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Özet
Bu çalışmada kripto paralar ile dünya üzerinde dolaşımı en fazla olan para birimleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkinin

var olup olmadığı araştırmaktır. Yeni teknolojilerin var olmasıyla beraber insanlara hız ve kolaylık kazandıran büyük ve 

yenilikçi değişimleri beraberinde getirmektedir. Kripto paralar her geçen gün artan belli bir merkeze bağlı olmayan, finansal

organizasyonların aksine 7/24 işlem hacmine açık olan sayıları 10 binleri aşan kripto paralar insanların ilgisini çeken 

çağımızın en popüler yatırım aracı olmuştur.

Giriş
Dijital ortamlarda yapılan her türlü 

işlemler zaman, hız ve güvenilirlik 

açışından önem taşır. Özellikle 

günümüzde gelişmiş ülkelerde yapılan 

harcamaların büyük bir kısmı dijital 

paralarla gerçekleştirilmesi kağıt para 

kullanımını her geçen gün azaltmaktadır. 

Günlük hayatımızda kullandığımız paralar 

karşılıksız yaratıldığı için alım güçleri 

düşmektedir. Arzı sabit olan veya artıyorsa 

adeti belli olan şartlarla artan para 

güçlerine ihtiyacımız olduğu için kripto 

paralar önem kazanmaktadır.

Sayıları az ve artsa bile maksimum 

sayılarının sabit olması veya artacaksa bile 

bir kurala tabii tutulmasından ötürü kripto 

para birimlerinin kağıt paralara göre belli 

bir üstünlüğü vardır. Özellikle 

yatırımcıların ilgi odağı olan kripto paralar 

her insanın yatırım yapabileceği bir 

platformdur. Bu çalışmamızda kripto ve 

döviz kurları ile ilgilenen yatırımcılara yol 

gösterici niteliktedir.

Materyal ve 

Yöntem
Çalışmada kullanılan veri seti 

investing.com’ dan indirilerek elde 

edilmiştir. Piyasa değeri en yüksek 2 

kripto para (Btc ve Eth) kullanılmıştır. 

Belirlenen kripto paralar TL cinsinden 

haftalık olarak veri seti oluşturulmuştur. 

Veri setine dahil edilen diğer değişkenler 

döviz kurlarıdır. Döviz kurlarında (Dolar 

ve Euro) dünyadaki dolaşımı en fazla 

olanları seçilmiştir. Bu çalışmamızda 

yöntem olarak Toda-Yamamoto 

nedensellik testi kullanarak kripto paralar 

ve döviz kurları arasındaki nedensellik 

ilişkisi Eviews 12 paket programı ile 

çözümleri belirlenmiştir.

Bulgular
Çalışmada ilk olarak serilerin 

durağanlığını test etmek için 

Genişletilmiş Dickey-Fuller testi 

yapılmıştır. Birim kök test sonucu 

hem sabitli hem de trendli sonucuna 

ulaştığımız için lnBTC ve lnEth 

üzerinde logaritmik dönüşüm 

yapılarak döviz kurları 1.farklarında 

durağandır.

Toda-Yamamoto nedensellik test  

yönleri test edildiğinde gecikme 

uzunlukları 1 olarak tespit edilip, 

otokorelasyon sorunu yoktur. Bu 

sonuçlar doğrultusunda ki kare test 

istatistiği kriterlerini göz önüne 

aldığımızda kripto paralar ve döviz 

kurları arasında bir nedensellik 

ilişkisi yoktur.

lnBTC ve lnUSD Toda-Yamamoto Nedensellik Sonuçları

lnBTC ve lnEUR Toda-Yamamoto Nedensellik Sonuçları

lnETH ve lnUSD Toda-Yamamoto Nedensellik Sonuçları

lnETH ile lnEUR  Toda-Yamamoto Nedensellik Sonuçları

Sonuçlar
Bu çalışmamızın sonucunu 4 

kısımda inceledik. Çalışma 

sürecimizde belirtilen testler 

uygulanmış ve çalışmamızın 

analizleri doğrultusunda amacına 

ulaşılmıştır. Döviz kurları ile kripto 

paralara doğrudan bir nedensellik 

ilişkisi olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Kripto paralar 

dolaşımda serbest hareket 

etmelerinden dolayı, belli bir 

merkezi otoriteye dayalı 

olmadığının göstergesi olarak tespit 

edilmiştir. Merkez bankalarının 

finansal yenileşimle günümüzdeki 

arza yanıt verebilecek bir para 

sistemi oluşturmaları 

gerekmektedir.
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