
                                                                                                             
 

 

 
KREDİ KAYIT BÜROSU VE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET 

BAKANLIĞI, TEMİNAT MEKTUBU DURUM 
SORGULAMA PROTOKOLÜNÜ İMZALADI 

 
 

Türkiye Bankalar Birliği ile Kredi Kayıt Bürosu’nun ortak çalışması sonucu 
hazırlanan, teminat mektuplarının elektronik ortamda sorgulanarak 

doğruluğunun teyit edilebilmesini ve sahte teminat mektupları nedeniyle 
Bankaların karşılaşmış oldukları maliyetlerin azaltılmasını hedefleyen 

“Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi” hayata geçirildi.  
 

Teminat Mektubu Durum Sorgulama sistemi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı V. 

Sezai Uçarmak ile Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in imzaladığı Protokol ile 

kullanılmaya başlandı.  

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından yapılan çalışmalar sonucu 

elektronik sistem üzerinden teminat mektuplarının sorgulanmasına ait altyapı çalışmaları 

kısa sürede tamamlanarak , tüm gümrük idarelerinin erişimine hazır hale getirildi. Bankaların 

sahte teminat mektupları ve teminat mektuplarının teyidi nedeniyle karşılaşmış olduğu 

maliyetlerin en aza indirilmesi hedeflenirken, sistem sayesinde gümrük işlemleri daha hızlı, 

sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek  

 

Sistemde bugün itibariyle 19 bankanın teminat mektupları sorgulanabilecek.  Kredi Kayıt 

Bürosu tarafından sisteme diğer bankaların da katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak 

teknik çalışmalar yapılmaya devam edilecek.   

 

Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçirilen Teminat Mektubu Durum Sorgulama sistemi, 

kamu ve özel kurumların kabul ettikleri teminat mektuplarını bankaya gitmeye ihtiyaç 

duymadan güvenli bir şekilde elektronik ortamda sorgulama yapabilmelerini ve teminat 

mektubunun ilgili bankanın kayıtlarında mevcut olduğunu görebilmeleri sağlanacak.  Bu 

sistemin bankacılık sektörünün yanında reel sektör ve kamu sektörünün zaman ve para 



                                                                                                             
 

 

maliyetini azaltmasının yanında, dolandırıcılığa bağlı riskleri de azaltması bekleniyor.   

 

 
Kredi Kayıt Bürosu Hakkında: 
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 
1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve 
sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 180’in üzerinde üyesi 
bulunmaktadır. KKB’nin temel fonksiyonu; üyelerinden topladığı müşteri bilgilerini birleştirip kredi risk 
yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeleri ile paylaşması şeklindedir. 
 
2013 yılı Ocak ayında hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB, 
yalnız finansal kuruluşlara değil aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya 
başlamıştır. Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 
yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal hizmetler platformu Findeks’i 
hayata geçirmiştir. Findeks, sahip olduğu dünyanın en gelişmiş kimlik doğrulama yapılarından biriyle 
benzersiz bir hizmet sunmaktadır. (www.kkb.com.tr) 

 

 

 

http://www.kkb.com.tr/

