
 

 

ÇEK RAPORU VE RİSK RAPORU  
İLE ÖDEME RİSKLERİ ÖNCEDEN 

TESPİT EDİLEBİLİYOR 
 

Kredi Kayıt Bürosu, 
Son 3 ayda karşılıksız çek keşedenlerin yüzde 90’nına yakınının  

daha önce de karşılıksız çeki bulunduğunu açıkladı. 
Ağustos ayında karşılıksız çek keşide eden 20 bin 910 kişiden  

yüzde 87’sinin önceden karşılıksız çeki varken, yüzde 13’ünün sadece Ağustos ayında 
ilk kez karşılıksız çek keşide ettiği bilgisini paylaştı. 

 
Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’nun sunduğu Çek Raporu ve Risk Raporu’na göre, geçtiğimiz 3 ay 
içerisinde arkası yazılan çekler analiz edildi. Çek Raporları ve Risk Raporları’nın incelenmesi 
ile elde edilen sonuçlara göre, ticari ilişkide bulunanların, raporlara çeki kabul etmeden önce 
bakmış olmaları durumunda karışıklıksız çek risklerinin minimize edilebileceği anlaşıldı. Eylül 
ayında bireylerin de kullanımına sunulan “Risk Raporu” ile, gerçek ve tüzel kişilerin 
bankalardaki kredi limitleri ile gecikme ve takip bilgileri bankalardan alınabiliyor. 
 
Karşılıksız çek keşide edenlerin çoğu aynı  
Daha önce herhangi bir karşılıksız çeki olmadığı halde Ağustos ayında ilk kez karşılıksız 
keşide edenlerin risk raporlarının incelenmesi ile, bu kitlenin yarısından fazlasının bankalara 
gecikmiş kredi borcu olduğu ortaya çıktı. Daha önce karşılıksız çeki olanlar ile gecikmiş kredi 
borcu olanların oranları birlikte değerlendirildiğinde; Ağustos ayında karşılıksız çek keşide 
edenlerin yüzde 94’ünün geçmişte arkası yazılan çeki ya da ödemesi gecikmiş kredisinin 
mevcut olduğu tespit edildi. 
 
Çek Raporu ve Risk Raporu ile ödeme sorununun yüzde 95’i tespit ediliyor 
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz; “Çek raporu analizleri sonucunda, 
karşılıksız çek keşide edenlerin %90’ına yakınının geçtiğimiz 3 yıl içerisinde de karşılıksız 
çek keşide ettiklerini tespit ettik. Bu inceleme bize her ay açıklanan karşılıksız çek sayılarının 
aslında aynı kişilerin keşide ettiği çeklerden oluştuğunu gösterdi” dedi. Bu sonucun, ticari mal 
ve hizmet ilişkisi içerisinde bulunan kişi ve kurumlar için önemini vurgulayan Akdeniz, KKB 
tarafından üretilen ve banka şubelerinden alınabilen “Çek Raporu” sayesinde kişilerin 
kendilerini vadeli mal satışlarında emniyete alabileceklerini belirtti. Akdeniz sözlerine “Çek 
Raporu ve Risk Raporu’nun alınıp birlikte değerlendirilmesi halinde ise ödeme sorununun 
tespiti yüzde 95’e yakın oranda mümkün olmaktadır.” şeklinde devam etti. 
 
Çek Rapor ve Risk Raporu ile ödeme risklerinin önüne geçiliyor 
Kasım Akdeniz; “Çek Raporu ve Risk Raporu’nun vadeli mal ve hizmet alım satımında 
sanayici ve tüccarlarımız için etkin bir risk yönetim aracı olduğunu net bir şekilde 
göstermiştir” dedi.  Akdeniz, “Vadeli mal satışı ya da vadeli çek kabulünde ortaya çıkan 
risklerin yönetimi için en etkin çözüm reel sektörümüzün risk yönetim anlayışını daha da 
geliştirmesidir. Bu paralelde tüccarımızın, sanayicimizin vadeli mal satışının karşı tarafa 
açılan bir kredi olduğunu, her kredi işleminde olduğu gibi burada da bir ödenmeme riskinin 
mevcut olduğunu ve bu riskin de ancak doğru ve somut bilgiye istinaden alınacak kararlarla 
doğru bir şekilde yönetilebileceğini bilmeleri, sermayelerini koruyabilmeleri açısından son 



 

 

derece önemlidir. İhtiyaç duydukları bilgiye de Çek Raporu ve Risk Raporlarını talep ederek 
kolayca ulaşabilirler.” şeklinde konuştu. 
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Karşılıksız Çeki 
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Çeki Olanlar 

2009 
Sonrası 

Karşılıksız 
Çeki 

Olanlar 

Temmuz 18.200 
9.229 13.755 15.126 15.820 

51% 76% 83% 87% 

Ağustos 20.910 
14.755 16.342 17.704 18.238 

71% 78% 85% 87% 

Eylül 15.918 
11.253 13.042 17.704 14.347 

71% 82% 87% 90% 

3 aylık 
otalama  18.343 11.746 14.380 16.845 16.135 


