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ÖZET 

Bu çalışma; küçük ve orta boy işletme (KOBİ) yöneticilerinin kripto paraya yönelik 

görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2022 yılında Niğde 

Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı faaliyet gösteren 406 KOBİ yöneticisi gönüllü olarak 

katılmışlardır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve güvenirlik çalışması 

yapılan 18 tane 5’li likert tipi maddeden oluşan ölçek vasıtasıyla toplanmıştır. Elde edilen 

veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

Ölçeğe yönelik yapılan faktör analizi sonucunda “kripto paraya yönelik görüş”, kripto para 

hakkında bilgi” ve kripto paraya güven” olarak adlandırılan üç boyut ortaya çıkmıştır. KOBİ 

yöneticilerinin görüşleri bu üç faktöre göre ve bu üç faktörün toplamını ifade eden kripto 

paraya yönelik algı genel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda KOBİ yöneticilerinin 

kripto paraya yönelik bilgilerinin yüksek düzeyde olduğu, ancak kripto paraya yönelik görüş 

ve güven konusunda kararsızlık düzeyinde oldukları saptanmıştır. KOBİ yöneticilerinin kripto 

paraya yönelik algı genel düzeyleri de yine kararsızlık düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca KOBİ yöneticilerinin tanımlayıcı özellikleri açısından da kripto paraya 

yönelik algı düzeylerinde istatistiksel olarak farklılaşma olup olmadığı da sorgulanmıştır. Bu 

kapsamda araştırmada ele alınan değişkenler olarak KOBİ yöneticilerinin cinsiyetlerine, 

yaşlarına, işletmelerinin faaliyet gösterdiği sektöre, işletmelerinde çalışan kişi sayısına, 

işletmenin faaliyet süresine ve dış ticaret yapma durumuna göre kripto paraya yönelik 

algılarında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Kadın yöneticilerin, 36-50 yaş aralığındaki 

yöneticilerin, faaliyet süresi daha fazla olan işletmelerin, Toptan ve perakende satış yapan 

işletmelerin ve dış ticaret yapan işletmelerin kripto paraya yönelik algılarının daha olumlu 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan 11-25 arası çalışana sahip KOBİ’lerin kripto para 

hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları, 100 ve üzeri çalışan sahip olanların da kripto 

paraya daha çok güvendikleri saptanmıştır.  
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EXAMINING THE OPINIONS OF SME MANAGERS ON THE USE OF 

CRYPTOCURRENCIES: A RESEARCH ON THE MEMBERS OF NIGDE 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

ABSTRACT 

This study was conducted to examine the opinions of small and medium-sized enterprise 

(SME) managers towards cryptocurrencies. In 2022, 406 managers of SME registered at 

Niğde Chamber of Commerce and Industry voluntarily participated in the research study. In 

the study, the data were collected through a 5-point Likert-type scale consisting of 18 items 

developed by the researcher and the reliability of those items was tested. The obtained data 

were analyzed by means of SPSS 22.0 statistical software. As a result of the factor analysis 

for the scale, three dimensions emerged such as “opinion towards cryptocurrencies”, 

information about cryptocurrencies”, and “trust in cryptocurrencies”. The overall opinions of 

SME managers according to these three factors and the perception towards cryptocurrencies, 

which expresses the sum of these three factors, were investigated. As a result of the research, 

it was determined that SME managers had a high level of knowledge about cryptocurrencies, 

but they were at the level of indecision about their opinion and trust towards cryptocurrencies. 

It was determined that the overall level of perceptions of SME managers towards 

cryptocurrencies were also at the level of indecision. In the research, it was also questioned 

whether or not a statistical difference existed in the perception levels of SME managers in 

terms of their descriptive characteristics. In this context, it was determined that there were 

differences in the perceptions of SME managers towards cryptocurrencies according to their 

gender, age, the sector in which their businesses operate, the number of employees working in 

their businesses, the operating time of the business and the foreign trade status of the SME 

managers as the variables discussed in the research study. It was concluded that female 

managers, managers between the ages of 36-50, businesses with longer operating time, 

wholesale and retail businesses, and foreign trade businesses had more positive perceptions 

towards cryptocurrencies. On the other hand, it was determined that SMEs with 11-25 

employees had more information about cryptocurrencies, whereas those with 100 or more 

employees trusted more in cryptocurrencies. 
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1. GİRİŞ 

İktisadi açıdan para, alınan bir mal ya da hizmetin karşılığını ödemek için kabul edilen bir 

şeydir. Diğer bir ifade ile para, günümüzde yalnızca kağıt veya madeni para değil, aynı 

zamanda mal ve hizmet karşılığında verilen bir nesnedir. Ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir 

ödeme aracı olan para ilk önceleri mal veya hizmetlerin değişimi olarak kullanılmıştır. 

İnsanlar para yerine birbirlerİnin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri takas yöntemiyle 

kullanmaktaydılar. Ancak bu yöntemde yaşanan zorluklar insanları farklı arayışlara 

yönlendirmiş ve taşınabilen, değerli olarak görülen eşyalar para olarak tercih edilmeye 

başlanmıştır. Sonrasında ise değerli madenler para olarak alışverişlerde yer almıştır. 

Böylelikle günümüzde geçerli olan modern paranın temelleri ortaya çıkmıştır. Milattan önce 

600’lü yıllarda Çin ve civarındaki ülkelerde kağıt para kullanımına başlanmış ve o günden 

itibaren tüm dünyada kulanılır hale gelmiştir. 

İktisadi açıdan 4. Endüstri devriminin yaşandığı günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte 

kripto para olarak isimlendirilen elle tutulmayan ve gözle görülmeyen sadece rakamlardan 

oluşan sanal paralar ödeme aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni teknolojik paralarla 

ilgili pek çok yatırım ve yasal düzenleme yapılmış, bazı uluslararası şirketler kripto paralar ile 

ödeme kabul etmeye ve satış yapmaya başlamışlardır. Ancak yine de kripto paralar hakkında 

insanların beyninde pek çok soru işareti bulunmaktadır. Kimilerine göre kripto paralar, 

teknolojinin ortaya çıkarmış olduğu bir balondur ve yok olmaya mahkumdur. Kimilerine göre 

ise gelecekte konvertbil döviz olarak uluslararası ticarette yerini alacaktır.  

Yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip olan kripto paralarla ilgili ülkelerin anlaştığı bir ortak nokta 

yoktur. Bazı ülkelerde resmi olarak kabul edilmiş ve gerekli atyapı ve hukuksal düzenlemeler 

oluşturulmuştur. Bazı ülkelerde ise kullanım yasaklanmıştır. Kripto paraların geleceği 

hakkında bir belirsizlik söz konusudur. Ancak ortaya çıkan bir teknolojinin ilerleyerek 

gideceği gözönüne bulundurulduğunda kripto paraların ilerleyen süreçte uluslararası ticarette 

yer alacağı öngörülmektedir. Bu durumda ise ülkemizdeki siyasilerin de kripto paralara 

yönelik yasal düzenlemeleri ve buna bağlı altyapıyı oluşturarak böyle bir gelişime hazır 

olmaları gerekmektedir. Ancak bu politikalar hazırlanırken, ekonomik yaşamın temel 

aktörlerinden olan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) algılarının saptanması konusu da 

oldukça önemli olmaktadır. 

Bu kapsamda bu araştırmanın temel amacı; kripto paralar ve ticarette kullanımına yönelik 

KOBİ yöneticilerinin algılarını saptamaktır. Amaç doğrultusunda Niğde Ticaret ve Sanayi 



Odası’na bağlı işletmeler üzerinde amprik bir araştırma yapılarak, KOBİ yöneticilerinin 

kripto paralar ile ilgili görüşleri istatistiksel olarak incelenmiş ve  ulaşılan sonuçlar tablolar 

aracılığı ile yorumlanarak sunulmuştur.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Paranın Tanımlanması  

Konuşma dilinde para kelimesinin birçok anlamı vardır. Çoğu insan "para" derken, aslında 

kağıt para veya madeni paraları ifade etmektedir (Şıklar, 2004: 3).Para, bir ülke veya 

toplulukta o günün sosyo-ekonomik bağlamında mal ve hizmetlerin satın alınması ile vergi 

gibi borçların geri ödenmesinde kabul edilmiş herhangi bir kalem ya da doğrulanabilecek bir 

kayıttır (Mishkin, 2007: 8). 

Bir objenin (bir şeyin) para olarak nitelendirilebilmesi adına, objenin bir ödeme aracı şeklinde 

kabul edilmesi ve halk tarafından onay alması gerekir. Belirli bir dönemde ekonomide para 

şeklinde kullanılan nesneler zamanla para gibi değerlendirilmeyebilir. Bunun yanı sıra bir 

toplumda para şeklinde kabul gören bir ödeme aracı farklı bir toplumda benzer şekilde onay 

almayabilir. Bu sebeple para, süreç içinde değişik manalar alabilen, zaman ve mekana göre 

değişebilen bir nosyondur. (Şıklar, 2004: 4). 

Para ile ilgili fikirler iktisadi düşünce tarihi süresince, iktisatçılar açısından çoğunlukla 

paranın bir mübadele aracı olarak işlevini ve en likit değer deposu olarak paranın 

satılabilirliğini ve güvenilirliğini artıran içsel özelliklerini vurgulamışlardır. Ancak paranın 

toplumsal kurumu teknolojiyle birlikte gelişir. Dijital kripto para birimlerinin ortaya çıkışının 

bilgisayar bilimcileri tarafından başlatılması ve ekonomistleri tamamen şaşırtması önemlidir 

(Peneder, 2022: 175). 

Davies (2002: 23) bir para birimini tanımlayabilmek için altı özelliğe sahip olması gerektiğine 

dikkat çekmektedir. Bunlar; kullanımda kolaylık, en düşük maliyet, kalıcılık, ikame 

edilebilirliliği, taşınabilirliliği ve güvenilirliliğidir. 

Aristo para kavramını değişimin (ya da mübadelenin) gelişim süreci şeklinde ele almakta ve 

bu olayın 4 basamakla ilerlediğini öne sürmektedir (Smithin, 2000: 157). Bunlar; 

1: Takas - öğeler için para alışverişi yapmamak,  

2: Değişimi kolaylaştırmak için işlem eylemlerini zaman ve mekandan ayırmak 



3: İnsanlar fazla eşyalarını para karşılığında değiştirirler, amaçları para kazanmaktır,  

4: Borç alıp faiz toplamak, yani belli bir yüzdeyi iade etmek, para ile para kazanmak 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısının büyük bir bölümünde finans sektörü, yeni bilgi ve iletişim 

teknolojilerini (BİT'ler) ilk benimseyen ve bilgi işlem gücü, internet veya kriptografi 

açısından kaydedilen ilerlemeden yararlanan ilk sektörler arasında yer almıştır. Para ve 

bankacılık böylece endüstriyel teknolojiyle birlikte gelişmiştir. Örneklerine dikkat edildiğinde 

bankacılık kuruluşlarının iç muhasebe işlemlerinde yeni BİT'lerin vazgeçilmez rolünü, dijital 

ödeme kartlarının gelişimini veya elektronik bankacılık ve mobil ödeme hizmetlerinin artan 

uygulamasını içerdikleri görülmektedir. 

2008-09 mali krizi, halkın para sistemine ve onu destekleyen kurumlara olan güveninde 

önemli bir kayba yol açtığında, müteakip genişletici para ve maliye politikaları, hükümetlerin 

kendilerini kriz dışında harcayacakları ve değer kaybedecekleri korkusunu artırdı. Enflasyon 

yoluyla borçlar. Yerleşik sistemin meşruiyetini baltalayan mali kriz, böylece alternatif parasal 

kavramların savunucularına ivme kazandırdı. Krizin hemen peşinden, özellikle önemli bir 

gelişme Bitcoin protokolünün getirilmesiydi. Son yıllarda yeni BİT'lerin performansındaki 

patlayıcı büyümeden yararlanarak, bir finans kuruluşunun aracılığı olmadan çalışan ilk eşler 

arası ya da eşten eşe çalışan elektronik nakit sistemi olan bitcoin adeta yaratılmıştır (Peneder, 

2022: 187). 

2.2. Kripto Para  

Kripto para birimi maddi varlıklara dayalı değildir. Kripto para birimi, aracı olarak para 

birimini kullanan işlemleri izleyen elektronik bir sinyaldir. Kripto para birimleri, altın ve 

gümüş gibi geleneksel para birimlerini kullanan standart para birimleridir (Kumar ve Smith, 

2017: 7). Kripto para birimi, genellikle dijital para birimi şeklinde kullanılan blok zinciri 

tabanlı bir teknolojidir. Dijital para, geleneksel paradan farklıdır, bu tür paranın fiziksel bir 

formu yoktur, yalnızca doğrulama olarak bir hash ile bağlanmış bir veri bloğu vardır. Veriler, 

ortamdaki her kripto para birimi kullanıcısına dağıtılır. Böylece bir kullanıcı bir işlem 

yaptığında veri madenciliği yapılmış olacaktır (Astuti, Rajap ve Setiyouji, 2022: 9). 

Kullanıcıların bu para birimini geleneksel bir para birimi şeklinde kullandıkları 

görülmektedir. Kripto birimi herhangi bir kurumun sorumluluğunda değildir, merkezi 

olmayan bir sistemdir (Kumar ve Smith, 2017: 7). 



2008 yılında kimliği belirsizliğini koruyan Satoshi Nakamoto adlı kişi (veya grup) tarafından 

yayınlanan “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı yazı ile modern anlamda 

ilk kripto para birimi ortaya çıkmıştır. Makalede ‘Blockchain’ kelimesi yer almamakla birlikte 

Bitcoin’in üzerine kurulduğu teknoloji tabanı daha sonra literatüre bu şekilde geçmiştir (Yaga 

vd., 2018: 1). 

Bitcoin bütünüyle sıradan insanların yönetiminde olup, blockchain (yani blok zincir altyapısı) 

kullanılarak tarafları birbirine uyarlayarak aktarılır. Kripto paralar, hükümetler tarafından 

kontrol edilmeyen düşük transfer ücretleriyle gerçekleşir. Kripto para işlemleri, dolandırıcılığı 

önleyen gelişmiş ve sofistike şifreleme metodunu bünyesinde taşımaktadır. Para transferi 

işlemlerinin , güvenilir, herhangi bir aracıya gereksinim olmaması, oldukça hızlı ve başka 

ödeme metotlarına göre daha düşük maliyetli olması nedeniyle son dönemlerde popüler hale 

gelmiştir. Kripto para birimleri; bitcoinler ve altcoinler yazılım kurallarına göre madenciler 

tarafından üretilir (Kızıltaş, 2019: 12). 

2.3. Dünyada Kripto Para Kullanımı 

Kripto para biriminin benimsenmesi tüm dünyada artış göstermektedir. 2022 yılı dikkate 

alındığında, dünyada 320 milyondan fazla kripto kullanıcısı ile küresel kripto sahiplik oranları 

ortalama %4,2 şeklinde hesaplamışlardır. Bitcoin piyasa değeri, Ekim 2021'de 1,15 trilyon 

ABD dolarına ulaşmıştır. Bitcoin, 2021'de kripto para birimlerinin toplam piyasa 

değerinin %47'sini oluşturmuştur. 

 

 



Şekil 1. Kıtalara göre kripto para sahiplik durumu  

Kaynak: Triple-A, 2022. 

 

2012 ile 2021 arasında Bitcoin'in fiyatı %540.000'in üzerinde arttı . Bitcoin , 2021'de 

yıllık %60 büyüme oranına ulaştı ve kripto para piyasasının 2019'dan 2025'e kadar 

yıllık %56,4 bileşik büyüme oranıyla büyüyeceği tahmin ediliyor. ABD'li 

satıcıların %85'inden fazlası kripto ödemelerini etkinleştirmeyi yüksek bir öncelik olarak 

görmektedir. Kripto ödemelerini kabul eden satıcılar, ortalama %327'lik bir yatırım getirisi ve 

yeni müşteri sayısında %40'a varan bir artış kaydetmişlerdir. Kripto para kullanan 

müşterilerin, işlem başına ortalama bir müşterinin harcadığından ortalama 250$ daha fazla 

harcadığı belirlenmiştir. Dijital sınır ötesi havalelerde göndericilerin %15,8'inin para transferi 

için kripto para birimi kullandığı, Kripto para havalesinin , geleneksel havale yöntemlerinden 

388 kat daha hızlı ve 127 kat daha ucuz olduğu belirtilmektedir (Triple-A, 2022). 

 

 Şekil 2. Doğrulanmış kripto para kullanıcı sayısı milyon (2016-2021) 

Kaynak: Statiska, 2022  

Kripto para birimlerinin küresel kullanıcı tabanı 2018 ile 2020 arasında yaklaşık yüzde 190 

artmıştır. İlerleyen yıllarda bu artışın daha da hızlanacağı öngörülmektedir. 2021 yılında Tesla 



ve Mastercard gibi şirketler kripto para birimine ilgi duyduklarını açıklamaları kripto paranın 

benimsenmesine katkı dağlamıştır (Best, 2022). 

 Dünya Ülkelerinde Kripto Paranın Durumu  

Dünyada kripto para kullanımını onaylayan ülkeler olduğu gibi yasaklayan ülkelerde vardır. 

ABD: Eyalet bazında mantıklı bir yasal çerçeve elde etmek sıkıntılı olsa da farklı kuruluşlar 

tarafından düzenleyici çalışmalar yapılmaktadır (Aksoy, 2018: 69). Kripto para borsalarında 

ABD’de yasallık ön plana çıkıp, Banka Gizliliği Yasası'ndaki düzenleyici yapı içerisinde yer 

alır. Uygulamada sözü edilen, kripto para birimi değişim hizmeti tedarik edenlerinin 

FinCEN'e kayıtlı olması gerekmektedir. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa 

Komisyonu (SEC), kripto para birimlerini menkul kıymetler şeklinde algıladığını ve menkul 

kıymetlerle ilgili yasaları kapsamlı bir şekilde dijital cüzdanlara ve borsalara uygulamış 

olduğunu belirtmiştir. Bütün bunlara ilaveten, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Bitcoin'i bir 

emtia şeklinde belirleyen ve kripto para türevlerinin halka açık bir şekilde ticaret yapmasına 

imkan tanıyan ve izin sağlayan daha dostane, "zarar verme" yaklaşımını benimsemiştir 

(https://complyadvantage.com).  

Kanada: Kripto para birimleri Kanada'da yasal bir ödeme aracı olmayıp sadece çevrimiçi 

şeklinde ya da bunları benimseyen mağazalarda mal ve hizmet satın almak için 

kullanılabilmektedir (https://complyadvantage.com). 2013 yılında Kanada Gelir Kurumu 

(CRA), Bitcoin ve kripto varlıklarını emtia şeklinde tanımlamış ve bu unsurların kayıt dışı 

ekonomide kullanılmasını engellemek amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Kanada, kripto 

para borsalarını bir para hizmeti işi şeklinde değerlendirmektedir. Bu düşünce, kripto paraları, 

kara para aklama karşıtı yasaların denetimi ile yapılmaktadır (Ünalan, 2019: 93). 

Avustralya: Kripto para birimleri ve borsalar Avustralya'da yasal olup ülke, kripto para 

birimi ile ilgili düzenlemelerin uygulanılırlılığında ilerlemeci bir yaklaşım sergilemiştir. 

2017'de Avustralya hükümeti, kripto para ünitelerinin yasallığını ilan etmiş ve bilhassa 

Bitcoin'in (ve özelliklerini paylaşan kripto para ünitelerinin) mülk şeklinde ele alınması ve 

Sermaye Kazançları Vergisine (CGT) tabi olması gerektiğini belirtmiştir. 

(https://complyadvantage.com).  Avustralya Vergi Dairesi, kripto varlıklarını daha iyi 

anlaşılması ve en iyi şekilde nasıl vergilendirileceğini daha iyi anlamak için bir rehber 

hazırlayıp yayınlamıştır (Ünalan, 2019: 93). 

https://complyadvantage.com/
https://complyadvantage.com/
https://complyadvantage.com/


Singapur: Singapur'da kripto para alışverişi ve ticareti yasaldır ve şehir devleti bu konuda 

bazı bölgesel komşularından daha dostça bir tavır almıştır. Kripto para üniteleri yasal ödeme 

aracı şeklinde görülmese de, Singapur'un vergi dairesi Bitcoin'leri “mal” olarak ele alır ve bu 

nedenle Mal ve Hizmet Vergisi (Katma Değer Vergisi'nin Singapur versiyonu) uygular 

(https://complyadvantage.com).  

İngiltere: Herhangi bir şekilde kripto para birimi yasasını bulundurmamakla birlikte, kripto 

para üniteleri yasal bir ödeme aracı kabul edilmemektedir (https://complyadvantage.com). 

Bitcoin işlemleri döviz işlemleri olarak değerlendirilmekte ve vergilendirilmektedir. Bununla 

birlikte, Bitcoin'i bir ödeme aracı şeklinde kullanırken, katma değer vergisi (KDV) de 

alınmaktadır (BTİK, 2020:18). 

İsviçre: İsviçre'de kripto para üniteleri ve borsalar yasal olup, İsviçre kripto para 

düzenlemelerine karşı oldukça ilerleyici bir duruş sergilemiştir. İsviçre Federal Vergi İdaresi 

( SFTA), kripto para birimlerini varlık olarak kabul eder: İsviçre varlık vergisine tabidirler ve 

yıllık vergi beyannamelerinde beyan edilmeleri gerekir. (https://complyadvantage.com).  

Finlandiya: Merkezi Vergi Komisyonu Bitcoin'i bir finansal hizmet şeklinde ayırarak 

KDV’den muaf konumuna sokmuştur. Finlandiya'da Bitcoin bir para ünitesi değil, bir mal 

şeklinde kabul edilir (BTİK, 2020:18). 

Japonya: 1 Nisan 2017 itibariyle Japonya, Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı şeklinde 

benimseyerek, bir para birimi şeklinde ayırmıştır (Cvetkova, 2018: 133). Bitcoin'i yasal bir 

ödeme aracı şeklinde kullanarak kayıt dışı ekonomiyi ve terörün finansmanını önlemek için 

yasalar çıkarmıştır. Ayrıca kripto mevcudiyetleri mal şeklinde tanımlamış ve bu 

mevcudiyetlerin satışının tüketim vergisine dahil olmadığını belirtmiştir (Helms, 2019). 

Almanya: Aralık 2013'te Alman Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Bitcoin ve 

kripto varlıklar hakkında bir rapor yayınlamış ve şifreli varlıkların para birimine çevrilebilen 

bir finansal araç de yer aldığını benimsemiştir. (Bryans, 2014). Ayrıca Almanya'da, 

şifrelenmiş varlıklara %25 oranında sermaye kazancı vergisi uygulanmaktadır. Almanya’da 

İşlem hacmi 800 Euro'yu geçmeyen veya satılmayan veya bir yıldan fazla kullanılmayan 

şifreli varlıklar %25 vergiden muaftır (Tijing, 2018). 

Kripto varlıkları konusunda aşırı cömert olan Almanya, kripto paraları yasal bir zemin 

çerçevesinde yürütmek için kripto para ATM’lerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için 



Bankacılık Yasası gereğince lisans ve izin alması koşulları getirilmiştir. 2020 yılı itibariyle 

Almanya’nın farklı şehirlerinde 28 ayrı kripto para ATM’si bulunmaktadır (Caner, 2020).  

 Kripto Paraların Kullanıldığı ve Yasaklandığı Ülkeler 

Kripto para birimleri genellikle Avrupa Birliği genelinde yasal şekilde kabul edilir, fakat 

kripto para birimi değişim düzenlemeleri üye ülkelerde farklıdır. Kripto para birimi 

vergilendirmesi de değişiklik gösterir ancak birçok üye devlet, kripto para biriminden elde 

edilen kârlar üzerinden %0-50 oranlarında sermaye kazancı vergisi alır. 2015 yılında Avrupa 

Birliği Adalet Divanı, geleneksel para biriminin kripto para birimine çevrilmesinin KDV'den 

muaf tutulması gerektiğine karar vermiştir (https://complyadvantage.com). El Salvador, 

dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı şeklinde benimseyen ilk ülke olmuştur (Best, 2022). 

Kripto para kullanımın yasal olduğu ülkeler; (Tanrıverdi, 2022): “Japonya, Cebelitarık, Malta, 

Ukrayna, İsviçre, Hollanda, Litvanya, Estonya, Birleşik Krallık, Almanya, Bermuda, 

Slovenya, Singapur, Gürcistan, Belarus, Hong Kong’dur.”  

Bazı ülkeler kripto para konusunda ne şekilde hareket etme noktasında kararsızdırlar. Kripto 

para kullanımına yönelik herhangi bir yasal düzenleme veya yasak yoktur. Bu ülkeler kripto 

para kullanımına yönelik yasal bir zemin oluşturmaya çalışmakta veya bekle ve gör anlayışını 

benimsemektedirler. Bu “kararsız” ülkeler; (Tanrıverdi, 2022): “Arnavutluk, Andorra, 

Arjantin, Barbados, Kolombiya, Fransız Guyanası, Gabon, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, 

Kenya, Kosova, Kırgızistan, Malezya, Maldivler, Mauritius, Nijerya, Panama, Paraguay, 

Peru, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Tanzanya, Uruguay’dır.” 

Kripto para kullanımının bütünüyle yasaklandığı ülkeler ise; “Cezayir, Bahreyn, Bangladeş, 

Bolivya, Çin, Ekvador, Mısır, İzlanda, Mısır, İran, Irak, İrlanda, Makedonya, Fas, Namibya, 

Nepal, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan’dır”. Bu ülkelerin merkez bankaları, herhangi bir 

yetkilendirme olmadan yapılan işlemlerin geri alınamaz olması ve riskler konusunda 

uyarmaktadır (Üzer, 2017:100-101).  

2.4. Türkiye’de Kripto Paranın Durumu 

Türkiye'de de birçok yatırımcı bulan kripto para farkındalığının artması ve yaygınlaşması 

2017 yılında başlamıştır. Türkiye’de ise kripto para kullanımı gelişim sürecindedir. 

Türkiye’de kripto para kullanımı yasak olmamakla beraber herhangi bir hukuksal 

düzenlemeye tabi değildir (https://www.finder.com) 

https://www.finder.com/


Türkiye, yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra kendi kripto para birimini kurmak için de 

çaba sarfetmektedir. 11. Kalkınma Planındaki, finansal piyasalar konu başlığında içerik 

incelendiğinde kripto para birimi önlemleri yer almaktadır. (BTİK, 2020: 22); 

“249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır,  

250.3. “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği” kurulacaktır”. 

Türkiye’de 27 Haziran 2013 tarihli, 28690 sayılı Resmî Gazetede 6493 sayılı madde dikkate 

alındığında “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” yürürlüğe girerek ve Türkiye'de ödemeler ve 

elektronik para hizmetleri için yasal bir altyapı meydana getirilmeye çabalanmıştır. Söz 

konusu kanun ilk kez, ödemeler ve e-para piyasasına ilişkin genel hükümleri kapsayan AB 

Direktifi'ne paralel düzenlemeler içeren e-para kavramını resmi olarak bünyesinde 

barındırmaktadır (BTİK, 2020: 22). 

2021 yılı itibarıyla Türk kripto para borsaları yaklaşık 28 milyar TL işlem hacmine ulaşmıştır. 

En yüksek işlem hacmine sahip borsalar Paribu (11,1 milyar TL), BTCTürk (7,6 milyar TL) 

ve Paritex (4,2 milyar TL) olmuştur (NTV Haber, 2021). 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme sistemlerindeki ikiliği önlemek adına 16.04.2021 

tarihli 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' ile  kripto 

paralarla ödeme yapmayı yasaklamıştır. Kripto paraların yatırım amaçlı alım satımı yapmakta 

herhangi bir yasak yoktur. Sadece alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanılması 

yasaklanmıştır. (TCMB). 

Merkez Bankası 15.09.2021 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile 'Dijital Türk Lirası İşbirliği 

Platformu ' oluşturarak kendi dijital parasını çıkarmak için çalışma başlattığını duyurmuştur. 

Duyuruda Dijital Türk Lirasının çıkarılmasının ülkeye sağlayacağı katkıların 

değerlendirileceğinden bahsedilmiştir. Aselsan, Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile mutabakatlar 

imzalanarak işbirliği anlaşmaları yapıldığı belirtilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 21 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da AK Parti 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" 

etkinliğinde yapmış olduğu konuşmasında kripto paralarla ilgili şu görüşlerini paylaşmıştır 

(TC. Cumhurbaşkanlığı, 2022):  

"Kripto para alanında da gelişmeler sağlanmıştır. Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu 

teknolojinin merkeziyetsiz imkanları, mevcut ticari sistemi kökten değiştirme potansiyeline 



sahiptir. Bu alanda yeni gelişen ve kulaklarımızın alışkanlık kazanmadığı alternatif iş 

yöntemleri hayatımıza giderek girmeye başladı. Dijital içeriklerin blokzincir üzerinden 

güvenceye alınmasıyla, süreçte yeni bir evreye geçilmiştir. 'Dijital varlıklar teknolojinin 

yakıtı, Blockchain ise vasıtasıdır'. Bu teknolojinin gıda tedariğinden bankalara, lojistikten 

sanat eserlerine uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus, hızlı, verimli, güvenli ve 

düşük maliyetli işlem yeteneğidir. 

Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli gözardı edemeyeceğimiz 

açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koymaktan ziyade bu aracı kullanan ülke olmak 

istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine, bizzat kendi 

evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil, tasarlayıcı, üretici, yön 

verici; takip eden değil, takip edilen konumuna ulaşmaktır.” 

Görüldüğü üzere kripto para üzerine Türkiye devlet olarak çalışmalar yürütmektedir. 

Dünyadaki teknolojik gelişmelerden ve dünya ülkelerindeki uygulamalardan geri kalmamak 

için kripto paraya yönelik uygulamalar hızlı bir şekilde devreye alınmalıdır.  

2.5. KOBİ’ler ve Kripto Para  

Küçük ve orta boyutlu işletmeler (KOBİ), tüm dünyada ekonomik kalkınmanın belkemiğidir. 

Özellikle geçiş ekonomilerinde istihdam, gelir ve toplumsal değişimler için önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, KOBİ'lerin gelişimi ve büyümesi bu ülkeler için hayati önem 

taşımaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), bölgesindeki 

işletmelerin %95'inden fazlasının KOBİ'ler olduğunu bildirmektedir (Govori, 2013: 701). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı verileri dikkate alındığında toplam 

girişimlerin %99.8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. İstihdamın % 72'si, cironun % 54,7’si 

katma değerin % 41,3’ü ve toplam ihracatın %36,4’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir 

(TÜİK, 2020). 

Ülke ekonomisindeki üstlendikleri roller ve önemlerinden dolayı KOBİ’lerin ekonomiyi 

ilgilendiren her konuda görüş ve düşünceleri çok önemlidir. Kripto para konusunda da 

KOBİ’lerin görüşleri alınmalı, bu doğrultuda gerekli uygulamalar hayata geçirilmelidir.  

Kripto para üzerine son yıllarda oldukça fazla araştırma yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar 

içerisinde çok sınırlı düzeyde KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bulunmaktadır.  



Nuriyev vd. (2020) tarafından Tayvan’da gerçekleştirilen araştırmada teknoloji kabul 

modelinin (TAM) merceği aracılığıyla turizm ve konaklama sektöründeki KOBİ'ler arasında 

kripto para birimi ödemelerini benimseme niyetini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Araştırma Tayvan'da toplam 15.831 kişiyi istihdam eden 101 KOBİ üzerinde yapılmıştır.  

Sonuçlar, (1) stratejik yönelim, mal sahibi/yöneticilerin kişisel özelliklerinin (öz yeterlik ve 

yenilikçilik) ve sosyal etkinin yeni teknolojiyi benimseme niyeti üzerinde güçlü bir etkiye 

sahip olduğunu; (2) algılanan fayda, stratejik yönelim ve sosyal etkinin etkilerine aracılık 

eder; ve (3) algılanan kullanım kolaylığı, öz yeterliliğin kripto para birimi ödemelerini 

benimseme niyeti üzerindeki etkisine aracılık ettiğini göstermiştir.  

Mutiso ve Maguru (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışma, Kiambu ilçesindeki KOBİ'lere 

özel olarak odaklanarak, KOBİ'lerin Kenya'da bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimini 

ne ölçüde benimsediğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışma, Kiambu İlçesindeki 3250 

kayıtlı 344 KOBİ üzerinde gerçekleştirilmiştir. KOBİ yöneticilerine uygulanan anket 

çalışması sonucunda; katılımcıların bir ödeme yöntemi olarak kripto para biriminin 

benimsenmesine olumlu baktığını ortaya çıkarmıştır. Çoğunluğu nakit ödeme yöntemlerine 

kıyasla bunu tercih etmekle kalmayıp, en kısa zamanda tercih edecek ve hatta fırsat bulsa 

devletten bile talep edeceklerdir. Bu bulgulara dayanarak çalışma, Kenya'nın özellikle 

erkeklerin sahip olduğu hizmet sektöründeki KOBİ'ler için yeni ödeme teknolojileri için 

verimli bir zemin olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle çalışma, hükümetin bu yeni 

teknolojiye dayalı ödeme yöntemlerini kabul etmesini ve kayıt dışı sektörün bunların nasıl 

çalıştığını ve nakit bazlı ödeme yöntemleriyle ilgili zorlukları hafifletme yöntemi olarak 

benimsenmesiyle ilgili faydaları bilmesi için farkındalık yaratmasını önermektedir. 

Bracci vd. (2021) tarafından İtalya’da 96 KOBİ üzerinde yapılan çalışmada KOBİ’lerin kripto 

paranın temelini oluşturan blockchain teknolojisinin KOBİ’ler tarafından oldukça iyi 

bilindiğini, ancak bilgi düzeyinin sınırlı olduğunu saptamışlardır. Ayrıca araştırma, 

blockchain teknolojisinin benimseme oranının çok düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Blok 

zincirinin gelecekte benimsenmesine olan ilgi, bilgi, kullanışlılık algısı ve blok zinciri 

kullanım kolaylığı ile ilişkili olduğu da araştırmada saptanmıştır. 

Scafille (2022) tarafından İtalya ve İsveç’teki KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirilen güncel bir 

araştırmada şirketlerinde Bitcoin kabul eden 10 yönetici ve 7 sektör uzmanı üzerinde mülakat 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın amacı; kripto ödemelerinin durumunu ve bu dijital para 

birimlerinin gerçek ekonomide kitlesel olarak benimsenmesini belirleyebilecek gelecekteki 



potansiyel eğilimleri analiz etmektir. Bu amaçla ana kripto para birimi olan Bitcoin referans 

alınmış ve ödeme şekli olarak kabul edilip edilmediği analiz edilmiştir. Özellikle kabul 

edilmeye başlama nedenleri, ticari çıkarlar, bu gelirin yeniden dağıtım ve muhasebe konuları 

ele alınmıştır. Ayrıca, merkez bankaları ve hükümetlerin görüşleri ile ilgili itibar yönleri ve 

gelecekteki eğilimler de dikkate alınmaktadır. Son olarak, bu alternatif ve daha değişken 

varlıkları gelir karışımına entegre etmenin uygun olup olmadığı merak edilmiş ancak 

araştırma sorusuna tatminkar bir yanıt alınamamıştır.  

Türkiye’de kripto para üzerine yapılan akademik çalışmalara dair kapsamlı bir literatür 

taraması yapılmış, ancak KOBİ yöneticileri üzerinde kripto para kullanımına yönelik ampirik 

bir araştırmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle araştırmada Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası’na bağlı KOBİ yöneticileri üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

yöntemi ve bulgularına müteakip bölümlerde yer verilmektedir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Kripto paraya yönelik KOBİ yöneticilerinin görüşlerini incelemek için araştırma genel tarama 

modeliyle çalışılmıştır. “Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bu evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2012: 79). 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de ticaret ve sanayi odalarına bağlı tüm KOBİ yöneticileri 

örneklemini ise 2022 yılında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı araştırmaya katılmayı 

gönüllü kabul eden 406 KOBİ yöneticisi oluşturmuştur. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 

edinilen bilgilere göre 15 farklı sektörde 2232 KOBİ Niğde’de faaliyet göstermektedir. 

Aslında hedefimiz örneklem grubunun tamamına ulaşmaktı. Tüm KOBİ’lere veri toplam 

aracımız ulaştırılmış, ancak 406’sından olumlu dönüş alınmıştır. “Farklı Büyüklükteki 

Evrenler İçin Kuramsal Örneklem Büyüklükleri” tablosundan faydalanılmış ve % 95 güven 

aralığında ve %5 hata payı ile 333 kişinin örnekleme alınmasının yeterli olduğu belirlenmiştir 

(Anderson, 1990; aktaran Balcı, 2013: 108). Bu kapsamda 406 KOBİ yöneticisinden toplanan 

veriler örneklemi temsil etme açısından yeterlidir. 



3.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veriler araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve yine araştırmacı 

tarafından geliştirilen “Kripto Paraya Yönelik KOBİ Görüşleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Konu 

ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılmış, sınırlı sayıda ampirik araştırmaya ulaşılırken, 

KOBİ yöneticilerinin görüşlerini tam anlamıyla yansıtacak daha önce yapılmış bir ölçeğe 

rastlanmamıştır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından ilgili literatür taramasında ve 

akademisyen görüşleri alınarak 18 maddeden oluşan 5’li Likert tipinde ölçek oluşturulmuştur. 

Ölçek ifadeleri “1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4 katılıyorum, 5 

kesinlikle katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğe yönelik geçerlik ve güvenirlik 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini açıklayabilmek adına açıklayıcı faktör analizi olarak tanımlanan 

metot uygulanmıştır. Barlett testi sonucunda (p=0.000<0.05) faktör analizine alınan 

değişkenler arasında bir ilişkinin yer aldığı belirlenmiştir. Test sonucunda (KMO = 0,957 > 

0,60) örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu belirlenmiştir. Faktör analizi 

uygulamalarında, faktörler arasındaki ilişkinin yapısının değişmeden kalmasını sağlamak için 

varimax yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda değişkenler toplam açıklanan 

varyansı %81.265 olan şekilde 3 faktöre ayrılmıştır. Ölçekle ilgili ortaya çıkan faktör yapısı 

Tablo 1’de yer almıştır. 

Tablo 1. Kripto Paraya Yönelik KOBİ Görüşleri Ölçeğine Yönelik Yapılan Faktör 

Analizi 

Boyut Faktör Yükü 

Kripto Paraya Yönelik Görüş (Özdeğer=11,947; Açıklanan Varyans=43,031; Alpha=0,981) 

Ticarette Kripto para kullanımının gerekli olduğunu düşünüyorum. 0,882 

Türkiye'de Kripto para kullanımı ile ilgili yeterli İktisadi ve yasal 

düzenleme yapılmış olduğunu düşünüyorum. 

0,828 

Kripto paranın para fonksiyonu taşıdığına inanmaktayım. 0,827 

Kripto para teknolojisi iktisadi anlamda büyük bir yeniliktir. 0,825 

Kripto para kullanımının bilişim teknolojilerinin bir sonucu 

olduğuna inanmaktayım. 

0,824 

Kripto para kullanımı rasyonel ve akılcıdır. 0,813 

Gelecekte çoğu insan kripto para kullanacaktır. 0,803 

Kripto paranın geleceği hakkında yorumda bulunabilirim. 0,793 

Kripto paralar hakkında gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları 

yapıldığına inanmaktayım. 

0,783 

Kripto para kullanımının ticari faaliyetler adına yararlı olduğunu 

düşünüyorum. 

0,778 

Kripto Para Hamaddēında Bilgi (Özdeğer=1,459; Açıklanan Varyans=25,814; Alpha=0,929) 

Kripto paraların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibiyim 0,851 



Kripto paranın ticarette kullanımı hakkında gerekli bilgiye 

sahibim. 

0,784 

Kripto para ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi sahibiyim. 0,783 

Kripto para dünyasında işlem yapacakların İktisadi ve yasal olarak 

karşılaşacakları problemler hakkında bilgi sahibiyim. 

0,772 

Kripto para çeşitleri hakkında bilgiye sahibiyim. 0,686 

Kripto Paraya Güven (Özdeğer=1,222; Açıklanan Varyans=12,420; Alpha=0,713) 

Kripto para kullanımı risklidir. 0,853 

Kripto paraların kullanımının çevrimiçi davranış eğilimleri ve 

eğitim eksikliği gibi konularla işletme güvenliği açısından önemli 

tehditler yarattığını düşünüyorum. 

0,770 

Kripto para kullanımını güvenli buluyorum. 0,589 

Toplam Varyans=%81.265; Genel Güvenirlik (Alpha)=0.968 

Ölçekteki 18 maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach 

Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.968 olarak çok yüksek 

bulunmuştur. Güvenirliğiyle ilgili bulunmuş olan alpha ve açıklanan varyans değerine göre 

Kripto Paraya Yönelik KOBİ Görüşleri Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu 

anlaşılmıştır. 

3.4. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılanların tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, 

ölçeğin incelenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden yararlanılmıştır. 

Araştırma değişkenlerinin normal dağılım gösterip göstermediğini açıklamak için Basıklık ve 

Çarpıklık değerleri ele alınmıştır. 

Tablo 2. Kripto Paraya Yönelik KOBİ Görüşleri Ölçeğine yönelik Normal Dağılım 

Analizi 

  N Basıklık Çarpıklık 

Kripto Paraya Yönelik Algı Genel 406 -0,715 -0,200 

Kripto Paraya Yönelik Görüş 406 -1,031 -0,048 

Kripto Para Hakkında Bilgi 406 0,034 -0,643 

Kripto Paraya Güven 406 -0,075 -0,212 

 

İlgili literatürde basıklık çarpıklık değerlerine ilişkin +1,5 ile -1,5 (Tabachnick & Fidell, 

2013), +2,0 ve -2,0 (George, & Mallery, 2010) arasındaki sonuçlar normal dağılım olarak 

kabul edilmektedir. Araştırma değişkenlere ilişkin basıklık değerleri en düşük -0,075, en 

yüksek 0,034; çarpıklık değerleri en düşük -0,048, en yüksek -0,643 olarak saptanmıştır. 

Değişkenlerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Verilerin analizinde parametrik metot 



kullanılmıştır. Katılanların tanımlayıcı özelliklerine göre ölçek düzeylerindeki farklılıklar, t-

testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve post hoc analizler (Tukey, LSD) kullanılarak 

incelenmiştir. 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Katılanların tanımlayıcı özelliklerine yönelik bulgular Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Katılanların Tanımlayıcı Özelliklere Göre Dağılımı 

Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 108 26,6 

Erkek 298 73,4 

Yaş 

20-35 126 31,0 

36-50 191 47,0 

51 ve üzeri 89 21,9 

İşyerinde Çalışan Sayısı 

1-10 67 16,5 

11-25 98 24,1 

26-50 95 23,4 

51-100 82 20,2 

100 Üzeri 64 15,8 

Sektör 

Üretim İşletmeleri 72 17,7 

Toptan ve Perakende Satış 101 24,9 

Hizmet İşletmeleri 99 24,4 

Tarım, Hayvancılık Ve Ziraat 78 19,2 

Diğer İşletmeler 56 13,8 

Faliyet Süresi 

5 yıl ve altı 54 13,3 

6-10 yıl 92 22,7 

11-15 yıl 103 25,4 

16-20 yıl 113 27,8 

21 yıl ve üzeri 44 10,8 

Dış Ticaret Yapma Durumu 

Evet 106 26,1 

Hayır 300 73,9 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan KOBİ yöneticilerinin 108'i (%26,6) kadın, 

298'i (%73,4) erkek, 126'sı (%31,0) 20-35 yaş, 191'i (%47,0) 36-50 yaş, 89'u (%21,9) 51 ve 

üzeri yaşlardadır.  



Katılımcılar; işyerinde çalışan sayısına göre 67'si (%16,5) 1-10, 98'i (%24,1) 11-25, 95'i 

(%23,4) 26-50, 82'si (%20,2) 51-100, 64'ü (%15,8) 100 üzeri olarak dağılmaktadır. Faaliyet 

gösterdikleri sektörlere göre 72'si (%17,7) Üretim işletmeleri, 101'i (%24,9) Toptan ve 

perakende satış, 99'u (%24,4) Hizmet işletmeleri, 78'i (%19,2) Tarım, hayvancılık ve ziraat, 

56'sı (%13,8) diğer işletmeler olarak dağılmaktadır. 

Katılımcıların 54'ü (%13,3) 5 yıl ve altı, 92'si (%22,7) 6-10 yıl, 103'ü (%25,4) 11-15 yıl, 

113'ü (%27,8) 16-20 yıl, 44'ü (%10,8) 21 yıl ve üzeri süre işletmeleri faaliyet göstermektedir. 

106'sı (%26,1) dış ticaret yaparken, 300'ü (%73,9) dış ticaret yapmamaktadır.  

Katılanların kripto paraya yönelik tutum ve algı yönelik; aritmetik ortalama, standart sapma 

ve minimum-maksimum düzeyleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Kripto Paraya Yönelik Algı Puan Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Maks. 

Kripto Paraya Yönelik Algı Genel 406 3,096 0,964 1,000 5,000 

Kripto Paraya Yönelik Görüş 406 2,962 1,194 1,000 5,000 

Kripto Para Hakkında Bilgi 406 3,557 0,919 1,000 5,000 

Kripto Paraya Güven 406 2,774 0,868 1,000 5,000 

 

Katılanların “kripto paraya yönelik algı genel” ortalaması orta 3,096±0,964, “kripto paraya 

yönelik görüş” ortalaması orta 2,962±1,194, “kripto para hakkında bilgi” ortalaması yüksek 

3,557±0,919 “kripto paraya güven” ortalaması orta 2,774±0,868 olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre kripto paraya yönelik algılarının incelenmesi için t-testi 

yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

 Kripto Paraya Yönelik Algı Genel Kadın 108 3,415 0,708 4,095 404 0,000 

Erkek 298 2,980 1,017 

Kripto Paraya Yönelik Görüş Kadın 108 3,397 0,969 4,526 404 0,000 

Erkek 298 2,804 1,230 

Kripto Para Hakkında Bilgi Kadın 108 3,759 0,700 2,694 404 0,002 

Erkek 298 3,483 0,977 

Kripto Paraya Güven Kadın 108 2,901 0,510 1,780 404 0,020 

Erkek 298 2,728 0,962 

 



Katılanların cinsiyete göre kripto paraya yönelik algı genel puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (t(404)=4.095; p=0.000<0.05). Kadınların kripto paraya yönelik algı genel 

puanları (x̄=3,415), erkeklerin kripto paraya yönelik algı genel puanlarından (x̄=2,980) 

yüksek bulunmuştur. 

Katılanların cinsiyete göre kripto paraya yönelik görüş puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (t(404)=4.526; p=0.000<0.05). Kadınların kripto paraya yönelik görüş puanları 

(x̄=3,397), erkeklerin kripto paraya yönelik görüş puanlarından (x̄=2,804) yüksek 

bulunmuştur. 

Katılanların cinsiyete göre kripto para hakkında bilgi puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(t(404)=2.694; p=0.002<0.05). Kadınların kripto para hakkında bilgi puanları (x̄=3,759), 

erkeklerin kripto para hakkında bilgi puanlarından (x̄=3,483) yüksek bulunmuştur. 

Katılanların cinsiyete göre kripto paraya güven puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(t(404)=1.780; p=0.020<0.05). Kadınların kripto paraya güven puanları (x̄=2,901), erkeklerin 

kripto paraya güven puanlarından (x̄=2,728) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların yaşlarına göre kripto paraya yönelik algılarının incelenmesi için Anova testi 

yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 6’da verilmiştir 

Tablo 6. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

 Kripto Paraya Yönelik Algı 

Genel 

20-35 yaş 126 2,866 0,819 11,083 0,000 2>1 

2>3 36-50 yaş 191 3,328 1,005 

51 ve üzeri 89 2,923 0,958 

Kripto Paraya Yönelik Görüş 20-35 yaş 126 2,642 1,010 11,654 0,000 2>1 

2>3 36-50 yaş 191 3,252 1,239 

51 ve üzeri 89 2,792 1,200 

Kripto Para Hakkında Bilgi 20-35 yaş 126 3,400 0,914 9,756 0,000 2>1 

2>3 36-50 yaş 191 3,764 0,877 

51 ve üzeri 89 3,333 0,929 

Kripto Paraya Güven 20-35 yaş 126 2,725 0,839 1,595 0,204 
 

36-50 yaş 191 2,853 0,878 

51 ve üzeri 89 2,674 0,880 

 

Katılımcıların yaşlarına göre kripto paraya yönelik algı genel puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(2, 403)=11,083; p=0,000<0.05). Farkın nedeni; 36-50 yaş aralığında olanların 

kripto paraya yönelik algı genel puanlarının (x̄=3,328), 20-35 yaş aralığında olanlardan 

(x̄=2,866) ve 51 ve üzeri yaşta olanlardan (x̄=2,923) yüksek olmasıdır.  



Katılanların yaşlarına göre kripto paraya yönelik görüş puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(2, 403)=11,654; p=0,000<0.05). Farkın nedeni; 36-50 yaş aralığında olanların 

kripto paraya yönelik görüş puanlarının (x̄=3,252), 20-35 yaş aralığında olanlardan (x̄=2,642) 

ve 51 ve üzeri yaşta olanlardan (x̄=2,792) yüksek olmasıdır.  

Katılanların yaşa göre kripto para hakkında bilgi puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(F(2, 403)=9,756; p=0,000<0.05). Farkın nedeni; 36-50 yaş aralığında olanların kripto para 

hakkında bilgi puanlarının (x̄=3,764), 20-35 yaş aralığında olanlardan (x̄=3,400) ve 51 ve 

üzeri yaşta olanlardan (x̄=3,333) yüksek olmasıdır.  

Katılanların kripto paraya güven puanları yaşa göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0.05). 

Katılımcıların işyerlerinde çalışan sayılarına göre kripto paraya yönelik algılarının 

incelenmesi için Anova testi yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının İşyerinde Çalışan Sayısına Göre 

Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

 Kripto Paraya Yönelik Algı 

Genel 

1-10 67 3,111 0,812 2,103 0,080 
 

11-25 98 3,158 0,990 

26-50 95 2,930 1,003 

51-100 82 3,005 0,923 

100 üzeri 64 3,347 1,025 

Kripto Paraya Yönelik Görüş 1-10 67 3,043 1,077 1,708 0,147 
 

11-25 98 3,021 1,264 

26-50 95 2,761 1,203 

51-100 82 2,859 1,119 

100 üzeri 64 3,217 1,251 

Kripto Para Hakkında Bilgi 1-10 67 3,433 0,920 2,571 0,037 2>1 

2>3 

2>4 
11-25 98 3,743 0,878 

26-50 95 3,436 0,937 

51-100 82 3,446 0,940 

100 üzeri 64 3,722 0,881 

Kripto Paraya Güven 1-10 67 2,801 0,791 4,346 0,002 5>1 

5>2 

5>3 

5>4 

11-25 98 2,640 0,795 

26-50 95 2,649 0,905 

51-100 82 2,760 0,815 

100 üzeri 64 3,156 0,967 

 

Katılımcıların işyerinde çalışan sayısına göre kripto para hakkında bilgi puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir (F(4, 401)=2,571; p=0,037<0.05). Farkın nedeni; 11-25 çalışanı 



olanların kripto para hakkında bilgi puanlarının (x̄=3,743), 1-10 çalışanı olanlardan (x̄=3,433), 

26-50 çalışanı olanlardan (x̄=3,436) ve 51-100 çalışanı olanlardan (x̄=3,446) yüksek 

olmasıdır.  

Katılımcıların işyerinde çalışan sayısına göre kripto paraya güven puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(4, 401)=4,346; p=0,002<0.05). Farkın nedeni; 100 ve üzeri çalışanı olanların 

kripto paraya güven puanlarının (x̄=3,156), 1-10 çalışanı olanların, 11-25 çalışanı olanların 

(x̄=2,640), 26-50 çalışanı olanların (x̄=2,649) ve 51-100 çalışanı olanlardan (x̄=2,760) yüksek 

olmasıdır.  

Katılanların kripto paraya yönelik algı genel, kripto paraya yönelik görüş puanları işyerinde 

çalışan sayısına göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektöre göre kripto paraya yönelik algılarının incelenmesi 

için Anova testi yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının Sektöre Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

 Kripto Paraya 

Yönelik Algı 

Genel 

Üretim İşletmeleri 72 3,122 0,783 3,740 0,005 2>3 

2>4 

2>5 
Toptan ve Perakende Satış 101 3,385 0,902 

Hizmet İşletmeleri 99 2,963 1,108 

Tarım, Hayvancılık ve Ziraat 78 2,892 0,844 

Diğer İşletmeler 56 3,062 1,065 

Kripto Paraya 

Yönelik Görüş 

Üretim İşletmeleri 72 3,028 1,084 4,631 0,001 2>3 

2>4 

2>5 
Toptan ve Perakende Satış 101 3,353 1,118 

Hizmet İşletmeleri 99 2,761 1,298 

Tarım, Hayvancılık ve Ziraat 78 2,695 1,026 

Diğer İşletmeler 56 2,902 1,329 

Kripto Para 

Hakkında Bilgi 

Üretim İşletmeleri 72 3,539 0,786 1,394 0,235 
 

Toptan ve Perakende Satış 101 3,707 0,821 

Hizmet İşletmeleri 99 3,491 1,073 

Tarım, Hayvancılık ve Ziraat 78 3,410 0,931 

Diğer İşletmeler 56 3,629 0,922 

Kripto Paraya 

Güven 

Üretim İşletmeleri 72 2,741 0,593 1,632 0,165 
 

Toptan ve Perakende Satış 101 2,954 0,780 

Hizmet İşletmeleri 99 2,758 1,035 

Tarım, Hayvancılık ve Ziraat 78 2,684 0,846 

Diğer İşletmeler 56 2,649 0,992 

 

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektöre göre kripto paraya yönelik algı genel puanları 

anlamlı farklılık göstermektedir (F(4, 401)=3,740; p=0,005<0.05). Farkın nedeni; toptan ve 

perakende satış sektöründekilerin kripto paraya yönelik algı genel puanlarının (x̄=3,385), 



hizmet işletmesi (x̄=2,963), tarım, hayvancılık ve ziraat (x̄=2,892) ve  diğer sektördekilerin 

puanlarından (x̄=3,062) yüksek olmasıdır.  

Katılanların sektöre göre kripto paraya yönelik görüş puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(F(4, 401)=4,631; p=0,001<0.05). Farkın nedeni; toptan ve perakende satış sektöründekilerin 

kripto paraya yönelik görüş puanlarının (x̄=3,353), hizmet işletmesi (x̄=2,761), tarım, 

hayvancılık ve ziraat (x̄=2,695) ve diğer sektördekilerin puanlarından (x̄=2,902) yüksek 

olmasıdır.  

Katılanların kripto para hakkında bilgi, kripto paraya güven puanları sektöre göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

Katılımcıların faaliyet sürelerine göre kripto paraya yönelik algılarının incelenmesi için 

Anova testi yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının Faaliyet Süresine Göre Farklılaşma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

 Kripto Paraya Yönelik 

Algı Genel 

5 yıl ve altı 54 2,932 1,003 30,874 0,000 3>1 

5>1 

1>2 

3>2 

4>2 

5>2 

3>4 

5>4 

6-10 yıl 92 2,557 0,877 

11-15 yıl 103 3,661 0,690 

16-20 yıl 113 2,836 0,854 

21 yıl ve üzeri 44 3,768 0,890 

Kripto Paraya Yönelik 

Görüş 

5 yıl ve altı 54 2,826 1,182 24,669 0,000 3>1 

5>1 

1>2 

3>2 

4>2 

5>2 

3>4 

5>4 

6-10 yıl 92 2,350 1,137 

11-15 yıl 103 3,609 0,877 

16-20 yıl 113 2,647 1,076 

21 yıl ve üzeri 44 3,705 1,215 

Kripto Para Hakkında 

Bilgi 

5 yıl ve altı 54 3,359 1,071 28,598 0,000 3>1 

5>1 

1>2 

3>2 

4>2 

5>2 

3>4 

5>4 

6-10 yıl 92 3,037 0,946 

11-15 yıl 103 4,037 0,615 

16-20 yıl 113 3,366 0,754 

21 yıl ve üzeri 44 4,250 0,710 

Kripto Paraya Güven 5 yıl ve altı 54 2,574 0,848 16,332 0,000 3>1 

5>1 

3>2 

5>2 

6-10 yıl 92 2,449 0,876 

11-15 yıl 103 3,210 0,722 

16-20 yıl 113 2,581 0,844 



21 yıl ve üzeri 44 3,174 0,706 3>4 

5>4 

Katılanların faaliyet süresine göre kripto paraya yönelik algı genel puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(4, 401)=30,874; p=0,000<0.05). Farkın nedeni; 

− Faaliyet süresi 11-15 yıl olanların kripto paraya yönelik algı genel puanlarının 

(x̄=3,661), faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=2,932), 6-10 yıl (x̄=2,557) ve 16-20 yıl 

olanlardan (x̄=2,836) yüksek olmasıdır.  

− Faaliyet süresi 21 yıl ve üzeri olanların kripto paraya yönelik algı genel puanlarının 

(x̄=3,768), faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=2,932), 6-10 yıl (x̄=2,557) ve 16-20 yıl 

olanlardan (x̄=2,836) yüksek olmasıdır.  

− Faaliyet süresi 5 yıl ve altı olanlar (x̄=2,932) ile 16-20 yıl olanların (x̄=2,836),faaliyet 

süresi 6-10 yıl olanlardan (x̄=2,557) yüksek olmasıdır.  

Katılanların faaliyet süresine göre kripto paraya yönelik görüş puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(4, 401)=24,669; p=0,000<0.05). Farkın nedeni;  

− Faaliyet süresi 11-15 yıl olanların kripto paraya yönelik görüş puanlarının (x̄=3,609), 

faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=2,826) 6-10 yıl (x̄=2,350) ve 16-20 yıl olanlardan 

(x̄=2,647) yüksek olmasıdır.  

− Faaliyet süresi 21 yıl ve üzeri olanların kripto paraya yönelik görüş puanlarının 

(x̄=3,705), faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=2,826) 6-10 yıl (x̄=2,350) ve 16-20 yıl 

olanlardan (x̄=2,647) yüksek olmasıdır.  

− Faaliyet süresi 5 yıl ve altı olanlar (x̄=2,826) 16-20 yıl olanların kripto paraya yönelik 

görüş puanlarının (x̄=2,647), faaliyet süresi 6-10 yıl olanlardan (x̄=2,350) yüksek 

olmasıdır.  

Katılanların faaliyet süresine göre kripto para hakkında bilgi puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(4, 401)=28,598; p=0,000<0.05). Farkın nedeni;  

− Faaliyet süresi 11-15 yıl olanların kripto para hakkında bilgi puanlarının (x̄=4,037), 

faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=3,359),6-10 yıl ve 16-20 yıl olanlardan (x̄=3,366) 

yüksek olmasıdır.  



− Faaliyet süresi 21 yıl ve üzeri olanların kripto para hakkında bilgi puanlarının 

(x̄=4,250), faaliyet süresi 5 yıl ve altı (x̄=3,359),6-10 yıl ve 16-20 yıl olanlardan 

(x̄=3,366) yüksek olmasıdır. 

− Faaliyet süresi 5 yıl ve altı olanlar (x̄=3,359) ile 16-20 yıl olanların kripto para 

hakkında bilgi puanlarının (x̄=3,366), faaliyet süresi 6-10 yıl olanlardan (x̄=3,037) 

yüksek olmasıdır.  

Katılanların faaliyet süresine göre kripto paraya güven puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (F(4, 401)=16,332; p=0,000<0.05). Farkın nedeni;  

− Faaliyet süresi 11-15 yıl olanların kripto paraya güven puanlarının (x̄=3,210), faaliyet 

süresi 5 yıl ve altı (x̄=2,574), 6-10 yıl (x̄=2,449) ve 16-20 yıl olanlardan (x̄=2,581) 

yüksek olmasıdır. 

− 21 yıl ve üzeri olanların kripto paraya güven puanlarının (x̄=3,174), faaliyet süresi 5 

yıl ve altı (x̄=2,574), 6-10 yıl (x̄=2,449) ve 16-20 yıl olanlardan (x̄=2,581) yüksek 

olmasıdır. 

Katılımcıların dış ticaret yapma durumlarına göre kripto paraya yönelik algılarının 

incelenmesi için Anova testi yapılmıştır. Ulaşılan veriler Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Kripto Paraya Yönelik Algı Puanlarının Dış Ticaret Yapma Durumuna Göre 

Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

 Kripto Paraya Yönelik Algı Genel Evet 106 3,788 0,798 9,507 404 0,000 

Hayır 300 2,851 0,897 

Kripto Paraya Yönelik Görüş Evet 106 3,738 1,051 8,427 404 0,000 

Hayır 300 2,688 1,120 

Kripto Para Hakkında Bilgi Evet 106 4,223 0,656 9,606 404 0,000 

Hayır 300 3,321 0,884 

Kripto Paraya Güven Evet 106 3,233 0,733 6,658 404 0,000 

Hayır 300 2,612 0,855 

 

Katılanların dış ticaret yapma durumuna göre kripto paraya yönelik algı genel puanları 

anlamlı farklılık göstermektedir (t(404)=9.507; p=0.000<0.05). Dış ticaret yapanların kripto 

paraya yönelik algı genel puanları (x̄=3,788), dış ticaret yapmayanlardan (x̄=2,851) yüksek 

bulunmuştur. 



Katılanların dış ticaret yapma durumuna göre kripto paraya yönelik görüş puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir (t(404)=8.427; p=0.000<0.05). Dış ticaret yapanların kripto paraya 

yönelik görüş puanları (x̄=3,738), dış ticaret yapmayanlardan (x̄=2,688) yüksek bulunmuştur. 

Katılanların dış ticaret yapma durumuna göre kripto para hakkında bilgi puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir (t(404)=9.606; p=0.000<0.05). Dış ticaret yapanların kripto para 

hakkında bilgi puanları (x̄=4,223), dış ticaret yapmayanlardan (x̄=3,321) yüksek bulunmuştur. 

Katılanların dış ticaret yapma durumuna göre kripto paraya güven puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (t(404)=6.658; p=0.000<0.05). Dış ticaret yapanların kripto paraya güven 

puanları (x̄=3,233), dış ticaret yapmayanlardan (x̄=2,612) yüksek bulunmuştur. 

5. SONUÇ 

KOBİ yöneticilerinin kripto paraya yönelik algılarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 

araştırmaya 2022 yılında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı faaliyet gösteren 406 KOBİ 

yöneticisi gönüllü olarak katılmışlardır.  

KOBİ yöneticilerin kripto paraya yönelik algıları araştırmacı tarafından geliştirilen ve 

güvenirlik çalışması yapılan 18 tane 5’li likert tipinde maddeden oluşan ölçek vasıtasıyla 

toplanmıştır. Ölçeğe yönelik yapılan faktör analizi sonucunda “kripto paraya yönelik görüş”, 

kripto para hakkında bilgi” ve kripto paraya güven” olarak adlandırılan üç boyut ortaya 

çıkmıştır. KOBİ yöneticilerinin görüşleri bu üç faktöre göre ve bu üç faktörün toplamını ifade 

eden kripto paraya yönelik algı genel olarak incelenmiştir.  

Bu kapsamda KOBİ yöneticilerinin kripto paraya yönelik bilgilerinin yüksek düzeyde olduğu, 

ancak kripto paraya yönelik görüş ve güven konusunda kararsızlık düzeyinde oldukları 

saptanmıştır. Kripto paraya yönelik algı genel düzeyleri de yine kararsızlık düzeyindedir. 

Dünyadaki küreselleşmeden ve teknolojik gelişmelerden etkilenmemek mümkün değildir. 

Yaşanan bu gelişmelere ayak uydurmak ve rekabette ön plana geçebilmek için teknolojik 

yenilikleri yakından takip ederek uygulamak gerekmektedir. Kripto para yeni bir teknoloji 

olarak değerlendirildiğinde KOBİ yöneticilerinin bu teknoloji hakkında oldukça bilgi sahibi 

oldukları araştırmada saptanmıştır. Ancak kripto paraya yönelik görüş ve güven 

düzeylerindeki kararsızlık, kripto para kullanımına yönelik netleşmemiş kurumsal alt yapı ve 

hukuki düzenlemelerin yaşama geçirilmemiş olmasıdır. Kripto paraya yönelik hukuki alt 



yapının biran önce tamamlanması, bu konudaki gelişimlerini tamamlamış ülkelerin örnek 

alınması vb. çalışmaların yapılabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada KOBİ yöneticilerin tanımlayıcı özelliklerine göre kripto paraya yönelik 

algılarında farklılaşma olup olmadığı da incelenmiştir. Bu kapsamda ele alınan ilk değişken 

olarak katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılaşma saptanmıştır. Kadın yöneticilerin erkek 

yöneticilere göre kripto paraya daha olumlu bakmaları, teknolojik yeniliklere kadınların daha 

açık olmaları yönünde değerlendirilebilir.  

KOBİ yöneticilerinin yaşlarına göre kripto paraya güven konusunda istatistiksel açıdan 

farklılık bulunmadığı, diğer boyutlarda ise farlılıkların olduğu görülmektedir. 36-50 yaş 

aralığındaki yöneticilerin daha küçük ve daha büyük yaşlardaki yöneticilere göre kripto 

paraya yönelik algıları daha olumludur.  

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre genel kripto paraya yönelik algı ve kripto 

paraya yönelik görüş boyutunda farklılık olduğu saptanmıştır. Toptan ve perakende satış 

yapan işletmelerin kripto paraya yönelik genel algı ve kripto paraya yönelik görüşlerinin diğer 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Kripto para 

kullanımına yönelik en olumlu görüşlerin toptan ve perakende ticaret sektöründe ortaya 

çıkması, bu konuda gerçekten bir ihtiyacın da olduğu noktasında değerlendirilebilir. 

Araştırmada genel kripto paraya yönelik algı ile kripto paraya yönelik görüşler işyerinde 

çalışan sayısına göre farklılık göstermezken, kripto para hakkında güven ve kripto paraya 

güven boyutlarında farklılaşma olduğu saptanmıştır. 11-25 arası çalışana sahip KOBİ’lerin 

kripto para hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları, 100 ve üzeri çalışan sahip olanların da 

kripto paraya daha çok güvendikleri saptanmıştır.  

KOBİ yöneticilerinin faaliyet sürelerine göre tüm boyutlarda kripto paraya yönelik algılarında 

farklılaşma saptanmıştır. Genel olarak faaliyet süresi arttıkça kripto paraya yönelik algılarının 

daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum faaliyet süresinin artmasıyla beraber işletmenin 

tecrübe edinmesi kapsamında yeniliklere daha açık olunduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Netice itibariyle yeni bir teknoloji olan kripto paraya yönelik faaliyet 

süresi açısından daha tecrübeli olan işletmeler daha olumlu algıya sahiptirler.  

Araştırmada dış ticaret yapan firmaların yapmayanlara göre kripto pataya yönelik algılarının 

tüm boyutlarda anlamlı olarak daha olumlu olduğu saptanmıştır. Dış ticaret yapan firmaların 



kripto paraya yönelik daha olumlu bakmaları, dış ticaret esnasında kripto paraya yönelik talep 

ve tekliflerden etkilenilmesinin sonucu olarak görülebilir.  

Sonuç olarak; yeni bir teknoloji olan kripto paraya yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması 

KOBİ’lerin kripto paraya yönelik görüşlerine daha olumlu yansıyacaktır. Kripto paraya 

yönelik güvenin artması için Türkiye'nin kripto paraya yönelik yaptığı girişimleri 

hızlandırması gerekmektedir. 

KOBİ’lerin’de bu teknolojik sürece adaptasyonunun zaman alacağı gözönüne alındığında 

diğer ülkelerden geri kalmamak için gereken düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.  

Dünyada konvertibl döviz egemenliği düşünüldüğünde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

için çıkarılabilecek ve dünya çapında ödemelerde kendini kabul ettirecek bir paranın varlığı 

ekonomi için olumlu etki yapacaktır.  

KAYNAKLAR 

Aksoy, E. E. (2018). Bitcoin Paradan Sonraki En Büyük İcat. Abaküs, İstanbul. 

Astuti, I. D., Rajab, S., & Setiyouji, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain Technology in the 

Digital Revolution Era. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 4(1), 9–15. 

https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216 

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A. 

Best, R. (2022). Estimate Of The Number Of Cryptocurrency Users Worldwide 2016-2021. 

https://www.statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base/  

Bracci, E., Tallaki, M., Ievoli, R. and Diplotti, S. (2022). Knowledge, Diffusion And İnterest 

İn Blockchain Technology İn SMEs", Journal of Knowledge Management, Vol. 26 No. 5, pp. 

1386-1407. https://doi.org/10.1108/JKM-02-2021-0099 

BTİK (2020). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kripto Para Araştırma Raporu. Sektörel 

araştırma ve strateji geliştirme dairesi, Ankara, 

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-

5f11dfe709c25.pdf,  

Caner, M. (2020). Almanya'dan Kripto Paralar Hakkında Yeni Karar. 

https://www.kriptosozluktv.com/2020/09/almanya-dan-kripto-paralar-hakkinda-yeni-

karar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+kriptosozluk

tv/TDuV+(Kripto+S%C3%B6zl%C3%BCk),  

Cvetkova, I. (2018). Legal Status Of Cryptocurrencıes. Baltic Journal of Legal and Social 

Sciences, (2), 16-24. 

https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216
https://www.statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base/
https://www.emerald.com/insight/search?q=Enrico%20Bracci
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mouhcine%20Tallaki
https://www.emerald.com/insight/search?q=Riccardo%20Ievoli
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sonia%20Diplotti
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1367-3270
https://doi.org/10.1108/JKM-02-2021-0099
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-5f11dfe709c25.pdf
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-5f11dfe709c25.pdf
https://www.kriptosozluktv.com/2020/09/almanya-dan-kripto-paralar-hakkinda-yeni-karar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+kriptosozluktv/TDuV+(Kripto+S%C3%B6zl%C3%BCk)
https://www.kriptosozluktv.com/2020/09/almanya-dan-kripto-paralar-hakkinda-yeni-karar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+kriptosozluktv/TDuV+(Kripto+S%C3%B6zl%C3%BCk)
https://www.kriptosozluktv.com/2020/09/almanya-dan-kripto-paralar-hakkinda-yeni-karar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+kriptosozluktv/TDuV+(Kripto+S%C3%B6zl%C3%BCk)


Davies, G. (2002). A History Of Money: From Ancient Times To Present Day. Cardiff: 

University of Wales Press.  

George, D and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and 

Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson 

Govori, A. (2013). Factors Affecting the Growth and Development of SMEs: Experiences 

from Kosovo. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(9), 701. 

Helms, K. (2019). Japon To Provide G20 With Solution For Crypto Regulation, 

https://news.bitcoin.com/japan-g20-cryptocurrency-regulation,  

https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/ 

https://www.finder.com 

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Kızıltaş, M. Ç. (2019). Turizm İşletmelerinde Ödeme Yöntemi Olarak Kripto Para 

Kullanımının Tüketici Tercihlerine Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.  

Kumar, A. ve Smith, C. (2017). Cyrpto Currencies An Introduction To Not So Funny 

Moneys. Rezerve Bank of New Zealand Analytical Notes, AN2017/07, Reserve Bank of New 

Zealand  

Mishkin, F. S. (2007). The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets. Policy. 

Pearson/Addison Wesley.  

Mutiso, A., & Maguru, B. (2020). An Assessment of the Adoption of Cryptocurrency As a 

Mode of Payment By Smes in Kiambu County, Kenya. International Journal of Social 

Science and Economic Research, 5(7), 2000-2013. 

Nuryyev, G., Wang, Y. P., Achyldurdyyeva, J., Jaw, B. S., Yeh, Y. S., Lin, H. T., & Wu, L. F. 

(2020). Blockchain Technology Adoption Behavior And Sustainability Of The Business İn 

Tourism And Hospitality SMEs: An empirical study. Sustainability, 12(3), 1256. 

Peneder, M. Digitization and the evolution of money as a social technology of account. J Evol 

Econ 32, 175–203 (2022). https://doi.org/10.1007/s00191-021-00729-4  

Scafile, D. (2022). An Exploratory Study Investigating Cryptocurrencies Acceptance as a 

Form of Payment: The case of SMEs in Italy and Switzerland. Louvain School of 

Management, Université catholique de Louvain, Knaepen, Denis. 

http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:35319 

Smithin, J. N. (Ed.). (2000). What İs Money? (Vol. 6). London: Routledge. 

Statiska (2022). https://www.statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base/ 

Şıklar, İ. (2004). Para Teorisi ve Politikası. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 

Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (2013) Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson. 

https://news.bitcoin.com/japan-g20-cryptocurrency-regulation
https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/
https://www.finder.com/
https://doi.org/10.1007/s00191-021-00729-4
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:35319
https://www.statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base/


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (2022). Blokzincir İstanbul Programı’nda Yaptıkları 

Konuşma. https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/140322/blokzincir-istanbul-programi-nda-

yaptiklari-konusma  

Tijing, L. (2018). Regulating Cryptocurrencies Uncharted Legal Waters, BBH foreign 

Exchange, 

https://www.bbh.com/resource/blob/25144/e30fada9d39b1c83aac1dd6a783a2fa5/regulatingcr

yptocurrencies-pdf-data.pdf,  

Triple-A,( 2022). Cryptocurrency Across The World. https://triple-a.io/crypto-ownership-data/  

TÜİK (2020). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2020. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-

2020-41129 

Ünalan, G. (2019). Kripto Paraların Vergilendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Üzer, B. (2017). Sanal Para Birimleri. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye. 

Yaga, D., Mell, P., Roby, N. ve Scarfone, K. (2018). Blockchain Technology Overview. 

National Institute of Standards and Technology, https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/140322/blokzincir-istanbul-programi-nda-yaptiklari-konusma
https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/140322/blokzincir-istanbul-programi-nda-yaptiklari-konusma
https://www.bbh.com/resource/blob/25144/e30fada9d39b1c83aac1dd6a783a2fa5/regulatingcryptocurrencies-pdf-data.pdf
https://www.bbh.com/resource/blob/25144/e30fada9d39b1c83aac1dd6a783a2fa5/regulatingcryptocurrencies-pdf-data.pdf
https://triple-a.io/crypto-ownership-data/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2020-41129
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2020-41129


 

 

 

 

 

  

K
es

in
li

k
le

 k
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

1.  Kripto para teknolojisi iktisadi anlamda büyük 

bir yeniliktir 

1 2 3 4 5 

2.  Gelecekte çoğu insan kripto para kullanacaktır 1 2 3 4 5 

3.  Kripto para kullanımı rasyonel ve akılcıdır 1 2 3 4 5 

4.  Kripto para kullanımı risklidir  1 2 3 4 5 

5.  Kripto paralar hakkında gerekli araştırma ve 

geliştirme çalışmaları yapıldığına inanmaktayım 

1 2 3 4 5 

6.  Kripto para kullanımının ticari faaliyetler adına 

yararlı olduğunu düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

7.  Kripto para kullanımının bilişim teknolojilerinin 

bir sonucu olduğuna inanmaktayım  

1 2 3 4 5 

8.  Kripto paranın para fonksiyonu taşıdığına 

inanmaktayım 

1 2 3 4 5 

9.  Kripto paraların kullanımının çevrimiçi 

davranış eğilimleri ve eğitim eksikliği gibi 

konularla işletme güvenliği açısından önemli 

tehditler yarattığını düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

10.  Kripto paraların avantaj ve dezavantajları 

hakkında bilgi sahibiyim 

1 2 3 4 5 

11.  Türkiye'de kripto para kullanımı ile ilgili yeterli 

İktisadi ve yasal düzenleme yapılmış olduğunu 

düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

12.  Kripto paranın geleceği hakkında yorumda 

bulunabilirim 

1 2 3 4 5 

13.  Ticarette kripto para kullanımının gerekli 

olduğunu düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 



KRİPTO PARAYA YÖNELİK KOBİ GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ* 

*Ölçek bilimsel etik kurallarına uygun olarak, atıf yapıldığı takdirde araştırmacıdan izin almadan kullanılabilir.  

14.  Kripto paranın ticarette kullanımı hakkında 

gerekli bilgiye sahibim  

1 2 3 4 5 

15.  Kripto para dünyasında işlem yapacakların 

İktisadi ve yasal olarak karşılaşacakları 

problemler hakkında bilgi sahibiyim 

1 2 3 4 5 

16.  Kripto para kullanımını güvenli buluyorum. 1 2 3 4 5 

17.  Kripto para çeşitleri hakkında bilgiye sahibiyim. 1 2 3 4 5 

18.  Kripto para ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi 

sahibiyim  

1 2 3 4 5 


