
Tanımlar, Yükümlülükler ve En İyi Uygulamalar

Finansal Kurumların Kripto 
Para Birimi Hakkında 
Bilmesi Gerekenler



Genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, dijital para 
birimi, sanal para birimi ve kripto para biriminin her biri 
biraz farklı şeyler ifade eder.

Dijital para birimi, yalnızca elektronik biçimde var olan 
ve somut olmayan herhangi bir ödeme yöntemi için 
geniş bir terimdir.2 Sanal para birimi, dijital para 
biriminin bir alt kümesidir ve özel geliştiriciler 
tarafından verilen ve kendi birimlerinde belirtilen dijital 
bir hesap değer temsilidir.3

Kripto para birimi (veya kripto para birimi), para 
birimini güvence altına almak için kriptografik 
protokoller kullanan bir tür sanal para birimidir. 

1 https://coinmarketcap.com/charts/ 

2 https://www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf

Kripto para birimi, işlemleri bloklar halinde bir araya 
getirir ve her bloğun doğruluğunu ve kalıcılığını 
oluşturmak için çeşitli kriptografik protokoller 
(bireysel kripto para birimine göre) kullanır. Blok 
doğrulandıktan sonra, bir blok zincirinin sonuna 
eklenir.

Bu terimler, düzenlemelere uygunluk 
perspektifinden biraz farklılık gösterse de, birçok 
kişi ve bazı düzenleyiciler gibi tek ve aynı 
muamelesi görebilirler, bu terimleri birbirinin yerine 
kullanırlar ve her biriyle ilişkili riskleri 
değerlendirirken benzer durum tespiti gerektirirler. .

Kripto para biriminin benimsenmesi, son birkaç yılda dikkate değer bir artış gördü - 10 yıldan kısa bir süre içinde 
150 milyar 1 doların üzerinde genel piyasa değerine ulaştı. Yeni pazar, finansal piyasaların daha önce hiç 
görmediği yeni iş türleriyle sonuçlandı. Toplu olarak Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) olarak anılır, 
bunlar arasında kripto para birimi değişimleri, dijital cüzdanlar, saklama hizmetleri ve Bitcoin ATM'leri bulunur.

Pek çok geleneksel banka ve diğer finansal hizmetler işletmesi bir bekle ve gör yaklaşımı benimsemiş olsa da, bu 
endüstrinin patlayıcı büyümesi, bu kurumların daha aktif bir rol üstlenmesini ve riske dayalı bir faaliyet 
sürdürürken pazara en iyi nasıl gireceklerini belirlemelerini gerektiriyor. Kara para aklamayı önleme yaklaşımı 
(AML), müşterinizi tanıyın (KYC) ve Banka Gizlilik Yasası (BSA) uyumluluğu.

Dijital, Sanal ve Kripto Para Biriminin Tanımlanması

2



Kripto Para Türleri
Bitcoin, kitlesel olarak benimsenen ilk kripto para birimiydi ve hala yüzde 50'nin üzerinde pazar hakimiyetini 
koruyor. Ancak, bu binlerce kripto para biriminden yalnızca biridir ve tüm kripto para birimleri aynı değildir. 
Kripto para birimi görünümüne bakıldığında, 1 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip 15'ten az ve 1 
milyon doları aşan piyasa değeri 850'den az.

Her kripto para birimi farklı bir pazara veya kullanım alanına hizmet eder:

Bitcoin en büyük, en çok kullanılan ve ilk büyük kripto 
para birimidir. Bitcoin'in kullanımını genişletmek için bir 
dizi teknoloji inşa edilmiş olsa da, temelde bir para 
birimidir. Bitcoin'den ayrılan ve hard forklar olarak 
adlandırılan (bir kripto para birimi ikiye bölündüğünde 
ve aktivasyon bloğundan ileriye doğru tamamen farklı 
iki para birimi haline geldiğinde) bir dizi Bitcoin 
bölünmesi olmuştur. Bunlara Bitcoin Cash, Bitcoin SV, 
Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond vb. Dahildir. Litecoin, 
işlem maliyetlerini düşürmeye yarayan Bitcoin'den 
erken bir hard fork'du. Bunlar Geleneksel kripto para 
birimleri olarak sınıflandırılır. Bazı kuruluşlar, bu 
geleneksel kripto para birimlerinin işlevselliğini 
genişletmek için "katman 2" teknolojileri geliştirmiş 
olsalar da, birincil kullanımları geleneksel para biriminin 
yerini alacak şekilde işlev görmektir.

Ethereum, ikinci en büyük kripto para birimidir ve hem 
para birimi (Eter) hem de bilgi işlem ağı olarak hizmet 
eder. Akıllı Sözleşmeler adı verilen programlar 
Ethereum ağında çalışır. Bunlar geleneksel kripto para 
birimleri olarak kullanılabilirken, hisse senetleri, 

emtialar ve gayrimenkul gibi gerçek dünya mallarının 
dijital temsillerini depolamak ve ticaret yapmak için de 
kullanılabilirler.

Ripple, geleneksel Finans Kurumları tarafından 
bankadan bankaya havale göndermek için kullanılıyor. 
Bu ve diğer hizmetler, Yerleşim Ağları olarak adlandırılır.

Monero ve zCash , son derece anonim ağlar veya 
Gizlilik Kripto Para Birimleri veya Özel Paralar olarak 
hizmet eder. Diğer kripto para birimlerinin çoğunun 
aksine, bunlar defteri anonimleştirmek için karmaşık 
matematik kullanır ve bu da kimin işlem yaptığını 
belirlemeyi zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Gizlilik 
paraları, işlemlerin ve kullanıcıların anonimliğine değer 
veren kişiler tarafından kullanılır.

Tether, TrueUSD, Paxos, GeminiCoin ve Dai gibi 
istikrarlı Madeni paralar, kripto para biriminin değerini 
geleneksel, fiat bir para birimine (ABD Doları gibi) veya 
başka bir emtiaya bağlamaya çalışır. Kripto para birimleri 
ve fiat para birimi değeri arasında geçiş yapmak için 
kolay bir mekanizma sağlarlar.

Her tür kripto para birimi ve her türdeki her kripto para birimi benzersiz riskler oluşturur. Bunlar, işlemlerin 
anonimliğini (bu işlemlerin izlenmesini zor veya imkansız hale getiren) ve bir para biriminin hacklenmesi 
risklerini içerir.

Finans kuruluşlarının jeopolitik riski yönetmesi gibi, her ülkenin risk sıralamasında olduğu gibi, kripto para 
birimleri, izleme ve her kripto para biriminin riskini belirleme ve bu kripto para birimleriyle etkileşimde bulunma 
konusunda kararlar alma konusunda aynı yaklaşım izlenmelidir.
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KRİPTO PARA 
BİRİMİ PEYZAJI
Piyasa Değerine Göre En İyi 10 Kripto Para Birimi

Bitcoin  USD  $181.9 Milyar

Ethereum  

Ripple  

Litecoin 

USD  $22.9 Milyar 

USD  $13.7 Milyar 

USD  $5.9 Milyar

Bitcoin Cash  USD  $5.5 Milyar

Tether  USD  $4.0 Milyar

EOS   USD  $3.8 Milyar

TRON  USD  $1.9 Milyar

Stellar  USD  $1.7 Milyar

Cardano  USD  $1.5 Milyar

* Veri kaynağı, Coinmarketcap.com Temmuz 2019
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Fiat-Kripto Değişimi 
Fiat-Crypto değişimleri, kullanıcılara kripto para 
birimi için fiat para birimini (USD, EUR, CAD, vb.) 
Değiştirme olanağı sağlar. Bu borsalar, kullanıcıların 
kripto para gönderip almalarına ve fiat para 
biriminde para yatırma ve çekme işlemlerine izin 
verir. Pek çok yargı alanında, fiat-kripto borsaları, bir 
para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak yerel Finansal 
İstihbarat Birimine (FIU) kayıtlı olmalıdır.

Kripto-Kripto Değişimi
Bazı borsalar itibari para birimlerine doğrudan erişim 
sağlamaz, bunun yerine bir tür kripto para birimini 
diğeriyle takas etme yöntemi olarak hizmet eder. Bu 
borsalar genellikle daha fazla sayıda kripto para 
birimine erişim sağlar.

Merkezi Olmayan Borsalar (DeX)
Merkezi olmayan veya eşler arası borsalar, işlemleri 
kolaylaştırmak için merkezi bir otorite kullanmaz ve 
yerel sunucularda herhangi bir kripto para birimi 
depolamaz. Daha ziyade, doğrudan veya vekil 
belirteçler aracılığıyla işlem yapan alıcıları ve satıcıları 
birbirine bağlamanın bir yolu olarak hizmet ederler. 
Merkezi bir otorite olmadığı için, DeX'ler, kullanıcıların 
kayıt olmalarını veya merkezi bir otoriteye herhangi bir 
ayrıntı vermelerini gerektirmez. Çoğu kişi için bu, 
kullanıcılarının tercih ettiği bir düzeyde anonimlik ve 
güvenlik sağlar. DeXs herhangi bir kayıt veya 
Müşterinizi Tanıyın (KYC) veya Kara Para Aklamayı 
Önleme (AML) uyumu sağlamaz.

Kripto para İşletmeleri veya 
Sanal Varlık Hizmet 
Sağlayıcıları (VASP'ler)
Kripto para biriminin gelişiyle birlikte, bu yeni pazarlara hizmet etmek için tamamen yeni bir işletme endüstrisi yaratıldı. 
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) olarak adlandırılan bunların her biri, onlarla işlem yapan bireyler ve işletmeler 
için yeni zorluklar ortaya çıkarır ve çoğu yasal uyumluluk gerektirir.
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Saklama Hizmetleri
Kripto para birimi, kullanıcılara özel anahtarlarını 
saklama yeteneği sağlarken, birçok kullanıcı 
anahtarlarını saklamak için bir hizmet kullanmayı tercih 
ediyor. Merkezi borsalar, bir dizi çevrimiçi cüzdan 
hizmetinde olduğu gibi, kullanıcılarına bu özelliği sağlar. 
Bu hizmetler fon tutup ilettikleri için, genellikle uygun 
FIU'lara MSB olarak kaydolmaları gerekir.

ICO'lar / STO'lar
ICO'lar (İlk Para Teklifleri) ve STO'lar (Güvenlik Jetonu 
Teklifleri), işletmelerin dijital jetonların ihracı yoluyla 
para toplamasına yönelik mekanizmalardır. Bu 
belirteçler, bir ürünün (ICO) veya güvenliğin (STO) 
önceden satın alınması gibi bir yardımcı programı temsil 
edebilir. 2018'de ICO'lar ve STO'lar aracılığıyla 
neredeyse 8 milyar dolar4 toplandı. Teklifin türüne bağlı 
olarak, ihraççının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki SEC 
gibi menkul kıymet düzenleyicilerine kaydolması 
gerekebilir.

Diğerleri
Kripto para birimi kadar büyük bir sektörde, Kripto 
para birimi kadar büyük bir endüstri ile, geleneksel 
Finans Kurumları ile temasa geçebilecek birçok başka 
işletme türü vardır. Her biri benzersiz riskleri temsil 
edebilir ve geleneksel piyasalarda benzer bir emsali 
olabilir veya olmayabilir. Bunlar arasında eşler arası 
kredi hizmetleri, Tezgah Üstü (OTC) ticaret 
platformları, kumar hizmetleri ve Bitcoin ATM'leri 
bulunur.

Finansal kurumlar, kripto para birimlerine yönelik 
genel risk temelli yaklaşımlarının bir parçası olarak, 
işletmeyi bir müşteri olarak işe alıp almayacağına ve / 
veya bu işletmeyle işlem yapıp yapmayacağına karar 
verirken işin türünü anlamalıdır. Örneğin, Karıştırma 
Hizmetleri, işlem kaynağını veya hedefini gizlemeye 
yarayan bir VASP türüdür. Bunlar, blok zinciri 
aracılığıyla para aklamak için sıklıkla kullanılan yüksek 
riskli işletmelerdir.

 4 https://www.icodata.io/stats/2018
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Düzenleyiciler Ne 
Diyor?
Kripto para birimi ticareti için küresel AML 
standartlarının benimsenmesi çağrılarına rağmen, henüz 
böyle bir tek tip kural ortaya çıkmadı.

Son 12-24 ay boyunca, dünya genelindeki 
düzenleyiciler, bu yeni pazarlardaki tüm oyuncular için 
uygun korumaların nasıl geliştirileceğini ve 
sürdürüleceğini belirlemek için hem geleneksel finans 
hem de kripto para biriminde endüstri liderlerine 
ulaşıyor. Bu, vergileri (IRS), emtiaları (CFTC) ve menkul 
kıymetleri kapsayan düzenleyicileri içerir

(SEC), para birimi (OCC), şirket hukuku (New York ve 
Florida'da DFS) ve ayrıca BSA / AML uyumluluğu 
(FinCEN).

Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) kripto para birimi 
ödeme hizmeti sağlayıcılarının kripto olmayan 
muadilleriyle aynı yükümlülüklere tabi olması gerektiği 
görüşüne doğru bir miktar yakınlaşma oldu. Bununla 
birlikte, kripto para biriminin yasallık seviyesi ülkeden 
ülkeye ve hatta eyaletten eyalete önemli ölçüde 
değişmektedir. Örneğin Kanada'da, birçok büyük banka 
kripto para ile işlem yapmaya izin vermiyor5. Çin'de6 
hükümet, kripto para madencilerini ve borsalarını 
tamamen yasakladı. New York'ta kripto para birimi 
işletmeleri, iş yapmadan önce bir Bitlicense başvurmalı 
ve almalıdır.

İsviçre, Singapur, Lüksemburg, Malta ve Cebelitarık gibi 
diğer yargı bölgeleri, kripto para birimini finans 
sektörlerini büyütmek için yeni bir fırsat olarak gördü.

Bu yargı alanlarının çoğu, konuyla ilgili kurallar veya 
rehberlik yayınladı ve fiat para birimi için kripto para 
biriminin ticari değişiminin (Sanal Para Birimi Borsaları 
(VCE'ler) dahil) KYC, AML ve menkul kıymet 
yükümlülüklerine tabi olması gerektiği sonucuna 
varmıştır.

Kripto para birimi ve kripto ile ilgili işletmelerin (sanal 
varlık hizmet sağlayıcıları) yasal olduğu durumlarda, 
SEC Başkanı Jay Clayton7 tarafından sağlanan genel 
kılavuz şu şekildedir:

"... merkezi bir deftere kaydedilen geleneksel bir 
şirket hissesinin, dağıtılmış bir deftere blok zinciri 
girişi yoluyla kaydedilen bir işletme hissesiyle 
değiştirilmesi, işlemin şeklini değiştirebilir, ancak 
özünü değiştirmez."

Başka bir deyişle, teminatın, metanın veya paranın 
aldığı biçim değil, işlevdir. Para biriminin türü ne 
olursa olsun kurallar aynı şekilde uygulanmalıdır.

5 https://www.investopedia.com/news/canada-banks-ban-users-buying-cryptocurrency/
6 https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/china.php
7 https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11
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FinCEN, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları için 
Düzenlemeler Hakkında Daha Fazla Açıklık Sağlıyor

9 Mayıs 2019'da FinCEN, dönüştürülebilir sanal 
para birimleri olarak adlandırılan mevcut 
düzenlemelerin kripto para birimlerini nasıl 
etkilediğine dair yorumlayıcı bir rehber yayınladı. 
"Kılavuz herhangi bir yeni düzenleyici beklenti veya 
gereklilik oluşturmaz" ancak mevcut düzenlemeleri 
ve birçok kripto işletmesinin yükümlülüklerini 
açıklığa kavuşturur.

Kılavuz, hangi tür işletmelerin Para Hizmetleri 
İşletmeleri (MSB'ler) olarak kaydolması gerektiğini 
ve dolayısıyla Banka Gizlilik Yasasına (BSA) uyum 
dahil olmak üzere FinCEN MSB düzenlemelerine 
uyması gerektiğini açıklamaya hizmet eder.

BSA ile uyumluluk, işletmelerin kara para aklamayı 
veya terörün finansman riskini azaltmak için 
müşterilerini, üçüncü taraf ilişkilerini ve işlemlerini 
incelemesini gerektirir. Bu düzenlemeler ayrıca 
Şüpheli Etkinlik Raporlarının  (SAR'lar) ve Döviz 
İşlem Raporları (CTR'ler) bu riskler belirlendiğinde 
doldurulmasını gerektirir.

Bununla birlikte, kılavuz, SEC, OCC, CFTC, IRS ve 
diğerleri gibi diğer devlet kurumları tarafından 
yönetilen menkul kıymetler, emtialar, vergiler veya 

diğer olası hükümet düzenlemeleriyle ilişkili yasal 
yükümlülükleri kapsamaz.

FinCEN’in bir MSB'yi neyin oluşturduğuna ilişkin 
politikası açıktır: "Bir kişinin BSA yönetmeliğine tabi 
bir MSB olarak nitelendirilip nitelendirilmemesi, 
kişinin resmi ticari durumuna değil faaliyetlerine 
bağlıdır." Daha basit bir ifadeyle, aldığı biçim ya da 
verilen ad değil, işletmenin işlevidir. Aynı politika tüm 
para birimleri için geçerlidir: para, "para birimi, fonlar 
veya para biriminin yerini alan diğer değerler" olarak 
kabul edilir.

FinCEN, “tamamen veya büyük ölçüde Amerika 
Birleşik Devletleri içinde” iş yapan kuruluşların, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde fiziksel varlıkları 
olmasa bile BSA düzenlemelerine tabi olduğunu 
açıkladı. Bu, yurtdışında yerleşik şirketlerin ABD'de iş 
yapıyorlarsa AML yükümlülüklerini yerine 
getirmelerini zorlaştıracaktır. Bununla birlikte, bir 
bireyin veya işletmenin MSB gereksinimlerine tabi 
olmayabileceği ve bu, belirli MSB etkinliklerini 
gerçekleştirdikleri, ancak bunu seyrek olarak 
yaptıkları ve kazanç veya kar için yapmadıkları 
durumlar vardır.
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FinCEN'in Kılavuzundan Temel Çıkarımlar

• Kriptodan kriptoya veya fiattan kriptoya borsalar, 
bir MSB olarak kaydolmalı ve BSA'ya uymalıdır 
(eksiksiz bir AML programı ve SAR / CTR 
raporlaması dahil).

• Barındırılan cüzdanlar, sağlayıcının özel anahtarları 
yönettiği ve yedekleme ve güvenlikten sorumlu 
olduğu hizmetlerdir. BSA gerekliliklerine tam olarak 
uymaları gerekir. Dağıtılmış yazılımlar veya çoğu 
donanım cüzdanı gibi barındırılmayan cüzdan 
sağlayıcılarının BSA ve FinCEN AML gerekliliklerine 
uyması gerekmez.

• Kripto para birimi ATM sağlayıcıları, BSA ve FinCEN 
AML gerekliliklerine uymalıdır.

• DApp'lerin (Ethereum Akıllı Sözleşmeleri gibi 
merkezi olmayan uygulamalar), DApp'ın para 
aktarımı yapıp yapmadığına bağlı olarak BSA'ya 
uyması gerekebilir veya gerekmeyebilir (31 CFR § 
1010.100 (ff) (5) (i) (A)).

• Özel Paralar (zCash, Monero, vb.) Ve 
anonimleştirme hizmetleri (mikserler veya tamburlar 
gibi) BSA ve FinCEN AML gerekliliklerine uygun 
olmalıdır.

• Kripto para birimi Ödeme İşlemcileri (fiat ağ 
geçitleri olarak da bilinir), yalnızca finansal 
kurumlardan ödemeleri kredi kartı ödemeleri veya 
banka havaleleri yoluyla işleyen fiat ödeme  

işlemcilerinden farklı olarak  bireysel cüzdanlardan 
ödemeleri işleyebildiklerinden, fiat ödeme 
işlemcilerine sağlanan BSA muafiyetlerinden 
yararlanamazlar. Bu nedenle, kripto para birimi 
ödeme işlemcileri BSA ve FinCEN AML 
gerekliliklerine uymalıdır.

• Merkezi Olmayan Borsaların (DeX), DeX para 
transferini kolaylaştırmadığı veya herhangi bir 
kullanıcı fonunu tutmadığı sürece BSA ve FinCEN 
AML gerekliliklerine uymak zorunda değildir.

• Madencilik Havuzları, havuz madenciliğin gelirlerini 
alan cüzdanları barındırıyorsa, BSA ve FinCEN AML 
gerekliliklerine uymak zorunda kalabilir.
Madencilik havuzu tarafından sağlanan bir cüzdan 
barındırma yoksa, büyük olasılıkla BSA / AML 
gereksinimlerine uymaları gerekmez.

• Token Teklifleri (İlk Para Teklifleri, İlk Takas 
Teklifleri, Güvenlik Jetonu Teklifleri ve diğerleri), 
AML / BSA gereksinimlerini belirlemek için en 
karmaşık senaryoları sağlar. Kuruluşa, ihraççının, 
aracının veya yatırımcının türüne bağlı olarak, 
FinCEN yükümlülükleri bir banka, komisyoncu-bayi, 
vadeli işlem komisyonu tüccarı, emtia satıcısı veya 
yatırım fonu ile daha yakından uyumlu olabilir. Bu 
tür kurumların farklı AML / BSA gereksinimleri 
vardır ve MSB'ninkilerden farklı olacaktır. 

ICO'ları düzenleyen kuruluşlar, ihraç türüne ve potansiyel yatırımcı havuzuna bağlı olarak mevzuata uygunluk için 
neyin gerekli olduğunu belirlemek için güvenilir ihraç sağlayıcıları, muhasebeciler ve avukatlarla yakın çalışmalıdır.

Kılavuz, ABD Hazine Bakanlığı'nın birçok sanal varlık iş modelini nasıl gördüğünü açıkça özetlemesine rağmen, tüm 
olası kripto işlerini kapsamıyor. Bir işletmenin açıklanan kategorilerden birine düzgün bir şekilde girmemesinin 
FinCEN uyum yükümlülüklerinden kaçınabileceği anlamına gelmediğini dikkate almak önemlidir. İşlerin net olmadığı 
durumlarda, işletme deneyimli bir uyum avukatına veya doğrudan FinCEN'e ulaşmalıdır.
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Finans Kuruluşları Ne 
Yapmalı?
Tutarsız düzenlemeler, AML / BSA profesyonelleri için yeni bir şey değildir. FATF küresel rehberlik sağlarken, 
her yargı bölgesi kendi kurallarını sağlar. Bu, Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişiler (PEP'ler) tarama 
gerekliliklerindeki yargı yetkisine göre değişikliklerde önemli ölçüde görülebilir.

Geleneksel AML / BSA taramasında olduğu gibi, uyum ekipleri kripto para birimine risk temelli bir yaklaşım 
benimsemelidir. Kripto para biriminin getirdiği zorluklar, yeni riskleri azaltmak için yeni yöntemler gerektirir.

Her bir kripto para biriminin risk profili
Tarihsel olarak, finans kurumları tüm kripto para birimlerini aynı ve aynı şekilde ele almışlardır. Bu, kripto para 
biriminin gerçekliğini yansıtmaz. Her kripto para birimi benzersiz bir risk taşır. Örnek olarak:

• Kripto para biriminin gizlilik düzeyi nedir? • Kripto para biriminin hacklenme riski nedir? 

Bitcoin ve Ethereum gibi yerleşik kripto para 
birimleri, onları para birimini devralmaya çalışan 
bireylerden veya gruplardan koruyan büyük ağlara 
sahipken, daha küçük para birimleri için durum 
böyle değil. Teknik uygulamaya, piyasa değerine ve 
ağın boyutuna bağlı olarak, belirli kripto para 
birimlerinin manipüle edilmesi kolay olabilir ve bu da 
kullanıcıları için önemli kayıplara neden olabilir.

Monero, zCash ve Dash gibi belirli kripto para 
birimleri, kullanıcıları için önemli ölçüde gizlilik ve 
anonimlik sağlar. Bireyler, işlemlerini ve hesap 
gizliliklerini sağlamak için bu para birimlerini kullanır. 
Bu, faaliyetlerinin yasa dışı veya yasa dışı olduğu 
anlamına gelmese de, daha fazla gizlilik, finansal 
kurumlar için daha büyük bir risk anlamına gelir. Farklı 
kripto para birimlerini ve risk seviyelerini anlamak, 
jeopolitik riski anlamak kadar kritiktir ve daha zor 
olabilir.

Blockchain adli araçlarını kullanın
Geleneksel işlem izlemeye ek olarak, kurumlar müşterilerinin ve diğer 3. tarafların blok zincirindeki işlemlerini 
izlemelidir. Geleneksel finans ve kripto para birimi arasındaki modeller benzer olsa da, bu kalıpları tanımlamak için 
kullanılan yöntemler oldukça farklıdır.

Blockchain teknolojisi, AML / BSA uyumluluğu için yeni zorluklar sağlarken, Bitcoin, Ethereum, Dash ve Neo gibi 
birçok kripto para biriminin halka açık defteri, geleneksel finansta mümkün olmayan bir işlem görünürlüğü 
seviyesine izin verir. Uyumluluk ekipleri, blockchain adli tıp araçlarını kullanarak herhangi bir cüzdan adresi için 
işlem geçmişini ve bağlantıları analiz edebilir. Bu, bir bireyin riskini, işlem geçmişine ve karanlık piyasalar gibi 
yüksek riskli cüzdanlara olan işlem yakınlığına göre analiz etmede inanılmaz derecede değerli bir araç sağlar.
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Exchange güvenlik standartları

QuadrigaCX9 gibi önemli hackler ve kripto para birimi 
değişim hataları8 ile birçok geleneksel finans kurumu 
VASP'ler10 ile işlem yapmaktan çekiniyor. Geleneksel 
Finansal Aracılar, müşterilerinin Finansal Aracıya kötü 
yansıyabilecek yüksek riskli işletmelerle bağlantı 
kurmalarına izin vermek istemezler. Finansal 
Kurumlar, kripto para birimi işletmeleri için BT 
güvenlik standartlarının uygulanmasında önemli bir 
rol oynayabilir.

 8 https://www.zdnet.com/article/2018s-most-high-profile-cryptocurrency-catastrophes-ico-failures-and-cyberattacks/ 
 9 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/quadriga-has-6-cold-wallets-but-they-don-t-hold-any-crypto
10 https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html

Düzenleyiciler kripto para birimi işlerini izliyor ve 
düzenliyor ve para cezaları, cezalar ve yaptırım eylemleri 
artıyor:

• 2015: Ripple Labs, bir para hizmetleri işletmesi (MSB) 
olarak hareket ederek ve FinCEN'e kaydolmadan XRP 
olarak bilinen sanal para birimini satarak Banka Gizlilik 
Yasasının (BSA) çeşitli gereklerini kasten ihlal ettiği 
için 700.000 $ 'lık medeni para cezası olarak 
değerlendirildi ürünlerini kara para aklayıcılar veya 
terörist finansörler tarafından kullanımdan korumak 
için tasarlanmış yeterli bir kara para aklamayı önleme 
(AML) programını uygulamada ve sürdürmede 
başarısız olarak.

• 2017: Rus borsası BTC-e, AML kurallarına uymadığı 
için FinCEN tarafından 100 milyon dolarlık bir sivil 
para cezasına çarptırıldı. FinCEN'e göre şirket, "fidye 
yazılımı, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı, vergi 
iadesi dolandırıcılık planları, kamuya açık yolsuzluk ve 
uyuşturucu kaçakçılığı" gibi dijital işlemleri 
kolaylaştırmada AML kurallarına da ortak oldu. 

Uyumluluğu uygulayamayan ICO'lar ve VASP'ler
• 2018: Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 

kayıt ihlalleri sunan ICO menkul kıymetleri için hem 
CarrierEQ Inc. (Airfox) hem de Paragon Coin Inc. ile 
ücretleri ödedi. Airfox, gelişmekte olan piyasalardaki 
kullanıcıların token kazanmasına ve reklamlarla 
etkileşime girerek bunları veri alışverişinde bulunmasına 
olanak tanıyan bir mobil uygulamadan başlayarak, token 
bazlı bir "ekosistem" geliştirmesini finanse etmek için 
yaklaşık 15 milyon dolar değerinde dijital varlık topladı. 
Çevrimiçi bir varlık olan Paragon, kenevir endüstrisine 
blockchain teknolojisi eklemek ve esrarın yasallaştırılması 
için çalışmak üzere iş planını geliştirmek ve uygulamak 
için yaklaşık 12 milyon dolar değerinde dijital varlık 
topladı.

• 2019: SEC, teklifini menkul kıymet olarak kaydetmeden 
2017'de ilk jeton teklifiyle yasadışı olarak 100 milyon 
dolar topladığını iddia ederek Kik Interactive'e dava açtı.

• 2019: IoT güvenlik firması Atonomi, ICO'larını SEC'e 
kaydettirmediği için 25 milyon dolarlık toplu dava ile 
karşı karşıya. 

Finans Kuruluşları ayrıca işlem yaptıkları tüm kripto para 
birimi işletmelerinin KYC ve AML için endüstri 
standartlarını karşılamasını sağlamalıdır. Birçok kripto 
işletmesi tarafından kullanılan çeşitli yetki alanları 
nedeniyle, FI'ler bu yargı alanlarındaki KYC / AML 
politikalarını anlamalı ve farklı kripto işletmeleriyle iş 
yaparken risk temelli bir yaklaşım benimsemelidir.
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Tüm finansal araçlarda olduğu gibi, kripto para 
birimi AML ve CFT riski taşır. Bu riskler iki bölüme 
ayrılabilir: geleneksel AML ile uyumlu olanlar ve 
kripto para birimine özgü olanlar.
Geleneksel AML riskleri için bunlar, dolandırıcılık, 
rüşvet, terör finansmanı, organize suç, insan 
kaçakçılığı ve sahtecilik gibi öncül suçları; 
yapılandırma ve yüksek değerli işlemler gibi işlem 
izleme riskleri.

Bununla birlikte, kripto para birimine özgü bazı riskler 
vardır, örneğin:
• karanlık web sitelerinin kullanımı
• PunyCode URL'lerinin kullanımı
• kripto para eşantiyonları
• pompala ve döker
• karıştırma hizmetlerinin ve diğerlerinin 

kullanımı 

Ek olarak, birçok VASP'nin FinCEN'e MSB'ler (Para 
Hizmetleri İşletmeleri) olarak kaydedilmesi gerekir. 
VASP'lere ve VASP'lerden işlem alan veya gönderen 
FI'ler, bu VASP'lerin uygun şekilde kaydedilmesini 
sağlamalıdır.

İzlenecek risk senaryoları
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❶ Yetki alanlarındaki düzenlemeler hala gelişmekte 
olduğundan, düzenleyicilerin uyum için nelere ihtiyaç 
duyduğuna daha fazla dikkat edilmelidir. 

❷ ABD'de faaliyet gösterenler için FinCEN, sanal 
varlık sağlayıcıları için açıklama yayınladı ve bazı 
işletme türlerinin BSA ve FinCEN AML 
gereksinimlerine uyması gerekirken diğerleri özel 
durumlarda muaf tutuluyor. Uyum görevlileri, 
yükümlülüklerini anlamak için hukuk danışmanlarıyla ve 
doğrudan düzenleyicilerle birlikte çalışmalıdır. 

❸ Her bir kripto para biriminin risk profili, her biri 
benzersiz bir risk oluşturur. 

❹ Geleneksel işlem izlemeye ek olarak, kurumlar 
müşterilerinin ve diğer üçüncü tarafların blok 
zincirindeki işlemlerini izlemelidir. Geleneksel finans ve 
kripto para birimi arasındaki modeller benzer olsa da, 
bu kalıpları tanımlamak için kullanılan yöntemler 
oldukça farklıdır. 

❺ İşlem yaptıkları tüm kripto para birimi 
işletmelerinin KYC ve AML için endüstri standartlarını 
karşıladığından emin olun. 

❻ Karanlık web sitelerinin, PunyCode URL'lerinin, 
karıştırma hizmetlerinin ve diğerlerinin kullanımı dahil 
olmak üzere kripto para birimine özgü ek riskleri izleyin. 

❼ Kripto para birimleriyle ilişkili riskleri azaltmak için 
blok zinciri işlemlerini analiz etmek üzere tasarlanmış 
teknolojiye güvenin. 

Sonuç
Kripto para birimi pazarı, yeni işletmeler ve kripto para birimi MSB'lerinin neredeyse her gün açılmasıyla büyümeye 
ve genişlemeye devam ediyor. Tüm kripto para borsalarının üçte biri 2018'in başından beri açıldı ve bu eğilimin 
yavaşlaması pek olası değil. Bu yeni finansal araçların benimsenmesi ve her gün yeni kullanıcıların gelmesiyle birlikte, 
finans kuruluşlarının ilgili riski yönetirken bu yeni endüstriye girmesi gerekiyor.

Belirli bir kripto para birimiyle ilişkili riski değerlendirirken, uyumluluk görevlilerinin dikkate alması ve yönetmesi 
gereken yeni zorluklar ve yeni riskler vardır.
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İComply Investor Services 
tarafından KYC ve Uyumlu 
Token İhracı
iComply Investor Services Inc. (iComply), sermaye piyasalarındaki düzenleyici sürtünmeyi azaltmaya odaklanmış 
ödüllü bir yazılım şirketidir. Güçlü veri, doğrulama ve belirteçleştirme çözümleriyle iComply, şirketlerin yeni 
pazarlara etkin bir şekilde erişmek için çok yargı alanına uygunluğun maliyetini ve karmaşıklığını aşmasına yardımcı 
olur.

Güçlü İstemci İlk Katılımı:  iComply, borsaların, 
komisyoncu-satıcıların, para hizmeti şirketlerinin ve 
fintech platformlarının, yerel yargı alanlarının 
gereksinimlerine göre yeni bireyleri ve şirketleri 
verimli bir şekilde devreye almasına olanak tanır. 
iComply'nin anahtar teslimi çözümler paketi, kimlik 
doğrulama, belge doğrulama, akredite yatırımcı 
doğrulaması, blockchain adli tıp ve daha fazlasını 
içerir. API, SDK veya platformunuz için kolayca 
dağıtılabilen "kopyala ve yapıştır" widget'ları 
aracılığıyla uyumluluk programınızın uygulanmasını 
basitleştirin.

İComply'nin uyumluluk gereksinimlerinizi 
otomatikleştirmeye nasıl yardımcı olabileceği 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi 
ziyaret edin: https://icomplyis.com

Akıllı Varlıklar için Uçtan Uca Uyumluluk: 
Güçlü, küresel KYC ve AML, gelişmiş durum tespiti, 
akreditasyon ve canlılık ile yatırımcıları saniyeler 
içinde verimli bir şekilde devreye alın. İnsan hatasını, 
maliyetleri ve düzenleyici sürtüşmeleri önemli 
ölçüde azaltmak için akıllı varlıklar yayınlayın ve 
yetki alanları genelinde uyumluluğu sürdürün. 
100'den fazla ülkede hukuk, muhasebe ve fintech 
satıcıları tarafından gayrimenkul, fon, hisse senedi, 
borç ve dijital varlıklar için güvenilmektedir.

Ülkelere Göre Tarama: iComplyKYC, dijital olarak 
işe alım müşterilerinde kullanım için amiral gemisi 
PREFACTO Platformumuzdan güçlü KYC / AML 
özelliklerini getiriyor.

Cryptocurrency Borsaları, Fintech Platformları ve 
Finans Kuruluşları artık dünya lideri KYC, AML ve 
BSA uyumluluğunun yanı sıra basit, güvenli ve 
anlaşılır bir REST API'sinde blockchain adli bilişimine 
erişebilir.
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Alessa, bankaların, para hizmetleri işletmelerinin 
(MSB'ler), FinTech'lerin, kumarhanelerin ve diğer 
düzenlenmiş endüstrilerin ihtiyaç duyduğu kara para 
aklamayı önleme (AML) yeteneklerini tek bir platformda 
sağlar. Ürünün yetenekleri şunları içerir:

Müşteri Durum Tespiti: KYC, CDD ve EDD 
süreçlerini desteklemek için Alessa, etkinliklere ve 
ilişkilere dayanan güncellenmiş risk profilleri ve puanları 
sağlamak için ilk katılım, işlem izleme ve diğer çekirdek 
sistemlerden gelen verileri kimlik doğrulama ve risk 
istihbaratı verileriyle birleştirir.

Yaptırım Taraması: Alessa, bireyleri ve işletmeleri, 
PEP'ler, olumsuz haberler, OFAC ve diğer yaptırım 
listeleri dahil olmak üzere birden çok listeye karşı tarar. 
Gösterim yerli karakterlerle ve gerçek zamanlı, 
periyodik olarak veya talep üzerine yapılabilir.

İşlem İzleme: Alessa her işlemi gerçek zamanlı olarak 
analiz edebilir ve kapsamlı bir analiz ve senaryo kitaplığı 
kullanarak şüpheli etkinlikler için uyarılar oluşturabilir. 
Bunlar, inceleme ve / veya raporlama için uygun 
personele metin veya e-posta yoluyla gönderilir.

Düzenleyici Raporlama: Tüm şüpheli etkinlik uyarıları, 
düzenleme raporları için gereken verileri içerir. Şüpheli 
İşlem Raporunun veya Şüpheli Faaliyet Raporunun 
dosyalanması gerektiği belirlendikten sonra, Alessa bu 
raporların% 70'ine kadarını otomatik olarak doldurabilir 
(ve elektronik olarak dosyalayabilir). Alessa ayrıca 
TO'ların% 100'üne kadar otomatikleştirebilir.

Risk Puanlama: Alessa, bir birey veya işletme ile iş 
yapmanın risklerine ilişkin bir değerlendirme sağlamak 
için yaptırım listeleri dahil olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan gelen verileri kullanır.

Alessa ile AML 
Uyumluluğu

Çözüm ayrıca bir kuruluşun müşteri tabanını periyodik 
olarak inceler ve faaliyetlerine ve üçüncü taraf 
verilerine göre risk düzeyini günceller.

Yapılandırılabilir: Alessa ile kuruluşlar ihtiyaç 
duydukları işlevselliği veya eksiksiz çözümü seçebilirler. 
İzin tabanlı işlevsellik, farklı kullanıcıların yalnızca 
sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları 
bilgilere erişmesine olanak tanır ve veriler, 
düzenlemelere uygunluk sağlanarak bulutta veya 
yerinde tutulabilir.

Veri yönetimi: Alessa, ERP'ler, ısmarlama uygulamalar 
ve temel iş sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir 
platformdan verilere erişir. Veriler daha sonra temizlenir 
ve doğruluğunu artırmak için bir araya getirilir ve büyük 
resim içgörülerini ortaya çıkarmak için çapraz referans 
alınır. Daha iyi veri, daha iyi içgörüler demektir.

İnceleme Araçları: Alessa, süreçleri ve incelemeleri 
yönlendirmek için dinamik iş akışları sunar. Kurumsal 
arama yetenekleri, dahili ve harici kaynaklarda verilerin 
kolayca aranmasına izin verirken, vaka yönetimi 
araştırmalar, uyumluluk ve karar verme için işbirliğine 
dayalı bir yaklaşım sunar.

Metrikler ve Öngörüler: Alessa, temel ölçümleri 
izleyen ve uyumluluk personelinin uyarıları 
derinlemesine incelemesine olanak tanıyan 
yapılandırılabilir gösterge tabloları sunar. Gelişmiş 
analitik, kapsamlı bilgi ve anlayışlara dayalı olarak 
sağlam karar alma ve eylemlerin alınmasına olanak tanır.

Alessa'nın AML uyum faaliyetlerinize nasıl yardımcı 
olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu 
adresi ziyaret edin: alessa.caseware.com
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CaseWare RCM Hakkında
CaseWare RCM Inc., bir finansal suç tespiti, önleme ve yönetim çözümü olan Alessa'nın üreticisidir. 
Bankacılık, sigorta, FinTech, oyun, üretim, perakende ve daha fazlasında 20'den fazla ülkede 
konuşlandırmalarla Alessa, kuruluşların yüksek riskli faaliyetleri belirlemesi ve uyumluluk konusunda bir 
adım önde olması gereken tek platformdur. Alessa'nın kuruluşunuzun uyumluluğu sağlamasına, karmaşık 
dolandırıcılık planlarını tespit etmesine ve israfı, kötüye kullanımı ve kötüye kullanımı önlemesine nasıl 
yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.alessa.com adresinde bizi ziyaret edin.

150 Isabella Street, Suite 800, 
Ottawa, ON K1S 1V7, Canada

1-844-265-2508

alessa@caseware.com

www.alessa.com

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi 
almak için 

kagan.demirdoven@med-idea.com.tr 
adresinden bize ulaşın.




