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HUKUKİ AÇIDAN MEVDUAT

Murat ALIŞKAN•
1- MEVDU AT KAVRA MI

Yürürlükteki 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, mevduat' kabuli.lnü (m. 11 , 12,
13), mevduatın çekilmesini (m. 35), mevduatta zamanaş ımını (m. 36), mevdua
ta
verilecek faizleri (m. 37) düzenlemiş ve mevduatı sın ıfl a ndırmı ş (m. 34) olmakla
birlikte, "mevduat" ı tanımlamış deği ldir. Ancak söz konusu hükümlerin ı şığ ı altında
mevduatın bir tanımını yapmak mümkündür. Şöyle ki ;
"mevduat", istenildiği anda
veya belirli bir vade sonunda geri alınmak üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafınd
an
bankalara yatırılan "para" lardır 2 . Yatırılan paranın karşıl ı ğ ınd a bankanın faiz
verip
vermeyeceği veya bu paranın belirli bir vadeye bağlı olup
o lmam as ı , söz konusu
paranın mevduat olarak nitelendirilmesi aç ı sından öriemli değ ildir;
ancak yat ırıl an
paranın iadesinin söz konusu olmaması ve de kendisin
e para yatırılan bankanın ,
yetkili, yani "mevduat kabulüne izin verilmi ş banka" olması , yatırı l an paranın
"me~duat" olarak nitelendirilebilm es i için şaıttır 2 ".
Yine vurgulamak gerek ir ki, mevduat, banka ile para yat ı ran ·(mud i)
arasındaki sözleşmenin bir unsuru olup, (yetki li) bankaya
yatırı lan " para"yı ifade
eder. Yoksa, banka ile para yatıran (mud i) arasındaki sözl eşme (mevduat-para

• M.Ü. 1.1.B.F. İ ş l etm e BölOmO, Araştı rm a Görevlisi.
1
Burada söz edilen anlamdak i mevduat dar manadak i tevdi i ş l e midir. Geniş anlamda
ise tevdiden, açık
. ve kapalı tevd i i ş leml er i anl aş ılır. Bu konuda bkz. Kaplan, lbralıiııı , Banka Söz l
eş m e l e ri Hukuku, Cilt:! ,
Ankara 1°996, s. 129, 19 1 vd; Te kinalp, Ünal, Banka Hu kukunun Esasl arı , C.I, İ s
tanbul 1988, s.440 vd. ;
Akyiğit, Ayhan, Banka Tasarruf Mevduatının Korunm a s ı , İ s tanbul
, 1988 (Yay ınl a nııı aııı ı ş Yüksek
Lisans Tezi), s.4.
2
Bankalar Kanununun mevduattan söz eden lıOkllml erinden (ııı . 11. 12, 13, 34, 35,
36, 37) (7129 Say ılı
Kanuı1 RG. 2. 7. 1958, ııı. 24-39 ) de yararl anıl arak doktrinde
de yapıl an mcv·dual tanımlarında
"mevduat "tan (isteni ldi ğ inde veya belirli bir vade sonund a geri a lınm ak iizerc, gerçek
veya ıo zel kişi l e r
tarafınd an , bankalara yat ırıl an "para"lar anl aş ılmaktadır. Bkz.
Kaplan, Banka Söz l eş m e l er i , s.129, 130;
Tekinalp, Ünal, Banka Hukukunun l:sas l arı, Cilt:I, İ stanbul 1988, s.308-309 ; Koca
imamoğlıı , Sururi ,
Bankacılık Ansiklopedisi, 3. Bası , Ankara 1983, s.445 ; Onur,
Vedad, 13a nkac lık Hukuku, Ankara 1965,
s.3; Konuralp , HalOk, Banka Tasarruf Mevduatının Hukuki N ite li ğ i ABD.
( 1980), S. 1, s. 14- 15;
İmrcglln, Oğu z, Mevduat ı Koruma s·ak ınııııd a n Banka lara Devlet
Mllda lı a l es i , Doktora Tezi. İ s t a nbul
1957, s.39.
2
" Aynı şek ilde, bkz. Kaplan, Banka Sözl eş me l er i , s. 130'
.
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yatırın a söz l eş m esi) ya da banka nezdinde hesap açı lm ası gib i bir hukuki eylemin 3"

" mevduat" olarak tanım l anması doğru değildir • Doğru olan, "mevduat"ın, yetkili
bankaya ve aynen iadesi söz konusu olmaksızın yatırıl an "para" ve bu parayı yatıran
(mudi) ile banka arasındak i söz l eşmenin (para yatırına söz l eşmesi) bir unsuru
o lm as ıdır.
·
4

il- HUKUKİ NİTELİGİ
Mevduatın

doktrinde oldukça tartışmalıdır. Bankal arın
mudiye yüksek oranda fa iz ödemeleri, takas
imkanının olması , mevduatın bankalarca vadeli olarak kabu l ed ilmesi ve mevduat
sahipl eri nin bankalara yatırdıkl a rı paraların sakl anmasından çok i ş i eti lmesi amacını
gütme leri gibi gerekçelere dayanan bir görü ş, mevduatın karz akdi netiğinde
4
o ldu ğunu il eri sürmekted ir " . Buna karşılık, diğer görüş, mudinin parasını işletmek
değil daha çok sak l atınayı amaç l amas ı , devletin bankalarla ilgili mevzuatta
mevd u at ın korunm as ı için özel hü küml er koyması ve bankalara karşı lı k bulundurma
yi.iki.imlüli.i ği.i getirmiş o lması, mevduat faizlerinin kredi faiz lerinden düşük
tutu lm as ı gibi gerekçelerle mevduatın usulsüz tevdi niteliğinde olduğunu
sav unmaktadıı5 Bunun gibi, faizli vades iz m evduatın karz, faizsiz vadesiz
m evd u atın usulsüz tevdi, vadeliyi ise karz nite li ğinde sayan lar 5" veya karz ile
usulsüz tevdiden o lu şan karın a bir nitelikte göı:enl er6 vardır. Yargıtay'ın ise bu
konudaki görüşü net değildir. Ya rg ıtay bazı kararlarında 7 mevduatı karz,

mevduata

hukuki

nite li ğ i

yat ırı lan parayı i ş l etm e l eri ,

" Bizce bu sözl eşme rı za i bir sözleşme olup, bu sözleşmenin kurul abilmesi için şeyin (para) bankaya
teslim ed ilmi ş o lm as ı zorunlıı d eğildir. ~a rş ı gö rüş için bkz. Konuralp, s. 19-2 1.
'" Toköz, Nurettin Hüsnü, Bank ac ılığın Genel İlkeleri , Ankara 1976, s.25.
1
• Aynı şe kilde, bkz. Konuralp, s. 14- 15.
'" Tandoğan , Halu k, Borçla r Huku ku, özel Borç İlişki l eri. Ci lt: l/2, 3. Bası, Ankara 1985, s.33 1;
İmrcgiin , s.40; Tıınçoıııağ, Kenan, Borçlar Hukuk Dersleri, Özel Borç İlişkil eri , 3. Bas ı , _ İstanbul 1977,
s.307; Kaplan, Banka Söz l eş m e l e ri , s.205-206; Ak p ı n ar, s.65 vd. Bu gö rü ş hakkın da bıl g ı ıçııı ay rı ca
bkz. Karılan , Banka Sözl eşmel er i , s. 198- 199; Tekinalp, s.3 10-3 11 ; Tandoğan , Borçlar Hukuku, s.33 1;
Doğanay, İ s mail , Bankalard ak i Mevd uat Hesabından K ı smen Para Çeki lirken veya Hesap Kapatılırken,
Banka l arın Göstermek Ylıküınlülil ğllnde O ldukl arı Özen Borcu, Batider 1994, CXV ll , S.4, s.26, 27):
Akyiğ i t, s. 16, özellikle s. 17; Yiikscl, Ali Sait, Bank a Hukuku ve i ş l etmes i , 8.13., lstanbul, 1997, s. 150:
Konıınılp , s.16, 17, 18, 19; Kııracıııı, s. 133, 134; Tcsııl , s. 98; Rcisoğlu, s. 104.
5
Karacan, s. 134; Bilge, Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, 2. Bas ı , Ankara 1962, s. 167.
Bu görüş kon usun da bkz. Kaplan, Banka Sözleşme l eri , s.1 99; Tekinalp, s.3 11 ; Tandoğan , Borçlar
Hukuku, s.329-3 11 ; Doğanay, Mevduat, s.26, 27; Yüksel, s. 150; Konnralp, s. 16, 17, 18, 19; Onur,
s.22, 23 , 24; Akyiğit, s. 16, 17.; Akpınar, s. 65, 66; Tcsal, s.98.
5
" Tekinalp, s.3 11 -3 12;. ayrı ca bi lgi için bkz. Kaplan, Banka Sözleşm eleri s.200; Tandoğan, s.33 1;
Y!ikscl, s.1 50 ; Konuralp, s. 16; On nr, s.2 1-22; Karacan, s. 133, 134.
6
Rcisoğlıı, s. 104, l 05 ; Bu görllş h akıııda bkz. Kaplan, Banka Sözleşmeleri s. 199-200;_ Tandoğan '.
~orç l ar Hukuku, s.33 1; Tekinalp, s.3 11 ; Doğıınay, Mevduat, s.27; Akyiğit, s. 16, özellı k l e s. 17-2 I,
fcsal, s. 90.
TD., 17.5. 1955 , 18 12/3707 (Olgaç, Scnai, Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 1959, C. I, s.47-48 ; Reisoğlu,
s. 104- 105, dn. 6; Ercm, Fanık/Altı ok, Ak ınffandoğıı ıı , Haluk, Bankalar Kamımı Şerh i , 5. Bas ı, Ankara
197 1, s. 89-90; Akpıııar, s. 68; Tcsal, s. 98; Y!iksc!, s. 151).

7

12

T C. 'nin 75. Kuru luş Yı.ldön ı'imı'ine A rmağqn

bazı l a rınd a

8

ise usul süz tevdi olarak nitelemekte ya da karma bir nitelikte
olduğundan bahisle somut olayın öze lli ğine göre bu ili şkiye karz veya usulsüz tevdi
9
hüküml erinin uy gu l a na cağ ını belirtmektedir . Denilebilir ki, gene l olarak bankalara
yatırıl a n paraların i ş l etilm es i her iki taraf aç ı s ınd a n da teme l amaç o lm aktad ır.
Ayrı ca bu ilişkiye karz akti niteliğinin tanınması taratların menfaat dengesinin
korunması aç ı s ınd an da yerinde o l acakt ır.
Mevduatın hukuki nite li ğ i konusundaki bu tartışmal arı, s ırf teorik olan,
pratik bir so nucu doğurmayan yarars ı z taıtışma l a r olarak görm ek mümkün de ğ ildir .
Gerçekten de, mevduatın müşterinin bankaya karşı bir ödünç (karz) a l acağ ın a yo l
açt ı ğ ının kabulü halinde, banka müşteriden olan a l acağı nı onun mevduat a l acağı il e
takas edebi lir. Oysa tevd i ed ilen şey l erd e takas mümkün d eğ ildir (BK. m. 126). Bu
durumda banka mü şter i s ind en olan alacağ ını ona olan mevduat borcu il e takas
edemez. Öte ya ndan1 m evd u at ın tevdi olarak d eğerl e ndirilm es i halin de, banka
saklama dolayısıyla ya ptı ğ ı giderl eri ta lep edebi lir. Buna karşılık , mevduat öd ün ç
10
olarak değerlendirilirse mevduat yatıran fa iz ta lep edebilir .

111- MEVDUATIN ÇEŞİTLERİ
Bu konuya ili şk in olan Banka lar Kanununun 34. maddes i (f. 1) şu hü kmü
içermektedir: " Bankalar tasarruf m evd u atın ı diğer mevduat h esap l arından ay ı rmak
ve mevduat hesaplarını Türki ye Cum huriyeti Merkez Bankasınca tespit edi lecek
vade ve türlerine göre tasnif etmek zqrundad ır". T.C. Merkez Ban kası da bu hüküm
ve 12 11 Say ılı Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası Kanunu m.4/1-f fıkrası
gereğince, 11.9. 1988 tarihli 11 "Mevduat Türleri ve V~de Di lim leri Hakkında
Tebliğ" 1 2 ile bu teb li ğ l er i yürürlü kten kaldıran (Teb. ııı.4), 30 Ocak 1998 tarih li

x HGK., 2. 11.1 983, E.1980/11 -2802, K. 1983/1047 (YKD .. 1984, C.X, S.3, s350 ; Yiikscl, s. 150): TD .,
12. 11 .1972, 5 11 5/5364 ( İ BD. 1973, s.449; Ylikscl, s.15 1). Aynı nitelikteki bir İ s vi çre Federal
Mahkemesi kararı içi n bkz. Yiiksel, s. 151; Kaplan, Banka Sözl eş m e l eri s. 199 dn.4 36.
9 HGK ., 15.6.1 994, E.1 994111- 178, K. 1994/398 (Doğa na y , Mevduat, s.28 dn.2): il . llD., 17.6. 1988,
47 12/4063 (YKD. Eyllll 1988, s. 1242; Rcisoğhı, s. 105); HGK. 15.6. 1994 , 11 - 178/398 (YKD. Nisan
1995, s. 532). Ya rg ıtay baz ı kara rl a rınd a karz ile usulsuz tevd i aras ınd a bir fark görmeyerek usul süz tevdi
sözl eşmesine karz lıl\kllnıl e rini u ygul ayab ilıııi ş tir, lık z . 3. HD., 23.2. 1960, E. 1377/K. 1176 (AD. 1960.
S. 7, s.4 ı 7); ve TD., 7.4. 1944, E.43-2027/K.896 (Tandoğan , Borçlar Hukuku s.326 dn .85; Yiikscl,
s. ı 5 1); TD .. 1.2. 1954 (Y!ikscl, s. 151 ).
111 Bunun gibi , ıııuacce li ye t anı , borcun ita yeri , ııı u ı ese l s il sonı ıııluluk , zanıana ş ııııının ba ş l an g ıcı ve
sllres i açılarından da mevduatı karz veya usulsüz tevdi olarak niteleme !'arklı on uçlara yol açar ise de.
Bankalar Kanuııııııuıı bu konu l arın ço~una ili şk in getirmi ş o ldu ~u özel hüküml er ( ııı .35. 36) karş ı s ında
cleıiil cb ilir ki, bu konulardaki farklı lıkl arı n (Ka plan, Banka Sözl eş m e l e ri , s.200 vd ; Ko nnnılp , s. 16 vd. ;
Karncan, s. 134; Akp ııııır, s. 68; Rcisoğhı, s. 1_03- 104, Y!lkscl, s. 150 d ıı. 15 ve özelli kle Federal
Malı keme Kara rı , Y!lkscl, s. 151) bir önemi olmaz, lmrcgiin, s.4 1, Banka Sözl eşme l eri. Karz ile usulsüz
tevdi arasındak i farklar konu sund a ayrı ca bkz. Tııııdoğıııı , Borçlar Hukuku, s.326: Tıı n çoınağ, s.306;
Doğanay , Mevduat, s.26. Yarg ıt ay ise bazı kara rl a rıd a bu açıdan bir fark o lnrnd ı ğ ııı a karar
verebilmektedir. bkz. yuk. d ıı .9 ' daki kararlar.
11
Bkz. RG . T. 11.9. 1988, S. 19926.
12 Bkz. RG ., T.24.4. 1994, S.2 19 14, s.3-4.
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hamiline yazılı mevdua t sertifikası 17 çıkarabilme olanağı tanınmış ve sertifika
da yer
alan mevduatın tasarruf mevduatı kararlarına tabi olacağı öngörülmüştür.
Bundan
sonra bankalar, biri "hamilin e yazılı mevdua t sertifikası" ve diğeri isimsiz
hesap
. sırdaş hesap-gi zli hesap diye adlandırılan "hamilin e yazılı mevdua t cüzdanı"
olmak
üzere, iki tür kıymetli evrak niteliğinde hamile yazılı mevduat sertifikası
çıkararak
piyasaya sürmüşlerdir.
Buna karşılık Bankala r Kanunu m. 34/f. 1'de kendisin e verilen yetkiyi
kullanar ak T.C. Merkez Bankası , 21 Kasım 1985 tarih ve 18935 sayılı
Resmi
Gazeted e yayınlanan Bankala r Kanunun a ilişkin 1. No .' lu Tebliğinde,
mevdua t
sertifikaları tasarruf mevduatından ayrı bir tür olarak sinıtlandırılmış;
öte yandan,
, 1.7.1987 tarih ve 8/11920 sayılı Bakanla r Kurulu kararınınıs verdiği
yetkiye
dı:_ıyanarak T.C. Merkez Bankası, 29.7.198 7 tarih ve 1 No.'lu
Tebliğiyle mevdua t
sertifikalarını düzenlemiştir. · Bu tebliğde, mevduat sertifika
larının sadece "hamilin e
yazılı" olarak çıkarılacağı (m. 2) öngörülmüştür. Ayrıca
bunların bir gerçek kişiye
ait olduklarının ispatının güç olması da dikkate alınırsa, hamile yazılı
mevdua t
sertifikalar;nın tasarruf mevduatı sayılmayacağı açıkça anlaşılırı 9 . Öte yandan,
bu
düzenle mede mevdua t sertifikalarının kıymetli evrak niteliğinde
olduğun 20
belirtilm esi, ikincil piyasada satışlarının serbest olması, ihracınöan söz
edilmesi ve
sadece "sertifik a" şeklinde düzenleneceğinin öngörülmüş bulunması , bundan
böyle
artık hamile yazılı cüzdan-sırdaş hesap-gi zli hesap-is imsiz
hesap uygulamasının son

bulacağını göstermiştir 21 .

·

Bu düzenlem e uygulam ada bir başka sonuca _d aha yol açmıştır ki, bu durum
sorun yaratmıştır: T.C. Merkez Bankasının sözü edilen 29.7.198 7 tarihli
tebliğinin
15. maddesi nde, eski sertifikaların yenilenmeyeceği, ancak hamil tarafınd
an ibraz
edilen sertifika yerine yenisini n verilebileceği; 16. maddesi nde ise vade
bitimind e .
bankaya ibraz edilmey en eski sertifikaların ana para ve tahakku k
eden faiz
tJtarlarının bankaca vadesiz · hesaba alınacağı ve bu tutara . faiz ödenmeyeceği
öngörülmüştür. Gerçekt en de uygulam a da bu doğrultuda
olmuş ve bankalar , vade
bitimind e hamiller i tarafından bankaya başvurulmamış olan sertifika
miktarlarını
vadesiz hesaba geçirmiş ve bu hesaba faiz yürütmemişlerdir. Oysa,
müşterinin

17
Hamile yazılı mevudat sertifakalarının tanımı , hukuki niteliği, devri ve iptali,
hesabıııın denetimi
konularda detaylı bil&i için bkz. Kaplan, İbfalıim , Hamile Yazılı Mevduat Sertifikası
(İsimsiz HesapGizli Hesap), Batider (Aralık-1982) , C.XI, S. 4, s.87 vd.
IX RG. , T. 10.7.1987, S.19504.

1
"

Ayrıca bkz. aşa. dn.34.
ıo Bkz. l 1. HD., 16.3.1982, 5485/1092 (YKD. 8 Mayıs 1982, s.673-674) ;
12. HD., 20.10.1983 ,
544617750 (Kaplan, Banka Sözleşmeleri , s.136 dn.314; Yüksel, s.161 ); 11.HD.,
13.12. 1983, 56 10/5674
(Yiiksel, s.161 ); l l.l-ID. , 22. l 0.198 l, 4403/4347 (Yliksel, s.161 ); neisoğlu, s. 275:
Kaplan, Mevduat
Sertifikası , s.57 vd. Bu konuda ayrıca bkz. Tekinalp. s.336; Karacan,
s. 134.
21
neisoğlıı, s. 274 ; Kaplan, Banka Sözleşmeleri s. 136.
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Mevdu at

T.C. Merkez Ban kas ı Teb li ğ i ' n e göre (m. 2/lV) banka l araras ı
mevduat, T.C.
Merkez Ban kas ı da dahil ti.im ba n ka l ar ın ve özel kanunl ara göre
mevduat kabu lüne
yetk ili bulunan k uru luş l a rın birbirlerine yat ı rd ı k l a rı mevduatt ı r.
f)

Diğer Kuruluşlar Mevduatı

Bu ti.i r mevduat, bankalardak i, sosyal güven li k ku ru lu ş l a rı
(T.C. Emek li
Sa ndı ğ ı , SSK, Bağ-K u r, OY AK vb.), vakı fla
r, dernek ler, birlikler, send ikalar,
tasarruf ve yard ı m l aşma, sand ı k l arına ait paralar, noter temina
t ve emanet para l arı ,
- mahke meler, savcı lı k l ar, icra ve iflas daire leri ve tereke hakiml
i kleri nezd indeki
paralar, .mahkeme lerce tevd i yeri gösteril mek üzere yatırıl an
paralar, yöneticiler
tarafın dan apartman yönetimi ile il gili
olarak açt ırıl a n hesaplar, elçili k ve
konsolos luklar u l us l araras ı kurul uş l a rın Ti.irkiye ' dek i büro
ve te msilcili kleri ile
fon l arı n para l arı ile yukarı da say ıl an l ar dış ın da
ka lan para l ardır (bkz. Teb. m.2/V).
2. Vade Açısından Mevdu at Türler i2 4
a) Vades iz Mevdu at Hesapları

Bu tü r hesaplarda vade söz konusu o l mad ı ğından Ban. K.m .
35/ 1 mevdu at
sahi plerinin m evd uat l arını di ledi kleri anda geri alab ileceklerini
, bunun hiçbir surette
s ını r l an a m ayacağ ı 11 1 öngörmektedir.
b) Vadeli Mevdu at

Hesapları

Mevduat sahi bin in geri a lı m hakkı bir si.i reye 25 bağ l a nmı ştır ; para
bu sürenin
sonunda ger i isteneb ilecekt ir. Süre bi timinden önce talep etme
durumu nda banka,
ödeme isteyen şa hı sta n ödeme için vadeyi beklemes ini isteyeb
ilir. Vadeden i:)nce
ödeme ancak ban kanın rı za ve muvaffakat ı y l a mümk ünd ür.
c) İhbarlı Mevdu at Hesapları

Ban. K.m. 35/2 ye göre hesap sahi bini n paras ını geri alabilm
es i ihbarda
Ancak ihbardan beli rli bir süre sonra paras ını alabilecektir.

b ulunm asına bağlı d ı r.

\

2
•

Vade aç ıs ınd an mevdua t türl eri h ak kınd a ayrıntı için ayrı ca bkz.
Kapla n, Banka Sözl eşmel eri s. 165166 ; Tekin alp. s.3 17-3 18; Rc i soğ l u, s.289-290; Yiikscl, s. 156- 157;
Kapla n. Banka H es ab ı , s.28 1-282;
30.1. 1997 Tarihli Teb. m.3 .
ı;· T. . Merkez Ban kas ı ' nın. Mevd uat Türleri ve Vade
Dilimler ine İli şk in Tebli ğ ' iııe göre, vadeli
mevd uat, 1 aya kadar vadeli ( 1 ay dahil ), 3 aya kadar vadeli (3 ay
dahil ), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil ).
1 y ıl a kadar vadel i, 1 y ıl ve da ha uzun vadeli ( 1 ay, 3 ay, 6 ay ve y
ıllık fa iz ödemeli ) olarak be lirl e nmi ş ti r
(b kz. RG. , T. 30. 1.1997. s.22893, s 70)
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3. Bundan başka, özellikle hesap üzerindeki tasarruf yetkisi dikkate alınarak
tasarruf mevduatının diğer sınıflandırmalarını yapmak· mümkündür. Bu açıdan
26
müşterek-bloke-cari ve döviz tevdiat hesapları da var •

rv-

MEVDUATA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER

1. Mevduatın Çekilmesi

a) Müşterinin Prensip Olarak Mevduatı Dilediği Anda Çekebilme
Yetkisi

Bankalar Kanununun "mevduatın çekilmesine" dair 35. maddesi hükmü
7129 sayılı Kanunu 30. maddesinde yer alınıştı. 70 sayılı KHK. de bu hüküm aynen
· korunmuş, ancak anlatım şekli sadeleştirilmiştir.
Ban. K. 'nun 35. maddesi 1. fıkrasına göre, müşteriler mevduatlarını, MK.'
nun rehinlere ve BK>nun alacağın devir ve temlikine ve diğer kanunların koyduğu
yetki ve yükümlülüklere ve banka ile aralarında vade ve ihbar süresi hakkındaki
anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla diledikleri anda çekebilirler.
Bu hükmün hedefi, bankaları , kabul ettikleri mevduata mukabil yeterli
ihtiyatlar bulundurmaya, likiditlerini iktisadi şartlar icaplarına göre kafi seviyede
tutmaya, bankacılık işlemlerinde hakim olan mevduat ve kredi dengesini sağlamak
ilkesine uygun hare)\et etmeye m~cbur etmektir.

İlke, müşterinin banka hesabında bulunan mevduatını istediği anda

çekebilmesi olmakla birlikte, bunun istisnaları da vardır. Bu istisnalar ve
açıklamalar aşağıda anlatılacaktır.
260
b) Mevduatın Dilendiği Anda Çekilmesini Engelleyen Durumlar

'

'

ba) Vadeli veya İhbarlı Mevduatlar

Banka ile müşteri arasında, mevduatın bankaya yatırılması esnasında
mevduatın çekilebilme süresini belirleyen vadeler kararlaştırılabilir.
T.C. Merkez Bankası en son "Mevduat Türleri ve Vade Dilimleri
Hakkındaki, 30.1. 1997 tarihli tebliğinde vade türlerini belirlemiştir. 26 b

ihbarlı mevduat hesaplarında, müşteri h.er zaman mevduatını çekme hakkını
,
elinde bulundurur; ancak ödeme ihbardan itibaren 10-15 gün gibi belli bir sürede
yapılır.

ır,

Burada sözü edilen hesap

ıorleri aşağıda

incelenmeye

çal ışı l mıştır.

Tllrl erı. Dövız tevdiat hesapları için bkz. Rcisoğlu, s. 271 ;272, 276.
ıc.,, Bkz. Rcisoğlu, s. 307 vd. ; Kapları, s. 143 vd.
ır,b Bkz. yuk. d. 25 ve ilgili met in.
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Genel hükümlere göre, vadeli ve ihbarlı mevduat sözleşmelerinde banka,
vade veya ihbar süresinden önce para çekilmesine izin vermeyebilir.
Ban. K. m. 35/2 hükmünden, Bakanlar Kı,ırulunun; vade veya ihbar
süresinden önce çekilmesine bankanın izin verdiği mevduata uygulanacak olan
azami faiz oranını belirtileceği ve buna göre bankaların erken çekilen paraya
kararda belirtilenden daha düşük ve hiç faiz vermeyebileceği anlamı çıkarılabilirse
de, bankanın vade ile yatırılan bu mevduatı vadesiz mevduat gibi kullandığı
düşünülürse, vadesi bozulan bu mevduatlara da vadesiz mevduat faizinin
ödenmesini öngören Bakanlar Kurulunun 87/ 11921 sayılı kararı mevduat
s~hiplerinin korunması ve tasarrufa teşvik etme yönünden yerindedir.

bb) Rehinli Mevduat

Hesapları

Özellikle tasarruf mevduat hesabındaki ve alacaklı cari hesabındaki paralar
müşterinin bankaya karşı alacağı niteliğinde olduğundan , müşteri bt.ı hesaplardaki
mevduatlarını MK.m . 868 . vd . hükümlerine göre bankaya veya üçüncü kişilere
rehnedebi lir.
Kural olarak mevduat rehninin mevduat sahibinin borçlu olduğu üçüncü
şahıs lehine kurulması gerekir. Ancak uygulamadaki Genel Kredi Sözleşmeleri veya
Taahhütnameler inde, bankanın "mevduat rehnine", " hapis" "takas" ve "mahsup"a
hakkının bulunduğu yazılı ve geçerlidir. Bu sayede, aynı zamanda bankanın kred i
müşterisi olan mevduat sahibi, bankadaki bu mevduatı üzerine banka lehine rehin
tesis etmekte; banka mevduatı müşteriye ödetne yönünden borçlu olsa da, kredi
alacaklısı olarak kendi lehine ayni hak elde etmektedir. Genel kredi veya
taahhütnameleri nde geçen bu hüküm, krediye karşılık olarak mevduatın "bloke
alındığı" veya mevduatın kredinin teminatını teşkil ettiği hükümlere nazaran,
hukuki açıdan sağlam hale getirmektedir. Bankanın, müşterinin mevduatları
üzerindeki bu rehin hakkı, mevduatın haczi veya temliki veya üzerinde intifa hakkı
tesisi gibi durumlarda, bankanın mevduat üzerinde öncelik hakkına sahjp olmasını
sağlar. Ancak, bankalar, mevduat üzerindeki bu rehin hakkını, takas ve mahsup
hakkını gerekli olmadıkça kullanmaz.
bankayı

be) M_evduat Hesapları Üstünde Bankanın Hapis Hakkı
Özellikle bankanın mevduat üzerinde rehin hakkının olmaması veya alacak
!lJUaccel olmadığı ,hallerde, banka açısından mevduat üzerinde hapis hakkı önem
kazanır.

Genelde, b~nka, kanuni hapis hakkını tacirlerin aralarındaki işlemlerden
ortaya çıkan alacaklar ile borçlunun borcunu ödeyemeyeceği durumlarda kullanır ve
buna da bir engel yoktur.

19
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Hapis hakkı kanundan doğdu ğundan bir çeşit rehin hakkı özelliğinde olup,
866 hükmüne göre, aciz durumunda olan mevduat sahibinin olabilecek
alacakları da hapis hakkının kapsamına girer.
MK.

ın.

MK. m. 864'te düzenlenen hapis hakkı, sözleşme ile kurulamaz. Hapis hakkı ,
BK.m. 18/1 hükmünden yola çıkarak alacak rehni yahut banka ile müşterisi arasında
yapılmış olan bir sözleşme ile kurulmuş, ancak ayni bir özelliği olmayan bir
alıkoyma hakkı olarak düşünülebilir. Banka genel kredi sözleşmelerinde menku l
. rehnine yönelik bir hükmün olmaması halinde, bankalar, kredinin teminatı olacak
şekilde kanuni hapis hakkından yararlanılır.
"'
bd) Bankanın Mevduat Üzerinde Takas ve Mahsup Yetkisi

Müşterinin alacaklı bankanın borçlu olduğu tasarruf mevduatı sözleşmesi ve
bankanın alacaklı müşterinin borçlu olduğu genel kredi sözleşmeleri, ticari karz

niteliğindedir. 26"

BK. 'ndaki takasa yönelik hükümler açısından durum (BK. m. 1 18 vd.)
aksine, uygulamada, bankalar, müşterisi ile akdettikleri genel kredi sözleşmelerinde
kendi çıkarlarına uygun olarak muaccel olsun yahüt olmasın her çeşit alacaklarını ,
müşterinin kendilerinde bulunan alacakları ile takas edebileceklerine yönelik ve
takasın ihbar etmeksizin hüküm edeceğini dair "takas kaydını" koyarlar. Daha da
ileri giderek, müşterilerin takastan feragat ettiğine dair hükümler koyarak müşterinin
takas dermeyanı imkiinıııı yok ederler ve bu sayede takas dermeyanıııı tek taraflı
olarak bankalar elinde bulundurur.
be) Mevduat Hesaplarının Haczi

fcra memurluğu, borçlunun hesabı bulunan banka şubesine hesaptaki
(mevduat) tutarı bundan böyle ancak icra dairesine ödeyebileceğini , böyle bir alacak
(hesap) kalmamışsa durumun 7 gün içinde bildirilmesini ihtar eden haciz
ihbarnamesi ( 1. haciz ihbarnamesi) gönderir (İİK. m.891 /f.1 ).
İİK. m. 89/f. 2'ye göre 1. haciz ihbarnamesini tebellüğ eden banka merkezi
veya şubesi , 7 gün içinde buna alacak (hesap) kalmadığı vs. sebeplerle itiraz etme
hakkıııa sahiptir; (banka kusuru olmaksızııı itiraz edememişse, iiK. m. 65'e göre,
gecikmiş itiraz hakkını kullanır). Süresi içinde itiraz etmezse, icra memurlu ğu,
hesaptaki miktarın bankanın zimmetinde sayılacağıııı bildiren ikinci ihbarname (2.
haciz ihbarnamesini gönderir (İİK. m. 89/f. 3). Süresi içinde itiraz etmeyen banka,
bu ikinci ihbarnameyi takip eden 7 gün içinde, şayet haciz konusu edilen mevduat
yoksa, banka takip alacaklısı aleyhine menfi tesbit davası açmalıdır. Aksi halde, her

ır,,,
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icra dairesine ödemekle yüküm lü

bt) Mevduat Sahibinin Ölümü Halinde Bankanın Mevduat Üzerinde
28
Yapacağı İşlemler

Mevduat sahibinin ölmesi halinde, bankadaki mevduat hesabındaki para,
ki.illi halefıyet ilkesi gereği onun mirasçılarına intikal edeı: (MK. m. 539).
Mirasçıların , mirasçı olduğunu bildiren "Sulh Hukuk Mahkemesi Veraset İlamı "
(MK. m. 538) ve vergi dairesinden ili şiksizlik belgesi getirmeleri veya vergi
dairesince kend isine bildirilen veraset vergisinin stopajını (%5) yapt ı ğı (Veraset ve
İntikal Vergisi K. m. 17/1-11) hallerde, banka, mevduat hesabından mirasçılara
ödeme yapabilir. Banka, ödemeyi, mirasçıların hepsine birlikte veya diğerlerinin
29
vekaletini ya da (noter onaylı) feragatname lerini ibraz edene yapmak zorundadır •
Mevduat hesabı birden fazla kişininse , mudilerden birinin ölmesi halinde,
banka mevduat hesabındaki parayı eş it hisselere böler ve hayatta kalan mudi !ere
kendi hisselerini öder.
Mevduat hesabından vekalet ile para çekilmesi halinde, vekalet verenin
ölümünden haberi olmayan bankanın vekile yaptığı ödemelerden sorum luluğu söz
konusu değildir. İsviçre banka uygulamalarında , bankalar, mevduat hesabından para
çekilmesini sağlayan vekaletnamelere müşterinin rızası ile "ölünceye kadar" veya
"ölümden sonraya · şami l " şeklindeki kayıtları koymaktadırlar. Bu tür uygulama
ülkemizde tanınmamaktadır.
bg) Mevduat Hesaplarının Temliki

sahibi, bankaya karşı bir alacak niteliğindeki mevduatını
üçüncü kişilere temlik edebilir (BK. m. 162 vd.). Temlik işlemi yazılı olarak
yapılmalı (BK. m. 163) ve bankaya bildirilmelidir. Temliknamenin noter tasdikli
olması gerekmez; ancak uygulamada ·imza kontrolü açısından noter tasdikli
yap ılmaktadır. Mevduatın ancak bir defa temliki mümkün olmasın arağmen , birden
fazla temlikin söz konusu olduğu durumlarda eski tarihli temlik geçerli olur. Fakat
şunu da belirtmek gerekir ki, eski tarihli temlik noter tasdikli değilse, yeni noter
tasdikli temlik geçerli olur (HUMK. m. 299). Diğer taraftan, teml.ik eden, hesapla
ilgili belge leri (banka cüzdanı, son hesap özeti) de devralana teslim etmelidir (BK.
Mevduat

hesabı

m. 168) .

.:' Bu konuda ayrıca bkz. Y!ikscl, s. 153-155; Kaplan. banka Sözl eşmeler i , s. 149; Rcisoğlu, s. 3 15 vd .
2" Detay için bkz. Tekinalp, s.336 vd.; Rcisoğlu, s. 3 17 vd.; Kııplıın , Banka Sözl cşıııe l er i , s. 150; Y!lkscl,
s. 162-164, 165 dıı . 16 ve aşa dn . 54.
29 Bkz. Yilkscl, s. 163; 11.l-ID., 15.7.1985, 4032/405 1; 2.l-ID., 17. 11.1 942, 3328/4094 (Bu kararlar içi n
bkz. Yllkscl, s. 163).
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Banka, mevduatın temlik-edildiği kendisine bildirilmemişse, iyi niyetli olarak
yaptığı ödemelerle borcundan kurtulur (BK. m. 165) . .Temlikname ile ilgili olarak
taraflar arasında ihtilaf varsa, banka, mevduatı taraflardan hiçbirine ödemeyerek,
mahkemeden tevdi mahalli tayini talep etmeli ve parayı · tayin edilen hesaba
yatırmalıdır. Bu sayede banka borcundan kurtulur (BK. m. 166).
Öte yandan, banka, temlik edene karşı sahip olduğu defileri (takas) vb.)
devralana karşı da ileri sürebilir (BK. m. 167).
Kazai veya kanuni temlik durumunda, banka, kesinleşmiş mahkeme kararı
veya yürürlükteki kanun hükmü~ce alacaklı durumuna geçen kişiye ödeme yaparak
borcundan kurtulabilir.
2. Mevduatta Zamanaşımı

Ban. K. m. 36/f. 2'ye gö~e, her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan son
talep, işlem veya mudinin herhangi bir şekilde yazılı talimatı 3 0 tarihinden başlayarak
1O yıl geçtiği halde sahipleri tarafından aranmamış olanlardan, tutarı veya değeri 2
milyon 500 bin lirayı aşan mevduat sahiplerinin mevcut adreslerine bir mektupla
bildirildikten sonra tamamının bu sürenin bitimini izleyen takvim yılı başından
itibaren 6 ay içinde bankalarca sahiplerinin isim, kimlik, adresleri ve haklarının
faizleri ile ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına devredilir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına devredilen mevduat, emanet ve
alacaklardan tutarı veya değeri 2 milyon 500 bin lirayı aşmayanlar Bankaca
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal ettirilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası , tutar veya değeri 2 milyon 500 bin lirayı aşanları Resmi Gazete ile ilan
eder. İlandan itibaren 1 yıl içinde sahip veya mirasçıları tarafından aranmayan
mevduat, emanet ve alacaklar bu sürenin bitiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna gelir kaydedilir (Ban. K. m. 36/f. 3) 3 1, 3 ıa_
Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan
hesaplarda, bu maddede yazılı zamanaşımı süreleri küçüğün reşit olduğu tarihte
işlemeye başlar (Ban. K. m. 36/f. 4) 32 .

-'" Bkz. Yilkscl, s.161 ; Rcisoğlıı, s. 328 - 330.
1
Ayrıca bkz. ve karş. Daıııştay 12.D., 3120/11'22 (Yüksel. s.162).
111
"'
Baıı.K.m. 36/f.2 ve 3'teki paraşal miktarlar, Bankalar Kamıııu ' na ilişkin 18 sayılı Tebliğ (ııı . l/d) ile
bclırtılen ııııktarlara (2.500.000 Lira) çıkartılmıştır (R.G., T.27.01.1998, S. 23243).
n Bkz. l 1.1-lD'., 3 1.1.1986, 7159 (Yilkscl, s.162).
-'
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V- MEVDUAT IN KORUNMA Sl

32

"

. 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

33

Ban. K. tasarruf mevduatlarını , TMSF ile güvence altına almak istemi ştir
(Ban . K.m. 65 vd.). Çünkü bu (TMSF), tasarruf m evd u at ı dışındaki mevduat
34
tiplerini karş ılamaz . Bunun nedeni diğer mevd uat sahiplerinin kendi durumları ile
bankaların durumlarını inceleyerek bankayı isabetle seçebilecek olmalarıdır.
Tasarruf m ev duatları Merkez Bankasının temsil ve idare ettiği TMSF. tarafından
s i go rt a lanır. Ban. K. bütün banka l ar ın tasarruf m evd u at ını sigorta ettirmek zorunda
olduklarını belirtmekted ir. Ban. K., Bakanlar Kurulunu sigorta yapılacak olan
tasarruf mevduatı tanımını yapmaya, miktarını tespit etmeye yetkili göstermiştir.
Ban. K. köti.i kullanımları enge ll emek için bir b a nk a nın %20 ve yukarısına sahip
ortaklarıyla bu bankada yüksek mevk i sahibi ki şi lerle kredi açmaya yetkisi bulunan
kişilerin ve denetçi lerin eşleri ve çocukları ve kendilerine ait tasarruf m evduatlarının
bu sigortadan faydalanamayacağını belirtmektedir. Ban. K.m. 67 /3 'e göre,
TMSF.'den tasarruf sahiplerine ödeme yapılması için öncelikle bu bankanın mali
durumu güçlendirilmesine ve Ban. K. m. 64 ve 65 ' in uygulanmasında dahi durum
düzeltilemiyorsa, mevduat kab.ulü ve bankacılık işlemleri yapma yetkisini
kaldıracaktır. Fon, bu kaldırmadan sonra görev yapacak, yetkileri elinden alınan
bankanın mevduat sahiplerine yapılan ödeme TMSF. tarafindan karşılanacaktır.
Fon, bu ödemeden sonra mevduat sahiplerinin yerine geçer ve bankanın iflasına
duyulan zorunluluk, bu konuda yaban c ı hukuk ve Türk hukukundaki
tarihi gelişme , d eğ işik dU zenl e ın evc sistemler lıa kk ıda d etayl ı bilgi için bkz. İnırcgün . s.8vd.: Onur, s.4
'
vd.; Akyiğit, s.21 vd.
n Dı ş paylaştırma o lm ad ı ğı için fon gerçek anl amd a bir sigorta olarak kabul edilmemektedir. Gerçekten
de fo n, dı ş dağ ıtımın olmadığı , bir iç dağıtım ve p ay l aş t ı rma kuruımıclur, bkz. Tekinalp, s.228-229;
özellikle Karayalçııı. Yaşar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankalar ve 70 Say ı l ı Kanım Hükmünde
Kararname, Sempozyum, Ankara 1983, s.304 . Tartışmalı olmakla birlikte. otomatik olarak ödenen
primler ve fon kaynaklarının kamusal nitelikle o lu şu di.kkatc al ı ndı ğ ında, burada otomatik bir s i go rt ıpıın
var l ı ğ ınd an söz edi lmek gerekir, Tekinalp, s.229-23 1. Buna karşılık Karayalçııı, burada, "akdi-mecburi"
bir s i gortanın olduğunu sav unmaktadır (bkz. s.304-305). Bu hususlarda ayrıca bkz. A kyi ğ it, s.233-234.
Bu konud ak i yabancı hukuklardak i sistem ve dozen l c ınel e r konusun bkz. İrnrcgiln. s.89 vd .
m ev duatı sigorta
J• Konu ya ili ş kin düzenlemelerde, hep mevduat sertifika l a rındaki paraların tasarruf
fonundan yara rlanm a mas ı d oğrultu s un.da bir tutum sc rgi l cnmişir (bkz. yuk. ili , 1,b) . Bu fon 22.7. 1983
tarihinde yay ınl a nmı ş olan Bankalar h akk ındaki 70 say ılı KHK. ile kurulmuş (m .64) ve fon yönetme l i ğ i
22.7.1 983 tarihinden itibaren geçe rli olmak Uzere 25 . 1O.1983 tarihli RG. ' de yay ınlanmı ş tır. Bu
ri i ş leml e re
dü ze nl c ınel erdc, ·' t asarnıf mevd u a tı ", gerçek kişiler t arafın dan bu nam a ltında açtırıl a n ve ti ca
konu olmayan "mevdu at" olarak tanıml anmı ş tır. Hamile yaz ılı mvduat se rtifikaları ve cllzdanlamı
tasarruf m ev duatı lıUkıııllnde sayan 29.5. 1980 T. ve 8/909 say ılı kararın temelini oluşturan 12 11 sayılı
TC. Merkez Bankas ı Kanun ve 2279 sayılı ödeme, Para Verme İ ş leri Kanunu, Bakanlar Kuruluna,
serbest
mevdu atı tanımlama ve türl erini belirleme yetkisi vermi ş değildi . Bu karar sadece faiz hadlerini
bunların
Blıtlln
karardır.
bir
veren
ı
ağ
lan
o
c
dllzenleın
ı
seritfikas
mevduat
yazılı
line
hami
ve
an
k
bıra
sonucun a göre, 29.5. 1980 ile 29.7.1987 tarihleri aras ında bankalarca çıkarı l mı ş olan hamile yazıli
mevduat seritlika l arın ı tasarruf m ev duatı saymak ve bunların tasarruf mevduatı sigorta fonu kap samına
için tasarruf
g ird i ğ ini sav unmak mllmkün gö rllnnı cmekted ir. Bankaların ç ıkardıkl arı mevduat sertifik a l arı
m evd u a tı sigorta fo nuna prim ödememeleri de bu son ucu doğrular, (detay için bkz. Rci soğ lu, s. 275-276;
Kaplan, Banka Sözle ş mel e ri , s. 136-137).
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karar verilen bankanın fon a olan borç l arı nakit durumuna göre hemen ödenmektedir.
Bu düzenin sağ lı k lı i ş l e m es i için ban kanın ifl as ın a hemen karar vererek banka
a l acak lıl arının aş ırı zara r görmes ini önl emek iç in idare m emurl arı fonca öneri len ve
müsteşar l ıkça kabul ed il en yetersay ı da seç ilecektir.
2. Yedek Akçe Karş ı lıklarla İlgili Esaslar
a) Yedek Akçe ve Karşılıkl arla İlgi l i Esasların Gerekçesi
Bankac ılı k a l a nınd a yapıl an

düzenl emelerin en önem li amacı bankalara

yat ırıl an m evduatı korum akt ır. Mevd uat l ar ın korun mas ı on l arın Özendi ril mesi

sonucunu da d oğu ru r. Bu düş ün ce il e Ban. K. mevduatı koruyucu hüküm ler
getirmekte ve banka l arın banka i ş l e tm ec il iğ inin temel il kesi yönü nde faa li yette
bulunm a l a rını sağ l ayacak düzenl emeler yapmaktad ı r 35 .
b) Yedek Akçeler ve Karşılık l ar l a İ l gili Esas lar

Ban. K., ban ka l a rı n , TTK. ve söz l eş m e l er i p in öngö rd üğü yedek akçe lerden

başka, o l as ı zara rl arın ka rş ılı ğı olarak y ıllı k safi kar l ar ının %5 ' ini ödenm i ş

sermaye leri tutarın a ul aş ın caya kadar ay ırm a zorunlul uklar ını hükme bağ l ar, bu
ancak zararl arın ka rş ılı ğ ı için kull a nılır (Ban. K. m. 3211 ,2). Mahsup i ş l em i nin
ya pılm as ın a rağm e n bir eksikl ik ortaya ç ı k mı şsa bu eks ikli k yedek akçe ve karş ılı k
ay ırm a ile . kap at ılır. Yedek akçe ve muhtemel zararl ar karş ılı ğ ı Merkez Bankas ı
nezdinde Hazine adına aç ıl acak olan kanuni yedek akçe ler karşılığı devlet tahvil i
hesab ına, yıllık bilan ço l arı ~ı GK., GK . ' nın bulunm ad ı ğı banka larda YK . ' nın
onaylam as ı tarihinden sonraki 15 gün içeri sinde yatırılm alıdı r (Ban. K. m. 33). Ban .
K. m. 32/l ,2' de karş ılı kta ise. safi karından ayı rd ığı mi ktar iken 32/3 deki karşı l ık
da bank. a nın kulla ndığı kredi ler ölçü a lınır. Ban. K. bu karş ılığın tem inats ı z kred ilere
tekabül eden kı smının ayrıl d ı ğı y ıl da kurumlar vergisi m atrahın ın tespit edilmesine
gid er olarak kabul edil eceğini öngörür. Bu karş ılı kla ilgili esas ve usu lleri Bakanl ar
Kurulu tespit eder (Bank. K. m. 32/3).
3. Mevduatta Toplanan Paran ın Dondu rul masını Engelleyen Esaslar

Ban. K., banka ların toplad ıkl arı mevd uatı taşınmazlara yatı rarak spekü lasyon
yapm al arını engell emek ,ve bu sayede ban ka ların li kiditlerini sağ l amak amac ıy la biri
emti aya ve di ğeri de taş ınm azl ara olmak üzere 2 esas getirmekted ir:
a) Ban. K., ban ka l arın ticaret yapma am ac ıy la emtia a lım satım ı yapma ların ı
(m. 49). Bu yasak bas ılı ve kül çe a l t ın a lı m satı mını
yasak la m a maktadı r. Bunun nedeni alt ının her an paraya d ö n üştü rülebil me öze lli ğ i
ve d ol ay ı s ıy l a li kidite aç ı s ından bir tehlike o l uşturmamas ı d ı r.
yasa klamı ştı r

15

Bkz.
s.79.
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b) Kanun, bankalarda toplanan mevduatın taşınmazlara b ağ l a nmal a rını
ön lemek · ve yaptıkları işi sürdürmede ihtiyaç duyacakları taşpımazlara sahip
olmalarına imkan sağ l ayacak surette, b anka l arın taşınmaz ed inmelerini bir sınır
içinde kabul et mi ş fakat ticaretini yasaklamıştır. Bu konuyla il gil enen gerçek ve
tüzel ki ş il e re kredi açamayacak l a rını belirtmiştir. Banka l a rın bazı taşınmazları
edinmeleri de Merkez Bankas ı iznine b ağlanmı şt ır . Diğer bir taraftan da kanun
banka l a rın ihti yaç nedeniyle edinecekleri taşınmazların kayıtlı değerlerinin
topl amının özkaynaklarmm yarısını geçemeyeceğ ini ö n görm ü ş tü r. Ayrıca kanun
taşınmazlara yatırı l an mikta rın kred i özkaynak ilişkisinde kredi gi bi i ş lem
göreceğ ini · be li rtmiştir (Bank. K. m. 50).
VI- MEVDUAT HESABI (=BANKA HESABI)
1. Genel Bilgiler
Müşteri , bankaya mevduat olarak belli bir miktar para yatırdığmda veya
banka tarafmdan talebi üzerine kendisine bir kredi tah sis edildi ğ i zaman, mü şte ri
adına ya bir "mevduat h esab ı " ya da bir "kred i besabı" aç ılır. Bunlar banka
açısından birer "banka hesabı " adın ı alırl ar. Banka h esab ı , para çekme ve yatırma il e
ödeme i ş l emlerini gösteren ve belge leyen b a nkanın ticari defterlerinin bir parças ıdır.
Bankaların kredi sözleşmelerinde veya taahhütnamelerinde yer alan, banka defter ve
kay ıtlarının taraflar arasında münhasır delil oluşturacağına ili şki n delil söz l eşm es i
niteli ğindeki kayıtlara, hesap karton ve ekstresindeki kayıtlar da dahil olup; TK. m.
66 vd. hükümler uygulanır. Banka hesapl arında n mev.duat hesabmda, müşteri
alacaklı, banka ise borçludur. Bu alacak tem li k edilebilir (BK. m. 162), ha".ze, (İİK.
m. 89), tedbire, rehn e (MK. m. 869), takasa (BK. m. 118 vd .) konu olabilir; miras il e
intikal eder, ifl as ma sas ına dahil olur ve üzerinde intifa hakkı kurulabilir. Buna
karşılık krediyi içeren banka h esap larınd a, banka a l acak lı , mü şteri ise borçludur. Bu
nedenl e müşteri lehine bir alacak h akk ı ve bir alacak hakkının devir-temliki, rehni
veya haczinden söz edilem.ez. Öte yandan , hesaba ili şk in ay rı ehli yet ve tasarru f
kurall a rı yoktur. Hesap bizzat sahibi veya bir temsi lci aracılığıyla aç ıl ab ilir. Ehl iyet
(MK. m. 9 vd., 268, 39 1 vd . 405) ve temsile (BK. m. 32 vd.) ve veka lete (BK. m.
386 vd.) ili şk in hüküml er uygulanır . Hesap bir üçüncü kişi lehine de açı labilir.
Böyle bir hesap, sağlar arası bir i ş l e ml e ya da ölüme bağ lı tasarruflardaki şe kil ve
hükümlere uygulanarak aç ılabilir. Bu kural hesap sahibinin ölümü il e y ürürlü ğe
girecek vekalet için de geçerlidir 36 .

· ·" 'Bu konul arda d etay lı bilgi için bkz. Kaplan , s.153- 155: Tekinalp. s.3 13-3 14: Yliksc l, s. 123 vd. :
Kaplan, İbrahim, Banka Hesabı TOrl<:ri , l lesap Sahibinin Tayini nde Uygul anacak Kurallar, A.ü :s.B.F.
Dergisi (Ocak, Haziran 1994), C.49, S.1-2, (Prol'.Dr.İ llı ıııı ÖZTRAK ·a Arıııağan) , s.273-274.
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2. Türleri
a)

Kişisel

Hesap

Bu tür mevduat hesaplarında, hesap sahibi hem hesabın sahibi ve hem de
hesap üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Olağan olan kişisel hesap,t:ır37 . Hesap
üzerinde ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya diğer bir kısıtlama yoksa, sahibi, dilediği
gibi hesap üzerinde tasarrufta bulunabilir.
Kişisel hesap, gerçek veya tüzel kişiye ait olabiilr. Tüzel kişi adına kişisel
hesap açmaya, kapamaya ve üzerinde tasarrufa, tüzel kişinin ünvanı altında imza
atabilenler yetkilidir. Ticari işletmelerde bu yetki işletme sahibine (tacir), onun alter
egosu ticari temsilciye (BK. m. 449 vd.) ve özel yetkiye sahip temsilciye· aittir.

Kişisel hesap, müşterek hesap şeklinde olabilir, vadeli veya vadesiz tasarruf
hesabı veya alacaklı cari hesabı şeklinde açılabilir. Kişisel tasarruf mevduatı hesabı ,

genelde para yatırılması veya çekilmesi ve üzerinde çek keşide edilmesi amacıyla
açılabilir.

b)

Yabancı

Hesap

Hesap sahibi ile mevduat alacağı sahibinin farklı olduğu; hesabı açtıranın
hesap üzerinde tasarruf yetkisini saklı tutarak hesabı başkası adına açtığı, ancak
alacağın sahibi görünen üçüncü kişinin tasarruf yetkisinin bulunmadığı hesaplara
38
yabancı hesap denir • Örneğin, reşit olmayan çocuk adına hesap, kanuni temsilci
açısından yabancı hesaptır. Kanuni temsilcinin bu hesap üzerindeki tasarruf yetkisi,
kanuni temsilci olarak yapacağı işlemlerle sınırlıdır. Yabancı hesaplar BK. m. 32
vd. hükümlerindeki temsil hükümlerine, hatta BK. m. 111 esaslarına göre geçerli
olur.
Yabancı hesaplar konusunda ihtiyatlı olmak gerekir. Kanun dışı ve hatta
kanuna karşı olan amaçlara hizmet için, sırf vergi kaçırmak, alacaklıların icra
takibinden kurtulmak için veya örneğin rüşvet olarak elde edilen paralarla mevcut
olan veya olmayan bir kişi adına hesap açıl,arak o hesaptaki tasarruf yetkisinin
muhafaza edilmesine izin verilmemelidir. Bu açıdan , yabancı hesapları, küçükler
adına açılan hesaplarla tüzel kişi adına yetkililerin açtığı hesaplardan ibaret saymak
gerekir.
Yabancı

hesaplarda, tasarruf yetkisine sahip kişinin alacaklıları o hesap

üzerirıe ihtiyati haciz veya tedbir koyduramazlar; hesabı haczettiremezler; ancak

İİK. m. 277 vd. hükümlerine göre iptal davası açabilirler.
Kişi sel hesap konusunda bkz. Tekinalp, s.314-315; Kııplan , Banka Sözleşm eleri s.156; Kaplıın,
Banka Hesabı , s.275.

17
·

·' " Bu konuda bkz. Tekinalp, s.315; Kaplan , Banka Sözleşmeleri , s. 156-158; Kaplan , Banka H esabı.
s.27°5-276; Yüksel , s.128-130.
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Hesap

Nama yaz ılı hesap, h esabı aça nın ad ın a yaz ılı olan ve hesap sahi bi ile hesap
üzerinde tasarruf yetkisine sahip o l anın ay n ı k i ş i o l d u ğu bir k i ş i se l hesa ptır. Tasarruf
m evdu atı hesap c üzd anl arı buna örnek olarak verilebili r39 .
Hesaba

ili şk in

sertifika veya

c ü zdan ı

elinde

bu lun d u ra nın

say ıldı ğı " isimsiz" hesaplara ise hamil ine yazılı hesap denir 40 .

hesap sa hibi

Num ara lı hesaplarda ise, hesap sahibinin ad ı be lli o lm ay ıp , hesap sa hi bi,
sadece bankaca h esa bın açı l ış ın d.a veril en numara veya şifre sözcükler il e belirlenir
ve banka il e olan ili ş kil e r, "num ara büros u", " num a ra lı hesap se krete ryas ı " a dı
a l t ındak i az say ıd a personelin ça lı şt ı ğ ı bü ro lar il e yürütülü r. Bu tür h esap l a rın
ülkemizde u ygul a m as ı o lm ay ıp , İ s v i çre'de yayg ın d ır. Hesap sahi binin sapta nm as ı
üzerine, bu tür hesaplar üzerine de haciz, ihtiyati tedbir ve bloke ka ra rı veril ebilir;
hakim, mü ş terinin mali aç ıd a n s u ç l a ndı ğ ı bu h esap l a rı kontro l edebili r. ·vani bu tür
hesap il e isme yaz ılı özel hesap aras ında üçü ncü k i ş il erl e olan i li şk il e r aç ı s ınd a n
temelde fark lılık yoktur4 1 .

d) Özel Hesa plar

Bir taş ınm az ın ki ras ını toplamak, bi r in şaa tın giderl erini ka rş ıl a m ak veya bir
apartm an i ş l e ri y l e il gili olarak aç ıl a n hesaplard a o lduğu üzere, sahi bi_ta rafınd a n özel
amaç larla aç ıl a n hesaplara öze l (a m aç lı ) hesap denir. Bu hesaplar bir k i ş i se l hesap
veya ya b an c ı hesap ni te li ğ inde olabilir. Her so mu t du rumun öze lli ğ in e göre bu
konuda bir d eğe rlendirm e yapmak gerekir. Ö rn eğ in , ya ba n c ı bir k i ş i adın a aç ıl a n bir
hesapta, h esab ı açan k i ş i hesap üzeri nde tasarruf yetki sini de sa klı tu tmu şsa veya bir
kim se, kendisinin olmayan paralar için ya da bir başkas ın a olan borcun a ayk ı rı
davranmak suretiyle ve fa kat hi ç bi r ilave isim veya k ay ı t o lm a k s ı z ın kendi a dın a
hesap aç mı şsa ya da kendi adın a hesap aç mı şsa, ' h esabın k ulla nılı ş a m ac ın a ili şk in
veya baş kaca üçüncü ki ş il erl e il gili kay ı t ilave etmi ş olsa bile hep ortada bir k i ş i sel
hesap nite li ğ ind e ki öze l hesap söz konusudu r. Özel hesap, " in a n ç lı hesap"
nite li ğ in de de olabilir ve bu hesaplarla il gili takas, hac iz, ihtiyati tedbi r, temli k gibi
tasarurf s ınırl a m a l arı , önceli kle sözü edil en bu hesa p türlerinden hangisine g ird i ğ in e
,bağ lı d ır•12.

'" Bkz. Ka pla n, Banka Söz l eş m e l e ri , s.1 58; Ka plan. Banka Hes ab ı , s.276.
"'Kaplan, Banka Söz l eş m e l e ri , s.158 . Bu tor hesap lar uygul amadan ka lkmı ştır, bkz. yuk.111 , l,b.
•ı Kaplan, Banka Söz l eş m e l eri , s.158 vd.; Kaplan, Banka H es a bı . s.276-277. Bu to r hesaplar h a kkın da ki
bir Federal Mahkeme Kara rı için bkz. Yli kscl, s.149.
' 2 özel (a m aç lı ) hesaplar konusund a bkz. Te kin alp. s.3 16: Ka pla n, Banka S öz l e ş m e l e r i , s. 160 vd .;
Kaplan, Banka H esa bı , s.277-278 .
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e) İnançlı Hesap (Yed-i Adil Hesap)
İnançlı hesap, inanan ile inan ıl an arasında yapı l an inançlı işlem sonucunda,

inanandan be lli amaç veya iş için a ldı ğ ı paralarla bankada, kendi adına
ancak başkası (inanan) h esabına hareket ettiğini belirterek (dolaylı temsilci sıfatıyla)
açtığı hesaplardır. Örneğin, noter .ve avukatlar gibi belli meslek gruplarının bu tür
hesaplar açt ı ğ ı görül ebi lir. İnançlı hesap, öze l- k i şisel hesap · ile yabancı hesap
ortas ınd a yer alır ve inanç lı hesaplara, k ı smen öze l -kişisel kısmen de yabancı hesaba·
ilişkin hükümler uygu l anır. İnançlı hesaba uygu lanacak hükümleri belirleyebilmek
için bu h esap l arı, özel-k i şise l . hesap ile yabancı hesaptan ay ırdetmek gerekir. Bu
ayın ını yaparken öncelikle h esab ın inançlı hesap olduğu kabu l edi li r. Durum böyle
değilse, somut o l ayın özel liğine göre değerlendirme yapılmak gerekir. Hesabı
açan ın ·ism i yanında bir başka isim de yaz ılmı şsa, "özel hesap" şeklinde bir ilave
yazılmış olsa bile, eğer som ut o l ayın öze lli ği h esa bın b1aşkasının malvarlığını idare
için aç ıldı ğ ını gösteriyorsa, oıtada bir inançlı hesabın o l dıığtından söz edi li r. Aksi
takd irde hesap, öze l-ki şise l bir hesaptır. Hesabın bir yabanc ı hesap mı yoksa inançlı
hesap mı .o lduğ u konusundaki sorun açıs ınd an da yine aynı şek ild e, somut durumun
hal ve şart l a rın a göre değerlendirme yapılmak ve bankanın bu konudaki bi lgisini
gözönüne almak gerekir43 .
in an ıl anın

f) Başkasının Hesabı

Noterler, avukat, mali müşavirler gio i başkasının vekili 1 olan kişilerin
a.çt ıkl arı in an ç lı hesap örneklerinde o lduğu üzere, hesap açanın kend i adına, ancak
dolaylı tems il ci olarak başkası h esabına hareket ederek açtığı hesaplara başkasının
44
hesabı denir • Bu hesaplar inan çlı hesap niteliğinde olup, inançlı hesaplar için
yukarıda yapılmış olan aç ıklam a lar bu hesap açısından da geçerlidir. Bu tür
hesap lara ülkemizde rastlanmaz.
g) Bloke Hesap-Rehinli Hesap-Hacizli Hesap 45

·

Hesap sahibinin h.esap üzerindeki tasarruf yetkisinin kanundan, sözleşme
veya idari bi r karardan dolayı kıs ıtl andığ ı hesap lara, bloke hesap denir. Hesap sahibi
küçüğün reş it olmadan hesaptan para çekememesi veya sadece bir kişi ya da
makamın katı lmas ıyl a hesaptan para çekebilmes i gibi kısıtlamalarda, belli bir o layın
ortaya ç ı kışına bağlı olarak hesabın bloke edi lm esi söz konusudur. Devletin döviz
ve para politikası sonuc u alın an kararlardan doğan kanuna dayanan bir hesap
blokesi olabi lir. Söz l eşmeden doğan bloke hesaba ise, çek defterinin bankamatik
veya kred i kartının ya da mevduat cüzdanının kaybı yahut ça lın ması üzerine, hesap
'.ı Bkz. Kapları . Banka Sözleşıııe l eri s. 162 vd. ;· Kaplan , Banka Hesabı , ~. 279-280.
'' Bkz. Tekinalp, s.3 16; Kaplan, Banka Sözlcşıııeleri , s.164- 165; Kaplan, Banka Hesabı, s.280-281.
·'" Bu hesap lar h akk ında bkz. Kaplan, Banka Sözl cş nı'cl eri , s. 166 vd.; Reisoğln, s. 309-311 , 3 11 -3 12, 315

vd'. ; Tekinalp, s.3 J 6; Kaplan •. Banka Hesabı , s.282-283. Ayrı ca bkz. ve karş. Yllksel, s.166.
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hesabın bloke ~dilmesi
sahibinin bu durumu bankaya ihbar etmesi durumunda
rdan birinin işleme
tarafla
ek hesaplarda,
örneği verilebilir. Buna karşılık, müşter
, hesabı bloke hesap haline getirmez.
katılmayarak diğerinin tasarrufunu kısıtlaması
bloke hesaplarda, tasarruf yetkisi
Çünkü bu kısıtlama önceden bilinmektedir, oysa
46
·
başlangıçta değil sonradan kısıtlamaya tabi olur •
gönderilen karar
Bankalar, mahkeme, icra dairesi veya vergi dairelerinden
lüdi.irler. Bu durum
veya emir i.izerine, ilgili hesabı bloke hesaba almakla yi.iküm
ncaya . kadar si.irer.
dava sonuçlanıncaya, icra veya vergi dairesine ödeme yapılı
n hesaplara rehinli .
Üzerinde MK. hüki.imlerine göre (m. 868 vd.) rehin kurula
ara da "hacizli hesap "
hesap; üzerinde haciz veya ihtiyati haciz kaydı bulunan hesapl
ve haciz ödemeye
hacze
47
denir . Hesap üzerindeki haciz kaydı , ihtiyati haciz kesin
ve hacizli hesaplarda da bu durumlar
dönüşünceye kadar devam eder. Rehinli
nır. Bu durumlarda, bu
devam etti ği si.irece hesap sahibinin tasarruf yetkisi kısıtla
ı için hesabın bloke
hukuki işlemler i.içüncü kişi için çok daha etkili olacağ
edilmesine hukuken gerek yoktur.
h)

Müşterek

Hesap lar

aa) Kavra m
adına bankada bir
Birden çok kişinin birlikte veya içlerinden birisinin hepsi
aralarındaki anlaşma
mevduat hesabı açmaları veya açması ve bankaya bildirdikleri
riden her birinin tek başına tasarruf
gereğince, bu hesap üzerinde birlikte veya münfe
ca kabul edilme siyle ortaya çıkan bir
yetkisine sahip olmaları; bu durumun da banka
48
"müşterek tasarruf mevduatı " sözleşınesidir .

bb) Hukuki Niteliği

49

z tevdi niteliğinde,
Bir göri.iş, müşterek hesap sözleşmesinin karz veya usulsü
me olduğunu savunur. Buna karşı
alacaklılar arasinda teselsülün olduğu bir sözleş
i niteliğ ini açıklamakta
olan görüş ise, bu teselsül teorisini müşterek hesabın hukuk
sahiplerinin hesap
hesap
olan
i
yeterli bulmaz. Buna göre, müşterek hesapta öneml
aıa·caklı sıfatını vermez.
üzerinde tasarruf yetkisidir. Bu yetki hesap sahiplerine
abilirler. Bu sıfat onların
Gerçekte hesap sahipleri iç ilişkide hiç alacaklı olmay
uyarınca ise, müşterek
banka ile olan ilişkilerinde önem kazan'ır. Üçüncü bir görüş
bir sözl eşmedir. Hemen
hesap, usulsüz tevdi ile vekaletin unsurlarını taşıyan karma

6
~ Karş. görüşte , Yiikscl , s.1.66-167.
Bkz. yuk .IV, 1/

41

Yllkscl , s. I 64; Kaplan , Banka Hesabı ,
~· Kaplan , Banka Sözleşnıeleri, s. 168, 229; Tekina lp, s.328;
s.283;

Rcisoğlıı,

s. 314.

bkz. Tekina lp, s.329; Kaplan , s.230;
~~ Müşterek hesap sözl eşmesinin hukuki niteliği konusunda
Ylikscl , Banka sözleşnıes i s.165 dn . 15.
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belirtmek gerekir ki, müşterek hesap ların konusunu, genel likle, birden çok kişi
bankada açı l an "tasarruf mevduat ı " hesabı o l uşturur. Burada hesabın
alacak!ı tarafın da birden çok k i ş i nin o l µşu son ucu değ i ştirmez; alacaklılar arasındaki
tese lsü lün varlı ğın ı gösterir. Bundan böyle müşterek hesap söz l eşmesini, tasarruf
mevdu at ı söz l eşmes i nde o l duğu gibi, ancak a l acak lıl ar arasında teselsülün olduğu
(BK. m. 148) bir ticari karz sözl eşmesi olarak kabul etmek ve bu konuda çıkacak
uyuşmaz lı k l ara BK.'nun karz söz l eşmesi ve hesap açılırken imzalanmış olan
bankanın önceden h az ı r l ad ı ğ ı matbu sözl eşme hükümlerinin 50 uygulanması gerekir.
tarafın da n

cc)

Müşterek

Hesap Türleri

Müşterek hesap sah iplerinin hesap üzerindeki tasarruf yetkisinin niteliğine

göre üçe

ay ı rarak

ince lemek mümkündür:

aaa) Münferiden Tasarrufa İmkan Veren (Aktif) Teselsül (Tek İmzalı)
Müşterek Hesap

Uygu lamada, bankalar yaygın olarak, hemen sadece, matbu "Teselsüllü
M ü şte rek Hesap Söz l eşmesi" il e bu tür m ü şterek hesap açar. Teselsüllü müşterek
hesaplarda, hesap sahiplerinden her biri bankaya karşı münferiden tek başına ve tek
imza il e hesap üzerinde tasarrufta bul unma yetkisine sahiptir (veya hesap). Hemen
belirtmek gerek ir ki, hesap açılırken ba~kaya aks ine bir an l aşma sunu l muş değilse,
bankadaki m ü ş terek hesabın, (aktif) tese lsü llü m ü şterek hesap o l duğu kabu l edi lir.
Çünkü i şt irak halinde m ü şte rek hesaplar (teselsülsüz müşterek hesaplar), mevduat
üzerin de i şirak halinde mülkiyetin söz konu su o ldu ğ u (mal oıtaklığı, MK. m. 211 /f.
2; ail e ş i rketi emsali, MK. m. 325; miras ş irketi, MK. m. 58 1; adi şirket, BK. m. 520
vd.) kanu n hü küm leri uyarı nca veya hesap sahi plerinin bankaya hesap üzerinde
birli kte tasarrufta bulun a~ak l arın ı bi ldirmes i halinde kuru lur51 •
Tese lsü llü müşterek hesap söz l eşmes i , bankanın bu konuda ve bu başlıkla
h az ırl ad ı ğ ı matbu söz l eşme metn ini n52 birden çok hesap sahibinin ya da hesabı
ııı Bank a!nrca h azı rl ana n maı bu "Tcselsü ll li Müşterek Hesap Sözleşmes i '"nde. öze ll ikle. hesap
sahi pleri nden birinin d i ğeri aleyhi ne mah keıııe veya icra daires ine başvurm as ı Uzeri ne, bu mercilerce
bankaya haciz, ihti yati haciz veya ih tiyati tedbir teblig ed ilmesi durumunda, ban kan ı n hesaptan ödeme
yapm ay ı du rduracağ ı : hesap üzeri ndek i yetkinin dev red il eb ileceğ i ; hesap sahipleri nin hisse tutarlarını
bankaya lıi ld irnıcıııel cri durumun da. ban ka nı n hesap sahiplerin den birin in ölOml\nde hisseleri eşit kabul
edeceğ i , ölenin hisses inin mirasçı l arı n a geçeceği . sağ ka lan lar aras ı nda ınUşterck hesap i l işkisinin aynen
devanı cdecegi, bu arada bankan ın sağ ka lanlara yaptı ğ ı ödcıııe l crden dol ayı vergi dairesine veya ölenin
m i rasçı l arına karşı doğan her tllrlü soruııı l u luğun onlar tarafından kabu l edi l diği ; hesap sahiplerinden
birini n a l acak l ıs ı liçllncü kişinin hesap üzerine haciz, ihtiyat i tedbir veya ihtiyati haciz koydurması
hal inde, ban kan ı n bu işleııı l cre i l iş ki n tu tar kadar ödeme yapmayacağı ve yetki şartı gibi h llkllnılerin yer
a l dığ ı görülür Bkz. Kaplan . Banka Sözl eşmeleri , s. 230-23 1: Tekina l p. s.338, 339.
51

Yiiksc l. s. 164; Kaplan, Banka Hesab ı , s.284-285; Ta n doğan , Milşterek Hesaplar, s. 5: Tekina l p,
s. 329; Kaplıı n , Banka Sözl cşııı clcri s. 169, 235-236: 2. HD., 11. 12. 1970, 6 137/6513: 2. HD., 29. 1. 1987.
1::.86/11 11. K.87/495 (bkz. Yiiksc l, s. 159); 2. HD., 29. 11.1 973 , 7304/6892 (Tekinay, S.Su l hi/Akrııa ,
Scnııct/B ıı rcııoğ lıı . 1-lalO k/A l top, A ıill fı . Tcki ırny Borçlar Hukuku , 7. B., İstan b ul 1993, s.328 dn.3).
52
Bkz. yuk.d n.50.
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hesap sahiplerinden biri ve banka yetkililerinin imzalanmasıyla kurulmuş
sözleşmenin kuruluşu konusunda uygulamada ortaya çıkan sorun, müşterek
Bu
olur.
hesap sözleşmesini, sadece hesabı açtıranın imzalaması, sözleşmede adı geçen diğer
müşterek hesap sahiplerinin imzalarının eksik olması üzerine ortaya çıkmaktadır. Bu
konuda şöyle düşünmek yerinde olur: Müşterek hesap sözleşmesinde, hesabın
açılması sırasında, sözleşmenin ancak hesabı açtıran dışındaki tüm hesap
sahiplerinin de sözleşmeyi imzalamaları sonucunda tüm imzaların tamamlanmasıyla
yürürlüğe gireceği yönünde bir hüküm varsa, diğer hesap sahiplerinin imzalarının
bulunmaması sözleşmenin yürürlüğe girmesine engel olur. Eğer matbu sözleşme
metninde, sözleşmenin kurulması, tüm müşterek hesap sahiplerinin sözleşmeyi
imzalaması kaydına bağlanmış değilse , bankanın, sadece müşterek hesabı açtıran ve
bankaya yatıran hesap sahibinin sözleşmeyi imzalamış olduğu,
mevduatı
sözleşmede adı geçen diğer hesap sahiplerinin ise imzasının eksik olduğu
gerekçesiyle müşterek hesabın kurulmamış olduğu şeklindeki iddiası , dürüstlük
kuralıyla bağdaşmaz; hakkın kötüye kullanılmasını oluşturur. Bu durumlarda,
müşterek hesabı açtıran hesap sahibi ile banka yetkililerinin sözleşmeyi
imzalamasıyla, müşterek hesap sözleşmesi kurulmuş olur. Eksik imzalar sonradan,
en geÇ hesaptan para çekilmesi sırasında tamamlanır. imzalamayı reddeden hesap
sahibi olursa, müşterek hesap, sadece onu imzalayan hesap sahipleri arasında geçerli
olur53 •
açtıran

Bu konuda diğer bir sorun da, sözleşmedeki imzalar henüz tamamlanmadan
özellikle hesabı açtıran müşterek hesap sahibinin ölümü üzerine ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda, sözleşme hükümlerine rağmen, veraset ve intikal vergisi ödemeleri de
dikkate alınarak ortada bir münferit hesabın olduğunun kabul edilmesi gerektiği
yolundaki bir görüş ağır basmaktadır. Oysa, bankaca önceden hazırlanmış olan
teselsüllü müşterek hesap sözleşmesinin metninde, hesap sahiplerinden birinin
ölümil üzerine hesabın eşit hisselere bölüneceği, ölenin hissesinin mirasçılarına
ödeneceği ve diğer sağ kalan hesap sahipleriyle banka arasında sözleşmenin devam
54
edeceği hükmü yer alır . Öte yandan, aynı şekilde bu matbu sözleşmede, bankanın ,
hesap sahiplerinden birinin öltimü durumunda diğer hesap sahiplerinden,
kendilerine yapılan ödemelerden dolayı bankanın vergi daireleri ile mirasçılarına
karşı sorumluluğunu üstlendikleri yönünde taahhtitname alma hakkını sağlayan bir

Kaplan, Banka Sözleşmeleri , s.232-234. 236, 237.
Bkz. yuk.dn.50. Birlikte imzayla kullanılabilen müşterek hesaplarda da aynı ilke uygulanır. Yani,
banka, ölenin payını tespit ve bunun üzerinden vergi tahakkuk ettirir (Yllkscl, s. 165 dn. 16). Birlikte
imzayla kullanılan müşterek hesaplarda hesap sahiplerinden birinin ölınü üzerine, yerine mira sç ıları
geçer ve sağ kalan hesap ahibi bu mirasçılarla birlikte hesap üzerinde tasarrufta bulunabilir. TeselsUllO
müşterek hesaplarda ise, bu durumda, sağ kalan hesap sahibi, hesap Ozerinde serbestçe tasarrufa devam
edebi lir ve mirasçılar bunu bir süre dahi olsa engelleyemez, bkz. Tekinalp, s.337-338; Talıdoğan.
Müştere k Hesaplar, s.16.
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hüküm yer alır . Bankanın, matbu teselsü llü müşterek hesap
im za l ayıp ve bu konuda müşteriye güven uyandırıp ve belirtildiği
ödemeden dolayı ' kendiı~i (bank a) sorumluluktan kurtkran bir
olmasından sonra, belirtilen durumlarda hesabı münferit hesap olarak
banka kurumuna olan güveni sarsar; böyle bir sonuç yerinde olmaz56 .
55

sözleşmesini
gibi, yapılan
taahhütname
kabul etmesi,

Bu tür müşterek hesap larda, hesap sahip lerinden her biri hesabın tamamı
üzerinde tasarrufta bulunmaya ve bankada ilk başvuran hesap sahibine hesabın
tamamını veya bir kısmını Ödemeye yetkili ve yükümlüdür57 . Banka müşterek hesap
sah iplerinden birine ödemede bulunmakla tüm a l acaklılara karşı borcundan kurtulur
(BK. ııı. 148). Çünkü bu tür müşerek hesapta a lcak lıl ar arasında (aktif) teselsül söz
konusudur. Bu şekilde hem banka ve hem de müşteriler aç ı sından kolaylık sağlayan
. bu tür mü şterek hesaplar uygulamada çok kullanılmaktadır.
·Bu tür müşterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri banka aleyhine
mahkeme veya icraya başvurmuşsa, bu kez banka ilk başvuran hesap sahibine
hesab ın tamamı veya bir kısım ödemekle yetkili ve yükümlü değildir. Bu durumda
banka ancak hesap sahiplerinin hepsine birden birlikte ödeme yaparak borcundan
kurtulabilir. ·
Tese lsü llü müşterek hesap sahiplerinden birinin alacaklısı hesabın tamamını
haciz ettirebi lir veya hesap üzerine ihtiyati tedbir koydurabilir. Bu şekilde, haciz
veya hesap sahip lerinden birinin iflası üzerine diğerlerinin hesap üzerindeki tasarruf
yetkisi devam ed~r. Haciz veya hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda,
başka türlü an l aşma yoksa, banka, ölen kims'e de dahil olmak üzere hesaptaki
mevduatı eş it hisseye 58 ayırır ve Veraset ve İntikal Vergi Kanunum. 17/f. 2'deki
esaslara göre vergi kesintisini yaptıktan sonra kalanı, veraset ilamını ibraz eden
mirasçılara öder. Hayatta kalan diğer hesap sahiplerine ise, mevduattaki payları,
talepleri halinde, herhangi bir i şleme tab i tutulmadan aynen ödenir. Bu durum,
teselsüllü müşterek hesap açı lm ası amaçlarına, sözleşme hükümlerine olduğu gibi,
Maliye Bakanlığının 7338 say ılı Veraset ve İntikal Kanunu m. 17 açısından da
uygu lanan, bu hesap larla ilgili talimatına ve bankalarla ilgi mevzuat ile diğer kanun
hüküml erine de uygundur. Bundan böyle, bankan'ın hayattaki . hesap sahiplerine
paylarını olduğu gibi ödemesinde hukuki bir engel ve sakınca yoktur 59 . Zaten
55

Bkz. yuk.dn .50.

;r. Kaplan , Banka Sözleşmeleri, s.234-235.

;ı Yllkscl, s.1 64, 165 dıı . 15 ve ilgili metin, s.166; Kaplan, Banka Sözleşmeleri , s. 169, 236 · Tekinalp,
s.329-330; Kaplan , Banka Hesahı , s.283-284. Ayııı doğrultudaki bir lsviçre Federal Mahkemes i kararı
için 9k z. Yilksc l, s. 165-166; Rcisoğlıı, s. 314 .
.<• Bkz. Kaplan, Bank a Siızlcşrııc l er i , s. 169- 170, 237; Rcisoğlıı, s. 3 14, 315 ; Kaplan, Banka Hesabı ,
s. 184; aynı clogrultuda, 2.HD., 11.1 2. 1970, 6137/65 15; 2.HD., 29.1 , 1987, E.86/1 111 , K.87/495 (bu
kararlar için bkz. Yllkscl, s. 165).

;, Kaplan , Banka Sözl eşme l eri , s. 237-238; Yiikscl, s. 165 cln.16;
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sorumluluğu

konusunda ortaya

çıkacak durumlarda, bu sorumluluğun açıkça hayatta kalanlara yüklendiği görüli.ir60 .

bbb) Birlikte Tasarrufa İmkan Veren Müşterek Hesaplar
Müşterek hesap sahiplerinin ancak birlikte hareket ederek hesap üzerinde
tasarruf yetkisine sahip oldukları ve bankanın da ancak ti.im hesap sahiplerine
birlikte veya onların yetkili temsilci ya da vekillerine ödemede bulunarak borcundan
kurtulabildiği durumlarda, birlikte tasarruf-imkanı veren müşterek hesaptan ya
·da ·
Alman ve İsviçre hukuklarındaki tabirle "ve Hesap" (Umd-Konto) tan söz edilir. Bu
tür müşterek hesaplar, istisnai olup, ancak kanunda iştirak halinde mülkiyet
ilişkisinin kurulmasını öngördüğü hallerde 61 ve müşterek hesabın açılması sırasında,
hesap açanların, hesap Uzerin~e birlikte hareket edeceklerini bankaya bildirmeleri
halinde söz konusu olur 62 .

ece)

Eşit

Hisseli (Bölünebil ir)

Müşterek

Hesap

Uygulamada pek rastlanmamakla birlikte, birden çok kimse, müştereken
hesap üzerinde tasarruf yetkilerini, münferiden mi, yoksa birlikte mi
kullanacaklarını bankaya bildirmemişler ve somut olayın özelliklerine ve şartlara
göre, durum münferiden tasarrufa imkan veren bir müşterek heap olarak
nitelendirilemiyorsa, i~tisnai olarak bu 'somut olayda her birinin hesap üzerinde eşit
pay sahibi olduğu kabul edil.ir ki, buna eşit hisseli (bölünebilir) müşterek hesap
denir63, 64 .
açtıkları

ı) Cari Hesap 65

Cari hesap TK. m. 87-99 arasında düzenlenmiştir66 . Geçerliliği için yazılı
zorunlu olan (TK. m. 87/f. 2) cari hesap, kanundaki tanıma göre, "iki
kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını
ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet
ve

yapılması

w Bkz. yuk .dn.50.

Bkz. yuk.VI, 2,h, cc, aaa . .
Bu tllr ınUşterek hesaplar konusunda bkz. Kaplan, Banka Hesabı , s.284; Tekinalp, s.330-331; Kaplan,
Banka Sözleşmeleri, s.170; YUksel, s.164, 165 ve yuk. dn.51 .
63
Bkz. Tekinalp, s.331 ; Kaplan, Banka Sözleşmeleri, s. 171; Kaplan, Banka Hesabı , s.285.
(..ı Mllşterek hesaptaki mevduat' ile ilgili haciz. ihtiyati haciz, rehin kararları; ıııllşte
rek hcsaptnki
ıııevduatııı rehin, teıııliki ve ıııllşterek hesap sözleşmesinin sona ermesi konuları
hakkıııda bkz. Kaplan,
Banka· Sözleşmeleri , s.238 vd.; YUkscl, s. 165, 166 dn.17; Kııplıın , Barıka Hesabı , s.284; ıııllşterek
hesapla ilgili başkaca bilgiler için ayrıca bkz. Atabek, Reş at , Banka Nezdinde Müşterek Hesap, Batider
1985, C.XIll , S?2, s. I03 vd.).
1
(,J Cari hesaplar lıakkıııda ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp, s.3 18 vd.
; Kaplan, Banka Sözleşmeleri . s.171
vd. ; Yllkscl, ·s.161 vd.
M. Diğer baz ı kanunlarda da cari hesapla ilgili ınunferit lıllkllmlerin
olduğu görlllmektedir; bkz. BK.
m.115, 122/f.3, 308/3; BanK . m.90.
(.t
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matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine
dair bulunan mukaveleye ....... " (TK. m. 87/f. 1) denir.
Cari hesabın bir çok bakımdan ayrıma tabi tutulması mümkün ise de,
bankacılık uygulamasında daha çok alacaklı ve borçlu cari hesaplarına rastlanır.

Alacaklı

cari hesap ları, müşterinin mevduat bakiyesi kadar alacaklı olduğu, para
çekme, havale ve çek keşidesi amaçlarına hizmet eden hesaplardır. Buna karşılık
borçlu cari hesabı, bankanın müşteriye tahsis ettiği kredinin çalışması için açılan ve
müşterinin üzerinde değişik amaçlarla tasarrufta bulunduğu hesaplardır. Bu tür cari
hesaplarda müşteri daima borçludur. Ancak · müşterinin hiç alacaklı duruma
geçmemesi, bu tür cari hesapların gerçekte karz akdi niteliğinde olduğu sonucunu
doğurmaz. Çünkü bu tür hesaplarda da alacak ve borçların belli bir süre veya limit
dahilinde karşılıklı olarak talep edilmemesi ilkesi söz konusudur67 . Şunu da
belirtmek gerekir ki, cari hesap ilişkisi devam ettiği sürece kimin alacaklı ve kimin
borçlu olduğu beli olmaz. Bu nedenle bu süre içinde alacaklar tek tek talep
edilemeyeceği gibi, haciz de edilemezler. Ancak hesap edildikten sonra bakiye
olarak talep ve haciz edilebilir68 .

i) Vadesiz, Vadeli ve İhbarlı Hesaplar69

)
3. Hesap Sahibinin veya Hesap Üzerinde Tasarruf Yetkisine Haiz
Kimsenin ve Hesap Türünün Tayininda Uygulanacak Esaslar 70
Genel kural, hesabı açtıran ve ödemeyi yapan banka alacaklısının dışa
vurduğu irade beyanından muhatapça anlaşılan kimse hesap sahibi olarak kabul
edilir. Somut olayın özellikleri gözönünde tutulmalıdır. Bu prensip tasarruf
mevduatı hesaplarının yanısıra diğer hesap türlerinde de uygulanabilir. Burada esas
olan hesap sahibinin dış iradesidir (BK. m. J8- objektif yorum metodu).
1

'

Taraf irade beyanının tesbiti hesap açılırken yapılan "hesap karton"uyla
mümkündür. Bu kartonda kimin ismi yazılı ve imzası varsa o kimse hesap sahibi
olarak kabul edilir. Bu tür hesap cüzdanları, nama yazılı kıymetli evrak
niteliğindedir. Hamile yazılı hesap cüzdanlarında bu şekilde isim yer almayacağı
için, c(.izdanı ibraz eden kimse hesap sahibi ve hesap üzerinde tasarrufa yetkili kişi
kabul edilir.

r. Bkz. Kaplan, Banka Sözleşmeleri, s. 173 ; Tekinalp, s.319. Bu konuda ayrıca bkz. 1-!GK., 20. 10. 1978,
E. !977/11-21.3'.K.1978/856 (YKD. C.V, S.4, Nisan 1979, s.46 1) ve TD,, 26.4.1960; 8.4.1961 ve
18.6. 1970 tarıhlı kararları (Doğanay, İsmail, TUrk Ticaret Kamın Şerhi , Ci lt:!, Ankara 1985, s.393). .
r'" R. ğl S
eıso ıı , eza, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 1988, s.28 1. Ayrıca bkz. Yliksel, s. 155 ;
Kaplan, Banka Hesabı, s.287.
69
Bkz. yuk.l!T, 2.
1

711

Bkz. Kaplan , Banka
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Sözleşmeleri, s. l 7J-l 75; Kaplan, Bankıı Hesabı, s.287-288.
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Yine hesap üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmakda hesap sahibinin tesbiti
· için bir emare teşkil edebilir. Ayrıca hesap ekstrelerinin gönderildiği kişi ve hesabın
kullanılış amacı da aynı şekilde değerlendirilebilir.
şartlar

Hesap sahibinin tesbitinde, ilke olarak,
dikkate alınır.

hesabın açıldı ğı

zamandaki hal ve

4. Müşteriye Ait Banka Hesapları Üzerinde Temsil ve Tasarruf Yetkisi 71
a) Banka Hesapları Üzerinde Temsil Yetkisi

Borçlar hukukunda geçerli olan temsile
aynen burada da için de geçerlidir.

ilişkin

kurallar (BK. m. 32 vd.)

Özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişilerinin yönetim kuru lu başkan ve
üyel eri, söz konusu tüze l kişiye ait banka hesapları üzerinde hem temsil hem de
tasarruf yetkisine sahiptirler. Bunların imza sirküleri bankaya verilerek, temsil ve
tasarruf yetkileri belgelenmiş ve ispatlanmış olur. Banka hesabı üzerinde işlem
yapacak temsilcinin yetki belgesini bankaya bildirmesi ve aslının tevdi edilmesi
gerekir. Firmaların banka hesapları üzerinde ticari mümessil ve ticari vekillerin
temsil yetkisinin kapsamı , yetki belgesine ve BK. m. 450, 453 hükümlerine göre
tayin edilir. Ülkemizde bu tür temsil yetkisi noterler tarafından düzenlenmekte ve
bankaya verilmektedir.
Temsil yetkisi sona ermişse bu derhal bankaya da yazılı
bildirilmelidir. Bu zorunluluk iç temsil kadar dış temsil için de geçerlidir.
Banka temsil yetkisinin
- Münferit veya

kapsamına

müşterek

olarak

göre;

temsil yetkisi,

- Özel (sınırlı) veya genel temsil yetkisi,
- Tevkile yetkili veya yetkisiz temsil yetkisi gibi
mümkündür.
aa) Münferit veya

Müşterek

ayırıma

tabi tutmak

Temsil Yetkisi

Müşteri, birden fazla temsilciyi yetkilendirmişse, bunlar, müştereken ya da
münferit olarak işlem yapma hususunda yetkilendirilebilirler. Bu durumda, münferit
olarak temsil yetkisine sahip temsilci, tek başına müşteri adı ve hesabına bankada
işlemleri yapıp imza atabilir. Müşterek temsil durumunda ise, temsilci, müşteriyi
belirli bir temsilci veya birden çok temsilci veya istediği başka temsilcilerle birlikte
banka ile ilgili işlemlerde temsil yetkisine sahiptir. Kollektiftemsilde sayısız ihtimal
düşünü lebilir. Ancak, hesap üzerinde tasarruf imkanını yok edebilecek derecedeki

71

Bkz. Kaplan, Banka Söz l eşmeleri , s.175 vd .; Yüksel, s.124 vd., s. 148-149; Onur, s. 16 vd .;

İplikçioğhı , s. 106- 107 .
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gerekir. Örneğin , inançlı hesap üzerindeki tasarruf
yetkisinde, temsil edilen ile temsilcinin müştereken hareket etmesini öngören kural
geçersiz sayılmaktadır. Çünkü bankanın, hesap sahibinin kendisi ile yapacağı
işlemlerde huku.ki işlem 'ehliyetinin her ne suretle olursa olsun sınırlandırılmış
olmasını kabul etmesi düşünülemez .
sınırlamalardan

kaçınmak

Müşteri , bankaya münferit ya da müştereken temsil yetkisine ilişkin bilgi

banka, temsilcinin münferiden yetkili olduğunu kabul edebilir. Özellik
gösteren hal ve şartlar saklıdır.
vermemişse,

1

bb) Özel veya Genel Temsil Yetkisi

Özel temsil yetkisi (sınırlı temsil yetkisi), temsilcinin bankayla sadece idari
işlemleri yapabilme yetkisi veren, bunun dışında tasarruf işleml eri hususunda yetki
vermeyen bir yetkilendirmedir. Örneğin , temsilci banka hesabındaki paradan veya
dövizden menkul kıymetler satın alabilir veya satabilir. Hesaptan havale yapamaz,
· kendi adına veya hesabına veya üçüncü kişi için hesaptan para çekemez. Bu gibi
işlemler özel yetki isteyen hususlardır.
Genel yetkili temsilci ise, müşteri adına ' ve hesabına bankada hesap sahibinin ,
yapabileceği her türlü borçlandırıcı ve tas~rrufı işlemleri yapabilir. Fakat genel
yetkili temsilcinin, çifte temsil ve ke~di kendisiyle işlem yapabilmesi yetki
belgesinde açıkça belirtilmiş olmasına bağlıdır.
· cc) Tevkil Yetkili veya Yetkisiz Temsil

Her tip temsilde, temsilcinin kendi yerine geçmek üzere bu yetkiyi başkasına
devredip devredemeyeceği komisunda yetki belgelerinde açıkça hüküm bulunması
,gerekir. Açık bir hüküm yoksa temsilci bu yetkisini .alt vekil ya da temsilciye
devredemez. Genel yetkili temsilci, kural olarak bu genel yetkisini bir başkasına
genel yetkili olarak devredemez.
b) Temsil Yetkisinin Süresi

aa. Bu konuda tarafların iradesi esastır. Yine BK. m. 33 vd. hükümleri
geçerlidir.
Temsil yetkisinin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemler, aynı usul ve
vasıtalarla bankaya bildirilmelidir. Ancak, temsil yetkisinin alındı.Ç, :' :bankaya sözlü
olarak bildirilmişse, banka bunıı işleme koymalıdır.

Bankanın müşterisi ile ilişkilerini kesmesi , zımni olarak onun bankaya

bildirdiği temsilcilerinin de temsil yetkilerinin sona erdiğini gösterir. Ama
müşterinin aynı bankayla daha sonra ilişkiye girmesi, eski temsilin canlanması
sonucunu doğurmaz. Bununla beraber, bu kesinti teknik sebeplerle olmuşsa (örneğ in
hesap üzerinde uzun zaman aktif işlemler görülmemesi gibi), eski temsil yetkisinin
canlanması mümkündür.
36

T. C. 'nin 75.

Kuruluş Yıldöniimüne Armağan

Temsil yetkisi , temsilcinin bankaya karşı açıkladığı tek taraflı "temsilcilikten
iradesi ile sona erebilir. Bankanın, bu durumu, adresi belli' ise müşteriye
bildirmesi gerekir.

v~zgeçme"

bb. Temsil yetkisi , kanuni sebeplerden (BK. m. 35) birinin (taraflardan
birinin ölümü, gaibliği, fiil ehliyetini kaybı, iflası) ortaya çıkması durumunda sona
erer. Bankanın bundan haberi olmasa bile bu sona erme etkisini gösterir.
Temsil edilenin ölümünden sonra geçerli olmak üzere temsil yetkisi vermek
72
mümkündür . Özellikle İsviçr~'de bu duruma rastlanmaktırdır.

c) Temsilcinin Temsil Yetkisini Suistimali (Kötüye

Kullanması)

Yetkisiz temsil kurumundan farklı olan bu durum, temsil yetkisine sahip
kimsenin bilerek ve isteyerek müşteri aleyhine işlem yapması ve bu işlemin karşı
taraf olan bankaca bilinmesi veya temsilcinin bu işlemi yapması . hususunda
zor l aması hallerinde sözkonusu olur.
Bu durumda temsil olunan, yani müşteri, yapılan işlemle bağlı olmayabilir
(BK. m. 38).
Müşterek temsilde, temsilcilerden birinin müşteri zararına hareket edildiğini
bilmesi · yeterlidir. Yine, temsilcilerden birinin kendi hareketinin sonuçları
hakkında"gözünü kapaması", kural olarak zarar verme bilinci ile eş tutulmalıdır.

Temsilci kendi yararına olarak kendi kendisiyle işlem yapmayacağına göre,
hesaptan para çekme veya kendi kredisi için teminat gösterme .veya kendi hesabına
havale talimatı verme durumlarını, müşteri açısından geçerli ve bağlayıcı saymamak
gerekir.

d) Temsil Yetkisinin
Özen Borcu

Kapsamının

Tayininde ve Suistimalinde

Bankanın

aa) Temsil Yetkisinin Varlığı ve Kapsamının Tayininde Özen Borcu:
Banka, temsil yetkisinde iç temsile ilişkin olan hususlardan öte, dış temsille
.
ilgilenir. Kendisine .yazılı ya da sözlü sunulan temsilcinin dış temsil yetkisi ölçü
o larak alınır (BK. m. 33/3). Temsil yetkisini refi veya sınırlandırıldığı, bankaya
karşı sadece bu husus kendisine bildirilmişse ileri sürülebilir (BK. m. 34/f.3).
. Burada çözümlenmesi gereken ilk sorun, bankanın iyi niyetli üçüncü şahıs
'defini ileri sürebilmesi için hangi şaıtlar altında temsil yetkisinin varlığını ve
kapsamını iç temsil yetkisindeki esaslara göre araştırmakla yükümlüdür? Bankanın ,
72
Bu konuda ayrıntı için bkz. Tekinalp, s.336-338, 340. Ayrıca bkz. IBK., 6.2.194 1, 29/87 (RG ., T.
21.6. 1941 , S.4740). Gaiplik kararı, fiil ehliyetinin kaybı ve özellikle iflas ın temsil yetkis ine etkisi
aç ı sından bkz. Tekinalp, s.340; Tandoğan , Mllşterek Hesaplar, s.16, 17 ; Onur, s.19-20; İplikçioğlıı ,
s. 107.
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iç ilişkideki yetkiyi araştırmasına ilişkin genel bir yükümlülük kuralı yoktur. Banka,
ancak açıkça görülen, yani göze batan, doğruluk ve dürüstlük kurallarına ters düşen
şüpheli durumların varlığı halinde, temsil· yetkisi belgesinin dış görünüşüne bağlı
kalmamak veya dayanmamak, bilakis hukuki durumu açıklığa kavuşturmakla
yükümlüdür. Ayrıca, bankacılık branşında mutad olan ve teamül ölçüsünde
kendisinden beklenen araştırmayı yapmakla yükümlüdür 73 . Bu nedenle aşağıdaki
durum~arda bankanın iyi niyet iddiasında bulunamayacağı kabul etmek gerekir.
- Banka, iç bünyesindeki iş bölümünü eksiklikleri nedeniyle temsil yetkisinin
kaldırıldığını gözönünde tutmamışsa,
- Temsilcinin temsil yetkisi belgesini bankaya ibrazı sırasında onun
hüviyetini yeterli derecede tesbit etmemiş ve sonra da gerçek temsilci ile aynı ismi
taşıyan başka bir kişiyi karıştırmış ve bu yabancı kişiye müşterinin hesabı üzerinde
işlem yapmaya müsaade etmişse,
- Yerel basında temsil edilen müşterinin ölüm ilanını gözden kaçırıp,
"ölümünden sonraya etkili" temsil yetkisi olmayan temsilciye, ölümden sonra
müşterinin hesabı üzerinde tasarrufta bulunmasına yol açmışsa, banka özen borcunu
gereği gibi ifa etmemiş sayılır. Bankanın iyi niyetli olduğu MK. m. 311 hükmüne
göre karine olduğundan, aksini, yani bankanın kötü niyetle davrandığını, her somut
olayda müşterinin ispatlaması gerekir.
Tacir olan bankanın (TK. ı;n. 18, 138, Ban. K. m. 5) özen borcunun
derecesini belirlemede TK. m. 20/f. 2'nin de önemle gözönünde tutulacağını
vurgulamak gerekir.
bb) Temsil Yetkisinin Suistimalinde Bankanın Özen Borcu
Temsilcinin kusurlu davrandığını belirleyen bankanın, bu durumu temsil
edilene bildirmesi şart değildir.
Temsil yetkisinin suistimaline ve bankanın da özen borcuna ilişkin tipik bir
misal olarak Alman İmparatorluk Mahkemesinin koyduğu kural burada esas olarak
kabul edilebilir. Anılan mahkemeye göre, "dürüstlük ve ahlaki açıdan bakıldığında
temsilcinin temsil olunana sadık davranmadığı , onun menfaatlerini korumadığı
hususunda şüpheler mevcutsa, banka temsilcinin iç temsil yetkisini araştırmakla
yükümlüdür". Temsilci, devir işlemini havale yoluyla değil de, bankacılıkta hiç
mutat olmayan temlikname ile gerçekleştirmişse, bankanın temsilcinin bu
işleminden şüphe duyması gerekir.

1
-'

Bkz. HGK ., 15.6.1995, E. 1994111-178, K. 1994/398 (bu karar ve bu konuya ilişkin inceleme konusunda
bkz. Doğanay, Mevduat, s.25-26, 30-31); Yllkscl, s. 148-149. Aynı doğrultuda, 11 .HD., 20.3 . 1978,
526/ 1283 (Ylikscl , s. 158-159). Bankaların özen borcuna ilişkin Federa l Mahkeme Kararı için ayrıca bkz.
Yilkscl, s. 149.
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banka~a

devredilen bu kıymetleri bir kredinin teminatı olarak
ancak bu kredinin kendisi için mi yoksa temsil olunan için
mi alındığı hususunu açıklamışsa, bankanın, temsilcinin bu işleminden daha fazla
şüphelenmesi gerekir. Buna karşılık, banka tarafından temsilcinin bu krediye temsil
olunanın menfaati için ihtiyaç duyduğu , doğru olarak tesbit ediliyorsa, artık bu
durumda temsil yetkisinin suistimalinden şüphe duymaması yerinde olacaktır.
Temsilci,

kullanacağını bildirmiş,

Banka, temsil olunana ait menkul kıymetleri temsilcinin bankaya olan
için teminat almışsa veya lehine rehin tesis ettirmişse, kural olarak banka,
bu teminatın verilişini hiçbir zaman temsil yetkisi belgesine dayandıramaz.

borçları

e) Bankanın Özen Borcuna Aykırı Davranışının Hukuki Sonuçları

Banka bu borca aykırı olarak hesapta tasarruf edilmesine imkan vermişse,
hakiki müşteriye karşı borcundan kurtulmuş sayılmaz. Müşteri bu miktarın
kendisine ödenmesini veya hesabına yatırılması veya geçirilmesini talep edebilir.
Bunun için müşteri bankaya karşı alacak davası (eda-ifa) ve özen borcunun gereği
gibi ifa edilmemesinden dolayı tazminat davası da açabilir (BK. m. 96) 74 • Zarar
kalemlerinin müşteri tarafından ispatı gerekmektedir. İspatı halinde bankanın
kendisinin kusurlu olmadığını ispatlaması şaıttır.
t) Banka Hesapları Üzerinde Tasarruf Yetkisi

· Banka hesapları üzerinde hakiki sahibin ve onun kanuni veya iradi
temsilcisinin tasarruf yetkisi mevcuttur. Bu tasarrufı işlemler; hesap açına, hesaptan
para çekme, hesabı kapatma, hesabı temlik etme, hesabı rehnetıne, hesaptan para
havalesi yaptırma, hesaptan çek vasıtasıyla para çekme, hesap aleyhine kredi
mektupları tanzim etme, hesap üzerinden akreditif açtırma gibi işlem !erdir.
Hesap sahibinin temsilci tayinine ilişkin bankaya verdiği temsil yetkisi
belgesine göre temsilci, müşteriye ait bankadaki hesaplar üzerinde tasarrufı işlemde
bulunma yetkisini de haizdir.
Dar anlamda tasarruf yetkisi, bir kimsenin başkasına ait hesap üzerinde kendi
adına tasarrufta bulunma yetkisi veren hukuki yetkidir. Böyle bir yetki tek taraflı
hukuki işlemle gerçekleşebilir. Yine BK. ın. 111 hükmü uyarınca, üçüncü şahıs
lehine akit tarafın haklarına halel getirmeden ve üçüncü kişiye tasarruf yetkisi
vermeden, üçüncü kişi lehine bankada bir hesap açtırarak, bu kişinin o hesap
üzerinde tasarrufta bulunma hakkına kavuşturulması çla mümkündür.
Bazen de başkası adına hesap açan kimsenin, açılış
üzerinde tasarruf yetkisinin bulunduğunu kaydettirerek bu
mümkündür. Örneğin, başkasının hesabında olduğu gibi.

74

Bkz.

ı ı . [-1.D.,

20.3. 1978, 526/ 1283 (yuk.

sırasında
şekilde

kendisini hesap
yetkiyi sağlaması

dıı . 72).
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Yine bazen bir kimse ytirüttüğti makam veya görevde n bu yetkiye
sahip
olabilir . Örneğin, iflas memur u, iflas eden tacire ait hesapla r
üzerind e tasarru f
yetkisin e sahiptir .
Bankad aki. hesaptaki paranın tümünü n temliki durumu nda, hesap
üzerindeki
tasarru f yetkisi devralan alacaklıy.a geçer.
Banka hesabı üzerindeki tasarru f yetkisinin kötüye kullanılması
halinde,
temsil yetkisin in köttiye kullanılmasındaki prensip ve sonuçla r uygulan 7 5
ır .

7

~

Bkz. V, 3 ve 4.
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