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Şu anda tüm dünyada meydana gelen olaylara 
baktığımızda, dünyanın değişmekte olduğunu rahatça 
söyleyebiliriz. Dünya ülkelerindeki merkez bankaları, çok 
uzun yıllardır yanlış yönlendirilen finansal uygulamaların 
sonucunda ortaya çıkan devasa enflasyonu ve FİAT para 
birimindeki sürekli devalüasyonu kontrol altında 
tutabilmek için mücadele ediyor. 

Gerçek olan şu ki, FİAT para birimi değer kaybetmeye 
devam ediyor ve muhtemelen dolaşımı her geçen gün 
daha da kısıtlanacak. 

Nihayetinde ise, fiziksel paranın kullanımı tamamen 
ortadan kalkacak. 

Online alışverişin tercih edilen alışveriş yöntemi olmaya 
başlaması ile birlikte, çoğu kişi dijital para biriminin yavaş 
ve emin adımlarla fiziksel paranın yerine geçeceğini 
düşünüyor. 

SEVGILI KULLANICI,



Biz 2021 yılında mağazaların fiziksel para ile ödeme 
almayı reddetmeye başlayacağına inanıyoruz. Bu da 

alternatif bir para birimine erişimi olmayanları, ailelerine 
bakmak amacıyla ürün ve hizmet satın alma noktasında 

seçeneksiz bırakacak.    

Dünyanın büyük bir bölümü, kazandığımız paraların artık 
güvende olmadığı gerçeğini fark etmeye başladı. Yarın 

uyandığımızda banka hesabımızın bir hata nedeniyle 
bloke olduğunu veya güçlükle yaptığımız birikimlerin 

değerinin büyük ölçüde düştüğünü görebileceğimiz fikri, 
en hafif tanımıyla oldukça can sıkıcıdır. 

Ancak şimdilik, her şey olduğu gibi kaldığı sürece, bazı 
faturaları ödemek için hala bir FİAT para birimi çeşidi 

gerekli olduğundan, fiziksel para kullanımının tamamen 
sona ermesinin mümkün olmadığının farkındayız.



Çoğu kişi için cevap hem basit hem de devrim niteliğindedir: 
VARLIKLARINNIZIN ya bir bölümünü ya da hepsini KRİPTO 
PARAYA ÇEVİRİN!

Sonra, ihtiyacınız olduğunda, ihtiyacınız olan miktarı, ihtiyacınız 
olan para birimine sorunsuz bir şekilde çevirebilirsiniz! 

Tabi bu fikir bazılarına biraz abartılı, hatta delice gelebilir.
 
Ama Bitcoin’in, örneğin Ocak/Şubat 2020’de bir coin değerinin 
7 bin ila 8 bin Euro arasında iken ŞU ANDA 30 bin Euro’nun 
üzerinde olduğunu ve artmaya devam ettiğini hatırlayın! Bu da 
yılın başında Euro veya FİAT paranızı çevirmiş olsaydınız, ana 
paranızın en az %500 artmış olduğunu görecektiniz!  Son 12 ay 
içinde değer ve kullanım açısından yine olağanüstü bir artış 
yaşayan Ethereum’dan (ETH) bahsetmiyoruz bile. 

ÖYLEYSE
ÇÖZÜM NEDIR?



Ama her geçen gün, dünyanın her yerindeki işletmeler yeni finansal 
manzaraya adapte olmaktadır. 

Varlıkların kripto para olarak saklanması artık bir sır değil, daha çok bir 
gereklilik.  

Tüketicinin blockchain ve kripto para birimlerine olan güveni arttıkça, daha 
şimdiden kripto paraya doğru geçişi deneyimleyen daha fazla çalışan, 
girişimci, danışman, avukat, doktor, online ve fiziksel mağaza ve tedarikçi 
ödemelerinin kripto para biriminden yapılmasını isteyebilir. 

Sonuç olarak, zorlukla kazandığınız paranızı kripto para birimine çevirip 
çevirmemek tamamen sizin kararınız. 

Ancak bunun varlıklarınızı yönetmeniz ve varlıklarınızın değerini korumasını 
ve değer kazanmaya devam etmesini sağlamak için şu anda en iyi yol 
olduğuna kesinlikle inanıyoruz. 

Başlangıçta, varlıklarınızın sadece bir bölümü ile başlamak isteyebilirsiniz, 
ama hepsiyle girmek isterseniz içiniz rahat olsun, herhangi bir nedenle FİAT 
para birimi kullanmanız gerektiğinde, ihtiyacınız olan tutarda kripto parayı 
Euro’ya çevirebilir ve paranızı adım adım kolay uygulama rehberimizi takip 
ederek çekebilirsiniz.



ÖRNEĞIN, 
diyelim      ki ayda 2000 Euro maaş      alıyorsunuz ve Ocak 2020 itibarıyla hepsini

BITCOIN
(BTC)

VEYA

çevirdiniz

ETHEREUM’A
(ETH)

Maaşınızı, sadece gerektiğinde Euro’ya çevirerek kripto parada tutabilseydiniz, her ay 
(hatta her gün) maaş bakiyenizin arttığını fark edebilirdiniz. Hem de tek bir coin satın 
almadan veya herhangi bir işlem yapmadan!



Daha çok insan kripto paranın güvenilirliği ve esnekliğinin farkına vardıkça, 
değeri de artmaya devam edecektir!

Artık kripto para bir zamanlar olduğu gibi spekülatif bir yasak elma olarak 
görülmüyor. 

Sayısız büyük kamu işletmesi daha şimdiden varlıklarının büyük bölümünü, 
sadece sigorta olarak değil aynı zamanda da kazanma potansiyelini artırmak 
için kripto paraya çevirdi bile. 



ÖRNEĞIN,
Fidelity Insurance Corp ve Grayscale Investments
sadece 2020 yılında 6 milyar dolara kadar varlıklarının 
belli bir yüzdelik oranını kripto paraya çeviren ve hisse 
sahiplerine de bunu yapmalarını salık veren on kamu 
şirketinin bir listesini yönetiyor. 

Sadece Fidelity Corp 3.3 trilyon dolar değerinde
bir varlık portföyüne sahip; yani yatırımcılarının 
%5’lik gibi küçük bir oranı varlıklarını
BTC’ye aktarırsa, bunun sonucunda

                bitcoin kapitalinde 
   165 MİLYAR DOLARLIK  
            bir artış meydana gelir. 



Bugün kripto paraya geçiş bir risk olmaktan çok, sağduyulu iş 
adamları ve iş kadınları için bir gereklilik haline geldi. 

Özellikle de, dolar ve diğer fiat para birimlerinin fütursuzca 
basılmasının dünya çapındaki para piyasalarını nasıl yıkıma 
uğratmaya devam ettiğini düşündüğümüzde. 

Artık akıllanma ve ileriye doğru giden kripto
para birimlerinin faydaları konusunda kendimizi
bilgilendirme zamanı. 

Varlıklarınızın en azından bir kısmını kripto
paraya çevirmeye direndiğiniz her an, daha
fazla finansal güvenliğe sahip olma
fırsatını kaçırıyorsunuz. 

DAHA FAZLA
VAKIT KAYBETMEYIN! 



Kripto dünyasının daha da derinlerine inmek 
isteyenlerin, kripto hesapları açarken işlemleri 
daha da kolaylaştıran ilave seçenekler sunan 
Trastra veya crypto.com’u ziyaret etmeleri 
akıllıca olur. 

Artık finansal konularda kontrolü ele almak 
bizim sorumluluğumuzdadır. 

Hayatta kalmaya devam edeceksek, 
varlıklarımızı, geçim kaynaklarımızı
ve kendimizi korumak zorundayız. 

Her yatırım bir risk içermekle birlikte,
kripto para birimine yatırım yapmanın 
kapitalinizi artırmak, kendi varlıklarınızı 
yönetmek ve bunları yaparken de 2021
ve sonrasında kendinizi ve ailenizi 
geçindirmek için sabit bir gelir
kaynağı sağlamak için en iyi
fırsat olduğuna inanıyoruz.



KAYIT OLMA - KYC - 2 ADIMLI DOĞRULAMA - PARA YATIRMA - İŞLEM YAPMA 
- PARA ÇEKME

Aşağıdaki adım adım anlatım rehberi, önde gelen en büyük üç (3) işlem platformundaki kayıt olma 
ve kripto para birimi alanlarında dolaşma sürecini kolaylaştırma amacıyla verilmiştir. Varlıklarınızın 
yönetilmesine alternatif bir yöntem olarak, en az birine (1) kayıt olmanızı önemle tavsiye ederiz.

Sanal para birimlerini daha iyi ve daha rahat kullanmayı öğrendiğinizde, herhangi bir sanal para 
birimi işlem platformunda dolaşırken lütfen şu birkaç temel ipucunu hatırlayın.

Her işlem platformu aşağıdaki protokolü kullanarak çalışır: 

Daima kimliğinizde (pasaport veya kimlik kartı) belirtilen isimle kayıt olun

Daima adres kanıtı sunabileceğiniz bir adres girin! Adresi aynen adres kanıtı 
belgenizde yazılı olan şekliyle belirtin

KAYIT OLMA

KYC

1

2



Daima yedek kodunuzu şifrelerinizle birlikte güvenli bir yerde saklayın - Yedek 
kodunuzu ASLA kaybetmeyeceğinizden emin olun! ASLA! Hem para çekme hem 
de para yatırma işlemleri için 2 Adımlı Doğrulamayı etkinleştirerek kripto para 
hesabınızı mümkün olduğunca koruma altına alın. Telefonunuzu kaybederseniz, 
hiç vakit kaybetmeden platformun müşteri hizmetlerini arayın.

Kripto dostu bir bankada açmış olduğunuz bir hesabı kullanın. Bankanızın kripto 
para platformuna transfer işlemlerine izin verdiğinden emin olun. Banka hesap 
sahibi isminin platformda kayıtlı olan isminizle aynı olması gerekir.

İstediğiniz takdirde emrinizi her zaman iptal edebilirsiniz. Emriniz yerine 
getirilmediği sürece, emrinizi iptal etme hakkınız saklıdır ve bu durumda para 
biriminiz geri iade edilir. 

FİAT PARA için: Bankanızın kripto para platformundan gelen transferi 
reddetmeyeceğinden emin olun.

KRİPTO PARA için: İŞLEM üzerindeki “ONAYLA” düğmesine tıklamadan önce 
daima alıcının adresini kontrol edin. Adresin doğru girilmesinden sadece siz 
sorumlusunuz.

2 ADIMLI 
DOĞRULAMA

PARA
YATIRMA 

İŞLEM
YAPMA

PARA
ÇEKME

3

4

5

6

Emin olmadığınız durumlarda, işleminizle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen 
işlem platformunun SSS kısmını ziyaret edin.

İyi Gezintiler! Teşekkür ederiz.





KAYDOLUN:
01

02

https://www.kraken.com/sign-up
üzerine tıklayın ve “CREATE ACCOUNT”
(HESAP OLUŞTUR) seçeneğini seçin 

BAŞARISIZ OTURUM AÇMA 
GİRİŞİMLERİNDEN SONRA KRAKEN 
HESABINIZI BLOKE EDECEĞİNDEN 
KULLANICI ADINIZI VE ŞİFRENİZİ 
GÜVENLİ BİR YERE YAZIN! KRAKEN SÖZ 
KONUSU OLDUĞUNDA ASLA 
BELLEĞİNİZE GÜVENMEYİN!



E-posta yoluyla aldığınız tek kullanımlık 
kodla hesabınızı etkinleştirin:03



Kraken hesabınız etkinleştirildi!

İşlem yapmaya başlamak için, giriş
yapın, adınıza ve sonra açılır menüden 
Get Verified (Kimlik Doğrulama) 
seçeneğine tıklayın. Ardından işlem 
yapma ve fonlama ihtiyaçlarınıza en 
uygun olan hesap türünü seçin.

Doğrulamak istediğiniz hesap türünü 
seçin (bireysel veya işletme). Bireysel 
hesabınızı DAHA SONRA işletme
hesabına yükseltebilirsiniz. 



KYC
KYC işlemi, ortaklarımızın platformumuzda
kullanmakta olduğu işleme çok benzer. 

Sadece temel bilgileri vermek için başlangıç seçeneğini seçin.

Kimlik belgesi vermek için orta seçeneğini seçin.

Adınızı daima kimlik 
belgenizde yazdığı şekilde
girin ve sadece adres kanıtı 
sağlayabileceğiniz bir
adresi verin.



KYC doğrulaması yapıldıktan sonra, güvenlik filtrelerinizi ayarlayabilirsiniz:



2FA SETTINGS (2 ADIMLI 
DOĞRULAMA AYARLARI)
üzerine tıklayın.

2 Adımlı Doğrulamayı fonlama ve 
işlem yapma için etkinleştirirseniz, her 
para yatırdığınızda, para çektiğinizde 
ve her dönüştürme işlemi yaptığınızda 
2 Adımlı Doğrulama gerekecektir. 
Seçiminizi dikkatli bir şekilde yapın. 
Ayrıca gerekirse 2 Adımlı Doğrulama 
kodunuzu görebilirsiniz.

2 ADIMLI 
DOĞRULAMA



PARA YATIRMA
VE PARA ÇEKME 
İŞLEMLERİ

01

02

KYC ve 2 Adımlı Doğrulamayı tamamladıktan 
sonra, para yatırabilir, para çekebilir ve alım 
satım işlemi yapabilirsiniz.

Web tarayıcı üzerinden kredi kartınızla
anında kripto para satın alabilirsiniz:

Ayrıca kripto paranızı Fiat paraya çevirebilir 
veya sahip olduğunuz her türlü para birimini 
dönüştürebilirsiniz:

01

02



PARA YATIRMA İŞLEMLERİ:
Üst menüden Funding (Fonlama) 
seçeneğini seçip ardından para birimi 
ve para yatırma yöntemini seçin:

Örneğin EUR yatırmak istiyorsanız: EUR 
karşısındaki DEPOSIT (PARA YATIRMA) 
seçeneğine tıklayın ve para yatırma 
yöntemini seçin:

03



Karşınıza para yatırma talimatları 
çıkacak: Bunları dikkatlice okuyun ve 
hesabınız için özel olarak oluşturulan 
para yatırma referansını kullanın. 
Transfer sırasında SADECE BU 
REFERANS belirtilmelidir:



04
PARA ÇEKME İŞLEMLERİ:
Üst menüden Funding (Fonlama)
seçeneğini seçip ardından para birimi
ve para çekme yöntemini seçin:

Örneğin AB para çekme işlemleri için 
herhangi bir SEPA seçeneğini, uluslararası 
para çekme işlemleri için ise SWIFT
seçeneğini seçebilirsiniz:

Add account (Hesap ekle) üzerine tıklayın:

Tam burada otomatik olarak banka hesap 
sahibinin adı görünecektir. Banka hesap 
sahibinin adı Kraken hesap sahibinin
adıyla tam olarak eşleşmelidir.



Hesabınızı ekledikten sonra,
paranızı çekebilirsiniz. İlk para çekme 
işleminizde paranın 72 saate kadar 
bekletilebileceğini lütfen unutmayın.



Fiyatları görmek için fiyatlar 
bölümüne gidin

İŞLEM YAPMA



Para biriminizi seçin ve Buy/sell
(Satın al/sat) üzerine tıklayın

Emri oluşturun ve işlemi gerçekleştirin
(çok uzun sürerse emri her zaman
iptal edebilirsiniz)



VPN
VPN kullanımına izin verilmekle birlikte, doğrulama amacıyla,
VPN konumunun bulunduğunuz ülke ile aynı olması gerekmektedir. 

MÜŞTERI HIZMETLERI:
Güvenlik nedeniyle, Kraken hesapları ile ilgili tüm talepler
doğrudan Kraken’ın Müşteri Hizmetleri departmanına gönderilmelidir. 
INBS, bir Kraken hesabı ile ilgili talepleri işleme alamaz:
https://support.kraken.com/hc/en-us/requests/new

Bazı kullanıcılar İşlem Yapmak için adım adım talimatlar içeren bir rehbere ihtiyaç
duyabilir (Alım Satım, Piyasa emirleri veya Limitli emirler, Emir tahtası, Likidite, Hacim vs). 

Daha fazla yararlı bilgi için, Kraken müşteri desteği ile kime temasa geçebilir
ve SSS bölümünü detaylı olarak okuyabilirsiniz. 

Her durumda, süreci iyice öğrenene kadar küçük bir tutarla başlamanız önerilir. 

FAYDALI IPUÇLARI:
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