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Solana, merkez�yets�z f�nans çözümler�

sağlamak amacıyla blokz�nc�r

teknoloj�s�n�n �z�n gerekt�rmeyen doğasını

kullanan, oldukça �şlevsel açık kaynaklı b�r

projed�r. Proje f�kr�n�n ortaya çıkması ve �lk

çalışmalar 2017 yılında başlamıştır.

Solana'nın resm� olarak ortaya çıkması �se

2020 yılı mart ayında gerçekleşm�şt�r.

Solana, merkez� İsv�çre'n�n Cenevre

kent�nde bulunan Solana Vakfı tarafından

ortaya çıkarılmıştır.

En kısa tanımı �le Solana, oldukça hızlı,

güvenl� ve ölçekleneb�l�r b�r blokz�nc�rd�r.

Solana, b�rçok merkez�yets�z uygulama ve

platformu da �çer�s�nde barındırmaktadır.

2020 yılı Solana �ç�n akümülasyon sürec�n�n gerçekleşt�ğ� yıl olmuştur. 1 Eylül 2020

tar�h�nde 4.94 USDT �le 2020 yılındak� en yüksek sev�yes�ne (ATH) ulaşan Solana, 2021 yılı

sonuna kadar aşağı yönlü b�r trend �zlem�ş ve 23 Aralık 2020 tar�h�nde en düşük f�yat

sev�yes� olan (ATL) 1.03 USDT'y� görmüştür. Toplam 121 gün süren bu süreçte Solana,

yaklaşık %65 değer kaybetm�şt�r. 2020 yılı kapanışı �se 1.50 USDT sev�yeler�nde

gerçekleşm�şt�r. 

Dünyanın en yüksek performanslı

blokz�nc�rler� arasına adını kısa sürede

yazdırmayı başaran Solana, günümüzde

65.000 TPS'� (san�yedek� �şlem sayısı)

destekled�ğ�n� bel�rtmekted�r. Solana ağı

yaklaşık 611 doğrulayıcıya ve 955 node'a

sah�pt�r. 

65.000
TPS

955
Node
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2020 yılı kapanışını 1.50 USDT sev�yeler�nde gerçekleşt�ren Solana �ç�n 2021 yılı oldukça

hızlı başlamıştır. Ethereum başta olmak üzere b�rçok blokz�nc�r projes�n�n çeş�tl� sorunlar

yaşadığı bu dönemde Solana, gel�şt�rd�ğ� çözümlerle b�rl�kte kr�pto para ekos�stem�nde

oldukça d�kkat çekm�şt�r. Yüksek ölçekleneb�l�rl�k ve düşük �şlem ücretler� sunan Solana,

ekos�stem�n� de her geçen gün gen�şletmekte ve yen� projelere �mza atmaktadır.

Yukarı graf�ğ� �nceled�ğ�m�zde Solana'nın 1

Ocak 2021 tar�h� günlük mum açılışını

görüntülemektey�z. 1 Ocak 2021 tar�h�nde

1.50 USDT �le günlük mum açılışını

gerçekleşt�ren Solana, güçlü b�r yüksel�ş

trend� �çer�s�ne g�rerek yalnızca 4 ayda

58.38 USDT sev�yes�ne kadar ulaşmıştır.

Bu süre �çer�s�nde sayısız yen� ATH

sev�yes�ne �mza atan Solana'da

gerçekleşen yüksel�ş m�ktarının oranı �se

yaklaşık %3700'dür.
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2020 yılı en yüksek sev�yes�ne 1 Eylül

tar�h�nde ulaştıktan sonra 2021 yılına kadar

121 gün boyunca akümülasyon sürec�ne

g�ren Solana f�yatı, benzer b�r şek�lde 1

Ocak 2021 tar�h�nden yaklaşık 140 gün

sonra tar�h�n�n en yüksek sev�yes� olan

58.38 USDT sev�yes�ne ulaşmıştır. 

(22 Mayıs İt�bar� İle Geçerl� Olan ATH

Sev�yes� 58.38 USDT'd�r.)



Solana, bu 4 aylık süreç �çer�s�nde

gerçekleşt�rd�ğ� yüksel�ş trend� �le b�rl�kte

p�yasa değer�nde de öneml� b�r yol

katetm�şt�r. 1 Ocak 2021 tar�h�nde

85.784.464 USD p�yasa değer�ne sah�p

olan Solana'nın aynı tar�hte tüm kr�pto

paralar �çer�s�ndek� sıralaması 120'd�r.

Yalnızca b�r ay �çer�s�nde p�yasa değer�n�

%1.121 oranında artırmayı başaran Solana,

şubat ayında tüm kr�pto sektöründe

p�yasa değer� açısından 38. proje hal�ne

gelmey� başarmıştır.

Mart ayında �se b�r öncek� aya oranla

p�yasa değer�n� %207 oranında artırmayı

başaran Solana, 1 Mart tar�h�nde

3.428.075.567 USD p�yasa değer� �le 20.

sırada yer almıştır.

22 Mayıs tar�h� �t�bar�yle Solana, b�r öncek�

aya oranla p�yasa değer�n� yaklaşık %25

oranında arttırmıştır. Bu süreç boyunca

tar�h�n�n en yüksek f�yat ve p�yasa değer�

sıralamasını sürekl� yen�leyen Solana, tüm

kr�pto para sektörü �çer�s�nde 22 Mayıs

�t�bar�yle 15. sırada yer almaktadır.
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P�yasa değer�:

 

85.784.464 USD

 

P�yasa Sıralaması:

 

120

P�yasa değer�:

 

10.242.196.936 USD

 

P�yasa Sıralaması:
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Solana merkez�yets�z f�nans çözümler� sağlayan b�r blokz�nc�r platformu olarak kr�pto para

sektöründe b�rçok rak�be de sah�pt�r. Bu rak�plerden en büyüğü şüphes�z, kr�pto para

sektörünün p�yasa değer� açısından en büyük 2. projes� olan Ethereum'dur. Akıllı kontrat ve

blokz�nc�r platformlarının karşılaştırmasını yaparken kullanacağımız b�rçok ölçüt

bulunmaktadır. Ancak genel anlamda ekos�stem�n ve kullanıcıların en değer verd�ğ�

ölçütlerden �k�s� olan TPS (san�yedek� �şlem sayısı) ve ortalama �şlem ücret� bu

karşılaştırmalarda öne çıkmaktadır.

Yukarıdak� graf�kte Ethereum'un son 90

gün �çer�s�ndek� ortalama TPS m�ktarı

görülmekted�r. Ethereum graf�ktek� en

yüksek TPS ortalaması olan 18,5'e 22

N�san tar�h�nde ulaşmıştır. Ancak graf�k

genel�n� �nceled�ğ�m�zde Ethereum'un

san�yedek� �şlem m�ktarı ortalamasının 10-

15 �şlem arasında olduğunu göreb�l�r�z. 
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Mevcut 1.0 sürümü göz önüne alındığında

Ethereum'un san�yedek� �şlem m�ktarı

açısından Solana'nın büyük b�r farkla

ger�s�nde kaldığını söyleyeb�l�r�z.

Ethereum dışında, Avalanche, Cosmos ve

Polkadot g�b� büyük blokz�nc�r platformları  

da Solana karşısında Ethereum'la aynı

kader� paylaşmaktadır.
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Ethereum mevcut 1.0 sürümü �le san�yede ortalama olarak 15 �şlem

gerçekleşt�reb�lmekted�r. Bu sayı B�tco�n'de �se yaklaşık 6'dır. Ancak B�tco�n tamamen farklı

b�r amaca h�zmet etmes� neden�yle bu karşılaştırmada yer almayacaktır.

Karşılaştırab�leceğ�m�z b�r d�ğer akıllı kontrat platformu ve blokz�nc�r projes� olan Avalanche

�se gerçekleşt�r�len testlerde ortalama 4500 TPS'� rapor edeb�lmekted�r. Avalanche'ın tüm

testler� sonunda �se mevcut kapas�tes�n�n 20.000 TPS'� geçmes� beklenmekted�r.

Bu üç blokz�nc�r projes�n� TPS açısından

karşılaştırdığımızda (her ne kadar benzer

olsalar dah� b�rçok farklı özell�kler�n�n

bulunduğu unutulmamalıdır.) Solana'nın

TPS açısından büyük b�r üstünlük

kurduğunu görmektey�z. Solana ağı

standart b�r durumda 1300-5000 arası

TPS aralığında hareket edeb�l�rken, ağın

maks�mum kapas�tes�n�n �se 65.000 TPS'�

karşılayacağı bel�rt�lmekted�r.

Solana'nın en büyük özell�kler�nden b�r�

yüksek ölçekleneb�l�rl�ğ�n� oldukça düşük

�şlem ücretler� �le sağlamaktır.

Ethereum'da 2021 yılı �çer�s�nde �şlem

ücretler�n�n 40 USD sev�yeler�ne kadar

yükseld�ğ� görülmüştür. Bu da ağın

kullanımını olumsuz etk�lemekted�r.

Ortalama �şlem ücretler�n�n yükselmes�

ağdak� kullanıcı sayısının azalmasına

sebep olab�lmekted�r.

Ortalama İşlem Ücret�

0.003 USD

0.0001 USD

0.003 USD
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4-40 USD
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Kr�pto para ekos�stem�n�n en öneml� alanlarından b�r� olan blokz�nc�rler arası rekabet

�se her geçen gün artmaktadır. Ekos�stemde yer alan ve b�nlerce kullanıcının

bulunduğu blokz�nc�rler arasında get�r� açısından geçt�ğ�m�z ay öneml� farklar

görülmüştür. Blokz�nc�rler arasındak� get�r� rekabet� açısından da Solana son

zamanlardak� yüksel�ş�ne devam ederek poz�t�f ayrışmıştır. Yukarıdak� graf�ğ�

�nceled�ğ�m�zde 10 blokz�nc�r platformunun son b�r aydak� kümülat�f get�r�ler� yüzde

c�ns�nden görülmekted�r. Kümülat�f get�r� zaman �ç�nde gerçekleşen get�r�ler�n

toplanarak �lerlet�lmes� sonucu elde ed�lmekted�r. Graf�ğ� �nceled�ğ�m�zde Solana'nın

n�san ayı �çer�s�nde %40 sev�yeler�ne yaklaşan b�r kümülat�f get�r�ye ulaştığını

göreb�l�r�z. Solana dışında poz�t�f kümülat�f get�r�ye sah�p olan d�ğer 4 blokz�nc�r

platformu �se, Cosmos (ATOM), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve B�nance Smart

Cha�n (BNB) 'd�r. Solana dışında n�san ayında en yüksek poz�t�f get�r�ye sah�p olan

blokz�nc�r �se yaklaşık %20 poz�t�f get�r�yle Cosmos (ATOM)'dur. Bu açıdan

değerlend�rd�ğ�m�zde Solana'nın en yakın rak�b�nden yaklaşık %100 oranında daha

fazla get�r� sağladığını göreb�l�r�z.



Blokz�nc�rler yapıları gereğ� b�rçok

katmandan oluşab�lmekted�r. Bu katmanlar

blokz�nc�rler�n karşılaştıkları sorunları

çözmek �ç�n oluşturulab�leceğ� g�b� b�rçok

ek özell�k sağlaması açısından da terc�h

ed�leb�lmekted�r. 2. katman çözümler�

arasında en b�l�nen yöntem B�tco�n

blokz�nc�r� üzer�nde oluşturulan "L�ghtn�ng

Network" çözümler�d�r. Bu 2. katman

yöntemler� kullanılarak ağdak�

ölçekleneb�l�rl�k sorununun çözülmes�

amaçlanmıştır. Kr�pto paraların ve

blokz�nc�rler�n ortaya çıkışından �t�baren,

blokz�nc�r teknoloj�s�nde de her geçen gün

yen� projeler ve çözümler ortaya atılmıştır.

Günümüzde b�rçok blokz�nc�r projes� çok

katmanlı z�nc�rler, s�decha�n'ler,

ch�ldcha�n'ler ya da paracha�n'ler g�b�

yapıları �çer�s�nde barındırmaktadır.
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Çok Katmanlı Blokz�nc�r Yapısı

Farklı çözümler�n

ve özell�kler�n yer

aldığı katmanlar

Bu z�nc�rler ya da katmanlar b�rb�rler� �le

etk�leş�m hal�nde çalışmakta ağın tüm

yapısını �çer�s�nde barındırmaktadır.

Yukarıdak� graf�kte �se, 1.katman

blokz�nc�rler�n�n 2021 yılı �lk çeyrek

performansları görülmekted�r. 2021 yılı

�lk çeyrek �t�bar�yle Solana %1184'lük b�r

kümülat�f get�r� oranına sah�p olarak, 1.

katman blokz�nc�rler arasında bu alanda

da z�rvede yer almaktadır.



Solana arz m�ktarını �nceled�ğ�m�zde, toplam arzının

494.519.162 SOL'den oluştuğunu göreb�l�r�z. 22

Mayıs 2021 tar�h� �t�bar�yle dolaşımdak� SOL m�ktarı

�se 272.637.428'd�r. Dolaşımdak� m�ktarın toplam

arza oranı �se %55,1'd�r. Bu m�ktar dolaşımdak� SOL

m�ktarı / toplam arz şekl�nde hesaplanmaktadır.

B�r kr�pto para projes� �ç�n en öneml� unsurlardan

b�r� stake ed�len (k�l�tlenen) kr�pto para m�ktarıdır.

Geleneksel f�nansta olduğu g�b� kr�pto para

sektöründe de get�r�s�n�n yüksek olduğu ya da

gelecekte �y� b�r yatırım olarak görülen projeler

uzun vadel� olarak değerlend�r�lmekte ve kr�pto

para ekos�stem�ndek� �fades� �le "HODL"

ed�lmekted�r. Bu oranın yüksek olması

yatırımcıların projeye olan güven�n�n b�r yansıması

olarak kabul ed�lmekted�r. Toplam SOL arzı

�çer�s�nde akt�f olarak stake (k�l�tleme) �şlem�

gerçekleşt�r�len kr�pto paraların oranı %67,2'd�r. Bu

oran akt�f olarak stake ed�len m�ktar (332.1 m�lyon

SOL) bölü toplam arz (493.8 m�lyon SOL) formulü

kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Toplam SOL arzının cüzdanlara dağılımı �se şu

şek�lded�r. 1 SOL'den daha az bulunan cüzdan

sayısı toplam cüzdan sayısının %86,9'unu

oluşturmaktadır. 1-1000 arası %11,9'unu

oluştururken, 1000'den daha fazla SOL bulunan

cüzdan sayısının oranı �se %1,1'd�r.
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%67,2

1'den Daha Az
86.9%

1-1000 Arası
11.9%

1000+
1.1%

%55,1



Solana ekos�stem� �çer�s�nde yer alan Bu

projelerden p�yasa değer� açısından en

büyükler� Serum (SRM), Rayd�um (RAY),

Oxygen (OXY), Bonf�da (FIDA), Step

F�nance (STEP) ve Med�a Network

(MEDIA)'tür. Bu projeler�n dışında Aud�us,

HXRO ve KIN g�b� projeler de

bulunmaktadır.

Solana 2017 yılında f�k�r olarak ortaya

çıkmasından sonra ICO’sunu 2020 yılı

mart ayında gerçekleşt�rm�şt�r. ICO

sırasında toplam 25.660.000 USD yatırım

almayı başaran Solana, ICO’da USD ve

USDC c�ns�nden katılımları kabul etm�şt�r.

P�yasa değer� açısından (22 Mayıs 2021

tar�h� �t�bar�yle) 15. sırada yer alan Solana,

10.242.196.936 USD’l�k b�r p�yasa

değer�ne sah�pt�r.

Solana b�rçok kr�pto para projes�yle �ş

b�rl�ğ� gerçekleşt�rmekte ve ekos�stem�n�

gün geçt�kçe gen�şlemekted�r.

Gel�şt�r�c�ler�n ve sermaye sah�pler�n�n son

dönemde �lg�s�n� çeken Solana

ekos�stem�nde b�rçok mevcut ve yen�

proje yer almaktadır. Bu projeler arasında

DeF� (merkez�yets�z f�nans) alanında yer

alan Serum, Rayd�um, Band Protocol ve

Cha�nL�nk bulunmaktadır. Cüzdan olarak,

Exodus, TrustWallet, Sollet�o ve Ledger

g�b� b�rçok cüzdan entegrasyonunu

�çer�s�nde barındıran Solana

ekos�stem�nde gelecekte b�rçok yen�

entegrasyonun gerçekleşeceğ� de

bel�rt�lmekted�r.
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https://research.bitexen.com/post/de-fi-decentralized-finance-merkeziyetsiz-finans-nedir
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