
 

AKBANK DİREKT SERBEST HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU  

Şirket Unvanı 
Akbank T.A.Ş. (Kısaca “Banka” olarak 

anılacaktır)  

Esas Faaliyet Konusu  

Banka, ana sözleşmesinde yer alan  

düzenlemeler ve yetkili Kurumlardan 

alınan faaliyet izinleri kapsamında , her 

türlü bankacılık işlemlerini yapmak , 

mevzuatın men etmediği her türlü iktisadi, 

finansal  ve ticari konularda teşebbüs ve 

faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın 

bankalar tarafından yapılmasına veya 

icrasına imkan verdiği bütün konularda 

faaliyet göstermektedir. 

 

MERSİS numarası 
6395-8284-7573-4360 

Adresi  
Akbank Genel Müdürlüğü 

Sabancı Center 34330 4. Levent 

Telefonu 444 25 25 

E- posta adresi  
http://www.akbank.com/tr-

tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx 

 

İşbu Bilgi Formundaki hükümler, ayrıca bir Form alınmadığı  müddetçe  Müşteri adına 

Akbank T.A.Ş’nin (“Banka’nın”) tüm şubeleri nezdinde açılacak bütün Akbank Direkt 

Serbest  Hesaplarına uygulanacaktır. 

 

Banka tarafından  Akbank Direkt Serbest  Hesap Sözleşmesi  (“Sözleşme”) kapsamındaki 

hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri’nin imzalayacağı/onaylayacağı her türlü 

sözleşme, taahhüt, talimat ve her türlü formlar vs. belgeler Müşteri ile Banka arasındaki 

Akbank Direkt Serbest  Hesap Sözleşmesi’nin  (“Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası 

olarak kabul edilmektedir. 

 

 Akbank Direkt Serbest Hesabın Temel Nitelikleri  

1-Akbank Direkt Serbest Hesap; O/N (günlük) vadeli mevduat özelliklerine sahip bir 

tasarruf hesabıdır. Hesap açılışında,  hesabın vadeli mevduat çalışma prensibi gereğince  

Akbank Direkt Hesapla birlikte  vadesiz bir hesap açılışı da gerçekleştirilir. 

2- Akbank Direkt Serbest Hesap’a herhangi bir düzenli ödeme veya fatura ödeme talimatı 

bağlanamaz, EFT/havale yapılabilir, ancak düzenli EFT/havale talimatı verilemez.  

http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx
http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx


 

3-  Akbank Direkt Serbest Hesap açılışı için alt limiti bulunmamaktadır. Her müşteri, sadece 

bir adet Akbank Direkt Serbest  Hesap açabilir.  

4- Akbank Direkt Serbest Hesap, Direkt Bankacılık (Direkt Bankacılık : Banka tarafından  

sunulan internet ve mobil bankacılık kanallarıdır) için tasarlanmış bir üründür ve Akbank 

Direkt Bankacılık erişim kanalının açık olması Akbank Direkt Serbest Hesap’ın olmazsa 

olmaz nitelikte yapısal bir özelliğidir. Akbank Direk Serbest Hesap’ın bu özelliği nedeniyle 

Direkt Bankacılık erişimi bulunmayan müşterilere Akbank Direkt erişimi için gerekli geçici 

şifreler, müşterinin Akbank şifre telefonuna (Akbank Şifre Telefonu : Banka’nın ürün veya 

hizmetleri ile ilgili şifrelerin gönderileceği Müşteri’ye ait ve Müşteri’nin  kullandığı cep 

telefonu numarasıdır)  aynı gün içinde SMS ile gönderilecektir.  

 

5-Akbank Direkt Serbest Hesap açılışı ile birlikte bir vadesiz hesap da açılacaktır. Ancak, bu 

vadesiz hesap Akbank Direkt Serbest Hesap’tan bağımsız çalışan bir hesaptır.  Müşteri, söz 

konusu vadesiz mevduat hesabını, standart bir vadesiz mevduat hesabı gibi kullanabilecektir. 

Ancak Banka, piyasa koşullarındaki değişikliğe bağlı olarak gerekli gördüğü hallerde 

Akbank Direkt Serbest Hesap ile bu vadesiz hesabı birlikte çalışacak şekilde düzenlemeye 

yetkilidir. Böylesi bir çalışma düzenine geçilmesi durumda Banka; Müşteri’yi SMS, e-mail, 

Çağrı Merkezi, internet, mobil veya benzeri kanallar üzerinden bilgilendirecektir. 

6- Ortak hesaplara Akbank Direkt Serbest Hesap açılışı yapılamaz.  

Faiz Tahakkuk Esasları 

1-Akbank Direkt Serbest Hesap’a günlük vadeli mevduat esaslarına göre faiz tahakkuk eder.  

2-Akbank Direkt Serbest Hesap bakiyesinin Bankaca belirlenen veya işlemin yapıldığı 

tarihte Mevzuat’ta belirtilen sair yöntemlerle Müşteriye bildirilen faiz kazanma alt limit 

koşulunu sağlaması halinde hesaba faiz işletilecektir. Güncel faiz kazanma alt limiti  1.000 

TL’dir. 

3-Akbank Direkt Serbest Hesap’a faiz işletilir iken; hesap mevcudunun farklı bakiye 

dilimleri farklı oranlara tabi olabilecektir.  

Şöyle ki; 

-Bakiyenin 200.000 TL üzerinde olması halinde ağırlıklı faiz hesaplaması uygulanır. Bu 

tutar hesaba özel bir kampanya uygulandığı hallerde farklılaşabilir. 

-Ağırlıklı faiz hesaplaması: Hesap bakiyesinin 200.000TL'yi geçtiği durumlarda, 

200.000TL'nin tamamına bu tutar için ilan edilen faiz oranı üzerinden, 200.000TL'yi aşan 

kısma ise ilgili dilimdeki faiz oranı üzerinden faiz işler.   

Örnek Hesaplama: 

Hesap bakiyesi 225.000TL 

Faiz oranı: 1.000.-200.000TL arası %8 ; 200.000TL üzeri %5 ise; 

Hesaba işleyecek günlük brüt faiz hesaplaması aşağıdaki gibidir: 

(200.000*8%*1)/365+(25.000*5%*1)/365=47,26TL 

 

4-Banka, Akbank Direkt Serbest Hesap ile ilgili yaptığı kampanyalar kapsamında hesap 

açtıran müşterilere “tanışma faizi” vermesi halinde, Bankanın tanışma faizi süresi boyunca, 



 

hesapta bulunan tutar için “tanışma faiz oranı” tahakkuk ettirilecektir. Müşteri, tanışma 

faizinden sadece kampanya dönemlerinde ve sadece bir kez ve ilk kez hesap açtırırken 

yararlanabilecektir. Tanışma faiz oranının uygulanma süresi, hesapta bakiye olmasa dahi 

hesabın açılması ile başlar. Hesaba para yatırılmadığı günler için, müşteri herhangi bir faiz 

talebinde bulunamaz. Tanışma faiz oranı işleme süresi bittikten sonra, hesaba uygulanacak 

faiz oranları, hesaba başka bir kampanya tanımlanmadığı takdirde, Bankaca Akbank Direkt 

Serbest Hesap için ilgili günde ilan edilen oranlar olacaktır.  

5- İş günlerinde yatırılan tutarlara aynı gün valör ile faiz alabilmek için, hesaba alacak 

geçilebilecek son saat 17.00’dır. Hesaba bu saatten sonra para yatırılması veya hesaptan para 

çekilmesi durumunda ise, saat 17:00 bakiyesi ile gün sonu bakiyesi karşılaştırılarak daha 

düşük olan bakiyeye faiz işletilecektir. 

Hesap günlük mevduat prensipleri dahilinde çalışmakta, birikmiş faizler iş günlerinde 

hesaba geçmektedir. 

Hesaba tatil günlerinde para yatırılamaz. Ancak bakiyeli olarak hesap açılışı yapılabilir. Bu 

durumda ertesi iş gününden itibaren hesaba faiz işlemeye başlar. Tatil günlerinde hesap 

açılması halinde, hesap ertesi iş günü faiz almaya başlar.  

İş günlerinde hesaptan para çıkışı olması halinde tahakkuk etmiş faiz tutarı hesaba alacak 

geçmiş olduğu için faiz kaybı yaşanmaz. Hesaptan tatil günleri para çıkışı 

gerçekleştirilebilir. Ancak tatil günlerinde çekilen tutarların birikmiş faizleri alınamaz.  

Kanal Kullanımı ve Yapılabilecek İşlemler:  

 1-Akbank Direkt Serbest Hesap, Direkt Bankacılık için tasarlanmış Bankanın diğer vadeli 

mevduat hesaplarından ayrı ve özel bir üründür. Ürünün tasarruf hesabı özelliği nedeniyle 

Bankacılık Kanalları bakımından Akbank Direkt Serbest Hesaba Şube, Çağrı Merkezi, ATM 

üzerinden erişimler aşağıdaki maddelerde belirtilen sınırlar dahilinde mümkün olabilecektir   

2-Akbank Direkt Serbest Hesap, şubelerde açılabilir ve/veya kapatılabilir. Şube kanalı 

üzerinden hesap açılışı esnasında müşteri tarafından hesaba para yatırılabilecektir. Yine şube 

kanalı üzerinden hesabın kapatılması işlemlerinde de tüm hesap bakiyesi müşteri tarafından 

çekilebilecektir. Belirtilen bu iki halin dışında Akbank Direkt Serbest Hesap’a para yatırma 

veya çekme işlemleri şube kanalı üzerinden gerçekleştirilemeyecek ve şubelerden Akbank 

Direkt Serbest Hesap üzerinden para transfer işlemi gerçekleştirilemeyecektir.  

3-İnternet ve Mobil Bankacılık üzerinden Akbank Direkt Serbest Hesap açılabilir ve/veya 

kapatılabilir. Müşteri yine bu kanallar üzerinden, banka nezdinde adına açılmış hesapları 

arasında para transferi (virman) işlemlerini ve EFT/havale sisteminin işlediği saatler içinde 

üçüncü kişilere EFT ve/veya havale şeklinde para transferi işlemlerini gerçekleştirebilir.  

4-Çağrı Merkezi üzerinden hesap açma işlemi gerçekleştirilemez. Ancak mevcut bir Akbank 

Direkt Serbest Hesap, hesapta bakiye bulunmaması kaydıyla Çağrı Merkezi üzerinden 

kapatılabilecektir. Akbank Direkt Serbest Hesap’ından Çağrı merkezi kanalı ile müşterinin 



 

kendi hesapları arası para transferi (virman) ve EFT/havale sisteminin işlediği saatler içinde 

üçüncü kişilere EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebilir. 

5-Akbank Direkt Serbest Hesap’a ATM’den erişim bulunmamaktadır. Ancak Banka piyasa 

koşullarındaki değişikliğe bağlı olarak gerekli gördüğü hallerde müşterilerin hesaba 

ATM’den de erişimi sağlayacak şekilde düzenleme yapabilir. Bu durumda Banka müşteri’yi 

SMS, e-mail, Çağrı Merkezi, internet, mobil gibi veya benzeri kanallar üzerinden 

bilgilendirecektir.  

6-Akbank Direkt Serbest Hesap’a hesap açılışı sırasında şubelerden; İnternet ve Mobil 

Bankacılık kanalları ile Çağrı Merkezinden virman yapılarak veya hesaba direkt olarak 

gelen EFT/havale yoluyla alacak geçilebilir.  

7- Tatil günlerinde bakiyeli olarak hesap açıldığı takdirde hesaba alacak geçilebilir. Bu 

durum haricinde tatil günlerinde hesaba herhangi bir şekilde alacak geçilmesi mümkün 

değildir.  

8-Hesaptan nakit çekim veya virman işlemleri Bankaca belirlenen bir tutarın katları şeklinde 

veya hesap bakiyesinin tamamının çekilmesi şeklinde yapılabilir. 

9 -Akbank Direkt Serbest Hesap açılışı ile birlikte Direkt Bankacılık müşterisi de olunur ve 

Akbank Direkt Internet ile Akbank Direkt Mobil kullanımı açılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKBANK DİREKT SERBEST HESAP'A ERİŞİM KANALLARI VE YAPILABİLECEK 

İŞLEMLER: 

  Şube 

Akbank 

Direkt 

İnternet 

Akbank 

Direkt 

Mobil  

Çağrı 

Merkezi ATM 

Akbank Direkt Serbest Hesap 

açılışı      

Akbank Direkt Serbest Hesap 

kapanışı*      

Akbank Direkt Serbest Hesap'a 

nakit para yatırma 

hesap 

açılırken 

para 

yatırılır     

Akbank Direkt Serbest Hesap'tan 

nakit para çekme 

hesap 

kapanırk

en para 

çekilebil

ir     

Müşterinin diğer hesaplarından 

transfer ile Akbank Direkt Serbest 

Hesap'a para ekleme      

Müşterinin diğer hesaplarına 

transfer ile Akbank Direkt Serbest 

Hesap'tan para çekme      

Akbank Direkt Serbest Hesap'tan 

EFT      

Akbank Direkt Serbest Hesap'tan 

havale      

belirtilen işlem yapılamaz 

      belirtilen işlem yapılabilir 

      *Akbank Direkt İnternet, Akbank Direkt Mobil ve Çağrı Merkezinden bakiyeli bir hesabın 

kapatılabilmesi için öncelikle hesaptaki bakiyenin başka bir hesaba transfer edilmesi 

gereklidir. 

 

Ücret , Masraf  Kamusal Yükümlülükler ile Tahsil Esasları  

Akbank Direkt Serbest Hesap’tan hesap işletim ücreti alınmamaktadır. Akbank Direkt 

Serbest Hesap ile birlikte adınıza bir de vadesiz hesap açılır. Bu vadesiz hesabın yalnızca 

Serbest Hesap’a ilişkin vade yenilemeleri için kullanılması halinde hesap işletim ücreti tahsil 

edilmeyecektir. Ancak bu vadesiz hesap diğer işlemler için (örneğin fatura ödemesi, eft 

yapılması, vb.) kullanılırsa hesap işletim ücretine tabi olacaktır. Vadesiz mevduat hesabına  

uygulanacak hesap işletim ücretine dair bilgiler ve tahsilat koşulları vadesiz mevduat hesabı 

bilgilendirme formu ve sözleşmesinde yer almaktadır. 

 

Mevduat hesaplarına ait faiz gelirleri üzerinden sistem tarafından gelir vergisi kesintisi 

yapılmaktadır. Akbank Direkt Serbest Hesap % 15 stopaj oranından  vergilendirilir.  

 



 

“Posta ile gönderimi yapılan Akbank Hesap özeti ücretlerinden ücret alınmakta olup , aylık 

Akbank Hesap Özeti ücreti tutarı 1.4-TL’dir. E-mail ile gönderimi yapılan hesap özetleri 

ücretsizdir.” 

 

Banka,yukarıda belirtilenler dışında, havale/EFT göndericisinden işlem masrafı ve aracılık 

ücreti alabileceği gibi düzenli veya rutin işlem saatleri dışında yapılan para transferlerinden 

ücret ve masraf talep edebilecektir. Süreklilik arz etmeyen anlık işlem niteliğindeki bu tarz 

işlemlere  ilişkin ücret bilgisi, işlem gerçekleştirilmeden evvel ilgili kanalda Müşterilerimize 

gösterilerek ve onayları alındıktan sonra tahsil edilecektir. Müşterilerimiz bu işlemlere 

ilişkin güncel ücret bilgisini www.akbank.com adresinden edinebilirler. 

 

Banka , ilgili Mevzuattaki düzenlemeler kapsamında her bir işlem veya her bir ürün için ayrı 

ayrı ücret, masraf ve komisyon talep edebilecektir. Banka, belirtilen ücretleri Sözleşme'de 

farklı bir şekilde düzenleme getirilmemiş ise, işletim giderlerinin değişmesi, yasal 

mercilerce getirilen düzenlemeler, teknolojik yatırım maliyetleri gibi nedenlerle maliyetlerin 

değişmesi veya piyasa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle ilgili Mevzuat kapsamında 

Müşteri'nin bilgilendirilmesi/ onayının alınması kaydıyla artırabilme yetkisine sahiptir.  

 

 

Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri: 

Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu 

itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları  endeks artışının 1.2 katı altındaki  ücret artışları  

için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri 

saklayıcısı yolu (kısa mesaj, elektronik posta, internet vd.) veya kaydı tutulan telefon 

vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine  Müşterinin, kendisine 

bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar Sözleşme kapsamındaki ürünün 

kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteriden, 

ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin 

sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. 

Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan  Müşteriye Sözleşme konusu ürün veya hizmeti 

durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir 

önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve 

üzerinde yapılacak ücret artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır. 

Süreklilik arz etmeyen, para transferleri, fatura tahsilatı ve benzeri anlık işlem ve 

hizmetlerden tahsil edilecek ücretlerde meydana gelen değişikliklerde, söz konusu ücretler 

işlemin gerçekleşmesi anından önce ve işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun bir 

şekilde açıkça Müşteriye gösterildiği ve Müşteriden ücrete ilişkin onay alındığı için ilgili 

mevzuat hükümleri gereğince yukarıda belirtilen bildirim ve onay alma prosedürleri 

uygulanmayacaktır.  

 

 

 

 



 

Ücretlerin Tahsilat Şekli 

Sözleşme kapsamında Müşteriden tahsil edilecek ücretler ; nakden veya hesaben veya 

müşterinin talebine bağlı olarak, kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının 

limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.  

 

Cayma Hakkı ve Sözleşmenin Sona Ermesi 

 

Müşteri, Bankacılık mevzuatı düzenlemelerine tabi Akbank Direkt Serbest hesap/hesaplarını 

ve/veya  bu hesapla birlikte açılan Vadesiz Mevduat Hesabını dilediği zaman  herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Bankaya bildirimde bulunmak suretiyle 

kapatabilir.  

 

Müşteri Akbank Direkt Serbest Hesabı; şubeden, İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından 

ve hesapta bakiye bulunmaması kaydı ile Çağrı Merkezinden kapatabilir. Müşterinin 

yalnızca Akbank Direkt Serbest Hesap’ını kapatmak istemesi durumunda Akbank Direkt 

Hesapla birlikte açılan ve bağımsız bir vadesiz mevduat hesabı özelliğine haiz Vadesiz 

Mevduat Hesabı, kapatılmayacaktır. Müşteri tarafından Akbank Direkt Hesapla birlikte 

açılan Vadesiz Mevduat Hesabı kapatılmak istendiğinde ise, vadeli mevduat hesabı 

özelliklerine sahip Akbank Direkt Serbest Hesap da başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 

kendiliğinden kapanacaktır. Akbank Direkt Serbest Hesap veya Vadesiz Hesapta bir bakiye 

bulunmakta ise Müşterinin hesap kapama talebinin yerine getirilmesinden önce kapanacak 

hesapların bakiyelerinin Müşteri tarafından nakit olarak tahsil edilmesi ya da başka bir 

hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.  

 

 

Diğer Bilgiler 

- Ön Bilgilendirme Formu kapsamında yapılan bilgilendirmeler ticari amaçla 

yapılmakta olup, Ön Bilgilendirme Formu Akbank Direkt Serbest Hesap/larına  

ilişkin taraflar arasındaki Sözleşmenin eki ve  ayrılmaz parçası olarak kabul 

edilecektir.  

 

- İşbu Ön Bilgilendirme Formunun sunulması, Bankamızca Sözleşme kapsamında 

hizmet sunulacağına ilişkin taahhüt sayılmayıp, Müşterilerimizin Akbank Direkt 

Serbest  Mevduat Hesap/ları hakkında bilgilendirilmesi amacına hizmet etmektedir. 

Söz konusu hesap/lara ilişkin talepler, Bankamızca yapılacak değerlendirme 

sonucunda uygun görülmesi  halinde Sözleşme’deki esaslar dahilinde 

sunulabilecektir.  

 

 

- Akbank Direkt Serbest Hesap/ları açılmasına ilişkin talebin  sonuçlanabilmesi için 

Müşteri’den ek bilgi/belge talep edilebilir veya  Müşteri şubeye davet edilebilir.  

 

-     Sözleşmenin kağıt üzerinde yazılı bir örneği, ücretsiz olarak Banka şubelerinden her 

zaman temin edilebilir.  

 

-     Sözleşme’deki esaslar ve Bankacılık Mevzuatında düzenlemeler kapsamında Müşteri 

bilgilerinin gizliliği esastır.  



 

 

- Sözleşmede Müşteri menfaatine aykırı olan hükümler yer alabilir. Bankanın Web 

sitesinde “Sözleşmeler” bölümünde güncel sözleşmeye (Bireysel Bankacılık Hizmet 

Sözleşmesi içerisinde) yer verilerek Müşterilerin sözleşme hükümlerini önceden 

öğrenme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Sözleşmenin tüm hükümlerinin önce dikkatlice 

okunması,  kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve tereddüt duyulan hükümler var ise 

Bankaya bilgi verilmesi uygun olacaktır. 

 

- Hesap cüzdanları, Müşterinin mevduat hesabının varlığını hukuken ispatlayan bir 

belgedir. Bu nedenle şube dışı bankacılık kanalları üzerinde gerçekleştirilen hesap 

açılışlarında hesap cüzdanın temin edilmesi Müşteri menfaatinedir. Müşteri, herhangi 

bir Akbank şubesine başvurduğunda , mevduat hesabına ilişkin hesap  cüzdanını 

teslim alabilir. 

 

İşbu ön bilgi formunda  ilgili Mevzuat kapsamında Akbank Direkt Serbest Hesap/lara               

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ön bilgi formunun Müşteri tarafından okunması  ve 

hesap açma talepleri uygun görülen Müşterilerimizin Akbank Direkt Serbest Hesap 

Sözleşmesini onaylamaları halinde Sözleşme’nin ifasına başlanabilecektir. Sözleşme ve 

eklerinin  birer örneği, Bankamıza bilgisi verilen e-mail adresine gönderilecektir.  

 

 

       Toplam 8 sayfadan ibaret ön bilgilendirme formunu okudum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VADESİZ TL/YP MEVDUAT HESABI ÖN BİLGİLENDİRME FORMU  

Şirket Unvanı 
Akbank T.A.Ş. (Kısaca “Banka” olarak 

anılacaktır)  

Esas Faaliyet Konusu  

Banka, ana sözleşmesinde yer alan  

düzenlemeler ve yetkili Kurumlardan 

alınan faaliyet izinleri kapsamında , her 

türlü bankacılık işlemlerini yapmak , 

mevzuatın men etmediği her türlü iktisadi, 

finansal  ve ticari konularda teşebbüs ve 

faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın 

bankalar tarafından yapılmasına veya 

icrasına imkan verdiği bütün konularda 

faaliyet göstermektedir. 

 

MERSİS numarası 
6395-8284-7573-4360 

Adresi  
Akbank Genel Müdürlüğü 

Sabancı Center 34330 4. Levent 

Telefonu 444 25 25 

E- posta adresi  
http://www.akbank.com/tr-

tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx 

 

İşbu Bilgi Formundaki hükümler, ayrıca bir Form alınmadığı  müddetçe  Müşteri adına 

Akbank T.A.Ş’nin (“Banka’nın”) tüm şubeleri nezdinde açılacak bütün vadesiz TL/YP 

mevduat hesaplarına uygulanacaktır. 

 

Banka tarafından Vadesiz Mevduat Hesap Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamındaki 

hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri’nin imzalayacağı/onaylayacağı her türlü 

sözleşme, taahhüt, talimat ve her türlü formlar vs. belgeler Müşteri ile Banka arasındaki 

Vadesiz Mevduat Hesap Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası olarak 

kabul edilmektedir.  

 

Vadesiz Mevduat Hesabının Temel Nitelikleri  

Vadesiz Mevduat Hesabı, önceden herhangi bir vade tayin edilmeksizin, Müşteri tarafından 

talep edildiğinde Banka tarafından hesaptaki mevcut tutarların ödenebildiği hesap türüdür.  

Banka, bu tür hesaplara faiz verip vermemekte serbesttir. Vadesiz Hesaplara faiz tahakkuk 

ettirildiği takdirde, bu faizler yıl sonlarında anaparaya eklenecektir. Söz konusu hesaplara 

uygulanan faiz oranları, ilgili mevzuat veya Banka tarafından değiştirildiği takdirde faiz 

http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx
http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Bize-Ulasin.aspx


 

tutarı, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihbara gerek olmaksızın yeni faiz oranı 

üzerinden hesaplanacaktır. Müşteri, talebi halinde, Vadesiz Hesaplarda bulunan mevcudunu, 

Türk Medeni Kanunu’nun rehinlere ve hapis hakkına ve Borçlar Kanunu’nun alacağın devir 

ve temlikine takasa dair hükümleri ile diğer yasal mevzuatın verdiği yetkiler ve koyduğu 

yükümlükler saklı kalmak kaydı ile geri alma hakkına sahiptir.  

Müşteri Vadesiz Mevduat Hesabından ; para yatırma, para çekme , havale , EFT ve  talimatlı  

(düzenli) veya diğer ödeme işlemlerini  gerçekleştirebilir.  

 

Ücret , Masraf , Kamusal Yükümlülükler ile Tahsil Esasları  

MEVDUAT İŞLEMLERİ Ücret Periyot Açıklama 

Hesap 

İşletim Ücreti 

(Bireysel Müşteriler) 

BSMV Dahil 

 

 

 

60 TL 

 

 

 

6 Ay 

Bireysel müşterilerimizden, hesap sayısına 

bağlı olmaksızın müşteri bazında tek bir Hesap 

İşletim Ücreti yansıtılmakta ve yılda iki kez 

tahsil edilmektedir. 

2015 6 Aylık hesap işletim ücreti 60TL’dir. 

Muafiyet koşullarını sağlamayan açık vadesiz 

hesaplardan tahsilat yapılmaktadır. Vazgeçme 

hakkı ve genel uygulama kurallarına 

www.akbank.com/hiu linkinden ulaşabilirsiniz. 

Akbank Hesap  

Özeti Gönderimi 

(Posta ile) 

(BSMV Dahil) 

 

1.4 TL 

 

Aylık 

 

E-mail ile gönderim ücretsizdir. 

SWIFT Ücret Periyot Açıklama 

Hesaba Gelen SWIFT 

(BSMV Dahil) 
Tutarın 

0,4%'ü  

Min  

45 TL 

Maks 

400 

TL 

 

 

İşlem 

Başına 
 

 
 
 
                                 - 

 

Banka,yukarıdaki tabloda belirtilenler dışında, havale/EFT göndericisinden işlem masrafı ve 

aracılık ücreti alabileceği gibi düzenli veya rutin işlem saatleri dışında yapılan para 

transferlerinden ücret ve masraf talep edebilecektir. Süreklilik arz etmeyen anlık işlem 

niteliğindeki bu tarz işlemlere   ilişkin ücret bilgisi, işlem gerçekleştirilmeden evvel ilgili 

kanalda Müşterilerimize gösterilerek ve onayları alındıktan sonra tahsil edilecektir. 

Müşterilerimiz bu işlemlere ilişkin güncel ücret bilgisini www.akbank.com adresinden 

edinebilirler. 

 

Banka , ilgili Mevzuattaki düzenlemeler kapsamında her bir işlem veya her bir ürün için ayrı 

ayrı ücret, masraf ve komisyon talep edebilecektir. Banka, belirtilen ücretleri Sözleşme'de 

farklı bir şekilde düzenleme getirilmemiş ise, işletim giderlerinin değişmesi, yasal 

mercilerce getirilen düzenlemeler, teknolojik yatırım maliyetleri gibi nedenlerle maliyetlerin 

http://www.akbank.com/hiu


 

değişmesi veya piyasa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle ilgili Mevzuat kapsamında 

Müşteri'nin bilgilendirilmesi/ onayının alınması kaydıyla artırabilme yetkisine sahiptir.  

 
Sözleşme konusu hesaplar ve işlemler ile ilgili hesap işletim ücreti dahil her türlü ücret, 

komisyon ve masraflar yanında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Banka ve 

Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve mevzuattan kaynaklanan sair vergi, fon, harç ve diğer 

yasal kesintileri ödeme yükümlülüğü Müşteri’ye aittir. Ayrıca Sözleşme’nin 

düzenlenmesinden kaynaklanan vergilerin ödenmesi Müşteri’nin sorumluluğundadır. 

 

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir vadesiz mevduat hesap açılması ve Müşteri'nin 

bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler (kredi bağlantılı sigorta işlemleri dahil) yapması 

durumunda Müşteri'den, bu vadesiz mevduat hesabına ilişkin herhangi ücret veya masraf 

talep edilmeyecek; söz konusu vadesiz mevduat hesapları, Müşteri tarafından aksi yönde 

yazılı bir talep iletilmediği müddetçe kredinin tamamen ödenmesi ile birlikte otomatikman 

kapatılacaktır. Ancak, Müşteri söz konusu vadesiz mevduat hesabını, kredi ödemesi dışında 

diğer bankacılık işlemleri için de kullandığı takdirde Banka’nın, hesabın kullanımı sebebiyle 

Müşteri'den, hesap işletim ücreti ve Sözleşme'de düzenlenen diğer ücretleri talep ve tahsil 

hakkı mevcut olup, anılan hesaplar kredi tamamen ödendiği durumlarda Müşteri talep 

etmediği müddetçe kapatılmayacaktır. 

 

Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri: 

Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu 

itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları  endeks artışının 1.2 katı altındaki  ücret artışları  

için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri 

saklayıcısı yolu (kısa mesaj, elektronik posta, internet vd.) veya kaydı tutulan telefon 

vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine  Müşterinin, kendisine 

bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar Sözleşme kapsamındaki ürünün 

kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteriden, 

ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin 

sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. 

Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan  Müşteriye Sözleşme konusu ürün veya hizmeti 

durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir 

önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve 

üzerinde yapılacak ücret artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır. 

Süreklilik arz etmeyen, para transferleri, fatura tahsilatı ve benzeri anlık işlem ve 

hizmetlerden tahsil edilecek ücretlerde meydana gelen değişikliklerde, söz konusu ücretler 

işlemin gerçekleşmesi anından önce ve işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun bir 

şekilde açıkça Müşteriye gösterildiği ve Müşteriden ücrete ilişkin onay alındığı için ilgili 

mevzuat hükümleri gereğince yukarıda belirtilen bildirim ve onay alma prosedürleri 

uygulanmayacaktır.  

 

 



 

Ücretlerin Tahsilat Şekli 

Sözleşme kapsamında Müşteriden tahsil edilecek Hesap İşletim Ücreti dışındaki diğer 

ücretler ; nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak, kredi kartından tahsil 

etmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Hesap 

İşletim Ücreti ise, nakden veya müşterinin mevduat hesaplarından re’sen tahsil edilecektir. 

 

Cayma Hakkı   

 

Müşteri,  Bankacılık mevzuatı düzenlemelerine tabi mevduat hesap/hesaplarını, dilediği 

zaman  herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Bankaya bildirimde 

bulunmak suretiyle kapatabilir.  

Müşteri, hesap/hesaplarını kapatma talebini Akbank Şubeleri, Akbank Direkt İnternet 

kanalları üzerinden  iletebilir. 

Sözleşmenin  Feshi  

 

Banka, Müşteri’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kimlik 

bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki 

mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşme’ye 

konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını ve Banka’ya olan başkaca borçlarını 

ödememesi, Banka tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması, üçüncü kişilerce 

yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi,iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, 

konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, bankacılık 

hizmetlerini kötüye kullanması, Banka tarafından hizmet verilmesini tahammül 

edilemeyecek derecede zorlaştırması, banka birimlerinde huzur bozacak davranışlarının 

süreklilik arz etmesi veya Sözleşme konusu hesapların son işlem tarihinden itibaren 30 gün 

süre ile kullanılmaması ve bakiyenin Banka tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında 

kalması halinde ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi haklı bir nedenle bildirimde 

bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek ve Sözleşme’yi tek yanlı olarak 

feshedebilecektir.  

 

Herhangi bir nedenle Sözleşme’nin sona ermesi halinde Müşteri’nin ; sözleşmenin sona 

erme tarihine kadar  gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklı ödeme ve diğer yükümlükleri, 

sözleşmedeki esaslar dahilinde aynen devam eder.  

 

Diğer Bilgiler 

- Ön Bilgilendirme Formu kapsamında yapılan bilgilendirmeler ticari amaçla 

yapılmakta olup, Ön Bilgilendirme Formu Vadesiz Mevduat Hesap/larına  ilişkin 

taraflar arasındaki Sözleşmenin eki ve  ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.  

 

- İşbu Ön Bilgilendirme Formunun sunulması, Bankamızca Sözleşme kapsamında 

hizmet sunulacağına ilişkin taahhüt sayılmayıp, Müşterilerimizin  Vadesiz  Mevduat 

Hesap/ları hakkında bilgilendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Söz konusu 

hesap/lara ilişkin  talepler, Bankamızca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun 

görülmesi  halinde Sözleşme’deki esaslar dahilinde sunulabilecektir.  



 

 

 

- Vadesiz Mevduat Hesap/ları açılmasına ilişkin talebin  sonuçlanabilmesi için 

Müşteri’den ek bilgi/belge talep edilebilir veya  Müşteri şubeye davet edilebilir.  

 

- Sözleşmenin kağıt üzerinde yazılı bir örneği, ücretsiz olarak Banka şubelerinden her 

zaman temin edilebilir.  

 

- Sözleşme’deki esaslar ve Bankacılık Mevzuatında düzenlemeler kapsamında 

Müşteri bilgilerinin gizliliği esastır.  

- Sözleşmede Müşteri menfaatine aykırı olan hükümler yer alabilir. Bankanın Web 

sitesinde “Sözleşmeler” bölümünde güncel sözleşmeye (Bireysel Bankacılık Hizmet 

Sözleşmesi içerisinde) yer verilerek Müşterilerin sözleşme hükümlerini önceden 

öğrenme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Sözleşmenin tüm hükümlerinin önce 

dikkatlice okunması,  kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve tereddüt duyulan 

hükümler var ise Bankaya bilgi verilmesi uygun olacaktır. 

 

- Hesap cüzdanları, Müşterinin mevduat hesabının varlığını hukuken ispatlayan bir 

belgedir. Bu nedenle şube dışı bankacılık kanalları üzerinde gerçekleştirilen hesap 

açılışlarında hesap cüzdanın temin edilmesi Müşteri menfaatinedir. Müşteri, 

herhangi bir Akbank şubesine başvurduğunda , mevduat hesabına ilişkin hesap  

cüzdanını teslim alabilir. 

 

 

İşbu ön bilgi formunda ilgili Mevzuat kapsamında Vadesiz Mevduat Hesap/larına   ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. Ön bilgi formunun Müşteri tarafından okunması  ve hesap açma 

talepleri uygun görülen Müşterilerimizin Vadesiz Mevduat Hesabı Sözleşmesini 

onaylamaları halinde Sözleşme’nin ifasına başlanabilecektir. Sözleşme ve eklerinin  birer 

örneği, Bankamıza bilgisi verilen e-mail adresine gönderilecektir.  

 

 

 

Toplam 5 sayfadan ibaret ön bilgilendirme formunu okudum . 

 

 

 

 

 


