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BİR BAKIŞTA KKB

Finansal hayatın ihtiyaçlarını doğru analiz ederek ﬁnansal kurumlara, gerçek ve tüzel kişilere katma değer
katacak ürünlerin en iyi şekilde sunulması ve hizmetlerini daima geliştirmeyi kendine vizyon edinen Kredi
Kayıt Bürosu (KKB), 2013 yılında hem ﬁnansal hem de reel sektöre yönelik birçok yeni ürün ve hizmeti
hayata geçirmiş, risk yönetimi konusundaki farkındalığın toplumun her kesimine yayılması için çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
KKB, yalnızca ticari hayatın dinamiklerini değil, kişilerin de ﬁnansal itibarlarını korumalarını sağlayacak olan
ürünlere kolay ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan Elektronik Rapor Sistemi’ni Ocak 2013’de faaliyete geçirerek,
ﬁnansal hayata yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştır.
KKB 2014 yılında, hem ﬁnansal sektöre hem de reel sektöre sunduğu katma değeri ve topluma sağladığı
faydayı artırmaya devam edecektir. Kredi risk yönetimini toplumun her alanına taşıyabilmek amacıyla ﬁnansal
sektör, reel sektör, kamu otoriteleri ve bireyler arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldırmayı ve toplumsal
bilinç yaratmayı bugün olduğu gibi gelecekte de kendisine görev edinecektir.
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Bir Bakışta KKB
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KISACA KKB VE TARİHSEL GELİŞİM

Bankacılığın ve ticaretin olduğu her yerde risklerin
olduğunu ve doğru risk yönetiminin güvenli bir
gelecek için vazgeçilmez olduğunu bilen KKB,
kuruluşunun 18. yılında geliştirdiği yepyeni ürün ve
hizmetlerle ﬁnansal hayata sunduğu katma değeri
daha da artırmıştır.
Finansal ihtiyaçları gözetmek, kalite ve güvenliği en
üst seviyede tutmak ve daima gelişime açık olmak
anlayışıyla büyüyen KKB, 2012 yılında başlattığı
köklü değişimi 2013 yılına da taşımıştır.
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB,
sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11
Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. 2013 yılsonu
itibariyle toplam 39 banka, 77 faktoring, 16 leasing,
13 tüketici ﬁnansman şirketi, 3 sigorta şirketi ve
Borsa İstanbul’dan oluşan 149 üyeye sahiptir.
KKB, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda
öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi kuruluşları
ile ﬁnansal kuruluşlar arasında en az beş banka
tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları
her türlü bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere
kurulmuş bir şirkettir. KKB üyesi kuruluşlar bu
kanunun aynı maddesi uyarınca, müşterilerine
ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana KKB
aracılığı ile birbirleriyle paylaşmaktadırlar.
KKB, 2001’de yaşanan ekonomik krizin ardından
bankaların kredi karar süreçlerinde ve kredi
piyasasının sağlıklı büyümesinde önemli rol
üstlenmeye başlamıştır. Hem pozitif hem de negatif
kredi bilgilerinin paylaşılması ve bu paylaşımın teşvik
edilmesini sağlayan nema yapısı ile KKB, dünyada
da örnek bir kurum olarak yerini almıştır.
KKB, 2012 yılında hayata geçirdiği Çek Raporu ve
Risk Raporu sistemleriyle, bu döneme kadar yalnız
bankaların kullanımına açık olan bilgileri, Bankacılık
Kanunu’nun izin verdiği ölçüde gerçek ve tüzel
kişilerin kullanımına da sunmuştur.
2013 yılında, gerçek ve tüzel kişilerin risklerini etkin
bir şekilde yönetmelerini sağlayacak Elektronik
Rapor Sistemi hayata geçirilmiştir. E-Rapor adı verilen
bu sistem sayesinde risk yönetimi ürünlerinin daha
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VİZYON, MİSYON, STRATEJİLER

çok kişiye daha çabuk ulaştırılması hedeﬂenmiştir.
Ayrıca bankacılık sektörünü karar alma süreçlerinde
desteklemeyi hedeﬂeyen GeoMIS ve TARDES gibi
birçok ürünü hayata geçirmiştir.
KKB verileri, bankalar ve diğer ﬁnansal kuruluşların
kredi riski yönetimlerinin; tahsis, izleme ve tahsilat
süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. KKB
veri tabanında yer alan her müşteri yıl içerisinde
ortalama 10 kez sorgulanmakta ve bankalar bu
sorgulama sayesinde müşterileri hakkında gerekli
kararları daha doğru verebilmekte, risklerini etkili
bir şekilde yönetebilmektedir.

18 yıla dayanan köklü geçmişine
dayanarak ürettiği hizmetlerini,
2012 yılında başlattığı köklü değişim
ve atılımla çok daha üstün bir düzeye
taşıyan KKB, bu ivmesini 2013 yılında
katlayarak sürdürmüştür.

VİZYON
O
ON
N

MİSYON

=B5BFF9?G]E^=@9E99@F9?G]E^B
E=F?@9E=B=9G?=BL]B9GA9?=\=B
gereksinim duyacakları bilgileri
I95E5\@5EW9B=L=a9?=@89FHBA5?

Yarattığı inovatif ürünler ve
hizmetler ile beklentileri aşarak
Türkiye’nin büyüyen değeri ve
dünyanın örnek alınan lider kredi
bürosu olmak

STRATEJİLER
T
T

T
T

Kısa Vadeli
$$B=BF5b@58WbW^E^BI9<=MA9G@9E=B85<5\C??=a=L9G5BWGW@A5FWBW 
sağlamak ve ﬁnansal hayatta risk yönetim bilincini geliştirmek
,CFL5@FCEHA@H@H?6=@=B7=B=B;9@=aG=E=@A9F=5A57WL@5;9B\@9E=9b=G=7=I9
GCD@HA5?5GA589b9E?5G575?DEC>9@9E=<5L5G5;9\=EA9?
=B5BFF9?G]E^B^B?E98=E=F?=B=85<59G?=BL]B9GA9F=B9L]B9@=?^E^BI9
hizmetler sunmak
-+=F?&9E?9M=CD9E5FLCB@5EWBW?9F=BG=F=M;9E\9?@9aG=E979?;^I9B@=5@G
yapıyı ve insan kaynağını sürdürülebilir bir şekilde sağlamak






Uzun Vadeli
T CB5BWAI9L5MW@WA5@GL5DWFWBW CE;5B=M5FLCBHBHI9^E^B;5AWBWF^E9?@= 
geliştirerek ﬁnans sektörü ve reel sektörün faaliyetlerini güvenli ve verimli
bir şekilde yürütmelerine destek olmak ve bu yolla ülkemizdeki tasarruﬂarın
yatırıma dönüşüm sürecinin etkinliğine ve ticaretin şeffaf ve güvenli bir
şekilde yapılmasına katkı sağlamak
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KİLOMETRE TAŞLARI

Nisan ayında Kredi Referans Sistemi
(KRS) hayata geçirildi. 17 Aralık
1999 tarihinde Bankalar
Kanunu’nda yapılan değişiklikle
banka, sigorta şirketi ve tüketici
ﬁnansman şirketleri gibi şirketlerin
yanı sıra BDDK’nın uygun göreceği
diğer şirketlerin de KKB’ye üye
olabilmesi sağlandı.

Haziran ayında Kredi Hesap
Kayıtları’nın yanı sıra Kredi
Başvuru Kayıtları da paylaşıma
açıldı.

1999

Bireysel Kredi Notu (BKN) hayata geçirildi.

2001

2004

İnternet Sahtekarlıkları Alarm
Sistemi (IFAS)
Şubat ayında hayata geçirildi.

Üyeler ile günlük olarak paylaşılan
karşılıksız çek bilgilerini
sorgulamaya yönelik “Karşılıksız
Çek Sorgulama Sistemi” kuruldu.

2007

2009

TOcak ayında Elektronik Rapor Sistemi (E-Rapor Sistemi)
lansmanı gerçekleştirildi.
TMart ayında Ticari Kredi Notu (TKN) lansmanı gerçekleştirildi.
T$Eedi Notu ve Çek Endeksi, Çek ve Risk Raporları ile birlikte
Nisan ayında sunulmaya başlandı.
TKKB üyelerine Mayıs ayı itibariyle düzenli olarak E-Bülten
gönderimine başlandı.
THarita Bazlı Raporlama Sistemi GEOMIS ve Tarım Kredileri
Değerlendirme Sistemi TARDES, KRS üyesi kurumların hizmetine
sunuldu.
T-ARDES ve GEOMIS internet siteleri faaliyete geçti.
TÜye kurumların da desteği ile veri kalitesi %80’den %90’a
yükseldi.
TBireysel Kredi Notu (BKN) güçlendirilmiş dördüncü versiyonu ile
kullanıma açıldı.
TUzun yıllardır Merkez Bankası tarafından verilen memzuç bilgileri
paylaşım sistemi, TBB Risk Merkezine taşındı. Bu çalışmaların tüm
alt yapısı ve operasyonu KKB tarafından üstlenildi.
Tİleri vadeli çeklerin çek raporları ile birlikte paylaşılmasına başlandı.
Twww.kkb.com.tr yenilendi.

2013

1995
11 Nisan’da,
Türkiye’nin ilk ve tek
kredi bürosu,
Kredi Kayıt Bürosu
(KKB) kuruldu.

2000

Nisan ayında Müşteri İtirazları
Değerlendirme Sistemi (MİDES),
Eylül ayında SABAS hayata geçirildi.
Kasım ayında MİDES, bir müşteri
itirazının maksimum iki saat
içerisinde yanıtlanabilmesine
olanak sağlayan elektronik ortama
taşındı.

2002

Bilgi Doğrulama Sistemi
(BDS) hayata geçirildi.

2005

Haziran ayında Kurumsal Büro
Sistemi üyelerin kullanımına açıldı.

2006

MİDES, Bilgi Doğrulama ve Acil
Güncelleme Sistemi tamamen online
altyapıya sahip ve interaktif bilgi
paylaşım platformlarına dönüştü.
Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu’nun 9.maddesinde öngörülen
düzenleme kapsamında Limit Kontrol
Sistemi (LKS) uygulamaya alındı.

2008

Kurumsal Büro Sistemi’ne İpotekli
Gayrimenkuller, İhale Yasaklıları
ve Karşılıksız Çek Bilgileri’nin
eklenmesiyle veritabanı
zenginleştirildi. SABAS’ın teknik
alt yapısı geliştirilerek KKB
sistemiyle entegre çalışmaya
başlaması sağlandı.

2012

2012, KKB’nin değişim ve dönüşüm yılı oldu. Bankalar arası kapalı
devre bir sistemle çalışan KKB, ilk kez reel sektöre de hizmet
vermeye başladı. Değişen vizyon ve ihtiyaçlara paralel olarak
organizasyonel yapı yenilendi ve yeni kurumsal kimlik çalışmaları
tamamlandı. Risk Merkezi’ni hayata geçirmek için somut adımlar
atıldı. Risk ve Çek Raporları devreye alındı ve elektronik ortamda
rapor talep ve teslimi süreçlerini sağlayan E-Rapor Sistemi hayata
geçirildi.
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleşen
açılış töreniyle birlikte KKB, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Kuruluşundan bu yana dış kaynak kullanım yöntemiyle çalıştırılan
Veri Merkezi, KKB bünyesine alındı.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Bankacılık temelinde risk unsuru ile yaşar.
Riski yaratan sebeplerin başında da eksik bilgi
faktörü geliyor. Karar mekanizmalarında eksik
bilgiyle oluşturulan politikalar yepyeni risklerle
karşılaşılmasına neden oluyor. Belirsizliği, belirginliğe
en yakın hale getiren sistemlerin üretilmesi ve
sürekli olarak geliştirilmesi son derece önemli.
Türkiye’nin iyi eğitimli ve donanımlı çalışan proﬁli
ile gelişen bankacılık sektörü, risk yönetimi alanında
ortaya koyduğu çalışmalarla risklerini büyük ölçüde
kontrol altına almayı başarıyor ve önümüzdeki yıla
güvenle bakılabilmesine imkan sağlıyor.
Finansal sektörün yol göstericisi, KKB
2013 yılında da yepyeni ürün ve hizmetleriyle ciddi
bir büyüme kaydeden KKB, 2012 sonunda hayata
geçen Risk Raporu ve Çek Raporu’nun düzenli
kullanıma alınmasıyla ﬁnans sektörünün olduğu
gibi reel sektörün de doğru risk analizi yapmasını ve
ticari alışverişlerde doğru adımlar atmasına imkan
sağladı. Faaliyete geçirdiğimiz E-Rapor Sistemi ile
reel sektöre kattığımız değeri bu yıl bir adım daha
ileri seviyeye taşıdık.

Değerli Paydaşlarımız,
2008’in son çeyreğinde meydana gelen global
ﬁnansal krizin üzerinden ciddi bir süre geçmesine
rağmen dengelerini toparlamakta zorlanan
dünya ekonomisi, 2013’te sınırlı oranda büyüme
kaydederek krizden çıkma yolunda henüz çok
başlarda olduğunu gösterdi.
Amerika Merkez Bankası FED’in genişletici para
politikalarına bağlı olarak toparlanma işaretleri
gösteren ABD, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin
üzerinde bir büyüme performansı sergiledi; ancak
önünde zorlu bir yol bulunuyor. 20 yıldan bu yana
içinde bulunduğu krizden çıkmak için yeni bir
ekonomi politikası geliştiren Japonya açısından
umut verici sonuçlar görülürken, gelişmekte olan
ülkeler arasında önemli bir güç olan Çin’de de
birçok sorun yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor. Avrupa
ve Euro ülkeleri de hala yüksek oranda işsizlik ve
çok düşük büyüme hızı ile mücadele ediyorlar.
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Risklerle çevrili bir ekonomik ortam
Türkiye, 2013’de Suriye, Irak, Mısır gibi lokal
ama bize komşu coğrafyaların üzerine iç
politik sorunların eklenmesiyle zor bir yıl
geçirdi. FED’in parasal genişlemesini azaltacağı
korkusu ile tüm gelişmekte olan ülkeler gibi
Türkiye’nin de parasında önemli değer kayıpları
yaşandı. Belirsizliğin, 2014’deki yerel belediye
ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile daha da
derinleşmesi riski bulunuyor.

T.C. Merkez Bankası’nın yürüttüğü merkezi risk
raporlamasının yeni yasa ile Türkiye Bankalar
Birliği’ne verilmesi sonrası oluşan Risk Merkezi
yönetiminde etkin görev alarak, 2013 boyunca
yürüttüğümüz altyapı ve mevzuat çalışmaları
ile 2014 başında bu görevin KKB Risk Merkezi
tarafından yapılmasına olanak sağladık.

Dönüşüm, başarıyı beraberinde getirdi
Geçtiğimiz yıllarda başlayan KKB içi organizasyon
değişikliklerini hızla tamamlayarak çok daha etkin,
yaratıcı ve sürekli ilave katma değer peşinde koşan
bir ekip yarattık. Birçok hizmeti ya tasarladık ya da
hayata geçirdik. KKB’yi 2013 sonunda; profesyonel
düşünen, tüm paydaşlarına değer yaratmaya
çalışan, kendi sistemleriyle büyüyebileceği bir
binası olan ve kamu otoriteleri ile uyum içinde
çalışan bir yapıya kavuşturduk. Yapmış olduğumuz
çalışmaların ve ürettiğimiz sonuçların detaylarını
Raporumuzda bulacaksınız.
Hem ﬁnansal hem de reel sektöre risk yönetimi
konusunda dünya standartlarında hizmetler sunan
KKB’nin 2013 yılında gösterdiği başarılarda birlikte
çalıştığımız Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine
şükranlarımı sunuyorum. Genel Müdürümüz
önderliğinde tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
2014 yılı KKB için çok daha başarılı olacak, buna
inanıyorum.
Saygılarımla,

Mehmet Sezgin
Yönetim Kurulu Başkanı

Küresel ve yerel ekonomideki belirsizliklere
rağmen büyümeyi hedeﬂeyen ve bu yönde çalışan
Türkiye’nin en önemli avantajlarından birisi güçlü
bankacılık sektörüne sahip olmasıdır. Belirsizliğe
rağmen doğru karar vermek ve ülkemizin
büyümesine katkıda bulunmak Türk bankacılığının
en önemli istek ve görevlerinden birisidir.
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ya da SMS yoluyla çok kısa sürede ve ticari hayatın
hızına paralel bir şekilde ulaşma imkanı sağladık. Ayrıca
devrim niteliğinde bir adım atarak, E-Rapor Sistemi
ile kişilerin Kredi Notları ve Çek Endeksleri’ni kendileri
ya da onayladıkları üçüncü kişilerle paylaşmalarını
sağladık. Bu sayede gerçek ve tüzel kişilerin bankalar
ve piyasa nezdindeki kredibiliteleri konusunda bilgi
sahibi olmalarını ve kendi kredibilitelerini yönetebilme
imkanı sağladık.

görüş ve önerilerini almak üzere 18 adet bankanın üst
yönetimi ile toplantılar yapıldı; Genel Müdür ve Genel
Müdür Yardımcılarının da katıldığı bu toplantılardan
elde edilen geri bildirimler paralelinde sistemlerimiz
ve süreçlerimiz revize edildi. Bunun sonucu olarak
Bireysel Büro sorgulamalarında %30, Kurumsal Büro
sorgulamalarında %293 artış sağlandı.

Kendi riskini yöneten ve bu konudaki farkındalığı
artan müşterilerin bankacılık sektörü üzerindeki kredi
riskinin azalacağı gerçeğinden hareketle; her türlü ticari
faaliyette ciddi bir dönüşümü sağlayacak bu yenilikçi
sistemin, önümüzdeki yıl genişletilmiş hizmet kapsamı
ve gelişmiş teknolojisiyle daha büyük kitlelere ulaşması
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

KKB’nin değişim ve dönüşüm yılı olarak kabul
ettiğimiz 2012’den başlayarak söz verdiğimiz gibi
yenilikler ve gelişimle dolu olan bir yılı daha geride
bırakıyoruz. 2013 yılı içerisinde topluma sağladığımız
faydayı artırmak üzere, genç girişimcilerin ﬁnansal
yönetimlerini sağlamalarına katkıda bulunmak ve
ﬁnansal risk yönetimi konusunda toplumsal bilinç
oluşturmak üzere, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
“Geleceğini Şimdi Yönet” projesinde yer aldık.
KKB olarak, özellikle ülkemizin geleceği olan genç
nesillerin gelişimine katkıda bulunmak üzere onlara
bilgi birikimlerimizi aktarmayı ve “kendi ﬁnansal
geleceklerini kontrol etmelerini sağlayacak” toplumsal
bilinç oluşturmayı hedeﬂedik.

Yenilikçi ürünler

Dünyada bir örnek: E-Rapor Sistemi

2013 yılında, bankacılık sektörüne yönelik iki yeni ve
önemli ürünü daha hayata geçirdik. Bunlardan ilki;
KKB bünyesinde yer alan verilerin il ve ilçe bazında
haritalanarak raporlanmasına olanak sağlayan
Harita Bazlı Raporlama Sistemi (GeoMIS). Risk
yönetiminden kredi politikaları oluşturmaya, pazarlama
faaliyetlerinden banka stratejilerinin oluşturulmasına
kadar çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bu
ürünün bankacılık sektörüne yaratacağı katma
değer önümüzdeki yıllarda daha iyi görülecektir.
Diğeri ise bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek
isteyen ﬁnansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır
kredi değerleme altyapısını içeren Tarım Kredileri
Değerlendirme Sistemi (TARDES). Tarım ve hayvancılık
ile uğraşan üreticinin en uygun şekilde kredilendirilmesi
için analitik verilerin elde edilmesini ve ayrıca ihtiyaç
duyulacak karar destek sistemini sağlayan bu hizmet
ile tüm ﬁnansal kuruluşları tarıma kredi verebilecek alt
yapıya kavuşturmuş olduk.

2012 yılında hayata geçirdiğimiz Risk ve Çek Raporu
hizmetleri ile bireylerin hem kendi hem de ticari ilişkide
bulundukları kişilerin kredi geçmişlerine, banka şubeleri
aracılığı ile ulaşabilmelerini sağlamıştık. 2013 yılında ise
raporların kullanımını yaygınlaştırmak, hem pratik hem
de güvenli bir şekilde alınmasını ve üçüncü kişilerle
paylaşımını sağlayan, dünyaya da örnek oluşturacak
E-Rapor Sistemi’ni hayata geçirdik. Bu sayede kişilere
ister kendi isterlerse üçüncü kişi raporlarına internetten

Finansal hayatta risk yönetimi için gereken bilgi, analiz
ve sistemleri sağlama misyonunu üstlenmiş KKB,
bu misyonu layıkıyla yerine getirebilmek için 2013
yılında da kendini birçok alanda yeniledi. 2012 yılında
olduğu gibi 2013 yılında da veri kalitesi, raporlama,
veri sorgulama gibi çeşitli alanlarda hizmet portföyünü
genişletirken önceden sunulan hizmetlerin kalitesi de
arttırıldı. Sunduğumuz ya da sunmayı planladığımız
ürün ve hizmetleri tanıtmak ve varsa KKB ile ilgili

Değerli Paydaşlarımız,
2013 yılı dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye
ekonomisinde de önemli olayların yaşandığı bir yıl
oldu. Küresel krizin yarattığı ekonomik durgunluktan
hala çıkamamış olan Avrupa ve ABD, yeni kararlar ve
stratejilerle piyasaları hareketlendirme çalışmalarına
hız verdi. Bu çabaların sonuç verme süreçlerinde
dahi, daha atlatılması gereken ciddi problemlerin
olduğunu görebiliyoruz. Bu konjonktürel belirsizlik
ortamına rağmen Türkiye ekonomisinin 2013 yılını
hatırı sayılır bir büyüme oranıyla kapatabilmesi
memnuniyet vericiydi.

2012 yılı içerisinde TBB bünyesinde kurulan ve
sadece ﬁnans sektörü için değil, reel sektör ve
makro ekonomi açısından da önemli sonuçlar
doğuracak olan Risk Merkezi, 2013 yılı içerisinde
ﬁilen hayata geçirildi. Temmuz 2013 itibariyle, uzun
yıllardır Merkez Bankası’nca yürütülen memzuç
uygulamaları ﬁilen TBB Risk Merkezi tarafından
gerçekleştirilmeye başlandı. Yeni yapının yüksek
standartlar taşıyan tüm teknolojik alt yapısı, iş
sürekliliği ve bilgi güvenliği açısından TBB ile
2012 yılında imzalanan sözleşmeye istinaden KKB
tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı bir yılı geride bıraktık
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak 2013 yılını üye,
ürün, hizmet ve çalışan sayısı bakımından ciddi
büyüme kaydederek tamamladık. 2013 yılı için
planladığımız tüm ürün ve sistemleri hayata geçirdik
ve koyduğumuz tüm hedeﬂeri aştık. 2013 yılında
2012 yılına göre 10’dan 20’ye çıkardığımız ürün ve
hizmet sayımızla hem ﬁnansal kurumların hem reel
sektörün hem de kişilerin risk yönetim süreçlerini
istatistiksel, analitik ve akılcı verilere dayanan ürün
ve hizmetlerimizle destekledik.
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Dönüşüme hız kesmeden devam

2014 yılında da hedeﬂerimizle birlikte taşıyacağımız
heyecan ve mutlulukla, risk yönetimi konusunda
ﬁnansal sektörde yarattığımız güveni koruyan ve
ileriye taşıyan işler başarmayı, aynı güven ve kaliteyi
içeren hizmetlerimizin kullanımını reel sektörde
yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz.
2013 yılı KKB hedeﬂerinin gerçekleşmesinde tüm
paydaşlarımızın eşsiz katkıları bulunuyor. KKB’ye
duydukları güven ve değerli destekleri için ortaklarımıza
ve üyelerimize, etkin çalışmaları ve sahip oldukları geniş
vizyonu ile aldıkları kararlarla KKB’yi ileriye taşıyan
Yönetim Kurulumuza, her türlü süreç ve çalışmada
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum.
Saygılarımla,

Kasım Akdeniz
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

YÖNETİM
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MUSTAFA AYDIN

KASIM AKDENİZ

18

KKB 2013 FAALİYET RAPORU

MEHMET EMİN
KARAAĞAÇ

MÜRSEL ERTAŞ

MEHMET SEZGİN

OSMAN MEHMET
SİNDEL

VEYSEL SUNMAN

MEHMET GÖKMEN
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Yönetim Kurulu

Mehmet Sezgin

Yönetim Kurulu Başkanı
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
Eş Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında Antalya’da doğdu. Lise öğrenimini Barrington
High School’da tamamladıktan sonra, ODTÜ İşletme
Fakültesi’nden mezun olan Sezgin, University of
Massachusettes’den MBA derecesi aldı. 1984 yılında
PwC’de Danışmanlık görevi ile iş hayatına başlayan Sezgin,
1985 – 1988 yılları arasında İnterbank’ta Müfettişlik
görevini sürdürdü. 1990 yılında Pamukbank’a geçerek
Bank24 ve Kredi Kartları Müdürlüğü’nü yürüttükten sonra
1993 yılında EuroPay/MasterCard Avrasya Bölgesi Genel

Müdürlüğü’ne getirildi. 1999 – 2012 yılları arasında Garanti
Ödeme Sistemleri’nin Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.
2012 yılında İspanya’nın en büyük 2. bankası BBVA’nın
Global Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Başkanı olarak
atanan Sezgin, Garanti Ödeme Sistemleri’nin Eş Yönetim
Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir. Sezgin, aynı
zamanda Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve MasterCard
Europe Yönetim Kurulu üyesidir.

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sindel, Akbank'a
katılmadan önce çeşitli özel sektör bankalarında üst düzey

pozisyonlarda görev aldı. Kasım 2010'da Akbank'ta Ödeme
Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
göreve başladı.

Yönetim Kurulu Üyesi

Akbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı,
Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim

T. İşbankası A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı, Krediler

Müdürlüğü, Pazarlama Grup Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü
görevlerinde bulunan Aydın; Mayıs 2007 tarihinden
itibaren DenizBank Bireysel, Kobi ve Tarım Kredileri Tahsis
Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu.
Kariyerine 1989 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. ’de Avukat
unvanıyla başlamıştır. 02.01.2012 tarihine kadar T. İş
Bankası A.Ş.’nin çeşitli birimlerinde Hukuk Müşavirliği
Yardımcısı ve Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüştür.

03.01.2012 tarihinden itibaren Türkiye Vakıﬂar Bankası Baş
Hukuk Danışmanlığı’nda Baş Hukuk Danışmanı olarak
çalışmaya başlamıştır. 25.10.2013 tarihinde Bankamıza
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, halen
görevine devam etmektedir.

M. Emin Karaağaç

Mustafa Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Vakıﬂar Bankası T.A.O.
Genel Müdür Yardımcısı

DenizBank A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı; Bireysel,
Kobi ve Tarım Kredileri Tahsis Grubu

1966 yılında Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında Yapı
Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve
başlayan Özciğer, aynı yıl içerisinde Vakıfbank’ta Kredi Kartı
Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak göreve başladı. 1998
yılında Alternatifbank’ta Bireysel Bankacılık Operasyon
Abdurrahman Özciğer Yöneticisi, 2002 yılında Koçbank Kart Operasyon Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyesi

ve 2006 yılında Çalıkbank / Sanpaolo Bank Yönetim
Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Özciğer, Eylül 2006
tarihinden
itibaren
Şekerbank
T.A.Ş.’de
Bireysel
Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.

1967 Sakarya doğumlu
olan Sunman, Marmara
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler Bölümü mezunudur. 1988 – 1994 yılları arasında
Pamukbank T.A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölümü’nde Uzman
olarak göreve başlayan Sunman, 1994 – 2001 yılları
arasında Osmanlı Bankası A.Ş. Kredi İzleme Biriminde
Yönetici-Müdür olarak görev aldı. 2002 – 2005 yılları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bölüm Başkanı, Kredi Risk İzleme
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M. Gökmen Uçar
Yönetim Kurulu Üyesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı,
Perakende Krediler Yönetimi

Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı,
Bireysel Bankacılık
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yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Müdürlüğü’ne, 2008
yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkanlığı’na yükseltildi. 13
Nisan 2011 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.
Bozgedik, 2011 tarihinden bu yana KKB Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev yapmaktadır.

T. Halk Bankası A.Ş.
Risk Takip ve Tasﬁye Genel
Müdür Yardımcısı

Ertuğrul Bozgedik

Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Kayseri doğumlu olan Bozgedik, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 1986
yılında İşbankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bozgedik, 1995
yılında Sorunlu Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı’na,
1999 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Bölge
Müdürlüğü’ne yükseltildi. 2002 yılında Sorunlu Krediler
Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü’ne atanan Bozgedik, 2004

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Veysel Sunman

Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Koordinatörü ve
Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Ertaş, 12.10.2010
tarihinden itibaren Risk Takip ve Tasﬁye'den sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mürsel Ertaş

Osman M. Sindel

1967 yılında Ordu’da doğdu. Ankara Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun
oldu. 1987 yılında Töbank’ta Müfettiş olarak başladığı
meslek hayatına sırasıyla Demirbank, Bank Ekspres ve
DenizBank’taki görevleriyle devam etti. DenizBank’ta Şube

1964 yılında Ordu'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Kambiyo Bölümü'nden mezun
oldu. 1986 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Kontrolör
Yardımcısı olarak göreve başlayan ve daha sonra Müfettiş

arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Daire
Başkanı ve 2005 – 2007 yılları arasında MNG Bank’ta İç
Kontrol ve İzleme Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev
yaptı. Sunman, 2007 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı olarak görev
yapmaktadır.

Kasım Akdeniz

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

1975 yılında Kayseri’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
İş hayatına 1998 yılında başladı. 1998 - 2002 yılları arasında
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’de (PwC)
Bağımsız Denetçi olarak çalıştı ve "Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavir" unvanını aldı. Koçbank'a 2002 yılında katıldı;
2005 yılına kadar Mali Kontrol ve Planlama'da Bütçe
Planlama ve Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yönetmeni
olarak görev aldı. Uçar, 2005 - 2007 yılları arasında
UniCredit Group bünyesinde İtalya, Almanya ve
Avusturya’da strateji, bütçe ve planlama alanlarında çeşitli

Kariyerine 1987 yılında Yapı Kredi Teftiş Kurulu’nda
başlayan Akdeniz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü
mezunudur. 1996 - 2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve
süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme
sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi politikalarının
oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere çeşitli
yönetim kademelerinde sorumluluk aldı. Bu süre içerisinde
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdindeki Bankacılık Yasası ve
alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma
gruplarında; KKB Kurumsal Büro Kurulması, Krediler
Üzerindeki Aracılık Maliyetleri ile Kredi ve Karşılıklar Çalışma
Grupları’nda üyelik, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Risk
Merkezi Çalışma Grupları’nda başkanlık yaptı.

yöneticilik görevleri üstlendi. 2008 yılında Yapı ve Kredi
Bankası'na geçen Uçar, sırasıyla Sermaye Yönetimi, Gider
Kontrol ve Tahsisi Yöneticisi, Finansal Raporlama Grubu
Başkanı ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
olarak görev yaptı. 2011 yılında Finansal Raporlama ve
Muhasebe Grup Direktörü olan Uçar, Ağustos 2012
tarihinden bu yana Perakende Kredilerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Uçar,
Eylül 2012 tarihinden bu yana KKB Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır.

Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu’nun
BDDK ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda ticari krediler
üzerindeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ile
teminat niteliğindeki kağıtlar üzerindeki damga vergisi
yükümlülüğünü sıfıra indirildi. KGF Çalışma Grubu’nun
yaptığı çalışmalar sonucu bankaların KGF A.Ş.’ye ortak
olması sağlandı ve “Hazine Destekli KGF Garantisi”
uygulaması hayata geçirildi. Risk Merkezi Çalışma Grubu ile
birlikte TBB nezdinde Risk Merkezi kurulmasına ilişkin
çalışmalar tamamlandı. 2007 Yılında Yönetim Kurulu
Başkanlığı olmak üzere, 2005 – 2011 yılları arasında KKB
A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ekim 2011
itibarıyla KKB A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Akdeniz,
halen bu görevi sürdürmektedir.
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ORTAK ÜYELER

ÜYELER

KKB olarak üyelerimize ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 2013 yılı
içinde şirket bünyesinde çağrı merkezi oluşturulmuş, ayrıca iki adet dış ﬁrma üzerinden çağrı merkezi
hizmeti alınmaya başlanmıştır.
Gelen taleplerin takip edilmesi amacıyla hizmet yönetim araçları kullanıma alınmıştır.

1.350.000
%18,18

1.350.000
%18,18

Ek olarak, üyelere özel web sitemiz uye.kkb.com.tr hayata geçirilmiş ve ürünlerle ilgili detay bilgiler,
doküman ve genelgeler bu site üzerinden yayınlanmaya başlanmıştır.

Üyeler

675.000
%9,09

675.000
%9,09

2009

2010

2011

2012

2013

Banka

31

35

35

38

39

Faktoring

36

53

55

72

75

Leasing

1

3

4

16

18

Tüketici Finansman

9

8

8

9

13

Sigorta ve Diğer

-

-

-

1

4

YILLARA GÖRE ÜYE ARTIŞI

675.000

675.000

%9,09

136

%9,09

99
%9,09

675.000
%9,09

675.000

%9,5

102
1

77

%9,09

2012 - 2013
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Üyeler

ÜYE BANKALAR

FACTORING ŞİRKETLERİ

1

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

16

HSBC Bank A.Ş.

1

Acar Faktoring A.Ş.

39

Huzur Faktoring A.Ş.

2

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

17

ING Bank A.Ş.

2

ACL Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

40

ING Faktoring A.Ş.

3

Alternatifbank A.Ş.

18

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

3

Ak Faktoring Hizmetleri A.Ş.

41

İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş.

4

Anadolubank A.Ş.

19

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

4

Akdeniz Faktoring A.Ş.

42

Kapital Faktoring Hizmetleri A.Ş.

5

Arap Türk Bankası A.Ş.

20

Odea Bank A.Ş.

5

Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş.

43

Katar Faktoring Finans Hizmetleri A.Ş.

6

Asya Katılım Bankası A.Ş.

21

Societe Generale (SA)

6

Anadolu Faktoring Hizmetleri A.Ş.

44

Kent Faktoring A.Ş.

7

Bank Mellat

22

T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.Türk Eximbank

7

Analiz Faktoring A.Ş.

45

Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş.

8

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

23

Tekstil Bankası A.Ş.

8

Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.

46

Kredi Alta Faktoring A.Ş.

9

Citibank A.Ş.

24

The Royal Bank of Scotland N.V.

9

Arena Faktoring A.Ş.

47

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

10

Deutsche Bank A.Ş.

25

Turkish Bank A.Ş.

10

As Faktoring Hizmetleri A.Ş.

48

Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş.

11

Burgan Bank A.Ş.

26

Turkland Bank A.Ş.

11

Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.

49

Makro Faktoring A.Ş.

12

Fibabanka A.Ş.

27

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

12

Atılım Faktoring A.Ş.

50

Merkez Faktoring Hizmetleri A.Ş.

13

Finansbank A.Ş.

28

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

13

Başer Faktoring A.Ş.

51

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

14

GSD Yatırım Bankası A.Ş.

29

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

14

Bayramoğlu Faktoring A.Ş.

52

MET-AY Faktoring Finans Hizmetleri A.Ş.

15

Habib Bank Limited

30

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

15

Berg Faktoring Hiz. A.Ş.

53

MNG Faktoring Hizmetleri A.Ş.

16

C Faktoring A.Ş.

54

Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş.

17

CESA Faktoring A.Ş.

55

Pamuk Factoring A.Ş.

18

Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.

56

Para Finans Faktoring A.Ş.

19

Çağdaş Faktoring A.Ş.

57

Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.

20

Çözüm Faktoring A.Ş.

58

Sardes Faktoring A.Ş.

21

Değer Faktoring A.Ş.

59

Strateji Faktoring A.Ş.

22

Demir Faktoring A.Ş.

60

Sümer Faktoring Hizmetleri A.Ş

23

Deniz Faktoring A.Ş.

61

Şeker Faktoring A.Ş.

24

Destek Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

62

Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

25

Devir Faktoring Hizmetleri A.Ş.

63

Tam Faktoring A.Ş.

26

Doğa Faktoring Finans Hizmetleri A.Ş.

64

TEB Faktoring A.Ş.

27

Doğan Faktoring A.Ş.

65

ABC Faktoring Hizmetleri A.Ş.

28

Eko Faktoring A.Ş.

66

Tekstil Faktoring A.Ş.

29

Ekspo Faktoring A.Ş.

67

Trend Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

30

Eren Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

68

Tuna Faktoring Hizmetleri A.Ş.

31

Erişim Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

69

Turkish Faktoring Hizmetleri A.Ş.

32

Fiba Faktoring A.Ş.

70

Ulusal Faktoring A.Ş.

33

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

71

Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

34

First Factoring A.Ş.

72

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.

35

Garanti Factoring Hizmetleri A.Ş.

73

Yaşar Faktoring A.Ş.

36

Girişim Faktoring A.Ş.

74

Yeditepe Faktoring A.Ş.

37

Global Faktoring Hizmetleri A.Ş.

75

Zorlu Faktoring A.Ş.

38

Halk Faktoring A.Ş.

LEASING ŞİRKETLERİ
1

AK Finansal Kiralama A.Ş.

10

Halk Leasing A.Ş.

2

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.

11

ING Finansal Kiralama A.Ş.

3

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.

12

İş Finansal Kiralama

4

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.

13

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

5

De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş.

14

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

6

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

15

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

7

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.

16

VFS Finansal Kiralama A.Ş.

8

Finans Finansal Kiralama A.Ş.

17

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

9

18

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ
1

ALJ Finansman A.Ş.

8

Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

2

DD Konut Finansman A.Ş.

9

TEB Tüketici Finansman A.Ş.

3

Koç Fiat Kredi Tüketici Fin.A.Ş.

10

Volkswagen Doğuş Tüketici Fin. A.Ş.

4

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş.

11

PSA Finansman Anonim Şirketi

5

MAN Financial Services Tüketici Fin. A.Ş.

12

VFS Finansman A.Ş.

6

Mercedes-Benz Fin.Türk A.Ş.

13

Scania Finansman A.Ş.

7

Orﬁn Finansman A.Ş.

SİGORTA ŞİRKETLERİ

24

1

Coface Sigorta A.Ş.

2

Ziraat Sigorta A.Ş.

3

Euler Hermes Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
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Borsa İstanbul A.Ş.
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ÜST YÖNETİM

ORGANİZASYONEL YAPILANMA

Koray Kaya

YÖNETİM KURULU

Stratejik Planlama ve
Kurumsal İlişkiler Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

GENEL MÜDÜR

TBB Risk Merkezi
Koordinatörü

İç Kontrol
Bölümü

Yasal Uyum ve
İç Denetim
Bölümü

Stratejik Planlama
ve Kurumsal
İlişkiler Bölümü

Bilgi Teknolojileri
Bölümü

BT Denetim
Birimi

Proje ve Ürün
Yönetimi Birimi

ERS & Reel
Sektör İşkolu
Birimi

Banka Dışı
Finansal
Kurumsal
İşkolu Birimi

Sistem ve Yazılım
Geliştirme
(Kurumsal)
Birimi

Sistem ve Yazılım
Geliştirme
(Bireysel)
Birimi

BT Altyapı ve
Operasyon
Birimi

BT Güvenlik ve
Risk Yönetimi
Birimi

İnsan Kaynakları
ve Mali işler
Bölümü

Mali İşler
Birimi

Bütçe ve
Raporlama
Birimi

Osman Soysal
Kurumsal
İletişim
Birimi

Veri Analizi,
Raporlama ve
MKDS Birimi

Destek Birimi

Sistem ve Yazılım
Geliştirme
(Katma Değer)
Birimi

BT Proje
Yönetimi
Birimi

BT Hizmet
Yönetimi
Birimi

Operasyon
Birimi

İş hayatında 28 yıllık deneyime sahip olan Bilgin, 1985
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek
lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1986 yılında Bilpa A.Ş.'de başlayan Bilgin, 2012
yılına kadar Yapı Kredi Bankası Bilgi Teknolojileri
Bölümü'nde farklı yönetsel sorumluluklar aldı; son olarak
Alternatif Dağıtım Kanalları'nda Self-Servis Bankacılık Grup
Müdürlüğü'nden sorumluydu. Kasım 2012'den bu yana
KKB'de Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

İş hayatında 14 yıllık deneyime sahip olan Cenk, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Cenk, 2000
- 2012 yıllarında BDDK'da Bankalar Yeminli Murakıbı, Grup
Başkanı, 2011 FSAP görüşmeleri Koordinatörü ve Denetim
Daire Başkan Vekili olarak çeşitli görevlerde bulundu. Bu
kapsamda
BDDK'nın
denetim
sistemini
yeniden
oluşturduğu Risk Odaklı Denetim Projesi'nde proje
grubunda önemli görev aldı. FED denetimlerine ilişkin Risk
Odaklı Denetim Projesi amaçlı 1 aylık bir uygulamada
bulundu, FDIC kapsamında çalışmalar yürüttü.
2007 - 2009 döneminde Boston College MBA-MSF dual
degree ile MBA ve Finans yüksek lisansını tamamladı. BDDK
denetimlerinde birçok farklı yasal konuların ve iç sistemler,

bilgi yönetimi denetimlerinin yanı sıra Hollanda ve
Almanya'da denetimler yürüttü.

İş hayatında 10 yıllık deneyime sahip olan Soysal, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Soysal,
2004–2013 yıllarında BDDK'da Bankalar Yeminli Murakıbı,
Grup Başkanı ve Denetim Başkanlık Koordinatörü olarak
çeşitli görevlerde bulundu. Bu kapsamda mevduat, yatırım
ve katılım bankaları ile yabancı menşeli bankaların Türkiye
şubeleri nezdinde risk odaklı denetim çerçevesinde mali
bünye ve mevzuat incelemeleri ile bireysel müşteri
şikayetlerinin incelenmesinde grup başkanlığı ve ekip
liderliği yaptı. 2009–2012 yıllarında Basel Bankacılık
Denetim Komitesi’nin Denetim alt grubunda Türkiye
temsilciliği görevini üstlenerek Uluslararası Denetim
Standartları önerileri ile denetim kalitesinin artırılması
çalışmalarına katkıda bulundu.

2006–2012 yılları arasında bir bankacılık ve ﬁnans
dergisinin editörlüğünü yürüten Soysal, özellikle bireysel
müşterilerin kart kullanımları ile ilgili sorunlarına cevapların
yer aldığı yazılar yayınladı.
2012–2013 döneminde Harvard Üniversitesi Kennedy
School of Government’ta Kamu Politikaları ve Yönetimi
Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Bu dönemde Harvard
Business School ve MIT Sloan School’dan gelir piramidinin
tabanında yer alan şirketler ve şirketlerde sistem dinamikleri
konularında dersler aldı.

İş hayatında 19 yıllık deneyime sahip olan Kesici, 1995
yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun
oldu. Kariyerine 1995 yılında Ernst & Young Denetim
ﬁrmasında başladı. 2000 yılında Ernst & Young Denetim
ﬁrmasından Müdür unvanıyla ayrıldıktan sonra 2000 -

2012 yılları arasında Yapı Kredi Leasing’te Mali İşler, Bütçe
Raporlama ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yaptı. Mayıs 2012’den bu yana
Kredi Kayıt Bürosu’nda İnsan Kaynakları ve Mali İşler
Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Bilgi Teknolojileri Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Yasal Uyum ve
İç Denetim Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Bankalar
İşkolu
Birimi

Türkiye'deki hemen hemen her bankada danışmanlık ve
kredi kararlarının otomasyonu ile ilgili projelerde görev aldı.
KKB'nin skorkart altyapısında kullanılan müşteri
düzeyindeki iyi/kötü tanımını yarattı.
2005 - 2009 yılları arasında TEB'de Bireysel Krediler Tahsis
Bölüm Direktörü olarak görev yaptı. 2009 yılında Akbank'ta
Bireysel Krediler İzleme ve Tahsilat Bölüm Başkanı olarak
çalışmaya başlayan Kaya, Ocak 2012'de Bireysel Krediler
Tahsis Bölüm Başkanı olarak atandı. Mayıs 2012'den bu
yana KKB'de Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler'den
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam
etmektedir.

Abdullah Bilgin

Ali Kemal Cenk

Yasal Uyum ve
İş Birimleri
Denetimi Birimi

Bankacılık sektöründe 18 yıllık bir tecrübeye sahip olan
Kaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Kaya, kariyerine
1995 yılında Garanti Bankası'nda başladı. Türkiye'deki ilk
bireysel
krediler
skorlama
sistemlerinden
birinin
oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. Kaya, Garanti
Bankası'nda çalıştığı sürece tüketici kredileri, kredi kartları
ve küçük işletme kredi başvuruları için kredi otomasyon
sistemleri tasarladı. 2004 yılında Experian'da danışman
olarak çalışmaya başladı.

İdari işler
Birimi

Risk Merkezi
Koordinasyon Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

İnsan
Kaynakları
Birimi

ABD'de Risk yönetimi, Basel II-III, iç kontrol ve bankacılık ile
ilgili birçok eğitiminin yanısıra COBIT, TFRS, Uluslararası
Muhasebe Standartları, Oliver&Wyman Risk Yönetimi,
Avrupa Merkez Bankası Eurosystem Makro-Mikro Finansal
Denetim konularında eğitim ve sertiﬁkaları bulunmaktadır.
Nisan 2012'den itibaren KKB'de Yasal Uyum ve İç
Denetim'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.

Soysal, Aralık 2013'den itibaren KKB'de Risk Merkezi
Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.

İnci Tümay Kesici
İnsan Kaynakları ve
Mali İşler Bölümü Müdürü
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ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ

KREDİ REFERANS SİSTEMİ (KRS)
2010

Ürün Adı

2011

Kredi Referans Sistemi (KRS)
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
Sahte Bilgi Belge Beyan Başvuru Alarm Sistemi (SABAS)
İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi (IFAS)
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Çek Raporu
Risk Raporu
E-Rapor Sistemi

2012

2013

2014

Kredi Referans Sistemi (KRS), bireysel kredi
ürünlerine yönelik her türlü detaylı bilginin
üye kurumlar arasında paylaşımını sağlayan
altyapıdır. Bu sistem sayesinde, ﬁnansal kuruluşlar
müşterilerine ilişkin her türlü risk kararını
somut verilere dayanarak verebilmekte, her
ﬁnansal kuruluş kendi riskini sağlıklı bir şekilde
yönetebilmekte ve doğru müşterilere doğru
koşullarda kredi ürünlerini sunabilmektedir. Makro
ölçekte hem ﬁnansal sektör sağlıklı bir şekilde
büyüyebilmekte hem de reel sektöre gereken mali
destek sağlanmaktadır.
KKB üyesi bankalar ve diğer ﬁnans kurumları,
KRS’de gerçekleştirdikleri sorgulama işlemiyle;

GEOMIS - Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
TARDES - Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi
Veri Analizi ve Raporlama
Ticari Kredi Notu (TKN)

Tüketicinin
“borçlu” ve “keﬁl”
konumunda
bulunduğu
tüm açık hesap
bilgilerine,

Çek Endeksi
Merkezi Karar Destek Sistemleri
Kurumsal Mides
İhale Yasaklıları
Tahsilat (Collection) Skorları

Son beş yıl
içindeki kapalı
hesap bilgilerine,

Kredi hesapları, üyeler tarafından aylık olarak
güncellenirken, başvuru kayıtları anlık olarak
oluşturulmakta ve paylaşıma açılmaktadır.

Bireysel kredi riskinin minimize edilmesini sağlar.
Bireysel kredi müşterilerini düzenli ödemeye
teşvik eder.
Bireysel kredi kullanımının yaygınlaşmasını sağlar.
Kredi riskinin ölçülmesi sayesinde kullandırılan
kredi hacmini artırır.

Kredi Notu Danışmanlığı
Ulusal Fraud Veritabanı & Merkezi Fraud Yazılımı (Hosted)

Son altı aydaki
başvuru
bilgilerine ve

KKB Uyarı Sistemi
KKB Kimlik Koruma
KKB Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP)

YILLARA GÖRE ÜRÜN ARTIŞI

%90,0

2012 - 2013

10
7

Son 36 aylık
döneme ait kredi
geri ödeme
performans
bilgilerine

Kredi kararlarının daha hızlı ve daha sağlıklı
verilmesini sağlar.
Sorunlu müşterileri KKB üyesi kurumların dışında
tutar.
Mevcut müşterilerin yeni kredi limitlerini
belirlemede rasyonel karar alınmasını sağlar.

19

7

KRS bir kara liste olmayıp,
olumlu kredi ödeme bilgilerini de
içermektedir. Bu sayede, herhangi
bir müşteri ilk defa çalışacağı bir
kuruma kendisini kolayca tanıtma
fırsatını elde etmiş olmaktadır.

Sistemin sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir;

Hane Halkı Veri Tabanı

7

ve benzeri işlemlere tabi tutmaksızın özgün
halleriyle KRS veritabanına aktarmakta ve diğer
üyeleri ile paylaşıma açmaktadır. Buna ilaveten
Risk Raporları’nda yer alan bilgiler de bu veri
havuzundan gelmektedir.

çevrimiçi (online) ortamda birkaç saniye içinde
ulaşabilmektedir. Bu sayede tüketicinin toplam kredi
riski ve ödeme alışkanlıkları belirlenebilmekte ve
kredi kararı hızlıca (örneğin SMS ile kredi vermek
gibi) verilebilmektedir. Üyeler; müşterilerinin kredi
ödeme bilgilerini öngörülen bilgi ve formatta,
güncel ve geçmişe yönelik olarak aylık bazda KRS’ye
sağlamaktadır. KKB, standart bir yapıya uygun
olarak üyelerinden sağladığı bireysel kredi ürün
bilgilerini, hiçbir değişiklik, birleştirme, ekleme

BİREYSEL KREDİ NOTU (BKN)
Bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığı ya da
alacağı kredinin geri ödemesini diğer bir tüketiciye
kıyasla ne ölçüde yerine getireceğini öngörmek
amacıyla hesaplanan sayısal bir göstergedir. Bireysel
Kredi Notu (BKN), istatistiksel model kullanılarak
üretilmiş olan bir karar destek ürünüdür. Müşteriye
ilişkin Kredi Referans Sistemi aracılığıyla edinilen
bilgilerin bir özeti olarak da tanımlanabilir.

2009 2010 2011 2012 2013
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BKN, kredi kuruluşlarının vereceği
risk kararlarının rasyonel ve standart
olmasına olanak sağladığı gibi, karar
sürecini de oldukça kısaltmaktadır.
Bu da müşterilerin kredi ürünlerine
daha kısa sürede ulaşmalarını
mümkün kılmaktadır.
Kredi bürolarının ürettiği kredi notlarının, her
kurumun kendi portföyü için özel geliştirdiği
modellerden farkı, tüm ülkedeki kredi
kullanıcılarının profilini yansıtmasıdır. Kredi
notunun en önemli katkılarından birisi, bireylerin
ülke geneliyle karşılaştırıldığında risk seviyesinin
ne olduğunu göstermesidir.
Uzun yıllardır kullanılan Bireysel Kredi Notu’nun
(BKN), güçlendirilmiş dördüncü versiyonunun
geliştirilmesi tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
BKN’nin hesaplanmasında birçok bilgi, çeşitli
kombinasyonlarda kullanılmaktadır. Bu bilgiler
arasında bireyin mevcut ve geçmişteki kredi
ödeme performansı (geciken ödemeler, takibe
düşme durumları, vb.) en fazla etki eden unsurdur.
Bunun yanı sıra kişinin şimdiki ve geçmişteki kredi
kullanım yoğunluğu ve yeni kredi arayışları da
BKN hesaplanmasında yoğun olarak kullanılan
bilgilerdir.

BİREYSEL BORÇLULUK ENDEKSİ
(BBE)
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE), odak noktası son
dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü belirtisi
göstermediği halde, ödeme gücünü aşan bir borç
yükü altına girme eğiliminde olan kişilere yönelik
skor bazlı bir risk endeksidir. Amacı, aşırı borçlanma
eğiliminde olan kişileri tespit etmektir.

BBE sayesinde aşırı borçlanma
eğiliminde olan kişiler tespit
edilebilmektedir.
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Mevcut borçlarını geciktirmeden kapatmak için
yeni kredi kullanan, dolayısıyla geçmişte ödeme
güçlüğü görünmeyen ancak gittikçe daha fazla
borçlanan bireyleri tespit ederek erken bir uyarı
sistemi oluşturmak, sorumlu kredilendirme
(responsible lending) yapılmasını sağlamak
ve bankaların kredi karar sistemindeki kaliteyi
arttırmak amacı ile geliştirilmiş bir endekstir.
Dolayısıyla BBE, sorgu tarihinden itibaren bir
yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma
düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale
gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik olarak
kullanılmalıdır.

BBE, bankacılık ve ﬁnans sektörüne
yeni bir risk algısı getirmektedir.
BBE, Bireysel Kredi Notu ve benzeri risk tahmin
modellerinin öngörmeye çalıştığı “sorunlu kredi”
tanımına (ardışık olarak 3 taksit ödeme yapmayanlar,
kanuni takibe düşenler ve zarara atılanlar) ek olarak
“aşırı borçlanma” tespitini getirmektedir. BBE,
sadece 250 TL üzerinde teminatsız borç bakiyesi
olan kişiler için ve aşırı borçlanmayı tahmin etmek
üzere geliştirilmiştir.

KURUMSAL BÜRO SİSTEMİ (KRM)
2005 yılında hayata geçen Kurumsal Büro Sistemi,
tüzel bir müşterinin risk değerlendirmesinde
ihtiyaç duyulabilecek oldukça zengin bir bilgi
kümesini üyelerinin kullanımına sunmaktadır.
Sistemde; firma ve gerçek kişi künye bilgileri,
sermaye bazlı ilişki bilgileri, kredi hesapları ve
geri ödeme bilgileri, teminatlar, ithalat ve ihracat
bilgilerinin yanı sıra karşılıksız çek bilgileri de
paylaşılmaktadır. Örneğin, sistem bünyesinde
günlük paylaşılan karşılıksız çek verileri
kullanılarak oluşturulan raporlar aracılığıyla o
gün çeki yazılan firmaların, müşterisi olduğu
KKB üyesi kuruluşlara özel uyarı mesajları
gönderilmektedir.

KKB’nin,
tamamen
kendi
kaynaklarını kullanarak, oldukça
gelişmiş özelliklere sahip olarak
kurguladığı, ticari ﬁrmaların kredi
sicil bilgilerinin yer aldığı sistemdir.
2012 yılında KKB’ye üye kurumların kredi
birimlerinde çalışan temsilcilerden oluşturulan
Kurumsal Çalışma Grubu, aktif olarak sistemin
iyileştirilmesi ve kullanımının artırılmasına yönelik
çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, veri
kalitesinin artırılmasına yönelik olarak önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
Sistemde paylaşılan bilgilerin zenginleşmesi ve
sisteme bilgi sunan üye sayısının artmasına paralel
olarak, sistemin kullanım yoğunluğu da artmaktadır.
Buna bağlı olarak Kurumsal Büro Sistemi, üye
kuruluşların tüzel müşterilerine yönelik kredi
değerlendirme süreçlerinin önemli bir unsuru haline
gelmiştir. 2013 yılında Kurumsal Büro verilerinin
zenginleştirilmesi kapsamında yapılan proje ile
kurumsal sorgulamalarda;
Toplam Firma Limiti’nin yanı sıra Grup Limiti,
Grup Riski, Nakit ve Gayri Nakit Limit Kırılımı
ile Genel Revize Vadesi bilgileri ve
Leasing ve faktoring son dönem memzuç verileri
de risk kodu kırılımında paylaşılmaya başlanmıştır.

TKN, tüzel kişilerin davranış (kredi geri ödeme)
performanslarının değerlendirmesinde ihtiyaç
duyulan bilgiyi sağlamasıyla önemli bir eksikliği
gidermektedir. Bu sayede, kredi müşterilerinin
dışsal davranışlarının kolaylıkla izlenmesini
mümkün kılmaktadır.

Risk Raporu’nda yer alan detaylı
verilerin analizi ile istatiksel
olarak hesaplanan TKN, kullanıcı
kurumlara kredi karar ve izleme
süreçlerinde doğru karar verme
imkanı yaratarak kaynak ve zaman
tasarrufu anlamında önemli bir
katkı sağlamaktadır.
TKN skorunun hesaplanmasında, iki farklı
danışman ﬁrma ile çalışılarak, iki farklı model
geliştirilmiştir. Bunlardan biri 2013 yılında
kullanıma açılmış olup, diğerinin 2014 başında
uygulama ortamına alınması planlanmaktadır.

LİMİT KONTROL SİSTEMİ (LKS)
Sistem, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
uyarınca kredi kartı hesapları için bilgi paylaşımı
sağlamaktadır. LKS, sektörde kredi kartı veren tüm
kurumlardan topladığı kredi kartı limitlerini müşteri
bazında birleştirerek tek limit uygulamasının kart
veren kurumlar tarafından yönetilebilmesini
sağlamaktadır.

TİCARİ KREDİ NOTU (TKN)
Ticari Kredi Notu (TKN); demograﬁk, kredi ve
teminat bilgileri ile çek ödeme performansından
hareketle ﬁrmaların üyeden aldığı kredi
geri ödeme gerekliliklerini ne ölçüde yerine
getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen,
ilgili ﬁrmanın kredi değerliliğine ilişkin bir
derecelendirme notunu ifade etmektedir. Finansal
kurumlar, kredi verme sürecinde birçok değişkeni
göz önünde bulundurmaktadır. Tüzel kişilerin
kredi geri ödeme geçmişleri, bu noktada önemli
bir değişkendir.

KKB’nin hayata geçirmiş olduğu
Limit Kontrol Sistemi (LKS) online
ve gerçek zamanlı olarak çalışan
dünyadaki ilk ve tek kredi bürosu
sistemidir.
Kanun kapsamında, ilk defa kredi kartı kullanmaya
başlayan bir müşterinin, tüm bankalardan sahip
olabileceği kartların toplam limitinin ilk yıl için gelirinin
2 katını, ikinci yıl için ise 4 katını aşmaması gerekli iken
8 Ekim 2013 tarihli yönetmelik ile tüm kart kullanan
müşteriler limit sınırlaması kapsamına alınmıştır.
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KKB buna ilişkin çalışmaları TBB Kredi Kartları
Çalışma Grubu ile birlikte başlatmış ve 9 Aralık
2013’te test ortamına açmıştır. Ocak 2014 itibarıyla
üyelerin tüm kart müşterilerine ilişkin verileri sisteme
yüklemesi planlanmıştır.

ÇEK RAPORU
3 Şubat 2012 tarih ve 28193 (Mükerrer) sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 6273 sayılı Çek
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında yapılan düzenleme, karşılıksız çek
keşide edenlere uygulanan hapis cezası yaptırımını
ortadan kaldırmıştır. Bu düzenleme ile birlikte
alacak riskini yönetme konusunda ekonomide yeni
bir dönem başlamıştır. Riskin doğru yönetilebilmesi
için vadeli mal satışı yapılan kişilerin ﬁnansal
geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma
ihtiyacı daha fazla önem kazanmıştır. Keşideci
mağduriyetleri kadar hamillerin de mağdur
olmalarının önlenmesinin yolu, çek hamilinin
çeki kabul edip etmeme kararını doğru bir şekilde
verebilmesi için gerekli olan bilgiye ulaşabileceği
platformların varlığından geçmektedir.
Yaygın bir ödeme aracı olan çeki daha güvenli hale
getirme hususunda KKB, gerekli adımları atarak
Çek Raporu Sunum Sistemi’ni kurmuş ve Nisan
2012’de hayata geçirmiştir. Çek Raporu Sunum
Sistemi, çek hamillerinin sağlıklı karar vermek
adına keşidecilere ilişkin gereksinim duyacakları
geçmiş çek ödeme bilgilerini sağlamak üzere verilen
bir hizmettir. Sistem sayesinde, çek keşidecisinin
geçmiş çek ödeme bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Rapor kapsamında;
Müşterinin çek hesabının bulunduğu bankalar,
2007’den itibaren ibraz edilen çek adetleri,
İbrazında ödenen çeklerin adet ve tutarları,
2009 sonrası karşılıksız çıkan ve sonradan
ödenen çeklerin adet ve tutarları,
İbraz edilen ilk çekin tarihi, arkası yazılan ilk
çekin tarihi,
İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin tarihi,
Son 1, 3 ve 12 ay içinde ödenmiş ve arkası
yazılmış çeklerin adet ve tutarları ve
50 adete kadar arkası yazılan çeklerin listesine
ait bilgiler yer almaktadır.
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Çek Raporu ile hesap sahibinin
çek ödeme performansının olumlu
ya da olumsuz olarak gelişimi
izlenebilmektedir. Bu raporla, hesap
sahibine kaç bankanın çek karnesi
verdiği bilgisi öğrenilirken, kişinin
kredibilitesi hakkında bir görüş
edinilebilmektedir.
Mobil cihazlar aracılığı ile veya internet üzerinden
alınabilen çek raporları; reel sektör oyuncuları
tarafından, ticari alışverişe konu her platformda
karşı taraftan talep edilebilmektedir. Online rapor
uygulamaları ile reel sektör oyuncuları alacak
riskini kontrol etmek üzere, borçlusunun çek ya
da risk raporunu kendisinden ya da kendisinin
onayı ile doğrudan KKB sorgu sisteminden anında
alabilmektedir.

KKB, online olarak üçüncü
kişilerden muvafakat alınarak Çek
Raporları’nın talep edilebilmesini
sağlayan ve Türkiye’deki tüm
bankalarla entegre çalışan alt yapısı
ile dünyada örnek bir uygulama
gerçekleştirmiştir.

ÇEK ENDEKSİ
Çek Endeksi, ilgili tüzel veya gerçek kişinin
çek ödemelerindeki davranışını ölçülebilir hale
getirecek, sorun yaşanmışsa bu sorunu adet ve
tutarlarını yansıtır bir şekilde hesaplayacak endeks
değeridir. Basitleştirilmiş bir graﬁk üzerinde
keşidecinin durumunu gören çek hamilinin,
başka keşidecilerle karşılaştırıldığında nerede
konumlandığını kolayca görebilmesi mümkün
hale gelmiştir.

Çek
Endeksi,
keşidecinin
güvenilirliğini özetleyen, gerçek ve
tüzel kişi çek ödeme bilgilerinden
hareketle oluşturulmuş tek bir
notla ödeme performansını
özetlemeye yarayan graﬁksel bir
risk göstergesidir.

1000
999

Gecikmeli
Ödeyenler

2013 yılında çek raporu içeriğinin
zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında Çek
Raporu’na;
Çek endeksi,
Yıllar itibari ile en düşük, en yüksek ve ortalama
çek tutarları tablosu ve

TGecikmeli
Tİbrazında
501

500

Tahsilat teminat çeklerine ilaveten açık çek
bilgileri eklenmiştir.
Keşide edilmiş ve hamili tarafından bankaya ibraz
edilmiş, ancak henüz vadesi gelmemiş çekler (İleri
Vadeli Çek Bilgileri) ve müşteriye teslim edilmekle
birlikte henüz keşide edilmemiş ya da keşide
edilmesine rağmen vadesi gelmemiş (Açık Çek
Bilgileri) de Üyelerimizden toplanmaya başlanmış,
böylece çek raporunda karşılıksız ve ödenmiş
çeklerin yanı sıra; keşidecinin ileri vadeli ve açık
çek bilgilerinin de takibi sağlanmıştır.

Tüm Çeklerini
İbrazında Ödeyenler

Karşılıksız
Çeki
Olanlar

T$5Eşılıksız
TGecikmeli
Tİbrazında

1
0

Tüm Çekleri
Karşılıksız Olanlar

Çek Endeksi, ilgili
tüzel veya gerçek
kişinin zamanında
ödenen, gecikme
ile ödenen ve
halen karşılıksız
olan çek
bilgilerinden (adet,
tutar, frekans,
günümüze
yakınlık) hareketle
hesaplanan 0 ile
1.000 arasında bir
değerdir.
Çek Endeksi ilgili
tüzel veya gerçek
kişinin son 36
aydaki çek
ödemelerindeki
davranışını tek bir
graﬁk üzerinde
özetleyerek
ölçülebilir ve
karşılaştırılabilir
hale getirir.

Çek Raporu’nda yer alan detaylı verilerin analizi
ile istatistiksel olarak hesaplanan Çek Endeksi,
raporların yorumlanması ve daha sağlıklı karar
verilebilmesini kolaylaştırarak kaynak ve zaman
tasarrufu sağlamaktadır.

RİSK RAPORU
Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan
kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş
ödeme performansını ortaya koyan bir üründür.
KKB’nin yakın zamana kadar sadece bankalar
ile paylaştığı rapor sonuçları, Eylül 2012’den
itibaren banka şubeleri aracılığıyla rapor sahibi
kişi ve kurumlar ile ve aynı zamanda bu kişi
ve kurumların onay verdikleri üçüncü kişilerle
de paylaşılmaya başlanmıştır. Gerçek ve tüzel
kişilerin, banka şubeleri ya da alternatif dağıtım
kanallarından başvuru ile bankalarda yer alan
açık ve kapalı borçlarına ait tüm ﬁnansal bilgilere
ulaşmaları mümkün hale gelmiştir. KKB’nin sahip
olduğu kredi sicil bilgileri, KKB’ye üye tüm
kurum ve kuruluşların aylık periyotta paylaştığı
müşteri bilgilerinden oluşmaktadır. Raporlar
bu bilgiler esas alınarak değişiklik yapılmadan
sunulmaktadır.
Finansal sektördeki ödeme performansını
içeren raporda;
Kişinin limitleri, riskleri, geçmiş ödeme
performansları ve kredi kartı ödeme bilgileri,
Bildirimde bulunan ﬁnansal kuruluş sayısı,
Toplam kredili hesap sayısı,
Toplam limit ve bakiye bilgileri,
Son kredi kullanım tarihi,
Gecikmede olan kredili hesap sayısı,
Gecikmedeki bakiye toplamı,
Mevcut en uzun gecikme süresi ve
Varsa takibe alınmış kredi bilgileri
yer almaktadır. Aynı zamanda her bir kredinin
son 18 aylık ödeme performansı da raporda
gösterilmektedir.
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TEYİT SİSTEMİ

2013 yılında Risk Raporu içeriğinin
zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında
Risk Raporu’na;

Risk ve Çek Raporları’nın içeriğini doğrulatmak
amacı ile teyit işlemi yapılabilmektedir.
Üretilen tüm Risk ve Çek Raporları KKB
tarafından tüm içeriğiyle birlikte veri
tabanında saklanmaktadır. Verilen her bir
rapor üzerinde o rapora özel olarak üretilmiş
bir referans numarası, rapor sahibinin kimlik
numarası bilgisi ile rapor tarihi yer almaktadır.
Bu sayede, internet sitesi üzerinden girilecek
bilgiler ile ilgili tarihte üretilmiş rapora ilişkin
bilgilere ulaşılabilmektedir.

www.kkb.com.tr adresi
üzerinden “Risk veya Çek
Raporu Teyit” işlem adımını
kullanarak, rapor üzerindeki
bilgilerin doğruluğu teyit
edilebilmektedir.
Rapor üzerinde yer alan bilgilerden bir kısmı
rumuzları ve içerikleri ile birlikte ekranda
görüntülenerek kişi veya kurumun, elindeki
raporda yer alan bilgiler ile ekranda yer alan
bilgileri karşılaştırarak raporu teyit edebilmesi
sağlanmaktadır.
Teyit ekranında raporun tamamı
görüntülenmeyip, sadece kullanıcının
isteyebileceği 3 alan ile rastgele seçilen
bilgi sahaları görüntülenir. Bilgiler saha ismi
ile değil, rapordaki kodlar ile görüntülenir.
Teyit işlemi sonrasında ekranda rumuzları
ile birlikte görüntülenecek olan alanların
içerikleri ile rapor üzerinde aynı rumuza sahip
alanların içerikleri aynı ise rapor doğrulanmış
demektir.
2013 yılında Çek Teyit Sistemine Çek Endeksi,
Risk Raporu’na KKB Kredi Notu değerinin
çıktı alanı olarak eklenmesi sağlanmıştır.
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Bireysel Kredi Notu (BKN),
Leasing - Faktoring memzuç bilgileri ve
Skor yüzdesel aralıkları eklenmiştir.
Böylece müşterinin kredi notunun bulunduğu
yüzdelik aralığının Türkiye geneli içindeki yerinin
görülebilmesi sağlanmıştır.

Risk Raporu sadece negatif bilgileri
değil, kişinin olumlu bilgilerini
de içeren bir rapordur. Rapor
içeriğinde gecikmiş ödemeler ya
da takibe intikal eden kayıtların
yanında zamanında ödenen kredi
bilgileri de paylaşıldığından, bu
rapor borcunu vadesinde ödeyen
kişiler için önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
Kurgulanmış olan E-Rapor altyapısı ile Risk
Raporları mobil cihazlar aracılığı ile veya internet
üzerinden alınabilmektedir.

E-RAPOR SİSTEMİ
E-Rapor, bankalar tarafından şube ve alternatif
dağıtım kanalları aracılığı ile müşterilere sunulan
risk ve çek raporlarının elektronik ortamda
sunulmasıdır. Ürünün en önemli özelliği; ﬁnans
sektörü dışındaki kullanıcıların da üçüncü kişilerin
Risk ve Çek Raporları’na, ilgili kişilerin elektronik
ortamda onay vermeleri ile ulaşabilmeleridir.
E-Rapor Sistemi ile KKB, 2013 yılında farklı risk
yönetimi ürünlerini şirket ve bireylere sunmak
konusunda önemli bir avantaj sağlamıştır. Finans
dışı sektörlerin etkin risk yönetimi yapabilmeleri
adına söz konusu raporların önemli bir
enstrüman olarak ülkemiz ekonomisindeki yerini
alacağı düşünülmektedir. Reel sektörün aktif

kalitesini arttırmasıyla; gerek ülke ekonomisine,
gerekse ﬁnansal sektöre ciddi faydalar sağlaması
beklenmektedir.
Raporların SMS ve internet şubesi üzerinden
teslimini 2012 yılsonu itibariyle hayata
geçiren KKB, bu projede müşteri ilişkilerinin
yönetimi amacıyla çağrı merkezi kuruluşunu da
tamamlamış olup, 2013’te hayata geçirmiştir.
Raporların E-Rapor Sistemi üzerinden sunumu
konusundaki geliştirme çalışmalarını 2 ay
gibi kısa bir sürede tamamlayan KKB, reel
sektöre yönelik ürün tanıtım faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Ticari hayatta yeni bir dönemi
başlatan E-Rapor Sistemi ile
ﬁnans sektörü ile reel sektör
arasındaki bilgi asimetrisi ortadan
kaldırılmıştır.

MÜŞTERİ İTİRAZLARI
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (MİDES)
Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES),
bir tüketicinin Kredi Referans Sistemi bünyesinde
paylaşılan bilgilerine ilişkin itirazını ilgili tüm
üyelere ve birimlere kolayca duyurabilmesine
olanak sağlayan bir sistemdir. MİDES kurgusu
sayesinde, müşterinin itirazı kısa sürede
değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.
İnceleme sonucunda paylaşılan bilgilerde bir
sorun olduğu tespit edilirse, gereken düzeltme
işlemi de herhangi bir talebe gerek olmaksızın
kısa sürede yapılmaktadır.
KKB, MİDES kapsamında gerçekleştirilen
işlemlerde tüketiciyle üyeler arasındaki iletişim
koordinasyonunu yönetmeyi ve denetlemeyi
üstlenmiş bir merkez konumundadır.
Bugüne kadar gerçekleşen itirazların KKB üyesi
bankalar tarafından yanıtlanma süresi ortalama

1 saat 20 dakikadır. Bununla birlikte, sorunun
karmaşıklığı göz önünde bulundurularak,
sorunla doğrudan ilgili olan birime, gereken
irdelemeyi yapması ve ilgili yanıtı tüketiciye
ulaştırması için 24 saatlik bir süre tanınmış
bulunmaktadır.

KKB tarafından kurgulanmış olan
MİDES, diğer ülkelerdeki benzer
sistemlerle karşılaştırıldığında
“tüketici itirazının irdelenmesi
ve yanıtlanması” bakımından
dünyadaki en hızlı sistem olma
özelliğini de taşımaktadır.
Risk Raporlarına yapılacak itirazlar
http://www.kkb.com.tr altında yer alan Risk
Raporu İtiraz ve Teyit adımı içerisinden ilgili kaydın
referans numarası kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilebilmektedir.
KKB ayrıca, MİDES uygulamaları sırasında SABAS’ı
ilgilendiren bulguların SABAS’ta paylaşıma açılması,
KRS’nin veri kalitesinin artırılmasına yönelik
bulguların değerlendirilmesi ve MİDES’in gerek
yazılım gerekse donanım altyapısının teknolojik
gelişmelere paralel olarak iyileştirilmesi ve
yenilenmesi gibi konularda da görev üstlenmiş olan
taraftır. Tüketicilerin KKB ve üyelerle olan ilişkilerini
ve bu bağlamda gerçekleştirilen iş adımlarını,
karşılaşılan olayları ve sorunları yakından izlemekte
ve bu doğrultuda yeni projeler üreterek MİDES’in
çok daha verimli bir sistem haline getirilmesi için
çalışmaktadır.

KURUMSAL MİDES
KKB, Kurumsal Büro bünyesinde paylaşılan
bilgilerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yoğun
çalışmalar sürdürmüş, son dönemde sorgulama
sayıları artış göstermiş ve üyeler tarafından çok
sayıda soru gelmeye başlamıştır.
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Gelen soruların kısa sürede ve net olarak
yanıtlanabilmesi ve bu konudaki tüm
iletişimin belirli standartlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi amacıyla Kurumsal Büro için
MİDES uygulaması geliştirilmiştir.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SAHTE BİLGİ/BELGE/BEYAN/BAŞVURU
ALARM SİSTEMİ (SABAS)
10 yıldır finans sektörüne hizmet vermekte olan
SABAS, belirlenen kötü amaçlı girişimlere ait
bilgilerin ve bunlarla ilgili risk unsurunun belirli
bir disiplin içinde üyeler arasında paylaşılmasına
ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak
sağlayan bir sistemdir.
KKB tarafından geliştirilmiş olan ve SABAS’ı
dünyadaki benzerlerinden farklı kılan bilgi
paylaşım tekniği ve platformu sayesinde;
sahtecilik, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, kara
para aklama gibi suçlarla ilgili olgu, bulgu ve
delilleri sorunsuz olarak aralarında paylaşabilme
olanağına sahiptirler.

KKB üyeleri; SABAS sayesinde
risklerini minimize etme olanağı
bulurken, gerçek ve tüzel müşteriler
de bu tür girişimler sebebiyle
mağdur konuma düşmekten
korunmaktadır.

KKB üyelerini SABAS’a konu olan girişimler
karşısında doğabilecek ya da doğmuş olan
risklerden haberdar ederek onları risklerden
korumak veya yaşadıkları mağduriyeti en az
zararla kapatabilmelerine olanak sağlamak ve
KKB üyelerinin kendi aralarında “kişisel yorum,
kanı ve yargılardan” arındırılmış standartlar
ve kurallar çerçevesinde bilgi alışverişinde
bulunmalarını sağlayarak, onları SABAS’a
konu olan girişimlerin doğuracağı kayıplardan
çok daha yıkıcı sonuçlar doğurma olasılığı
taşıyan yasal mağduriyetlere karşı korumak

İNTERNET SAHTEKARLIKLARI ALARM
SİSTEMİ (IFAS)
Banka müşterilerinin internet şubelerine ait
kullanıcı kodu, parola, şifre vb. bilgilerini elde
eden sahtekarlar, müşterilerin hesaplarına
girerek hesaplarda bulunan paraları çoğunlukla
sahte belgelerle açtıkları hesaplara aktararak
çalmaktadırlar. Bankalar tarafından bu gibi
girişimleri önlemek üzere oldukça gelişkin
güvenlik sistemleri kullanılmasına karşın, kötü
niyetli kişiler bu sistemleri devre dışı bırakan yeni
yöntemler geliştirmekte ve eylemlerine devam
etmektedir.

IFAS, öncelikle internet üzerinden
gerçekleştirilen sahtekarlıklarla
ilgili olarak üye kurumlar
arasında iletişim kurulmasını
amaçlamaktadır.

Gerçekleşen para hareketlerinin oldukça karmaşık
haller alabileceği göz önünde bulundurularak ve
olayların daha kolay incelenebilmesine olanak
sağlamak amacıyla, sistemde otomatik graﬁk
çizme özelliği de bulunmaktadır. Bu seçenek
sayesinde gerçekleşen her sahtekarlık için para
hareketlerinin akış şeması elde edilebilmektedir.
IFAS’ın bir diğer önemli özelliği SABAS’la bir
bütün halinde çalışabiliyor olmasıdır. İnternet
sahtekarlıklarında müşterilerin hesaplarından
çıkarılan paraların son noktada çekilebilmesi
amacıyla genellikle sahte bilgiler kullanılarak
mevduat hesapları açılmaktadır. Bu hesaplarla
ilgili bilgiler SABAS dahilinde paylaşılmakta ve
bu sayede üye kurumların ilgili tüm birimlerinin
erişimine açılabilmektedir. Böylece, sahtekarlık
amacıyla kullanılmış ve IFAS tarafından tespit
edilmiş bilgilerin bir kez daha kullanılması kesin
olarak engellenmiş olmaktadır.

GEOMIS-HARİTA BAZLI
RAPORLAMA SİSTEMİ
KKB bünyesindeki verilerin içerdiği adreslerin
işlenerek coğraﬁ koordinatlara dönüştürülmesi
ve harita üzerine konumlandırılması esasına
dayanan GeoMIS, her türlü istatistiki verinin,
il ve ilçe detayında belirli kategorilere
göre
renklendirilerek
harita
üzerinde
görüntülenmesine imkan veren lokasyon
bazlı veri raporlama sistemidir. Temmuz 2013
itibariyle KRS üyesi kurumların hizmetine
sunulmaya başlanmıştır.

Kredi ekipleri ise GeoMIS’in sunduğu raporlar
aracılığı ile portföylerini, sektör geneli ve
seçilen rakipleri ile kıyaslayarak, risk dağılımını
ve skorlarını lokasyon bazlı inceleyebilmektedir.

Farklı birçok bileşeni barındıran
GeoMIS;
veritabanı,
sayısal
harita ve raporlamanın yanı sıra,
sorgulama ve istatistiksel analiz
gibi bilinen veritabanı işlemlerini
görselleştirerek
haritalar
tarafından
sağlanan
coğraﬁ
analizlerle
birleştirmektedir.
Bu yeteneği ile bir karar destek
sistemi olarak etkin kullanabilen
GeoMIS, rapor çıktılarını çok daha
değerli hala getirerek verimlilik
ve risk modellerini geliştiren
çıktıların elde edilebileceği bir
hizmettir.
GeoMIS - Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
vasıtası ile;

Belirli bir dönemde
kuruma ait portföy
bilgilerinin yer
aldığı Standart
Rapor,

Belirli bir dönem
aralığındaki kuruma
ait portföy
verilerindeki
değişimlerin
incelenmesine
olanak sağlayan
Trend Raporu ve

SABAS’ın üç temel amacı vardır;
Vatandaşlarımızın bilgi, belge, mal ve
mülklerinin başkaları (kimlik hırsızları, kara
para aklayıcılar, sahtekarlar, dolandırıcılar, vb.)
tarafından kullanılmasına engel olarak onları
(tüketicileri, KKB üyelerinin müşterilerini)
risklerden ve mağduriyetlerden korumak,
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Sahtekarlık amacıyla gerçekleştirilmiş para
aktarımlarında hesabın bloke edilmesi talepleri
IFAS üzerinden iletilmektedir. Böylece,
hem kurumlar arası iletişim daha etkin hale
getirilmekte hem de işlemlerle ilgili her türlü
bilginin, bilgi işlem ortamında saklanması
mümkün kılınmaktadır.

GeoMIS
hizmeti
sayesinde
pazarlama
ekipleri kredi ürünlerinin müşteri kazanımı
süreçlerinden,
portföylerinin
demograﬁk
özellikleri ve skor bazında kırılımlarına kadar
birçok bilgiyi elde edebilmekte; raporlarını ilçe
kırılımına kadar indirgeyerek rakiplerinin verileri
ile karşılaştırmalı olarak görebilmektedir.

Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör,
TÜİK ve belirlediği karşılaştırma grubu
ile değerlendirildiği Benchmark Raporu
alınabilmektedir.
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GeoMIS hizmeti KKB tarafından Oracle
veritabanı ve uygulama sunucuları üzerinden
harita
bazlı
raporlama
platformu
ile
sağlanmaktadır. Dataların harita üzerinde
konumlandırılmaları “Geo-Coding” (Adres
Çözümleme) adlı bir işlem yardımı ile
gerçekleşmektedir.

verilen kredilerin raporlarının alınabilmesi
planlanmaktadır. Mevcut uygulama ile aynı
platform üzerinde çalışacak olan yeni veri
kapsamıyla tüm kredi hesaplarına ait bilgilerin
yine il/ilçe kırılımında üyelerimizin kullanımına
sunulması planlanmaktadır.

Uygulamaya giren kullanıcının ait olduğu
kurum, kullandığı IP adresinden belirlenmekte,
tüm gösterim o kurum esas alınarak
yapılmaktadır.

TARDES-TARIM KREDİLERİ
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

GeoMIS, 2009’un ikinci yarısından itibaren
Kredi Referans Sistemi (KRS) kullanıcıları
tarafından
gerçekleştirilmiş
sorguları
kapsamaktadır ve ilerleyen dönemlerde farklı
kaynaklardan farklı veriler de eklenerek
rapor
içeriklerinin
zenginleştirilmesi
planlanmaktadır.
GeoMIS’in
KKB
üyelerine
tanıtılması,
ürün özellikleri ve faydalarının daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amacıyla ürün tanıtım
metinlerinin oluşturulmasına önem verilmiştir.
GeoMIS’i tanıtan broşürler KKB kullanıcıları
ile paylaşılmış, benzer çalışmaların 2014’te
devam etmesi hedeflenmektedir.
2014 yılı içerisinde Kredi Referans Sistemi’nden
(KRS) yapılan başvuru sorgulama sonuçlarının
yanı sıra, Bireysel ve Kurumsal Büro kredi
hesaplarının da eklenmesi ile her iki alanda
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KKB, bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek
isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve
hazır sistem alt yapısını içeren Tarım Kredileri
Değerlendirme Sistemi’ni (TARDES) 2013 yılı
içerisinde hayata geçirmiştir.

TARDES,
tarım
faaliyetinin
bulunduğu her noktada uzman
ekiplere
ihtiyaç
olmadan
sistematik ve kontrollü bir
şekilde tarımsal kredilendirme
alanında
büyümek
isteyen
kurumlar için çok önemli bir
hizmettir. Üstelik kredi vermek
isteyen kurumun tüm kredi
değerlendirme altyapısı web
tabanlı bir program ile KKB
tarafından sağlanmaktadır.

TARDES’in KKB üyelerine sağladığı faydalar
Uzman kadro yorumu ile oluşturulan güvenilir,
güncel ve detaylı maliyet cetvelleri

TARDES; profesyonel, tarafsız ve uzman bir
ekip tarafından toplanan ve değerlendirilen
bilgiler ışığında finans kurumlarına zaman

Aynı üreticiye ait farklı üretimleri ve/veya
yetiştiricilikleri aynı anda değerlendirme
imkanı

ve işgücü tasarrufu sağlarken kurum içinde

Üreticinin, ürün bazında farklı tarımsal üretimlere
uygun vadelerde kredilendirilmesi imkanı

tarım sektörünün gelişimine ciddi oranda

Üreticinin tarımsal üretimlerinin, tarım dışı gelir
ve giderleriyle birlikte değerlendirilebilmesi

standart ve ürüne uygun değerleme yapısına
kavuşmalarını sağlamaktadır. Böylece, sistemin
katkısı bulunmaktadır.
TARDES tarım kredilerinde faaliyet gösteren

Üreticinin tarım ve tarım dışı, ticari ve bireysel
faaliyetlerinin tamamının ve geri ödeme
gücünün dikkate alınarak bir genel limit önerisi
yapılabilmesi

banka

Üreticinin ihtiyacından ve ödeme gücünden
fazla kredi verilmesinin engellenmesi

veri toplama ve güncelleme

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin bir arada
değerlendirilebilmesi

uygulamadır.

Kredi verecek kurumlar açısından minimum IT
maliyeti

sayısını

ülkemizde

tarım

kredileri miktarını büyütecek, risk yönetimine
katkı sağlayacak ve hali hazırda yürütülen
çalışmalarının

uzun vadede devamlılığını garanti edecek bir

KKB ürünlerinin üyeler tarafından bilinirliğinin,
özelliklerinin ve faydalarının daha iyi anlaşılması
amacıyla

European Bank for Reconstruction
and
Development
(EBRD)
sponsorluğunda, Frankfurt School
ve KKB’nin işbirliği ile geliştirilen bu
değerleme sistemi ile maliyet, gelir
ve vadelendirme hesaplamalarının
yapılması artık çok daha kolay bir
şekilde gerçekleşmektedir.

arttırarak

hazırlanan

tanıtım

broşürlerinin

bir diğeri TARDES için tasarlanmıştır. 2013
yılında ilk defa gerçekleşen bu faaliyetin
2014 yılında da diğer ürün ve hizmetler için
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir
TARDES’in 2014 yılı içerisinde her kurum
özelinde farklı kurallar işletebilecek şekilde esnek
bir altyapıya kavuşturulması planlanmaktadır.

2013 FAALİYETLERİ

41

2013 Faaliyetleri

Bu sayede, TARDES kullanıcısı tüm kurumların

tamamlanmış

ve

hayata

geçirilmiştir.

Bu

maliyet hesabında dikkate alınacak kriterler ile

sistemden alınan raporların içeriği ve sayısı

önerilen vade ve limitler için kendilerine özgü

sürekli olarak geliştirilerek, finansal sektöre

bir yapı tanımlayabilmesi planlanmaktadır.

katma değeri gittikçe artan bir bilgi akışının

Ayrıca Tarım Genel Müdürlüğü ile imzalanan

sağlanması hedeflenmektedir.

protokol kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
entegrasyonunun

önümüzdeki

dönemde

devreye alınması çalışmaları sürmektedir.

İHALE YASAKLILARI
Üye

kurumların

risk

değerlendirmelerinde

önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi için yıl
içinde önemli bir proje yürütülmüştür.
Resmi Gazete’de her gün yayınlanan ilanlar
otomatik karakter okuma sistemi ile taranarak

Veri Kalitesi Çalışmaları
KKB’nin sunduğu tüm hizmetlerin hammaddesi

sisteme girilmektedir. Bu bilgiler üzerinden üye
kurumlara farklı hizmetler verilmektedir;

Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen 26 bölge

üyelerin bildirdikleri verilerdir. Dolayısıyla KKB

özelinde kurgulanan maliyet cetvellerinin 81 il

tarafından verilen hizmetin ve yaratılan katma

Her gün hakkında ihale yasağı yayınlanan

özelinde yapılabilmesi için gerekli çalışmaların

değerin kalitesi KKB’ye gönderilen verinin

firmalar ve gerçek kişiler hangi kurumların

2014 yılı içerisinde başlatılması ve üretim

kalitesi ile doğru orantılıdır. Buradan hareketle,

müşterisiyse, o kuruma özel uyarı raporu

kategorilerine

verilere

üretilmektedir. Bu sayede üyeler Resmi

Sözleşmeli

Kanatlı

Hayvan

ilişkin

sorunların

Üretimi (Broiler), Arıcılık ve Mantarcılık’ın da

iyileştirilmesi

için

her

eklenmesi planlanmaktadır.

çalışmalar yürütülmektedir.

belirlenmesi

seviyede

ve

kapsamlı

Gazete’yi

takip

etmeden

müşterileri

hakkında yayınlanan ilanlar hakkında bilgi
edinebilmektedirler.

Kurumsal Büro için üye kurumların da desteğiyle

VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

Veri Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirilmiş ve aylık
olarak raporlanmaya başlamıştır. Benzer yapı

Analitik Veri Tabanı
KKB,

bünyesinde

KRS tarafında da geliştirilmiş olup 2014 yılı

barındırdığı

geniş

veri

başlarında devreye alınması amaçlanmaktadır.

kaynağı ile Türk finansal sektörüne daha çok

sürekli üreteceği raporlar aracılığı ile elindeki
verilerden azami bilgi akışı sağlamaktadır.
Veriye

daha

hızlı

ve

istenilen

kapsamda

erişebilmek için Analitik Veri Tabanı Geliştirme

ihale yasağı kaydı varsa, bu bilgi de sorgu
sırasında döndürülmektedir.
İhale Yasaklısı İşlemleri adı verilen web
uygulaması üzerinden müşteri esaslı arama
yapılabilmekte, ayrıca yıl içindeki tüm ilanlar

fayda sağlamayı kendisine amaç edinmiştir. Bu
doğrultuda, üyelerine ve kamu kuruluşlarına,

Kurumsal Büro’da sorgulanan müşterinin

Yılsonu itibarıyla %80 olarak
belirlenen kalite hedefi, üye
kurumlarımızın yapmış oldukları
iyileştirmelerle aşılmış ve %90
olarak gerçekleşmiştir.

toplu olarak elde edilebilmektedir.

Projesi başlatılmıştır. Bu veritabanının, çeşitli
istatiktiksel skorlama modellerinin daha hızlı
ve daha güçlü geliştirilmesi için de kullanılması
planlanmaktadır.

KKB, elindeki engin veri kaynaklarının Türk
finans

sektörüne

sağladığı

ve

sağlaması

planlanan değerlerin bilincinde olarak, bu
verinin kalitesini en üst düzeyde tutmak için

Raporlama Sistemi
daha

2014’te bu çalışmaların daha kapsamlı ve

kapsamlı, kaliteli, esnek ve kolay erişilebilir

sistematik hale getirilmesi yönünde çalışmalar

kılacak

sürmektedir.

Halihazırda
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Zekası

raporlamaları
sisteminin

alınması
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2014 PLANLARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI

TAHSİLAT (COLLECTION) SKORLARI
KKB, üyelere sağladığı veri paylaşım hizmetini,
analitik skorlama modelleriyle destekleyerek
yüksek katma değer sağlamaktadır. Bireysel
Kredi Notu sayesinde üyeler, uzun yıllardır
müşterilerinin bir yıl içinde temerrüte
düşme ihtimalini yüksek isabet oranı ile
öngörebilmektedir.
Kısa bir süre önce geliştirilen Bireysel Borçluluk
Endeksi ile de daha uzun vadeli “aşırı
borçlanma” riskini değerlendirme imkanına
kavuşmuşlardır.
Finansal kuruluşlar sadece kredi tahsis ve limit
yönetiminde değil, tahsilatta da KKB verilerinden
faydalanmaktadır. Üyelere katma değer
sağlayabilmek için, kredi ödemesini geciktiren bir
müşterinin daha yakın vadede temerrüte düşme
riskini tespit eden “tahsilat amaçlı skorlar”ın
geliştirilmesi planlanmaktadır.

HANE HALKI VERİ TABANI
KKB’nin sunduğu hizmetlerle şimdiye kadar
bireylerin veya ticari işletmelerin finansal
geçmişlerine ulaşılabiliyorken, 2014 yılı içerisinde
hayata geçirilmesi planlanan “Hane Halkı Veri
Tabanı” ile bir hanede ikamet edenlerin bireysel
ve varsa ticari faaliyetlerinden doğan finansal
bilgilerinin tek bir sorgulama sonrasında toplu
olarak görülebilmesi planlanmaktadır.
Düzenli olarak güncellenecek olan ikamet adresi
bilgisi kullanılarak yapılacak gruplama sonrasında,
hane halkının sahip olduğu toplam borçluluk
durumu ile kredi geçmişleri görüntülenebilecek,
böylelikle finansman kurumlarının kredi
değerlendirme ve tahsis süreçleri için çok kıymetli
bir bilgi daha üyelerimizin kullanımına sunulmuş
olacaktır.
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tümünün besleyeceği kredi başvuru bilgisi
ile ulusal bir veritabanı oluşturularak
sektörel anlamda bir koruma sunulması
hedeflenmektedir. Ulusal veritabanı ve fraud
skoru, dolandırıcılık olaylarının kurum bazında
kontrol edilmesine kıyasla çok daha güvenli bir
operasyon ortamı sağlamaktadır. Servis hosted
şekilde çalışacağı için sisteme dahil olmak, kolay
ve düşük maliyetli olacaktır. Lisans maliyetleri
tüm kurumlar tarafından paylaşılacağından
kurumlara büyük avantaj sağlamaktadır. Servis
ortak kurallar ve veri üzerinden çalışmasının
yanı sıra kurumların özel kurallarını ve verisini
işlemek üzere de tasarlanmaktadır. Hizmetin,
2014 yılının ikinci yarısında kullanıma açılması
planlanmaktadır.

Skorların risk ve çek raporları aracılığı ile bireylerin
de kullanımına açılması, ülkedeki kredi kültüründe
önemli bir değişime yol açmıştır. İstatistiki analizlerle
geliştirilen çeşitli modeller üzerinden hesaplanan
skorların kredibilite açısından ne anlama geldiği
üzerine bireyleri bilgilendirme ve kişinin skorunu
nasıl yükseltebileceği gibi soruları yanıtlama ihtiyacı
doğmuştur. Bu ihtiyacı bir çağrı merkezinden
danışmanlık vererek karşılamak için gerekli altyapıyı
kurgulamak üzere çalışmalar planlanmaktadır.

MERKEZİ KARAR DESTEK
SİSTEMLERİNİN TAHSİLAT VE
PORTFÖY YÖNETİMİ VERSİYONLARI
Merkezi Karar Destek Sistemleri (MKDS); farklı
iş kollarında, stratejik kararların kolay ve esnek
şekilde uygulanmasına ve optimizasyonuna yönelik
kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Birçok sürecin
yönetiminde kullanılan MKDS hizmetinin, 2014
itibari ile KKB tarafından üyelerine Tahsilat Yönetimi
amacıyla sunulması planlanmaktadır.
Bu çözüm ile tahsilat aksiyonları, yeniden
yapılandırma aksiyonları ve erken uyarı
aksiyonlarının esnek ve IT ekiplerinden bağımsız
şekilde yönetilebilmesi sağlanacaktır. Bu çözüm
tahsilat aksiyonlarının doğru ve tutarlı şekilde
yönetilmesini sağlayarak operasyonel verimliliği
arttırmaktadır. Esnek aksiyon çeşitliliği ile de geri
kazanımları arttırmaktadır.

ULUSAL SAHTEKARLIK VERİTABANI
& MERKEZİ SAHTEKARLIK YAZILIMI
(HOSTED)
Bu proje ile finans sektöründeki kurumların
başvuru dolandırıcılığı kayıplarını en aza
indirmek amaçlanmıştır. Üye kurumların

!

KKB UYARI SİSTEMİ
KKB Uyarı Sistemi, kişilerin yeni kredi başvurularını,
adına açılan yeni bir krediyi ve ödemesi geciken
kredi ürünlerini bir uyarı sistemi ile haber vermek
için geliştirilecektir. Bu hizmet sayesinde kişilerin
haberi olmadan açılan veya ödemeyi unuttuğu
kredili hesaplar için önceden kişileri uyarmak ve
gecikmeden, kolayca aksiyon almalarını sağlamak
amaçlanmaktadır.

KKB KİMLİK KORUMA
KKB Kimlik Koruma, internet sitesi üzerinden kişi
ve kurumlara gerçek zamanlı veri izleme hizmeti
sunmaktadır. Online tarama, sisteme abone
olan kişi ve kurumların isim, adres, e-posta,
telefon numarası, T.C. kimlik numarası gibi
kişisel bilgilerinin ve kredi kartı numarası, banka
hesap numarası gibi ﬁnansal bilgilerinin çalınıp
web ortamında yayınlanıp yayınlanmadığını veya
karanlık (dark) web gibi sanal ortamlarda satılıp
satılmadığını kontrol etmektedir. Yakalanan bir

bilgi hırsızlığı olayı için sistem ilgili kişiye uyarı
oluşturarak, hangi ortamda hangi bilgilerinin
paylaşıldığını mesaj atmaktadır. Kimlik koruma
ürünü, potansiyel kimlik hırsızlığı mağduriyetlerinizi
en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Bu ürün sürekli olarak açık web ortamını, sosyal
ağları ve karanlık web ortamını izlemektedir.
Online izleme sırasında bu sisteme üye olan kişilerin
sadece izlenmesini istediği bilgiler taranmaktadır.
Herhangi bir eşleşmede ilgili bilgilerin sahiplerine
uyarı mesajları ve bu bilgilerin ilgili ortamlardan
nasıl kaldırılacağını anlatan ufak yönlendirmeler
iletilmektedir.

KKB TİCARİ SİCİL PAYLAŞIM
SİSTEMİ (TSP)
Ticari hayatın yoğun temposu içinde ﬁnansal
kurumların müşterileri ile ilgili güncel ticari sicil
bilgilerini görmeleri veya bu bilgiler değiştiğinde
anında haberdar olmaları mümkün değildir. Bu
nedenle gerek kredi değerlendirme, gerekse
izleme süreçlerinde eksik veya hatalı bilgilerle karar
alınabilmektedir. KKB’nin konsolide edip sunduğu
KKB Ticari Sicil Paylaşım Sistemi, bu ihtiyaçtan yola
çıkarak geliştirilmesi planlanan ve Üyelerimizin
kullanımına sunulacak bir üründür. Bu sistem ile
KKB’nin, üye kurumlara şimdiye kadar herhangi
bir kaynaktan elde edilemeyen kategori bazlı sicil
bilgisi değişikliklerini anında görme şansı sunulmuş
olacaktır.
Sicil kayıtları üzerinde gerçekleşen, ortak bilgisi,
adres bilgisi, faaliyet konusu bilgisi gibi bir çok
değişiklik kategori bazında sınıflandırılarak,
ürün/hizmet başvurusu sırasında veya mevcut
bir müşteri incelemesinde online münferit veya
toplu sorgulama yöntemi ile üyelerin kullanımına
açılacaktır.

2014 PLANLARI
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RİSK MERKEZİ HİZMETLERİ
6111 sayılı Torba Kanun ile TBB nezdinde
kurulan Risk Merkezi, 2012 yılı içerisinde hayata
geçirilmiştir. Risk Merkezi’nin tüm operasyonlarını
gerçekleştirmek üzere TBB ile KKB arasında hizmet
sözleşmesi imzalanmıştır. 2012 yılı Aralık ayında
imzalanan sözleşme sonrasında Haziran 2012’den
başlayarak kurulan çalışma gruplarına etkin katılım
sağlanarak süreçlerin ve içeriklerin oluşturulmasına
diğer katılımcı banka ve ﬁnans kuruluşları ile beraber
katkı sağlanmıştır. 2012 yılının son aylarında TCMB
– Risk Merkezi devir çalışması için proje planları
hazırlanarak taraﬂarın onayları alınmıştır. Bu onaylar
çerçevesinde çalışmalar başlamıştır. 2012 yılında
çalışmalarına başlanan Risk Merkezi, Haziran 2013
sonu itibarıyla hayata geçmiştir. Bu süreçte, alt yapı
ve teknik konularda pek çok geliştirme ve yeni
uygulama çalışması yapılmıştır.

Kanunun verdiği yetkiler dikkate
alındığında Risk Merkezi’nin,
ülkemizde risk yönetiminin ve
veri paylaşımının merkezi olacağı
düşünülmektedir. KKB, etkin
insan kaynağı ve bilgi birikimi ile
hizmetlerin hedeﬂenen seviyeye
gelmesini kısa sürede sağlamaya
yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Risk Merkezi konusunda 2013 yılı içerisinde
KKB’nin en önemli hedeﬁ; proje planına uygun
olarak halihazırda T.C. Merkez Bankası’nda
tutulmakta olan Risk Santralizasyon bilgilerinin
KKB veri merkezine aktarılması ve bundan
sonraki dönemde bu bilgilerin KKB tarafından
üye kurumlarla paylaşılması olmuştur. Buna ilave
olarak; TCMB ve BDDK gibi kamu kurumlarının
raporlama ve veri ihtiyaçlarının bir kısmının KKB’nin
kuracağı raporlama alt yapısı ile sağlanmasına
yönelik çalışmalar sürmektedir.
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YATIRIMLAR
Finansal Kiralama ve Faktoring
Kuruluşlarından memzuç verilerinin
alımına başlandı
Finansal Kiralama ve Faktoring kuruluşlarından
aylık olarak memzuç bildirimlerinin alınmasına ve
yüklenmesine başlanmıştır.

Kişi ve ticari işletmeler için KKB üyelik
sistemi kuruldu
Kişi ve ticari işletmelerin gerek kendilerinin, gerek
ise muvafakat verdikleri üçüncü kişilerin kendi
raporlarına veya muvafakat aldıkları üçüncü kişi
ve işletmelerin raporlarına erişiminin sağlanması,
periyodik rapor alımı ve geriye dönük takibi amacı
ile internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden üyelik
sistemi kurulmuştur.

Yeni Veri Merkezi kuruldu
Veri Merkezi uluslararası standartlara uygun,
Tier-3 seviyesinde (altyapı yedekliliği en üst
seviyede) kurulmuştur.
BT hizmetlerinin tamamı, 7X24 bu merkezden,
KKB personeli tarafından verilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Veri Merkezi’ne üyelerin farklı noktalardan
güvenli ağ bağlantısı ile ulaşımı sağlanmıştır.
Tüm ﬁziksel ve sistem güvenliği KKB personeli
tarafından sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Şirket organizasyonu revize edilerek
görevler ayrılığı ilkesi kapsamında yeniden
yapılandırılmıştır.

KKB Yeni Veri Merkezi, yüksek hızlı/kapasiteli
hatlarla ODM’ye bağlanarak “hot-site” verimerkezi olarak hizmet verecektir.

Uluslararası Standartlarda BT Yönetimi için
Şirket’e yeni fonksiyonların kazandırılması (Proje
Oﬁsi, Hizmet Yönetimi, BT Değişiklik Yönetimi,
BT Güvenlik oﬁsi) sağlanmıştır.
COBIT süreçlerine uygun olarak uygulamaların
gerçek ortama aktarılmasını sağlayacak yazılım
yaşam döngüsü otomasyonu sağlanmıştır.
Test ortamlarına veri aktarımını sağlayacak
olan maskeleme uygulamasının kurulumu
sağlanmıştır.

Bilgi Güvenliği Altyapısı Oluşturuldu
Kritik sistemlere dair merkezi denetim izi
uygulaması kurulumu gerçekleştirilip ilgili
denetim izlerinin gözden geçirme aktiviteleri
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
İnternet ve ağ güvenliği, e-posta güvenliği, şifre
yönetimi ve veri sızıntısı engelleme sistemleri
kurulup işletilmeye başlanmıştır.

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Duyuru
Sistemi kuruldu

yapıldı

COBIT uyumluluk süreçleri kapsamında
çalışmalar başlatıldı

Prosedürlerin uygulanmasını sağlamak üzere
süreç uyumlandırma çalışması başlatılmıştır.

BT Risk değerlendirme çalışmaları ISO27001
bazlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Durum Merkezi Anlaşması

Yeni Veri Merkezi’nde herhangi bir nedenden
dolayı hizmet veremez durumda kalınması
durumunda alternatif bir veri merkezinden
hizmet vermek amacı ile dış bir tedarikçi ile
Olağanüstü Durum Merkezi’nden (ODM) hizmet
verebilmek için anlaşma yapılmıştır.

Şirket’in çalışmasını düzenleyen tüm prosedürler
COBIT standartları doğrultusunda hazırlanmış,
rol ve görev tanımları yeniden düzenlenmiştir.

gerçekleştirilmiş olup 2014 yılı içerisinde ilgili
standartları alabilecek ortam hazırlanmıştır.

Kapasite Planlama ve
Modernizasyonu sağlandı

Altyapı

Yeni KKB oﬁs altyapısı, yeni proje ihtiyaçları ve
Risk Merkezi ihtiyaçlarına paralel olarak disk ve
tape kapasitelerinin arttırılması, yeni bir raporlama
altyapısı kurulması, internet ve BT altyapılarının
modernizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu
kapsamda bazı yatırımlar yapılmış olup kalan
yatırımların bir bölümü de 2014 yılı başında
tamamlanacaktır.

ISO 22301 ve ISO27001 Uyumu
İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
için altyapı ve süreçsel anlamda çalışmalar

2013 senesinden itibaren daha evvel Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet
sitesinde duyurulan bankaların zaman aşımı
hesaplarının Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
bünyesinde duyurulması kararına bağlı olarak
ilgili sistem KKB’ye ihale edilmiştir. KKB tarafından
zaman aşımı hesapları sisteminin kurulumu ve
işletimi sağlanmış ve bu kapsamda bankalardan
veri toplama operasyonu başarıyla tamamlanmıştır.

HİZMETLERDE İNOVASYON
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) olan
SMS ve İnternet Sitesinden Çek ve Risk
Raporu sunumu sağlandı
Bu şekilde birey ve ticari işletmelerinin kendi çek ve
risk raporları ile onay almaları koşulu ile 3. kişilerin
de raporlarına erişimleri sağlanmaktadır.

İleri vadeli ve açık çek bilgilerinin üye
bankalardan temini ve paylaşımı başlatıldı
Önceki yıllarda karşılıksız çekler, karşılıksız
çıktıktan sonra Üyeler arasında paylaşılıyor iken
bu sistem sayesinde ileri vadeli ve açık çeklerin

YÖNETİM KURULU RAPORU
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Yönetim Kurulu Raporu

de paylaşımına olanak tanınmıştır. Bu bilgiler her
gün Üye bankalardan temin edilmekte ve Çek
Raporu’nda kullanıma sunulmaktadır.

Üye kullanıcı taleplerinin Üyeler tarafından
yönetilmesi sağlandı
Her Üye kendi bünyesinde belirleyeceği
yetki yöneticileri ile kendi kullanıcılarının
KKB internet sitesi üyelik erişim yetkilerini
yönetmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde Üye
kendi içindeki işten ayrılma, farklı birimlere
geçişler ve yeni kullanıcı taleplerini daha hızlı
ve kontrollü yönetebilecektir.

KPS entegrasyonu sağlandı
KKB’nin KPS entegrasyonu tamamlanarak
uygulamalarda en güncel bilgiye erişim sağlanmıştır.
Hane halkı sorgulaması da 2013 yılı içerisinde
yapılmaya başlamıştır.

Kredi Referans Sistemi Optimizasyon
Projesi hayata geçirildi
Sadece TCKN veya Kıbrıs vatandaşları için VKN/
KKTC numarası ile sorgulama yapılabilecek altyapı
oluşturularak sistem kaynaklarının kullanılmasında
tasarruf sağlanmıştır. Sorgulama süreleri
kısaltılmıştır.

Doküman Yönetim Sistemi faaliyete geçti
Şirket içi evrakların dolaşımını ve arşivlemesini
sağlayan sistem hayata geçirilmiştir.

Bireysel Büro Veri Kalitesi Ölçüm Sistemi
hayata geçirildi
Üyelerimizin KRS sistemine ilettikleri verilerin
yükleme sırasında değerlendirilerek kayıt bazında
veri kalitesinin ölçümlenebileceği ve portföyün
tarihsel gelişiminin takip edilebileceği bir
sistem hedeﬂenmiştir. Sistem ile ilgili çalışmalar
tamamlanmış olup gerçek ortama aktarımı Şubat
2014’te gerçekleşecektir.
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Kurumsal Büro Sistemi değişiklikleri yapıldı
Kurumsal Büro’ya müşterilerin limit ve risk
değerlendirmelerini daha sağlıklı yapmalarına
olanak tanıyan yeni alanlar eklenmiş ve paylaşıma
sunulmuştur.

Fatura eklerinin kaldırılarak fatura
ekranlarının üyelerin kullanımına açıldı
Fatura eki olarak basılarak iletilen tüm raporların
internet sitemiz üzerinden Üyelerin kendi erişimlerine
sunulmuştur. Bu sayede Üyelerin bilgiye daha hızlı
erişimi ve basılı malzeme kaldırılarak çevreci bir
yaklaşım sağlanmıştır.

Portföy yönetimi (PMP) amaçlı sorgulama
seçeneği online sorguya açıldı
Sadece toplu sorgulama kapsamında dosya transferi
ile sunulan bu hizmet online sorgu kapsamına
alınarak üyelerin istediği zaman bu tür sorgulamayı
gerçekleştirmesi ve dolayısıyla düşük ücretten
yararlanması sağlanmıştır.

faturanın üretimi tamamlanır tamamlanmaz
otomatik e-posta olarak da gönderimi sağlanmıştır.
Bu şekilde KKB’ye üye kurumların azami sürede
bilgilendirilmesi hedeﬂenmiştir.

E-fatura/e-defter uygulamaları başladı
Maliye Bakanlığı’nın kurumlara getirdiği
zorunluluklar kapsamında KKB bünyesinde e-fatura
ve e-defter uygulamalarının yazılım, kurulum ve
işletim süreci tamamlanmıştır.

GEOMIS ve TARDES Web Sitesi
faaliyete geçti
KKB’nin Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
olan GeoMIS’e özel web sitesi, Kredi
Referans Sistemi (KRS) kullanıcısı üyelerinin
kullanımına açılmıştır. Şu an sadece KRS
kullanıcılarına hizmet veren web sitesi , yeni

ERS uygulaması kapsamında IVR sistemi
entegrasyonu sağlandı
Aynı zamanda ERS ﬁnansal hareketlerinin mevcut
kurum muhasebe sistemine entegrasyonu
sağlanarak uçtan uca otomasyon yapılmıştır.

E-Bülten Yayınları Başladı
Proje ve tasarım aşamasının titizlikle yürütüldüğü
KKB E-Bülten çalışması 2013 yılı Mayıs ayında
hayata geçmiştir. Üye ve ortaklara e-mail gönderimi
ile paylaşılan bültenler, KKB ürün ve hizmetlerinde
yapılan yenilikleri ve sektördeki gelişmeleri
paylaşmayı amaçlamaktadır. Bültenler aynı zamanda
KKB web sitesinde
(http://www.kkb.com.tr/ebulten.aspx) arşivlenerek
okuyucuların sınırsız ulaşımına sunulmuştur.

verilerin (çek verileri, kredi ve risk bilgileri vb.)
uygulamaya eklenmesiyle bunu sağlayan
Üyelerin de hizmetine sunulacaktır.

ERS Mobil Uygulaması tasarlandı
ERS sisteminin mobil platformdan kullanımına
yönelik bir çalışma olup Risk ve Çek Raporlarına
mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanmakta, yeni
ERS üyeliği gerçekleştirilmektedir. Şu anda test
süreci devam eden çalışmanın Şubat 2014 sonu
itibari ile hayata geçecektir.

QR-Kod Uygulaması tasarlandı
QR-Kod için KKB ve RM projelerinde kullanılabilecek
bir bileşen oluşturulmuştur. Bu bileşen, KKB
çalışanlarının kartvizitlerinde kullanılan/kullanılacak
QR-Kodun üretilmesi için Sistem Tanımları
Uygulaması’na entegre edilmiştir.

Faturaların üyelere e-mail ile gönderimine
başlandı

Tarım sektöründe kredi vermek isteyen
ﬁnansal kurumlara veri paylaşımı hizmeti
ve hazır kredi değerleme altyapısını sunan
KKB’nin bir diğer yeni ürünü Tarım Kredileri
Değerlendirme Sistemi (TARDES)’nin KKB
Üyelerinin kullanımına açılmasıyla birlikte
TARDES’e özel web sitesi de faaliyete geçmiştir.
Bu sayede, KKB bünyesinde oluşturulan
alt yapı ile, tarımsal veritabanından online
bilgi alınması sağlanırken, web tabanlı kredi
başvuru ekranları ile baştan sona bir çözüm
hizmeti sunulmuştur.

Üyeler ile faks ortamında gerçekleştirilen faturalama
sürecini bir adım daha ileriye götürerek, üretilen
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RİSK YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL SAYISI

CİNSİYET DAĞILIMI

138

ERKEK
%62

KADIN
%38

%81,5

2012 - 2013

76
29

KKB bünyesinde kurumun maruz kalabileceği ve
varoluş amacı göz önüne alındığında yönetilmesi
gereken riskler; Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Risk
Yönetimi ile Kurumsal Risk Yönetimi Çalışmaları olarak
ele alınmaktadır. Bu kapsamda risk yönetimi sisteminin
amacı, KKB’nin faaliyetlerinden kaynaklanan ve
asgari olarak hizmet verilen kuruluşların aktivitelerine
zarar verebilecek riskler ile sunulan hizmetlere
konu verilerin transferi, saklanması ve sistemlere
aktarılması faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin
tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.
KKB’nin Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği hedeﬂeri
kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi
Standardı ve ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı
sertiﬁkalarını edinmesi planlanmaktadır. İlgili
standartlara uyum çalışmaları kapsamında Bilgi
Güvenliği, İş Sürekliliği ve Kapasite riskleri varlıkların
risk değerlerinin belirlenmesine dayanan varlık bazlı
risk yönetimi uygulaması gerçekleştirilmektedir.

2011 2012 2013

EĞİTİM DURUMU

Doktora

Yüksel Lisans ve Üstü

Lisans ve Ön Lisans

Lise

%1

%17

%54

%27

Risk yönetimi sistemi, bu kapsamda temel
faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol
altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik
olarak belirlenen politikalar ve uygulama usullerinin
oluşturulması çalışmalarını da içermektedir.
KKB’nin temel risk yönetimi sistemi politikası;
KKB’nin temel faaliyet hedeﬂerinin belirlenmesini,

Yaş ortalaması

2013 yılında işe başlayan
personel sayısı

2013 yılında çalışan başına
ortalama eğitim gün sayısı

66

11

35

54

Bu hedeﬂere ulaşılmasını engelleyecek tehditlerin
tespit edilmesini,
Bu tehditleri doğuran risklerin, olası etkilerinin
ve gerçekleşme olasılıklarının belirlenmesini,

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Risk değerlerinin, Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen seviyelere düşürülmesi için gerekli
risk yönetimi ve kontrollerinin uygulanmasını,

2013 yılında ilk defa uygulamaya alınan Performans Değerlendirme Sistemi, çalışan odaklı bir sistemdir. Çalışan ve
yöneticinin açık iletişimine dayanan bir sistem hedeﬂenmiş ve bu doğrultuda bir akış tasarlanarak hayata geçirilmiştir.

Risklerin KKB bünyesinde yönetimi için gerekli
koordinasyon ve iletişim ağının oluşturmasını,

Performans Değerlendirme Sistemimizin sonuçları çalışanlarımızın güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını desteklemek amaçlı
kullanılırken, eğitim ve kariyer hedeﬂerini de gerçekleştirmeyi hedeﬂemektedir.

Kredi kayıt ve bilgi sistemleri teknolojisine yönelik
ortaya çıkabilecek yeni risklerin proaktif olarak
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değerlendirilmesini ve olası risklerin azaltılmasına
yönelik önerilerinin oluşturulmasını,
KKB yöneticilerinin risk yönetimi konusunda
düzenli eğitimler almasını ve KKB çalışanlarının
farkındalığının artırılmasını,
Risklerin mevcut durumlarının ölçülmesi ve
izlenmesi amacı ile önemli risk göstergelerinin
belirlenmesini ve düzenli olarak gözden
geçirilmesini
içermektedir. Bu politika, oluşturulan yazılı
prosedürler ve görev tanımları; günlük faaliyetler
içinde kurumsal seviyede belirlenmiş risklere
yönelik olarak birimler tarafından gerçekleştirilen
birinci seviyedeki kontroller; risk yönetimi faaliyet
sonuçlarının Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler
periyodik olarak değerlendirilmesi ile
desteklenmektedir.

DENETİM
İÇ DENETİM
Yasal Uyum ve İç Denetim Bölümü bünyesinde
yer alan BT Denetim Birimi ile Yasal Uyum ve İş
Süreçleri Birimi tarafından 2013 yılı içerisinde
COBIT ilkeleri, yasal mevzuat ve KKB prosedürleri
çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İş Birimi süreçleri
esas alınarak planlanan süreç denetimleri ve
incelemeler gerçekleştirilmiş, mali süreçlerin
denetimi yine ilgili risk matrisi kontrolleri esas
alınarak yürütülmüştür. 2014 yılı hedeﬂeri olarak,
BDDK’nın KKB’yi de yükümlü kılan BT ve İş Süreçleri
Tebliği (Tebliğ) kapsamında süreç denetimleri ve
destek hizmeti faaliyetleri risk değerlendirmesine
tabi tutularak, yönetim beyanı çalışması Tebliğ’e
uyum takvimi ile birlikte iş planına dahil edilmiştir.
KKB İç Denetim Birimi, Tebliğ’in yanı sıra Risk
Merkezi Yönetmeliği ve Banka ve Kredi Kartları
Yönetmeliği kapsamındaki hükümlere uyumlu
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yasal Uyum
ve İç Denetim Bölümü tarafından 2013 yılında;
Bilgi Teknolojileri süreç denetim çalışmaları,
İş Süreçleri denetim çalışmaları,
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BDDK ve Risk Merkezi denetim bulguları
koordinasyon çalışmaları,
Finansal Denetim kapsamında mali süreçler
üzerinde gerçekleştirilen kontroller,
Bulgu takip ve gözden geçirme çalışmaları,
Yeni TTK Uyum Süreci çalışmaları,
Şirket içi süreç dokümanları ve diğer tasarım
süreçleri
başta olmak üzere yasal uyum ve mevzuat
gereksinimleri kapsamında gerekli görüş ve
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Yasal Uyum ve İç Denetim Bölümü tarafından,
İç Denetim Planı; KKB’nin süreçleri, risk değeri,
Bilgi Teknolojileri/iş birimi beklentisi, denetçinin
belirlediği önemlilik derecesi, sürecin en son
denetlenme tarihi gibi kriterler dikkate alınarak
hazırlanmış; KKB’nin hedeﬂeri, faaliyetleri ve
varlıklarını etkileyebilecek süreçlere ilişkin olarak
risklerin etki ve önem dereceleri belirlenmiştir.
Yasal Uyum Aktiviteleri Planı ise proje takvimi
çerçevesinde hazırlanması gerekli olan sözleşmeler,
mevzuata uyum süreçleri ile hukuki süreçler dikkate
alınarak oluşturulmuştur.
“2014 Denetim Planı ve Yasal Uyum Aktiviteleri
Planı” kapsamında merkezi kurumsal risk yönetimi
çalışmasının kurulması ve işletimi hedeﬂenmektedir.

İÇ KONTROL
KKB, iç kontrolün tesis edilmesine ilişkin olarak,
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
26 (A) maddesi ile Risk Merkezi Yönetmeliği’nin
16. maddesi kapsamındaki mevzuata tabidir.
KKB Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2013
tarih ve 2013/9 sayılı karar ile İç Kontrol Bölümü
kurulmuştur. İç Kontrol Bölümü, Yönetim Kurulu
tarafından 26.07.2013 tarih ve 2013/13 sayılı karar
ile yürürlülüğe giren “İç Kontrol Yönetmeliği”
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İç kontrol sistemi, mevzuata uygun olarak birimlerin
içerisinde fonksiyonel olarak işletilmektedir.
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İç Kontrol Bölümü, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini
değerlendirerek, KBB’nin kritik varlıklarının
korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde
Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata, kurum içi politika
ve kurallara uygun olarak yürütülmesini, muhasebe
ve ﬁnansal raporlama sisteminin güvenilirliğini,
bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde
edilebilirliğini sağlayarak iç kontrol sistemlerinin ve
iç kontrol faaliyetlerinin risklerini ortadan kaldırmak
ve önlemek amacıyla geliştirilmesini sağlamaktadır.
Kontrol eksikliklerinin önem derecesine göre, iç
kontrol incelemelerinin sonuçlarını Genel Müdür’e
ve Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.
İç Kontrol Bölümü’nün faaliyete başladığı 2013
yılında Şirket’in iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve
bütünlüğünü sağlayacak 48 adet aktif kontrol
noktası işletime alınmıştır. Bununla birlikte, iç
kontrol eksikliklerini ve ilgili aksiyonların merkezi
takibini sistematik olarak gerçekleştiren iç kontrol
araç kiti geliştirilmiş ve 23 adet COBIT kontrol
hedeﬁni sağlayan süreçlerin içsel değerlendirme
çalışmaları tamamlanmıştır.

DÖNEM İÇİNDE UYGULANAN
DENETİMLER, YAPTIRIMLAR, CEZALAR
2013 yılında finansal mali tabloların TMS
kapsamında hazırlanmasına yönelik olarak bağımsız
denetim faaliyetleri üçer aylık dönemler itibariyle
yürütülmüştür.
KKB ile TBB arasındaki Risk Merkezi Hizmet
Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri kapsamında,
anlaşmalı bağımsız denetim şirketince çeşitli
uyum denetimleri gerçekleştirilmiş ve denetim
sonuçları TBB Risk Merkezi Yönetimi’ne
sunulmuştur.
KKB, BDDK denetimlerine tabidir. Ayrıca
KKB İç Denetim Birimleri tarafından, Banka
ve Kredi Kartları Yönetmeliği ve Risk Merkezi
Yönetmeliği ilgili hükümlerindeki yetkilere
dayanan denetimler gerçekleştirilmiştir. İlave
olarak COBIT, Bankalarda Bilgi Sistemleri
Denetiminde Esas Alınacak İlkeler Tebliği bazlı

oluşturulan risk kontrol matrisleri esaslı Bilgi
Teknolojileri Süreçleri, iş süreçleri baz alınarak
İş Süreçleri ve Mali Süreçler üzerinde planlı
süreç denetimleri yürütülmüştür.
28.11.2013 tarihinde Erkan Gölgeli ve Murat Deniz
tarafından, KKB aleyhine, İstanbul Anadolu 9.
Asliye Ticaret Mahkemesi’nde, haksız rekabet
sebebiyle 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi
tazminat olmak üzere toplam 100.000 TL tazminat
talepli bir dava açılmıştır.
2013 yılında, önceki yıllara ilişkin olarak Banka ve
Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında,
Yönetim Kurulu üyeleri bildirimlerinin eksik
yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır.
KKB’ye ve Yönetim Kurulu üyelerine uygulanan
başka bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN REKABET
DURUMU
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya
başkası adına rekabet yasağı kapsamında yaptığı
işlem bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST
DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR
Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere
sağlanan mali haklar 5.715.433,37 TL’dir.

KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ
Yönetim Kurulu’nun 21.02.2014 tarihli toplantısı
ve 3 no’lu kararı doğrultusunda Şirket’in 2013
Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan
sonra kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak
Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına
ve 2013 yılında Olağanüstü Yedek Akçeler
Hesabında tutularak dağıtılmayan 2012 yılı
kârından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra
kalan net tutarın ortaklara dağıtılmasının Genel
Kurul’a önerilmesine, toplantıya katılan üyelerin
oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU RAPORU

57

Yönetim Kurulu Raporu

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
GELECEĞİNİ ŞİMDİ YÖNET PROJESİ

Denizli, Erzurum, Gaziantep, Mersin,

17. TİDE KONGRESİ

Adıyaman, Aydın, Kayseri, Malatya, Karabük,

İç denetçilerin meslek örgütü olarak kurulan
ve iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin
uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel
seviyede yetkin uygulamaları için güvence
oluşturmayı amaçlayan Türkiye İç Denetim
Enstitüsü (TİDE) tarafından her yıl düzenlenen
Türkiye İç Denetim Kongresi, bu yıl aralarında
KKB’nin de bulunduğu sponsorların desteği ile
gerçekleşmiştir.

Ankara, Kütahya olmak üzere toplam 17 ilde
uygulanmıştır.

Gençlerin ve KOBİ’lerin ﬁnansal riskler konusunda
kapasite gelişimini hedeﬂeyen Geleceğini Şimdi

Projenin 2014 yılı içerisinde yürütülecek

Yönet Sosyal Sorumluluk Projesi; KKB, Birleşmiş

ikinci aşamasında; üniversiteli gençlerin yanı

Milletler Kalkınma Programı, Experian Türkiye,

sıra KOBİ’lerin, genç ve kadın girişimcilerin;

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında

hesaplanabilir risk, kredi riskleri, sorumlu borçlanma,

hayata geçirilmiştir.

bankalar ve ﬁnans sektöründeki aktörlerle ilişkilerin
etkin yönetilmesi ve ﬁnansal yönetim konusunda
etkinleşmeleri amaçlanmaktadır. Projenin ikinci
aşamasının İstanbul, İzmir, Eskişehir, Samsun,
Adana, Adıyaman ve Van illerinde uygulanması
planlanmaktadır. Gönüllü eğitmenler ve Experian
uzmanları tarafından üniversitelere yönelik akran
eğitimi ve seminerler devam ederken proje illerindeki

Geleceğini Şimdi Yönet Projesi’nin ilk

TOBB Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları

aşamasında, proje illerindeki üniversiteli

aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere yönelik eğitimler

gençlerin kredi riskleri, sorumlu borçlanma ve

gerçekleştirilecektir. Bir yıllık uygulama dönemi

bütçe planlaması konularında farkındalığının

içerisinde KOBİ ve girişimcilere yönelik toplamda

geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerle

12 eğitim gerçekleştirilmesi hedeﬂenmektedir.

2.129 gence ulaşılmıştır. KKB, hem uzman
kadrosu ile hem de kendi binasında bulunan

Bilgi paylaşımı konusunda ﬁnansal sektörün ve

seminer salonlarını gençlerin kullanımına

yasal otoritelerin her türlü beklentisini karşılayarak,

açarak eğitimlerin gerçekleşmesine önemli

dünyada kabul görmüş en iyi uygulama örneklerinin

katkı sağlamıştır. İlk yılında proje; İstanbul,

Türkiye’de de gerçekleştirilmesini amaçlayan, inovatif

Yalova, Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, İzmir,

bir şirket olarak KKB, bu projeye olan desteğini 2014

11 – 12 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen
17. Türkiye İç Denetim Kongresi, “İç Denetim ve
Risk Yönetiminin Sinerjisi ile Kurumsal Yönetimde
Değer Yaratmak” temasını işlemiştir. Risk esaslı
denetim planlaması ve raporlaması, suistimal
riski ve analitik yaklaşımlar, risk yönetiminin
denetimi, sosyal medya riski ve denetimi, bilgi
sistemleri uygulamalarında iç denetim ve iç
denetimin yarattığı katma değerin ölçümü gibi
konuların gündeme geldiği Kongre’de, KKB
Genel Müdürü Kasım Akdeniz “Reel Sektörde
Alacak Riskinin Yönetimi” konulu bir konuşma
gerçekleştirmiştir.

konularında kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik
olan Kamu Spotu Projesi’ne destek olmuştur.
Finansal sektörün denetimini güçlendirmek üzere
tüketicilerin korunmasını sağlamayı, eğitimini
artırmayı, finansal okur-yazarlığı yaymayı,
tüketicilerin ﬁnansal kararlar alırken uygun
bilgi ile becerilere sahip olmasını ve ﬁnansal
sektörün güçlendirilmesinde aktif rol oynamalarını
hedeﬂeyen Proje kapsamında 45’er saniyelik üç
kamu spotu hazırlanarak TV ve internet üzerinden
yayınlanmıştır.
Finansal risk yönetiminin yalnızca ﬁnansal sektör
için değil ﬁnansal hayatı olan her bir birey için
gerekli olduğunu ve toplumsal ilerlemenin
her alanda riskleri en aza indirmekle mümkün
olacağını bilen KKB, “Limitin ödeme gücündür,
limitin kadar kullan”, “Kredi kartı nakit yerine
kullanabileceğin bir ödeme aracıdır, doğru
kullanıldığında topluma değer katar”, “Şifrenizin
güvenliği paranızın güvenliğidir”, “Gelir ve
giderlerinizi hesaplayarak planlama yapın ve
plana sadık kalın” gibi mesajların verildiği kamu
spotlarıyla toplumun bilinçlenmesine katkı
sağlamıştır.
Yalnızca sunduğu kaliteli hizmet ve ürünlerle
değil eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla da risk
yönetimi konusunda toplumu aydınlatmaya önem
veren KKB, 2013’te olduğu gibi 2014’te de risk
yönetim bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına
devam edecektir.

yılında da sürdürmeye devam edecektir.

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ’NE DESTEK

KAMU SPOTU PROJESİ
KKB, BDDK öncülüğünde yürütülen ve kredi
kartının bilinçli kullanımı, bankacılık işlemlerinde
şifre güvenliği, tasarruf bilinci ve bütçe planlaması
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Spor faaliyetlerinde bayanların yanında yer alan,
onların hayatın her alanında aktif olarak yer
almasını hedefleyen ve bünyesinde başarılara
imza atan bayan voleybol ve futbol takımları
barındıran Ataşehir Spor Kulübü’ne destek
olunmuştur.
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FAALİYET RAPORU UYGUNLUK BEYANI

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Şirketlerin
Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmış ve 22 Şubat 2012 tarih ve 2013/8
sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin ﬁnansal tablo ve dipnotları ile yıllık faaliyet
raporunun tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, ﬁnansal tablo ve faaliyet raporunun yönetmelik ile çizilen

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat 10:00’da Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı
Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve toplantı gününden
bir hafta önce şirketimize göndermeleri gereklidir.

çerçevede gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir
Şirkete ait ﬁnansal tablolar, konsolide ﬁnansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi,
24.02.2014 tarihinden itibaren Şirket merkezinde Sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

eksiklik içermediğini,
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, ﬁnansal tabloların
ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin ﬁnansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde

Sayın Ortaklarımız’ın bilgi edinmelerini ve toplantıya teşrif etmelerini rica ederiz.

yansıttığını,

Saygılarımızla,

beyan ederiz.

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
YÖNETİM KURULU

T .GARANTİ BANKASI ADINA
MEHMET SEZGİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ADINA
MEHMET GÖKMEN UÇAR
ÜYE

AKBANK T.A.Ş.
OSMAN MEHMET SİNDEL
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ

ERTUĞRUL BOZGEDİK
MEMBER

T .GARANTİ BANKASI ADINA
MEHMET SEZGİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET EMİN KARAAĞAÇ
ÜYE

VEYSEL SUNMAN
MEMBER

AKBANK T.A.Ş.
OSMAN MEHMET SİNDEL
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ

GÜNDEM
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamaların
genel kurulca onaylanması,
8 Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi yapılması, Bağımsız Denetçinin seçimi,
9 Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 6102 sayılı TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER
ÜYE

MÜRSEL ERTAŞ
ÜYE

DENİZBANK A.Ş. ADINA
MUSTAFA AYDIN
ÜYE

Bankamızın KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’de sahip olduğu …….. adet …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak adı geçen
Şirketin 31.03.2014 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde saat 10:00 da yapılacak
2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.....................’yı vekil tayin ettik.
VEKALETİ VEREN; Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

KASIM AKDENİZ
ÜYE
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0

Güçlü mali yapımızla, sektörün merkezindeyiz

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Yönetim Kurulu’na:
İstanbul
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan ﬁnansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren
yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının
özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi bu ﬁnansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve ﬁnansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmasından ve
gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için ﬁnansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
31 Aralık 2013

Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
34.377.127
19.744.098
10.357.406
6.738.102
3.619.304
464.403
3.811.220

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-İlişkili taraﬂardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraﬂardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

3
4
5
6
12

48.081.103
35.426.625
11.057.567
4.135.691
6.921.876
21.997
1.557.683
17.231

Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler

7
8
6

52.332.342
46.932.585
5.193.938
205.819

45.460.241
43.998.563
1.453.807
7.871

100.413.445

79.837.368

14.965.214
6.198.263
147.841
6.050.422
250.945
3.049.652
146.330
230.199

996.971

11.461.419
6.443.265
133.884
6.309.381
132.209
478.163
69.939
1.419.731
2.229.101
1.825.368
403.733
689.011

21

2.006.462
1.497.741

926.426
700.212

11
9

308.721
200.000

226.214
-

83.441.769

67.449.523

7.425.000
2.574.025
7.316.675
33.460.785
32.665.284

7.425.000
2.574.025
5.649.371
18.617.557
33.183.570

100.413.445

79.837.368

26

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu ﬁnansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006
tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve denetimin,
ﬁnansal tablolarda önemli bir hata bulunmadığı hususunda makul bir güvence sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Denetim, ﬁnansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar ile ilgili denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını
içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, ﬁnansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil
olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin ﬁnansal tabloların hazırlanması ve doğru sunumu ile ilgili iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmakla birlikte,
amaç iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, mevcut koşulların gerektirdiği denetim tekniklerini geliştirmektir. Denetim, aynı
zamanda Şirket yönetimi tarafından uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin makullüğünün yanında
ﬁnansal tabloların genel sunuş şeklinin değerlendirilmesini de içermektedir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki ﬁnansal tablolar, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ﬁnansal durumunu, aynı tarihte sona eren
yıla ait ﬁnansal performansını ve nakit akışlarını, TMS’ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve ﬁnansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklama (bkz Not 2) uygun olarak, tüm önemli taraﬂarıyla doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış
ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin
ﬁnansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetçinin,
yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378
inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan,
esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bilanço
tarihi itibarıyla riskin erken teşhisine yönelik denetçi tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin ikincil mevzuat
henüz yayımlanmadığından dolayı, Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasının gerekli olup olmadığına yönelik denetçi kanaati
oluşturmak üzere bir çalışma gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
-İlişkili taraﬂara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraﬂara ticari borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
-Diğer uzun vadeli karşılıklar

3
4
11
5
6
21
11
9
12

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı

13
13
13

TOPLAM KAYNAKLAR

Şule Firuzment Bekçe, SMMM
Sorumlu Denetçi

4.092.854

-

Ekteki dipnotlar bu ﬁnansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İstanbul, 19 Şubat 2014
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

DÖNEM KARI /ZARARI

32.665.284

33.183.570

32.665.284

33.183.570

83.441.769

67.449.523
(16.673.038)
32.665.284

34.265.953
33.183.570
67.449.523

ÖNCEKİ DÖNEM

13

Dipnot
Referansları

7.425.000
7.425.000

Ödenmiş
sermaye

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

20

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

Diğer Kapsamlı Gelirler

Ekteki dipnotlar bu ﬁnansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

33.183.570

32.665.284

32.665.284

33.460.785

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

7.316.675

(7.557.503)
(765.867)

2.574.025

(797.529)

21
21

7.425.000

(8.323.370)

(7.670.512)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
-Dönem vergi gideri
-Ertelenmiş vergi gideri

33.183.570
(33.183.570)
32.665.284

(8.468.041)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI

18.617.557
33.183.570
(1.667.304)
(16.673.038)
-

(6.618)
41.506.940

19

5.649.371
1.667.304
-

-

41.133.325

Finansman Giderleri (-)

2.574.025
-

41.513.558

7.425.000
-

41.133.325

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI /ZARARI

13
13
13

24.036

17

1 Ocak 2013
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Yedeklere transfer
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler

90.677

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

2.228.162
(541.162)

CARİ DÖNEM

41.489.522

18.566.284
(18.566.284)
33.183.570
33.183.570

41.042.648

ESAS FAALİYETLER KARI/ZARARI

51.273
18.566.284
18.617.557

(13.382.532)

15-18
16
16

5.649.371
5.649.371

(34.134.764)
3.379.327
(438.839)

Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

2.574.025
2.574.025

53.185.054

BRÜT KAR /ZARAR

1 Ocak 2012
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler

72.236.924

14
14

Net
dönem karı

72.086.560
(18.901.506)

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

Geçmiş yıllar
karları

88.474.623
(16.237.699)

Dipnot
Referansları

Sermaye Kardan ayrılan
düzeltme
kısıtlanmış
farkları
yedekler

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2013

Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2012

Birikmiş kararlar

Toplam

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Ekteki dipnotlar bu ﬁnansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013
DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2013

Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2012

32.665.284

33.183.570

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
Ertelenmiş vergi gideri
Vergi gideri
Personel prim karşılığı
Amortisman ve itfa payları
Maddi duran varlık satış karı
Maddi olmayan duran varlık satış karı
Kıdem tazminatı karşılığı
Dava karşılık (iptalleri) /gideri
Kullanılmamış izin karşılığı
Mevduat faiz geliri
Toplam düzeltmeler

21
21
11
7-8
17
17
11
9
11
16

Ticari alacaklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan faiz
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen izin karşılığı
Ödenen kurumlar vergisi
Ödenen personel primleri

11
11
21
11

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışları
Maddi olmayan duran varlık satışları
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Ödenen temettü

7
8

13

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve
Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)
(A+B+C+D)

797.529
7.670.512
3.604.656
3.548.264
(72.809)
(1.425)
82.507
(203.733)
254.944
(2.545.897)
13.175.224

765.867
7.557.503
1.560.949
799.038
(24.036)
124.175
403.733
139.278
(2.015.642)
9.310.865

(700.161)
(245.002)
254.715
2.571.489
3.912.725
(1.291.228)
384.351
50.686.721

(4.100.235)
5.582.791
(1.313.492)
(3.673.255)
(472.274)
30.007
38.547.977

2.419.631
(31.165)
(8.860.044)
(1.560.949)
(8.032.527)

1.998.124
(99.414)
(43.846)
(7.553.442)
(594.064)
(6.292.642)

(5.404.831)
(5.122.721)
95.032
7.625
(10.424.895)

(41.945.553)
(1.350.590)
170.105
(43.126.038)

(16.673.038)
(16.673.038)

-

15.556.261

(10.870.703)

-

-

15.556.261

(10.870.703)

-

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri

26

19.706.476

30.577.179

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)

26

35.262.737

19.706.476

1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“Şirket” veya “KKB”), 11 Temmuz 1995 yılında, 1993 tarihli 3182 No’lu Bankalar Kanunu’nda değişiklik
yapılmasıyla ve kredi bilgilerinin mali kurumlar arasında paylaşımının mümkün hale gelmesi sonucunda kurulmuştur. Şirket, 11
bankanın eşit ortaklığı ile kurulmuştur. Şirket, 1999 yılının Nisan ayında bireysel kredilere ilişkin bilgilerin paylaşımına yönelik
“Bireysel Büro Sistemi”ni faaliyete geçirerek üye kuruluşlar arasında veri transferine başlamıştır.
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi kuruluşları (mevduat bankaları
ile katılım bankaları) ile ﬁnansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanunu’nda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile
kalkınma ve yatırım bankaları ve ﬁnansal holding şirketleri) arasında bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi,
değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere
kurulmuş bir şirkettir.
11 Kasım 2004 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.’nin T. Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmesine bağlı olarak ve 1 Ekim 2006 tarihinde Yapı
ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koçbank A.Ş.’nin birleşmesine bağlı olarak bu iki bankanın ortaklık payları %18,18’e yükselmiştir.
KKB Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosudur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 39 banka, 13 ﬁnansal kuruluş, 77 faktoring ve 16 ﬁnansal
kiralama şirketi ve 4 sigorta şirketi olmak üzere toplam 149 üyeye sahiptir (31 Aralık 2012: 136 üye).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 142 kişidir (31 Aralık 2012: 76 kişi).
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Varyap Meridian Sitesi, F Blok, Barbaros Mah. Ardıç Sk., 34746, Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılı kararı ile Şirket’in Banka Kartları ve
Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden uygun görmüştür.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait ﬁnansal tabloları 19 Şubat 2014 tarihinde Şirket Yönetimi tarafından
onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal ﬁnansal tabloları yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına
sahiptir.
Şirket’in faaliyet konusu
Bankacılık ve ﬁnans sektöründe hizmet veren KKB bankalar ve ﬁnans kuruluşlarının kredili ürün ve hizmetlerine ilişkin tüm risk
verilerinin toplanmasını, bu verilerin üye kurumlar ile paylaşılmasını ve bu bilgilerle üye kuruluşlara yönelik katma değerli hizmetler
sunulmasını amaçlamaktadır.
KKB, 2001’de yaşanan ekonomik krizin ardından bankaların kredi karar süreçlerinde ve kredi piyasasının sağlıklı büyümesinde
önemli rol üstlenmeye başlamıştır. Hem pozitif hem de negatif kredi bilgilerinin paylaşılması ve bu paylaşımın teşvik edilmesini
sağlayan nema yapısı ile KKB, dünyada da örnek bir kurum olarak yer almaktadır. Kredi müşterileri ve bankalar tarafından ilk kredi
tahsisi, risk yönetimi, çapraz ürün satışı ve tahsilat süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. KKB veri tabanında yer alan her
müşteri yıl içerisinde ortalama 10 kez sorgulanmakta ve bankalar bu sorgulama sayesinde müşterileri hakkında gerekli kararları
daha doğru verebilmektedir.
Gelişen ve büyüyen KKB, 2012 yılında hayata geçirdiği Çek Raporu ve Risk Raporu sistemleriyle, bu döneme kadar yalnız bankaların
kullanımına açık olan bilgileri gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına da sunmuştur.

Ekteki dipnotlar bu ﬁnansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Şirket’in faaliyet konusu (Devamı)

T.C. Merkez Bankası Risk Santralizasyonu işlevlerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi bünyesinde kurulan
Risk Merkezi’ne devredilmesine ilişkin altyapı geliştirmeleri 30 Haziran 2013 itibarıyla tamamlanmıştır. Risk Merkezi’nin faaliyete
başlamasıyla tüm altyapı ve operasyon süreçleri KKB tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal Büro Sistemi

Şirket’in ürün ve hizmetleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:

2005 yılında hayata geçen Kurumsal Büro Sistemi, tüzel bir müşterinin risk değerlendirmesinde ihtiyaç duyulabilecek bilgileri
üyelerinin kullanımına sunmaktadır. Sistemde ﬁrma ve gerçek kişi künye bilgileri, sermaye bazlı ilişki bilgileri, kredi hesapları ve geri
ödeme bilgileri, teminatlar, ithalat ve ihracat bilgilerinin yanı sıra, karşılıksız çek bilgileri paylaşılmaktadır.

Kredi Referans Sistemi (KRS)

Limit Kontrol Sistemi (LKS)

KKB üyesi bankalar ve diğer ﬁnans kurumları, KRS’de gerçekleştirdikleri sorgulama işlemiyle;

KKB’nin hayata geçirmiş olduğu Limit Kontrol Sistemi (LKS) online ve gerçek zamanlı olarak çalışan dünyadaki ilk ve tek kredi bürosu
sistemidir. Sistem, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca kredi kartı hesapları için bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Kanun
kapsamında ilk defa kredi kartı kullanmaya başlayan bir müşterinin, tüm bankalardan sahip olabileceği kartların toplam limitinin ilk
yıl için gelirinin 2 katını, ikinci yıl için ise 4 katını aşmaması gerekmektedir. LKS sistemi, sektörde kredi kartı veren tüm kurumlardan
topladığı kredi kartı limitlerini müşteri bazında birleştirerek tek limit uygulamasının kart veren kurumlar tarafından yönetilebilmesini
sağlamaktadır.
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çevrimiçi (online) ortamda birkaç saniye içinde ulaşabilmektedir. Bu sayede tüketicinin toplam kredi riski ve ödeme alışkanlıkları
çok kısa bir sürede belirlenebilmekte ve kredi kararı hızlıca (örneğin SMS ile kredi vermek gibi) verilebilmektedir. Üyeler bu bilgiler
sayesinde müşterilerine kredi ürünlerini çok kısa sürelerde sunabilmekte, risk değerlendirmelerini sağlıklı olarak yapabilmektedirler.
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığı ya da alacağı kredinin geri ödemesini diğer bir tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine
getireceğini öngörmek amacıyla hesaplanan sayısal bir göstergedir. Müşteriye ilişkin Kredi Referans Sistemi aracılığıyla edinilen
bilgilerin bir özeti olarak da tanımlanabilir.
BKN, istatistiksel model kullanılarak üretilmiş olan bir karar destek ürünüdür. Kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının rasyonel
ve standart olmasına olanak sağladığı gibi, karar sürecini de oldukça kısaltmaktadır. Bu da müşterilerin kredi ürünlerine daha kısa
sürede ulaşmalarını mümkün kılmaktadır.
BKN hesaplanmasında kullanılan modeller, tahmin güçlerinin korunması ve artırılması amacıyla belirli aralıklarla yenilenmektedir.
Mevcutta kullanılmakta olan üçüncü nesil BKN modeli, 2012 yılında daha da güçlendirilmiş dördüncü nesil ile yenilenmiştir.
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE), skor bazlı bir risk endeksidir. Amacı; aşırı borçlanma eğiliminde olan kişileri tespit etmektir. Ana
odak noktası; son dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına
girme eğiliminde olan kişilerdir. Mevcut borçlarını geciktirmeden kapatmak için yeni kredi kullanan, ancak gittikçe daha fazla
borçlanan bireyleri tespit etmek üzere geliştirilmiştir.
Geçmişte ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacını karşılamak, erken uyarı sistemi oluşturmak, sorumlu
kredilendirme (Responsible Lending) yapılmasını sağlamak ve bankaların kredi karar sistemindeki kaliteyi artırmak amacıyla
geliştirilmiştir.
BBE, bankacılık ve ﬁnans sektörüne yeni bir risk algısı getirmektedir. Bireysel Kredi Notu ve benzeri risk tahmin modellerinin
öngörmeye çalıştığı “sorunlu kredi” tanımına (ardışık olarak 3 ödeme yapmayanlar, kanuni takibe düşenler ve zarara atılanlar)
ek olarak “aşırı borçlanma” tespitini getirmektedir. BBE, sadece 250 TL üzerinde teminatsız borç bakiyesi olan kişiler için ve aşırı
borçlanmayı tahmin etmek üzere geliştirilmiştir.
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E-Rapor Sistemi
E-rapor, bankalar tarafından şube ve alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile müşterilere sunulan risk ve çek raporlarının elektronik
ortamdan sunulmasıdır. Ürünün en önemli özelliği; ﬁnans sektörü dışındaki kullanıcıların da 3. kişilerin risk ve çek raporlarına,
ilgili kişilerin elektronik ortamda onay vermeleri ile ulaşabilmeleridir. Söz konusu raporlar ﬁnans dışı sektörlerin etkin risk yönetimi
yapabilmeleri için önemli bir enstrüman olarak ülkemiz ekonomisindeki yerini alacaktır. Reel sektörün aktif kalitesini arttırması;
gerek ülke ekonomisine, gerekse ﬁnansal sektöre ciddi faydalar sağlayacaktır.
Raporların SMS ve internet şubesi üzerinden teslimini 2012 yılsonu itibariyle hayata geçiren KKB, bu proje de müşteri ilişkilerinin
yönetimi amacıyla çağrı merkezi kuruluşunu da tamamlamıştır.
Çek Raporu Sunum Sistemi
Çek Raporu Sunum Sistemi, çek hamillerinin sağlıklı karar vermek adına keşidecilere ilişkin gereksinim duyacakları geçmiş çek ödeme
bilgilerini sağlamak üzere kurulan bir hizmettir. Sistem sayesinde, çek keşidecisinin geçmiş çek ödeme bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Çek Raporu ile hesap sahibinin çek ödeme performansının olumlu ya da olumsuz olarak gelişimi izlenebilmektedir. Bu raporla,
hesap sahibine kaç bankanın çek karnesi verdiği bilgisi öğrenilirken, kişinin kredibilitesi hakkında bir görüş edinilebilmektedir.
Mobil cihazlar aracılığı ile veya internet üzerinden alınabilen çek raporları; reel sektör oyuncuları tarafından, ticari alışverişe konu
her platformda karşı taraftan talep edilebilmektedir. Online rapor uygulamaları ile reel sektör oyuncuları alacak riskini kontrol
etmek üzere, borçlusunun çek ya da risk raporunu kendisinden ya da kendisinin onayı ile doğrudan KKB sorgu sisteminden anında
alabilecektir. KKB, online olarak üçüncü kişilerden muvafakat alınarak Çek Raporlarının talep edilebilmesini sağlayan ve Türkiye’deki
tüm Bankalarla entegre çalışan alt yapısı ile dünyada örnek bir uygulama gerçekleştirmiştir.
Çek Endeksi
Çek Endeksi, ilgili tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışını ölçülebilir hale getirecek, sorun yaşanmışsa bu sorunu;
adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde hesaplayacak endeks değeridir. Gerçek ve tüzel kişi çek ödeme bilgilerinden hareketle
oluşturulmuş bir göstergeyi ifade etmektedir.
Çek Raporu’nda yer alan detaylı verilerin analizi ile istatistiksel olarak hesaplanan Çek Endeksi; raporların yorumlanması ve daha
sağlıklı karar verilebilmesini kolaylaştırarak kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
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Risk Raporu

İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi (IFAS)

Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş ödeme performansı sunan bir
üründür.

IFAS, öncelikle internet üzerinden gerçekleştirilen sahtekârlıklarla ilgili olarak üye kurumlar arasında iletişim kurulmasını
amaçlamaktadır. Sahtekârlık amacıyla gerçekleştirilmiş para aktarımlarında hesabın bloke edilmesi talepleri IFAS üzerinden
iletilmektedir. Böylece, hem kurumlar arası iletişim daha etkin hale getirilmiş; hem de işlemlerle ilgili her türlü bilginin, bilgi işlem
ortamında saklanması mümkün kılınmıştır.

KKB’nin yakın zamana kadar sadece bankalar ile paylaştığı rapor sonuçları, Eylül 2012’den itibaren banka şubeleri aracılığıyla rapor
sahibi kişi ve kurumlar ile bu kişi ve kurumların onay verdikleri üçünü kişilerle de paylaşılmaya başlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin
banka şubeleri ya da alternatif dağıtım kanallarından başvuru ile bankalarda yer alan açık ve kapalı borçlarına ait tüm ﬁnansal
bilgilere ulaşmaları mümkün hale gelmiştir.
Risk Raporu sadece negatif bilgileri değil, kişinin olumlu bilgilerini de içeren bir rapordur. Rapor içeriğinde sadece gecikmiş ödemeler
ya da takibe intikal eden kayıtlar değil, zamanında ödenen kredi bilgileri de paylaşıldığından, bu rapor borcunu vadesinde ödeyen
kişiler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Gerçekleşen para hareketlerinin oldukça karmaşık haller alabileceği göz önünde bulundurularak ve olayların daha kolay
incelenebilmesine olanak sağlamak amacıyla, sistemde otomatik graﬁk çizme özelliği de bulunmaktadır. Bu seçenek sayesinde
gerçekleşen her sahtekârlık için para hareketlerinin akış şeması elde edilebilmektedir.
GeoMIS - Harita Bazlı Raporlama Hizmeti

Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)

KKB bünyesindeki verilerin içerdiği adreslerin işlenerek coğraﬁ koordinatlara dönüştürülmesi ve harita üzerine konumlandırılması
esasına dayanan bir üründür. GeoMIS ile her türlü istatistiki veri, il ve ilçe detayında belirli kategorilere göre renklendirilerek harita
üzerinde göstermek amacıyla kurulan bir raporlama alt yapısıdır. GeoMIS alt yapısı yalnızca üye banka ve diğer ﬁnans kurumları
tarafından kullanabilmektedir.

Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES), bir tüketicinin Kredi Referans Sistemi bünyesinde paylaşılan bilgilerine ilişkin
itirazını ilgili tüm üyelere ve birimlere kolayca duyurabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. MİDES kurgusu sayesinde, müşterinin
itirazı kısa sürede değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. İnceleme sonucunda paylaşılan bilgilerde bir sorun olduğu tespit
edilirse, gereken düzeltme işlemi de herhangi bir talebe gerek olmaksızın kısa sürede yapılmaktadır.

Uygulamaya giren kullanıcının ait olduğu kurum kullandığı IP adresinden belirlenip, tüm gösterim o kurum esas alınarak yapılmaktadır.
Üyenin belirli bir dönemdeki kendi portföy verisini gösteren standart raporlar alınabileceği gibi belirli bir dönem aralığındaki veri
değişimlerinin incelenmesine olanak sağlayacak eğilim raporları alınabilmektedir. Ek olarak; üye verisinin sektörün tamamıyla ve
uygun karşılaştırma grubuyla karşılaştırmalı görüntülendiği kıyaslama (benchmark) raporları da mevcuttur.

Bugüne kadar gerçekleşen itirazların KKB üyesi bankalar tarafından ortalama yanıtlama süresi 2 saattir. KKB tarafından kurgulanmış
olan MİDES, diğer ülkelerdeki benzer sistemlerle karşılaştırıldığında “tüketici itirazının irdelenmesi ve yanıtlanması” bakımından
dünyadaki en hızlı sistem olma özelliğini de taşımaktadır.

Risk Merkezi Hizmetleri

Kurgulanmış olan E-Rapor altyapısı ile Risk Raporları da mobil cihazlar aracılığı ile veya internet üzerinden alınabilmektedir.

Risk Raporlarına yapılacak itirazlar kkb.com.tr altında yer alan online işlemler adımı içerisinden ilgili kaydın referans numarası
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.
Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi (Sabas)
2000 yılından bu yana ﬁnans sektörüne hizmet vermekte olan SABAS, belirlenen kötü amaçlı girişimlere ait bilgilerin ve bunlarla
ilgili risk unsurunun belirli bir disiplin içinde üyeler arasında paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak sağlayan bir
sistemdir. SABAS’ın üç temel amacı vardır;
·
Vatandaşlarımızın bilgi, belge, mal ve mülklerinin başkaları (kimlik hırsızları, kara para aklayıcılar, sahtekarlar, dolandırıcılar, vb.)
tarafından kullanılmasına engel olarak, onları (tüketicileri, KKB üyelerinin müşterilerini) risklerden ve mağduriyetlerden korumak,
·
KKB üyelerini SABAS’a konu olan girişimler karşısında doğabilecek ya da doğmuş olan risklerden haberdar ederek onları
risklerden korumak veya yaşadıkları mağduriyeti en az zararla kapatabilmelerine olanak sağlamak.

6111 sayılı Torba Kanun ile kurulan Risk Merkezi, 2012 yılı içerisinde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi bünyesinde
bir iktisadi işletme olarak hayata geçirilmiştir. İlgili işletme, tüm operasyonlarını gerçekleştirmek için uygulamacı kurum olarak KKB’yi
seçmiştir.
Risk Merkezi, kanunun verdiği yetkiler dikkate alındığında ülkemizde risk yönetiminin ve veri paylaşımının merkezi olacaktır. KKB,
etkin insan kaynağı ve bilgi birikimi ile hizmetlerin hedeﬂenen seviyeye gelmesini kısa sürede sağlayacaktır.
Bu amaçla 2012 yılı Aralık ayında, TBB ve KKB arasında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca Haziran 2012’den başlayarak kurulan
çalışma gruplarına etkin katılım sağlanarak süreçlerin ve içeriklerin oluşturulmasına diğer katılımcı banka ve ﬁnans kuruluşları ile
beraber katkı sağlanmıştır. Yine 2012 yılının son aylarında TCMB – Risk Merkezi devir çalışması için proje planları hazırlanarak ilgili
partilerin onayları alınmıştır. Bu onaylar çerçevesinde çalışmalar başlamıştır.
T.C Merkez Bankası’nda tutulmakta olan Risk Santralizasyon bilgileri KKB veri merkezine aktarılarak üye kurumlarla paylaşılmaya
başlanmıştır.
Buna ilave olarak, TCMB, BDDK gibi kamu kurumlarının raporlama ve veri ihtiyaçlarının bir kısmı da KKB’nin kuracağı raporlama alt
yapısı ile sağlanacaktır.

KKB Üyeleri; SABAS sayesinde risklerini minimize etme olanağı bulurken, gerçek ve tüzel müşteriler de bu tür girişimler sebebiyle
mağdur konuma düşmekten korunmaktadır.
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Şirket’in faaliyet konusu (Devamı)

Şirket’in 2013 yılında faaliyete geçen hizmetleri aşağıdaki gibidir:

Dördüncü Nesil Bireysel Kredi Notu (BKN)

Teyit Sistemi

Uzun yıllardır kullanılan Bireysel Kredi Notu’nun (BKN), güçlendirilmiş dördüncü versiyonunun geliştirilmesi tamamlanarak kullanıma
açılmıştır.

Risk ve Çek Raporları’nın içeriğini doğrulatmak amacı ile teyit işlemi yapılabilmektedir. Üretilen tüm Risk ve Çek Raporları KKB
tarafından tüm içeriğiyle birlikte veri tabanında saklanmaktadır. Verilen her bir rapor üzerinde o rapora özel olarak üretilmiş bir
referans numarası, rapor sahibinin kimlik numarası bilgisi ile rapor tarihi yer almaktadır. Bu sayede, internet sitesi üzerinden girilecek
bilgiler ile ilgili tarihte üretilmiş rapora ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.
Rapor üzerinde yer alan bilgilerden bir kısmı rumuzları ve içerikleri ile birlikte ekranda görüntülenerek kişi veya kurumun, elindeki
raporda yer alan bilgiler ile ekranda yer alan bilgileri karşılaştırarak raporu teyit edebilmesi sağlanmaktadır.
Teyit ekranında raporun tamamı görüntülenmeyip, sadece kullanıcının isteyebileceği 3 alan ile rastgele seçilen bilgi sahaları
görüntülenir. Bilgiler saha ismi ile değil, rapordaki kodlar ile görüntülenir. Teyit işlemi sonrasında ekranda rumuzları ile birlikte
görüntülenecek olan alanların içerikleri ile rapor üzerinde aynı rumuza sahip alanların içerikleri aynı ise rapor doğrulanmış demektir.
Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES)
KKB, bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen ﬁnansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır sistem alt yapısını içeren Tarım
Kredileri Değerlendirme Sistemi’ni (TARDES) 2013 yılı içerisinde hayata geçirmiştir.

BKN’nin hesaplanmasında birçok bilgi, çeşitli kombinasyonlarda kullanılmaktadır. Bu bilgiler arasında bireyin mevcut ve geçmişteki
kredi ödeme performansı (geciken ödemeler, takibe düşme durumları, vb.) en fazla etki eden unsurdur. Bunun yanı sıra kişinin
şimdiki ve geçmişteki kredi kullanım yoğunluğu ve yeni kredi arayışları da BKN hesaplanmasında yoğun olarak kullanılan bilgilerdir.
Ticari Kredi Notu (TKN)
Ticari Kredi Notu (TKN); demograﬁk, kredi ve teminat bilgileri ile çek ödeme performansından hareketle ﬁrmaların üyeden aldığı kredi
geri ödeme gerekliliklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen, ilgili ﬁrmanın kredi değerliliğine ilişkin bir
derecelendirme notunu ifade etmektedir. Finansal kurumlar, kredi verme sürecinde birçok değişkeni göz önünde bulundurmaktadır.
TKN, tüzel kişilerin davranış (kredi geri ödeme) performanslarının değerlendirmesinde ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamasıyla önemli bir
eksikliği gidermektedir. Bu sayede, kredi müşterilerinin dışsal davranışlarının kolaylıkla izlenmesini mümkün kılmaktadır.
Merkezi Karar Destek Sistemleri

TARDES, tarım faaliyetinin bulunduğu her noktada uzman ekiplere ihtiyaç olmadan sistematik ve kontrollü bir şekilde tarımsal
kredilendirme alanında büyümek isteyen kurumlar için çok önemli bir hizmettir. Üstelik kredi vermek isteyen kurumun tüm kredi
değerlendirme alt yapısı web tabanlı bir program ile KKB tarafından sağlanmaktadır.

Merkezi Karar Destek Sistemleri, kurumların müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili başvuru yönetimi, risk/tahsilat, kredi
izleme, erken uyarı hizmetleri vb. her türlü kararı etkin, hızlı ve standart bir şekilde sunabilmeleri için kullanılan karar otomasyon
sistemleridir. Sağlamış olduğu avantajlara karşın bu sistemlerin en önemli dezavantajı, kurumlar tarafından satın alınması, kurulması
ve işletilmesinin son derece maliyetli olmasıdır.

Analitik Veri Tabanı

Kurumsal Toplu Sorgulama

KKB, bünyesinde barındırdığı geniş veri kaynağı ile Türk ﬁnansal sektörüne daha çok fayda sağlamayı kendisine amaç edinmiştir. Bu
doğrultuda, üyelerine ve kamu kuruluşlarına, sürekli üreteceği raporlar aracılığı ile elindeki verilerden azami bilgi akışı sağlamaktadır.

Kurumsal Toplu Sorgulama Sistemi’nde; ﬁrma ve gerçek kişi künye bilgileri, sermaye bazlı ilişki bilgileri, kredi hesapları ve geri
ödeme bilgileri, teminatlar, ithalat ve ihracat bilgilerinin yanı sıra, karşılıksız çek bilgileri de paylaşılmaktadır.

Raporlama Sistemi

Kurumsal MİDES

Halihazırda yaptığımız raporlamaları daha kapsamlı, kaliteli, esnek ve kolay erişilebilir kılacak bir İş Zekası sisteminin alınması
tamamlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu sistemden alınan raporların içeriği ve sayısı sürekli olarak geliştirilerek, ﬁnansal sektöre
katma değeri gittikçe artan bir bilgi akışının sağlanması hedeﬂenmektedir.

KKB, Kurumsal Büro bünyesinde paylaşılan bilgilerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yoğun çalışmalar sürdürmüş, son dönemde
sorgulama sayıları artış göstermiş ve üyeler tarafından çok sayıda soru gelmeye başlamıştır.

Veri Kalitesi Çalışmaları
KKB’nin sunduğu tüm hizmetlerin hammaddesi üyelerin bildirdikleri verilerdir. Dolayısıyla KKB tarafından verilen hizmetin ve
yaratılan katma değerin kalitesi KKB’ye gönderilen verinin kalitesi ile doğru orantılıdır.
Kurumsal Büro için üye kurumların da desteğiyle Veri Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirilmiş ve aylık olarak raporlanmaya başlamıştır.
Benzer yapı KRS tarafında da geliştirilmiş olup 2014 yılı başlarında devreye alınması amaçlanmaktadır.

Gelen soruların kısa sürede ve net olarak yanıtlanabilmesi ve bu konudaki tüm iletişimin belirli standartlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi amacıyla Kurumsal Büro için MİDES uygulaması geliştirilmiştir.
İhale Yasaklıları
Üye kurumların risk değerlendirmelerinde önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi için yıl içinde önemli bir proje yürütülmüştür.
Resmi Gazete’de her gün yayınlanan ilanlar otomatik karakter okuma sistemi ile taranarak sisteme girilmektedir.
Şirket, 2014 yılında Risk Merkezi’ne KRS, PMP ve Kurumsal Büro hizmetlerinin devrini gerçekleştirecektir.
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Uygulanan Muhasebe Standartları

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi (Devamı)

Şirket’in ﬁnansal tabloları 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına
ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümleri çerçevesinde ve Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket, karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla “Finansal Giderler” içerisindeki 137.428 TL tutarındaki
kambiyo giderleri “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler”’e sınıﬂanmıştır.

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni ﬁnansal tablolarını Türk Lirası (“TL”) cinsinden Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatında
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Şirket’in bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular
hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte,
gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki ﬁnansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Diğer sınıﬂamalar
Şirket, karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hizmet üretim maliyetinde izlenen 6.730.582 TL
tutarındaki personel giderleri ve diğer giderleri genel yönetim giderlerine sınıﬂamıştır.
Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet
olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler

Finansal tablolar ve dipnotlar KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan “ﬁnansal tablo örnekleri ve kullanım
rehberi”ne uygun olarak sunulmuştur.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in ﬁnansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı
olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançosunu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile 1
Ocak – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim
tablosunu ise 1 Ocak – 31 Aralık 2012 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Yapılan sınıﬂamaların etkisi önemli
olmadığı için üç dönem bilanço verilmemiştir.
Şirket, KGK’nın 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan formatına uyum sağlamak amacıyla aşağıdaki sınıﬂamaları yapmıştır:
Şirket’in karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait ﬁnansal tablolarında “Diğer
Dönen Varlıklar” içerisinde sınıﬂanan 464.403 TL ile “Diğer Duran Varlıklar” içerisindeki 7.871 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler
karşılaştırmalı sunulan ﬁnansal tablolarda “Peşin Ödenmiş Giderler” içerisinde sınıﬂandırılmıştır.
Şirket’in karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait ﬁnansal tablolarında “Diğer
Borçlar” içerisinde sınıﬂanan 132.209 TL tutarındaki ödenecek SSK primleri karşılaştırmalı sunulan ﬁnansal tablolarda “Çalışanlara
Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar” içerisinde sınıﬂandırılmıştır.
Şirket’in karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait ﬁnansal tablolarında “Diğer
Kısa Vadeli Yükümlülükler” içerisinde sınıﬂanan 69.939 TL tutarındaki IFAS ve ERS gelirleri karşılaştırmalı sunulan ﬁnansal tablolarda
“Ertelenmiş Gelirler” içerisinde sınıﬂandırılmıştır.
Şirket, karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla “Finansal Gelirler” içerisindeki 2.015.642 TL tutarındaki
faiz gelirleri “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler”’e sınıﬂamıştır.

TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS
1’de yapılan değişiklikler uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’
ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS 1’de
yapılan değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıﬂandırılmayacak
kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıﬂandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir
kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi
ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük olarak uygulanabilir.
Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 1’deki değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı
gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan TMS 1’deki değişiklikler 1 Ocak
2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye dönük olarak ﬁnansal tablolarını
yeniden düzenleyen ya da sınıﬂandıran bir işletmenin bir önceki dönemin başı için de ﬁnansal durum tablosunu (üçüncü bir ﬁnansal
durum tablosu) sunması gerekir. TMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden
düzenlemenin ya da yeniden sınıﬂandırma işleminin üçüncü ﬁnansal durum tablosunu oluşturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin
olması durumunda üçüncü ﬁnansal durum tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü ﬁnansal durum tablosuyla birlikte
sunulması zorunlu değildir.

Şirket, karşılaştırılabilirlik ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla “Finansal Gelirler” içerisindeki 148.365 TL tutarındaki
kambiyo gelirleri “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler”’e sınıﬂamıştır.
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Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler (Devamı)

2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in ﬁnansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar (Devamı)

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini değiştirmektedir. En önemli
değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda
yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını
gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş
hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya
yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer
kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan
varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da
varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a yapılan değişiklikler geriye dönük
olarak uygulanmalıdır. Bu sebeple Şirket yönetimi muhasebe politikası değişikliğinin önceki dönem ﬁnansal tablolarına olan etkisini
değerlendirmiş ve hesaplanan vergi sonrası etkinin önemlilik sınırının altında kalması nedeniyle önceki dönem ﬁnansal tablolarının
yeniden düzenlenmemesine karar vermiştir. Şirket yönetimi cari dönemde de etkisini değerlendirmiş ve hesaplanan vergi sonrası
etkinin önemlilik sınırının altında kalması nedeniyle düzeltmemiştir.
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in ﬁnansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar

Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş standartlar (Devamı)
TFRS 11, TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilmiştir. TFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrolü
olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıﬂanması gerektiğini açıklamaktadır. TFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 Müştereken
Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 11 kapsamında
müşterek anlaşmalar, taraﬂarın anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş
ortaklığı şeklinde sınıﬂandırılır. Buna karşın TMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol
edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler. Buna ek olarak, TFRS 11 kapsamındaki
iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken, TMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen
ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
TFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve/veya konsolide edilmeyen
yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. TFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki
standartlara göre çok daha kapsamlıdır.
TFRS 10, 11 ve 12’de yapılan değişiklikler, bu standartların ilk kez uygulanması sırasında bazı geçiş kurallarına açıklama getirmek
amacıyla Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Bu beş standardın uygulanmasının ﬁnansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir kaynak olacaktır.
Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer
hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir. TFRS 13’ün kapsamı geniştir; ﬁnansal kalemler ve TFRS’de diğer
standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği ﬁnansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel
olarak, TFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha
kapsamlıdır. Örneğin, şu anda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece ﬁnansal araçlar
için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, TFRS 13 kapsamındaki bütün
varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
Bu yeni standardın uygulanmasının ﬁnansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş standartlar
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TMS
27 (2011) ve TMS 28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
TFRS 10, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının ﬁnansal tablolar ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. TFRS 10’un
yayımlanmasıyla SIC-12 Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 10’a göre konsolidasyon
için tek bir esas vardır, kontrol. Ayrıca TFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı
işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya
bu getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü
kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerecek şekilde TFRS 10’nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadır.
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TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili Açıklamalar
TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da benzer bir sözleşme
kapsamındaki ﬁnansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere ilişkin bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri)
açıklaması gerekir.
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi
t 5.4 %FþJāJLMJLMFS .BEEJ%VSBO7BSMLMBS
t 5.4 %FþJāJLMJLMFS 'JOBOTBM"SBÎMBS4VOVNWF
t 5.4 %FþJāJLMJLMFS "SB%ÚOFN'JOBOTBM3BQPSMBNB
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca maddi duran varlık tanımını
karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıﬂandırılması gerektiği konusuna açıklık getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar
stok olarak sınıﬂandırılmalıdır. TMS 16’daki değişikliklerin ﬁnansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin
TMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir. TMS 32’deki değişikliklerin ﬁnansal tablolarda
raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
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1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

Finansal araçlar

2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in ﬁnansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar (Devamı)

Finansal varlıklar

Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi (Devamı)
TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin, ancak bu toplam varlık veya
yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciiye düzenli olarak sunulması ve en
son yıllık ﬁnansal tablolara göre bu tutarlarda önemli bir değişiklik olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir.
TMS 34’teki değişikliklerin ﬁnansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Şirket, henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları
henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21

Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.

1

Şirket, standartların ﬁnansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlık olarak sınıﬂanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar
haricindeki ﬁnansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı
üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan
bir kontrata bağlı olan ﬁnansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan
çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”,
“satılmaya hazır ﬁnansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar” olarak sınıﬂandırılır. Sınıﬂandırma, ﬁnansal varlığın elde edilme amacına
ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, borçlanma aracının itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir. Etkin faiz oranı; ﬁnansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili ﬁnansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar dışında sınıﬂandırılan ﬁnansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin
faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan ﬁnansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan ﬁnansal varlıklardır. Bir
ﬁnansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıﬂandırılır. Finansal riske karşı etkili
bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu ﬁnansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar olarak sınıﬂandırılır.
Bilanço tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).

B. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının
belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde ﬁnansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma
araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıﬂandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine
göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak
suretiyle hesaplanır.
Bilanço tarihi itibarıyla vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

Finansal araçlar (Devamı)

Finansal araçlar (Devamı)

Finansal varlıklar (Devamı)

Finansal varlıklar (Devamı)

Satılmaya hazır ﬁnansal varlıklar

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (Devamı)

Satılmaya hazır ﬁnansal varlıklar, satılmaya hazır olarak ﬁnansal varlık olarak sınıﬂandırılan ya da (a) krediler ve alacaklar, (b) vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar olarak sınıﬂandırılmayan
türev olmayan ﬁnansal varlıklardır.

Maliyet değerinden gösterilen ﬁnansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının benzer bir
ﬁnansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür
bir değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemez.

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği para birimi üzerinden
belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı
kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları,
diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmektedir.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün ﬁnansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili ﬁnansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır özkaynak
araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varlıkların satışı yoluyla yapılan türev araçları, maliyet değerinden
her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarlarıyla değerlenir.
Bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır ﬁnansal varlıklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen ﬁnansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü
zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer
düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Krediler ve alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir (Dipnot 4).
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari
alacaklar için bir alacaklar risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar
arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm
nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ﬁnansal varlıklar dışındaki ﬁnansal varlık veya ﬁnansal varlık grupları, her
bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili ﬁnansal
varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda
ilgili ﬁnansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı
oluşur.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile maliyetin altına inmesi objektif bir değer
düşüklüğü göstergesi sayılır.

Satılmaya hazır özkaynak araçları için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, kar/
zarar içinde iptal edilmez. Değer düşüklüğü zararı sonucunda oluşan gerçeğe uygun değer artışı, diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilir ve yatırımlara ilişkin yeniden değerleme karşılığı başlığı altında toplanır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri için
değer düşüklüğü zararı, yatırımın gerçeğe uygun değerindeki artışın değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında
ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilmesinin söz konusu olması durumlarda, sonraki dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır. Şirket’in nakit ve nakit benzerleri ‘Krediler ve Alacaklar’ kategorisinde sınıﬂandırılmaktadır.
Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılması
Şirket, ﬁnansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili ﬁnansal varlığı ve bu
varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı
bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket
tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken
yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları
elde tutması durumunda, ﬁnansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen ﬁnansal
varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir.

İtfa edilmiş değerinden gösterilen ﬁnansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının ﬁnansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
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Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar ve şereﬁye haricinde maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü

Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan
giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde
maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden
değerlenmiştir.

Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve olmayan duran
varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi
için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket, varlıkla
ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit
yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Şirket varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için
en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır.

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle
ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme
maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile
ﬁnansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman
metoduna göre hesaplanmaktadır.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak
ayrılmaktadır. Kullanılan yıllık amortisman oranları ve ilgili faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter
değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve lüzumlu hallerde gerekli düzeltmeler
yapılmaktadır.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın
kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın
maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya
hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 7).
Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit
etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi
olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki
tutarıyla gösterilirler.
Lisanslar
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Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir kez ya da değer düşüklüğü
göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin,
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nakit
yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin hesaplanmasında
mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate
alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılır.
Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın (ya da nakit
yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer
düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı
olarak dikkate alınır.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit yaratan birimin) defter değeri
geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya
da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda ulaşacağı
defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına ilişkin iptal
işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının iptali, yeniden
değerleme artışı olarak dikkate alınır.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki
ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.

Satın alınan lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Lisanların sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden
birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir (15 yıl).

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve ﬁnansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan aktüeryal kazançlar
ve kayıplar önemlilik düzeyinin altında olduğu için cari dönemde diğer kapsamlı gelir/gider olarak muhasebeleştirilmemiştir.

Bilgisayar yazılımı

Kar payı ve ikramiye ödemeleri

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler
üzerinden aktiﬂeştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (5-10 yıl) itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü
Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin
üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren
çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi
yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir
uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır.
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Şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Karşılıklar, Şirket’in hesap dönemi itibarıyla süre gelen bir yasal veya yapıcı yükümlülüğü olması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi
için bir ödeme ihtimalinin bulunması ve tutar hakkında güvenilebilir bir tahmin yapılabilmesi durumunda ﬁnansal tablolara yansıtılır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla
kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar ﬁnansal tablolara dahil
edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir
ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması
nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya
da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Gelir ve giderin tanınması
Ertelenmiş vergi
Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Gelir, hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar,
hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve
işlemle ilgili ekonomik faydaların üyelere akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Gelir (Hasılat), KDV, iadeler, indirimler ve iskontolardan netlenmiş hali ile gösterilmektedir.
KRS, LKS, PMP ve Çek raporu ücret gelirleri, üye bankalara veya ﬁnansal kuruluşlara hizmetler karşılığında, üyelik sözleşmesine
istinaden etkin sorgulama başına tutar üzerinden faturalanarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile Türkiye Bankalar Birliği A.Ş. arasında 19 Aralık 2012 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca Kredi Kayıt
Bürosu A.Ş.’nin Risk Merkezi sistemsel operasyonun sağlanabilmesi için yapmış olduğu ve yapacağı tüm harcamalar üzerine belirli
bir kar marjı eklemek kaydıyla periyodik olarak Türkiye Bankalar Birliği A.Ş.’ye faturalanmaktadır ve Risk Merkezi işlemleri hizmet
geliri olarak kaydedilmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 16).
Yabancı para işlemleri
Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmektedir. Yabancı para
cinsinden bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir. 31 Aralık 2013 itibarıyla ABD doları işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru
2,1343 TL, Avro işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru ise 2,9365 TL’dir (31 Aralık 2012: 1 ABD doları: 1,7826 TL, 1 Avro: 2,3517
TL) (Dipnot 22).

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin ﬁnansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi
matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi
oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü
için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari
ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şereﬁye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa ﬁnansal tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın
ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar
ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir
kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı
ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli
olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden
hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın
olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in
cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi
de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar
haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme
birleşmelerinde, şereﬁye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve
şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz
önünde bulundurulur.
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(a) Nakit ve nakit benzerleri

Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıﬂandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde kaydedilir. Sermaye
artırımına ilişkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan masraﬂar toplam ödenmiş sermaye içerisinde sınıﬂandırılmaktadır.
Şirket ortaklarına dağıtılacak temettü, ortaklar tarafından onaylandığı dönem içerisinde Şirket’in ﬁnansal tablolarına borç olarak
kaydedilir.

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

242.832

16.682.750

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

4.135.691
4.135.691

6.676.461
61.641
6.738.102

31 Aralık 2013
147.841
147.841

31 Aralık 2012
133.884
133.884

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

265.840

210.603

1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

59.243.243

51.995.537

594.289

183.113

(e) Hizmet alımları
Diğer ilişkili şirketlerden muhtelif alımlar (*)

(313.837)

(631.019)

(f) Diğer hizmet alımları
Diğer ilişkili şirketlerden
diğer alımlar (**)

(521.208)

(582.134)

Ortaklarda bulunan banka mevduatları
(b) Mal/hizmet satış/alımlarından ortaya çıkan bakiyeler
Ortaklardan ticari alacaklar (*)
Diğer ilişkili taraﬂardan alacaklar

Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve ﬁnansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıﬂandırılarak
raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in hizmet satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve ﬁnansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
nakit akışlarını gösterir.

Diğer ilişkili şirketlere borçlar

(c) Mal/hizmet alımlarından ortaya çıkan diğer bakiyeler
Diğer ilişkili şirketlere peşin ödenen sigorta giderleri
(*) Yapılan sorgulamalara ait alacaklardan oluşmaktadır.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in ﬁnansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde
çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
İlişkili taraﬂar
Bu ﬁnansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından
kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları
Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili taraﬂar olarak kabul edilmiştir (Dipnot 3).
D. ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiﬂerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve
varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu
tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda tahminlerden
ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki miktarlarda önemli
etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler
aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlığının tanınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt
altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket tarafından hazırlanan
orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, Şirket’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini
baz alır.
Maddi varlıkların faydalı ömürleri: Şirket’in varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetimi
tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini
faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır.
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(d) Hizmet satışları
Ortaklara hizmet satışları
Diğer ilişkili şirketlere
hizmet satışları

(*) İlişkili şirketlerden hizmet alımları altında sınıﬂandırılan alımlar ﬁnansal kuruluşların portföye katılan müşteri bilgilerinin netlenmesi
sonrasında kalan bedellerden oluşmaktadır.
(**) İlişkili şirketlerden diğer alımlar altında sınıﬂandırılan alımlar yapılan ferdi kaza, bireysel emeklilik ve özel sağlık sigorta
bedellerinden oluşmaktadır.
1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

(g) Faiz gelirleri
Ortaklardan elde edilen
banka faiz gelirleri

1.069.061

1.961.669

(h) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst düzey yöneticiler ve yönetim kuruluna sağlanan faydalar

5.398.239

3.385.458
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1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

147.841
6.050.422
6.198.263

133.884
6.309.381
6.443.265

46.932.585

43.998.563
1.261.292

1.478.787
80.916

Ticari Borçlar
-İlişkili taraﬂara ticari borçlar (Not 3)
-Diğer ticari borçlar

137.103

Ticari alacaklar için ortalama vade 10 gündür (2012: 10 gün). Bilanço tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

Taşıtlar
(190.153)
502
(56.689)
116.170
(130.170)

6.738.102
3.619.304
10.357.406

Makine, tesis ve
cihazlar
(974.122)
(171.249)
(1.006.539)
368.466
(1.783.444)

4.135.691
6.921.876
11.057.567

Demirbaşlar
1.849.806
(21.648)
545.065
(95.267)
2.277.956

-İlişkili taraﬂardan ticari alacaklar (Not 3)
-Diğer ticari alacaklar

Taşıtlar
327.256
(116.170)
211.086

31 Aralık 2012

Makine, tesis ve
cihazlar
3.260.838
(64.442)
4.496.156
(384.238)
7.308.314

31 Aralık 2013
Ticari Alacaklar

Toplam
(3.085.344)
(100.693)
(2.261.803)
573.452
(4.874.388)

4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Demirbaşlar
(588.514)
5.573
(305.044)
88.816
(799.169)

Toplam
47.083.907
(86.090)
5.404.831
(595.675)
51.806.973

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Ticari borçlar için ortalama vade 10 gündür (2012: 10 gün).

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek aylara ait giderler

464.403
464.403

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek yıllara ait giderler

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

205.819
205.819

7.871
7.871

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Gelecek aylara ait gelirler

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

146.330
146.330

69.939
69.939
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5.524.870

1.557.683
1.557.683

39.848.012

31 Aralık 2012

Dönem sonu net defter değeri

31 Aralık 2013

6 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

40.313.452

221.685
228.342
28.136
478.163

Dönem başı net defter değeri

2.514.894
447.694
87.064
3.049.652

Binalar
(1.332.555)
64.481
(893.531)
(2.161.605)

31 Aralık 2012

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013
Düzeltme ve sınıﬂamalar
Dönem gideri
Çıkışlar (-)
31 Aralık 2013

31 Aralık 2013

Binalar
41.646.007
363.610
42.009.617

-

Maliyet
1 Ocak 2013
Düzeltme ve sınıﬂamalar
İlaveler
Çıkışlar (-)
31 Aralık 2013

21.997
21.997

Cari Dönem

31 Aralık 2012

7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Ödenecek KDV
Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler
Diğer borçlar

31 Aralık 2013

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Diğer Alacaklar
Diğer alacaklar

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

5 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

2.286.716

Ticari alacaklardaki ve borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar Not 22’de verilmiştir.
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43.998.563

2.867.964

Toplam
(2.470.601)
(668.885)
54.142
(3.085.344)

Toplam
5.338.565
41.945.553
(200.211)
47.083.907

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

8- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

-

Diğer maddi
olmayan
duran
varlıklar
215.294
2.764
218.058

Toplam
3.363.927
58.804
5.122.721
(7.440)
8.538.012

(1.910.120)
(148.733)
(1.286.461)
1.240
(3.344.074)

Maliyet
1 Ocak 2013
Düzeltme ve sınıﬂamalar
İlaveler
Çıkışlar (-)
Transferler
31 Aralık 2013

Bilgisayar yazılımları
3.363.927
58.804
4.877.627
(7.440)
(24.279)
8.268.639

Haklar
29.800
21.515
51.315

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013
Düzeltme ve sınıﬂamalar
Dönem gideri
Çıkışlar (-)
Transferler
31 Aralık 2013

(1.910.120)
(148.733)
(1.246.085)
1.240
212
(3.303.486)

(2.465)
(120)
(2.585)

(37.911)
(92)
(38.003)

Dönem başı net defter değeri

1.453.807

-

-

1.453.807

Dönem sonu net defter değeri

4.965.153

48.730

180.055

5.193.938

Faydalı ömür
50 yıl
4 yıl
5 yıl
5 yıl
Amortisman oranı
%2
%25
%20
%20

Önceki dönem
Maliyet
1 Ocak 2012
İlaveler
31 Aralık 2012

Bilgisayar yazılımları
2.013.337
1.350.590
3.363.927

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2012
Dönem gideri
31 Aralık 2012

(1.779.967)
(130.153)
(1.910.120)

Dönem başı net defter değeri

233.370

Dönem sonu net defter değeri

1.453.807

Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 3-15 yıldır.
İtfa giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
9 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Karşılıklar
Dava karşılığı (*)

Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

Amortisman giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

1.261.292
137.103
40.313.452
Dönem sonu net defter değeri

2.286.716

416.442
349.940
1.503.819
Dönem başı net defter değeri

597.763

Yapılmakta olan
yatırımlar
Özel
maliyetler
(1.429)
1.429
Demirbaşlar
(455.143)
(133.865)
494
(588.514)
Taşıtlar
(154.434)
(86.086)
50.367
(190.153)
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2012
Dönem gideri
Çıkışlar (-)
31 Aralık 2012

Binalar
(1.094.783)
(237.772)
(1.332.555)

Makine, tesis ve
cihazlar
(766.241)
(209.733)
1.852
(974.122)

Yapılmakta olan
yatırımlar
39.047.405
(39.047.405)
Özel
maliyetler
3.429
(3.429)
Demirbaşlar
871.585
981.342
(3.121)
1.849.806
Taşıtlar
504.374
(177.118)
327.256
Makine, tesis ve
cihazlar
1.364.004
1.913.377
(16.543)
3.260.838
Binalar
2.598.602
39.047.405
41.646.007
Maliyet
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar (-)
Transferler
31 Aralık 2012

Önceki Dönem

7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

Cari dönem

31 Aralık 2013
-

31 Aralık 2012
403.733
403.733

(*) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla üçüncü kişilerce Şirket aleyhine açılmış bir adet işe iade davası bulunmaktadır. İlgili bakiye cari
dönemde Şirket’in davayı kazanmasından dolayı iptal edilmiştir.
Uzun Vadeli Karşılıklar
Dava karşılığı (*)

31 Aralık 2013
200.000
200.000

31 Aralık 2012
-

(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla patent hakkı ile ilgili üçüncü kişilerce Şirket aleyhine açılmış bir adet davası bulunmaktadır.
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1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

9 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)

11 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 18.860 TL tutarında alınan teminatı bulunmaktadır. (31 Aralık 2012: Şirket’in satın aldığı
oﬁs binasının proje danışmanlığı harcamaları için tedarikçilerden 1.411.843 TL tutarında alınan teminatı bulunmaktadır).

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar (Devamı)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (Devamı)

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ve Türk Telekom A.Ş.’ye vermiş olduğu toplam
56.059 TL tutarında teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 36.000 TL).

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3.254,44 TL (31 Aralık
2012: 3.033,98 TL) ile sınırlandırılmıştır.

10 - TAAHHÜTLER
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli
olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
- Personele borçlar
- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

31 Aralık 2013
1.388
249.557
250.945

31 Aralık 2012
132.209
132.209

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Kullanılmamış izin karşılığı
- Personel prim karşılığı

31 Aralık 2013
488.198
3.604.656
4.092.854

31 Aralık 2012
264.419
1.560.949
1.825.368

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enﬂasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan
iskonto oranı, gelecek enﬂasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla, ekli ﬁnansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6,21 enﬂasyon ve %3,75 iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaşık %10,22 enﬂasyon olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık
2012: %5 enﬂasyon oranı, %2,15 iskonto oranı ve %7,26). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak
olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranları da %93,89 (2012: %93,13) olarak dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı
ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan
3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.

Personel Prim Karşılığı

Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı işten ayrılma olasılığıdır.

Personel prim karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 tÿTLPOUPPSBOOOZàLTFL EàāàL BMONBTEVSVNVOEB LEFNUB[NJOBUZàLàNMàMàþà5-EBIBB[PMBDBLUS

Personel Prim Karşılığı
Dönem başı bakiyesi
Dönem içindeki artış
Dönem içinde ödenen (-)
Dönem sonu bakiyesi

1 Ocak31 Aralık 2013
1.560.949
3.604.656
(1.560.949)
3.604.656

1 Ocak31 Aralık 2012
594.064
1.560.949
(594.064)
1.560.949

 t%JþFSWBSTBZNMBSBZOCSBLMBSBL JāUFOLFOEJJTUFþJJMFBZSMNBPMBTMþOOEBIBEàāàL ZàLTFL BMONBTEVSVNVOEB 
kıdem tazminatı yükümlülüğü 22.249 TL daha fazla olacaktır.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık 2013
308.721
308.721

31 Aralık 2012
226.214
226.214

1 Ocak31 Aralık 2013
226.214
135.721
4.869
(44.715)
(13.368)
308.721

1 Ocak31 Aralık 2012
201.453
114.757
9.418
(99.414)
226.214

31 Aralık 2013
17.231
17.231

31 Aralık 2012
3.800.496
10.724
3.811.220

Kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü
Kullanılmamış izin yükümlülüğünün hareketleri aşağıdaki gibidir:

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü

1 Ocak31 Aralık 2012
168.987
(43.846)
139.278
264.419

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Dönem başı bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Karşılık iptali
Aktüeryal kayıp/kazanç (*)
Dönem içinde ödenen (-)
Dönem sonu bakiyesi

Kıdem Tazminatı Karşılığı

(*) Aktüeryal kayıp/kazanç kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere,
hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi
hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi
ile Kanun’dan çıkarılmıştır.

12 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Dönem başı bakiyesi
Dönem içinde ödenen (-)
Dönem içindeki artış
Dönem sonu bakiyesi

94

1 Ocak31 Aralık 2013
264.419
(31.165)
254.944
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12 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

13 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)

Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Fatura gider karşılığı
Büro skoru gider karşılığı (*)
Diğer yükümlülükler

31 Aralık 2013
446.327
543.331
7.313
996.971

31 Aralık 2012
57.267
626.781
4.963
689.011

b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Devamı)
Türk Ticaret Kanunu’na göre, net dönem karının %5’i, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’ine ulaşılıncaya kadar, genel kanuni
yedek akçe olarak ayrılır.
Kar Dağıtımı:

(*) Dışarıdan sağlanan bireysel müşteri değerlendirme sistemi için, bireysel müşteri sorgulama ve üretilen kredi notu sayısına göre
belirlenen karşılık tutarından oluşmaktadır.
13 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Sermaye

Şirket’in 29 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı’na göre, 2012 yılı brüt karından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra
kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeler hesabında tutulmasına ve 2012 yılındaki 18.340.342 TL’lik
olağanüstü yedek akçeler hesabında tutularak dağıtılmayan 2011 yılı karından 1.667.304 TL’lik yasal yükümlülükler ayrıldıktan
sonra kalan 16.673.038 TL’lik net tutarın, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir ve
temettü ödemesi 6 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Cari dönemde ortaklara hisse başına 123,80 TL temettü ödenmiştir (31
Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle aşağıdaki gibidir:
14 - HASILAT
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
T. Vakıﬂar Bankası T.A.O.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

31 Aralık 2013
Hisse (%)
TL
18,182
1.350.000
18,182
1.350.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000

31 Aralık 2012
Hisse (%)
TL
18,182
1.350.000
18,182
1.350.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000
9,091
675.000

Sermaye düzeltme farkları

2.574.025

2.574.025

Sorgulama gelirleri
- KRS sorgulama gelirleri
- PMP sorgulama gelirleri
- LKS sorgulama gelirleri
- Çek raporu sorgulama geliri
- Risk raporu sorgulama geliri
- GEOMIS Bireysel aylık kullanım sorgulama geliri
- ERS raporu sorgulama geliri
- Karşılıksız çek sorgulama gelirleri
- TARDES raporu sorgulama geliri
Risk merkezi işlemleri hizmet geliri (**)
Kurumsal sorgulama gelirleri
Üyelik tesis gelirleri
Parasal yaptırım gelirleri
Diğer hizmet gelirleri

Toplam sermaye

9.999.025

9.999.025

Brüt satış
Nema giderleri (-) (*)

Toplam ödenmiş sermaye

100

7.425.000

100

7.425.000

Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enﬂasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları
ile enﬂasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.

Net satış

Şirket’in esas sermayesi 7.425.000 TL (31 Aralık 2012: 7.425.000 TL) olup, bu sermaye beheri 1 TL itibari değerinde ve tamamı
nama yazılı 7.425.000 (31 Aralık 2012: 7.425.000) adet hisseye bölünmüştür.

Hizmet Üretim Maliyeti:
Sorgulama giderleri (***)

Şirket’in nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşları bulunmamaktadır.
b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
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31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

7.316.675
7.316.675

5.649.371
5.649.371

1 Ocak –
31 Aralık 2013
171.685.782
120.687.638
38.188.760
3.519.873
5.043.781
1.780.718
110.000
185.116
2.159.878
10.018
15.361.573
2.723.584
627.581
11.900
111.320

1 Ocak –
31 Aralık 2012
137.595.360
109.044.437
24.153.059
2.372.073
671.897
116.904
1.236.990
871.819
1.180.139
65.400
7.136

190.521.740
(102.047.117)

139.719.854
(67.633.294)

88.474.623

72.086.560

1 Ocak –
31 Aralık 2013
16.237.699
16.237.699

1 Ocak –
31 Aralık 2012
18.901.506
18.901.506

(*)Nema giderleri: Mevcut veri tabanında üyeler adına yapılan her sorgulamada elde edilen bilgi bir diğer üyeden sağlandığı takdirde
bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratılır. Böylece sistem çift yönlü çalışmakta ve üyeler KKB’nin sistemini kullanırken aynı
zamanda sisteme sağladıkları bilgiler için sistemden gelir elde ederler. Bu gelire nema adı verilmektedir.

Şirket’in birikmiş karlar içerisinde sınıﬂandırılan olağanüstü yedekleri 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 29.672.649 TL
(2012: 18.340.342 TL)’dir.

(**) Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi arasında 19 Aralık 2012 tarihinde yapılan
anlaşma uyarınca Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin Risk Merkezi sistemsel operasyonun sağlanabilmesi için yapmış olduğu ve yapacağı
tüm harcamalar üzerine belirli bir kar marjı eklemek kaydıyla periyodik olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’ne
faturalandırdığı tutardan oluşmaktadır.

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.

(***) Sorgulama giderleri, IBM, Experian ve KPS giderlerinden oluşmaktadır.

KKB 2013 FAALİYET RAPORU

2013 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

97

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

15 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Denetim ve müşavirlik giderleri
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri
Temsil ve ikram giderleri
İletişim giderleri
Seyahat ve taşıma giderleri
Bağış ve yardım giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Diğer giderler

18 - ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER

1 Ocak –
31 Aralık 2013
22.484.142
3.588.940
2.050.491
1.377.832
902.539
637.902
564.518
500.000
188.625
1.839.775
34.134.764

1 Ocak –
31 Aralık 2012
9.852.101
799.038
866.257
267.530
228.347
146.032
156.460
235.958
830.809
13.382.532

16 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Personel giderleri
- Maaş ve diğer personel giderleri
- Personel prim giderleri
- Kıdem tazminatı karşılık gideri
- İzin karşılık gideri
Amortisman ve itfa giderleri
Denetim ve müşavirlik giderleri
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri
Temsil ve ikram giderleri
İletişim giderleri
Seyahat ve taşıma giderleri
Bağış ve yardım giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Diğer giderler

1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

22.484.142
18.497.320
3.604.656
127.222
254.944
3.588.940
2.050.491
1.377.832
902.539
637.902
564.518
500.000
188.625
1.839.775
34.134.764

9.852.101
8.027.699
1.560.949
124.175
139.278
799.038
866.257
267.530
228.347
146.032
156.460
235.958
830.809
13.382.532

1 Ocak –
31 Aralık 2013
-

1 Ocak –
31 Aralık 2012
6.618
6.618

31 Aralık 2013
7.670.512
(7.440.313)
230.199

31 Aralık 2012
7.557.503
(6.137.772)
1.419.731

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
19 - FİNANSMAN GİDERLERİ
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri
Nakit benzerleri içinde yer alan vadeli mevduattan kaynaklanan faiz geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer gelirler

1 Ocak –
31 Aralık 2013
269.963
2.545.897
448.448
115.019
3.379.327

1 Ocak –
31 Aralık 2012
148.365
2.015.642
64.155
2.228.162

Diğer ﬁnansman giderleri

20 - DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri
Dava karşılık gideri
Diğer faaliyet giderleri

1 Ocak –
31 Aralık 2013
218.570
200.000
20.269
438.839

1 Ocak –
31 Aralık 2012
137.428
403.734
541.162

21 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen geçici vergi
Toplam

17 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi gideri, aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Sabit kıymet satış geliri
Diğer gelirler
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1 Ocak –
31 Aralık 2013
74.234
16.443
90.677

1 Ocak –
31 Aralık 2012
24.036
24.036

Cari vergi gideri
Ertelenen vergi geliri
Vergi gideri

1 Ocak –
31 Aralık 2013
(7.670.512)
(797.529)
(8.468.041)

1 Ocak –
31 Aralık 2012
(7.557.503)
(765.867)
(8.323.370)
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21 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı)

21 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı)

Kurumlar Vergisi

Ertelenmiş Vergi (Devamı)

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri
için ekli ﬁnansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço
tarihleri itibarıyla yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
(varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.

Ertelenen vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Dava karşılığı
Toplam ertelenen vergi varlıkları

2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı kurum kazançlarının geçici
vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir
(2012: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap
kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan
eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden
ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm
şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
%15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

61.744
97.640
159.384

45.243
52.884
80.747
178.874

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi duran varlık amortismanlarının
vergi kanunları ile yöntem farkları
Toplam ertelenen vergi yükümlülükleri

(1.657.125)
(1.657.125)

(879.086)
(879.086)

Net ertelenen vergi yükümlülükleri

(1.497.741)

(700.212)

1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

(700.212)
(797.529)
(1.497.741)

65.655
(765.867)
(700.212)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
31 Aralık itibarıyla kapanış bakiyesi

Cari yıl vergi gideri ile Şirket’in yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi giderinin mutabakatı:
1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi
tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.

Vergi öncesi kar

41.133.325

41.506.940

Ertelenmiş Vergi

%20 vergi oranı ile oluşan vergi gideri (-)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Cari yıl vergi gideri

(8.226.665)
(241.376)
(8.468.041)

(8.301.388)
(21.982)
(8.323.370)

Şirket, vergiye esas yasal ﬁnansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış ﬁnansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici
zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir
ve gider kalemlerinin vergiye esas ﬁnansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan ﬁnansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktiﬂeri ve pasiﬂerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012: %20).
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Şirket’in temel ﬁnansal araçları nakit ve kısa vadeli mevduatlar oluşmaktadır. Söz konusu ﬁnansal araçların temel amacı Şirket’in
işletme faaliyetlerini ﬁnanse etmektir. Şirket’in doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi
diğer ﬁnansal araçları da mevcuttur.

Finansal Risk Yönetimi (Devamı)
i) Kredi risk yönetimi (Devamı)

Sermaye Risk Yönetimi

Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedeﬂeri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

31 Aralık 2013

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını BDDK mevzuatının izin
verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını
satabilir.

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski

4.135.691

6.921.876

-

21.997

35.426.625

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerin ﬁnansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan net borcun,
toplam ödenmiş sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış ﬁnansal
varlıkların net defter değeri

4.135.691

6.921.876

-

21.997

35.426.625

Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Finansal Borçlar
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borç
Toplam Ödenmiş Sermaye
Özkaynak/Borç Oranı

1 Ocak –
31 Aralık 2013

1 Ocak –
31 Aralık 2012

(35.426.625)
(35.426.625)
7.425.000
(%20,96)

(19.744.098)
(19.744.098)
7.425.000
(%37,61)

31 Aralık 2012

Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski

6.738.102

3.619.304

-

-

19.744.098

Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış ﬁnansal
varlıkların net defter değeri

6.738.102

3.619.304

-

-

19.744.098

Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli ﬁnansal riskleri yönetmeye
odaklanmıştır. Finansal Risk Yönetimi hem genel müdürlük hem de mali ve idari işler bölümü tarafından takip edilmektedir. Şirket,
risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
i) Kredi risk yönetimi
Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraﬂardan birinin bir ﬁnansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu
diğer tarafın ﬁnansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Şirket’in kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklar, bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket’in bankalardaki mevduatı 3
aydan kısa vadeli olarak plase edilmektedir.

Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Şirket’in kredi riskine maruz ﬁnansal aktiﬂeri içerisinde herhangi bir değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır.
Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışı kredi riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları
bulunmamaktadır.
ii) Likidite risk yönetimi
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi
puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına
sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli
tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirket’in türev ﬁnansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan ﬁnansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2012 tarihleri itibarıyla indirgenmemiş nakit akışlarının sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki
gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır.
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal Risk Yönetimi (Devamı)

Finansal Risk Yönetimi (Devamı)

ii) Likidite riski açıklamaları (Devamı)

iv) Döviz pozisyonu riski açıklamaları

Finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden
kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

Defter
Değeri

31 Aralık 2013
Sözleşme Uyarınca
Nakit Çıkışlar
3 aya
Toplamı
kadar

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para cinsinden yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

Ticari borçlar

6.198.263

6.198.263

6.198.263

-

-

Toplam yükümlülükler

6.198.263

6.198.263

6.198.263

-

-

31 Aralık 2013
Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu
31 Aralık 2012

31 Aralık 2012
Defter
Değeri

Sözleşme Uyarınca
Nakit Çıkışlar
Toplamı

3 aya
kadar

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

Ticari borçlar

6.443.265

6.443.265

6.443.265

-

-

Toplam yükümlülükler

6.443.265

6.443.265

6.443.265

-

-

Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu

ABD Doları

Avro

Diğer para
birimleri

Toplam
TL

(553.221)
(553.221)

-

-

(553.221)
(553.221)

ABD Doları

Avro

Diğer para
birimleri

Toplam
TL

(565.127)
(565.127)

-

-

(565.127)
(565.127)

Kur riskine duyarlılık:
Şirket, ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirket’in ﬁnansal yükümlülüklerinin beklenen vadeleri sözleşme vadelerine yaklaştığından ayrı bir tablo verilmemiştir.
iii) Piyasa riski yönetimi
Şirket, kur riski, likidite riski ve faiz oranı risklerini, piyasa riskini oluşturan en önemli bileşenler olarak değerlendirmektedir. Şirket’in
nakit akışı, menkul kıymetler portföyü, alacakları ve plasmanları (dolayısıyla likidite) ile ilgili riskler günlük olarak, kur riski (net döviz
pozisyonu) ve faiz oranı riski aylık olarak takip edilmektedir.
Şirket, risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlamıştır.

Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk
oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz
kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal
kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve
diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

31 Aralık 2013
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Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları net etki (1+2)

(55.322)
(55.322)

55.322
55.322

(55.322)
(55.322)

55.322
55.322

Toplam

(55.322)

55.322

(55.322)

55.322

31 Aralık 2012
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Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları net etki (1+2)

(56.523)
(56.523)

(56.523)
(56.523)

(56.523)
(56.523)

(56.523)
(56.523)

Toplam

(56.523)

(56.523)

(56.523)

(56.523)
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Aktiﬂer

Vadeli mevduatlar
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal Risk Yönetimi (Devamı)

v) Faiz pozisyonu riski açıklamaları

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme
prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibarıyla ﬁnansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2012

%9,62
%9,00

Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla değişken faizli aktif ve pasiﬁ bulunmamaktadır. Bu nedenle faize duyarlılık analizine yer verilmemiştir
(31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır) .

-

6.309.381
133.884

6.309.381
133.884

19.744.098
3.619.304
6.738.102

Krediler ve alacaklar
(nakit ve
nakit benzerleri dahil)

-

Defter değeri

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
ﬁnansal
yükümlülüklür

19.744.098
3.619.304
6.738.102

6.050.422
147.841

35.426.625
6.921.876
4.135.691

6.050.422
147.841

-

Defter değeri

-

35.426.625
6.921.876
4.135.691

(*) Şirket yönetimi, ﬁnansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraﬂara ticari borçlar

31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraﬂardan ticari alacaklar

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraﬂara ticari borçlar

31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraﬂardan ticari alacaklar

Krediler ve alacaklar
(nakit ve
nakit benzerleri dahil)

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
ﬁnansal
yükümlülüklür

4
3

26
4
3

Not

4
3

26
4
3

Not

23 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

31 Aralık 2013

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

23 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı)
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
ﬁyatlarından değerlenir.
- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa ﬁyatından başka direk
ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen ﬁyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenir.
- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenir.
Şirket’in gerçeğe uygun değeri ile değerlenen ﬁnansal varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.
24 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
25 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
26 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
Nakit ve nakit benzeri bakiyeler üzerinde faiz gelir tahakkuku (-)
Nakit akım amaçlı genel toplam
Kasa
Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
Nakit ve nakit benzeri bakiyeler üzerinde faiz gelir tahakkuku (-)
Nakit akım amaçlı genel toplam

31 Aralık 2013
35.426.625
34.460.634
965.991
35.426.625
(163.888)
35.262.737

31 Aralık 2012
19.744.098
19.703.277
40.821
19.744.098
(37.622)
19.706.476

31 Aralık 2012
19.744.098
19.703.277
40.821
19.744.098
(37.622)
19.706.476

31 Aralık 2011
24
30.597.259
30.595.460
1.799
30.597.283
(20.104)
30.577.179

31 Aralık 2013 tarihinde TL’ye uygulanan vadeli mevduat faiz oranı %5 - %9,52 arasında olup (31 Aralık 2012: %8,27 - %8,65),
yabancı para vadeli mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
27 - ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
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