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CRIF 

CRIF, kurumların bilgiye dayalı daha doğru ve 
süratli kararlar almalarını sağlayan çözümler 

sunar 
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CRIF Şirketler Grubu 

4 farklı kıta 

50 ülke 

2,500+
çalışan 

 
4 veri merkezi 

2,000+
 yönetilen sunucu 

500+ yazılım kurulumu 

 

3,100 
finansal kurum 

CRIF ürün ve hizmetlerini kullanıyor 
 

25,000+
 müşteri 

500+ milyon kredi kararı/büro skoru 

 
12 iş kolu 

 

18 ülkede KREDİ BÜRO çözümleri 

 
 
 
 



4 

CRIF Şirketler Grubu 
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CRIF Türkiye 

 İşletmelerin ticari ve finansal bilgi gereksinimini karşılamak üzere 
1989 yılında İstanbul’da kuruldu. 

 

 Kurulduğumuz günden bu yana B2B Ticari Bilgi Hizmetleri alanında 
dünyanın en büyük veritabanına ve know-how’ına sahip global 
kuruluşu olan Dun & Bradstreet’in Türkiye ofisi olarak faaliyet 
gösteriyoruz.  

 

 Türkiye’de yerleşik kuruluşların kredi değerliliği raporlarını 
üretiyoruz 
 

 200+ ülkeden 243 milyon firmanın yer aldığı global veri tabanına 
müşterilerimizin erişimini sağlıyoruz. 
 

 Veri tabanımızda 1.3 milyon Türk şirketi var. 
 

 Türkiye’de 80.000 üzerinde firmaya risk değerlemesi yaparak 
uluslararası geçerli Rating verdik. 
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CRIF Türkiye 

 1996’dan itibaren banka ve finansal kurumlara kredi değerlendirme 
süreçlerine yönelik modellerin, ve 
 

 2004’ten bugüne reel sektör kuruluşlarına vadeli mal / hizmet 
satma aşamasında verecekleri kredi kararlarına ve bayilerinin / 
müşterilerinin değerlendirilmesine yönelik modellerin   

kurulması konusunda danışmanlık hizmeti ve yazılım desteği veriyoruz 

• 1997 – Ekim 2015 arasında 
 

Skorkart Bazlı Kredi Karar ve Yönetim Sistemleri konusunda 
  
 Kurumsal / Ticari Segment  
 Küçük/Mikro Segment  
 Bireysel Validasyon/Kalibrasyon  
 Basel Uyum Çalışmaları 
 
KKB için Geliştirdiğimiz Modeller: "Çek Endeksi" ve "Ticari Kredi Notu"                    
 

100’ün üzerinde proje 
gerçekleştirdik 
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CRIF Türkiye 

 
 2011 yılında Kompass Türkiye firması grubumuza dahil oldu.  

68 yıllık deneyime sahip ve 70 ülkede faaliyet gösteren 
Kompass markası ile B2B E-ticaret sektöründe de faaliyet 
göstermeye başladık. 

 
 2012 yılı sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerimiz 

İtalya merkezli CRIF grubuna dahil oldu. 
 

 CRIF, Aralık 2013 de Recom şirketini de bünyesine dahil ederek 
CRIF Alacak Yönetimi adı altında Türkiye’de faaliyet 
göstermekte. 
 
 
 
 
 



8 

CRIF Türkiye 

Yerel 
Piyasa 

Deneyimi 

Analitik 
Uzmanlık 

Veri 
Konusunda 
Uzmanlık 

Uluslararası 
Uzmanlık 
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Kredi Yaşam Döngüsü 
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Yeni Nesil Çözümler 

Gücümüzü 25 yıldır Türkiye’nin koşullarına uygun 
çözümler geliştirmiş ve uygulamış olmaktan alıyoruz. 
Şimdi bu birikimimize CRIF markası ve uluslarası 
uzmanlığı ile daha da güç katarak yolumuza devam 
ediyoruz. 
 
Bu yeni vizyon altında "Kredi Yaşam Döngüsü"nün her 
aşamasına yönelik yeni hizmetler, online platformlar  
ve yazılım çözümlerimizi hayata geçiriyoruz.  



Teşekkürler 


