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Türkiye'de Kripto Para 
Farkındalığı 2021

Anket Kampanya Süresi: 27 Ocak - 8 Şubat 2021

Medya Ortakları
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Türkiye'deki Kripto Para Farkındalığı Anketinin Arka Planı ve Metodolojisi

Arka Plan

Dünyanın önde gelen bağımsız kripto para birimi veri toplayıcısı olan CoinGecko, 
kripto para birimi piyasalarını takip etme ve bu verileri kullanıcılara erişilebilir hale 
getirme konusunda tutkulu.

Özellikle Bitcoin'in fiyatının yıllık bazda %386 oranında artması ve yılın başından bu
yana %62'lik bir getiri sağlamasıyla (25 Şubat 2021 itibariyle), Türkiye'de kripto para 
birimlerine yönelik artan bir ilgi var.

Bu nedenle yerel pazar kullanımı ve genel olarak kripto para piyasasına yönelik
tutumu ölçmek için Türkiye'yi incelemeye karar verdik.

Bu raporda Türkiye Kripto Piyasası ile ilgili 3 önemli noktayı kavrayacaksınız:

1. Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının profili
2. Kripto para birimi kullanıcılarının yerel kripto para piyasasındaki davranışları
3. Kripto para piyasasını anlamaya yönelik kullandıkları araştırma yöntemleri

Metodoloji

Kampanya: 27 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021

Toplam Geçerli Katılımcı Sayısı: 715

Veri Toplama: Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme 
(CASI)

Anket Dağıtımı: CoinGecko'nun coğrafi hedefli sitesi, 
Kriptokoin’in web sitesi & sosyal medya hesapları 
ve YouTube'daki Türk düşünce liderleri (alp-
isik ve kripto-sozluk).

Medya Ortakları

https://kriptokoin.com/
https://www.youtube.com/c/isikAlp91/videos
https://www.youtube.com/channel/UC5rV0QEGbv0Y-umDwshs_HA
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Kripto para birimlerini daha önce duymuş olan Türk kullanıcıların demografisi

Türkiye'deki kripto kullanıcılarının çoğunluğu 30-39 yaş arasındaki üniversite mezunu erkeklerden 
oluşuyor
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Kripto para birimlerini daha önce duymuş olan Türk kullanıcıların demografisi

Kripto para birimleri, emtialar ve hisse senetleri; kullanıcılar tarafından enflasyona karşı korunmak 
için kullanılıyor
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Yatırım fonları

Forex

Yatırım odaklı sigorta

Türevler
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Yıllık gelir odaklı tahviller

n = 683

Kripto paranın yanı sıra, başka hangi varlık sınıflarına yatırım yapıyorsunuz?

Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının
%25'i sırasıyla emtialara ve hisse senetlerine yatırım
yapıyor.

Ancak, kullanıcıların yalnızca %3'ü tahvillere yatırım
yapıyor.

Ocak 2021'de Türkiye'de enflasyon oranı %14.97'ye 
yükseldi - Ağustos 2019'dan bu yana görülen en yüksek 
oran.[1]

[1]Kaynak: https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi

Bu, Türkiye'deki hem genç hem de eğitimli 
nüfusun artan enflasyona karşı korunmanın 
birincil yolları olarak kripto paraları, emtiaları ve 
hisse senetlerini kullandığını gösteriyor.

Veriler ayrıca, ankete katılanların sadece birkaçının 
tahvillere yatırım yapması nedeniyle, Türkiye'deki 
insanların ulusal para birimi olan Türk lirasına
(TRY) olan güvenlerini yitiriyor olabileceğini
gösteriyor.

https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi


CoinGecko 2021 Türkiye Kripto Para Farkındalık Raporu 6

Türkiye'de kripto para sahipliği

Çoğu Bitcoin'i duymuş olsa da, Ethereum'u olan Türk kullanıcılarının sayısı daha fazla.
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n = 683 n = 683

Hangi coin'leri daha önce duydunuz? Elinizde hangi coin'ler bulunuyor?

Diğerleri

AVAX 15%

LTC 11%

ADA 10%

XLM 9% n = 234 (683'ün %34'ü)

Türk kripto para kullanıcıları 
ayrıca "piyasa değeri 
yüksek" olan birçok token'ı
tutuyor.Bu token'lar, piyasa 
değerine göre ilk 50 kripto 
para birimi arasında 
bulunuyor [2]. Ayrıca 
piyasaları oldukça likit.

En çok tanınan kripto para birimi Bitcoin olsa da 
(%94), kripto kullanıcıları BTC'den çok Ethereum tutuyor
(%56'ya karşın %50).

Bunun sebebi, kullanıcıların ERC-20 token'ları ile daha 
fazla etkileşime girmesi olabilir. ERC-20 token'ları ile 
etkileşime giren kullanıcıların gas ücreti ödemek için ETH 
kullanması gerekiyor. İlk sıralardaki ERC-20 
token'larını (USDT, LINK ve UNI) tutan %10'dan fazla 
kullanıcı da bu durumu destekliyor.[2].

[2] Kaynak: https://www.coingecko.com/en?asset_platform_id=ethereum&view=market

https://www.coingecko.com/en?asset_platform_id=ethereum&view=market
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Türkiye'deki kripto para kullanıcıları

Ciddi sayıda kullanıcı DeFi trendlerinin (Yield Farming, Likidite Madenciliği ve Algoritmik 
Stablecoin'ler) farkında.

63%

37%

Evet Hayır

59%

41%

Evet Hayır

51%

49%

Evet Hayır

Yield Farming'i daha önce 
duydunuz mu?

Likidite Madenciliğini daha önce 
duydunuz mu?

Algoritmik stablecoin'leri daha önce 
duydunuz mu?

Likidite madenciliği ve yield farming çılgınlığı Haziran 2020'de başladığından, sonuç; Türk kripto kullanıcılarının piyasaya, geçen yılın DeFi 
yazında girdiğini gösteriyor.

n = 683
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Türkiye'deki kripto para kullanıcıları

Türk kripto para kullanıcılarının yarısından fazlası akıllı sözleşmeyi nasıl okuyacağını bilmiyor

41%

17%

29%

6%

7%
bir şey değil (skôr 1-2)

bir nebze  (skôr 3-4)

biraz (skôr 5-6)
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uzman (skôr 9-10)

n = 683

Türk kullanıcıların %58'i akıllı bir 
sözleşmeyi nasıl okuyacağını 
bilmiyor
(puan 1 – 4 arası).

Bu durum, kullanıcıların kripto para yatırımı
yapmaları durumunda, ilişkili
risklerin farkında
olmayabileceklerini göstermekte.

Kripto para birimi henüz düzenlenmemiş bir
alan olduğundan, herhangi bir potansiyel
saldırı olasılığından kaçınmak için akıllı
sözleşme okumak oldukça önemlidir.

Akıllı bir sözleşmeyi nasıl okuyacağınızı biliyor musunuz?
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Türkiye'deki kripto para kullanıcıları

Türk kripto para kullanıcıları yüksek risk iştahı sergiliyor

68%

39%

8%

3%

3%

yatırım

geleceğin teknolojisi

Varsayılan Para Birimi

şişirme

öğrenme

n = 683

Türk kullanıcılarının kripto para sahibi olmasının en önemli 5 nedeni

Türk kripto para kullanıcılarının yaklaşık %70'i yatırım
amacıyla bu alanda bulunuyor.

Yanıtlar (4. slayt), kullanıcıların çoğunlukla kripto para 
birimine, emtialara ve hisse senetlerine yatırım yapan 30'lu 
yaşlarda, çoğunlukla üniversite eğitimi almış erkekler
olduğunu gösteriyor (5. slayt).

Bu nedenle yatırım tercihleri, tahviller veya gayrimenkul
yatırımları (GYO'lar) gibi nispeten daha istikrarlı varlıklara
yapılan yatırıma kıyasla daha yüksek risk iştahları olduğu
anlamına gelir.

Bununla birlikte, Türk kripto para kullanıcılarının önemli 
bir kısmının (%39) temeldeki teknolojiye (merkeziyetsizlik
ve "güvensiz" yenilik) inandıkları için kripto alanında yer 
aldığını belirtmek gerekir.

Türk kripto para kullanıcılarının küçük bir kısmı da 
kriptoların varsayılan para birimi (%8) ve enflasyona karşı
koruma aracı (%3) olarak kullanılabileceğine inanıyor.
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Türkiye'deki kripto para kullanıcıları

Türk kripto para kullancıları, kripto para biriminin benimsenmesine yönelik güçlü bir şekilde olumlu
duygu sergiliyor

54%

32%

14%

Evet Cevap yok Hayır

79%

14%

7%

Evet Cevap yok Hayır

77%

18%

5%
Evet
Hayır, bunu ilk defa duyuyorum
CDBC nedir?

n = 683

'Artık nakit paranın olmamasını tercih 
ederdim'

'Bankalar, Bitcoin gibi kripto para birimleri 
cinsinden açılabilecek cari hesaplar 

sunmalıdır'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 
Dijital Para Birimi (CBDC) - Dijital Türk Lirasını 

geliştirdiğini biliyor muydunuz?

Türk kripto para kullanıcılarının %54'ü nakit kullanılmaması konusunda hemfikir ve 
kullanıcıların %79'u bankaların kripto para hizmeti sunmasını istiyor.

Türk kripto para kullanıcılarının %23'ü CBDC'yi hiç duymamış ve Dijital Türk Lirası pilot 
programının 2021'in ikinci yarısında başlayacağından haberi yok[3].

[3] Kaynak: https://www.nasdaq.com/articles/turkey-to-pilot-digital-currency-in-2021-says-central-bank-governor-2020-12-25

Türkiye, Ocak 2021'de %14.97 ile son 17 ayın
en yüksek enflasyon oranını kaydetti.

Bu durum, enflasyona karşı korunmak için
kripto paraların benimsenmesine yönelik güçlü
olumlu duyguyu tetiklemiş olabilir.

https://www.nasdaq.com/articles/turkey-to-pilot-digital-currency-in-2021-says-central-bank-governor-2020-12-25
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Türkiye'deki kripto para kullanıcıları

Türk kripto para kullanıcılarının yarısından fazlası önümüzdeki 6 ay boyunca yükseliş 
öngörüyor

n = 683

Önümüzdeki 6 ay için kripto para piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

2%
9%

36%

13%

32%

8%

2009-2013 2014-2016 2017-2018 2019 2020 2021

Ne zaman bir kripto para birimi sahibi oldunuz/satın aldınız/işlemi
yaptınız?

n = 683

30'lu yaşlardaki çoğu kullanıcı, internete dayalı araçları internet öncesi
çağda doğanlardan daha iyi anlayan "internet yerlileri" olma
eğilimindedir.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar, özellikle de kripto para 
yatırımlarından kısa sürede büyük kazançlar elde etmeye ilgi duyanlar, 
sadece yüksek risk iştahına sahip kişiler olabilir.

Kripto para kullanıcılarının yarısından fazlası (%79) kripto para 
birimi konusunda yükseliş öngörüyor. Bu durum, enflasyon
oranının son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla Türk lirasının
(TL) yaşadığı önemli değer kaybına bağlanabilir.

Bununla birlikte kullanıcıların %53'ü sadece 2019-2021 arasında alana girdi. Birçoğu henüz piyasa çöküşünü deneyimlemedi (Mart 2020'deki 
KOVID-19 çöküşü dışında). Bu nedenle, olumlu duyguları eksik deneyimden ve kriptodan yüksek getiri elde etme umurlarından kaynaklanıyor
olabilir.
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KULLANIM & TUTUM
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Kripto para birimlerini hangi yolla edinmeyi tercih ediyorsunuz?

13

Kripto Para Edinme Yöntemleri

Türk kullanıcılar, kripto para edinmek için borsaları kullanmayı tercih ediyor.

n = 683

Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının %91'i, kripto edinmenin 
bir yolu olarak borsaların kullanımını şiddetle tercih ediyor.

Borsaların yanı sıra, katılımcıların %17'si aile ve arkadaşları
aracılığıyla kripto para edindiklerini ifade etti. Bu sırada, 
katılımcıların %12'si madencilik yoluyla kripto para elde 
ediyor.

91%

17%

12%

5%

borsalar aracılığıyla

aile ve arkadaşlar

aracılığıyla

Madencilik faaliyeti

neticesinden elde ettim.

Diğer

Borsaların güçlü kullanımı, genel olarak piyasadaki borsaların 
sayısıyla da gözlemleniyor - küresel olarak kripto para 
borsalarının sayısı 400'ün üzerinde.[4].

Bu durum şaşırtıcı değil çünkü borsalar kredi kartı ödemeleri, 
banka havaleleri gibi kolaylıklar sağlıyor. Bazı borsalar, eşler 
arası ticaret sunuyor.

[4] Kaynak: https://www.coingecko.com/en/exchanges

https://www.coingecko.com/en/exchanges
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Which exchange do you buy crypto with crypto?Fiat ile hangi borsalardan kripto satın alıyorsunuz?

61%

54%

43%

8%

5%

9%

Binance

BtcTurk PRO

Paribu

Thodex

KuCoin

Diğer

14

Kripto Para Edinme Yöntemleri

Binance, Türk lirasını kripto para birimine dönüştüren kullanıcılar için en önde gelen borsa.

n = 624

Türk kripto para kullanıcılarının yarısından fazlası (%61) 
Binance'i Türk lirası (TRY) ile kripto satın almak için kullanıyor.

BtcTurk PRO ve Paribu, kullanıcıların %40'ı tarafından 
tercih edilerek Binance'i yakından takip ediyor.

Bu, uluslararası borsaların yerel borsalardan daha popüler
olduğunu gösterir. Bunun bir nedeni, Binance'te daha fazla 
işlem çifti bulunması olabilir.

Binance
BtcTurk

Pro
Paribu Thodex Kucoin

# İşlem Çiftleri 949 44 45 42 569

# TRY ile İşlem 
Çiftleri

15 16 36 22 n/a

# TRY ile kredi 

kartı aracılığıyla 

satın alımı 

desteklenen 
coin'ler

11

N/A 

(yalnızca 

TRY 
yatırımı)

N/A 

(yalnızca 

TRY 
yatırımı)

5 15

Kaynak: https://www.coingecko.com/en/exchanges ve ilgili borsalar.

https://www.coingecko.com/en/exchanges
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15

Kripto Para Edinme Yöntemleri

Uniswap, kripto-kripto ticareti için tercih edilen ilk 6 borsanın arasındaki tek merkezi olmayan 
borsa.

n = 624

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Binance, fiat ve kripto işlemleri
için tercih edilen 1 numaralı borsa olarak yerini koruyor.

Yalnızca 15 TRY çifti sunmasına rağmen (Paribu'daki miktarın
yarısı) Binance, kullanıcıların bu çiftleri başka bir kripto para 
birimine dönüştürmesine olanak tanır.

Böylece, kullanıcılar 949 farklı işlem çifti üzerinden anında
kripto para ticareti yapabilirler.

Hangi borsalardan kripto ile kripto para satın alıyorsunuz?

Özellikle Türk kripto para kullanıcılarının %13'ü, başka bir
kripto para-kripto para ticareti söz konusu olduğunda Uniswap 
kullanıyor.

Bunun nedeni büyük ölçüde Uniswap'in platformunda 2.126 
işlem çiftini desteklemesi. Binance'teki miktarın iki katından
fazla. Bu, kullanıcıların daha çok altcoin trader'ları olduğunu
göstermekte.
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Kripto Para Birimlerinin Araştırılması

Türkiye'deki kripto para kullanıcıları, büyük ölçüde sosyal medyadan ve aile & arkadaş 
önerilerinden etkileniyor

n = 683 n = 573

84%

15%

10%

7%

Sosyal medya

Aile dostları

genel internet

Diğerleri

Kripto paralarla ilgili araştırmalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Kripto paralar üzerine araştırma yapmak için kullanılan ilk 6 sosyal

medya platformu

85%

79%

21%

17%

9%

8%

Twitter

Telegram

Reddit

Discord

Whatsapp

Youtube

Türk kripto para kullanıcılarının %84'ü kripto para 
birimleri hakkında bilgi edinmek için sosyal medyayı 
kullandığını ifade etti.

Gayri resmi bir araştırma yöntemi olarak görülse de, 
katılımcıların önemli bir kısmı (%15) kripto paralarla 
ilgili bilgi toplamak için aile ve arkadaşlarla yapılan 
konuşmalara da güveniyor.

Twitter ve Telegram, Türk kripto para kullanıcıları için iki ana araştırma yolu 
(sırasıyla %85 ve %79 oranında tercih ediliyorlar).

Her iki platform da topluluğun düşüncelerini paylaşmasını, proje ekibi ve diğer kripto 
para birimi katılımcılarıyla etkileşime girmesini sağlıyor.

Kripto ile ilgili bilgiler bu platformlarda çok daha hızlı yayılır. Ancak tek risk, taraflı 
haberler ve düpedüz yanlış bilgiler gibi güvenilmez bilgilerin mevcut olma 
potansiyeli.
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Sonuç

Türk Kripto Para Kullanıcılarının Profili

• Kripto para kullanıcılarının %41'i 30'lu yaşlardaki üniversite mezunu erkeklerden oluşuyor.
• Daha yüksek getiri elde etmek için kripto paralara, emtialara ve hisse senetlerine yatırım yaptıklarından risk iştahının yüksek olduğu görülüyor.
• Kripto para, enflasyona karşı korunmak için bir yatırım aracı (Türkiye'nin Ocak 2021'deki enflasyon oranı son 17 ayın en yüksek seviyesi olan

%14.97).
• Kripto para konusunda önümüzdeki 6 ay için yükseliş öngörüyorlar, ancak yarısından fazlası henüz önemli bir düzeltme yaşamadı. Bu da 

deneyim eksikliği olabileceğini gösteriyor.
• Yarısından fazlası nasıl akıllı sözleşme okunacağını bilmiyor ancak yine de birçok altcoin tutuyor – bu durum, aldıkları risklerin farkında

olmayabileceklerini gösteriyor.

Türk Kripto Para Kullanıcılarının Piyasa Tutumu

• Neredeyse hepsi (%98) borsaları, Türk lirasını kripto paralarla takas etmenin bir yolu olarak kullanıyor (fiat on-ramp).
• Binance, fiat ve kripto para ticareti için tercih edilen 1 numaralı borsa.
• Uniswap, tercih edilen ilk 5 kripto para borsası arasındaki tek merkezi olmayan borsa – bu durum, Türk kripto para kullanıcılarının ağırlıklı

olarak altcoin trader'ları olabileceğini gösteriyor.

Türk Kripto Para Kullanıcılarının Araştırma Yöntemi

• Kullanıcılar, kripto para araştırması yapmak için sosyal medyayı oldukça fazla kullanıyor.
• Twitter ve Telegram, araştırmalar için önde gelen iki büyük sosyal medya platformu.
• Bilgi, bu platformlarda çok daha hızlı yayılıyor. Proje duyuruları ve topluluk sohbeti için uygun.
• Ancak, sosyal medyadaki bilgiler çok fazla kirlilik içeriyor. Kripto para kullanıcıları, bu platformdaki herhangi bir bilgiye inanmadan önce tüm

yanlış bilgileri filtrelemeli ve doğrulamalıdır.

Anket metodolojisini bu belge üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://docs.google.com/document/d/1Fm2NMXWJS8ObWIlI1AYiTddVWG6Q2PjhghMa9LROrqI/edit?usp=sharing
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