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Keşideci ve Çek Bilgileri

Bu rapor, Kredi Kayıt Bürosu tarafından bankalardan gelen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. İçeriği hesap sahibi tarafından kontrol edilmelidir. Bu raporun, Çek Endeksinin ve 
Karekodlu Çek Skorunun ticari kararlarda kullanılması veya üçüncü şahısların eline geçmesinden Kredi Kayıt Bürosu ve/veya raporu düzenleyen banka sorumlu değildir. Çek 
Endeksi; müşterinin geçmiş çek ödeme alışkanlıkları baz alınarak ortalamaya göre nasıl bir performans sergilediğini ifade ederken Karekodlu Çek Skoru çekin ödenme olasılığını 
gösterir ve çek bilgilerindeki değişikliklere göre günlük değişim gösterebilir. Bu veriler; rapor tarihinde müşterinin ileri vadeli çeklerinin ödeneceğini veya ödenmeyeceğini garanti 
etmez. KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Karekodlu Çek Skoru ve Çek Endeksinin doğru bir gösterge olarak kalması için ihtiyaç duyulması halinde hesaplama yöntemini değiştirme 
hakkına sahiptir.

Karekodlu Çek Sistemi; çeki alacak olan kişi tarafından çekin keşidecisinin geçmiş ödeme performansının görüntülenmesine ve ayrıca çek üzerindeki bilgiler ile karekod içindeki 
bilgilerin tutup tutmadığını kontrol etmesine imkan sağlayan bir sistemdir. İlave olarak çek sahteciliğini azaltmak üzere çekin sahibi banka tarafından sağlanan bilgilerle çek 
bilgilerinin kayıtlarda olup olmadığı, hali hazırda kayıp veya çalıntı bildirimi yapılıp yapılmadığı ile daha önce tahsil edilmiş bir çek olup olmadığı kontrol edilmektedir. Banka 
kayıtlarında aktif gözüken çeklerin çeşitli yöntemlerle çoğaltılarak kopya çeklerin üretilmesine dair herhangi bir kontrol olmayıp Karekodlu Çek Raporları bu konuda herhangi bir 
taahhüt ve bilgi içermemektedir.  
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İlgili çek henüz kaydedilmemiştir.

Bu veriler Risk Merkezi ve T.C. Adalet Bakanlığı UYAP sistemlerinden sağlanarak görüntülenmektedir.



Bu rapor, Kredi Kayıt Bürosu tarafından bankalardan gelen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. İçeriği hesap sahibi tarafından kontrol edilmelidir. Bu raporun, Çek Endeksinin ve 
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Endeksi; müşterinin geçmiş çek ödeme alışkanlıkları baz alınarak ortalamaya göre nasıl bir performans sergilediğini ifade ederken Karekodlu Çek Skoru çekin ödenme olasılığını 
gösterir ve çek bilgilerindeki değişikliklere göre günlük değişim gösterebilir. Bu veriler; rapor tarihinde müşterinin ileri vadeli çeklerinin ödeneceğini veya ödenmeyeceğini garanti 
etmez. KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Karekodlu Çek Skoru ve Çek Endeksinin doğru bir gösterge olarak kalması için ihtiyaç duyulması halinde hesaplama yöntemini değiştirme 
hakkına sahiptir.

Karekodlu Çek Sistemi; çeki alacak olan kişi tarafından çekin keşidecisinin geçmiş ödeme performansının görüntülenmesine ve ayrıca çek üzerindeki bilgiler ile karekod içindeki 
bilgilerin tutup tutmadığını kontrol etmesine imkan sağlayan bir sistemdir. İlave olarak çek sahteciliğini azaltmak üzere çekin sahibi banka tarafından sağlanan bilgilerle çek 
bilgilerinin kayıtlarda olup olmadığı, hali hazırda kayıp veya çalıntı bildirimi yapılıp yapılmadığı ile daha önce tahsil edilmiş bir çek olup olmadığı kontrol edilmektedir. Banka 
kayıtlarında aktif gözüken çeklerin çeşitli yöntemlerle çoğaltılarak kopya çeklerin üretilmesine dair herhangi bir kontrol olmayıp Karekodlu Çek Raporları bu konuda herhangi bir 
taahhüt ve bilgi içermemektedir.  

Karekodlu Çek Skoru

Findeks’ten bir yenilik,
Karekodlu Çek Skoru!

Karekodlu Çek Skoru geleceğe yönelik bir 
tahmin aracı olup, keşidecinin çeklerinin 
karşılıksız çıkma olasılığını gösterir.

Nedir?

Karekodlu Çek Skoru, son 36 ayda çek verisi 
bulunan keşideciler için hesaplanır. Karşılıksız 
çeklerle ilgili açıklamalar, son 36 ay içinde 
ibraz edilip, karşılıksız çıkan çek verileri 
dikkate alınarak üretilir. 

Karekodlu Çek Skoru hesaplamasında; 
vadesinde ödenmiş çekler, karşılıksız çek 
bilgileri, çekle çalışma yoğunluğuna dair 
Karekodlu Çek Raporu üzerinden erişilebilen 
bilgiler kullanılır.

Nasıl Hesaplanır?

Karekodlu Çek Skoru ile size verilen çekin 
keşidecisinin gelecek 9 ayda çeklerini ödeme 
olasılığını ölçebilir, çeki kabul edip etmeme 
kararını buna göre verebilirsiniz.

Faydası Nedir?

Karekodlu Çek Skoru

Karekodlu Çek Skorunu Oluşturan Etkenler

Vadesinde Ödenmeyen Çekler Vadesinde Ödenen Çekler Çekle Çalışma Alışkanlığı

Karekodlu Çek Skoru

Bu skor seviyesinde yer
alan keşidecilerin %88’inin
çeklerinin tamamını vadesinde
ödemesi beklenmektedir.

A

B

C

D

E

F

G

Türkiye
Ortalaması
%93
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Karekodlu Çek Skorunun ticari kararlarda kullanılması veya üçüncü şahısların eline geçmesinden Kredi Kayıt Bürosu ve/veya raporu düzenleyen banka sorumlu değildir. Çek 
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10/10/2010İlk Çekin
İbraz Tarihi 

10 320Çek Sahibi Olunan 
Banka Sayısı

Açık Çek 
Adedi

1000Çek Endeksi

05/12/2019Son Çekin
İbraz Tarihi 

Veri YokSon 5 Yılda Arkası Yazılan 
Son Çekin İbraz Tarihi

05/12/2019Ödenen
Son Çekin Tarihi 

0
Arkası Yazılan Son Çekten 
Sonra Ödenen Çek Adedi

43,123 TLOrtalama
Çek Tutarı

Genel Bilgiler
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Çek Ödeme Bilgileri

Bu rapor, Kredi Kayıt Bürosu tarafından bankalardan gelen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. İçeriği hesap sahibi tarafından kontrol edilmelidir. Bu raporun, Çek Endeksinin ve 
Karekodlu Çek Skorunun ticari kararlarda kullanılması veya üçüncü şahısların eline geçmesinden Kredi Kayıt Bürosu ve/veya raporu düzenleyen banka sorumlu değildir. Çek 
Endeksi; keşidecinin geçmiş çek ödeme alışkanlıkları baz alınarak ortalamaya göre nasıl bir performans sergilediğini ifade ederken Karekodlu Çek Skoru çekin ödenme olasılığını 
gösterir ve çek bilgilerindeki değişikliklere göre günlük değişim gösterebilir. Bu veriler; rapor tarihinde keşidecinin ileri vadeli çeklerinin ödeneceğini veya ödenmeyeceğini garanti 
etmez. KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Karekodlu Çek Skoru ve Çek Endeksinin doğru bir gösterge olarak kalması için ihtiyaç duyulması halinde hesaplama yöntemini değiştirme 
hakkına sahiptir.

Karekodlu Çek Sistemi; çeki alacak olan kişi tarafından çekin keşidecisinin geçmiş ödeme performansının görüntülenmesine ve ayrıca çek üzerindeki bilgiler ile karekod içindeki 
bilgilerin tutup tutmadığını kontrol etmesine imkan sağlayan bir sistemdir. İlave olarak çek sahteciliğini azaltmak üzere çekin sahibi banka tarafından sağlanan bilgilerle çek 
bilgilerinin kayıtlarda olup olmadığı, hali hazırda kayıp veya çalıntı bildirimi yapılıp yapılmadığı ile daha önce tahsil edilmiş bir çek olup olmadığı kontrol edilmektedir. Banka 
kayıtlarında aktif gözüken çeklerin çeşitli yöntemlerle çoğaltılarak kopya çeklerin üretilmesine dair herhangi bir kontrol olmayıp Karekodlu Çek Raporları bu konuda herhangi bir 
taahhüt ve bilgi içermemektedir.

Son 12 Ay için

İbraz Edilen Çekler

İbrazında Ödenen Çekler

Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çekler 

Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenmiş Çekler

Son 5 Yıl için

İbraz Edilen Çekler

İbrazında Ödenen Çekler

Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çekler 

Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenmiş Çekler
 
Vadesi Ocak 2020 ve Sonrasında Olan Çekler

Ocak 2020

Şubat 2020

Mart 2020

Nisan 2020

Mayıs 2020

6-12 Ay

12+ Ay

Adet

852

852

0

0

Adet

3685

3685

0

0
 

Adet 

69

48

12

1

0

0

0

Tutar

50,745,365 TL

50,745,365 TL

0 TL

0 TL

Tutar

236,854,100 TL

236,854,100 TL

0 TL

0 TL
 

Tutar

5,412,896 TL

2,985,321 TL

1,856,965 TL

20,124 TL

0 TL

0 TL

0 TL
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Aylık Keşide Edilen Çek Adedi
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Haziran 2019           57

Temmuz 2019           82

Ağustos 2019           75

Eylül 2019     ccc                84

Ekim 2019                           60

Kasım 2019           66

Aralık 2019           64

Ocak 2020           67

Şubat 2020           41

Mart 2020            16

Nisan 2020             1

Mayıs 2020             0

     Çek adedinde sıra dışı değişim.             
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