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Başlıca Çıkarımlar
❖ Genel olarak 2022 bir uyarı niteliğindeydi ve 2021'in zirvelerine tezat oluşturdu.

Bununla birlikte, oynaklık piyasa döngülerinin bir parçası. Bu durum kripto sektörü
için yeni değil ve 2023'e bakarken temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam
ediyoruz.

❖ L1'ler hareketli bir yıl geçirdi. Ethereum, Hisse İspatı'na geçti; BNB Chain ve Polygon,
Terra'nın çöküşünün yarattığı boşlukta pazar payı kazandı; Aptos ve Sui gibi yeni
L1'ler piyasaya ilk adımlarını attı.

❖ L2'ler, 2022 boyunca güç kazanarak bir yükseliş yılı geçirdi. TVL, 2022 boyunca
%119 (ETH cinsinden) arttı. USD cinsinden TVL yaklaşık %28 düşse de bu oran tüm
DeFi piyasasındaki USD cinsinden yaklaşık %76'lık gerilemeden önemli ölçüde daha
düşük ve büyük oranda kripto fiyatlarının düşmesinden kaynaklandığı iddia edilebilir.

❖ DeFi sektörü, dış kaynaklı piyasa olayları ve zorlu bir makro ortamın ardından TVL'de
keskin bir düşüş yaşadı. TVL, yaklaşık 40 milyar USD veya 2022'nin başındaki
değerin yaklaşık %25'inde duruyor. Giderek daha fazla kullanıcı "risksiz yatırımlara
yönelmeye" başladı.

❖ NFT'ler, 2022'de geçen yıla kıyasla %10,6 artışla 21,9 milyar USD satış kaydetti. Bu
yükselişe 2022'nin ilk yarısında yaşanan güçlü satışlar önemli bir katkıda bulundu.
Bununla birlikte, genel duyarlılığın negatife dönmesi ve yatırımcıların bir dizi piyasa
olayının ardından piyasadan çıkması nedeniyle NFT piyasası ikinci yarıda nispeten
sakin bir dönem geçirdi.

❖ Blockchain oyun projelerinin sayısı artmaya devam etti, fakat büyümenin
yavaşladığına dair işaretler var. X-Kazan oyunlarına yönelik heyecan da kullanıcı
sayısındaki artışın yavaşlaması, dikkatin X-Kazan oyunlarının token ekonomilerine ve
oyun kalitesine yönelmesiyle söndü. Meta evrene yönelik ilgi de azaldı.

❖ 2022 boyunca yaşanan çok sayıda piyasa olayı, politika tartışmalarını alevlendirdi.
Düzenlemeler uzun süredir istenen netliği getirse de bilgiye dayalı kararlar almak
çok önemli.

❖ 2022, girişim sermayesi yatırımı ve fon toplama faaliyetleri bakımından rekor kıran
bir yıl oldu. Toplanan fonlar yüksek miktarlarda sermayenin birikmesine yol açtı ve
artık projeler bu fonları kullanıma sokmak istiyor. Yatırım yapılabilir projelerin sayısı,
2022'nin ikinci yarısında genel olarak azaldı.
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❖ Son olarak, 2023'te kriptodaki farklı sektörler arasındaki ana temaların bir özetiyle
raporu tamamladık. Ayrıntılar için raporumuzu okumaya devam edin.
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Giriş
2022, çok sayıda talihsiz olayın damgasını vurduğu bir yıl olsa da bunların, nispeten
emekleme dönemindeki bir sektörün yaşadığı normal sıkıntılar olduğu iddia edilebilir.
Aslında, nispeten emekleme döneminde olan bir sektörün, rekor seviyede enflasyonun yanı
sıra küreselleşme çağının sürekli olarak çökmesine yol açan önemli jeopolitik gerilimlerle iç
içe geçmiş bir makro ekonomik ortamla mücadele ettiği söylenebilir. Genel olarak 2022, bir
uyarı görevi gördü ve 2021'in zirvelerine tezat oluşturdu. 2022'de yaşanan zorluklar, birçok
kişinin kriptonun geleceğine ve merkeziyetsizlik, güvenlik ve şeffaflık ideallerine ulaşabilme
becerisine yönelik şüphelerini dile getirmesine yol açtı - bunun kripto sektörü için yeni bir
şey olmadığını bildiğimiz için 2023'e bakarken temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam
ediyoruz.

Toplam kripto piyasa değerinin 1 Ocak'taki 2,2 trilyon USD'den yaklaşık %64'lük bir düşüşle
31 Aralık'ta 786 milyar USD'ye gerilediği bir yılda canlanma belirtileri bulmak zor olsa da
sevindirici birçok şey de oldu. Ethereum, blockchain tarihinin belki de en dikkate değer
anlarından birine imza atarak İş İspatı'ndan ("PoW") hisse İspatı'na ("PoS") geçiş yaptı.
Terra çökmüş olsa da BNB Chain başarılı oldu ve DeFi'de ilerlemeye devam etti. Polygon, iş
geliştirme anlamında zekasını göstermeye devam etti ve iş dünyasının en büyük
isimlerinden bazılarını kripto dünyasına dahil etti (Reddit, Starbucks ve Meta bunlara örnek
olarak verilebilir). Katman 2 ("L2") ağlar yükselişini sürdürdü ve birçok kişinin beklediği
"L2-22" yaşanmamış olsa da L2'ler yeni kilometre taşlarına ulaştı ve Ethereum Katman 1'i
("L1") birçok yönden geride bıraktı.

Sabit coin piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve birçok oyuncu,
kriptoyu benimsemenin onunla savaşmaya çalışmaktan daha iyi olduğunu kavrayarak bu
dünyaya dahil oldu. DeFi, hem kullanım alanları hem de hacimlerde büyük ilerlemeler
kaydeden protokoller ve likit staking sağlayıcılarında kayda değer kazanımlar elde etse de
zorlu bir yıl geçirdi. Çoğu profil fotoğrafı (“PFP”) NFT koleksiyonunun taban fiyatları önemli
ölçüde düşerken, PFP'lerin Twitter ve Instagram gibi önde gelen web2 sosyal kanallarına
girdiği 2022'de, NFT'ler web3'ün benimsenmesinde önemli bir itici güç olmaya devam etti.
MiCA Avrupa'da manşetlere çıkarken ve ABD SEC ile CFTC arasında gidip gelmeye devam
ederken, Atlantik'in her iki yakasında da dikkate değer politik hareketler yaşandı. Diğer
yerlere baktığımızda ise dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke, giderek daha kripto dostu
düzenlemeler oluşturmak için yarışırken kripto dünyasına eğilimli olanları memnuniyetle
karşılamaya devam ediyor.

Bu raporda, yukarıda sunduğumuz özetin ayrıntılarına girecek ve 2022'de kripto piyasasına
ilişkin başka birçok hikaye, değerlendirme ve görüşten bahsedeceğiz. Ayrıca, Binance
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Research'ün önümüzdeki yılda neler olabileceğine ve sürmekte olan kripto inovasyonları ve
BUIDL fırsatlarının neler sunabileceğine yönelik görüşlerini de sizlerle paylaşacağız.

Katman 1
2022'nin standartları ve kripto alanında yaşananlar göz önüne alındığında, L1'lerin heyecan
verici ve olaylı bir yıl geçirdiğini söylemek hala mümkün. Ethereum'un Eylül ayında İş
İspatı'ndan (“PoW”) Hisse İspatı'na (“PoS”) geçişinden Mayıs ayında Terra ekosisteminin
çökmesine kadar 2022'de L1 dünyasında önemli birçok olay yaşandı. Yeni L1'ler
duyurulurken Aptos ana ağını kullanıma sundu ve Sui'nin de bunu yakında yapması
bekleniyor. Önemli bir görev üstlenen BNB Chain ve önde gelen L2 çözümü Polygon,
Terra'dan artakalan boşlukta pazar payı kazanırken, Solana daha zorlu bir yıl geçirdi ve son
FTX olayından daha fazla etkilenen L1'lerden biri oldu. 2022'de, kriptodaki en önemli alt
sektör olduğu iddia edilebilecek Katman 1'lerde pek çok önemli olay yaşandı.

Şekil 1: L1 / L2 alanının sınıflandırılması

Kaynak: Binance Research

Değerlendirmelerimize geçmeden önce piyasa bağlamını özetlemek için mevcut L1 / L2
alanının nasıl göründüğünün genel bir özetini Şekil 1'de sunuyoruz. En temelde, zincir
tıkanıklığı ve bundan kaynaklanan yüksek işlem maliyetleri (gas ücretleri) nedeniyle
Ethereum baz katmanının geniş çaplı benimsenme için uygun olmaması sorunu hala
mevcut. L1 / L2 alanındaki gelişmeler, hala bu ölçeklendirme sorunu için en iyi çözümü
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bulma etrafında dönüyor. Farklı zincirler, bu temel sorunun en iyi nasıl çözüleceği
konusunda farklı görüşlere sahip ve bazıları Ethereum ile benzer, bazıları ise benzer
olmayan çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Çok genel anlamda dört farklı bölümden
bahsedebiliriz; Ethereum Sanal Makinesi ("EVM") zincirleri, EVM olmayan zincirler,
Rollup'lar (L2'ler) ve Katman 0 / Zincirler Arası protokoller. Bu bölümün devamında,
yukarıda bahsettiğimiz tüm projeleri (ve daha fazlasını) ayrıntılı olarak ele alıyor, bu
projelerin 2022 performansları ve ileriye dönük beklentilerimiz hakkında bazı içgörüler
sunuyoruz.

Şekil 2: 2022 boyunca L1 / L2 piyasa değeri ve günlük zincir üstü ölçütler

Piyasa Değeri
(Milyar Dolar)

Günlük İşlem
Sayısı (Milyon)

Günlük Aktif
Adres (Bin)

1 Ocak 31
Aralık

1 Ocak 31 Aralık 1 Ocak 31 Aralık

Ethereum 449 147 1,2 0,9 523 337

BNB Chain 88 39 6,5 2,7 1.194 909

Polygon 18 6,6 4,0 3,0 329 430

Solana 53 3,7 50 20 521 362

Avalanche 28 3,4 0,5 0,1 75 25

Optimism yok 0,2 0,03 0,5 3,3 88

Arbtitrum yok 0,03 0,2 6,1 40

Kaynak: CoinMarketCap, Blok tarayıcılar
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Piyasa değeri ve zincir üstü ölçütlerin kıyaslaması: Piyasa değeri, tabii ki çok
sayıda nedenden ötürü daha düşük ve genel olarak kötüleşen makro ekonomik
koşullar da bu nedenlerin en önemlilerden biri. Bununla birlikte, piyasa değerinin,
günlük işlemler ve aktif adresler bakımından önemli zincir üstü ölçütlerle
korelasyon göstermeyebileceğini de net bir şekilde belirtmeliyiz. Tablodan da
görebileceğimiz gibi BNB Chain ve Solana bu iki ölçütte öne çıkarken, Ethereum
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daha yüksek piyasa değerine rağmen günlük aktivite açısından oldukça geride. BNB
Chain, günlük aktif adresler açısından en üst sıralardaki yerini uzun süredir koruyor
ve günlük ortalama adres sayısını istikrarlı bir şekilde 1 milyonun üzerinde tutuyor.
Benzer şekilde, Solana da geçen yıl boyunca günlük işlem sayısında zirvede veya
zirveye yakın bir seviyede yer aldı. Bu sayıları ve daha fazlasını aşağıda zincirlere
özel ayrılmış ayrı bölümlerde değerlendireceğiz.

Ethereum

❖ 2022, Ethereum tarihindeki en büyük ve belki de genel anlamda kripto sektöründeki
en dikkate değer anlardan birinin yaşandığı bir yıldı. 15 Eylül'de gerçekleşen
Birleştirme ile Ethereum'un İş İspatı (PoW) mutabakat mekanizmasından Hisse
İspatı'na (PoS) geçişi tamamlandı. Bu süreçte, Ethereum'un enerji tüketimi
%99,99(1) oranında azaldı, çünkü blockchain yoğun elektrik tüketen madencilik
yerine doğrulayıcılar ve staking yapanlar tarafından güvende tutulmaya başladı.
Daha geniş bir ölçekte, Ethereum'un PoS'ye geçişinin küresel enerji kullanımını
%0,2(2) azalttığı bildirildi. Birleştirme, genel anlamda Ethereum, geniş dApp
ekosistemi ve NFT'lerle ilişkilendirilen önemli bir korku, belirsizlik ve şüphe
kaynağının (“FUD”) ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu.
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Şekil 3: Birleştirme, Ethereum ve dApp'lerini çevreleyen ESG FUD'ının kaldırılmasında kilit
rol oynadı

Kaynak: Binance Research, ethereum.org

❖ Birleştirme'nin yarattığı en önemli etkilerden biri, günlük çıkarılan Ether miktarı
üzerineydi. Geçiş nedeniyle, tarafları madencilik yapmaya teşvik eden pahalı
madencilik ödüllerinin Ethereum tarafından ödenmesine gerek kalmadı. Bu
değişiklik, pratikte Ether çıkarılma oranını yıllık %3,58'den %0,005'e düşürdü - arz
büyümesinde henüz piyasa tarafından fiyatlara tam olarak yansıtılmış olduğu iddia
edilebilecek önemli bir gerileme. Aslında, EIP-1559 ile uygulamaya konan yakım
mekanizmasıyla birlikte Ether, Kasım ayının büyük bir kısmını deflasyonist bir varlık
olarak geçirdi ve şu anda da bu seviyeye çok yakın.
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Şekil 4: PoS ETH arz artışı, PoW ETH hatta Bitcoin'e kıyasla çok daha düşük

Kaynak: Binance Research, ultrasound.money

❖ Birleştirme öncesinde mevcut olmayan gerçek staking getirileri, Birleştirme
sonrasında %5-7 arasında dalgalandı. Ethereum'un staking getirisi, ağdaki etkinlik
seviyesinin yanı sıra stake edilen token miktarına da bağlı. Staking getirilerini, daha
geniş çapta Ethereum ekosistemi için "risksiz oranı" belirlemek şeklinde
düşünebilirsiniz.

Şekil 5: Birleşme sonrasında net enflasyon düşerken gerçek staking getirileri büyük bir
artış sergiledi
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Kaynak: Binance Research, Messari, Dune: @LidoAnalytical

❖ Ethereum'un yolculuğundaki sonraki adımlar, kullanıcıların stake ettikleri Ether'leri
çekmesine önümüzdeki aylarda imkan tanıyacak olan Shanghai Yükseltmesi'ni
içerecek. Bunu takiben, EIP-4844 bir sonraki büyük hedef olacak ve
Proto-Danksharding'i mümkün kılarak tam bölümleme yolunda önemli bir adımın
atılmasını sağlayacak. Ethereum'un önceliği Birleştirme'ye doğru kaymış ve Katman
2'ler ölçeklenebilirlik açığının doldurulmasına yardım etmiş olsa da bölümlemenin
L1 ve L2 kapasitesine getirmesi beklenen artış merakla bekleniyor ve bu alandaki
gelişmeler 2023 yılı boyunca da yakından takip edilecek.

Şekil 6: Vitalik'in güncellenmiş Ethereum yol haritası

Kaynak: Binance Research, Vitalik Buterin(3)
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BNB Chain

❖ DeFi genelinde iyi performans gösteren ve zincir üstü ölçütlerindeki başarıyı
sürdüren BNB Chain için 2022 nispeten iyi bir yıl oldu. Piyasa değeri düşmüş olsa
da diğerleriyle kıyaslandığında sağlam kaldı. 2022 genelinde BNB'nin piyasa değeri
~%55'lik bir düşüş sergilerken Ethereum %-67, Solana %-93 ve Avalanche %-88
geriledi.

❖ 2022'yi yaklaşık 3 milyon günlük işlemle kapatan BNB Chain sıralamada Solana'nın
ardından ikinci sıraya yerleşti ve zincir üstü ölçütler gücünü korudu. Diğer yandan,
günlük aktif adresler de güçlü bir alan olmayı sürdürdü ve BNB Chain yıl
boyunca liderliğini devam ettirdi (daha fazla ayrıntı için bkz. Şekil 2).

Şekil 7: BNB Chain, günlük zincir üstü etkinlik anlamında Ethereum'u yıl boyunca geride
bıraktı

Kaynak: Binance Research, Gokustats

❖ DeFi açısından, BNB Chain yıl boyunca tutarlı yükselişini sürdürdü ve Mayıs ayına
kadar nispeten sabit kaldıktan sonra Terra ekosisteminin çöküşünün ardından güçlü
bir yükseliş yakaladı. Aslında, hakimiyetinin Nisan ayında %6,3'e kadar
gerilemesinin ardından, BNB Chain Aralık ayının başında TVL (kilitlenen toplam
değer) payını ikiye katlayarak %13'ün üzerine çıkardı. PancakeSwap, TVL
anlamında hakimiyetini sürdürdü ve günlük hacimlerde düzenli olarak 300-500
milyon USD'nin üzerine çıktı. Sabit Takas'ı kullanıma sunmaları, Aptos(4)ve Ethereum
ile entegrasyonları 2022'nin dikkate değer gelişmeleriydi ve bu yıl ekibin neler
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sunacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Bunlara ek olarak, Wombat Exchange'in
(sabit coin takasları) kurulması ve bu borsanın etrafında gelişen ekosistem (örn.
Wombex Finance) umut vericiydi ve BUSD önümüzdeki yıl boyunca pazar payı
almaya devam ederse borsanın kullanımı da artabilir (BUSD hakkında daha fazla
bilgiye sabit coinler bölümünden ulaşabilirsiniz.)

Şekil 8: PancakeSwap, BNB Chain DeFi TVL'ye liderlik etmeye devam ediyor

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama

❖ Güvenlik anlamında, BNB Chain AvengerDAO'nun oluşturulmasına öncülük etti.
AvengerDAO, BNB Chain'deki kullanıcıları olası saldırı, dolandırıcılık ve kötü niyetli
kişilerden korumak için tasarlanmış, topluluk tarafından yürütülen benzersiz bir
güvenlik altyapısı projesinde bir araya gelen web3'ün önde gelen güvenlik firmaları
ve blockchainin erken dönem kullanıcıları arasındaki bir iş birliğidir. AvengerDAO,
2023'te de öncelik olmayı sürdürüyor ve bu iş birliğinin dApp'lere sunabileceği
hizmetlerin kalitesini ve sayısını iyileştirme anlamında daha fazla ilerleme
kaydetmesini bekliyoruz .

❖ Ölçeklendirme açısından BNB Chain, ağ üzerinde konuşlanmak isteyen dApp'ler için
bir dizi çözüm sunuyor. BNB Yan Zinciri 2022'nin başlarında kullanıma sunuldu ve bu
gelişme biraz ilgi çekmiş olsa de BNB Chain'in asıl önemli duyurusu, kendi zk Rollup'ı
olan zkBNB ile ilgiliydi. Test ağı Kasım ayında kullanıma sunuldu ve ana ağın
lansmanının 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor. Buna ek olarak BNB
Chain, BNB Yan Zincirini ve zkBNB'yi destelemek için EVM'ye eşdeğer bir
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ölçeklendirme çözümü üzerinde çalışıyor ve konu hakkında daha fazla bilginin
2023'te paylaşılması bekleniyor.

❖ BNB Likit Staking'in lansmanı ve BNB Chain NFT'lerinin OpenSea'ye
entegrasyonu da 2022'de öne çıkan önemli olaylardı. Dahası BNB Chain, Binance
Hesap Bağlantılı ("BAB") tokenleri ile ilk Soulbound Tokenini de kullanıma sundu.
Tokenler, KYC doğrulamasını tamamlayan Binance kullanıcılarının kimlik bilgilerini
temsil ediyor ve diğer BNB Chain dApp'lerine de entegre edilmesi bekleniyor. Bu
makalenin yazıldığı tarih itibarıyla, 620.000''in üzerinde BAB çıkarılmış durumda.

Solana

❖ Solana için yıl, iki yarıya bölünmüş gibiydi. 2022, 2021'in klasik "alt-L1" işlemleri için
zorlu geçti ve Solana da bir istisna değildi. Solana, NFT'ler ve dApp inovasyonu ile ilgi
görmüş ve günlük işlem sayılarını istikrarlı olarak yüksek tutmuş olsa da sistem
kesintileriyle sürekli olarak sıkıntı yaşadı ve FTX durumundan oldukça fazla
etkilendi.

❖ NFT'ler, Solana'nın başarılı olduğu bir alandı ve zincirdeki koleksiyonlar
Ethereum'a kıyasla daha düşük gas ücretlerinin sunduğu avantajdan faydalandı.
Magic Eden gibi pazar yerleri bu çabaya öncülük etti ve Solana NFT'lerini yeni
zirvelere taşımada etkili oldu. Aşağıda yer alan Şekil 9'da görülebileceği gibi, Solana
NFT'leri 2022 boyunca Ethereum'un ardından ikinci sırada yer aldı ve şu anda
tüm zamanların satış sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Diğer yandan, son
zamanların önde gelen Solana koleksiyonları DeGods(5) ve y00ts(6) sırasıyla Ethereum
ve Polygon'a geçiş yapacaklarını duyurdu. Bu daha geniş çaplı bir eğilim haline
gelirse, Solana'nın son aylarda yıldızı parlayan NFT alt sektörü için büyük bir zorluk
yaratabilir.

Şekil 9: Solana NFT'leri kayda değer bir ilgi görerek 2022 ölçütlerinde Ethereum'un
ardından ikinci sırada yer aldı

Tüm
Zamanl

ar

2022

Satış
(USD

Milyar)

Satış
(USD

Milyar)

Eşsiz
Alıcı

(Milyon)

Eşsiz
Satıcı

(Milyon)

Toplam
İşlem
Sayısı

(Milyon)
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Ethereum 33,2 17,9 2,9 2,5 13,3

Ronin 4,1 0,3 1,1 0,9 4,8

Solana 3,3 1,8 1,5 1,6 14,6

Flow 1,1 0,3 0,5 0,7 11,2

Cardano 0,5 0,3 0,6 0,07 2,4

Kaynak: Cryptoslam
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Ağ açısından bakıldığında, Solana performans sorunları yaşamaya devam ediyor ve
2022 yılı boyunca çok sayıda kesinti yaşadı. FTX, Alameda ve Solana ekosistemi
arasındaki herkesçe bilinen destek ve ilişki göz önüne alındığında, FTX'te
yaşananların L1 üzerindeki etkisi pek hafif olmadı. Muhtemelen pek de şaşırtıcı
olmayan bir şekilde Solana ve ekosistem projeleri hem piyasa değeri hem de DeFi
payı ölçütlerinde büyük bir gerileme yaşadı.

❖ İlginç olan ise projenin Solana Mobile(7) ile donanım dünyasına girmesiydi. Solana
Mobile, kripto kullanımı için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir donanım
deneyimi vaat ediyor ve kullanıcıların kriptoya özel olarak tasarlanmış bir telefonun
sunacağı güvenliğe değer vereceği varsayımına dayanıyor. Donanım cihazlarının
(Saga telefonu) ilk çeyrekte satışa çıkması bekleniyor.

❖ Bu yıl, daha fazla ilerleme görmeyi ve muhtemelen Firedancer'in nihai olarak
uygulamaya konmasını bekliyoruz. Jump Crypto tarafından geliştirilen Firedancer,
Solana ağı için ikinci, tam anlamıyla bağımsız mutabakat düğümü istemci
uygulaması olacak. Tek hata noktasını (mevcut Solana Labs istemci uygulaması)
ortadan kaldırarak merkeziyetsizliği artırmanın yanında ağın performansını ve
dayanıklılığını iyileştirmesi ve kendi düğümünüzü çalıştırmayı daha ucuz bir hale
getirmesi bekleniyor. Bu ikinci istemciye sahip olmak, bir hata Solana Labs
istemcisini devre dışı bırakırsa zincirin diğer istemcide çalışmaya devam edeceği
anlamına geliyor. Tamamlanmasının ardından Firedancer, Solana'yı Ethereum'un
dışında birden fazla bağımsız doğrulayıcı istemciye sahip tek zincir haline
getirecek. Bu da Solana ağı için önemli bir adımı temsil edecek ve yıl boyunca takip
edilecek önemli bir gelişme olacak.
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Tron

❖ Özellikle DeFi alanında büyük ilgi çeken Tron için güçlü bir yıl oldu. 2022'de, Tron'un
merkeziyetsiz, algoritmik, USD'ye endekslendi sabit coini USDD kullanıma
sunuldu. USDD, Terra / UST çöküşünün ardından piyasaya sürülen bir sabit coin için
iyi performans gösterdi ve Tron'un DeFi TVL listelerinin üst sıralarında yer almasına
yardımcı olmada önemli bir rol oynadı. Kısa süre önce FTX'in çöküşü bir miktar
istikrarsızlığa neden olsa da USDD'nin %201,1'lik(8) bir aşırı teminatlandırma oranını
koruduğunu belirtmemiz önemli. Bununla birlikte, şu anki duruma bakarsak, USDD
endeks değerin biraz altında işlem görmeye devam ediyor.

Şekil 10: Tron'un TVL'si gücünü koruyor fakat büyük zincirlerle kıyaslandığında protokol
sayısındaki azlık ortaya çıkıyor

Protokol Sayısı TVL (USD Milyar) 24s Hacim (USD
Milyon)

Ethereum 630 24,6 803,6

BNB Chain 524 4,4 147,7

Tron 14 4,1 5,6

Arbitrum 162 1,0 46,5

Polygon 354 1,0 63,9

Kaynak: DeFiLlama
9 Ocak 2022 itibarıyla

❖ Zincir için önemli bir haber, Tron'un Dominika Milletler Topluluğu'nun ulusal
blockchain altyapısı için resmi protokol olarak ilan edilmesiydi(9). Hatta resmi
belgeler, USDD'nin artık ülkede resmi bir dijital para birimi ve takas aracı olduğunu
gösteriyor(10). Bu ortaklığın nasıl ilerlediğini görmek ilginç olacak. Durumu yakından
takip edeceğiz ve umarız bu gelişme, benimsenme üzerindeki olumlu etkisini
sürdürebilir.
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Avalanche

❖ DeFi piyasa değeri payının ~%6'dan ~%2'ye düştüğü ve günlük zincir üstü ölçütlerde
önemli düşüşlerin görüldüğü Avalanche için zorlu bir yıl oldu (daha fazla ayrıntı için
bkz. Şekil 2). Avalanche, özellikle de Avalanche blockchaini üzerindeki oyun
dApp'leri için ölçeklenebilirlik sunan Alt Ağlarına yönelik olumlu geri bildirimler aldı.
DeFi Kingdoms ve Swimmer Network, başlatılan ilk dikkate değer alt ağlardı ve bu
ağlarda genel olarak etkinliklerin artması sağlıklı bir işlevsellik ve kullanım olduğu
anlamına geliyor.

❖ Avalanche'ın mimarisi hakkında belirtilmesi gereken önemli bir nokta ise
Avalanche'ın C-Zincirindeki (ana akıllı sözleşme zinciri) faaliyetlerin, AVAX tokenin
değerini belirleyen başlıca etmen olması. Avalanche, işlem ücretlerinin %100'ünü
yakarak dolaşımdaki arzdan kaldırıyor, böylece nadirliği artırarak token için değer
yaratıyor. Alt ağlar kendi güvenliklerini kendileri sağladığı, yerel tokenlere ve değer
artırma mekanizmalarına sahip olduğu için bunların kullanımı, alt ağların olmaması
durumunda C-Zinciri üzerinde yer alabilecek kullanımı yansıtıyor. Dolayısıyla, Alt Ağ
faaliyetleri arttıkça, Avalanche'ın geliri ve buna bağlı olarak AVAX tokeni
üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşuyor. Diğer yandan, Alt Ağların mevcut
olmaması durumunda, bu faaliyetlerin illa C-Zinciri üzerinde gerçekleşmeyeceğini ve
tamamen farklı bir zincirde yer alabileceğini iddia etmek de mümkün. C-Zinciri ve
geliri, Alt Ağlar ve AVAX tokeni arasındaki ilişki oldukça karmaşık ve dikkate alınması
gereken ilginç bir açı olmayı sürdürüyor.
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Şekil 11: Faaliyetlerde C-Zincirinden Alt Ağlara geçiş oldukça net. Bu durum, Alt Ağ
işlevselliği için cesaret verici olsa da gelir üzerindeki aşağı yönlü baskı sorun yaratabilir

Kaynak: DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Ava Labs'in Core Wallet'ının(11) piyasaya sürülmesi çok önemliydi. En başta emanete
dayalı olmayan bir tarayıcı uzantısı olarak kullanıma sunulan ve artık mobilde de
kullanılabilen Core, kullanıcıların tüm Avalanche dApp'lerini kullanmaları için
sorunsuz bir yol sunuyor. Core, Köprü Kurma ve Takas da dahil olmak üzere dokuz
temel özelliğin yanı sıra itibari paradan kriptoya geçiş için MoonPay entegrasyonu ile
kullanıma sunuldu.

❖ Avalanche, kısa bir süre önce Banff 5'e(12) yükseltildi. Banff 5, tüm Avalanche alt
ağları arasında yerel iletişim sunarak ekibin zincirde bir diğer Alt Ağ dalgasını
başlatmada etkili olmasını umut ettiği yeni bir yatay birleştirilebilirlik düzeyi ekliyor.

Fantom

❖ Fantom için 2022, yılın başlarında Andre Cronje'nin ayrılmasının ardından gelir
ölçütlerinin önemli ölçüde düştüğü (2022'de piyasa değeri -%92, DeFi pazar payı
-%51) ve zincirde pek çok belirsizliğin yaşandığı karışık bir yıl oldu. Fakat Fantom,
hala ilk 10 DeFi TVL zinciri arasında yer alıyor. Andre ise daha sonra ön saflardaki
yerine geri döndü ve şu anda "mimar" rolünü aktif olarak sürdürüyor.
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Şekil 12: Fantom'un günlük işlemleri önceki çeyrek döneme kıyasla düşüş eğilimi gösterdi
(2022 4. Çeyrekte -%30)

Kaynak: Ftmscan
29 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Fantom'un misyonu, "merkezi olmayan tüm faaliyetler için tek bir güvenli uzlaşma
katmanı sağlamak üzere mevcut olan en yüksek işlem oranına sahip blockchaini
sunmak". Fantom, 2023 boyunca bu misyonu yerine getirmek daha fazla çalışmayı
amaçlayacak ve geliştiricilerin dApp'ler konuşlandırabilmesi için daha iyi bir ortam
oluşturmaya odaklanacak. Daha da özelinde Fantom, gas üzerinden para kazanma,
gas ödenekleri ve hesap soyutlama gibi ayrıntılara ve ayrıca Fantom Sanal
Makinesi(13) gibi yeni bir ara yazılım oluşturmaya odaklanacak.

NEAR Protocol

❖ 2022'de NEAR için önemli bir gelişme, JavaScript SDK'sının(14) piyasaya
sürülmesiydi. Bu yenilik, JavaScript geliştiricilerinin NEAR için dApp'ler oluşturmaya
başlamasının kapılarını açtı. Bunun ne tür bir etkisi olduğunu söylemek zor olsa da
özellikle lansmanın Ağustos ayında yapıldığı göz önüne alındığında, haftalık
geliştirme faaliyetleri bakımından NEAR'ın ilk 10 blockchain arasında
kaldığını(15) (bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla) doğrulayabiliriz.
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❖ Piyasa Değeri açısından NEAR için zor bir dönem oldu (2022'de -%88). Fakat ekip,
olumsuz koşullara rağmen NEAR Vakfı'nın en az beş yıllık operasyonları sürdürmek
için yeterli sermayeye sahip olduğunu doğruladı. 2023 için NEAR, kullanımı
artırmanın bir yolu olarak iş ortaklıklarına odaklanacak. NEAR, biletleme gibi
etkileşimi artıran gerçek hayata yönelik kullanım alanlarını hedef alacak(16). Ayrıca
NEAR, topluluk tabanına odaklanan bir yaklaşımı benimsemek amacıyla sermaye
tahsis kararlarını (şu anda Vakıf tarafından kontrol edilen) topluluk tarafından
yönetilen DAO'lara atayacak.

Cardano

❖ Konu ister geliştirici istatistikleri, piyasa değeri, NFT'ler ister yalnızca hizmet süresi
olsun, en iyi zincir sıralamalarına baktığımızda göreceğimizden emin olduğumuz bir
isim Cardano. Aslında zincir 2022'de, kriptodaki piyasa döngülerinin ne kadar
istikrarsız olabileceği göz önüne alındığında kayda değer bir başarı olan beşinci yıl
dönümünü kutladı. Ana akımda Cardano'dan nadiren bahsedilse de akıllı sözleşme
ağı piyasadaki en büyük ağlardan biri olmayı sürdürüyor (ve bunu uzun yıllardır
yapıyor).

❖ Cardano'nun beş aşamadan oluşan bir yol haritası var ve şu anda dördüncü
aşama olan Basho'dayız. Basho, ağı ölçeklendirmeye odaklanıyor ve Vasil sert
çatallanmasının 2022'de tamamlanması buna yönelik önemli bir adımdı. Vasil'in
odağında TPS'yi artırmak ve ücretleri düşürmek vardı.

❖ Bu yıl, Cardano'nun L2 ölçeklendirme çözümü Hydra'nın kullanıma sunulmasını
bekliyoruz. Ayrıca, Midnight(17) Yan Zincirinin (zk-ispatlarından faydalanan gizlilik
odaklı bir Yan Zincir) ve bir EVM Yan Zincirinin de piyasaya sürülmesini bekliyoruz.
Ayrıca 2023'te Cardano, Basho döneminin sona ermesinin ardından mevcut yol
haritasının son aşamasında yer alan ve Yönetişime odaklanacak olan Voltaire
dönemine girecek.

❖ Yakın gelecekte, ekosistemdeki önemli bir proje olan Coti'nin de algoritmik sabit
coini Djed'i piyasaya sürmesi (18) bekleniyor.
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Katman 0'lar

Cosmos

❖ Cosmos uygulama zinciri tezi, geliştirici ve kullanıcıların özelleştirme talepleri
arttıkça daha ilginç bir hale geliyor. Cosmos "Merkezi" içinde bağımsız bir
blockchain konuşlandırmak, bir L1 veya L2 üzerinde dApp olarak konuşlandırılmaya
kıyasla esneklik avantajları sunuyor. Geliştiriciler, uygulamayı kendi zinciri üzerinde
konuşlandırmanın avantajlarından faydalanıyor, dolayısıyla da potansiyel olarak
daha yüksek işlem oranına ve daha iyi performansa sahip olma şansı yakalıyor.
Bununla birlikte, hem mutabakat (Tendermint buna çözüm sunuyor) ve birlikte
çalışabilirlik (Cosmos'un Blockchainler Arası İletişim (“IBC”) protokolü) gibi konular
hakkında endişelenmelerine gerek kalmıyor hem de Cosmos SDK güvenli bir
uygulama zinciri oluşturmalarına yardımcı oluyor.

❖ 2022, Cosmos için dolu dolu bir yıldı. Yıllık Cosmoverse etkinliğine geniş bir katılım
oldu ve Cosmos'u ve yerel ATOM tokenini yükseltmek için yeni bir vizyon planı olan
ATOM 2.0 açıklandı. Fakat resmi teklif, bazı değişiklikler hakkında yetersiz bilgi
olması nedeniyle reddedildi. Eksik bilgilerin netleştirildiği yeni tekliflerin 2023'te
yapılması bekleniyor.

❖ Cosmos uygulama zinciri etkinliği, ekosistem dahilindeki 53 IBC özellikli zincirle
istikrarlı bir şekilde artıyor ve toplam piyasa değeri (makalenin yazıldığı tarih
itibarıyla) 9,3 milyar USD'ye ulaştı. IBC zincirlerindeki son 30 günlük hacim ise 714
milyar USD ve önde gelen ekosistem DEX'i Osmosis en popüler dApp konumunda.

Şekil 13: Osmosis, Cosmos uygulama zincirleri arasında son 30 günlük zincir üstü
etkinlikte hakimiyeti elinde tutuyor

IBC Hacmi (USD
Milyon)

Toplam İşlem
Sayısı (Milyon)

Aylık Aktif Kullanıcı
Sayısı (Bin)

Osmosis 277,0 3,5 142,4
Cosmos Hub 115,5 1,4 175,9

Bostrom 83,8 0,2 3,4
Axelar 66,9 1,6 8,5
Stride 31,9 0,4 19,8

Kaynak: mapofzones.com
31 Aralık 2022 itibarıyla
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❖ Büyük bir duyuru ve Cosmos tezinin ilk dikkate değer doğrulaması (yani başarılı
dApp'lerin eninde sonunda kendi zincirlerine ihtiyaç duyacağı), dYdX'in yaklaşan
v4'ü için bir Ethereum L2 çözümden (StarkWare’in StarkEx'i) Cosmos uygulama
tabanlı bir zincire geçeceğini açıklamasıydı. dYdX'in önemli bir merkeziyetsiz
borsa ve StarkEx'in önde gelen müşterisi olma konumu göz önüne alındığında, bu
oldukça ciddi bir gelişme ve bu yıl takip edilmesi gereken önemli bir konu. Daha
yakın bir zamanda ise altyapı protokolü Syntropy'nin Polkadot içindeki Substrate
çerçevesinden Cosmos'a geçiş yapmaya karar verdiğini öğrendik. Bunun, Cosmos
uygulama zincirlerine geçiş akımının başlangıcı mı olduğu yoksa yalnızca az sayıda
projenin mi geçiş yapacağı, bu yıl yanıtına ulaşacağımız önemli bir soru olacak.

Şekil 14: Cosmos uygulama zincirlerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor

Kaynak: mapofzones.com

❖ Önümüzdeki birkaç ay, Cosmos ağında bir dizi yükseltme göreceğiz. 1. Çeyrekte,
Cosmos SDK'da iyileştirmeler yapacak ve bir likit staking modülü ekleyecek olan
Lambda Yükseltmesi yapılacak. 2. ve 3. Çeyrekte ise zincirler arası güvenliğe
odaklanacak olan Epsilon ve Gamma yükseltmeleri yapılacak.

❖ IBC ve Cosmos hakkında daha fazla bilgi için kısa süre önce yayınladığımız araştırma
raporumuza göz atmayı unutmayın: Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri: Dünyalar
Arasında Bağlantı Kurmak.
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Polkadot

❖ Polkadot'ın benzer bir birlikte çalışabilirlik tezi var ve heterojen blockchainlerden
oluşan bağlantılı ağları mümkün kılmak için Aktarma Zinciri (Relay Chain) / Paralel
Zincir (Parachain) modelini kullanıyor. Aktarma Zinciri, Polkadot'ın merkezinde yer
alıyor ve mutabakatı, ortaklaşa güvenliği ve zincirler arası birlikte çalışabilirliği
yönetiyor. Paralel zincirler ise kendi kullanım alanları için optimizasyon yapabilen
bağımsız blockchainlerden oluşuyor. Paralel zincirlerin Aralık 2021'de kullanıma
sunulmasının ardından 2022'de Polkadot'ta 33 konuşlandırma gerçekleşti.

❖ Polkadot'ın 2022'de ulaştığı önemli bir dönüm noktası ise Çapraz Mutabakat Mesaj
Formatı'nın (“XCM”) piyasaya sürülmesiydi. XCM, paralel zincirlerin güvenilir ve
güvenli bir şekilde mesaj alışverişi yapmasına imkan tanıyan zincirler arası iletişim
için bir dil. XCM'nin kullanıma sunulması bir dönüm noktası olsa da bu formatın
yalnızca bir dil olduğunu ve aslında mesaj gönderemeyeceğini belirtmemiz de
önemli. Mesaj gönderme aracı olan XCMP, hala geliştirme aşamasında ve paralel
zincirler bu sorunu aşmak için geçici çözümler kullanmak zorunda kalıyor. XCMP'deki
sıkça yaşanan gecikmeler ve paralel zincirlerin yaşadığı zorluklar, muhtemelen
birkaç projeyi hayal kırıklığına uğrattı ve belki de Syntropy'nin Polkadot
ekosisteminden Cosmos'a geçmesinin nedenlerinden biri bu olabilir. XCMv3'ün bu yıl
piyasaya sürülmesinin yanı sıra XCMP'ye yönelik diğer haberler, özellikle de
Polkadot'ın birincil tezinin esas olarak zincirler arası verimli iletişime yönelik olduğu
göz önüne alındığında topluluk tarafından memnuniyetle karşılanacak.
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Şekil 15: Polkadot'ın XCM mesajlarının sayısındaki artış istikrarlı değildi

Kaynak: polkadot.subscan, Binance Research

❖ Bu yıl, en iyi "kullandıkça öde" Paralel Zincirler olarak tanımlanabilen ve Paralel
Zincir slot açık artırması sürecinden geçmeden erişilebilen Paralel İşlemlerin
(Parathread) kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Güvenlik her iki zincir türünde de
aynı ve Paralel İşlemler bazı geliştirici ekipler için uygun alternatif giriş noktaları
olarak oldukça iyi hizmet edebilir. Paralel İşlemlerin kullanıma sunulmasının ve
XCM'deki diğer geliştirmelerin yanı sıra mevcut ve yeni Paralel Zincirlerdeki
yeniliklerin daha fazla projenin Polkadot'a yönelmesine neden olup olmayacağı ve
önümüzdeki yıl Polkadot'ın Cosmos'a karşı nasıl bir performans göstereceğini
görmek ilginç olacak.

Ekosistemin Yeni Oyuncuları

❖ Aptos:

➢ Meta'nın Diem (eski adıyla Libra) projesinden çıkan iki büyük zincirden ilki
olan Aptos, ana ağını 2022'nin sonlarında piyasaya süren bir PoS
blockchain. Aptos, Move programlama dilini kullanıyor ve yeni Block-STM
yürütme motoru aracılığıyla paralel yürütme sunuyor. Aptos, modülerlik ve
esneklik göz önünde bulundurularak geliştirildi ve son teknolojik gelişmelere
uyum sağlayabilmek için sık yükseltme döngülerini destekleyecek şekilde
tasarlandı.
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➢ İlk olarak 2022'nin başlarında duyurulan Aptos, Ekim ayında ana ağını piyasa
sürmeden önce yıl boyunca dört test ağından geçti. Kullanıma
sunulmasından bu yana geçen sınırlı süre içinde Aptos, kesintisiz çalışmayı
sürdürdü ve ağ etkinliğinde bir miktar artış gördü. Blok tarayıcısı günlük
20-30.000 aktif hesap gösterirken, bugüne kadar kullanıcı işlemlerinin
ulaştığı en yüksek değer 150.000 oldu ve günlük değer 70-80.000
civarında seyretti.

➢ Dikkate değer entegrasyonlar arasında PancakeSwap, Wormhole, Pyth ve
LayerZero yer alıyor. 2023'te, Aptos'un vadettiği performans nedeniyle
ortaya çıkan yeni kullanım alanları veya dApp işlem oranlarında önemli bir
artış olup olmadığını izlemek ilginç olacak.

❖ Sui:

➢ Yine Diem projesinden doğan Sui, Mysten Labs tarafından geliştirilmekte
olan ve yakında piyasaya sürülecek bir PoS L1 projesi. Sui, basit işlemlerin
mutabakatı tamamen atlamasına ve neredeyse anında gerçekleşmesine
imkan tanıyan paralel işlem yürütme de dahil olmak üzere bir dizi yenilik
sunuyor. Bu yenilikleri mümkün kılan ise Sui'nin geleneksel blockchainlerden
(bunlar genellikle adreslere dayalıdır ) farklı olan nesne merkezli doğası.

➢ Sui, yatay ölçeklenebilirliği uygulamaya koymayı kolaylaştırmanın yanı sıra
yerelleştirilmiş ücret piyasaları ve yeni bir gas ücreti mekanizması da
sunuyor. Sui, programlama dili olarak 'Sui Move' kullanıyor. Sui Move ise
temel Move programlama dilinin biraz değiştirilmiş ve Sui'nin nesne merkezli
mimarisinden tam anlamıyla faydalanabilmek için tasarlanmış bir versiyonu.

➢ Sui, Test Ağı Dalga 1'i Aralık ayında tamamladı ve bir sonraki Test Ağı
Dalgasını bu yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Sui kısa süre
önce token tahsisine yönelik bilgileri yayınladı ve ana ağın yılın ilerleyen
zamanlarında kullanıma sunulması bekleniyor.

➢ Aptos, Sui, bu projelerin sunduğu yeni inovasyonların yanı sıra benzerlik ve
farklılıkları hakkında daha fazla bilgi için Aptos ve Sui: Ekosistemin Yeni
Oyuncuları raporumuza göz atabilirsiniz.
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Modüler Blockchain Grubu

Kısaca özetleyecek olursak, blockchainler amaçlarını yerine getirebilmek için dört temel
katmana ihtiyaç duyar:

1. Yürütme: durumu güncellemek için işlemleri yürütme
2. Uzlaşma: doğrulama, anlaşmazlıkları çözme
3. Mutabakat: işlemlerin sıralanması üzerinde anlaşmaya varma
4. Veri Kullanılabilirliği (“DA”): işlem verilerinin kullanılabilir hale getirilmesi - diğer

üç işlev için gereklidir

Geleneksel monolitik blockchainlerde, dört aşama da aynı sistem tarafından tek bir
katmanda yürütülür. Bu mekanizma, bu dört işlevden herhangi biri için optimizasyon
yapılmasını engeller ve nihayetinde işlem oranını ve verimliliği sınırlar. Modüler
blockchainler buna bir çözüm sunmayı amaçlar ve bu dört işlevin ayrı, daha özelleştirilmiş
ve verimli sistemler aracılığıyla faaliyet gösterebileceği ve blockchainin işlem oranında artış
sağlayabileceği fikrine dayanır.

Şekil 16: Monolitik ve Modüler blockchain mimarisi

Kaynak: Binance Research

❖ Celestia:

➢ Celestia, ölçeklenebilir bir veri kullanılabilirliği katmanı geliştirmeyi
amaçlayan modüler bir blockchain ağıdır. Bu nedenle Celestia, Şekil 16'da
görülebileceği üzere modüler blockchainin Mutabakat ve Veri Kullanılabilirliği
katmanlarını hedef alır. Celestia, bunun için veri kullanılabilirliği
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örneklemesini ve İsim Aralıklı Merkle ağaçlarını kullanır. Daha fazla bilgiye
projenin belgelerinden ulaşabilirsiniz.

➢ 2022'de veri kullanılabilirliği örneklemesini destekleyen ilk Mamaki Test
Ağı(19) da dahil olmak üzere üç önemli test ağı piyasaya sürüldü. Ayrıca
Celestia, yılın sonlarında 55 milyon dolar topladığını duyurdu. Celestia,
2023'te hem teşvik edilmiş bir test ağını hem de ana ağı kullanıma
sunmayı hedefliyor. Celestia'nın ürünü için potansiyel bir kullanıcı grubu ise
şu anda veri kullanılabilirliği için çoğunlukla Ethereum'u tercih eden
Rollup'lar (Rollup'lar hakkında daha fazla bilgiye Katman 2 bölümünden
ulaşabilirsiniz).

❖ Fuel Labs:

➢ Fuel, yapının farklı bir bölümünü hedefliyor ve kendisini modüler bir
yürütme katmanı olarak tanımlıyor. Fuel, Ethereum Sanal Makinesinin
(EVM) sunmadığı paralel işlem gerçekleştirme özelliğini sunuyor. Ayrıca
Fuel, ekibin EVM'den iyileştirmeler ve dersler içerdiğini söylediği Fuel Sanal
Makinesine de ("FuelVM") sahip. Aslında, FuelVM'ye(20)uygulanmış bir dizi
Ethereum İyileştirme Teklifinin ("EIP'ler") ayrıntılarını da paylaşıyorlar.
FuelVM; alana özgü, Rust tabanlı bir programlama dili olan Sway'i kullanıyor.

Şekil 17: Fuel, çok sayıda farklı konfigürasyonda çalışabiliyor

Kaynak: Fuel Labs, Binance Research
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➢ Fuel Labs, 2022'de 80 milyon USD topladı ve herkese açık iki test ağı
duyurdu. Son beta-2 test ağları, 620.000'den fazla işlem gerçekleştirdi ve
Fuel'e zincirler arası bağlantı kurma becerisi getirdi.
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Katman 2
2022 için en önemli tahminlerden biri "L2-22", yani 2022'nin L2'ler için çıkış yılı olacağıydı.
Bu tahmin gerçekleşti mi?

Öncelikle, TVL'nin nasıl performans gösterdiğine bakalım. Veriler, L2 TVL'sinin 2022
boyunca %119 (ETH cinsinden) arttığını gösteriyor. USD cinsinden TVL yaklaşık %28
düşerken, bu oran tüm DeFi piyasasındaki USD cinsinden yaklaşık %76'lık düşüşten önemli
ölçüde daha düşük ve muhtemelen kripto fiyatlarının düşmesi bunda önemli bir etmen. ETH
cinsinden TVL'deki önemli artış da dikkate alındığında sonuçlar L2'lerin 2022 boyunca güçlü
kazanımlar edindiğini gösteriyor.

Şekil 18: L2 TVL 2022'de artış gösterdi (en azından ETH bazında)

Kaynak: L2Beat, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Peki, etkinlikler ne durumdaydı? L2 etkinliği, 2021'in sonlarından bu yana istikrarlı bir
şekilde artıyor ve buna Optimism ve Arbitrum öncülük ediyor (bu konuya daha sonra
değineceğiz). Ekim 2022'de L2 TPS'si nihayet Ethereum L1'in TPS'sini uzun süreliğine
geride bıraktı ve bu durum aynı şekilde devam ediyor. 2022'nin sonunda L2 TPS ortalama
~17 iken bu sayı Ethereum için ~10 civarındaydı. Aslında, L2BEAT'in tescilli "ölçeklendirme
faktörü" hesaplamasına göre 2022'nin son haftasında 2,46 kat L2 ölçeklendirme faktörü
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görüldü. Bu da L2'lerle kıyaslandığı Ethereum'da 2,46 kat daha fazla işlemin yapıldığı
anlamına geliyor. Geçen yıla kıyasla etkinliklerdeki önemli artış, L2'lerin birincil yürütme
katmanları haline geleceği, Ethereum'un ise daha geniş çaplı bir uzlaşma katmanı olarak
hizmet edeceği tahminini net bir şekilde doğruluyor.

Şekil 19: L2 TPS (bir etkinlik ölçütü), Ekim ayında Ethereum L1'i geride bıraktı

Kaynak: L2Beat, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Peki, L2'ler ve alt-L1'ler kıyaslandığın durum nasıldı? Bu hikaye nasıl ilerliyor? L2 TVL
hakimiyeti, alt-L1'lerin karşısında artmaya devam ediyor ve 2022'de %209 ve Temmuz'dan
bu yana yaklaşık %118 yükseldi. 2022, L2'ye karşı alt-L1 tartışmasının gerçekten hayata
geçtiğini ilk yıldı ve 2023'te neler olacağını görmek ilginç olacak.

L1 bölümünde Şekil 2'de gösterildiği gibi, hem Arbitrum hem de Optimism'in günlük
zincir üstü etkinlik açısından Avalanche'ı geride bıraktığı gerçeğini ele alalım. Buna,
Avalanche'ın Trader Joe'sunun kısa süre önce Arbitrum'da kendi ana ağını başlatması örneği
gibi gitgide daha fazla alt-L1 dApp'inin L2'lerde konuşlandığını da eklersek, daha küçük
alt-L1'lerin bazılarının durumu daha belirsiz görünmeye başlıyor.
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Şekil 20: L2 hakimiyeti tırmanıyor ve 2022 bir çıkış yılı oluyor

Kaynak: DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Aynı zamanda, L2 TVL yaklaşık 4 milyar USD / 3,4 milyon ETH civarında. Bu da bir ayı
piyasasının derinliklerinde olan 23 Milyar USD / 19 Milyon ETH'lik mevcut toplam Ethereum
TVL'si ile benzerlik gösteriyor. Bu rakamlar, L2'lerin elde ettikleri büyümeye rağmen TVL
anlamında hala biraz yol katedilmesi gerektiğini gösteriyor. Alt-L1'lere karşı hakimiyet
de sadece ~%10'da. Bu oran, sadece birkaç ay öncesine kıyasla önemli ölçüde yüksek olsa
da L2'lerin önünde hala uzun bir yol var.

Dahası, 2022'de Optimism'in OP'u ile dikkate değer bir L2 token lansmanı yapılmış olsa da
diğer L2 protokollerinin çoğu hala bir tokene sahip değil. Tokenlerin kullanıcıların etkileşim
kurması ve bir protokolde pozisyon almasının önemli bir yolu olduğu göz önüne alındığında,
yatırım fırsatlarının olmaması muhtemelen "L2-22" kehanetinin tam anlamıyla
gerçeklemesine engel teşkil etmiş olabilir.

Bu bölümde, Optimistic ve sıfır bilgi (“zk”) Rollup'larına daha yakından bakacağız,
zkEVM'leri keşfedeceğiz ve ayrıca Polygon'da neler olup bittiğini daha yakından
inceleyeceğiz. Bir dizi protokolün en son güncellemelerini ve bunlarda yapılması beklenen
geliştirmeleri ele alacağız. Bununla birlikte, altta yatan teknolojinin daha derinlemesine bir
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incelemesi ve daha ayrıntılı bir değerlendirme için şu raporlarımızı öneririz: Katman 2
Ölçeklendirme ve zkEVM ve Ethereum Ölçeklendirmesinin Geleceği.

Optimistic Rollup'lar

L2 çözümlerinde odaklanacağımız iki ana kategori Optimistic ve zk Rollup'lar. L2
ölçeklendirme çözümü türleri arasında Validium ve Plasma da yer alıyor. Fakat bu raporun
amaçları doğrultusunda, önceki iki kategoriye odaklanacağız.

Optimistic Rollup dünyasının en büyük iki oyuncusu Arbitrum ve Optimism. (Aslında bunlar,
genel olarak L2 ölçeklendirmesindeki en büyük iki oyuncu). Bu iki proje, L2 pazar payının
yaklaşık %80'ini elinde tuttu(21) (TVL bazında) ve Aralık ayında(22) L2 etkinliğinin
~%57'sinden sorumluydu.

Şekil 21: Optimistic Rollup'lar, TVL bazında L2 dünyasında hakim durumda

Kaynak: L2Beat, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Her ikisi de öncelikli olarak NFT'lere odaklanan Immutable X ve Sorare gibi Validium tabanlı
çözümler, bu kategoride etkinlik düzeylerinin yükselmesine yardımcı oluyor (Validium
tabanlı çözümler için çok düşük olan TVL'ye kıyasla). Ayrıca dYdX de kayda değer bir yüksek
TPS protokolü ve zk Rollup grubu için etkinlik seviyelerinin yükseltmesine katkıda
bulunuyor. Tabii ki dYdX'in v4'ün piyasaya sürülmesinin ardından bir Cosmos uygulama
zincirine geçiş yapacağı göz önüne alındığında, bu sayı muhtemelen değişecek (daha fazla
bilgiye Katman 1 bölümünden ulaşabilirsiniz).

33

https://research.binance.com/en/analysis/layer-2-scaling
https://research.binance.com/en/analysis/layer-2-scaling
https://research.binance.com/en/analysis/zkevm-ethereum-scaling


2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 22: Aralık ayındaki L2 Etkinliği, Validium çözümlerinin de bir miktar ilgi görmesiyle
daha eşit bir şekilde dağıldı

Kaynak: L2Beat, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Arbitrum

❖ 2022, amiral gemisi ürünü Arbitrum One'ın TVL'sinin %171 büyümeyle 681 bin
ETH'den 1,8 milyon ETH'ye yükseldiğini gören piyasa lideri Ethereum L2 çözümü
için güçlü bir yıldı. Hem günlük işlemler hem de eşsiz adresler 2022'de sırasıyla
%560 ve %618 artarak güçlü bir yükseliş trendi gösterdi.

❖ Offchain Labs (Arbitrum'un arkasındaki ekip), 2022 boyunca BUIDL anlamında
öndeydi ve bir dizi geliştirme yaptı. Arbitrum, orijinal ürünü Arbitrum One Rollup
zincirinin piyasaya sürülmesinin ardından 2022'de ikinci bir zincir olan Arbitrum
Nova'yı(23) da piyasaya sürdü. Bu zincir, işlem sayısının yüksek olduğu maliyete
duyarlı kullanım alanları için daha uygun olacak şekilde tasarlandı ve bir Veri
Kullanılabilirliği Komitesinden (“DAC”) faydalanarak maliyetleri düşürüyor. Offchain
Labs, Arbitrum Nitro'yu da 2022'de(24) kullanıma sundu . Arbitrum Nitro, yazılım
yığınlarındaki bir yükseltmeydi ve işlem oranlarında önemli bir artış sağladı. Nitro
artık hem Arbitrum One'a hem de Arbitrum Nova'ya güç veriyor.
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Şekil 23: Arbitrum'daki eşsiz adres ve günlük işlem sayısı istikrarlı bir yükselişte

Kaynak: Arbiscan, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Offchain Labs'ın "Birleştirme 2.0 (25)" olarak adlandırdığı bir diğer gelişme ise
Prysmatic Labs'in satın alınmasıydı. Prysmatic Labs, Ethereum'un arkasındaki
çekirdek geliştirme ekiplerinden biri ve PoS mutabakatını desteklemeye yardımcı
olan lider Ethereum mutabakat istemcisi Prysm'in mimarı. Önde gelen L1 ve L2
ekiplerini birleştirdiği göz önüne alındığında, bu ilginç bir Birleşme ve Devralma
örneğiydi.

❖ Arbitrum'da birkaç dApp entegrasyonu da yaşandı. Önde gelen Avalanche DEX'i
Trader Joe'nun ana ağını kısa süre önce Arbitrum'da kullanıma sunması kayda değer
bir entegrasyondu. Livepeer, Aave ve OpenSea ise bunun diğer örnekleriydi.
Merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem borsası GMX , bir Arbitrum projesi ve hem hacim
hem de etkinlik açısından 2022'nin en başarılı projelerinden biri oldu. Web2 iş birliği
bakımından ise Reddit, Topluluk Puanları sistemini Arbitrum Nova zincirine
taşıdı(26).

❖ Bu yıl, lider ara yazılım protokolü The Graph'ın Arbitrum One'a geçişini
(Ethereum'a ek olarak) görmeyi bekliyoruz. Ayrıca, kullanıcıları Arbitrum
ekosistemi hakkında bilgi edinmeye ve NFT kazanmaya davet eden bir kampanya
olan Arbitrum Odyssey'in devam etmesini de bekliyoruz. İlk olarak 2022'de
kullanıma sunulan bu uygulama, Arbitrum One zincirinin aşırı yüklenmesi nedeniyle
gecikti ve ekip, Nitro ölçeklenebilirlik yükseltmesinin yakında yapılacağını da dikkate
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alarak lansmanı ertelemeye karar verdi. Yeniden başlatma henüz gerçekleşmedi,
fakat bu yılın başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Optimism

❖ Optimism, 2022 boyunca önemli ölçüde büyüdü ve TVL'si %580 artarak 138 bin
ETH'den 938 bin ETH'ye yükseldi. Günlük işlemlerde %1.467 ve eşsiz adreslerde
%1.486 artışla zincir üstü etkinlik seviyeleri de etkileyiciydi.

Şekil 24: Optimism, tokeninin çıkışına da kısmen bağlı olarak 2022'de çok büyük bir
büyüme sergiledi

Kaynak: Optimistic Etherscan, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Kilometre taşları açısından 2022, çok sayıda önemli gelişmenin yaşandığı Optimism
için büyük bir yıl oldu. Optimism Kolektifi(27) faaliyete geçti. OP Kolektifi, protokol
yükseltmelerini oylamak ve topluluk odaklı faaliyetlere katılmak için token sahipleri
ve Optimism uyumlu diğer iş ortakları tarafından yönetilen bir grup. Bunun yanında,
OP tokeni de bir airdrop (birçoğunun ilki) aracılığıyla kullanıma sunuldu. OP tokenin
piyasadaki ilk büyük L2 tokeni olduğu düşünüldüğünde, bu dikkate değer bir
gelişmeydi.
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❖ Optimism, yılın ilerleyen günlerinde ise OP Stack'i(28) kullanıma sundu. OP Stack,
"yüksek seviyede ölçeklenebilir, yüksek seviyede birlikte çalışabilir blockchainler
için modüler, açık kaynaklı bir plan" olarak tanımlanıyor. OP Stack, en temelde
Optimism'in modüler Rollup mimarisini temsil ediyor ve geliştiricilerin kendi
blockchainlerini oluşturmak için bu planın farklı bölümlerini kullanmasına imkan
tanıyor. (Modüler Blockchainler hakkındaki bölümü inceleyebilirsiniz). Şimdilik,
tamamen zincir üstü bir 3D dünya / crafting oyunu olan OPCraft, OP Stack (29)

üzerinde inşa edildi.

❖ Birinci çeyrekte, Optimism Bedrock'ın(30) ana ağ sürümünü görmeyi bekliyoruz. OP
Stack'e yapılan bu yükseltmenin, Optimism'in işlem ücretlerini düşürmeye, fon
yatırma ve çekme işlemlerini daha da optimize etmeye ve bağlantılandırılmış
varlıklar için güvenliği artırmaya yardımcı olması bekleniyor. Önümüzdeki yıl, ikinci
OP airdrop'unun yapılmasını ve Optimism Kolektifi ve Vakfı aracılığıyla
teşviklerin devam etmesini de bekliyoruz.

Sıfır-Bilgi ("zk") Rollup'ları

zk Rollup'lar, geçen yıl büyük bir ilgi gören önemli bir diğer L2 çözümü ve sizin de tahmin
edebileceğiniz gibi Optimistic Rollup'larla yakından ilişkili. zk Rollup'lar, Ethereum L1
üzerindeki işlemlerini doğrulamak için Geçerlilik İspatlarından faydalanıyor. Optimistic
Rollup'lar ise bunun yerine Dolandırıcılık İspatlarını kullanıyor. Bu da Optimistic
Rollup'ların işlemlerin geçerli olduğunu varsaydığı ve Geçerlilik İspatları yayınlamadığı,
bunun yerine bir işleme itiraz edilmesi durumunda Dolandırıcılık İspatlarını kullandığı için
"optimistik" olduğu anlamına geliyor. Diğer yandan zk Rollup'lar, tüm işlemler için geçerlilik
ispatı sunuyor.

Uygulama açısından bunun anlamı ise genellikle zk Rollup'ların geliştirilmesinin biraz
daha karmaşık olduğu, fakat aynı zamanda daha güvenli olduğu. Bu ilk zk Rollup'larının
EVM uyumlu olmadığı da dikkate alınmalı. Bu çözümleri sunan protokollerin başlıca
örnekleri arasında zkSync 1.0 ve StarkNet yer alıyor.

Dahası, 2022 boyunca karşılaştığımız en ilginç durumlardan biri, genelleştirilmiş zk
Rollup'lardan zkEVM Rollup'lara geçişti. zkEVM'ler, akıllı sözleşmeleri zk korumalı
hesaplamayla uyumlu bir şekilde yürüten sanal makineler. zkEVM'nin geliştirilmesi, EMV
uyumlu (veya EVM dengi) zk Rollup'ları mümkün kılıyor. Bu gelişme, kripto için önemli bir
dönüm noktası ve geçen yıl geliştirmelerin hız kazanmasından önce daha uzun yıllar
mümkün olmayacağı düşünülen bir şey. Bu çözüm, zk Rollup'ların ölçeklenebilirliği ile
EVM'nin önemli ağ etkilerini ve hakimiyetini bir araya getirdiği düşünüldüğünde,
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ölçeklenebilirliğe doğru önemli bir adımı temsil ediyor. Bu konuda çalışan üç büyük oyuncu
var: Polygon, Scroll ve zkSync. ConsenSys ve Taiko da bu yönde çalışacağını açıkladı.

Şekil 25: Vitalik'in farklı zkEVM türleri için sınıflandırması

Source: Vitalik Buterin, Binance Research

zkEVM'lere biraz daha yakından baktığımızda, Vitalik Buterin'in Farklı zkEVM Türleri üzerine
makalesinden faydalanabiliriz. Kısaca özetleyecek olursak Vitalik, Ethereum ile
birleştirilebilirlik, güvenlik ve performans arasında hangilerine öncelik verildiği açısından
farklılık gösteren beş farklı zkEVM türü sıralıyor. Burada daha iyi veya daha kötü türler
olmadığını belirtmemiz önemli. Yalnızca L1'ler arasındaki savaşa ve bu L1'lerin Blockchain
Çıkmazını çözme yaklaşımına bir derece benzeyen öncelikler söz konusu.

Birincil zkEVM projelerinde zkSync, bir Tip 4 yaklaşımı kullanıyor. StarkNet, Ethereum'un
Solidity'sinden StarkWare'in Cairo diline geçmek için bir derleyici kullanarak fiili bir Tip 4
haline geliyor. Polygon Hermez ve Scroll'un her ikisi de Tip 3 kategorisinde yer alıyor ve
Tip 2'ye doğru ilerliyor. Taiko ise Tip 1 zkEVM üzerinde çalışan birkaç projeden biri.
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zkSync

❖ 2022 boyunca zkSync'te bir dizi gelişme yaşandı. Ekosistemden dApp'ler zkSync
üzerinde konuşlandırılmaya devam etti ve lansmanı planlanmış veya halihazırda
kullanıma sunulmuş olan 300'den fazla proje var. zkSync'in arkasındaki şirket olan
Matter Labs, yeni bir C Serisi fonlama turu ile 200 milyon USD topladığını duyurdu ve
topladığı toplam fon miktarını 458 milyon USD'ye yükseltti(31). "Adil Katılım Alfa"
seviyelerine ulaştıklarında (2023'ün 1. Çeyreğinde olması bekleniyor) tüm
kodlarını tamamen açık kaynaklı hale getireceklerini duyurdular. Ayrıca, zkEVM
projeleri zkSync2.0'da da önemli ilerlemeler kaydettiler.

❖ Matter Labs, Ekim ayında zkSync2.0 “Baby Alpha”yı(32) piyasaya sürdü. Bu aslında
bir geliştirici test ağı ve üç aşamalı bir lansmanın ilk aşamasını oluşturuyor. Baby
Alpha; stres testi, denetim, hata ödülleri vb. içeriyor. 1. Çeyrek'te gerçekleşmesi
beklenen Adil Katılım Aşamasında, ekosistemdeki tüm projelerin zkSync2.0
üzerinde konuşlandırılması ve sistemi daha fazla test etmesi mümkün olacak.
Sürecin bu kısmı için Matter Labs'in, özellikle de DeFi'ye odaklanarak (Aave,
Uniswap v3, 1inch, Sushi vb.) 150'den fazla proje ile anlaştığı bildiriliyor.

❖ Bunu takiben, sistemi ve bağlantı kurma özellikleri de dahil olmak üzere tüm
projeleri kullanıcılara açacak olan Tam Lansman Alfa'yı başlatmayı planlıyorlar. Son
güvenlik denetimi güncellemelerinden sonra, Adil Lansman Alfa'nın 2023'ün 2.
çeyreğinde hayata geçmesi bekleniyor.

Şekil 26: zkSync'in herkese açık yol haritası

Kaynak: Matter Labs, Binance Research
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StarkWare

❖ Öncelikle terminolojiyi netleştirelim. StarkWare, bir şirket ve Ethereum
ölçeklendirme çözümleri geliştirme üzerine çalışıyor. StarkWare, başlıca iki ürün
geliştiriyor: StarkNet ve StarkEx.

❖ StarkNet, izne dayalı olmayan ve merkeziyetsiz bir zk Rollup. Oyun, DeFi ve
altyapı da dahil olmak üzere bir dizi farklı alt sektörde StarkNet'te geliştirilme
aşamasında olan veya halihazırda kullanıma sunulmuş 100'den fazla proje mevcut.
StarkNet'in Cairo programlama dilini (Solidity değil) kullandığı göz önüne alındığında,
tam olarak EVM uyumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak Vitalik'in
sınıflandırmasına göre, Solidity'den StarkWare'in Cairo'suna geçiş için
Nethermind'in Warp derleyicisini kullanan StarkNet, fiilen bir Tip 4 sistemi
haline geliyor.

❖ Diğer yandan StarkEx, zk Rollup'lar aracılığıyla ölçeklendirme yapmak isteyen
belirli uygulamalar için özel olarak hazırlanmış, izne dayalı bir ölçeklendirme
çözümü. Önemli müşterileri arasında Immutable X ve Sorare yer alıyor. Burada
dikkate değer bir gelişme, StarkEx'in en büyük müşterisi dYdX'in v4 versiyonunun
StarkEx'ten ayrılacağını ve bunun yerine bağımsız bir Cosmos tabanlı uygulama
zinciri haline geleceğini duyurmasıydı. dYdX'in dünyanın en büyük merkeziyetsiz
sürekli vadeli işlem borsası olduğu göz önüne alındığında, bu L2 dünyası için oldukça
önemli bir olay. Bu açıklama, diğer dApp'lerin de Ethereum'un L2 ekosisteminden
kendi bağımsız zincirlerine geçebileceğine yönelik spekülasyonları ateşledi. Şu ana
kadar geçiş planını açıklayan en dikkate değer proje hala dYdX olsa da bu konu
kesinlikle yıl boyunca yakından takip edilecek bir hikaye olacak.

❖ StarkNet tokeni, 2022'de Ethereum Ana Ağı üzerinde kullanıma sunuldu(33). Fakat
token henüz resmi olarak dağıtılmadı ve alım satıma açılmadı. Lansmanı bu yıl
görmeyi bekliyoruz. StarkNet protokolünde teklif edilen değişikliklere ilişkin ilk
oylamanın yakın gelecekte yapılmasıyla birlikte, StarkNet'te yönetişim anlamında
daha fazla gelişme görmeyi bekliyoruz.

Scroll

❖ Scroll, Ethereum dengi bir Tip 2 zkEVM geliştiriyor. Bununla birlikte, mevcut
durumunda muhtemelen bir Tip 3 olarak kabul edilmesi daha doğru olacak. Scroll,
Privacy ve Ethereum Vakfı'ndaki Ölçeklendirme Çalışmaları ile yakın bir iş birliği
içinde çalışıyor ve Type 1 zkEVM'ler üzerinde yapılan araştırmalara da katkıda
bulunuyor.
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❖ Scroll, 2022'nin başlarında A Serisi fonlama turu ile 30 milyon USD topladığını
duyurdu. Daha sonra yaz aylarında Scroll, ilk kullanıcılar ve geliştiriciler için bir
Ön-Alfa Test Ağının başlatılacağını açıkladı. Bu açıklama oldukça ilgi çekti ve
6300'in üzerinde benzersiz sözleşmenin konuşlandırılmasıyla günlük işlem hacmi
yaklaşık 32 bine ulaştı.

❖ Son olarak Ekim ayında ekip, Scroll üzerinde akıllı sözleşme konuşlandırılmasını
mümkün kılan Ön Alfa Test Ağının yükseltilmiş bir versiyonunu(34) yayınladı. Ayrıca,
kullanıcıların artık NFT'leri ve diğer ERC-20 tokenlerini L1 ve L2 test ağları arasında
köprülemesine de olanak sağladı. 2023'te, tüm kullanıcılar için tam anlamıyla izne
dayalı olmayan bir test ağı olacak Alpha test ağını görmeyi ve nihayetinde ana ağın
piyasa sürülmesini bekleyebiliriz.

Polygon zkEVM

❖ Polygon zkEVM'nin arkasındaki hikaye, Polygon'un 2021'de Hermez Network'ü 250
milyon USD'ye satın alması ve ardından 2022'nin ortalarında Polygon Hermez adlı L2
zk Rollup'ını başlatmasından oluşuyor. Yılın ilerleyen zamanlarında Polygon, bir
zkEVM geliştirdiğini duyurdu ve Polygon Hermez'i Polygon zkEVM olarak yeniden
markaladı.

❖ Vitalik'in sınıflandırmasına göre Polygon zkEVM, mevcut haliyle Tip 3 olarak kabul
edilebilir, fakat Tip 2'ye benzemesi muhtemel bir ürün geliştiriyor. Polygon zkEVM,
Aralık ayında ikinci test ağını başlattı ve bunun 2023'ün başlarında
gerçekleşecek ana ağ lansmanı öncesi son adım olduğunu onayladı.

❖ Polygon; DeFi, NFT, GameFi, Girişim ve Ödeme uygulamalarını Polygon zkEVM için
başlıca kullanım alanları olarak sıralıyor ve bu zkEVM üzerinde ne tür dApp'lerin
geliştirileceğini / konuşlandırılacağını görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Diğerleri

❖ Taiko, Tip 1 yaklaşımı, diğer bir deyişle tam anlamıyla Ethereum dengi bir
yaklaşımı(35) kullanarak Ethereum dengi bir zkEVM geliştiriyor. Taiko Labs'in kendi
sözleriyle "Taiko, zk-ispatı oluşturma hızı yerine mükemmel EVM/Ethereum
denkliğine öncelik veren bir tip 1 zk-EVM olmayı hedefliyor".

➢ Taiko kısa süre önce ilk herkese açık test ağı Alfa-1'i kullanıma sundu.
Taiko Labs, ana ağı bu yılın sonlarında kullanıma sunmayı planlıyor.
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❖ ConsenSys de bir zkEVM duyurdu ve bunu Aralık ayı boyunca özel bir beta test
ağında test etmeye başladı. Rollup'ı bir Tip 2 zkEVM olmayı amaçlıyor ve kısa süre
önce özel beta ağını, izin verilen kullanıcılar tarafından test edilmek üzere açtı.

Polygon Evreni

❖ Polygon evreninin tek bir ölçeklendirme çözümünden daha büyük olduğu göz önüne
alındığında, protokole küçük bir bölüm ayırmanın daha mantıklı olacağını düşündük.
Polygon, Ethereum için genel amaçlı bir ölçeklendirme çözümü olmayı hedefliyor
ve etkinliklerinin büyük çoğunluğunun birincil PoS Yan Zincirinde
gerçekleşeceğini öngörüyor. Bunun dışında, Polygon bir dizi zk / Optimistic Rollup,
bir Veri Kullanılabilirlik Katmanı ve bir blockchain SDK'sını da (diğerlerinin yanı sıra)
ya kullanıma sundu ya da geliştiriyor.

Şekil 27: Polygon, farklı birçok Ethereum ölçeklendirme çözümü üzerinde çalışıyor

Kaynak: Polygon

❖ 2022'de Polygon PoS, eşsiz adresler (şu anda 207 milyonun üzerinde) anlamında
yeni bir kilometre taşına ulaşırken, Günlük Aktif Adresler de Ekim ayında 780.000'in
üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer yandan, Günlük
İşlemler yıl boyunca geriledi, fakat yaklaşık 2,6 milyon / gün gibi kayda değer bir
seviyeyi korumayı başarıyor.
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Şekil 28: 2022'de Polygon PoS günlük aktif adresleri %26 artarken, günlük işlemler %27
düştü

Kaynak: Polygonscan, Binance Research

❖ NFT'ler, 2022 boyunca Polygon'un büyümesinin arkasındaki başlıca itici güç
oldu ve çok sayıda önemli entegrasyon yapıldı. Reddit, şimdiye kadar bunların
muhtemelen en dikkate değer olanıydı ve NFT almak için milyonlarca Polygon
cüzdanı çıkarıldı. Bunun üzerinden geçen birkaç ayın ardından şu anda, 4,2 milyon
tek NFT sahibi de (geniş çaplı bir NFT sahibi tabanının göstergesi) dahil olmak üzere
5,7 milyondan fazla cüzdana ulaşıldı(36). Starbucks, yeni Starbucks Odyssey NFT
tabanlı sadakat programını oluşturmak için Polygon ile büyük bir iş ortaklığına imza
attığını duyurdu. Bunun 2023'te kullanıma sunulması bekleniyor. Nike, bu yıl
Polygon'a dijital ayakkabı ve kıyafet koymayı planlıyor. Polygon, bunların yanında
Instagram'da NFT çıkarmasına, sergilemesine ve satmasına imkan tanımak
üzere Meta ile de birlikte çalışmaya başladı - bu ortaklığın kapsamının yıl içinde
daha da genişlemesi bekleniyor.

❖ Kısa süre önce, dikkate değer Solana koleksiyonu y00ts'nin 2023'ün 1.
Çeyreğinde Polygon'a bağlanacağı duyurusunu gördük(37). Bu gelişme, Polygon
ekibinin yalnızca web2 iş geliştirmeyle uğraşmadığını, aynı zamanda mevcut web3
projelerini kendine çekmekle de aktif olarak ilgilendiğini gösteriyor. Durmaksızın
sürdürdükleri web2 çalışmalarını göz önünde bulundurursak bunda başarılı
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olabilirler ve Polygon'un projeleri rakip zincirlerden kendisine çekme çabalarının
nasıl bir sonuç vereceğini 2023 boyunca yakından takip edeceğiz.

❖ Daha önce bahsettiğimiz gibi, Polygon'un zkEVM çalışması Polygon zkEVM kısa süre
önce ikinci test ağını başlattı ve bu yıl içinde ana ağa geçmesi bekleniyor. Polygon
Miden ve Polygon Zero da zk tabanlı ölçeklendirme çözümleri ve bu yıl piyasaya
çıkmaları planlanıyor. Bunun yanında, modüler blockchain geliştirme çerçevesi
Polygon Edge ve ilgili Polygon Alt Ağları ile ilgili daha fazla duyuru yapılmasını
bekliyoruz. Daha önce belirtilenlere ek olarak Adobe, NFL, Robinhood ve NuBank
gibi bir dizi ortaklığın da yıl boyunca daha fazla gelişme göstermesi bekleniyor.
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Sabit Coinler
Sabit coinlerin önemi son birkaç yılda önemli ölçüde arttı ve bu coinler kripto piyasasının
gerçek anlamda temel bir ögesi haline geldi. Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla, piyasa
değeri en yüksek 7 kripto varlıktan 3'ü sabit coin ve sabit coinlerin toplam piyasa değeri
135 milyar USD'nin üzerinde. Kripto piyasasının toplam değeri 2022'de ~%65 düşüşle 2,3
milyon USD'den 795 milyon USD'ye gerilerken, 'Büyükler' (yani USDT, USDC, BUSD
üçlüsü) bu düşüşten kendilerini önemli ölçüde korudu. Piyasa değeri anlamında USDT
~%16 geriledi, USDC ve BUSD ise sırasıyla %5 ve %13 yükseldi. Beklendiği üzere
hacimler yıl boyunca önemli ölçüde düşüktü ve diğerleriyle kıyaslandığında en yüksek
gerileme USDT'deydi.

Şekil 29: 2022 boyunca sabit coin ölçütleri

Piyasa Değeri
(Milyar Dolar)

TVL Payı (%) Hacim (Milyar
Dolar)

1 Ocak 31
Aralık

1 Ocak 31 Aralık 1 Ocak 31 Aralık

USDT 78,4 66,2 47,0 47,8 54,1 13,5

USDC 42,6 44,6 25,5 31,8 3,0 1,2

BUSD 14,6 16,6 8,8 12,1 3,6 2,2

DAI 9,4 5,8 5,1 3,7 0,4 0,1

FRAX 1,8 1,0 1,1 0,7 0,0 0,0

USDD yok 0,7 yok 0,5 yok 0,0

Kaynak: CoinMarketCap, DeFiLlama, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Genel olarak, 2022'de USDT, USDC ve BUSD'nin yıl içinde TVL payı kazanmasıyla başlıca
sabit coinlerin pazar payında bir konsolidasyon yaşandı. Büyüklerin birleşik pazar payı
2021'in sonundaki %81,3'lük değerinden 2022'nin sonunda %91,7'ye yükseldi. Bu
bölümde 2022'den başlıca bazı konuları ele alıyor, sabit coin evreninden Büyükleri ve
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Diğerlerini inceliyor ve bu önümüzdeki yıl takip edilmesi gereken bazı konulardan
bahsediyoruz.

Şekil 30: 2022 yılı boyunca sabit coinlerin TVL'ye dayalı pazar payı

Kaynak: DeFiLlama, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

2022'nin Önemli Temaları

❖ Algoritmik Sabit Coinlerdeki Gerileme

TerraUSD'nin (UST) Mayıs ayındaki çöküşü, UST ve LUNA'nın yaklaşık 40 milyar USD
piyasa değeri kaybetmesine neden oldu. UST pozisyonlarına sahip kurumlar büyük
kayıplar yaşadı ve bunun yarattığı etkiler hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar
tarafından hissedildi. UST, en tanınmış algoritmik sabit coinlerden biriydi ve zirve
değerine ulaştığında üçüncü en büyük sabit coin konumundaydı. Bu nedenle,
UST'nin çöküşünün ardından algoritmik sabit coinlere ve bu coinlerin endekslerini
koruma becerisine yönelik güvenin sarsılması şaşırtıcı değil.

Bugün, bir avuç algoritmik sabit coin varlığını sürdürüyor, fakat bunları hiçbiri
UST'nin (şimdiki adıyla USTC) zirvedeyken gördüğü benimseme ve pazar payı
seviyelerinin yakınında değil. Aşağıda ele alacağımız kalan iki sabit coin FRAX ve
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USDD, 22 Mayıs'taki neredeyse 24 milyar USD'lik zirve değerinden ~%90
gerilemiş olan toplam algoritmik sabit coin piyasa değerinin yaklaşık %75'ini
oluşturuyor.

Şekil 31: Algoritmik sabit coinlerin piyasa değeri, 2022'nin başlarına kıyasla çok daha
düşük

Kaynak: DeFiLlama, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

❖ Sabit Coinler ve Gerçek Dünyaya Entegrasyon

Kripto ile gerçek dünya arasında köprü kurmak, kripto benimsemesini artırmanın
şüphesiz en önemli yollarından biri. Bu bağlamda, sabit coin çıkaranların web2
şirketleriyle birlikte çalışarak, kullanım alanlarını artırarak ve kripto ile itibari para
arasındaki geçiş kanallarını daha sorunsuz hale getirerek 2022'de ileriye yönelik
önemli adımlar attığına şahit olduk.

Dikkate değer gelişmelerden biri MakerDAO'nun geleneksel finans piyasasına
girmesi ve gerçek dünyadan varlık teminatı karşılığında DAI cinsinden krediler
vermek üzere Société Générale ve Huntingdon Valley Bank gibi finans kurumlarıyla
çalışmasıydı (aşağıda bundan daha ayrıntılı bahsedeceğiz). Bunun yanında Circle,
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Apple Pay ile entegrasyonunu duyurarak USDC'nin gerçek dünyadaki kullanım
alanlarını artırdı ve geleneksel şirketlerin USDC ödemelerinin avantajlarını
deneyimlemesine imkan tanıdı. Sabit coin geçiş kanalları için ekosistem desteği
de ödeme altyapısı sağlayıcılarının (örn. MoonPay, Ramp vb.) itibari para ve
dijital varlıklar arasında geçişi daha sorunsuz hale getirmesi ve sabit coinlerin
(örn. BUSD, BUSD, USDT, USDC vb.) benimsenmesine katkıda bulunmasıyla
kapsamını genişletmeye devam etti.

Kripto etkinliğindeki yavaşlama göz önüne alındığında, kripto ekosisteminin dışına
yönelerek gerçek dünyaya bakmak, sabit coin çıkaranların yeni büyüme fırsatlarını
keşfetmesine imkan tanıdı. Kripto ve gerçek dünya arasındaki entegrasyonların da eş
zamanlı olarak artması, sabit coinler için kullanım alanlarının sayısını artırıyor ve
daha fazla benimsenmeyi desteklemek için bu iki dünya arasında köprü kuruyor.

❖ Sabit Coin Rezervlerinin Şeffaflığı

Çeşitli merkezi kurumlarla (birçok CeFi kredi sağlayıcısı da dahil olmak üzere) ilgili
olumsuz piyasa olaylarının ardından, sektörde daha fazla şeffaflığa yönelik geniş
çaplı talepler geldi. Şu anda Paxos ve Circle, sırasıyla BUSD ve USDC sabit coin
rezervlerinin aylık tasdiklerini yayınlıyor. Her iki sabit coin de nakit itibari para
veya ABD Hazine bonosu rezervlerle destekleniyor.

Tether'in USDT'sinin ticari senet varlıklarıyla destekleniyor olmasına yönelik uzun
süredir devam eden eleştirilere yanıt olarak Tether, "şeffaflığı artırmak için süregelen
çalışmaları" kapsamında tokenlerini "piyasadaki en güvenli rezervlerle" desteklemek
için ticari senetlerin rezervlerinden çıkarıldığını duyurdu. Tether üç ayda bir
tasdikler sunsa ve bu yıl aylık tasdiklere geçeceğini açıklasa da güvenilir bir üçüncü
taraf denetimi, muhtemelen sabit coin rezervlerine ilişkin endişeleri hafifletmede
anahtar bir role sahip.

Büyükler

❖ USDT

➢ USDT, en büyük ve en likit sabit coin olarak liderlik konumunu sürdürdü.
Güncel piyasa hakimiyeti, 66 milyar USD'lik piyasa değeri ile ~%47-48
seviyesinde ve bu değer USDT'yi kripto dünyasındaki üçüncü en büyük varlık
konumuna yerleştiriyor. Aralık ayının ortalama hacimleri USDT için günlük
~22 milyar USD'ydi. Bu ölçüt, BUSD için ~5 milyar USD, USDC için ~2
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milyar USD ve DAI için ise ~162 milyon USD seviyesindeydi. Bununla
birlikte, piyasa değeri Mayıs ayındaki 83 milyar USD'lik zirvesinden
gerilerken, günlük işlem hacimleri sadece birkaç ay önceki 50 milyar USD'nin
üzerindeki ortalamasından düşme eğilimi gösterdi. Bu yavaşlamanın bir kısmı
şüphesiz piyasadaki daha geniş çaplı yavaşlamadan kaynaklanıyor olsa da
son birkaç yılda USDT'nin rezervlerinin bileşimi tartışma konusu oldu ve
rakipleri yavaş yavaş hakimiyetinden pay almaya başlıyor.

Şekil 32: USDT, sabit coin alım-satım hacminde yıllardır hakimiyetini koruyor olsa da
hacim yavaş yavaş düşüş eğilimi gösteriyor

Kaynak: CoinMarketCap, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

➢ Mayıs ayında TerraUSD'nin (UST) çöküşünün ardından bunun etkilerinin geniş
çaplı olacağına dair yaygın endişeler vardı ve USDT geçici olarak küçük bir
endeks kaybı yaşadı(38). Sabit coin çıkaranların geri alma taahhütlerini
yerine getirme becerileri daha fazla odak noktası olduğundan, Tether'in
rezervlerinin bileşimi de dikkatleri üzerine çekti. Bu, Tether için bir süredir
tartışılan bir konuydu, fakat piyasanın istikrarsızlığı dikkatin daha da
yoğunlaşmasına neden oldu.

49



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

➢ Tether, süreci başarıyla yöneterek bu tür endişeleri yatıştırmak için somut
adımlar attı ve Ekim ayında, tüm ticari hisseleri rezervlerinden çıkardığını
duyurdu. Ayrıca, yanlış haberleri ele alma ve önde gelen denetim firması
BDO'nun bağımsız güvence raporları da dahil olmak üzere daha fazla şeffaflık
sunma anlamında son derece aktiftiler.

Şekil 33: USDT rezervlerinin güncel bileşimi

Kaynak: Tether.to, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

➢ Önümüzdeki yıl, Tether'in rezervlerindeki teminatlı kredileri de sıfıra
indirmesini bekleyebiliriz(39).

❖ USDC

➢ USDC, 2022 boyunca piyasa değerine göre en büyük ikinci sabit coin
konumunu korudu. USDC'nin pazar payı yıl boyunca %25 artarak BUSD'nin
ardından ikinci sıraya (+%37) yerleşti ve bu artış USDT'den (%+2) daha
yüksekti.
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Şekil 34: 2022 genelinde sabit coinlerin pazar payındaki artışlar

Kaynak: DeFiLlama, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

➢ Terra'nın çöküşünün ardından piyasa değeri yaklaşık 56 milyar USD ile
zirveye ulaştıktan sonra yavaş yavaş şu anki 44 milyar USD'lik değerine
geriledi. USDC'nin piyasa değeri hakimiyeti de benzer bir eğilim gösterdi.
Bunun başlıca nedenlerinden biri, Tornado Cash durumunun ardından ortaya
çıkan sansür endişesiydi. Bir hatırlatma olarak, 2022'nin başlarında ABD
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ("OFAC"), karıştırıcı/gizlilik hizmeti olan
Tornado Cash'e resmi olarak yaptırım uygulamıştı. Circle, bu yaptırıma
Tornado Cash kullanımına bağlı USDC varlıklarını ve adresleri bloke ederek
yanıt verdi ve bu da kripto alanındaki birçok kişide endişe yaratan önemli bir
sorun haline geldi. İlginç bir şekilde, Tornado Cash OFAC'ın yaptırımları hala
geçerli olsa da faaliyet göstermeye devam ediyor.

➢ Geliştirme bakımından, USDC çoklu zinciri genişletmeye devam ediyor ve
şu anda sekiz blockchain üzerinde faaliyet gösteriyor. Kasım ayında Circle,
Apple Pay(40) ile entegrasyon yaptığını açıklayarak daha fazla perakende
ödemenin dijital para birimine kaydırılmasına yardımcı oldu ve kriptoya özel
şirketlerin daha geleneksel yöntemlerle ödeme yapmak isteyen müşterilerle
bağlantı kurmasına olanak tanıdı. Circle ayrıca, Circle Rezerv Fonu
kapsamında USDC rezervlerinin bir kısmını yönetmek için BlackRock ile
birlikte çalışacağını açıkladı. Son veriler, BlackRock'un esasen USDC
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rezervlerinin ~%65'ini yönettiğini gösterdi. Bunun nasıl devam edeceğini ve
2023'te kripto ile TradFi arasındaki iş ortaklıkları için daha fazla alan açıp
açmayacağını görmek ilginç olacak.

➢ Circle'ın 1. çeyreğin sonuna kadar beş ek zincir üzerinde kullanıma
sunulmayı planladığını duyurmasıyla, 2023'te daha fazla çoklu zincir
genişlemesi bekleniyor. Circle ayrıca ek cüzdan entegrasyonları ve USDC
kullanılarak gas ödemesi yapılmadan gerçekleştirilebilecek ticari işlemler
üzerinde de çalışıyor. 2022'de bir Euro sabit coini olan Euro Coin'i de
duyurdular ve bu coinin kullanımı şimdilik sınırlı olsa da önümüzdeki yıl daha
fazla gelişme bekliyoruz (yani yakında bir Solana lansmanı bekleniyor).

❖ BUSD

➢ 2022, BUSD için pazar payında %37'lik bir artış gördüğü (bkz. Şekil 34) ve yılı
hem piyasa değeri hem de pazar payı açısından üçüncü en büyük sabit coin
olarak kapattığı bir ivme yılıydı. Hacimler genel olarak düşse de USDT hariç
BUSD'nin 2022 boyunca en yüksek ortalama hacim / piyasa değerini
yakaladığını belirtmemiz önemli. Bunun bir aktif kullanım ölçütü olduğu
göz önüne alındığında, bu değerler BUSD için olumlu bir gösterge ve sabit
coinin kullanım alanlarının arttığını gösteriyor.

Şekil 35: Piyasa değeri yüzdesi olarak başlıca sabit coinlerin hacimleri (aktif kullanımın
bir göstergesi)

Kaynak: CoinMarketCap, Binance Research
Her sabit coin için 2022 boyunca ortalama hacim / piyasa değeri kullanılarak
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➢ Son piyasa olayları göz önüne alındığında, sabit coin rezervlerine yönelik
anlaşılır endişeler ve şeffaflık talepleri vardı. Bu bağlamda Paxos (BUSD'yi
çıkaran birim), aylık tasdik ve aylık rezerv raporları yayınlanarak herkesin
BUSD'nin %100 nakit veya nakit eş değerleriyle desteklendiğini
doğrulamasına olanak tanıyor. Buna ek olarak, Paxos'un BUSD rezervleri
yalnızca FDIC sigortalı, iflas korumalı banka hesaplarında veya ABD Hazine
araçlarında tutuluyor. Böylece müşteri varlıkları iflastan korunuyor ve
kurumsal fonlardan ayrı olarak tutuluyor.

➢ BUSD ve Binance destekli BUSD, benimsenmeyi daha da artırmak için
Ethereum ve BNB Chain'in ötesine geçerek 2022'de Avalanche, Polygon ve
Tron gibi birkaç yeni zinciri de kapsamına aldı. Bu yıl daha fazla genişleme
bekliyoruz.

Diğerleri

İtibarı para destekli sabit coin üçlüsünü incelemenin ardından şimdi Dai (teminatlandırılmış
borç pozisyonu), Frax ve USDD'ye (kalan çok az sayıda algoritmik sabit coinden ikisi) daha
yakından bakabiliriz.

❖ Dai
➢ Dai'nin piyasa değeri, pazar payı ve hacimleri 2022 boyunca daha düşüktü ve

kesinlikle en azından kısmen, Mayıs ayında Terra'nın çöküşünün ardından
itibari para destekli olmayan sabit coinlere yönelik güvenin sarsılmasından
etkilendi. Bununla birlikte, hem Dai hem de arkasındaki protokol MakerDAO,
bir diğer pazar döngüsünde direnmeye ve varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Olumlu bir gelişme ise Dai'nin durumdan pek etkilenmemesi ve şimdiye
kadar endeksinde herhangi bir dengesizlik yaşamamasıydı.

➢ 2022 boyunca MakerDAO'nun temel odak noktalarından biri, gerçek dünya
varlığı ("RWA") işini büyütmekti. İlk kayda değer gelişme, Ağustos ayında
MakerDAO'nun HVB'nin ticari gayrimenkul ve şirket kredileri tarafından
teminatlandırılmış 100 milyon USD Dai kredisi için Huntingdon Valley
Bank (“HVB”) ile birlikte çalışacağını duyurmasıydı. Dikkate değer bir başka
gelişme ise SG Forge (Société Générale'in dijital varlık yan kuruluşu) ile 30
milyon USD'ye kadar Dai kredisi için benzer bir ortaklık kurmasıydı(41).
MakerDAO, kısa süre önce kurumsal kredi fonu BlockTower ile de 150
milyon USD'ye kadar Dai sunarak RWA'ların finanse edilmesine yardım
etmek üzere bir ortaklığa imza attığını açıkladı.

53

https://paxos.com/busd/
https://paxos.com/busd-transparency/
https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/understanding-busd-and-binancepeg-busd-5526464425033159282
https://twitter.com/MakerDAO/status/1610283814940512258?s=20&t=OhPTilz2WaxZL8-po6CBMg
https://medium.com/centrifuge/blocktower-credit-and-makerdao-to-fund-220-million-of-real-world-assets-through-centrifuge-b52d0fab0fee


2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 36: RWA'lar, MakerDAO'nun varlıklarının yalnızca %12'sini temsil ediyor, fakat şu
anda toplam gelirinin %57'sinden sorumlu

Dune Analytics (@SebVentures), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

➢ MakerDAO'nun son zamanlarda üzerinde çalıştığı bir konu, bir dereceye
kadar getiri elde etmek için Dai'nin rezervlerinin / PSM'nin
çeşitlendirilmesiydi. 2022'de MakerDAO, USDC(42) rezervlerinin 1,6 milyar
USD kadarından %1,5 kazanmaya yönelik bir Coinbase teklifini onayladı ve
ayrıca Gemini ile bir ortaklığa imza attığını duyurdu. Bu iş ortaklığında
Gemini, belirli koşullar yerine getirildiği sürece MakerDAO'ya GUSD bakiyesi
üzerinden %1,25 ödeyecek. Buna ek olarak MIP65, PSM'den kısa vadeli
ABD Hazine tahvillerine 500 milyon USDC geçirdi. Karar, oranların şu anki
yükselişi dikkate alındığında protokol için oldukça kazançlı oldu ve Ocak ayı
başı itibarıyla portföy, 2 milyon USD'nin üzerinde kar elde etti.

➢ Final Aşaması: 2022, yapısal anlamda MakerDAO için uzun vadeli stratejik
planları açısından da çok önemli bir yıl oldu. MakerDAO, kurucu ortak Rune
Christensen'in bir teklifin oylamaya katılım bakımından tartışmaların
yaşanmasına rağmen(44) başarıyla kabul edilmesinin ardından,(43)

MakerDAO'yu MetaDAO'lar olarak adlandırılan daha küçük birimlere
ayırmaya yönelik "Final Aşaması" planına bir adım daha yaklaştı. Ek olarak,
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bu gelişme Christensen'in bu tür pozisyonları azaltma ve DAI'nin değerinin
serbestçe salınmasına imkan tanıma, böylece “düzenleyici baskıların
protokole verebileceğini zararı sınırlama" çağrısı dikkate alındığında,
MakerDAO'nun RWA'ları entegre etme stratejisinden vazgeçtiğini işaret
ediyor olabilir.

❖ FRAX

➢ Terra'nın UST'sinin çöküşünün ardından FRAX, yaklaşık 1 milyar USD
piyasa değeriyle (bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla) en büyük algoritmik
sabit coin olmayı sürdürüyor. FRAX (adından da anlaşılacağı gibi) kesirli
algoritmik bir model kullanıyor.

➢ Frax, 2022 boyunca borç verme (Fraxlend), likidite (Fraxswap), likit staking
(frxETH) ve köprüler (Fraxferry) de dahil olmak üzere çeşitli DeFi sektörlerine
genişledi. Kısa süre önce yapılan bir röportajda, kurucu Sam Kazemian
FRAX'in nihai planlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Sam, FRAX'in takip
etmesi gereken tek RWA'nın özel sektör kredileri almak yerine Federal
Rezerv'deki dolar mevduatı olduğu görüşü de dahil olmak üzere bir dizi
fikrinden bahsetti.

❖ USDD

➢ Bu dünyanın yeni üyelerinden USDD, Mayıs 2022'de Tron ağında kullanıma
sunuldu. USDD, USD'ye endeksli algoritmik bir sabit coin ve TRX, BTC, USDT
ve USDC gibi varlıklarla desteklenen aşırı teminatlandırılmış bir sabit coin
olarak tanıtılıyor. Web sitesindeki verilere göre, bu makalenin yazıldığı tarih
itibarıyla USDD, %201,1(45) teminatlandırma oranına sahip.

➢ Tron bölümünde de bahsettiğimiz gibi, bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla
endeksinin altında işlem görmeye devam eden USDD için son birkaç ay
zorluydu. Tron'un Dominika Topluluğu'nun ulusal blockchain altyapısı için
resmi protokol olarak duyurulmasıyla, önümüzdeki yıl USDD sabit coini ile
bazı gerçek dünya entegrasyonları görebiliriz. Aslında, resmi belgeler
USDD'nin artık Dominika'da resmi bir dijital para birimi ve takas aracı
olduğunu gösteriyor(46).

➢ Ocak ayı başı itibarıyla USDD ve FRAX, algoritmik sabit coin piyasasının
yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Bu alt sektörün önümüzdeki yıllarda tekrar
yükselişe geçip geçmeyeceğini veya Terra ve UST'nin çöküşünün ana akım
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algoritmik sabit coinlerin gerçekten de sonunu getirip getirmediğini izlemek
ilginç olacak.

2023'te takip edilmesi gereken gelişmeler

❖ Farklılaştırılmış kullanım alanları

➢ Yapabileceğimiz ilginç bir karşılaştırma, her sabit coin türü için başlıca çiftleri
kıyaslamak olacaktır. Aşağıda yeşilin bir kripto-sabit çifti, sarının bir
sabit-sabit çifti ve turuncunun ise bir itibari-sabit çiftini gösterdiği bir tablo
hazırladık.

➢ Aşağıdaki analizimiz, hem USDT hem de BUSD'nin hacimlerinin büyük
kısmının kripto çiftlerinden geldiğini, fakat bunun aksine USDC'nin en likit
beş piyasasından dördünün itibari para çiftleri veya sabit çiftler olduğunu
gösteriyor. Bu sonuç, USDC için en popüler kullanım alanlarından birinin
kriptodan itibari para bankacılığı sistemine geçiş olduğunu, diğer yandan
BUSD ve USDT'nin kriptoya özel kullanım alanları için daha fazla kullanıldığını
gösteriyor olabilir.

➢ Bakabileceğimiz bir diğer ilginç veri noktası da Dai'nin en büyük hacim
kaynakları. Merkeziyetsiz kripto destekli bir sabit coin olan Dai'nin en
aktif beş pazarı da ya itibari para çiftleri ya da sabit çiftlerden oluşuyor.
Aslında Dai'nin en popüler işlem çiftleri (bu makalenin yazıldığı tarih
itibarıyla) Dai / EUR ve Dai / USD. Bu da tibari para ve kripto arasında geçişin
coin için önemli bir kullanım alanı olduğunu gösteriyor.

Şekil 37: Başlıca sabit coinlerin en aktif 5 işlem çifti

Ek Aktif İşlem Çiftleri

USDT BTC/USDT BUSD/USDT ETH/USDT USDT/USD XRP/USDT

USDC USDC/USD USDC/EUR USDC/USDT USDC/USDT USDC/WETH

BUSD BTC/BUSD BUSD/USDT ETH/BUSD BNB/BUSD SOL/BUSD

DAI DAI/EUR DAI/USD USDT/DAI BUSD/DAI DAI/USDT
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Kaynak: CoinMarketCap, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla en aktif 5 işlem çifti (son 24 saat) kullanılarak

❖ Likiditenin konsolidasyonu

2022 boyunca Büyükler, likidite konsolidasyonuna yönelik aktif girişimlerde
bulundu. Bunlara örnek olarak, Binance'in BUSD otomatik dönüştürme özelliği,
Coinbase'in USDT'den USDC'ye komisyonsuz dönüştürme hizmeti sunmasının
yanı sıra Bitfinex'in Tether tokenlere erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olması
verilebilir. Operasyonel açıdan, sabit coin likiditesindeki bu gelişme alım satım
hacimlerinin konsolide olmasına katkıda bulundu ve borsa alım satımının daha hızlı,
daha iyi fiyatlı olmasına ve daha az slipaj içermesine yardımcı olmaya devam edecek
- bunların tamamı kullanıcılara fayda sunan girişimler.

Bu, takip etmesi ilginç bir hikaye olacak ve sabit coin piyasasında likiditenin
konsolidasyonuna yardımcı olacak daha fazla hamle görmeyi bekleyebiliriz.

❖ Yeni sabit coinlerin çıkarılması

Sabit coinlerin DeFi ekosistemindeki rolünün önemi göz önüne alındığında, herkesin
pastadan bir pay istemesi şaşırtıcı değil. Bunların arasında en dikkat değer olan ise
önde gelen DeFi protokolleri Aave ve Curve'ün sırasıyla GHO(47) ve crvUSD(48)

adındaki kendi sabit coinlerini çıkarma planlarını açıklamasıydı. Cardano'nun Djed
sabit coininin de önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Günümüzde, piyasadaki başlıca sabit coinlerin hakimiyeti düşünüldüğünde, piyasaya
yeni sürülen sabit coinlerden herhangi birinin statükoya başarılı bir şekilde meydan
okuyup okuyamayacağını izlemek ilginç olacak.

❖ Merkeziyetsiz sabit coinlere yönelik talep

USDC'yi çıkaran şirket Circle, Tornado Cash'in yaptırımının ardından Tornado Cash'in
birkaç adresine bağlı fonları bloke etti. Bu da kripto topluluğundaki birçok kişinin
tepkisine neden oldu ve sabit coin çıkaran merkezi birimlerin varlıkları
dondurabileceğini ve adresleri kara listeye alabileceğini odak noktası haline getirdi.
Buna bağlı olarak USDC, takip eden aylarda pazar payında düşüş yaşayarak Ağustos
ile Kasım ayları arasında pazar payının ~%13'ünü kaybetti. Bununla birlikte, genel
anlamda merkezi sabit coinlerin pazar payının bu olaydan etkilenmediği görülüyor.
Yakında kullanıma sunulacak yeni merkeziyetsiz sabit coinlerin yanı sıra
MakerDAO'nun protokolünü daha merkeziyetsiz bir hale getirmek amacıyla Final
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Aşaması planını hayata geçirmek için yaptığı son oylamayla, merkeziyetsiz sabit
coinlerin 2023'te daha fazla ilgi görüp görmeyeceğini merakla bekliyoruz.
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Merkeziyetsiz Finans
Merkeziyetsiz Finans ("DeFi"), kripto dünyasının önemli bir yapı taşıdır. Getiri elde etmenize,
varlıkları ödünç almanıza, borç verme piyasasına erişmenize, diğer varlıkları alıp satmanıza
ve sigorta satın almanıza olanak tanır. DeFi çözümleri, üçüncü tarafları devre dışı bıraktıkları
için çoğu zaman geleneksel bankalardan daha hızlıdır. Finansal inovasyonlar genellikle
yatırımcılar ve diğerleri için avantajlar sunabilir, ancak saldırılar ve güvenlik açıklarından
yararlanılması gibi riskler de içerebilir.

Yıl boyunca yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirirken, DeFi'nin 2022'ye halihazırda bir
ayı piyasasında girdiğini belirtmemiz önemli. UST sabit coininin çöküşü gibi dışsal olaylar
sektöre damgasını vurdu ve yükselen faiz oranları da buna eklendiğinde özellikle Mayıs ve
Haziran aylarında TVL'de keskin bir düşüş yaşandı. DeFi'de kilitlenen toplam değer ("TVL")
şu anda yaklaşık 40 milyar USD, diğer bir deyişle 2022'nin başındaki değerin %25'ine
yakın.

Şekil 38: DeFi TVL, 2022 boyunca azaldı (milyar dolar)

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Geleneksel finans sektörünün trilyonlarca dolarlık bir endüstri olduğu düşünüldüğünde, son
piyasa olaylarına rağmen DeFi sektörünün BUIDL zihniyetini sürdürdüğünü gördük. Son
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birkaç ayda gözlemlediğimiz bir trend ise Anchor Protocol veya Olympus DAO gibi projelerin
sunduğu yüksek APY'lerden farklı olan "Gerçek Getiri" kavramının ortaya çıkmasıydı.
Gerçek getiri, somut gelir kaynaklarından elde edilen ve token sahiplerine getiri sunmak için
yalnızca enflasyonist token emisyonlarına dayanmayan getirileri ifade ediyor.

DeFi alanına tepeden aşağıya bir bakış açısıyla daha yakından bakıldığında, Ethereum'un
hakimiyeti hala elinde tuttuğu görülüyor. 2021'in başındaki ilk %97'lik pazar payına yakın
olmasa da Ethereum, hala DeFi TVL'nin %60'ından fazlasını oluşturuyor. BNB Chain
ikinci sırada yer alıyor ve Tron da onu yakından takip ediyor. En yüksek TVL
sıralamalarında uzun süredir yer almayan bir zincir olan Tron için TVL'deki artışın önemli bir
kısmı, kullanıcıları çekmek için yüksek getiriler sunan USDD algoritmik sabit coininden
kaynaklanıyor.

Şekil 39: Önde gelen L1'lerde DeFi TVL %'si

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Terra blockchainin TVL'sinde 2022'nin başlarındaki artış kısa sürdü. TVL'sinin büyük bir
kısmı Ethereum ve BNB Chain gibi mevcut zincirler tarafından ele geçirildi. Avalanche ve
Solana, DeFi anlamında öne çıkan rakipler olsa da son olayların (yukarıda L1 bölümünde
bahsettiğimiz) yılın ikinci yarısında da sürekli olarak kayba neden olduğunu gördük. BNB
Chain, Terra geliştiricilerine zincire taşınmaları ve yeteneklerini buradaki projelerde
kullanmaları için teşvikler sunan en önemli ekosistemlerden biriydi.
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Tüm zincirlere daha detaylı bakıldığında bazı ilginç gözlemler ortaya çıkıyor. ~2.400 büyük
DeFi uygulamasından ~630'u Ethereum'u evi olarak görüyor, ~524'ü ise BNB Chain'i
evleri olarak adlandırıyor. Tron'da ise yalnızca 14 uygulama geliştirme yapıyor.

Şekil 40: Zincir başına DeFi uygulamaları

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Dolayısıyla Ethereum, BNB Chain'in yanı sıra Arbitrum ve Polygon gibi çok sayıda L2
çözümü, proje sayısı açısından en sağlıklı DeFi ekosistemlerine sahip görünüyor. Bununla
birlikte, hem BNB Chain hem de Ethereum'un proje hakimiyetine baktığımızda, her iki
zincirde de pazar payının büyük bir kısmını az sayıda proje oluşturuyor.

61



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 41: BNB Chain'in proje hakimiyeti

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Şekil 42: Ethereum'un proje hakimiyeti

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Her iki zincirde de (Ethereum ve BNB Chain), 2022 boyunca bir "riskten kaçış" gördük.
Daha küçük projeler pazar payı kaybetti (burada "Diğer" segmenti ile temsil ediliyor). Aynı
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zamanda, en büyük projeler pazar payı kazandı. Bu durum her iki zincirde de mevcut
olmakla birlikte, Ethereum için daha belirgindi.

Sektörün performansına daha yakından baktığımızda, DEX'ler ve Borç Verme piyasaları hala
hakimiyetini koruyor, fakat Likit Staking ve Köprüler de onları yakalıyor.

Şekil 43: DeFi sektörü TVL yüzdeleri

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

2022'de DeFi dünyasında neler olup bittiğini daha iyi anlamak için başlıca birkaç sektöre
bakabiliriz.

Merkeziyetsiz Borsalar

2022'nin sonu itibarıyla DeFi alanındaki TVL'nin büyük bir kısmı Merkeziyetsiz
Borsalardan ("DEX'ler") geliyordu (ve aynı durum 2023'ün başlarında da devam ediyor).
Bu borsalar, bir aracıya ihtiyaç olmadan kripto varlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan
tanımak için akıllı sözleşmeleri kullanarak DeFi'nin bel kemiğini oluşturuyor. DEX'ler, sağlıklı
tüm DeFi ekosistemleri için büyük bir öneme sahip.

Yıl sonunda TVL'ye baktığımızda, Curve son derece verimli bir şekilde sabit coin alıp satmak
için tasarlanmış, en büyük merkeziyetsiz borsa olmaya devam ediyor. Curve'ün dışında
Uniswap, ERC-20 tokenleri için en önemli DEX olmayı sürdürüyor ve yıl boyunca pazar payı
kazandı. 2022'nin BNB Chain için güçlü bir yıl olmasıyla PancakeSwap, hem genel olarak
DEX dünyasında hem de BNB Chain'in kendi içinde pazar payı kazandı. Uniswap ve
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PancakeSwap dışındaki diğer rakipler, gördüğümüz "riskten kaçış" eğilimini daha da
vurgulayacak şekilde pazar payı kaybetti.

Şekil 44: TVL bazında en yüksek pazar payına sahip 10 merkeziyetsiz borsa

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Merkeziyetsiz borsalarda kilitlenen mutlak değere baktığımızda, önemli oyuncuların pazar
payı kazanmış olmasına rağmen genel doğrultunun çoğu uygulama için aynı olduğunu
gözlemleyebiliriz.
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Şekil 45: Mutlak TVL (milyar dolar) bazında ilk 10 merkeziyetsiz borsa

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Yıl sonundaki işlem hacmine göre Uniswap ve Curve lider konumdaki DEX'ler. İki DEX'in
birleşimi, toplam işlem hacminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Şekil 46: Merkeziyetsiz borsaların işlem hacmine göre pazar payı

Kaynak: Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla
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FTX'in çöküşünün ardından merkeziyetsiz borsaların tokenleri bir miktar ivme kazandı, fakat
DEX'lerdeki toplam TVL sabit kaldı ve genel trendini sürdürdü. Son makalelerimizden
birinde, merkezi ve merkeziyetsiz borsalar arasındaki farkları inceledik. Merkeziyetsiz
borsaların önümüzdeki yıllarda önem kazanacağına inanıyor olsak da şu an itibarıyla son ayı
piyasasından çoğu diğer dijital varlık gibi DEX'ler de etkilendi. Günümüzde DEX'ler
benimseme anlamında önemli bir yol katetmiş olsalar da CEX'ler toplam işlem
hacminin büyük kısmını elinde tutmaya devam ediyor.

NFT'ler ve ERC-20 tokenleri, kripto dahilinde büyük ölçüde ayrı iki ekosistem olarak varlığını
sürdürüyordu. Kasım ayında Uniswap'ta NFT'lerin kullanıma sunulması, şirketin varlık
sınıfları arasında daha fazla birleştirilebilirlik sunarak çalıştığı alanları çeşitlendirmesi için
önemli bir kilometre taşı oldu. Uniswap, işlem hacmi bazında lider DEX olmayı sürdürüyor
ve yeni hizmetler, liderliğini sürdürmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, NFT'leri geliştirici
API'lerine ve widget'larına entegre edecek, böylece "Uniswap'ı web3'teki kullanıcı ve
geliştiriciler için kapsamlı bir platform" haline getirecekler(49).

Curve de gelecekte büyümeye ve pazar payı kazanmaya eşit derecede hazır olduğunu
bir crvUSD sabit coini çıkaracağını açıklayarak gösterdi. Bu coin, "Borç Verme-Likidasyon
AMM Algoritması" ("LLAMMA") olarak bilinen aşırı teminatlandırılmış bir tasarımdan
faydalanacak. Curve, farklı zincirler üzerinde aktif olarak konuşlandırma yapıyor ve şu anda
hem L2 hem de alt-L1 zincirlerde aktif.

Üçüncü en büyük DEX olan PancakeSwap, bu ayı piyasasını geliştirme yapmaya devam
etmek için bir fırsat olarak kullandı. PancakeSwap, Aptos-Pancake Köprüsünü kullanıma
sunmak üzere LayerZero Labs (Stargate'in arkasındaki ekip) ile birlikte çalışacağını
duyurdu. LayerZero Labs'ten bir Omnichain Birbiriyle Değiştirilebilir Tokenler ("OFT")
standardını kullanan CAKE token, böylece çoklu zincir haline gelerek BNB Chain ve
Ethereum evreninin ötesine genişledi. PancakeSwap için önemli bir diğer önemli kilometre
taşı da token ekonomisiyle ilgiliydi. PancakeSwap, geçtiğimiz birkaç ay içinde token
ekonomisi modelinde çeşitli değişiklikler yaptı ve maksimum CAKE arzını maksimum 750
milyon tokenle sınırlamak bu değişikliklerden biriydi. CAKE şu anda enflasyonel, fakat nihai
hedef CAKE'i emisyonsuz veya deflasyonel hale getirmek. DEX, kilitli CAKE'ler için ağırlıklı
oylama, artırılmış farming getirileri ve artırılmış ilk farming arzı ("IFO") tahsisi şeklinde yeni
kullanım alanları da ekleyerek yerel "CAKE" tokenin sunduğu olanakları artırdı.

TVL'deki düşüşe paralel olarak DEX'lerin toplam işlem hacminde de düşüş yaşandı. Toplam
işlem hacmi yıl boyunca istikrarlı bir düşüşte olsa da FTX'in çöküşünden sonra yaşananlar
ve hem Uniswap hem de Curve'deki yenilikler yıl sonuna doğru işlem hacimlerinde hafif bir
artışa neden oldu.
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Şekil 47: 2022'de DEX işlem hacmi (milyar dolar)

Kaynak: Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Borç Verme

DeFi borç verme platformları, aracılar olmadan güvene dayalı olmayan bir şekilde kripto
kredileri alınmasına imkan sağlıyor. Genellikle meşakkatli ve manuel kredi onay süreçlerine
sahip olan geleneksel finansal kurumların aksine DeFi borç verme platformları, kredileri
akıllı sözleşmelere kodlanan önceden belirlenmiş kurallara göre idare ediyor. Krediler, izne
dayalı olmadan ve neredeyse anında ödeniyor ve DeFi kullanıcılarına verimlilik, erişilebilirlik
ve şeffaflık bakımından avantajlar sunuyor.

TVL bazında ikinci sırada yer alan borç verme, DeFi ekosisteminin bir diğer önemli
ögesi. Borç verenler, genellikle borç verme platformundaki fonların kullanımına bağlı olarak
ayarlanan değişken bir faiz oranı üzerinden kazanç elde etme karşılığında varlıklarını kredi
olarak sunmaya teşvik ediliyor.

Tek bir alana odaklanan borç verme protokollerine baktığımızda, piyasanın Ethereum'da
Compound ve AAVE, Tron'da JustLend ve BNB Chain'de Venus hakimiyetini açıkça
görüyoruz. Ethereum, borç verme etkinliği en yüksek zincirler bazında açık ara önde. Bu
liste, Teminatlandırılmış Borç Pozisyonu Protokolü (“CDP”) olarak sınıflandırdığımız için
MakerDAO'yu içermese de protokolden burada bahsetmemiz doğru olacaktır. 2017'de
kullanıma sunulan MakerDAO, ilk DeFi protokollerinden biri ve kredi veren ilk Ethereum
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projesi. MakerDAO, 2022'nin başında gerçek dünya varlıkları ("RWA'lar") dünyasını da
kapsamına aldı ve bu alandaki becerilerini yıl boyunca geliştirdi (daha fazla bilgiye Dai
bölümünden ulaşabilirsiniz). MakerDAO, en iyi DeFi protokollerinden biri olmaya devam
ediyor ve son yıllarda karşısına rakipler çıkmış olsa da Arbitrum, Optimism ve StarkNet ile
Katman 2 çözümlerini benimsemesi ve RWA'ların entegrasyonu üzerinde çalışmaya
başlaması, hızla gelişen piyasada güncelliğini korurken bir yandan geleceği de göz önünde
bulundurduğunu gösteriyor. CDP'lere bu bölümün ilerleyen kısımlarında değineceğiz.

Şekil 48: TVL bazında ilk 10 borç verme protokolü

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

En çok flaş kredilerin kullanımına öncülük etmesiyle tanınan Aave, yıl boyunca borç
verme alanına istikrarlı bir şekilde liderlik etti. Fakat borç verme alanında Aave'nin
karşısına yeni rakipler de çıktı. Tron'un USDD sabit coinini piyasaya sürmesinin ardından,
kredi şirketi JustLend ve CDP protokolü JustStables da dahil olmak üzere Tron
ekosisteminin büyümesine tanıklık ettik. Compound, daha da zorlu bir yıl geçirerek
ikincilikten üçüncülüğe geriledi. İlk yarı raporumuzda, krediler ve mevduatlar için
ölçütlerin gerilediğine dikkat çekmiştik ve bu eğilim devam etti. Şu anda BNB Chain'den
Venus Protocol üçüncü sıraya yerleşmek için Compound'u yakından takip ediyor.

Borç verme protokollerinin birçoğu, yıl boyunca projelerini yenilemeye ve geliştirmeye
odaklandı. Örneğin Aave, V3'ü piyasaya sürdü. Bu güncelleme, Portalları (zincirler arası
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işlemlere imkan tanıyan), yüksek tutarlarda borç alanlar için yüksek verimlilik modunu, yeni
varlıklar için izolasyon modunu ve gas optimizasyonunu içeriyordu. V3; Polygon, Avalanche,
Fantom, Harmony, Arbitrum ve Optimism'den oluşan altı zincir üzerinde kullanıma sunuldu.
Varlıkların büyük çoğunluğunun hala V2'de olmasına rağmen (V2'de 3,5 milyar USD, V3'te
ise 460 milyon USD bulunuyor) V3'ü hala proje için önemli bir kilometre taşı olarak
görüyoruz. Aave, ayrıca kısa süre önce web3 sosyal medyaya öncülük etmeyi amaçlayan ve
kullanıcıların kendi benzersiz ekosistemlerini oluşturmasına imkan tanıyan Lens Protocol'ü
kullanıma sundu. Web3 Sosyal dünyasına baktığımızda, şu anda bu dünyanın kullanıcı
deneyimi açısından web2 ile doğrudan rekabet edemeyeceğine ve başarılı olması için
benzersiz ve yenilikçi araçlar sunması gerektiğine inanıyoruz.

TVL'deki mutlak değişime bakıldığında, tablo yıl boyunca net bir düşüş trendi sergileyen
çoğu DeFi uygulaması ile büyük bir benzerlik gösteriyor.

Şekil 49: TVL (milyar dolar) bazında ilk 10 borç verme protokolü

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Daha önce de bahsettiğimiz gibi JustLend, önde gelen borç verme protokolleri arasında
bu yıl en etkileyici büyümeyi gösterdi. JustLend, faiz oranları TRON'un arz ve talebine
dayanan bir algoritma tarafından belirlenen fon havuzları oluşturmayı amaçlayan, TRON
destekli bir borç verme ve varlık yönetimi platformu. Başarının bir kısmı, Tron'un
ekosistemindeki genel büyümeden geliyor. Bu yılın başlarında JustLend, TRON DAO Rezervi
ile stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı. JustLend'in bir madencilik seçeneği olarak
USDD'yi de kullanmaya başlaması, büyümenin biraz daha hızlanmasına katkıda bulundu.
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JustLend'in sıralamadaki yerine meydan okuyan Venüs Protocol, şu anda daha iyi risk
yönetimi uygulayarak ve sağlamlığını artırarak protokolünü geliştirmeye odaklanıyor. Daha
da özelinde Venus, çoklu fiyat akışlarını desteklemeyi ve kullanıcılar için sabit oranlı borçlar
sunmayı planlıyor.

Likit Staking

DEX'lerin ve borç verme protokollerinin aksine likit staking çözümleri 2022 boyunca
TVL'de artış yaşadı. Likit staking, kullanıcıların varlıkları kilitlemek veya staking altyapısını
sürdürmek zorunda kalmadan tokenlerini stake etmesine imkan tanıyor. Yılın önemli olayı
Birleştirme ile birlikte, likit staking oldukça fazla ilgi ve talep gördü. Önde gelen likit staking
çözümü Lido, şu anda piyasadaki en büyük DeFi protokolü ve bu makalenin yazıldığı tarih
itibarıyla 6 milyar USD'nin üzerinde TVL'ye sahip.

Şekil 50: Ethereum likit staking pazar payı dağılımı (ETH)

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Lido tarafından sunulan staking hizmeti, stETH tokenin çıkarılmasıyla Ethereum'da bir likit
staking türevini uygulamaya koyan ilk protokol olarak popülerlik kazandı. Yaygın inanışın
aksine stETH'nin ETH'ye endekslenmesi amaçlanmadı. Lido tarafından çıkarılan stake
edilmiş ETH'ler ETH ile 1'e 1 oranında desteklenir, ancak endeksli değildir. Fiyatın ikincil
piyasa güçleri tarafından belirlenmesiyle token fiyatı dalgalanabilir ve daha yüksek veya
düşük bir fiyattan işlem görebilir. Bu durum stETH'nin dayanak desteğini etkilemez.
Lido'nun bir likit staking ürününü piyasaya süren ilk protokol olarak elde ettiği avantaj,
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protokolün stETH için daha fazla DeFi entegrasyonunun yanı sıra Solana, Polygon ve
Polkadot için çoklu zincirde stake edilmiş başka ürünlerle ilerlemesine yardımcı oldu.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir makalede, bir Ethereum araştırmacısı olan Danny Ryan,
Lido'nun staking hakimiyetinin tüm blockchaini merkezi bir saldırı riskine sokma
potansiyeline sahip olduğunu iddia etti. Bu iddia, merkezileşmeye yönelik tartışmalara
dikkat çekti ve Lido'nun staking'den sorumlu doğrulayıcılara yönelik daha fazla şeffaflık
sunmasına yol açtı. Coinbase ve Rocketpool gibi rakipler de bir miktar ilgi görse de trend
devam etti ve Lido, Birleştirme sonrası en fazla stake edilmiş ETH'yi kazanan protokol
olmayı sürdürüyor.

Şekil 51: Ethereum Likit Staking TVL'si (milyar ETH)

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

Likit Staking'in merkezi şu anda Ethereum olsa da başka zincirlerde de yaygın olarak yer
alıyor. BNB Chain, kullanıcıların BNB'lerini doğrulayıcı olmak üzere stake ederek veya
BNB'lerini bir doğrulayıcıya delege ederek ağın güvenliğinin sağlanmasında katılımcı
olmasına imkan tanıyan bir Yetkilendirilmiş Hisse İspatı ("PoSA") mekanizması ile çalışıyor.
BNB Chain'de Likit Staking, pSTAKE ve Stader'ın piyasaya sürülmesiyle Ağustos ayından bu
yana hız kazandı ve Ankr hala likit staking'de en yüksek paya sahip.
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Derivatives

The derivatives space has been impacted by the market downturn as well. Since the start of
2022, the derivatives sector in DeFi has lost US$1.88b in TVL. That being said, they have
weathered the recent FTX collapse with TVL staying in a close range since July. Currently,
derivative protocols hold around US$1B in TVL, compared to US$16B in DEXs and US$40B
in DeFi as a whole. It should be noted that compared to the more established sectors in
DeFi such as lending or DEXs, derivatives are in a more nascent stage of growth. In fact,
the key players in the space, the products offered, and the overall market share seem to be
changing constantly.

At the start of 2022, derivatives made up only 1.65% of the TVL across DeFi. However, by
the end of 2022, derivatives grew to make up 2.70% of the TVL across DeFi. Interestingly,
while derivative markets’ share of TVL in DeFi grew, spot markets share of TVL fell.
Over the course of 2022, DEXs went from making up 39.17% of TVL across DeFi to making
up 33.09%. As derivatives are growing in market share in DeFi, spot is falling in market
share of DeFi. This seems significant given that in TradFi, the derivative market is much
larger than the spot market in almost every asset class. Perhaps, the market structure
within DeFi will similarly trend towards derivatives over spot, which comparatively offer
higher capital efficiency, often more liquidity, and easier hedging.

Figure 52: Over the course of 2022, Derivatives increased in share of DeFi TVL whereas,
DEXs fell in share of DeFi TVL

Source: Binance Research, DeFiLlama
As of 31 Dec 2022
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When looking closer at the derivatives sector, it is clear on an absolute basis that the sector
faced a steep fall in TVL after the fall of Terra Luna at the end of May. Different protocols
within the DeFi sector also diverge in terms of relative performance.

Figure 53: Derivatives TVL (US$M)

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

For the longest period, dYdX was the leading derivatives exchange due to its low fees and
fast execution environment. Starting off with Ethereum-based margin trading, dYdX started
trading perpetuals in 2019 and further improved the experience with the implementation of
StarkEX Layer 2 Rollups last year. In June of 2022, dYdX announced the launch of the dYdX
Chain. dYdX V4 is being developed as a standalone blockchain based on the Cosmos SDK
and Tendermint Proof-of-stake consensus protocol and features a fully decentralized,
off-chain orderbook, and matching engine.

Once a shining star, Synthetix appears to have lost a lot of its former glory. While being
synthetic and not a derivative per se, we include the project here to avoid introducing too
many subcategories. Synthetix is a protocol that allows users to issue synthetic assets on
Ethereum, and Optimism for Ethereum accounts for around ⅔ of the total TVL in the
protocol. “Synths” track and provide the returns for an underlying asset without requiring
you to hold that particular asset. The introduction of the V3 governance module marks a key
evolution of Synthetix’s governance structure this year. While losing a majority of shares
due to market conditions, Synthetix’s overall focus is to survive and thrive in the long term.
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The third player that is worth mentioning within the derivatives space is GMX. GMX is a
decentralized spot and perpetual exchange that allows slippage-free trades on its platform.
While most derivative platforms have lost share this year, there has been one clear
winner - GMX.

Figure 54: GMX vs. dYdX (TVL)

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama

GMX, first launched on Arbitrum, has become the best performer among its peers. During
one point in November, GMX even beat Uniswap in terms of fees for the first time. Most
recently, GMX saw a proposal in its governance forum in order to deploy the protocol on
BNB Chain. While the space so far seems to be dominated by GMX and dYdX, we expect
that considering the novelty of the derivatives market as a whole, there is no reason to
assume that the two behemoths will continue to dominate the market in the future. That
being said, constant innovation and user focus could set them up for further success.

Beyond the perpetual futures markets that GMX and dYdX primarily tend to, other
decentralized derivative products such as options, interest rate swaps, and structured
products have also begun to find some market fit. In the options market, Hegic has reported
that it has now processed over US$1.3B in trading volume since its foundation. There has
also been a number of fundraising rounds for up and coming options protocols such as
Primitive and Panoptic. In the interest rate swap market, Voltz has entered into the top 10
derivative protocols by TVL. Additionally, Voltz has reported to have processed over US$1B
in notional traded. Lastly, in the structured products market, trading firms such as Paradigm
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have used protocols like Ribbon to diversify its structured products exposure away from
centralized counterparts.

Overall, it will be interesting to watch the derivatives space develop into 2023. CeFi, in
general, is simpler in terms of being able to just mimic TradFi orderbooks at a very basic
level. DeFi has more constraints and requires a lot of compatibility with the blockchain,
resulting in the building of derivatives and primitives to be more difficult. As the space
matures, the following questions should be considered: Will decentralized derivatives ever
be preferred over centralized contracts with counterparty risk? Will derivatives be used
more frequently than the spot market? Will emerging derivative products be successful in
the derivatives market?

Dikkate Değer Diğer Konular

DeFi piyasası çok geniş ve yenilikler DEX'lerin ve borç verme protokollerinin ötesine geçiyor.
Rezerv Para Birimleri, Opsiyonlar, gerçek dünya varlıkları, Sigorta protokollerinin yanı sıra
CDP ve Sentetikler, DeFi'deki alt sektörler olarak görülebilir. 2022'de sona eren proje sayısı
açısından DEX'ler net bir şekilde çoğunluğu elinde tutarken, ikinci sırada proje sayısı
bazında pazar payının yaklaşık %20'si ile Getiri protokolleri yer alıyor. Bunun aksine, likit
staking yalnızca birkaç oyuncunun hakimiyetinde.

Şekil 55: Başlıca tüm kategoriler için proje sayısı

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla
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Getirileri en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olan Curve ödül artırma platformu Convex,
Curve kullanıcıları tarafından sıkça tercih edilmesi nedeniyle getiri platformları arasında şu
anda lider konumda. Arrakis Finance ve Alpaca, getiri protokolleri dünyasında ikinci ve
üçüncü sırada yer alıyor. Getiri toplamaya baktığımızda, Yearn Finance'in pazar liderliğini
sürdürdüğünü ve Beefy protokolün de onu yakından takip ettiğini görüyoruz.

Nexus Mutual, büyüme ve benimsenme anlamında henüz yolun başındaki bir piyasa olan
Sigorta ürünleri arasında lider protokol olmaya devam ediyor. Aynı şeyi, büyüme ve
benimsenme bakımından biraz geride olan ödeme alanı için de söylemek mümkün. Şu anda
yalnızca Lightning Network ve Flexa, dikkate değer TVL'ye sahip çözümler.

Stargate ve Synapse, Zincirler Arası alanındaki önde gelen protokoller olmaya devam ediyor
ve Hop protokolü de bu yıl çok fazla ilgi çeken ve şu anda dördüncü sırada yer alan bir
protokol. Maple Finance ve Ribbon düşük teminatlandırmalı borç verme dünyasında
liderliğini korurken, BendDAO yıl sonunda NFT Borç Verme alanında açık ara lider
konumunda. Tahmin piyasaları ve Egzotik opsiyonlar, DeFi içindeki en küçük alanlardan biri
olmaya devam ediyor.

DeFi için Gearbox Protocol gibi yeni uygulamalar da ortaya çıktı. Gearbox protokolü,
kullanıcıların en temelde akıllı sözleşme cüzdanları olan kredi hesapları aracılığıyla herhangi
bir protokolden faydalanmasına imkan tanıyor. Kredi hesapları emanete dayalı değil ve
onaylanmış tokenler gibi parametrelere sahip. Gearbox gibi protokollerin en önemli avantajı,
yüksek seviyede birleştirilebilirlik sunması. Herhangi bir DeFi protokolüne
konuşlandırılabilmesi, DeFi'yi çoklu zincir tezine bir adım daha yaklaştırıyor. Modüler
blockchainlerin ve blockchain ölçeklenebilirliği ile ilgili diğer girişimlerin saysının artmasıyla,
muhtemelen Gearbox gibi daha fazla projenin ortaya çıktığını da göreceğiz.

Sadece proje sayısına ve her kategorinin önde gelen oyunculara bakmakla kalmayıp proje
sayısı başına TVL'yi de göz önünde bulundurduğumuzda (Şekil 56), köprülerin, likit
staking'in ve CDP'lerin DeFi içindeki en yoğun alanlar olarak öne çıktığını görüyoruz.
Multichain, WBTC ve JustCryptos köprü alanına hakimken, Lido likit staking'de ve
MakerDAO'da CDP'lerde açık ara lider konumda.
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Şekil 56: TVL/Proje sayısı

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
31 Aralık 2022 itibarıyla

2022'nin sonunda DeFi alanına bakmak, kriptonun uzun vadeli olacağı konusunda bizi
cesaretlendiriyor. Yıla ayı piyasası bölgesinde girmesine ve çeşitli sıkıntılarla mücadele
etmesine rağmen, DeFi dünyasındaki gelişme ve yeniliklerin durmaksızın devam ettiğini
görüyoruz. Çoğu proje, yıl boyunca protokollerini iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanarak
uzun vadeli başarıya zemin hazırlayan çok sayıda yeni inovasyon ortaya koydu. Bununla
birlikte, kaygı yaratan önemli bir konu olan Saldırılara değinmeden DeFi konusunu
kapatamayız. İnovasyonları memnuniyetle karşılasak da daha yapılacak çok iş olduğunu göz
ardı edemeyiz. Bu yılki saldırıların sayısı, bundan sonra güvenlik ve risk yönetiminin ilgi
odağı olması gerektiğini açıkça gösterdi.
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Şekil 57: Başlıca DeFi kategorileri, bu kategorilerin TVL ve protokol sayısının genel bir
özeti

Kategori Protokol
Sayısı

TVL
(Milyar
Dolar)

TVL/Protokol
(Milyon
Dolar)

Açıklama

Köprü 35 8,48 24,2 Tokenleri bir ağdan diğerine bağlama

Likit Staking 59 9,38 15,9 Varlıkları bir ödül karşılığında stake etme

CDP 60 8,22 13,7 Teminatlandırılmış borçları kullanarak
sabit coin çıkarma

Borç Verme 196 11,3 5,8 Varlık borç alma ve verme

Zincirler Arası 21 0,816 3,9 Farklı blockchainler arasında birlikte
çalışabilirlik

Dex'ler 647 16,62 2,6 Kripto para takas/alım-satımı

Türevler 51 1,34 2,6 Kaldıraç ve ileri düzey finansal araçların
kullanımı

Getiri 364 5,56 1,5 Platform üzerinde staking/LP için ödüller

Getiri
Toplayıcısı 77 1,14 1,5 Farklı protokollerden getiri toplama

Sentetikler 25 0,429 1,7 Farklı bir varlığı taklit eden tokenleştirilmiş
türev

Launchpad 26 0,381 1,5 Yeni proje ve coinler çıkaran protokoller

Rezerv Para
Birimi 112 0,31 0,3

Bağlama ve staking yoluyla elde edilen
değerli varlıklardan oluşan bir rezervin
kullanımı

Sigorta 23 0,263 1,1 Parasal koruma sağlama

Opsiyonlar 42 0,201 0,5 Bir varlığı sabit fiyattan satın alma hakkı

Endeksler 32 0,187 0,6 İlgili bir grup varlığın performansını takip
etme

Ödemeler 11 0,177 1,6 Kripto para ödeme/gönderme/alma

NFT Borç
Verme 13 0,119 0,9 NFT'leri bir kredi için teminat olarak

kullanma

RWA 9 0,115 1,3 Gerçek Dünya Varlıkları, örneğin konut
tokenleştirme

Teminatsız Borç
Verme 9 0,095 1,1 -

Kaynak: Binance Research, DeFiLlama
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Saldırılar

2022 yılının tamamı, kripto dünyasının genelinde saldırılar açısından benzeri görülmemiş bir
yıl oldu. 2022, bugüne kadar en fazla saldırının gerçekleştirildiği yıl olmakla kalmadı,
aynı zamanda saldırılarda kaybedilen değer de en yüksek seviyedeydi.

Şekil 58: Yıllar içinde saldırılarda kaybedilen değer ve toplam saldırı sayısı

Kaynak: Binance Research, Compareitech
31 Aralık 2022 itibarıyla

Özellikle de DeFi ile ilgili saldırılar, 2022 toplamının büyük çoğunluğunu oluşturdu. 2022'de
kaydedilen 192 önemli saldırının 169'u (%88) DeFi ile ilgiliydi. 2022'de kripto genelinde
saldırılarda kaybedilen ~3,57 milyar USD'nin ~2,57 milyar USD'si (%72,5) DeFi'ye yönelik
saldırılardan geldi. Kripto genelinde toplam saldırı sayısının DeFi'den gelen kısmı yıllar
içinde artış gösterdi. Zamanla DeFi, saldırıya açık olmasıyla ün kazandı.
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Şekil 59: Platform türüne göre saldırılar

Kaynak: Binance Research, Chainalysis, Compareitech
31 Aralık 2022 itibarıyla

2022'deki DeFi saldırılarını daha detaylı incelediğimizde, zincirler arası köprülerin en sık
saldırı vektörü olduğu ortaya çıkıyor. Köprüler, bu yıl tüm DeFi saldırılarının %54'ünü
oluşturdu. 2022'deki en büyük üç köprü saldırısı arasında Mart'taki 625 milyon USD'lik
Ronin köprüsü saldırısı, Ekim'deki 566 milyon USD'lik BNB Chain köprüsü saldırısı ve
Şubat'taki 326 milyon USD'lik Wormhole köprüsü saldırısı yer aldı.

Şekil 60: Köprülere yönelik saldırıların ve diğer saldırıların aylara göre sayısı

Kaynak: Binance Research, Chainalysis, DeFiLlama
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31 Aralık 2022 itibarıyla

Bu durum, 2022'deki çevrenin hangi özelliklerinin DeFi'yi diğer yıllara kıyasla saldırılara
karşı bu kadar açık hale getirdiği sorusunu akla getiriyor. Bunun altında birkaç etmen
olabilir. Dikkate alınması gereken bir nokta, geçen yıllara kıyasla aktif geliştirici sayısının
azalması. Bu da daha az sayıda geliştiricinin DeFi protokollerinin kod tabanlarını idare ettiği
anlamına geliyor.

Buna ek olarak, DeFi TVL'sinde bir azalma oldu, bu da ekonomik açıdan daha az güvenli
protokoller anlamına geliyor. Dahası, daha yüksek seviyede birlikte çalışabilirlik, sermaye
verimliliği ve ürün esnekliği elde etme umuduyla birçok DeFi protokolü inovasyonları test
etmeye ve ürünleri biraz daha karmaşık hale getirmeye devam ediyor. Tüm bu etmenlerin
bir araya gelmesi, DeFi'nin saldırılara karşı daha açık bir hale gelmesine yol açmış olabilir.

Sonuç olarak 2022'de DeFi dünyası, büyük fırsatların büyük riskler de getirdiğini
gösterdi. DeFi, yerleşik bir geleneksel finans sektörüne meydan okuyabilir ve ekonomik
özgürlük, merkeziyetsizlik ve eşit erişim sunabilir. Revize edilmiş AMM modelleri, likit
staking protokolleri ve gerçek getiri gibi 2022'nin umut vadeden yenilikleri, DeFi'nin bu
hedefe doğru ilerlemeye devam ettiği hissini veriyor. Fakat bu hedefin önünde engeller
olduğu da çok açık. 2022'de şahit olduğumuz gibi DeFi, TVL'de aşırı düşüşler, alım satım
hacminin azalması ve saldırıların artması gibi önemli zorluk ve engellerle karşı karşıya kaldı.
DeFi ekosistemi, büyük hedeflere sahip olmanın iki yüzü olduğunu fark etmeye başladı.
Gitgide daha fazla kullanıcı, geliştirme yapan projeleri desteklemeyi seçerek ve daha zayıf
temellere sahip seçeneklerden uzaklaşarak "riskten kaçışa" yöneldi. Bununla birlikte, yeni
tüm uygulamalar için büyüme sancılarının kaçınılmaz olduğunu belirtmemiz de önemli.
DeFi'nin 2022'den alınan dersleri dikkate alıp almayacağını, daha dirençli hale gelip
gelmeyeceğini ve iddialı hedeflerine gelecekte ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.

81

https://www.gokustats.xyz/developers


2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Benzersiz Tokenler
Benzersiz Tokenler ("NFT'ler"), dijital dünyada mülkiyet ve değer hakkında düşünme
şeklimizde devrim yarattı. Milyonlarca dolara dijital sanat eserleri satmak için kullanıldılar
hatta müziklerinin NFT versiyonlarını yayınlayan sanatçılarla müzik sektörüne bile girdiler.
Bir önceki yıl ve 2022'nin başlarında artan ilgi ve medya haberlerinin ardından yılın ikinci
yarısında NFT'lerdeki alım satım faaliyetleri nispeten daha durgundu. Bu bölümde NFT
piyasasının güncel durumunu daha yakından inceleyecek ve 2022'deki önemli olaylardan
bahsedeceğiz.

NFT Piyasası İncelemesi
NFT satışları, 2021'deki 19,8 milyar USD'ye kıyasla 2022'de %10,6 artarak 21,9 milyar
USD'ye ulaştı. Bu yükselişin altındaki başlıca etme,n 2022'nin ilk yarısındaki güçlü satışlardı
ve Ocak'tan Haziran'a kadar 18,3 milyar USD'lik (toplam satışın ~%83'ü) NFT satışı
gerçekleşti. NFT piyasası, bir dizi piyasa olayının ardından (örn. UST'nin endeksini
kaybetmesi, 3CA'nın yarattığı etkiler) duyarlılığın olumsuz yöne dönmesi ve yatırımcıların
piyasadan ayrılmasıyla yılın ikinci yarısında nispeten daha sakindi.

Şekil 61: NFT satışları 2022'nin ikinci yarısında düştü

Kaynak: Cryptoslam, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla
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Altta yatan etmenlere bakıldığında, ikinci yarıda NFT satışlarındaki keskin düşüşün büyük
ölçüde ortalama NFT satış fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesinden ve daha küçük ölçüde
de işlem sayılarındaki düşüşten kaynaklandığı görülüyor. 2022'nin ilk yarısında 400 USD
olan ortalama fiyatlar, 2022'nin ikinci yarısında %73 düşerek 110 USD'ye geriledi. Aynı
dönemde toplam işlem sayısı ise %24 düştü. NFT'lerin genellikle token fiyatları üzerinden
fiyatlandırıldığı (örn. ETH/SOL/BNB vb.) ve genel olarak token fiyatlarının da USD bazında
düştüğü dikkate alındığında bu sonuçlar şaşırtıcı değil.

Şekil 62: NFT fiyatları, işlem sayısına kıyasla daha büyük bir düşüş sergiledi

Kaynak: Cryptoslam, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Bireysel yatırımcıların ilgisi de azaldı. Google Trends'i bir gösterge olarak kullandığımızda,
NFT'lere olan ilginin Ocak ayında zirveye ulaştığını, fakat daha sonra yıl boyunca azaldığını
görüyoruz. Bu eğilim alım satım ölçütlerine de yansıdı ve eşsiz alıcı-satıcı sayısı, yılın başına
kıyasla yaklaşık yarı yarıya azaldı.
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Şekil 63: Benzersiz tokenler için Google arama ilgisi 2022 boyunca azaldı

Kaynak: Google, Binance Research

Şekil 64: Eşsiz yatırımcı sayısı 2022'de düştü

Kaynak: Cryptoslam, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

NFT piyasasındaki genel düşüş; artan getiriler, zorlu piyasa koşulları ve durgunluğa yönelik
korkuların arttığı düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Alım satım yapanların ve yatırımcıların
sermayeyi risk eğrisinin daha da altında kullanma olasılığı daha düşük. Bu durum, hem NFT
fiyatına hem de kripto token fiyatına bağlı olarak ikinci bir türev etkisi altında kalan NFT'ler
için de geçerli. Buna ek olarak Gartner Hype Döngüsü, teknolojinin olgunluğunun grafiksel
bir temsilini sunarak NFT'lerin konumunu görselleştirmeye yardımcı oluyor.
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Şekil 65: NFT'ler "Hayal Kırıklığı Çukuru" aşamasında

Kaynak: Gartner, Binance Research

NFT sektörü, hype döngüsünün ilk iki aşamasını aşarak 2021'in sonlarında ve 2022'nin
başlarında zirveye ulaştı. Sektör, o zamandan bu yana düşüşe geçti ve Aralık 2022'deki aylık
NFT işlem hacimleri Ocak 2022'deki zirvesinin %86 gerisindeydi. Şu anda sektör, hype
döngüsünün "hayal kırıklığı çukuru" aşamasında - ilk dönemlerdeki heyecan azaldı, ilk
kullanıcılar yatırım getirisinin düşük olduğunu bildiriyor ve çok sayıda proje finansal
durgunluk yaşıyor. Bununla birlikte, bu aşama genellikle hype döngüsünün dip noktasını
veya dip noktasına yakın bir seviyeyi temsil eder. Burada yapılacak en önemli çıkarım, bu
aşamanın yalnızca teknolojiye yönelik kısa vadeli heyecan yaratmak için değil, teknolojiyi
uzun vadeli olarak geliştirmek için de çok önemli olduğu.

NFT Fiyat Performansı
Nansen NFT-500 endeksinin ölçümlerine göre NFT'ler 2022'de USD bazında ~%76 düştü.
Bunun altında yatan başlıca nedenlerden biri aynı dönemde ETH fiyatlarının ~%68
gerilemesi. ETH fiyatındaki düşüşün etkilerini ayırdığımızda, bu varlık sınıfı ETH cinsinden
~%23 düştü.

Sektörlere göre performansa bakıldığında, Sanat NFT'leri en iyi performansı, Oyun ve Meta
Evren NFT'leri ise en kötü performansı sergiledi.
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Şekil 66: 2022'de tüm sektörler düşüşte

Kaynak: Nansen, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

NFT Pazar Yeri Rekabeti
NFT pazar yerleri, alıcıları ve satıcıları birbirine bağlayarak alım satım faaliyetlerine olanak
sağlamada önemli bir rol oynuyor. Güçlü bir rekabet söz konusu ve geçtiğimiz yıl içinde
birkaç yeni pazar yerinin açılması, OpenSea'nin piyasa hakimiyetini ciddi şekilde
zorladı ve işlem hacmi bazında pazar payının istikrarlı bir şekilde düşmesine neden
oldu. Blur, Aralık 2022 itibarıyla %50 pazar payı ile OpenSea'yi geride bırakarak birinci
sıraya yerleşti. Fakat birazdan daha ayrıntılı açıklayacağımız gibi bu durum geçici ve
muhtemelen Blur'un alım satım teşviklerinden kaynaklanıyor olabilir.
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Şekil 67: Blur, işlem hacmi bazında OpenSea'yi geride bıraktı

Kaynak: Dune Analytics (@sealaunch, @ka_mo_ki), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

NFT uzmanı kullanıcıları hedefleyen yeni bir NFT platformu olan Blur, Ekim ortasında
kullanıma açılmasından yalnızca iki ay sonra zirveye yükseldi. Nadirlik yakalama ve portföy
analitiği araçları gibi yararlı özelliklerin yanı sıra yakında yapılacak airdrop'a ilişkin teşvikleri
ve alım satım komisyonunun bulunmaması, platformdaki güçlü işlem hacmine katkıda
bulundu. Bununla birlikte, Blur'daki işlem hacmi verileri muhtemelen abartılı ve
yatırımcıların yaklaşan $BLUR token airdrop'u için farming yapmasına bağlı olarak hacim
artırıcı sahte işlem unsurları da içeriyor.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, Blur'un yaklaşan airdrop'tan sonra büyüme
rotasına devam edip edemeyeceğini ve alım satım komisyonu alıp almayacağını veya
alacaksa bunu ne zaman uygulamaya koyacağını söylemek için henüz çok erken. Blur'daki
finansal teşviklerin azalması durumunda bir tür trend değişiminin yaşanabileceğinden
şüpheleniyoruz. Benzersiz aktif cüzdanlar bazında kullanıcı ölçütlerine baktığımızda,
OpenSea'nin Aralık 2022'de büyük bir farkla birinci sırada yer alan NFT pazar yeri olmayı
sürdürdüğünü görüyoruz. Bu sonuç, Blur'un çok yüksek alım-satım hacminin nispeten az
sayıda kullanıcıdan geldiğini gösteriyor. Bu da az sayıda katılımcının ya çok yüksek tutarlı
işlemler ya da hacim artırıcı sahte işlemler yaptığını işaret ediyor.
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Şekil 68: OpenSea, Blur'a kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla benzersiz aktif cüzdana (30
gün) sahip

Kaynak: DappRadar, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Genel olarak, yeni oyuncuların katılması gitgide daha parçalı bir NFT pazar yeri ortamının
oluşmasına katkıda bulunacak. NFT pazar yerlerinin genel olarak güçlü nakit akışı yaratma
becerisine sahip olduğu göz önüne alındığında, 2023'te pazardan bir parça kapmak için
mücadele etmek üzere yeni oyuncuların bu alana girdiğini görmeye devam edeceğiz. NFT
telif hakkı tartışmalarının nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak (ileride bundan bahsedeceğiz),
NFT'lere özel daha çok sayıda pazar yeri (örn. Cryptopunk pazar yeri) veya daha kişiye özel
deneyimler sunabilen sektöre özgü pazar yerleri ortaya çıkabilir. Sonuç ne olursa olsun,
inovasyonların devam etmesi, yeni özellikler ve cazip finansal teşvikler, NFT pazar
yerlerinin rekabet edebilmesi ve kendilerini diğer platformlardan farklı kılabilmesi için
çok önemli olacak.

2022'nin Öne Çıkanları

NFT Telif Hakları Tartışması

İçerik üreticilere telif ücretleri ödenmeli mi? Yoksa alıcılara, telif ücreti ödemek isteyip
istemediklerine karar verme özgürlüğü mü tanınmalı? NFT telif hakları konusu, son birkaç
aydır NFT topluluğunda tartışma konusu oldu. Telif haklarının akıllı sözleşme düzeyinde
uygulanabilir olduğuna dair yaygın bir yanlış inanış var, fakat aslında bunun uygulanıp
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uygulanmayacağına pazar yerleri karar verebilir. Bu da farklı pazar yeri politikalarına ve
bu konuda karşıt fikirlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Şekil 69: Telif ücreti politikalarına genel bakış

Pazar Yeri Telif Ücretleri

Zorunlu

Açık İçerik Üretici Protokolü'nü (OCP)
kullanmayan içerik üreticiler için isteğe

bağlı

Zorunlu

Zorunlu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kaynak: Pazar yerlerinin web siteleri, Binance Research

Bir yanda telif hakkı uygulamasının savunucuları, içerik üreticileri çalışmaları için
desteklemeye ilişkin argümanlardan ve NFT'lerin geniş çapta benimsenmesine engel teşkil
edebilecek yüksek ilk NFT çıkarma fiyatlarının potansiyel sonuçlarından bahsediyor. Diğer
yandan, NFT alım satımı yapanlar karlarını azaltan telif ücretlerini ödemekten finansal
olarak kaçınma eğiliminde.

"Ekosistemdeki bu değişikliğin talihsiz bir sonucu, sektördeki içerik
üreticilerinin büyük çoğunluğu tarafından kullanılan iş modelinin artık

kod yerine pazar yerlerinin uygulama takdirine tabi olması."

- Devin Finzer, OpenSea CEO'su

En büyük NFT koleksiyonları tarafından yalnızca 2022'de toplanan telif ücretlerinin miktarı
dikkate alındığında, bunun hem fonlamayı hem de alım satım yapanların karını doğrudan
etkileyen önemli bir konu olduğu açıkça görülüyor.

89



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 70: Önde gelen NFT projeleri tarafından 2022'de toplanan telif ücretleri

Kaynak: Twitter (@harry_forj), Definitive Intelligence
31 Aralık 2022 itibarıyla

Bizim görüşümüze göre, içerik üreticilerinin telif ücretlerini ödeme konusundaki düşünceleri
söz konusu olduğunda kullanıcıların davranışını belirleyen birkaç etmen var.

Şekil 71: Kullanıcı davranışlarını belirleyen etmenler

Etmenler Açıklama

Alım Satım Yapanlar
ve Koleksiyonerler

Kısa vadeli değişimlere/kazançlara odaklanan kullanıcılar, telif
ücreti talep etmeyen pazar yerlerine yönelecektir. Değerli veya
nadir parçaları toplamaya odaklanan koleksiyonerler ise favori
içerik üreticilerini desteklemek için genellikle telif ücreti
ödemeye daha istekli olacaktır.

Koleksiyonun
Büyüklüğü

Daha büyük koleksiyonlarda (örn. 10 bin PFP projeleri) daha
fazla NFT sahibi bulunur. Bunun sonucunda, tek parçalık
koleksiyonlara kıyasla daha fazla sayıda satıcı telif ücreti
ödememenin yollarını arayacaktır.

Kişisel Fikirler
Fikirler özneldir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Kişisel
koşullara bağlı olarak, bazıları içerik üreticilerinin telif haklarını
ödemeye daha istekliyken, diğerleri ise kişisel karlarını en üst
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seviyeye çıkarmaya öncelik verir.

Kaynak: Binance Research

En başarılı NFT koleksiyonlarından bazılarına bakıldığında, telif ücreti ödemekten sıkça
kaçınıldığı açıkça görülüyor. Etkin telif ücreti oranları (toplanan toplam telif ücreti / toplam
işlem hacmi) genel olarak düştü ve çoğu koleksiyon, 2022'nin ortasına kıyasla yılı yarıdan
fazla bir düşüşle kapattı. İsteğe bağlı telif ücreti uygulayan pazar yerlerinin açılması, bu
düşüş trendine katkıda bulundu.

Şekil 72: Etkin telif oranları genel olarak düştü

Kaynak: Dune Analytics (@beetle), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Peki, bundan sonrasında ne olacak? Olası birkaç sonuç var:

❖ Dibe doğru yarış: Piyasaya yeni girenler veya daha küçük pazar yerleri, daha fazla
pazar payı elde etmek ve daha büyük pazar yerleriyle rekabet etmek için isteğe bağlı
telif ücreti uygulama konusunda daha yüksek motivasyona sahip olacaktır. Şimdilik,
pazar lideri OpenSea telif ücreti uygulaması taahhüdünü yeniden teyit etti, ancak
pazar payı yıl içinde (farklı nedenlerden ötürü de olsa) önemli ölçüde azaldı.
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❖ Koleksiyona özgü pazar yerlerinin açılması: NFT projeleri, ikincil alım satımlara
imkan tanımak ve kendi telif hakkı politikalarını uygulamak için kendi pazar yerlerini
(örn. CryptoPunks pazar yeri) oluşturmaya teşvik edilebilir.

❖ İçerik üreticilerin gelir stratejisindeki değişiklik: İçerik üreticiler, daha düşük ikincil
telif ücretlerini hesaba kattığı için ileride NFT'lerin daha yüksek bir fiyattan ilk satışa
çıktığını görebiliriz.

Sonuçta bu bir sosyal sözleşme. Şu anki haliyle, telif ücretlerinin uygulanması pazar
yerlerinin takdirine bağlı. Kullanıcılar, bunun için güçlü motivasyonları olduğu müddetçe,
telif ücreti ödemekten kaçınmanın yollarını her zaman bulabilir. Bu konuya yönelik net bir
fikir birliği sağlanana ve bu fikir birliğini uygulamaya yardımcı olacak altyapı daha fazla
geliştirilene kadar, içerik üreticilerin para kazanmanın ek yollarını araması ve sadık bir
koleksiyoncu tabanı edinmesi gerektiği oldukça açık.

Büyük Markaların NFT'leri Kabullendiği Yıl

Bir zamanlar birçok kişi tarafından yalnızca "jpeg" olarak yanlış anlaşılan NFT'ler, farkındalık
ve kullanıcılar tarafından benimseme açısından uzun bir yol kat etti. Bir derece şaşırtıcı olan
ise birkaç büyük markanın kendilerini eğitme ve NFT'leri bir şekilde iş stratejilerine entegre
etmenin yollarını bulma hızı. NFT'lerin sunduğu fırsatlardan başarıyla yararlanan şirketler,
ciddi maddi kazançlar elde etti.

Bir Dune Analytics panosuna göre Nike, toplam gelirde (birincil satışlar ve ikincil telif
ücretleri birlikte) 186 milyon USD ile büyük bir farkla zirvede yer alıyor. Nike'ın NFT
dünyasına girişi, Aralık 2021'de bir dijital moda koleksiyonluğu şirketi RTFKT'yi satın
almasıyla başladı. Şirket, web3 özellikli bir platform olan .SWOOSH'un piyasaya
sürülmesiyle web3 çalışmalarını ikiye katladı. Kullanıcılar, dijital oyunlarda ve sarmalayıcı
deneyimlerde sanal koleksiyonları öğrenebilecek, toplayabilecek ve en nihayetinde
giyebilecek.
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Şekil 73: Büyük markaların NFT gelirleri

Kaynak: Dune Analytics (@kingjames23), Binance Research
Not: Nike'ın verileri, satın alma öncesi projelerden elde edilen gelirleri de içeriyor

NFT'ler, gelir elde etme fırsatlarının yanında şirketlerin dijital dünyadan kişilerle bağlantı
kurmasına ve markaya yönelik çevrimiçi topluluklar oluşturmasına olanak tanıyor. Büyük
markalar, dijital ve fiziksel unsurları ("Fijital" olarak da adlandırılr) entegre ederek, tüketici
deneyimlerini yeniden şekillendirmek için NFT'lerden faydalanmayı başardı. Dijital varlıklar
eskiden kolayca kopyalanabiliyor olsa da NFT'lerin değiştirilemezlik özelliği, markaların
nadirlik özelliğine sahip ürünler çıkarmasına ve ürünlerin orijinalliğinin müşteriler
tarafından doğrulamasına olanak tanıyor. Bu nadirlik ve orijinallik özellikleri, işlerinin
doğası gereği lüks markaların ve moda markalarının ilgisini çekiyor.

Bu bağlamda, Nike'ın RTFKT'si NFT entegrasyonunun tartışmasız öne çıkan örneklerinden
biri ve nadirlik özelliğine sahip olabilmek ve kullanıcıların orijinalliği doğrulamasına imkan
tanıyabilmek için NFT'lerden faydalanıyor. Kısa süre önce, dijital ve fiziksel dünyalar
arasında bağlantı kurmak için blockchain teknolojisini kullanan ilk yerel web3 spor
ayakkabısı “Cryptokicks iRL”yi piyasaya sürdü. Fiziksel spor ayakkabılar, farklı akıllı
özelliklere sahip olmanın yanı sıra kullanıcıların dijital koleksiyonluk ikiziyle spor
ayakkabılarının orijinalliğini doğrulamasına imkan tanıyan bir NFC çipe de sahip.

Ek bir not olarak, NFT projelerinin ve topluluklarının büyüme potansiyeli, markaların
yalnızca tek seferlik projelerle sınırlı olmadığı ve NFT stratejilerinin iyi uygulanması
durumunda uzun vadeli kazançlar elde edebileceği anlamına geliyor. Örneğin, başlangıçta
sadece bir profil fotoğrafı projesi olarak başlayan Yuga Labs'in Bored Ape Yacht Club'ı,
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zaman içinde ApeCoin ve Otherside Meta Evreninden oluşan tam bir ekosisteme dönüştü.
Daha da önemlisi, Yuga Labs son birkaç yılda güçlü destekçilerden oluşan bir topluluk
oluşturdu. Buna ulaşmak kolay olmasa da gerekli kaynaklara, uzmanlığa ve adanmışlığa
sahip markalar, benzer seviyede başarıya ulaşmaları durumunda bundan büyük bir kazanç
elde edebilir.

Genel olarak NFT'ler, teknolojiden başarılı bir şekilde yararlanabilen markalar için
potansiyel maddi ve maddi olmayan faydalar sunuyor. Geleneksel pazarlama biçimlerinde
tüketicilerin dikkatini çekmek için inanılmaz bir rekabet olduğu dikkate alındığında, NFT'ler
ve web3 araçları, büyük markalara tüketicilerin dikkatini çekmek çok daha fazla
olanağa sahip bir fırsat alanı sunuyor.

NFT'lerin Yeniden Markalanması

"Benzersiz Tokenler" teriminin kafa karıştırıcı olabileceğini ve bazı kişiler için olumsuz
çağrışımlar yapabileceğini söylemeye gerek yok. NFT çılgınlığının zirvesindeyken başarısız
projelere dair hikayeler ve milyonlarca dolarlık hayvan jpeg satışlarına yönelik manşetler
göz önüne alındığında, bu hiç de şaşırtıcı değil. NFT'lerin altında yatan inovasyon, teknoloji
ve kültürel özelliklerin anlaşılmıyor olması da eklendiğinde, bazı kişiler bir bütün olarak bu
varlık sınıfından kaçınabilir.

Yeni bir fikir: Ya NFT'ler bunun yerine "dijital koleksiyonluk" olarak yeniden markalansaydı?
Bu yeni isim, halkın teknoloji hakkındaki izlenimini olumlu yönde etkiler miydi? "Dijital
koleksiyonluk" terimi, kripto veya NFT'lere çok az çağrışım yapan tarafsız bir terim
olmasının yanında kendi kendini de açıklıyor - şirketlerin kullanıcılara "benzersiz"
kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamasına gerek kalmıyor. %100 kesin olmasa da bunun
NFT'lerin benimsenmesini artırabileceğine yönelik işaretler olabilir. Bunu uygulamış olan iki
önemli web2 firması ise Reddit ve Meta:

❖ Reddit, bağımsız sanatçılar tarafından oluşturulmuş sınırlı sayıda profil fotoğrafları
olan “Blockchain Destekli Koleksiyonluk Avatarları” kullanıma sundu(50).

❖ Meta, NFT'leri Instagram'da sergilemek için "dijital koleksiyonlukların" kullanıma
sunulduğunu açıkladı(51).

Reddit, NFT dünyasına girişiyle övgüye değer bir başarı elde etti ve şu anda Reddit'in
koleksiyonluk avatarları 5 milyonun üzerinde farklı kişinin elinde bulunuyor. Karşılaştıracak
olursak OpenSea'de yaklaşık 2,5 milyon kullanıcı var(52). Dikkate değer bir şekilde Reddit,
web sitesinde kripto terimlerini minimum seviyede kullanıyor - cüzdanlara "kasalar",
tokenlere "para" adı veriliyor ve "NFT" terimi kullanılmıyor. Kullanıcılar ayrıca kripto
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kullanmadan, kredi veya banka kartları ile NFT satın alabiliyor ve doğrudan platform
üzerinde NFT'lerinde değişiklikler yapabiliyor.

Şekil 74: Reddit'in koleksiyonluk avatarlarının benzersiz sahiplerinin sayısı 5 milyonu aştı

Kaynak: Dune Analytics (@polygon_analytics), Binance Research

Etki sahibi sayısız etmen dikkate alındığında, Reddit'in NFT dünyasına girişinin başarısı
muhtemelen yalnızca NFT'lerin yeniden markalanmasına değil, farklı birçok etmenin bir
araya gelmesine bağlı. Bununla birlikte, gelecekte sektörde "NFT'ler" yerine "dijital
koleksiyonluklar" teriminin kullanımına doğru kademeli bir geçiş olup olmayacağını görmek
ilginç olacak.

Son düşünceler
2022, alım satım faaliyetlerinin yavaşlaması ve varlık sınıfının olumsuz performansı dikkate
alındığında NFT'ler için şüphesiz zorlu bir yıl oldu. Bununla birlikte, altta yatan teknoloji ve
NFT'lerin dijital mülkiyette devrim yaratma becerisi varlığını sürdürüyor. NFT'lerin web2
markaları tarafından entegrasyonu ve büyük kitleler tarafından benimsenmeye devam
etmesi bizi cesaretlendiriyor. Uzun vadede NFT'ler, onları kullandığımızın farkında bile
olmadan günlük hayatımızın bir parçası haline gelebilir.
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Oyun ve Meta Evren
Blockchain Oyun Piyasasının Durumu

Blockchain oyun piyasası zorlu bir 2022 geçirdi. Aralık 2021'de 1.383 olan oyun sayısı
Aralık 2022'de 1.985'e yükseldi (yıllık bazda %44 artış), fakat büyümenin yavaşladığına dair
göstergeler var. Aylık büyüme düşüşteydi ve Aralık 2022'de -%0,2'ye geriledi. Genel piyasa
duyarlılığının olumsuz yönde olmayı sürdürdüğü ve bunun blockchain oyun piyasasını da
etkilediği düşünüldüğünde, bu gerileme şaşırtıcı değil.

Şekil 75: Oyun sayısındaki büyüme azaldı

Kaynak: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

2022'de oyunlarla ilgili işlemlerin toplam hacmi 11,5 milyar USD'ydi ve işlem hacminin
büyük kısmı yılın ilk yarısından geldi. UST'nin endeksini kaybetmesi ve Three Arrows
Capital'in düşüşünün neden olduğu piyasa kargaşasının ortasında, Mayıs 2022'de işlem
hacimleri aylık en büyük düşüşü sergiledi. 2022'de işlem hacmindeki genel düşüşe (USD
cinsinden), kripto fiyatlarının genel anlamda gerilemesi de katkıda bulundu.
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Şekil 76: 2022'de oyun işlem hacmi

Kaynak: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Biraz daha derine indiğimizde zincir üstü katılım ölçütleri daha iyimser bir tablo çiziyor. Ay
sonu rakamlarına göre, haftalık benzersiz aktif cüzdan sayısı yılın başına kıyasla ~%32
düşmüş olsa da Haziran 2022'den bu yana yaklaşık 5 milyonun üzerinde nispeten sabit
kaldı. Bu verilerin yalnızca zincir üstü etkinliği temsil ettiği ve oyunlardaki tüm eylemlerin
blockchain ile etkileşim gerektirmediği düşünüldüğünde, normalde oyun etkinliğinin gerçek
değeri daha yüksek olacaktır.

Şekil 77: Haftalık benzersiz aktif cüzdan sayısı yaklaşık +5 milyonda sabitlendi

Kaynak: DappRadar, Binance Research
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31 Aralık 2022 itibarıyla

Oyun dünyası, başlıca üç blockchain tarafından yönetiliyor. Oyunların %80'inden fazlası
BNB Chain, Ethereum ve Polygon üzerinde geliştirilmiş durumda. 2022'nin başıyla
karşılaştırıldığında, BNB Chain (%34'ten %38'e), Polygon (%12'den %15'e) ve WAX'ın
(%4'ten %7'ye) oyun sayısı açısından pazar payı artarken, Ethereum'un pazar payı düştü
(%37'den %30'a). Oyunlar için çok sayıda zincir üstü işlem gerçekleştirildiği
düşünüldüğünde, daha düşük gas ücretine sahip blockchainler rakiplerine kıyasla avantaja
sahip.

Şekil 78: BNB Chain, Ethereum ve Polygon blockchain oyun piyasasına liderlik ediyor

Kaynak: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Peki, oyun geliştirme ne durumda? Blockchain oyun sektörü, kaliteli oyunların olmaması ve
ortalamanın altında oyun mekaniği nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Fakat onlarca yıllık oyun
geliştirme deneyimine ve güçlü bütçelere sahip en büyük geleneksel oyun stüdyoları
için bile AAA oyunlarını geliştirmenin yıllar aldığını anlamak önemli. Kısa geliştirme
döngüleri, AAA oyunlar oluşturmak için yeterince etkili değil. Bunun yerine, daha uzun
döngüler üzerinde çalışan geliştiriciler, kısa vadeli sonuçlar yerine uzun vadeli büyümeye
odaklandıkları için daha fazla şansa sahip olabilir.

Şu anda, tüm blockchain oyun projelerinin yalnızca %30'u hayata geçmiş durumda. Geri
kalanı ise hala farklı geliştirme aşamalarında yer alıyor. Fonların büyük bir bölümünün son
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1-2 yılda toplandığı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla oyunun piyasaya sürüleceği
düşünüldüğünde, bu zaman çizelgesi mantıklı hale geliyor.

Şekil 79: Oyunların %30'u hayata geçirildi, geri kalanı ise farklı geliştirme aşamalarında
bulunuyor

Kaynak: Playtoearn.net, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

X-Kazan oyunlara yönelik heyecan söndü
Axie Infinity ve STEPN gibi oyunlar 2022'de manşetlere çıktı ve X-Kazan hikayesinin
yıldızları oldu. Fakat yılın ilerleyen zamanlarında, kullanıcı büyümesi yavaşladı ve dikkatler
oyun kalitesinin yanı sıra X-Kazan oyunlarının token ekonomisi özelliklerine çevrildi. Axie
Infinity ve STEPN'in, benzersiz aktif cüzdanlar açısından üst sıralarda yer almadığı dikkat
çekiyor. Bunun yerine Alien Worlds, Benji Bananas, Splinterlands, Upland ve Trickshot Blitz
gibi oyunların liderlik sıralamasında yer almasıyla yıl sona erdi.
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Şekil 80: Son 30 günde benzersiz aktif cüzdan bazında ilk 5 oyun

Kaynak: DappRadar, Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

STEPN'in aylık aktif kullanıcı sayısı Mayıs 2022'de 705 bin ile zirve yaptı fakat yıl sonunda
45 binin altına geriledi.

Şekil 81: 2022'de STEPN'in aylık aktif kullanıcı sayısı

Kaynak: Dune Analytics (@nguyentoan), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Benzer şekilde, Axie Infinity için aylık yeni açılan hesap sayısı da yıl boyunca genel bir düşüş
eğilimindeydi ve yılı 5,5 binle, yani yılın başına kıyasla yaklaşık %42 daha düşük bir
seviyeden kapattı.

100



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 82: 2022'de Axie Infinity'deki aylık yeni hesap sayısı

Kaynak: Dune Analytics (@Zhai), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

STEPN ve Axie Infinity gibi X-Kazan oyunlarının finansallaşması, ilk aşamalarda büyümenin
temel itici gücü olsa da kısa bir süre sonra, finansallaşmanın kendi başına uzun vadede
sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yeterli olmayacağı anlaşıldı. Oyun stüdyoları ve
geliştiricilerin son derece dikkatli olması ve oyunun token ekonomisinin tüm yönlerini (talep,
arz, emisyon programları, kullanım alanları vb.) değerlendirmesi gerekiyor. Yalnızca tokenler
üzerinden kullanıcı benimsemesini teşvik etmeye dayalı bir oyun, teşviklerin azalması
durumunda kullanıcı büyümesini sürdürmekte zorlanacaktır.

Görüşümüz aynı kalmayı sürdürüyor ve yarı yıl raporumuzdaki sözlerimizi tekrarlamak
istiyoruz:

“Bir oyunu oynamanın temel amacı “kazanmak” haline geldiğinde,
piyasa oynaklığı sırasında (örneğin tokenin değeri önemli ölçüde

düşerse) oyunun kullanıcıları çekme ve elde tutma becerisinin uzun
vadeli sürdürülebilirliği tartışmalı hale gelir. Oyna-Kazan modeli yerine

Oyna ve Kazan modelini benimsemek bu soruna daha iyi bir çözüm
sunabilir.

Oyna ve Kazan modelinde kazanç, oyun deneyimini geliştiren ek bir
değerdir. Finansal ödüller kazanmak için oynamak yerine (oyunu bir
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görevmiş gibi oynamak), oyundan zevk alan ve ekstra olarak finansal
teşvikler kazanan oyuncuları çeken bir oyun tasarlamak, muhtemelen

oyunun piyasa koşullarından daha az etkilenmesini sağlayacaktır.”

Kripto oyun sektörünün henüz çok yeni olduğu göz önüne alındığında, farklı oyuncu
gruplarına hitap edecek başarılı oyunların ve farklı oyun modellerinin sayısının artacağı
konusunda iyimser ve umutluyuz.

GameFi Token Ekonomisi hakkında daha fazla bilgi için buradaki raporumuzu
inceleyebilirsiniz.

Meta Evren - geniş çaplı benimsenmeye hala biraz zaman
var

2030'a kadar 5 trilyon USD'ye kadar değer üreteceği tahmin edilen(53)meta evren, fiziksel ve
dijital gerçeklikleri bir araya getiren sanal bir ortak alan. Meta evren terimi, özellikle de
Facebook'un Ekim 2021'de şirketin adını "Meta" olarak değiştireceğini açıklamasının
ardından büyük ilgi gördü. Daha sonrasında JP Morgan, HSBC, Gucci ve Burberry gibi büyük
şirket ve markalar da 2022'de meta evrene dahil oldu. Fakat meta evrene yönelik genel ilgi
yıl boyunca istikrarlı bir şekilde azaldı.

Şekil 83: Google arama sıklığı yılın başındaki zirvesinden geriledi

Kaynak: Google, Binance Research

İlgideki düşüşün yanı sıra meta evren arsa satışları da önemli ölçüde azaldı. Popüler Meta
Evren projeleri, Aralık ayında arazi satışlarında yılın başına kıyasla %96'nın üzerinde bir
düşüşle ~1,7 milyon USD topladı. Sandbox, arazi satışı bazında hakimiyeti elinde tutan meta
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evren olmayı sürdürürken, Mojang Studio'nun (Minecraft'ın geliştiricisi) NFT
entegrasyonlarını desteklemediğini açıklamasının ardından Minecraft tabanlı oyunun
karşısına büyük bir engel çıktı ve NFT dünyası pazar payında en büyük düşüşü yaşadı.

Şekil 84: Meta evren arazi satışları yılın başından bu yana %96'nın üzerinde azaldı

Kaynak: Dune Analytics (@metaland), Binance Research
31 Aralık 2022 itibarıyla

Piyasa duyarlılığının yanında arazi satışlarını etkileyen temel etmenler arasında sanal
arazilerin nadirliği ve kullanım alanları da yer alıyor. Fiziksel araziden farklı olarak sanal
arazilerin arzı, doğal kaynakların miktarı veya diğer gerçek dünya etmenleri tarafından
kısıtlanmıyor. Bir yandan, bazı kişiler arz sınırı getirmenin arazi fiyatları açısından olumlu
olduğunu savunuyor. Diğer yandan başkaları ise Meta Evrene ilerleyen zamanlarda giren
kullanıcılar için arazi ücretleri çok yüksek olacağından, bir arz sınırının uzun vadeli büyümeyi
sınırlayacağına inanıyor. Bizim görüşümüz, arazi arzı ile ilgili karar ne olursa olsun
denklemin talep tarafının göz ardı edilmemesi gerektiği yönünde. Araziye yönelik içsel talep
olmadan, spekülatif alıcıların oranı doğal olarak daha yüksek olacak ve muhtemelen satışlar
piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanacaktır. Bu bağlamda, meta evren arazilerinin
kullanım alanlarını artırmaya odaklanmanın yardımcı olacağına inanıyoruz.

Kullanıcı ölçütlerine bakıldığında, geniş çaplı benimsemenin önünde hala biraz zaman
olduğu açıkça görülüyor. Meta, meta evreni Horizon World için ilk yıl sonu hedefi olarak
aylık 500 bin aktif kullanıcı belirlemişti, ancak daha sonra bu hedefi %44 düşürerek 280 bin
olarak değiştirdi(54). Sandbox ve Decentraland ise Ekim ayında sırasıyla 201 bin ve 56,7 bin
aylık aktif kullanıcı bildirdi(55)(56). Kıyaslama yapmaya yardımcı olması için meta evren
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benzeri bir web2 oyunu olan Roblox, 2022'nin üçüncü çeyreğinde günlük 56,7 milyon aktif
kullanıcıya sahipti.

Bu değerler oldukça makul. Yeni teknolojik standartlara öncülük etmek zaman alır ve
başarılı bir sanal dünya inşa etmek şüphesiz çok büyük ve zorlu bir görev. Oyun mekaniği
stratejilerini, kullanıcı büyüme planlarını ve teknik gereklilikleri belirleme zorunluluğunun
yanında meta evrenin geliştirilmesinde karşılaşılan önemli başka bir zorluk da farklı
platform ve teknolojiler arasında standartların ve birlikte çalışabilirliğin olmaması. Bu da
kullanıcıların farklı sanal çevreler arasında sorunsuz bir şekilde hareket etmesini ve
geliştiricilerin birden fazla platformda erişilebilen ve kullanılabilen içerikler oluşturmasını
zorlaştırıyor.

Fon toplama faaliyetleri de yavaşladı. Artırılmış gerçeklik ("AR"), sanal gerçeklik ("VR") ve
sanal dünyalarla ilgili şirketlere yapılan girişim yatırımları sürekli bir düşüş halinde ve
açıklanan toplam yatırım, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %90'ın üzerinde
geriledi(58).

Şekil 85: Çeyrek dönem bazında AR, VR ve Sanal Dünyalarla ilgili şirketlere girişim
yatırımı

Kaynak: Crunchbase, Binance Research
4 Kasım 2022 itibarıyla veriler
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Şekil 86: Yıllık bazda AR, VR ve Sanal Dünyalarla ilgili şirketlere girişim yatırımı

Kaynak: Crunchbase, Binance Research
4 Kasım 2022 itibarıyla veriler

Fakat bu, yeni gelişmelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz yıl dikkate değer birkaç
anlaşma da yapıldı. 2022'nin ikinci yarısındaki anlaşmalardan bazıları şunlardı:

❖ Ağustos 2022: Kullanıcıların tek bir kimlikle farklı meta evrenleri keşfetmesine
olanak tanıyan bir meta evren avatar platformu olan Ready Player Me, a16z
liderliğindeki fonlama turunda 56 milyon USD topladı(59).

❖ Eylül 2022: Sporcu liderliğindeki bir spor meta evren şirketi olan LootMogul, Global
Emerging Markets'tan (GEM) 200 milyon USD tutarında bir yatırım aldı(60).

❖ Ekim 2022: Otherside meta evrenini inşa etmek için Yuga Labs ile birlikte çalışan bir
İngiliz meta evren teknoloji şirketi olan Improbable, 3,6 milyar USD değerlemeyle
111 milyon USD'lik yeni bir fonlama turu başlatacağını duyurdu(61).

❖ Kasım 2022: Animoca Brands'in kurucu ortağı Yat Siu, meta evren ile ilgili şirketleri
finanse etmek için 2 milyar USD tutarında bir fon başlatmayı planladığını açıkladı(62).

Son birkaç yılda toplanan fon miktarı göz önüne alındığında, büyüme zemini sağlamlığını
koruyor. Meta evrenin farklı yönleri üzerinde çalışan çok sayıda ekip var - bazıları gerçek
dünyayı dijital unsurlarla zenginleştirmek için AR donanımı üzerinde çalışırken diğerleri ise
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sarmalayıcı sanal gerçeklik deneyimleri yaratmaya odaklanıyor. 2022 yılında da dikkate
değer birçok olay yaşandı. Bunlara örnek olarak, JP Morgan ve HSBC gibi bankaların
sırasıyla Decentraland ve The Sandbox aracılığıyla meta evrene girmesi(63)(64) ve Amerikalı
rapçi Quavo'nun SecondLive'da dünyanın ilk meta evren Hip-hop konserinde sahne
alması(65) verilebilir.

Son düşünceler

Blockchain oyunları ve meta evren, gelişimlerinin henüz çok erken aşamalarındalar. Şu
anda, hala geniş çaplı benimsenmeden oldukça uzaktalar ve birkaç önemli konu üzerinde
çalışmaları gerekiyor. Özellikle de kullanıcıları daha sürdürülebilir bir şekilde çekmek ve
elde tutmak için oyun ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ihtiyaç var. Gelecekteki
benimsenme, büyük ihtimalle optimize edilmiş token ekonomisi modelleri de gerektirecek.

Bununla birlikte, blockchain oyunları ve meta evren uzun vadede çok büyük bir potansiyele
sahip. Teknoloji, eğlence ve iletişimin geleceğinde oynayacakları rol konusunda iyimseriz.
Epic Games ve Square Enix gibi geleneksel oyun stüdyolarının bu dünyaya girişi, gelecekteki
büyüme için iyi bir işaret ve daha önce blockchain oyunlarına hiç maruz kalmamış yeni
kullanıcıların bu dünyaya dahil edilmesine yardımcı olabilir.
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Kripto Politikası
2022 muhtemelen kripto politikası yılı olacak. Kripto, önceki yıllarda da dünyanın dört bir
yanındaki politika yapıcıların ilgi odağı olmasına rağmen yetersiz teminatlandırılmış sabit
coin UST'nin endeksini kaybetmesinden FTX'te bir süredir devam eden sahtekarlığın ortaya
çıkarılmasına kadar bu yıl yaşanan çok sayıda olay politika tartışmalarını ateşledi. Bu da
düzenleyicilerin anında ve yoğun bir şekilde kriptoya odaklanmasına neden oldu.
Düzenlemelerin daha fazla benimsemeyi destekleyebilecek çok ihtiyaç duyulan netliği
sunmaya yardımcı olduğu düşünüldüğünde, artan ilgi kripto dünyası için olumlu bir gelişme
olarak görülebilir, fakat kararların özenle alınması da çok önemli. Kripto politikasındaki
değişiklik oldukça derin bir konu ve bu raporun kapsamını aşıyor. Bu nedenle, yalnızca
önemli olaylara odaklanmaya karar verdik.

Avrupa - MiCA hakkında her şey

30 Haziran 2022'de AB, TFR ile birlikte önemli AB kripto düzenlemelerinin ikinci kolu ve şu
anda küresel çapta ilk kapsamlı ve konuya özel çerçevelerden biri olan Kripto Varlık
Piyasaları Mevzuatı (“MiCA”) üzerinde politik bir anlaşmaya vardı. Yıl sona ererken, MiCA'yı
kripto ekosistemi ve onu çevreleyen politikalar için önemli bir gelişme olarak görüyoruz.
MiCA resmi olarak kabul edilmiş olsa da tam olarak yürürlüğe 12-18 ay içinde girecek
(2024 1./2. Çeyrek).

Şekil 87: MiCA'nın kapsadığı alanlar

Kaynak: Binance Research, PwC

MiCA konusunda temkinli bir şekilde iyimseriz ve onu dijital varlıklar için kapsamlı bir
düzenleme oluşturmaya yönelik iyi bir ilk girişim olarak görüyoruz. Bazı temel bileşenlere
daha yakından baktığımızda, başlangıçta korkulan iş ispatı (“PoW”) yasağının MiCA
dahilinde yer almadığını görmek umut verici. PoW blockchainlerin tamamen yasaklanması
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yerine, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ("CASP'ler") kripto varlıkların sürdürülebilirliği ve
mutabakat mekanizmaları hakkında bilgi paylaşımı yapmak zorunda kalacak. CASP'lerin
artık iflas durumlarında müşteri fonlarını ayırması gerekiyor. Buna ek olarak, CASP'lerin
saldırılardan veya diğer güvenlik açıklarından kaynaklanan kayıplardan sorumlu
tutulabilmesi için AB'de tüzel bir varlık göstermesi gerekiyor.

Mevcut düzenleme, varlık referanslı tokenleri ("ART"), e-para tokenlerini ("EMT"), hizmet
tokenlerini ve diğer kripto varlıkları birbirinden ayırıyor. ART'ler, itibari para birimleri de dahil
olmak üzere diğer varlıkları referans alan sabit coinleri kapsarken, EMT'ler esas olarak tek
bir itibari para birimini referans alan sabit coinlere odaklanıyor. Bunun aksine, hizmet
tokenleri bir ürün veya hizmete erişim sağlamayı amaçlıyor. İlginç bir şekilde, halihazırda
mevcut hizmetlerle ilgili olan hizmet tokenleri, henüz mevcut olmayan hizmetlerle ilgili
tokenlerden "daha hafif" şartlara sahip.

Sabit coinler, MiCA dahilinde bağımsız bir kategoriyi hak ediyor ve mevcut düzenleme
nispeten katı. Düzenlemenin duyurulmasından yalnızca birkaç ay önce algoritmik sabit coin
UST'nin endeksini kaybetmiş olması gerçeği de kesinlikle yardımcı olmadı. Mevcut
düzenlemede, tokenlerin çıkarılmasının yalnızca “kredi” veya “elektronik para kuruluşları”
ile sınırlandırılması bekleniyor. MiCA düzenlemesi, Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin ("EBA")
"önemli" sabit coinler üzerinde denetim yetkisine sahip olmasıyla daha fazla denetim de
getirdi. Buna ek olarak, sabit coin çıkaranların artık AB'de tüzel bir varlık göstermesi ve iflas
durumunda rezervlerin korunduğunu güvence altına alması gerekiyor. Algoritmik sabit
coinleri de kapsayan bu şartlar, bu sabit coin türünü aslında AB'den yasaklamış oluyor.

NFT ve DeFi gibi alanlar, şu anda kapsam dahilinde olmadıkları için daha sonraki bir
görüşmede ele alınacak. Acil olarak düzenlemeye ihtiyaç duymadığı ve düzenlemelerden
önce sektörün iç eğitimine öncelik verdiği için bu durum DeFi için faydalı. Şu an itibarıyla,
DeFi'yi kapsayan düzenlemenin 2023'te hayata geçmesi bekleniyor. Merkez bankası dijital
para birimlerinin ("CBDC'ler") yanı sıra devredilemeyen ve ücretsiz olarak sunulan dijital
varlıklar da kapsam dışı.

“Dijital teknolojinin faydalarından yararlanabilirsek, daha demokratik ve
daha da kapsayıcı bir finans sektörü görmeyi umabiliriz. Fakat

yatırımcıların yanlış bilgilere maruz kalması ve yasal düzenlemeye tabi
olan ve olmayan ürünler arasındaki çizginin bulanıklaşması gibi ciddi

riskler de var”

Verena Ross - Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi Başkanı
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5 Ekim 2022'de yayınlanan uzlaşma metninin şu anda MiCA'nın, Parlamento'nun onaydan
geçmiş son versiyonu olması bekleniyor. MiCA kapsamındaki EMT'ler ve Elektronik Para
Direktifi ("EMD") arasındaki etkileşimlerle ilgili ilk kafa karışıklığının ardından daha ileri bir
tarihte yayınlanan uzlaşma metni, e-para tokenlerinin EMD kapsamında e-para olarak kabul
edildiğini netleştirdi. Uzlaşma metniyle birlikte gelen bir diğer önemli değişiklik ise bir kripto
varlığın güvenlik için kriptografi kullanması gerektiğinin belirtilmesiyle genel kapsamın
daraltılmış olmasıydı. Metin, benzersiz ve birbiriyle değiştirilemez kripto varlıkların kapsam
dışında olduğunu da doğruladı. Mevcut versiyonda bir varlığın NFT olması, bu varlığın aynı
zamanda bir finansal araç olmasına mani değil. Şu an itibarıyla, uzlaşma metni neyin
"benzersiz" ve "birbiriyle değiştirilebilir" sayılacağı konusunda rehberlik sunmuyor. 2023'te
bu konunun daha fazla netleşmesini bekliyoruz.

ABD - SEC ve CFTC arasında

MiCA, Avrupa'da daha fazla düzenleme ve netlik oluşturmanın merkezinde yer alsa da
2022'de kripto politikası unsurlarından yalnızca biriydi. Diğer yetki alanlarında da
düzenlemeye yönelik gelişmeler oldu. Örneğin, Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal bir
para birimi haline getiriyor. Bu yıl politika alanındaki gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için
Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakından bakalım.

ABD'deki düzenleyici çerçeveye yakından bakıldığında, önde gelen iki kurum olan Menkul
Kıymetler Borsası Komisyonu ("SEC") ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun
("CFTC") bakış açılarındaki çakışmalara ve farklılıklara rağmen gelişmeler olduğunu görmek
cesaret verici. Bu ikisine ek olarak, Hazine'nin Mali Suçları Engelleme Ağı (“FinCEN”) ve
Federal Rezerv Kurulu da aynı doğrultuda çalışan farklı kurumlar olduğunu açıkça
gösteriyor.

2022'ye girerken kimin hangi konulardan sorumlu olduğu konusunda kafa karışıklığının
sürmesiyle birlikte, düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak farklı kurumları yönlendirmek
üzere Başkan Joe Biden tarafından "Dijital Varlıkların Sağduyulu Gelişiminin Sağlanması"
konulu bir yürütme emri imzalandı. Kripto para sektörünün potansiyelinin de kabul
edilmesiyle, dijital varlıkların gelecek için önemi netleşti.

“Ödeme inovasyonlarının ve dijital varlıkların sağduyulu bir şekilde
geliştirilmesi de dahil olmak üzere, ABD'nin küresel finans sistemindeki

ve hem teknolojik hem de ekonomik rekabetteki liderliğini
güçlendirmeliyiz.”
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- Beyaz Saray - Dijital Varlıkların Sağduyulu Gelişiminin
Sağlanmasına İlişkin Yürütme Emri

Emre daha yakından baktığımızda, ABD'nin riskleri ele almak için bütünsel bir yaklaşım
benimsediğini görüyoruz. Raporda vurgulanan altı temel öncelik şunları içeriyor:

❖ Tüketici ve yatırımcıların korunması
❖ Finansal istikrar
❖ Yasa dışı finans
❖ Küresel finansal sistemde ABD'nin liderliği
❖ Finansal kapsama
❖ Sağduyulu inovasyon

ABD'deki düzenleyiciler şu ana kadar öncelikli olarak kayıt dışı menkul kıymet arzları ve
dolandırıcılıklara yönelik yaptırım çalışmalarına odaklandı. Bununla birlikte, FTX'in
yürüttüğü dolandırıcılığın ortaya çıkması göz önüne alındığında, yatırımcıların daha fazla
korunabilmesi için bu yıl daha katı reklam düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi olası. ABD'nin
dijital varlıkları nasıl düzenleyeceğine dair birçok önemli soru havada kalıyor.

Bu yıl ABD'deki bir diğer önemli politik gelişme ise dijital emtia geliştiricileri, satıcıları ve
borsaları için düzenleyici bir çerçeve oluşturarak dijital emtia piyasasına netlik sağlayan
Dijital Emtia Borsası Yasası (“DCEA”) oldu. DCEA, CFTC'nin ve SEC'in dijital varlık pazarı
düzenlemelerindeki boşlukları dolduruyor ve mevcut rejimi tamamlıyor. Bu yasa tasarısı
kabul edilirse, ülkedeki kripto para borsaları için bir raporlama rejimi oluşturacak. Daha da
önemlisi, bu yasa tasarısı ABD'nin kripto para dünyasındaki büyümeyi ciddiye aldığının da
sinyalini verecek.

Şekil 88: Trump'tan Biden'a personel değişikliği

Trump Biden Güncel

Hazine Steven Mnuchin Janet Yellen Janet Yellen

SEC Jay Clayton Gary Gensler Gary Gensler

CFTC Chris Giancarlo, Heath
Tarbert

Rostin Behnam Rostin Behnam

OCC Joseph Otting, Brian
Books

Michael Hsu (vekaleten)

FinCEN Kenneth Blanco Himamauli Das
(vekaleten)

OFAC Andrea Gacki Andrea Gacki (vekaleten)

110



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Trump Biden Güncel

Federal Rezerv Jerome Powell Jerome Powell Jerome Powell

FDIC Jelena McWilliams Martin Gruenberg (aday)

CFPB Kathy Kraninger Rohit Chopra Rohit Chopra

NCUA Rodney Hood Todd Harper Todd Harper

Kaynak: Binance Research, Coindesk

Mart emrinin ardından Beyaz Saray, dokuz izleme raporunun başlıca çıkarımlarını özetleyen
bir izleme belgesi yayınladı. “Dijital Varlıkların Sorumlu Gelişimi için Kapsamlı Çerçeve”,
banka dışı ödeme sağlayıcıları için federal bir düzenleyici rejim öneriyor. Rapor, buna ek
olarak mevcut yasaların daha fazla uygulanması ve kripto para madenciliği için sağduyulu
verimlilik standartlarının oluşturulması gibi aşağı yönlü riskleri azaltmak için önlemler
alınması çağrısı yapıyor. Rapor ayrıca ABD CBDC'nin potansiyel faydalarını ve risklerini kabul
ederek Federal Rezervi devam etmekte olan CBDC araştırmasına devam etmeye teşvik
ediyor.

Genel Özet

Birçok ülkede kripto, kritik bir yasal ve düzenleyici eşikte görünüyor. Finansal istikrar ve
korunmasız müşterilerle ilgili endişelerin finansal suçlara yönelik ısrarla devam eden yanlış
algılarla birleşmesi, politika yapıcıları önemli adımlar atmaya yönlendiriyor. Bu kritik
noktada, politika yapıcıların kriptonun sağlıklı bir şekilde benimsenmesi ve büyümesine
imkan tanımak için dikkate alınması gereken tüm hususları dengelemesi çok önemli.
Düzenlemelerle ilgili yürürlükteki veya hazırlık aşamasındaki süregelen gelişmelere
baktığımızda, çoğu yargı alanında henüz nihai bir düzenlemenin yapılmadığını ve çoğu
sürecin daha yeni başlatıldığını görüyoruz. Yürürlükteki düzenlemelere sahip yargı
alanlarında bile, gelecekte kapsayıcı düzenlemelerin tüm ülkelere rehberlik etmesiyle
değişiklikler görmemiz olası.
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Şekil 89: Önemli konumlara ve düzenleyici bir çerçevenin olup olmadığına genel bir bakış

Kaynak: Binance Research, PwC, www.globallegalinsights.com

Şu an itibarıyla, geleneksel finansal varlıkları kapsayan mevcut birçok politika, standart ve
yasal düzenleyici çerçeve kripto varlıklar için hala geçerli. Fakat yetkililerin bu uluslararası
standartları yetki alanlarında ne ölçüde etkili bir şekilde uygulayabileceği, bu standartların
ve politikaların yerel yasal ve düzenleyici çerçevelerine ne ölçüde yansıtıldığına bağlı.

"Hedef, arbitraj potansiyelini veya faaliyetlerin daha kolay şartlar sunan
yargı bölgelerine taşınmasını en aza indirirken, piyasa davranışlarına ve

finansal istikrara yönelik farklı yargı alanlarında tutarlı bir şekilde
uygulanabilecek kapsamlı ve koordineli bir risk yönetimi yaklaşımı

sunmak olmalı"

- IMF - Tobias Adrian, Dong He, Aditya Narain tarafından IMF Blog

Mevcut fırsatlar ve riskler, hızla genişleyen bir finansal hizmetler yelpazesini kapsayan
kripto varlıkların çok ötesine uzanıyor. Kriptonun geleceği, yeni faaliyetlere yönelik
düzenleyici müdahalelere ve geleneksel finansal sistemin ne kadar hızlı modernleştiğine
önemli ölçüde bağlı olacak. Düzenlemeler geliştikçe ve düzenleyiciler yetki kazandıkça, bu
yeni rejimlerin yaptırımları olması kaçınılmaz. Finansal istikrar ve bütünlük, dünya genelinde
birçok düzenleyicinin ilgi odağında olan iki unsur. 2022'de, risklerin tanımlanması, izlenmesi
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ve yönetilmesinin, kriptonun daha fazla benimsenmesi için sürdürülebilir bir ortam
yaratmak amacıyla ele alınması gereken temel unsurlar olduğu netleşti. Finansal
bütünlüğün etkileri, borsalardan cüzdanlara ve yatırımcı korumasına kadar kripto
ekosisteminin neredeyse her yönüne ulaştı. Dolayısıyla, kripto varlıklar 1 trilyon USD'nin
altındaki toplam piyasa değeriyle genel anlamda finansal sistem varlıklarının yalnızca küçük
bir bölümünü oluşturuyor olsa da hızla büyümeleri, düzenleyicilerin bu varlıklarla daha fazla
ilgilenmesini gerektiriyor.

113



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Şekil 90: Önemli konumlardaki düzenlemelere genel bir bakış

Ülke Düzenleyici
Çerçeve AML Seyahat Kuralı Sabit Coinler

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Hong Kong

Hindistan

İtalya

Japonya

Suudi Arabistan

Singapur

Güney Afrika

İsviçre

Birleşik Arap
Emirlikleri

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik
Devletleri

Kaynak: Binance Research, PwC
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Fon Toplama Faaliyetleri
Yılın ilk yarısı risk sermayesi yatırımları açısından direnç gösterirken, yıl sona erdiğinde fon
toplama faaliyetlerinin kripto fiyatlarındaki düşüşten ve dışsal olayların neden olduğu
karmaşadan etkilendiği ortaya çıktı.

Bu yıl en fazla sermaye toplayan fonlara yakından baktığımızda, yılın ilk yarısı etkinliğin en
yoğun olduğu dönemdi. Terra blockchainin düşüşünün, FTX'in çöküşünün ve kripto varlık
fiyatlarındaki genel düşme eğiliminin ardından fon toplama faaliyetleri yavaşladı. Andreesen
Horowitz, bu yıl en yüksek sermayeyi toplayarak öne çıktı. İlk 10 fon, 2022'de 12,5 milyar
USD'lik rekor seviyede sermaye topladı. Epic Games Meta Evren Fonu hariç fonların büyük
bir bölümü DeFi, Altyapı ve genel olarak web3 fırsatlarına odaklanıyor.

Şekil 91: Web3 odaklı fonlar tarafından toplanan en yüksek 10 sermaye

Fon Toplanan tutar Tarih Açıklama

Andreessen
Horowitz Kripto
Fonu 4

4,5 milyar USD 25.05

Bu tutarın yaklaşık 1,5 milyar USD'si tohum
yatırımlara ve 3 milyar USD'si girişim
yatırımlarına ayrılacak. Bu da a16z tarafından
toplanan toplam kripto/web3 fonlarını 7,6
milyar USD'nin üzerine çıkarıyor.

FTX Girişim Fonu 2 milyar USD 14.01 FTX'in iflasından etkilendi.

Epic Games Meta
Evren Fonu

2 milyar USD 11.04

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, The Lego
Group'un arkasındaki yatırım şirketi Kirkbi ve
Sony Group Corporation'dan 2 milyar USD
topladı. Fonlama, Epic Games'in meta evren
geliştirme çalışmalarını destekleyecek.

Haun Ventures 1,5 milyar USD 22.03

Katie Haun, Haun Ventures'ı kurmak için
Andreesen Horowitz'den (a16z) ayrıldı ve
web3'e odaklanmak için 1,5 milyar USD
toplayarak bugüne kadar bir kadın VC'nin en
yüksek ilk fonlamasına imza attı.

Ivy Blocks 1 milyar USD 10.06
Huobi'nin yeni kurulan yatırım kolu
kapsamında yer alan Ivy Blocks, DeFi ve web3
girişimlerine odaklanacak.

Brevan Howard
Digital

1 milyar USD 04.08

Brevan Howard Digital ("BH Digital") Eylül
2021'de kullanıma sunuldu ve Brevan
Howard'ın kripto ve dijital varlıklara özel
bölümü.
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Fon Toplanan tutar Tarih Açıklama

Flow Ekosistem
Fonu

725 milyon USD 10.05

Daha dağıtık ve adil web3 fırsatları sunmaya
odaklanan Ekosistem Fonu, mevcut ve
gelecekteki geliştiricileri Flow blockchaininde
uygulamalar geliştirme konusunda
destekleyecek.

Dragonfly Sermaye
Fonu 3

650 milyon USD 27.04

Dragonfly, Fon III'te kripto altyapısı, DeFi, akıllı
sözleşme ölçeklendirme, tüketici ürünleri,
kripto oyunları ve DAO'ları ikiye katlamayı
hedefliyor.

Sequoia Capital
Token Fonu

600 milyon USD 17.02

Sequoia Kripto Fonu, şirketin amiral gemisi
Sequoia Capital Fonu'nun bir alt fonu olarak
hizmet veriyor ve devam etmekte olan kripto
yatırımlarını destekleyerek öncelikli olarak likit
tokenlere ve dijital varlıklara odaklanıyor.

Electric Capital

600 Milyon USD
(Token)

400 Milyon USD
(Girişimler)

01.03

Startuplara öz sermaye yatırımı yapmak için
400 milyon USD tutarında bir araç ve doğrudan
kripto tokenlere yatırım yapmayı amaçlayan
600 milyon USD tutarında bir fon.

Andreessen
Horowitz Oyun Fonu
Bir

600 milyon USD 19.05
a16z'nin oyun sektörünün geleceğini inşa
etmeye ayrılmış ilk fonu.

Bain Sermaye
Girişimleri

560 milyon USD 08.03
Sermaye ile öncelikli olarak kripto odaklı
altyapıya ve DeFi'ye yatırım yapılacak.

Kaynak: Binance Research

2022'de şaşırtıcı miktarda fon toplayan yalnızca risk sermayedarları değildi. Kripto
dünyasındaki şirketler de özellikle yılın ilk yarısında rekor miktarda fon toplamayı başardı.
Yılın ikinci yarısında değerlemelerin düştüğünü gördük, bu nedenle fon toplamaya devam
edilse de tutarlar ilk yarıya göre oldukça düşüktü. 2021'e kıyasla A Serisi yatırımların
ortalama miktarı düştü ve yatırımcılar odaklarını büyümenin ilk aşamalarına çevirdi.

Terra blockchaininin arkasındaki kar amacı gütmeyen kuruluş olan Luna Foundation Guard
ve Citadel Securities, yılın başında 1 milyar USD ve 1,15 milyar USD ile en yüksek sermayeyi
topladı. Web3 odaklı projeler tarafından toplanan en yüksek 10 fonun toplamı 6 milyara
USD'ye yakındı.
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Şekil 92: Web3 odaklı projeler tarafından toplanan en yüksek 10 sermaye

Fon Toplanan tutar Tarih Açıklama

Luna Foundation
Guard

1 milyar USD 22.02

Sermayenin, kripto piyasalarındaki satış dalgaları
sırasında UST ödemeleri için bir "serbest
bırakma valfi" olarak hareket edebilecek yeni bir
rezerv oluşturmak için kullanılması gerekiyordu.
Fon toplama serisine Jump Crypto ve Three
Arrows Capital öncülük etti. UST, yılın başında
endeksini kaybetti.

Citadel Menkul
Kıymetler

1,15 milyar USD 11.01

Web3 odaklı bir yatırımcı olan Paradigm ile
ortaklık, Citadel Menkul Kıymetler'in kripto gibi
yeni varlık sınıflarına doğru yöneldiğinin
sinyallerini verdi.

Cross River 620 milyon USD 30.03

Dahili finansal çözümler için bir sağlayıcı
altyapısı olan Cross River, ödemeler, kartlar ve
borç verme araçlarıyla birlikte kripto çözümlerini
genişletmek için 620 milyon USD topladı.

Fireblocks 550 milyon USD 27.01

Kurumlar için emanet, staking ve kripto
çözümleri sunan bir platform olan Fireblocks,
daha fazla blockchaine protokol desteği
verebilmek için 550 milyon USD tutarında bir E
Serisi fonlama turu gerçekleştirdi.

Yuga Labs 450 milyon USD 22.03

En çok Bored Ape Yacht Club'ı oluşturmasıyla
tanınan Yuga Labs, operasyonlarını
ölçeklendirmeye yardımcı olması için bir tohum
yatırım turunda 450 milyon USD topladı.

ConsenSys 450 milyon USD 15.03

Ethereum merkezli merkeziyetsiz protokol
yazılımının en önemli yaratıcılarından biri olan
ConsenSys, ETH/USD oranlarını yeniden
dengeleyerek şirketin hazine stratejisini
düzeltmeye yardımcı olması için bir D serisi
fonlama turunda 450 milyon USD topladı.

Polygon 450 milyon USD 07.02

Merkeziyetsiz uygulamaların düşük ücretlerle
çalışmasına imkan tanıyan bir Ethereum
ölçeklendirme platformu olan Polygon, web3'ün
erişimini daha da genişletmek amacıya sıfır bilgi
(“zk”) teknolojisine yatırım yapmak için
450 milyon USD topladı.

Circle 400 milyon USD 12.04

Sabit coin çıkaran Circle, BlackRock ve Fidelity
liderliğinde 400 milyon USD topladı. Bunun
ardından geçtiğimiz Mayıs ayında 440 milyon
USD daha toplandı.
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Fon Toplanan tutar Tarih Açıklama

FTX 400 milyon USD 31.01
FTX, kripto para borsasına 32 milyar USD
değerinde devasa bir değerleme kazandıran C
Serisi fonlama turunda 40 milyon USD topladı.

FTX US 400 milyon USD 26.01

FTX US, bir A Serisi fonlama turunda
Japonya'dan SoftBank Group Corp ve
Singapur'dan Temasek Holdings dahil olmak
üzere yatırımcılardan 400 milyon USD
topladıktan sonra 8 milyar USD değerlemeye
ulaştı.

Animoca Brands 359 milyon USD 18.01

Bu yıl Ocak ayında, Animoca Brands 5 milyar
USD'nin üzerinde bir değerlemeyle 359 milyon
USD topladı. Animoca Brands, Eylül ayında
Temasek, Boyu Capital ve GGV Capital
liderliğinde ek olarak 110 milyon USD daha
topladı.

Near Protocol 350 milyon USD 06.04
Near Protocol, Tiger Global liderliğinde 350
milyon USD tutarında bir fonlama turu yaptı.

Mysten Labs 300 milyon USD 08.09

Mysten Labs, Eylül ayında web3'ün
benimsenmesini artırmak için 300 milyon USD
tutarında bir fonlama turu gerçekleştirdi. a16z
crypto, Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton
ve Coinbase Ventures'ın da katıldığı tura FTX
liderlik etti ve şirket 2 milyar USD değerlemeye
ulaştı.

Amber Group 300 milyon USD 16.12
Bir dijital varlık hizmetleri şirketi olan Amber
Group, Fenbushi Capital liderliğindeki bir C Serisi
fonlama turunda 300 milyon USD topladı.

OpeaSea 300 milyon USD 04.01

NFT dünyasının lider oyuncusu OpenSea, 300
milyon USD'lik yeni bir fonlama turu
gerçekleştirdi ve Temmuz 2021'deki son
fonlama turundan bu yana şirketin değerlemesini
ikiye katlayarak 13,3 milyar USD'ye ulaştırdı.

Kaynak: Binance Research

2022'ye bir bütün olarak baktığımızda, rekor seviyede bir risk sermayesi yatırımı ve fon
toplama faaliyetleri yılı görüyoruz. Bu yıl 2.000'den fazla anlaşma ile Oyun ve DeFi gibi
alanlara yüksek miktarda sermaye yatırıldı. Önemli olaylara yakından baktığımızda,
2022'nin şu anda projelerin kullanıma sokmak istedikleri yüksek miktarlarda sermayenin
toplandığı fonlamalarda dolu bir yıl olduğunu görebiliriz. 2022'nin 2. yarısı boyunca, piyasa
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duyarlılığına ilişkin değerlendirmemizle örtüşen bir şekilde anlaşmalara yönelik faaliyetler
genel olarak azaldı. Bu nedenle, 2022'nin ikinci yarısındaki bazı büyük iflasların tam
etkisinin görünür hale gelmesinden önce oynaklığın devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl
içinde kullanıma sunulmaya hazır sermaye miktarını ve kripto dünyasında çalışan
yetenekleri göz önünde bulundurarak, 2023 için temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam
ediyoruz. Fakat işe alımlardaki yavaşlama ve daha yüksek faiz oranları büyük olasılıkla
önemli bir etki bırakabilir ve faaliyetlerin büyüme yerine “BUIDLing"e odaklanarak
yavaşlamasına neden olabilir. Dolayısıyla 2023, kripto alanını gelecekteki büyülemeler için
uzun vadeli olarak hazırlayan önemli bir yıl olabilir.

Şekil 93: Risk Sermayesi kripto yatırımlarının sayısı

Kaynak: Binance Research, Binance Labs
31 Aralık 2022 itibarıyla

Oyun ve Eğlence, 2022 genelinde anlaşma sayısı açısından en çok yatırım yapılan
sektör olarak öne çıktı. Epic Games ve Animoca Brands gibi şirketlerin topladığı fonların
yüksekliği göz önüne alındığında bu sonuç şaşırtıcı değil. Varlık Yönetimi, yılın ilk yarısında
faaliyetlerin yüksekliği ile ikinci sırada yer aldı. DeFi ve NFT'ler ise 2022 boyunca tutarlı
rakamlar gördü. Altyapı, yıl boyunca bir yatırımlarda düşüş yaşadı, fakat genel aylık
yatırımlarda yüzde bazında bir artışa tanık oldu. Örneğin NodeReal, Sky9 Capital
liderliğindeki bir A Serisi fonlama turunda 16 milyon USD topladı. NodeReal, web3
ekosisteminin büyümesini desteklemek için ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli blockchain
çözümleri sunmayı amaçlayan bir blockchain altyapı sağlayıcısı. Genel olarak, toplam
yatırım sayısı 2022'nin 2. yarısı boyunca geriledi. Son iki aydaki aşırı dalgalanma göz önüne
alındığında, 4. Çeyrekteki rakamlar önemli ölçüde düşüktü.

119



2022 Yılının Tam Kapsamlı Değerlendirmesi ve 2023 İçin Temalar

Kriptoda pozisyon almanın yollarını bulan geleneksel finans kuruluşlarının hala
bulunduğuna ve toplanmış fakat henüz kullanılmamış bir sermayenin olduğuna inanıyoruz.
Süregelen oynaklık ve FTX'in çöküşünün ardından geleneksel kurumsal yatırımcıların ve risk
sermayedarlarının bundan sonra daha temkinli davranacağına, muhtemelen değerlemeleri
daha da aşağı çekeceğine ve bunun da 2023'te yatırımlarda bir yavaşlamaya yol
açabileceğine inanıyoruz.

"2023'te yatırımcılar için büyümeden ziyade temeller ve karlılık en
önemli unsurlar olacak"

Blockchain odaklı şirketler, geleneksel teknoloji şirketlerinden daha yüksek yatırım
anlaşması büyüklükleriyle hala yatırım öncesi yüksek değerleme işaretleri göstermeye
devam ettiğinden, 2023'te odağın büyümeden ziyade temellere ve karlılığa çevrilmesiyle
muhtemelen değerlemelerin düştüğünü göreceğiz. Tüm risk sermayedarlarının yatırım
öncesi değerlemeleri düşmüş olsa da 2021'e kıyasla 2022 süresince yatırım öncesi
değerlemelerin medyanında zaten düşüşler olmuştu. Buna ek olarak, kripto için anlaşma
büyüklüğünün medyanı 2022'nin ilk üç çeyreğinde artarken, tüm risk sermayeleri için
anlaşma büyüklüğü medyanı kripto endüstrisinden çok daha düşüktü.

Buna ek olarak, muhtemelen satın almaların ve elden çıkarmaların eşlik edeceği artan
sayıda kripto finansmanı ve yeniden yapılandırma da göreceğiz. Varlıklarını satmak
zorunda kalan şirketler, bu alandaki değerlemeleri genel olarak düşürebilir ve bu da yeni bir
yatırım dalgasına neden olabilecek belirleyici faktör olabilir. 2022 sona ererken, Goldman
Sachs gibi geleneksel finans şirketlerinin FTX'in çöküşüne tanık olduktan sonra kripto
şirketlerine yatırım yapmak için on milyonlarca doları kullanmaya hazırlandığına şahit olduk.
Goldman'ın dijital varlıklar başkanı Mathew McDermott'a göre, "FTX'in çöküşü daha
güvenilir, denetime tabi kripto para oyuncularına yönelik ihtiyacı artırdı".

Yarıyıl raporumuzda da vurguladığımız gibi, kripto dünyasının hala çözmek için uğraştığı
temel sorunlar var. İşe alımlardaki genel yavaşlama, bu yılın başlarında yatırım alan
şirketlerin kendilerini ortalamadan daha uzun sürecek bir ayı piyasasına hazırladığına işaret
ediyor. LinkedIn'de "Kripto" için öne çıkan işlerin mevcut sayısı 15.000 sonuca kadar
düşerken, genel "Teknoloji" işleri, platformdaki 590.000'den fazla iş ilanını oluşturuyor. Yıl
boyunca birçok şirkette işten çıkarmalar gördük.
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Şekil 94: LinkedIn'deki kripto iş ilanlarının sayısı

Kaynak: Binance Research, Yahoo, LinkedIn
31 Aralık 2022 itibarıyla

Mevcut zorlu piyasa koşulları dikkate alındığında önümüzdeki birkaç ay daha iyi bir tablo
sunabilir. Bu nedenle, en doğrusu sürekli takipte kalmak ve paranın nereye aktığını
gözlemlemeye devam etmek.
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2022'deki Başlıca Raporlarımız
2023'te bizi nelerin heyecanlandırdığına geçmeden önce aşağıdaki resimlere tıklayarak
2022'deki en önemli araştırma raporlarımıza göz atabilirsiniz. Diğer analizler için de web
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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2023'ün Önemli Temaları
İleriye baktığımızda, bu BUIDL piyasasındaki gelişmelerden heyecan duyuyoruz ve 2023'te
aşağıdaki trendleri aktif olarak izliyoruz.

❖ Makro ekonomi konuları: Makro ortam, riskli varlıkların getirilerini yönlendirmede
anahtar bir role sahip. Merkez bankası politikaları, küresel büyüme verileri ve
durgunluk riskleri, 2023'te makro faktörlerin kripto için destek mi yoksa köstek mi
olacağı konusunda zemin hazırlayacak. Kripto olgunlaştıkça ve daha fazla kurumsal
oyuncu alana girdikçe, geleneksel piyasalar ve kripto piyasaları arasındaki
korelasyon artabilir.

❖ Alternatif bir büyüme kaynağı olarak gerçek dünya varlıkları: Belirli DeFi ve NFT
projeleri, kripto faaliyetlerindeki durgunluk göz önüne alındığında ek büyüme
fırsatları bulmak için kripto ekosisteminin dışına bakabilir. Varlıkların
tokenleştirilmesi veya gerçek dünya varlıklarının teminat olarak kabul edilmesi
yoluyla gerçek dünya varlıklarıyla entegrasyon yapılabilir.

❖ Likit staking hız kazanıyor: Stake edilmiş ETH'lerin çekilebileceği tarihe
yaklaştıkça, staking'e katılma konusunda daha fazla farkındalık, anlayış ve istek
olacaktır. Bir bütün olarak likit staking protokolleri bu durumdan faydalanabilir, fakat
pazar payı değişimlerinin yaşanması da olası.

❖ Kullanım alanları NFT'ler için anahtar: Benimsenme sürecinin bir sonraki
aşamasını desteklemek ve profil fotoğrafı NFT'lerinin ötesine geçmek için soulbound
tokenler, blockchain oyunlarıyla entegrasyonlar, web2 şirketleriyle ortaklıklar ve
diğer gerçek dünya kullanım alanları cephesinde daha fazla yenilik için
sabırsızlanıyoruz.

❖ Oyun mekaniğinde iyileştirmeler: Oyunların kalitesine verilen önem göz önüne
alındığında, geliştiricilerin yeni nesil blockchain oyunlarının mekaniğini geliştirmeye
daha fazla odaklanmasını bekliyoruz. Başarılı bir şekilde kaliteli AAA oyunları
yaratabilen ekiplerin oyuncuları çekme şansı daha yüksek olacak.

❖ Daha fazla düzenleyici netlik: Geçen bir buçuk yılda, kripto para alanı için daha
fazla düzenleyici netlik yaratmada önemli ilerlemeler gördük. Düzenleyiciler anlaşılır
bir şekilde çok daha şüpheci olacak ve kripto da halkın güvenini yeniden kazanmada
zorlanacak. Bununla birlikte, düzenlemelerin daha net olması uzun vadede
blockchain alanı için fayda sağlayacak.
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Sonuç
2022, kripto dünyasındaki birçok kişi için bir gerçeklik kontrolü görevi gördü. Zorlu makro
koşullar, siyah kuğu olayları ve önemli şirketlerin çökmesiyle temeller, değerlemeler, token
ekonomisi vb. etmenlerin önemi ön plana çıktı. Bununla birlikte, bir ayı piyasası BUIDL için
mükemmel bir zaman. 2022'de fiyat hareketleri bakımında bazı düşüş sinyalleri görülmüş
olabilir, fakat sektörün hedefleri hiç bu kadar güçlü olmamıştı. 2022'de farklı sektörlerde
umut vadeden pek çok gelişme yaşandı ve öne çıkan çözümler, geçmiş döngüdeki
başarısızlıklardan alınan derslerin bir sonucuydu.

2022 birçok kişiye Warren Buffett'ın yüzme ve suların çekilmesiyle ilgili ünlü sözünü
hatırlattığından, geleceğe bir Warren Buffett sözüyle bakmanın mantıklı olacağını düşündük:
"Belirsizlik, uzun vadeli değerlerin alıcısının dostudur.” Belirsizlik zamanlarında tünelin
ucundaki ışığı görmek zor olsa da bu tür piyasa ortamları uzun vadeli bir vizyona sahip
yatırımcılar ve proje ekipleri için fırsatlar sunabilir. 2023'te belirsiz piyasa koşullarının
devam edip etmeyeceğinden bağımsız olarak, zamanın geliştirme yapanlardan ve bu
dünyanın sakinlerden yana olduğuna şüphe yok. Ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde
büyümesini sağlamak için sektörler genelinde bir dizi yeniliği ve teknolojik çerçevelerin
genel anlamda ilerlemesini dört gözle bekliyoruz. Düşünme, etkileşim kurma ve geliştirme
yapma şeklimizi değiştirme potansiyeline sahip kripto gibi bir sektör inşa ederken,
zorluklarla ve başarısızlıkla karşılaşmamız kaçınılmaz. Fakat bu zorluklar sektörü
güçlendirecek ve bizi parasal özgürlük hedefinde bizi daha dayanıklı kılacaktır.
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Binance Research Hakkında
Binance Research, dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'in araştırma koludur. Ekip
objektif, bağımsız ve kapsamlı analizler sunmaya kendini adamıştır ve kripto alanında düşünce lideri
olmayı amaçlamaktadır. Analistlerimiz; kripto ekosistemi, blockchain teknolojileri ve en güncel piyasa
temalarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan konularda düzenli olarak bilgilendirici makaleler
yayınlar.

Jie Xuan Chua, Makro Araştırmacı

Jie Xuan (“JX”) şu anda Binance için Makro Araştırmacı olarak
çalışmaktadır. Binance'e katılmadan önce JP Morgan'da Küresel Yatırım
Uzmanı olarak görev almış ve çeşitli fon kurumlarında Öz Sermaye
Araştırması deneyimi edinmiştir. JX, CFA ünvanına da sahiptir. 2017'den
beri kripto para alanında yer almaktadır.

Shivam Sharma, Makro Araştırmacı

Shivam şu anda Binance için Makro Araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce Bank of America'da Borç Sermayesi
Piyasaları masasında Avrupa Finansal Kurumları konusunda uzman bir
Yatırım Bankacılığı Sorumlusu / Analisti olarak görev almıştır. Shivam,
London School of Economics & Political Science'tan ("LSE") Ekonomi
lisans derecesine sahiptir ve 2017'den beri kripto para alanında yer
almaktadır.

Stefan Piech, Makro Araştırmacı

Stefan şu anda Binance için Makro Araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce bir İsviçre Aile Şirketi olan Cape Capital'de Öz
Sermaye Portföyü Yöneticisi ve BlackRock'ın Avrupa ve Birleşik Krallık
Serbest Fonu'nda Öz Sermaye Araştırma Analisti olarak çalışmıştır. Hem
Özel Sermaye hem de Risk Sermayesi konularında deneyime sahiptir.
Stefan, kariyerine Münster Bölge Hükümeti'nde Devlet Görevlisi olarak
başlamıştır. Stefan, 2019'dan beri kripto ile ilgilenmektedir.
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Kaushik Guduru, Makro Araştırma Stajyeri
Kaushik şu anda Binance'in Makro Araştırma ekibinde çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce Messari'nin Kurumsal Araştırma ekibinde ve
Curve Asset Management'ta Sabit Gelir Kantitatif Uzmanı olarak
çalışmıştır. Ayrıca Web3 risk sermayesi ve kuluçkalandırma alanında
deneyime sahiptir. Kaushik şu anda Indiana Üniversitesi'nde Finans ve
Siyaset Bilimi okumaktadır. Sektördeki ilgi alanları Web3 altyapısı, oyun,
kültür ve kurumsal yatırım konularıdır.

Mac Naggar, Makro Araştırma Stajyeri
Mac şu anda Binance'in Makro Araştırma ekibinde çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce HSBC'nin Global Girişimler, İnovasyon ve İş
Ortaklıkları ekibinde Web3 Ürün Yöneticisi olarak çalışmıştır. Mac,
bunlara ek olarak Morgan Stanley'nin Sabit Gelir Bölümü, Algorand'ın
Sermaye Piyasaları Ekibi ve CrossTower'ın Dijital Varlıklar Alım Satım
Masasında zaman geçirerek alım satım tarafında da deneyim edinmiştir.
Mac şu anda Cornell Üniversitesi'nde Endüstriyel Çalışma İlişkileri,
Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümlerinde öğrencidir. Sektördeki
öncelikli ilgi alanları Blockchain Tasarımı ve Birlikte Çalışabilirliği, DeFi,

DeSo ve Kurumsal Benimsenmedir.

Tiantian Fang, Makro Araştırma Stajyeri
Tiantian şu anda Binance'in Makro Araştırma ekibinde çalışmaktadır.
Binance'e katılmadan önce girişim destekli çeşitli startup'ların yanı sıra
borsada işlem gören şirketlerin Ürün Müdürü olarak çalışmıştır. Tiantian,
şu anda Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim
Bilimi ve Mühendisliği bölümünde okuyan bir son sınıf ve eş zamanlı
olarak Yüksek Lisans öğrencisidir. Sektördeki ilgi alanları arasında Sıfır
Bilgi İspatları, DeFi, Merkeziyetsiz Sosyal ve NFT Finansallaştırma yer
almaktadır.
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Daha fazla bilgi için
https://research.binance.com/en/analysis

Geri bildirimlerinizi paylaşın
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

Genel Sorumluluk Reddi: Bu materyal Binance Research tarafından hazırlanmıştır ve bir öngörü veya yatırım
tavsiyesi olarak kullanılma amacı taşımamaktadır. Herhangi bir menkul kıymeti, kripto parayı almak veya satmak
ya da herhangi bir yatırım stratejisini benimsemek için bir öneri, teklif veya yönlendirme değildir. Kullanılan
terimler ve ifade edilen görüşler sektörün anlaşılmasını ve sağduyulu bir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır ve
kesin yasal görüşler veya Binance'in görüşleri olarak yorumlanmamalıdır. İfade edilen fikirler yukarıda belirtilen
tarih itibarıyladır ve yazarın görüşlerini yansıtır. Bu fikirler, ileride koşulların değişmesiyle farklılık gösterebilir. Bu
materyalde yer alan bilgi ve fikirler, Binance Research tarafından güvenilir kabul edilen tescilli ve tescilli olmayan
kaynaklara dayanmaktadır, tüm bilgileri kapsamayabilir ve doğruluk garantisi sunmaz. Bu nedenle, doğruluk
veya güvenilirlik garantisi verilmez ve hata ve eksikliklerden kaynaklanan bir konuda herhangi bir sorumluluk
(ihmal nedeniyle herhangi bir kişiye karşı sorumluluk da dahil olmak üzere) Binance'e ait değildir. Bu materyal,
tamamen tarihsel olma özelliği taşımayan "ileriye yönelik" bilgiler içerebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra
tahmin ve öngörüleri de içerebilir. Yapılan herhangi bir tahminin gerçekleşeceğinin bir garantisi yoktur. Bu
materyaldeki bilgilere itimat etmek okuyucunun tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu materyal yalnızca bilgi
amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymeti, kripto parayı almak veya satmak ya da herhangi bir yatırım stratejisini
benimsemek için bir öneri, teklif veya yönlendirme amacı taşımaz. Bir teklif, yönlendirme, alım veya satımın yargı
alanının kanunlarına göre yasa dışı olacağı tüm yargı alanlarında, hiç kimseye menkul kıymet veya kripto para
sunulmamalı veya satılmamalıdır. Yatırım yapmak risk içerir.
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