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ÖZET 

Dummy 

Makine Öğrenme Yöntemleriyle Bitcoin Fiyat Analizi 
 

Raha KHAKİKHOUEİ 
 

Yüksek Lisans Tezi  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Haziran 2020, Sayfa: xi + 77 
 

Blokzinciri ilk olarak Satoshi Nakamotu’nun “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Para Sistemi” adlı 

makalesiyle 2008 yılında tanıtıldı. Bitcoin, dijital bir ortamda, merkezi bir organizasyon veya banka ile ilişkili 

olmayan bir sanal para birimidir. Blokzinciri bitcoin’in temelini oluşturan teknolojidir. Blokzinciri ve bitcoin 

aynı kavramlar değildir bitcoin bir sanal para, blokzinciri ise sanal parayı bir yerden bir yere aktarmak için 

geliştirilen teknolojinin ismidir.  

 Blokzinciri bir merkezi kurumun kullanılmasını gerektirmeyen dağıtık kayıt yönetim sistemi olarak 

da tanımlanabilir. Merkezi olmayan bu yapısı sayesinde, blokzinciri geleneksel dağıtık ve merkezi veri 

tabanlarından daha güvenilir bir yapıya sahiptir. Geriye dönük hareketleri değiştirme, silme imkânsızdır, bu 

sebeple olumsuz bu durumlar için ağın %51’ine sahip olunması gerekmektedir. 

 Bu tez çalışmasında blokzinciri ve bitcoin’in yapısı, çalışma mekanizmaları, bitcoin fiyat tahmini ile 

ilgili literatürde bulunan çalışmalar araştırılmıştır. Kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri açıklanmıştır. 

Son olarak veri madenciliği ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bitcoin’in fiyat verileri üzerinde 

analiz yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanal Para, Bitcoin, Blokzinciri, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği 
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ABSTRACT 

dummy 

Bitcoin Price Analysis with Machine Learning Methods 
 

Raha KHAKIKHOUEI 
 

Master’s Thesis 
 

FIRAT UNIVERSITY 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Software Engineering 

 

June 2020, Pages: xi + 77 
 

 

The blockchain was first introduced in 2008 by Satoshi Nakamoto "Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Money 

System". Bitcoin is a virtual currency in a digital environment which is not associated with a central 

organization or bank. Blockchain is the technology that forms the basis of bitcoin. Blockchain and bitcoin 

are not the same concepts bitcoin is a virtual currency, blockchain is the name of the technology developed 

to transfer virtual money from one place to another. 

Blockchain technology can also be defined as a distributed record management system that does not require 

a center to operate. Due to this decentralized structure, blockchain has a more reliable structure than 

traditional distributed and central databases. It is impossible to change or delete backward movements, so for 

these negative situations, 51% of the network must be owned. 

In this thesis, the studies on the structure of blockchain and bitcoin, working mechanisms, and bitcoin price 

prediction are investigated. Used machine learning methods are explained. Finally, using the data mining and 

machine learning methods, an analysis was made on the price data of the bitcoin. 

Keywords: Virtual money, Bitcoin, Blockchain, Machine Learning, Data Mining  
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1.  GİRİŞ 

İlk olarak 2008’de bir makalede ortaya çıkan ve 2009’da ilk işlemini yapan matematiksel 

algoritmaları kullanarak tasarlanan bitcoin, siparişini artıran ve büyük bir kitle edinerek pazar 

değerini hızla artıran bir sanal para birimi olarak tanımlanabilir [1]. Satoshi Nakamoto isimli 

tanınmayan bir kişi ya da grup tarafından ortaya çıkan bitcoin, devlet, merkez bankası ve kontrol 

gibi klasik para birimlerinin otoritelerini içermez. Herhangi bir aracı olmadan taraflar arasında 

doğrudan ağ üzerinden işlemler yapıldığı için maliyeti yoktur. Herhangi bir devlet otoritesinin 

kontrol ve sorumluluğunu içermez. Ayrıca temel teknolojisi olan blokzinciri ve matematiksel 

şifreleme fonksiyonlar sayesinde güvenilirliği çok yüksektir. 

Diğer sanal paraların hepsine altcoin ismi verilmiştir. Bitcoin olmayan her sanal para 

alternatif coin veya altcoin olarak bilinmektedir. Bu altcoinlerin hepsinin temelini blokzinciri 

teknolojisi oluşturmaktadır. Blokzinciri teknolojisi, güvenilir bir merkez kullanılmasını 

gerektirmeyen dağıtılmış bir kayıt yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Veriler, internet 

ortamında birçok alanda iletilmektedir (multimedya, iletişim, web ara yüzü vb.). Blokzinciri 

teknolojisi, verileri transfer etmemize izin veren dağıtılmış bir veri tabanı sistemidir. Bitcoin 

başlangıçta sadece para olarak kabul edilirken, daha sonra bitcoin’in temel teknolojisi olan 

blokzinciri daha genel olabileceği anlaşılmıştır. Genel olarak blokzinciri, merkezi bir sunucuyu 

veya güvenilir bir otoriteyi ortadan kaldırarak, merkezi olmayan ve dağıtılmış bir yapıya sahiptir. 

Ancak, bu teknoloji çok daha fazla olasılık ve çeşitli alanlarda uygulamalar sunmaktadır [2, 3, 4]. 

Blokzinciri internetten sonraki devrim olarak kabul edilse de, hala yolun başındadır. 

Blokzinciri şimdi 1980’lerde internet gelişim seviyesini hatırlatmaktadır. Son 30 yılda internetin 

başlangıç noktası ile bugün ulaştığı nokta arasındaki fark açıkça görülmektedir [5]. Blokzinciri ağı 

üzerinde geriye dönük hareketleri değiştirme ve silme imkânsızdır, bu sebeple olumsuz durumlar 

için (verilerin çalınması vb.) ağın %51’ine sahip olunması gerekmektedir [6]. Ayrıca blokzincirinde 

tutulan veriler ağa bağlı herkese açıktır. 

Harward Business Review dergisinde, yıkıcı teknolojiler kavramı 1995 yılında Bower ve 

Clayton Christensen tarafından yayınlanan “Dalgaların Yakalanması” makalesiyle ortaya çıkmıştır. 

Yıkıcı teknolojiler kavramı, en son teknolojinin piyasaya egemen olan diğer ürün veya hizmetlerin 

ortadan kaldırılmasına yol açacak yeni teknoloji anlamına gelmektedir [7]. Son zamanlarda en 

popüler konulardan biri olan bitcoin’nin temelini oluşturan blokzinciri teknolojisi, yıkıcı yeniliklere 

kapı açma potansiyeline sahiptir. Blokzinciri teknolojisi hayatımıza sanal para birimi olan bitcoin 

ile girmiş olsa da, etki alanı yalnızca sanal para birimi ile sınırlanmamaktadır. Blokzinciri 

teknolojisi, daha güvenilir, şeffaf ve merkezi olmayan işlemleri mümkün kılar ve blokzinciri bitcoin 

ile ilişkilendirilmesine rağmen, blokzinciri teknolojisi dijital para birimlerinin ötesine geçen birçok 

başka uygulamaya sahiptir. Blokzinciri teknolojisi beklenenden çok daha büyük bir kullanım 
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alanına sahiptir. Aslında, bitcoin bugün blokzinciri teknolojisini kullanan binlerce uygulamadan 

sadece biridir. Blokzinciri altyapısının kullanılmasıyla, aracılara duyulan ihtiyacın ortadan 

kaldırılması ve uzlaşma sürecinin daha verimli hale getirilmesiyle süreç hızlandırılmıştır. 

Bu tez çalışmasında yıkıcı ve yeni teknolojilerde yer alan blokzinciri araştırılmıştır. Bitcoin 

blokzincirinin binlerce projesinden sadece biridir ve bitcoin blokzincirinin ilk projeleri arasında yer 

almaktadır. Bitcoin madenciliği çok eski bir uzlaşma algoritmasıyla çalıştığı için yüksek miktarda 

enerji ve donanım ekipmanları gerektirmektedir. Bu nedenlerden dolayı bitcoin fiyatı gün geçtikçe 

yükseliş göstermektedir. 

Bu çalışmada bitcoin fiyat tahmini üzerinde yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bir literatür 

incelenmesi yapılmıştır. Literatürde bulunan akademik çalışmalarda bitcoin’in belirli zaman 

aralıklarıyla zaman serileri üzerinde bazı özellikler seçilmiştir ve sınıflandırma işlemi yapılmıştır. 

Sınıflandırmada kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından bazıları Bayes Ağları (BA), Uzun 

Kısa Süreli Bellek Ağları (UKSBA), Yapay Sinir Ağları (YSA), Derin Öğrenme (DÖ), Destek 

Vektör Makineleri (DVM), En Yakın K-Komşu (EYKK), Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama 

(OEHO) modellerdir. Yapılan bu yöntemler bitcoin fiyat tahmini için iyi performans sergilediği ve 

%80 üzeri doğruluk oranı verdiği görülmüştür. 

Bu çalışmanın diğer bir bölümünde veri madenciliği üzerine bilgi verilmiştir. Veri 

madenciliği ve makine öğrenmesinin ortak noktaları verilerden önemli bilgiler çıkarmaktır. Makine 

öğrenmesi ve veri madenciliğindeki bazı sınıflandırma algoritmaları ele alınmıştır. Kullanılan 

yöntemlerin hepsi detaylı şekilde açıklanmıştır. 

Bu çalışmada, makine öğrenmesi yöntemlerinden Yapay Sinir Ağları, Bayes Ağları, Lojistik 

Regresyon, En Yakın K-Komşu, J48 Ağacı, Naive Bayes ile sınıflandırma yapılmıştır. Eğitim 

modeli K-katmanlı çapraz doğrulama K=10 olarak seçilmiştir. Doğruluk oranları %70 üzeri elde 

edilmiştir. Bu sınıflandırma işlemleri WEKA yazılımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma 

işleminde ilk olarak bitcoin veri seti oluşturmak amacıyla bazı özellikler seçilmiştir. Bu 

özelliklerden bitcoin günlük kapanış fiyatı, bitcoin günlük açılış fiyatı, bitcoin günlük en yüksek 

fiyatı, bitcoin günlük en düşük fiyatı, günlük son 24 saatte bitcoin alım satım miktarı ve bitcoin 

günlük piyasa değeri ele alınmıştır. Sınıflandırma işlemi yıllara göre yapılmıştır. Son 6 yılın bitcoin 

fiyat verileri (2014-2019) coinmarketcap.com sitesinden alınmıştır [8]. Bitcoin günlük fiyat verileri 

excel programında düzenlendikten sonra WEKA yazılımı üzerinde analiz edilmesi için Arff dosyası 

oluşturulmuştur. Veriler normalizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra bazı makine öğrenmesi 

algoritmalarıyla analiz edilmiştir. En yüksek doğruluk oranı Lojistik Regresyon modeli ile %99 

olarak elde edilmiştir. Bu yöntemle Ortalama Mutlak Hata (OMH) 0.0056 kadar ve Kök Ortalama 

Kare Hata (KOKH) 0.051 kadar düşük olarak bulunmuştur.



 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

 Lee ve ark. “Blokzinciri Bilgisine Dayalı Bayes Ağları ile Bitcoin Fiyatlarının 

Modellenmesi ve Tahmini Üzerine Deneysel Bir Çalışma” adlı çalışmalarında bitcoin fiyatını 

analiz ve tahmin etmek için, Bayes Ağları kullanılmıştır. Bitcoin’in teknolojisi olan 

blokzincirinden, en alakalı özellikler seçilmiştir ve bitcoin’in fiyat tahmini işleminde kullanılmıştır. 

Bayes Ağlarının bitcoin fiyat tahmininde, iyi performans gösterdiği görülmektedir [9]. 

Sin ve ark. “Makine Öğrenmesini Kullanarak Bitcoin Fiyatını Tahmin Etmek” adlı 

çalışmalarında çok katmanlı sinir ağları kullanarak genetik algoritma tabanlı yapıyla, bitcoin 

fiyatındaki günlük değişim incelenmiştir. Yapılan çalışmada 2 yıllık bir süre içinde sanal para 

biriminin yaklaşık 200 özelliği dikkate alınarak veri seti oluşturulmuştur. Bitcoin fiyatının ertesi 

gün eğilimi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen en yüksek tahmin sonucu %85 olarak 

belirtilmiştir [10]. 

Pham ve ark. “Denetimsiz Öğrenme Yöntemlerini Kullanarak Bitcoin Ağında Anomali 

Tespiti” adlı çalışmalarında anomali tespiti üzerine çalışılmıştır. Anomali tespiti, veri setlerindeki 

normalden farklı olan beklenmedik öğeleri veya olayları tanımlama işlemidir. Anomali tespiti 

genellikle denetimsiz anomali tespiti olarak bilinen etiketlenmemiş verilere uygulanmaktadır. 

Finansal ağlarda hırsızlar ve yasadışı faaliyetler genellikle anormaldir. Bu sorunları çözmek için 

birçok makine öğrenmesi teknikleri vardır, bazı sonuçların doğruluk oranı yüksektir, ancak bir 

yöntemin diğer yöntemlere üstünlüğü yoktur [11].  

Bu çalışmada bitcoin işlem ağına özgü anormallik algılama ele alınmıştır. Bu çalışmanın 

amacı şüpheli kullanıcıları ve işlemleri tespit etmektir. Bitcoin işlem ağında oluşturulan iki grafik 

üzerinde K-ortalama kümeleme, Mahalanobis mesafesi ve denetimsiz DVM, üç denetimsiz 

öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Bir grafikte kullanıcı düğümleri ve diğerinde alım satım 

işlemlerinin düğümleri mevcuttur. Anormal kullanıcıları ve işlemleri tespit etmek için üç ana sosyal 

ağ teknikleri kullanılmıştır. Bilinen 30 vakadan ikisi hırsızlık vakasını ve biri kayıp vakasını tespit 

etmiştir [11]. 

 Phaladisailoed ve Numnonda“ Bitcoin Fiyat Tahmini için Makine Öğrenmesi Modellerinin 

Karşılaştırması” adlı yaptıkları çalışmada bitcoin fiyatını tahmin etmek için en yüksek doğruluk 

modeli bulunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 01.01.2012-08.01.2018 arasındaki bitstamp adlı 

bitcoin değişim sitesinde 1 dakika aralıklı işlem verilerini kullanarak, Scikitlearn ve Keras 

kütüphaneleri ile bazı farklı regresyon modelleri denenmiştir. Sınıflandırma için UKSBA 

kullanılmıştır. En iyi sonuçlar, Ortalama Kare Hatanın (OKH) 0.00002 kadar düşük olduğunu ve 

R-Kare’nin %99.2 kadar yüksek olduğunu göstermiştir [12].  

Madan ve ark.” Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Otomatik Bitcoin Ticareti” adlı 

yaptıkları çalışmada, bitcoin fiyatını tahmin etmek için makine öğrenmesi algoritmaları 
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uygulanmaya çalışılmıştır. Veri seti, günlük kaydedilen beş yıl boyunca bitcoin fiyatı ve ödeme 

ağına ilişkin 25’ten fazla özellikten oluşmaktadır. Bu bilgiler kullanılarak, günlük fiyat değişimin 

işareti %98.7 doğrulukla tahmin edilmiştir. Hem rastgele ormanları hem de genelleştirilmiş 

doğrusal modelleri kaldıran özel bir algoritma ile deneyimlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, 

10 dakikalık zaman aralıklarını kullanarak gelecekteki fiyat değişiminin işaretini öngörmede %50-

55 kesinliğe sahip bir mekanizma geliştirilmiştir [13]. 

 Kadiroğlu ve ark. “Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Bitcoin Tahmini” adlı 

çalışmada KAGGLE bitcoin 2010-2019 veri seti kullanılarak, bitcoin fiyat tahmini yapılmıştır. 

Çalışmada veri setinde bulunan 12 özellik normalizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bu çalışmada 

test için sınıflandırma yöntemlerinden Uzun Kısa Süreli Bellek Ağları (UKSBA), Destek Vektör 

Makineleri (DVM), Yapay Sinir Ağları (YSA), Naive Bayes (NB), Karar Ağaçları ve En Yakın K-

Komşu algoritmaları (EYKK) tercih edilmiştir. En yüksek doğruluk oranı UKSBA ile %97.2 ve en 

düşük doğruluk yüzdesi ise EYKK ile %81.2 olarak elde edilmiştir [14].  

Masafumi ve ark. “Yapay Sinir Ağları ile Bitcoin Teknik Ticareti” adlı çalışmalarında, geri 

dönüş tahmini için YSA dayanan gün içi teknik ticareti araştırılmıştır. Özellikle, Derin Öğrenme 

(DÖ) yöntemlerinde, her 15 dakikada bir geçmiş zaman serileri ile hesaplanan teknik göstergelerin 

belirli girdi verilerini vermek için yedi katmanlı bir sinir ağı yapısı aracılığıyla alım satım sinyalleri 

başarıyla keşfedilmiştir. Uygulanabilir uygulama maliyetleri altında, sayısal deneyler, 

yaklaşımımızın bir al ve tut stratejisinin performansını önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir. 

Özellikle, önerilen bu modelde Aralık 2017’den Ocak 2018’e kadar süren zorlu bir dönem için iyi 

bir performans sergilediği görülmektedir [15]. 

Eyyüp Ensari “Kripto Para Bitcoin: ARIMA ve Yapay Sinir Ağları ile Fiyat Tahmini” adlı 

çalışmasında, doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (OEHO) ve doğrusal 

olmayan bir metot olan Yapay Sinir Ağları (Çok Katmanlı Perceptron) kullanılarak bitcoin tahmin 

yöntemlerinde karşılaştırılma yapılmıştır. Veri seti 02.02.2012-09.01.2018 tarihleri arasında 

bitcoin günlük kapanış fiyatlarından oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda 10.01.2018-18.01.2018 

tarihleri arasında Yapay Sinir Ağları (6-3-1) modeli ile tahmin edilen fiyatların, hem yönü hem de 

değerleri OEHO (1.1.6) modeline göre daha başarılı sonuçlar vermiştir [16]. 

Eyyüp Ensari ve ark “Asimetrik Volatilitenin Tahmini: Kripto Para Bitcoin Uygulaması” 

adlı çalışmalarında makalenin uygulama kısmında asimetrik volatilitenin belirlenmesi amacıyla 

kullanılan yöntemlerden Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (OKDV), Sabit Koşullu Korelasyon 

(SKK), Ortalama OKDV (OOKDV), Üssel SKK (ÜSKK) ve Eşik OKDV (EOKDV)  modelleri 

kullanılmıştır. Bitcoin günlük kapanış fiyatları dolar cinsinden alınmıştır. Zaman serileri 

01.01.2015-11.02.2018 tarihleri arasında belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda volatilite 

tahmini için en iyi sonuç veren EOKDV yöntemi bulunmuştur [17]. 
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 Karasu ve ark. ”Zaman Serisi Verilerini Kullanarak Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile 

Bitcoin Fiyat Tahmini” adlı çalışmalarında, 2012-2018 yılları arasında günlük bitcoin kapanış 

fiyatlarından oluşan zaman serilerini kullanmıştır. Makine öğrenmesi yöntemlerinden Doğrusal 

Regresyon ve Destek Vektör Makineleri (DVM) ile bitcoin tahmini yapılmıştır. Verileri eğitmek 

amacıyla k-katlamalı çapraz doğrulama modeli seçilmiştir, Ortalama Mutlak Hata (OMH), 

Ortalama Kare Hata (OKH), Kök Ortalama Kare Hata (KOKH), Pearson Korelasyonu gibi 

istatistiksel yöntemler hesaplanmıştır. DVM yöntemi daha yüksek korelasyon değeri ve daha az 

hata değeri ile sonuçlanmıştır [18]. 

 Gencer ve ark. “Yapay Sinir Ağları ile Bitcoin Fiyatını Tahminleme” adlı çalışmalarında 

bitcoin fiyatı Yapay Sinir Ağlarıyla tahmin edilmiştir. Veri seti olarak Ocak 2015-Nisan 2018 

günlük bitcoin kapanış fiyatları alınmıştır. Her günün kapanış fiyatları alınarak, her ayın bitcoin 

kapanış fiyatlarının ortalamaları hesaplanmıştır, veriler normalize edilmiştir. Eğitim seti olarak 

verilerin 2/3’ü kullanılmıştır, test ve sınama için ise verilerin 1/6’sı alınmıştır. Gizli katman sayısı, 

girdi sayısının karesidir. Veriler Matlab 2013a programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Ağ eğitimi 

için Levenberg-Marquardt geriye yayılma algoritması kullanılmıştır. Tahminden çıkan sonuç, 2018 

Mayıs ayında bitcoin fiyatının 80955 dolar olacağıdır. Daha önceki üç ayın gerçekleşen ortalama 

bitcoin fiyatları Şubat ayı 9,472 dolar, Mart ayı 9,040 dolar ve Nisan ayı 8,033 dolar olduğundan, 

elde edilen tahmin oldukça yüksek çıkmıştır. Gerçekleşen Mayıs 2018 ortalama fiyatı ise 7,487 

dolardır. Bu büyük farklılık sebebiyle, bu çalışmada kullanılan algoritmalar ve yöntemler bitcoin’in 

fiyat tahmininde faydasız olduğu sonucunu vermiştir [19]. 

Aslan ve ark. “Bitcoin’in Türkiye Piyasasındaki Değerinin yapay zekâ Teknikleri ile 

Tahmini” adlı çalışmalarında, yapay zekâ yöntemlerinden olan Regresyon ve Adaptif Ağ Tabanlı 

Bulanık Çıkarım Sistemi (AATBÇS) yöntemi ile bitcoin için tahmin çalışması yapılmıştır. 

Regresyonun En küçük kareler yönteminde polinom uydurma, kullanılmıştır; verilere en iyi uyan 

eğriyi bulmaya çalışan matematiksel bir yöntemdir. AATBÇS, Yapay Sinir Ağları ile bulanık 

mantığın birlikte çalıştırabilen bir Yapay Zekâdır. Bu makalede bitcoin’in Türkiye borsalarındaki 

değerini tahmin etmek için kullanılan veri seti, bitcoin.tlkur.com sitesinden 23 Temmuz 2017-22 

Temmuz 2018 tarihleri arasındaki günlük fiyatlar alınarak oluşturulmuştur. Veri setinde toplamda 

365 adet bitcoin fiyatı Türk lirası cinsinden alınmıştır. Veriler normalize edilmiştir. Hata hesaplama 

değeri olarak, Kök Ortalama Kare Hata (KOKH) kullanılmıştır. Model oluşumunda, 10 katmanlı 

çapraz doğrulama modeli kullanılmıştır. Bu süreçte eğitim 5 kez tekrarlanıp ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. Standart sapma tüm parametreler ve yöntemler ile 0 olarak 

bulunmuştur. Eğri uydurma için en iyi sonucu 19 dereceden eğri verirken, AATBÇS için ise 500 

iterasyon ve 39 kuraldan oluşan modelin en iyi sonuç verdiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde modellerin başarılı sonuçlar verdiği ve bitcoin değerini tahmin edebildiği 

görülmektedir. Elde edilen en başarılı sonuç AATBÇS yöntemidir ve bitcoin’in şu an ki değerine 
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göre %4-5 aralığında hata payına karşılık geldiği görülmektedir. Bitcoin’in aylık fiyatındaki 

değişimin %20-30’ları bulunmuştur, alınan başarılı sonuçları kullanıcılara yardımcı olabilecektir 

[20]. 

McNally ve ark. “Makine Öğrenmesini Kullanarak Bitcoin Fiyatını Tahmin Etmek” bu adlı 

çalışmalarında bitcoin fiyatının dolar cinsinden alınıp ve yönünün değişikliğini tahmin etmektedir. 

Bitcoin fiyat verileri Fiyat Endeksinden alınmaktadır. Tekrarlayan Yapay Sinir Ağı (TYSA) ve 

Uzun Kısa Süreli Bellek Ağları (UKSBA) algoritmaların uygulanmasıyla fiyat tahmini başarı ile 

elde edilmiştir. En yüksek sınıflandırma doğruluğunu %52 olarak UKSBA algoritması ile elde 

edilmiştir ve %8 olarak KOKH hatası elde edilmiştir. Zaman serisi tahmini için yaygın olan OEHO 

modeli kullanılmıştır. Doğrusal olmayan Derin Öğrenme uygulamaları, düşük performans gösteren 

OEHO tahmininden daha iyi performans göstermiştir [21]. 

Azari “Bitcoin Fiyat Tahmini: OEHO Yaklaşımı” bu adlı çalışmasında, bitcoin dünyanın en 

yaygın sanal para birimi olarak kabul edilmektedir ve fiyatı gün geçtikçe yükseliş göstermektedir, 

2010’da 1 dolardan 2017’de 18000 dolara kadar artmıştır. Son yıllarda ekonomi ve bilgisayar bilimi 

de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ilgi görmüştür. İlk olarak piyasayı nasıl etkilediğini 

incelemeye, fiyat dalgalanmalarının nedenlerini belirlemeye ve gelecekteki fiyatlarını tahmin 

etmeye odaklanmaktadır. İkincisi güvenlik açıklarına ve diğer sanal para teknik sorunlarına 

odaklanmaktadır. Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (OEHO) modelinin, 3 yıllık bir süre 

içerisinde fiyat zaman serilerini analiz ederek bitcoin’in gelecekteki değerini tahmin etmede 

yararlılığını analiz etmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmada, bu basit şemanın zaman serisinin 

davranışının neredeyse değişmediği alt dönemlerde, özellikle kısa vadeli tahmin için 

kullanıldığında, örnek olarak bir gün içerisinde analiz etmektedir. OEHO modelini bitcoin fiyatının 

farklı değişiklikler gösterdiği 3 yıllık bir süreye kadar eğitilmiştir veya uzun vadeli bir tahmin için 

kullanmaya çalıştığında, büyük tahmin hataları göstermiştir. Özellikle, OEHO modeli fiyattaki 

keskin dalgalanmaları yakalayamamıştır. Fiyatın daha doğru bir tahmini için fiyatla birlikte daha 

fazla özelliğin çıkarılması ve kullanılması için çağrıda bulunmuştur [22].  

Başka bir ifadeyle bu çalışmada OEHO modeli kullanılarak bitcoin fiyat tahmini 

araştırılmıştır. İlk olarak önceden işlenmiş veriler kullanılmıştır, tahminde Ortalama Kare Hatasının 

(OKH) en aza indiren OEHO modeli bulunmaya çalışılmıştır. Bitcoin kapanış fiyatı kullanılarak 

bitcoin fiyat tahmininde bitcoin’in yüksek artışlara ve düşüşlere karşı fiyat dalgalanmalar nedeniyle 

büyük OKH değerleriyle sonuçlanmıştır. Sonuçlar OEHO modelinin zaman serileri alt 

dönemlerinde fiyat tahmini için hala kullanılabileceğini, yani zaman aralığını veri kümesinin 

benzersiz bir eğilime sahip olduğu birkaç zaman dilimine bölerek doğrulamaktadır. Ayrıca, test 

süresi penceresin’in konumunun ve uzunluğunun fiyat tahmininde elde edilen OKH üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Özellikle, zaman penceresinde 2’den 9’a yükseldiğinde, OKH 118,000’den 

16,000’e düşmektedir [22]. 
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Kinderis1 ve ark “Bitcoin Para Birimi Dalgalanması” bu adlı çalışmalarında, bitcoin 

fiyatlarını tahmin edilmesi zor bir işlem olarak görülmektedir. Yatırımcılar sürekli olarak fiyat 

değişikliklerinin gelecekteki yönü hakkında anlamlı bilgiler elde etmenin yeni yollarını 

aramaktadırlar. Bu çalışmadaki kullanılan yöntem veri madenciliği tekniklerine dayanmaktadır. 

Haber makaleleri ve tweetler gibi madencilik metin belgeleri, bu tür öğelerdeki bilgiler ve sanal 

para birimi fiyat yönü arasındaki ilişkiyi çıkarmaya çalışmaktadır. Uzun Kısa Süreli Bellek 

Tekrarlayan Sinir Ağı (UKSB-TYSA), duyarlılık analizi tekniklerinden oluşan bir hibrit modelin 

yanı sıra tahmini bir makine öğrenmesi modelinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Modelin 

başarısı, bitcoin fiyat değişikliklerinin yönünü tahmin etme bağlamında değerlendirilmektedir. 

Çalışmada kullanılan sistem piyasadaki diğer modellerle kıyaslarken bitcoin fiyat dalgalanmalarını 

daha doğru ve gerçek zamanlı tahmin etmektedir [23]. 

Yogeshwaran ve ark “Proje Tabanlı Öğrenme: Derin Öğrenmeyi Kullanarak Bitcoin 

Fiyatlarını Tahmin Etmek” bu adlı çalışmalarında, bu çalışmada proje tabanlı öğrenme kullanılarak 

bitcoin fiyat verileri ve hesaplama gücüne dayanarak, bitcoin gibi sanal para birimlerini tahmin 

edebilen bir model oluşturulmuştur. Makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, bitcoin fiyatını iki DÖ yöntemi kullanarak tahmin etmeye çalışmıştır. Bu çalışma, 

problemin tanımı, ilerlemesi, öğrenci değerlendirmesi ve bitcoin fiyatı tahmin edebilecek 

uygulamayı geliştirmek için DÖ algoritması kullanımına dayalı faaliyetleri göz önünde 

bulundurmaktadır. Bilgisayar bilimleri mühendisliği alanında proje tabanlı öğrenmenin 

geliştirilmesine odaklanmaktadır [24]. 

Matheus ve ark “Yapay Zekâ Bitcoin Bonanza’yı Geliştirebilir Mi?” bu adlı çalışmalarında, 

makine öğrenmesi tekniklerinin sanal para birimi fiyatlarının tahmininde nasıl performans 

gösterdiği araştırmaktadır. DVM ve YSA algoritmaları, piyasa değeri açısından bitcoin’e 

uygulandığında anormal riskleri tahminlemede yararlı olup olmadığı araştırılmıştır [25].  

Bitcoin, altın ve gümüş fiyatlarına uygulanan makine öğrenmesi yönteminin sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Makine öğrenmesi teknikleri, bitcoin’in değerindeki orta ve uzun vadeli artış 

fiyatlarından bağımsız olarak fiyat davranışı üzerindeki kalıpları tanıyarak kısa vadeli 

dalgalanmaları tahmin etmek için yararlıdır. Makine öğrenmesi teknikleri kısa vadeli eğilimleri 

yakalama ve riske göre ayarlanmış getirilere yol açabilme yeteneğini vurgulamayı 

amaçlanmaktadır. Makine öğrenmesi karmaşık ve doğrusal olmayan davranışlardan kalıpları 

tanımlayabilmektedir. Tüm tabloları karşılaştırarak iki ilginç bulgu elde edilmiştir tüm örnekler, 

DVM’nin altın ve gümüş için daha iyi getiri sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, YSA tüm 

örneklerde her ikisi için de düşük performans göstermiştir [25]. 

Kadiroğlu ve ark “Bitcoin Mekanizması ve Bitcoin’le Alakalı Literatürde Yapılan 

Çalışmaların İncelenmesi” bu adlı çalışmalarında bitcoin’in gelecekteki fiyatını tahmin etmek için 

makine öğrenmesi yöntemleri kullanan çalışmalar ile ilgili detaylı bir literatür incelenmesi 



8 

yapılmıştır. Çalışmaya bitcoin ile ilgili temel ve güncel bilgiler dâhil edilmiştir. Ayrıca kullanılan 

makine öğrenmesi yöntemlerinin teorik bilgileri de açıklanmıştır. Literatür incelenmesi sonucunda 

bulgular makine öğrenmesi yöntemleri ile bitcoin fiyat tahmini için başarılı sonuçlar elde 

edebileceğini göstermiştir [26]. 

Greaves ve ark “Bitcoin Fiyatını Tahmin Etmek İçin Bitcoin İşlem Grafiğini Kullanma” bu 

adlı çalışmalarında blokzinciri temeli olan bitcoin için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak 

fiyat tahmini yapılmıştır. Sonuçlara göre ortalama %55’lik bir doğruluk elde edilmiştir. Kullanılan 

sınıflandırma algoritmaları YSA, DVM, LR, Baseline, olarak bulunmaktadır ve doğruluk oranları 

sırasıyla %55.1, %53.7, %54.3, %53.4 olarak elde edilmiştir. Ortalama kare hata ise baseline 

algoritmasına 2.02 olarak, Doğrusal Regresyon 1.94 olarak ve SVM’de 1.98 olarak elde edilmiştir 

[27]. 

 

 



 

 

3.  BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ 

Blokzinciri, dağıtılmış ve merkezi olmayan bir veri dağıtım sistemi veya birbirleri ile 

şifrelenmiş işlemler içeren blokların dizisi olarak tanımlanabilir. Blokzinciri teknolojisinin bir 

merkezle iletişim kurmadan çalışması, servis talep eden kullanıcılar ile servis sağlayan kullanıcılar 

arasında üçüncü taraf bulunmadığı anlamına gelmektedir. Blokzincirinin dağıtılmış veri kayıt 

sistemi ise, blokzinciri ağındaki tüm düğümlerle aynı işlem geçmişine sahip blokları tutmaktadır. 

Bir blokzinciri veri tabanını çağırmak doğru değildir, çünkü klasik veri tabanı teknolojilerinde 

veriler güncellenebilir ve silinebilir ancak burada veriler tekrar değiştirilemez ve silinemez. 

Verilerin değiştirilememesi bu sisteme güvenme hakkını göstermektedir [28]. 

Bugün internetten iki taraf arasında para gönderme işleminde, işlemin gerçekleşmesi için her 

iki tarafında işlemi resmi ve güvenilir bir kurum aracılığıyla yapılır ve işlemler bu kurum tarafından 

kaydedilir. Havale işlemi resmi kurumlar tarafından oluşturulan yasalara göre yapılır ve işlemler 

ülkelerin vergi kontrolüne tabi tutulurlar.  

Şekil 3.1’de “A” düğümü, güvenilir bir merkez aracılığıyla “B” düğümüne 20 dolar 

göndermek istemektedir. Güvenilir merkez önce “A” kişiyi tanımlar ve daha sonra hesabında 

havale işlemi için yeterli para olup olmadığını kontrol eder. “B” kişisinin kimliği doğrulanarak, 

kurumun komisyonu kesilir (örnekte 4 dolar gösterilmiştir) ve para gönderme işlemi gerçekleşir. 

İşlemin güvenliği gözaltına alınır ve yasal itiraz durumunda geri çekilebilir. Ülkeler arasındaki bu 

tür para gönderme işlemleri genellikle birkaç gün sürmektedir. Tüm kâğıt para işlemleri, merkezi 

banka tarafından kontrol edilmektedir [29].  

Ancak blokzinciri transfer işlemlerinde, kişinin kimliği anonimdir ve elektronik cüzdanlar 

arasında işlemler yapılmaktadır. İnternet üzerinden sanal para işlemleri sırasında taraflar arasındaki 

alışverişi güvence altına almak için asimetrik şifreleme teknikleri kullanılmaktadır. Elektronik 

cüzdanların açık ve gizli olmak üzere iki anahtarı bulunmaktadır. Cüzdanın sahibi, gizli anahtarı 

bilen kişidir. Gizli anahtar kaybolduğunda cüzdana para yüklenebilir ancak cüzdan harcamaları 

mümkün değildir [29]. 

 

 

Şekil 3.1. Güvenilir Kurum Aracılığıyla Gerçekleştirilen Bir Havale İşlemi  
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Şekil 3.2’de görüldüğü gibi A, B, C ve D adında 4 düğüm bulunmaktadır. A başlangıçta 20 

dolar tutarında bir bakiye içermektedir. Daha sonra 10 dolar, B düğümüne aktarılmaktadır. B’de 

C’ye,  C’de D’ye para göndermektedir. Tüm işlemler ardışık olmalıdır ve çoklu transfer aynı anda 

yapılamamaktadır. İşlem tamamlanmak için göndermek istenilen düğümün dengeli olduğundan 

emin olunması gerekir. Bakiye yeterliyse, aktarma isteği ağın tüm komşu düğümlerine gönderilir. 

En az üç düğüm transfer işlemini onayladıktan sonra, bu işlem dağıtılmış açık defterine (Distribute 

Open Ledger) kaydedilir. Onay ve güncelleme işlemi gerçekleştikten sonra ağda tutulan işlemler 

değiştirilemez, iptal edilemez veya silinemez. Tüm işlemler ağda bulunan herkese açıktır ve herkes 

tarafından izlenebilir [29]. 

 

 

 

Şekil 3.2. Düğümler Arasında Para Gönderme İşlemi ve Dağıtılmış Hesap Defteri 

3.1.  Blokzincirini Oluşturan Blok Yapısı 

Şekil 3.3’de görüldüğü gibi blok diyagramında, bloklarda yer alan veriler aşağıdaki gibidir 

[6]. 

1. İndeks: Bloğun konumunu göstermektedir, ilk bloğun indeksi sıfırdır. 

2. Hash Değeri: Veriler bir hash fonksiyona girdikten sonra elde edilen sonuçtur. 

3. Önceki Hash: Kendinden önce gelen bloğun, hash değeridir. 

4. Zaman Damgası: Bloğun oluştuğu zamanı simgeler. 

5. Nonce Değeri: Bitcoin madenciliğinde madenciler tarafından bulmaya çalıştıkları tam 

sayıdır ve yapılan işlemin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

6. İşlem Listesi: Blokta yapılan işlemlerin dizisidir. 

7. Zorluk Hedefi: Bir bloğun onaylanması için harcanan emeğin matematiksel olan 

ölçüsüdür. 

8. Merkle Ağacı: Her işlemin hash değerinin hesaplanması ve ağaç yapısına eklenmesidir. 

Şekil 3.4’de merkle ağacının genel yapısı gösterilmiştir [30]. 

TA,B,C,D : İşlemler 
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HA,B,C,D,AB,CD : Hash Değerleri 

HABCD: Kök Hash 

 

 

 

Şekil 3.3. Blok Diyagramı 

 

Şekil 3.4. Merkle Ağacı 

 

3.2. Blokzinciri ile Merkezi ve Dağıtık Veri Tabanlarının Karşılaştırılması 

Normal veri tabanları alıcı-sunucu modelini sağlamaktadır. Bir alıcı merkezi bir sunucuda 

olan veriyi düzenleyebilir. Veri tabanında tutulan veriler bir yetkili kurum aracılığıyla koruma 

altında tutulmaktadır. Bu verilere erişim sağlamak için kişinin kimliği bu yetkili kurum tarafından 

onaylanmaktadır. Yetkili kurum tehlikeli durumlarda verileri silebilir hatta değiştirebilir. Dağıtık 

veri tabanlarında veri tabanını oluşturan bütün makinelere güvenmek zorundayız. Hiçbir makinenin 

verinin bütünlüğüne, doğruluğuna ve güvenliğine kötü niyetli bir yaklaşım sergilemeyeceği 

varsayılmaktadır ve bu tamamen merkezi bir yapıdır [31, 32]. 
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Blokzinciri merkezi olmayan çok fazla düğümden oluşan yapıya sahiptir. Blokzincirinde 

verileri değiştirmek ya da silmek için ağındaki düğümlerin %51’den fazlasına sahip olunması 

gerekmektedir [33]. Blokzinciri ile eski merkezi ve dağıtık veri tabanları arasındaki varsayılan 

özelliklere göre yapılan karşılaştırma sonuçları Tablo 3.1’de verilmiştir [34]. Bitcoin havale 

işlemleri ile normal banka modelinin mevcut özelliklere göre yapılan karşılaştırması ise Tablo 

3.2’de verilmiştir [34]. 

Tablo 3.1. Blokzinciri ile Eski Merkezi ve Dağıtık Veri Tabanlarının Karşılaştırılması 

Özellikler Blokzinciri Merkezi Veri Tabanı Dağıtık Veri Tabanı 

Kayıt bütünlüğü Yüksek Orta Orta 

Kullanılabilirlik Yüksek Düşük Orta 

Hata toleransı Yüksek Düşük Yüksek 

Gizlilik Düşük Yüksek Orta 

İşlem zamanı Düşük Yüksek Orta 

Güvenilmez düğümler arası işbirliği Yüksek Düşük Düşük 

 

Tablo 3.2. Bitcoin Havale İşlemleri ile Normal Banka Modelinin Karşılaştırılması 

Özellik Banka Modeli Bitcoin 

Denetim Merkez bankası Uzlaşma 

İşlem doğrulaması Merkezi Uzlaşma 

Para Üretme Krediler Madencilik 

Paranın değeri Döviz kuru İş ispatı, arz talep, güven 

Paranın Kaynağı Teoride sınırsız Sınırlı sayıda 

Para transferi Aracılı, geri alınabilir Doğrudan, geri alınamaz 

Gizlilik Uygulamaya bağlı Belli ölçüde anonim 

İşlem ücreti Hesap ücreti, işlem ücreti Teoride sabit işlem ücreti 

 

3.3.  Blokzinciri Özellikleri 

Blokzincirinin bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

3.3.1. Dağıtılmış Açık Defter 

Bir defteri kebir gibi işlemler ve katılımcılar hakkında her türlü bilgiyi içerir. İşlemler 

herkese açıktır, gizli olan hiçbir bilgi yoktur. Ancak özel blokzincirinde durum biraz farklıdır. Bu 

durumlarda bile, birçok kişi defterde gerçekten neler olduğunu görebilmektedir. Çünkü ağdaki 
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defter, sistemdeki diğer tüm kullanıcılar tarafından tutulur. Daha iyi bir sonuç elde etmek amacıyla 

hesaplama gücü bilgisayarlar arasında dağıtılır [35]. 

3.3.2. Eşler Arası İletişim 

Eşler arasında iletişim kurulması için herhangi bir merkezi kurum yerine bireysel düğümler 

bilgileri eşler arası bir ağda birbirlerine direkt olarak iletmektedir. Blokzinciri ağındaki düğümler 

arasında fikir birliği nedeniyle merkezi kuruma ihtiyaç yoktur. Blokzincirinde bilgiler BitShares 

içindeki tüm düğümler tarafından saklanmaktadır. Blokzinciri tüm düğümler tarafından 

depolanmadığı ancak tüm düğümler tarafından kullanılabilmektedir. Ayrıca yeni işlemlerin tüm 

bloklara ulaşmak zorunda olmadığı, aksine işlemin zamanla bir bloğa dâhil olabilmesi için “yeterli 

sayıda” düğümlere erişmesi gerekmektedir [35]. 

3.3.3. Takma Adı ile Şeffaflık 

Blokzinciri teknolojisinde şeffaflık konusu kullanıcıların hepsinin tüm işlemleri görebilmesi 

ile gerçekleşmektedir. Bu durum üçüncü bir kurum tarafından yönetildiği merkezi bir yapıdan daha 

şeffaftır. İşlemlerin tamamen anonim kişiler tarafından yapıldığı nakit işlemlerin aksine, bitcoin 

işlemleri her zaman bir hesapla ilişkilendirilmektedir. Her kullanıcı kendi kimliğinin tespit edilmesi 

için benzersiz bir adrese, yani takma ada sahiptir ve işlemler bu takma adlar sayesinde 

gerçekleşmektedir. Blokzinciri teknolojisinde kullanıcılar bu takma adlar aracılığıyla isimsiz 

kalmaktadır ve gerçek kimlikleri açıklanmamaktadır [35]. 

3.3.4. Kayıtların Geri Döndürülemezliği 

Blokzinciri teknolojisinde saklanan verilerin geri döndürülememesi amacıyla matematiksel 

algoritmalar kullanılmaktadır. Buna açıklama olarak Satoshi Nakamoto 2008 yılında yayınladığı 

bir makalede geri dönüşümün imkânsızlığı yerine “dönüşümün hesaplama için pratik olmadığını” 

söylemiştir. “Zincir” terimi zincir üzerindeki kronolojik bir sırada önceki kayıtlarla bağlantılı olan 

tüm yeni kayıtlardan kaynaklanmaktadır. Blokzinciri, şimdiye kadar blokzinciri içindeki tüm 

işlemleri depolamaktadır. Zinciri bozmadan eski bir bloğun içindeki bilgiyi değiştirmek 

imkânsızdır ve bu nedenle veri bozulduysa tüm düğümler tarafından görülebilmektedir. Başka bir 

ifadeyle, blokzincirinde bir işlem yapıldıktan sonra ve hesaplar güncellendikten sonra, kayıtlar 

değiştirilemez, çünkü kendilerinden önce gelen her işlem kaydına zincir şeklinde bağlanırlar. Veri 

tabanındaki kaydın kalıcı, kronolojik olarak sıralı ve ağdaki diğer tüm kullanıcılar tarafından 

kullanılabilir olmasını sağlamak için çeşitli hesaplama algoritmaları ve yaklaşımları 

kullanılmaktadır [35]. 
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3.3.5. Hesaplamalı Mantık 

Dijital bir ortamda olduğundan hesaplama mantığı, blokzincirdeki işlemlere bağlıdır. 

Düğümler, işlemlerin otomatik tetiklenmesi amacıyla programlanmış algoritmaları veya kuralları 

kullanırlar. Dijital işlemler, sözleşmeler veya iş probleminin gerektirdiği her türlü bilgiyi ele alacak 

şekilde programlanmıştır. Defterlerin dijital doğası, blokzinciri işlemlerinin hesaplama mantığına 

bağlanabileceği ve esas olarak programlanabileceği anlamına gelmektedir. Böylece kullanıcılar 

düğümler arasındaki işlemleri otomatik olarak tetikleyen algoritmalar ve kurallar 

ayarlayabilmektedirler [35]. 

3.4.  Blokzinciri Kategorileri 

Blokzinciri projeleri kullanım alanları ve uzlaşı algoritmalarına göre aşağıdaki kategorilerde 

yer almaktadırlar. 

3.4.1. İzinsiz ve Herkese Açık Olan Blokzinciri 

Bu kategoride yer alan projelerde, veriler herkese açıktır. Herkes verilere erişebilir, 

işlemlerini doğrulayabilir, uzlaşı algoritmalarına göre zincire eklenecek bloğu oluşturabilir. Bu 

kategoride yer alan katılımcıların fazla sayıda olması amaçlanmaktadır. Fazla sayıda düğümden 

oluşan bir blokzinciri ise onay ve doğrulama mekanizması olarak işlev görecek düğümlerin artması 

ve merkezi olmayan yapısıyla birlikte yüksek güvenliğe sahip olması demektir. 

 İzinsiz blokzinciri iki alt gruptan oluşmaktadır: Bütünüyle İzinsiz ve Herkese Açık Olan 

Blokzinciri; Eğer yeni bir üyenin bir izinsiz blokzincirine dâhil olduktan sonra bu ağda bulunan 

verileri okumak ve ağda bulunan mevcut uzlaşı algoritmasına göre işlemleri onaylamak ve yeni 

bloklar üretmek için izin alması gerekli değilse bu blokzinciri bir bütünüyle izinsiz blokzinciridir. 

Bu tür ağlara katılım yüksek sayıda olacağı için verilerin eş örneklerinin tutulduğu düğüm sayısı 

da buna doğru orantılı olarak çok olacaktır. Bu özellik blokzincirinin daha güvenilir olması 

anlamına gelmektedir. Örneğin bitcoin blokzinciri bir bütünüyle izinsiz blokzinciridir [32, 35]. 

 Kısmen İzinsiz Blokzinciri; Eğer yeni gelen bir üyenin bir izinsiz blokzincirine giriş 

yaptıktan sonra burada yer alan verileri okumayı izinsiz yapıyorsa fakat bu ağdaki mevcut uzlaşı 

algoritmasına göre işlemleri onaylayıp yeni bloklar üretmek için izin alması gerekiyorsa bu 

blokzinciri bir kısmen izinsiz blokzinciridir. Örneğin ethereum blokzinciri bir kısmen izinsiz 

blokzinciridir [32, 35]. 

3.4.2. İzinli ve Herkese Açık Olmayan Blokzinciri 

Şirketler veya kurumlar herkese açık olan blokzincirini uygun görmezler, verilerinin herkes 

tarafından gözlenmesini kısıtlayabilirler. Bu durumlarda tasarlanan izinli ve herkese açık olmayan 
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blokzinciri verileri okumak için ağın sahibinin veya onun belirlediği kuralların izni gerekli hale 

gelmektedir.  

İzinli blokzinciri ağları iki alt gruptan oluşmaktadır: Kısmen İzinli Blokzinciri; Eğer yeni bir 

üyenin bir izinli blokzincirine katıldıktan sonra verileri gözlemlemesi için izin alması gerekliyse 

fakat katılımcıların bu blokzincirinde kullanılan mevcut uzlaşı algoritmasına göre işlemleri 

onaylayıp yeni bloklar üretmeleri için izin veriliyorsa, bu blokzinciri ağı kısmen izinli 

blokzinciridir [32, 35].  Bütünüyle İzinli Blokzinciri; Eğer yeni gelen bir üyenin izinli blokzincirine 

katıldıktan sonra bu blokzincirinde bulunan verileri gözlemlemek, uzlaşı algoritmasına göre 

işlemleri onaylamak ve yeni bloklar üretmek için izin almaları gerekliyse bu blokzinciri bütünüyle 

izinli blokzinciridir [32, 35]. 

3.4.3. Konsorsiyum Blokzinciri 

Kısmen izinli ve herkese açık olmayan blokzinciridir. İşlemleri onaylama görevini internete 

bağlı olan herkese izin vermek veya tamamen bir şirket ile kısıtlamak yerine, belirli sayıda üyeler 

bu işlemleri gerçekleştirmek amacıyla seçilmektedir. Çok sayıda ortak avantaj içeren konsorsiyum 

blokzinciri izinli blokzincirindeki gibi tek bir kurumun elinde değildir, seçilmiş üyelerden oluşan 

bir grupla çalışmaktadır. Bu sistem şirketler arası işbirliği amacıyla oluşturulmuştur [32, 35]. 

3.4.4. Yarı İzinli Blokzinciri 

İzinsiz ve herkese açık olan blokzincirinde herkesin ağa katılmasına izin verilmektedir. İzinli 

blokzincirinde katılım istekleri sıkıca kontrol edilmektedir. Bu ikisinin aksine yarı-izinli blokzinciri 

uygulamaları, bir şirket tarafından uygun kullanıcılara erişim yetkisi vermektedir. Bu kategoride 

yer alan üyeler genellikle B2B (business-to-business) kullanıcıları içermektedir. ABD’nin Chicago 

eyaletinde bulunan Cook bölgesi arazi mülk gibi sahiplik değişmelerinin gerçekleşebileceği 

varlıkları takip etmek ve güvenilir bir şekilde kayıt altında tutmak için Velox.re işbirliği ile bu tür 

blokzinciri ağı kullanan pilot bir uygulama geliştirmiştir [32, 35]. 

3.4.5. Hibrit Blokzinciri 

İzinsiz ve izinli blokzinciri ağlarının güçlü taraflarını kullanmaktadır ve zayıf taraflarını 

azaltmaya çalışmaktadır. Hibrit blokzincirinde tüm verilerin ağda bulunan herkes tarafından 

erişebilir durumdadır. Arka planda olan bir izinli blokzinciriyle de verilere erişim kısıtlanabilir. 

XinFin projesi tedarik zinciri için geliştirilmiş bir hibrit blokzinciridir. Bu proje hem izinsiz bir ağ 

olan ethereum blokzincirini hem de izinli bir blokzinciri olan Quorum blokzincirini kullanmıştır. 

Bu projede izinli blokzinciri işlemlerin hash değerlerini üretmektedir. Daha sonra izinsiz 

blokzinciri bu işlemleri onaylamaktadır [32, 35]. 
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3.5.  Uzlaşma Algoritmaları 

Blokzincirinde yeni blok üretmek ve zincire eklemek için blokzinciri ağını oluşturan üyelerin 

bir uzlaşma algoritmasına tabi tutulması sonucunda gerçekleşmektedir. Bu işlem uzlaşma adını 

taşımaktadır. Uzlaşma algoritması blokzincirini oluşturan üyelerin blokzincirine yeni üretilen 

bloğunu eklemesi için uzlaşmaya tabi tutulmasına destek olan karar verme mekanizma olarak 

tanımlanmaktadır. 

3.5.1. İş Kanıtı  

İş kanıtı (IK) blokzincirinde ilk tanıtılan uzlaşma algoritmasıdır. Çok sayıda blokzinciri 

ağları işlemleri onaylamak ve yeni bloklar oluşturmak amacıyla bu algoritmayı kullanmaktadırlar. 

Bu uzlaşma algoritmasının temelinde olan mantık, blokzincirinde bulunan üyelerin zor bir 

bulmacayı çözmeye çalışmalarıdır. Nonce ismini taşıyan bir değer bulunmaya çalışılmaktadır. Bu 

görevi madenci denilen düğümler yapmaktadırlar. Öyle bir sayı bulmaları gerekmektedir ki 

blokzincire eklemek istedikleri mesajın sonuna bu sayıyı ekleyip, SHA 256 fonksiyona 

uyguladıktan sonra 256 basamaklı 0 ve 1’den oluşan ve ilk 30 basamağı 0 alacak şekilde bir sayı 

elde edilecektir.  

Şekil 3.5’de önceki satırlarda açıklanan bu mekanizma gösterilmiştir. Bu oluşan yeni 256 

basamaklı sayının ilk basamaklarının içerdiği sıfırlar zorluk hedefini belirlemektedir. Sıfır sayıları 

arttıkça zorluk derecesi de artmaktadır. Bu sayıyı bulmak madencilerin görevidir. Sayı ilk 

bulunduğunda diğer bütün düğümler bu nonce değerinin doğru olup olmadığını kontrol ederler. 

Yeterli çoğunluktaki düğüm bulunan bu nonce değerinin doğru olduğunu kabul ederse, ağdaki 

bütün düğümlerle bu nonce değeri paylaşılır. Son olarak yeni blok onaylanmış olur ve blokzincire 

eklenir. Nonce değerini bulan düğüme ödül olarak sistemin kendine özel sanal parasından verilir. 

Sayı bulunduğu zaman, sayının doğru olup olmadığını kontrol etmek, bloğun içerdiği mesaja, 

bulunduğu iddia edilen gizemli sayıyı ekleyip, SHA 256 fonksiyona uygulayarak ve sonucunda 

elde edilen 256 basamaklı sayıyı bularak, sadece milisaniye (ms) alan bir işlemdir. Eğer bu işlemin 

sonucunda elde edilen sayının ilk 30 basamağı 0’dan oluşuyorsa, sayı bulunmuştur ve bu sayıyı ilk 

bulan madencinin bloğu zincirine eklenebilir. Bu kanıtlama zorunluluğu iş kanıtı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sayıyı bulmanın ihtimali milyarda birdir. Bilgisayarların işlemci gücünü 

kullanarak ortalama 1 milyar kombinasyon denemeleri gerekir. Bu sayıyı bulmanın tek yolu kaba 

kuvvet ile rastgele deneme-yanılma yolu olduğundan dolayı, ciddi bilgisayar gücü ve elektrik 

harcamak gerekmektedir. Bu yüzden devasa bilgisayar sistemleri bitcoin madenciliği için 

kurulmuştur. İş kanıtı algoritmasını ilk kullanan en popüler olan bitcoin blokzinciridir. Bu 

algoritmada bir bloğun yaratılması 10 dakikalık sürede gerçekleşmektedir. Bu süre istemci 

düğümlerin talebini karşılayacak bir hızda olmadığı için bu algoritmanın bir dezavantajı olarak 
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görülebilir. Dezavantaj olarak değerlendirilebilecek bir diğer konu ise bu zor problemi çözmeye 

çalışan düğümlerin yaptığı aşırı enerji tüketimidir [36]. 

Ağdaki madencilerin yarısı, kendiişlerini yürütmek amacıyla ağın %51’ne sahip olurlar. %51 

saldırısı olarak adlandırılan bu durum sistemi ele geçirmek için yeni kurallar oluşturulmaktadır. 

Uzlaşma algoritmasından bağımsız olarak, blokzinciri ağındaki düğümlerin %51’i ortak bir karar 

verebilir ve onlara göre yeni bir zincir üzerinde devam etmeye çalışabilirler. Bu duruma dallanma 

ya da fork denilmektedir. Örneğin, blokzincirindeki %51 kısmı işlem gücüne sahip olursa, A 

kişisinin B kişisine aktarmak istediği sanal para havalesine birlikte karar vermek ve engellemek 

isteyebilirler ve bu parayı aralarında paylaşabilirler. Bu durumda, operasyonel gücün azınlık 

tarafındaki düğümlerin blokları eklediği zincir ile operasyonel gücün çoğunluğunun bulunduğu 

grup tarafından eklenen zincir arasında fark olacaktır.  

Hard ve Soft olmak üzere iki tür dallanma bulunmaktadır. Hard dallanma eski kuralları 

kullanan uçlar için yeni yapı artık geçerli değildir, yeni kurallar kullanan uçlar için eski kurallar 

mantıklı değildir. Bitcoin Cash (BCH) ve Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin (BTC) içindeki Hard 

dallanmaya örneklerdir. Ethereum Classic (ETC), Hard bir Ethereum (ETH) dallanma örneğidir. 

Soft dallanma Hard dallanmanın aksine, eski sürümlerini de kullanabilmektedir. Başka bir deyişle, 

eski kurallarla üretilen bloklar yeni kurallarla kabul edilmektedir ve tek bir zincirle devam 

etmektedir. Belirli bir süre sonra, ağ düğümlerinin yeterli bir çoğunluğu yeni ayrışmaya 

geçmektedirler ve dal başarıyla son bulmaktadır[32, 37]. 

 

 

 

 

Şekil 3.5. İş Kanıtı Mantığı 

3.5.2. Pay Kanıtı  

İşlemlerin veya yeni üretilen blokların doğrulaması ve geçerli sayılması amacıyla uzlaşma 

algoritması kullanılmaktadır. Pay kanıtı (PK) yönteminde madencilik kavramı yerine para basma 

kavramı bulunmaktadır. İş kanıtı algoritmasında madenci denilen kişiler blokların üretmesini ve 

işlemlerin doğrulamasını sağlamaktadırlar, ancak burada bu işlemler doğrulayıcı denilen kişiler 

tarafından yapılmaktadır. Madenci denilen kişiler donanım ve grafik kartı ekipmanlarına sahip 

kişilerdir ve çok yüksek miktarda elektrik harcamaları gerekmektedir. Bu algoritmada doğrulayıcı 
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denilen kişi cüzdanında bulunan para miktarına göre ve cüzdanında bulunan paranın çok uzun süre 

tutulduğuna göre seçilmektedir. Yaş kavramı da buradan gelmektedir, paranın uzun süre bir 

cüzdanda bulunduğu takdirde yaş değeri yükselmektedir. Eğer para bir cüzdandan diğer kişinin 

cüzdanına aktarılırsa yaş değeri sıfırlanır. Sonuç olarak burada ne kadar çok paraya sahip olunursa 

ve ne kadar üzün süre para cüzdanda saklanırsa, o kadar çok doğrulayıcı hakkına sahip olunur.  

Doğrulayıcılar işlemleri onayladıkları için veya yeni bloklar üretmeleri için ödül alıyorlar. 

Başka bir ifadeyle pay kanıtı algoritmasında yer alan tüm paralar ilk başta oluşturulmaktadır. 

Düğümlerin yaptıkları yatırımlara dayanarak onlara sanal para verilmektedir. Burada 

blokzincirinde yer alan düğümler sahip oldukları para kadar güçlülerdir. Düğümler yatırım 

miktarlarına göre yeni blok oluşturma hakkını kazanmaktadırlar. Burada iki yöntem bulunmaktadır. 

Birincisi toplam para sayısına göre en fazla miktarda paraya sahip olan düğüm bloğunu üretip ve 

ağda paylaşabilmektedir. Eğer beklenen bir sürede blok paylaşılmazsa ikinci en yüksek paraya 

sahip olan düğümden işlem devam etmektedir.  

İkinci yöntemde ilk başta doğrulayıcı belirlenmez ancak iş kanıtı algoritması gibi düğümler 

bir bulmacayı çözmeye çalışırlar. Daha çok miktarda paraya sahip olan üyelerin daha yüksek 

oranda blok üretip daha fazla paya sahip olduklarını engellemek ve az paya sahip üyelerinde bloklar 

üretebilmelerini gerçekleştirmek için yaş kavramı bulunmaktadır.  

Yaş değeri yüksek olan sanal paraların blok üretme imkânı daha yüksektir. Üyenin blok 

üretmek için kullanılan sanal paralarının yaş değerleri blok üretildikten sonra sıfırlanır. Yaş 

değerleri sıfırlanan sanal paralar zamanla en baştan yaş değeri kazanabilirler. İşlemler bu şekilde 

tekrar olarak devam etmektedir. Pay kanıtı algoritmasında iş kanıtı gibi zorluk seviyesi yüksek olan 

problemler çözülmemektedir. Dolayısıyla bu algoritmada fazla enerji tüketimi ve donanım 

ekipmanı yoktur.  

Pay kanıtı algoritmasında doğrulayıcı denilen kişiler ilk başta bir akıllı sözleşmeye depozito 

olarak belirli miktarda para yüklemektedirler. Bir üye bu yüklemeyi yaptığında diğer depozito 

yüklemesi yapan üyeler ile blok oluşturmak için rekabete girmektedir. Eğer depozito yükleyen bir 

üye sahtekârlık yaparsa yüklediği tüm depozitoyu kaybeder. Ethereum Blokzinciri bu uzlaşmaya 

göre çalışmaktadır [32, 36]. 

3.5.3. Devredilen Pay Kanıtı  

Devredilen pay kanıtı (DPK) uzlaşma algoritması, pay kanıtı uzlaşma algoritmasına göre 

daha verimli ve demokratik bir algoritma olarak kabul edilmektedir. Devredilen pay kanıtı uzlaşma 

algoritması 2014 yılında Daniel Larimer tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritmayı kullanan sanal 

para projelerine örnek olarak Bitshares, Steem, Ark ve Liskdir. DPK tabanlı bir blokzincirinde ağın 

güvenliğini sağlamak amacıyla birkaç tanık için oylama sistemi oluşturulmaktadır. Bu sistem dijital 

ortamda demokratik sisteme benzer şekilde çalışmaktadır. 
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 Tanıklar yeni blokların oluşturulması ve işlemlerin onaylanması görevini yapmaktadırlar ve 

bu görevi doğru bir şekilde yerine getirdiğinde ödül almaktadırlar. Her tanık sadece bir oy hakkına 

sahiptir. En güvenilir tanık en yüksek oya sahip olandır, blok yaratma işleminin öncelliği bu tanığa 

verilmektedir. Tanıklar düğümleri devamlı çalışır durumda tutmalı ve ağ üzerindeki işlemleri 

bloklara eklemek için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Ekledikleri bu blokları dijital imza ile 

onaylayıp ağda paylaşmaktadırlar. Uzlaşma ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa DPK algoritması bu 

sorunların adil ve demokratik bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır. Tanıklar herhangi bir işlemin 

ayrıntısını değiştiremezler. Bir işlemin onaylanması ve bloğa eklenmesi yaklaşık 10 saniyelik bir 

sürede gerçekleşmektedir. PK algoritmasına göre yeni bloğu oluşturan düğüm başlangıçta 

düğümlere dağıtılan para miktarına göre belirlenirken, DPK algoritmasına göre kullanıcılar belirli 

bir sayıda tanık seçmek için oy kullanırlar. En çok oyu olan tanıklar işlemleri doğrulamak ve  yeni 

bloklar yaratmak için ödül almaktadırlar [32, 36]. 

3.5.4. Kiralanan Pay Kanıtı  

Kiralanan pay kanıtı (KPK), PK uzlaşma algoritmasında açıklandığı gibi çok miktarda 

paraya sahip olanlar blokları oluştururlar ve işlemleri doğrulama gücüne sahiptirler. Bu algoritma, 

iş kanıtı uzlaşma algoritmasından daha az işlemci gücü gerektirir. Çok düşük bir şansla, normal bir 

kullanıcı birkaç yıl sonra bloklar oluşturabilir. Bu, çok az sayıda paya sahip kullanıcıların düğüm 

oluşturmayacağı ve büyük paya sahip kullanıcıların genellikle sistemi yöneteceği anlamına 

gelmektedir. Ancak sistem daha fazla katılımcıyla ne kadar çok yönetilirse, sistem o kadar merkezi 

olmayan duruma yakınlık göstermektedir. Bu durumu gerçekleştirmek için, az yatırım yapan 

insanları teşvik etmek amacıyla KPK algoritması geliştirilmiştir [32, 36].  

KPK algoritması, Waves blokzincirine uygulanmıştır. Piyasada dolaşan Waves miktarı 

100,000,000 adettir. Waves, ağ bütünlüğünü korumak için KPK algoritmasını sunmaktadır. KPK 

sisteminde, üyeler paraları blok oluşturmak amacıyla full düğümlere ödünç verebilir. Ağa borç 

verme maliyeti 0.002 Waves oalark belirlenmiştir. İşlemleri doğrulamak ve ücret almak için, yani 

full nodları çalıştırmak amacıyla 1000 tokenin olması gerekmektedir. Bu miktar 10,000 tokenden 

1000’e düşürülmüştür [32, 36]. 

3.5.5. Geçen Zamanın Kanıtı 

Geçen zamanın kanıtı (GZK) uzlaşma algoritması fazla enerji tüketimini engellemektedir. 

Bu algoritma izinli blokzinciri ağlarında blok ekleme işlemleri için kullanılmaktadır. Ağda bulunan 

her düğüm rastgele bir zaman aralığını belirledikten sonra beklemek zorundadır. Belirlenmiş 

rastgele zaman aralığında bekleme süresini ilk dolduran düğüm, yeni bloğu oluşturma hakkını 

kazanmaktadır. Ağda bulunan her düğüm rastgele bir bekleme süresi ürettikten sonra bu süre 
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dolunca uykuda beklemektedir. Bekleme zamanı en kısa olan, yani en erken uyanan düğüm yeni 

oluşturduğu bloğunu blokzincirine eklemektedir. Bu şekilde işlemler blokların üretilmesi için 

tekrar edilmektedir. Bu algoritmanın adil bir şekilde çalışmasını sağlayan iki önemli faktör 

bulunmaktadır. Birincisi düğümlerin yeni bloğu ekleme hakkını kazanmak için bilerek kısa bir 

bekleme süresi seçmelerini engellemek amacıyla, bu bekleme süresinin rastgele olarak üretilmesini 

sağlamaktadır. İkincisi ise düğümlerin bekleme süresini doldurmalarını sağlamaktır [32, 38]. 

3.5.6. Pratik Bizans Hata Toleransı 

Pratik bizans hata toleransı (PBHT) modeli ismini Bizanslı generallerin faydalandığı bir 

yöntemden almaktadır. Bizans ordularında generaller, imparatordan gelen emirlerin gerçek olup 

olmadığını anlamak için oldukça basit ve etkili bir yöntem takip ediyorlardı. İmparator, ordusuna 

bir emir vereceği zaman bunu generallere ulaştırmak için birden fazla haberci yolluyordu ve 

generaller de emri aldıklarında kendi aralarında habercilerle bu emirleri paylaşıyorlardı. Bu süreç 

içinde eğer imparatordan gelen emir habercilerin çoğunluğu tarafından doğrulanmış ise bu emrin 

doğru olduğu kabul ediliyordu, aksi takdirde tekil emirlere itimat edilmiyordu.  

Blokzinciri sistemine dâhil olan her doğrulayıcı düğüm için açık ve özel olarak iki anahtar 

verilmiştir. Her düğüm diğer düğümlerin açık anahtarını bilmektedir. Her düğüm kendisine gelen 

bir işlemi kontrol ettikten sonra onaylıyorsa özel anahtarıyla imzalayarak ağda paylaşır. Eğer bir 

işlem belirli bir sayıda (mesela 2n düğümden oluşan bir ağ için bu sayı n+1 olabilir) düğüm 

tarafından onaylanmış ise uzlaşma sağlanmış kabul edilmektedir, bu işlem ağ tarafından geçerli 

işlem olarak tanımlanmaktadır.  

İK ve PK yaklaşımlardan farklı olarak PBHT kaynak sahipliği (donanım, pay gibi) akış 

içerisinden soyutlanmıştır, bu sayede en küçük katılımcı bile dâhil olduğu ağın yapısında söz sahibi 

olmaktadır. Bu yaklaşım kapsamında ağa dâhil olan tüm doğrulayıcı makinelerin birbirinden 

haberdar olması ve ağa dâhil olacak yeni bir doğrulayıcı merkezi bir sistem/yapı tarafından 

onaylanması gerekmektedir. Bu durum blokzinciri yaklaşımının temellerinden olan “herkese açık, 

merkezi olmayan ağ yapısı” kavramı ile çelişmektedir. Bundan dolayı bu uzlaşma yaklaşımı açık 

yapılar yerine daha çok özel yapılar içerisinde değerlendirilmektedir. HyperLedger platformu 

kapsamında varsayılan uzlaşma yapısı olarak PBHT kullanılmaktadır [39]. 

3.5.7. Basitleştirilmiş Bizans Hata Toleransı 

Basitleştirilmiş bizans hata toleransı (BBHT) belirlenmiş bir blok üreticisi, önerilen işlemleri 

topladıktan sonra doğrulamaktadır, bunları periyodik olarak yeni bir blok teklifine bölmektedir. 

Uzlaşma, ağ düğümleri tarafından kabul edilen kuralları bloğa ve belirlenmiş blok imzalayanlarına 

uygulayan kuralları bir jeneratör tarafından sağlamaktadır. Diğer düğümler olarak belirlenmiş blok 
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imzalayıcılar, önerilen bloğu imzalarıyla onaylarlar. Tüm ağ üyeleri blok imzalayanların 

kimliklerini bilirler ve yeterli sayıda imzalayan tarafından imzalanmışsa, blokları kabul edilir. Bir 

blok imzalayıcısı, her bloktaki tüm işlemleri doğrulamaktadır ve bir imza eklemektedir. Sadece 

yeterli imzaya sahip bloklar zincirde kabul edilmektedir. Bu yöntem çifte harcama problemini 

önlemeye çalışmaktadır. 

 Güvenilir ve özel bir ortamda bir jeneratör veya master çoğaltıcı kullanılarak bu işlemler ve 

imzalayıcıların işlemleri doğrulanması için gereken ölçek ve hıza etkili bir şekilde katkı 

sağlamaktadır. Bu imzalayıcılar yapılandırılabilirler, yani isteğe bağlı olarak sisteme eklenebilirler 

veya kaldırılabilirler, aynı yöntem ağdaki düğümler için de geçerlidir. Özel bir ağ olduğu için bu 

özellikle kötü niyetli bir düğümle başa çıkmak için ekstra bir güvenlik katmanı eklemektedir. Bir 

jeneratör kullanılması sonucunda senkronizasyon gerçekleşmemektedir. Senkronizasyon, iki veya 

daha fazla varlık arasında verilerin tutarlılığını sağlayan bir işlemdir. Bu özellik, kurumsal düzeyde 

ölçeklenebilirlik ve hızın etkilenmemesi için sağlanmaktadır. Bu platformun en az bir jeneratörde 

ve bir imzalayıcıda çalışması için tüm düğümlerin çevrimiçi olması gerekmez. Bununla birlikte, 

tipik olarak 100 katılımcının etkileşime girmesine izin verilir, sadece beş adet imzalayıcı ve bir 

jeneratör ve bir yayıncıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kurulumdaki hata toleransı, beş imzalayıcıdan 

dörd’üne izin vermektedir. Gizlilik bölümünde, açık zincir standardının platform katılımcıları için 

bilgilerin gizliliği sorunuyla nasıl başa çıkacağının ayrıntılarına girecektir. Bitcoin gibi açık 

platform, izinsiz blok zincirleri, tüm katılımcıların ağdaki bilgileri görüntüleyebileceği şeffaf 

sistemdir. Chain blokzinciri bu yöntemi kullanmaktadır ve ana özelliği olarak gizliliğe ihtiyaç 

duyanlar için bir çözüm oluşturmuştur [40]. 

3.5.8. Devredilen Bizans Hata Toleransı 

Devredilen bizans hata toleransı (DBHT) algoritması, bir ülke hükümetine benzer şekilde 

geliştirilmiştir. NEO blokzinciri projesinde kullanan bu algoritmayı anlamak amacıyla bazı 

kavramlar bulunmaktadır. Aşağıda bu kavramlar yer almaktadır: 

 Citizens (vatandaşlar): NEO tokenlerin sahipleridir ve sıradan düğümler olarak da 

bilinmektedir. 

 Delegates (temsilciler): Blokzinciri Defterini tutan düğümler olarak tanınmaktadır. 

 Speaker (konuşmacı): Temsilciler arasında rastgele seçilen bir düğüm olarak 

bilinmektedir. 

Bizans generallerinin sorununu çözmek için çok sayıda protokol geliştirilmiştir. Neo 

blokzinciri Bizans generallerinin problemini çözmek için devredilen bizans hata toleransı 

uygulamaktadır. Neo blokzinciri mevcut çözümlerle karşılaştırıldığında daha iyi ölçeklendirme ve 

performans sağlamaktadır. Ölçeklenebilirlik, herhangi bir blokzinciri için önemli bir konudur. 
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İşlem sayısı ve ağ boyutu arttıkça, blokzinciri orantılı olarak ölçeklenebilmelidir. Talepler 

ölçeklendirilemezse, işlemler ertelenecek veya hiç işleme alınmayacaklardır.  

DBHT’nin çalışma mekanizması şu şekilde açıklayabilirsek, Neo adında bir ülke varsayalım. 

Ülkedeki her vatandaşa, temsilci olarak adlandırılan liderlerinin kim olacağı konusunda oy 

kullanma hakkı verilmektedir. Temsilciler ülkenin yasalarını oluşturmaktadırlar. Vatandaşlar bir 

temsilcinin bir yasaya oy verdiğine katılmazlarsa, bir dahaki sefere farklı bir temsilci için oy 

kullanabilirler. Her temsilci tüm vatandaşların taleplerini takip etmektedir ve bunu bir deftere 

eklemektedir.  

Bir blok çıkarmanın zamanı geldiğinde, temsilci grubundan rastgele bir konuşmacı seçilir. 

Bir bloğu doğrulamak amacıyla, bu konuşmacı düğüm kendi bloğunu önermektedir. Konuşmacı 

düğümü daha sonra ürettikleri blokların doğru olup olmadığını görmek için bloğunu diğer tüm 

temsilci düğümlere göndermektedir. Bir bloğun kabul edilmesi ve zincire eklenebilmesi için 

temsilcilerin %66’sı konuşmacı tarafından gönderilen bloğu kontrol etmesi gerekmektedir. 

Temsilcilerin %66’sı Konuşmacının oluşturduğu bloğun doğru olduğunu kabul ettikten sonra, blok 

geçerli sayılmaktadır. Temsilcilerin %66’sından azı anlaşmaya varırsa, yeni bir konuşmacı rastgele 

seçilmektedir ve süreç yeniden başlanmaktadır. Bu sistem kötü niyetli insanlara ve işlevsiz 

temsilcilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır [41]. 

3.5.9. Yönlü Döngüsüz Graflar  

Yönlü döngüsüz graflar (YDG) yönteminde dağıtılmış açık defter modelini bloklardan 

oluşan bir blokzinciri yerine matematiksel YDG algoritması kullanılarak yeni bir ağ türü 

oluşturulmuştur. YDG’da blok kavramı yoktur ve onun yerine düğümler birbirlerine bağlanarak 

zincir oluşturmaktadırlar. Bu yapı düğümlerden ve yön kenarlarından oluşmaktadır. Bu yapıda, her 

düğüm bir veriyi saklamaktadır ve işlemlerin onaylanması görevini üstlenmektedir. 

 Blokzincirinde, bloklar zincir olarak birbirine bağlanmıştır ve bir bloktan diğerine gitmenin 

en fazla bir yolu bulunmaktadır. Ancak YDG algoritması yapısında, bir düğümden diğerine gitmek 

için birden fazla yol bulunmaktadır. YDG’da bir düğümün işlemi doğrulanması için, diğer 

düğümlerin iki farklı işlemini rastgele olarak doğrulaması gereklidir. YDG’ın döngüsüz olarak 

tanımlanmasının nedeni, iki düğüm arasında iki yönlü bir ilişkinin bulunmamasıdır. Başka bir 

deyişle, bir X düğümden Y düğümü yönünde bir kenar varsa, Y düğümden X düğümüne zıt yönde 

bir kenara sahip olmak mümkün değildir. Ancak bir düğüm birden fazla tek taraflı yönde diğer 

düğümlerle ilişkilendirilmektedir. Kök, atası olmayan YDG düğümüdür ve çocuksuz bir YDG 

düğümü yaprak düğümü olarak adlandırılır.  

Topolojik sıralama YDG algoritmasında kullanılmaktadır. Yani, her kenar her zaman bir 

önceki kenardan diğerine yönlendirilmektedir. Blokzinciri ve YDG, dağınık bilgisayarlara örnektir, 

ancak blokzinciri dağınık bir doğrusal bilgisayar iken, yönlü döngüsüz graflar birbirine bağlı bir 
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blokzincirine sahip olmayan bir yapıdadır. Sanal para dünyasında, blokzinciri ve dağıtılmış 

defterler, eş anlamlı gibi kullanılmaktadır, ancak YDG, blokzinciri olmayan dağıtılmış bir defter 

olarak bilinmektedir [32]. 

YDG’ın blokzincire göre avantajlı olan yönleri aşağıda listelenmiştir: 

 YDG blokzincire kıyasla daha ölçeklenebilirdir ve dolayısıyla hızlı bir şekilde 

çalışmaktadır. 

 YDG blok içermez ve doğrulama işlemlerini ağda bulunan düğümler yapmaktadır. 

 YDG, yapısı sayesinde bütün işlemler bütün düğümler tarafından en az bir kere 

doğrulandığı nedeniyle yüksek güvenliğe sahiptir. 

 Madenci düğümler yoktur ve düğümlerin hepsi birbiriyle eşittir. İşlemler ücretsiz bir 

şekilde yapılmaktadır. 

 İK algoritmasına benzer şekilde enerji harcama ve donanımsal ekipmanlara ihtiyaç 

yoktur. 

YDG’ın sistem çökmelerine karşı koruma ile ilgili bir bilgi içermemesi ise bu sistemin bir 

dezavantajı olarak sayılmaktadır. IOTA sanal para birimi, Byteball ve YDG-Coin projeleri bu 

algoritmayı kullanan en popüler projeler olarak tanınmaktadırlar. IOTA dağıtılmış bir ağ ve üçüncü 

nesil sanal para birimidir. IOTA’da kullanıcılara yüksek hızda ve ücretsiz işlemler yapmalarını 

sağlayan yeni özellikler sunulmuştur. Henüz böyle bir iddiada bulunmamış diğer sanal para 

birimlerinin aksine, ücretsiz kelimesi gerçekten IOTA’da vardır ve işlem ücreti sıfırdır. IOT’da 

kuantum bilgisayar saldırılarına karşı koymak için bir sistem bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

IOTA ağı sadece ödemeler için geliştirilmiştir ve akıllı sözleşmeleri desteklememektedir. 

IOTA’nın sanal para birimi, IOT’yı daha işlevsel hale getirmek için de kullanılmaktadır [42]. 

3.5.10. Aktivite Kanıtı 

Aktivite kanıtı (AK), İK ile PK algoritmaları birleştiren bir yaklaşımdır. Aktivite kanıtının 

mekanizması İK algoritmasıyla başlamaktadır ve ilk olarak madenciler blok çıkarmaya 

çalışmaktadırlar. Çıkarılan bloklar herhangi bir işlem bilgisini içinde tutmamaktadır, çıkarılan blok 

yalnızca üstbilgi ve madencinin ödül adresini içermektedir. Bu noktada, sistemin çalışma mantığı 

PK algoritmasına değişmektedir. Bloktaki bilgilere bağlı olarak, yeni bloğu imzalamak için rastgele 

bir doğrulayıcı grubu seçilmektedir. Doğrulayıcı ne kadar çok paraya sahip olursa, seçilme olasılığı 

o kadar yüksek olmaktadır. Doğrulayıcılar grubu blokları imzaladıktan sonra blok oluşturulur ve 

zincire eklenir. Bazı madencilerin bloğu geçersiz sayılırsa, bir sonraki blok seçilir ve daha sonra 

yeni bir rastgele doğrulama grubunda işlemler aynı şekilde devam eder. İşlem ücretleri bloğu 

imzalayan doğrulayıcılar ve madenciler arasında bölünmektedir. Bu algoritmanın dezavantajları 

olarak, blokları çıkarmak için çok fazla enerji tüketilmesi ve doğrulayıcı tarafından yinelenen 
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imzalardır. Dallanma sorunu ve %51 saldırısına karşı koruma bir algoritma olarak geliştirilmiştir. 

Decred sanal para birimi bu algoritmayı kullanmaktadır [43]. 

3.5.11. Önemin Kanıtı 

Önemin kanıtı (ÖK) bitcoin’den sonra Lightcoin ve Bitcoin Cash gibi en iyi sanal para 

birimlerinin çoğunluğu, bitcoin blokzinciri kodlarından ve protokollerinden ayrı olarak dallanma 

işlemi ile bitcoin blokzincirinden ayrılmıştır. Ancak NEM (New Economy Movement) kendine 

özel bir blokzinciri ağına sahiptir ve önemin kanıtı adı verilen yeni bir uzlaşma algoritmasıyla 

çalışmaktadır. Bu algoritma pay kanıtı ile birçok benzerliğe sahiptir, ancak daha etkilidir. ÖK 

algoritmayı kullanarak işlemler daha hızlı, ücretler daha düşük ve enerji kaybı daha azdır.  

NEM, yeni ekonomik hareketi anlamına gelmektedir. NEM blokzinciri üzerinde çeşitli 

alanlarda projeler oluşturmak için izin vermektedir. Özelliklerden yüksek hız ve düşük işlem 

ücretleridir. Her bir işlemi onaylamak sadece 20 saniye sürmektedir ve ağ üzerinde her saniyede 

3000 işlem yapılabilmektedir. Kullanıcılar arasında NEM ve XEM hakkında çok fazla kafa 

karışıklığı vardır. NEM blokzinciri ağının ismidir ve XEM ağın sanal para birimidir. Örneğin, 

bitcoin blokzincirinin adıdır ve sanal para birimine de bitcoin adı verilmiştir, başka bir örnekde 

ethereum blokzincirinin adıdır ve sanal para birimi Ether (ETH) ya da ethereum olarak 

adlandırılmıştır. 

 Belirli miktarda XEM satın almak ve onu cüzdandaki ağa tahsis etmek, böylece NEM için 

yatırım yapmanın yanı sıra, işlemlerin onaylanmasına katılarak yeni XEM birimleri kazanılabilir. 

NEM ağında işlemleri doğrulama sürecine hasat (harvest) adı verilmiştir, bitcoin ağındaki 

madencilik işlemine benzer görevi üstlenmektedir. Hasat yapan düğümlere hasatçı (harvester) 

denilmektedir. NEM ağında, 10,000 XEM birimine sahip olan düğümler paralarını resmi NEM 

cüzdanında tutarak ağa yatırım yapabilirler ve işlemleri onaylayarak ücretlerden de 

yararlanabilirler.  

NEM’de işlemleri doğrulamak için donanım gücü gerekmektedir. NEM ağında süper nod 

adında başka bir düğüm grubu vardır. Süper nod olmak için, hızlı ve özel bir internet ve 3,000,000 

XEM birimi ile güçlü bir bilgisayar sistemine sahip olmak gerekir. Süper nodların geliri çok 

yüksektir. Hasatçılar (harvesters), işlemleri başarıyla onaylamak için süper nodlara bağlanırlar. 

Cüzdandaki para miktarı en az 10,000 XEM olarak, cüzdanda kalan para miktarı ve işlem sayısı 

gibi özelliklerin hasatçı düğümlerin geliri için etkili olan faktörlerdir. Başka bir deyişle hasatçı 

düğüm ne kadar aktif ve varlıklı olursa, işlemleri onaylama ve hasat işleminden para kazanma şansı 

da o kadar yüksek olacaktır [44]. 
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3.5.12. Kapasite Kanıtı 

Bu algoritma iş kanıtı algoritmasına benzer şekilde çalışmaktadır. İş kanıtı algoritmasında 

blok başlığındaki nonce denilen sayıyı sürekli değiştirerek çözümü bulmaktadır. Ancak kapasite 

kanıtı (KK) algoritmasında önce bir bilgisayardaki hafızada nonce cevapları saklanmaktadır. Bu 

şekilde, sabit disk ne kadar fazla alana sahip olursa, nonce değerini bulma ihtimalı o kadar 

yüksektir. Bu algoritma iş kanıtı algoritmasına göre daha hızlı çalışır ve daha düşük enerji 

tüketimine sahiptir. 

 Kapasite kanıtı algoritması iki bölümden oluşmaktadır: Sabit diskin kaydedilmesi (plotting) 

ve blokların çıkarılması (mining). Sabit disklerin kapasitesine bağlı olarak, sabit diskin 

kaydedilmesi (plotting) birkaç gün veya haftalarca sürebilmektedir. Plotting, madencilerin hızlı bir 

şekilde kullandığı bitcoin SHA-256 hash fonksiyondan farklı olan Shabal adında çok yavaş bir hash 

fonksiyonu kullanmaktadır. Shabal fonksiyonlarının hash değerlerini hesaplamak zor olduğundan, 

ağ düğümleri bunları önceden işlerler ve sabit diskte saklarlar.  

Bir hafıza kaydedildiğinde, nonce denilen bir değerler oluşturulmaktadır. Nonce değeri 

kimlik numarası gibi sürekli olarak hash değerlerini hesaplamaktadır. Hafıza alanı büyüdükçe daha 

fazla nonce değeri saklanabilmektedir. Her nonce değeri ile nihayet 8,192 hash yapılabilmektedir. 

Bu hash değerleri çiftler halinde düzenlenirler ve her bir çifte scoop adı verilmiştir. Her scoop’a 0 

ile 4,095 arasında bir sayı atanmaktadır. Bu şekilde, blok çıkarma aşamasında 0 ile 4,095 arasında 

bir sayıya sahip bir scoop hesaplanacaktır.  

Hesaplama sonucunun 42 scoop numarası olduğunu varsayalım. 42’inci scoop için tarama 

işlemi birinci nonce değeri ile başlanır ve bu scoop değeri deadline olarak adlandırılan belirli bir 

zamanı hesaplayarak kullanılır ve bu işlem hard diskteki tüm nonce değerleri için tekrarlanır. Tüm 

deadline’lar hesaplandıktan sonra, en düşük deadline seçilir. Deadline, bir düğümün bir sonraki 

bloğu oluşturabilmesi için son blok oluşturduğundan bu yana geçen saniye sayısını temsil 

etmektedir. Diğer düğümler o sırada yeni bir blok oluşturamadıysa, o düğümün bloğu geçerli 

olacaktır ve ödül alacaktır.  

Örneğin, düğümün blok çıkarma zamanında deadline zamanı 25 saniye olursa ve başka 

düğüm bu 25 saniyede yeni bir blok çıkarmazsa, bir blok çıkaracaktır ve işleme ait olan ödülü 

alacaktır. Şekil 3.6’da nonce ve scoop değerleri gösterilmiştir. Burstcoin sanal para birimi bu 

algoritmayı kullanmaktadır. Bitcoin madenciliği işleminde her saat 250 KW enerji tükenirken, 

Burstcoin 0.5 KW enerji tüketmektedir [45]. 

 

 

Şekil 3.6. Nonce ve Scoop Değerleri 



26 

3.5.13. Yakma Kanıtı  

Yakma kanıtı (YK) pahalı bilgisayar ekipmanı satın almak için para harcanmak yerine, sanal 

paralar artık geri çevrilemez bir adrese gönderilerek yanmaktadırlar. Sanal paralar bu adrese 

gönderilerek, rastgele bir seçim sürecine dayanan bir sistemde madencilik hakkı kazanılmaktadır. 

YK algoritmasında madenciler yerel para birimini veya alternatif bir blokzincirin para birimini 

yakabilmektedirler. Ancak madenciler ağın sahip olduğu para birimi ile ödüllendirilmektedir. Bir 

düğüm ne kadar çok para yakarsa, bir sonraki blok madencisi olarak seçilme şansı o kadar yüksek 

olacaktır. Bu algoritmaya göre sonunda madenci seçilme şansınızı artırmak için daha fazla para 

yakmanız gerekecektir. Yakma kanıtı iş kanıtı için ilginç bir alternatif olsa da, bu protokolde aynı 

zamanda çok fazla kaynak harcamaktadır. Bu algoritmaya başka bir eleştiri, madencilik gücünün 

daha fazla para yakmaya eğilimli olanların eline düşmesidir. Bu algoritma Slimcoin sanal para 

birimi tarafından kullanılmaktadır [46]. 

3.6.  Blokzincirinde Kullanılan, ICO, ICCO, IPO, DAO ve DAICO Kavramları 

ICO( Initial Coin Offering terimi), ilk sanal para teklifi anlamına gelmektedir. Yeni bir sanal 

para birimi veya yeni bir proje geliştirmek için sermaye toplamak anlamına gelmektedir. Başka bir 

deyişle, yeni kurulan bir şirket, projeye yatırım karşılığında yeni bir para birimi (kişinin yaptığı 

para birimi) vaat vermektedir. En iyi projelerin içinde yer alan ethereum ve views gibi iyi bilinen 

sanal para birimlerinde kullanılmıştır ve bu projeler bir ICO tutarak ihtiyaç duydukları sermayeyi 

sağlamışlardır.  

ICO, sadece sanal para birimlerinde devrim yaratmayan ve tüm finansal sistemi 

kapsamaktadır. ICO’da sunulan tokenler gelecekteki hisse senetleri haline gelmektedir. Sanal para 

birimleri ve blokzinciri teknolojisi bilimsel terimlerinde, token, coin, satış öncesi, toplu satış gibi 

yeni kelimeler eklenmiştir. Coinler, kendi blokzinciri ağına sahiplerdir ancak tokenlar farklı sanal 

varlıkların blokzincir yapılarını kullanmaktadırlar. Bugünlerde kuruluşlar, projeler ve insanlar için 

çok çekici hale gelen yeni kelimeler arasında ICCO, ICO ve IPO yer almaktadır. Bu terimlerin 

bazıları aynı olarak görülmektedir, ancak temelde farklıdırlar.  

ICO ya da ilk coin teklifi kavramı, ilk olarak sanal para birimlerinin ortaya çıkışıyla 

tanıtılmıştır. ICO, sanal paraların halka arz edilmesi, tokenlerin oluşturulması ve satışı da dâhil 

olmak üzere yeni şirketlerin sermaye çekmeleri için kullanılan bir yoldur [47]. Bu tokenler, bir 

projeyi başlatmak için gereken başlangıç sermayesini yükseltmek için satılmaktadırlar. ICCO 

(Initial Covertible Coin Offering) olarak kısaltılan ilk dönüştürülebilir para teklifi, ICO’dan sonra 

gelmektedir ve bir şirketin hisselerinin bölünmesini içermektedir. IPO (Initial Public Offering) 

olarak kısaltılan halka arz, bir şirketin finansal açıdan istikrarlı olduğu zaman, kamu pazarında daha 

fazla sermaye çekmek ve büyümek için hisselerini teklif etmek istediği zamandır. ICO kitleleri 
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genellikle başlangıçtadır ve ana stratejisi, proje için başlangıç sermayesini çekmek ve pazara 

girmektir. Tanımlardan, ICCO’nun ICO ve IPO’nun bir kombinasyonu olduğu anlaşılmaktadır. 

ICO ve ilk yatırımdan sonra, şirketin stoku, ICCO süreci adı verilen satın alınan tokenlere göre 

bölünmektedir [32, 48]. 

DAO (Decentralized Autonomous Organization) merkezi olmayan otonom 

organizasyonlardır, şirketlerin veya diğer organizasyonların merkezi olmayan bir model olarak ve 

üçüncü kurumun yönetimine ihtiyaç duymadan akıllı sözleşmelerde yazılmış kurallar aracılığıyla 

ortak bir amaç peşinde fikir birliğine vardıkları bir sistem olarak tanımlanmaktadır. DAICO, DAO 

ve ICO özelliklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. DAICO kavramı ICO’nun sermaye elde 

etme özelliğine ve DAO’nun yatırımcıların token tutup projenin geleceğine karar vermek için oy 

verme özelliğine sahiptir. ICO’nun aksine DAICO’da proje ekibi sadece yatırımcıların onayladığı 

ölçüde sermaye harcayabilmektedirler. ICO’lara yapılacak bir %51 saldırısı tüm sermaye 

kaybedilecekken DAICO’da yatırımcıların proje ekibine kullanım izni verdikleri kadar miktarda 

bir kayıp olacaktır. Bu da DAO’nun kaybı azaltıcı bir avantajı olarak söylenebilmektedir. 

Yatırımcıların oylama işlemlerinin proje gelişim sürecini yavaşlatması da DAICO için bir 

dezavantaj olabilmektedir [32, 49]. 

3.7. Blokzincirinin Mevcut Sorunları 

Her yeni teknolojinin, eksik yönleri ve sorunları da bulunmaktadır. Blokzinciri 

endüstrisindeki bazı insanlar, aslında teknolojinin sınırlamaları olduğu ve birçok dijital etkileşim 

için uygun olmadığı zaman, blokzincirinde aşırı dikkat çekmiştir. Ancak araştırmalarda yapılan 

deneme ve yanılmalardan sonra, blokzincirinin mevcut sorunlarını ve sınırlamaları bulunmuştur. 

Aşağıda bu sorunlardan bazıları getirilmiştir: 

 Karışıklık: Blokzinciri teknolojisi tamamen yeni terimler içermektedir. Blokzinciri 

şifreleme işlemlerini yaygın hale getirmiştir. Ancak son derece uzmanlaşmış bu endüstri özel 

terimler içermektedir. Öğrenmeyi kolaylaştıran ve bu karmaşayı çözmek için sözlükler ve 

kataloglar sunmaktadır. Blokzinciri teknolojisi tamamen yeni bir kelime haznesi içermektedir. Bu 

yapıda, kriptografi kavramına çok daha fazla dikkat edilirken, daha özel bir durumda, blokzinciri 

endüstrisi kendi terminolojisiyle doldurulmaktadır. Anlaşılması kolay kapsamlı sözlükler ve 

göstergeler sağlamak için birçok çaba gösterilmektedir [32]. 

 Blokzinciri Ağının Boyutu: Blokzinciri tüm dağıtılmış sistemler gibi, yenilmez olduğu 

kadar kötü niyetli kişilere de dayanıklı değildir. Blokzinciri alanında her zaman çeşitli saldırılara 

karşı blokzinciri tarafından uygun tepkiler verilmiştir. Bu yöntemler her zaman öncekilerden daha 

fazla güçlü bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Genel olarak, blokzinciri ağı 

geniş bir kullanıcı gerektirmektedir. Bu bağlamda, blokzinciri güçlü bir ağ değilse ve yeterli sayıda 
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dağıtılmış düğüme sahip değilse, tüm özelliklerinden yararlanmak amacıyla zorlanır. Bu kusurun 

hayati bir zayıflık olup olmadığı hakkında çok fazla tartışma yapılmıştır [32]. 

 İş Kanıtı Uzlaşma Algoritmanın Aşırı Enerji Tüketimi: Blokzinciri üzerinde kurulan 

projelerin büyük bir kısmı iş kanıtı uzlaşma algoritmasına dayanarak çalışmaktadırlar. İş kanıtı 

algoritmasında madenciler bulmacayı çözebilmek için aşırı derecede enerji tüketmektedirler. 

Blokzinciri, ticaret maliyetlerinden tüketicilere para kazandırabilir, ancak bu ücretsiz değildir. 

Örneğin, bitcoin işlemlerini doğrulamak için kullanılan iş kanıtı algoritması büyük miktarda bilgi 

işleme gücü tüketmektedir. Gerçek dünyada, bu güç Danimarka’nın her yıl kullandığı enerjiye 

yakındır. Elite Fixtures şirketinin yaptığı yeni araştırmalara göre, sadece bir bitcoin çıkarmanın 

maliyeti konuma bağlı olarak, 531 dolar ile 26,170 dolar arasında değişebilmektedir. ABD’deki 

ortalama enerji maliyeti göz önüne alındığında, bu yaklaşık 4,575 dolardır. Bitcoin çıkarmanın 

maliyetine rağmen, kullanıcılar ayrıca blokzinciri üzerindeki işlemleri onaylamak için elektrik 

maliyetini arttırmak zorunda kalacaklardır. Çünkü madenciler blokzincirine blok eklediğinde, 

harcanan zaman ve enerjiye değecek kadar bitcoin alırlar. Ancak sanal para birimi kullanmayan 

blokzincirlerde, madencilere işlemleri onaylamaları nedeniyle teşvik etmeleri için sanal para 

verilmelidir [50]. 

 %51 Saldırısı ve Çifte Harcama: Bitcoin ve diğer blokzincirlerinde belirli bir güvenlik 

açığı bulunmaktadır. Ağda bulunan düğümlerin yarısından biraz fazlası blokzinciri ağını ele 

geçirirse “%51 saldırısı” gerçekleşmiştir. Madencilik havuzları bu nedenle sürekli olarak bu sanal 

para birimine adanmış bir topluluk tarafından izlenmektedir, böylece blokzincirinin hiçbir üyesinin 

ağ üzerinde böyle bir gücü ve etkisi olamaz. Bir bitcoin sahibi bir işlemi imzaladığında, işlemi yerel 

olarak doğrulanmış işlemler havuzuna yerleştirir. Madenciler, bir işlem bloğu oluşturmak için bu 

havuzdan işlemleri seçerler. Bu bloğu blokzincirine eklemek için zor bir matematik probleminin 

cevabını bulmak zorundalar. Bu cevabı bulmak için bilgisayar gücü kullanılmaktadır. Madencinin 

bilgi işlem gücü ne kadar yüksek olursa, soruna diğer madencilerden önce bir cevap bulma şansı 

da o kadar yüksel olmaktadır. Madencilerden biri cevabı bulduğunda blokla birlikte herkese 

gönderir, böylece blok içindeki tüm işlemler blokzinciri kayıtlara göre geçerliyse, bloğu onaylanır. 

Kötü niyetli madencilerin, kullanıcının dijital imzası gerektirdiği için işlemin geri alınması hiçbir 

zaman mümkün değildir. Sonuç olarak, başka bir kişinin hesabından özel anahtarlarına erişmeden 

bitcoin göndermek neredeyse imkânsızdır. Sahtekâr madenciler mevcut işlemleri iade etmeye 

çalışabilirler. Madenci mevcut bir soruna cevap bulduğunda, bloğu onaylamak ve blokzincirine 

eklemek için diğer madencilere gönderilmesi beklenir. Ancak bir sahtekâr madencisi, kendi 

blokzinciri çözümünü halka gizli tutarak blokzincirinin yeni bir dalını oluşturabilir. Sahtekâr 

madenci kendi blokzinciri üzerinde çalışmaya devam eder ve yanıtlarını ağın diğer üyelerine 

göndermez. Ağın geri kalanı bu yeni zincirin varlığından habersizdir. Sonuç olarak, bu dal ağın 

diğer bölümünden ayrılır. Artık Sahtekâr madenci tüm bitcoinlerini gerçek blokzincirde 
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harcayabilir. Bitcoinleriyle bir Lamborghini aldığını varsayarsak, tüm mal varlıkları orijinal 

blokzincirinde harcamaktadır. Ancak bu harcama işlemlerini kendi blokzincirine 

uygulamamaktadır. Bu yüzden o dalda hala tüm bitcoinleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kendi 

blokzincirine blokları gözden geçirmeye ve onaylamaya devam etmektedir. Ana sorun burada 

ortaya çıkmaktadır. Blokzinciri, çoğunluk oyu anlamına gelen bir demokratik yönetişim modeline 

dayanmaktadır. Blokzinciri bunu en uzun zinciri sürekli takip ederek yapmaktadır, çünkü çoğu 

madenci blokzincirine diğerlerinden daha önce bloklar eklemektedir. Bu şekilde, blokzincirinin 

hangi sürümünün gerçek olduğunu bulurlar ve cüzdanların finansal dengesini buna göre belirlerler. 

Bu noktada rekabet başlamaktadır, maksimum işlemci gücüne sahip olan herkes hızlı bir şekilde 

kendi blokzinciri sürümüne bloklar ekleyecektir. Sahtekâr madenci, daha yüksek işlemci gücüne 

sahip olması nedeniyle zincirine hızla bloklar ekleyebilmektedir. Sahtekâr madenci bu durumda 

bloklarını diğer blokzincirinden daha hızlı bir şekilde eklemeye çalışmaktadır ve blokzincirini daha 

uzun olmasını sağladığında, blokzinciri ağın geri kalan düğümlerine gönderecektir. Ağın diğer 

üyeleri blokzincirinin bu sürümünü inceleyerek, kendi zincirinden daha uzun olduğunu fark ederek 

ağ protokolünü bu zinciri kullanmaya zorlarlar. Manipüle edilen blokzinciri artık gerçek blokzinciri 

olarak kabul edilir ve bu zincirde kaydedilmeyen tüm işlemler hemen geri alınır. Saldırgan daha 

önce bitcoinleriyle Lamborghini satın almış, ancak bu işlemi gizli zincirine kaydetmemiştir. Şu 

anda aynı zincir devreye girmiştir. Böylece bitcoinler sahtekâr madenci hesabına geri döner ve 

onları tekrar harcayabilir. Buna çifte harcama saldırısı denilmektedir ve diğer adı %51 saldırısıdır, 

burada sahtekâr madencisinin blokzinciri daha hızlı blok ekleyebilmesi için ağ üyelerinin geri 

kalanın hash gücüne göre daha fazla hash gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu saldırılar yapmak 

aslında son derece zordur. Bunu yapmak isteyen herkes diğer ağ üyelerinin toplam hash gücünden 

daha fazla hash gücüne sahip olmalıdır. Bitcoin blokzincirinde muhtemelen yüz binlerce 

madencinin olduğu göz önüne alındığında, saldırgan ağın diğer üyeleriyle rekabet etmek için fazla 

ekipmana para harcamak zorunda kalacaktır. Dünyanın en güçlü bilgisayarları bile tüm bilgisayarın 

toplam bilgi işlem gücünü kaldıramaz. Ayrıca, %51 saldırısı yapmak için çeşitli sorunlar 

bulunmaktadır. Örneğin, yakalanmak ve mahkumiyet riski veya elektrik ekipman depolaması ve 

kara para aklama sorunları yüksektir [50]. 

 Blokzincirinin Politikası: Blokzinciri ağlarının işlevi ve madencilerin ödül 

mekanizmasına göre çalışması nedeniyle, toplumun farklı bölümlerinde her bir sanal para birimi 

ile ilgili bazı anlaşmazlıklar ile karşılaşmaktadır. Bu farklılıkları, yüksek oranda blokzinciri 

kullanıcısı kabul ettiğinde, blokzinciri protokolünü güncelleyen dallanma kavramı meydana 

gelmektedir. Anlaşmazlıklar ve tartışmalar çok teknik içeren ve hatta bazı durumlarda çok heyecan 

verici olabilmektedir. Ancak genel olarak, blokzincirindeki bu tür bir uzlaşma yönetimi ve 

mekanizması, demokrasiyle ilgilenenler için çok ilginç ve öğretici olmaktadır [50]. 
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 İşlem Maliyeti ve Blokzincirinin Hızı: Şu anda, bitcoin işlemleri yüksek bir maliyetle 

gerçekleştirilirken, kuruluşunun ilk yıllarında bitcoin maliyetsiz bir yöntem olarak adlandırılmıştır. 

2016’nın sonlarında, bitcoin saniyede sadece 7 işlem gerçekleştirebilirdi, böylece her işlem 

yaklaşık 0.20 dolara mal olurdu ve sadece 80 byte bilgi depolayabilirdi. Bu arada, finansal işlemlere 

ek olarak, bitcoin blokzincirini kullanmanın bir başka yönü veri depolamadır. Bu genellikle göz 

ardı edilen çok önemli bir konudur. Çünkü blokzinciri ağı, madencilerini her zaman bilgileri 

işlemeye ve yeniden depolamaya zorlamaktadır. Bitcoin, blokzinciri verimsizliği için mükemmel 

bir proje çalışmasıdır. Bitcoin iş kanıtı uzlaşmasıyla blokzincirine yeni bir blok eklemek için 

yaklaşık 10 dakika zaman almaktadır. Bu oranda, blokzinciri ağının saniyede sadece 7 işlemi 

yöneteceği tahmin edilmektedir. Diğer sanal paralar örneğin ethereum saniyede 20 işlem ve bitcoin 

cash saniyede 60 işlem ile bitcoin’den daha iyi performans göstermektedir. Ancak sanal paralar 

işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için blokzinciri uzlaşma algoritmalarıyla sınırlıdırlar. 

Legacy Visa kredi kartları saniyede 24,000 adet işlem gerçekleştirebilirler [50]. 

 Yasadışı Faaliyetler: Blokzinciri anonim kullanıcılardan oluşmuştur ve kişilerin gerçek 

kimlikleri bilinmemektedir. Bu durum aynı zamanda blokzinciri ağında yasadışı aktivitelerin 

faaliyetine sebep olmaktadır. Blokzinciri yasadışı işlemlerinin iyi bilinen bir örneği, “Silk Road” 

karanlık web çevrimiçi pazar adıyla tanıtılmıştır ve Şubat 2011’den Ekim 2013’e kadar çalışması 

devam etmiştir ve sonunda FBI tarafından kapatılmıştır. Bu web sitesi, kullanıcıların arama izlemi 

gizli kalarak web sitesinde arama yapmalarına ve bitcoin’de yasadışı satın almalar yapmalarına izin 

verirdi. Mevcut ABD düzenlemeleri, blokzinciri üzerine kurulanlar gibi çevrimiçi alış ve satış 

yapan kullanıcıların tamamen anonim olmasını önlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

çevrimiçi alış ve satışlarda bir hesap açarken müşteri bilgilerini içermelidir, her müşterinin 

kimliğini doğrulamalıdır ve müşterilerin şüpheli kuruluşlar listesinde bulunmadığından emin 

olmalıdır [50]. 

3.8. Blokzinciri Uygulama Alanları 

Blokzinciri banka gibi bir finansal kuruma ihtiyaç duymadan tüm işlemleri kaydetmekten 

sorumlu olan ve sanal para biriminin altında yatan dijital, dağıtılmış ve merkezi olmayan defterdir. 

Başka bir ifadeyle bilgileri aktarma veya bilgi kaydetmenin yeni bir yoludur. Blokzinciri mevcut 

bankacılık sisteminin kusurlarına inanan geliştiricilerin vizyonudur. Üçüncü tarafları olarak hareket 

eden ve işlem ücretlerini tüketen bankaları gereksiz bulmuşlar ve ödeme doğrulama ve ödeme 

işlemlerinin kaç gün sürebileceği fikrini incelemişlerdir. Blokzincirinde üçüncü kuruma ihtiyaç 

olmadan ve işlem maliyeti ödemeden transfer yapılmaktadır. Bu transfer işlemi dakikalar içinde 

gerçekleşmektedir. Ancak blokzinciri sadece sanal para projeleri için sınırlı değildir ve birçok 

kullanım alanına sahiptir. Başka bir ifadeyle blokzinciri merkezi kuruma ihtiyaç duymaz ve 
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dağıtılmış yapısı vardır. Verilerin şifreleme yöntemleri kullanılarak blokzincirine eklendikten sonra 

değiştirilmesi imkânsızdır. Bu iki özelliği sayesinde yeni bir veri depolama sistemi olarak çok daha 

kullanım alanı bulunmaktadır ve yüksek güvenlik sağlamaktadır. Tedarik zinciri, bulut depolama, 

nesnelerin interneti, güç ve enerji yönetimi, devlet, oylama sistemleri, tıp ve sağlık, sigortacılık, 

müzik, gayrimenkul, akıllı sözleşmeler, kimlik doğrulma blokzinciri teknolojisini 

kullanmaktadırlar, aşağıda bazıları açıklanmıştır [50]. 

 Tedarik zinciri: Tedarik zinciri, bir ürün veya hizmetin oluşturulması ve dağıtılmasında, 

ilk tedarik aşamasından son kullanıcı ve müşteriye ulaşılmasına kadar dâhil olan kişi ve kurumların 

oluşturduğu bir zincirdir. Basit bir tedarik zinciri genellikle gıda ya da ham maddelerin 

tedarikçilerini, üreticilerini, lojistik şirketlerini ve son perakende satıcıyı içermektedir. Blokzinciri 

tedarik zincirini verimli ve şeffaf bir şekilde sunmaktadır. Blokzinciri tedarik zincirine dâhil olan 

tüm üyeleri birleştirmeye çalışmaktadır. Blokzinciri şifreleme tekniklerle birbirine bağlı veri 

zincirlerinden meydana gelmektedir. Tüm ağ tarafından onaylanmadığı durumda bu şifreleme 

teknikler kaydedilmez ve veriler değiştirilemez. Bu sayede blokzinciri bilgi depolama ve aktarımı 

için güvenilir bir mimarı sunmaktadır. Sanal para işlemlerinin kaydedilmesi için kullanılsa da, 

aslında blokzinciri teknolojisi her türlü dijital verinin güvenli hale getirilmesi için çok kullanışlıdır. 

Bu teknolojiyi tedarik zinciri ağlarına uygulamak birçok fayda sağlayabilmektedir. Şirketlerin ve 

kurumların bir arada çalıştığı durumda ham madde ve ürünlerinin konumu ve özelliklerini 

kaydetmek için blokzinciri kullanılabilir. Tedarik zincirinin üyeleri, kaynakları ve şirketler arasında 

iletişimler takip edilebilir. Blokzincirine kaydedilen verilerin değiştirilmesi imkânsız olduğu için, 

bir sorun ortaya çıkarsa bu sorunun sorumlusu olan kişi kolaylıkla belirlenmektedir. Tedarik 

zincirinde kolay bozulabilen ürünler bulunmaktadır. Daha iyi takip ve veri şeffaflığı, verimsiz 

alanların belirlenmesinde şirketlere yardımcı olabilmektedir ve şirketler masraf düşürücü önlemleri 

alabilmektedirler [50]. 

 Bulut Depolama: Bulut depolama sistemi merkezi bir şekilde çalışması için güvenlik 

açısından çok eksik yönleri bulunmaktadır. Blokzinciri ile bulut depolama beraber çalıştığında 

verilerin güvenliği merkezi olmayan bir sisteme dönüştürüldüğü için artmaktadır. Storj, Filecoin, 

Siacoin ve Maidsafe blokzinciri ile çalışan bulut depolama projelerdir. 

 Nesnelerin İnterneti: Güvenlik sağlama, düşük ve yok sayılacak kadar az olan maliyetler 

ve işlemlerin hızlı bir şekilde çalışması sayesinde nesnelerin interneti blokzincirini kullanmaktadır. 

IBM spotlighted blokzinciri ve Hyundai Digital Asset Currency (HDAC) blokzincirinde çalışan 

nesnelerin interneti projelerdir [50]. 

 Güç ve Enerji Yönetimi: Blokzinciri enerji depolama, dağıtma ve üretme şekillerini 

değiştirecektir. Şu anda, birçok aracı ve merkezi kurumun enerji tedarikinde yer aldığından, enerji 

taşımacılığı için yüksek ücretler alınmaktadır. Blokzinciri ile aracılardan kurtulmak ve maliyetleri 

azaltmak planlanmaktadır. Conjoule ve Drift bu alanla ilgili projelere örnektir [50]. 
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 Siber Güvenlik: Kurumlar blokzincirini kullanarak verilerini merkezi olmayan bir şekilde 

şifreleyerek kaydetmektedirler. Bu yüzden verilerini hekleme, DDOS saldırılarına karşı koruma 

altına alabilirler. Civic, Cambridge Blokzinciri ve Gladius bu alanla ilgili projelere örnektir [50]. 

 Devlet: Blokzinciri teknolojisi, hükümet hizmetlerini iyileştirmek ve hükümet ile 

vatandaşlar arasındaki şeffaf ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir araçtır [50]. 

 Oylama sistemlerinde: Geleneksel oylama ve oylama sistemlerinde, verileri manipüle 

etmek ve değiştirmek mümkündür. Ancak blokzincirinde sahtekârlık olasılığı yoktur ve kimse 

verileri değiştiremez [50]. 

 Tıp ve Sağlık: Blokzinciri teknolojisi, tıbbi hizmetler ve sağlık hizmetlerinin merkezi 

işlevlerini durdurmaktadır. Şeffaflığı ve güvenliği artırma gücüne sahiptir. Blokzincirine 

yerleştirilen akıllı sözleşmeler, üçüncü tarafların idari süreçler yoluyla belirli belgeleri veya 

adımları doğrulamasını gerektirmemektedir [50]. 

3.9. Bitcoin Blokzincirinin İlk Projesi 

Bitcoin ilk olarak Satoshi Nakamato takma isimli kişi ya da kişiler tarafından 2008 yılında 

“ Eşler Arası Elektronik Para Sistemi ” makalesiyle tanıtılmıştır. İlk işlemi 2009 da 

gerçekleştirilmiştir. 

Bilgisayar algoritmalarıyla tasarlanan bitcoin, son iki yılda önemli bir kullanıcı kitlesine 

ulaşarak talep ve pazar değerleri artıran bir sanal alışveriş birimi olarak tanımlanabilir. Aslında, bu 

sistem geleneksel para birimlerinin otoritelerini ve garantörlerini içermemektedir. Normal paraların 

aksine altın yerine matematiksel hesaplamalar ve kriptografiye dayanmaktadır. İki taraf arasında 

doğrudan aracı olmadan yapıldığı için maliyet yoktur. Makalenin yayınlanmasından iki ay sonra 

30,000 kod satırıyla bitcoin hayata geçirilmiştir. İlk blok Satoshi Nakamoto tarafından 

hazırlanmıştır ve Genesis Blok olarak adlandırılmıştır. Şekil 3.7’de bu blok gösterilmiştir. İlk 

olarak bu blok 50 bitcoinden oluşturulmuştur. Nakamoto, ilk etapta piyasaya sürülmek üzere 

toplamda 43,000 bitcoin üretmiştir. Cypherpunk üyesi olan Hal Finny, Nakamoto’ya olumlu dönüş 

yapmıştır ve projeye dâhil olmuştur. Hal Finney’in katılmasıyla proje daha fazla dikkat çekmeye 

başlamıştır. Bu şekilde tarihteki ilk bitcoin transferi Satoshi Nakamato ve Hal Finney arasında 

gerçekleştirilmiştir. Bitcoin somut bir yapıya sahip değildir, bu sebepten dolayı günümüzde birçok 

insan bu sistemin bir sahtekârlık olduğunu düşünmektedir [51]. 

Bu tezin hazırlandığı tarih itibariyle 18,330,237.5 adet bitcoin bulunmaktadır. Bu sayı, yeni 

bloklar çıkarıldığında her 10 dakikada bir değişmektedir. Şu anda, her yeni blok dolaşımında 12.5 

bitcoin eklenmektedir. Var olan maksimum ve toplam bitcoin miktarı 21 milyondur ve günümüzde 

madencilik hızıyla bu sayıya 2140 yılına varılacağı tahmin edilmektedir [52]. 
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Şekil 3.7. Satoshi Nakamoto’nun Yazdığı Genesis Bloğu 

3.9.1. Bitcoin Cüzdanı, Bitcoin Transferi ve Gizlilik İşlemleri 

Bitcoin borsalarında bitcoin satın alındığında, bu bitcoinler hesapta tutulabilir veya 

oluşturulan bitcoin cüzdana aktarılabilir. Güvenlik açısından, bitcoin’i kişinin kendi cüzdanında 

saklanması daha yararlıdır. Çevrimiçi cüzdan, belirli bir sitede bir hesap açarak kolayca elde 

edilebilmektedir. Blockchain.com adresinde bir çevrimiçi cüzdan tanımlanabilmektedir [53]. 

Çevrimdışı cüzdan uygulamasıyla, bazı siteler çevrimdışı bitcoin hesapları açılmasına olanak 

sağlamıştır. Bu şekilde çevrimdışı cüzdan hesapları için üretilen donanımlarda mevcut kılınmıştır. 

Örneğin, şifreli cüzdanların satıldığı bir flash bellek satılarak bu işlem sürdürülmektedir.  

Cüzdan oluşturulduktan sonra, kullanıcı 2 anahtar alır. Bunlardan biri “açık anahtar” diğeri 

ise “gizli anahtar”dır. Bitcoin satın aldığında veya bitcoin gönderildiğinde bu işlem açık anahtar ile 

gerçekleşmektedir. Kısaca, açık anahtarı banka işlemlerinde olduğu gibi IBAN numarasına 

benzetilebilir. Gizli anahtar ise banka kartlarına koyulan şifre ile aynı görevi gördüğü söylenebilir. 

Şekil 3.8’de bitcoin çevrimiçi cüzdan yapısı ve Şekil 3.9’da ise açık anahtar ve gizli anahtar 

görünümü yer almaktadır [51]. 

Bitcoin işlemleri gerçekleştikten sonra bankalarda olduğu şekilde bir geri dönüşüm 

yapılmamaktadır. Dolayısıyla yapılan işlemler daha sonra asla geri alınmamaktadır. Yani 

gönderilen bitcoinleri geri almak gibi bir ihtimal bulunmamaktadır. Bitcoin genellikle bilinmeyen 

bir ödeme ağı gibi görünmektedir ve bitcoin belki de dünyadaki en şeffaf ödeme ağı olarak 

günümüzde kullanılmaya başlamıştır. Son bloklarda kaç transfer gerçekleştirildiği yaygın olarak 

kullanılan http://live.blockcypher.com/btc/ adresinden öğrenilmektedir [54]. Şekil 3.10’da 

30.11.2019 tarihinde elde edilen bitcoin blok uzunluğu ve diğer bilgiler, verilen siteden alınmıştır. 
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Şekil 3.8. Bitcoin Çevrimiçi Cüzdan Yapısı 

 

 

Şekil 3.9. Bitcoin Açık ve Gizli Anahtar Görünümü 

 

Şekil 3.10. Son Bloklarda Kaç Adet Transfer Yapıldığının Gösterimi 

3.9.2. Şifrelenmiş İmza  

Bitcoin işlemleri gerçekleştirildiğinde bu işlemlerin transfer yapan kişiye ait olduğunu 

belirleyen bir sistem mekanizması kurgulanmıştır. Bu sistemde temel yapı şifreli imza 

mekanizmasıdır. Şifrelenmiş imzanın temeli 256 basamaklı 0 ve 1’den oluşan bir sayı grubudur. 

Burada bahsedilen şifrelenmiş imza, blokzincire eklediğimiz mesajın ve gizli anhatarımızın ne 

olduğuna göre değişiklik göstermektedir. 
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Şifrelenmiş imzanın sadece kullanan kişiye ait olduğunu doğrulayan ise, açık anahtar 

sistemidir. Gönderilen mesaj ve üretilen şifrelenmiş imza, açık anahtarı kullanarak yapılan 

matematiksel işlemi sonunda 0 ya da 1 yanıtını vermektedir. Eğer bu basit matematiksel işlemin 

(hash değerlerinin birbirine denk gelmesi yani aynı olması şartıyla) sonucunda 1 gelirse, gönderilen 

mesajın kullanıcı tarafından üretildiği ve gönderilen kişiye ulaşana kadar kimse tarafından 

değiştirilmediği, matematiksel olarak ispatlanmış olmaktadır. Eğer bu basit matematiksel işlemin 

sonucunda 0 gelirse, gönderilen mesajın kullanıcı tarafından üretilmediği ya da gönderilen kişiye 

ulaşana kadar farklı kişiler tarafından değiştirildiği, matematiksel olarak ispatlanmış olacaktır. 

Şifrelenmiş imzanın kırılması için, 2256=1077 adet kombinasyonun denenmesi gerekmektedir. 

Şifrelenmiş imzanın kırılması imkânsıza yakındır. Şekil 3.11’de söz konusu şifreleme mekanizması 

gösterilmiştir [55]. Şekil 3.12’de SHA 256 şifreleme algoritması verilmiştir [56]. 

  

 

 

Şekil 3.11. Şifrelenmiş İmzanın Doğrulama Mekanizması 

 

 

 

Şekil 3.12. SHA 256 Şifreleme Algoritması 
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3.9.3. Zorluk Hedefi  

Zorluk hedefi (Difficulty Target), madencilerin blokzincirine yeni işlem blokları 

eklemelerinin ne kadar süreceğini düzenleyen bir sayı dizimidir. Bu zorluk değeri, her 2 haftada 

(2016 blokta) güncellenmektedir. Bitcoin blokzincirine yeni bir blok eklenmesi ortalama 10 dakika 

sürmektedir. Zorluk hedefinin amacı daha fazla madenci ağa katıldığı halde bile, bloklarının 

düzenli aralıklarla yani 10 dakikalık bir sürede blokzincirine eklenmesini sağlamaktır [57]. Her 

2016 blokta bu formül uygulanmaktadır: 

(beklenen süre/gerçek süre) bu formül aşağıda bir örnekle açıklanmıştır [57]. 

Beklenen süre 10 dakikadır (2016*10=20160) 

Gerçek süre 10 dakikadan az olursa (2016*9=18144) 

Gerçek süre 10 dakikadan çok olursa ( 2016*11=22176) 

 

Sayı 1’den küçükse (yani, bloklar beklenenden daha yavaş oluşturulmaktalar), zorluk azalır. 

20160/22176=0.9 

 

Sayı 1’den büyükse (yani, bloklar beklenenden daha hızlı oluşturulmaktalar), zorluk artar. 

20160/18144=1.11 

 

Şekil 3.13’de zorluk hedefi mekanizmasi gösterilmiştir [58]. 

 

 

 

Şekil 3.13. Zorluk Hedefi 

3.9.4. Madenciler 

Bitcoin madencileri, blokzincirinde yani dağıtılmış açık defterinde (distributed open ledger) 

yer alan bitcoin transfer işlemlerini onaylama ve yeni bloklar oluşturma görevini üstlenmektedirler. 

Madencilik, sistemde yeni bitcoinler üretmenin, sahtekârlık işlemlerini önlemenin, çifte harcama 

yapmanın önüne geçmesinin bir yolu sayılmaktadır. Blokzincirinde bir bloğa yazılmış olan transfer 
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işlemi onaylanmış demektir ve alıcı kendisine gönderilen bitcoinleri kullanılabilir durumdadır. 

İşlemleri onaylayan ve blokzincirine yeni bloklar ekleme görevi yapan madenci bitcoin ile 

ödüllendirilmektedir. Henüz onaylanmamış bitcoin transfer işlemleri, geçici olarak onaylanmamış 

işlemler havuzunda tutulmaktadır [59]. 

 Madencilerin havuzları ağdaki gecikmeler sebebiyle aynı olmak zorunda değildir. Tüm 

madenciler hızlı bir şekilde blok oluşturduktan sonra, kendi bloğunu blokzincirine eklemek 

isteyecektir. Bu durumu önlemek için, yapılan işlemin diğer madenciler tarafından ispatlanması 

gerekmektedir, bu iş ispatıyla yapılmaktadır. Blok üreten madencilerden sadece bir tanesinin bloğu 

geçerli sayılmaktadır. Oluşturulan bloklar ortalama 10 dakikalık bir sürede üretilmektedir. Bir 

madenci nonce değerini bulduktan sonra, bunu ağ üzerindeki diğer madencilerde onaylıyorsa 

blokzincire onaylanan blok yada işlem eklenir [59]. 

3.9.5. Havuz Yöntemi 

İş kanıtı uzlaşma algoritması, ağda bulunan düğümler arasında düşük seviyede güvenin 

olduğu veya birbirlerine tamamen güvenmediği ortamlar için geliştirilmiştir. Madenci düğümleri 

blokları oluşturma, işlemleri doğrulama ve anormal durumları kontrol altına almak için sorumluluk 

taşımaktadırlar. Yazılım ve donanım teknolojileri gün geçtikçe devamlı gelişmeleri nedeniyle 

bulmacanın daha verimli olarak çözülmesi gerçekleştirmektedir. Ağdaki düğümlerin sayısının 

artması nedeniyle bulmacaların çözülme hızları artırmaktadır. Ağda bulunan bazı kötü niyetli 

düğümlerin ağda sahtekârlık yapmalarını engellemek amacıyla bulmacaların zorluk dereceleri 

zamanla arttırılmaktadır [60]. 

Bitcoin ve benzeri sanal para madenciliğinde tanımlanan blok üretme zorluk derecesinin 

artması nedeniyle herhangi bir bilgisayar için bir bulmacayı çözmek daha da zorlaşmaktadır. Bu 

nedenden dolayı, madenci düğümleri ‘havuz’ olarak denilen yerde bulmacaları toplu bir şekilde 

çözmeye çalışmaktadırlar. Bu havuzda, madenci işlemi ve ödüller madenciler asarında 

paylaşılmaktadır. Bu amaçla madenci işlemleri daha fazla madenci düğüm arasında bir havuzda 

yapılmaktadır. Havuz sisteminin daha iyi anlamak için 4 madenci düğümden oluşan bir havuzu 

deney örneği şöyle gerçekleştirilmiştir. Hedef bulmaca 8 tane sıfır ile başlayan bir özet değeri 

bulmaya çalışmaktır. Toplamda 40,000,000,000 adet farklı deneme yanılma kombinasyonu 

yapılmıştır [60]. Denenmesi gereken değerler kümesi 4 grupta incelenmektedir ve her düğüm kendi 

kümesinde bulunan değerleri denemektedir: 

 Birinci düğüm, 0’dan başlayan 10,000,000,000 kadar değeri denemektedir. 

 İkinci düğüm, 10,000,000,001’den başlayan 20,000,000,000’e kadar değeri kontrol 

etmektedir. 

 Üçüncü düğüm, 20,000,000,001’den başlayan 30,000,000,000’e kadar değeri kontrol 

etmektedir. 
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 Dördüncü düğüm, 30,000,000,001’den başlayan 40,000,000,000’e kadar değeri kontrol 

etmektedir. 

Bu bulmacanın çözümlerinden birini üçüncü düğüm şöyle hesapladı: 

 SHA256(‘blokzincir3045801778’) 

=0x00000000d4fa2df066b145aeda4e7a975e0049cba2a18f683c51d83f60f74db9 

Bu çözümde toplamda 1,835,009,602 farklı kombinasyon tahminleri kullanılarak 

hesaplanmıştır. İşlemin fazla sayıda makine arasında bölerek, iş kanıtı modelinin ispatında daha 

tutarlı ödüllerin yanı sıra daha iyi sonuçlar vermesini sağladığı sonucuna varılmıştır [60]. 



 

 

4.  MATERYAL VE METOTLAR 

2014-2019 son altı yılın günlük bitcoin fiyatları, https://coinmarketcap.com adresinden 

alınmıştır [8]. Veri setindeki özellikler; Open, High, Low, Close, Volume, MarketCap, adlı olarak 

bulunmaktadır. Bu çalışmada sınıflandırma işlemi yıllara göre yapılmıştır. Şekil 4.1’de Kullanılan 

veri seti WEKA programı üzerinden ekran görüntüsü verilmiştir. Ancak bu görüntü’de fiyatlar 

Asgari-Azami yönteme göre normalize edilmiştir. Kullanılan materyalların açıklamaları başlık 4.1 

ve 4.2’de yer almaktadır. Bu çalışmada yapay zekânın alt dalı olan makine öğrenmesi 

algoritmlarıyla sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma veri madenciliği yöntemlerinden 

sayılmaktadır. Kullanılan bu yöntemler başlık 4.3, 4.4 ve 4.5’de yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 4.1. Kullanılan Veri Setinin WEKA Programında Görüntüsü 

4.1.  Veri Setindeki Özellikler 

Open (Açık): Bitcoin fiyatının bir gün içerisinde başlangıç değeridir. 

High (Yüksek): Bitcoin fiyatının bir gün içerisinde en yüksek değeri olarak 

tanımlanmaktadır. 

Low (Düşük): Bitcoin fiyatının bir gün içerisinde en düşük değeridir. 

Close (Kapat): Bitcoin fiyatının bir gün içerisinde kapanış değeridir. 

Volume (Hacim): Son 24 saatte bitcoin borsalarından yapılan alım-satım miktarıdır.  

MarketCap (Piyasa Değeri): Bitcoin piyasasının toplam değeri anlamına gelmektedir. Başka 

bir ifadeyle günlük piyasadaki toplam bitcoin sayısının, günlük bitcoin fiyatı ile çarpımıdır.  

https://coinmarketcap.com/tokens/
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4.2.  Arff Dosyasını Oluşturma 

WEKA programına veri yüklemek, veriler üzerinde işlemleri gerçekleştirmek için önce veri 

setinin Arff dosyasının oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada oluşturulan Arff dosyasının 

başlık kısmı Şekil 4.2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.2. Arff Dosyası 

4.3.  Yapay Zekâ 

Yapay zekâ (YZ) veya Artificial İntelligence bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir 

robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Bilgisayarların 

düşünebilen cihazlar olmasını sağlamaktadır. Hareket, konuşma ve ses algısı gibi birçok özelliğe 

sahip bir yazılım ve donanım sistemlerine dayanmaktadır. İdealize edilmiş bir ifadeyle yapay zekâ, 

insan zekâsına benzer şekilde, algılamak, öğrenmek, kavramları birbirine bağlamak, düşünmek, 

fikir sahibi olmak, sorun çözmek, iletişim kurmak, karar verme mekanizmasına sahip olmak gibi 

yüksek zihinsel faaliyetleri ve davranışların yerine getirilmesini beklenen yapay bir işletim 

sistemidir [61].  

Bu sistemde aynı zamanda makinelerin insan gibi düşüncelerinden tepkiler üretebilmeleri ve 

bu ortaya çıkan tepkileri fiziksel olarak dışa vurabilmeleri beklenmektedir. Yapay zekâ tek başlık 

olarak tanımlanmamaktadır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yapay zekâyı oluşturan 

kavramlardır. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme terimleri arasındaki ilişki Şekil 4.3’de 

gösterilmiştir. Yapay zekâ, aslında makinelerde insanlara benzer şekilde zekâ yaratmaktır. 

Algoritma çözümleri sunmayı amaçlayan bilgisayar bilimlerinin bir alt dalıdır, bu algoritmalar 

makinelerde zekâ yaratmak için kullanılmaktadır. Yapay zekâ tartışmaları bu dönemde ve 

21.yüzyılla sınırlı değildir, 1950 yılından beri ciddi olarak tanıtılmıştır [61].  
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Yapay zekâ, insan gibi davranan ve tepki veren akıllı makineler tarafından gerçekleştirilen 

bilgisayar biliminin bir koludur. Çok uzak olmayan bir gelecekte, yapay zekâ daha fazla insanın 

hayatını etkileyecektir.  

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan 2013 araştırmasına göre, 2030’larda ABD’deki tüm 

işlerin %47’si insan varlığı olmadan otomatik oalarak yapılacaktır. Araştırmacıların tahminine 

göre, yazılım mühendislerinin gelecekteki yerini, kodu kopyalayabilen, yazabilen ve geliştirebilen 

akıllı programlar alacaktır. Bilgi mühendisliği yapay zekâ için gereken araştırmanın büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır.  

Makineler, etraflarındaki dünya hakkında fazla bilgiye sahiplerse insan gibi davranabilirler. 

Makine öğrenmesi yapay zekânın bir başka önemli parçasıdır. Araba eğitimi çeşitli şekillerde 

kategorize edilmiştir. Araba sürmeyi öğrenmenin en kolay yolu deneme yanılma yöntemidir. 

Makine öğrenmesinin amacı, bilgisayarın verileri artırarak görev performansını aşamalı ve verimli 

bir şekilde artırabilmesidir. Bu görevin kapsamı, söz konusu yüzün birkaç örneğine bakarak 

otomatik yüz tanımadan, bir ödül ve ceza sinyali alarak iki ayaklı robotlar için nasıl adım atılacağını 

öğrenmeye kadar değişebilmektedir. En popüler makine öğrenmesi projelerinden biri Microsoft 

şirketinin görüntü tanıma projesidir [61]. Yapay zekâ üç seviyede yer almaktadır: 

4.3.1. Zayıf Yapay Zekâ 

 Zayıf yapay zekâ (ZYZ) veya Artificial Narrow Intelligence, belirli ve sabit bir iş için 

tasarlanmış sistemlerdir ve performans verimliliği aynı alanda tanımlanmaktadır. Zayıf yapay zekâ, 

insan beynini ve ana özelliklerini, daha kısa sürede insan yetenekleri için zaman alıcı görevleri 

yerine getirebilecek ve böylece insanlara hizmet verebilecek şekilde simüle edilmektedir. Güçlü 

zekâsı ve çeşitli görevlerde insanlara yardım etme yeteneğinin yanı sıra, yapay zekânın büyük bir 

zayıflığı vardır ve bu akıllı sistemlerin insanlar hakkındaki kişisel farkındalığının olmamasıdır.  

Bu sistemler insan beynini simüle etmelerine rağmen, bu sistemler ne yaptıklarının farkında 

değiller ve sadece bir dizi öğretilmiş görevi gerçekleştirmektedirler. Daha basit bir örnekle, 

ingilizce bilgisi olmayan ve ingilizce basit ve temel kelimeleri bile bilmeyen, ancak ingilizcesi akıcı 

olan bir kişiyi taklit edebilen bir kişi gibidir. İkinci kişi tüm heceleri ve kelimeleri telaffuz edecek 

ve bu kelimeleri peşinden tekrarlayacaktır. Bu durumda, kişi ingilizce konuşuyor gibi görünmekte, 

ancak gerçekte ingilizce hakkında hiçbir şey bilmemektedir, ne dediğini anlamamaktadır. Yani 

farklı durumlarda kelimeleri kullanmayı öğrenmiştir.  

Aynı durum zayıf yapay zekâ için de geçerlidir. Bu sistemler sadece insan davranışlarını 

taklit etmektedirler, kendilerinden habersiz olarak ve görev hakkında hiçbir bilgileri yoktur ancak 

herhangi bir durumda nasıl tepki vereceklerini öğrenirler. Zayıf yapay zekâ sistemleri faaliyet 

alanlarında uzmanlaşmışlardır ve sadece bir alanda karar verebilirler ve bu kararlar daha önce 
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kendilerine öğretilenlere dayanmaktadır. Kapsamlı verileri kullanılabilirler ve yararlı bilgilere 

dönüştürebilirler.  

Bu sistemler, bu bilgiyi belirli kalıplar ve öğrenilmiş tahminler yoluyla kullanmaya 

hazırlardır. Örneğin, haberler gibi görüntülenen en son bilgiler ve instagram gibi sanal ağların yeni 

bilgiler bölümünde, bu ağlardaki etkinliklerin çoğundaki akıllı sistemler ve sizin görüşünüze göre 

en ilginç içerik incelenerek seçilir ve görüntülenir. Spam iletileri seçmek için kullanılan e-posta ve 

gmail filtreleri, hangi iletilerin sizin için uygun olduğunu ve hangilerinin spam olduğunu bulmak 

üzere bir dizi özel algoritma kullanan zayıf yapay zekâ sistemine başka bir örnektir. Yorumlarınız 

spam olarak bilinir ve spam e-posta klasörüne aktarılır [62].  

4.3.2. Genel Yapay Zekâ 

 Genel yapay zekâ (GYZ) veya Artificial General Intelligence, Tıpkı insanlar gibi, 

konuşmaları anlama ve akıl yürütme ve aldıkları bilgilere dayanarak rasyonel kararlar verme 

yeteneğine sahip sistemlerdir. Bu sistemler, insan beynine benzer şekilde, bilgiyi saklamak için 

sınırsız bir kapasiteye sahip olmalıdır, böylece bu arşivlenmiş bilgileri, herhangi bir eksiklik 

olmadan insan görevlerini gerçekleştirmek için kullanabilirler.  

GYZ’da makineler insanların yaptığını yapabilirler ve hatta insanların yapamayacağı veya 

insanların fazla uzun bir süre içinde yapması gereken görevleri başarılı bir şekilde yapabilirler. İlk 

başta insan gücü kullanımının makine gücü kullanımından daha ucuz ve daha uygun maliyetli 

olduğu veya makinelerle birlikte ihtiyaç duyulan insan gücünün makinelerden daha verimli ve 

güvenilir olduğu düşünülebilirdi. Ancak insan ve insan emeğini kademeli olarak yok eden GYZ’nın 

ortaya çıkışı gizlenemez.  

Dünyadaki birçok kişi küresel kamu geliri aramaktadır. Küresel kamu geliri; karşılığında 

herhangi bir iş yapmadan herkes için belirli bir miktar para alma garantisi anlamına gelmektedir. 

Çünkü insanların yerini alacak makinelerin ortaya çıkışı, birçok toplumda gelir kaynağının yok 

edildiğine dair endişeleri artırmıştır. Tüm bilim adamları, GYZ’nın insan yeteneklerinin ve insan 

beyninin ötesine geçebileceğinin farkındadır ve bu korkutucu bir gerçektir.  

Raymond Kurzweil, bilgi analizi, metni konuşmaya dönüştürme, konuşma tanıma 

teknolojisi ve daha fazlası aracılığıyla yüz tanıma alanında faaliyet gösteren önde gelen Amerikalı 

bilim insanlarından ve mucitlerden biri olarak güçlü yapay zekâ hakkında yorum yaparken, “2045 

yılına kadar yapay zekâ o kadar güçlü olacaktır ki insan beyninin ötesine geçecektir ve bugünün 

insan yapay zekâsından milyar kat daha güçlü görünecektir” [62].  

Cambridge Üniversitesin’de tanınmış bir Amerikalı profesör olan Stephen Hawking şöyle 

söylemiştir: “güçlü yapay zekânın gelişimi ve genişlemesi, dünyadaki insan yaşamının sona ermesi 

anlamına gelmektedir ve kelimenin tam anlamıyla insanların yok edilmesini söylemiştir”. Bilim 

adamları, güçlü yapay zekâ elde etmenin tek temel yolu doğayı bilmek ve incelemek olduğuna 
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inanmaktadır ve yapay zekâ elde etmek için insan beyninin işleyişini dikkatle incelemek önemlidir, 

çünkü insan beyni bu tür bilgilerin elde edilebileceğinin tek kanıtıdır. Son yıllarda, bilim adamları, 

beyin sistemlerini incelemenin genel yapay zekâ dünyasına açılan bir kapı olabileceğine inanarak 

hayvanlarında beyinlerini incelemeye başladılar. Doğanın en önemli örneklerinden biri, insan 

zekâsı ve bebeklerin beynindeki problemlerin nasıl öğrenileceği ve çözüleceği ve içindeki nöral 

eylemler ve reaksiyonların incelenmesidir. Bebeklerin çevrelerine nasıl baktıklarını ve çevrelerinde 

neler olduğunu nasıl analiz ettikleridir. Herhangi bir eğitim olmadan bir dil nasıl öğrenilir ve 

yürüyüş gibi aktiviteler yapılabilir. Doğal dünyadaki tüm bu çalışmalar ve gözlemler, insanların 

kendileri ve yetenekleri gibi bir yaratık yaratabilmeleri için yapılmaktadır [62]. 

4.3.3. Süper Yapay Zekâ 

Süper yapay zekâ (SYZ) veya Artificial Super Intelligence dijital dünyadan, yapay zekâ 

günlük hayatlarda kullanılmaktadır. Akıllı asistanlardan (Siri ve Google Asistan gibi) birlikte 

çalışan uygulamalardan farklı uygulamalar sunan algoritmalara kadar günlük olarak 

kullanılmaktadır. Yapay zekâ gün geçtikçe ilerlemektedir ve daha zor görevler çözmektedir. Tüm 

bu ilerlemelere rağmen, henüz insan zekâsından daha üstün yapay zekâya ulaşılmamıştır. Süper 

yapay zekâ olarak bilinen bu tür yapay zekâ, diğer iki yapay zekâ türünden (yani zayıf yapay zekâ 

ve genel yapay zekâ) daha güçlü olacaktır ve insan zekâsının sahip olamadığı bir bilinç seviyesine 

ulaşacaktır.  

Süper yapay zekâ, makinelerin insanüstü yapay zekâya sahip olacağı zamanı ifade eden bir 

terimdir ve daha sonra bir robot insan zekâsını atlayabilir. “yapay zekâ” aslında makinelerin 

insanların düşünme biçimini taklit etme yeteneğini araştırırken, “süper yapay zekâ” insan zekâsını 

kolayca atlayabilen ve daha yüksek bir seviyeye ulaşabilen bir yapay zekâ seviyesidir [62].  

 

 

 

Şekil 4.3. Yapay Zekâ ve Alt Dalları 
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4.4.  Makine Öğrenmesi 

İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki temel farklılıklardan biri, insanların geçmiş 

deneyimlerden öğrendikleridir. Bilgisayarların bir görevi gerçekleştirmeleri için, tam olarak ne 

yapacaklarını ayrıntılı ve adım adım eğitmek gerekmektedir. Bu eylemler makine öğrenmesi 

teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Makine öğrenmesi, bilgisayarların geçmişteki deneyimlerden 

öğrenmelerini ya da bilgisayarlara öğrenmeyi öğretmekten ibarettir. Makine öğrenmesi, bilgisayar 

sistemlerinde uygulanabilen, otomatik olarak öğrenme ve geliştirme yeteneği sağlayan yapay zekâ 

teknolojisinin alt dalıdır. 

 Büyük ve küçük çaplı veri setlerini öğrenmek için kullanılabilen bilgisayar programları 

geliştirilmiştir. Öğrenme süreci, verdiğimiz örnek veriye dayanarak verilerdeki kalıpları bulmak ve 

gelecekle ilgili tahminde bulunmaktır. Doğrudan deneyim veya eğitme eylemi, gözlemler veya veri 

setleri ile başlamaktadır. Asıl amaç, bilgisayarların insan müdahalesi veya yardımı olmadan 

otomatik olarak öğrenebilmeleridir.  

Bilgisayar oyunları ve yapay zekâ alanındaki öncülerden biri olan Arthur Samurla, IBM’de 

çalışırken 1959’da “makine öğrenmesi” kavramını tanıtmıştır. Örüntü tanıma ve hesaplamalı 

öğrenme teorisinden esinlenen makine öğrenmesi, verilere dayanarak öğrenme ve tahmin 

gerçekleştirebilen algoritmaların çalışmasını ve yapısını incelemektedir. Bu algoritmalar programın 

talimatlarını takip etmezler ve örnek girdi verilerini modelleyerek, tahminler yaparlar veya kararlar 

verirler.  

Makine öğrenmesi, uygun performansa sahip açık algoritmaların tasarlanmasının ve 

programlanmasının zor veya imkânsız olduğu hesaplama çalışmalarında kullanmaktadır. E-posta 

filtrelemesi, İnternet saldırı tespiti veya bilgilere erişmeye çalışan dâhili kötü amaçlı yazılımların 

tespiti, Optik Okuyucu Yazma, Sıralama Öğrenimi ve Yapay Görme makine öğrenmesi 

uygulamalarında yer almaktadırlar.  

Makine öğrenmesi hesaplamalı istatistikleriyle yakından ilişkilidir, bu dalın odak noktası 

bilgisayar tahminidir. Makine öğrenmesi bazen veri madenciliği ile birleştirilmektedir, keşifse veri 

analizine odaklanmaktadır ve denetimsiz öğrenme olarak bilinmektedir. Makine öğrenmesi kontrol 

edilemez ve farklı organizmaların temel davranış biçimini öğrenmek ve tanımak ve daha sonra 

anlamlı anormallikler bulmak için kullanılabilmektedir. Veri analizi alanında, makine öğrenmesi, 

tahmin için kullanılan karmaşık algoritmalar ve modeller tasarlamak için kullanılan bir yöntemdir, 

bu yöntem tahmini analiz olarak bilinmektedir. Bu analitik modeller veri bilimi araştırmacıların, 

mühendislerin ve analistlerin “güvenilir ve tekrarlanabilir kararlar ve sonuçlar almasını” ve geçmiş 

ilişkiler ve eğilimleri öğrenerek “gizli süreçleri” ortaya çıkarmasını sağlamaktadır [63]. Makine 

öğrenmesi 4 grupta yer almaktadır, aşağıda açıklanmıştır.  
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 Denetimli Öğrenme 

 Bilgisayara veriler verilmektedir ve verilerin üstünde hangi işlemler yapılacağı 

öğretilmektedir. Başka bir ifadeyle bilgisayara verilerin anlamlı verilere dönüştürülmesi 

öğretilmektedir. Hem girdiler hem özellikler hem çıktılar bilgisayara veriliyor ve bilgisayar 

bunlardan öğreniyor. Sınıflandırma ve regresyon işlemleri denetimli öğrenmede yer alıyorlar. LR, 

NB, EYKK, YSA, Karar Ağaçları ve DVM Denetimli öğrenme modelinde yer almaktadır. Bu 

çalışmada bitcoin verileri üzerinde sınıflandırma yapılarak bu yöntemler kullanılmıştır [64]. 

 Denetimsiz Öğrenme 

Burada sadece büyük veri kümeleri mevcuttur. Veri kümesi ile çıktıların olmadığı öğrenme 

metodudur. Kümeleme işlemleri denetimsiz öğrenmede yer almaktadır. Veri kümesindeki verileri 

yorumlayarak ortak noktaları bulmak ve bunları kümeleştirme işlemi yapılarak anlamlı bir veri elde 

edebilmektir. Kümeleme verilerin yakınlık, uzaklık, benzerlik gibi ölçütlere göre analiz ederek, 

sınıflara ayrılmalarını sağlamaktadır [64]. 

 Yarı Denetimli Öğrenme 

 Bu kavram tam olarak yukarıdaki iki kavramın arasında yer almaktadır ve etiketlenmemiş 

büyük miktarda bir veri ile etiketlenmiş küçük miktarda bir verinin beraber kullanılmasıdır [65].  

 Takviyeli Öğrenme 

 Eğitmenin sistemin çıkardığı çıktıyı, doğru veya yanlış olarak değerlendirmesidir [66]. 

4.4.1. Yapay Sinir Ağları  

İnsan beyni çeşitli bilgileri işlemek ve etrafındaki dünyayı tanımak için çok sayıda nörona 

sahiptir. Basitçe söylemek gerekirse, insan beynindeki nöronlar dentritler aracılığıyla diğer 

nöronlardan bilgi alırlar. Bu nöronlar giriş bilgilerini toplar ve belirli bir eşiği aşarsa aktive olurlar 

ve bu aktive edilmiş sinyal aksonlar aracılığıyla diğer nöronlara bağlanırlar. Yapay Sinir Ağları 

(YSA) mekanizmasında insanın beyin nöronlarından ilham alınmıştır. Şekil 4.4’de yukarıda 

bahsedilen biyolojik sinir ağının yapısı gösterilmiştir [67]. 
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Şekil 4.4. Biyolojik Sinir Ağının Yapısı 

 

Yapay Sinir Ağının yapısı Şekil 4.5’de gösterilmiştir [68]. Yapay sinir ağı beş kısımdan 

oluşmaktadır; Girdiler, Ağırlıklar, Toplama Fonksiyon, Aktivasyon fonksiyonu, Çıktılardır. 

Girdiler(X1,X2……Xn ); eğitim veri seti yada test seti olarak sisteme dâhil edilen verilerdir. 

Ağırlıklar (W1,W2 …..Wn); girdilerin her biri ağırlığına bağlıdır ve ağırlıkları ile çarpılır. Bu 

girdiler toplama fonksiyonla toplandıktan sonra, sonuç üretmek için bir aktivasyon fonksiyonuna 

uygulanarak sonuç çıktı olarak gönderilmektedir. Bazı toplama fonksiyonları aşağıda yazılmıştır 

[68]. 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑊𝑖                                              (4.1) 

Ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 = ∏ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑊𝑖                                               (4.2) 

 

Aktivasyon fonksiyonu; bir YSA’nın karmaşık bir problemi öğrenmesi için önemlidir. Bu 

fonksiyonların temel amacı, YSA’deki bir girdinin, çıktıya dönüştürmesidir. Aktivasyon 

fonksiyonları aşağıda yazılmıştır. 

 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 =
1

1+𝑒−𝑥                                                    (4.3) 

𝐵𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑘 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 = {
1  𝑖𝑓 𝑥 > 𝑒ş𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
0 𝑖𝑓 𝑥 < 𝑒ş𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟

                                    (4.4) 

 

 

 

Şekil 4.5. Yapay Sinir Ağının Yapısı 
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 Tek katmanlı algılayıcılar:  

Bu sistemin önemli özelliği problem uzayını bir doğru veya bir düzlem ile sınıflara 

ayırmaktır. Girdiler, ağırlıklar ile çarpılıp toplandıktan sonra elde edilen değerin bir eşik değerinden 

büyük veya küçük olmasına göre girdinin sınıfı belirlenir. Sınıflar 1 veya 0 rakamları ile gösterilir. 

Öğrenme sırasında hem ağın ağırlıkları hem de eşik değeri sürekli güncellenir. Girdilerin öğrenme 

katsayısı denilen bir sabit ile çarpılıp ağırlıklara eklenmesi veya çıkartılması ile gerçekleştirilir. 

Ağa sunulan girdilere dayanarak beklenen çıktının değerine göre, ağırlıklar değiştirilir. Tek 

katmanlı algılayıcıların sorunu doğrusal olmayan olayları çözemedikleridir. Bu sorunu çözmek için 

çok katmanlı algılayıcılar geliştirilmiştir [69]. 

 Çok katmanlı algılayıcılar: 

 Yapay sinir ağının en yaygın kullanılan modeli çok katmanlı algılayıcılardır. Bu ağlar, 

özellikle mühendislik problemlerinin %95’ine çözüm üretebilecek niteliktedirler. Bu ağlar XOR 

problemini çözebilmek için yapılan çalışmalarda ortaya çıkmışlardır. Bu ağlarda gizli katmanlar 

mevcuttur. Girdi ve çıktı katmanlarında kaç tane üye olması, probleme bakılarak karar verilir. Gizli 

katman sayısı ve her gizli katmandaki işlem üye sayısının kaç tane olması gerektiğini gösteren bir 

yöntem yoktur. Bu deneme yanılma yolu ile belirlenmektedir.  

Girdi katmanındaki üyelerin her birisi gizli katmandaki üyelerin hepsine bağlıdır. Onlarda 

çıktı katmanındaki üyelerin hepsine bağlıdır. Bilgi akışı girdi katmanından gizli katmana oradan da 

çıktı katmanına ileri gitmektedir. Çok katmanlı ağların eğitimi “genelleştirilmiş delta kuralına göre 

gerçekleşmektedir. Bu ağlar denetimli öğrenme metodunu kullandıklarından eğitim sırasında 

girdiler ve girdilere karşılık gelen yani ağın üretmesi beklenen çıktılar ağa verilmektedir.  

Kullanılan öğrenme kuralı; eğitim sırasında ağın ürettiği çıktılar ile üretmesi beklenen 

çıktılar arasındaki farkın (hatanın) ağın ağırlıklarına dağıtılarak zaman içinde bu farkı en aza 

indirgemesidir. Öğrenme sırasında önce girdiler ağa sunularak bu girdilere karışıklık gelen çıktılar 

üretilir. Bu işleme ileri doğru hesaplama denmektedir. Daha sonra üretilen çıktı ile beklenen çıktı 

arasındaki hata geriye doğru dağıtılarak ağırlıklar değiştirilmektedir. Bu da geriye doğru 

hesaplamadır [69]. Yapay Sinir Ağlarında, birden fazla gizli katman olursa derin öğrenmeyi ifade 

eder. Derin öğrenmenin temelinde Yapay Sinir Ağları yaklaşımı kullanılmaktadır. Eğer gizli 

katman sayısı birden fazla olursa derin öğrenme ya derin sinir ağları olarak adlandırılmaktadır, her 

bir gizli katmanda matematiksel işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu tez çalışmasında çok katmanlı 

ağ kullanılmıştır. 
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4.4.2. Naive Bayes  

Naive Bayes (NB) algoritması, sınıflandırma amacıyla kullanılmaktadır. Herhangi bir 

sınıflandırma algoritmanın amacı, birden fazla özelliği taşıyan bir veri seti için, eğitim seti 

oluşturmaktır ve bu eğitim sonunda, gelen yeni verileri doğru bir sınıfa yönlendirmektir. 

Naive Bayes algoritması tüm koşullu olasılıkların çarpımıdır. Aşağıdaki formülde 

gördüldüğü gibi S1’den Sn’e kadar olan sınıflar arasından bir seçim yapılırken aslında bu sınıfın 

olasılık değeri ve bu sınıfları yerine getiren k koşulların çarpımından oluşmaktadır. Başka bir 

ifadeyle her sınıfın bir koşullu olasılık değeri vardır, yeni gelen verinin hangi sınıfa ait olduğunu 

bulmak için bu koşullu olasılık değerlerini çarpmaktadır. Formülü aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir. 

 

𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎(𝑆1 𝑆2. … 𝑆𝑛) = 𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑃(𝐾 = 𝑘) ∏ 𝑃(𝑆𝑖 = 𝑠𝑖|𝐾 = 𝑘)𝑛
𝑖=1                (4.5) 

 

Koşullu olasılık değerleri, farklı dağılım fonksiyonlarıyla hesaplanabilir [70]. Örnek olarak 

Gauss dağılımı koşullu olasılık değerlerini hesaplamada kullanılmaktadır, aşağıda fonksiyonu 

gösterilmektedir.  

 

𝑃(𝑆𝑖 = 𝑠𝑖|𝐾 = 𝑘) =
1

√2𝜋𝜎2
 𝑒

−(𝑥−𝜇)2

2𝜎2                                                  (4.6) 

 

4.4.3. Bayes Ağları 

 Bu algoritma veri madenciliğinde, sınıflandırma işlemlerinde kullanılmaktadır. Denetimli 

öğrenme kısmında yer almaktadır. Bayes ağı, olasılıklı rastgele değişkenler arasında tek yönlü 

grafiksel modelidir. Örnek olarak, bir Bayes ağı kullanarak hastalıklar ve işaretleri arasındaki 

olasılıkları, modellenebilir. Bu model kullanılarak, bir kişide görülen hastalık işaretleri verildiğinde 

bu kişinin hangi hastalıklara sahip olduğu olasılıkları hesaplanabilir. Bayes Ağları, her düğümü bir 

rastgele değişken olarak ifade eder. Gözlemlenebilir nicelikler, gizli değişkenler, bilinmeyen 

parametreler ya da hipotezler Bayes rastgele değişkeni olabilmektedir [71].  

 Bayes Ağları (BA), düğümler ve değişkenler arası olasılıksal ilişkilerin gösterildiği grafiksel 

kısmı ile değişkenlere ait koşullu olasılık tabloları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

Yorumlama ve sonuç çıkarma açısından, biyoloji, fizik, kimya, psikoloji, tıp gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Bayes Ağlarının tanımı ilk kez Judea Pearl tarafından 1985 yılında yapılmıştır. 

Okun yönüne göre değişkenler ebeveyn ve çocuk isimlerini alırlar. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi 

aşağıda Şekil 4.6’da gösterilmiştir [71]. 
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 Şekil 4.6. Bayes Ağlarında Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi 

Yukarıdaki ifade edilen şekil Bayes Ağlarının birinci bölümüdür ve “niteliksel kısım” olarak 

ifade edilir. Ağın ikinci bölümü ise “niceliksel kısımdır” ve değişkenlerin sahip olduğu olasılık 

dağılımlarını gösteren koşullu olasılık tablolarından oluşur. Ağda yer alan koşullu olasılıkların 

çarpımı ağın ortak olasılık dağılımını oluşturur. Değişkenlerin n sayısını göstermek üzere ortak 

olasılık dağılımı, aşağıda yer alan formül ile ifade edilir [71]. 

 

𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = ∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝐸𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛(𝑋𝑖)𝑛
İ=1 )                                         (4.7) 

 

4.4.4. J48 Karar Ağacı 

J48 algoritması bir karar ağacıdır ve orijinali C4.5 algoritmadır, ancak bazı eksik yönleri 

olduğundan bu algoritma yeniden yazılmıştır. J48, ÖSS Quinlan tarafından ve ID3 algoritmanın 

uzantısı olarak geliştirilmiştir. WEKA yazılımı üzerinde veri madenciliği amacıyla, sınıflandırma 

işlemlerini yapmaktadır. 2008’de Springer LNCS tarafından yayınlanan makalede veri 

madenciliğinde, en iyi 10 algoritma içinde birinci sırada yer aldıktan sonra çok popüler olmuştur 

[72, 73]. 

Karar ağaçlarına bir örnek olan J48 ağacı ID3 ağacının geliştirilmiş bir halidir, iki ağacı 

karşılaştırarak konu anlatılacaktır. J48 ağacının ID3 ağacından en büyük farkı normalizasyon 

kullanılmasıdır. ID3 ağaç üzerinde entropi hesabı yapılır (veya bilgi kazanımı) ve bu değere göre 

karar noktaları belirlenir. J48 ağacında ise entropi değerleri birer oran olarak tutulur. Ayrıca ağaç 

üzerinde erişim sıklıklarına göre alt ağaçların farklı seviyelere taşınması mümkündür. J48 

algoritması, ID3 algoritmasının aksine numerik değerlerde içermektedir [72, 73]. 

J48 ağacının nasıl çalıştığı aşağıda özetlenmiştir: 

1. Her adımda bütün özellikler kontrol edilir. 
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2. Her özelliğin normalize edilmiş bilgi kazanımı hesaplanır. 

3. En iyi bilgi kazanımını veren özellik karar ağacında karar olarak bir üst seviyeye taşınır. 

4. Ardından bu yeni karar düğümünün altında bir alt liste oluşturularak alt karar ağacı inşa 

edilir. 

J48 ağacının önemli bir diğer özelliği budama işlemidir. Esas olarak ağaçlarda iki tip budama 

yapılmaktadır. Birisi ön budama diğeri son budamadır. J48 ağacı son budama yöntemini tercih 

etmektedir. Ön budama, genelde ağaç oluşturulurken bazı dalların oluşturulmaması yönündedir. 

Örneğin bazı dallar anlamsız olacağından veya hiç eleman içermeyeceğinden oluşturulmaz. Son 

budamada ağacın bütün dalları oluşturulmaktadır ve sonra bazı şartlara göre budama işlemi 

yapılmaktadır. 

Bu algoritma bilgi kazanımı hesaplayarak çalışmaktadır. Veri madenciliği konularında sıkça 

kullanılan bilgi kazanımı konusu açıklanırsa; bilgi kazanımı Shannon’un bilgi teorisinden 

gelmektedir. Temeli termodinamik konularına kadar dayanmaktadır. Bilgi kazanımını, 0 ile 1 

arasındadır, entropinin tersidir ve her bir özellik için verilen sınıflandırma sonuçlarının ne kadar 

değer ile kazanılabileceğini göstermektedir. Entropi ise verilerde düzensizliği ve belirsizliği ifade 

etmektedir.  

Bilgi kazanımı hesaplaması sırasında kullanılacak olan formül aşağıdaki şekildedir. Her 

misal (M ile gösterilmiştir) için o sınıftaki (S ile gösterilmiştir) değerlere göre frekansına bakılır. 

Ayrıca aşağıdaki formülde M değeri, o sınıftaki misallerin toplam sayısını ifade etmektedir. Burada 

sadece bilgi sınıf için hesaplanmaktadır.  

𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖(𝑀) = − ∑ (
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠(𝑆𝑖 ,𝑀)

|𝑀|
)

𝑘

𝑖=1
. 𝑙𝑜𝑔2 (

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠(𝑆𝑖,𝑀)

|𝑀|
)                              (4.8) 

 

Genelde tam bu adımda özellikler parçalara bölünür ve bölünen parçalar üzerinden işlem 

yapılır. Bu durum için ise hesaplama aşağıdaki şekilde yapılabilir. Aslında burada hem özelliklere 

hem sınıfa bakılmaktadır. Aşağıdaki formülde her bir özellikte, bir “ i ” kısmı için yapılan bilgi 

hesaplaması verilmektedir. Bilgi (Pi) her bir özelliği “ i ” kısımlara böldüğü için, sınıfta her “ i ” 

kısmında yukardaki şekilde bilgi değeri hesaplanmaktadır. P değeri her bir özelliğin üye sayısıdır, 

Pi her i parçanın üye sayısıdır [72, 73]. 

 

𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖𝑋(𝑃) = ∑ (
|𝑃𝑖|

|𝑝|
) . 𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖(𝑃𝑖)

𝑛

𝑖=1
                                                (4.9) 

 

Sonunda kazanım aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

 

𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝚤𝑚(Ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘 𝑋) = 𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖(𝑃) − 𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖𝑋(𝑃)                                 (4.10) 
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4.4.5. Lojistik Regresyon  

Regresyonun sözcük anlamı ilkelleme olarak adlandırılmaktadır, yani verileri ilkel hale 

getirmektedir. Çok sayıdan oluşan büyük bir veri setini ilkel bir şekilde modellemeye çalışan bir 

algoritmadır. Doğrusal regresyon’da çok karmaşık durumlardan dolayı farklı özellikler gösteren 

veri setini bir doğru fonksiyona indirgemeye yönelmektedir. Lojistik Regresyonda (LR)verileri S-

eğrisi ’ne (Logit fonksiyon) indirgemeye çalışmaktadır. Başka bir ifadeyle Logit fonksiyonla 

verileri modellemeye çalışmaktadır. Logit fonksiyonu aşağıdaki Şekil 4.7’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.7. Logit Fonksiyonu 

Öğrenme eğrisini bu yöntemde örnek olarak ele alırsak, insanlar işe başladıklarında öğrenme 

süreçleri yavaş başlamaktadır. Belli bir süre içinde bilgi ve deneyimleri artmaktadır ve öğrenme 

hızlanmaktadır, sonunda öğrenmek için ihtiyaçları kalmaz ve öğrenme oranları düşer. Öğrenme 

eğrisi bu yöntemle modellenmektedir ve doğruluk oranı yüksektir [74].  

4.4.6. En Yakın K-Komşu 

Sınıflandırmada kullanılan bu algoritmaya göre sınıflandırma sırasında çıkarılan 

özelliklerden, sınıflandırılmak istenen yeni verinin daha önceki verilerden k tanesine yakınlığı 

hesaplanmaktadır. Örneğin k = 3 olursa yeni gelen bir verinin hangi sınıfa ait olduğu hesaplama 

durumunda eski sınıflandırılmış elemanlardan en yakın 3 tanesi alınmaktadır. Bu elamanlar hangi 

sınıfa dâhil olursa, yeni eleman da o sınıfa dâhil edilmektedir. Mesafe hesaplama işleminde genelde 

öklid mesafesi kullanılmaktadır. 

Şekil 4.8’de veriler özelliklerine göre 2 boyutlu sayfa üzerine yerleştirilmiştir. En Yakın K-

Komşu (EYKK) yönteminde yeni bir üyenin geldiği durumda, bu yeni gelen üyenin en yakın 
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olduğu 3 tane üye tespit edilmektedir. En yakın 3 üyenin iki tanesi kırmızı yuvarlak üyeler olduğuna 

göre yeni üye kırmızı üyelerin grubunda yer almaktadır [75].  

 

 

 

Şekil 4.8. EYKK Algoritması 

4.5.  Veri Madenciliği 

Teknolojinin gelişmesi ile veriler dijital olarak kaydedilmektedir, bu verileri anlamlı bilgiye 

dönüştürmek ve bu verilerden yararlanarak bazı problemleri çözmek, gelecekle ilgili tahminde 

bulunmak veri madenciliğinde yer almaktadır. Veri madenciliği istatistiksel ve yapay zekâ 

yöntemleri kullanarak verilerde gizli ilişkileri ve kuralları bulmamıza yardımcı olmaktadır. Veri 

madenciliği verilerden bilgi çıkarmak için kullanılan yöntemlerin bütünü olarak da ifade 

edilmektedir. Bu yöntemleri uygulamak amacıyla açık kaynak kodlu ve ticari yazılımlar mevcuttur.  

Açık kaynak kodlu yazılımlardan WEKA, ARTool, RapidMiner, C4.5, Orange, KNIME ve 

R programları bulunmaktadır. Ticari programlara örnek olarak SPSS Clementine, SPSS, SAS, 

Angoss, KXEN, SQL Server, MATLAB yazılımlarıdır. Veri madenciliği, günümüzde bilgi 

açısından güncel ve yeni teknolojiler arasında yer almaktadır. Bilgisayar sistemlerinin gün geçtikçe 

yaygın ve işlemci güçlerinin artması nedeniyle, bilgisayarlarda daha büyük miktarlarda verinin 

tutulmasına imkân verilmektedir. Bu sebeple, büyük miktardaki verileri işleyebilen yöntemleri 

kullanabilmek, önemlidir [76].  

Veri madenciliği, büyük miktardaki veri setlerinde gizli örüntüleri ve eğilimleri keşfetme 

işlemidir. Verilerin dijital ortamda depolanmasıyla ile birlikte, dünyada bilgi miktarının her geçen 

gün artması nedeniyle, veri tabanlarının sayısı çok yüksek miktarda buna benzer olarak artmaktadır. 

İşlem yapma gücü ve veri depolama çok yaygın ve ucuz olarak yapılmaktadır. Büyük miktarda veri 

yığınları tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu veri yığını belli bir amaç için ve belirli 

yöntemlerle analiz edilirse, faydalı bilgiye dönüşe bilir. Veri madenciliği istatistiksel, yapay zekâ, 
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makine öğrenmesi, Örüntü Tanıma ve Veri Görselleştirmesi yöntemlerini, veri işleme amacıyla 

kullanmaktadır. Veri madenciliği astronomi, biyoloji, finans, pazarlama, sigorta, tıp gibi birçok 

alanda uygulanmaktadır [77].  

4.5.1. Veri Madenciliği Modelleri 

Veri madenciliği modelleri, tahmin edici ve tanımlayıcı olarak iki kategoride yer almaktadır. 

Tahmin edici modeller; sonuçları bilinen verilerden öğrenerek bir model çıkarıp, sonuçları 

bilinmeyen veri setleri için sonuçları tahmin etmektir. Sınıflandırma, Regresyon, Zaman Serisi 

Analizi bu kategoride yer almaktadır. Tanımlayıcı modeller; karar almaya yönelik veri yığınında 

bulunan örüntülerin bulmasını gerçekleştirmektir. Kümeleme ve İlişkilendirme Kuralı bu 

kategoride yer almaktadır [77]. 

 Sınıflandırma ve Regresyon  

Sınıflandırma ve regresyon (Classification and Regression), sonuçları bilinen verileri belirli 

sınıflara ayırmakta ve verilerden öğrenmektedir. Sonuçları bilinmeyen veriler için, ileriye yönelik 

tahmin modellerini oluşturmaktadır. Veriler eğer belirli gruplara ayrılıyorsa tahmin için 

sınıflandırma modelleri uygundur, süreklilik gösteren verilerde regresyon yöntemleri tahmin için 

kullanılmaktadır.  

Sınıflandırma modellerinde kullanılan algoritmalar, Karar Ağaçları, Yapay Sinir Ağları, 

Genetik Algoritmalar, EN Yakın K-Komşu, Bellek Temelli Nedenleme, Naive Bayes olarak 

bulunmaktadır. Regresyonda en küçük kareler yönteminde, doğru uydurma, polinom uydurma, 

üstel fonksiyonlara eğri uydurma modelleri bulunmaktadır. En küçük kareler yöntemi, gerçek 

dünyada çeşitli alanlarda bulunan her hangi veri seti için, bu verileri modelleyen en doğru 

fonksiyonu bulmaya çalışmaktadır. Bu veri setini modelleyen en doğru fonksiyonu bulma sürecine 

regresyon analizi denilmektedir [77]. 

 Kümeleme 

Kümeleme (Clustering), bir veri yığınında bulunan bilgileri belirli yakın özelliklere göre 

gruplara ayırmaktır. Bu grupların her birine “küme” adı verilmektedir. Kümelemede küme içindeki 

verilerin benzerliği yüksek ve kümeler arası benzerliğin düşük olması gerekiyor. Kümeleme veri 

madenciliği tekniklerinden tanımlayıcı modellere yani denetimsiz öğrenmede yer almaktadır. 

Denetimsiz öğrenmenin amacı, anlamsız veri yığını için anlamlı alt kümeler oluşturmaktır. 

Kümeleme işlemi bulunan verilerin özelliklerine göre yapılmaktadır.  
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Kümeleme işleminde uzaklıklar dikkate alınarak, faydalanacak alternatif uzaklık hesaplama 

yöntemleri bulunmaktadır. Öklid uzaklığı, Manhattan, Mahalanobis, Kareli Öklid, Minkowski veya 

Canberra uzaklık hesaplama yöntemleri içerisinde yer almaktadırlar. 

Kümeleme algoritması veri tabanını alt kümelere ayırmaktadır. Öklid mesafesi; iki değerin 

birbirine olan mesafesini ölçerken, değerler arasına cetvel koyup mesafeyi ölçmek gibidir. 

Manhattan uzaklığı; satranç tahtası hareketi olarak, bir noktadan diğer noktaya gitmek için sadece 

yatay ve dikey hareketler yapabilir. Her kümede yer alan veriler ortak özelliklere sahip olmaları 

nedeniyle diğer kümelerden ayrılmaktadırlar. Kümeleme işleminin amacı, küme üyelerinin 

birbirlerine çok benzediği, ancak özellikleri birbirlerinden çok farklı olan kümelerin bulunması ve 

veri tabanındaki kayıtların bu farklı kümelere bölünmesidir. X-Mean ve K-Mean algoritmaları 

kümeleme algoritmalarında yer almaktadırlar [77]. 

 İlişkilendirme Kuralları  

İlişkilendirme kuralları (Association Rules), büyük veri kümeleri arasındaki ilişkileri 

bulmaya çalışmaktadır. Toplanan ve depolanan veriler her geçen gün büyüdükçe şirketler veri 

tabanlarındaki ilişkilendirme kurallarını açıklamak istemektedirler. Çok sayıda profesyonel işlem 

kaydından ilginç ilişkilerini araştırmak, işlem kararlarını daha verimli hale getirmektedirler. 

 İlişkilendirme kurallarını kullanmanın en tipik örneği alışveriş sepetinin uygulanmasıdır. Bu 

süreç, yaptıkları alımlarda ürünler arasındaki ilişkileri bularak müşterilerin satın alma olanaklarını 

analiz etmektedir. Bu tür ortaklıkları bulmak müşterilerin birlikte satın aldıkları ürünler hakkındaki 

bilgilerini ortaya çıkarır ve pazar liderleri bu bilgilere dayanarak daha etkili satış stratejileri 

geliştirebilirler. Örneğin, bir müşteri süt satın alırsa, aynı mağazada süt yanında ekmek satın alma 

olasılığını hesaplanmaktır. Bu tür bilgilerden yararlanarak, rafları düzenleyen pazar yöneticileri 

ürünlerinin satış oranını artırabilirler. Örneğin, bir pazarda süt ile ekmek alan müşterilerin oranı 

yüksekse, pazar yöneticileri süt ve ekmek raflarını yakın koyarak ekmek satışlarını artırabilirler 

[77]. 

4.5.2. Veri Madenciliğinde Veri Ön İşleme  

Veri seti büyüklüğü ve yapılan işlemlere bağlı olarak bilgi keşif süreci ya da veri 

madenciliğinde veri ön işleme ilerleme süreci aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir [78]: 

 Veri Temizleme (Data Cleaning): Verileri analiz etmek için verilerin kalitesi kritik 

önem taşımaktadır. Eksik, gürültülü ve tutarsız veriler sonucu yanlış bir şekilde 

etkileyebilmektedir. Veri madenciliğinde veri temizleme, bir veri kümesinden veya veri 

tabanından bozuk veya yanlış kayıtları algılamak ve kaldırmaktır. 
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 Veri Entegrasyonu (Data Integration): Veri entegrasyonu, farklı kaynaklardan olan 

verileri birleştirip ve kullanıcılara birleşik bir görünüm sunmaktadır. Bu süreç, ticari ve 

bilimsel alanları içeren çeşitli durumlarda yapılmaktadır.  

 Veri Seçme (Data Selection): Veri tabanı analizi işleminde mevcut probleme ilişkin olan, 

ilgili verileri seçmektedir.  

 Veri Normalizasyonu (Data Normalization): Normalizasyon işlemi, verilerin [-1,1] veya 

[0,1] aralığa düşecek şekilde ölçeklendirmek için kullanılmaktadır. Genellikle 

sınıflandırma algoritmalarında yer almaktadır. 

 Veri Madenciliği Algoritmaların Uygulanması (Data Mining): Hazırlanan veriler 

üzerinde veri madenciliği algoritmalarının uygulanma aşamasıdır. 

 Test ve Eğitim verileri (Testing And Training Data): Test ve eğitim olarak verileri 

ayırmaktadır. Burada k-katmanlı çapraz doğrulama, yüzde bölme, eğitim seti kullanma, 

sağlanan veri seti olarak dört yöntem bulunmaktadır. 

 Sonuçların değerlendirilmesi ve sunulması (Knowledge Presentation): Veri 

madenciliğinde elde edilen bilgileri kullanıcıya sunulmasıdır. 

4.5.3. Veri Madenciliği Uygulama Alanları 

 Sağlık Hizmetleri: Veri madenciliği, sağlık sistemlerini iyileştirmek için büyük bir 

potansiyele sahiptir. Hasta bakımını iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için en iyi uygulamaları 

tanımlamak ve veri analizi yapmaktadır. Araştırmacılar, çok boyutlu veri tabanları, makine 

öğrenmesi, bilgi işleme, veri görselleştirme ve istatistik gibi veri madenciliği yaklaşımlarını 

kullanmaktadırlar. Hastaların doğru yerde ve zamanda uygun bakım almasını sağlayan süreçler 

geliştirmektedir. Veri madenciliği ayrıca sağlık sigortacılarının sahtekârlık ve kötüye kullanımı 

tespit etmelerine yardımcı olmaktadır [79].        

 Pazar Sepeti Analizi: Pazar sepeti analizi, belirli bir ürün satın alınıyorsa, başka bir 

ürünün satın alınma olasılığı daha yüksek olduğu teorisine dayanan bir modelleme tekniğidir. Bu 

teknik, perakendecinin bir alıcının satın alma davranışını anlamasına izin vermektedir. Bu bilgiler, 

perakendecinin alıcının ihtiyaçlarını bilmesine ve mağazanın düzenini buna göre değiştirmesine 

yardımcı olmaktadır. Farklı analizler kullanılarak farklı mağazalar arasındaki, farklı demografik 

gruplardaki müşteriler arasındaki sonuçların karşılaştırılması yapılabilmektedir [79]. 

 Eğitim: Eğitimsel veri madenciliği adı verilen yeni bir alan bulunmaktadır, eğitimsel 

ortamlardan kaynaklanan verilerden bilgi bulan yöntemler geliştirmekle ilgilenmektedir. Bu alanın 

amaçları, öğrencilerin gelecekteki öğrenme davranışlarını tahmin etmek, eğitim desteğinin 

etkilerini incelemek ve öğrenme hakkında bilimsel bilgileri tanımlamaktır. Veri madenciliği bir 

kurum tarafından doğru kararlar almak ve öğrencinin sonuçlarını tahmin etmek için 
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kullanılmaktadır. Sonuçlara göre kurum öğreteceği konulara ve nasıl öğreteceğine 

odaklanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme örüntülerini oluşturarak yeni teknikler geliştirmektedir 

[79]. 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri edinme ve elde tutma, 

aynı zamanda müşterilerin sadakatini geliştirme ve müşteri odaklı stratejileri uygulama ile ilgilidir. 

Bir müşteriyle düzgün bir ilişki sürdürmek için bir işletmenin veri toplaması ve bilgileri analiz 

etmesi gerekmektedir. Veri madenciliği burada önemli rol oynamaktadır. Veri madenciliği 

yöntemleri için toplanan veriler analiz için kullanmaktadır [79].  

 Sahtekârlık Tespiti: Sahtekârlık eylemlerinden milyarlarca para kaybolmaktadır. 

Sahtekârlık tespitinin geleneksel yöntemleri zaman alıcı ve karmaşıktır. Veri madenciliği, anlamlı 

kalıplar sağlamaya ve verileri anlamlı bilgiye dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. Geçerli ve yararlı 

olan herhangi bir veri, bilgidir. Kusursuz bir sahtekârlık tespiti sistemi tüm kullanıcıların bilgilerini 

tutmalıdır. Denetimli bir yöntem, örnek kayıtların toplanmasını içermektedir. Bu kayıtlar hileli ve 

hileli olmayan sınıflara ayrılmaktadır. Bu veriler kullanılarak ve bir algoritmayla model 

oluşturularak, kaydın hileli olup olmadığı belirlenmektedir [79]. 

 Finansal Bankacılık: Dijital bankacılık ile yeni işlemler yapılarak büyük miktarda veri 

üretilmesi beklenmektedir. Veri madenciliği verileri çok büyük olduğu veya uzmanlar tarafından 

taranması nedeniyle çok hızlı bir şekilde üretilmektedir. Yöneticiler tarafından gizli olan önemli 

bilgileri, piyasa fiyatlarında bulunan örüntüleri, nedensellikleri ve korelasyonları bularak 

bankacılık ve finans alanındaki ticari sorunların çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Yöneticiler 

bu bilgileri daha iyi segmentlere ayırma, hedefleme, bilgi edinme ve kârlı bir müşteriyi korumak 

için bulmaktadırlar [79]. 

 Kurumsal Gözetim: Kurumsal gözetim, bir kişi veya grubun davranışının bir şirket 

tarafından izlenmesidir. Toplanan veriler çoğunlukla pazarlama amacıyla kullanılmaktadır veya 

diğer şirketlere satılmaktadır. Ancak düzenli olarak devlet kurumlarıyla paylaşılmaktadır. İşletme 

tarafından, müşterilerinin istediği ürünleri özelleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Veriler, 

reklamların arama geçmişini ve E-postalarını analiz ederek arama motorunun kullanıcısına 

hedeflendiği Google ve Yahoo’daki hedefli reklamlar gibi doğrudan pazarlama amaçlarıyla 

kullanılmaktadır [79]. 

 Araştırma analizi: Veri madenciliği, veri temizleme, veri ön işleme ve veritabanlarının 

entegrasyonunda yardımcı olmaktadır. Araştırmacılar, veritabanında araştırmada herhangi bir 

değişiklik getirebilecek benzer verileri bulabilmektedir. Birlikte ortaya çıkan herhangi bir sekansın 

tanımlanması ve herhangi bir aktivite arasındaki korelasyon bulunmaktadır. Veri görselleştirme ve 

görsel veri madenciliği verilerin net bir görünümünü sağlamaktadır [79]. 

 Biyo Bilişim: Veri madenciliği yaklaşımları, veri açısından zengin olduğu için 

biyoinformatik için idealdir. Biyolojik verilerin madenciliği, biyolojide ve tıp ve nörobilim gibi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance#Data_mining_and_profiling
http://www.ijcse.com/docs/IJCSE10-01-02-18.pdf
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ilgili diğer yaşam bilimleri alanlarında toplanan büyük veri kümelerinden yararlı bilgiler elde 

etmeye yardımcı olmaktadır. Veri madenciliğinin biyoinformatiğe uygulamaları arasında gen 

bulma, protein fonksiyon çıkarımı, hastalık teşhisi, hastalık prognozu, hastalık tedavi 

optimizasyonu, protein ve gen etkileşimi ağının yeniden yapılandırılması, protein hücre altı konum 

tahmini bulunmaktadır [79]. 

4.5.4. Korelasyon Hesaplanması 

Varyans bir değişkenin kendi değerleri arasında ilişkiyi bulmaktır. Ancak kovaryans iki 

değişkenin değerleri arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Aşağıda formül olarak açıklanmıştır. Korelasyon 

katsayısı [-1,1] arasındadır. İki değişken aynı yönde hareket ediyorsa, korelasyon katsayısı 

pozitiftir, aksi halde negatiftir. Bu değer ne kadar 1 veya -1’e yakın olursa, değişkenler arasında 

bulunan ilişki o kadar kuvvetlidir [80]. 

 Popülasyon varyansı: σ2 =
1

n
 ∑ (xi

n

i=1
− x̅)                                      (5.1) 

 Örneklem varyansı: σ2 =
1

n−1
 ∑ (xi
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− x̅)                                      (5.2) 

 Popülasyon kovaryans: Cov(x, y) =
1

n
 ∑ (xi
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− x̅)(yi − y̅)                      (5.3) 

 Örneklem kovaryans: Cov(x, y) =
1

n−1
 ∑ (xi −

n

i=1
x̅)(yi − y̅)                               (5.4) 

 Korelasyon =
Cov(x,y)

σxσy
                                                      (5.5) 

 standart sapma: σ = √σ22
                                                 (5.6) 

4.5.5. Hataların Hesaplanması 

Gerçek değerler ile tahmin edilen değerler arasında farkı göstermektedir. Aşağıda formül 

olarak bu hatalar açıklanmıştır. Gerçek değerler (Aj) olarak, gerçek değerlerin ortalaması (A̅) 

olarak, tahmin edilen değerler (Pj) olarak gösterilmiştir, hatalar ( ej = Aj − Pj) şekilde hesaplanır. 

Aşağıda bazı hata hesaplama yöntemleri yazılmıştır [81]. 

 Ortalama Mutlak Hata(Mean Absolute Error): OMH yönleri dikkate alınmaksızın, bir 

dizi tahmindeki hataların ortalama büyüklüğünü ölçmektedir. Tüm bireysel farklılıkların eşit 

ağırlığa sahip olduğu tahmin ve gerçek gözlem arasındaki mutlak farklılıkların test örneği üzerindeki 

ortalamasıdır [81]. 

 

MAE =
1

n
∑ |ej|

n
j=1                                                                 (5.7) 

 

 Ortalama Kare Hata (Mean square error): OKH, bir fonksiyonun tahmin edilen veri 

noktalarına ne kadar yakın olduğunun bir ölçüsüdür. Her veri noktası için, tahmin edilen noktadan 
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eğri fonksiyonuna karşılık gelen dikey mesafeyi hesaplamaktadır ve değerin karesi alınmaktadır. 

Ardından, tüm veri noktaları için tüm bu değerler toplanır ve nokta sayısına bölünür. Böylece 

negatif değerler iptal edilir. Ortalama kare hatası ne kadar küçük olursa, veriler o kadar fonksiyona 

yakındır [81]. 

 

       MSE =
1

n
∑ ej

2
n

j=1
                                                       (5.8)   

 

 Kök Ortalama Kare Hata (Root Mean Square Error): KOKH, ortalama kare hatanın 

kareköküdür. Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasında ne kadar fark olduğunu 

ölçmektedir. Verilerin regresyon modelinden ne kadar saptığını göstermektedir. Önceki hata 

hesaplamasıyla farkı yoktur, sadece burada OKH’den karekök alınmaktadır [81]. 

RMSE = √
1

n
∑ ej

2n
j=1                                                              (5.9) 

 

 Bağıntılı Mutlak Hata (Relative Absolute Error): BMH’de tahmin edilen değerlerin 

gerçek değerlerden saptığı toplanmakta ve gerçekleşen değerlerin’de ortalamadan saptığı 

toplanmakta, daha sonra bu iki değeri bölmektedir [81]. 

 

RAE = ∑  
|ej|

|Aj−A̅|

n
j=1                                                             (5.10) 

 

  Kök Bağıntılı Mutlak Hata (Root Relative Absolute Error): KBMH, önceki hata 

hesaplama yönteminin kareköküdür [81]. 

 

RRAE = √∑
|ej|

|Aj−A̅|
n
j=1                                                          (5.11) 

4.5.6. Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Yazılımları  

Dünyada veri miktarı gün geçtikçe artmakta, bu nedenden dolayı bilgiye erişmek 

zorlaşmaktadır. Bilgiye erişmek geliştirilmiş olan veri madenciliği teknolojisi ile 

gerçekleşmektedir. Veri madenciliği, büyük miktardaki veriden anlamlı bilgiyi çıkarmak için 

kullanılmaktadır. Veri madenciliği uygulamalarını gerçekleştirmek için bilgisayar yazılımları 

mevcuttur. Bu yazılımlar veri madenciliğinde ihtiyaç duyulan tüm algoritmaları ve yöntemleri 

içermektedir. Algoritmalar sayesinde işlenen verilerden, bilgi çıkarımı yapılabilmektedir. Aşağıda 

bazı açık kaynak kodlu veri madenciliği programları açıklanmıştır [82].  
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 RapidMiner (YALE) 

Bu program Amerika’da yer alan YALE üniversitesi tarafından Java dilinde yazılmıştır. Bu 

yazılımda çok sayıda veri işlemi yapılarak, verilerden anlamlı bilgiler çıkarılmaktadır. Aml, arff, 

att, bib, clm, cms, cri, csv, dat, ioc, log, mat, mod, obf, bar, per, res, sim, thr, wgt, wls, xrff 

uzantılarını içermektedir. Başka yazılımlar kaç tane uzantıyı desteklediği için bu özellik bu 

programın bir avantajı olarak sayılmaktadır. Bu program veri madenciliğinin tüm yöntemlerine 400 

adet’den fazla operatör sunmaktadır. Meta operatörleri deneysel tasarımları otomatik olarak 

optimize etmektedir ve kullanıcıların bireysel adımlarını ya da parametreleri ayarlamalarını 

gerektirmez [82].  

Makine öğrenmesi algoritmaları olarak DVM içeren büyük sayıdaki öğrenme modelleri için 

sınıflandırma ve regresyon, Karar Ağaçları, Bayesci, Mantıksal kümeleme, İlişkilendirme Kuralları 

ve kümeleme için birçok algoritma, WEKA’da olan her algoritma, veri önişleme için ayırma, 

normalleştirme, filtreleme gibi özellikler, Genetik Algoritma, YSA, 3D ile verileri analiz etme gibi 

birçok özelliği bulunmaktadır. 400’den fazla algoritmaya sahiptir. Oracle, Microsoft SQL Server, 

PostgreSQL veya MySQL veritabanlarından veriler YALE’ye aktarılabilir. YALE’de veri kümesi 

XML olarak ifade edilmektedir. İçerisinde yüzlerce özellik barındırdığı gibi kullanıcıya yakınlığı 

açısından da diğer programlardan oldukça üstündür. YALE ilk çalıştırıldığında, New diyerek yeni 

bir uygulama oluşturulabilir, Open diyerek var olan uygulamalar açılabilir. Program bünyesinde 

her bir algoritma için örnek bulunmaktadır. Şekil 4.9’da bu programın açılış ekranı gösterilmiştir 

[82]. 

 

 

 

Şekil 4.9. Rapid Miner Programın Açılış Ekranı 
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 WEKA 

  Veri madenciliği büyük veri yığınını kullanarak gelecekle ilgili tahmin yapılmasını 

sağlayan bir bilim dalıdır. WEKA programı, veri madenciliği amacına dayanarak tüm makine 

öğrenmesi algoritmalarını barındırmaktadır. WEKA Java dilinde yazılmış olan açık kaynaklı 

yazılımdır. WEKA veriler üzerinde ön işleme, sınıflandırma, regresyon, kümeleme, ilişkilendirme 

ve görselleştirme için araçlar içermektedir [82]. 

 Bu çalışmada bitcoin verileri üzerinde bu program kullanılmıştır. Şekil 6.2’de WEKA 

programının ana ekran sayfası gösterilmiştir. Veri seti üzerine algoritmalar doğrudan uygulanabilir 

ya da kullanıcılar yazdıkları Java kodlarıyla algoritmaları çağırabilirler. Waikato Environment for 

Knowledge Analysis (WEKA) Waikato üniveristesi tarafından geliştirilmiştir ve devamlı 

güncellenmektedir. WEKA Java Database Connectivity kullanarak SQL veri tabanlarına erişebilir. 

Çoklu ilişkisel veri madenciliği içermez, ancak veri işleme yapmak için bir koleksiyona bağlı veri 

tabanı tablosunu tek tabloya dönüştürebilir. WEKA aşağıda yazılan özellikleri taşımaktadır [82]: 

 Veri seti analizi ve ön işleme yöntemlerini içerir ve verinin doğruluğunu ispatlamaktadır. 

 Veri setlerini doğru sınıflara ayırıp ve sınıf özelliklerini belirlemektedir. 

 Verileri test ve eğitim olarak ayırma işleminde, k-katmanlı çapraz doğrulama(cross 

validation), yüzde bölme (percentage split), eğitim setini kullanma(use training set), dışardan test 

seti sağlama(supplied test set) yöntemler bulunmaktadır. Algoritmaların performansını tahmin 

etmek için aşağıdaki yöntemlerin biri seçilmektedir. 

 Veri seti üzerinde sapmaları bulmak ve önleme işlemlerini gerçekleştirmek. 

 Verileri eğitmek amacıyla makine öğrenmesi algoritmalarını sınıflandırma işlemlerinde 

kullanmaktadır. 

Şekil 4.10’da WEKA programı ana ekranı gösterilmiştir. Simple CLI, komut yöntemiyle 

çalışmayı sağlamaktadır. Explorer, projeyi kademeli olarak ve görsel ortamda gerçekleştirmektedir. 

KnowledgeFlow, projeyi sürükle bırak yöntemiyle gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada 

Explorer seçeneği seçilmiştir ve daha sonra üzerinde çalışılacak bitcoin verileri seçilmiştir. Bu 

veriler üzerinde normalizasyon işlemi gerçekleştikten sonra makine öğrenmesi yöntemleri 

uygulanmıştır [82].  
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Şekil 4.10. WEKA Programı Ana Ekranı 

 

WEKA programına dâhil edilecek dosyalar Arff, Csv, C4.5 uzantılarda olmaları 

gerekmektedir. Ayrıca Jdbc kullanılarak veritabanına bağlanıp işlemler yapılmaktadır. Bu adımdan 

sonra yapılacak olan projenin amacına göre açılan sayfadaki uygun sınıflandırmada, kümelemede, 

ilişkilendirmede uygun algoritma seçilerek veriler üzerine uygulama yapılır ve doğruluğu yüksek 

olan algoritma seçilir. Bu çalışmada Explorer seçeneği seçildikten sonra (open file) kısmından, 

bitcoin Arff dosyası seçilmiştir ve (choose) kısmından veriler üzerinde normalizasyon işlemi 

yapılmıştır. Şekil 4.11’de bu süreç yapıldıktan sonra görüntüsü alınıp gösterilmiştir [82]. 

 

 

 

Şekil 4.11. WEKA Programında Explorer Seçeneği 
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 Orange 

Orange kullanıcıya veri hazırlama, keşifsel veri analizi, modelleme gibi imkânlar sağlayan 

açık kaynaklı veri madenciliği programı olarak tanımlanmaktadır. Programda veri madenciliği 

işlemleri görsel programlama ya da Python scripting ile yapılabilmektedir. Makine öğrenmesi 

amacıyla kullanılan yöntemler, Bioinformatik ve metin madenciliği için eklentileri mevcuttur. 

Arama amaçlı veri analizi ve görüntüleme ve Python kodlama için kütüphaneler içermektedir. Veri 

ön işleme, özellik çıkarma, filtreleme, modelleme, model değerlendirme ve keşif teknikleri ile 

çalışmaktadır. C++ ve Python bu programa esneklik sağlamaktadır. Grafik kullanıcı ara yüzü 

çapraz-platform üzerinde oluşturulmuştur. Orange genel kamu lisansı olarak yani ücretsiz bir 

şekilde kullanılmaktadır. Ljubljana üniversitesi (Slovenia) bilgisayar fakültesi ve bilgi biliminde 

yazılmıştır. Orange, Linux, Apple’s Mac OS , ve Microsoft Windows’un çeşitli versiyonlarını 

desteklemektedir [82]. 

 1996 yılında, Ljubljana üniversitesi ve Jozef Stefan enstitüsü makine öğrenmesi programı 

geliştirmeye başlamıştır ve C++ ile bu sistemi yapmıştır. 

 1997 yılında, makine öğrenmesi için Python bağlayıcılar geliştirilmiştir ve Python 

modülleri ile birlikte Orange sistemi birleştirilmiştir.  

 Geçen yıllarda, C++ ya da Python modülleri ile en önemli veri madenciliği ve makine 

öğrenmesi algoritmaları geliştirilmiştir. 

 2002 yılında, Pmw Python megawidgets kullanılarak esnek grafik ara yüzü için ilk 

örnekler oluşturulmuştur.  

 2003 yılında, Qt framework için PyQt Python bindings kullanılarak grafik kullanıcı ara 

yüzü tekrar tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Görsel programlama yapılıp ve veri analizi için 

grafik bileşenleri oluşturulmuştur. 

 2005 yılında, bioinformatik için veri analizi eklentileri oluşturulmuştur. 

 2008 yılında, Mac OS X DMG ve Fink- tabanlı kurulum paketleri geliştirilmiştir.  

 2009’dan itibaren, Orange 2.0 beta sürümünde ve web sitesi günlük derleme döngüsü ile 

kurulum paketleri sunmaktadır. 

 Konstanz Information Miner (Knime) 

Veri tabanı kavramlarında tecrübeli kişiler bu aracı kullanmayı çok kolay bulurlar. Knime, 

Java ile yazılmış ücretsiz, açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu araç, farklı düğümleri birbirine 

bağlayabilen ve her adımın çıktısını başka bir adımın girişi olarak kabul edebilen çok güzel bir 

grafik arabirim sağlamaktadır. Bu yazılıma çeşitli eklentiler ekleme yeteneği, bu aracın özelliklerini 

artırmıştır ve metin madenciliği gibi alanlarda kullanılabilir. Knime programının görüntüsü şekil 

4.12’de gösterilmiştir [82]. 
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 Knime, Java dilinde yazılmıştır ve Eclipse tabanlı veri analizi ve raporlaması için açık 

kaynaklı ve entegre edilmiş bir platformudur. Veri hattı kavramı sayesinde Knime, makine 

öğrenmesi ve veri madenciliğinin çeşitli bileşenlerini birleştirmektedir. 2006 yılında, Knime ilaç 

araştırmalarında ve daha sonra müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri kaybı analizi ve tahmini, iş 

yapay zekâsı ve kredi derecelendirme gibi finansal veri analizi, eğilim analizi, sosyal medya analizi 

ve diğer alanlarda kullanılmıştır [82]. 

 

 

 

 

Şekil 4.12. Knime Programı 

 R Dili 

R dili, istatistiksel hesaplamalar ve veri analizi için bir programlama dili ve yazılım 

ortamıdır. Bugün, R dili istatistik ve veri madenciliği çalışmaları için resmi olmayan bir standart 

olarak kabul edilmektedir. Bu dil aslında S yazılımının açık kaynaklı bir sürümüdür. R dili, bir dil 

yorumlayıcısı ve komut dosyası oluşturma ortamı içeren R yazılımı tarafından desteklenmektedir. 

R dili, istatistiksel hesaplamalar ve istatistiksel bilgilerin grafiksel gösterimi için kullanılan bir 

programlama dilidir. Bell laboratuvarlarında John Chambers tarafından, Lex’in semantik 

mantığının şema dilinden türetilen bir kombinasyonuyla kurulan Scheme dilinin bir uygulamasıdır 

[82]. 

R yazılımı S ve Scheme dillerini temel alan istatistiksel hesaplama ve veri bilimi için bir 

programlama dili ve yazılım ortamıdır. Açık kaynaklı bu yazılım R Core Team şirketi tarafından 

genel kamu lisansı olarak, halka ücretsiz olarak sunulmaktadır. R Yazılımı, zaman serisi analizi, 

doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, klasik istatistiksel testleri, kodlama, kümeleme ve birçok 

uygulamalı istatistiksel alanını içerir ve ayrıca grafik şekiller ve diyagramlar oluşturmak için güçlü 
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bir yazılımdır. R ortamında, program çalışırken C, C++ ve Fortarn kodları bağlanabilir ve 

çağrılabilir ve uzman kullanıcılar R nesnelerini C koduyla doğrudan değiştirebilirler [82].  

R yazılımı genellikle istatistiksel hesaplamaları yapmak için kullanılmasına rağmen, matris 

hesaplamaları da yapabilmektedir, bu bağlamda Octave ve ticari sürümü Matlab gibi yazılımlarla 

tutarlıdır [82]. Bu programın bazı özellikleri aşağıda verilmiştir: 

 İstatistiksel hesaplamalar ve veri bilimi için programlama dili ve yazılım ortamıdır. 

 Basit ve gelişmiş olan programlama dili koşullu ifadeler, döngüler ve dönüş işlevleri vb. 

içermektedir. 

 Veri analizi, şema çizme ve şekil oluşturma için grafiksel özelliklere sahip güçlü 

yazılımdır. 

 Çeşitli istatistiksel teknikleri içermektedir. İstatistiksel analizleri için güçlü yazılım 

paketleri mevcuttur. 

 Matris hesaplamalarını yapabilmektedir. 

 Veri madenciliği yöntemlerin (sınıflandırma, kümeleme), sosyal ağ analizi ve takviyeli 

makine öğrenmesi yöntemlerini kapsamaktadır. 

 Çeşitli bilimsel alanlarda analitik işlemler yapmak amacıyla özel kütüphaneler 

bulunmaktadır. 

 Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulan paketler programa eklenebilmektedir. 

S-Plus yazılımı kullananlar için uygun bir programdır. 



 

 

5.  BULGULAR 

 WEKA programı kullanılarak yapılan uygulamada elde edilen sonuçlar ve kullanılan 

algoritmalar Tablo 5.1’de sırayla yer almaktadır. Veri setindeki verilere Asgari-Azami yönteme 

göre normalizasyon işlemi uygulanmıştır. Verileri eğitmek ve test etmek için K-katmanlı çapraz 

doğrulama yöntemi kullanılmıştır ve K sayısı 10 olarak verilmiştir. 

  

Tablo 5.1. Yapılan Çalışmada Elde Edilen Doğruluk Oranları 

Algoritmalar Doğruluk Oranları 

NB % 76.1296 

YSA % 77.6358 

BA % 82.6563 

J48 % 91.4651 

EYKK % 93.9754 

LR  % 98.9503 

 

Tablo 5.2. Yapılan Çalışmada Elde Edilen Hatalar 

Algoritmalar OMH KOKH 

NB 0.0892 0.2563 

YSA 0.0856 0.2081 

BA 0.0568 0.2135 

J48 0.0352 0.1603 

EYKK 0.0257 0.1248 

LR 0.0056 0.0509 

 

 

Tablo 5.1’de verilen yöntemler ve elde edilen doğruluk oranlarının yüzdesi Şekil 5.1’de 

grafiksel olarak gösterilmiştir. Tablo 5.2’de kullanılan algoritmalar ile hatalar hesaplanıp 

yazılmıştır. WEKA programında hatalar olarak, Ortalama Mutlak Hata (OMH) ve Kök Ortalama 

Kare Hata (KOKH) hesaplanmaktadır. 
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Şekil 5.1. Kullanılan Yöntemler ve Elde Edilen Doğruluk Yüzdeleri 

 

Grafikte ve tablolarda gösterildiği üzere en yüksek doğruluk oranı ve en düşük hata, Lojistik 

Regresyon ve En Yakın K-Komşu yöntem ile sonuçlanmıştır. Yapılan çalışmada en düşük doğruluk 

oranı Naive Bayes ile elde edilmiştir. Şekil 5.2’de WEKA programında Naive Bayes yöntem ile 

elde edilen doğruluk oranı gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.2. WEKA Programında Naive Bayes Yöntem ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 
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Bu çalışmada çok katmanlı Yapay Sinir Ağları ile yıllara göre sınıflandırma işlemi 

yapılmıştır. Şekil 5.3’de bu işlemin WEKA programı üzerinden görüntüsü yer almaktadır. Şekil 

5.4’de WEKA programında çok katmanlı YSA ile elde edilen doğruluk oranı gösterilmiştir. Şekil 

5.5’de WEKA programında Bayes Ağları yöntem ile elde edilen doğruluk oranı görüntüsü 

verilmiştir. Şekil 5.6’da WEKA programında J48 karar ağacı yöntem ile elde edilen doğruluk oranı 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.3. Bitcoin Verileri Üzerinde Yapay Sinir Ağı Görüntüsü 

 

 

Şekil 5.4. WEKA Programında Çok Katmanlı YSA ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 
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Şekil 5.5. WEKA Programında Bayes Ağları Yöntem ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 

 

 

 

Şekil 5.6. WEKA Programında J48 Karar Ağacı Yöntem ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 
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Bu çalışmada yapılan işlemler bitcoin’in (2014-2019) son altı sene fiyatları üzerinde 

yapılmıştır. En yüksek doğruluk oranı Lojistik Regresyon yöntem ile elde edilmiştir, çünkü bitcoin 

fiyatları her geçen sene yükselmektedir. Şekil 5.7’de WEKA programında Lojistik Regresyon 

yöntem ile elde edilen doğruluk oranı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5.7. WEKA Programında Lojistik Regresyon Yöntem ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 

 

Bu tez çalışmasında Lojistik Regresyondan sonra en yüksek doğruluk oranı En Yakın K-

Komşu yöntem ile sonuçlanmıştır. Bu durumun nedenini şu şekilde açıklaya biliriz; günlük bitcoin 

kapanış fiyatı, ertesi günün başlangıç fiyatıyla çok yakın değerlere sahiptir. Bu yöntemde k=6 

olarak ele alınmıştır. Şekil 5.8’de bu yöntemin sonucu, WEKA Programında gösterilmiştir.  
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Şekil 5.8. WEKA Programında EYKK Yöntem ile Elde Edilen Doğruluk Oranı 
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6.  TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan bu tez çalışmasında bitcoin’in ve diğer sanal paraların temelini oluşturan blokzinciri 

kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Blokzincirini oluşturan blokların yapısı ve blokzincirinin 

çalışma mekanizması açıklanmıştır. Blokzinciri ile klasik veri tabanları karşılaştırılmıştır. 

Blokzincirinin özellikleri, türleri, kullanım alanları, kullandığı bazı uzlaşma algoritmaları 

blokzinciri kısmında yer almaktadır.  

Blokzinciri ve bitcoin farklı kavramlardır. Aslında bitcoin bu yeni ve yıkıcı teknolojinin bir 

tane sıradan ve eski projesidir. İş kanıtı bitcoin’in kullandığı uzlaşma algoritması, blokları 10 

dakikada oluşturmaktadır ve işlemleride bu sürede doğrulamaktadır. Bu süre kişilerin bir işlem 

yapmaları için uzun süre beklemelerine neden olmaktadır.  

Bitcoin madenciliğinde yüksek miktarda elektrik harcama ve fazla donanım ekipmanı 

gerekmektedir. Bitcoin blokzincirinin ilk projesi olması nedeniyle bu kadar popüler olmuştur. 

Bitcoin madenciliği yapmak için devasa bilgisayar ekipmanları gerekmekte ve zorluk seviyesi gün 

geçtikçe artmaktadır. Popülerliği, ilk proje olduğu, madenciliğin zor olduğu nedenlerden dolayı 

fiyatı gün geçtikçe artmaktadır. Bitcoin ile ilgili olumlu veya olumsuz haberler fiyatı 

etkilemektedir. Ancak blokzincirinde bulunan diğer uzlaşma algoritmaları iş kanıtına benzer olarak 

elektrik harcama ve donanım ekipmanı gerektirmediğinden daha verimlidir. 

 Blokzinciri sadece sanal paralar için kullanım alanı sınırlanmamaktadır. Blokzincirinde 

veriler dağıtık, herkes açık ve herkes tarafından takip edilebilir durumdadır. Veriler değiştirilemez, 

şifreleme algoritmalarıyla güvenliği yüzde yüze yakın bir şekilde sağlamaktadır. Bu özelliklerden 

dolayı blokzinciri yeni ve yıkıcı teknolojiler içinde yer almaktadır ve yeni bir veri depolama sistemi 

olarak birçok alanda kullanılmaktadır.  

Sağlık sisteminde hastaların kayıtlarını korumak ve gizli tutmak, oy kullanma sürecinde 

verilerin değiştirilmesini önlemek ve tedarik zincirinde verimliliği arttırmak için kullanmaktadır. 

13 Mayıs 2020 itibariyle, bitcoinden sonra 1,658 adet altcoin piyasada mevcuttur.  

Bitcoin olmayan her sanal para birimine altcoin ismi verilmiştir. Coin ve token arasında 

bulunan fark, coin kendi blokzinciri ağı üzerinde çalışmaktadır. Ancak token kendi blokzincirine 

sahip olmayan ve başka bir coin’in blokzinciri üzerinde çalışan sanal bir varlığı ifade etmektedir. 

Diğer bir deyişle, token ile her yerde ödeme yapılmaz, sadece belirli bir yapı içinde belirli bir amaç 

dâhilinde kullanılmaktadır.  

Bitcoin ve ethereum kendi blokzinciri ağlarında çalışmalarından dolayı coin sayılırlar. 

Ancak ethereum gibi bazı blokzincirleri üzerinde çeşitli amaçlar için akıllı sözleşmeler aracılığıyla 

projeler geliştirilmiştir ve bu projeler kendi oluşturdukları tokenlerini kullanmaktadırlar. Bu 

çalışmada diğer altcoinlerin kullandığı bazı uzlaşma algoritmaları açıklanmıştır. Her uzlaşma 

algoritmasının diğerlerine göre daha verimli yönleri bulunmaktadır. 
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Tez çalışmasının diğer kısmında bitcoin üzerine bilgiler aktarılmıştır. Bitcoin ve çalışma 

mekanizması detaylı şekilde anlatılmıştır. Bitcoin’in kullandığı uzlaşma algoritması iş kanıtı 

algoritmasıdır. Bu algoritmada madenci düğümleri tarafından nonce denilen değer, gerekli 

ekipmanlar aracılığıyla ve yüksek miktarda elektrik harcanarak bulunmaktadır. Bu kısımda nonce 

değeri, madenci, şifreleme imza, zorluk hedefi, SHA-256 hash fonksiyonu, bitcoin cüzdanları, özel 

ve açık anahtar bitcoinde bulunan temel kavramlar açıklanmıştır. 

Çalışmada bitcoin fiyat tahmini ile ilgili literatürde yapılan akademik çalışmalar 

incelenmiştir. Bu çalışmalarda bitcoin zaman serileri belli zaman aralıklarla alınmıştır. Bitcoin 

fiyatının en alakalı özellikleri sınıflandırma işleminde kullanılmıştır. Makine öğrenmesi 

algoritmaları bu fiyat tahmini işlemlerinde önemli bir yer almaktadır. Sınıflandırmada kullanılan 

makine öğrenmesi algoritmalarından bazıları Bayes Ağları, UKSB Ağları, YSA, DÖ, DVM, 

EYKK, OEHO modellerdir. Yapılan bu yöntemler bitcoin fiyat tahmini için iyi performans 

gösterdiği ve %80 üzeri doğruluk oranı göstermiştir. 

Bu tez çalışmasında 2014-2019 son altı yılın günlük bitcoin fiyatları, 

https://coinmarketcap.com adresinden alınmıştır. Bitcoin’in gün içerisinde en yüksek fiyatı, en 

düşük fiyatı, kapanış fiyatı, açılış fiyatı, son 24 saate alım-satım miktarı, günlük piyasa değeri 

seçilen özelliklerde yer almaktadır. Sınıflandırma yıllara göre yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı 

WEKA yazılımı aracılığıyla, makine öğrenmesi algoritmalarının bitcoin zaman serileri üzerinde 

test etmesidir. 

Çalışmada en yüksek doğruluk oranları, Lojistik Regresyon ve EYKK ile elde edilmiştir. En 

yüksek doğruluk oranı Lojistik Regresyon algoritması ile %99 olarak elde edilmiştir, çünkü bitcoin 

fiyatları her geçen sene Logit fonksiyonuna benzer şekilde yükselmektedir. İkinci en yüksek 

doğruluk oranı EYKK yöntemi ile %94 olarak elde edilmiştir, bu durumun nedenini şu şekilde 

açıklaya biliriz; günlük bitcoin kapanış fiyatı, ertesi günün başlangıç fiyatıyla çok yakın değerlere 

sahiptir. Bu yöntemde k=6 olarak belirlenmiştir. En düşük Ortalama Mutlak Hata EYKK ve 

Lojistik Regresyon yöntem ile sırayla 0.0257 ve 0.0056 olarak elde edilmiştir. Kullanılan WEKA 

yazılımı, yöntemler ve elde edilen bulgular çalışmada yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar göz 

önünde bulundurulduğunda yüzde 70’in üzerinde doğruluk oranıyla tahmin mekanizmasının 

çalışabileceği görülmektedir. 

 

 

https://coinmarketcap.com/tokens/
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