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“Blockchain” nedir?
Blockchain, başta finansal hizmetler sektöründe olmak üzere tüm sektörlerde dijital yenilik dalgası 
oluşturdu. Merkezi olmayan bir teknoloji yaklaşımının kullanılması ile dağıtılmış defteri teknolojisi, 
verimliliğin önemli ölçüde artması ve gerçek zamanlı işlemlerin şeffaf, güvenli ve uygun maliyetli yeni 
yollarla yürütülmesi imkanı sunuyor. Birçok potansiyel kullanım alanı ise tanımlanmaya ve araştırılmaya 
devam ediyor. Dağıtılmış bir veritabanı olarak Blockchain değişmez kabul edilen işlem kayıtlarının sürekli 
büyüyen bir listesini tutabiliyor ve bu nedenlerle finansal hizmetler şirketleri için yenilikçi bir alan haline 
geliyor.

• Birden fazla taraf işlem 
gerçekleştirir.

• Tüm işlemler, işlem tarihi, 
saati, tarafları ve işlem 
yapılmak istenilen tutar dahil 
olmak üzere kaydedilir.

İşlem başlangıcı
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• İşlem, bir ağın “blok”una 
sırayla eklenir.

• İşlemler eklenebilir, ancak 
silinemez.

• Ağdaki her düğüm, defterin 
tam kopyasına sahiptir.

İşlem kaydının ağa 
gönderilmesi ve kaydı
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• “Blok” her partiye ve ağdaki 
düğümlere yayınlanır.

• Bilgisayar düğümleri defteri 
sürekli çoğaltan bir yazılım 
çalıştırarak bloku doğrular.

Yayınlama
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• Ağ, sorgular, doğrular ve onaylar; 
Onay mesajı diğer düğümlere 
yayınlanır.

• Mutabakat (kabul edilen 
matematiksel mekanizma) 
kaydedilir ve güven 
mekanizmasının temelini oluşturur.

Mutabakat ile doğrulama 
ve onaylama
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• Doğrulanmış blok, zincire 
doğrusal ve kronolojik bir sırayla 
eklenir.

• Bu teknik, işlemlerin şeffaf bir 
kaydını oluşturur: denetim izi; 
izlenebilir dijital parmak izi.

• Veriler yayılmış ve kalıcıdır, 
bu da güvenilir bir işlem kaydı 
oluşturur.

Değiştirilemez şifreli Blok
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• Düğümler, paylaşımlı tek ve 
doğru bir kaynağa erişir. 

• Tamamlanmış bir blok, 
blockchain içerisindeki bir 
sonraki bloğa yol açar.

İşlem tamamlanması
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Blockchain kuruluşunuz için uygun mu? 
Blockchain teknolojisi ivme kazanırken, blockchain’in yeteneklerini kuruluşunuz 
dahilinde nasıl kullanılabileceğini keşfetmenin tam zamanı. Nereden başlayacağınızı 
biliyor musunuz?

1
Süreç 
zaafiyetlerinin 
ortaya çıkarılması

Mevcut süreçler ve altyapıda problemli noktaların 
anlaşılması, süreç zafiyetlerini ortaya çıkarılması, mevcut 
teknoloji mimarisi ve arayüzleri hakkında bilgi edinme 
ve muhtemel kullanım senaryolarının («use case») 
değerlendirilmesi

2 Gelecek Durum 
Tanımı

Hedeflenen durum mimarisinin tanımlanması; bu amaçla 
insana, sürece, teknolojiye yapılacak olan yatırımların 
belirlenmesi ve operasyonlarda gerçekleşecek 
değişiklerin tanımlanması

3 İş Senaryosu-
Yatırım Getirisi

Kullanım senaryolarının («use case») değerlendirmesi, 
üst seviye gereksinimlerin ve yatırımların belirlenmesi, 
kilit personel ve iş birimleriyle çalışma gruplarının 
yürütülmesi ve yatırım getirisinin hesaplanması

4
Kavramın 
Kanıtlanması 
(POC)

Kullanım senaryolarını desteklemek için detay 
işlem senaryolarının oluşturulması, gereksinimlerin 
belirlenmesi, tasarım süreci, veri kaynaklarının ve 
akışlarının tanımlanması, donanım/altyapı gereksinimleri

5 Prototip
Ölçeklenebilirlik, güvenlik, performans vb. 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi, test faaliyetleri ve veri 
dönüşümü

6 Uygulama Haritası
Kavram kanıtlarına ve protitiplerin sonuçlarına bağlı 
olarak iş ve yatırım modelinin gözden geçirilmesi, 
uygulama için onay ve teyit sürecinin başlatılması



Fırsatlar

Zorluklar

Blockchain

Dağıtık
Bütün katılımcılar bütün şeffaflığıyla 
defterin tamamının bir kopyasına erişebilir

Anonim
Katılımcılar takma isimle veya
anonim olarak kimliklendirilir

Zaman Damgalı
İşlem zamanı bloğa kaydedilir 

Fikir Birliği
Bütün katılımcılar birbirlerinin 
kayıtlarının geçerliliğini teyit eder

Değişmez
Onaylanmış herhangi bir kayıt

değiştirilemez ve geri alınamaz

Güvenli
Bütün kayıtlar tek tek şifrelenir

Programlanabilir
Blockchain programlanabilirdir.

(“Akıllı Kontratlar”)

Blockchain

Performans
Blockchain, eski teknolojiye sahip
diğer platformları desteklemez

Gizlilik
Kullanıcıların gizli bilgilerinin 
tersine mühendislik ile ortaya 
çıkma riski mevcut olabilir

Yasal Yükümlülük
& Uyum
Regülatörler açısından 
halen belirsiz ve düzenlenmesi 
gereken bir teknoloji

Yönetişim
Farklı topluluklar ve geliştiriciler 
arasında mutabakat henüz 
mevcut değil

Güvenlik
Protokolün güvenliği olduğu

kanıtlanmış olmasına rağmen,
cüzdanlarda bulunan özel anahtarların 

yönetimi risk teşkil ediyor.

Gerçek Maliyetler
İş kanıtını paraya dönüştürmek

sanal para biriminin gerçek
maliyelerini gizlemektedir.

Maliyetler ortadan 
kaldırılmamıştır gizlidir.

Teknolloji Gelişimi
İş ve yatırım modeli

kanıta ihtiyaç duyuyor
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KPMG Dijital Kayıt Defteri Hizmetleri
KPMG Dijital Defter Hizmetleri, özellikle finansal hizmetler sektöründeki kuruluşlara, Blockchain 
çözümleri düşünülerek tasarlanmış bir dizi hizmet sunmayı amaçlıyor. Hizmetlerimiz, zincirler 
arası birlikte çalışabilirliğin sağlanmasına yardımcı olmaktan, her kullanım alanı için optimal bir 
kontrol ortamı olan bir işletme modeli tasarlamaya kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

• Gereksinimlerin geliştirilmesi
• Geliştirme ve testleri denetler
• Yasal entegrasyon
• İş akışı uyumu

• Zincirler arası çalışabilirlik
• Eski sistemlerle entegrasyon
• Mimari tasarım ve gelişim
• İşlem optimizasyonu
• Mutabakat modeli doğrulaması

• Gelir geliştirme modelleri
• İş vakası geliştirme
• Hedef İşletme Modeli Tasarımı
• Çözüm Sağlayıcısı Değerlendirmeleri

• Yönetişim 
• Tekrarlanabilir denetim ve test
• Mutabakat ve / veya denetim 

düğümü doğrulaması
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Sigorta

Varlık Yönetimi

Faaliyet Alanı 
Geliştirme
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