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1. Giriş
Kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına istinaden, blokzincir
teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş
modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge
faaliyetlerini icra etmek üzere, BİLGEM UEKAE altında Blokzincir Araştırma
Laboratuvarı (BZLab - http://blockchain.bilgem.tubitak.gov.tr/bccalistay/bclabs.html) kurulmuştur.
BİLGEM, kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak,
güven merkezleri içeren yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli
ve şeffaf yapıların kurulması için blokzincir tabanlı tasarım ve geliştirme
çözümleri sunmaktadır. Bu kapsamda, finansal hareketler, tedarik zincirleri,
Nesnelerin İnterneti (IOT), risk yönetimi ve sağlık hizmetlerine kadar her türlü
elektronik işlemi basitleştirmek ve güvence altına almak için ağlar kurulmasına
çalışılmaktadır. BİLGEM’in amacı, alanında en güçlü uzmanları bir araya
getirerek işletmelerin blokzincir teknolojisini anlama ve kullanma becerilerini
geliştirmek, bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak, uygulamalı analizler
gerçekleştirmek gibi aksiyonlarla ulusal çıkarları gözetmek ve teknolojik olarak
katma değer sağlamaktır. Bununla beraber, blokzincir alanındaki güvenlik ve
mahremiyet kavramlarının çalışılması, analizi gibi teknik çözümleri
araştırmaktır.

2. Çalıştay Hakkında
1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nda sunulmak üzere hakem kuruluna toplamda 57
bildiri basvurusu yapılmıstır. Programın saglayabilecegi bildiri miktarı ve
gönderilen bildiri özetleri göz önüne alındıgında pek çok fikir ve projenin
programda yer verilememiştir. Bu kısıttan ötürü kabul edilmeyen bildirilerin de
blokzincir sayfasında paylaşılmasına izin verilen tüm özetler paylaşılmıştır.
Aşağıda iki başlık halinde bildirilerin özetleri yer almaktadır. İlk başlıkta kabul
edilen bildiriler, ikinci başlıkta diger tüm bildiriler yer almaktadır. Fikirlerinin
paylaşılması için destek olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için: http://blockchain.bilgem.tubitak.gov.tr/bccalistay/index.html

3.Çalıştay’da Kabul Edilen
Bildiriler
1. Sadakat Yönetiminde Blokzinciri uygulaması
Aydın TÜRKDOGAN, Oguzhan YALÇIN ve Özkan DÜLGER - Ar-ge, Amadeus
Bilisim Hizmetleri
Amadeus Bilisim Hizmetleri dünya üzerinde seyahat yazılımları gelistiren en
büyük firmadır. Türkiye ofisimizde dünyada 40’tan fazla havayoluna sadakat
yönetim sistemi uygulama hizmeti sunulmaktadır. Bu bildiride blokzinciri
teknolojisinin sadakat kart yönetimi alanında uygulanması süreci detaylı olarak
paylasılmaktadır. Sadakat yönetimi; hedef müsteri kitlesinin marka baglılıgını
arttırmak yolu ile ticari avantaj saglamaya yönelik etkinlikler seklinde
tanımlanabilir. Bunu yaparken de genelde olarak uygulanan yaklasım, hedef
kitleye rakiplerinin de sundugu benzer nitelikteki mal ve hizmetlere ek olarak,
sürekli kendilerini tercih etmeleri durumunda ekstra avantajlar vaad etmek
seklindedir. Bu dısarıdan sistem bakıldıgında firmalar için harcama kalemi gibi
görünse de, son yıllarda hızla firmalarından ayrılarak kendi baslarına ayakta
duran sadakat yönetim firmaları/markaları olusmaya baslamıstır Ekosisteme
baglı partner sayısı ve çesitliligi arttıkça ekosistem büyümekte, sadakat yönetim
firmaları daha çok gelir elde etmekte ve bununla birlikte müsterinin markaya
baglılıgı artmaktadır. Olusan bu büyük ekosistemde, pek çok paydas birbirine
veri göndermek, veriyi denetlemek ve nihayetinde mutabakat saglamak
durmundadır. Iliskileri yöneten güvenilir bir otorite bulunmaması sebebi ile
veriler p2p sekilde paydaslar arasında paylasılmakta, finansal dogrulamaların
yapılabilmesi açısından gönderen ve alan her iki tarafta veriyi saklamakta ve
belirli periyotlarla (saatlik, günlük, aylık) ilgili paydaslar arasında mutabakat
islemleri yapılmaktadır. Yönetim sistemlerinde belirtilen sorunu çözümlemek
amacı ile Linux vakfı tarafından yürütülen HyperLedger projesi kullanılarak, bir
blok zinciri yapısı çözümü olusturulmustur. Blokzinciri kullanımı sayesinde

sadakat yönetim sistemine dâhil kullanıcılar için olusan her türlü islem
blokzinciri üzerinde kayıt altına alınmıs ve hesap hareketleri güvenilir bir
kaynaga tasınarak anlasmazlık ihtimali ortadan kaldırılmıstır. Hâlihazırda günlük
dosyalar halinde paylasılan veriler blokzinciri agı üzerinde anlık yayınlanarak
kullanıcı puan kazanma süreci hızlandırılmıstır.

2. Tarihte Iktisadi “Balonlar” Isıgında Sanal Para
Yatırımları
M. Asım Karaömerlioglu - Profesör Dr. & Atatürk Enstitüsü Müdürü
Blokzincir teknolojisinin en bilinen uygulaması hiç kuskusuz sanal paralar. Bu
paraların öncülügünü de elbette ki Bitcoin yapmaktadır. Genelde bu paralar,
özelde de Bitcoin’in degersel büyüklügü, bir baska deyisle bunların finansal
süreçte basarılı olup olmama durumu blokzincir teknolojisinin gelisme
temposunu da etkileyecektir. Sanal paraların bir “balon” oldugu yönünde çok
önemli otoriterlerin son bir yıl içinde ciddi açıklamaları oldugu herkesin
malumudur. Bu açıklamalar devletlerin üst düzey yöneticilerinden Merkez
bankaları baskanlarına, Nobel ödüllü iktisatçılardan yatırım bankalarının
uzmanlarına kadar genis bir yelpazede görülmektedir. Sanal paralarda su an
yasanılan durum bir balona mı isaret etmektedir? Bu sunus balon kavramını
Lale Balonu, Emlak/ipotek balonu gibi çok çesitli tarihsel deneyimleri göz
önüne alarak karsılıklı bir degerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Tarihsel
balonların olusma biçimi ve sönümlenmelerine odaklanılarak buralardan
çıkarılacak mukayeseli yaklasımla Bitcoin’in degerindeki tarihsel degisimin bir
balon olup olmadıgı tartısmaya açılacaktır. Öte yandan tarihsel iktisadi
balonların (bubbles) hangi kalıpları (patterns) izledigi ve bu balonların iktisat
literatüründe hangi analitik kavramlarla açıklandıgına da çok kısaca
deginilecektir. Sunusun kısa sonuç tezi sudur: Bitcoin’in bugünkü durumu
tarihsel balonlardan oldukça farklıdır, çünkü günümüz itibariyle zaten sanal
paraların özsel degeri (intrinsic value) bilinmemektedir. Balonlar literatürünün
merkezinde oysa özsel deger kavramı yatmaktadır. Mamafih Bitcoin
yatırımlarının bugünkü seyri tarihsel balonlardan ciddi sekilde ayrılmaktadır.
Iktisadi “mania” kavramı pek çok açıdan yasanan fenomeni anlamlardırmak için
daha yerinde bir kavram olarak belirmektedir.

3. Kripto Para Maden Yazılımlarının Güvenligi ve
Tehditler
Seyfullah KILIÇ - SwordSec Bilisim ve Siber Güvenlik Egitim Danısmanlık
Hizmetleri Kripto para madencileri, maden islemini gerçeklestirmek için
internet baglantısına, bazı donanım ve yazılım ürünlerine ihtiyaç duyar.
Kullanıcı ve gelistirici hatasından dolayı çogu zaman bu yazılımlar saldırıya açık
hale gelebilir. Bu gibi cihazlar ve yazılımlar açık-kaynak istihbarat teknikleri ile
internet üzerinden ulasılabilir durumundadır. Bu sunumda, antMiner ve
Claymore madenci yazılımının kötü niyetli kisiler tarafından nasıl ele
geçirilebilecegi ve korunma yöntemleri anlatılacaktır. Ayrıca yeni nesil kripto
para oltalama saldırılarına da deginilecektir (Sahte ICO’lar, Oltalama Siteleri
vb).

4. Ico’ların Türk Hukuku Kapsamında
Degerlendirilmesi
Av. Elçin Karatay Ve Av. Mutlucan Solak - Solak & Partners Hukuk Bürosu
Çalısma, ICO’ların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında
degerlendirilmesi dogrultusunda genel nitelikli bilgi sunulması amacıyla
hazırlanmıstır. Initial Coin Offering teriminin kısaltması olan ICO, bir sirketin,
yatırımcılardan yerel bir para birimi veyahut bir kripto para karsılıgında kendi
çıkardıkları dijital “token”ları veya “coin”leri (“Token”) vermesi ile gerçeklesen
bir fon toplama metodudur. Geleneksel bir IPO (Initial Public Offering)’nun yani
halka arzın aksine, Token’lar (genelde) bir sirkette pay sahipligi hakkı vermedigi
gibi, kar payı alma gibi haklar saglamaz. Türk hukuku kapsamında ICO
yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel olup olmadıgına ya da ICO’nun
herhangi bir özellikli prosedüre tabi olup olmadıgına iliskin mesele; düzenlenen
ICO kapsamında halktan toplanan malvarlıksal degerin hukuki niteligine ve bu
malvarlıksal deger karsılıgında dagıtılacak olan Token’ın ihtiva ettigi özelliklere
göre degismektedir. Bir baska ifadeyle, bir ICO’nun alelade bir hukuki islem gibi
gerçeklestirilip gerçeklestirilemeyecegi sorusunun yanıtı iki degiskene baglıdır;

bunlardan ilki halka sunulacak Token’ların niteligi itibariyle bir sermaye piyasası
aracı özellikleri tasıması ihtimalinde Sermaye Piyasası düzenlemelerine tabi
olunup olunmadıgı (Türkiye’deki yetkili otoritelerin de görüsleri ısıgında, kripto
paraların (i) para ve (ii) elektronik para olarak degerlendirilmedikleri
anlasılmaktadır); digeri ise halktan fon olarak toplanan degerin niteligini göz
önünde bulundurarak kitle fonlamasına iliskin düzenlemelere tabi olunup
olunmadıgıdır. Token’ın ihtiva ettigi özellikler bakımından, sermaye piyasası
aracı olarak nitelendirilmesi durumunda, sermaye piyasası mevzuatında
öngörülen bazı düzenlemelere uyulmak suretiyle ICO yapılması
gerekebilecektir. Her ne kadar, Token’ların bir çogu su an mevzuatta
tanımlanan sermaye piyasası araçlarının özelliklerini tasımasalar da, dünyadaki
trendler takip edilerek ICO kapsamındaki hukuki islemler; “yatırım
sözlesmeleri” olarak degerlendirilebilir veya Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından sermaye piyasası aracı olarak düzenlenebilir. Kitle fonlaması
açısından ise, Türk hukuku kapsamında su an için halktan piyasada halihazırda
islem görmekte olan kripto paraların toplanması suretiyle finansman saglanan
ICO’ların gerçeklestirmesinin -Token’ın ihtiva ettigi özellikler göz ardı edilerekönünde herhangi bir engel yokken; halktan para toplanarak finansman
saglanan ICO’ların gerçeklestirilebilmesi meselesi ise tartısmaya açıktır.

5. Blokzincir Teknolojisinde Fikir Birligi Modelleri
Süleyman KARDAS – Batman Üniversitesi
Bir blokzinciri veri akısını yöneten herhangi bir merkezi yetkiye sahip olmayan
esler (dügümler) arası bir sistem olarak görebiliriz. Herhangi bir dügümün diger
dügümlerden herhangi bir üstünlügü bulunmamaktadır ve ayrıca dügümler
birbirlerine güvenmezler. Dügümler kendilerini yalnızca açık adresleriyle ifsa
ederler ve maden kazancı arzusu ile motive olurlar, diger madencilik
dügümlerinin refahını veya bir bütün olarak agı düsünmezler. Böyle bir
durumda, bir dügüm neden baska bir dügüm tarafından çözülmüs bir blogu
yayınlamak ister? Ayrıca, birden fazla madencilik dügümü bir blogu yaklasık
olarak aynı anda çözdügünde çatısmaları kim çözecektir? Bu sebeplerden ötürü
bu isi yapmak için, blokzincirler, karsılıklı güvensiz kullanıcı gruplarının birlikte
çalısmasına olanak tanıyan çesitli fikir birligi modelleri ortaya çıktı. Islemleri

dogrulamak ve yeni bloklar olusturmak için çok yogun miktarda kriptografik
bulmacaların çözülmesini bekleyen Is ispatı (Proof of Work) modeli kripto para
madenciliginde Bitcoin’de ilk defa kullanıldı. Bu modelde çok fazla enerji
harcanması sebebiyle enerji dostu Hisse ispatı (Proof of Stake) modeli ilk defa
Peercoin üretimi esnasında kullanılmaya baslandı. Bu modelde ise yatırılan
hisse miktarı kadar sistemde söz sahibi olunmakta ve kazanç elde edilmektedir.
Bu modelin ilk versiyonunda zengin dügümlerin daha çok zengin olmasına ve
fakir dügümlerin ise fakir kalmasına sebebiyet verdiginden farklı versiyonları
ortaya çıktı. Bu versiyonlarda rasgele seçim, zenginlik ve hissenin yası gibi
göreceli özellikler ve bunların kombinasyonları kullanıldı. Örnegin,
Yetkilendirilmis Hisse Ispatı (YHI) modeli ilk defa Bitshare tarafından
kullanılırken, Ethereum Is Ispatını bırakıp Casper adında YHI modelini
kullanacagını belirtmistir. Yakın zamanda çok popüler olan NEO, Hyperledger,
Stellar ve Ripple gibi uygulamalar tarafından Bizans Hata Toleransı (BHT)
modelinin farklı sürümleri kullanılmaktadır. Örnegin, Yetkilendirilmis BHT
modeli NEO platformunda kullanılmaktadır. Federe Bizans Anlasması modeli
ise Stellar tarafından kullanılmaktadır. Yukarıdaki modellerden farklı olan
Otorite Ispatı (Proof of Authority), islemlerin onaylı hesaplar tarafından
dogrulandıgı bir konsensüs algoritmasıdır ve POA.Network ve Ethereum Kovan
testnet’te kullanılmaktadır. Algorand, Filecoin, Chia gibi uygulamalar tarafından
kullanılan model ise Agırlık Ispatı (Proof of Weight)’dır. Bu model de Hisse
Ispatında kullanılan görecelerden farklı göreceler kullanılmaktadır. Bu
çalısmada fikir birligi modellerin avantaj ve dezavantajları kıyaslı bir biçimde
verilecektir.

6. Hibrit Cüzdan
Mustafa Sakalsız, Kamer Kaya - T2 Yazılım
Su anki cüzdan yazılımları, blokzincirin sadece geçmisini aldıgından ve sürekli
çevrimiçi olma zorunlulukları oldugundan, mobil cihazlar için gerçek anlamda
uygun olmamaktadırlar. Halihazırda bu kadar büyük ölçekte bir veriyi, sürekli
çevrimiçi olması gereken bir mobil cihaz üzerinde depolamak, cihazın pil ömrü
ve depolama alanı kısıtlı oldugundan mümkün degildir. T2 Yazılım olarak,
geçmis tecrübelerimizden yola çıkarak, yol haritamızdaki projelerde de

kullanmayı planladıgımız, bulutta ve cep telefonunda hibrit olarak çalısabilen
bir cüzdan yapısı öneriyoruz. Bu yapıda cüzdan ile ilgili tüm islemler bulutta
gerçeklesecek fakat kullanıcıya ait özel anahtarlar cep telefonunda kisiye özel
olarak saklanacaktır. Buluttaki cüzdan ile cep telefonu asenkron olarak
haberlesecekler ve bildirim (notification) ile kullanıcı haberdar edilip
kullanıcının onayı alınacaktır. Kullanıcı tarafından belirlenmis belli durumlarda,
cüzdanın bulutta çalısan parçası, politika tabanlı olarak bazı islemleri bildirimsiz
yapabilecektir. Bu islemlerin belirlenmesinde kontrol tamamen kullanıcıda
olacaktır. Politika bazlı islemler için esik kriptografisinin ve kimlik tabanlı
yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede kullanıcının tercihlerine
göre birden fazla mobil cihazın sadece belli bir adedi çevrimiçi oldugunda bile,
kullanıcının gizli anahtarı ile islemler onaylanabilecektir. Ayrıca, gelistirilecek
cüzdan yazılımımızda tek kullanımlık (token based) anahtarlar üretilebilecek ve
cüzdanın buluttaki parçası bu anahtarı sadece bir kere kullanabilecektir.
Önerilen hibrit yapı, mevcut cüzdan sistemlerinin çalısma yapısına ters
olmamakla beraber, sahiplik konusundaki tüm yetkiyi kullanıcıya ve ona ait özel
cihaz(lar)a vermektedir. Tecrübelerimize göre, kurumların blokzincir
projelerinde, cüzdan konusu çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür bir
çalısmayı yetkilendirilmis blokzincir projeleri için de önemli bir gelisme olarak
görüyoruz.

7. OPERATÖRLER ARASI VERİ PAYLAŞIMININ
BLOKZİNCİRİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Recep Yıldız, Serhan Mert Kır - Turkcell Teknoloji
Telekom sektöründe, müşterilerin uluslararası dolaşım sırasında ev sahibi servis
sağlayıcıdan aldıkları hizmetlere ait veriler farklı birçok sistem üzerinden
aktarılmakta ve kontrol edilmektedir. Bu durum servis sağlayıcılar arasındaki
değer paylaşımının çevrimdışı olmasına ve gerçek zamandan uzaklaşmasına
neden olmaktadır. Farklı sistemlerin birbirinden bağımsız olarak var olması ve
aralarındaki koordinasyon gerekliliği, hata ve manipülasyona açıklığa neden
olmaktadır. Paylaşılan veri ile ilgili sürecin koordinasyonu, mutabakatı ve
yaşatılması için ek maliyetler doğmaktadır.

Geliştirilen uygulama ile gecikmenin, hatanın ve ek maliyetlerin ortadan
kaldırılması amaçlanmaktadır. Veri paylaşımı ve veri üzerindeki kurallar
blokzinciri üzerinde konumlandırılarak tarafların birbiri ile olan yazılı
sözleşmeleri akıllı sözleşmeler ile ifade edilmektedir. Taraflar akıllı sözleşme
üzerinde el sıkışarak mevcut durumda yazılı olarak yapılan sözleşmeleri kodsal
olarak da güvence altına almakta ve süreci otomatize etmektedir. Bunun
sonucunda gerçeğe yakın zamanlı ücretlendirme, mutabakat, sahtekarlık tespiti
ve müşteri bilgilendirmesi gibi faydalar sağlanmaktadır. Sistemlerin
koordinasyon ve mutabakatı ihtiyacının yol açtığı ek maliyetler ortadan
kaldırılmaktadır. Ayrıca mevcut durumda verinin tek kopya olarak bulunması
kaynaklı oluşabilecek saldırı ve sistem hataları riski geliştirilen blokzinciri
uygulaması ile çözüme kavuşmaktadır. Bununla birlikte daha önce gerçek
zamanlı paylaşılmayan verilerin gerçek zamanlı paylaşılması veri üzerinden
geliştirilecek yeni iş fırsatları ortaya çıkarmaktadır.
Geliştirilen çözüm Hyperledger Fabric platformu üzerinde Go dili ile yazılan
akıllı sözleşmeler ile geliştirilmektedir. Blokzinciriyle iletişimde olan çevre
uygulamalar (web arayüzleri, veri besleme veya okuma uygulamaları, web
servisler) Java dilinde geliştirilmektedir. Platformun ölçeklenebilmesi için
Docker container’ları kullanılmaktadır.
Uygulamanın ilk fazı tamamlanmış olup canlı ortamda paralel testler
yapılacaktır. İkinci fazın geliştirmeleri devam etmektedir.

4. Diğer Bildiriler
1. Hukuki Boyutlarıyla Blokzincir; Blokzincir ve Yapay
Zeka Boyutuyla Hukuk
Ars. Gör. Alperen Polat - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Satoshi’nin Bitcoin’i ile baslayan blokzincir yolculugu, Bitcoin’in esasen
blokzincir teknolojisinin sadece küçük ve finansal bir boyutu oldugunu ortaya
çıkardı. Bilinirligi az olan bu teknolojinin internetten büyük bir bulus oldugu
çogu kimse tarafından ifade edilmektedir. Potansiyeli bu denli büyük olan
blokzincir üzerinde henüz hukukçuların bir görüs birligi bulunmadıgı gibi,
blokzincirin hukuk sistemlerine ne gibi faydalar saglayabilecegi tartısılmalıdır.
Çalısmamızın ilk bölümünde algoritma yöntemlerine göre blokzincirlerin hukuki
boyutlarını ve tartısmaları incelenecektir. Bu alanda özellikle Bitcoin’in ve
Altcoin olarak adlandırılan coinlerin hukuki nitelikleri ve bunların sonuçları
ortaya konacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse kanaatimizce bitcoin
kriptografik bilginin degeri olan bir deger aktarma aracıdır. Bir karsılıgı
bulunmadıgı için para olarak ve bir merkeze baglı olmadıgı için hisse senedi
olarak adlandırılamaz. Fakat belirtelim ki, sayısı onbine yaklasan altcoinlerin
içerisinde para olarak adlandırılacak projeler oldugu gibi özellikle ICO (initial
coin offering) vasıtası ile hisse senedi niteligini tasıyan projeler de vardır.
Çalısmanın ikinci bölümünde blokzincir teknolojisi kullanılarak yapılabilecek
projeler, fikirler tartısılacaktır. Özellikle meselenin yapay zeka, derin ögrenme
boyutları incelenecektir. Hukuken akıllı sözlesmelerin ne alanlarda
kullanılabilecegi, yapay zeka ile hâkimlerin nasıl hükmedebilecegi, önceki
içtihad ve kanunların derin ögrenme ile ögrenilip ögrenilemeyecegi soruları
sorulacaktır. Ayrıca daha basit uygulanabilirligi olan proje fikirleri ortaya
atılacaktır.

2. Blok Zinciri Tabanlı Kronolojik Verilerin Takip
Sistemi
Ali AKTAS - Kobip Bilisim A.S.
Dagıtık Sunucu/Kütük Teknolojisi (DLT/Distributed Ledger Technology)
üzerinde uzun zamandır farklı alanlarda yazılım projeleri olmasına ragmen son
5 yıldır kripto paraların etkisi ile bu teknolojinin kullanıldıgı sistemlerin
popülerligi ve insanların sisteme olan güveni artmıstır. Bugün ledger (kütük)
teknoloji ile olusturulan veri tabanları özellikle kronolojik olarak toplanması
beklenen veriler için merkezi sunucu bulunduran sistemlere göre önemli
avantajlar barındıran bir altyapı sunmaktadır. Uzun süreler gömülü sistemler ve
otomasyon projeleri yaptıktan sonra biz de kronolojik verileri blok zinciri
mimarili veri tabanında tutmak için çalısmalara basladık. Sunumda anlatacagım
sistemler yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden olusuyor. Yazılım
bölümü Proof of Estimated Time (PoET) olarak anılan, zaman tabanlı bir oylama
sonucu ile blok olusturulan, kayıtların (transactions) 2xSHA256 ile sifrelendigi
ve ledgerların (kütüklerin) star topoloji ile birbiriyle etkilesim içinde oldugu blok
zinciri teknolojisi içeren veri tabanıdır. Donanım bölümü kaydedilmek istenen
veriye göre farklı sensörler içeren ve aga IoT, wireless ve GPRS kullanarak
baglanan cihazlardır. Kronolojik sekilde takibi yapılan veriler içinde en çok
bilineni ve kullanılanı araçların ya da ürünlerin GPS ile konum takibidir. Genelde
araçtan ya da üründen GPS baglantısı olan bir cihaz yardımıyla konum (enlem
ve boylam) verisi alınır. Cihaz GPRS baglantısı ile veriyi sunucuya (ledger/kütük)
gönderir. Yaygın sekilde bilinen bu örnegin dısında özellikle yaslı ve çocukların
kalp ritmi, vücut sıcaklıgı, tansiyon gibi medikal bilgileri de kronolojik olarak bu
sistemle takip edilebilir. Suçluların elektronik kelepçe ile belli alanlar içerisinde
olup olmadıgı anlık olarak tespit edilebilir. Hava durumu ya da yer hareketleri
için ölçüm ve kayıt yapan istasyonlar blok zinciri teknolojisi kullanarak bu
verileri anlık olarak kaydedebilirler. Bu sunum yukarıda bahsettigim yazılım ve
donanım gerektiren sistemlerin blok zinciri içerisine hangi veri formatında
kaydedilecegi, filtreleme rutinleri, hangi topolojilerin benzer veri kaydı için
uygun oldugu, blok zinciri ledger/kütük teknolojisinin merkezi bir sunucuya
göre avantaj ve dezavantajları konularında görseller içeren bir yol haritası
olusturacaktır. Benzeri uygulamalar yapmak isteyen kisi ve kurumlar hangi

ledger(kütük) topolojisini kullanmaları gerektigini, PoET kullanımının hız
konusunda karsılastırmalı avantajlarını, Smart Contractlar/Akıllı Anlasmalar ile
benzeri verilerin nasıl islenecegini ögrenebileceklerdir.

3. Dijital Para Projemiz
Ali Sermet Tasdögen - DijitalPara Teknoloji A.S
Insanlık tarihini detaylı bir sekilde inceledigimizde, kayda deger dönüm
noktalarının hepsinde bir teknoloji izi ile karsılasırız. Hatta bir süre sonra bütün
insanlık tarihini aslında teknolojik ilerlemelerin tarihi ile etiketleyebilecegimizi
fark ederiz. Çok uzaklara gitmeye gerek yok, son birkaç on yıldaki teknolojik
ilerlemelere baktıgımızda bile nasıl bir "yıkıcı dijital dönüsüm" içerisinde
oldugumuzu kolayca fark edebiliriz. Bugün geldigimiz noktada, dünyaya yeni
ilerlemelerin önünü açacak teknolojinin adı da Blokzinciri’dir. Çünkü Blokzinciri
sayesinde insanlık tarihinde ilk defa iki veya daha fazla taraf arasında
mutabakat hiçbir üçüncü parti kisi, grup, zümre, sirket, kurum veya devlete
gerek olmadan, tamamen bilgisayar bilimi ve matematik sayesinde
saglanabilmektedir. Anayasamızda da yer alan Adem-i Merkeziyetçilik ilkesi
Blokzincirinde de karsımıza çıkmaktadır. Verinin dagıtık sekilde(gayr-ı merkezi)
tutulması, bu dagıtık sistemdeki aktörler arasında mükemmel
senkronizasyonun saglanması ve her bir birimde de bilginin blok blok birbirine
zincirlenerek sifrelenmesi gibi özellikler, Blokzinciri teknolojisini pek çok alanda
kullanmamıza olanak tanımaktadır. Dünya çapında en çok kullanımını
gördügümüz alan hiç kuskusuz SifreParalardır( cryptocurrencies). Bizim de
kurumsal olarak üzerinde çalıstıgımız "DijitalPara Blokzinciri Projemiz" bu
alandadır. Projemizin nihai hedefi ülkemizin bulundugu cografyada(Dogu
Avrupa, Orta Dogu, Orta Asya) ilk Blokzincirini baslatmak, bireylerin, sirketlerin
ve kurumların bu blokzincirimiz üzerinde, akıllı kontrat sistemi sayesinde, kendi
blokzinciri uygulamalarını gelistirebilmeleridir. Basta Istanbul olmak üzere
ülkemizin global bir finans merkezi olmasına destek olacak olan projemizin ilk
etabında sifreparaların alım satımı yer almaktadır. Mevcut durumda sifrepara
alım satımı ülkemizde bulunan bir kaç lokal tezgahüstü pazaryeri(borsa tabir
edilen) sitesi tarafından gerçeklestirilmektedir. Bunun neticesinde de genel
olarak Türkiye’de sadece bir kaç sifrepara alınabiliyor ve bunlarda da fiyat

olusumu global piyasaların çok üzerinde gerçeklesiyor. Vatandaslarımız bir
yatırım yapmak istediginde yurt dısındaki insanlara göre aynı varlık için daha
fazla ödemek zorunda kalıyor. DijitalPara A.S.’nin gelismis algoritmik ve
mekanik alım/satım teknolojik alt yapısı sayesinde, Türkiye’deki
vatandaslarımız Türk Lirası ile 200’den fazla sifreparayı global fiyatlardan
kolayca alıp satabilmektedirler.

4. Yazılımcı Olmayanlar için Blokzincir
Uygulamalarında Yazılım Güvenligi Zaafiyetleri
Alper UGUR - Pamukkale Üniversitesi
Bu çalısmada, blokzincir teknolojisinin programlama dünyasının dısındaki
paydaslarına, teknolojinin bilinen güvenlik unsurları dısındaki insan faktörüne
dayalı yazılım güvenlik zaafiyetleri vaka örnekleri ve benzetmelerle
sunulacaktır. Teknolojiyi kullanan veya uyum sürecinde olan yatırım uzmanı ve
meraklılarına, blokzincirin bilmedikleri tarafında nelerin olabilecegi göz önüne
serilerek, bu zaafiyetlerden çıkarılan dersler ve alınan/alınabilecek karsı
önlemler vurgulanıp daha bilinçli ve güvenli adım atmaları hedeflenmektedir.
Çalısmada blokzincir yapısında SHA-3 gibi kriptografik kütüphanelerin nasıl
dogru nasıl yanlıs kullanıldıgı, alternatif hash kütüphanelerinin nasıl yer alması
gerektigi (CURL zaafiyeti), etherium webservis ve lisk benzeri dagıtık
sistemlerdeki api zayıflıkları, web gelistiricilerin blokzincir kodlamada dikkat
etmeleri gereken hususlar, akıllı sözlesme ve çoklu imzalarda uygulama
zayıflıkları parity wallet durum çalısması, hizmet ve uygulamalardaki zaafiyetler
(DAO child vakası, android rng bugı) gibi her alandan birer zaafiyet örnegi
verilecektir. Blokzincir altyapısında gerçekleme hatalarına karsı alınan önlemler
ve dogrulama süreçleri de sunularak teknolojinin yazılım güvenligini saglamaya
yönelik var olan mekanizma yapısı sunulacaktır. Böylece ilgililere zaafiyet ve
güvenlik olarak iki farklı bakıs açısından blokzincir yazılım mimarisini inceleme
fırsatı sunulacaktır. Yeni bir blokzincir uygulaması gelistirmek isteyen taraflar
da sunulacak vakalar ile baslangıçta sorgulamaları gereken adımlar hakkında
bilgi edinerek çalısmadan fayda saglayabileceklerdir.

5. Bitcoin Lightning Network
Kerem Atasen, Bora Aslan - Kırklareli Üniversitesi
Ilk olarak Satoshi Nakamoto’nun Peer-to-Peer Electronic Cash System isimli
makalesinde tanıttıgı bitcoin ve arkasındaki teknoloji olarak bilinen blokzincir
teknolojisi mevcut para transfer sistemlerine getirdikleri kolaylıkların yanında
fiyatının çok dalgalı olması, transfer iletiminde gerçeklesen süre kaybı ve
transferlerde öncelik kazanabilmek için yapılan yüksek ücret ödemeleri gibi
dezavantajları da içinde barındırır. Transfer islemlerindeki uzun bekleme
süresinin temel sebebi uçlar arasında yapılmak istenen her transfer isleminin
bloklar halinde zincire yazılmak istenmesidir. Zincire eklenecek en yakın
bloklardan birine eklenilmesi yani bir an önce gerçeklestirilmesi istenilen en
ufak bir transfer islemi için transfer miktarından daha fazla islem ücreti
ödenmesi bile gerekebilir. Lightning network bitcoin blokzincirindeki bu
sorunları azaltmak adına gelistirilmesi devam eden açık kaynak kodlu bir
projedir. Gerçeklestirilen her islemin blokzincirine kaydedilmemesi gerektigi
mantıgına dayanan lightning newtork transfer islemlerinin mevcut durumdan
daha hızlı ve daha ucuza gerçeklestirilmesini saglar. Bunu saglayan asıl teknoloji
lightning network içindeki payment channel denilen ödeme kanallarıdır. Islem
gerçeklestirmek isteyen uçlar aralarında bir ödeme kanalı açarlar, bu kanalın
hesabına gerçeklestirecekleri islemlerin bedelini finanse edebilmek adına belirli
miktarda kripto para yatırırlar ve bu ödeme kanalı blokzincire kaydedilir. Bu
ödeme kanalı açık oldugu sürece uçların aralarında gerçeklestirdigi hiçbir islem
blokzincire kaydedilmeyecektir. Blokzincire bu kanal kapatıldıgında kapatıldıgı
bilgisi kaydedilir. Aralarında dogrudan açık ödeme kanalı olmayan uçlar da
ortak açık kanala sahip uçlara sahip oldukları sürece islemlerini ortak uçları
aracılıgıyla hızlı ve ucuza gerçeklestirler. Bu ödeme kanalları sayesinde bitcoin
blokzincirinde islenmesi gereken transfer islemlerinin büyük ölçüde
azaltılabilecegi ve bu sayede mevcut zincire eklenmek için bekleyen islemlerin
bekleme süreleri azaltılmıs olacagı söylenebilir.

6. Blok Zincirinde Ispat ve Mutabakat Yöntemleri
Okan Celep - Turkcell Teknoloji
Blok zinciri teknolojisinin temelinde sistemdeki dügümlerin hep aynı güncellikte
kalmasını saglayacak ispat ve mutabakat yöntemleri bulunur. Bu teknolojinin
popülerlesmesinde büyük rol sahibi olan Bitcoin emegin ispatı (PoW)
yöntemiyle çalısır. Bu yöntemde bir sonraki islemi geçerli hale getirebilmek
insan beyninin simülasyonundan bile daha zorlu bir islemdir. Ag olarak da
birçok ülkenin yıllık elektrik harcamasını geçen bir enerji kullanımı söz
konusudur. Oysa bütün mutabakat yöntemleri çevre etkisi olarak bu kadar
büyük etkilere sahip degildir. Ethereum yapı olarak daha çevre dostu bir
yöntem olan hissenin ispatına (PoS) geçmeyi planlamaktadır. Intel’in
Hyperledger SawtoothLake’i enerjiyi harcatmadan CPU’da geçirilen zaman
üzerinden ispat gerektirmektedir. Hyperledger Fabric, Ripple ve Stellar “Bizans
Hata Toleransı” (BFT) algoritmasının varyasyonlarını kullanmaktadır. Sydney
Üniversitesi’nin arastırmaları sonucu çıkan Red Belly Blockchain de BFT’nin bir
varyasyonudur ve 440.000 islem/sn performansıyla Visa’nın performansını bile
geçmis durumdadır. Buna ek olarak, IOTA Tangle teknolojisiyle blok zinciri
teknolojilerine farklı bir yaklasım getirmekte. Bu algoritmaların kimi kapalı, kimi
açıktır. Kimisi anlık olarak islemlerin sonucunu garanti edebilmekte, kimisi ise
ihtimal verebilmektedir. Kimi anonim taraflardan olusmakla birlikte, kimisinde
taraflar net bellidir. Bu özet kapsamında, bu algoritmaların nasıl çalıstıgı
anlatılacaktır ve birbirleriyle karsılastırması yapılacaktır. Hangi algoritmaların
ne gibi kurgularda verimli olacagının da üzerinden geçilecektir.

7. Ethereum Tabanlı Sistemler
Bora Gönül - Finartz Bilgi Teknolojileri A.S.
Ethereum üzerinde alıcı ve satıcıyı zaman bazlı bir açık arttırmada bir araya
getiren altyapı olusturulacaktır. Zaman ve alıcı sayısı arttıkça fiyatın azaldıgı bir
"oyunlastırma" örnegini gösterilecektir. Açık arttırma isleminin
sonuçlanmasıyla 3. parti entegrasyon ve blockchain dısı etkilesimin nasıl olacagı
örnek olarak gösterilecektir. Ethereum üzerinde uygulama gelistirmek pek çok
yeni ve bilinmeyen konuyu içeriyor. Bu uygulamanın yapılmasında kullanılan

teknolojiler ve teknikler asagıdaki gibidir ve bu konudaki bilgi ve deneyilerin
paylasılması hedeflenmektedir. - "Smart Contract" yazmak ve teknikleri Client-Blockchain uygulaması gelistirmek - Client-Blockchain-Server uygulaması
gelistirmek - ERC20 Token nedir, nasıl gelistirilir - 3. parti entegrasyonlar Kullanılabilecek sistemler (framework): Truffle, Ganache vb. - Özel bir
Ethereum sunucusu çalıstırmak - Özel bir Ethereum agı kurmak (Ethereum,
Quorum)

8. AI for BLOCKCHAIN
Dr. M. Kamil TULGA - ScD’MIT
Data storage in Blockchain, first utilized by Bitcoin, has proven over the last
decade to be a secure method for verification and utilization of
cryptocurrencies in online trading. It is now being used for multiple other
purposes, including registry of titles and logistical support for international
trade, in addition to cross-border money transfers. However, one major
obstacle to its widespread everyday use is the problem of scalability: as the
number of nodes in a Blockchain increases, the latency time to process
transactions increases at least linearly. There have been attempts to solve this
problem but the solutions involved destroying the basic idea of a blockchain:
namely distributing the decision making process. In this paper, we will be
discussing the use of ideas from AI, specifically Machine Learning algorithms of
“SVM” and “Deep-Learning”, to solve the problem of Scalability to speed up
the latency times so that the Blockchain utilization can penetrate everyday
tasks of multiple systems as an embedded concept.

9. Crypto Currencies’ a Disruption of Traditional
Financial Regulation or One Step Forwards to
Financial Innovation
Muntaha Muhammad Syfullah - Kocaeli University

Cryptocurrencies (Peer to Peer) such as Bitcoin are a challenging topic in the
financial industry and probably not long after, for all economy. The aim of this
research is to predict the probable future success potential of the
Cryptocurrencies and if it would be a widely accepted payment instrument.
The objectives and discussion topics of this research is as follows. 1. Traditional
financial regulations and the effects of Cryptocurrencies to the existing
financial system. 2. In terms of countries, the major source of concern about
the cryptocurrency transactions is that, how cryptocurrencies would be
regulated and controlled. 3. As a financial innovation Cryptocurrencies global
market capitalization in payment industry and the trend of the growth. 4. The
more fundamental issues Cryptocurrencies must address to make a strong
position in the payment industry. The study is limited to cryptocurrency
markets in general with special focus on Bitcoin and Ethereum. The study is
based on exploratory research design under consideration of analysis of
cryptocurrencies as assets class. The research finds the cryptocurrencies as a
perspective of them being a potential asset class. Two core factors make a
currency, liquidity- based on trading value and store value, ability to make
transections and use for payment. A comparative study of cryptocurrency with
gold and fiat currency, which are already established assets, is done to further
understand the potential of cryptocurrencies to develop into an asset class.
Without any regulatory authority the cryptocurrency price is completely driven
by demand supply model. In conclusion, while Cryptocurrency may not replace
traditional payment methods, to become a dominant alternative in the short
term, it should look at its fundamental technology as a potential new way to
transfer rights of value. For all countries this is the best time to develop their
own financial and software infrastructure, not to be customers of others in
future.

10. Summary
Alexandra Khasirdzheva, Muhammed Arafath, Alexander Boldachev
Blockchain technology brings a new approach to the implementation of eGovernment, allowing to transform the entire country’s governing
infrastructure to the digital ecosystem. Unlike traditional information systems,

which mainly perform functions of collaboration between departments, assets,
and citizens, blockchain transfers all activities and events into the "digital
ecosystem". The blockchain technology stack makes it possible to govern the
ecosystem with state laws, legislation, and regulation, to the level of every
transaction, be it social, financial or economical. In this workshop, we will
discuss the features of the technology that are fundamentally different from
traditional information systems; how to manage and store data, how records
are protected from unauthorized changes, the concept of smart contracts, and
how to achieve data integrity through crypto algorithms. We will discuss the
main principles for deployment and provide a step-by-step guide on how to
implement digital identity, define the protocols for formation of state
department registries, define the protocols for smart-laws, and instill legal
status for digital identification protocols, records in registries, and smart-laws.
Blockchain powered government brings a whole new dimension to innovation,
governance and trust. It increases investor confidence, business automation,
and employee protection. It also creates new ecosystems, allows for unique
startup proliferation, simplifies taxation processes, and allows for agile and
efficient reformation. A blockchain powered government can essentially
transform every single industry within the country; the government can adapt
to the economic conditions, formulate reforms, and implement solutions at a
never before achieved speed.

11. Özet
H. Onur Solmaz - Orta Dogu Teknik Üniversitesi
Konusma, blokzincirin ve bu veri yapısını kullanan gayrimerkezi kripto
uygulamaların küresel ve yerel ekonomilere etkileri üzerine olacaktır.
Konusmanın basında, "Neden Simdi?" baslıgı altında 2009 ve sonrasında kripto
uygulamaların hayata geçirilmesi ve ragbet görmesi, belli baslı sebeplerle
açıklanacaktır. Gayrimerkezi uygulamaların finans sektörüne nüfuz etmesindeki
gecikmenin nedenine deginilecek, gayrimerkezi oldugu kamu geneli tarafından
farkında olunmayan birçok baska uygulamadan örnekler verilecektir.
Konusmanın "Nasıl Emin Olabiliriz?" baslıklı ikinci bölümünde kripto
uygulamaların devrimsel bir yeniligin aksine geçici bir heves olup olmadıgı

tartısılacaktır. Kriptografinin büyüklü (devlet) küçüklü (sirket) her çesit
organizasyonda güveni teminat altına alabilme potansiyelinden
bahsedilecektir. Kriptografik uygulamaların dünya geneline yayılıp
hükmetmesinin kaçınılmaz oldugu, geçmisteki benzer teknolojik gelismelerle
bagdastırılarak gösterilecektir. Konusmanın "Nereye Gidiyoruz?" baslıklı
üçüncü ve son bölümünde küresel ölçekte kullanım kazanacak gayrimerkezi
uygulamaların ekonomik, sosyal ve politik sonuçlarına deginilecektir.
Gayrimerkezilesmenin günümüz insanına cazibeli gelmesinin psikolojik
sebepleri anlatılacaktır. Küresel bir adaptasyonun devletler bazında çıkarımları
ve tahminleri yapılacak, gayrimerkezilesme önündeki muhtemel engellerden
bahsedilecektir. Gelecek gelismelerin ülkemiz gündemine ve ekonomisine nasıl
yansıyacagı tartısılıp sunum sonlandırılacaktır.

12. Blok Zincirinde Ispat ve Mutabakat Yöntemleri
Okan Celep - Turkcell Teknoloji
Blok zinciri teknolojisinin temelinde sistemdeki dügümlerin hep aynı güncellikte
kalmasını saglayacak ispat ve mutabakat yöntemleri bulunur. Bu teknolojinin
popülerlesmesinde büyük rol sahibi olan Bitcoin emegin ispatı (PoW)
yöntemiyle çalısır. Bu yöntemde bir sonraki islemi geçerli hale getirebilmek
insan beyninin simülasyonundan bile daha zorlu bir islemdir. Ag olarak da
birçok ülkenin yıllık elektrik harcamasını geçen bir enerji kullanımı söz
konusudur. Oysa bütün mutabakat yöntemleri çevre etkisi olarak bu kadar
büyük etkilere sahip degildir. Ethereum yapı olarak daha çevre dostu bir
yöntem olan hissenin ispatına (PoS) geçmeyi planlamaktadır. Intel’in
Hyperledger SawtoothLake’i enerjiyi harcatmadan CPU’da geçirilen zaman
üzerinden ispat gerektirmektedir. Hyperledger Fabric, Ripple ve Stellar “Bizans
Hata Toleransı” (BFT) algoritmasının varyasyonlarını kullanmaktadır. Sydney
Üniversitesi’nin arastırmaları sonucu çıkan Red Belly Blockchain de BFT’nin bir
varyasyonudur ve 440.000 islem/sn performansıyla Visa’nın performansını bile
geçmis durumdadır. Buna ek olarak, IOTA Tangle teknolojisiyle blok zinciri
teknolojilerine farklı bir yaklasım getirmekte. Bu algoritmaların kimi kapalı, kimi
açıktır. Kimisi anlık olarak islemlerin sonucunu garanti edebilmekte, kimisi ise
ihtimal verebilmektedir. Kimi anonim taraflardan olusmakla birlikte, kimisinde

taraflar net bellidir. Bu özet kapsamında, bu algoritmaların nasıl çalıstıgı
anlatılacaktır ve birbirleriyle karsılastırması yapılacaktır. Hangi algoritmaların
ne gibi kurgularda verimli olacagının da üzerinden geçilecektir.

13. Mobil Iletisimde Etkileri
Mikail Abdullah Oral, Tugçe Mensuri , Cihan Celayir ve Nurdan Kocabas Turkcell
Mevcut durumda, telekom dısı sektörlerde yer alan üçüncü parti firmaların
(banka, perakende, e-ticaret vb.) müsterilerine sagladıkları mobil
kampanyalarda hediye olarak verdigi iletisim (ses,data, sms) faydalarının
aktivasyonu, mobil pazarlama alt yapımız üzerinde yapılmaktadır. Bu süreç,
kampanyaları kapsamında iletisim faydası veren firmaların anlasmalı oldugu
ajanslar üzerinden yürütülmektedir. Ajanslar, kurumumuza aktivasyon ve
sorgulama emirlerini iletmektedir. Ajanslar ile kurumumuz arasındaki günlük ve
aylık mutabakat ihtiyaçları, raporlama yetenekleri ve yazılı iletisim ile
yönetilmektedir. Proje kapsamında, ajanslar ile kurumumuz arasındaki
mutabakat ihtiyacı blok zincir akıllı sözlesme çözümü ile ortadan kaldırılacaktır.
Uygulanacak blok zincir çözümünde Hyperledger Fabric Framework
kullanılmaktadır. Fabric projesinin seçilmesinin nedenleri, dügümler arasında
kanallar olusturulabilmesi ve bu kanallarda olusturulan metotların
yetkilendirilebilmesidir. Hyperledger Fabric sundugu SDK’ler sayesinde bir çok
programlama dilinde istemci gelistirilmesini kolaylastırmaktadır. Ayrıca, yüksek
TPS degerlerini karsılaması gereken kurumsal çözümlerde mutabakat
yönünden daha hızlı oldugu gözlemlenmistir. Çözümde her bir ajans bir dügüm
olarak konumlanacaktır. Olusacak blok zincir agı, özel bir ag olacak ve izinli bir
sekilde bu aga giris yapılabilecektir. Klasik çözümlerde bu islemler webservis
kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntem, webservisten sonra uzun ve asekron
mantıksal islemlerin yapıldıgı durumlarda mutabakat problemlerine neden
olmaktadır. Blok zincir yapısı ile bu gibi durumlarda olusan problemlerin
giderilmesi hedeflenmektedir. Tasarım çalısmaları tamamlanmıs olup,
gelistirmeler devam etmektedir. Nisan ayı içerisinde ajans testlerinin baslaması
hedeflenmektedir.

14. Akaryakıt
Ahmet Soran, Sedat Kılıç - Abdullah Gül Üniversitesi, ALSE Makine
Akaryakıt tedarik zinciri yeraltından rafine edilen petrolün islenip son
kullanıcıya ulasması sürecinde gerçeklesen transfer islemleri bütünüdür.
Özellikle uluslararası seviyede gerçeklestirilen transferlerde çok yüksek
miktarlarda ürün ve karsılıgında bankalar için bile büyük sayılacak meblaglarda
para transferi gerçeklestirilmektedir. Son yıllarda özellikle büyük tedarikçiler
üst katmanlarda tedarik zincirini Blokzincir üzerine tasımaktadır. Önerdigimiz
yapıda petrol tedarik zincirinin alt katmanlarını da Blokzincir üzerine tasıyıp,
son kullanıcıya ulasmasını düzenleyen bir yapı kurulması hedeflenmektedir.
Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda önemli bir gelisim
göstermektedir. Özellikle alternatif yollarla üretilen enerjinin dagıtım
platformları vasıtasıyla paylasılması son zamanlarda Blokzincir üzerinde
çalısmaktadır. Gelecekte elektrikli arabaların kullanıma geçmesiyle birlikte çok
daha önemli bir hale gelecegi öngörülmektedir. Biz önerdigimiz sistemin birinci
asamasında (i) petrol tedarik zincirini ve ikinci asamasında (ii) yenilenebilir
enerji kaynaklarının dagıtımını iki katmanlı Blokzincir yapısına tasımak
istemekteyiz. Deloitte raporlarında yer aldıgı üzere, Blokzincir altyapısı
akaryakıt tedarikinde (i) tedarik zinciri yönetiminde, veya (ii) kayıt yönetiminde
kullanılabilir. Biz, Türkiye’de kullanılan petrolün, TÜPRAS rafinerisi ve ithal,
kaydının Blokzincirde tutulmasını hedeflemekteyiz. Mevcut sistemde tedarik
zincirini Enerji Piyasası Denetleme Kurulu organize etmektedir. Akaryakıt son
kullanıcıya EPDK tarafından verilen lisansa sahip kurumlar vasıtasıyla
iletilmektedir. EPDK her ay ve her yıl sonunda aylık sektör raporu yayımlamak
suretiyle kamuoyunu bilgilendirmektedir. EPDK paylasmıs oldugu bu bilgileri
kendisi takip edememekte, kendisine verilen bilgilerin dogruluguna kanuni
haklarını saklı tutarak itimat etmektedir. EPDK tarafından yayımlanan denetim
ön arastırma yönetmeliginde, kaçak akaryakıt denetim mekanizmasının “ulusal
marker” ismi verilen kimyasal maddenin kullanılmasıyla yapıldıgını
bildirmektedir. Bu süreç tamamen laboratuvar ortamında gerçeklesmekte ve
maliyet olarak ülkeye geri dönmektedir. Ulusal markerler TÜBITAK tarafından
organize edilmektedir. EPDK, yapılan ihbar üzerine veya düzenli testler sonucu
kaçak olma ihtimalini denetlemektedir. Ülkenin tamamında es zamanlı olarak
böyle bir testin yapılması ve kaçagın minimize edilmesi mevcut durumda

uygulanabilir degildir. Mevcut düzende yapılan denetimler kisilere baglıdır ve
testler ekstra maliyetlere sebep olmaktadır. Tüm denetimlere ragmen Petrol
sektörü ülkemizde vergi kaçakçılıgının en yüksek oldugu kalemlerdendir. 2
Önerdigimiz sistem ülkenin tüm enerji platformunu Blokzincir yapısına tasımak
için ikili katman yapısıyla, akaryakıt ve yenilenebilir enerji piyasası için ayrı
zincirler olusturmaktadır. Enerji alım-satım platformu için örnek uygulamalar
bulunmaktadır. Elektrikli arabaların kullanımının artacak olması ve bu durumda
sarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacak olması bu hususa daha çok önem
yüklemektedir. Sistemimizde iki katmanlı bir Blokzincir yapısı planlanmaktadır.
Üst katmanda kriptopara borsalarında da alınıpsatılabilecek enerji kriptoparası
ve alt katmanda her enerji sektörüne ayrı olacak sekilde alt Blokzincirler
olacaktır. Bu sayede sistem, kendi içerisindeki Blokzincirler arasında degistokus
yapabilecektir. Yani petrol alımının ödemesi enerji takasıyla yapılabilir
olacaktır. Petrol tedarik zinciri için olusturulan alt Blokzincir’de TÜPRAS
çıkısından son kullanıcıya teslime kadar olan süreç muhasebe defteri yapısında
degisik petrol jetonları(dizel, benzin vs) olarak tutulacaktır. Sisteme katkıda
bulunulması için katılımcıları motive edecek enerji kriptoparası verilecektir. Bu
kriptoparalar arzu edilirse halka açık borsalarda alınıp satılabilir fakat alt
katmandaki jetonlar sadece sistem içerisinde kullanılacaktır. Bu altyapı ile
birlikte TÜPRAS’tan çıkan bir litre benzine bir dijital jeton verilecek ve benzinin
hangi aracın deposuna girdigi jetonun takibi ile anlasılacaktır (IOT teknolojisi ile
petrol pompası ve araç arasında iletisim saglanacaktır). Her bir petrol pompası
banka ATM’si gibi çalısacak ve kendi bakiyesinden daha fazla benzin
satamayacaktır. Petrol bayileri isterlerse birbirleri arasında serbest piyasa
üzerinden benzin alıs-verisi yapabilecektir. Bu sayede sisteme dısardan
herhangi bir katkı girmesi makul degildir. Girdigi taktirde zaten pompa kendi
bakiyesinden daha fazla benzin satısı gerçeklestiremeyecek ve olası kaçakçılık
anlık olarak tespit edilmis olacaktır. Bu sayede ulusal marker maliyeti ortadan
kaldırılacak, ve petrol tedarik zinciri serbest bir yapıda fakat kaçakçılıgın
önlendigi bir sekilde gerçeklestirilmis olacaktır. Ayrıca bayilerin kendi
aralarında da alısveris yapabiliyor olması aracıların kazandıkları miktarları
asagıya çekecek bu da son kullanıcıya daha düsük maliyette benzin ulastırılması
anlamına gelecektir. Petrolün ilk çıkıs noktasından son kullanıcıya kadar olan
süreçteki denetimler ve dagıtımlar esnasındaki bürokratik süreç azalacaktır.
Olusturulan ekibimiz tarafından yol haritası çıkartılmıs, sistem altyapısı

üzerindeki son planlamalar yapılmaktadır. Olusturulacak akademik danısma
kurulundan alınacak onay neticesinde whitepaper yayımlanacaktır. Planlanan
sistemin 2019 baslarında pilot bölgelerde denenmesi hedeflenmektedir.

15. Blokzinciri Tabanlı Güvenli Iletisim Uygulaması:
Cryptouch
Zübeyir Durgay, Eren Karabacak, Recep Ahmet Sarıtekin, Enis Karaarslan Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Günümüzde bilgisayar agları ve telekomünikasyon sistemleri üzerinden iletisim
için çogunlukla kapalı kaynak ve merkezi sistemler kullanılmaktadır. Bu
sistemlerin özellikle mahremiyet ve gizlilik güvenlik servislerini ne ölçüde
saglandıgı konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bu merkezi sistemler; seffaf,
güvenilir, hızlı ve kesintisiz iletisim kavramlarını tam olarak
karsılayamamaktadır. Blokzinciri teknolojisi ile dagıtık, merkezi olmayan ve aynı
zamanda seffaf bir iletisim mümkündür. MSKÜ Blokzinciri Grubu tarafından
yürütülen ve lisans ögrencileri tarafından gelistirilen bu çalısmada, blokzinciri
teknolojisine dayanan bir iletisim uygulaması olan “Cryptouch”
(http://cryptouch.io/) adlı uygulamanın tasarımı ve gelistirilmesi
hedeflenmistir. Blokzincirinin veri kaydetme sınırlarının üstesinden gelmek için
Inter Planetary Dosya Sistemi (IPFS) tercih edilmistir. Uygulama, “Ethereum
Quorum” ortamı üzerinden gelistirilmektedir. Uygulamanın prototipi
bulunmaktadır ve test süreci devam etmektedir. Uygulama hakkındaki
“Blockchain Based Secure Communication Application Proposal: Cryptouch"
bildirisi, Uluslararası ISDFS 2018 (6. Uluslararası Dijital Adli Bilisim ve Güvenlik)
konferansına sözlü sunulmak üzere kabul almıstır ve konferanstan sonra IEEE
Explore veritabanında taranacaktır.

16. Endüstri 4.0 kapsamında Blokzincir Uygulamaları
M. Burak Toparlı ve Elif Akay Toparlı - NORM Grup
Ilk dijital para birimi Bitcoin ile beraber Blokzincir konsepti 2008 yılında ortaya
çıkmıs ve dünya çapında büyük ilgi görmüstür. Bitcoin ile özdeslestirilen

Blokzincir konsepti, Ethereum Projesi’nde kullanılmıs ve bu sayede Blokzincir
konseptinin farklı dijital para birimleri ve hatta bankacılık ve finans dısında
farklı sektörlerde de kullanılabilecegi fikri ortaya çıkmıstır. 1800’lü yıllarda
buhar ile çalısan makinaların ortaya çıkarılması ile baslayan endüstriyel
devrimler, günümüzde “Endüstri 4.0” ile yeni bir boyut kazanmıstır. Yalın bir
anlatımla, tamamen otomasyona, birbirleri ile haberlesen sistemlere ve
minimum insan müdahalesiyle kendi kararlarını alabilen fabrikalara (Akıllı
Fabrikalar (Ing. Smart Factories)) dayalı bu yeni anlayıs çerçevesinde yeni
teknolojilere olan ihtiyacın artacagı bir gerçektir. Bu kapsamda, Blokzincir
konseptinin Endüstri 4.0 tabanlı uygulamalarda kullanılabilecegine dair
akademik ve endüstriyel çalısmalar son yıllarda ortaya konulmaya baslanmıstır.
Lojistik ve tedarik zincir yönetimi için gerekli ortak veritabanı yönetimi
konusunda Blokzincir konseptinin uygulanabilirligine dair çalısmalar
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Nesnelerin Interneti (Ing. Internet of Things)
tabanlı sistemlerin ve fabrikaların birbirleri ile haberlesmesi ve veri alısverisi
için Blokzincir konseptinin kullanılabilecegine dair ön çalısmalar yapılmaya
baslanmıstır. Ilave olarak, Katmanlı Imalat (Ing. Additive Manufacturing)
yapabilen 3 boyutlu yazıcıların Blokzincir tabanlı Akıllı Kontratlar (Ing. Smart
Contracts) kullanılarak daha esnek ve verimli bir üretim anlayısının
olusturulmasına yönelik çalısmalar bulunmaktadır. Sonuç olarak, Blokzincir
konseptinin Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkacak farklı uygulamalar ve
ihtiyaçlar düsünüldügünde kullanılabilecek önemli bir araç olacagı
degerlendirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda Blokzincir tabanlı Endüstri 4.0
uygulamalarına yönelik akademik ve endüstriyel çalısmaların çesitlenecegi ve
uygulama sayısında hızlı bir artıs olacagı öngörülmektedir. Gelismekte olan
Blokzincir konseptinin ve endüstrideki uygulamalarının yakından takip edilmesi
ve ulusal anlamda yapılacak akademik ve endüstriyel çalısmaların
desteklenmesi önem arz etmektedir.

17. Blokzincirin Gıda Güvenliginde Kullanılabilirligi Ve
Kullanım Senaryoları
Aslı Zulug, Ebru Tekin Bilbil - Özyegin Üniversitesi
Blokzincir teknolojisi altyapısının farklı kullanım senaryoları, müdahale alanları
ve çözüm önerileri sunan bu çalısma gıda güvenligi özelinde üç farklı senaryo
analizi sunmaktadır. (1) Sertifikasyon süreçleri: Bu süreçler güvenlik, sadakat ve
kalite açısından firmalar, tüketiciler ve pazarın ortak çıkarları için bir katma
deger sunarken aynı zamanda problem alanları yaratmaktadır: (a) Mevcut
yönetim sistemlerinden alınan kalite belgelerinin (gıda, çevre ve is saglıgı
güvenligi) güvenilirliginin azalması, (b) Kalite belgelerinin degisen kosullara
göre geçerliliginin yitirmesi, (c) Bu belgelerin kapsadıgı maddelerin
isletilememesi. Bu problemlerin çözümüne yönelik olarak denetleme
süreçlerinde yer alan aktörlerin blokzincir teknolojisi altyapısını kullanması ile
dijital veri ve varlıkların tek bir dijital platform üzerinden islenmesi mümkün
olabilir. Bu sekilde islem maliyetleri azalabilir, denetleyici mekanizmaların
islevselligi, verimliligi ve güvenilirligi artırılabilirken sertifikaların kullanım
degerinin artması saglanabilir. (2) Akıllı etiketler: Gıda satıs noktalarındaki
kayıpların (son kullanma tarihi geçmis ürünler, depolama ve sunum esnasında
yapılan insan eliyle ya da teknik vb.) azaltılması; tüketicinin gıda güvenligi
sürecine dahil edilmesi; insan kaynaklı denetleme problemlerinin ortadan
kaldırılması; ve alerjen yönetiminde yardımcı olması için gıda ürünlerine
eklenecek akıllı etiketler blokzincir teknolojisi ile gelistirilebilir. Bu teknoloji ile
ürüne iliskin bilgiler akıllı etiketlere islenip buradan takip edilebilir (raf ömrü,
tazelik, ürünün geldigi yer ya da ürün bilgisi vb). (3) Gıda isletmelerinin
denetimlerinin otomizasyonu: Gıda isletmelerinin kamu otoriteleri tarafından
denetleme sürecinin verimliliginin artırılması için blokzincir teknolojisi ile
üretici firmaya ait bilgi ve islemlerin sisteme islenip yeterlilik kontrolü
saglanabilir. Bu tür bir merkezi sistem bakanlıklar tarafından uygulanmakta
olan farklı ve/veya benzer uygulamaların mükerrerligini ortadan kaldırarak
islem maliyetlerini ortadan kaldırabilir.

18. Blokzincir Teknolojisi Ve Oylama Sistemleri
Bora Erdamar - Bahçesehir Üniversitesi
Bu çalısma, yeni nesil oylama sistemlerinin blokzincir teknolojisi kullanılarak,
güvenilir, transparan ve dagıtık veri tabanında esnek ve korunaklı
uygulamalarının gelistirilmesini amaçlar. Kullanıcıların ölçme ve
degerlendirmelerini daha esnek yapabildikleri yeni nesil oylama sistemleri,
içerdikleri verinin büyüklügü ve önemi nedeniyle ancak blokzincir teknolojisi
sayesinde güvenilir bir sekilde hayata geçebilir. Akıllı sehirlerdeki bireylerin
yorumları ve tercihleri, üniversite ögrenci komitelerindeki oylamalar, sirketlerin
yönetim kurullarının karar verme mekanizmaları bu çalısmanın kapsamı
içindedir. Blokzincir teknolojisi altyapısı kullanılarak dizayn edilmekte olan yeni
nesil elektronik degerlendirme uygulaması henüz gelistirme asamasında olup,
teorik modeli hazır durumdadır. Bahçesehir Üniversitesi Deneysel Ekonomi
Laboratuarı, ve yeni kurulmakta olan Blokzincir Teknolojisi Inovasyon Arastırma
biriminde testleri yapılmak üzeredir.

19. Defterhane
Cemil Sinasi Türün, Gürhan Özdemir, Onur Kılıç - Defterhane
Defterhane gayri merkezi kredi yaratma protokolüdür. Bu protokol,
isletmelerin kredi yaratmasını, yaratılan kredilerin aktarılmasını ve vade
sonunda geri ödeme islemlerini tanımlar. Isletmelerin, bir otoritenin veya aracı
kurumun onayından ve gözetiminden bagımsız olarak, ihtiyaçları
dogrultusunda, ticari faliyetleri ile dogrudan iliskili olarak yaratabildikleri
krediler sayesinde finansman maliyetlerinde düsüs ve tedarik zincirinde
akıskanlık saglanması protokolün baslıca amacıdır. Protokolün genel kullanıma
sunulması için çesitli sektörlerin ihtiyaçlarının gerektirdigi akıllı kontrat
standartları belirlenerek olusturulacak, gelistiriciler için araçlar ve API’ler, son
kullanıcılar için arayüzler saglanacaktır. Protokolün gelistirilmesi ile birlikte,
kredi skorlama, sigortalama, iskontolama gibi hizmetler için zincir-içi ve zincirdısı çözümler gelistirilmekte ve gelistirilmesi tesvik edilmektedir. Çogu yabancı
ülkede ticari bankaların tekelinde olan kredi yaratma sürecinin, istisnai olarak
Türkiye’de halen gayri merkezi olarak çalısan bir kaç örnegi mevcuttur. Bunlar,

vadeli çekler, senetler ve faturalı alacaklar olarak mali büyüklük sırasına göre
sıralanabilir. Defterhane protokolü, Türkiye’deki isletmelerin kredi ve nakit
darlıgına çözüm olarak gelistirdigi, genel kabul görmüs olup, yaygın olarak
kullanılan bu üç enstrümandan ve bunlar etrafında gelistirilmis sistemlerden
esinlenerek ortaya çıkartılmıstır.

20. Kripto Paralarda Ekonomi Ve Oyun Teorisi
Analizleri
Demir B. Yılmaz - Breakpoint Capital
Sunumda öncelikle oyun teorisinin temelleri anlatılacaktır. Oyun teorisinin
kripto para alanında beliren unsurlarından; Nash dengesi, Tutsak ikilemi,
Schelling (odak) noktası, Grim Trigger (zalim tetik) dengesi, Koordinasyon
problem ve Sınırlı Rasyonellik baslıkları altında toplanıp örneklerle
açıklanacaktır. Bu konseptler, katılımcılarla interaktif sosyal deney yapılarak
pekistirilecektir. Oyun teorisi unsurlarının anlasılmasıyla birlikte, bu teori göz
önünde bulundurularak kripto paralardaki farklı aktörlerin ekonomik çıkarları
dogrultusunda, bu aktörlerin aralarındaki etkilesim türleri incelenecektir. Vakit
kaldıgı takdirde kripto paralardaki iktidar problemi ve bu problemin üçüncü
jenerasyon kripto paralarda oyun teorisi ile çözümleri tartısılarak sunum
sonlandırılacaktır.

21. 21.YY Bürokrasi Modelini Blokzincir Ile Yeniden
Kurgulamak: Dijitokrasi / Kriptokrasi
Tuncay DOGANTUNA, Çagatay KORKUÇ ve Dr.Murat OSMANOGLU - TKDK,
Ankara Üniversitesi
Devletin yürütme erkinin topluma ve vatandasa en etkin bir sekilde hizmet
sunması noktasında bürokrasi, önemli bir idari organizasyondur. Fakat standart
sözlük anlamı dısında, “asırı kırtasiyecilik”, “islemlerin bekletilmesi” ve
“memurların hiyerarsik organizasyonu” gibi olumsuz anlamlar da yüklenmesi,
dijital bilgi çagın gereklerini karşılamakta güçlük çektiginin göstergesidir. Bilisim

ve internetin milenyum sonrası iyice yayılması bürokraside eksikleri bir nebze
de olsa kapatmıs ve bir nevi “Bürokrasi 2.0” asamasına geçilmistir. Türkiye’de
özellikle “EDevlet”, “EBYS”, “Kamunet” ve “Kamu Veri Merkezi” gibi
gerçeklesen veya devam etmekte olan projeler kilometre tası olan mühim
süreçlerdir. Ancak, felsefe olarak bürokrasinin büro kırtasiyeciligi mantıgı halen
yaygındır. Bu degisimi en basta zihinlerde yapıp bürokrasinin dijitallesmesi için
gerekli adım atılabilmesi için de çabalar devam etmektedir. Böyle çabaların
birinde TODAIE ile TKDK arasında yapılan bir toplantıda “Dijitokrasi” kavramı
ortaya çıkmıstır. Akademik ve felsefi olarak kavramın üzerine gerekli literatür
arastırmaları yapıldıktan sonra 2017 yılının mayıs ayında Ankara Kalkınma
Ajansı Sosyal Girisimcilik Programı kapsamında Kamudaki bilisim çalısmalarının
standartlasması ve bagımsız degerlendirmesi noktasında proje halini alarak
Kosgeb hibe destegi almaya hak kazanmıstır. Yine 2017 Ekim’inde Ankara
Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “TechAnkara Proje Pazarı”
yarısmasında da “Blokchain ile Dijitokrasi ve Dijitumen” adlı projesi ile
sergilenmeye deger finalist projeler arasına kalmıstır. Aynı süreçte yüksek
lisans tez çalısması olarak da, akademik tarafta bürokrasiye mutabakat, erisim,
izinli/izinsiz ve akıllı sözlesmelerin nasıl uygulanabilecegi üzerine deneysel
çalısmalar devam etmektedir. Bürokrasinin salt dijital olarak sundugu hizmetler
“Dijitokrasi” kavramıyla, içerisine vergi, maas, hibe destegi gibi token kullanımı
gerektiren finansal konular ise “Kriptokrasi” baslıgıyla degerlendirilmektedir.

22. E-Ticarette Yeni Bir Ödeme Yöntemi: Blokzincirin
Teknoloji Transferi Için Önemi
Ahmet Tezcan Tekin, Nedime Lerzan Özkale - Cerebro Yazılım Hizmetleri A.S,
Istanbul Teknik Üniversitesi
Dijital ödeme çözümlerinin hayatımıza girmesiyle birlikte yapılan alısverislerde
e-ticaret kullanım yaygınlıgı her geçen gün artarken nakit para kullanım oranı
da ters orantılı olarak azalmaktadır. Özellikle blokzincir teknolojisi ile
desteklenen sifreli para birimlerinin kullanımı ile bu durum daha da hız
kazanmaktadır. Blokzincir teknolojisinin toplum içi bilinirligi, sifreli para
birimlerindeki kısa süredeki artıs ile saglanmıs olsa da, teknolojinin sagladıgı
yarar ile kıtalar arası para transferleri bile gerçek zamanlı ve güvenli bir sekilde
yapılabilmektedir. Bu konu özelinde örnek vermek gerekirse, dünya genelinde

2.2 milyon deniz asırı çalısan Filipinli bulunmaktadır. Bu isçiler ülkelerindeki
ailelerine gönderdikleri parayı blokzincir teknolojisi ile ilettikleri için hem
gerçek zamanlı yapılabildiginden hem de döviz kurları arası dönüsüm yapılmak
zorunda olmadıgından daha az mali kayıp ile para transferi
gerçeklestirebilmektedirler. Kıtalar arası para transferini kolaylastırmasından
dolayı blokzincir teknolojisi e-ticaret sitelerinde ödeme yöntemi olarak da
yerini almıs durumdadır. E-ticaret sitelerinin sifreli para birimlerini tercih etme
nedenleri arasında da para transferinin anında gerçeklesmesi ve döviz kuru
degisiminden etkilenmemesi olarak gösterilse de asıl amaç para transferlerinde
aracı bankaları ortadan kaldırmak ve vergi yükünden kurtulmaktır. Sırf bu
nedenden dolayı fiziki olarak girdi-çıktısı kontrol edilemeyen yazılım, e-kitap
gibi soyut ürünlerin ticaretinde sifreli para birimlerinin kullanımını tesvik etmek
amacıyla ürününün gerçek fiyatı üzerinden yüzde 15-20 indirimler
uygulanmaktadır. Aynı zamanda blokzincir teknolojisi sayesinde kredi kartı
kullanımının en büyük problemlerinden biri olan kredi kartı dolandırıcılıgının da
önüne geçilmeye çalısılmaktadır. Uluslararası Ticaret Komisyonunun 2017
yılında yayınlamıs oldugu rapora göre 2016 yılında 13 milyon kredi kartı
dolandırıcılıgı süphesinin yaklasık 3 milyonu haklı çıkarak toplamda 744 milyon
dolarlık bir hacimde dolandırıcılık gerçeklesmistir. Blokzincir teknolojisinin
sifreleme alt yapısı sayesinde bu dolandırıcılıkların da önüne geçilmeye
çalısılmaktadır. Devletlerin kayıt dısı ticaretler konusunda nasıl bir çözüm planı
uygulayacagı henüz belli olmasa da bu teknolojinin avantaj ve dezavantajları
konusunda birçok tartısma söz konusudur. Kıtalar arası ticaret ve para
transferinin bir devlet kontrolünde olmadan gerçeklesmesi, devletlerin bu
islemlerden elde etmis oldugu vergi kazanımını düsürse de teknoloji transferini
hızlandıracak biçimde yazılım ve dijital ürün ihracat-ithalatını kolaylastırıyor
olması ve güvenlik mekanizmaları bu teknolojilerin bu alanda önemini ortaya
koymaktadır.

23. ASSET|CHAIN: BLOKZINCIRI TABANLI SAAS
PLATFORMU
Tolga Kaprol, Mehmet Kesiktas - ETOM Teknoloji ARGE LTD STI ETOM
Assetchain, blokzinciri teknolojisini kullanarak varlıkların geçerliligi, bütünlügü,
güvenligi ve sunumunu saglamak için gelistirilen bulut tabanlı bir is agı yönetim
platformudur. Assetchain Platformu kısaca ETOM’un öz kaynaklarla gelistirdigi
ETOM Virtual SaaS Framework( ETOM VSF) tabanı üzerinde blokzinciri temelli
bir veritabanı ile entegre edilmesiyle hazırlanmıs ve kullanıma hazır duruma
olan bir üründür. ETOM VSF, herhangi bir bulut tabanlı SaaS uygulamasının
ihtiyaç duydugu temel islevlerin genellestirilerek önceden hazırlanmıs oldugu
bir uygulama gelistirme çatısıdır. Tasarım asamasında ETOM ekibinin 20 yıllık
uygulama gelistirme tecrübesinde tespit ettigi desenlerin ve kod tekrarları
ETOM VSF’de genellestirilmistir. Bu sayede uygulama gelistirme süreçlerinde
önemli zaman kazanımları elde edilmistir. ETOM, ETOM VSF ile ilk etapta
KOBI’lerin temel IT ihtiyaçlarını karsılayan ETOM Kokpit, ITIL uyumlu BT
süreçlerinin yönetimini saglayan ETOM Service Desk ve alan adı kayıt
altyapısının yönetimini saglayan ETOM Zonecast ürünlerini gelistirmektedir.
ETOM VSF üzerine iliskisel veritabanlarına benzer sekilde entegre edilmis olan
blokzinciri altyapısı ile kolay ölçeklenebillir ve dagıtık bir veritabanı üzerinde
SaaS uygulama gelistirme becerisine ulasmıstır. ETOM VSF’in blokzinciri dahil
olmak üzere tüm bilesenleri konteyner üzerinde çalısmaktadır. Konteyner ile
ETOM VSF, aynı anda hem bulut servis saglayıcılarda hem de ETOM VSF
kullanıcılarının sahip oldugu BT kaynaklarında dagıtık olarak düsük operasyon
maliyetleriyle çalısabilmektedir.

24. Kripto Para Bitcoin
Orhan Abuska - Futurist Girisimci
Merhabalar. Bu yazıyı size, 2013 yılında 120 den fazla Bitcoin’i olan ve eger
Bitcoin’lerini elinde tutsaydı, 15 Aralık 2017 yılı itibariyle 10 milyon TL gibi bir
serveti olma ihtimali bulunan buna ragmen 2013 yılında tıpkı Agustos – Aralık
dönemindeki gibi bir fiyat dengelemesi sonrasında, Bitcoin’in fiyatının 241

dolardan 61 dolar fiyatına gerilemesi sebebiyle ve Bitcoin kazımı yapabilmek
için bir bankadan önce 8000 sonra 16000 TL kredi çektigi için toplamda 35000
TL ceza ödeyerek bankacılık ve ekonomik sistem hakkında da bilgi sahibi olan
daha sonra temel olarak edinmis oldugu Bitcoin’i derinlemesine arastırarak
zaten okumus oldugu Istatistik bölümüyle bütünlestiren ve Asgari Yasam Ücreti
(Universal Basic Income) temelli bir blokzincir ekosistemi için çalısmalara
baslayan bir kriptolıg, HTML, biraz Javascript, büyük oranda Python, biraz da
Ruby on Rails bilen bir yazılımcı, bilisimci ve Istatistikçi olarak yazıyorum.
Blokzincir teknolojisinin, devamında bize ARPANet’ten evrimlestirdigi Internet’i
kazandıran TCP/IP protokolü gibi aynı potansiyele sahip bir internet protokolü
oldugunu, Yapay Zeka, Makine Ögrenimi, Derin Ögrenim, Nanoteknoloji ve
CRISPR bilim dallarında bizi getirebilecegi noktaları, hem kendi tecrübelerim
hem kendi yöntemlerim hem de sistem entegrasyonu olasılıkları üzerinden
anlatabilecek kapasiteye sahibim. Kendi blockchain ekosistemini tasarlamıs, bu
hayalini gerçege dönüstürebilmek için APPLE firmasında çalıstıgı isi bırakan bir
programcı olarak sizden, bu sunumda konusma yapabilme fırsatı rica ediyorum.

25. Blokzinciri Teknolojisinin Finansal Sistemlere
Etkileri
Oguzhan Çelik - Dr. Murad Kayacan - Beykent Üniversitesi
Ekonomi çevrelerinde son 1-2 yıldır konusulmaya baslanan ve ülkemizde ise
henüz yeni bir teknoloji olan blok zinciri ve buna baglı gelisen teknolojiler yakın
zamanda her kesimin ilgisini çekmeyi basarmıstır. Özellikle blok zinciri yapısının
piyasa tarafından ilk algılanmasına sebep olan “Bitcoin” adlı kripto para yakın
zamanda yüksek seviyelerde degerlenip ardından hızlıca deger kayıplarına
ugrayınca blok zinciri ve kripto paralar ekonomi çevrelerinin ilgisini çekmeye
baslamıstır. Yapılan çalısmada kripto para kavramının ve alt yapı teknolojisi
olan blok zincirinin kavramsal olarak oturtulması ve uygulanabilecegi alanlar
ortaya koyulmustur. Blok zinciri teknolojisinin sahip oldugu ag türleri farklı
yöntemler ile finans sektöründe yenilikçi çözümler ortaya koyabilmektedir.
Çalısmamızda e-fatura, e-devlet, KAP, düzenleyici kuruluslara ait veri tabanı
sistemleri ile bagımsız denetim firmalarının sahip oldugu veri agı ve bankaların
sahip oldugu veri agları arasında muhtemel çözümler paylasılmıstır.
Günümüzde bilginin islenmesi, saklanması, dogrulanması ve seffaf sekilde

paylasılması önem arz etmektedir. Blok zinciri agları ise bilginin güvenli bir
sekilde islenmesini, saklanmasını ve gerektiginde uygun sekilde paylasılmasını
mümkün kılmaktadır. Örnegin, bagımsız denetim firmalarının verdigi raporları
düsündügümüzde bu raporları hazırlama asamasında birçok farklı kademede
insan çalısırken raporun onay asamasında sadece o veriye yetkili kisilerce imza
atılabilmektedir. Aynı zamanda bu raporun olusturulma asamasına kadar
birçok çalısma kâgıdı sistem içerisinde kullanılmaktadır. Bu noktada rapor onay
asaması için olusturulabilecek sirketlere özgü özel blok zinciri agı(bütünüyle izin
gerektiren blok zinciri sistemi) bu sisteme dâhil edilebilir. Farklı olarak kısmi
olarak izin gerektirmeyen blok zinciri sistemleri kurmak da mümkündür. Bu
baglamda bagımsız denetim firmalarının sundugu raporlar, bu sistem içerisinde
örnek verilebilir. Günümüzde sirketlerin kendi kaynaklarında ve KAP gibi
ortamlarda yayınlanan bu belgeler herkes tarafından erisilebilse bile
düzenlenme, degistirilme veya kaldırabilme gibi islemler sadece yayın
merkezleri ve bagımsız denetim firmaları tarafından 2 onaylanabilmektedir.
Böyle bir durumda blok zinciri yapısı sistemin daha etkin kullanılmasını
saglayabilmektedir. Bu sayede daha hızlı ve herkesin kolayca erisebildigi, daha
güvenilir ve kopyasının birçok sistem dâhilinde oldugu birçok avantajı
saglayabilir. Makale genelinde Türkiye ve Dünya açısından ortaya konulan
yenilikler ve yapılabilecek çalısmalar sunulmustur. Güncel olarak tartısılan
kripto paraların hukuki olarak tanımlanması ve vergilendirme süreci devam
ederken, makale çerçevesinde Türkiye’nin atabilecegi genel adımlar
tartısılmıstır.

26. KadiCoin Projesi
Gökhan Koçak - Bilgi Teknolojileri Mimarı
KadiCoin deneysel bir kriptopara projesi olup, yazılımcıları kriptopara
teknolojisine ısındırmak ve yazılımcıların ögrenmelerini, deneyim kazanmalarını
saglamak amacıyla hazırladıgımız açık kaynak projedir. Litecoin, Bitcoin Gold vb
kriptoparalarda oldugu gibi, KadiCoin de Bitcoin kaynak kodundan türetilmistir.
KadiCoin’i özgün hale getirmek amacıyla ortak görüs (consensus) algoritması
gelistirmek için Ar-Ge çalısmaları yapılmaktadır. Kriptopara ile e-ticaret
platformu gelistirmek amacıyla KadiCoin çekirdegi üzerine yardımcı

kütüphaneler ve API yazılmaktadır. Açık kaynak olan projemizde gönüllü
çalısmak isteyen yazılımcıları bulmakta zorlanıyoruz. Önce yazılımcıları
yetistirmek amacıyla, blokzinciri uygulamalı teknik egitimleri vermeye basladık.
Bu egitimlerle Türkiye’de blokzinciri yazılımcılarının yetismesine katkıda
bulunmak istiyoruz. Yetistirdigimiz yazılımcıların KadiCoin’in gelistirilmesi
çalısmalarıyla deneyim kazanmalarını saglamayı amaçlıyoruz. Projemizin
mevcut sayfası: https://github.com/gokhankocak/KadiCoin Yapım asamasında
olan yeni sayfalar: https://github.com/KadiCoin ve http://kadicoin.io

27. Kara Liste Paylasımının Firmalar Arasında
Blokzinciri Ile Gerçeklenmesi
Okan Celep - Turkcell Teknoloji
Gerek telekomünikasyon, gerekse finans sektöründe borcunu zamanında
ödemeyen müsterilerin tespiti ve öngörülebilirligi ciddi analiz ve takiplerle
saglanmaktadır. Firmaların birbiri arasında kara liste bilgisini paylasımı, batması
muhtemel gelirlerin önden tespiti için oldukça kıymetlidir. Bu noktada, bütün
tarafların dogru veriyi, dogru sekilde paylastıgının, sorguların satıs gibi baska
amaçlarla kullanılmadıgının teyidi gerekmektedir. Tarafların bu sorguları
müsteri kaybı riskiyle analiz edememesi de karsılıklı güven için önemlidir.
Geleneksel yöntemlerde, bu gibi akıslarda, bilgi paylasımı, aracı bir firma
üzerinden yapılarak güven saglanır. Bu paylasımlarsa belli bir ücret karsılıgında
ve çogunlukla anlık olmayan veriler üzerinden yapılmaktadır. Merkezi bir aracı
sistemin saldırı, çökme ve felaket senaryolarına karsı dayanıklılıgı da blok zinciri
çözümlerine nazaran azdır. Bu uygulama ile güven blok zinciri temelli bir
platform üzerinden saglanmaktadır ve verilerin anlık paylasımı mümkündür.
Gelistirilen uygulamada, taraflar, blok zinciri teknolojisi üzerine konumlanmıs
bir platformda, ortak anlastıkları bir akıllı sözlesme üzerinden bilgi
paylasımlarını yapmaktadır. Böylece, bütün paylasımlar taraflar arasında
seffaftır. Üstelik her tarafın, sistemde kendi dügümü oldugu için sorguları diger
taraflar görmemektedir. Bu da sorgular üzerinden müsteri kaybı analizi
yapılmasını engellemektedir. Bu ortak veriler üzerinden birçok dolandırıcılık
senaryosu için erken analiz yapılması veya borcunu ödeme riski olan aboneler
için is süreçlerinde önlemler almak mümkündür. Taraflar, blok zincirinin dogası

geregi, güvenlik konusunda sırt sırta vermis durumdadır. Aracı kurum olmadıgı
için de maliyet avantajı yüksek bir çözüm çıkmaktadır. Bu çözüm, kendi
platformumuzu yönetebilmek amacıyla, Hyperledger Fabric’in algoritması
kullanılarak, Java ve Apache Kafka kullanılarak gelistirilmistir. Referans olarak
karsılastırmak için, paralelde Hyperledger Fabric üzerinde de gelistirme
yapılmaktadır.

28. Kripto Paraların Adaptasyonu ve Uyum Süreci
Göktug Yılmaz - Breakpoint Capital
Kripto paraların adaptasyon ve uyum süreci hakkında bir yorum yapabilmek
için benzer teknolojilerin adaptasyon sürecini incelememiz gereklidir. Genel
amaçlı teknolojiler arasında adaptasyon bakımından en benzer güncel
teknolojiler internet ve akıllı telefonlardır. Bu sebeple konusmada internet ve
akıllı telefonların adaptasyonu için gereken sebeke ve donanım altyapısı, kilit
uygulamaların gelisimi, kültürel adaptasyonu ve medya etkisi incelenecektir.
Adaptasyon için gerekli bu hizmetlerin kurulus tarihleri, zaman içerinde
kullanıcı sayılarının artısı ve kurulan yeni hizmetlerin baska ihtiyaçları
tetiklemesi gibi konular görsel ve grafikler ile anlatılacaktır. Bir önceki bölümde
aktarılan süreç üzerinden bugün kripto paraların adaptasyon sürecinde,
internet ve akıllı telefonlara kıyasla hangi asamada oldugumuz tespit edilmeye
çalısılacaktır. Günümüzde kripto paraların aktif kullanım açısından adaptasyon
sürecinde geldigi nokta ve yatırım açısından adaptasyon durumu
kıyaslanacaktır. Teknolojik yeniligin ortaya çıkardıgı balon benzeri piyasalardan
bahsedilecektir. Gelecekte halkın adaptasyonu için gereken teknolojik ve ürün
bazında ihtiyaç duyulan gelismelerden söz edilecektir. Breakpoint olarak
gelecekte bu alanlar için beklentilerimiz, öngörülerimiz ve önemli
çalısma/yatırım alanları analiz edilecek.

29. Blokzinciri Teknolojisi – Kötü yanları ve Çözümleri
Mert Susur - Wonga
Blokzinciri teknolojisi ve uygulamaları geçtigimiz bir kaç yıl içerisinde hem
ülkemizde hem de dünyada çok ciddi yankı uyandırmıstır. Her fırsatta kullanım
alanları ve iyi yönleri hakkında konusulan bu yazılım teknolojisinin uygulanması
sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlarla bas etmek için kullanılan
yöntemlere çok fazla deginilmemektedir. Veri depolama sorunları, mutabakat
yöntemlerinden dolayı ortaya çıkan onay süreleri ve çözümleri, blokzinciri
üzerindeki akıllı kontratlarla blokzinciri dısındaki sistemlerin
entegrasyonlarında kullanılan yöntemler ve Ethereum akıllı kontratlarının
güvenligi ve bakımı ile ilgili yasanan sorunlar bu kapsamda degerlendirilebilir.
Konusmacı bu sunumda yukarıda anlatılan baslıklara deginerek merkezi
olmayan uygulamaların gelistirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalara ve
bu tarz uygulamalar için izlenecek yazılım gelistirme süreçlerinin klasik bir
yazılım gelistirme sürecinden farklılıklarına deginecektir.

30. Blokzinciri Teknolojisinin Sektörlere Göre Kullanım
Örnekleri ve Kullanım Senaryo Önerileri
Mehmet Ismail Solmaz - Çukurova Üniversitesi Adana M.Y.O.
Blokzinciri kavramı ilk olarak bitcoin ve diger kripto para birimleri ile
gündemimize girmis ve günümüzde toplumun birçok kesiminde yogun ilgi
görmeye baslamıstır. Kripto paralar blokzincirinin görünen yüzü olup arka
planda kullanılan teknoloji devrim niteliginde bir yenilik getirmis olup
blokzinciri teknolojisi ile yapılabilecekler kisilerin hayal gücüne baglıdır. Bitcoin
ile adını duyuran blockzinciri baslangıçda herhangi bir merkeze baglı olmadan
çalısan anonim bir uygulama olarak varlıkların transferi için yeni bir çıgır
açmıstır. Ethereum agının gelistirilmesi ile de bu teknolojinin getirmis oldugu
akıllı kontratlar, swarm ve whisper teknolojileri ile zincirin merkeziyetsiz bir
dünya bilgisayarı olarak kullanılabilmesini mümkün kılmıstır. Bu noktada
gelistirilen merkeziyetsiz uygulamalar (dApp-decentralized application) birçok
sektörde hayatı kolaylastıracak, karlı projelerin olusmasına olanak saglamıstır.

Bu çalısmamızda blokzinciri teknolojisi kullanılarak gelistirilen merkeziyetsiz
uygulamalara ait ICO (halka arz) projeleri incelenerek sektörlere göre kullanım
senaryoları örneklenmistir. Çalısma kapsamında enerji, finans, medikal, egitim
ve diger sektörlere yönelik çok sayıda Merkeziyetsiz Uygulama projeleri ile
gerçeklestirilen kripto paraların halka arzında yayınlanan White Paper (Beyaz
Sayfa) teknik dokümanları incelenerek kullanılan teknoloji ve kullanım
senaryoları açıklanmıstır. Çalısma kapsamında ayrıca ülkemizde
gerçeklestirilebilecek bazı blokzinciri projeleri için öneriler sunulmustur.

31. Stok optimizasyonu saglayan Blokzincir platformu
Ugurcan ÖZDEN, Seyda Serdar ASAN - Istanbul Teknik Üniversitesi
Blockchain teknolojisi, özellikle finans sektöründeki uygulamaları, günümüzün
en gözde konularında yer almaktadır. Fakat, bu teknolojinin yaratacagı gerçek
deger tedarik zincirine uygulamalarında yatmaktadır. Bu teknolojinin tedarik
zincirine uygulanması sürdürülebilir, müsteri odaklı ve en önemlisi çevre dostu
bir is düzeni yaratacaktır. 1327 tip ham madde ve bu hammaddelerin 17
tedarikçisi ile hızlı tüketim ürünleri üreten global firmanın talebi üzerine ham
madde maliyetlerini düsürecek bir karar destek sistemi gelistirilmistir. Bu
sistem firmanın talep tahmini, ürün agacı, bitmis ürün müsteri hizmet düzeyi,
tedarikçi tedarik süreleri ve ham maddelerin minimum siparis miktarları
verilerini isleyerek tedarikçinin saglaması gereken hizmet düzeyini ve ham
maddelerin periyodik çevrim ve güvence stogu miktarlarını hesaplamaktadır.
Eger ham maddeler bozulabilir özellikte ise bozulma olasılık dagılımlarından
yola çıkılarak reel stok miktarları hesaplanmaktadır. Ham maddeler birbirlerinin
yerine kullanılabiliyor ise birbiri yerine geçme indeksleri hesaplanarak stok
miktarları minimize edilmektedir. Blokzincir teknolojisi bilginin hızlı akısı, onay
süreçlerini hızlandırması ve günümüzün en güvenli teknolojisi olması sebebiyle
tedarik zincirinin toplam karını arttıracaktır. Bu sistem blokzincir platformu
olarak tedarik zincirinin tüm hiyerarsik seviyelerine uygulandıgında kamçı
etkisinden dogan stok fazlalıgını minimize edecektir. Kamçı etkisinden
korunmak için çogu firma, güvence ve çevrim stogunun dısında, yüzde 30’un
üzerinde stok tutmaktadır(McKinsey). Aynı zamanda finans sektöründeki
uygulamaları sayesinde Blokzincir teknolojisi uygulanabilirligini kanıtlamıs ve

Bitcoin gibi dijital para birimleri günümüzde tüm dünya tarafından
bilinmektedir. Is fikri hem ürün hem de hizmet sektörüne uygulanabilmektedir.
Her iki sektörde de tedarik zinciri metodolojisi uygulanmaktadır. Her ürün veya
hizmet tedarikçisi müsterisine belirli bir hizmet düzeyinde anlasarak is
yapmaktadır. Verilen hizmet veya ürünün belirli girdileri oldugundan (ham
madde, insan, internet bant genisligi, taze yiyecek gibi) çıktı için verilen sözlerin
yerine getirilebilmesi için bu girdilerin optimize edilmesi ve tedarikçileri ile
yapılan sözlesmelerde gereken hizmet düzeylerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Olusturdugumuz karar destek sistemi müsteriye verilen sözü
gerçeklestirmek için gereken girdi seviyesi ve girdinin tedarikçisinin saglaması
gereken hizmet düzeyini hesaplamaktadır. Böylece müsteriye saglanması
gereken hizmet düzeyi girdiler bosa harcanmadan gerçeklestirilebilecek ve
sonuç olarak daha sürdürülebilir bir is ortamı olusacaktır.

32. Emegin ispatı (PoW), hissenin ispatı (PoS) nedir?
Furkan Yılmaz - Cloudflare
Konusmanın amacı dagıtık sistemlerde konsensus teknolojilerinin temel
görevini ele alıp, mevcut olan konsensus algoritmalarının çalısma
mekanizmalarını ve farklarını katılımcıların bilgi seviyesine uygun bir sekilde
anlatmaktır. Çalıstay 3 temel bolümden olusacaktır. 1) Dagıtık sistemlerdeki
konsensus teknolojilerinin gerekliligi ve önemi 2) Emegin ispatı (PoW), hissenin
ispatı (PoS) sistemlerinin temelde nasıl çalıstıgı 3) Emegin ispatı (PoW), hissenin
ispatı (PoS) algoritmalarının bire bir karsılastırılması Ilk bolümde dagıtık
sistemin tanımı yapılacak ve nitelikleri anlatılacaktır. Bu sistemlerin çalısması,
güvenligi, dagıtık kalması ve tutarlılıgı açısından neden konsensus
teknolojilerinin sart oldugu anlatılacaktır. Ikinci bolümde Bitcoin, PeerCoin,
NeuCoin, Cardano ve Ethereum teknolojilerinin konsensus algoritmaları bu
uygulamaların üzerinden örneklerle anlatılacaktır. Blokzincir tarihi boyunca
hangi algoritmanın karsılasılan hangi sorunları çözdügü konusunda bilgi
verilecektir. Bu kısım grafikler ve sablonlar kullanarak görsel açıdan
zenginlestirilecektir. Üçüncü bolümde konsensus algoritmaları enerji tüketimi,
merkeziyetçilik (centralization), kesinlik (finality), tutarlılık (consistency),
uygunluk (availability), canlılık (liveness), ısrarcılık (persistency) ve güvenlik

açılarından karsılastırılacaktır. Böylece farklı alanlarda, farklı algoritmaların ve
yöntemlerin avantajları ve dezavantajları ele alınacaktır. Çalıstay interaktif
olacak, katılımcı sorularının cevaplanması için süre ayrılacaktır.

33. Overview On Turkish Fintech Regulation
Att. J.D. Ayse Cigdem Ayozger - SRP-Legal
Commercial life is greatly affected by emerging of new business sectors along
with the unceasing development of technology. While digitalization paves the
way for fintech businesses in banking sector; digital currencies become
another hot topic between players of the market. Even if cryptocurrencies and
various fintech trends are highly spectacular; legal status and government’s
approach are most likely to be decisive for the future of cryptocurrencies.
Therefore we would like to point out that recent regulatory and commercial
developments in Turkish fintech businesses and digital currencies in order to
gain some foresights. Although, Bitcoin has not been covered by Turkish
Regulation yet, the payment system environment and digital banking have
been developing continuously, as shown by the enactment of Law No. 6493 on
Payment and Security Settlement Systems, Payment and Electronic Money
Institutions in 2013; the coming into force of the Regulation on Payment
Services and Electronic Money Issuance and Payment Institutions in 2014; and
the publication, also in 2014, of the Communiqué on the Management and
Supervision for Information Systems of the Payment E-Money Institutions. The
most innovative areas of the Turkish fintech ecosystem are back-office
operations, digital banking, e-commerce, identity management, payment and
insurance. Accordingly, the most fintech-friendly sectors are the financial
industry, the e-commerce sector, as well as fast-moving consumer goods and
real estate, among others. According to a recently published report by market
intelligence company startups watch, fintech companies attract the most
investments among Turkish start-ups and the industry is in the top tier for
early period investments in European, Middle Eastern and North African startups of 2017. Investments in 2017 have increased by 102 Beside the above
mentioned, start-ups established in Turkey and Turkish start-ups established
abroad have attracted similar investment amounts. This means that investors

place the same importance on the fintech sector in Turkey as they do on
Turkish fintech start-ups established abroad. At the time of writing (January
2017), some 29 payment institutions and 10 e-money institutions were
conducting business activities under the authority of Turkey’s Banking
Regulation and Supervision Agency. In addition, six payment systems operated
under a license from the Central Bank of the Republic of Turkey. Widespread
internet access facilities and high penetration of mobile device usage in Turkey
also contribute to boosting the fintech sector investments. Lastly, Islamic
fintech players have started to provide payment services on an interest-free
basis.

34. Blokzincirin Hukuka Etkisi Ve Hukuksal Altyapısı
Av. Abdullah Atakan KARATAS - BULADI Hukuk Bürosu
Dünyamız teknolojinin hızıyla ilerlerken, genellikle sosyal yasamı takip eden
hukuki düzenlemelerin, hukuksal islemlerin ve prosedürlerin bu teknolojik
ilerleyisten geri kalması beklenemez. Nitekim Kep uygulaması, elektronik genel
kurul uygulaması, Segbis sistemi, Uyap sistemi, e-imza sistemi gibi pek çok
teknolojinin hukuk hayatına girmesi de bunun bir göstergesidir. Blokzincir
altyapısının pek çok hukuki süreci kolaylastıracagı, “söz uçar yazı kalır” deyimini
“söz uçar zincir kalır” a çevirebilecegi dönemler sanıldıgı kadar uzak degildir. Bu
kapsamda bu bildiriyle belirtmek istedigimiz hususlar blokzincir altyapısının,
hayatımızın her anında kullandıgımız sözlesmelerden, noterlik islemlerine, çek,
senet gibi kıymetli evraklardan, yazılım gibi pek çok kodun tasdiklenmesine
degin uygulama alanı bulabilecegi ve bu gelismelerin aslında blokzincir alt
yapısının yasallıgına iliskin ihtilafları ortadan kaldırabilecegi düsüncesindeyiz.
Dagınık bir yapıyı merkezilestirmenin yolunun ona bir temel olusturmak olacagı
görüsünden hareketle devletlerin kendi blokzincir sistemlerini kurmaları,
dolayısıyla bu sistemler üzerinden yapılacak islemleri tanımaları hem
blokzincir’e iliskin süpheleri ortadan kaldıracak hem de sosyal yasamı
kolaylastıracaktır. Herkesin farklı bir blokzincir yapısını kullanarak akıllı
sözlesme yapması denetlemeyi zorlastıracagı neredeyse blokzincir alt yapısının
tüm dezavantajlarını sergileyebilecegi ortadadır. Ancak akıllı sözlesmeler islemi
için devlet eliyle kurulan ve hukuken de kep bildirimleri gibi tanınan bir altyapı

sunulması halinde ise bu durum blokzincir’in tüm avantajlarını sergilemesine,
islemlerin hızlanmasına ve daha güvenli hale gelmesine katkı saglayacaktır. Bir
diger örnek ciro edilmis kıymetli evraklarda ki ciro zincirinin daha güvenli hale
gelmesi için de verilebilecektir. Bunların yanı sıra en çok tartısılan hususlar
blokzincir altyapısını kullanan kripto paraların ve ico’ların yasallıgıdır. Buradaki
sorun devletlerden bagımsız sekilde kurulan borsalar, manipülasyonlar,
vergilerin kaçırılması gibi hususlardır. Bunların çözüm yöntemi blokzincir alt
yapısını hukuki düzlemde degerlendirmek, ulusal anlamda akredite edilmis,
çesitli sartlarla beraber hukuki sorumluluk getirilmis borsalarla denetimin
saglanması veyahut tüm borsaların devletler tekelinde toplanmasıdır.

35. Kripto Para Takas Borsaları Için Algoritmik Ticaret
Sistemleri
Binnur KURT - DEEPCLOUDLABS
Son dönemde, Blokzincir ve ilk yaygın kullanımı olarak kripto paralar, merkezi
bir otoriteye ihtiyaç duymadan, güvensiz taraflar arasında anonim ve ucuz bir
sekilde varlık transferine olanak saglayarak, finans sisteminde yer almayı
basarmıstır. Kripto para takas borsaları ise kripto ve fiat borsaları arasında
degis tokusa olanak saglayarak, finans sisteminde önemli bir rolü yerine
getirmektedir. Algoritmik ticaret, geleneksel borsalarda alım satım kararının bir
yazılım tarafından verildigi bilgisayar sistemleridir. Algoritmik ticaret, oyun
teorisini ve bilgisayar bilimlerini yogun olarak kullanan, piyasanın bir kestirim
modelini çalıstırarak, alım-satım kararını, insan etkilesimini ortadan kaldırarak,
bir taktik (=strategy) algoritmasına baglayan gelismis bilgisayar sistemleridir.
Kripto para takas borsalarının çıkısı ile birlikte, Algoritmik Ticaret yaklasımları
bu tür borsalara da uygulanmaya çalısılmıstır. Ancak kripto para takas
borsalarının dinamikleri ve çalısma karakteristikleri, geleneksel borsalardan
çesitli yönleriyle ayrısmaktadır. Kripto para takas borsaları için gelistirilecek bir
Algoritmik Ticaret Sisteminde üç ana bilesen öne çıkmaktadır: i. Tahtanın ve
tahta istatistiginin anlık olarak olusturulması, ii. Kripto para alım ve satım
emirleri ve tahta istatistikleri kullanılarak tahta modelinin olusturulması ve
güncellenmesi, iii. Tahta modelindeki degisiklere göre alım-satım kararı
verebilecek bir taktigin çalıstırılması. Her üç bilesen, yogun bir sekilde veri

bilimi ve makine ögrenmesi tekniklerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu
çalısmada, Blokzincir ve Yapay Zekâ teknolojilerine dayalı Kripto Para
Piyasalarına yönelik olarak gelistirilen, özgün bir Algoritmik Ticaret Sistemi
tanıtılacaktır. Algoritmik Ticaret Sistemleri, çogu zaman kural tabanlı ve olay
tetiklemeli bir uzman sistem olarak çalısmaktadır. Bu çalısmada ise sürekli
ögrenen ve farklı piyasalarda da kullanılabilecek özgün bir Algoritmik Ticaret
Sistemi gerçeklenmistir. Gerçeklenen sistem, i. Bir Kripto Para Takas
Borsasındaki (KPTB) bir kripto paranın (KP) zaman-serisi analizine dayalı olarak
aynı KP tahtası üzerinde, ii. Bir KPTB’deki bir kripto para (KP1) ile bir baska
KPTB’deki aynı cins kripto para (KP2) arasındaki baglantının zamanserisi
analizine dayalı olarak KP2’nin tahtası üzerinde, iii. Bir KPTB’deki bir kripto para
(KP1) ile bir baska KPTB’deki farklı bir cins kripto para (KP2) arasındaki
baglantının zaman serisi analizine dayalı olarak KP2’nin tahtası üzerinde, iv. Iki
KPTB’deki aynı cins kripto para (KP1, KP2) arasındaki arbitraj analizine dayalı
olarak KP1 ve KP2 tahtaları üzerinde taktik uygulayabilmektedir. Uluslararası
finans kuruluslarının bu alana son yıllarda yogun olarak yatırım yapmaya
baslaması, bahse konu teknolojilerin ülkemizin tüm para piyasalarında
kullanılmaya baslanmasıyla, yakın gelecekte, bu teknolojiler ile rekabet edecek
yerli teknolojilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanda yeterli yatırımın
yapılmamasının ve yerli algoritmaların gelistirilmemesinin, yurtdısı kaynaklı
çözümlerin ulusal güvenligi ve ekonominin makro ölçekte dengelerini tehdit
edecek seviyede sonuçlar dogurması muhtemeldir. Geleneksel para
piyasalarına kıyasla oldukça yüksek oynaklıga sahip kripto para piyasaları için
gelistirilen, ögrenen ve ölçeklenebilir Algoritmik Ticaret Sistemimiz, bu
özellikleri yanında, kripto para takas piyasasındaki anomalileri saptayan özgün
bir modüle de sahiptir.

36. Akilli Kontrat Gelistirme, Güvenlik Ve Zorluklar
Sefer Algan - BT Akademi
Geleneksel yazılım gelistirme yasam döngüsüne devrimsel bir dönüsüm getiren
akıllı kontratlar, her ne kadar günümüzde çözülmesi zor olan konsensüs,
çevrimiçi deger transferi gibi problemleri çözsede henüz emekleme asamasında
olan ve blokzincir teknolojilerinin bir uzantısı olan akıllı kontratların daha genis

tabanlı uygulamarda kullanılması önünde bir takım engeller ve zorluklar
bulunmaktadır. Bu bildirinin amacı Bitcoin agından sonra gelistirilmis olan ve
günümüzde oldukça büyük bir topluluk tarafından desteklenen Ethereum
blokzincir agında akıllı kontratların nasıl gelistirildigi, bu konuda gelistirilmis en
iyi pratiklerle birlikte klasik yazılım gelistirme döngüsü ile aralarındaki farkı
ortaya koymak ve olası güvenlik problemleri ile birlikte akıllı kontrat gelistirme
sürecinde karsılasılabilecek zorlukları sunmaktır. Bu bildiri kapsamında sırasıyla
blokzincir teknolojilerinin akıllı kontrat gelistirmeyi nasıl mümkün kıldıgı,
cüzdan ve akıllı kontrat iliskileri, bir akıllı kontratın gelistirilmesi sürecinden
blokzincir agında yayınlanması ve sonrasında bu akıllı kontratın kisiler ve
yazılımlar tarafından kullanılmasına kadar geçen süreç, akıllı kontratların
gelistirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar, akıllı kontratların
güvenligi, ethereum tabanlı akıllı kontrat gelistirmek için gereken araçlar ve bu
konuda en iyi pratikler katılımcılara sunulacaktır.

37. Savunma Sanayisine Etkileri
Dr. Ali Cem Basarır, Gökhan Tezer - Antalya Bilim Üniversitesi
Blokzincir’in dagıtık ve “hack-proof” yapısı nedeniyle savunma alanında
kullanımı üzerine Dünya’da önemli çalısmalar baslatılmıstır. Komuta- Kontrol
Sistemlerinden Istihbarata, hassas onaylama süreçlerinden lojistik sistemlere
kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan güvenilirlik seviyesini saglayacaktır. Bu
çalısmada amaç, Blokzincir’in savunmada potansiyel kullanım alanları
tanımlarken kritik istihbarat sistemleri için örnek bir model sunulmaktadır.
Dogrulama ve onay süreçlerinin kritik önem tasıdıgı istihbarat alanında önerilen
sayısal parmak izi-blokzincir kullanımı güvenilirligi maliyet etkin bir sekilde
saglayacaktır. Farklı istihbarat kaynaklarının kaynagının bilinmeden
(sanitization) dogrulugunun teyidi hayati önem tasımaktadır. Ayrıca her
istihbarat bilgisine “clearance” adı verilen yetki seviyeleri ile erisilebilmektedir.
Blockzincir dogası geregi savunmada ihtiyaç duyulan birçok kriteri
karsılamaktadır. Bu çalısma ile savunma alanında kullanılabilecek önemli bir
örnek model sunulmaktadır.

38. Blockchain Based Digital Voting System
Mahmoud Al-Rawy, Atilla Elci - Aksaray University
Abstract— Election is a decisive and serious event in every country. Usually,
countries depend on paper-based systems in the elections. Now is the time to
use modern technology to reduce time to vote, travel to voting station and
guarantee a transparent election. As the blockchain technology has
demonstrated infinite resistance against hacking, therefore, it is possible to use
it to secure election systems from fraud, by saving every single piece of data,
record or transaction with unchangeable history. Indeed, this paper proposes a
solution to protect the vote and voter anonymity after taking a brief look at
Public-Private keys with RSA algorithm and the blockchain technology. The
technology behind the voting system design is explained in terms of the
processes involved. Sample use cases are displayed through screen shots of
the demo system developed. Conclusions are offered summarizing findings and
suggesting future development.

39. Açık ve Uzaktan Ögrenmede Blokzincir
Teknolojisinin Kullanımı
Ögr. Gör. Hakan Yıldırım, Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Sanayi devriminden sonra bilgi ve iletisim teknolojilerindeki hızlı gelisim
dördüncü sanayi devrimi ile günümüzde devam etmektedir. Dördüncü sanayi
devriminin bir parçası olarak blokzincir teknolojisi; basta ekonomi, hukuk ve
ticaret gibi alanlar olmak üzere bir çok farklı alanda yenilikçi ve eski sistemleri
yıkıcı etkiler yaratabilecek bir teknolojidir. Blokzincir teknolojisi barındırdıgı
potansiyel sayesinde egitim alanında uygulanabilirligi de gündeme gelmistir.
Blokzincir teknolojisi, açık ve uzaktan ögrenme alanında kitlesel açık dersler,
geçmis ögrenmelerin tanınması, kampüs içi uygulamalar, ögrenme yönetim
sistemleri gibi bilisim alt yapısı gerektiren sistemlere uygulanabilir. Yine
blokzincir teknolojisi nesnelerin interneti, artırılmıs gerçeklik, yapay zeka
uygulamalarını açık ve uzaktan ögrenme alanına kolay entegre edilmesine
yardımcı olabilir. Bu çalısmada, önce blokzincir teknolojisinin özellikleri ve

avantajları anlatılacak, ardından blokzincir teknolojisinin kullanıldıgı yenilikçi
uygulamalar ve egitim için blokzincir teknolojisinin potansiyeli alanyazın ile
güçlü ve sınırlı yönleri tartısılacaktır.

40. Isletmeler Arasi Isbirliginde Blokzincirinin Rolü:
Mutabakati Saglamada Oyun Teorisinin Kullanimi
Dr. Burak Kuzucu - Oracle Türkiye
Günümüz isletmeler dünyasına bakıldıgında; her geçen gün isbirliginin
öneminin daha çok anlasıldıgı, ancak yakın isbirligi içerisinde olan isletmelerin
bile birbirlerinden çok ayrık sekilde konumlandıgı ve deger (bilgi, para, vs.)
degisiminin çok sorunlu sekilde gerçeklestigi görülmektedir. Bu durumu
yaratan temel sebeplerin basında, isletmeler arası bilgi asimetrisinin ve güven
eksikliginin geldigi degerlendirmesi yapılabilir. Deger degisiminin güvenli bir
sekilde gerçeklestirilmesine imkan veren Blokzinciri, günümüz is dünyasının bu
sorunlarına çözüm sunabilecek potansiyeli tasımaktadır. Isletmeler
dünyasındaki Blokzinciri uygulama örneklerine bakıldıgında; isbirligi halindeki
isletmelerin kendi aralarındaki deger degisimi saglamak için kurdukları
yapıların, agırlıklı olarak, özel (private) aglar seklinde tasarlandıgını
görmekteyiz. Birbirlerine deger transfer eden ve karsılıgında ödeme alan
isletmeler, bu isleyisleri akıllı kontrat mekanizması ile Blokzinciri üzerinde etkin
sekilde gerçeklestirebilirler. Olusturulacak mutabakat sistemi sayesinde,
herhangi bir otoriteye gereksinim duymadan, gerçeklestirilen islemlerin
dogrulanması saglanarak güvenli sekilde süreçler yürütülebilir. Bu noktada,
Blokzinciri üzerinde otonom sekilde isleyecek isletmeler arası isbirligi agları
tasarlanırken iki önemli soru ortaya çıkmaktadır: 1) Isbirligi agı içerisinde yer
alacak tüm katılımcıların kabul edecegi kurallar nasıl belirlenecek ve
yönetilecek? 2) Isbirligi agı içerisinde gerçeklestirilecek islemlerin dogrulugunu
ve güvenilirligini garanti altına alacak bir mutabakat sistemi nasıl kurgulanacak?
Önem derecesi olarak bu iki sorunun da birbirinden asagıda kalır yanı
olmamakla birlikte, bu çalısma kapsamında ikinci soruya odaklanılması
amaçlanmaktadır. Blokzinciri yapısı, karsılıklı bilgi farklılıgı ve güven eksikligi
olan taraflar arasında mutabakatı saglamak için oyun teorisinden oldukça çok
faydalanmaktadır. Oyun teorisi üzerinden gelistirilmis olan birçok farklı

mutabakat yöntemi bulunmakla birlikte, bunların tümü belli durumlar özelinde
öne çıkan avantajlar ve dezavantajlar barındırmaktadır. Özel (private)
Blokzinciri aglarında ise mutakabat sistemi kurgusunun farklı öncelikler ve
kısıtlar gözetilerek ele alınması gerekmektedır. Bu çalısmanın devamında, su
ana kadar ortaya konulmus olan Özel (private) Blokzinciri örneklerindeki
mutakabat uygulamaları tanıtılacak; sagladıkları faydalar ile tasıdıkları
zayıflıklar degerlendirilmeye çalısılacaktır.

41. Büyük Ölçekli Bilisim Sirketlerinde Akilli
Sözlesmeler Kullanimi
Arif Furkan MENDI, Tolga KAYIN, Sevgi Özlem BULU, Tolga EROL - HAVELSAN
A.S
Blokzincir teknolojisi günümüzün en popüler teknolojilerinden olmasına
ragmen tanımı nedir diye sordugumuzda alınacak cevapların blokzincirden
ziyade bitcoin üzerine oldugunu görebiliriz. Bitcoin, blokzincir teknolojisi
kullanarak ortaya çıkarılan bir uygulama olmasına ragmen, finansal açıdan çogu
kimsenin beklemedigi yükselisi ile birlikte blokzincir teknolojisinden çok daha
fazla bilinirlik kazanmıstır. Blokzincir teknolojisi istemci ve saglayıcıların,
onaylayıcı üçüncü bir taraf ihtiyacı olmaksızın dogrudan birbirleri ile güvenli bir
sekilde islem yapabilmelerini saglamaktadır. Istemci ve saglayıcı arasındaki bu
alısverisin güvenli bir sekilde yapılabilmesi için tüm islemler kriptografi
kullanılarak dagıtık bir veritabanında tutulur. Bu dagıtık yapı üzerinde degisiklik
yapılabilmesi için ilgili degisikligin sistemdeki tüm bilgisayarlara kaydedilmesi
gerekmektedir. Herhangi bir zincire yapılacak siber saldırıların basarılı
olabilmesi için bilgisayarların minimum Blokzincir teknolojisinin siber tehditlere
karsı güvenilirligi ile birlikte, istemci ve saglayıcının güvenli bir sekilde alısveris
yapmak isteme taleplerini birlestirdigimiz zaman ortaya akıllı sözlesmeler
kavramı çıkmaktadır. Blokzinciri Akıllı Sözlesmeler uygulaması ile öncelikle
yapılan anlasma çerçevesinde ödeme sartları, kosulları belirlenir. Ilgili kosullar
saglandıgı an, anlasılan tutar karsı tarafın hesabına aktarılır. Ayrıca, anlasmada
belirtilen sartların yerine getirilmemesi durumunda cezai bedeller ilgili taraftan
tanzim edilir. Tüm bu islemler yerine getirilirken, noter, avukat gibi üçüncü bir
taraf ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bilisim projelerini ele aldıgımızda, proje

sözlesmelerinin akıllı sözlesmeler ile yapılıyor olması hem güven ortamı
saglayacak hemde tasarruf saglanacaktır. Özellikle büyük ölçekli bilisim proje
sirketlerindeki proje sayılarının fazlalıgını düsündügümüzde ciddi bir maliyet
avantajı elde edilecegini söyleyebiliriz. Bu yazıda büyük ölçekli bilisim
sirketlerinin Blokzinciri Akıllı Sözlesmeler uygulaması ile elde edecegi avantajlar
anlatılacaktır.

42. Blokzincir Ile Konusan Uygulamalar Gelistirme
Oguz YAGMUR - Cronom
Büyük bir hızla teknoloji dünyasına yön vermeye baslayan blokzincir çözümleri
,yavas yavas uygulama gelistiricilerinin ve uygulama gelistiren firmaların
gündemine girmeye baslamıstır. Birçok uygulama gelistiriciler ve firmalar bu
teknolojiyi kullanan uygulamalar gelistirmek istemesine ragmen, henüz
deneysel olması, hızlı bir sekilde kendini güncellemesi ve yeniliklerin olusması,
yazılı ve görsel egitim metaryallerinin azlıgı blokzincir teknolojileri ile entegre
veya blokzincir teknolojileri kullanan çözümlerin gelistirilmesi zorluk olarak
karsılarına çıkmaktadır. Yurtdısında çok sayıda ve hızlı seklde çözümler
gelistirilmekte aynı zamanda dünya piyasasında dikkatleri uzerine toplayarak
ekonomik anlamda ülkelerine katkı saglamaktadırlar. Ülkemizde ise bu tarz
çözümleri henüz gorememekte ve birçok girisimcinin fikri olmasına ragmen,
fikrini uygulamaya aktarmak istediginde henüz yetismis ve deneyimli uygulama
gelistiricileri bulunmadigi için, diger ülkere nazaran ülkemizden blokzincir
çözümleri çıkamamaktadır. Bu bildiri kapsamında, blokzincir teknolojilerini
kullanarak merkezi olmayan uygulama gelistirmek isteyen gelistiriciler ve
firmalara, blokzincir yapısı, blokzincir agının nasıl çalıstıgı, bu ag ile haberlesen
masaüstü, web veya mobil uygulamaları gelistirirken hangi kod kütüphanalerini
kullanabileceklerini, gelistirilen uygulamaların nasıl güvenliginin saglanacagını,
yazılan uygulamaların “test network”leri ile haberlesmesi konularında
katılımcılara bilgi aktarılacak ve örnek bir demo uygulama gelistirilmesi
gösterilecektir.

43. Saglık Verisi Yönetiminde Blok-Zinciri
Güvenç Koçkaya - Blockchain Teknolojileri A.S.
Saglık verisi en temel insani ve özel verilerden birisidir. Bireylerin en mahrem
ve özel bilgilerinin depolandıgı ve aslında stratejik öneme sahip bir veridir.
Toplumsal epidemiyolojik çalısmaların yapılmasından, kisiye özel bireysel
tedavi planlanmasına kadar bir çok alanda kullanılabilen saglık verilerinin kayıt
altına alınması, saklanması, istenildiginde kullanılması ve sistemin 7x24
çalısması gerekliligi önemli ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Saglık
verilerinin kayıt altına alınması çok önemli bir süreçtir. Kayıtların dogru, hatasız
ve en iyi sekilde uzmanlarca girilmesi gereklidir. Çünkü eksik veya noksan kayıt
altına alınmıs bir veri ileri de analiz yapıldıgında kullanılamayabilir. Muhtemel
kayıt hataları sadece giris yapan kullanıcı hatası degildir. Kayıt sistemleri de
veriyi kayıt altına alırken merkezi sunucu kullanımı nedeniyle hatalı kayıt
alınmasına neden olabilir. Bu açıdan bakıldıgında blok-zinciri teknolojisi kayıt
altına alma sürecinde dagıtık sunucu kullanımı sistemsel hataların önüne
geçebilir. Dogru sekilde kayıt altına alınmıs saglık verilerinin gizliliginin en iyi
sekilde kurgulanabilinmesi çok önemli bir konudur. Çünkü bu veriler bireylerin
en mahrem bilgilerini içerebilir ve bu bilgiler sahıslara karsı kötü amaçlı
kullanılabilir. Bu baglamda blok-zinciri teknolojisi mevcut yazılım teknolojileri
içerisinde bilinen en güvenli teknolojiyi bize sunmaktadır. Güvenli bir sekilde
saklanan saglık verilerinin istenildigi zaman erisilmesi gerekir. Örnegin bir birey
bir saglık kurumuna basvurdugunda saglık verilerine erisim saglanmadıgı
taktirde, kendisine uygulanacak tedavi planlaması degisebilir. Blok-zinciri
teknolojisi özellikle veriye erisimi dagıtık sunucu yapısı ile her yerden
istenildiginde yapılmasını saglamaktadır. Görülecegi gibi Blok-zinciri teknolojisi
saglık verileri için önemli sorunlardan kayıt altına alma, saklama, güvenlik ve
sürekli erisim zorluklarına çare olabilir.

44. 1-) Liberal, Komün, Kapital Düsünce Sistemlerinin
1.,2.,3. Endüstri Devrimlerine Etkisi Ve Paylasim
Ekonomisinin Öncüsü Blockchain, Tangle Ve
Hashgraph In Endüstri 4.0 A Etkisi 2-) T90 Blockchain
Konsorsiyum Amaç Ve Hedefleri
Bünyamin EMEÇ - Illiyyun Internet ve Blockchain A.S.
1-) Ne Liberal, ne Komün, ne de Kapital! Yeni bir ekonomik devrim geliyor
"Paylasım Ekonomisi", bireylerin özgürlügü, bireylerin parası! Bu ekonomide
geç kalan, direnen, yok sayan, yine büyük güçlerin tahakkümüne girecek.
Endüstri 4 Paylasım Ekonomisi modeliyle sekil alırken, Blockchain’in yıkıcı gücü
2020 yılından sonra fark edilmeye baslanacak! Direnen Kaybedecek! Dijital
devrim digerlerinden daha yıkıcı, dönüstürücü ve yasaklanamaz olacak. . . 2-)
T90 Blockchain Konsorsiyum bir ihtiyaçtan dogdu, ortaklık kültürünün zayıf
oldugu ülkemizde Paylasım Ekonomisi modeliyle hayat bulan Blockchain, Kripto
Para, ICO projeleri “yönetim” degil “yönetisim” ile sürdürülebilir oldugu
gözükmektedir. Yönetisim ekibini kurmak, ekosistemi olusturmak ve ülkemizin
Blockchain projeleri konusunda diger ülkelerden geri kalmasını engellemek
üzere, yazılımcı ve girisimci sirketlerden olusuyor. T90 Konsorsiyum, Ethereum,
Tangle, Hashgraph teknolojileri üzerinde akıllı kontratlar, projeler ve arge
gelistirmektedir. T90 konsorsiyum ekibi olarak projelerimizden biri, uluslararası
bir platform olarak hayat bulacak olan “Hiimle” ICO’su Sosyal Yasam Projesidir.
Paylasım Ekonomisi, Büyük Veri toplama ve isleme, ekrandan ekrana etkilesim,
gibi örnegi olmayan özellikleri ile çalısmalar devam etmektedir. 45. Enerji
Sektöründe Blockchain Uygulamalarinin Gelecegi Doç. Dr. Tuncay Sevindik Yıldız Teknik Üniversitesi Özet; Bu arastırmada blockchain platformunun farklı
sektörlerden biri olan olan enerhi alanı ve bu alanda gelecekte gerçeklesmesi
beklenen yansımları ele alınmıstır. Arastırmada blockchain ve enerji
sektöründeki gelismeler ve ne tür blockchain uygulamalarının gelistirildigi ya da
kullanılmakta oldugu, blockchain uygulamalarının hangi ülkelerde enerji
sektörü baglamında belirgin bir sekilde öne çıkmakta oldugu incelenmektir.
Ayrıca arastırmada blockchain girisimleri ve büyük sirketlerin bu girisimlere

bakıs açıları ele alınmıs ve arastırmanın sonuç bölümün de blockchain
uygulamalarının enerji sektöründeki olumlu yansımaları sunulmuştur.

46. Bitcoin Ethereum Ripple Karsılastırma
Ömer Zeybek, Erginbay Ugurlu - ITÜ, IAU
Dokuz sene önce islem görmeye baslayan Bitcoin para birimi, ilk merkezi
olmayan para birimi olmasına ragmen, geçen süre içerisinde geçerliliklerini
blokzincir teknolojisine dayandıran yüzlerce farklı kripto para birimi
tasarlanarak, piyasaya sunuldu. Aslında ilk asamada bireysel yatırımcılar
arasında fon transferinin kurulu finansal düzenin dısında kalınarak hızlı, uygun
fiyatlı ve güvenli yapılması için kurulan merkezi otoriteden bagımsız bu para
birimleri çok geçmeden yatırımcılarında ilgisini çekti. Bunun sonucu olarak
henüz daha piyasaya çıkmasının üzerinden 10 yıl bile geçmemis, toplumun
çogunun temel üretim ve degerleme dinamiklerini daha tam bilmedigi, bu para
birimleri için 17.yy’deki Hollanda lale soganı spekülasyonundan beri en hızlı
trend balonuna tanıklık ettik. Bildiri sunumunda toplam piyasa degeri açısından
kripto para birimleri arasında en önemlileri olan bitcoin, etherium ve ripple
paralarının 2008 global finansal krizi sonrası fiyat hareketleri üzerine çesitli
zaman serisi yöntemleri kullanılarak, tanımlayıcı bir çalısma yapılacaktır. Fiyat
hareketlerinin istatistiksel bir analizi yapılırken serileri mevsimsel hareketleri,
trend egimleri tahmin edilecek, ayrıca her üç para birimi için tahmin edilecek
volatilite modelleri ile serilerin son dönemdeki hızlı trend formasyonunu
devam ettirip ettiremeyecekleri ve is çevriminin hangi asamasında oldukları
hakkında bilgi verilecektir. Tek degiskenli analizin ardından üç kripto para birimi
arasında ortak bir trend olup olmadıgı arastırılacak, mümkün ise tek bir kripto
para birimi endeksi üretilecek ve ekonomik gelismeler ile iliskisi incelenecektir.

47. Adoption of cryptocurrencies into current ecosystem
Andrew Thornhill - Spotcoin
Andrew Thornhill is a 47-year-old co-founder of Spotcoin, a digital currency
company that already transacts a million dollars per month even as it is just
over a year old. Thornhill, a fintech pioneer in his own right, brought his
expertise to Spotcoin and helping to secure $1 million in investment to fund
the company’s upcoming ICO and rapid growth business plan. One aspect of
the 2018 Spotcoin expansion is SpotPay, an innovative payment solution that
allows customers and merchants to compete online transactions in potentially
dozens of combinations of fiat and digital currencies. The process appears
simple but is quite complicated behind-the-scenes. A groundbreaking user
interface allows a buyer to complete a purchase using a combination of US
dollars, euros, Neo, Bitcoin Cash, Ethereum, and Sibcoin. On the receiving end,
the merchant can designate what combination of the two fiat currencies and
four digital currencies they wish to receive. A system like this is not available
anywhere in the world. This is revolutionary for the increasingly fragmented
digital currency market. The Spotcore engine makes this complicated process
appear extremely easy. Currency sent by the buyer goes into the Spotcoin
exchange, which leverages its liquidity in all available digital coins and tokens
to convert the payout into any currency the merchant desires. All estimated
fees are clearly listed for the buyer and seller so there are no surprises.
Conversion values will be at or near the market value of those currencies at the
moment the transaction is completed. Fees are expected to be half the price
offered by global payment systems like PayPal. Quicker, closer to the spot price
than anyone and fully transparent about fees: Spotcoin makes digital
currencies work for everyone. SpotPay is easy for any online merchant to
integrate into their website, regardless of their content management system.
The payment platform will provide 365/24/7 support for both merchants and
buyers. Digital currency support will expand in the near future, and as we
complete regulatory hurdles more fiat currencies will become available. We
plan on expanding to include the Turkish lira very soon after launch. Born in
the Chicago area, Thornhill has been at the forefront of the online financial

payment industry for the past 20 years. His work has helped banks, financial
processors, large merchants, and government agencies conduct transactions
quickly and securely. Spotcoin makes digital currencies work for everyone. The
Spotcoin platform bridges the gap between legacy financial markets and
emerging digital currencies. We add trust to the use of digital currencies by
handling complex transactions quickly, completing deals closer to the spot
price than any other exchange. Since 2016, Spotcoin provides the interface
that gives customers the full benefit of trading digital currencies, while
advancing blockchain education, innovation and implementation in the Black
Sea region.

48. Yeni Muhasebeciniz: Blok Zinciri
Mehmet YIYIT, Asena Gizem YIYIT - Sırnak Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi
Blok Zinciri teknolojisi en basit haliyle bir tür kayıt defteri olarak tanımlanabilir.
Ancak bu defterinin benzer amaçla kullanılan herhangi bir teknikten farkları; bu
deftere herhangi bir bilginin bir kez kaydedildikten sonra hiçbir sekilde
degistirilememesi, tek bir merkezden degil merkezi olmayan bir ag tarafından
kontrol edilmesi, kayıt islemlerinin ağa dahil olan tüm katılımcılar tarafından
ortak bir çaba sonucu onaylanması ve defterdeki bilgilerin herkesin erisimine
açık olmasıdır. Blok zinciri sanal para ya da kripto para olarak anılan degerlerin
kullanıcılar arasında transferini saglamak üzere gelistirilmis ve bugüne kadar da
çok büyük oranda bu amaçla kullanılagelmis olsa da herhangi bir degerin ya da
bilginin transferi için de kullanılma imkanına sahiptir. Bugüne kadar basta
bankacılık sistemi olmak üzere ikinci el otomobil piyasasından, reklamcılıga,
saglık sektöründen, çevrimiçi müzik sektörüne kadar pek çok alanda kendisine
uygulama sahası bulmustur. Muhtemel kullanım alanlarından biri de ülkelerin
vergilendirme sistemleridir. Blok Zincirinin ülkelerin vergi tahsilatı süreçlerini
kökten degistirebilme potansiyeline sahip oldugu düsünülmektedir. Firmaların
vergilendirme sürecinde rol oynayan tüm faaliyetlerinin blok zincirine
kaydedilmesi ve vergi tahsilatının blok zincirindeki akıllı sözlesmeler yoluyla
gerçeklestirilebilmesi mümkün görünmektedir. Blok zinciri teknolojisini
vergilendirme sürecine adapte etmek amacıyla uygulanacak bir pilot projede

firmaların projeye katılmasını tesvik etmek amacıyla çesitli kolaylıklar (vergi
oranlarında indirim gibi) saglanabilir. Ilgili proje kapsamında kullanılmak üzere
bir sanal para birimi gelistirilebilir ve vergi tahsilatı süreçlerinde bu sanal para
birimi kullanılabilir. Öncelikli amacı kayıt dısı ekonominin vergi gelirleri
üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak olacak böyle bir projenin kısa
dönemde basarılı olması uzun dönemde kamunun hem gelirlerini arttırması
hem de vergilendirme süreçlerinin isletilmesi için katlandıgı maliyetlerin
düsürülmesi yoluyla kamuya ciddi bir kaynak yaratacagı düsünülmektedir.
Dahası sürecin insan müdahalesine mümkün oldugunca kapatılması sayesinde
hem insan hatasından kaynaklanabilecek aksaklıklar hem de kötü niyetten
dogabilecek kayıpların önüne geçilmis olacaktır. Blok Zincirinin vergi tahsilatı
sürecine entegre edilebilmesi halinde firmaların vergilendirme sürecine dahil
islemlerinin kaydı için Blok Zincirine istem göndermeleri yeterli olacaktır (ki bu
islem de otomasyona baglanabilir). Bundan sonra vergilendirme sürecindeki
islemler ilgili zaman aralıkları ve tutarlar dikkate alınarak akıllı sözlesmeler
aracılıgıyla anlık olarak gerçeklestirilebilecektir. Böyle bir pilot uygulama
öncelikle halihazırda vergi zayiatının düsük oldugu bir sektörde ve belirli bir
sehir bazında uygulanabilir görünmektedir: Vergiden kaçınma davranısının
düsük oldugu bir sektör Blok Zincirini vergilendirme süreçlerine dahil etmek
için uygun olacaktır. Ilgili proje henüz fikir asamasındadır. Gerek isin teknik
taraflarının (Blok Zinciri konusunda uzman) gerekse vergilendirme süreciyle
ilgili tarafların (Maliye Bakanlıgı, akademisyenler ve vergi uzmanları) sürece
dahil edilmesiyle en kısa zamanda projelendirilecektir.

49. Nesnelerin Internetinde Blokzinciri Tabanlı Akıllı
Anlasmalar için Yazılım Gelistirme Çerçevesi
Sezercan Tanısman, Hasan Bulut - Ege Üniversitesi
Blokzinciri, nesnelerin internetinin maliyet, mimari yetersizlik, büyüme
kapasitesi gibi karsılastıgı birçok probleme çözüm sunmaktadır. Aynı zamanda,
nesnelerin internetinin güvenilirligini saglamaktadır. Blokzinciri agının dagıtık
olması ve verilerin tüm cihazlarda bir kopyasının bulunması veri bütünlügünün
saglanmasından dolayı zararlı erisimleri engellemektedir. Blokzincirinde
kullanılan dijital imza sayesinde nesnelerin interneti cihazları için kimlik

dogrulaması da yapılabilmektedir. Blokzinciri sayesinde bir nesnede olusan
hatadan agdaki diger nesneler etkilenmez ve islevlerine sorunsuz bir sekilde
devam ederler. Blokzincirinde Ethereum ile tanıstıgımız akıllı anlasmalar ise
nesnelerin interneti için dagıtık uygulamalar gelistirebilmemize olanak saglıyor.
Gelistirme asamasında olan bu çalısmamızda nesnelerin internetine uygun,
akıllı anlasmaları destekleyen blokzinciri agı olusturmaktayız. Akıllı anlasmaların
nesnelerin interneti cihazlarına sundugu özel komutlar ve fonksiyonlar (G/Ç
portlarına erisim, seri port okuma vb.) sayesinde nesnelerin interneti için
dagıtık uygulamalar gelistirilebilmektedir. Proje kapsamında akıllı anlasmaların
islenmesini destekleyen özellestirilmis bir sanal makine olusturulmustur. Akıllı
anlasmalar, blokzinciri üzerinde olusturulmus bir islem ile tetiklenir ve bu sanal
makine üzerinde çalıstırılır. Akıllı anlasmalar bu platformun sagladıgı gelistirme
çerçevesi üzerinden daha düsük maliyetli uygulamalar gelistirilebilir. Akıllı
anlasmaların bir diger avantajı ise sabit sözdizimine sahip olmasıdır. Gelistirilen
çerçeve yazılım ile çesitli marka ve modele sahip nesnelerin interneti cihazları
için yazılım gelistirilebilir ve bu cihazlar birbirleri ile uyumlu bir sekilde aynı
sistemde çalısabilirler.

50. Blok Zinciri, Sanal Para Ve Hukuk
Dr. Osman R. Günver - TCMB E. Hukuk işleri
Finansal teknolojiler günümüzde ekonomist ve mühendisler dışında
hukukçuların da yakından izlediği bir konu başlığı durumundadır. Büyük
finansal kuruluşların ve devletlerin ilgisi, sanal/dijital/kripto paraların yükselişi
bu ilgiyi daha da arttırmaktadır.
Internet’ten sonra blok zinciri yapısının aracısız, merkezi olmayan yapısının
yansımaları sadece finansal alanla sınırlı kalmayıp, iletişim, iş dünyası, politika,
devlet ve hukuk alanına da yansıması kaçınılmazdır.
Dijital paradan önce para nedir, hangi ihtiyaç bu kavramı yaratmıştır?
Konusuna bakmak gerekecektir.
3. yüzyılda Roma İmparatoru Severus Alexander’ın baş hukuk danışmanı hakim
Julius Paulus Prudentissimus devletin ihraç ettiği paranın temel niteliklerini
günümüzdekine benzer şekilde (The Digest of Justinian: Volume 2) mal ya da

hizmetlerin fiyatları bakımından hesap birimi, değer saklama yöntemi,
ekonomik ve finansal işlemleri kolaylaştırmak için değişim aracı şeklinde ifade
etmiştir. Paulus’a göre para biriminin faydası nominal miktarına bağlı olup
maddi varlığına bağlı değildir. Hukuken bugün de aynı yerdeyiz. Buna göre yasal
bir otorite tarafından dolaşıma çıkarılmadığından hukuki anlamda para olarak
kabul edilmeyince para otoriteleri de bu gelişmeye kayıtsız kalmayarak
kendileri de fiziki varlığı bulunmayan dijital para ihracı seçeneğini çok boyutlu
olarak değerlendirmeye başlamışlardır.
- Para kavramı ihtiyaçların malların takası ile karşılandığı toplumlarda
değerlerin ölçülmesi ihtiyacından doğmuştur.
- Ortak olarak değer verilen mallar değişimlerde araç olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
- Daha sonra bu değişim aracı ilerideki ihtiyaçların karşılanması için
tasarruf aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- Tarihsel süreç içinde önce mallar bu işlevleri yerine getirmiştir.
- Daha sonra değişik madenler bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır.
- Madenler öncelikleri ağırlıkları ile kullanılırken çubuk şeklindeki
madenlerin dilimlenmesi ile sikkeler oluşturulmuş, tartılan paradan
sayılan paraya geçilmiştir.
- Metal sikkelerin içerdiği metal ve ağırlık garantisi için üzerlerine
simgelerin darp edilmesi uygulaması ve bu darp karşılığı ücret alınması
senyoraj gelirlerini yaratmıştır.
- Bu yetki ticari güce sahip tacirlere aitken politik güce sahip olan
hükümdarlar bu yetkiyi almışlardır.
- Metal paraların ticarette yarattığı sorunlar, bunların güvenilir kişiye
emanet edilmesini ve bunun karşılığın belge düzenlenmesini,
banknotları, kâğıt parayı beraberinde getirmiştir.
- Karşılıksız banknot çıkarılması, bunun yarattığı güven kaybı banknotları
çıkarmayı tekel olarak devletin müdahalesini getirmiş, süreç merkez
bankalarının kuruluşu ile sonuçlanmıştır.
- Merkez bankaları kasalarındaki altın karşılığı banknot dolaşıma
çıkarırken, yeteri kadar altın üretilememesi ekonomik ihtiyaçlar ve
bunun sonuçları olarak banknotların altına bağlılığının kopması sonucunu
yaratmış ve itibari para kavramı ortaya çıkmıştır.

- Egemen otoriteler ya da yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından çıkarılan
paralara yasal ödeme gücü verilmiştir.
- Hukuksal bakımdan bu bir zorunluluktur. Bir değişim, mübadele aracı
olarak para borç ilişkilerinde alacaklıya borçlu tarafından sunulduğunda
kabul etmek zorunda olmalıdır.
- Borçlu borcunu ödemediği takdirde nasıl hukuksal olarak yaptırımla
karşılaşıyor ve devlet gücü ile borcun ödenmesi sağlanıyorsa, alacaklı da
almadığı takdirde bunun hukuksal sonuçlarına katlanmalıdır.
- Ticaret hacminin büyümesi ve mali piyasalardaki işlem büyüklükleri
fiziken madeni ya da kâğıt para şeklinde ödeme aracının dolaşımını
imkânsız kılmıştır.
- Bu gelişme de banka hesaplarında borç ve alacak kayıtları şeklinde işlem
gören kaydi parayı yaratmıştır.
- Merkez bankaları da fiziken para dolaşıma çıkarırken aynı zamanda
nezdinde bulunan bankaların hesaplarında alacak kaydederek kaydi
olarak da dolaşıma para çıkarmaktadır.
- Bu paralar dolaşımda fiziken ya da elektronik ödeme araçları ile işlem
görmektedir.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin finansal hizmetlere yansıması, finansal
mimarinin değişmesini beraberinde getirmiştir. Finansal mimari krizlerle
birlikte anılan bir kavram olup buradaki kasıt teknolojinin yapının
yeniden şekillenmesi sonucunu doğurmasıdır.
- Paranın fiziki görünümünden uzaklaşmaya başladığı süreci bizzat çalışma
hayatında yaşadım. Seksenli yılların ikinci yarısında TCMB’de EFT
sisteminin kuruluş aşamasında kağıtsız ortamda para havalelerinin, çok
taraflı takas ve mutabakatının yapılması kavramını kabul etmekte tüm
sektörle birlikte zorlandık, sektör zorlama ile sisteme dahil oldu. Bu
alışkanlıktan sonra ikinci ve üçüncü nesilleri geldi.
- 1998 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda başlayan
Elektronik Ticaret çalışma gurubunun bir üyesi olarak önce bu kavramı
tanıyarak daha sonra kanunlaşma aşamasına gelen süreci yaşadık.
- Arkasından sanal ortamda belge düzeni ihtiyacı Adalet Bakanlığında
Elektronik İmza Kanunu hazırlama komisyonunun oluşturulmasını ve
Kanunun hazırlanarak TBMM sunulup Kanunlaşmasını getirdi.

- Elektronik para, ödeme sistemleri ve ödeme kuruluşlarının faaliyetlerinin
düzenlenmesi ihtiyacı sonucu 2013 yılında 6493 sayılı Kanunu hazırladık.
- Gelişme bitmedi şimdi de dijital para gündemi kaplamaya başladı kamu
otoritelerinin de ilgisini çekti.
- Internet ve aracı bulunmayan eşitler arası blok zinciri yapısının yarattığı
yeni olanaklar tüm yapıların yeniden gözden geçirilmesine neden
olmaktadır.
- Elektronik ortamda blok zinciri üzerinde çalışan, çift anahtarlı şifreleme
sistemi ile güvenliği sağlanan, madencilik faaliyeti adı verilen
problemlerin çözümü ile üretilebilen, aracısız olarak transfer edilebilen
dijital para finans alanında bilenler üzerinde bir tehdit unsuru olmuştur.
- Dijital paranın ödemelerde kullanılması sınırlı olmakla beraber tasarruf,
yatırım aracı olarak kullanımı daha yaygındır.
o Dijital cüzdan işleticileri,
o Takas platformları
o Dijital para yatırım ürünleri, finansal varlıklara yatırım
o Dijital para türev ürünleri
o Menkul kıymet piyasalarında kullanımı,
o Merkez bankalarının dijital para ihracı
- Dijital para, sağladığı merkezi olmayan, isimsiz, aracısız, maliyetsiz ya da
çok düşük maliyetli yapının yanında değişik riskleri de içinde
barındırmaktadır.
o Merkezi bir otorite olmaması
o Anonimlik, isimsizlik,
o Değerinde dalgalanma olması,
o Vergilendirme, (para mı, yabancı para mı, varlık mı?)
o Yasadışı ödemelerde kullanılma kolaylığı
Temel risk faktörleri arasında yer almaktadır.
- Dijital parada sahipliğin belirlenmesi ve hukuken korunması, vergi
bakımından yükümlülüklerin belirlenmesi, yasadışı ödemelerde
kullanılmasının önlenmesi ülkelerin temel ilgi odakları olmuştur.
- Bu durum dijital para için ülkelerin tavır almalarına neden olmuştur.
- Bu tavırlar;
o Uyarılar

o Kuruluşların özel olarak düzenlenmesi
o Mevcut düzenlemelerin yorumu
 Ödeme hizmeti sağlayıcıları, vergi, karapara aklama,
tüketiciyi koruma düzenlemeleri
o Yasaklama
- Avrupa Birliği
o E-para değil (Elektronik saklanıyor, ihraç edenler dışında
kullanılıyor ancak ihracı fon karşılığı değil)
o Karaparanın aklanmasının önlenmesi konusundaki Direktife 2015
yılında ekleme yapılmış ve bir değişikle de sanal para /yasal para
takas platformları ile saklayıcı cüzdan sağlayıcıları yükümlü
listesine ekleniyor
o EBA (Avrupa Bankacılık Otoritesi) 2013 de uyarı yapmış
o ESMA izliyor
- ABD
o Hazine, 2013 de Bitcoin’i dönüştürülebilir sanal para olarak
nitelendirmiş.
o Gelir idaresi SPB lerini vergilendirmeye tabi varlık olarak
değerlendirmiş.
o Menkul Kıymet Borsaları Komisyonu risk uyarısı yapmış.
o NewYork 2015 de BitLicence getirmiş, sanal para işi faaliyetinde
bulunanlar lisans almak zorunda tutulmuş.
o Yeknesak Kanun Komisyonu Sanal Para İşi Faaliyeti Yeknesak
Kanunu tasarısı hazırlamış. Eyaletlerde tek tip uygulamanın
yapılması amaçlanıyor. Para aktarımı ve finansal suçlar kanunu
bakımından tüm finansal kuruluşlar bakımından eşit uygulama
yapılması amaçlanmış.
- Lex cryptograpia
o Düzenlemelerde riskler göz önüne alınmalı, teknolojinin getireceği
yenilikleri engelleyecek nitelik taşımamalı
o Lex Mercatoria-Lex Informatica yaklaşımı örnek alınmış
o Merkezi olmayan iletişimin gelişmesi bu kavramı yaratıyor.
o Yeni sosyal normlara ihtiyaç var.
o Merkezi olmayan yapı hükümetlerin ve kanunları etkisini sınırlıyor
 Merkezi olmayan yapılar

 Merkezi olmayan para
 Akıllı sözleşmeler
 Akıllı varlıklar, mallar
o Farklı bir mimari ve farklı bir hukuka ihtiyaç duyuruyor.
o Gelişme merkezi olmayan hukuk sistemine kadar gidebilir.
o Kanunsuz, hakimsiz, mahkemesiz ve avukatsız bir sorun çözüm
yöntemi bile ortaya çıkabilir.

