
 

1 
 

 
 

 
Bankalardaki Hareketsiz Hesapların  

Kapatılması Hakkında 
 

Kamuoyu Duyurusu 
 

30 Nisan 2014 
 
Kamuoyunda  “Kullanılmayan banka hesaplarına dikkat” başlığı altında yer alan 
haberlere ilişkin olarak, 10 Nisan 2014 tarihinde Birliğimizce bir kamuoyu 
duyurusu yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruda vatandaşların daha doğru 
bilgilendirilmesini teminen, bankaların müşterilerine, haberdar olmadıkları ve 
hareket görmeyen hesaplarını kapatmaları halinde ücret alınmayacağına ilişkin 
bilgilendirme yaptıkları; müşterilerin bankalardan aldıkları bu türlü 
bilgilendirmeleri dikkatli şekilde izlemeleri ve değerlendirmelerinde yarar 
görüldüğü belirtilmiştir. 
 
Konuyla ilgili son dönemdeki haberlerden; 
 

- müşterilerin hangi bankalarda hesapları bulunduğunu topluca 
öğrenebilecekleri bir kaynağa ihtiyaç duydukları; 

- hareketsiz hesaplarını kapatmak için bankalara yaptıkları başvurularda, 
hesap kapama işleminin sadece hesabın bağlı olduğu şubeden 
yapılabileceği yönünde yanıt alındığı  

 
bilgisi edinilmiştir. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, 
bankaların müşterisine ilişkin bilgiler kendi nezdinde olup, banka müşterilerinin 
hesap bilgilerine topluca erişim sağlanabilecek ortak bir kaynak 
bulunmamaktadır.  
 
Banka nezdindeki bir hesabın, bağlı olduğu şube dışında bir şube ya da 
kanaldan kapama işleminin yapılabilmesi için, teknik ve hukuki bir engel 
bulunmamaktadır. Bununla beraber bazı üyelerimizden, şube dışındaki 
kanalların kullanılabilmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiği bilgisi 
alınmıştır.  
 
Bankalar, hesabın kapatılması için hangi kanaldan başvuru yapıldığına bağlı 
olarak aşağıda belirtilen asgari bilgi/belgelerin sunulmasını talep etmektedirler:  
 
Şubeden Başvuru: 
 

- Kimlik 
- Hesap kapatma talimatı / formu 
- Hesap Cüzdanı ya da Hesap Cüzdanı Kaybedenlerden Alınacak 

İbraname 
 
Çağrı Merkezinden Başvuru: 
 

- Çağrı merkezi kullanımı için gerekli olan kimlik doğulama bilgileri 
- Çağrı merkezi kullanımı için gerekli olan parola ve şifreler  
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İnternet Şubesi / ATM’lerden Başvuru: 
 

- İnternet şubesi / ATM kullanımı için gerekli olan parola ve şifreler  
 

Bankalarca talep edilen asgari unsurlar yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler 
olmakla birlikte, aşağıda sıralanan durumlarda farklı uygulamalara yer 
verilebilmektedir: 
 

- Hesapta bakiye bulunması halinde, hesap sahibinin tercihine göre hesap 
bakiyesinin başka bir hesaba aktarılması ya da nakden ödenmesi, 

 
- Hesapta bloke olması, kredili mevduat hesabından doğan borç ya da 

otomatik ödeme talimatı, çek karnesi gibi hesapla bağlantılı başkaca 
ürün ve hizmetler olması halinde, blokenin kaldırılması ya da hesapla 
bağlantılı ürün / hizmetin iptal/iade sürecinin gerektirdiği işlemlerin 
yapılması, (örneğin, hesabın aynı zamanda çek hesabı ya da üye işyeri 
hesabı olması, müşterinin açıkta bulunan çeklerinin ya da POS 
makinesinin iade edilmesinin ardından hesap kapatılabilmektedir) 

 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
 
Türkiye Bankalar Birliği  
 


