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Risk yönetiminde sesi az 
duyulan bir devrim, KKB

Sistemik risk (3)
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“KKB olarak bankacılık sektörünün riskini yönetmesi ne kadar önemliyse reel sektörün de riskini yönetmesi bizim için o kadar 
önemli” açıklamasında bulunan Kredi Kayıt Bürosu AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz:  “KOBİ’lere diyoruz ki, ticari itibarınızı riske 
atmayın. Bankaların tüm imkanlarını sizlere açtık. Çek ve risk raporunu isteyin, finansal itibarınızı, kredibilitenizi riske atmayın.”

D eğerli Ekonomik Çözüm 
okurları, geçen haftaki İs-
tanbul seyahatimde Kredi 

Kayıt Bürosu AŞ Genel Müdürü 
değerli dostum Kasım Akdeniz’i 
makamında ziyaret ettim ve sizler 
için ilgiyle okuyacağınızı düşündü-
ğümüz bu söyleşiyi gerçekleştirdik. 

Coşkun Küçüközmen: Kasım 
Bey öncelikle teşekkürler, hemen 
başlayalım, Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB) ne iş yapar?  

Ben de bu imkânı verdiğiniz 
için teşekkür ederim. Madem öyle 
hemen başlayalım. KKB Kredi 
Kayıt Bürosu A.Ş, 1996 yılında 11 
bankanın ortaklığıyla kurulmuş bir 
bilgi paylaşım şirketidir. Ban-
kacılık ve finans sektöründe yer 
alan tüm kurumlar müşterilerinin 
kredi ve çek ödeme 
performanslarına 
ilişkin bilgileri KKB 
ile paylaşırlar. Payla-
şılan bu veriler KKB 
tarafından derlenir ve 
müşteri bazında bir-
leştirilerek rapor talep 
eden kişi ve kurumlara 
sunulur.

Coşkun Küçüköz-
men: Bu durumda 
reel sektör risk yö-
netiminde KKB’nin 
önemli bir rolü var-
dır diyebilir miyiz?

Elbette diyebiliriz. 
Bildiğiniz gibi risk yö-
netiminde reel sektör 
için en önemli husus 
alacaklarının zama-
nında tahsil edilerek 
borçlarının ödenebil-
mesidir.

Bunu yapmanın en 
doğru yolu da ticari 
ilişki içerisinde bulu-
nulan kişi ve kurumların geçmiş-
teki borç ödeme alışkanlıklarının 
analiz edilmesi yani geçmişe 
bakarak geleceğin tahmin edilmeye 
aydınlatılmaya çalışılmasıdır. İşte 
KKB’nin sunmakta olduğu Risk 
ve Çek Raporları ile reel sektör 
şirketleri, vadeli mal ve hizmet 
sundukları kişi ve kurumların risk 
analizlerini etkin şekilde yapabil-
mektedir. 

Coşkun Küçüközmen: Bahset-
tiğiniz bu Risk ve Çek Raporla-
rının içerikleri nelerdir?

Çek raporu ile başlayalım. Çek 
raporu ile bir çek keşidecisinin 
geçmişteki tüm çek ödeme per-
formansını görmeniz mümkündür. 
Bu yalnızca negatif bilgiler değil 
pozitif bilgileri de içermektedir. 
Ayrıca çek keşidecisinin ileri vade-
li çekleri ve bunların tutarları da bu 
raporun içerisinde yer alır. Henüz 
vadesi gelmemiş ve bankacılık sis-
temine tahsil ya da teminat amaçlı 
geri dönmüş olan çekler de bu 
raporun içindedir. Ayrıca bu kadar 
çok veri arasında karar vermeyi 
kolaylaştırmak için kişi ya da kuru-
mun geçmiş performansının özeti 
niteliğinde olan Çek Endeksi de

Çek raporunun önemli bir parça-
sıdır. Sadece bu endekse bakarak 
bile çek kabul edip etmeme karar-
ları büyük oranda 
verilebilir.

Risk Raporu ise 
kişi ya da kurumun 
bankacılık sek-
töründe yer alan 
kredi ilişkilerinin 
özetlendiği rapordur. 
Üç temel bölümden 
oluşur: 

Bireysel Kredi 
Notu

Bireysel Rapor
Ticari Rapor
Her bir bölümle 

ilgili kişi/kurumun 
kullandığı kredilerin 
detayları bulunur. 
Bireysel kredi notu 
ise yaklaşık olarak 
önümüzdeki 12 ayda 
kişilerin borçlarını 

ödeme olasılıklarını 
ölçen bir analitik 
modeldir.

RAPORA AKILLI  
TELEFONLARDAN DA 

ULAŞILABİLECEK

Coşkun Küçüköz-
men: Bu raporlara 
nasıl ulaşılabilir? 
Yani isteyen herkes 
bu raporlara ulaşabi-
lir mi?

Bu raporlara ban-
kalar üzerinden ya 
da KKB’nin hayata 
geçirdiği E-Rapor 
sisteminden erişim 
mümkündür. Hatta 
E-Rapor sistemine üye 
olmanız durumun-
da üçüncü kişilerin 
raporlarına da üçüncü 
kişinin rızası olması 
durumunda ulaşabilir-
siniz. E-Rapor siste-
mine üyelik için www.

kkb.com.tr üzerinden “üye olmak 
istiyorum” linkini kullanarak 
hem şirketler hem de şahıslar üye 
olabilir. E-Rapora üyelik tamamen 
ücretsizdir. Sadece hizmet almanız 
durumunda rapor bedelini öder-
siniz ki bu ücret şu an için 2,3 TL 
dir. Ayrıca internet dışında E-Rapor 
sisteminin mobil uygulaması olan 
KKB Mobil de çok kısa bir zaman 
sonra mobil platformların mağaza-
larında olacak. Yani IOS-Android 
ve Windows 8 ile çalışan tüm 
akıllı telefonlardan da bu raporlara 
erişmek çok kolay olacak.

Coşkun Küçüközmen: Artık 
risk bilgileri tek bir tuşla cep 
telefonumuzda olacak. Hari-
ka. Peki biraz daha açalım bu 
üçüncü kişilerin raporlarını nasıl 
alabiliriz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, 
hiç kimse bir başkasının raporunu 
o kişinin rızası olmadan alama-
maktadır. Mutlaka ya önceden ya 
da talep anında rapor 
sahibinin rızası KKB 
tarafından alınacaktır. 
Rızası alınacak rapor 
sahibi bir birey ise 
bu kişinin e-rapor sis-
temine üye olmasına 
gerek yoktur. Rapor 

talep eden kişinin sadece ilgili 
kişinin TC Kimlik 
Numarasını ve kişinin 
sürekli olarak çalış-
tığı banka bilgisini 
KKB’ye internet ya 
da mobil platform 
aracılığı ile iletmesi 
yeterlidir. KKB, rapor 
sahibinin telefonunu 
ilgili bankadan isteye-
rek kullanıcının cep 
telefonlarına bir mesaj 
atmakta bu mesaja 
olumlu yanıt alması 
durumunda raporu ta-
lep eden kişi ya da ku-
rumla paylaşmaktadır. 
Raporu talep edilen 
tarafın bir tüzel kişilik 
olması durumunda ise 
her iki tarafında bu 
sisteme üye olması 
gerekmektedir.

KENDİ İTİBARINIZI 
MÜŞTERİNİZE TESLİM 

EDİYORSUNUZ

Coşkun Küçü-
közmen: Gelelim 
son zamanların en 
popüler konusu olan 
“Alacak Sigortası” 
konusuna. Bu konu 
giderek önem kaza-
nacak ve gerek reel 
sektörün, gerekse 
tüm ekonominin 
gidişatını olumlu 
yönde etkileyecek bir girişim. 
Nedir bu alacak sigortası?

Ticari hayat risklerle dolu bir 
alan ve atacağınız her adımda 
birilerine güvenmek zorundasınız. 
Tedarikçinizin siparişinizi zama-
nında teslim edeceğini düşünürsü-
nüz. Müşterinizin vadeli sattığınız 
malın bedelini zamanında öde-
yeceğini düşünürsünüz. Ancak 
unutmamalısınız ki tedarikçinin de 
müşterinin de taahhütlerini yerine 
getirmesi kendi finansal güçlerine 
bağlı. Tedarikçi sözünü tutmazsa 
size vadettiği teslimatı yapamaz. 

Siz de malınızı üretemezsiniz ve 
müşterilerinize taahhüdünüzü 
geciktirirsiniz. Malınızın bedelini 
tahsil edemezseniz kendi borç-
larınızı ödeyemezsiniz. Bu da 
piyasadaki, bankalardaki itibarınızı 
bir anda yok eder. Gördüğünüz 
gibi kendi itibarınızı tedarikçinize 
ya da müşterinize teslim etmiş 
durumdasınız. İşte bu süreç aslında 
yönetilmesi gereken bir süreçtir, 
yani bir nevi riskli bir süreçtir ve 
yönetilmesi gerekir.

Coşkun Küçüközmen: Peki, 
bu konuda şu anki durum nedir? 
Yani riskler gereğince yönetilebi-
liyor mu?

Ne yazık ki bu soruya yanıtım 
hayır! Bu konudaki bilinç seviye-
sinin, farkındalığın yeterli düzeyde 
olduğunu söyleyebilmem zor. 

Esnafa, tüccara tedarik 
riskini, alacak riskini 
yönetirken neye göre 
karar veriyorsunuz 
diye sorun, en başarılı-
sı bankama soruyorum, 
piyasaya bakıyorum 
ya da soruyorum 
diyecektir. Çoğunlukla 
alacağınız cevap “ben 
insan sarrafıyım, ada-
mı gözünden tanırım” 
türünden cevaplar ola-
caktır. Bankaların yasal 
takip departmanları 
“ben insan sarrafıyım, 
ben adamı gözünden 
tanırım” diyen müşteri-
lerle dolu. Günümüzde 
banka borçlarının 
ödenememesinin en 
başta gelen nedeni 
alacakların zamanında 
tahsil edilememesidir. 
Bu şekilde bilgiye 
dayanmayan kararlarla 
sermayenin korunması, 
rekabet edilebilmesi, 
özellikle KOBİ’ler 
açısından mümkün ve 
sürdürülebilir değildir. 
Rekabetin arttığı, kâr 
marjlarının düştüğü bir 
ortamda kimsenin para 
batırmaya tahammülü 
yok. Bu durum reel 
sektör için de bankalar 
için de böyle. Bankalar 
bir kişiye kredi verir-

ken geçmiş performansına, kredi 
notuna bakmadan vermiyor. 

RİSKİN YÖNETEBİLECEĞİ  
ÜRÜNLER YARATTIK

Coşkun Küçüközmen: Bu nok-
tada KKB başka neler yapıyor?

Buraya kadar ifade ettiklerimizi 
toparlarsak KKB olarak bankacı-
lık sektörünün riskini yönetmesi 
ne kadar önemliyse reel sektörün 
de riskini yönetmesi bizim için o 
kadar önemli dedik.  İşte tam bu 
noktada, KKB olarak, esnafın, 
sanayicinin, tüccarın da riskini 

yönetebileceği, önünü görebileceği 
bazı ürünler yarattık. Nisan 2012 
den itibaren çek raporlarını, Eylül 
2012’den itibaren de risk raporla-
rını üretmeye başladık. Bu raporlar 
yoluyla bankalara verdiğimiz tüm 
bilgileri, bankalara sağladığımız 
tüm imkânları reel sektöre de sağ-
lamış olduk. 

Bu noktada bahsetmek istediğim 
diğer bir ürün de, gerçekten devrim 
niteliğinde olan ve gelişmiş ülke-
lerin tamamında çok yoğun 
olarak kullanılan 
ve bizde de 2004 
yılından bu yana 
sadece banka-
lar tarafından 
kullanılan bir 
ürün geliştirdik: 
“Kredi Notu”. 
Kredi notu kişi-
nin geçmiş kredi 
ödeme bilgileri 
kullanılarak 
hazırlanan ve bir 
rakamla ifade 
edilen bir not. 
En basit anlatı-
mıyla da kişinin 
gelecek 12 ay içerisinde ödeme 
sorunu yaşayıp yaşamayacağını 
tahmin etmeye çalışıyor. KKB 
de 2004 yılından itibaren KKB 
Bireysel Kredi Notu’nu üretmeye 
ve bankalara vermeye başladı. 

NOTU YÜKSEK OLANIN FAİZ 
 MASRAFI AZALACAK

Coşkun Küçüközmen: Peki, 
bu notlar yoğun olarak kullanı-
lıyor mu?

Bugün hemen hemen tüm 
bankaların kredi tahsis sürecin-
de kullandığı bir not oldu. 2004 

yılında 10 milyon adet üretilen 
bu not, 2012 yılında 200 mil-
yon üretildi. Bu not bankalar 
tarafından özellikle kredi kartı, 
bireysel kredi tahsislerinde 
bu derece yoğun kullanılıyor 
ancak müşteriler tarafından ye-
terince bilinmiyor. Biz bu notu 
Nisan 2013’ten itibaren Risk 
Raporlarına dahil ettik. Bu 

durum adeta sessiz sedasız gerçek-
leştirilen bir devrim oldu. Bunun 
iki önemli sonucu var: Birincisi 
kişiler notunun zaman içerisinde 
nasıl değiştiğini görecek ve buna 
göre davranışlarını değiştirecekler. 
Bu konudaki farkındalık arttıkça 
ödemeler de zamanında yapılacak. 
Yapılmadığında ise bir sonraki ay 
notun düştüğü görülecek. Bugün 
bu not daha hızlı ve daha yüksek 
limitli kredi almak için son derece 
önemli. Yakın gelecekte alınan 
kredinin faiz ve masraflarını da 

etkileyecek. 
Notu yüksek 
olanın banka-
lara ödeyeceği 
faiz masraf 
azalacak. Kredi 
notunun risk ra-
porları üzerinde 
yer almasının 
özellikle reel 
sektör açısın-
dan, esnaf, sa-
nayici açısından 
önemi, bu notu 
kendi arala-
rındaki vadeli 
alışverişlerde 

de kullanabilecekler. Kişilerin risk 
raporlarının özeti niteliğindeki bu 
not ile vadeli mal sattığı kişinin 
gelecekte ödeme sorunu yaşama 
ihtimali konusunda fikir sahibi ola-
caklar ayrıca karşı taraftan düzenli 
risk raporlarını aldıkları takdirde 
kredibilitelerindeki olumlu ya da 
olumsuz değişimleri yakalayabile-
cekler. Ayrıca çek raporu üzerine, 
yine kişinin geçmiş çek ödeme 
performansından hesaplanan çek 
endeksini hesaplayıp koymaya baş-
ladık. Çek endeksi yoluyla kişinin 
çek ödeme tarihçesi konusunda 
kolayca fikir sahibi olabilirsiniz.

Coşkun Küçüközmen: Gerçek-
ten çok güzel ve önemli bilgileri 
paylaştınız bizlerle, son olarak 
söylemek istediklerinizi de alalım 
lütfen.

Son olarak diyebilirim ki 
özellikle KOBİ’lerimizin hangi 
zorluklarla sermayelerini birik-
tirdiklerini, alacaklarını tahsil 

edemediklerinde borçlarını 
ödeyemediklerini, sermayele-
rini de kaybettiklerini çok iyi 
biliyoruz.  Borçlarını ödeye-
mediklerinde bankalarla olan 
ilişkilerinin de bozulacağını 
biliyoruz. Onlara diyoruz ki; 
ticari itibarınızı riske atmayın. 
Bankaların tüm imkânlarını da 
sizlere açtık. Tüm vadeli satış-
larınızda olmasa da; yeterince 
tanımadığınız, ilk defa mal 
sattığınız kişilerin çek ve risk 
raporlarını isteyin ve kredi no-
tuyla, çek endeksiyle beraber 
inceleyin. Göreceksiniz ki karşı 
tarafın ödeme performansı net 
bir şekilde görülecektir. Çek ve 
risk raporunu isteyin, finansal 
itibarınızı, kredibilitenizi riske 
atmayın.

Kasım Akdeniz, Kredi Kayıt 
Bürosu A.Ş. Genel Müdürü
Bankacılık sektöründe 25 
yıllık bir deneyime sahip olan 
Kasım Akdeniz kariyerine 1987 
yılında Yapı ve Kredi Bankası 
Teftiş Kurulu’nda başladı. 1996 
– 2011 yılları arasında kredi 
ürünlerinin ve süreçlerinin oluş-
turulması, kredi tahsis ve izleme 
sistemlerinin kurulması ve 
işletilmesi, kredi politikalarının 
oluşturulması ve uyum alanları 
başta olmak üzere müdür, 
direktör ve grup başkanı
kademelerinde yönetim 
sorumlulukları aldı. Bu 
süre içerisinde TBB 
nezdindeki Bankacılık 
Yasası, KKB Kurumsal 
Büro Kurulması, Krediler 
Üzerindeki Aracılık 
Maliyetleri, Kredi Garanti 
Fonu (KGF) ve Risk 

Merkezi çalışma 
gruplarında üyelik ve başkanlık 
yaptı. Yapı Kredi, TBB, çeşit-
li üniversiteler ve kuruluşlar 
nezdinde bankacılık sektörüne 
ilişkin eğitimler ve konferanslar 
verdi. TBB’ye sunulan bazı 
makaleler ve kitaplar ile ilgili 
“hakemlik” görevinde bulundu. 
2007 Yılında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı olmak üzere, 2005- 
   2011 yılları arasında KKB A.Ş.  
 Yönetim Kurulu üyesi  
 olarak görev yaptı.  
  Ekim 2011 itibarıyla  
  KKB Kredi Kayıt   
   Bürosu A.Ş.’ye Genel  
    Müdür olarak atanan  
    Kasım Akdeniz halen  
  bu görevi icra ediyor.

Hiç kimse bir baş-
kasının raporunu 

o kişinin rızası 
olmadan alama-
maktadır. Mutla-
ka ya önceden ya 
da talep anında 
rapor sahibinin 

rızası KKB tarafın-
dan alınacaktır. 
KKB, rapor sahi-

binin telefonunu 
ilgili bankadan 

isteyerek kullanı-
cının cep telefon-
larına bir mesaj 

atmakta bu 
mesaja olumlu 

yanıt alması du-
rumunda raporu 

talep eden kişi 
ya da kurumla 

paylaşmaktadır. 

Müşterinizin 
vadeli sattığınız 
malın bedelini 

zamanında öde-
yeceğini düşü-

nürsünüz. Ancak 
unutmamalısınız 

ki tedarikçinin 
de müşterinin 

de taahhütlerini 
yerine getirmesi 

kendi finansal 
güçlerine bağlı. 

Tedarikçi sözünü 
tutmazsa size 
vadettiği tesli-
matı yapamaz. 
Siz de malınızı 

üretemezsiniz ve 
müşterilerinize 
taahhüdünüzü 

geciktirirsiniz. Bu 
da piyasadaki, 
bankalardaki 
itibarınızı bir 

anda yok eder. 
Gördüğünüz gibi 
kendi itibarınızı 
tedarikçinize ya 
da müşterinize 

teslim etmiş 
durumdasınız. 

Esnafa, tüccara tedarik 
riskini, alacak riskini yö-
netirken neye göre karar 
veriyorsunuz diye sorun, 

en başarılısı bankama 
soruyorum, piyasaya ba-

kıyorum ya da soruyorum 
diyecektir. Çoğunlukla 
alacağınız cevap “ben 

insan sarrafıyım, adamı 
gözünden tanırım” türün-

den cevaplar olacaktır. 
Bankaların yasal takip 

departmanları “ben insan 
sarrafıyım, ben adamı 

gözünden tanırım” diyen 
müşterilerle dolu. 

Kişiler notunun zaman 
içerisinde nasıl değiştiğini 

görecek ve buna göre 
davranışlarını değişti-
recekler. Bu konudaki 

farkındalık arttıkça öde-
meler de zamanında ya-
pılacak. Yapılmadığında 
ise bir sonraki ay notun 

düştüğü görülecek. Yakın 
gelecekte alınan kredinin 

faiz ve masraflarını da 
etkileyecek. Notu yüksek 
olanın bankalara ödeye-
ceği faiz masraf azalacak. 

Tüm vadeli satışlarınızda 
olmasa da; yeterince tanıma-
dığınız, ilk defa mal sattığınız 
kişilerin çek ve risk raporla-
rını isteyin ve kredi notuyla, 
çek endeksiyle beraber in-

celeyin. Göreceksiniz ki karşı 
tarafın ödeme performansı 
net bir şekilde görülecektir. 

Çek ve risk raporunu isteyin, 
finansal itibarınızı, kredibili-

tenizi riske atmayın.


