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ÖZET 

 

ETHEROS, kullanıcıların (oyuncuların) Etheros token (ETS) kullanarak belirli 

alan, yer ve nesne "parçalarını" edindikleri veya satın aldıkları sanal gerçeklik 
(VR) unsurlarını barındıran Ethereum Blockchaine dayalı, sosyal uygulama 

sağlayan bir platform biçiminde, merkeziyetsiz bir dünyadır. Uygulamanın 
yerel para birimi Etheros token (ETS) Ethereum kripto parası ile elde 

edilebilir. 
 

Etheros sadece merkeziyetsiz bir platform değil, aynı zamanda herkesin kendi 
hayal gücüne göre herhangi bir yer veya nesnenin sahibi ve kullanıcısı 

olabileceği merkeziyetsiz yeni bir dünya için konsept. Konuma veya sosyal 
statülerine bakılmaksızın tüm insanlara yeni bir fırsat sunan, açık ve şeffaf 

kurallara ve mülke saygıya dayalı bir dünyadır. 
 

Etheros, her insana ve sanal dünyada yaratılan veya keşfedilen her şeye yeni, 

dijital bir değer verir. Etheros, herkesin sonsuza kadar kendisine bir şey 
alabileceği, yaşadığımız dünyanın bir temsilidir.  

 

İlerleyen aşamalarda her kullanıcı kendi alanını, yerini ve içinde olan şeyleri 

özgürce yönetebilir, diğer kullanıcılardan satın alabilir ve değeri olan her şeyi 
satabilir. Her kullanıcının bireysel olarak oluşturduğu bu değer sayesinde 

birçok insanın mali durumu değişebilir. Fakat en önemlisi her bir değer; bir 
değer deposu olarak saklanabilir, satılabilir veya başka bir kişi-kuruluşa 

transfer edilebilir. 
 

Günümüzdeki ticarileşmiş dünyada, birçok işletme ve şirketin modern 
girişimlere katılma ve rekabette öne çıkma ihtiyacı, belirli bir değer sahibinin 

finansal kazanç elde etmesi için fırsat oluşturur. Aynı zamanda bu kurumlar-
işletmeler için imaj ve pazarlama faktörü olup, sahip olunan değerlerden 

yararlanmaları için ek fırsatlar sağlar. 
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Her alan, yer ve nesnenin amacına karar verir. Başlangıçta kullanıcılar 1km² 

ölçüsünde kare alan elde ederler. Her bir kare harita üzerinde Kartezyen 

koordinat (x,y) ile tanımlanır. Bütün kıtalar, topraklar ve adalar için geçerlidir. 

Denizler ve okyanuslar kimseye ait değildir, tüm Etheros dünyasının tüm 

kullanıcılarının ortak mülküdür. Her bir alan (kare) kullanıcı tarafından elde 

edilen Ethereum Blockchain’e dayalı transfer edilebilir dijital kaynaktır. Kendi 

alanınızı elde etmek için merkeziyetsiz protokolleri veya borsaları kullanarak 

yerel Etheros tokenini ya da parçasını (etos) satın almanız gerekmektedir. Bu 

temellerde kullanıcı, daha önce bu kadar gelişmiş bir biçimde bulunmayan 

herhangi bir eylemi bu uygulamada gerçekleştirebilir. Bu belge kurucunun 

fikrini, Etheros gezegeninin teknik koşullarını ve ekonomik sistemini sunar – 

merkeziyetsiz, kullanıcılar arasında yeni, adil bir Dünya. 
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1.0  GİRİŞ 
 

Dünya'ya benzer, ancak yeni, adil sosyal yaşam ve işbirliği kuralları ile Etheros; 

sanal dünyada değer depolamak için eksiksiz bir çözüm sunar. Değer, 

kullanıcıların Etheros dünyasındaki tüm gerekli eylemleri gerçekleştirebileceği, 

para kazanabileceği ve tüm kullanıcılarla etkileşime geçebileceği alanlara 

dayanmaktadır. Her alanın benzersiz bir tanımlayıcısı vardır ve belirli bir 

kullanıcıya atanır. Sahibinin takdirine bağlı olarak elde tutulabilir, takas 

edilebilir, devredilebilir veya başkalarına satılabilir. Bir alan; sahibi, kiracısı 

veya belirli bir alanı yöneten diğer kuruluş tarafından nasıl kullanıldığına bağlı 

olarak belirli finansal faydalar da sağlayabilir. 

 

2.0  FİKİR 
 

Bir program biçiminde (bugünlerde buna uygulama diyoruz) bir değer deposu 

yaratma fikri, Etheros'un kurucusu ve yaratıcısının 2008 mali krizinden 

muzdarip olduğu 2008/2009'un başında ortaya çıktı. 

 

Şüphesiz herkes bu krizi hatırlıyor, hatta birçoğumuz yıkıcı sonuçlarını ilk elden 

deneyimledik. Medya açgözlülüğü ve aşırı risk almayı suçladı, ancak bazı 

ekonomistler bu kriz için “açgözlülüğü” suçlamanın bir uçak kazasında 

yerçekimini suçlamakla eşdeğer olduğuna dikkat çekti. O zamanlar ana akım 

medyayla birlikte çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalardan sorumlu 

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, her zamanki gibi suçlunun serbest piyasa 

olduğunu söylediler ve en iyi ilacın daha fazla düzenleme, daha fazla kontrol, 

daha fazla hükümet müdahalesi ve daha fazla borç getirilmesi olduğuna karar 

verdiler. Bu noktada Tom Woods'un sözlerini şu şekilde aktarabiliriz: "Herkes 

mobilyaların yıkımından sorumlu olacak birini arıyordu ve kimse oturma 

odasının ortasında büyük bir pembe fil olduğunu fark etmedi". O fil, serbest 

piyasaya federal ve hükümet müdahalesiydi. 

 

O zamanlar toplumu neyin böldüğü ve şimdi neyin böldüğü fark etmeksizin, 

felakette açgözlülüğün baskın faktör olduğunu kabul etmeliyiz. Bankaların 

açgözlülüğü nedeniyle birçok insan kendini iflasın eşiğinde buldu ve bildiğimiz 

dünyanın, toplum için olması gerektiği gibi çalışmadığını fark etti. Fonlarımız 

bir gecede değer kaybedebilir, bankaların yaptığı yatırım hataları nedeniyle 

israf edilebilir veya bankacıların riskli oyunundan kaynaklanan borçları ödemek 

için hükümetler tarafından el konulabilir. Aynı zamanda bazı insanlar, 

piyasalarda mevcut olan fonların büyük çoğunluğunun, kendi emellerini tatmin 

etmek ve ileri düzey yatırımları gerçekleştirmek için makroekonomik 

perspektifte spekülasyon yapmaya ve bu fonların değerini riske atmaya hazır 

küçük bir grup birey tarafından tutulduğunu fark ettiler. Bu da uzun vadede 
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krize yol açan sebepti. Kurucu, fonlarının değer kaybetmesini önleyecek ve aynı 

zamanda onları taşımayı amaçladığı yerden bağımsız olarak bunları kolayca 

aktarılabilir ve erişilebilir hale getirecek bir çözüme ihtiyaç olduğunu fark etti. 

Siyasi ve ekonomik belirsizlik, krizin neden olduğu silahlı çatışma riski ve siyasi 

dengeleri şüpheli hükümetler göz önüne alındığında bunun özellikle önemli 

olduğunu anladı. Dünyanın en ücra köşesinde bile, fonlarınıza sınır kontrolü 

sırasında el konulması veya düşman kişiler veya hükümetler tarafından el 

konulması riski olmadan, bir bilgisayarda kolayca saklanmasını ve geri 

yüklenmesini sağlayacak bir çözüm. Fonların orijinal olarak kaydedildiği 

ortamın kaybolması durumunda parola, şifre veya cümle, sayılar, resimler veya 

nesneler gibi hatırlaması kolay bir kod gibi bir karakter dizisine dayanan, 

gerektiğinde bellekten kelimesi kelimesine veya kolay bir sembol dizisi ile 

kurtarılabilen bir çözüm.   

 

O zamanlar, uygulamaları bir yana, merkeziyetsiz çözümlerin teknolojisi 

bilinmiyordu ve Bitcoin'in kendisi, bugün bildiğimiz değer deposu olma yolunda 

zorlu ama değerli tırmanışına yeni başlıyordu. Daha geniş bir perspektiften 

bakıldığında, 1998'den 2009'da Bitcoin oluşum bloğunun çıkarılmasına kadar, 

İnternet erişimi bile Etheros'un yaratıcısının ülkesi de dahil olmak üzere bazı 

ülkelerde günümüzde olduğu kadar yaygın değildi. İnternet, aktarım 

sınırlamaları ve bazı bağlantı noktalarının veya hizmetlerin engellenmesiyle 

birlikte yüksek maliyetli bir premium hizmetti. Bu sorunu VPN hizmeti 

sağlayarak çözen web siteleri gizemli, ekstra bir şeydi ve her yerde herkes 

tarafından erişilemeyen, geçici bir çözümdü. Bilgi akışı bile bugünkü kadar 

kolay ve yaygın değildi: arama motorlarına, tartışma forumlarına, sosyal 

medyaya veya diğer medyalara artık bir bilgisayar veya akıllı telefondan 

kolayca erişilebilir. 2008 ve 2009 yıllarının başındaki kriz ve sonrasında 

yaşananlar, Etheros yaratıcısının zihninde ölçeklenebilir bir mekanizma veya -

daha da iyisi- fonlarını uzun vadede enflasyona, piyasa oynaklığına, 

dalgalanmalara ve bankaların açgözlü ve akılsız politikalarıyla uyandırdıkları bir 

krize karşı koruyacak bir araç yaratmaya yönelik güçlü bir ihtiyaçla sonuçlandı. 

%100 güvenli ve aktarılabilir, dijital kayıtla güvence altına alınmış, devlet 

kontrolünden etkilenmeyen, enflasyona dayanıklı, üçüncü taraf aracılığı 

içermeyen, değerin veya bir kısmının insan tasarruf kaynaklarını yansıttığı 

düzeyde sınırlı olmak üzere başka birisine kolaylıkla devredebilecek ve nispeten 

anonim bir çözüm.  

 

Ne yazık ki, teknik açıdan teknoloji, bugün bildiğimiz ve kullandığımız bu kadar 

gelişmiş araçları yaratacak kadar gelişmiş değildi. Fikrin işlevsel bir versiyonda 

kolayca görselleştirilmesine ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir 

hale getirilmesine izin verecek donanım çözümleri ve programlama dilleri 

yoktu. Yine de bu yaratıcının cesaretini kırmadı. Bitcoin'in artan başarısına 
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bakıldığında, modern teknoloji ve henüz programcılar için bu kadar gelişmiş bir 

biçimde mevcut olmayan programlama dillerine rağmen bir gün hayalinin 

gerçekleşeceğini biliyordu. Bu arada, internete erişim yaygınlaşacak, piyasaya 

sürülen her uygulamada akıllı telefonlar giderek daha yaygın hale gelecek, 

güvenliği bir değer deposuyla birleştiren çözümlerle ilgilenen büyük bir grup 

insan için yeni bir fikrin uygulanmasını kolaylaştıracaktı. Böyle bir çözüm 

yaratma kararı, 2008'den sonra profesyonel kariyerinde yaşadığı gelen birçok 

durumdan da etkilendi. Bu durumlar, yalnızca merkeziyetsiz fonların küresel 

"başarısızlığa" dayanıklı olduğuna ve servet, biriken değer üzerinde tam 

kontrole izin verdiğine olan inancını güçlendirdi. 

 

2.1 NEDEN VE TANIMLAMA 

 

Tabii ki, Etheros gibi bir aracı yaratmanın, mülkün güvence altına alınmasına 

ve fonların değerini korumaya yardımcı olmak için çok daha fazla neden var: 

Yukarıda belirtilen nedenler; krizler, siyasi belirsizlik, bankacıların açgözlülüğü, 

devlet müdahalesi ve satın alma gücünün düşmesine neden olan sınırsız para 

baskısı, enflasyon ve diğerleri gibi. Ancak bunun en önemli nedeni, kişinin kendi 

finansal güvenliği ve çeşitli beklenmedik olaylara katlanmak zorunda 

kalacağımız gelecek için temel endişedir. 

 

Bu nedenle, blockchaine dayalı kalıcı ve güvenli bir değer deposu olarak 

Etheros, misyonunu yerine getirebilmesi için belirli özelliklere sahip olmalı ve 

teknik gereksinimleri karşılamalıdır. 

 

Ana özelliklerden birisi, düşük hata oranı sağlayan Blockchain 

teknolojisidir. Bildiğimiz şekliyle halihazırda var olan DeFi (Merkeziyetsiz 

Finans) hizmetleri, blockchain üzerine kuruludur ve bu da onları hatalara karşı 

dirençli kılar.  

 

Bu koşul karşılandığında, sıradaki koşul- erişilebilirlik. İnternet erişimi olan 

bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefona sahip olan herkes, merkeziyetsiz 

uygulamaların sunduğu çözümleri kullanabilir. İlginçtir ki, bazı ülkelerde 

kullanılan IP adresi engellenmesi, dünya çapında saygın şirketler tarafından 

sunulan güvenli ve doğrulanmış VPN hizmetleri sayesinde burada bir sorun 

değildir. Bu servisler, kullandıkları çözümler açısından çok gelişmiş hizmetlerdir 

ve en önemlisi kullanımı kolaydır, herkes birkaç dakika içinde kendi başına 

kullanabilir.  
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Bir diğer önemli faktör, belirli bir kullanıcının sahip olduğu ve onun 

merkeziyetsiz finans dünyasına girmesine ve değerini orada saklamasına izin 

verecek finansal kaynakların miktarıdır. Herkesin bildiği gibi, geleneksel 

bankacılık genellikle düşük gelirli veya hesaplarına nadiren para yatıran kişilere 

karşı ayrımcılık yapar. Bankacıların seçkinleri kendi kurallarını belirler ve 

bunları toplumun tümüne empoze eder. DeFi ile artık bu sorun değil. 

Merkeziyetsiz finansal uygulamalar ucuz ve yaygın olarak bulunabilen bir 

çözümdür ve servetleri nedeniyle insanlara karşı ayrımcılık yapmaz, bu nedenle 

düşük gelirli kişilere bile sunulabilir. 

 

Diğer bir faktör ise, göreceli anonimlik ile birlikte işlemlerin şeffaflığıdır. 

Blockchainin çalışma özelliklerini anlayarak, bu açıdan beklentileri karşıladığını 

biliyoruz. Bu aynı zamanda işlemlerde tam şeffaflık ve değişen derecelerde 

anonimlik sunan merkeziyetsiz finans için de geçerlidir. Kullanıcı, ağdaki 

transferleri ve değişiklikleri çevrimiçi olarak kolayca takip edebilir. Uygulamalar 

genellikle açık kaynak kodlarına sahiptir, bu da kodlarının yazıldıkları dillerde 

herkesin kullanımına açık olduğu anlamına gelir. 

 

Ek olarak, merkeziyetsiz finans olmadan bir anlam ifade etmeyecek bir özelliğe 

değinmekte fayda var: sahip olunan fonların mülkiyeti. Tarih bize bankada 

tutulan fonların yıllardır böyle tanımlansa da aslında bizim olmadığını açıkça 

gösteriyor. Geçmişte yaşanan olaylar bankaların hükümet ile anlaşma 

yapabileceğini ve bankacılıkta gizliliğinin sadece bir pazarlama taktiği olduğunu 

gösteriyor. Kriz, iflas veya korkunç mali durumlarda hesapta biriken fonları 

yalnızca bu kurumlar yönetebilir. Bu fonları çekmek mümkün olsa bile bunu 

ancak belirli bir limite kadar yapabilirlerdi. Böyle bir işlemi gerçekleştirmek için 

gereken süre ve bu tür fonların daha fazla transferine ve güvenliğine izin veren 

teknik olanaklardan bahsetmeye gerek bile yok. 

 

Blockchain ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları sayesinde insanlar 

kendi fonları üzerinde tam kontrole sahip. Bu sefer pazarlama stratejisi değil, 

gerçek anlamda tam kontrol. Bu da aracıları ortadan kaldırmayı ve ek olarak 

ekstra maliyetleri azaltmayı veya ortadan kaldırmayı mümkün kılmıştır. Ancak 

bunun özellikle bireyden bireye (Peer-to-Peer-P2P) türündeki çözümler için 

geçerli olduğu unutulmamalıdır. Merkeziyetsiz finans, sanal aracılara olan 

ihtiyacı neredeyse tamamen kaldırdı veya katılımlarını büyük ölçüde sınırladı, 

böylece sayılarını önemli ölçüde azalttı. Aynı zamanda finansal ürünlerin teslimi 

ve kullanımının maliyeti de azalmış oldu.  

 

Tüm bu özellikleri bir araya getirdiğimizde kullanıcıların herhangi bir zaman 

sınırlaması veya üçüncü şahısların etkisi olmaksızın varlıklarını kolayca 

saklayabilecekleri ve kullanabilecekleri bir araç elde ediyoruz. 

 ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________



 
5 

 

2.2 MÜLKİYET 

 

“Mülkiyet nedir?” diye sorulabilir. En baştan başlayalım. Kelimenin en geniş 

anlamıyla mülkiyet, üzerinde kontrol sahibi olduğumuz her şeydir. Sahip 

olduğumuz her şey “benim” kelimesiyle tanımlanır. Benim bedenim, benim 

zihinsel dayanıklılığım, benim fiziksel gücüm, benim ruhum -kontrol 

edebildiğim, elden çıkarabildiğim her şey benim mülkümdür. 

 

Mülkiyet ayrıca benim elimde olan taşınır ve taşınmazları da kapsar. Eskiden 

mülkün aileyi de kapsadığı düşünülürdü- “ailem” diyorsunuz ve bir anlamda 

öyle görünüyor ama aile, özgürce elden çıkarabileceğiniz bir mülk değil. Daha 

kesin, yaygın anlamda mülkiyet, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılabilecek 

bir şeydir. Aynı zamanda bize hizmet eden şeyi kullanma münhasırlığına da 

sahiplik denir. Başka bir deyişle, sahip olduğum ve bana hizmet eden verili 

şey üzerindeki elden çıkarma hakkı benim özel mülkiyetimdir. Sahip olunan 

tüm mülkler göz önüne alındığında, en önemli çağdaş mülk servettir. Bizim 

odaklanacağımız şey bu. Sahibinden “bağımsız” olan hiçbir şey yoktur. Var olan 

her şey bir dizi ilişki yoluyla birbirine bağlıdır. Mülkiyet kavramını tam olarak 

anlamak için uyguladığı çeşitli ilişkileri araştırmalı ve analiz etmeliyiz. 

 

Servetimizi oluşturan her şey bizim mülkümüzdür, ama öyle mi? Teorik olarak 

evet, ama pratikte – her zaman değil. Kişilerin, grupların, kurumların, 

şirketlerin, holdinglerin ve hatta devletlerin tarihine bakıldığında mesele daha 

da karmaşık bir hale geliyor. Zenginlik hem finansal varlıkları hem de 

yükümlülükleri içerir. Ancak, bu durumda yalnızca en önemli varlık türüyle-

duran varlıklarla- ilgileniyoruz.  

 

Duran varlıklar maddi varlıkları içerir, örn. araziler, binalar, bina yapıları, 

tesisler, makineler, ekipmanlar, ulaşım araçları vb; maddi olmayan varlıklar, 

örn. patent, marka ismi, ruhsat; finansal varlıklar, örn. diğer ekonomik 

kuruluşlardaki hisseler; uzun vadeli alacaklar, örn. menkul kıymetler; uzun 

vadeli yatırımlar veya uzun vadeli ön ödemeler, ör. verilen krediler. 

 

Başka bir servet türü ise cari varlıklardır. Envanter içerirler, örn. malzemeler, 

bitmiş ürünler veya ticareti yapılan mallar- bankadaki ve eldeki nakit para dahil 

kısa vadeli alacaklar ve kısa vadeli finansal varlıklar. Cari varlıklar, birçok 

durumda pasif gelir kaynağı yarattıkları için mülkün önemli bir parçasıdır. 

 

Diğer bir mülkiyet türü ise hukuki ilişkiler açısından mülkiyettir. Bu, belirli 

durumlarda servetimize ne olacağını belirlememize izin verdiği için önemli bir 
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konudur. Hukuki ilişkilerde mülkiyet kavramı, bir kişinin ölümü veya bir tüzel 

kişiliğin tasfiyesi durumunda servete ne olduğu, miras gibi yasal kurumlarda 

hukuki işlemlerde mülkiyet kavramı önemlidir. Bir başka yasal kurum örneği, 

yönetimdir, ör. Ebeveynler, çocuklarının varlıklarını yönetir. 

 

Mülkün ne olduğunu ve belirli yaşam durumlarında onunla ne yapacağımızı 

anlamak ve tanımlamak istiyorsak, yukarıdaki üç tür mülkiyeti anlamak çok 

önemlidir. 

 

Mülkün kullanılabileceği bir yer olmasaydı, tüm mülkiyet kavramı hiçbir anlam 

ifade etmezdi. Peki burası nasıl bir yer olmalı? Tüm insanların mülkiyetini içeren 

ideal mekân nasıl tarif edilebilir? Cevap tam da ayaklarımızın altında. 

Milyonlarca yıldır insan tarafından bilinen ilk yer Dünya'dır. Bir kutsal cisim 

olarak Dünya, yerçekiminden etkilenen her türlü varlığa ev sahipliği yapar. 

Dünya, hayat veren, koruyan, besleyen ve büyüme ve sahiplenme için fırsatlar 

yaratan annedir. Ancak birçok din ve kültürde yaratıcı olarak bilinen daha 

yüksek bir güç olmasaydı bu dünya bile var olamazdı. Aynı durum insanlar için 

de geçerlidir. İnsanlar olmasaydı, bizim anladığımız anlamda mülkiyet kimsenin 

umurunda olmazdı. Hiyerarşinin en tepesine, var olan ve yaratılan her şeyi 

oluşturmak ve yönetmek için yaratıcı tarafından Dünya'yı ve içerdiği her şeyi 

yönetmeye çağrılan insandı. İnsan hem yaratılışta hem de yönetimde yer aldı 

ve yaratıcı ile eşit bir zemine yerleştirildi, sahip oldukları her şeyden tamamen 

sorumlu tutuldu. Bir anlamda yaratanın yönetimde ortağı oldu. Ne yazık ki 

modern dünyaya, ilişkilere ve hüküm süren yasalara bakıldığında bazı bireyler, 

özellikle de hükümetler bu ayrıcalığı fazlasıyla kullanmış; sahip olunan mülkü 

kaybetme riskini doğursa bile, başkalarına ait olan şeyleri yönetme hakkını 

talep etmişlerdir. 

 

Şimdi bir soru ortaya çıkıyor: Kendimizi bundan koruyabilir miyiz? Diğer 

insanların varlıklarını saklayabileceğiniz başka bir ortam var mı? Açık ve şeffaf 

mülkiyet yasaları ve kuralları ile yeni bir Dünya yaratmak mümkün müdür? 

Sahip olunan mülkün güvenliğini, diğer kişiler, kuruluşlar, gruplar, şirketler 

veya hükümetler tarafından etkilenmeye, manipülasyona veya ele geçirmeye 

karşı dijital kayıtla koruyarak garanti eden yasalar? Cevap kocaman bir "Evet"! 

  

 

Etheros'un işlevi de tam olarak budur – varlıklarınızı üçüncü şahıslar nedeniyle 

herhangi bir kayıp riski olmadan miras olasılığı ile saklayabileceğiniz yeni ve 

dijital bir Dünya. Bu çözümün temelinde değiştirilmesi veya devre dışı 

bırakılması zor, dağıtılmış bir dijital kayıt ağı olan blockchain üzerine kuruludur. 

Bu noktada, merkeziyetsizlik yoluyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirme 

fikrini başlatan blockchain mucidinden bahsetmeli ve teşekkür etmeliyiz. Onun 
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parlak yaratıcısı, değeri artmaya devam eden ve bunun yakın zamanda 

değişeceğine dair bir gösterge olmayan, Bitcoin olarak bilinen ilk ve en büyük 

blockchain tabanlı kripto para biriminin yaratıcısı Satoshi Nakamoto idi. 

 

2.3 DEĞER VE TARİH 

 

Değer kavramını anlamak için önce kelimenin nereden geldiğini ve yönettiği 

bilim alanını anlamamız gerekir. Değer, aksiyoloji adı verilen temel bilim 

kategorilerinden biridir: Değerleri inceleyen, insan için arzu edilen, değerli ve 

önemli olan her şeyi tanımlayan bir bilimdir; Kısacası- insan çabasının amacıdır. 

 

Değer, kesin veya açık bir kavram değildir. Bu konuda, farklı çalışmalar ve 

düşüncelerle temsil edilen birçok bakış açısı vardır. Birçok bilim, değer 

kavramını tanımlamayı ve köklerine inmeyi ve tipolojisini tanımlamayı 

kendisine amaç edinmiştir. "Değer" kelimesinin kendisi literatürde tutum, 

ihtiyaç, hedef gibi başka terimler altında yer almaktadır. Bireye, inançlarına ve 

belirlenen hedeflere bağlı olarak söz konusu değerler olumlu veya olumsuz 

olabilir. 

 

Ekonomiye göre değer; bir nesnenin genellikle parayla ölçülebilen, az çok arzu 

edilir veya kullanışlı olarak algılanmasını sağlayabilen özelliğidir. Değer, 

mallara ve ekonomik olaylara bağlıdır. Değerlerini belirlerken, işletmedeki bu 

olguların seyrinin ekonomik zamanının -aksi takdirde operasyonel zamanının- 

belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak, ekonomik zaman fiziksel zamana 

(saate) karşılık gelemez. 

 

Değerin özünü tanımlamak için yüzyıllar boyunca çeşitli girişimlerde bulunuldu. 

Antik çağda Aristoteles, bazı malların neden yüksek değerli, diğerlerinin ise 

daha düşük değerli olduğunu anlamaya çalıştı. Ekonomide sözde elmas-su 

paradoksu vardır: Elmaslar olmadan hayatta kalabiliyorsanız, elmaslar neden 

pahalı ve su olmadan hayat imkansızken ekmek ve su neden bu kadar ucuz? 

 

Daha sonraki dönemlerde, yani Orta Çağ'da, değerle ilgili düşünceler daha az 

yer buldu. Daha sonra, değerin tanımını geliştirmek için servet konusunu 

merkeze alan ve dolaşım alanında değerin nasıl ortaya çıktığını açıklamak için 

basit bir yöntem kullanan merkantilizm adı verilen bir sistem yaratıldı. Tüccar 

tarafından piyasadan satın alınan mallar başka bir yere nakledildi ve karla 

satıldı. Dolaşım, varlığın değerinde artışa sebep oldu. Bu nedenle 

merkantilistler, iç ticaretin kârsız olduğu, dış ticaretin değer yarattığı sonucuna 

varmıştır. 
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Günümüzde- merkeziyetsiz finans çağında- bu görüşlerin anlamını yitirdiğini 

söyleyebiliriz. Merkeziyetsizlik durumunda alıcıların pazarı ve konumu önemli 

değildir. Kullanıcının sahip olduğu ve belirli bir değere sahip tüm dijital varlıklar, 

bulunduğu yerden bağımsız olarak bir yerden başka bir yere aktarılabilir. 

 

Bir kez daha geçmişe dönelim. İngiltere’de klasik ekonominin ortaya çıkışı 

gelecekteki okulların ve ekonomi teorilerinin temelini oluşturdu. Öncüsü Adam 
Smith, değer kavramına çok zaman ayırdı. Değişim değerinin gerçek 

ölçüsünün ne olduğunu, fiyat dalgalanmalarını etkileyen faktörleri ve fiyatın 
bileşenlerini açıklamaya çalıştı. Bir nesnenin kullanım değerine bağlı olan 

değeri ile değişim değeri veya karşılıklı takas edebilme özelliğinin değeri 
arasındaki farkı anlatan az sayıdaki kişiden biriydi. Değişim değerine 

odaklanarak iki kavram formüle etti: miktar ve maliyete dayalı değer.  
 

Değeri yorumlamaya çalışan bir başka kişi, David Ricardo, değeri “nesneyi 
oluşturmak için gereken iş miktarı” olarak tanımladı. Kullanım yararının 

nesnenin yadsınamaz niteliği olsa bile değişimde değer ölçütü olamayacağını 
belirtti.  Bilimsel sosyalizm dönemi (19.yy) öncüsü Karl Marx ekonomik 

sisteminin temeli olarak değer teorisini yaptı. Ticari mallar temel ve insan 
emeğinin takasa yönelik ürünü olarak anlaşıldı. Kullanım değeri ve piyasa 

değeri, ürünün ikili özelliklerine- kendine özgü özellikleri ve sosyal yönlerinin 
özellikleri- yansıdı. Marx, değer teorisini emeğe dayandırdı ve onu Smith'in ilk 

kavramından sonra modelledi. Ancak onun teorisinde, satış ve satın almanın 
amacı emek değil, emek gücü, yani iş yapma kapasitesiydi. Emek gücü, 
kendi değerinden fazlasını yaratabilen eşsiz bir meta türüydü 1870'lerin 

başında, emek değer teorisini tamamen terk eden öznel ve marjinal bir eğilim 
ortaya çıktı. William Stanley Jevos, geçmişte yapılan emeğin şimdiki değeri 

tanımlayamayacağını belirtti. Ayrıca emeğin kendi başına değer yarattığı 
kavramına katılmayı da reddetti. Carl Menger tarafından yönetilen bu 

akımdaki öznelciler, bir tüketici tarafından gerçekleştirilen bir metanın 
faydasının öznel değerlendirmelerinin bir sonucu olarak piyasadaki değerin 

ortaya çıktığı bir teorisini geliştirdiler. Daha sonraki akımlar ve okullar, 
maliyetler yoluyla değer teorisini desteklemeye başladı. Alfred Marshall, 

teorisinde arz ve talep tanımını, fayda teorisini ve üretim maliyetleri teorisini 
birleştirdi. 

 

Modern zamanlarda ekonomi, değer konusuna çok fazla ilgi göstermez, bunun 

yerine ekonomi politikası alanında pragmatik çözümlere odaklanmaya çalışır. 

Aslında bu, merkeziyetsiz finans yoluyla değeri tanımlama yeteneğine sahip 

olan günümüz gençliğinin geniş ihtiyaç yelpazesi göz önüne alındığında bir 

yanılgıdır. Bu nedenle, kişinin kendi varlığı ve mali durumu gibi temel ihtiyaçları 

güvence altına almanın mümkün olduğu ekonomik değerin özünün ne olduğu 

sorusu geçerliliğini koruyor. Klasik olarak değer, çoğunlukla yatırımcılara 

serbest nakit akışı sağlayabilen bir varlık olarak temsil edilir. Standart tanımda 

değer, yatırımcının istekli bir şekilde gelecekteki kâr karşılığında ödemeye -ya 

da daha modern bir ifadeyle yatırım yapmaya- hazır olduğu para miktarıdır. 
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Ekonomik değer, aynı zamanda mevcut değer, piyasa değeri, ticari değer, 

kullanım değeri vb. olarak da adlandırılır. Muhasebede, bilginin 

karşılaştırılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlayacak değer prosedürlerini 

tanımlayan bir yapının formüle edilmesini gerektirir. 

 

Blockchaine gelince değerin önemini ve kapsamını tanımlayabilen gerekli 

faktör, piyasada bulunan ve bireyler tarafından tutulan belirli varlığın miktarının 

yanı sıra alıcılar arasında gerçekleştirilen işlemlerdeki kullanışlılığı ve 

güvenilirliğidir. 

 

3.0  DİJİTALLEŞME EKONOMİSİ 
 

Bilgi depolanması, işlenmesi ve iletilmesi maliyetlerini önemli ölçüde azaltan ve 

ekonominin çalışma şeklini değiştiren bir dijital bir devrime tanık oluyoruz. Son 

20 yılda şirketlerin BİT'ye (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) yaptığı yatırımlar 

birçok ülkenin GSYİH'sini (gayri safi yurt içi hasıla) onlarca, hatta yüz 

milyarlarca dolar artırdı. Bu, her yıl internette sayısız saat harcayan hem 

mağaza tekliflerini karşılaştıran hem de ücretsiz haber portallarının, blogların 

veya sosyal ağların içeriğini tüketen, ayrıca işbirliği veya yükümlülükler yerine 

getiren, fon transfer eden veya değer depolamak için yeni kanallar aracılığıyla 

birikimlerini güvence altına alan tüketicilerin yararlandığı avantajların yalnızca 

küçük bir kısmına karşılık gelir. Ne yazık ki, birçok ülke bu ani değişikliklere 

yasal olarak ayak uyduramamaktadır çünkü bu konudaki yasalar bir kullanıcıyı 

başka bir kullanıcıya aracı olmadan doğrudan bağlayan platformlar için değil; 

kullanıcıların, şirketler ve hizmetler arasındaki geleneksel ilişkilerine göre 

tasarlanmıştır. Blockchain, ekonomide belirli yasal otoritelere veya belirli bir 

ülke tarafından getirilen düzenlemelere tabi olmayan, ayrı bir varlık olarak 

bunun bir sorun olmadığını kanıtlamıştır. 

 

Dünya Bankası, “Dijital Temettüler” başlıklı raporunda, halihazırda gelişmekte 

olan dijital devrimin küresel ekonomiye getirdiği faydaları ve zorlukları 

tartışıyor. Yeni teknolojilerin uygulanması, ekonomik kalkınmanın ve 

dolayısıyla yaşam standardımızın çok önemli bir belirleyicisidir. Hızlı ekonomik 

büyüme nispeten yeni bir olgudur: 18. yüzyıla kadar, nesiller arası bir değişim 

zaman içinde algılanamazdı. Kişi başına düşen GSYİH'nın ikiye katlanması için 

gereken süre 1000 yıldan uzun sürdü. Sanayi devrimi ile birlikte durum değişti. 

20. yüzyılda, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen GSYİH her 30-40 yılda bir 

ikiye katlandı, bu da bir neslin ömrü boyunca kişi başına düşen GSYİH'de 4 kat 

artış anlamına geliyordu. Yeni dijital teknolojiler dünyada endüstriyel çağın 

icatlarından çok daha hızlı yayılıyor. ABD'de elektriğin evlerin %10'una 

ulaşması 30 yıl sürdü, sabit hatlı telefonların bunu başarması 25 yılı buldu ve 

televizyonlar, kişisel bilgisayarlar 10 yılda bunu başardı. Tabletler bunu 2,5 
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yılda tamamladı. (De Gusta, 2012). Teknoloji sadece gelişmiş ülkelerde değil, 

gelişmekte olan ülkelerde de ivme kazanıyor (Dünya Bankası, 2016). Örneğin, 

Endonezya'da buharlı gemilerin tam olarak kullanılması icatlarından 160 yıl 

sonra gerçekleşti; Kenya'da elektrik, keşfinden 60 yıl sonra yer buldu. Ancak, 

Vietnam'ın bilgisayarları tanıması için yalnızca 15 yıla, cep telefonlarını ve 

interneti tanıması için yalnızca birkaç yıla ihtiyacı vardı. Bilgisayarlar, cep 

telefonları ve internet, bilginin depolanmasına, işlenmesine ve iletilmesine izin 

veren geniş bir teknoloji seti olan BİT uygulamasının örnekleridir. 19. yüzyılın 

sanayi devrimi, malların düşük maliyetli seri üretimini ve nakliyesini mümkün 

kılarken, şu anda meydana gelen değişiklikler, bilginin işlenmesi, depolanması 

ve iletilmesi maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. BİT teknolojileri ekonomide 

endüstriyel çağın icatlarından çok daha hızlı yayılıyor olsa da hala yeni 

uygulama yöntemleri keşfediyoruz. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın 

2017 yılında Sintra'da düzenlediği son foruma katılan ekonomistlerin %72'si 

önümüzdeki yıllarda BİT'in üretkenlik üzerindeki etkisinin artacağını 

belirlemiştir. 1930'lara kadar Nobel ödülü sahibi Ronald Coase, bir malın satın 

alma fiyatının alıcı için tek maliyet olmadığını, malın bulunması veya bilgi 

toplanması için gereken sürenin de maliyete eklenmesi gerektiğini belirtti. 

Ayrıca karşı taraflar için ticaretin şartlarını müzakere etmek ve daha sonra 

bunları uygulamak da bir maliyettir. Sanayi devrimi malları daha ucuza 

üretmeyi ve tedarik etmeyi mümkün kıldı ve BİT devrimi beğendiğimiz, 

beklentilerimizi karşılayan bir hizmet bulmayı daha da kolaylaştırdı. 

 

Para birimleri, internetin işlem maliyetlerini nasıl azalttığını gösteren, 

standartlaştırılmış bir toplu metadır. Ancak, geleneksel para birimleri, kripto 

para birimleri tarafından ortadan kaldırılan birçok kusura sahiptir. Uzaktan, 

yabancılar arasında mal veya hizmet alışverişinin geliştirilmesi, karşı taraf 

görüş sisteminin özellikle önemli olduğu çok popüler açık artırma web siteleri 

tarafından geliştirilen birçok yenilikçi güvenlik önlemi sayesinde büyük ölçüde 

mümkün olmuştur. Ancak bu sistem tüm sorunları çözmez. Yine de verilen 

görüşü başka bir tarafın yararına değiştirebilecek bir üçüncü taraf söz 

konusudur. Ek olarak, böyle bir aracı belirli bir işlemi görüntüleyebilir ve hatta 

onu satın alma tarihinden aylar sonra bile olsa engellemeye veya ödemelere 

izin veren bir ortak platform aracılığıyla reddetmeye karar verebilir. (Örneğin 

pek çok kişi tarafından nefret edilen PayPal) 

 

Açık artırma websiteleri ve online mağazalar, itibar mekanizmasına dayalı 

daha büyük bir online platform olgusunun parçasıdır. Ancak yine de bu tür 

platformların en büyük dezavantajını taşıyorlar: üçüncü taraflara güven.   

Potansiyel alıcıları ve satıcıları tek bir yerde (online bir platformda) bir araya 

getirerek ekonomik faydalar elde etmek mümkündür. Benzer bir mekanizma, 
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tüccarların mallarını satmak ve başka malları satın almak için uzun mesafeler 

kat edip pazarlarda ve fuarlarda buluştuğu Orta Çağ'da gerçekleşti. 

 

Online platformların gelişimiyle ilişkili süreçler- düşük arama maliyetleri, itibar 

mekanizması ve ölçek ekonomileri- aksi takdirde kullanılamayacak kaynakların 

dağıtılmış bir kullanımı olan paylaşım ekonomisinin gelişmesinin yolunu açtı. 

Onlar sayesinde uzun süreli tatillere çıktığımızda dairemizi boş kalmasın diye 

kiralayabiliyoruz ya da bir yere giderken yakıt ücreti karşılığında ek bir yolcu 

alabiliyoruz. Çevrimiçi platformların ticari başarısına örnek olarak, en son 

tahminlere göre sırasıyla 68 ve 31 milyon dolar değerinde şirketler olan Uber 

ve Airbnb verilebilir. Uber, platform modelinden yararlandı ve birçok yenilik 

getirdi (ödemelerin otomasyonu, rotanın uzunluğunu kontrol etme kabiliyeti, 

kalite kontrolün merkeziyetsizliği, gideceğiniz yere göre yolculuğun otomatik 

fiyatlandırılması); sonuç olarak, sürücülerinin verimliliğini geleneksel taksilere 

göre %30'a varan oranlarda artırmayı başararak taksi şirketlerini daha modern 

bir şekilde çalışmaya ve uygulamalarını hayata geçirmeye zorladı. Airbnb ise 

kullanıcılarının boş dairelerini kullanmalarına izin vererek sadece sahipler ve 

tüketiciler için değil aynı zamanda yerel ekonomi için de kazanç sağladı. 

Texas'da yapılan bir araştırmada; Airbnb'nin geliştirilmesinin piyasadaki 

rekabette olumlu etkisinin olduğunu, hatta beraberinde turizmin büyümesi ve 

yeni iş olanaklarının ortaya çıkması gibi başka olumlu etkilerin de olduğu 

gözlemlendi. Paylaşım ekonomisi, ticari işlemlerle ilgilenir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir. İnternet aynı zamanda, seyahat maliyetinin paylaşılması gibi birçok 

maliyet optimize edici çözümün yayılmasına da izin verdi– Blablacar, aynı 

yönde seyahat eden insanları birbirine bağlayan ve seyahat masraflarını 

paylaşmalarına ve kullanılmayan kaynakları (boş araba koltuklarını) 

kullanmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Başka bir örnek ise 

Couchsurfing: konaklama ihtiyacı olan kullanıcıları potansiyel ev sahipleriyle bir 

araya getirir. Üyelik doğrulaması için ödeme yapmanın yanı sıra, buradaki tek 

ödeme arkadaşlık ve diğer kullanıcılara konuksever olma yeteneğidir. Modern 

internet tabanlı teknolojilerin giderek daha yeni yenilikçi uygulamalarının 

yarattığı coşku, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümede bir yavaşlama uyarısı 

veren makroekonomik verilerle çelişiyor gibi görünüyor. Bazı araştırmacılar 

hızın düşmediğine ve inovasyonda lider firmalar arasında yer alan şirketlerin 

verimliliğinin geçmişte olduğu gibi hızla arttığına dikkat çekiyor. Ancak, 

inovasyonlar bir bütün olarak ekonomide çok daha yavaş yayılıyor. 

 

Dikkate değer bir diğer konu, ekonomik faaliyetin geleneksel göstergelerinden 

kaçan yeni teknolojilerden tüketicilerin elde ettiği faydaların ölçülmesine ilişkin 

sorunlardır. Dijital teknolojilerin ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek çok zordur. 

Yapılması en kolay şey, bunlarla doğrudan ilgili sektörlerde yaratılan katma 
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değeri belirlemektir. Ancak, BİT yatırımlarının ekonomik büyümeye katkısını 

veya internetin kullanıcılar için değerini tahmin etmeye çalıştığımızda bu görev 

daha da zorlaşmaktadır. McKinsey'in tahminlerine (2011) göre, Dijital 

teknolojilerle ilişkili verimlilik artışının yaklaşık %75'i, doğrudan bilişim ve 

iletişim teknolojileri ile ilgili olmayan geleneksel sektörlerde gerçekleşmektedir. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde; daha iyi bilet rezervasyon sistemleri 

sayesinde uçaklarının doluluk oranında 1993 ile 2007 arasında üçte bir 

oranında artış gözlendi ve UPS, sola dönüşleri en aza indiren algoritmalar 

kullanarak yılda 4,5 milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabildi. 

 

Bu nedenle birçok kişi, dijital teknolojilerin özel sektör tarafından ekonomik 

alanda tam olarak kullanılmasının her şeyden önce, ilk etapta kamu sektöründe 

uygun bir düzenleyici ortamın gerekli olduğunu tartışacaktır. Ayrıca, 

günümüzde yürürlükte olan yönetmeliklerin birçoğu geleneksel işletmeler 

düşünülerek tasarlanmıştı ve bu nedenle dijital gerçeklikle uyumlu değildir ve 

bir değişiklik gerektirir. Aynı hizmetler (örneğin sesli aramalar veya mesajlar) 

geleneksel veya teknoloji tabanlı şirketler tarafından sunulup sunulmamalarına 

bağlı olarak farklı düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, bu tür yönetmeliklerin bir 

bütün olarak çalışkan toplumlara değil, tanımlanmış bireylerden oluşan küçük 

bir gruba fayda sağlamayı amaçladığını belirtmekte fayda var. Dijital 

teknolojiler (özellikle Blockchain) büyük şirketler ağına ve yüksek getirilere 

bağlı olmayan genel halka hizmet etmek ve varlıklarının durumunu iyileştirmek 

için oluşturulmuştur. 

 

Eski, geleneksel ve düzenlenmiş ilkelere dayanan mevcut vergi ve tasarruf 

sistemi, belirli bir varlığın sahiplerini doğrudan alıcısına bağlayabilen modern, 

merkeziyetsiz online platformların gerçekliğine uygun değildir. Ne yazık ki bu 

durumun değişmesi pek olası gözükmüyor. Blockchainin yaratılmasının nedeni 

de budur ve merkeziyetsizlik fikri de tam olarak, varlıkların kontrolünün sadece 

varlık sahibinde olması için vardır. Blockchainin getirdiği dijital devrim, varlık 

durumları nedeniyle sistem tarafından ayrımcılığa uğrayan veya dışlanan 

herkese yardımcı olabilir, mülklerini daha güvence altına almak için çeşitli 

çözümler ve veriler kullanmalarına olanak tanır. 

 

Son olarak, güvenilen üçüncü şahısların ekonomide oynadığı role ve 

bunlarla bağlantılı tehlikelere değinelim. Ancak, devam etmeden önce şu 

kavramı tanıtmamız gerekiyor: bilgi asimetrisi. Bu terim, bir tarafın işlemin 

konusu hakkında diğerinden çok daha fazla bilgi sahibi olduğu bir durumu ifade 

eder. 1970 yılında George Akerlof, ikinci el otomotiv pazarı örneğini inceleyerek 

benzer bir durumu anlattığı için Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Bu örnekte, 

satıcılar alıcılardan daha iyi bilgiye sahiptir. Satıcılar, satılan arabanın değerini 
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bilir ve alıcılar sadece kullanılmış bir arabanın ortalama fiyatını bilir. Alıcılar 

kaliteden habersiz olduklarından, ortalama bir kullanılmış arabanın fiyatını 

ödemeye isteklidirler. Ancak, alıcılar yalnızca ortalama kalite için ödeme 

yapmaya istekliyse, satıcıların daha yüksek kalitede araba satmaları artık karlı 

değildir. Satıcılar kaliteli kullanılmış arabaları piyasadan çektiklerinde, 

kullanılmış arabaların ortalama değeri daha da düşüyor ve alıcılar daha da az 

ödemeye istekli oluyor. Sonuç olarak, piyasada sadece birkaç düşük kaliteli 

kullanılmış araba kaldığı bir durumla karşılaşıyoruz. Burada çözüm üçüncü bir 

taraf gibi görünebilir, ancak bu yanıltıcıdır. 

 

Yukarıdaki örneği kullanarak, satın aldığınız arabanın durumu hakkında 

raporlar sunan bir şirketin, güvenilir bir üçüncü tarafın tüm gerekli koşullarını 

karşıladığı sonucuna varabiliriz. Ancak bu yanıltıcı bir yaklaşımdır. En başından 

beri herhangi bir kanıt veya tarih tarafından desteklenmeyen raporun kendisi 

çok da güvenilir değildir ve satıcının yararına değiştirilebilir. Böyle bir durumda 

alıcı, verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etme imkânı olmadığı için zarara uğrar. 

Açık bir çözüm kesinlikle, ürünlerin tüm geçmişinin kaydedileceği 

Blockchain'dir; ancak, birçok şirket için bu, önemli bir gelir kaybı anlamına 

gelir. Bu durumda bilgi eksikliği fiyatı artırır. Bu nedenle, güvenilir bir üçüncü 

taraf kullanmak, bilgi asimetrisi sorununu her zaman azaltmaz. 

 

Başka bir örnek, bir şirketin satın alınmasının söz konusu olduğu ve potansiyel 

bir alıcının sinir ağının şirketin dahili mali raporlarına erişimi olduğu bir durum 

olabilir. Ağ, herhangi bir gizli bilgiyi ifşa etmeden yalnızca basit bir "evet" veya 

"hayır" yanıtı verebilir. Sonunda hafızası silinebilir. Burada da çözüm, satın 

alınan varlığın geçmişinin %100'ünü kontrol etmenin mümkün olduğu 

blockchainde yatmaktadır. 

 

3.1 DEĞER DEPOSU 

 

Genel olarak değerlerin saklanmasından bahsettiğimizde, ayrıca zor 

zamanlarda servetimizi biriktirebileceğimiz bir yerden bahsettiğimizde 

“güvenli liman” terimini kullanıyoruz. Geçtiğimiz on yılın sonunda bu terimi 

çok sık duyabiliyorduk. Kriz finansal piyasaları vurduğunda, yatırımcılar 

panikledi ve umutsuzca fonlarını değer kaybetmelerine izin vermemek için 

yatırım yapmanın yollarını aramaya başladılar. Şu anda bir kez daha zor 

zamanlar yaşıyoruz: Şimdi aynı sorun geri döndü ve gerçekten de çözülmesi 

en acil olanlardan biri haline geldi. Hangi varlıklar “güvenli liman” olarak 

adlandırılmayı hak ediyor? Hangisi kolayca devredilebilir, aktarılabilir ve 

tamamen sahibine ait olma şartını karşılar? Bu soruyu cevaplamadan önce, 

temel sorunlardan başlayalım. 
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"Güvenli limanlar" nelerdir Güvenli liman, finansal piyasaların çöktüğü 

zamanlarda sermayeyi korumayı veya artırmayı amaçlayan bir yatırımdır. 

Piyasa katılımcılarının riskten kaçınması ile ilgilidir. Verilen değerleri o kadar 

güçlü bulurlar ki, en büyük şirketlerin hisse senetlerinin aksine zor zamanlarda 

satmak istemezler. Güvenli limanların değerleri çok değişken değildir, bu 

nedenle boğa piyasası sırasında önemli karlar sağlamazlar. Temel özellikleri 

istikrarlı olmalarıdır. Peki bu araçların diğer tipik özellikleri nelerdir? 

 

Her şeyden önce, güvenilirlik. Herhangi bir ekonomik koşulda nakde 

çevrilebilir ve para birimine çevrilebilirler. Güvenli limanlar değersiz olamaz. Bu 

özellikler, bazı para birimleri veya değerli metaller tarafından mükemmel bir 

şekilde karşılanmaktadır. Ancak bu, ekonomik belirsizlik sırasında değişecektir. 

Güvenli bir liman, geçmişte zor durumlarda değerini defalarca kanıtlamıştır. Bu, 

önceki borsa çöküşleri ve finansal krizler sırasında döviz kurlarının güçlendiği 

anlamına gelir. Bu işlevi yerine getiren en yaygın bilinen değer elbette altındır. 

 

Güvenli limanın bir diğer önemli yönü de gelecekteki kesinliktir. Belirli bir 

varlık, küresel koşullar ne olursa olsun, her zaman uzun vadeli talep 

sağlamalıdır. Ayrıca arz talebi aşmamalıdır. Bitcoin gibi kripto para birimleri 

veya Etheros gibi tokenler söz konusu olduğunda, belirli miktarları, bir tokenin 

değerinin zamanla artırılabilmesi konusunda önemli bir faktördür. Ek olarak; 

belirlenmiş özellikler sayesinde belirli bir varlığın gelecekte de aynı derecede 

kullanışlı olacağından, bozulmayacağından veya eskimeyeceğinden emin 

olabiliriz. Bildiğimiz gibi blockchain bu sorunu ortadan kaldırıyor. Blockchain 

bunu birçok durumda kanıtlanmıştır. Bu nedenle yatırımcılar, belirli teknik 

gereksinimleri karşılayabilen önde gelen kripto para birimleri ve tokenleri 

güvenli liman varlıkları olarak daha fazla dikkate almaktadır. Uzun yıllardır 

bilinen geleneksel varlıklara baktığımızda altın, gümüş ve bakırın benzer 

koşulları karşılandığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni, bu hammaddelerin 

tokenler gibi sınırlı kaynaklarının bulunması ve bunların zamansız 

kullanımlarıdır. Ancak metaller için gereksiz ekstra maliyet sorunu vardır. 

Metalin fiziksel olarak depolanması tamamen gereksiz bir maliyet yaratır. 

Değerli metalleri saklamanın en popüler yolu kasa kiralamaktır. Çoğu büyük 

şehirlerde banka şubeleri, müşterilerinin değerli eşyalarını saklamak için 

tasarlanmış minyatür kasalar sunmaktadır. Müşteriler genellikle kasa veya 

benzeri bir kutu arasında seçim yapabilir. Bu iki nesne arasında çok bir fark 

yoktur ancak kutu doğrudan binanın güçlendirilmiş duvarına sabitlendiğinden 

daha fazla güvenlik sağlar. Her iki durumda da odalar güçlü bir şekilde korunur 

ve 24 saat gözetleme sistemi bulunur. Self-servis kutularda, kullanıcı teorik 

olarak her zaman, dilediği zaman kutuyu açabilmektedir. Teoride "sadece" 

kullanıcı veya onun yetkilendirdiği bir kişi kutuya erişebilir. Ancak blockchain 
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tarafından otomatik olarak sağlanan bu güvenlik oldukça maliyetlidir. Banka 

kutusu kiralamanın maliyeti kasanın büyüklüğüne ve kullanım süresine göre 

değişmektedir. Kutu ne kadar büyükse, kullanım süresi o kadar uzunsa masraf 

da o kadar yüksek olur. Orta boy bir kutu durumunda, yıllık maliyet onlarca ya 

da yüzlerce dolar olabilir. Ancak bankanın başka ek ücretler de eklediğini 

unutmamak gerekir. Böyle ortalama bir kutuya ne kadar metal koyabiliriz? 

Kesinlikle bir kripto para cüzdanındaki kadar değil. Üstelik tüm bu güvencelerin 

kullanılmasına rağmen banka, herhangi bir hırsızlık durumunda bizi mallarımızı 

kaybetme riskine maruz bırakıyor. Değerli metalimizi fiyatı zaten oldukça 

yüksek olan özel kasamızda saklamaya karar verirsek de benzer bir durum 

ortaya çıkar. Bir diğer sorun da değerli metallerin transfer edilebilirliğidir. 

Metaller özelliklerinden dolayı belirli bir hacim kaplar ve belirli bir ağırlığa 

sahiptir. Bunları bir yerden başka bir yere taşımak ve güvenliğini sağlamak, 

sahibinin belirli bir efor sarf etmesini gerektirir ve ek maliyetler oluşturur. 

Ayrıca, değerli eşyaların bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması sırasında 

kaybetme riski ortaya çıkar. Sınır ötesine taşınan para ve değerli metallerin 

sayısını ve değerini beyan etme zorunluluğu vardır ve bu şekilde aktarılabilecek 

değerli metal veya para miktarı sınırlandırılmıştır. Bu sınırı aşmak çoğu zaman 

sorunlara ve rahatsız edici sorulara neden olur. Söz konusu ülke, değerli 

eşyalara müdahale etme hakkına sahiptir. En kötü durumlarda, sahibi kusurlu 

olmasa bile gerekli tüm belgelere sahip olmadığı takdirde söz konusu mallara 

el konulabilir. Mülkiyetimize karşı çok can sıkıcı ve müdahaleci olan bu tür 

prosedürler birçok ülkede tekrarlanıyor ama yanlış bir prosedür olarak kabul 

edilmiyor. Ayrıca beklenmedik bir siyasi çalkantı veya sosyal kriz durumunda, 

değerli eşyaların hareketliliği veya güvenliği büyük bir soru işaretidir. Böyle bir 

durumda, kişinin bedeli olan kişisel özgürlüğünü talep etmesi nedeniyle bu 

değerli eşyalara el konulması riski de vardır. Bugün bile, bir savaş ve bir 

saldırganla mücadele durumunda bir bireyin servetinin yöneticiler tarafından 

alınabileceği ülkeler hala vardır. 

 

Verilen varlığın güçlü yönlerini belirleyen bir diğer faktör, belirli eylemler 

açısından nasıl hesaplandığıdır. Bir işlem sırasında nesneyi taraflar arasında 

bölmenin veya dönüştürmenin kolay bir yolunun olmaması, komplikasyon 

durumunda tüm ekonomileri veya ülkeleri korumak için bir anlamda değerli 

metalleri değersizleştiren yeni engeller yaratır. 
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İşte tam da bu nedenle, günümüzün yatırımcıları artık değerli metalleri güvenli 

liman olarak görmemeye başlıyor. Altın gibi değerli metallerin yatırım amaçlı 

olarak dijitalleştirilmesi mantıklı olacaktır ve bir dereceye kadar blockchainde 

zaten gerçekleşmiştir-ancak farklı bir adı vardır ve altına benzer şekilde sınırlı 

miktarda bulunmaktadır- Öte yandan, blockchainin karmaşıklıklarını ve 

avantajlarını anlamayan birçok uzman, blockchain formlarından biri olan ve 

geleneksel metalin, yani altının yerini alabilecek en tutarlı varlıklardan biri olan 

dijital altını reddediyor. Etheros gibi belirli projelerde kullanılan kripto para 

birimleri ve tokenler, koşullar veya konum ne olursa olsun değeri tamamen 

aktarılabilir olarak güvence altına almanın ideal bir örneğidir. 

 

Değerli metal karşılaştırmasına bağlı kalarak, blockchain tabanlı çözümlerin 

kripto para birimlerinin ve tokenlerin; satın alınabilecekleri, takas 

edilebilecekleri veya transfer edilebilecekleri kendi çeşitli platformlarına sahip, 

21. yüzyılın değerli metalleri olduğunu ve tamamen dijitalleşerek milyonlarca 

yatırımcı tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz. Bunların bir başka avantajı 

da orijinal olarak depolandıkları yere fiziksel erişim olmaksızın yönetme, 

depolama ve geri alma kolaylığıdır. Bu gelişmişliği, geleneksel varlıklara göre 

avantajlı durumda olmalarını sağlar. Bu nedenle, artan sayıda yatırımcı bu 

çözümlerin avantajlarını anlıyor ve bir kriz durumunda iyi bir yatırım kararı 

verip vermediklerini doğrulayabiliyor. Etheros platformu ve temel aldığı 

çözümler, piyasada bulunan geleneksel varlıkların dezavantajlarından 

etkilenmeyen bir değer deposunun mükemmel bir örneğidir. 
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4.0  PROTOKOL 
 

Etheros platformu, beş mekanizmadan oluşan protokole dayanmaktadır. 

 

1. Konsensüs Mekanizması: Alanlar (1km² alana sahip kareler), onları 

yöneten ve amacını belirleyen sahiplerine aittir. Blockchain teknolojisinin 

uygulanması nedeniyle, sahiplerin oylamada önceliği vardır. 

 

2. Madde Mekanizması: Alanlar tamamen maddeden oluşur. Sahibi, hangi 

madde modelinin yaratılacağını seçer- gerçek veya sanal. 

 

3. Kaynak Mekanizması: Alanlar gizli doğal kaynaklar içerir. (Gerçek 

Dünyada olduğu gibi) Kaynaklar dijital varlıklara dayanmaktadır. Bir alana 

sahip olmak size kaynağı kullanma, maden çıkarma, edinme, aktarma ve 

satma hakkı verir. 

 

4. Faaliyet Mekanizması: Kullanıcılar, 2D ve 3D mimariye dayalı olarak 

dünyadaki her türlü kişisel ve ticari faaliyeti üstlenebilir.   

 

5. Miras Mekanizması: Belirli bir alanın sahipleri herhangi bir zamanda, 

vefat etme durumundan sonra alanı yönetebilecek bir mirasçı atama 

hakkına sahiptir. 

 

Ek olarak, Etheros dünyasının mekanizmaları aşağıdaki sistemlerin altyapısı 

ile tamamlanmaktadır: 

 

1. Açık Artırma Sistemi: Belirli bir alanla ilgilenen birden fazla kullanıcı 

olması durumunda kullanıcılar, bu alanın haklarını adil bir şekilde elde 

etmek için bir açık artırmaya katılabilirler. 

 

2. Ödeme Sistemi: Taraflar arasında değiş tokuş edilen tüm mal ve 

hizmetlerin işlem ücretlerini mümkün olduğunca düşük tutmayı amaçlar. 

 

3. İletişim Sistemi: Kullanıcılar birbirleriyle doğrudan iletişime geçebilirler. 

 

4. Kimlik Sistemi: Kullanıcılar, sahip oldukları alanlara, kaynaklara ve 

mallara dayalı olarak kendi kimliklerini oluşturabilirler. 
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4.1 Konsensüs Mekanizması 

 

Etheros dünyasını oluşturan alanlar (1km² alana sahip kareler), onları yöneten 

ve amacını belirleyen sahiplerine aittir. Tüm 1 km²'lik alanların sayısı ve tahsis 

edilen token sayısı Dünya'nın yüzey alanına, yani 148.940.000 km² araziye 

(%29,2) karşılık gelir. Temel SI uzunluk birimi olan metrenin yaygın olarak 

kullanılması Etheros dünyasının ölçeğinin ve kapsamının iyi bir temsilini sağlar. 

Dünyanın bazı bölgelerinde fit kare, akre veya yarda gibi farklı ölçü birimleri 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, kullanım kolaylığı ve evrensellik için en uygun 

yüzey ölçümü şekli metrekare ve metrekarenin katlarıdır. (Kilometrekare) 

Yukarıda belirtilen boyutta satın alınan bir alan, sahibinin ERC20 destekleyen 

token cüzdanıyla ilişkilendirilecek ve ikinci mülkiyet koruması olarak özel bir 

anahtara atanacaktır. Alanlar, Etheros (ETS) yerel tokeni ile satın 

alınabilecektir. Kullanıcı, ilgisini çeken alanı seçer ve Etheros tokeniyle takas 

eder, bu ona seçtiği alanın tam mülkiyetini verir. Satılan tokenler, alan sahibi 

ile çalışmak isteyen kiracılar ve kuruluşlar tarafından yeniden satın alınabilir ve 

kullanılabilir. Tokenler, Etheros dünyasında mal ve hizmet satın almak için 

kullanılan bir havuza aktarılır. Sahibinin isteğine göre, alan daha küçük 

parçalara bölünebilir, bu sayede daha fazla kuruluş tarafından kullanılabilir. 

Verilen alanın mülkiyetini alan kuruluş, daha sonra onu bütünüyle geri satabilir. 

Bu aşamada kabul edilen ödeme yöntemleri Etheros, Bitcoin ve Ethereum'dur. 

 

4.2 Madde Mekanizması 

 

Madde görünür dünyayı yaratır. Bizi çevreleyen tüm boşluk maddeden 

yapılmıştır. Belirli bir alanı alan ilk kullanıcı, alanın oluşturulacağı modeli 

seçebilir. Maddeler bir kez seçildiğinde bir daha değiştirilemez. Gerçek bir 

model durumunda, dünyada görünen unsurlar alanda da görünecektir. Konuma 

bağlı olarak; göller, nehirler, dağlar, ormanlar, çöller, savanlar, bozkırlar ve 

diğer doğal coğrafi özellikler olabileceği gibi ülkeler, şehirler, yerleşimler, 

gayrimenkul ve diğer unsurlara sahip bölgeler gibi insan müdahalesi olan yerler 

de olabilir. Sanal model, alanı özgürce şekillendirmeyi mümkün kılar. Bu 

modeldeki görünür alan, gezegende o yerde bulunan çıplak zemine veya coğrafi 

bir nesneye indirgenir. Belirli bir alan, o alanın sahibine veya iş birliği yapan 

kullanıcıya, seçtikleri herhangi bir işlevi keşfetme, oluşturma, planlama ve inşa 

etme olanağı tanır. Alan keşif araçları ve inşa edilecek nesneler, kullanıcının 

kontrol panelindeki Faaliyet Mekanizması aracılığıyla mevcut olacaktır. 
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4.3 Kaynak Mekanizması 

 

Platin, altın, gümüş, bakır vb. gibi doğal kaynaklar gerçek dünyanın önemli bir 

parçasıdır. Aynı şey Etheros dünyası için de geçerlidir. Her bir alan sahibi, kendi 

alanında saklı doğal kaynakları bulmak için onu keşfetme fırsatına sahiptir. Bu 

kaynaklar, tüm kullanıcılara sunulan diğer nesneleri, malları ve hizmetleri 

oluşturmak için kullanılacaktır. Etheros dünyasının kaynakları, dünyadaki 

insanların bildiği tarihi yerlerde bulunur. Alanların ilk sahibi (burada "ilk gelen 

ilk hizmet alır" kuralı geçerlidir) değerli alanlar elde eder ve kullanıcılara kaynak 

sağlamak için en iyi fırsata sahip olur. Bu, alan sahiplerinin küçük yatırım 

maliyeti ile sürdürülebilir bir kâr elde etmesini mümkün kılacaktır. Bu süreç, 

kaynaklar tarihsel olarak kanıtlanmış miktarlara göre mevcut olduğu sürece 

devam edecektir. Söz konusu kaynaklarla ilgili kullanıcılar arasında yapılacak 

herhangi bir işlem Etheros tokenleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu 

mekanizma sayesinde alanlarda farklı yerlere, rastgele dağıtılan kripto paralar 

gibi diğer dijital kaynakları keşfetmek mümkün olacaktır. Bu, fırsatlar sağlayan 

ve sahiplerin adil bir şekilde rekabet etmelerini sağlayan ek bir bonustur. 

 

4.4 Faaliyet Mekanizması 

 

Bu mekanizma sayesinde kullanıcılar, Etheros dünyasında mevcut olan 

herhangi bir eylemi gerçekleştirebilir. Kişinin sahip olduğu şeylerin dijital 

yönetimine ve iletişime dayanır; aynı zamanda ilgili kullanıcılar için bir oyun 

sunar. Bu mekanizma sayesinde; kaynakları çıkarmak, mekan tasarlamak, 

çeşitli nesneler inşa etmek, yeni yerler keşfetmek, bulunan eşyaları araştırmak, 

herhangi bir değeri olan ve belirli bir alanın sahibine kar getirebilecek herhangi 

bir şey satın almak veya satmak, temel öğeleri-araçları satın almak veya 

kiralamak, belirli mallar üretmek, mülkünüz üzerinde şirketlerin, diğer 

kuruluşların veya diğer varlıkların reklamını yapmak, belirli bir alandaki belirli 

kaynaklara veya hizmetlere erişimi yönetmek, örneğin tabloları veya diğer 

benzersiz orijinal ürünleri toplamak, toplantı organize etmek ve daha başka 

birçok şey yapmak mümkün olacaktır. Uygulamada her şey kullanıcının 

(oyuncunun) yaratıcılığına bağlıdır. 

 

4.5 Miras Mekanizması 

 

Ethereum ağındaki akıllı sözleşme aracılığıyla bir mal sahibi; ölümünden sonra 

mülklerini alma hakkına sahip olacak bir kişi veya şirket belirleme hakkına 

sahiptir. Bu kişi veya kuruluş, o mülkü hak sahibi olarak yönetecek ve daha 

sonraki kullanımına karar verecektir. Akıllı sözleşmeye ek olarak varis, 

Ethereum üzerinde bir akıllı sözleşme yoluyla mirasçının yıllar sonra yanlış 

yetkilendirilmesi durumunda mirasının ikinci güvencesi olarak Bitcoin adresiyle 

ilişkili benzersiz bir private key (özel anahtar) alacak. 
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5.0  EK SİSTEMLER 

 

Etheros dünyasının mekanizmalarına ek olarak, kullanıcılara eksiksiz işlevsellik 

sağlayan çeşitli sistemlerin altyapısıdır. 

 

5.1 Açık Artırma Sistemi 
 

Kullanıcı herhangi bir alanı seçer ve bunun için bir sipariş verir. (Bitcoin ağ 

süresi dikkate alınır) Başka ilgili taraf yoksa, iki Bitcoin bloğunun 

onaylanmasının ardından (yaklaşık 20 dakika) ödeme yapılır ve alan 

kullanıcının mülkü olur. Alanla birden fazla insan ilgileniyorsa bir açık artırma 

gerçekleşir. İki Bitcoin bloğunun onaylanmasının sonunda (yaklaşık 20 dakika) 

onaylanan en yüksek teklif, alanın tam sahipliğini elde eder. 

 

5.2 Ödeme Sistemi 
 

Etheros dünyasındaki ödeme sistemi, kullanıcılar arasında karşılıklı işlemleri 

mümkün kılma açısından kilit bir işleve sahiptir. Bu sistem sayesinde 

kullanıcılar doğrudan birbirleri ile alışveriş yapabilmektedir. Bu büyük ölçüde, 

Etheros dünyasını oluşturan topluluklarca keşfedilen, üretilen ve sunulan 

kaynaklar, mallar ve hizmetler için geçerlidir. Alan satın alma ve satma gibi 

önemli ödemeler blockchain komisyonları dikkate alınarak blockchain üzerinden 

yapılır. Mikro ödeme olarak değerlendirilebilecek diğer işlemler, dahili 

sistemlerimiz aracılığıyla yapılır. Bu, dahili işlemlerin borsa tarafından 

gerçekleştirildiği ve ana transferlerin blok zincirine iletildiği kripto para 

borsalarına benzer bir prensipte çalışır. Mümkün olan en düşük işlem 

maliyetlerini elde etmek için sistem, lightning ağı üzerine kurulu dahili deftere 

dayanmaktadır. Ödemeler anında gerçekleşir ve ödemelerin Ethereum 

blockchainde transfer edilmesi; kullanıcıların, fonlarını platform dışına 

aktarılabilmesine olanak tanır. Bu çözüm sayesinde, kimliğinizi ifşa etme riski 

olmadan işlemleri doğrudan yapmak mümkündür. 

 

 

5.3 İletişim Sistemi 
 

Kullanıcılar, uygulamada yerleşik olarak bulunan anlık mesajlaşma programı ile 

birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. Bu mesajlaşma uygulaması 

sayesinde ilişkiler kurmak, ittifaklar oluşturmak, müzakere etmek, işbirliği için 

koşullar belirlemek ve işbirliğini kolaylaştıran diğer eylemleri gerçekleştirmek 

mümkündür. 
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5.4 Kimlik Sistemi 
 

Blockchainin merkeziyetsizliği ve kendine özgü doğası sayesinde her kimlik, 

anonimlik gereksinimlerini tam olarak karşılar ve kullanıcılar kendi takdirine 

bağlı olarak ek bilgiler ekleyerek bunu bireysel olarak değiştirebilir. Kullanıcı, 

profilinde görünen ve eklenen bilgilerin miktarına kendisi karar verir. Ek bilgi 

eklemek zorunlu değildir (KYC doğrulaması da zorunlu değildir). Bu, Etheros 

dünyasında varlıklarını göstermek isteyen birey veya kuruluşlar için ek bir 

seçenektir. Bu özellik, anonimliğin önemli olmadığı şirketler ve kamu kurumları 

veya bireyler için faydalı olabilir. 
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6.0  PLATFORM MİMARİSİ 

 

Platform mimarisi, çeşitli programlama teknolojilerine dayanmaktadır. 

Programcıların ilgisini çeken temel vektörler güvenlik, verimlilik, 

merkeziyetsizlik ve sezgiselliktir. 

 

6.1 2D Mimari 

 

Dünya'nın iki boyutlu bir katmanda, bazı küçük alan parçalarının üç boyutlu bir 

katmanda görselleştirebilmesi, Etheros dünyasının yaratım süreciyle ilgili temel 

başlangıç öğelerinden biridir. Bu katman sayesinde kullanıcılar, elde edilebilir 

ve yönetilebilir olan özgün parçaların kapsamını ve kullanılabilirliğini 

görebileceklerdir. Görsel katman, web tarayıcılarında ve mobil uygulamalarda 

kullanılabilir olacak ve kartografik ızgarayı görüntülemek, belirli alanlar 

hakkında bilgi almak, koordinatları belirlemek, alanları belirlemek ve dünyayı 

görselleştirmek burada mümkün olacak. Bu katman, uzun yıllardır en güvenilir 

dil olan ve programcılar arasında en popüler programlama dillerinden biri olan 

C++ diline dayanmaktadır. Buna ek olarak katman, platformun ön yüzünden 

(frontend), API'den, iki boyutlu ve üç boyutlu animasyonlardan; haritalar, 

belirli etkinlikler ve kullanıcı için kişiselleştirilmiş içerik sunumu gibi çeşitli 

karmaşık etkileşimli öğeler için kullanılan ikinci ana programlama dili olarak 

Javascript tarafından desteklenir. Bu aşamada, 2D katman; HTML, CSS ve son 

zamanlarda popülerliğinde önemli bir artış gören Google'ın "Go" dili tarafından 

daha az ölçüde olsa da desteklenecektir. İlginç bir şekilde Go dili C, C++ veya 

Java ile aynı dil ailesinden gelir, bu da yukarıdaki dillere aşina olan 

programcıların sözdizimini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmesi için yeterince 

benzer olduğu anlamına gelir. Go, yaratıcısı tarafından diğer dillerde manuel 

olarak programlanması gereken birçok otomatik çözüme sahiptir. Günümüz 

internetinde her yerde bulunan mikro hizmetler söz konusu olduğunda kilit 

nokta bilgi işlem gücü değil, bileşenler arasındaki bant genişliği ve iletişimdir. 

Go'da iletişim yönetimi dilin içine yerleştirilmiştir, bu da belirli bir projeyi 

ölçeklendirmeyi çok daha kolay hale getirir. Eşzamanlı işleme için entegre 

destek, bu dili seçmenin ana nedenlerinden biridir (C++'tan ayrı olarak). Esas 

olarak backend alanında (arka yüz) çalışır, ör. daha fazla konfigürasyon elde 

etmek için GUI'den çok sayıda sorgu işlendiğinde çalışır. Bir diğer temel unsur, 

binlerce kod satırı içeren projeler söz konusu olduğunda, projenin okunabilirliği 

ve sonuç olarak sürdürülmesi açısından temel olan statik yazmadır. 

(Python'daki dinamik yazmadan daha iyi çalışır) 
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Bu aşamada 2D mimari, kullanıcı cüzdanları ile entegrasyona izin verir. Mimari, 

kullanıcının dünyanın kartografik ızgarasında bir alan seçerek işaretlemesine ve 

ERC-20 standardındaki Etheros tokenleri ile ödeme yaparak bu alanlara sahip 

olmasını sağlar. Kullanıcının web tarayıcısı ile entegre çalışan Ethereum 

blockchain destekli her tür cüzdanı desteklenecektir. (Başta tarayıcılarda 

çalışan cüzdanlar olmak üzere masaüstü, mobil cihaz ve donanım cüzdanları) 

Yine de kullanılabilirlikleri ve fiyatları nedeniyle web tarayıcı cüzdanları önerilir. 

Bunlardan biri, en popüler, güvenli ve ücretsiz olan Metamask’tir. Yıllardır 

alanında uzman olan geliştiricileri, Ethereum Blockchain üzerinde çalışan 

merkeziyetsiz uygulamalar için herhangi bir tam düğümün yürütülmesini 

gerektirmeden uygulamaların işlevselliğini ve desteğini sağlar. 

 

6.2 3D Mimari 

 

Etheros dünyasındaki keşfedilebilir alanlar, yıllarca geliştirilmiş güvenilir 

teknolojilere dayanmalıdır.  Buradaki kilit nokta, çeşitli platformlar için sürümler 

geliştirmeyi mümkün kılacak programlama dilleri ve oyun motorudur. Bu 

durumda baskın programlama dili Java olacaktır. Java'nın büyük bir avantajı, 

25 yılı aşkın bir süredir var olmasına rağmen hala gelişmekte olmasıdır. İlk 

aşamada kullanıcılar bir tarayıcı veya (Unity motoruna dayalı) mobil uygulama 

üzerinden Etheros dünyasına erişebilecekler. Bir sonraki aşamada, "Unreal 

Engine" kullanımı sayesinde, Windows altında oyun olarak özel bir sürüm 

oluşturmak mümkün olacak. Unreal Engine'in yaratıcıları birden fazla platformu 

destekleyen bir mekanizma uyguladığından, Etheros dünyasını Linux, macOS, 

PlayStation, Xbox veya iOS gibi diğer platformlarda kullanılabilir hale getirmek 

mümkün olacaktır. Bir diğer önemli bir unsur ise kullanıcıların sanal gerçeklik 

gözlüğü kullanarak Etheros dünyasını daha net deneyimleyebilecekleri ve 

oluşturdukları değeri tam olarak geliştirip kullanabilecekleri sanal gerçekliğin 

(VR) piyasaya sürülmesidir. Etheros dünyasını göstermek hem kullanıcılara 

hem de yatırımcılara iletilen mesaj bağlamında çok önemlidir. 3D mimarinin 

kilit ve en önemli aşaması; kaynakları çıkarmak, mekan tasarlamak, çeşitli 

nesneler inşa etmek, yeni yerler keşfetmek, bulunan eşyaları araştırmak, 

herhangi bir değeri olan ve belirli bir alanın sahibine kar getirebilecek herhangi 

bir şey satın almak veya satmak, temel öğeleri-araçları satın almak veya 

kiralamak, belirli mallar üretmek, mülkünüz üzerinde şirketlerin, diğer 

kuruluşların veya diğer varlıkların reklamını yapmak, belirli bir alandaki belirli 

kaynaklara veya hizmetlere erişimi yönetmek, örneğin tabloları veya diğer 

benzersiz orijinal ürünleri toplamak, toplantı organize etmek ve daha başka 

birçok şey yapmak gibi temel faaliyetlerin sanal dünyada gerçekleştirilmesini 

sağlamaktır. 
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7.0  EKONOMİ 
 

Etheros dünyasının ekonomisi, dünyanın nasıl çalışacağını ve kullanıcılarına ne 

gibi faydalar sağlayacağını şekillendirmede kilit bir rol oynamaktadır. Her 

şeyden önemlisi; belirli bir alana sahip olmak, uzun vadede kişinin varlıklarının 

değerini güvence altına alması açısından önemli avantajlar sağlar. Söz konusu 

olan bu dünyada gerçekleştirilen eylemlerden ek kazanç elde etme olasılığı, 

aktif katılımı ve kişinin konumunu güçlendirmeyi teşvik eden bir başka 

avantajdır. Ancak bu olguyu anlamak için ekonominin özüne odaklanmak 

gerekir- bu tam olarak nedir? Ekonomi, birincil odak noktası insanların ticari 

faaliyetlerinin incelenmesi olan bir bilimdir. İnsanların değerli şeyleri nasıl 

yönettiklerini, sahip olduklarından ve sınırlı kaynaklardan elde etmeyi 

maksimum faydayı elde etmek için hangi seçimleri yaptıklarını inceler. Ayrıca, 

bu etkileri ortaya çıkaran kriterleri ve ilkeleri de analiz eder. Ekonomiye 

geleneksel bir şekilde bakıldığında (gerçek dünyada anladığımız şekliyle), iki 

kategoriye ayrılabilir: 

 

1. Mikroekonomi – kullanıcılar bireysel olarak verdikleri kararlara ve onlarla iş 

yapan bireysel birimlere odaklanır. Mikroekonominin bu dünyadaki ilgi 

alanları şunlardır: insanların ve ticari kuruluşların ekonomik tercihleri, 

örneğin işbirliği ve ilişkilerinin işleyişi ve fiyatların alıcılarıyla ve faaliyet 

gösterdikleri etkinin analizi 

 

2. Makroekonomi – bir bütün olarak ekonominin işleyişine odaklanır. 

Mikroekonominin aksine, tek bir kullanıcıyı değil, tüm alan sahipleri ve onlarla 

işbirliği yapan varlıklardan oluşan tüm ekonomiyi ilgilendiren kolektif 

nicelikler ile ilgilenir. Makroekonomi hepsini bir araya getirir ve aynı zamanda 

tüm Etheros dünyasını geliştirmek için kullanılabilecek araçları da sağlar. 

 

Sanal dünyadaki ekonomi, fikirlerin uygulanmasını ve geliştirilmesini mümkün 

kılan birçok faktörden oluşmaktadır. Her şeyden önce bunlar, alan sahipleri 

veya onlarla işbirliği yapan kuruluşlar tarafından karşılanması gereken-

karşılanan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar nedeniyle, Etheros dünyasında faaliyet 

gösteren varlıklar bir şeylere sahip olma isteği gösterirler. Bu ihtiyaçları 

karşılamak için kullanılan araçların çoğu, diğer kullanıcılar tarafından sağlanan 

mal ve hizmetlerdir. Büyük ölçüde, ekonomik mallar burada kâr getiren bir rol 

oynamaktadır. Mallar, ihtiyaçların karşılanması için başka kişilere devredilebilir 

ve böylece tedarikçiler finansal olarak avantaj sağlayabilir. Ekonomik mallar; 

tüketim malları ve üretim malları olarak görülür ve aralarında oluşan ilişki 

açısından ikame mallar ve tamamlayıcı mallar olarak ikiye ayrılır. 
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7.1 İkame Mallar 
 

Özel bir ihtiyacı karşılayan mallardır. Örn. ticari bir varlık için reklam ihtiyacı, 

kullanıcının mülkündeki bir afiş veya bu işlevi yerine getiren başka bir reklam 

biçimi yerleştirilerek karşılanabilir. Bu, ihtiyacı karşılayan bir malın satın 

alınmasının, aynı ihtiyacı karşılayabilecek başka bir mal satın alınması ihtiyacını 

ortadan kaldırdığı anlamına gelir. 

 

7.2 Tamamlayıcı Mallar 

 

Belirli bir ihtiyacı karşılamada birbirlerini tamamlayan mallardır. Bu, bir malın 

satın alınmasının tamamlayıcı bir mal satın alma ihtiyacını doğurduğu anlamına 

gelir. Etheros ekonomisindeki tamamlayıcı malların bir örneği; mal sahibine ait 

bir alanın, üzerine ticari bir teklif veya nesne yerleştirmek için kiralanması 

olabilir. 

 

Piyasada üretilen ve ticareti yapılan malların çoğu özel mallardır; yani 

mülkiyeti, satıcı tarafından satın alma sırasında gerçekleşen mülkiyet devri ile 

bağlantılı mallardır. Belirli bir varlık tarafından kullanılan bu tür bir mal, 

başkaları tarafından erişilemez, kullanılamaz. 

 

Herkes tarafından kullanılabilecek mallar da vardır. Bunlar tüm kullanıcılar ve 

kuruluşlar tarafından kullanılabilen kamu mallarıdır. Bu ürünün bir kullanıcı 

veya tüzel kişi tarafından kullanılması, başkalarının da bunları kullanma 

kabiliyetini kısıtlamaz. Etheros ekonomisindeki kamu mallarına yollar, köprüler, 

denizler, okyanuslar vb. örnek verilebilir. 

 

Ekonominin bir diğer önemli unsuru kaynaklardır, örneğin ekonomik üretim 

kaynakları. Mal üretirken veya hizmet sunarken ekonomik kaynaklar gereklidir. 

Mineral hammaddeler, bitkiler, nehir-göl gibi su kaynakları vb. doğal 

kaynaklara ve bunların dışındaki maddi varlıklara- binalar, makineler, cihazlar, 

tesisler, ham ve diğer malzemeler vb. sermaye kaynaklarına- ihtiyaç vardır. 

Tüm bu ekonomik kaynaklar sınırlı, öte yandan insan ihtiyaçları sonsuzdur.  Bu 

nedenle kullanıcılar ekonomik seçimler yapmak, alternatiflerden birini seçmek 

zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu tür seçimlerin iki seçeneği vardır: kazanç ve 

alternatif kayıp. Bunları analiz eden kullanıcı, nadir bulunan kaynakları veya 

malları kullanma konusunda en iyi düşündüğü seçeneği seçer. İhmal edilen 

seçenekler, yani dikkate değer olduğunu düşündüğümüz ancak (bize göre 

mantıklı olanı seçerek) sonunda onları reddettiğimiz seçenekler, yapılan 

seçimin sözde alternatif kaybı haline gelir. Başka bir seçeneği seçtiğimiz için 

farkında olmadığımız tüm olasılıkları, avantajları ve faydaları kapsar. 

Seçimimizin alternatif kaybı, daha pahalı bir alan yerine farklı birisi tarafından 

daha ucuz bir alan almaktır. Böylece, ucuz alanı seçerek daha pahalı alanı 
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almaktan vazgeçmiş oluruz. Aynı zamanda, belirli bir alan gizli kaynakları 

açısından zengin olabilir, konumu nedeniyle cezbedici olabilir ve uzun vadede 

tüzel kişiler tarafından daha çok talep edilebilir. Buradaki alternatif kayıp, daha 

pahalı alanın fiyatının birkaç defa artmasıdır. 

 

7.3 Yönetim Süreçleri 
 

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de bahsetmeye değer dört aşamadan 

oluşan yönetim sürecidir: 

 

Birincisi, kullanıcının işin amacına ve hizmetine odaklanan bilinçli ve kasıtlı 

eylemi olan üretimdir. Üretim sürecinde insanlar, sanal dünyadaki diğer tüzel 

kişiliklerin ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eden mal ve hizmetlerin 

yaratılmasına yol açan iş ekipmanları kullanır. Bu üretim bir defaya mahsus 

olmayıp sürekli, sistematik ve organizedir. Ayrıca, üretim sürecinden 

bahsettiğimizde üretim faktörlerinin (emek, arazi, sermaye) kullanımından da 

bahsederiz. (Genellikle girişimcilik, bilgi ve teknoloji ile desteklenir) 

 

İkincisi, çeşitli mal türlerinin üreticiler ve alıcılar arasında dağıtımıdır. Bu 

süreç, gerekli mal ve hizmetlerin doğrudan müşterilere teslim edilmesini sağlar. 

 

Üçüncüsü, mal ve paranın değiş tokuş edildiği süreç olan ticarettir. Çoğunlukla 

kar etmek isteyen aracılar tarafından gerçekleştirilir. Bir fonksiyon olarak ele 

alındığında ticaret, mal alım satımından oluşan bir iş etkinliğidir. Bir de 

kurumsal anlamda da ticaret vardır. Bu kavram, ana faaliyeti yeniden satmak 

için mal alımı olan tüm traderları kapsar. 

 

Dördüncüsü tüketimdir. (İnsan ihtiyaçlarını- yani Etheros dünyasının 

kullanıcılarının ihtiyaçlarını- karşılamayı amaçlayan bir eylem olarak anlaşılır) 

 

Her ekonomi, ender bulunan kaynakların paylaşımı ve bunların rekabetçi 

uygulamaları hakkında soru sorar. Dolayısıyla, Etheros dünyası ekonomisinde 

kullanıcının en önemli görevden biri bu sorulara cevap bulmaktır: “Ne 

üretilecek?”, “Nasıl üretilecek?”, “Ne zaman üretilecek?”, “Kimin için 

üretilecek?” ve “Ne kadara satılacak?” Bu sorulara doğru cevapları bulmak, 

değere sahip olmanın getirdiği faydaların yanı sıra sabit bir gelir elde etmeyi 

sağlayacaktır. 
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7.4 Ödeme Şekilleri 

 

Alanlar, yukarıda belirtildiği gibi, Etheros (ETS) yerel tokeni ile satın alınabilir. 

Satılan tokenler, alan sahibi ile çalışmak isteyen kiracılar ve kuruluşlar 

tarafından yeniden satın alınabilir ve kullanılabilir. Etheros tokenleri, kullanıcılar 

arasında değişim ve ticaret aracı olarak Etheros dünyasının ekonomisine hizmet 

eder. Tokenler, Etheros dünyasında mal ve hizmet satın almak için kullanılan 

bir havuza aktarılır. Bu nedenle, karşılığında belirli mal ve hizmetler sunarsa, 

satılan tokenler sahibine geri gelebilir. Verilen alanın mülkiyetini alan kuruluş, 

daha sonra onu bütünüyle geri satabilir. Bu aşamada kabul edilen ödeme 

yöntemleri Etheros, Bitcoin ve Ethereum'dur. İşlem yapılırken Etheros tokeni 

kullanılırsa kullanıcıdan satış için herhangi bir ücret alınmaz. Bitcoin ve 

Ethereum için küçük bir ücret eklenir. 

 

 

 

8.0  ÖZET 
 

Etheros, sanal gerçeklik (VR) unsurlarını barındıran Ethereum Blockchaine 

dayalı, sosyal uygulama sağlayan bir platform biçiminde, merkeziyetsiz bir 

dünyadır. Bireyler ve nesneler için değer yaratan, içerik oluşturan herkes için 

kazanç sağlamayı amaçlayan ve bir değer deposu olarak zaman içinde üretilen 

değeri garanti altına almak isteyen bir dünyadır. Etheros'un (ETS) yerel tokeni 

ile ticaret ve takas yapmak mümkün olacak ve diğer iki kripto para biriminin 

(BTC ve ETH) işlemlerde desteklenmesi, bu işlerde yer almak isteyen 

kullanıcılar ve kuruluşlar için çekiciliği ve erişilebilirliği artıracaktır. Platformun 

ana unsurlarının merkeziyetsizliği, blockchain ağı aracılığıyla değerin güvence 

altına alınması, Etheros dünyasını inşa etmek için sayısız ekonomik teşvik ve 

birden fazla donanım platformu desteği şüphesiz birçok kişi ve kuruluşa, daha 

önce bu kadar gelişmiş bir biçimde mevcut olmayan, uzun vadeli fayda 

sağlayacaktır. Tartışmasız bir başka avantaj da merkeziyetsiz, oyun biçimindeki 

bir dünyada eğlence ve ilk önemli yatırım kararlarını veren kullanıcılar 

arasındaki dengeli rekabet unsurudur. 
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