlar arası 
elektronik para (değer) transferi ve ödemesi bir finansal 
kuruma ihtiyaç duymadan nasıl yapılır?” sorusuyla başlıyor.  
Blok Zinciri (blockchain) teknolojisi kişiler ya da kurumlar 
arasında “değer” transferinin aracısız olarak yapılmasını 
sağlamak üzere keşfediliyor…. Aracısız olarak… Akıllı 
sözleşmelerle… Şifrelenmiş verilerle güvenli olarak… Bir 
merkeze bağlı olmaksızın… Matematiksel algoritmalarla 
geliştirilen arayüzlerle… Bilgiye dayalı değer transferinin 
olduğu her yerde… Hiçbir sınırlama olmaksızın… Açık 
erişimli ve dağıtık sistemle… Yüksek hızda ve büyük 
kapasitede bilgi erişimi… Ağ ortamında çalışıyor… Dijital 
olarak işlem yapılıyor… Bütün bunlarla Blokzincir her 
gün yaptığımız veri/bilgi transferi için olağanüstü kolaylık 
sağlıyor…

İnsanlık tarihinde geçen yüzyılda bilgisayarın icat 
edilmesiyle birlikte adeta bilgi yeniden keşfedildi… 
Bilgisayarın bir makine olarak işi bilgi… Bilgisayar bilgiyi 
işleyen bir makine… Bilgisayar bilginin; çoğaltılması, 
saklanması, tranfer edilmesi, paylaşılması, işlenmesi, 
yönlendirilmesi yapıyor… Kısaca bilgisyar kullanıcının 
istediği bilgileri programlarına göre otamatik olarak işleyerek 
yönetilmesini sağlayan makine… Bilgisayarların her alanda 
kullanılmasıyla birlikte bilgi toplumuna geçilmiştir… Bilgi 
toplumunun temelinde her şey insan tarafından araştırma 
ve geliştirme sonucu üretilen bilginin hayat uygulaması 
olan teknoloji tarafından şekillenmektedir… Bilginin somut 
bir ürüne dönüştüğü teknoloji… Örneğin; sürücüsüz 
otomobiller, akıllı cep telefonları, süpersonik uçaklar… 

Yüzyılın başlarında bilginin çoğaltılarak her alanda 
küresel olarak gelişmesini sağlayan en önemli diğer keşif 
“internet”tir. Uluslarası ağ olan internet ile birlikte; intranet 
ve ekstranet ile anında, hızlı, esnek ve sınırsız veri ve bilgi 
paylaşımı yapılabiliyor… İnternet ağlarıyla dünyanın 
her yerinden, herkesle, her zaman ve her iş ile ilgili bilgi 
alışverişine dayalı değer transferi yapılabiliyor… Örneğin; 
küresel üretim, küresel bankacılık, küresel pazarlama, küresel 
yönetim ve uluslararası işletmecilik… Bilgisyar ve İnternetten 
sonraki en önemli keşif ise “Blokzincir teknolojisi”dir… 

 Blokzincir ile yapay zekâ uygulamalarına 
bağlı geliştirilen algoritmalar ve yazılımlarla birlikte 
dijital ortamda “üçüncü kişi veya kurumlara 
ihtiyaç olmadan” otomasyon ile sanal para 
şeklinde dijital aktarım yapılmıştır. Blokzincir, 
iş ve özel hayatımızda yapacağımız iş, işlem 
ve süreçlerin akışına göre oluşan zincirleme 
bilgi bloklarının (yığınları) otomasyona dayalı 
yönetimidir. Elbette veri/bilgiden oluşan değer… 
Ve bu değer akışının yönetimi… Süreçlerin akışına 
göre oluşan zincirleme değer ve değer akışı ve 
bilgi blokları…  Blokzincir  sistem ilk olarak 2009 
yılında “Satoshi Nakamoto” ismiyle uygulanmıştır. 
Blokzincirin başarılı uygulamalarıyla birlikte 
bu teknoloji iş hayatının çeşitli alanlarında 
ve sektörlerde giderek yagınlaşmıştır… Bilgi 
toplumunda Blokzincir iş ağlarına göre çalışan 
dijital ekonomiyle birlikte önceleri bankacılık ve 
daha sonraları tedarik zinciri, endüstri, lojistik, 
sağlık, turizm, adalet ve kamu sistemlerinde 
kullanılıyor. 

Blokzinciri anlamak… 
Blokzinciri, insanlar arasındaki bilgi 

alışverişine göre zincirleme süreçlerle oluşan 
bilgi bloklarının (kataloğlarının)  yönetimiden 
başka bir şey değil…! Her işimiz birbirine bağlı 
zincirleme bilgi alışverişi süreçlerine göre 
yapılıyor… Örneğin; otomotiv sektöründe 
vites kutusu tedarik zincirindeki üretiminin 
yapılması bilgi alışverişi süreçlerinin zincirleme 
sonucu…  Vites kutusu için gerekli bir yedek 
parçanın bütün tedarik ve üretim süreçleri;  
hammaddenin, yardımcı maddenin, işletme 
malzemesinin tedariki ve üretim süreçleri her 
aşamada sistemin çalışma şekline göre bilgi 
alışverişi zincirine göre oluşan süreçlere 
göre oluşan bilgi yığınlarına (bloklarına) göre 
yapılıyor. Zincirleme bilgi alışverişi süreçleri 
mevcut sistemde sistem içerisinde yer alan 
kişilerin inisiyatiflerindeki karşılıklı onaya göre 
yapılıyor.
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Bu örnekte bilginin eksik veya hatalı olması 
durumu önemli; zaman, enerji, kaynak, işgücü ve 
üretim kayıplarına yol açabiliyor…  Örneğin; vites 
kutusunun miktar bilgisinin hatalı olması durumunda 
önemli kayıplar ortaya çıkabiliyor… Oysa sistemde yer 
alan kişilerin inisiyatiflerine bağlı olmaksızın merkezi 
bir otorite dışında bilgi yığınlarının kayıtlı olarak 
zincirleme işleyiş süreçlerine bağlı otomasyon 
süreci olması durumunda bu bilgilerin zamanında 
doğru bir şekilde akışına bağlı bilgi akışı süreçleriyle 
birlikte bu kayıplar olmayacaktır.

Dijital ağ ortamında iki taraf arasında üçüncü 
kişi veya kurumlara ihtiyaç olmadan kullanılmaya 
başlayan Blokzincir teknolojisi zaman içerinde 
farklı yeniliklerle birlikte günümüze gelmiştir. Bu 
aşamalar; başlangıç olarak otomasyona bağlı dijital 
süreç yönetimi Blokzincir 1.0, akıllı kontratların 
bütünleştirilmesi ve finansal alanlarda kullanım 
Blokzincir 2.0, bu teknolojinin lojistik, bankacılık, 
tedarik zinciri, sağlık gibi farklı alanlarda kullanımı 
Blokzincir 3.0 süreciyle olmuştur.   

Blokzincir neye göre çalışıyor?

Blokzincir verilere ve bilgilere göre çalışıyor... 
Sistem, veriden ve bilgiden Blokzincire olan süreçlere 
göre işlem yapılarak yönetiliyor… İşimiz ne olursa 
olsun hepimiz sürekli olarak “veri” ile ilgili işlemler 
yapıyoruz… İster büyük veri, isterse küçük veri olsun 
bu verileri işlenerek bilgiye dönüştürülüyor… Ve bu 
bilgi üzerinden de işimizi yöneterek yönlendiriyoruz… 
Veri; bir konu, araştırma ve tartışmada akıl yürüterek 
sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgidir. Veri, 
henüz işlenmemiş olan “ham bilgi” olarak kullanıcı 
için altın kıymetindedir. Bir konuda konuşmak ve söz 
sahibi olmak için; veri olmadan bilgi, bilgi olmadan 
da fikir sahibi olunmaz. Veriler, günümüzün dijital 

ekonomisinde çok değerli bir meta haline gelerek 
Blokzincir tabanlı uygulamalarla kullanıldığında 
şirketlere büyük avantajlarla birlikte yenilikçi ve 
yaratıcı uygulamalar yapmayı da sağlıyor… .

Verinin Tdk Sözlüğüne göre anlamları; - Bilgi 
ve data, - Bir tartışmanın, araştırmanın veya bir 
muhakemenin temelini oluşturan öge, done ve 
muta, - Bir edebî esere veya sanat eseriyle ilgili 
ana ilkeler, - Bir problemde belirtilmiş anlatımlarla 
bilinenden, bilinmeyeni bulmaya sağlayan sayısal 
değerler, - Kavram ve olguların iletişim, yorum 
ve işlem için kullanışlı biçimli gösterimi, - Deney 
ve gözlemle yapılan araştırmanın sonuçları olarak 
ifade edilebilir. Bu açıklamalardaki gibi veri çok çeşitli 
alanlarda kullanılan ilk bilgilerdir. 

Veri; ana ilkeler, sayısal değerler, araştırmanın 
sonuçları, done, data, olgu, kavram veya komutlar 
olabilmektedir.  Kullanılacağı yere bağlı olarak 
veri, gözlem yoluyla toplanan, genellikle sayısal 
olan özellikler veya bilgilerde olabilir… Veri, bir 
konu, olay veya kişi veya nesneyle ilgili nicel veye 
nitel değişkenler ve değerlerdir… Bir veri, tek bir 
değişkenin tek başına bir değeri de olabilir. 

Blokzincir, verileri işleyerek bilgiye dönüştüren 
ve onların otomasyona dayalı olarak yönetimini 
sağlayan sistemler… Veri Blokzincire konu olan her 
iş, işlem ve süreç veriyle ilgilidir. Bu bağlamda 
Blokzincir veri işleme yöntemine bağlı olarak 
çalışan aracısız bir sistemdir. Blokzincir, girdi 
olarak kullanılan verileri bilgiye dönüştürerek bilgi 
çıktısını sağlayan sistemdir. Örneğin; paranın fiziki 
ve kaydî olarak tutulmasına gerek kalmadan girdi 
olarak kullanılan para ve değer ile ilgili verileri bilgiye 
dönüştürerek finans dünyası ve bankacılıkta Blokzincir 
teknolojisiyle işlemler yapılabilecektir. 
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Veri/bilgi  “altın kadar” değerli…   

Veriyi kullanarak ondan bilgi üretenler için 
veri, “altın kadar” değerlidir. Veri olmadan bilgi 
olmaz… Bilgi olmadan da hiçbir iş, işlem ve süreç 
yönetilemez… Her şeyin temele veri ve bilgi 
dayanıyor… Bazen veri ve bilgi kavramları birbirleri 
yerine de kullanılıyor… Veri (data); olguların ve 
olayların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade 
edilmesidir. Bilgi, herhangi bir konudaki verilerin 
toplanarak işlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya 
çıkan ifadelerden oluşur. Örneğin; enflasyon 
verilerinin işlenerek aylık ve yıllık enflasyon oranı, 
türü ve seyri hakkında bilgiler verilebilir. Bilginin 
yaygınlaşarak genişlemesinde bir bilgi başka bilgilerin 
üretilmesinde veri olarak kullanılabilir… Örneğin; 
aylık enflasyon bilgilerine göre göre üretici fiyat 
indeksi hesaplanabilir. Bilgi, bir karar verici tarafından 
bazı verilerin işlem sürecinden geçirerek bilgi haline 
getirilmesi şeklinde ortaya çıkarken, bir başka bilgi, 
başka karar verici tarafından önceki aşamada ortaya 
çıkan bilgiyi veri olarak kullanarak elde edilebilir.

Artık kişisel ve kurumsal olarak o kadar büyük 
ölçüde veri toplanıyor ki bu veriyi nerede ve ne 
şekilde kullanılacağını bilmek neredeyse imkânsız...  
Her şeye karmaşa ve belirsizlik ve bilinmezlik 
hâkim... Bu kadar veri içerisinden faydalı olanları 
toplayıp ayıklamak sanki topraktan altın çıkarmakla 
eşdeğer.. Ve de çok zor…! Bu bir bakıma yeni veri 
işleme yeteneklerine göre tasarlanmış yeni bir 
bilgi yönetim sistemiyle mümkün olabilecek gibi 
görünüyor..! Veri, işlendiğinde bilgiye dönüşen ham 
bilgi kaynağıdır. Bu bağlamda şirketler veriyi işleyerek 
ve bilgiye dönüştürerek bilgi üzerinden şirketteki 
tüm işleri ve süreçleri yönlendirerek yönetirler… Artık 
şirket yönetiminde bilgi, bir canlı için yiyecek, su 
ve hava gibi temel ihtiyaçtır… Bilgi ve dolayısıyla da 
bilgiye kaynaklık eden veri olmadan hiçbir şirket 
yönetilemez…! İşte tam da bu noktada devreye akıllı 
olarak tanımlayabileceğimiz araç, cihaz ve sistemler 
giriyor…! Blokzinciri bu sistemlerle bütünleşik olarak 
çalışan bir dijital ağ sistemi iş modeli teknolojisi…

Veriden bilgiye dönüşüm süreci…    

Bilginin dönüşüm sürecinin temelinde bilginin 
oluşumuna kaynaklık eden veri var…  Bilgi, 
verinin işlenmiş hali… Bilgi, işlenmiş “veriler” den 
oluşuyor… Örneğin; şirketin günlük üretim ve satış 
verileri işlenerek üretim kapasitesi ve satış cirosu gibi 
rakamlarla bilgiye dönüşüyor... Bilgiye kaynaklık etmesi 
bakımından veri ve verinin işlenmesi çok önemlidir. 
Bu amaçla; veri madenciliği, veri bankası ve veri 
zarflama gibi yöntemleri kullanılmaktadır.  

Veri madenciliği, verileri daha büyük bir ham veri 
kümesinden çıkarmak için kullanılan bir işlem olarak 
tanımlanır. Tıpkı madencilikte toprağın içerisinden 
altın, gümüş, bakır vb madenlerin çıkarılması 
işlemlerinde olduğu gibi… Veri madenciliği, bilimsel 
ve araştırma amaçlarıyla birçok alanda uygulamalarda 
kullanılmak üzere yazılımlar kullanarak büyük veriler 
içerisinden veri modelleriyle verilerin alınmasına 
dayalı bir veri işleme yöntemi. Veri madenciliğiyle 
şirketler müşterilerle ilgili daha fazla bilgi edinerek 

çeşitli işletme işlevleriyle ilgili daha etkili stratejiler 
geliştirerek kaynakları daha etkin ve verimli olarak 
kullanabilirler. Örneğin; hazır giyim ürünleri üreten 
bir işletme veri madenciliğiyle tüketicilerin ürünlerin, 
rengi, deseni, modası, fiyatı, kumaş özellikleri gibi 
konularda bilgi sahibi olarak kaynakları etkin ve 
verimli olarak kullanabilir… 

 Veri madenciliği şirketlerin daha iyi kararlar alarak 
hedeflerine yaklaşmasına yardımcı olabilmektedir… 
Veri madenciliği, etkin veri toplama, işleme, 
depolamanın ve yönetimini de öngörür.  Veri 
madenciliğinde, büyük veriden elde edilen amaca 
uygun veriler elde etmek ve bölümlere ayırmak üzere 
matematiksel modeller kullanılır. Veri madenciliğinin 
asıl amacı, veriler içerinden “bilgi keşfi” dir… Ve 
keşfedilen bu bilginin kullanılarak hedefe ulaşmayı 
sağlamaktır… Bu bağlamda veri madenciliğinin 
zincirleme veri ve bilgi yığını olan Blokzincir ile ortak 
noktaları var… Her ikisi de veriyi işleyerek bilgiye 
dönüştürüyor… Bu bağlamda Blokzincir veri işlemede 
gelinen son nokta…

İş hayatında Blokzincir 
Blokzincir dünyada giderek çeşitli sektörlerde 

yaygınlaşıyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinden; 
Daimler, Maersk, Credit Suisse, Honeywell, HSBC, 
IBM, ING, Paypal, Tencent, Telefonica, Wallmart, 
Visa, Carrefour, Boeing, Kakao, Cargill, Coinbase, 
Bmv, Microsft, Shell, Amazon, Dole, T Mobie, 
Foxconn, Honeyywell, Google, Nasdag ve Novartis 
Blokzinciri sistemlerinde başarılı olarak kullanıyor. 
Bu şirketler Blokzinciri; veri analizi, biyoteknoloji, 
telekominikasyon, finansman, ticaret, yatırım, 
tedarik zincir ve yönetimi, lojistik, sermaye 
pazarları, ödeme, kimlik tanıma, ulaştırma, sanayi, 
tarım, madencilik, otelcilik, hastane sistemleri ve 
bankacılık işlemlerinde kullanıyorlar…

- Blokzinciri tedarik zinciri bilgilerini dijital 
ortama aktararak nakliye ve lojistik işlemlerinde 
Blokzincir platformlarıyla milyarlarca sevkat ve belge 
işleyerek işini büyütüyor… Binlerce kullanıcıyla 
yüzbinlerce akıllı sözleşme yazarak milyonlarca 
işlemi yapabiliyorlar… Blockchain platformları 
oluşturularak hukuk işlemleri çözümlenebiliyor. Bu 
bağlamda Blockchain platformları telif hakkı ve 
e-ticaret anlaşmazlıklarını sanal dava yoluyla ele 
alan üç internet mahkemesinin altyapısı hizmetlerinde 
kullanılıyor. Blockchain hava trafik kontrol sistemiyle 
drone’ları takip ederek ve iletişim kurarak endüstriyel 
denetim, fotoğraf çekimi ve paket teslimi 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Blokzincir yakın bir 
gelecekte hava trafik sistemi verilerinin yönetimiyle 
otonom uçan taksiler için kullanılabiliyor…  

Blokzincir perakende sektöründe sebzeler, kahve, 
deniz ürünleri, et ve gıda gibi binlerce ürünlerinde 
gıda güvenliğini sağlamak üzere süreçlerle ilgili 
verileri platformlarda yöneterek gıda izlenebilirliğini 
sağlamaktadır. Blokzincir müşterilerin ödeme 
işlemlerinde dijital varlıkların Blokzincir platformları 
aracılığıyla Örneğin; Paypall ödeme şirketinin Bitcoin, 
Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin ile merkez bankası 
para birimlerinin sistemle bütünleşmesiyle birlikte 
başarılı olarak yaygınlaşacağı görülüyor. 
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Blokzincir varlığa dayalı menkul kıymetlerin 
kayıtları tutularak ve değiştirilemez bir defterde 
saklanarak kredi bilgilerinin isteğe göre 
paylaşımında kullanılabiliyor… Blokzincir sigortacılık 
işlemlerinde poliçe ve sigortacının tazminat talebine 
uygun ödemelerini verileri kaydederek ve akıllı 
sözleşmelerle işlemleri doğru ve hızlı olarak 
sonuçlandırıyor.  Blokzincir telekomünikasyon 
sektöründe milyonlarca ev ekipmanı ve cihazlarının 
kullanım durumu, ödeme ve garanti verilerini 
izleyerek yönetebiliyor…. Bu teknoloji ayrıca 
müşterilerin telefon tercihlerini yönetmesine yardımcı 
olarak istenmeyen aramalardan kaçınmasını da 
sağlıyor… 

Blokzincir dijital bankacılıkla para transferi 
hizmetiyle milyonlarca müşteriye hizmet vererek 
çok büyük gelir artışları sağlıyor… Ayrıca bu teknoloji 
Blokzincir platformlarıyla, büyük varlıkların kurumsal 
kripto para ve dijital bankacılığı ile kripto ticaret 
hesaplarının basit ve hızlı bir şekilde kullanımıyla 
da sağlıyor… Blokzincir ile müşterilerin kredi kartı 
işlemlerinin dijital para sistemiyle bütünleştirilerek 
güvenli bir şekilde dolşımını sağlamak üzere kullanılıyor. 
Bu bağlamda blok zinciri, kredi kartı işlemlerini daha 
güvenli hale getirmek üzere müşteri kimlik bilgilerini 
doğrulamak üzere biyometri işlemlerinde kullanılıyor.  

Blokzincir ile petrol sahaları ve rafinerilerideki 
verileri bütünleştirerek varlıkların performansını izleyerek 
satıcılar ile akıllı sözleşmeleri süreçleri başarılı şekilde 
yönetilebiliyor… Madencilik sektöründeki çevresel ve 
sosyal etkileşimi izleyerek kurumsal yönetişim için 
tedarikçilerle işbirliği ve sevkiyat işlemlerinde Blokzincir 
kullanıyor. Blokzincir ile kağıt sanayinde selüloz üretim 
zincirinde sürdürülebilir ormanlardan kağıt hamuru 
üreten tesisleri izlenebiliyor. Ayrıca Blokzincir, çevre 
dostu kumaş ürünlerinin tedarik, üretim ve geri 
dönüşüm zincirini verilerine göre süreçleri izleyerek 
sürdürülebilirliği sağlıyor...

Blokzincir arayüzlerini oluşturan platformlar 
üzerinde akıllı kontratlar ile güvenli bir şekilde 
veri paylaşımın dayalı farklı sektörlerdeki süreçler 
yönetilebiliyor. Örneğin; Samsung şirketi hastaneler, 
hava limanları ve yerel yönetimler ile bütünleşik 
veri paylaşımına dayalı olarak akıllı kontratlarla ve 
değiştirilemez defter kaydı üzerinden bir merkeze 
bağlı olmaksızın yönetebiliyor. Benzer şekilde 
limanda yapılan bir tedarik zincirinin sigorta ve finansal 
hizmetlerinin Blokzincir platformundaki verilere göre 
işlemler ve süreçler yönetilebiliyor… 

Şüphesiz internet günümüzün en önemli veri ve 
bilgi alışverişi sağlayan en önemli sistem… Bu sisteme 
göre bireysel ve kurumsal olarak bilgi yönetiminde 
veri/bilgi çok önemli duruma gelmiştir. Çünkü, her 
iş, işlem ve süreç verinin işlenerek bilgiye dönüşümü 
sonucunda yönlendirilerek yönetiliyor. Örneğin; 
şirketin pazarlama planlaması için; satış bilgileri, 
reklam bütçesi, dağıtım kanalları, ürün özellikleri, 
müşteri zevk ve tercihleri, fiyat ve maliyet bilgileri 
ve diğer veriler üzerinden şirket yönlendirilerek 
yönetiliyor. Bu bağlamda veri ve bilgi alışverişi 
sonucunda elde edilen veri ve verinin işlenerek bilgiye 
dönüşümü ve saklanarak paydaşlarca paylaşımı 

önemli oluyor. İşte bu bilginin dönüşüm sürecinin 
yönetimindeki en önemli keşif Blokzincir teknolojidir.  

Günlük hayatın akışı içinde işimizi bize gelen 
mesajların içeriğindeki veri ve bilgilere göre 
yönetiyoruz... Veri akışı sürekli olarak dünyanın her 
yerinden ve her konuda medyadan, şirketlerden ve iş 
hayatından bize geliyor… Benzer şekilde şirket, kurum 
ve kuruluşlarla iletişim içinde olarak yoğun bir şekilde 
gelen binlerce ve milyonlarca veri ve bilgi ile işimizi 
yapıyoruz… Elbette bunları veri ve bilgileri ayıklayıp 
seçerek, sınıflandırarak, saklayarak, paylaşarak ve 
yönlendirerek… Örneğin; bir telefon şirketinin, otelin, 
bankanın, hastanenin, alışveriş merkezinin, sanayi 
işletmesinin, belediyenin, üniversitenin hemen her gün 
yüzbinlerce ve milyonlarca  veri ve bilgiyi işleyerek 
yönetmesi gerekiyor… 

İşimizin ve hayatımızın bir parçası olan veri/
bilginin başarılı olarak yönetilmesi gerekiyor… 
Özellikle iş hayatıyla ilgili verilerin ve bilgilerin yönetimi 
daha kritik önemde… Örneğin; tedarik zinciri, üretim, 
pazarlama, yönetim, dış ticaret, hastane sistemleri, 
bankacılık ve kamu hizmetleri… Her şeyi ve hayatımızı 
yönetmek üzere gelen veri ve bilgi akışı sürekli 
bir şekilde artarak çoğalıyor… İşte bu aşamada 
Blokzinciri hastaneler, hava limanları, yerel yönetimler, 
bankalar, oteller ve diğer şirketler kullanarak önemli 
çözümler sağlıyor… Örneğin; Blokzinciri,  JPMorgan, 
Bitfury ve IBM kurumsal altyapı geliştirme projeleri 
için kullanıyor… Shell, Foxconn ve Tencent ticari 
finansman işlemlerinde kullanıyor… Daimler, 
tZERO ve Santander varlıklara dayalı tahvil ihracı 
işlemlerinde kullanıyor… Dole, Nestlé ve Walmart, IBM 
izleme ve takip işlemlerinde kullanıyor… 

Blokzinciri kullanan şirketler müşteri odaklı 
çözümlerle daha dengeli, daha işbirlikçi, daha 
otonom, merkezkaç, daha kolay, daha hızlı, ve daha 
eşitlikçi bir ekosistem sunuyor. Şirketler Blokzinciri 
kullanarak müşterilerle ilgili daha fazla bilgi edinerek ve 
onlarla etkili iletişim kuararak kaynaklarını daha etkin 
ve verimli olarak kullanabiliyorlar… Dijital ekonomiyle 
birlikte araştırma geliştirme sonucu üretilen bilginin 
hayata uygulanması olan Blokzincir teknolojisi, iş 
yapma modellerimizi önemli bir şekilde değiştiriyor… 
Ne dersiniz? Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…!
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