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03 Mart 2014 

BASIN AÇIKLAMASI 
 
03.03.2014 tarihinde Taraf Gazetesi’nde “Ziraat’ten Sahte Kredi Kartları’’ başlığı ile sunulan 
haber ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 

Bahis konusu haberde, Ziraat Bankası Kıbrıs Şubeleri’nden sahte kimlik ve belgelerle alınan 
4.541 adet sahte kredi kartından en az 500 Milyon TL’lik bir vurgun yapıldığı ve bu kartların 
hükümete yakın bürokrat ailelerine tahsis edildiği yönünde doğru olmayan, mesnetsiz ve 

gerçeklerle ilgisi olmayan bilgilere yer verilmiştir. Yine aynı haberde konu ile ilgili 2013 
yılında Cumhuriyet Savcılığı’na bir ihbar geldiği ve bir soruşturmanın yürütüldüğü yer 

almakta, bahis konusu kartlara yüksek limitler tahsis edilip limitlerin nakit olarak kullanılarak 
ödenmediği belirtilmektedir. 
 

1. Ziraat Bankası tarafından verilen kredi kartlarının tamamı, düzenlemeler ve sektör 

normları çerçevesinde kabul gören bir kredi skorlama sistemi üzerinden limit tahsisi 

ile verilmektedir. Bunun yanında,  Ziraat Bankası’nın, tüm kredi portföyünde olduğu 

gibi, kredi kartlarında da, kanuni takibe intikal eden kredi kartı rasyolarında sektörün 

altında seyir izlemektedir. 

 

2. Haberde konu edilen Kıbrıs Şubelerine ilişkin 4.541 adet kredi kartı, 1990 yılından 

itibaren Ziraat Bankası Kıbrıs Şubeleri’nce verilen kredi kartlarıdır.  Son 10 yılda 

Ziraat Bankası Kıbrıs Şubeleri’nce her yıl ortalama 400 adet kredi kartı tahsisi 

yapılmış ve bu kredi kartları gerçek ve tüzel kişilere verilmiştir. Tahsis edilen bu 

kartların harcama ve ödeme akışları normal olarak devam etmektedir.  

 

3. Bununla birlikte bugün itibarı ile Ziraat Bankası Kıbrıs Şubeleri’nce verilen kredi 

kartına tahsis edilen toplam limit 25.160.272 TL’dir. Bu kredi kartlarına ilişkin son 

dönemdeki toplam ekstre borcu ise 5.011.189 TL’dir. Bu harcama tutarının sadece 

34.972 TL’lik bölümü 3 dönemdir ödemesi gecikmiş kartlardır ki harcamaya göre 

binde 7’lik bu oran sektör normlarına göre düşük bir seviyededir. 

 

4. Habere konu 4.541 adet karttan sadece 34 adet müşteriye tahsisinden sonra 33.594 TL 

tutarındaki harcamalarına ilişkin bir ödeme gerçekleşmemiş ve bu kartlar da kredi 

politikalarımız gereği kanuni takibe intikal ettirilmiş ve banka alacağımıza ilişkin 

takip ve tahsilat süreci de devam etmektedir. Herhangi bir ödeme yapmamış olan ve 

kanuni takibe intikal ettirilmiş bu kartlardaki kart bazında en yüksek borç tutarı ise 

7.993 TL’dir.  

 

5. Yine aynı haberde belirtilen sahte TC kimlik numaraları, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

vatandaşlarının TC kimlik numaraları bulunmadığı için kart tahsis sistem altyapısı 

tarafından üretilen numaralardan ibarettir. 
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Sonuç olarak, haberde konu edildiği gibi Ziraat Bankası Kıbrıs Şubeleri’nce sahte kimlik ve 

belgelerle kredi kartlarının tahsisi ve bu kartlardan 500 Milyon TL gibi yüksek miktarda 
harcama yapılması ve ödenmesi tamamen asılsız, gerçeklerle ilgilisi olmayan bir durumdur. 

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’ndan Bankamıza intikal ettirilen herhangi bir 
soruşturma bilgisi de mevcut olmamakla birlikte Ziraat Bankası’nca, “Banka” itibarını 
zedelemeye yönelik maksatlı haber ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 
 

Ziraat Bankası tüm faaliyetleri ile ilgili olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeffaf ve 
hesap verilebilir duruşunu muhafaza etmeyi sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile 
duyurulur. 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I 

           Genel Müdürlüğü 
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