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Bugüne kadar banka şubeleri, internet
bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen
Çek ve Risk Raporları, artık E-Rapor
Sistemi ile elektronik ortama taşındı.
www.kkb.com.tr web sitesi üzerinden
bir kerelik üyelik gerçekleştirilmesinin
ardından, internetten ya da cep
telefonundan bir SMS ile erişim
sağlanan Çek ve Risk Raporları’na,
beş saniye gibi kısa bir sürede
ulaşmak mümkün hale geldi.

T

ürkiye’de borç sorgulaması ve kredibiliteyle ilgili yeni bir dönem başladı.
Şimdiye kadar bankalara borcunuzu
ödeyip ödemediğinizi bir siz bir de
bankanız biliyordu. Ya da işinize yeni ortak
alacaksınız, firmanızın kasasını emanet edeceğiniz personel alacaksınız, yeni kiracı arıyorsunuz… Artık ortaklık yapacağınız, evinizi
kiralayacağınız kişiden, hatta banka kredisine
kefil olacağınız arkadaşınızdan geçmiş kredi
ödeme bilgilerinin dökümünü isteyebileceksiniz. Kısaca daha önce sadece bankaların bilgi
alabildiği Kredi Kayıt Bürosu AŞ’den (KKB)
finansal olarak ne kadar güvenilir olduğunuzu
öğreniyorsunuz.
KKB’de halen 25 milyon kişinin bankalara
olan tüm borç ve ödeme performans bilgileri
bulunuyor. İsteyen herkes KKB’nin kendisine
ait risk raporunu bankaların şubelerine başvurarak alabiliyor. Üstelik bu 5-10 lira gibi düşük
tutarla ve birkaç dakikada gerçekleşiyor.

TOBB VE KKB ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Bugüne kadar banka şubeleri, internet
bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen Çek ve
Risk Raporları, artık E-Rapor Sistemi ile elekt10
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m TOBB ile
KKB arasında
şirketlerin, çek
veya senet kabul
edeceği kişinin
sicilini görmesine
imkân sağlayacak
uygulamaya ilişkin
protokol imza
törenine, Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan ile , TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
katıldı.

ronik ortama taşınıyor. www.kkb.com.tr web
sitesi üzerinden bir kerelik üyelik gerçekleştirilmesinin ardından, internetten ya da cep
telefonundan bir SMS ile erişim sağlanan Çek
ve Risk Raporları’na, beş saniye gibi kısa bir sürede ulaşmak mümkün hale geldi. Bu sistemin
tamamlayıcı ayağı olan şirketlerin, çek veya
senet kabul edeceği kişinin sicilini görmesine
imkân sağlayacak uygulamaya ilişkin protokol
de, 1 Mart 2013 tarihinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) İstanbul Hizmet
Binası’nda, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve KKB
Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katıldığı törenle imzalandı.
KKB’nin TOBB, TC Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü, bankalar ve GSM operatörlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirdiği
E-Rapor Sistemi ile finansal sicili sorgulamak
daha kolay, hızlı ve güvenli hale geliyor.
KKB ile TOBB’un işbirliğinde imzalanan
protokolle, şirketler TOBB’un 81 ildeki odaları
vasıtasıyla KKB ile sözleşme yaparak kendi sicil
bilgilerine ulaşabiliyor ve bunları isterse üçüncü kişilerle paylaşabiliyor. Bu sayede çek ya da
senet almak durumunda olan müteşebbisler,
şirketin sicilini görüp buna göre karar verebiliyor. Böylece özellikle karşılıksız çekle ilgili hapis cezasının kalkmasından sonra çeke azalan
güven ve itibarın yeniden artması, yurt içinde
EKONOMİK FORUM
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TOBB ÜZERİNDEN
BAŞVURU
Firma kkb.com.tr üzerinden
başvuru formunu doldurur.

Sözleşme basılır ve şirket
yetkililerince imzalanır.
Başvuru formu Oda
tarafından kontrol edilir ve
sistem üzerinden onaylanır.
İmza ve işlem yetkililerine
SMS ile bilgi verilir ve
üyelik başlar.

ticari faaliyetlerin yapılmasının kolaylaşması
dolayısıyla ticaret hacminin de yükselmesi hedefleniyor.
İNTERNETTEN DAHA HIZLI, KOLAY VE
GÜVENLİ ERİŞİM
E-Rapor Sistemi’nde internet üzerinden
e-rapor alabilmek için www.kkb.com.tr web
sitesinden üyelik şartı aranıyor. Üye olmak
için gerçek ve tüzel kişiler, www.kkb.com.tr
üzerinden bireysel ve kurumsal üyelik işlem
adımlarında bulunan kısa bir bilgi girişi yapıyor. Üyeliğin aktif hale gelmesinin ardından
kullanıcılar, şifreleri ile sisteme giriş yapabiliyor ve KKB internet şubesi üzerinden Çek ve
Risk Raporları’na e-rapor olarak ulaşabiliyor.
Raporlar, kişi ve kurumların kendi onayları
doğrultusunda 3. kişiler tarafından da alınabiliyor.
Üyelik işlemi sonrasında cep telefonu üzerinden Çek ve Risk Raporlarına bir SMS ile
ulaşılabiliyor
Güvenliğin en önemli unsur olduğuna dikkat çeken KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz,
“E-Rapor Sistemi’nde, dikkatle üzerinde
durduğumuz konuların başında güvenlik geliyor. Sistemimizi, tüm bilgilerin mutlaka hesap
sahibinin bilgisi ve onayı doğrultusunda paylaşılması üzerine şekillendirdik. Önümüzdeki
dönemlerde üyelik işlemleri altından riski önleyici farklı hizmetlerin de sunumunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
BİLGİLERİN GÜVENLİ OLUP OLMADIĞI
NASIL ANLAŞILIYOR?
KKB’nin web sitesinde “Güncel Risk ve Çek
Raporu İtiraz” sistemi bulunuyor. Bu sistemi
kullanarak bilgilerinizi doğrulayabiliyorsunuz.
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz,
12
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m TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi
Mustafa Yardımcı,
TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başbakan
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Babacan, KKB
Genel Müdürü
Kasım Akdeniz
ve TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Harun
Karacan.
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KKB ile sözleşme
yaparak kendi
sicil bilgilerine
ulaşabiliyor.
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KKB Genel Müdürü Akdeniz:

“KOBİ’ler için çok önemli”
KKB Genel Müdürü Kasım
Akdeniz, E-Rapor Sistemi’nin
KOBİ’ler açısından önemine
değinerek şu açıklamayı yaptı:
“Günümüzde ticari hayat
son derece hızlı ilerliyor. Vadeli
mal satışı ile riski alan kişi ve
kurumlar için alacak riskinin
etkin yönetimi büyük önem
taşıyor. Özellikle KOBİ’ler
birkaç çekinin ödenmemesi
durumunda ciddi problem
yaşayabiliyorlar. Bu bakımdan
kişi ve firmaların kendilerine
ve üçüncü şahıslara ait finansal
sicil bilgilerini paylaşabilmeleri
için hızlı ve güvenli sistemlere
ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçtan
hareketle KKB olarak, bireylere
ve tüzel kişilere ait bilgilerin

KKB’nin üreten bir şirket değil bilgi toplayan bir şirket olduğuna dikkat
çekerek, “Dolayısıyla rapordaki bilgilerle müşterinin kayıtları arasında
bir problem olursa bunun sorumluluğu o bilgiyi yanlış veya eksik gönderen bakaya ait. Biz bu tür bir hatayı düzeltmeye yönelik sistemler
kurduk. Birkaç saat içinde itirazlar sonuçlanabiliyor. Kişi ilgili bankadan başvurusunu yapıyor. Banka gerekli sürede yanıt vermezse para
cezası uyguluyoruz. Tüm süreç elektronik ortam üzerinden yürüyor.
Ayrıca bu sistem sayesinde kişiler banka kayıtlarının kendi bilgileriyle
uyumlu olup olmadığını da görebilecekler” açıklamasını yaptı.

m TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan’a TOBB’un
İstanbul Merkez
Binası’nda TOBB’un
etkinliklerinin yer
aldığı fotoğraflar
hakkında bilgi
verdi.

hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi
amacı ile Çek Raporu ve Risk
Raporu’nu elektronik ortama
taşıyarak SMS ve KKB web sitesi
olan www.kkb.com.tr üzerinden
kullanıma sunduk. Raporların
kullanımının artmasıyla
birlikte ticari hayatta şeffaflığın
artmasını ve taahhütlerini
zamanında yerine getiren,
finansal disiplinini sağlamış
firmaların daha uzun vade ve
daha düşük fiyat bularak rekabet
güçlerinin artmasını bekliyoruz.
Kişiler açısından da raporlar,
kendi risklerinin yönetimi ve
finansal kurumlar nezdinde
izlenen kredibilite bilgilerinin
gelişimi konusunda yol gösterici
olacaktır.”

ÇEKTE RİSKE SON
TOBB, KKB ile imzalanan protokol çerçevesinde sisteme üye olanlar kısa mesaj yoluyla
sahte ve riskli çeklerin bilgisini cep telefonlarıyla öğrenebiliyor. TOBB sistem için ilk eğitimleri veriyor. Trakya’daki odalara İstanbul’da
düzenlenen bir toplantıda sistem hakkında
bilgi verilirken, TOBB tarafından Ankara’da da
eğitimler tamamlandı. Hızla diğer bölgelere de
eğitimler veriliyor.
Çekte riske son verecek çalışmayla keşidecinin geçmiş pozitif ve negatif performansı da
görülüyor. Bu kapsamda 2007 sonrası pozitif
çek bilgileri ve 2009 sonrası negatif çek bilgileri paylaşılıyor.
Aynı zamanda çekle ilgili açılan davalarda
önemli bir yer tutan “imza yetkisi” konusunda
da TOBB’dan öneri yapıldı. 1957’den günümüze kadar olan Ticaret Sicil Gazetesi’nin tamamı bilgisayar ortamına aktarıldı, endekslendi.
1957-2005 yılları arasındaki gazeteler dar kapsamlı, 2005 sonrası detaylı olarak web ortamında yer alıyor. Tobb.org.tr veya ticaretsicil.
gov.tr adresine firma ismi girilerek, o unvanda
Türkiye genelinde bir firma bulunup bulunmadığı kontrol edilebiliyor. İmza yetkileri görülebiliyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
iş dünyasından bu verileri aktif olarak kullanmalarını istedi.
Ticaret hayatının çok önemli unsurlarından birisi olan alıcı ile satıcı arasındaki güven
ilişkisini çok daha az sorunlu hale getirecek,
alacaklılara kabus yaşatan karşılıksız çeklerin
olabildiğince azalmasını sağlayacak yeni uygulamaların başlaması piyasaları uzun vadede
rahatlatacağı görülüyor.
EKONOMİK FORUM
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Ticaret hayatındaki

sisli hava
ortadan kalkıyor
Ticaret hayatını doğrudan ve olumlu
yönde etkileyecek, çok önemli bir adımı
hayata geçirdiklerini vurgulayan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İsteyen
şirket kendi çek-senet-sicilini, vade
istediği tüccar-sanayiciyle paylaşacak.
Ticaret hayatındaki sisli hava ortadan
kalkacak” dedi.

Ş

irketlerin sicil bilgilerini reel sektöre açacak uygulamaya ilişkin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasındaki
protokol töreninde konuşan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaret hayatını doğrudan ve olumlu
yönde etkileyecek, devrim niteliğinde, çok
önemli bir adımı hayata geçirdiklerini belirtti.
Ticarette vadeli alım-satımların önemli
bir yer tuttuğunu ve son yıllarda ekonomide
artan istikrar ve güvenle, bankaların kredi
hacminin hızla arttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Buna rağmen, vadeli çek ve senet gibi
ticari işlemler hâlâ şirketler için önemli bir
finansman kaynağıdır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası verilerine
göre, şirketlerin vadeli ticaretten sağladığı finansmanın, bankalardan kullanılan işletme
finansmanı kredilerinin tam 1,5 katı olduğunu anımsattı.
2012 yıl sonunda, Türkiye’deki tüm
şirketlerin cirolarının, yani toplam yurt içi
ticaret hacminin 2,9 trilyon liraya, milli gelirin yaklaşık iki katına ulaşmış olmasını beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu yurt
içi ticaret hacminin de yaklaşık üçte ikisinin,
yani 2 trilyon lirasının, vadeli işlemlerle yapıldığını tahmin ediyoruz. İşte vadeli ticaret,
ekonomide bu kadar büyük yer tutuyor” diye
konuştu.
Buna rağmen tüccar ve sanayiciler olarak
14
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bugüne kadar, vadeli ticareti, sisli bir ortamda yaptıklarını, çoğu zaman yaptıkları vadeli ticarette karşı tarafın riskini tam ölçemediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“El yordamıyla, az veya fazla hesap ettik. Böyle olunca, işini düzgün yapan müteşebbis zarar gördü. Daha az vade farkı ödeyecekti
veya daha fazla vade alıp, finansman durumunu rahatlatabilecekti.
Ama hakkında yeterli bilgi olmayınca, daha riskli kabul edildi ve bu
imkânları kaçırdı.
Yine ülkemizde zaten hep sıkıntı yaşadığımız, reel sektördeki
sermaye birikimi süreci zarar gördü. Zira bu seferde eksik bilgiyle
yanlış hesaplar yapıldı. Mevcut risk hesap edilemedi ve satış yapan
şirket parasını batırdı. Sermaye birikimi olmayınca, şirketlerimiz küçük kaldı.”
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TİCARET HAYATINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Bundan sonra, ticaret hayatında yeni bir dönemin başlayacağını
ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dürüst tüccar ve sanayicinin kazanacağını belirterek, reel sektörün sermaye birikiminin
ziyan olmayacağını söyledi.
İsteyen şirketin kendi çek-senet-kredi sicilini, vade istediği tüccarsanayiciyle paylaşacağını, malını satmak isteyen, ama karşı tarafı tanımadığı için vadeli satışa tereddütle bakanın da, kime vade yaptığını
bilerek iş yapacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ticaret hayatındaki sisli
hava ortadan kalkacak” dedi.
Bu protokolle 81 ildeki odaların KKB ile birlikte çalışabileceklerini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kredi ve çek sicilini görmek isteyen firmaların, odalar vasıtasıyla KKB’ye başvuru işlemlerini tamamlayacaklarını
ifade etti.

k Ticaret
hayatında yeni
bir dönemin
başladığını
ifade eden TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, reel
sektörün sermaye
birikiminin ziyan
olmayacağını
söyledi.

m Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan ve
TOBB Başkanı M.
RifatHisarcıklıoğlu
çekte riski azaltacak
projeye start verdi.

Odalarda buna yönelik sistemin kurulması ve bunun işletilmesini
sağlayacak eğitimlerin verileceğini ifade den Hisarcıklıoğlu, “Bu çalışmayı birlikte hayata geçirdiğimiz KKB’ye öncelikle teşekkür ediyorum.
Hem dünyaya model olacak güzel bir takip ve bilgilendirme sistemi
kurdular hem de mali sektörle reel sektörün aynı vizyon ve amaçla bir
araya gelip, birbirlerine destek olabileceklerini gösterdiler. Başta KKB
Genel Müdürü Kasım Akdeniz olmak üzere, bize yardımcı olan tüm
KKB ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ayrı bir teşekkürü de Başbakan Yardımcısı Babacan’a
borçlu olduklarını belirterek, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, Türkiye ekonomisinin krizden hızlı çıkıp, en çok güven veren ekonomilerden biri olmasını sağladı” diye konuştu.
Eskiden özel sektör olarak en büyük korkularının makroekonomik

istikrarsızlık olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, artık defanslarının sağlam ve “Kendi
kalelerine gol atar mıyız?” diye endişe etmediklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Babacan’ın liderliğinde, çek-senet sistemindeki devrim niteliğindeki yapısal düzenlemelerin de hayata geçtiğine
değinen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle
sonlandırdı:
“Böylece iç piyasada yaşanan sıkıntıların
pek çoğu da ortadan kalkacak. Küresel sisteme daha fazla entegre olmaya, etrafımızdaki
coğrafyada daha fazla ticaret ve yatırım yapmaya odaklanabileceğiz. Tüm firmalarımızın
bu sistemi kullanmalarını istiyorum. Rekabet
artıyor ve artmaya devam edecek. Dolayısıyla
reel sektörümüz artık riskleri yönetmeyi, riskle beraber yaşamayı ve alınan riskleri çok iyi
ölçmeyi öğrenmek zorunda. Zira riskini yönetemeyen şirketler ayakta kalamayacak.”
EKONOMİK FORUM
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BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN

“Ahmet’e, Mehmet’e sorma

aç sicilime bak
dönemi başladı”

n Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, KKB ile
TOBB arasında
imzalanan
protokolün iş
dünyasının önünü
açacak önemli bir
adım olduğunu
söyledi.
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Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan da, şirketlerin
sicil bilgilerinin reel sektöre
açılmasına ilişkin, “Ticari sır
kavramının iş hayatında
çok özel bir yeri var.
Bütün bilgiler kişinin kendi
izniyle üçüncü taraflarla
paylaşılabiliyor. Bu sistem
dünyada ilk ve tek” dedi.
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Ş

irketlerin sicil bilgilerini reel sektöre açacak uygulamaya ilişkin TOBB ile KKB arasında yapılan protokolün imza töreninde
konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012’nin başında Adalet Bakanlığı’nın önerilerine bağlı olarak ödenmeyen
çeklerle ilgili müeyyideleri yeniden ele aldıklarını belirtti. Babacan,
“Çünkü çeki ödemeyenlerin hapis cezası aldığı tek ülke bizdik. Alacak
verecekten dolayı hapis modern hukukta yoktu” ifadesini kullandı.
Babacan, hapis cezası kaldırıldığında çeklerin pek kullanılmayacağı, önemli oranda ödenmeyeceğinin iddia edildiğini anımsatarak,
“Ama korkulan olmadı. 2012 yılında 2011 yılına göre toplam kullanılan çek tutarı %18,9 arttı. Merkez Bankası’nda geçen sene toplam
350 milyar liralık çek işlem gördü. Bu günde 1 milyar liraya denk geliyor. Dönen çekler de adet olarak %4,05, tutar olarak %4,63 idi. 2009

KAPAK

krizinden önce hiçbir yıl dönen çeklerin oranı %5’in altına inmiyordu.
Bu anlamda %4,63 dönen çek oranı bir oran olduğunu düşünüyoruz.
Hapis cezası kalkmasına rağmen sonuçlar beklenenden daha iyi” dedi.
POZİTİF SİCİL DE GÖRÜLÜYOR
Başbakan Yardımcısı Babacan, ticari ilişkidekilerin birbirlerinin
siciline ulaşabileceği bir sistem oluşturulduğunu belirterek, Ocak
ayında KKB’nin yeni binasında sistemin ilk tanıtımını yaptıklarını
anımsattı. Bu projenin bir adım daha ileri götürüldüğünü Merkez
Bankası’nın eskiden sadece negatif sicil tuttuğunu dile getiren Babacan, “Bir kanun çıkarttık ve Merkez Bankası’ndan Türkiye Bankalar
Birliği’ne kredi kayıt işini verdik. Bunu verirken de hem pozitif hem
negatif sicilin tutulacağı bir sistemi öngördük. Şu anda sistemde sadece dönen çekler görülmüyor. Ne kadar çek ödediyse tutarıyla, adediyle o da tutuluyor” açıklamasında bulundu.
İyi bir kredi sicil sisteminin kurulmasıyla beraber bunun yönetilebileceği kanaatine ulaştıklarını ifade eden Babacan, yeni uygulamada
şirketlerin, ihracatçıların ve esnafın, TOBB’a bir form doldurarak sisteme üye olacaklarını belirtti. Babacan, üyelik başvurusundan sonra
telefona gelen onay mesajıyla sistemi kısa mesaj ve internet üzerinden kullanılacağı bilgisini verdi. İş dünyasının önemli bir kısmının bu
uygulamanın başladığından haberi olmadığına dikkat çeken Babacan
şöyle konuştu:
“Projenin tanıtımı çok önemli. İş dünyamızın önemli bir kısmının
böyle bir hizmetin başladığından daha haberi yok. TOBB’la yaptığımız protokol ve onun sonucundaki başvuru, bilgisayardan anlamayan, klavye ve ekran görünce biraz çekinen vatandaşlarımızın dahi
işini kolaylaştıracak. Şirketler arasındaki kendi kendini kredilendirme mekanizması çok önemli. Güven esasına dayanan bir mekanizma. Malı sattığınız kişiyi daha iyi tanısanız ve bir miktar daha ödeme
kolaylığıyla malınızı satsanız, cironuzun artmasını sağlar. Bu sistem
iyi kullanıldığında ticaretin de hacminin artmasını beraberinde getirebilecek.”

m Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, 2012’de
çek kullanımının
%18,9 arttığını,
dönen çek
oranlarının da adet
olarak %4,05’e,
tutar olarak
%4,63’e gerilediğini
söyledi.

SİSTEM DÜNYADA İLK VE TEK
Hiç tanınmayan birinin gelip vadeli mal
istediğinde “Ben seni nereden bileceğim?”
sorusunun cevabı artık daha kolay olacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Babacan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ahmet’e, Mehmet’e sorma, aç sicilime
bak dönemi başladı. Tüm vatandaşlarımızın
sadece çek raporu değil, bir de risk raporu
var. Risk raporunda, bankayla olan bütün
kredi ilişkisi görülebiliyor. Bunu da artık
iş dünyamız görebilecek. Bütün bu bilgiler
kişisel çerçevesinde değerlendirilecek. Biz
bunu açalım herkes herkesi görsün diye bir
şey yok. Ticari sır kavramının iş hayatında
çok özel bir yeri var. Bütün bilgiler kişinin
kendi izniyle üçüncü taraflarla paylaşılabiliyor. Bu sistem dünyada ilk ve tek. Kredi sicil
müessesesi dünyada var ama internet üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabilen bilgiler yok. Bunu şirketlere para karşılığında
alabiliyorsunuz. Zaman ve sistem açısından
çok farklı.”
Törende ekonomiye değinen Babacan,
“Avrupa Merkez Bankası’nın ülkelerin iflasını önleyeceği beyanları rahatlama getirdi.
Ama likidite ile sorunlar tamamen aşılamaz.
Ama Euro ülkelerinden birinin ya da finans
kurumunun iflası engellenecek gibi. Sektörde rahatlama bu kaygıların dağılması ile ilgili. Temelde yapısal sorunlara, kamu ve bütçe
açıklarına çare bulunamadığı için geçici ortama aldanmamalıyız.” dedi.
Her şey yolunda diye rehavete kapılınmamasını, tedbirin elden bırakılmamasını
öneren Babacan, iç tüketimde dengenin önemini vurgulayarak, toplumu kredi çekme ve
borç almada temkinli davranmaya davet etti.
Başbakan Yardımcısı Babacan, KKB ile
TOBB arasında imzalanan protokolün iş
dünyası ve şirketlerin bundan sonraki dönemde birbirleriyle olan kredilendirme işlemlerinde, veresiyeli mal alış satışlarında
çok büyük katkı sağlayacağını ve iş dünyasının önünü açacak önemli bir adım olduğunu
söyledi.

“KKB İLE TOBB ARASINDA
İMZALANAN PROTOKOL,
İŞ DÜNYASI VE ŞİRKETLERE
ÇOK BÜYÜK KATKI
SAĞLAYACAK VE İŞ
DÜNYASININ ÖNÜNÜ AÇACAK
ÖNEMLİ BİR ADIM.”
ALİ BABACAN | Başbakan Yardımcısı
EKONOMİK FORUM
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Ticari hayatınız
mercek altında
KKB Genel Müdürü
Kasım Akdeniz, çek
raporlarını web ortamına
taşıyacaklarını, TOBB
şubeleri ile ticaret erbabına
sunacaklarını belirtti.
Akdeniz, ticaret erbabının
KKB kanalıyla sisteme
üye olabileceğini, kimlik
numarasının son dört
hanesi 4552’ye göndererek
çek raporlarının mobil
telefonundan ya da akıllı
aygıtlarından görüleceğini
söyledi.

K

redi Kayıt Bürosu (KKB) Genel
Müdürü Kasım Akdeniz, Eylül
2012 itibarıyla çek yayasındaki
değişikliklerin tartışılmaya başlandığını, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın
Bankalar Birliği aracılığıyla çek sunum sistemi
talebi üzerine Nisan 2012’de Çek Raporu Sunum Sistemi’ni hayata geçirdiklerini anlattı.
Akdeniz, çek raporlarının bankalar kanalıyla
müşterilerine Nisan 2012 itibarıyla verilmeye başlandığını anımsatarak, çek raporlarında
keşideciyle ilgili net bilgilerin var olduğunu
belirtti.
Akdeniz, çek raporunda keşidecinin hangi
bankalarla çalıştığı, çek adedi, ödenen çek ve
adedi, ödenmemiş çek ve adedi, ibraz edilen
ilk çekin adedi, arkası yazılan ilk çekin tarihi,
arkası yazılan son çekin tarihi, ibrazında ödenen son çekin tarihi, son bir yılda ödenmiş çek
adedi ve tutarı, son bir yılda arkası yazılan çek
adedi ve tutarı ile arkası yazılan çeklerin listesi
bilgilerinin olduğunu ifade etti.
Eylül 2012 itibarıyla risk raporların da üretildiğini anımsatan Akdeniz, risk raporlarının
kişinin bankacılık sektöründeki kredi ödeme
performansını içerdiğini dile getirdi. Akdeniz,
18
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m KKB Genel
Müdürü Kasım
Akdeniz, Eylül
2012’den bugüne
250 binden
fazla risk raporu
ürettiklerini
açıkladı.

risk raporunun içeriğinde banka sayısının, toplam risk ve limitinin, ilk
kredi kullanım tarihinin, son kredi kullanım tarihinin, ödemesi geciken
kredi adedinin ve ödemesi geciken kredi tutarının olduğunu söyledi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Raporlar istatistiklerine bakıldığında Nisan 2012’den bugüne üretilen çek raporu sayısının 1 milyon 121 bini aştığını ifade eden Akdeniz, “En önemlisi de her ay ürettiğimiz çek raporu bir önceki aya göre
daha fazla. Bugün aylık olarak ürettiğimiz çek raporu 250 bini açmış
durumda. 2013 yılında 3 milyonun üzerinde çek raporunu sadece bankacılık üzerinden üreteceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Çek veya risk raporlarına erişim için KKB internet sitesinde üye
olunması gerektiğinin altını çizen Akdeniz, sistemi şöyle açıkladı:
“Üye, cep telefonunun mesaj bölümüne kendi risk veya çek raporu için, ‘Riskim veya Çekim’ yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC
kimlik numarasının (TCKN) son dört hanesini yazarak, üçüncü şahıslara ait raporları sorgulamak istediğinde ise ‘Risk veya Çek’ yazıp
bir boşluk bıraktıktan sonra 3. şahıs TCKN yazıp, yeniden bir boşluk
bırakarak kendi TCKN’sinin son dört hanesini yazarak, operatör farkı
gözetmeksizin 4552’den KKB’ye SMS göndererek süreci başlatıyor.
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Kişinin kendi çek ve risk raporu cep telefonuna hemen, üçüncü şahsa
ait çek ve risk raporu ise ilgili kişinin onayı alındıktan sonra SMS ile
gönderiliyor. Bu sistem çok hızlı, mesajı attıktan 10-12 saniye sonra
rapor cebinize geliyor.”
Cep telefonuna gelen özet çek ve risk raporunda, kişi kredibilitesini ortaya koyabilecek kritik bilgilerin yer aldığına işaret eden Akdeniz,
“Bu kişi hakkında güvenilip güvenilmeyeceği, bu kişiye mal satılıp satılmayacağı hakkında net bilgiler içeren bir özet” dedi.
ÇEK NUMARASIYLA DA SORGULAMA YAPILABİLİYOR
Çek numarasıyla da sorgulama yapabilme imkânı sağladıklarını belirten Akdeniz, “Çek numarasıyla yaptığınız sorgulama, aynı zamanda
bu çekin bankanın kayıtlarında gerçekten var olup olmadığı konusunda
teyit veriyor. Çek bankaların kayıtlarında yer almıyorsa, kayıp çalıntıysa ya da daha önce ödenmiş bir çek ise ‘bu çek dolaşımda değildir’ diye
bir mesaj veriyor. Bu yolla çek ile yapılan dolandırıcılıkların da önleneceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Akdeniz, 17 Ocak’tan bu yana elektronik rapor sistemini hizmete
soktuklarını ifade ederek, “Sistemde 12 bine yakın üye var. Bunların
büyük bir çoğunluğu gerçek kişiler, 100’e yakını tüzel kişi. Gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasındaki üye farkının yüksek olmasının nedeni,
gerçek kişiler ile tüzel kişilerin üyelik sürecinin birbirinden farklı olmasıdır” dedi.
Gerçek kişilerin, internetlerini kullanarak sadece kredi kartı ya da
banka kartı ve nüfus cüzdanındaki bilgilerle bu sisteme kısa sürede üye
olabildiğini anlatan Akdeniz konuşmasına şöyle devam etti:
“Tüzel kişiler için bu kadar kolay olmamasının nedeni de tüzel
kişilerin hangi çalışanları aracılığıyla işlemlerini yapacağı konusunu
mutlaka sisteme tanıtılması gerekiyor. Banka şubeleri ve TOBB’a bağlı
odalarımız olmak üzere iki kanal belirledik. Burganbank, Halkbank, Şekerbank, TEB ve Vakıfbank şubeleri aracılığıyla üye kabul ediyor. Diğer
bankalarımız da entegrasyon için çalışıyor. Alacak riskinin yönetilmesi son derece önemli. KKB olarak, bugüne kadar bankalar tarafından
görülen bu bilgileri aynı kapsamda ve hızda reel sektör tarafından da
görülebilmesinin önünü açmış olduk. İhtiyacımız olan reel sektör tarafından etkin bir şekilde kullanılmasıdır.”
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeni, ticaret hayatının çok önemli
unsurlarından birisi olan alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisini çok
daha az sorunlu hale ggetirecek, alacaklılara kabus yyaşatan karşılıksız çeklerin olabildiğince azalmasını sağlayacak yeni uygulamaların başlaması piyasaları
uzun vadede rahatlatacağının
altını çizdi.

RAPOR
İSTATİSTİKLERİ

237.885

206.808
186.669
170.659

Çek Raporu
Risk Raporu
127.147

96.850
73.558
63.788
67.016
40.117
16.350

Haz.12

33.998

23.859

Tem.12

Ağu.12

20.083
2.606
Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

Oca.13

Şub.13

ÇEK RAPORU (Nisan 2012)
Banka

428.691

Leasing & Faktoring

611.756

Müşteri
n Şirketlerin, çek
ya senet kabul
veya
eceği kişinin
edeceği
lini görmesine
sicilini
kân sağlayacak
imkân
gulamaya ilişkin
uygulamaya
otokol, Başbakan
protokol,
rdımcısı Ali
Yardımcısı
bacan, TOBB
Babacan,
şkanı M. Rifat
Başkanı
arcıklıoğlu ve
Hisarcıklıoğlu
Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü
Kasım Akdeniz’in
katıldığı törenle
imzalandı.

Toplam rapor

80.622
1.121.069

RİSK RAPORU (Eylül 2012)
Leasing & Faktoring
Müşteri
Toplam rapor

163.953
92.910
256.863
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