KREDİ KAYIT BÜROSU’DAN
TÜRKİYE’NİN İLK FİNANSAL PLATFORMU: FİNDEKS
Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu bireyler ve reel
sektöre özel finansal bir hizmet platformu tasarladı. Ülkemizde ilk kez hayata geçirilen ve finansal
hayatta yeni bir dönemi başlatacak olan Findeks’in tanıtımı Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü
Kasım Akdeniz ile Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya’nın
sunumlarıyla gerçekleştirildi.
“Findeks, finans sektörünün seni nasıl gördüğünün bir aynasıdır.” Bu platform, finansal itibarınızı
kontrol altında tutma ve daha iyi yönetebilme imkanı sunuyor. Finansal hayatı her anlamda
kolaylaştıracak uygulama sayesinde bireyler, bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kredi borç ve
limitlerini görebilir ve finansal geleceklerini kontrol altına alabilirler.
Platformun tanıtımında konuşan Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz; “Kredi Kayıt

Bürosu bu gün sunduğu ürün ve hizmetlerle finansal sektörün en kritik kurumlarından biri
haline gelmiştir. Bankalarımız gelişmiş risk yönetim yetenekleri ile KKB’nin sunduğu hizmetleri
birleştirerek gecikmiş alacak oranlarını artırmadan kredi hacimlerinde önemli artışlar
gerçekleştirebilmişlerdir.
Biz bu gün sizlere tanıttığımız Findeks hizmet platformu ile bankacılık sektöründe yarattığımız
faydanın bir benzerini reel sektör ve bireyler için yaratmak istiyoruz. Bu yeni hizmet platformu
yoluyla reel sektörün finansal anlamda birbirlerini tanımalarını ve risk alma ve yönetme
yeteneklerini geliştirmeyi, sermayelerini, itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde
artırarak rekabet güçlerini de artırmayı amaçlıyoruz.
Diğer taraftan Risk Raporu ve Findeks Kredi Notu yoluyla bireylere bankacılık sektöründeki
kredibilitelerini kendilerine göstermeyi ve kredibilitelerini yönetme ve yükseltme yolunda
kendilerini desteklemeyi hedefliyoruz. Finansal disiplinini koruyan ile korumayanı birbirinden
ayırmayı, koruyanların hem bankacılık sektöründen hem de reel sektörden yapacakları
işlemlerde avantaj sağlamalarını, finansal disiplinini koruyamayanların da zaman içerisinde bu
disipline sahip olmaları konusunda kendilerine destek olmak istiyoruz. Diğer taraftan, kendi
riskini doğru yöneten bir reel sektör ile kredi notunu yükseltmek ve korumak için ödemelerini
disiplin altına alan bireylerin bankacılık sektörü üzerindeki risklerinin de azalacağını inanıyoruz.
Sunduğumuz bilgi paylaşım hizmetleri ile 2000’li yıllarda bankacılık sektöründe nasıl bir kredi
hacmi yaratıp ekonomiyi desteklediysek, aynı şeyi reel sektör için yapıp, üretimi ve büyümeyi
desteklemeyi hedefliyoruz. Ticareti olabildiğince şeffaf hale getirecek bu ürünün ülkemizin
2023 yılı için koyduğu hedefleri yakalamasında, ülke insanımızın refah seviyesini daha üst
seviyelere çıkmasında önemli araçlardan birisi olacağına inanıyoruz.” dedi.

KKB Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya ise, Findeks’İn
bireysel risk yönetiminde sağladığı faydaları anlatarak platformun üzerinden sunulan hizmetler ile
ilgili bilgiler verdi. Findeks’in dünyanın en yaratıcı kimlik doğrulama alt yapılarından birine sahip
olduğunu anlatan Kaya “Findeks ile aynadan kendinize bakar gibi dışarıdan bakarak finansal açıdan
nasıl göründüğünüzü izleyebilir ve kendi finansal durumunuzu yönetebilirsiniz” dedi.
Findeks platformu ile hayata geçirilen yepyeni hizmetlere de değinen Kaya, Türkiye’de kredi kullanan
herkesin 2004 yılından bu yana bir kredi notu olduğunu, bundan sonra Findeks aracılığı ile herkesin
kendi kredi notunu öğrenebileceğini, notu düşük ise yükseltmek için danışmanlık, yüksek ise
düşmesini engellemek için farklı hizmetler alabileceğini belirtti. Koray Kaya ayrıca daha önce kredi
notunu almayan herkesin kendi notunu www.findeks.com sitesi üzerinden ücretsiz olarak
öğrenebileceğini belirtti. Kredi notunun artık yalnızca bankalar tarafından değil, emlak, enerji,
otomobil kiralama, beyaz eşya vb olmak üzere vade riski içeren her sektörde kullanılmaya
başlayacağına değinen Kaya, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık Türkiye’de de kredi notunun
hayatımızın bir parçası olacağını ifade etti.
Findeks üzerinden yalnızca kredi notunun değil, finansal risklere karşı koruyucu pek çok farklı hizmet
sunulduğunu ekleyen Kaya, herkesi Findeks internet sayfasını ziyaret ederek kredi notlarını
öğrenmeye davet etti.
Findeks’e Üye Olmak Çok Kolay
Findeks Üyelik Sistemi, en üst seviyede tuttuğu güvenlik altyapısıyla kişisel bilgilerin güvenliğini en iyi
şekilde korur. Bu güvenliği sağlamak için, Findeks üzerinden yapılacak tüm işlemler, üyelik ve kimlik
doğrulama mekanizmaları aracılığıyla gerçekleşiyor.
Bireysel üyelik için “Üye Ol” adımından kolaylıkla ücretsiz üye olunabilirken, ticari üyelikte ise, “Üye
Ol” adımı ve başvuru formunun doldurulmasına müteakip üyelik aktivasyon işlemi, hizmet veren
bankalar aracılığı ile yapılıyor.

Kredi Kayıt Bürosu Hakkında
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde gelen 9 bankasının
ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren üye sayısı hızla artan
KKB, bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere 190’a
yakın üyesine vermekte olduğu finansal bilgi paylaşımı hizmetini bugün Türkiye Bankalar Birliği
nezdinde kurulmuş olan Risk Merkezinin tek hizmet sağlayıcısı olarak devam ettirmektedir. 2013 yılı
Ocak ayında hizmete sunduğu 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 da gerek finans
sektörüne, gerekse reel sektöre yönelik katma değerli ürün ve hizmetler sunan güvenilir bir kurum
olmaya devam edecektir. (www.kkb.com.tr)

