
Tanımlar, Yükümlülükler ve En İyi Uygulamalar

Finansal Kurumların Kripto 
Para Birimi Hakkında 
Bilmesi Gerekenler



Kripto para biriminin benimsenmesi, son birkaç yılda kayda değer bir artış gördü - 10 yıldan daha kısa bir sürede 
1.5 Trilyon Doların üzerinde bir toplam piyasa değerine ulaştı. Cornerstone Advisors tarafından yakın zamanda 
yapılan bir araştırma, Amerikalı yetişkinlerin en az %15'inin bir tür kripto para birimine sahip olduğunu ve 
bunların yarısından biraz fazlasının 2020'nin ilk yarısında ilk kez kripto para birimine yatırım yaptığını ortaya 
koydu. Ve 2020'nin sonunda kripto para birimi ödemeler 4.3 Trilyon doları aştı.

Kripto para biriminin artan kullanımıyla birlikte, finans kurumları, kripto para birimleriyle işlem yapan 
müşterileri belirlemek için uygun kontrolleri uygulamak, denetimden kaçmaya çalışan kayıt dışı kripto para 
hizmetleri işletmelerini (MSB'ler) işaretlemek için kara para aklama karşıtı programlarını güncellemeli ve 
yasa dışı faaliyetlerle ilişkili kripto işlemlerinin yüzde birini (veya daha fazlasını) tespit etmeliler.
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Kripto para birimi nedir?
Sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da sanal varlıklar, sanal para birimi ve kripto para biriminin her biri biraz farklı 
anlamlara gelir. Dijital para birimi, elektronik biçimde olan herhangi bir ödeme yöntemi için geniş bir terimdir. 
Sanal para birimi, dijital para biriminin bir alt kümesidir ve özel geliştiriciler tarafından verilen ve hesap 
birimlerinde belirtilen değerin dijital bir temsilidir. Sanal para birimi yalnızca elektronik biçimde bulunur ve somut 
değildir.

Kripto para birimi, para birimini güvence altına almak 
için şifreleme protokollerini kullanan bir tür sanal para 
birimidir. Cryptocurrency, işlemleri bloklar halinde bir 
araya getirir ve her bloğun doğruluğunu ve kalıcılığını 
belirlemek için (bireysel kripto para birimine dayalı 
olarak) çeşitli kriptografik protokoller kullanır. Blok 
doğrulandıktan sonra blok zincirinin sonuna eklenir.

Bu terimler, mevzuata uygunluk açısından biraz farklılık 
gösterse de, birçok kişi ve bazı düzenleyiciler gibi bir ve 
aynı şekilde ele alınabilirler, bu terimleri birbirinin 
yerine kullanırlar ve her biri ile ilişkili riskleri 
değerlendirirken benzer durum tespiti gerektirirler. 

Düzenleyiciler Buna Ne Diyor?
• Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN)

– “Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi” (CVC)

• ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu
(CFTC) – “Dijital Varlık”

• Mali Eylem Görev Gücü(FATF) – “Sanal Varlık”

• EU AMLD – “Sanal Para Birimi”

• SEC – “Dijital Varlık”
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Küresel kara para aklama ve terörün finansmanı 
gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 
“sanal varlık hizmet sağlayıcısını”, Tavsiyeleri 
kapsamında başka bir yerde kapsanmayan herhangi 
bir gerçek veya tüzel kişi olarak sınıflandırır ve bir 
işletme olarak, bir veya daha fazlasını yürütür. başka 
bir gerçek veya tüzel kişi adına veya adına aşağıdaki 
faaliyetler veya işlemler:

• Sanal varlıklar ve resmi para birimleri arasındaki
değişim

• Bir veya daha fazla sanal para birimi biçimi arasında
değişim

• Sanal varlıkların transferi

• Saklama sağlayıcıları olarak bilinen sanal varlıkların
korunması veya yönetimi

• Bir ihraççının İlk Para Teklifleri (ICO'lar) ve Güvenlik
Simgesi Teklifleri (STO'lar) olarak bilinen bir sanal
para biriminin teklifi ve/veya satışı ile ilgili finansal
hizmetlere katılım ve bu hizmetlerin sağlanması

Resmi Para (Fiat)-Kripto Borsası
Fiat-Kripto borsaları, kullanıcılara resmi para birimini 
(USD, EUR, CAD, vb.) kripto para birimiyle değiştirme 
olanağı sağlar. Bu borsalar, kullanıcıların kripto para 
birimi gönderip almasına ve resmi para biriminde para 
yatırma ve çekme işlemleri yapmasına olanak tanır.

Birçok yargı bölgesinde, itibari paradan kriptoya 
borsalar, yerel Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bir para 
hizmetleri işletmesi (MSB) olarak kaydedilmelidir. Bu 
borsalar sanal dünyadan itibari para dünyasına bir çıkış 
noktası olduğu için, genellikle haksız elde edilmiş 
fonlarını aklamak isteyen kötü aktörler tarafından hedef 
alınabilirler.

Kriptodan Kriptoya Değişim
Bazı borsalar resmi para birimlerine doğrudan erişim 
sağlamaz, bunun yerine bir tür kripto para birimini bir 
başkasıyla değiştirme yöntemi olarak hizmet eder. Bu 
borsalar genellikle daha fazla sayıda kripto para birimine 
erişim sağlar.

Bu kriptodan kriptoya değiş tokuşlar, AB'deki AMLD5 
gibi belirli yargı alanlarında AML düzenlemeleri 
kapsamında değildir ve genellikle müşterinizi tanıma 
(KYC) uygulamaları, itibari paradan kriptoya değiş 
tokuştan daha zayıf olacaktır. İtibari bir çıkış rampası 
olarak kullanılmasalar da, kriptodan kriptoya değiş 
tokuşlar, blok zinciri analitiğinden gelen fon akışını 
gizlemek için kullanılabilir ve bir soruşturmanın devam 
edebilmesi için kolluk kuvvetlerinin ek işlemsel bilgi 
alışverişini mahkemeye göndermesini gerektirebilir. 
Daha az riskli olmakla birlikte, bu borsaların çoğu, 
anonimliği artırılmış para birimleri (AEC'ler) ticareti 
yaparak farklı riskler yaratır. 

Bilmeniz gereken kripto 
para birimi işletmeleri 
Kripto para biriminin ortaya çıkışıyla birlikte, finansal piyasaların daha önce hiç görmediği yeni iş türleri ortaya 
çıktı. Toplu olarak Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) olarak adlandırılan bunlar, kripto para birimi 
değişimlerini, dijital cüzdanları, saklama hizmetlerini ve Bitcoin ATM'lerini içerir.
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Kripto Para Kioskları
Kripto Para Kioskları veya Bitcoin ATM'leri (BATM'ler) 
kullanıcıların nakit veya banka kartlarıyla kripto para satın 
almalarına olanak tanır ve yeni perakende satış yerleri 
kolayca kurulur. Coinatmradar.com'dan alınan verilere 
göre, Mart 2021'e kadar dünya çapında 16.529 BATM ile 
yeni BATM'lerin sayısı son birkaç yılda katlanarak arttı. 
Bu kioskların yarısından fazlası Amerika Birleşik 
Devletleri'nde bulunuyor.

Saklama Hizmetleri
Kripto para, kullanıcılara özel anahtarlarını saklama 
olanağı sağlarken, birçok kullanıcı anahtarlarını 
saklamak için bir hizmet kullanmayı tercih eder. 
Merkezi borsalar, birkaç çevrimiçi cüzdan hizmeti gibi 
kullanıcılarına bu özelliği sağlar. Bu hizmetler fon 
bulundurup ilettiğinden, genellikle uygun FIU'lara 
MSB'ler olarak kaydolmaları gerekir.

Bitcoin ATM'leri ABD'de bir MSB lisansı gerektirirken, birçok yargı alanında düzenlemeye tabi değildir.
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Dünya çapında kripto para birimi ve blok zincirinin 
benimsenmesi hızlanmaya devam ederken, giderek 
daha fazla geleneksel finans kurumu hizmetlerine 
kriptoyu dahil etmek istiyor. 11 Şubat 2021'de 
Amerika'nın en eski bankası BNY Mellon, müşterileri 
adına kripto para saklama planını duyurdu. Kararın itici 
gücü, varlık sınıfı için 2021 boğa sezonunun ortasında 
kurumsal yatırımcılardan geldi.

BNY, hizmetlerine kripto gözetimi ekleyen çok sayıda 
finansal kuruluşun en sonuncusuydu. PayPal, şirketin 
2021'de "Venmo ve seçkin uluslararası pazarlara" kripto 
alım, satım ve saklama özellikleri ekleyeceğini duyurdu.

Merkezi Olmayan Borsalar (DEX)
Merkezi olmayan veya eşler arası (P2P) borsalar, 
işlemleri kolaylaştırmak için merkezi bir yetki kullanmaz 
ve yerel sunucularda herhangi bir kripto para birimi 
saklamaz. Bunun yerine, doğrudan veya vekil tokenler 
aracılığıyla işlem yapan alıcıları ve satıcıları birbirine 
bağlamanın bir aracı olarak hizmet ederler. Çoğu DEX 
şu anda herhangi bir kayıt, KYC veya kara para 
aklamayla mücadele uyumluluğu sağlamamaktadır.

Bu merkezi olmayan kimliklere rağmen, düzenleyicilerin 
kendi yetki alanlarındaki müşterilere hizmet verirken 
DEX'lere ve uyumluluk gereksinimlerine daha fazla 
dikkat etmeye başladığı görülüyor.

FATF, DEX'leri halihazırda VASP'ler olarak kabul ediyor 
ve FinCEN, bitcoin ATM'lerine uyguladığı düzenleyici

değerlendirmenin aynısını DEX'lere de uyguluyor - para 
iletimi gerçekleştirdikleri zaman, para aktarıcısının 
tanımı, kâr sağlayan faaliyette bulunup 
bulunmadıklarına bakılmaksızın sahip/işletmeci için 
geçerli olacaktır. 

Diğer Dijital Varlık Şirketleri

Kripto para kadar büyük bir endüstride, geleneksel 
FI'larla temasa geçebilecek başka birçok işletme türü 
vardır. Her biri benzersiz riskleri temsil edebilir ve 
geleneksel pazarlarda benzer bir karşılığı olabilir veya 
olmayabilir. Bunlar, eşler arası borç verme hizmetleri, 
Tezgah Üstü (OTC) ticaret platformları, kumar 
hizmetleri ve yatırım fonlarını içerir.

ICO'lar (İlk Para Teklifleri) ve STO'lar (Güvenlik Simgesi 
Teklifleri), işletmelerin dijital belirteçlerin verilmesi 
yoluyla para toplama mekanizmalarıdır. Bu belirteçler, 
bir ürünün (ICO) ön satın alınması veya güvenlik (STO) 
gibi bir yardımcı programı temsil edebilir. 2018'de 
ICO'lar ve STO'lar aracılığıyla yaklaşık 8 milyar dolar 
toplandı.

Kripto para birimlerine yönelik genel risk temelli 
yaklaşımlarının bir parçası olarak, finansal kurumlar, bir 
müşteri olarak işe başlayıp başlamamaya ve/veya bu 
işle işlem yapıp yapmamaya karar verirken iş türünü 
anlamalıdır. Örneğin, Karıştırma Hizmetleri, işlem 
kaynağını veya hedefini karartmaya hizmet eden bir 
VASP türüdür. Bunlar, blok zinciri aracılığıyla kara para 
aklamak için sıklıkla kullanılan yüksek riskli 
işletmelerdir.
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“…bankalar da kripto risklerini düşünüyor olmalı. Bunlar, 
müfettişler ve FinCEN'in AML programınızın etkinliğini 
değerlendirirken size soracağı alanlar… Bankalar bu 
konuları düşünmüyorsa, müfettişler ziyaret ettiğinde 
ortaya çıkacaktır.” - FinCEN Director Blanco, 29 Eylül 2020

Kripto para birimi
AML yükümlülükleri
Birçok geleneksel banka ve diğer finansal hizmetler işletmesi bekle-gör yaklaşımı benimsemiş olsa da, bu endüstrinin 
patlayıcı büyümesi, düzenleyici baskıyla birleştiğinde, bu kurumların kripto para birimi işlemleri ve işletmeleriyle ilgili 
risklerin belirlenmesinde daha aktif bir rol almasını gerektiriyor.

Sunulan fırsatlardan para kazanmak isteyen finansal kurumlar için, mevzuat uyumluluğuna yönelik risk temelli bir 
yaklaşımı sürdürürken kripto para piyasasına en iyi nasıl girileceğinin zorluğu vardır.

Belirli kripto para işlemleri ve kriptodan kriptoya değiş tokuşlar için düzenlemenin kapsamı yargı yetkisine göre 
farklılık gösterse de, bir şey açıktır - çoğu ülke, fiat para birimi için kripto para biriminin ticari değişiminin KYC, AML 
ve menkul kıymetler yükümlülüklerine tabi olması gerektiği konusunda hemfikir görünmektedir. 

FinCEN perspektifi
FinCEN (ve diğer birçok düzenleyici), çoğu sanal varlık 

hizmet sağlayıcısını, ajansa kaydolması gereken ve Banka 

Gizliliği Yasası (BSA) kapsamında AML düzenlemelerine 

uyması gereken MSB'ler olarak sınıflandırır.

Mevcut FinCEN düzenlemeleri ve tavsiyeleri, suçluların 

ve diğer kötü aktörlerin kara para aklama, yaptırımlardan 

kaçınma ve diğer yasadışı finansman amaçları için sanal 

para birimini nasıl kullandığına ilişkin şüpheli faaliyetleri 

tespit etmenin ve bildirmenin tüm finansal kurumların 

sorumluluğunda olduğunu açıkça belirtmektedir.

FinCEN, bu finansal kurumlar sanal varlıkları veya 
banka VASP'lerini doğrudan satın almasa, satmasa veya 
saklamasa bile, bu gereksinimlerin tüm finansal 
kurumlar için geçerli olduğunu vurgulamaya devam 
ediyor.

VASP'leri bankaya yatırmak isteyen finans kurumları 
için, hukuk müşaviri ile görüşme yaparken aşağıdakileri 
göz önünde bulundurun:
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• Kripto Para Birimi Borsaları ve Bitcoin ATM
sağlayıcıları, bir MSB olarak kaydolmalı ve eksiksiz bir
AML programına sahip olmak da dahil olmak üzere
BSA'ya uymalıdır. Barındırılan cüzdan ve saklama
hizmetleri, BSA gereksinimlerine tam olarak uymalıdır.
Dağıtılmış yazılım veya çoğu donanım cüzdanı gibi
barındırılmayan cüzdan sağlayıcılarının BSA ve FinCEN
AML gereksinimlerine uyması gerekmez.

• Kripto Para Birimi Ödeme İşlemcileri (fiat ağ geçitleri
olarak da bilinir), yalnızca finansal kuruluşlardan kredi
kartı ödemeleri veya banka havaleleri yoluyla
ödemeleri işleyen fiat ödeme işlemcilerinin aksine,
bireysel cüzdanlardan ödemeleri işleyebildikleri için fiat
ödeme işlemcilerine sağlanan BSA muafiyetlerine hak
kazanmazlar. . Bu nedenle, kripto para ödeme
işlemcileri BSA ve FinCEN AML gerekliliklerine
uymalıdır.

• Simge Teklifleri (İlk Para Teklifleri, İlk Değişim
Teklifleri, Güvenlik Simgesi Teklifleri ve diğerleri),
AML/BSA gereksinimlerinin belirlenmesi için en
karmaşık senaryoları sağlar.

Bu tür kurumların farklı AML/BSA gereksinimleri 
vardır ve bir MSB'ninkinden farklı olacaktır.

• Seyahat Kurallarına Uyum, kripto alanında nadiren
uygulansa da, tüm ABD finans kurumları tarafından
zorunludur. Bununla birlikte, 2020'de FinCEN, kripto
ödemeleri için birkaç yeni kural önererek
düzenlemeye kararlı bir şekilde yeniden odaklandı.
Önerilen bu kurallar, Seyahat Kuralını ABD
borsalarına, ticaret masalarına, ATM'lere ve saklama
sağlayıcılarına açıkça uygulayacaktır.

Neden banka VASP'leri?
Sanal varlık hizmeti sağlayıcıları (VASP) daha yüksek 
riskli olabilir, ancak aynı zamanda çok kazançlı 
müşteriler de olabilirler. Ocak 2020 itibariyle, bir ABD 
kripto para borsası olan Coinbase, banka hesaplarını 
Coinbase hesaplarına bağlayarak kripto para alıp satan 
35 milyon kullanıcı için 21 milyar dolarlık varlıkları 
denetledi ve halka açılan ilk ABD borsası olma yolunda 
ilerliyor.
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Kripto Riskine Maruz Kalma 
Örnekleri

Kripto para birimi, neredeyse tüm bankalara, hatta 
kripto para birimleri ile ilgilenen banka işletmelerine 
veya banka şirketlerine bakmak istemeyen bankalara 
dokunuyor. Tüm finansal kurumlar, kripto risk 
maruziyetlerini anlayabilmeli ve tanımlayabilmelidir.

Kripto para istihbarat şirketi CipherTrace tarafından 
2019'da yapılan kapsamlı araştırma, on ABD perakende 
bankasının sekizinde yasadışı kripto MSB'leri işleten 
bireyleri ortaya çıkardı. Bu yasa dışı MSB'ler, vadesiz 
mevduat hesaplarını (DDA), kripto para veya dijital para 
birimi için yasal para biriminin yasa dışı ticaretini 
desteklemek için kripto para birimi karşılığında nakit 
ödemeleri kabul etmek için bir kanal olarak kullanır. 
Bunu genellikle basit bir ACH transferi, banka havalesi 
veya bir emanet kurumunda nakit para yatırma yoluyla 
yaparlar.

Finansal kurumlar tarafından görülen bir diğer şema, 
eşler arası (P2P) kripto pazarlarını içerir. Bu eşanjörler, 
insanların şube içi nakit mevduat veya ayrı banka 
havaleleri ile kripto para alıp satmalarına yardımcı olur. 
Bu kayıtlı olmayan MSB'leri gizlemek için, alıcılara 
banka veznedarlarına bitcoin satın almak için para 
yatırdıklarını bildirmemeleri, bunun yerine "dijital 
hizmetler" satın aldıkları söyleniyor.

Benzer şekilde, banka havaleleri için, bitcoin satın almak 
isteyen müşterilerin herhangi bir iletişimde “bitcoin”den 
bahsetmekten kaçınmaları önerilir. Kayıtlı olmamalarına 
ek olarak, bu P2P eşanjörlerinin çoğu herhangi bir AML 
programından yoksundur ve müşterinizi çok az tanıyor 
(KYC) durum tespiti gerçekleştirir. Bu kontrol eksikliği, 
bankalara ve diğer finansal kurumlara büyük, gizli AML 
riskleri sunuyor.

Finansal kurumların riskleri belirlemesine yardımcı 
olmak için FinCEN, birkaç kırmızı bayrak göstergesi 
yayınladı. Aşağıdakileri içerirler:

Göstergeler Darknet Pazar Yerleri

• Bir müşteri, darknet pazar yerleri veya diğer yasa
dışı faaliyetlerle bağlantılı CVC adresleriyle işlem
yapıyor.

• Bir müşterinin CVC adresi, yasa dışı faaliyetlerle
ilgili genel forumlarda görünür.

• Bir müşterinin işlemleri Tor ile ilişkili IP
adreslerinden başlatılır.
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• Blockchain analitiği, CVC'yi borsaya aktaran
cüzdanın, karanlık ağ pazarı gibi şüpheli bir kaynağa
veya fon kaynaklarına sahip olduğunu gösterir.

• Karıştırma ve yuvarlama hizmetlerinden yararlanan
bir işlem, bilinen cüzdan adresleri ile darknet pazar
yerleri arasındaki yasa dışı fon akışını engelleme
niyetini ortaya koyuyor.

Kayıtsız veya Yasa Dışı Çalışan P2P 
Eşanjörleri
• Müşterinin yaşadığı veya iş yaptığı yerle hiçbir ilgisi

olmayan, kayıtlı olmayan bir yabancı CVC borsasına
veya başka bir MSB'ye veya diğer MSB'ye geleneksel
bankacılık sistemleri de dahil olmak üzere para
transferleri veya alınması

• Özenli önlemler nedeniyle yetersiz KYC veya müşteri
dahil olmak üzere, CVC varlıkları için yetersiz AML/
CFT düzenlemelerinin bulunmadığı veya bu
düzenlemelere sahip olduğu bilinen yüksek riskli bir
yargı bölgesinde bir CVC değiştirici veya yabancı
yerleşik MSB kullanır

• Bir müşteri, çok sayıda CVC işlemini vergi cenneti
olarak tanınan yargı bölgelerindeki CVC kuruluşlarına
yönlendirir.

• Kendini borsaya tanıtmamış veya FinCEN'e para
aktarıcı olarak kaydolmamış bir müşteri, borsa
tarafından sağlanan likiditeyi çok sayıda mahsup
işlemi gerçekleştirmek için kullanıyor gibi görünüyor.

Kayıtsız Yabancı MSB'ler
• Farklı yetki alanlarından, bir finans kurumunun

şubelerinden veya kişilerden birden fazla nakit
mevduat veya havale alır ve kısa bir süre sonra bu
fonları sanal para birimi elde etmek için kullanır.
Kısa bir süre içinde bilinen bir sanal para birimi
değişim platformuna toplamda neredeyse aynı
toplam fon transferlerine denk gelen farklı
kaynaklardan bir dizi mevduat alır.

• Müşterinin telefon numarası veya e-posta adresi,
bilinen bir CVC P2P değişim platformu reklam
değişim hizmetlerine bağlı

• Müşterinin yaşadığı veya iş yaptığı yerle hiçbir ilgisi
olmayan, kayıtlı olmayan bir yabancı CVC borsası
veya başka bir MSB'ye veya diğer MSB'ye
geleneksel bankacılık sistemleri de dahil olmak üzere
para transferleri veya alınması

• Bir müşteri, özen önlemleri nedeniyle yetersiz KYC
veya müşteri dahil olmak üzere, CVC varlıkları için
yetersiz AML/CFT düzenlemelerinin bulunmadığı
veya bu düzenlemelere sahip olduğu bilinen yüksek
riskli bir yargı bölgesinde bir CVC değiştirici veya
yabancı yerleşik bir MSB kullanıyor.

• Bir müşteri, çok sayıda CVC işlemini vergi cenneti
olarak tanınan yargı bölgelerindeki CVC
kuruluşlarına yönlendirir.

• Kendini borsaya tanıtmamış veya FinCEN'e para
aktarıcı olarak kaydolmamış bir müşteri, borsa
tarafından sağlanan likiditeyi çok sayıda mahsup
işlemi gerçekleştirmek için kullanıyor gibi görünüyor,

Kayıtsız veya Yasa Dışı Çalışan CVC Kioskları

• Bir müşteri, suç faaliyetinin nispeten yüksek olduğu yerlerde birden fazla CVC kiosku işletiyor.

• Aynı CVC cüzdan adresine ve bu adresten gönderilen, ancak bilinen bir CVC değişimi olarak çalışmayan farklı
müşterilerden çok sayıda işlem olabilir.

• İşlemlerin TO eşiğinin hemen altında veya CVC kiosk günlük limitinin birden fazla makine kullanılarak veya aynı
telefon numarasına bağlı olarak aynı cüzdan adresine göre yapılandırılması gerekir.
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Diğer Potansiyel Olarak Yasadışı Faaliyetler
• Bir müşteri, gasp, fidye yazılımı, onaylanmış CVC

adresleri veya diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı
CVC adresleriyle işlem yapıyor

• Bir müşterinin işlemleri, güvenilir olmayan IP
adreslerinden, yaptırım uygulanan yargı
alanlarındaki IP adreslerinden veya daha önce
şüpheli olarak işaretlenmiş IP adreslerinden
başlatılır.

• CVC değişim hesaplarına erişmek için sanal özel ağ
(VPN) hizmetlerinin veya Tor'un kullanılması.

• Bir müşteri, ilgili blok zincirindeki gözetim zincirini
kırma veya işlemi daha fazla karartma girişimlerinin
göstergesi olabilecek, ilgili bir amacı olmayan
birden fazla sanal para birimi arasında birden fazla
hızlı işlem başlatır.

• Bir müşteri, başka bir hesap tarafından paylaşılan
kimlik veya hesap kimlik bilgilerini (ör. standart
olmayan parola, IP adresi veya flash çerezler) sağlar

• Bir müşteri, ilgili durum tespiti, kayıt tutma veya
raporlama eşiklerinin altında çeşitli farklı CVC
türleri arasında işlemler gerçekleştirir veya hızlı bir
şekilde çoklu dönüşümler gerçekleştirir ve
ardından değeri borsadan aktarır.

• Müşteri profiliyle ilişkili IP adresleri ile işlemlerin
başlatıldığı IP adresleri arasında tutarsızlıklar ortaya
çıkar.

• Platform kullanıcılarının ortalama yaşından önemli
ölçüde daha yaşlı bir müşteri, bir hesap açar ve çok
sayıda işlem gerçekleştirir,

bu da potansiyel rollerinin bir CVC para katırı 
veya yaşlı finansal sömürünün kurbanı olduğunu 
düşündürür.

• Bir müşteri, CVC işlemlerine veya faaliyetlerine
katılmasına rağmen, bir dolandırıcılık kurbanı
olduğunu gösterebilecek sınırlı CVC bilgisi gösterir.

• Bir müşteri, "müşterinizi tanıyın" belgelerini veya
fon kaynaklarıyla ilgili soruları reddediyor

• Bir müşteri, kara para aklama, kara para kuryesi
veya bir dolandırıcılık kurbanı olabileceğini
gösterebilecek, mevcut servetle doğrulanmayan
veya kendi geçmiş mali profiliyle tutarlı olmayan
büyük miktarlarda CVC satın alır.

• İki farklı müşteriye ait olduğu belirlenen hesaplar
arasında ortak bir cüzdan adresi paylaşılıyor

• Bilinmeyen bir fon kaynağıyla olağandan önemli
ölçüde daha yüksek bir hesaba veya CVC adresine
yapılan para yatırma, ardından fon hırsızlığını
gösterebilecek yasal para birimine dönüştürme

• Bir hesap veya müşteri için e-posta adresinde ve
diğer iletişim bilgilerinde yapılan birden fazla
değişiklik, bir müşteriye karşı bir hesabın ele
geçirildiğini gösterebilir.

• Uyuşturucu veya çalıntı kredi kartı bilgileri gibi
yasa dışı faaliyetleri veya yasa dışı malların satın
alınmasını desteklemek için yürütülen işlemleri
belirten CVC mesaj alanlarında dil kullanılması
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Bir kripto para birimi anonimleştirme hizmetinin en 
önemli yayınlarından birinde, Federal kolluk kuvvetleri 
Akron, Ohio'dan Larry Dean Harmon'u kara para 
aklama suçundan tutukladı. Harmon'un Helix 
"karıştırma" işlemi, yaklaşık 300 milyon dolarlık bitcoin 
taşıdı.

Adalet Bakanlığı, Helix'in 2017'de kolluk kuvvetleri 
tarafından kapatılana kadar uyuşturucu ticareti ve 
diğer yasadışı faaliyetlerle tanınan şu anda feshedilmiş 
yeraltı pazarı AlphaBay ile ortaklık yaptığını iddia etti.

FinCEN, Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ve uygulama 
düzenlemelerini ihlal ettiği için Harmon'a 60 milyon 
dolarlık para cezası verdi. Harmon, bitcoin'i çeşitli 
yollarla kabul ederek ve ileterek, dönüştürülebilir sanal 
para birimlerinin bir değiştiricisi olarak çalıştı.

Kurum ayrıca, Harmon'un bir MSB olarak 
kaydolmayarak, etkili bir kara para aklama karşıtı 
programı uygulamayarak ve sürdürmeyerek ve şüpheli 
faaliyetleri bildirmeyerek BSA'nın kayıt, program ve 
raporlama gerekliliklerini kasten ihlal ettiğini tespit etti.

Büyük Riskler, Büyük Cezalar
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• Ek işlem ücretlerine ve özellikle anonimliği artırılmış
kripto para birimi veya gizlilik madeni paraları gibi
daha yüksek anonimlik sağlayan VA'lara rağmen, bir
müşterinin birden fazla VA türünü içeren işlemleri.

• Bitcoin gibi halka açık, şeffaf bir blok zinciri üzerinde
çalışan bir VA'yı merkezi bir borsaya taşımak ve
ardından hemen bir AEC veya gizlilik madeni parası
için ticaret yapmak.

• Eşler arası (P2P) değişim web sitelerinde kayıtlı
olmayan/lisanssız bir VASP olarak çalışan müşteriler,
özellikle müşterilerin bir müşteri adına çok büyük
miktarlarda VA transferini gerçekleştirdiğine dair
endişeler olduğunda ve müşterisinden iletim
hizmetlerinden daha yüksek ücretler talep ettiğinde.
diğer borsalar tarafından sunulmaktadır. Bu P2P
işlemlerini kolaylaştırmak için banka hesaplarının
kullanılması.

• Mantıksal bir iş açıklaması olmaksızın P2P
platformuyla ilişkili cüzdanlardan yapılan
alışverişlerde paraya çevrilen VA'ların anormal işlem
etkinliği (seviye ve hacim).

• Karıştırma veya yuvarlama hizmetlerini veya P2P
platformlarını çalıştıran VASP'lerin kullanımıyla ilişkili
önceki etkinlik kalıplarını gösteren cüzdanlara veya
cüzdanlardan aktarılan VA'lar.

• VASP platformuna giren kullanıcılar, İnternet etki
alanı adlarını proxy'ler aracılığıyla veya etki
alanlarının sahiplerini bastıran veya yeniden
düzenleyen etki alanı adı kayıt şirketleri (DNS)
kullanarak kaydettirmiştir.

FATF ayrıca Sanal Varlıklar Kırmızı Bayrak Göstergeleri hakkında bir rapor yayınladı. Finansal kurumlar (FI'ler), 
belirlenmiş finansal olmayan işletmeler ve meslekler (DNFBP'ler) ve VASP'ler dahil olmak üzere raporlama yapan 
kuruluşlara mükemmel bir kaynak olarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve VASP'ler için kara para aklama 
göstergelerine odaklanmıştır. Rapor, FATF websitesi mevcuttur veya göstergelerin bir özeti için bu bloga atıfta 
bulunur.

Bankaların belirtilen kırmızı bayraklardan herhangi birini tespit edebilmeleri için kripto ile ilgili tüm işlemleri doğru bir 
şekilde tanımlayabilmeleri ve izleyebilmeleri gerekir. Bunu yapmak, aşağıdakiler gibi FATF tarafından listelenen 
aşağıdaki kırmızı bayrakları belirlemelerini sağlayacaktır:

• Tasarımı yeterince belgelenmemiş veya olası
suistimal veya Ponzi planları gibi suistimal
planlarını uygulamaya yönelik diğer araçlarla
bağlantılı VA'ların kullanımı.

• CDD veya müşterinizi tanıyın (KYC) süreçleri bariz
şekilde zayıf olan veya mevcut olmayan
VASP'lerden para almak veya bunlara para
göndermek.
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AML programının nasıl 
geliştirileceğine ilişkin 
ipuçları
Kasıtlı olarak VASP bankacılığı yapıyor olsanız da, her düzenlenmiş kuruluşun, kripto para birimi işlerine ve 
işlemlerine yönelik risk temelli bir yaklaşım sergilemek için AML programını geliştirmesi gerekir. Başlamak için, 
aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olacak politikalar ve prosedürler oluşturun:

İşlem İzleme

• Kurumum üzerinden sanal para birimiyle ilgili
işlemler akıyor mu?

• Bu işlemler geçerli mi?

• VASP ile ödeme var mı?

• Herhangi bir kripto işleminin amacı veya
zenginliğinin kaynağı nedir?

• Kaynak şüpheli mi yoksa riskli mi?

• Gönderen veya alan lisanssız bir MSB mi?

• Bir VASP bankacılığı yapıyorsanız, fonların
kaynağını ve niteliğini tanımlayabiliyorlar mı?

Yukarıdaki soruların bazılarını yanıtlamanıza yardımcı 
olmak için, göz önünde bulundurmanız gereken bazı 
ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Müşterini Tanı - KYC

• Yeni (veya mevcut) müşterilerinizden herhangi
biri kayıtlı bir P2P borsası, kripto MSB, kripto
kiosk veya başka bir VASP mi?

• Para transferi için kurumumu kullanan herhangi
bir VASP var mı?

• Herhangi bir VASP kayıtlı mı (gerektiği gibi)?
Yukarıdakilerden herhangi birini araştırmak ve
doğrulamak için prosedürler nelerdir?

• VASP bankacılığı yapıyorsanız, yeterli bir KYC
programı var mı?

• Herhangi bir VASP istemcisinin risk profilini
nasıl oluşturursunuz?

Firma içinde geliştirilen ad eşleştirme sistemlerinin kullanılmasından kaçının

Bazı finans kuruluşları, kripto para birimiyle ilgili hesapları tanımlamaya çalışmak için yerel sistemler kurmuştur, 
ancak bu yaklaşım birçok yanlış pozitif sonuç verir ve büyük miktarda fon akışını kaçırır. CipherTrace araştırması, 
tipik bir isme dayalı yerel sistemin, kripto borsalarının yüzde 70'ini veya daha fazlasını ve gerçek işlem hacminin 
yüzde 90'ını kaçırabileceğini buldu.
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Örneğin, “Gemini” yalnızca Winkelvoss ikizleri tarafından işletilen ünlü kripto borsası ile değil, aynı zamanda 
Maine'deki Gemini Ortaokulu ile de ilişkilidir, Gemini “elit iç ve dış ahşap kaplama üreticisi”, Gemini şirketi “40 yılı 
aşkın bir süredir inşaat işi” ve diğer birçok işletme ile ilintilidir. Tek başına ad eşleştirmenin nasıl çok sayıda yanlış 
pozitif sonuç verebileceğini, değerli zaman ve çabayı boşa harcadığını ve yine de etkisiz olacaktır.

Açık kaynak listelerinin çoğu eksiktir, belki de ilk 100 borsayı kapsıyor ve diğer 600 artı borsayı dışarıda bırakıyor. 
Müşteriler, listede bulunan bir kripto para borsası ile işlem yapsa bile, birçok borsa, popüler isimleri altında bir işletme 
işletmez.

Örneğin, kripto para borsası "Zebitex" belirsiz "Digital Service" adı altında iş yaparken, Abra'nın yasal adı "Plutus 
Financial Inc." İsim eşleştirmenin tüm kripto para borsalarını bulmak için yeterli olmadığı ve önemli ölçüde riske 
maruz kaldığı bir kez daha açıktır.

Her VASP'ın risk profili

Tarihsel olarak, finansal kurumlar tüm kripto para 
birimlerini tek ve aynı şekilde ele aldı. Bu, kripto para 
biriminin gerçekliğini yansıtmaz. Her kripto para birimi 
benzersiz bir risk oluşturur. Örnek olarak:

Kripto para biriminin gizlilik düzeyi nedir?

Bazı kripto para birimleri, kullanıcıları için önemli bir 
gizlilik ve anonimlik sağlar. Bireyler, işlem ve hesap 
gizliliğini sağlamak için bu para birimlerini kullanır. Bu, 
faaliyetlerinin yasa dışı veya yasa dışı olduğu anlamına 
gelmese de, daha fazla mahremiyet, finansal kurumlar 
için daha büyük bir risk anlamına gelir. Farklı kripto para 
birimlerini ve risk seviyelerini anlamak, jeopolitik riski 
anlamak kadar kritik ve daha zor olabilir.

Kripto para biriminin hacklenme riski nedir?

Bitcoin ve Ethereum gibi yerleşik kripto para birimleri, 
onları para birimini ele geçirmeye çalışabilecek 
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 potansiyel olarak önemli kayıplara neden olabilir.

Kripto İşlemlerini İzleyin

Daha ana akım tüketici ve kurumsal yatırımcılar kripto 
para birimlerini benimserken, geleneksel FK'ların kripto 
ekonomisine karışmaktan kaçınması imkansız olmasa da 
giderek zorlaşıyor.

FinCEN'e göre, kripto para birimini içeren bir faaliyet, 
aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmış finansal kuruluşlar 
tarafından gözlemlenebilir:

• kripto ile ilgili ticaret,

• bu tür işletmelere hizmet veren finansal kuruluşlar
veya

• Kripto para kullanımına aktif olarak katılan müşterileri
olan finansal kurumlar.

Bir banka, kurumlarının sanal varlık işlerine hizmet edip 
etmediğini veya müşterilerinin sanal varlıkla ilgili 
ödemelerde işlem yapıp yapmadığını doğru bir şekilde 
belirleyemiyorsa, BSA yükümlülüklerine uymaları 
mümkün değildir.
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Kripto para zekası araçlarını kullanın

2021'de banka müfettişleri ve FinCEN, banka AML 
programlarının etkinliğini değerlendirirken sanal para 
riskine odaklanacaklar. Geleneksel finans kurumları, 
kurumsal ve eşler arası sanal para birimiyle ilgili 
işlemleri tanımlayabilmeli ve kurumlarının yeni ortaya 
çıkan sanal varlık hizmeti sağlayıcılarıyla nasıl 
etkileşime girdiğini anlayabilmelidir. Geleneksel finans 
kurumları için kripto para aklama riskinin azaltılması, 
potansiyel olarak şüpheli faaliyetleri belirlemek ve 
raporlamak için özel araçlar gerektirir.

Birçok dijital varlık varlığı, bankaların riskten 
kaçınmasını önlemek için işlerinin doğasını gizler. 
Banka hesaplarını kullanarak fiat için kripto satan 
kayıtsız MSB'ler ve P2P şemaları, Satıcı Kategori 
Kodlarını sıklıkla tahrif eder ve yanlış sektör ayrıntıları 
sağlayarak bunların tespit edilmesini zorlaştırır.

Bankalar, AML programlarını, en yüksek yakalama 
oranını elde etmek için yasal tanımlayıcılar, takma 
adlar ve banka hesap numaralarını kullanarak 
uyumluluk ekiplerinin ödemeleri daha yüksek riskli 
VASP'lerle ve eşler arası MSB'lerle eşleştirmesine 
olanak tanıyan kripto para birimi zekasıyla 
desteklemelidir.

Yeterli istihbarat olmadan, finans kurumları kredi 
kartlarında, banka havalelerinde ve kripto para birimiyle 
ilgili çoğu etkinliği tespit edemez.

ACH işlemleri, bu işlemlere ilişkin Şüpheli Faaliyet 
Raporlarının yeterince dosyalanmaması.

Blockchain adli muhasesini kullanın

Blok zinciri teknolojisi AML/BSA uyumluluğu için yeni 
zorluklar sağlarken, Bitcoin veya Ethereum gibi birçok 
kripto para biriminin halka açık defteri, geleneksel 
finansta mümkün olmayan bir işlem görünürlüğü 
düzeyine izin verir. Uyumluluk ekipleri, blockchain adli 
tıp araçlarını kullanarak işlem geçmişini analiz edebilir 
ve herhangi bir kripto müşterisini veya karşı tarafı hızla 
riske atabilir. Bu, bir bireyin işlem geçmişine ve karanlık 
pazarlar gibi yüksek riskli cüzdanlara olan işlem 
yakınlığına dayalı olarak riskini analiz etmede inanılmaz 
derecede değerli bir araç sağlar.
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Sonuç
Kripto para piyasası, neredeyse her gün açılan yeni 
işletmeler ve kripto para birimi MSB'leri ile büyümeye 
ve genişlemeye devam ediyor. 2018'in başından beri 
tüm kripto para borsalarının üçte biri açıldı ve bu 
eğilimin yavaşlaması pek olası değil. Bu yeni finansal 
araçların benimsenmesinin artması ve her gün yeni 
kullanıcıların katılmasıyla birlikte, finansal kurumların 
ilgili riskleri yönetirken bu yeni sektöre dahil olmaları 
gerekiyor.

Belirli bir kripto para birimiyle ilişkili riski 
değerlendirirken, uyumluluk görevlilerinin dikkate 
alması ve yönetmesi gereken yeni zorluklar ve yeni 
riskler vardır.

8

Yargı alanlarındaki düzenlemeler hala gelişmekte 
olduğundan, düzenleyicilerin uyumluluk için ne 
talep ettiğine ekstra dikkat gösterilmelidir.

ABD'de faaliyet gösterenler için FinCEN, sanal 
varlık sağlayıcıları için açıklamalar yayınladı ve bazı 
işletme türlerinin BSA ve FinCEN AML 
gerekliliklerini izlemesi gerekirken, diğerleri özel 
durumlarda muaf tutuluyor. Uyum görevlileri, 
konuyu ve yükümlülükleri anlamak için hukuk 
müşavirleriyle ve doğrudan düzenleyicilerle 
çalışmalıdır.

Her kripto para biriminin risk profili benzersiz bir 
risk oluşturur.

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

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

Dark web pazar yerlerinin kullanımı, karıştırma 
hizmetleri ve diğerleri dahil olmak üzere kripto 
para birimine özgü ek risklere dikkat edin.

AML programlarını, ödemeleri daha yüksek riskli 
VASP'lere ve eşler arası MSB'lere eşleştiren kripto 
para zekası ile tamamlayın.

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

❷

❸

❶

❹

❺

❻ 

❼ 
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Alessa, bankaların, para hizmetleri işletmelerinin 
(MSB'ler), fintech'lerin, kumarhanelerin ve diğer 
düzenlemeye tabi endüstrilerin ihtiyaç duyduğu tüm 
kara para aklama (AML) yeteneklerini tek bir 
platformda sunar. Ürünün yetenekleri şunları içerir:

Durum Tespiti: KYC, CDD ve EDD süreçlerini 
desteklemek için Alessa, profile, faaliyetlere ve 
ilişkilere dayalı bir risk puanı sağlamak için işe alım 
sistemlerinden gelen verileri kimlik doğrulama ve risk 
istihbarat verileriyle birleştirir.

Yaptırım Taraması: Alessa, bireyleri ve işletmeleri 
PEP'ler, olumsuz haberler, OFAC ve diğer yaptırım 
listeleri dahil olmak üzere birden fazla listeye karşı 
tarar. Tarama, yerel karakterlerde ve gerçek zamanlı 
olarak, periyodik olarak veya isteğe bağlı olarak 
yapılabilir.

İşlem İzleme: Alessa, her işlemi gerçek zamanlı olarak 
ve gelişmiş analitik kullanarak analiz eder, şüpheli 
faaliyetler için uyarılar oluşturur. Bunlar, soruşturma 
ve/veya raporlama için uygun personele yönlendirilir.

Düzenleyici Raporlama: Tüm şüpheli etkinlik uyarıları, 
düzenleyici raporlar için gereken verileri içerir. Bir 
Şüpheli İşlem Raporunun veya Şüpheli Faaliyet 
Raporunun dosyalanması gerektiğine karar 
verildiğinde, Alessa bu raporların %70 kadarını 
otomatik olarak doldurabilir (ve elektronik olarak 
dosyalayabilir). Çözüm ayrıca CTR'ların %100'üne 
kadarını otomatikleştirebilir.

Alessa ile         
AML Uyumluluğu

Risk Puanlaması: Alessa, bir kuruluşla iş yapmanın 
risklerine ilişkin bir değerlendirme sağlamak için çeşitli 
kaynaklardan gelen verileri kullanır. Çözüm ayrıca bir 
kuruluşun müşteri tabanını periyodik olarak gözden 
geçirir ve faaliyetine 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 ihtiyaç 
duydukları bilgilere erişmelerine olanak tanır ve veriler 
bulutta veya şirket içinde tutularak düzenlemelere 
uygunluk sağlanır.

Veri Yönetimi: Alessa, ERP'ler, ısmarlama uygulamalar 
ve temel iş sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir 
platformdan verilere erişir. Daha iyi veriler, daha iyi 
içgörüler anlamına gelir.

Soruşturma Araçları: Alessa, süreçlere ve 
araştırmalara rehberlik etmek için dinamik iş akışları 
sunar. Kurumsal arama yetenekleri, dahili ve harici 
kaynaklarda verilerin kolayca aranmasına olanak 
tanırken vaka yönetimi, araştırmalar, uyumluluk ve karar 
verme için işbirlikçi bir yaklaşım sunar.

Metrikler ve Öngörüler: Alessa, temel ölçümleri 
izleyen ve personelin uyarıları incelemesine ve kapsamlı 
bilgi ve öngörülere dayalı kararlar almasına olanak 
tanıyan yapılandırılabilir panolar sunar.

Alessa'nın AML uyumluluğu faaliyetlerinizde nasıl 
yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için şu adresi ziyaret edin: www.tier1 in.com/alessa/
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CipherTrace, kripto para dolandırıcılığı önleme, kara para aklamayı önleme (AML) ve önde gelen kripto para 
zekasına ve dünyanın en fazla bloğuna dayalı kripto uyumluluğu çözümleri geliştirir. Önde gelen borsalar, 
bankalar, denetçiler, düzenleyiciler ve dijital varlık işletmeleri, düzenleyici gerekliliklere uymak, mali suçları 
araştırmak ve kripto ekonomisine olan güveni artırmak için CipherTrace'i kullanır.

CipherTrace ile 
Kripto Para 
Zekası

Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin dahil olmak üzere 
800'den fazla kripto para biriminden herhangi birini 
internette yasa dışı bilgilerini gizlemek için 
kullanmaya çalışan suçluları kolayca tespit edip 
izleyebilir. faaliyetler. Bu anonimleştirme özelliği, 
küresel sanal varlıkların %87'sinden fazlasını kapsar.

CipherTrace Traveler, kripto para birimi işlem 
bilgilerini diğer incelenmiş VASP'lerle güvenli bir 
şekilde paylaşarak Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının 
küresel "Seyahat Kuralı" düzenlemelerine uymasına 
yardımcı olur. Güvenli değişim işlemi onaylarını 
sağlayarak Seyahat Kuralı düzenlemelerini uygulayan 
yargı bölgelerinde AML uyumluluğu ve operasyonel 
süreklilik sağlar.

CipherTrace Armada, sanal varlık hizmeti 
sağlayıcılarından (VASP'ler) dolandırıcılık ve kara 
para aklama risklerine ilişkin derinlemesine bilgi 
sağlar. Dünyanın önde gelen kripto para zekası ve 
blok zinciri analitiği tarafından desteklenen Armada 
veri beslemesi, banka müşteri durum tespiti (CDD) 
ve işlem izleme sistemlerinin operasyonel, yasal, 
itibar ve karşı taraf risklerini azaltmaya yardımcı 
olmak için kripto farkında olmalarını sağlar.

CipherTrace Inspector finansal soruşturma çözümü, 
finansal araştırmacıların parayı kripto ekonomisi 
aracılığıyla takip etmesine yardımcı olur. Teknik 
bilgisi olmayan analistler ve aracılar bile bu güçlü 
anonimleştirme araçlarını kullanarak Bitcoin,
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Alessa Hakkında

Tier1 Financial Solutions tarafından sunulan Alessa, bankacılık, sigorta, fintech, oyun, üretim, perakende 
ve daha fazlası için bir uyumluluk, kontrol izleme ve dolandırıcılık önleme çözümüdür. Alessa, dünya 
çapındaki dağıtımlarıyla, kuruluşların şüpheli işlemleri hızlı bir şekilde algılamasına, yüksek riskli müşterileri 
ve satıcıları belirlemesine ve karlılığı azaltan ve maliyetleri artıran dolandırıcılık risklerini azaltmasına 
olanak tanır. Alessa'nın kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu sağlamasına, karmaşık dolandırıcılık 
planlarını tespit etmesine ve israfı, kötüye kullanımı ve kötüye kullanımı önlemesine nasıl yardımcı 
olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi şu adreste ziyaret edin: https://www.alessa.com/.

CipherTrace Hakkında

Lider kripto para istihbarat şirketi CipherTrace, sanal para birimleri ve finansal hizmetler arasında 
dolandırıcılık koruması, kara para aklamayı önleme ve finansal suç önleme ile birlikte köprü kurar. 
CipherTrace, büyük miktarlarda doğrulanmış blok zinciri işlem ilişkilendirmesini analiz ederek ve VASP 
KYC eşiklerini denetleyerek üstün kripto para zekası elde eder. Daha fazla bilgi için ziyaret edin 
https://CipherTrace.com/.

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

1-844-265-2508

alessa@tier1fin.com

www.alessa.com

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi almak için 
kagan.demirdoven@med-group.com.tr adresinden bize ulaşın.




