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Gelişmekte olan küresel pazarlarda büyüme, artan kurumsal benimseme, 
gelişen DeFi faaliyetleri ve Non Fungible token'lara (NFT) odaklanma gibi 
faktörlerin hepsi ilgi odağı haline geliyor. Tüm bu trendler olurken, Overbit 17 
Mart - 31 Mart 2021 tarihleri arasında bir anket yürütüyor.

Devam eden ikinci yıl için, bu Crypto Traders Anketi çevrimiçi ticaret 
trendlerine dalıyor. Sorular, 2021 ve sonrası için mikro ve makro kripto 
piyasası trendlerine odaklanıyor. Kurumsal ve perakende yatırımcılar, kripto 
alanı için ayrıntılı bilgiler ve tahminler sunar. Bu anket, kripto yatırımcıları 
kişilikleriyle ilgili sorularla sona ermektedir.

Telif Hakkı © 2021 Overbit.com - bu materyal, alıntılandığı sürece bilgilendirme veya eğitim 
amacıyla çoğaltılabilir.

Yasal Uyarı: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak 
için her türlü çabayı göstermiş olsak da, Overbit herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu 
bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlardan sorumlu değildir. Bu rapordaki tüm bilgiler 
hiçbir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır.

Dünyanın önde gelen Bitcoin kaldıraçlı işlem 
platformu. 
Kripto para birimine ilgi tüm zamanların en 
yüksek seviyesinde.



Ankette Öne 
Çıkanlar:
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• 3 000 yatırımcılar ankete katıldı.

• Ankete katılan yatırımcıların çoğunluğu (%60), kendilerini yaklaşık 1 ila 2 yıllık ticaret
deneyimine sahip, ara sıra kripto para birimi kullanıcıları olarak tanımladı.
Katılımcıların %10'u kendilerini profesyonel yatırımcı veya araştırmacı olarak
tanımladı.

• Ankete katılan tüm bireylerin %30'u, konu kripto para birimi ticareti olduğunda
kendilerini acemi olarak tanımladı.  Bu, %58'inin kendilerini acemi olarak tanımladığı
2020 anketimizin bulgularından önemli bir düşüş.  Bu, iki bulguyu gösteriyor - ilki,
2020'nin sonlarından bu yana kripto para ticareti söz konusu olduğunda güvende
önemli bir artış olduğu. Ayrıca, ilk anketin acemileri, artık acemi olmadıkları için kripto
para birimi ile ilişkilerini olgunlaştırdı ve geliştirdi.  Bu, endüstri olgunlaştıkça ve
geliştikçe büyüyen kripto para birimi dönüştürme dalgasının bir başka kanıtıdır.

• Daha genç kat ılımcılar, özellikle 18 ya ş altı ve 25-34 yaş arasındakiler, acemi
yatırmcılar olarak tanımlanma olasılıkları daha yüksekti.

• Özellikle 35 yaşın üzerindeki daha olgun yatırımcılar, kendilerini kripto para birimi
kullanıcıları veya profesyonel yatırımcı olarak tanımladı. Bu gözlemler, Overbit'in
önceki anket bulgularıyla uyumludur.

• Overbit'in 2020 anketinden farklı bir eğilim, 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların
acemilerden veya diğer herhangi bir deneyim kategorisinden daha profesyonel
Yatırımcılar olarak tanımlanmasıydı.

Bu büyük olasılıkla, şu anda yaşlanan ve yeni bir demografiye, 18+ yaş grubuna giren, 
ancak genç yıllarında ticarette deneyim kazanmış olan Overbit 2020 anketi 
katılımcılarının sonucudur.  Bu, ticaretle ilgili finansal ödüllerin ve başarıların yaşa 
bağlı olmadığının ve ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi bir adım atacağınızın bir 
başka kanıtıdır.

• Ankete katılan yatırımcıların %40,9'u 3 yıl veya daha uzun süredir bir kripto para birimi
varlık sınıfının farkında. Sadece %13,3'ü 2021'de ilk kez kriptonun varlığını öğrendiğini
kabul etti.

Bu, kripto para birimini ilk kez öğrenenlerin yüzdesinin, bu finansal araç, bir kişi veya
kurumla ticaret yapmak için iyi kurulmuş ve tanınan bir araç haline geldiğinden, yıldan
yıla azaldığını gösteriyor.

• Bir borsa seçerken, yatırımcılar güvenlik, güvenilirlik, dil seçimi ve müşteri hizmetlerine
büyük önem verirler. Düzenleyici kabul ve ek ticaret çiftleri gibi özellikler memnuniyetle
karşılandı, ancak tercih edilmedi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, güvenlik her zaman kullanıcıların ana odak noktasıdır
ve çok şükür %100 çoklu imzalı soğuk depolama gibi özelliklere sahip Overbit gibi
sağlam sistemler, dolandırıcılık olasılığını azaltmaya ve kullanıcıların güvenle ticaret
yapmaları için kullanıcı fonlarını güvenceye almaya yardımcı olur.

Ankete katılanların %56,1'i 2021'de zaten bir kripto para birimi satın aldı. Ankete
katılanların tek haneli bir yüzdesi, bu yıl kripto para birimi satın alma niyetlerinin
olmadığını söyledi.



• Sıradan yatırımcılar ve acemiler en çok alım satımı hafta sonlarında gerçekleştirirken,
profesyonellerin hafta boyunca alım satım yapma olasılığı daha yüksektir. Yatırımcı
etkinliği, Overbit'in 2020 anket sonuçlarıyla tutarlıydı.

Bu sonuçlar bizim için çok şaşırtıcıydı.  Bu yıl kripto para fiyatlarının ani yükselişiyle
birleşen COVID-19 salgınıyla birlikte, her seviyedeki yatırımcı tarafından her zaman
ticarete daha fazla vurgu yapılmasını bekliyorduk.  Çoğu kişiden COVID-19 sırasında
evden çalışması istendi ve bu nedenle hafta boyunca acemiler tarafından bile daha
yüksek işlem hacimleri bekleniyordu.  Sonuçlar, bu değişikliklere rağmen, bireylerin
hala odaklanabilecekleri zamanlarda ticaret yaptıklarını ve acemiler için, hafta
boyunca güvenle ticaret yapacak profesyonellere göre piyasaları incelemek için daha
fazla zamana ihtiyaç duyacakları hafta sonu olacağını gösteriyor.

• Tüm katılımcıların %19,8'i yatırım portföylerinin %90'ından fazlasını kripto para
birimine tahsis edeceklerini belirtti. Biraz daha yüksek bir oran (%21), daha
muhafazakar %10-30 kripto para birimi maruziyetini tercih etti.

Bitcoin ve Ethereum'un bir kez daha hakim olduğu bir yılda, Dogecoin'in bu kadar
hızlı büyüdüğünü ve piyasa hacmine göre ilk 5 kripto para biriminde yer aldığını
görmek büyüleyiciydi.  Yatırımcılar, uzun vadeli yatırımlar ile kendilerini günlük
ticarete daha iyi ödünç veren kripto para birimleri arasında net bir şekilde ayrım
yapabilirler.  Bu, seçenekler her zamankinden daha fazla nerede ve nasıl ticaret
yapılacağına dair daha çeşitli olduğundan, risk iştahının artmasına neden olur.

• Airdroplar ve indirimli ücret promosyonları en çok tercih edilen değişim pazarlama
kampanya türü olmuştur. Profesyonel Yatırımcılar dışında, çoğu katılımcı tavsiye
programlarına ve ticaret yarışmalarına çok az ilgi gösterdi.

• Sosyal medya pazarlama kampanyalarının popülaritesi bu yıl düştü ve Yatırımcılar
bunun yerine ödül promosyonlarını daha fazla tercih etti..

• Acemi Yatırımcıların %33,6'sı, 2020 anketinin %51,2'lik toplamına kıyasla, kişisel
hata nedeniyle kripto para birimini kaybettiğini kabul etti..

• Profesyonel Yatırımcıların %49,1'i kişisel hata sonucu kripto para birimini kaybetti,
geçen yıla göre %7 düştü.

• Ankete katılanların %9,2'si kripto para birimini bir borsa hackine kaptırdığını bildirdi.
Bununla birlikte, Yatırımcıların daha büyük bir kısmı (% 10,7) kurtarılamaz bir
cüzdan veya tohum nedeniyle dijital varlıklarını kendi gözetiminde kaybetti.

• Kripto para Yatırımcılarının büyük çoğunluğu ticaret yapmak için bilgisayar (%41,1)
veya mobil uygulamalar (%40,3) kullanmayı tercih ediyor. Overbit'in 2020 anket
sonuçlarına göre bilgisayar tercihi geçen yıla göre yaklaşık %5 düştü.

• Ankete katılanların yaklaşık %16'sı, borsalarına öncelikle bir mobil web tarayıcısından
eriştiklerini söyledi.

• Ankete katılanların %65,3'ü kripto paralarını genellikle bir borsada sakladıklarını
söyledi. Acemiler ve sıradan Yatırımcılar bunu yapma olasılığı en yüksekti ve
profesyonel Yatırımcılar bunun yerine soğuk cüzdanları daha güçlü bir şekilde tercih
ediyorlardı.
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• Acemi yatırımcıların% 32.1'si geçen yıl kripto para dışında hiçbir geleneksel yatırım
yapmadığını kabul etti. Öte yandan, profesyonel Yatırımcıların yatırım portföylerini
çeşitlendirme olasılıkları çok daha yüksekti - %85,3'ü hisse senedi, gayrimenkul veya
diğer geleneksel varlıklara yatırım yapıyor..

• Ankete katılanların çoğunluğu kripto para piyasasının borsadan daha riskli olduğuna
inansa da, %82,2'si daha karlı olduğuna inanıyor.

• Türev Yatırımcılar, Swaplar ve Vadeli İşlemler ürünlerine en aşina olanlardır. Ancak,
Forward sözleşmeleri ve opsiyonları ile ticaret yapma olasılıkları daha düşüktür. Bu,
Overbit'in geçen yılki bulgularıyla da uyumludur.

• Ankete katılanların %83'ü geçtiğimiz yıl bir noktada Bitcoin'i elinde tuttu. Uniswap ve
Chainlink gibi varlıkların mülkiyeti de artıyor gibi görünüyor.

• Ankete katılanların %61,9'u NFT'leri duymuştur, ancak yalnızca %25,9'u bir veya daha
fazla karşılıksız varlığa sahiptir..

• Yatırımcıların %85'inden fazlası Bitcoin'in güvenli liman varlığı olduğuna inanıyor. Son
zamanlardaki değer artışına rağmen, Yatırımcıların büyük çoğunluğu Bitcoin'in
2021'deki fiyat hareketi konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

• Ankete katılanların %55,7'si COVID-19 pandemisinin yatırım risk iştahlarını artırdığını
kabul etti.
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Yatırımcıların
Geçmişi
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Kripto para piyasasının gün geçtikçe yeni yatırımcıları ve kullanıcıları çekmeye devam ettiği 
göz önüne alındığında, bu rapora ankete katılan bireylerin kripto para birimi deneyimlerine 
göre dağılımını değerlendirerek başlıyoruz.

Yatırımcılardan kendilerini aşağıdaki olası dört kişiden biri olarak tanımlamalarını istedik:

• Kriptopara Acemi: Kripto para sahipliği ve ticaretine sınırlı maruz kalan
kullanıcılar.

• Kriptopara Kullanıcısı: Birden fazla kripto para birimine sahip olan ve son iki
yılda düzenli alım satım yapan kullanıcılar.

• Profesyonel Kripto Yatırımcısı: Varlık sınıfı hakkında derinlemesine bilgi
sahibi olan ve çeşitli dijital belirteçleri içeren spot/marj işlemlerini rutin olarak
yürüten kullanıcılar.

• Analist/Araştırmacı: Neredeyse yalnızca pazar araştırması amacıyla kripto
para piyasasına katılan kullanıcılar.

Anketimize katılanların çoğunluğu (%60) kendilerini öncelikle kripto para kullanıcıları olarak 
tanımladı. Bu arada acemiler, %30 ile bir sonraki en büyük grubu oluşturdu. Anketimize 
katılanların yalnızca %2'si kripto para piyasasında araştırma ve analiz kapasitesinde faaliyet 
gösteriyor.

Kripto para Yatırımcıları kendilerini nasıl tanımlar?

Which of  the following crypto personas best describes you?

Analyst/Researcher

Crypto Novice

Crypto User

Professional Crypto Investor

2%8%

30%

60%
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Katılımcılar Arasında Yaş Dağılımı

 

Ankete katılanlarımızın çoğunluğunun 35-44 yaş kategorisine (%30.5) girdiğini bulduk - 
ikinci ve üçüncü sırayı 25-34 ve 45-54 parantezleri takip ediyor.

Genel olarak, Overbit'in 2021 anketinin yaş dağılımı, önceki yılın sonuçlarına benzer.

< 18 0.5%

9.1%

23.7%

22.8%

10.8%

2.6%

30.5%

18 - 23

25 - 34

34 - 44

45 - 54

55 - 64

> 65

Trader Maturity

25.0%

8.3%

55.0%

8.4%

62.1%

9.3%

65.0%

7.5%

66.1%

5.8%

70.6%

4.4%

50.6%

14.6%

58.3%

8.3%

35.3%

1.3%

27.8%

0.8%

27.0%

0.5%

27.4%

0.7%

25.0%

0.0%

33.0%

1.7%

Professional 
Crypto Investor

Crypto User

Crypto Novice

Analyst/Researcher
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Daha genç katılımcıların kendilerini acemi Yatırımcılar olarak sınıflandırma olasılıkları daha 
yüksekti. 18 yaşın altındaki tüm katılımcıların yarısından fazlası, 18-24 ve 25-34 yaşlarındaki 
Yatırımcıların üçte birinin yanı sıra acemi olarak tanımlandı.

En büyük Yatırımcı deneyimi kategorisi olan kripto para kullanıcıları, bu nedenle en gençten 
en yaşlıya doğru tutarlı bir artışa tanık oluyor. Zirvede, 65 yaş üstü kullanıcıların %70'inden 
fazlası kendilerini rutin bir kripto para birimi kullanıcısı olarak tanımladı.

Dikkate değer bir diğer aykırı değer, kendilerini profesyonel bir kripto para yatırımcısı olarak 
tanımlayan katılımcıların en yüksek yüzdesinin (%14,6) görüldüğü 18-24 yaş grubuydu. 
İkincilik yaş aralığı 35-44 idi ve %9,3 ile 5 tam puan geride kaldı.

Bu verilerin bize söylediği şey, genç yatırımcıların kısa sürede kripto para piyasasına ilişkin 
anlayışlarını geliştirme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu. Zamanla, bu aynı zamanda 
kripto para piyasasına önemli miktarda para ve zaman yatırmak için daha hızlı oldukları 
anlamına gelir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, kendilerini profesyonel kripto para yatırımcısı olarak tanımlayan 
kullanıcılar, varlık sınıfı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduklarını gösterir. Bu aynı 
zamanda marj ticareti yapan tek kullanıcı kategorisidir.
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Ortalama Kripto Para Birimi Yatırımcıı Ne 
Kadar Eğitimlidir?

Overbit, yaş ve deneyime ek olarak, ankete katılan kullanıcılardan eğitim düzeylerini 
açıklamalarını da istedi. Yukarıdaki verilere dayanarak, ankete katılanların çoğunluğunun en 
az bir diploma veya üniversite diplomasına (%55) sahip olduğu açıktır. Ayrıca, ankete katılan 
bireylerin %47'si en az bir lisansüstü kursu tamamlamıştır.

18-24 yaş aralığındaki birçok katılımcının da yakında lisansüstü eğitimlerini tamamlamaya
devam edebileceklerini belirtmekte fayda var. Başka bir deyişle, yalnızca lise diplomasına
sahip katılımcıların %39'u, anket yapılırken hala daha yüksek bir eğitim düzeyi alıyor olabilir.

Bu verileri analiz ederken bulduğumuz önemli bir eğilim, yüksek eğitimli Yatırımcıların kripto 
para kullanımı ve ticareti konusunda daha fazla deneyim bildirme eğiliminde olmalarıdır.

Kendi kendini tanımlayan profesyonel kripto para yatırımcılarının %66'sından fazlası ve 
kripto para kullanıcılarının %56'sının en az bir diploması veya derecesi var. Bu arada 
herhangi bir kolej kimliği olmayan kullanıcılar, kripto para birimi ile uğraşırken ya daha 
muhafazakar ya da deneyimsizdir. Tüm kripto para birimi acemilerinin yaklaşık yarısı (%48,7) 
henüz üniversite düzeyinde bir sertifika almamıştır.

Ancak, daha yüksek bir eğitim seviyesi ticaret başarısını garanti etmez. Nitelikler, bazı 
bireylerin bilgi açısından bir başlangıç yapmasına izin verebilirken, yeterli durum tespiti ve 
pratik yapıldığında herkes aynı seviyeye ulaşabilir.

Did not complete high school

High school graduate

Diploma or equivalent

Bachelor’s Degree

Master’s Degree

PhD

Trader Education Level

6%

8%

5%

1%

39%

41%
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Katılımcılar kripto para birimini ne kadar süredir 
biliyor ve takas ediyor?

Overbit, ankete katılanlara kripto para varlık sınıfı hakkında ne kadar süredir bilgi sahibi 
olduklarını sordu. Piyasa bu noktada on yıldan daha eski olmasına rağmen, endüstri yalnızca 
birkaç kısa yıl önce ana akım popülerliğe ulaştı.

Yatırımcıların en büyük oranı (%41) en az 3 yıldır kripto para birimlerinden haberdar 
olduklarını söyledi. Bir sonraki en büyük grup, sektörü 1-2 yıldır tanıyan kullanıcılardır (%
22,9).

2020'nin dördüncü çeyreğinde başını çeken en son kripto para birimi boğa koşusu da önemli 
sayıda yeni yatırımcıyı çekmiş gibi görünüyor. Verilerimize göre, Yatırımcıların yaklaşık %
25'i son altı ay içinde kripto para biriminden ilk kez haberdar oldu.

Ayrıca Yatırımcılara ne kadar süredir kripto para borsası kullandıklarını sorduk. Bu sorunun 
sonuçlarını, her bir Yatırımcıın kripto para birimiyle ilgili deneyimine karşı çizdik.

41.0%

13.3%
11.3%

11.6%

22.9%

0 - 3 months

3 - 6 months

6 - 12 months

1 - 2 years

3 years or more
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Bu verilerden, hevesli kripto para kullanıcılarının ve Yatırımcılarının en az 2 yıllık ticaret 
deneyimine sahip olduğunu tahmin edebiliriz. Çoğu acemi kullanıcı, zaman içinde varlık 
sınıfına ilişkin anlayışlarını geliştirme eğilimindedir.

Acemi Yatırımcıların sadece %25'i bir yıldan fazla bir süredir aktif olarak kripto para ticareti 
yapıyor. En az bir yıllık ticaret geçmişine sahip Yatırımcılar, diğer tüm deneyim seviyelerinin 
%50'sinden fazlasını oluşturur.

38.1%

20.7%

16.1%

11.9%

13.2%

5.7%

11.5%

12.0%

21.5%

49.3%

3.5%

2.2%

4.9%

14.6%

12.9%

16.1%

16.1%

16.1%

38.7%

74.8%

Experience with crypto exchanges (%)

0 to 3 months

0 to 3 months

0 to 3 months

0 to 3 months

3 to 6 months

3 to 6 months

3 to 6 months

3 to 6 months

6 to 12 months

6 to 12 months

6 to 12 months

6 to 12 months

1 to 2 years

1 to 2 years

1 to 2 years

1 to 2 years

2 years and more

2 years and more

2 years and more

2 years and more
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Kripto Yatırımcıları Kaç Borsa Kullanıyor?

Anketimizde, Yatırımcılara alım satım faaliyetlerini yürütmek için kaç tane borsa 
kullandıklarını sorduk.

Bir eğilim belirgindir: Kripto para birimi acemileri ve profesyonel Yatırımcılar, değişim 
çeşitliliği söz konusu olduğunda zıt bir ilişkiye sahiptir. Acemilerin %19,4'ünün aksine, 
profesyonel kripto para yatırımcılarının yalnızca %6,6'sı bir borsa kullandığını bildiriyor.

Profesyonel Yatırımcılar ayrıca düzenli olarak 5+ borsayı - özellikle bu demografinin % 
40,2'sini - kullanmaya daha yatkındır. Bu rakam, %19,6 ile bir sonraki deneyim kategorisi 
olan kripto para birimi kullanıcılarının iki katından fazla.

Birçok profesyonel için çeşitli borsalarda işlem yapmak, hacim, likidite ve işlem çiftleri 
açısından daha fazla esneklik sunar. Öte yandan, acemi bir Yatırımcı, kripto para piyasasına 
sınırlı maruz kalmaları nedeniyle bu faktörlerin çoğundan faydalanmayacaktır. Not etmek 
gerekirse, acemi yatırımcıların %5.5'i alım satım faaliyetleri için 5+ borsayı kullanıyor.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Analyst/Researcher

Crypto Novice

Crypto User

Professional
Crypto Investor

Number of  exchanges used by traders

None Only 1 More than 51-3 3-5
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Kripto para yatırımcıları için en çok hangi borsa 
özellikleri önemlidir?

Güvenlik, tüm deneyim seviyelerinde kripto para birimi Yatırımcıları için en önemli 
faktördür. Kripto para piyasasının geçmişi göz önüne alındığında, bir borsanın itibarının, 
müşteri varlıklarını ne kadar iyi güvence altına alabildiğine bağlı olarak büyük ölçüde 
tartıldığı açıktır.

Sunucu bağlantısı açısından güvenilirlik, Yatırımcılar için bir başka önemli faktördür. İşlem 
hacimlerinin bir anda katlanarak artabileceği göz önüne alındığında, ek kullanıcı yükünü 
kaldırabilecek borsalar, Yatırımcılar tarafından daha olumlu görülüyor.

Yatırımcılar bu yıl hızlı müşteri hizmetini daha fazla tercih ederken, 7/24 destek talebi birkaç 
basamak düşerek beşinci sıraya geriledi. Öte yandan, geçen yılki ankette en çok aranan 
yedinci özellik olmasına rağmen, dil kullanılabilirliği bu yıl ilk üçe sıçradı.

Bir borsanın ücret yapısı da bu yıl katılımcılar için daha önemli görünüyor.

Yatırımcılar için en az önem taşıyan özellikler arasında demo ticareti, bağlı kuruluş 
programları ve sohbet robotları bulunur. Bunlar, önceki yılın anket sonuçlarıyla da 
uyumludur.

Exchange is licensed 
by regulator

Bonus/Loyalty program

Security

Server connection

Languages available

Prompt stomer service

24/7 Customer support

Deposit/Withdraw speed

Liquidity

Fees

Trading pairs

Spelling of UI

Orderbook

Leverage offering

On-boarding guide

Affiliates program

Chatbots

Demo trading

4.6

4.2

3.9

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

3.6

3.6

3.4

3.3

3.2

3.1

2.9

2.9

2.7

5.04.54.03.02.01.00.0 1.5 2.5 3.50.5

Exchange Preference: Feature importance
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Yeni Bir Değişime Katılan Kullanıcılar İçin 
Onboarding Kılavuzunun Önemi

Yatırımcılara, ilk kez başlarken bir borsanın işe alım kılavuzunu kullanıp kullanmadıklarını 
sorduk. Bu yıl, yanıt verenlerin yalnızca %38'i bir işe alım kılavuzuna başvurduklarını 
söylerken, geri kalanlar ya borsanın belgelerine bakmıyor ya da umursamıyor. Bu, ankete 
katılan tüm Yatırımcıların %70'inin bize yeni bir borsaya başlarken bir katılım kılavuzu 
kullandıklarını söylediği önceki yılın anketiyle tam bir tezat oluşturuyor.

Deneyimli Yatırımcılar, bir borsanın işe alım rehberine başvurma olasılığı en yüksek olanlar 
olmaya devam ediyor. Bunun nedeni, profesyonel yatırımcıların kripto para birimi 
borsalarında daha geniş bir özellik yelpazesi kullanma eğiliminde olmalarıdır. Marj, ücretler 
ve limit emirleri gibi özellikler borsadan borsaya farklılık gösterir ve gelişmiş bir yatırımcının 
kârlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Do you use an onboardig guide when starting out with exchanges? (%)
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40.3%

20.3%
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38.7%

16.1%

overbit.com
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Yatırımcılar genellikle ne zaman kripto 
para ticareti yapar?

Acemi ve geçici Yatırımcılar, önceki yılın anket bulgularında da olduğu gibi, hafta sonları en 
aktif olma eğilimindedir. Bunun nedeni, kripto para birimine yatırım yapmanın bu demografi 
için bir hobi olarak hizmet etmesi olabilir. Pasif Yatırımcılar, Salı ve Perşembe günleri 
arasında ticarete ara verme olasılığı en yüksek olanlardır. Ortalama olarak, Salı günleri tüm 
beceri gruplarından Yatırımcılar için en az üretken olanıdır.

Öte yandan, profesyonel ve gelişmiş Yatırımcılar hafta boyunca aktif kalırlar. Geçen yılın 
anket verilerinde, ileri düzey Yatırımcılar Cuma günleri yerine Pazartesi günleri işlem 
yapmayı tercih ettiler, ancak Cuma günleri hala haftanın en popüler üçüncü günüydü.

Profesyonel Yatırımcıların binlerce dolar değerinde kripto para birimine sahip oldukları göz 
önüne alındığında, piyasanın bir günde ne kadar hareket edebileceği düşünüldüğünde, aktif 
bir ticaret rejimi neredeyse gereklidir. Bu nedenle, hafta boyunca birçok ticaretin olması 
şaşırtıcı değil.

Trading Activity (Per Day)

12%
Sun Mon Tue Wed Thu

Professional Crypto InvestorCrypto UserCrypto Novice

Fri Sat

13%

13%

14%

14%

15%

15%

16%

16%

17%

17%

Sayfa 20



Kripto Para Yatırımcıları Ne Tür 
Pazarlama Kampanyalarına Katıldı?

Borsalar, kullanıcı büyümesini ve katılımını artırmanın bir yolu olarak yıl boyunca pazarlama 
kampanyaları yürütür. Anket katılımcılarımızdan en popüler pazarlama kampanyası 
türlerinden bazılarını geçmiş katılımlarına göre derecelendirmelerini istedik.

Katılımcılardan her bir pazarlama kampanyası türü için tercihlerini 1-5 arasında 
derecelendirmeleri istendi ve 5 en iyi puan oldu. Toplanan verilere göre, düşük ücretli 
kampanyalar, tüm beceri seviyelerindeki Yatırımcılar arasında en popüler olanıydı. Ortalama 
3,6 puanla, profesyonel Yatırımcılar arasında en popüler olanıydı - belki de kârlarında önemli 
ve doğrudan bir fark yarattığı için. Analistler ve acemiler ise düşük işlem hacimleri nedeniyle 
çok az fayda sağlayabilir.

Yönlendirme kampanyaları, bu yıl ortalama 3 puanla en az beğenilen pazarlama kampanyası 
türü oldu. Üç kullanıcı grubu - acemiler, kullanıcılar ve analistler - tavsiye kampanyalarına 
karşı yoğun bir şekilde oy verirken, profesyonel Yatırımcılar bunu çok daha olumlu 
değerlendirdi. Bunu, gelişmiş Yatırımcıların arkadaşlarını ve ailelerini kripto para birimi 
piyasasına tanıtma olasılığına bağlıyoruz.

Mutlak anlamda, alım satım rekabetleri acemi yatırımcılar arasında en kötü performansı 
gösterdi ve toplamda sadece 2,8 puan aldı. Geçen yıl da tam olarak tercih edilmediler, 
acemiler onları 2,6'da daha da düşük olarak değerlendirdi.

Bu arada Airdrops, analist kullanıcı grubundan en yüksek tek onay derecesini aldı. Acemiler 
arasında geçen yılki 3,2 reytinge kıyasla, airdroplar bu yıl sadece 3 ortalama puanla neredeyse 
hiç sevilmedi.

Airdrop Trading Competitions Social Media Campaign Rewards Promotion Referral Campign Reduced Fee Campaign

Professional Crypto InvestorCrypto UserCrypto NoviceAnalyst Researcher

3.7

3.5

3.3

3.1

2.9

2.7

Marketing campaign preference

Sayfa 21



Yatırımcılar geçmişte herhangi bir kripto 
para birimini kaybetti mi?

Overbit'in 2021 anket verileri, kripto para kullanıcılarının çoğunluğunun kişisel bir hata 
nedeniyle kripto para birimini kaybetmediğini gösteriyor. Kullanıcıların yalnızca %41,1'i bu 
ankette kişisel bir hatadan kaynaklanan bir kaybı kabul ederken, geçen yılki toplam %51,1'lik 
oranın aksine.

Sonuçların daha ayrıntılı bir dökümü, acemilerin yalnızca %33,6'sının kişisel bir hata 
nedeniyle kripto para birimini kaybettiğini bildirdiğini gösteriyor - önceki yılın %51,2'lik 
sonucuna kıyasla. Özellikle profesyonel yatırımcıların %49,1'i kripto para birimini 
kaybettiğinden, deneyimsiz kullanıcıların kripto para birimini kullanırken hata yapma 
olasılığının daha yüksek olmadığı sonucuna varmak belki de değer.

Yeni saklama çözümlerinin hızla gelişmesi ve cüzdan güvenliği bilinciyle, 2021'deki acemiler 
kripto para birimi kaybı riskleriyle başa çıkmak için daha iyi eğitimli ve donanımlı olabilir.

Have you lost access to any crypto assets due to your own personal error? (%)
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Reasons for lost crypto

Lost wallet/recover seeds

Physical theft of wallet

Sent funds to scammed address

Sent fund to the wrong address

Wallet was hacked
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25.3%

74.6%

Verileri daha derinlemesine incelersek, kriptoyu kaybeden katılımcıların üçte birinden fazlası 
onu yanlış bir adresle suçluyor. Kripto para adreslerinin uzun ve rastgele alfasayısal diziler 
olduğu göz önüne alındığında, kripto kaybının önde gelen nedeninin bu olması şaşırtıcı 
değildir. Bu belki de kripto para topluluğundaki birçok kişinin e-postaya benzer şekilde insan 
tarafından okunabilen adresler için bir araya gelmesinin nedenidir.

Cüzdan kaybı, bir sonraki en büyük suçludur ve ankete katılanların %26'sı kripto para 
birimlerine erişimi kalıcı olarak kaybeder. Kripto para dolandırıcılığı üçüncü sırada yer alıyor. 
Ankete katılan yatırımcıların yaklaşık %24'ü varlıklarının bir kısmını dolandırıcılara kaptırdı. 

Bu arada, saldırılar ve güvenlik ihlalleri yaygın olarak rapor edilmedi. Ankete katılan 
bireylerin yalnızca %12,6'sı varlıklarını kötü niyetli bir aktöre kaptırdı.

Öte yandan, borsalar da Yatırımcılar ve yatırımcılar için kayıplara neden olabilir. Bu olaylar 
kullanıcının kontrolü dışında olduğundan, bunu anketimize ayrı bir nokta olarak dahil ettik.

Yatırımcıların yalnızca %25,3'ünün bir borsanın elinde kripto kaybettiğini bildirdiğini tespit 
ettik. Bu, ankete katılanların %35'inden fazlasının bir borsa hatası nedeniyle kripto para 
birimini kaybettiklerini söylediği geçen yılki bulgulardan çok daha düşük.

No

Yes

Question: Have you ever lost crypto assets due to an exchange’s error?
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Bir değişim hatası nedeniyle kripto para birimini kaybeden kullanıcıların %36,6'sı bunu bir 
hack veya benzeri bir olayla suçladı. Bu, toplam ankete katılanların yalnızca %9,2'sinin bir 
bilgisayar korsanlığından doğrudan etkilendiği anlamına gelir. Aslında, katılımcıların daha 
büyük bir yüzdesi (%10,7) kurtarılamaz bir cüzdan veya tohum nedeniyle kripto para birimini 
kaybetti.

Reasons for lost crypto due to an exchange’s error

Stop/limit 
Error

Connection 
Error

Transactional 
Error

The exchange 
was hacked

24.1%

19.8%

19.4%

36.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
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02

Yatırımcı Tercihi 
(Cihaz)

overbit.com
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Yukarıdaki verilerden, Yatırımcıların işlemlerini gerçekleştirmek için bir bilgisayar veya mobil 
uygulama kullanmayı tercih ettikleri açıktır. Yine de önceki yılın sonuçlarına kıyasla, masaüstü 
bilgisayarların ticaret için popülaritesi en az %8 düştü. Öte yandan, mobil uygulamalar çok 
daha popüler hale geldi ve tüm Yatırımcı beceri seviyelerinde %8-9 pazar payı kazandı.

Yine de %16'da, bir mobil web tarayıcısından doğrudan borsanın web sitesinde ticaret yapan 
önemli miktarda yatırımcı var. Bu arada tablet kullanımı, daha büyük form faktörüne rağmen 
çok daha düşük. Bu rakamların her ikisi de geçen yılki yanıtlarla uyumludur - tablette 
kullanım, mobil uygulamalardan ve bilgisayarlardan önemli ölçüde daha düşüktür.

Anketimize katılanların %8,7'si ticaret için ikincil bir cihaz kullanmadıklarını kabul etti. Aksi 
takdirde, tablet kullanıcılarının sayısında küçük bir artış olsa da, veriler birincil cihaz 
kullanımına benziyor.

Yatırımcılar öncelikle hangi bilgi işlem cihazını 
kullanır?
Overbit dahil birçok borsa, yatırımcılara kolaylıklarına göre birden fazla cihazdan işlem 
yapma esnekliği sunar. Yatırımcılar, masa başında veya hareket halindeyken Overbit'in 
sağlam masaüstü arayüzünü, mobil uygulamasını veya web uygulamasını kullanabilir.

Bu amaçla, Yatırımcılara tercih ettikleri alım satım cihazının ne olduğunu ve zaman zaman 
ikincil bir cihaz kullanıp kullanmadıklarını sorduk.

Secondary device preferences (%)

Computer

Mobile App

Mobile Web

Tablet

Computer

Mobile App

Mobile Web

Tablet

Don’t use secondary device to trade

Trading device preference (%) 16.0%

40.4%

41.1%

2.5%

34.2%

5.8%8.7%

17.8%

33.5%Sayfa 26
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Bu verilerden, geleneksel bilgi işlem cihazlarının tercihi azalırken, ticaret faaliyetleri için akıllı 
telefon kullanımının arttığı sonucuna varabiliriz. Bu yıl yanıt verenlerin %56'sından fazlası, bir 
önceki yılın anketine göre %4 artışla, işlemlerini gerçekleştirmek için bir mobil uygulama veya 
web sitesi kullandıklarını söyledi.



Kripto Yatırımcıları Varlıklarını Tipik Olarak Nasıl 
Saklar?

Bir önceki bölümde bulduğumuz gibi, ankete katılanların yaklaşık %9'u bir borsadaki güvenlik 
ihlali nedeniyle kripto para birimlerinin bir kısmını kaybetti. Bununla birlikte, daha da büyük 
bir yüzde, kendi cüzdanlarına erişimi kaybetti ve bu da onları kayıptan kişisel olarak sorumlu 
hale getirdi.

Bu amaçla, ankete katılanların %65,3'ünün dijital varlıklarını bir kripto para borsasında 
saklamayı tercih ettiklerini söylemesi şaşırtıcı değil. Bu, küçük bir güvenlik ihlali riskine 
rağmen, birçok Yatırımcıın, en azından portföylerinin bir kısmı için, kendi kendini saklama 
konusunda borsalara güvendiğini gösteriyor. Bu rakamlar aynı zamanda, kripto paralarını bir 
borsada depolayan Yatırımcıların benzer bir oranını bulan geçen yılın anket verileriyle de 
tutarlı.

Bir sonraki en büyük kategori, kripto para birimini bir mobil uygulamada depolayan 
kullanıcıları içerir (%39.4). Ancak, bugünlerde mobil cihazların her zaman bağlantılı doğası 
göz önüne alındığında, birçok katılımcı kağıt ve soğuk cüzdanları da tercih etti. (kombine 1011 
kişi).
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48.3%

38.9%

31.5%
27.5%
27.1%

26.5%

5.2%
6.0%

9.3%
12.2%

15.0%
18.4%

24.7%
22.4%

38.8%

48.2%On the 
exchange

On the 
mobile App

Paper wallet
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Verilerin daha derinlerine inildiğinde, kripto acemileri ve kullanıcıları, varlıklarını bir borsada 
ve daha az ölçüde mobil uygulamalarda depolamaya en istekli gibi görünüyor.

Bu arada profesyonel kripto para yatırımcıları, soğuk ve kağıt cüzdanları tercih ediyor. Bu, 
üçüncü şahıs gözetiminde artan risk bilincinin yanı sıra varlıkları uzun vadeli tutma arzusunun 
doğrudan bir sonucu olabilir. 

Acemiler ve kripto kullanıcıları, pozisyonlarını sık sık yeniden dengelemek, artırmak veya 
çıkmak isteyebilir - bunların hepsinin bir borsada yapılması gerekir. Bu nedenle, dijital 
belirteçleri bir borsada depolamak kolaylık nedenleriyle de tercih edilir.

Profesyonel Yatırımcılar, çoklu depolama çözümlerini en çok kullananlardı. Acemilerin sahip 
olduğu cüzdan türlerinin sayısı en düşük (Yatırımcı başına 1,3), gelişmiş yatırımcılar ise en çok 
(Yatırımcı başına 1,8) sahip.

Crypto storage preferences (%)

overbit.com
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Overbit, özsermayenin tercih edilen varlık türü olduğunu ve tüm katılımcıların en az %35'inin 
son 12 ayda bir hisse senedi alımını açıkladığını tespit etti. Daha ayrıntılı bir düzeyde, kripto 
para birimi kullanıcıları ve acemiler, sırasıyla %37 ve %33,6 ile hisse senedi satın alma 
olasılıkları en yüksekti.

Katılımcıların %25,2'si ayrıca herhangi bir geleneksel varlık türüne yatırım yapmamıştır. Bu 
eğilim en çok acemiler arasında yaygındı - %32'sinin kripto para piyasası dışında yatırımı yok.

Kripto para yatırımcıları başka tür varlıklarla 
ticaret yapıyor mu?
Modern finansal piyasaların genişliği göz önüne alındığında, çeşitli beceri seviyelerindeki 
kripto para yatırımcıları arasında geleneksel varlıkların tercihini belirlemek için yola çıktık.

In the past year, what traditional assets have you invested in?
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Yelpazenin diğer ucunda, profesyonel kripto para yatırımcıları en çeşitli yatırım portföylerine 
sahiptir. Sadece %14,6'sı herhangi bir geleneksel varlığa sahip değil. Bu Yatırımcı grubunun 
bilgi seviyesi göz önüne alındığında bu garip görünse de, çeşitlendirme kripto para ticaretine 
karşı bir koruma görevi görebilir.

Tahviller ve gayrimenkul, tüm demografik yapıdaki Yatırımcılar tarafından geçtiğimiz yıl en 
az seçilen varlıklardı. Bu eğilim, kripto para yatırımcılarının daha yüksek risk, daha yüksek 
ödül senaryolarını tercih ettiğini gösteriyor.

Tahvil ve emlak piyasalarının hem değerini belirlemek zordur hem de daha uzun yatırım 
ufukları gerektirir - bu nitelikler genellikle dijital açıdan bilgili yatırımcılarla ortak değildir.
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Kripto para Yatırımcılarının daha büyük bir risk 
iştahı var mı?
Kripto para birimleri, özellikle hisse senedi gibi geleneksel varlıklarla karşılaştırıldığında, 
genellikle biraz riskli yatırımlar olarak görülür. Anketimize katılanlar da bu düşünceye 
katılıyor gibi görünüyor ve %88'den fazlası dijital para ticaretinin borsadan daha riskli 
olduğunu kabul ediyor.

Ardından, Yatırımcılara kripto para birimi yatırımının borsadan daha karlı olduğuna inanıp 
inanmadıklarını sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%82,3) aynı fikirdeyken, dikkate 
değer bir %12,6'sı her iki yatırımın da eşit derecede karlı olabileceğini söyledi.

Veriler, yatırımcıların daha yüksek getiri potansiyeli sunulduğunda çok daha fazla riskten 
kaçındıklarını gösteriyor.

Question: Which asset is more profi able?

82.3%

12.6%

5.2%

Both are equally profitable

Crypto investing

Stock market investing

Question: Which type of  trading is more risky?

11.9%

88.1%

Crypto

Stock market

Sayfa 33



Yatırım ve ticaret, riski en aza indirirken getiriyi en üst düzeye çıkarmayı içerir. Bu, potansiyel 
bir yatırımın avantaj ve dezavantajlarının kapsamlı bir analizini gerektirir. Acemileri başarılı 
yatırımcılardan ayıran bu durum tespiti sürecinin etkinliğidir. Bu amaçla, anketimize 
katılanlara yatırım yaparken hangi durum tespiti yönlerinin kendileri için en önemli olduğunu 
sorduk.

Haber, çoğu yatırımcının bir yatırım, kripto veya başka bir şey yapmadan önce dikkate aldığı 
birincil faktördür. Hisse senedi piyasaları için yatırımcılar hisse senedi kazançlarına da (%
21,8) dikkat ederler.

Çoğu varlığın fiyatlarının neredeyse tamamen ekonomik arz ve talep ilkesi tarafından 
belirlendiği göz önüne alındığında, Yatırımcıların %21.4'ü fiyat hareketini de hesaba katıyor. 
Bununla birlikte, temel değerler ve analist puanları, ankete katılan Yatırımcıların çoğunluğu 
için birincil endişe kaynağı gibi görünmüyor. 

Ankete katılanların %1,5'i yatırım kararlarını boşlukta veriyor, bu da durum tespiti için güçlü 
bir tercihin olduğunu gösteriyor. 

Ortalama bir Yatırımcı yatırım yapmadan önce 
nelere dikkat eder?

Question: Which investing, which information matters the most to you?

News

Earnings

Price Action

Fundamentals

Analyst Ratings

Dividends

None

0.0%
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24.4%
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Bu ankette, ankete katılanların %36'sı öncelikle kripto türevleri ticareti yaptığını söylerken, %
32.8'i vanilya kripto-fiat ticaretini daha güçlü bir şekilde tercih ettiğini belirtti. Forex ticareti 
de %15,9'da sağlıklı bir temsil gördü ve hisse senedi Yatırımcıları %15,1'i takip etti.

Tüm katılımcıların %67,8'i ayrıca bize bir noktada kripto para türevleri ticareti yaptıklarını 
söyledi. Buna karşılık, Yatırımcıların sadece %53'ü bir türev ürün ticaretini kabul etti. 
Overbit, bu eğilimin, kripto para birimi yatırımcıları arasında türev ticaretinin artan kabulünü 
temsil ettiğine inanıyor.

Ayrıca, Yatırımcılara sürekli takaslar, vadeli işlemler, takaslar, opsiyonlar, fark sözleşmesi 
(CFD) ve vadeli sözleşmeler arasında en çok hangi türev ürünle işlem yapma eğiliminde 
olduklarını sorduk.

Sayfa 35

Kaç Yatırımcı Vanilya Kripto Ticaretinin Ötesine 
Giriyor?
Kripto para Yatırımcıları, neredeyse evrensel olarak, türevler gibi daha karmaşık varlıklara 
potansiyel olarak geçmeden önce fiat-kripto çiftleri ticareti yaparak başlar. Önde gelen bir 
türev, marj ve forex ticaret platformu olarak Overbit, her tür Yatırımcıın ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlamaktadır.

Question: How Many Traders Venture Beyond Vanilla Crypto Trading?
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Acemi Yatırımcılar, türev ürünler açısından en az deneyimliydi. Aslında, Yatırımcı anlayışı 
beceri düzeyiyle birlikte gelişti. Acemiler sadece 1,7 ortalama türev bilgisi belirtirken, 
profesyonel Yatırımcılar çok daha yüksek bir ortalama 2,9 ile çok daha güvenliydi.

Bu verilerden, Swaplar ve Vadeli İşlemlerin en iyi anlaşılan türev ürünler olduğu açıktır. Bu 
aynı zamanda, Yatırımcıların Vadeli İşlemler bilgi seviyelerini en yüksek olarak 
değerlendirdiği ve ardından takasların geldiği bir önceki yılın sonuçlarıyla da uyumludur. 
Vadeli ve CFD türev ürünleri en az anlaşılır ve bu nedenle tüm beceri seviyelerindeki 
Yatırımcılar tarafından en az ticareti yapılır.

Sürekli takaslar ve Vadeli İşlemler, türev Yatırımcılar arasında her biri %31,9 oranında 
birinci tercih olarak bağlanmıştır. Takaslar üçüncü sırada yer alırken, opsiyonlar ve CFD'ler 
çok daha az popülerdi. Vadeli sözleşmeler, ankete katılanların sadece %1,8'inin en çok alım 
satım yaptığı sözleşmelerle son sırada geldi.

Bu eğilimin neden var olduğunu anlamak için, Yatırımcılardan çeşitli türev ürünler 
hakkındaki bilgilerini 1 ila 5 arasında derecelendirmelerini istedik.

Derivative Expertise

Forward Futures Options Swaps

Crypto UserCrypto Novice Professional Crypto InvestorAnalyst/Researcher
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Preference for derivative trading products
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Yatırımcılar yatırım portföylerine ne kadar 
kripto ekliyor?

Tüm katılımcıların %19,8'i yatırım portföylerinin %90'ından fazlasını kripto para 
birimine tahsis edeceklerini belirtti. Bu, anketimize katılanların sağlıklı bir bölümünün 
kripto para piyasası hakkında yükseliş görüşüne sahip olduğunu ve kısa vadeli oynaklığı 
gözden kaçırmaya istekli olduğunu gösteriyor. Ayrıca dijital para varlık sınıfının öz 
sermaye, emtia ve diğer potansiyel yatırımlardan daha iyi performans göstereceğine 
inanabilirler.

Öyle olsa bile, muhafazakar Yatırımcılar bu durumda çoğunluğu alır. Ankete katılan 
kişilerin %56,6'sı yatırım portföylerinin %50'sinden daha azını dijital para birimlerine 
adayacaklarını söyledi.

What percentage of  your investment portfolio will you use for crypto?
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Yatırımcı deneyimine göre sıralandığında, acemi Yatırımcıların servetlerinin daha küçük bir 
yüzdesini kripto para birimine yatırma eğiliminde oldukları açıktır. Acemi yatırımcıların %
30'undan fazlası portföylerinin %10'undan daha azını kripto para biriminde tutarken, bu 
rakam profesyonel yatırımcılar için %5 gibi önemsiz bir rakam.

Yelpazenin diğer ucunda, birçok profesyonel Yatırımcı, kripto para birimi ticaretine 'hepsini 
kattı'. Profesyonel yatırımcıların %21,2'si dijital para biriminin yatırım portföylerinin en az %
90'ını oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte, bu Yatırımcı demografisi için tatlı nokta, 
gelişmiş Yatırımcıların %26,5'ini oluşturan %50-75 portföy tahsis eşiğidir.

Crypto as % of  investment portfolio, by trader experience

Crypto Novice Crypto User Analyst/ResearcherProfessional 
Crypto Investor
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Yatırımcılar geçen yıl ne kadar kripto para 
(USD cinsinden) aldı?

Yukarıdaki verilerin gösterdiği gibi, ankete katılanların üçte birinden fazlası son altı ayda 
1.000 dolardan daha az kripto para birimi satın aldı. 

Bu parantezleri Yatırımcı beceri düzeyine göre analiz ederek, bu verilerin daha ayrıntılı bir 
görünümünü elde ederiz:

Veriler, bir Yatırımcıın daha fazla kripto para birimine yatırım yapma isteğinin ve olasılığının 
deneyimle arttığını gösteriyor. Acemiler, '500 dolardan az' kategorisinin %47,9'unu 
oluştururken, profesyonel Yatırımcılar %3,1'ini temsil etti. Bununla birlikte, kripto para birimi 
kullanıcıları, herhangi bir kategoride ortalama %60,6 ile tüm dolar tutarlarında temsil edilir.

How much in USD have you invested in crypto in the last 6 months?

How much have you invested in crypto in the last 6 months? (in USD)
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Yatırımcılar marj ticaretine ne kadar kripto 
ayırıyor?

Ankete katılanların %67'si, kripto para birimlerinin bir kısmını özellikle marj ticareti için 
kullanacaklarını belirtti. Marj üzerinden işlem yapan yatırımcılar arasında en büyük 
kullanıcı kategorisi portföylerinin %10'undan daha azını marjin ticareti için ayırmaktadır.

Bu marjın, Yatırımcıların ek fon ödünç alarak satın alma güçlerini artırmalarına izin verdiği 
göz önüne alındığında, birçoğu biraz uzun bir yol kat ettiğine inanıyor gibi görünüyor.

Yatırımcıların %6,1'i ayrıca portföylerinin %90'ından fazlasını marj ticareti için - kârı 
maksimize etmek için - kullandıklarını belirtti. Başka bir deyişle, yalnızca az sayıda özel 
Yatırımcı (%18), toplam kripto para portföylerinin yarısından fazlasını marj ticareti için 
kullanmaya isteklidir.

What percentage of  your crypto will you use for margin trading?

35.6%

28.6%

17.8%

8.7%

3.2%

6.1%
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Bitcoin (BTC) kral olmaya devam ediyor - geçen yıl 2.508 kişi onu elinde tutuyor. Bu rakamı 
bağlama oturtmak gerekirse, ankete katılanların %80'inden fazlası geçen yıl bir noktada 
Bitcoin'i elinde tuttu. Bu, katılımcıların benzer bir yüzdesinin Bitcoin sahibi olduğunu kabul 
ettiği bir önceki yılın anketiyle uyumludur.

Ethereum (ETH), anketin toplam örneklem büyüklüğünün üçte ikisi olan 1.963 sahibiyle 
ikinci sırada yer aldı. Bağlam olarak, geçen yıl ankete katılan Yatırımcıların yaklaşık %50'si bu 
kripto para birimine sahipti.

Yayınlandığı tarihte, Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin (BNB), piyasa değerine göre en 
büyük üç kripto para birimidir.

DeFi varlıkları Enjin Coin (ENJ) ve Uniswap (UNI) da sırasıyla %14,3 ve %9,4 sahiplik 
rakamlarıyla mütevazı bir temsil gördü. Bu varlıklar, DeFi endüstrisinin son zamanlardaki 
büyümesiyle birlikte popülerlik kazanıyor.

Bununla birlikte, Dogecoin (DOGE) sahipliği en çok öne çıkıyor - geçen yıl içinde 
katılımcıların %8,4'ü ona sahip oldu. Gerçekten de token, son aylarda özellikle Elon Musk gibi 
yüksek profilli kişilerden muazzam bir başarı ve ilgi gördü.

Yatırımcılar geçen yıl hangi kripto para 
birimlerini elinde tuttu?

Coin ownership over preceding 12 month period
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Ethereum
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Bu yıl kripto para alımları

How likely are you to purchase crypto this year?

21 (Will Not 
Purchase)

3 4 5 6 7 8 9 10 (Already
Purchased)
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40.0%
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Overbit, ankete katılanların %56,1'inin şaşırtıcı bir şekilde 2021'de zaten bir miktar kripto para 
birimi satın aldığını tespit etti. Buna karşılık, ankete katılanların %10,2'si bu yıl kripto para 
birimi satın alma olasılıklarını 5'in altında değerlendirdi. Bu, birçoğu piyasadaki birçok kripto 
para birimi için fiyatların hala düşük olduğuna inanabilecek Yatırımcılar arasında güçlü bir 
yükseliş hissine işaret ediyor.



Yatırımcılar son 12 ayda hangi sabit 
paraları tuttu?

Tether (USDT), 2021'de bile fiili stabilcoin olmaya devam ediyor. Anketimizin örneklem 
büyüklüğünün yaklaşık yarısı, son on iki ay içinde belirteci elinde tuttu. Binance USD, USD 
Coin (USDC) ve True USD (TUSD) karşılaştırıldığında çok daha küçük benimseme 
oranlarına sahiptir.

Ankete katılanların %38'i ayrıca herhangi bir kapasitede sabit para kullanmadı. Stablecoin'ler, 
Yatırımcılara çapraz döviz likiditesi sunar, bu nedenle gelişmiş Yatırımcılar tarafından da 
kullanılırlar.

Stablecoin ownership over preceding 12 month period
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Yatırımcılar geçen yıl hangi DeFi 
tokenlerini elinde tuttu?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) sektörü, geçtiğimiz yıl 
boyunca gelişme ve benimseme konusunda bir artış yaşadı. Öyle olsa bile, çoğu Yatırımcı 
henüz ilk DeFi jetonlarına sahip değil. Anketimize katılanların önemli bir kısmı (%65,8) son 
12 ayda tek bir DeFi varlığına sahip olmadıklarını söyledi.

DeFi ile ilgili kripto para birimine sahip olan geri kalan kişilerden çoğu Yatırımcı ya 
Uniswap, Chainlink, DAI ya da üçünün bir kombinasyonuna sahipti.

DeFi token ownership: Preceding 12 month period
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Yatırımcılar NFT'lerin farkında mı ve henüz 
kullanıyorlar mı?

DeFi gibi, NFT'ler veya karşılıksız varlıklar, 2021 kripto para birimi boğa koşusunun yanı sıra 
popülerlikte bir canlanmaya tanık oldu.

Deneyimsizler için NFT'ler, beyzbol kartları ve sanat eserleri gibi benzersiz öğelere sahip bir 
koleksiyoncuya benzer şekilde benzersiz varlıkların sahipliğini belirtmek için kullanılır. 
Aslında, NBA dahil olmak üzere çeşitli yüksek profilli sanat ve spor organizasyonları 2021'de 
kendi NFT'lerini yayınladılar.

NFT sahiplerinin %32.7'si potansiyel finansal kazançlar için dijital koleksiyonlarla uğraşıyor. 
NFT'ler benzersiz ve tedarik açısından sınırlı olduklarından, birçoğu nadirliklerinin sonunda 
daha yüksek fiyatlara yol açacağına inanıyor. Bu alt kümenin dışında, anketimize katılanların 
önemli bir kısmı oyun veya koleksiyonla ilgili uygulamalar için NFT'leri de kullanıyor.

NFT Awareness: Have you heard of  NFTs? NFT Ownership: Do you own an NFT?

61.9%

38.1%
25.9%

74.1%

No No

Yes Yes

Ankete katılanların %61,9'u NFT'leri duyduğunu söylese de, dijital bir koleksiyona sahip olan 
bireylerin oranı çok daha düşük. Anketimizin toplam örneklem büyüklüğünün %25,9'u bir 
veya daha fazla NFT'ye sahiptir.

What do you use your NFTs for?
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Yatırımcılar hangi tokenlerin güvenli liman olduğuna 
inanıyor?

Yatırımcılardan güvenli liman varlığı olduğuna inandıkları jetonları seçmelerini istediğimizde, 
büyük çoğunluk önce Bitcoin'i seçti. 2612 oyla, dünyanın en eski ve en değerli kripto para 
birimi, ankete katılan kişilerin %87'sinden fazlası tarafından tercih ediliyor.

Yatırımcılar aynı zamanda Ethereum'un başarısız olamayacak kadar büyük olduğuna inanıyor 
gibi görünüyor ve 1968 katılımcıları akıllı sözleşme platformuna güveniyorlar. Bu arada 
Dogecoin, her iki tokenden daha küçük bir piyasa değerine sahip olmasına rağmen Uniswap 
ve Chainlink'i geride bırakarak bir kez daha canlandı.

Question: Which asset is a safe haven in your opinion?
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2021'de Yatırımcılar Kripto Para Birimi 
Piyasasının Aşırı Değerlendirildiğini mi Yoksa 
Düşük Değerlendirildiğini mi Düşünüyor?

Yatırımcıların çoğunluğu (%61,2) Bitcoin fiyatının bir yıl öncesine göre beklentilerini 
aştığını bildirdi. Referans olarak, kripto para birimi şu anda yaklaşık 60.000 dolardan 
işlem görüyor - 2017'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 20.000 
doların üç katı.

%7,4 Yatırımcı, Bitcoin'in değerlemesinin hala iyileştirme alanı olduğuna inanıyor - ve 
aslında beklentilerine göre düşük performans gösteriyor. 

Investor sentiment: Bitcoin’s price in Q1 2021

Crypto Novice Crypto User

Great! I am waiting for it 
to go higher

I am going to HOLD my 
Bitcoin! Not selling!

I expected that I really don’t care - 
as I don’t own any Bitcoin 

I sold my BTC too early!

Analyst/ResearcherProfessional Crypto Investor

40.0%

Does Bitcoin’s price today match your expectations from a year ago?
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Ethereum'un popülaritesi göz önüne alındığında, Yatırımcılara ETH 2.0'ın piyasaya 
sürülmesinin kripto para biriminin fiyatını etkileyip etkilemeyeceğini düşündüklerini de 
sorduk. Ethereum 2.0, blok zincirinin işlem hacmini iyileştirmeyi ve yönetim kurulu genelinde 
ücretleri düşürmeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen bir yükseltmedir.

Ankete katılan kişilerin %59,1'i Ethereum 2.0'ın daha yüksek fiyatlara yol açacağına ikna 
oldu. Buna karşılık, %27,3'ü olumsuz yanıt verdi ve %6,6'sı belirsizliği ifade etti.

Yes

No

Maybe

Do not own ETH

59.1%

Bu verileri ayrıca Yatırımcı deneyimine ve beceri düzeyine göre de analiz ettik. Profesyonel 
Yatırımcıların %30'u Bitcoin fiyatının mevcut seviyelerde olmasını beklerken, %34'ü daha da 
yüksek fiyatları bekliyor.

Bununla birlikte, gelecekteki fiyat iyimserliği acemiler (%39,7) ve düzenli kullanıcılar (%43,7) 
arasında en yüksektir. Gerçekten de, kripto para piyasasında 3 yıl veya daha uzun süredir aktif 
olan gelişmiş Yatırımcılar, yakın bir düşüşe karşı temkinli olabilir.

1-2 yıldır kripto para sahibi olan kripto para kullanıcıları, en çok Bitcoin sattıklarına (%22,2)
pişman oldular. Bu yatırımcılar, ticaret yolculuğuna önceki boğa koşusunun ardından başlamış
olabilir.

Do you think Ethereum 2.0’s mainnet launch will affect prices?

7.0%

27.3%

6.6%
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MicroStrategy, Tesla ve Grayscale dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılar ve kurumsal 
firmalar, son birkaç yıldır kripto para piyasasındaki paylarını agresif bir şekilde artırıyor.

Overbit, ankete katılan Yatırımcıların önemli bir bölümünün (%47,8) bu büyük ölçekli 
yatırımın Bitcoin'i bir para birimi olarak meşrulaştırdığına inandığını buldu. Ek olarak %
33.7'lik bir kesim, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'in bir riskten korunma aracı olarak 
kullanılmasına izin vereceği veya genel olarak oynaklığını azaltacağı konusunda iyimser.

Ankete katılanların %8,1'i ayrıca kurumsal katılımı kötü bir ışık olarak görüyor ve perakende 
yatırımcıların daha büyük Yatırımcıların emriyle kaçıracağına inanıyor. Gerçekten de, birçok 
perakende yatırımcı, çok daha düşük miktarlarda kripto para birimi ile ticaret yapıyor. Bu 
eşitsizlik teorik olarak daha büyük paydaşların kısa bir süre içinde benzeri görülmemiş alım 
veya satım baskısı uygulayarak piyasaları tek başına hareket ettirmelerini mümkün kılacaktır.

Yatırımcılar kripto para birimindeki büyük 
kurumsal yatırımları nasıl görüyor?

Question: How will institutional investment in Bitcoin shape its future?
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Yatırımcılara kripto haberlerini ve öngörülerini genellikle hangi kaynaklardan aldıklarını 
sorduk. Ankete katılanların %42,7'si YouTube etkileyicilerine güvendiklerini söyledi ve bu da 
onu en önemli bilgi kaynağı yapıyor. Borsa destekli haber siteleri, benzer bir oranda 
Yatırımcılara güvenerek ikinci sırada yer aldı.

Yatırımcılar Tipik Olarak Nereden Kriptoyla İlgili 
İçgörüleri ve Haberleri Alır?

Where do you usually receive your Crypto insights and news from?
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Bu listede sosyal medya platformlarının öne çıkması göz önüne alındığında, Yatırımcılara 
hangi sosyal ticaret platformlarını takip ettiklerini de sorduk.

Acemilerin sosyal ticaret platformlarını takip etme olasılığı en düşükken, profesyonel kripto 
para birimi Yatırımcılarının çoğu en az birinde aktif.

Twitter, tüm beceri seviyelerindeki Yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır, Telegram ise 
ileri düzey Yatırımcılar için yakın bir saniyedir. İkincisinin popülaritesi yıldan yıla fazla 
değişmezken, önceki anketin %23'üne kıyasla bu yıl Yatırımcıların %33,3'ü Twitter 
kullandığını kabul etti - %10'luk bir artış.

Bu arada acemi Yatırımcılar, kripto para birimiyle ilgili kişilikleri, işletmeleri ve haber 
toplayıcıları bunun yerine Facebook ve Instagram'da takip etmeyi tercih ediyor.

Social trading platform preference, by trader experience
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Yatırımcılar, kripto para birimi ve blok zinciri alanındaki gelişmelere (tüm yanıtların %
41,3'ünü oluşturuyor) ve fiyat hareketiyle ilgili haberlere (%25,7) büyük önem veriyor.

Önemli düşünce liderleriyle yapılan görüşmeler, toplam yanıtların yalnızca %6,1'ini oluşturan 
Yatırımcılar için çok daha az çekici. Yatırımcıların daha büyük bir kısmı kripto para birimiyle 
ilgili dedikoduları takip ediyor (%10).

Bitcoin de dahil olmak üzere birçok popüler merkezi olmayan kripto para birimi, fiyatları veya 
varlığın temellerini etkileyebilecek tek bir kişiliğe sahip değildir. Bu nedenle, Yatırımcıların 
teknik yükseltmeler, benimseme veya kötü niyetli saldırılar dahil olmak üzere bir varlığın 
performansına katkıda bulunan faktörlere dikkat etmesi çok daha olasıdır.

Kripto para yatırımcıları genellikle 

hangi haber kategorilerini arar?

What category of crypto news do you usually seek?

Blockchain related News

Crypto related News

Crypto-related Gossip

Exchange-related News

Interviews with Key 

Thought Leaders

Price movement News
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Yatırımcılar kriptoyla ilgili 
haberleri ne sıklıkla arar?

Aktif kripto para Yatırımcılarının çoğu, her gün sektöre dikkat ediyor. Acemilerin %95'inden 
fazlası zaman zaman piyasayı takip ediyor. Bu arada, kullanıcıların ve profesyonel 
Yatırımcıların neredeyse %99'u en az haftada bir kripto para birimi haberlerini okuyor.

Kripto para piyasasının Yatırımcı duyarlılığına güvendiği göz önüne alındığında, profesyonel 
Yatırımcıların %72.6'sının günlük haberleri takip etmesi şaşırtıcı değil. Buna karşılık, kripto 
para kullanıcıları ve daha uzun bir yatırım ufku olan acemiler, her gün haberleri okumak için 
daha az motive oluyorlar.

How often do you read crypto-related news? 
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Yatırımcılar genellikle hangi ticaret 
stratejilerini kullanır?

Yatırımcılara aşağıdaki ticaret stratejilerinden hangisini kullandıklarını sorduk:

Temel analiz - bir kripto para biriminin teknik incelemesinin, ekonomik teorisinin ve ekibinin 
analizi.

Teknik analiz - fiyat ve hacim gibi geçmiş piyasa verilerinin incelenmesi yoluyla fiyatların 
yönünü tahmin etmek için analiz metodolojisi.

Duygu analizi - sosyal konuşmaların analizi (çevrimiçi ve çevrimdışı) ve daha derin bağlamı 
belirleyin.

Ankete katılan kişilerin büyük çoğunluğu (%69.7), işlemlerinin karlılığını ve uygulanabilirliğini 
tahmin etmek için teknik analiz kullanıyor. Buna karşılık, yanıt verenlerin yalnızca %20,4'ü 
alım satım stratejilerinin bir parçası olarak duyarlılık analizini kullanıyor.

Bu eğilim, tüm beceri seviyelerinde tutarlı bir şekilde temsil edildi - Yatırımcılar üç stratejiyi 
neredeyse eşit olarak tercih etti.

Trading strategies
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Salgın Yatırımcıların risk iştahını artırdı mı?

Ankete katılan tüm Yatırımcıların %55,8'i Overbit'e COVID-19 pandemisinin risk iştahlarını 
artırdığını söyledi. Mart 2020'de kripto para piyasası, diğer varlık sınıflarının çoğuyla birlikte 
dibi buldu. Ancak, o zamandan beri dramatik bir geri dönüş yaptı ve Nisan 2021 itibariyle 2 
trilyon dolarlık kriteri aştı.

Burada dikkat edilmesi gereken ilginç bir nokta, profesyonel Yatırımcıların çok daha büyük bir 
bölümünün (%66,3) ticaret alışkanlıklarının daha fazla risk barındırdığını söylemesidir. Buna 
karşılık, kripto para birimi kullanıcılarının %53,5'i pandemi başladığından beri daha riskli 
ticaretle uğraştıklarını söyledi.

Did the pandemic increase your risk appetite?

44.2%

55.8%

No

Yes
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Pandemi ticaret alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?

Yatırımcıların %24,9'u Overbit'e pandemi sonrasında günde en az bir saat daha fazla işlem 
yaptıklarını söyledi. Anketimize katılanların bir diğer çeyreği, günde bir ila üç saat daha ticaret 
yaptıklarını söyledi.

Yaptığımız ilginç bir gözlem, acemi Yatırımcıların, profesyonel Yatırımcılarla 
karşılaştırıldığında bile, bir cep telefonunda "her zaman" ticaret yapma olasılıklarının çok 
daha yüksek olmasıdır. Ancak, gelişmiş Yatırımcıların %20,3'ü her gün beş saatten fazla 
ticaret yaptıklarını söyledi. Bu, profesyonel Yatırımcıların gün boyunca daha küçük işlemler 
yerine belirli zamanlarda daha büyük ve daha etkili işlemler yaptığını gösterir.

Acemilerin çoğu, ek bir saat takas ettiğini veya gün boyunca meşgul kaldığını iddia etti - 
toplamda %60,9. Acemi yatırımcıların sadece %5,7'si her gün ek 5+ saat işlem yaptıklarını 
söyledi.

How much longer do you now spend on trading compared to a typical pre-pandemic day?
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Yatırımcılar pandemi sırasında neden daha fazla 
işlem yapmaya başladı?

Pandemi sırasında alım satım işlemlerini daha sık kabul eden Yatırımcılar arasında, %51,4 
gibi şaşırtıcı bir oran bunu kripto para biriminin gelecek olduğuna inandıkları için yaptı.

Kripto para kullanıcıları ve yatırımcıları bu konuda en iyimser olanlardı, ancak acemi 
Yatırımcıların sağlıklı bir oranı da aynı fikirdeydi (%47.7). Araştırmacılar ve analistler, %
32.6'lık anlaşmayla kripto para birimini paranın geleceği olarak tercih etmeyen tek grubu 
oluşturuyor.

Adem-i merkeziyetçiliğe ve mahremiyete olan inanç da daha sık ticaret için ana nedenler 
olarak gösterildi. Bu kavramların biraz daha soyut ve gelişmiş olduğu göz önüne alındığında, 
profesyonel Yatırımcılar bu nedeni diğer beceri gruplarından daha fazla seçtiler. % 5 daha 
düşük acemi Yatırımcılar, ademi merkeziyetçilik tarafından motive olmadılar.

Can sıkıntısı ve Kaçırma Korkusu (FOMO), tüm beceri seviyelerinde en az sayıda yanıttan 
sorumluydu. Bu, daha fazla sayıda Yatırımcıın kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisinin 
yararlarını anlamaya başladığını ve artık bunları karlı bir yatırım planı olarak görmediğini 
gösteriyor.

Reasons for trading more during the pandemic, by trader experience 
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Bu anket 17 Mart - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Overbit - kriptolar, Forex ve metaller 
içinde çeşitli pazarlara sahip Bitcoin türev ticaret platformu türev ticaret platformu tarafından 
gerçekleştirildi. Metodoloji ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazlasını öğrenmek 
istiyorsanız, lütfen support@overbit.com.




