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BASIN AÇIKLAMASI 
Çek ve Risk Raporları 

Ziraat Bankası Şubelerinden ve İnternet Sitesinden Alınabiliyor. 

  
Çeki ticari işlerinde finansal bir enstrüman olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, çek kabul 

etmekle risk alıp almadıklarını aldılarsa boyutunu görmelerine ve kararlarını somut bilgilere 

dayanarak vermelerine yardımcı olacak Çek ve Risk Raporları, Ziraat Bankası şubelerinden 

ve internet şubesinden alınabilmektedir.  

Çek ve risk raporunun alınabilmesi için, rapora konu kişinin şahsen şubelere başvurması 

gerekmektedir. Tüzel kişilere ait raporlar, bu konuda tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş 

gerçek kişi temsilcilerine verilmektedir. Bankanın internet şubesi müşterileri ise bu raporları 

ayrıca bankanın internet şubesinden de alabilmektedirler. Ziraat Bankası internet şubesinden 

alacakları bu hizmet için ödeyecekleri bedel 2 liradır.  
Bu uygulama günümüz ticari hayatının  önemli ödeme araçlarından birisi olan çek ile ilgili 

olarak  hem kullanımını  artıracak hem de karşılıksız çek sayısını düşürecektir. 

  

Çek raporlarından ne tür bilgiler sunuyor ve sistem ne gibi avantajlar sunuyor? 
  
Çek Raporu, hesap sahibinin geçmiş çek ödeme performansına ilişkin; kaç adet çek keşide 

ettiğini, bunlardan kaç tanesini ibraz tarihinde, kaç tanesini ibraz tarihinden sonra ödediğini 

veya rapor tarihi itibarıyla ödemediği (karşılıksız kalan) göstermekte ayrıca bunların 

tutarlarına ilişkin bilgiler de vermektedir. Çek Raporları, çek keşide eden gerçek ve tüzel 

kişilerin, 2007 yılı ve sonrasında ibraz tarihinde ödemiş olduğu (arkası yazılmamış) çekler ile 

2009 ve sonrasında bankalarca Kredi Kayıt Bürosu’na bildirilmiş olduğu arkası yazılmış 

çeklerine ait bilgilerini içeriyor. Bankalar bu güne kadar karşılıksız çek verilerine 

sunabiliyorken bundan böyle zamanında ödenmiş çek bilgilerine de ulaşmak mümkün olacak. 

Bu durum doğal olarak, çeklerini düzenli ödeyen kişilerin  finans kurumları ile olan 

ilişkilerinde itibar kaynaklı avantajlar sağlayacaktır.  

  
Risk raporları ile erişilen bilgiler nelerdir? Faydaları Nelerdir? 
  
Risk raporunda ise gerçek ve tüzel kişilerin bankacılık sisteminde yer alan kredili ürünlerine 

ait (kredi kartları dahil) borç/limit/performans bilgileri özetlenmekte, borçların zamanında 

ödenip ödenmediği, mevcut borcun ne kadar olduğu, yasal takipte izlenen bir borç olup 

olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Risk Raporu, bireysel ve ticari nitelikteki krediler için 

ayrı ayrı olmak üzere limit bilgisi içeren ve içermeyen şeklinde  4 farklı formatta 

alınabilecektir. Risk Raporunda, toplam limit/risk bilgilerine ilave olarak,  rapora konu gerçek 

tüzel kişinin, kaç adet finans kuruluşu ile çalıştığı, ilk kredi kullanım tarihi, son kredi 

kullanım tarihi, gecikmiş durumdaki hesap sayısı gibi bilgilerde yer almaktadır. 
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Bankanız müşterisi olmayanlar da bu hizmetten yararlanabilirler mi? 
  
Ziraat Bankası müşteri olmayanlarda diledikleri Ziraat Bankası şubesinden bu hizmeti satın 

alma imkanına sahiptirler. Böylelikle Ziraat Bankası sunmuş olduğu bu hizmet ile  yalnızca 

müşterileri için değil müşterisi olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de  “Bir  bankadan daha 

fazlası olduğunu” bir kez daha göstermektedir. 
 

            Saygılarımızla 
  

 
Z İ R A A T B A N K A S I 

            Genel Müdürlüğü 

 

 

 
 
 


