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Polkadot Ned�r?

Paracha�n, Parathread & Müzayedeler

Polkadot'un Geleceğ�

Polkadot'un temel özell�kler�, çalışma mantığı, amacı ve
daha fazlası.

Paracha�n'ler, Parathread'ler & Polkadot üzer�nde
gerçekleşecek olan müzayedeler hakkında her şey.

Gerçekleşecek etk�nl�kler, slotlar ve tüm süreç hakkında
detaylı b�lg�.
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Polkadot Ned�r?
Polkadot 

Relay Chan ve

Parachan'lerdr.

Akıllı kontrat platformları brbrlernden farklı

çeştl özellklere sahptr. Solana, yüksek

hızda şlem gerçekleştrmey vaad ederken,

Ethereum'un en büyük özellklernden br

sahp olduğu topluluk, merkezyetszlk ve ağ

güvenlğdr.

Tüm bu platformların yanında sahp olduğu

zncr yapısı le ayrışan Polkadot se brçok

özellğ br arada sunmayı amaçlamaktadır.

Polkadot, 2020 yılında Ethereum'un esk

CTO'su ve EVM'ye yaptığı katkılarla blnen

krpto para ekosstemnn en öneml

smlernden br olan Gavn Wood tarafından

ortaya çıkarılmıştır. Gavn Wood, Ethereum

Vrtual Machne (EVM) hakkındak Yellow

Paper (Teknk İzahname) yazısını kaleme

almıştır. Blgsayar blmcs olan Wood, aynı

zamanda en ünlü programlama dllernden br

olan Soldty'nn yaratıcısıdır.

Polkadot gelştrc ekb, Polkadot'u k ana

unsur üzerne kurgulamıştır.  Bunlar:
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Polkadot'un Yapısı
Polkadot, yapısı gereğ brçok akıllı kontrata

ev sahplğ yapablrken, farklı blokzncrlerle

letşm kurablme özellğne de sahptr.

Polkadot ağının temel yapısı aşağıdak

şekldedr.

Relay Cha�n
Relay Chan, Polkadot'un ana zncrdr. Bu

zncr ağdak şlemlern sonuçlandırıldığı yerdr.

Relay Chan, sstem üzerndek fkr brlğn

sağlamak çn, Nomnated Proof of Stake

(NPoS) adı verlen Pay İspatı (PoS) fkr

brlğnn br çeşt varyasyonunu

kullanmaktadır.

Relay Chan adı verlen ana zncr üzerne

kurulu olan Parachan'ler, Collators

(Düzenleycler), Brdges (Köprüler), Valdators

(Onaylayıcılar) ve Nomnator (Atayıcılar)

Polkadot ağını oluşturmaktadır. 

Polkadot ağında yer alan her br parçanın

kendne has özellkler ve görevler

bulunmaktadır. Bu görevler Polkadot ağının

kusursuz br şeklde çalışması çn tüm

parçalar tarafından en y şeklde yerne

getrlmeldr.



Polkadot Ned�r?
Polkadot 'un Yapı Taşları

Valdators (Onaylayıcılar): Onaylayıcılar

Parachan bloklarındak verler

doğrulamaktadır. Ek olarak, fkr brlğne

katkı sağlarlar ve ağdak değşklkler

oylarlar.

Nomnators (Atayıcılar): Atayıcıların

görev, güvenlr onaylayıcılar seçerek

Relay Chan' güvenceye almaktır.

Atayıcılar stake (kltleme) şlem

gerçekleştrdkler DOT'larını onaylayıcılara

devrederek onların kullanımına

sunmaktadır.

Polkadot ağının yapı taşlarından br

Parachan'lerdr. Ancak Parachan'ler ve

müzayedeler br sonrak bölümde detaylı br

şeklde nceleyeceğz. Bu bölümde

Polkadot'un dğer yapı taşlarından ve

görevlernden bahsedeceğz.
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Blokz�nc�rler Arası İlet�ş�m
Polkadot, yapısı gereğ brçok akıllı kontrata ev sahplğ yapablrken, farklı blokzncrlerle letşm

kurablme özellğne de sahptr. Polkadot'ta, Köprüler Relay Chan'e bağlanır.

Düzenleycler (Collators) tarafından sağlanan Polkadot fkr brlğ 

mekanzmasıyla güvence altına alınır.

Polkadot, blokzncr teknolojlernn geleceğ arasında öneml br

yere sahp olarak, blokzncrler arası letşm kurablmek çn

köprüler kullanır. Polkadot'un temel düşüncesnn

arkasında, tüm blokzncrlern letşmde olması fkr

yatmaktadır. Polkadot, köprülerle brlkte

zncrlerarası br letşm kanalı sağlayarak 

brlkte çalışablr br mmarye sahptr.

Collators (Düzenleycler):

Düzenleycler, kullanıcılardan Parachan

şlemlern toplar ve Relay Chan

doğrulayıcıları çn spat üreterek

Parachan'ler korur.

Brdges (Köprüler): Köprüler, stenlen

verlern br ağdan dğerne aktarılmasına

zn veren bağlantı noktalarıdır.

Blokzncrler köprüler vasıtasıyla brlkte

çalışablrler ancak farklı protokoller,

kurallar ve yönetm modelleryle

brbrnden bağımsız şeklde çalışmaya

devam ederler.



Paracha�n & Parathread'ler
Paracha�n
Polkadot'un Parachan'ler ekbn 5 yıllık yoğun

çalışmalarının ardından son aşamasına ulaştı

ve nhayet pyasaya sürülmeye hazır hale

geld. Parachan'lerdek lk müzayede 11

Kasım'da gerçekleştrlecek.

Tüm bunlardan önce "Parachan" ve

"Parathread" kavramına daha sonra da

müzayedelere ve müzayede takvmne göz

atalım.

Parachan'ler, Polkadot zahnamesnde

belrtldğ gb Polkadot'un temel

şlevsellğnn son parçasıdır. Polkadot'un

ölçekleneblr çok zncrl mmarsn

gerçekleştrmesn sağlayacak olan yapılar

Parachan'lerdr. Uzun br test, optmzasyon

ve denetm sürecnn sonunda, Parachan'ler

Polkadot üzernde pyasaya sürülmeye hazır 

 hale geld. Polkadot ağının güvenlğn

paylaşan bu blokzncrler, Polkadot'un kalb

olarak ntelendrebleceğmz Relay Chan'e

bağlıdır.
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Parathread
Parathread'ler, Parachan'lern özel br

Parachan slotu kralamaya gerek kalmadan

Polkadot ağının güvenlğnden faydalanmaları

çn ortaya çıkarılmıştır. 

Parachan ağından faydalanacak kadar kaynak

sahb olmayan projeler Parachan ağlarını

bölüşerek kullanmaktadır. Parathread'ler

sayesnde projeler br Parachan

müzayedesne katılarak yüklü mktarda fon

ayırmak zorunda kalmamaktır. Projeler yeterl

fonları bulunmaması halnde ya da

Parachan'lere bu fonu vermek stememes

halnde Parathread'ler kullanarak şlenen her

blok başına br ücret ödeyerek Polkadot ağının

güvenlğnden faydalanablmektedr. Bunun

dışında br Parachan slotuna htyaç

duymayan ancak Polkadot ağının

güvenlğnden faydalanarak Relay Chan'

kullanmaya devam etmek steyen projeler de

Parathread'ler kullanablmektedr.

Yukarıdak grafkte br Parathread yapısı

görülmektedr. Parathread yapılarında brden

çok proje yer alablmektedr. Parachan ve

Parathread'ler aynı API'ye sahptr. Onları

ayıran nokta se ekonomk farklarıdır.

Br Parachan slotu yukarıdak gbdr.

Parachan'ler Polkadot üzernde çalışacak ve

hzmet verecek projelern yer alacağı

noktalardır. Bu noktalara, Parachan slotu ya

da yuvası adı verlmektedr. Parachan slotları,

Polkadot'un çekrdekler gb çalışır ve her br

farklı br şlem çalıştırablr.



Müzayedeler 5

Paracha�n - Parathread
Farkı
Projeler müzayedeler çn yeterl DOT'a sahp

değlse ya da topluluk fonlamasını kullanmayı

terch ederse, DOT sahpler projey

destekleyeblmekte ve DOT'larını ödünç

olarak vereblmektedr. Bunun karşılığında da

projeler, kendlerne destek olan DOT

sahplerne kend tokenlarını ücretsz br

şeklde dağıtmaktadır. Bu yönteme topluluk

fonlaması adı verlmektedr.

Parathread'ler Parachan slotlarının bölünmüş

haldr. Parachan'ler belrl br süre boyunca

DOT kltlemey mecbur kılmaktadır. Bunu

sağlayacak fonları olmayan projeler se,

Parathread'ler kullanarak blok başı ücret

ödeyeblmektedr.

Müzayedeler Ned�r?
Parachan müzayedeler, Polkadot üzerndek

Parachan slotlarında yer alacak projeler

belrlemek çn düzenlenen müzayedelerdr.

Polkadot üzernde çalışmayı amaçlayan

projeler Parachan slotuna htyaç

duymaktadır. Bu sebeple slotlar çn

müzayede adı verlen açık artırmalar

gerçekleştrlmektedr. Mum Müzayedeler

olarak ntelendrlen bu müzayedeler

başladıktan sonra, ağdak her proje teklflern

Relay Chan'e göndermekte özgürdür.

Mum Müzayedeler Nedr?

Parachan slotları mum müzayedes yoluyla

satışa çıkarılmaktadır. Mum Müzayedeler orta

çağ dönemlernden kalma esk br gelenektr.

Orta çağda arazler çn gerçekleştrlen bu

sstemde açık artırma br mumun yakılması le

başlamaktadır. Açık artırmaya katılanlar mumu

hçbr şeklde görmemektedr. Mum söndüğü

anda se en yüksek teklf vermş olan kş açık

artırmayı kazanmaktadır. Bu sayede açık

artırmanın ne zaman bteceğ katılımcılar

tarafından net olarak blnmemektedr. Hem

Polkadot hem de Kusama'da müzayedeler

benzer şeklde çalışır. Katılımcı projeler

yalnızca k adet blgye sahptr. Bunlar, teklf

mktarı ve slot süres. Proje ekpler DOT

kullanarak slotlar çn teklf verr. Projeler bu

açık artırmalar çn "Topluluk Fonlaması"

yöntemn de kullanablmektedr. DOT sahpler

br projenn Parachan slotuna sahp olması

gerektğn düşünürse ona destek vereblr.

Sahp oldukları DOT'ları projenn Parachan

slotuna yerleşmes çn ödünç olarak

vereblmektedr.

Polkadot'un Güvenl 

Hızlı Bağlantı

Parçalı Hacm (Blok

Başı Ücret)

Yapısı

Polkadot'un Güvenl 

Hızlı Bağlantı

Tam Verm

Yapısı

Paracha�n

Parathread



Müzayede Tar�hler�
Paracha�n Müzayedeler�
Parachan müzayedeler çn ger sayım br

süre önce başladı. İlk müzayede tarh 11

Kasım 2021. Bu tarh tbarıyla Polkadot'un

güvenl, ölçekleneblen ve zncrler arası

letşm kurablen yapısı üzernde yer almak

steyen projeler sahp oldukları fonları DOT

olarak yatırmakta ya da topluluk fonlamasını

yolu terch edeblmektedr.
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Müzayede Takv�m�

1. Müzayede: 11 Kasım - 18 Kasım

2. Müzayede: 18 Kasım - 25 Kasım

3. Müzayede: 25 Kasım - 2 Aralık

4. Müzayede: 2 Aralık - 9 Aralık

5. Müzayede: 9 Aralık - 16 Aralık

Polkadot ağında başlayacak olan lk müzayede

tarh 11 Kasım 2021. İlk 5 müzayede, 7 gün

aralıklarla devam edecek. Dğer 6 müzayede

se 14 gün aralıkla başlayacak ve

müzayedelern sonuncusu 3 Mart 2022

tarhnde aktf olacaktır.

Polkadot ağı müzayede takvm şu şekldedr:

6. Müzayede:  23 Aralık - 30 Aralık

7. Müzayede: 6 Ocak - 13 Ocak 2022

8. Müzayede: 20 Ocak - 27 Ocak 2022

9. Müzayede: 3 Şubat - 10 Şubat 2022

10. Müzayede: 17 Şubat- 24 Şubat 2022

11. Müzayede: 3 Mart - 10 Mart 2022

Topluluk Fonu �le Katılım
Br proje ekb yeterl DOT mktarına sahp

değlse ya da topluluk fonlaması yolunu terch

ederse, projeye nanan kşler DOT'larını

kralama yoluna gdeblr. Yatırımcılar bu

şeklde hçbr rsk altına grmeden DOT'larını

projenn Parachan slotuna yerleşmes çn

projeye ödünç vereblmektedr. Ödünç

verdkler DOT mktarı eğer proje Parachan

müzayedesnde başarılı olursa slot süresne

kadar kltl kalmaktadır. Eğer proje Parachan

slotunda kendne yer bulamaz se DOT'lar

otomatk olarak yatırımcılara ger

dönmektedr.

Proje ekpler, kendlern bu şeklde

destekleyen yatırımcıları, proje Parachan

üzernde yer almaya başladıktan sonra çeştl

Ardrop'lar ya da platform tokenları le

ödüllendreblmektedr. 

Müzayedelere Katılım
Parachan müzayedelerne katılmak çn

polkadot.js.org adresne ya da topluluk

fonlaması yolu le projenn web stesne

gdeblrsnz.

Eğer proje müzayedey kazanırsa, Parachan slot süresnden sonra DOT'lar otomatk olarak

yatırımcılara ger dönmektedr.

Eğer proje müzayedey kazanamazsa yatırımcıların DOT'ları yne otomatk olarak slot süres

başlamadan yatırımcılara ger dönmektedr.

Topluluk fonlamalarına katılmak çn mnmum mktar 5 DOT'tur.



Polkadot'un Geleceğ�
Son 1 Yılda Neler Oldu?
2020 yılında çıkışı gerçekleştrlen ancak tam

olarak şleyen br ssteme ve üzernde kltl

değere dğer br fade le TVL'ye (Total Value

Locked) sahp olmayan Polkadot, buna rağmen

çok kısa br süre çersnde ekosstemn en

değerl projelernden br halne gelmştr. 

Krpto para ekosstemnde pyasa değer

açısından 8. sırada yer alan Polkadot, 52

Mlyar USD'lk br pyasa değerne sahptr (4

Kasım 2021 tarhl ver).

Aşağıdak grafkte DOT'un son br yıllık fyat

hareketler görülmektedr. 
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Müzayedeler�n F�yata
Etk�s�
Polkadot ortaya çıkışından tbaren

Parachan'ler ve bu slotlar üzernde yer alacak

projelern şleyş üzerne çalışmıştır.

Günümüzde brçok Layer-1 olarak

sınıflandırdığımız blokzncr projes, sahp

olduğu TVL (Total Value Locked) le genş

ktlelere htap edeblmekte ve üzernde değer

saklayablmektedr. Polkadot se, müzayede

başlangıç tarhler açıklanana dek Parachan

slotlarının gelştrlme ve test aşamalarını

devam ettrmekteyd. Müzayedelerle brlkte

se Polkadot artık gerçek anlamda şleyen br

blokzncr halne gelecek.

10 Mayıs 2021 tarhnde 49,78 USD le tüm

zamanların en yüksek sevyesne ulaşan DOT,

bu süreçten sonra ekossteme paralel olarak

br düşüş trend çersne grmş ve 20

Temmuz 2021 tarhnde 10 USD sevyelerne

kadar ger çeklme yaşamıştır. 21 Temmuz'da

gerçekleştrlen "The B Word" etknlğ le

brlkte tekrar yükselşe geçen krpto para

ekosstem le brlkte DOT, 3 Kasım tarhnde

ATH sevyesne ulaşmıştır.

Polkadot kurucuları ve gelştrcler tarafından

yapılan açıklama le brlkte Parachan'lern

hazır olduğu 13 Ekm 2021 tarhnde

duyuruldu. Bu açıklamanın ardından aynı gün

çersnde DOT yaklaşık %20 değer kazandı.

Müzayede tarhlernn yaklaşması le brlkte

se, yen ATH sevyeler oluşturmaktadır.

Müzayedelern başlaması le brlkte hem

projelern hem de yatırımcıların DOT htyacının

artması se oldukça muhtemeldr.



Projeler ve Katılım Sürec�
Katılım Sürec� ve Sonrası
Parachan müzayedeler projelern steğ

doğrultusunda ya topluluk fonlaması (topluluk

kreds) yoluyla ya da projenn sahp olduğu

DOT mktarını ktlemesyle gerçekleşmektedr.

Projeler bu aşamada genellkle topluluk

fonlaması yolunu terch etmektedr. Bu

aşamada projelere parachans.nfo üzernden

katılım göstererek destek vereblrsnz.

Brçok proje arasından desteklemek ve

Parachan slotunda yer ednmesn stedğnz

projeye sahp olduğunuz DOT'larınızı

kralayablrsnz.

Parachan müzayedeler aşağıdak şeklde

gerçekleşmektedr:
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Topluluk fonlaması sürec boyunca fon

toplayan projeler Parachan slotunu kazanmak

çn en yüksek mktarda DOT'a sahp olmalıdır.

Müzayede tarhlernden önce başlayablen bu

süreç, müzayede boyunca da devam

etmektedr. Mum müzayedeler özellğ gereğ

katılımcılar ya da yatırımcılar tarafından

blnmeyen br anda sonlanmaktadır. Bu durum

müzayedelern daha adl br şeklde

gerçekleşmesn sağlamaktadır. Müzayede

sonlandığı anda en yüksek teklfe sahp olan

proje müzayedey kazanmaktadır. Bu sebeple

projeler sahp oldukları DOT mktarlarını

müzayede sürec boyunca

güncelleyeblmektedr. Müzayede sonlandığı

anda se belrlenen tarhtek en yüksek DOT

mktarını sağlamış proje slotu kazanacaktır.

Proje A Proje B Proje C Proje D

Topluluk Fonlaması Sürec

Müzayedeler

Kazanan Projeler

Slot Süres Boyunca Parachan Kullanımı

Görseldek projeler ve süreç, müzayedelern nasıl şledğn göstermek amacıyla oluşturulmuş örnek

br görseldr. Gerçek proje smler yer almamaktadır. Müzayede süreçler "Candle Aucton" yöntem

le gerçekleştrldğ, dğer br fade le belrsz br anda sona ereceğ çn görsel net br vakt fade

etmemektedr.

Öneml�
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