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B'ANKA HESABı- TÜRLERİ, HESAP SAHİBİNİN ve HESAP
TÜRÜNÜN TA YİNİNOE UYGULANACAK KURALLAR

Prof. Dr. ıbrahim KAPLAN.

~ 1. Banka Hesabı Kavramı ve Türleri

I. Banka Hesabı Kavramı ve FonksiyOlu

Müşteri, bankaya mevduat olarak beııi bir miktar para yatırdıgı veya banbca
kendisinin talebi üzerine bir kredi tahsis edildigi zaman, müşteri adına ya bir "mevduat
hesabı" veya bir "kredi hesabı" açılır. Bu hesaplarmevduat yauran veya kredi alan müşteri
açısından mevduat hesabı veya kredi hesabı, banka açısından ise birer "banka hesabı"
niteligindedir.

Banka hesabı, bankalar nezdinde açtınlan hesaplann giriş ve ÇıkıŞhareketlerini
görmek ve izlemek ve zaman zaman karşılaşurma için muhasebe tekniginde kullanılan
bir asıı hesaptır. Bunkahesabı, müşteri ile banka arasındaki ticari işlemlerin temelini
oluşturur. Hesaplar gerçekte sahipleri bakımından alacak ve borç olarak tasnif edilmiş
bulunan her trlü para hareketlerini toplu olarak gösteren ve belirli muhasebe kurallanna
uygun olarak tutulan muhasebe kayıtlarıdır, yani banka ticari defterlerinin bir
tamamlayıcı belgesidir. Uygulamada hesap kartonu ve hesap ekstrelen, banka defter
kayıtlan üzerinde yapılan incelemede temel tamamlayıcı belge niteligindedir. Alacaklı cari -
hesapları, müşteri açısından alacakhakkını (talep hakkını) borçlu cari hesaplan ise,
bankanın alacak hakkını belgeleyen kanıtlardırı.

Banka hesabı üzerinde; her türlü hesap hareketleri ömegin, para çekme ve para
yatırmalar, gelenhavaleler, tahsil edilen senetler, iskonto edilen poliçe bedelleri veya
kredi faiz ve komisyonlan, çekilen çek bedeııeri, gönderilen havaıeterden dogan borç
kayıtları, müşteriı:ıin borsa talimatlarının ifası, kredilerin geri ödenmeleri, açılan
akreditifler, verilen banka teminat mektuplanmn miktarlan, kayıtlara alınır. Bankalann
tasarruf mevduatı hesap .cüzdanlarının arkasında veya genel kredi sözleşme veya
taahhütnamelerinin' metninde yer alan "banka defter ve kayltııarımn taraflar arasında

•A.ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi O~retim üyesi
1Tekina1p•.sh. 313; Yüksel, sh. 71'; EmchIRenz, sh. 117; Canaris, sh. SI N. 142.
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münhasır delil" teşkil edecegine ilişkin "Delil sözleşmesi" niteligindeki kayıtlara besap
karton ve ekstresindeki kayıtlar da dahildir. Bu sebeple banka hesapları hakkında
TTK.nunun 66. vd. maddelerindeki ticari defterleri"ne 'ilişkin hükümler uygulanır.2

Müşterinin alacaklı oldugu mevduat hesapları, alacak hakkını ihtiva ettigi için BK.
162 vd. hükümlerine temlik edilebilir, ihtiyati tedbir veya hacize veya asıl hacze, MK.
862 hükmüne göre rehne, BK. 118 vd. hükümlerine göre takasa konu olabilir.3

Müşterinin ölümü halinde mirasçılanna intikal eder. ıflası halinde masaya dahil olur ve
üzerinde intifahakkı kurulabilir.4

Müşterinin alacaklı, bankanın ise borçlu oldugu mevduat hesapları, ya müşteri
tarafından bizzat veya onun adına temsilcisi veya vekili veya iş ilişkisinde oldugu bir
üçüncü şahıs tarafından açılabilir. Bu esnada müşterinin adı ve soyadı, imzası; tüzel
kişinin ise unvanı ve yetkililerinin imza sirküieri, temsilcisi aracılıgı ile hesap açılmışsa,
temsil yetkisi, vekAletname ile birlikte imzasının alınması, hesapla ilgili genel işlem
şartları veya standart sözleşme metinlerinin imzalattınlması, ayrıca hesapla ilgili

. belgelere banka yetkili personelince çift imza atılmış olması gerekmektedir. Hesabın
açılmasında, hesaptan para çekilmesinde ve hesabın kapatılmasında yani hesap üzerindeki
tasarrufi işlemlerde, ehliyete ilişkin MK.nunun 9 vd. 268, 391 vd. ve 405 maddeleri ile
temsile ilişkin BK. 32 vd., vekalete ilişkin BK. 386 vd. hükümleri uygulanacaktır.
Üçüncü şahıs lehine de hesap açılabilir. Bu hesabın saglararası bir işlemle, ancak ölüme
baglı sonuçlar dogurması isteniliyorsa, bu işlemin ölüme bagh tasarrufların şekil ve
hükümlenne tabi olarak açılması gerekir. Bu husus hesap sahibinin ölümü halinde de
devam edecek olan (Vollmacht über den Tod hinaus) temsil yetkisi veya veka1et içinde

rl'dir' 5geçe i " '

Bankanın alacakıi, müşterinin ise borçlu oldugu kredi hesapları müşterinin
başvurusu ve bankanın gerekli istihbaratı yaptıktan ve yeterli şahsi ve ayni teminatları
aldıktan sonra, açtıgı hesaplardır. Müşteriye tahsis edilen kredi, müşteri lehine alacak
hakkına dönüşmedigi sürece, devri ve temliki, rehni ve haczi mümkün olmamak gerckir.6

Türleri

Banka hesapları özellikle müşterinin alacaklı, 'bankanın ise borçlu oldugu mevduat
niteligindeki hesaplar, degişik açılardan özellikle hesap üzerinde tasarruf yetkisi, vadesi
vb. açılardan sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.

- Şahsi hesap - Yabancı hesap
- Nama yazılı hesap - Hamiline yazılı hesap - Numaralı hesap

2Tekinalp, sh. 313.

3Bankalar K. m. 35 hükmünde "Mevduatın çekilmesi" başlı gı altında, mevduatın çekilmesi,
rehni, devir ve temlikinin MK. ve BK. genel hükümlerine tabi oldugu belirtilmiştir.

4Bu konuların ayrıntıları Kaplan Teksir ~ 9'da Tasarruf mevduatısözleşmesi bölümünde
incelenmiştir. •

5Tekinalp, sh. 314; EmchlRenz, sh. 125 vd. Canaris, sh 105 vd. N. 143-148a;Yüksel, sh. 71.

, 6Bu hususlar hakkında Kaplan, Teksir, Kredi Sözleşmeleri 'bölümünde ayrıntılı bilgi
verilmiştir.
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- özel hesap - Başkasının hesabı
- Bloke hesap - Rehinli hesap
- Inançlı işlem hesabı - Noter ve avukatların inançlı hesapları
- Bankamatik kartı ile çalışan hesaplar
- Vadeli, vadesiz ve ihbarlı hesaplar
- Cari hesap - Alacaklı cari veya borçlu carihesabı
- Normal çek hesapları ve Mavi çek hesapları
- Müşterek hesaplar gibi

i. Şahsi hesap

Ilke, bankalarda açılan mevduat hesaplarının "şahsi hesap" niteli~inde olmasıdır. Bir
başka deyimle bankada mevduat hesabı açan gerçek veya tüzel kişi; hem o hesabm sahibi
hem de o hesap üzerinde tam tasarruf yetkisinehaiz kişidir. Hesap üzerinde tasarruf
yetkisini kısıtlayan rehin veya bloke kaydı veya ihtiyau h;ıciz veya ihtiyati tedbir veya
diger bir kısıtlama yoksa, hesap sahibi, kendisi veya temsilcisi aracılı~ı ile hesap
üzerinde diledigi gibi tasarruf ta bulunabilir (BanK. m. 35).

Tüzel kişiler adına şahsi hesap açmaya, kapamaya ve hesap üzerinde ıasarrufta
bulunmaya, tüzel kişinin unvanı alunda onu alacaklı ve borçlu kılabilen yetkili organ
veya kişi veya kişilere aittir. Ticari işletmelerde, bu yetki işletme sahibi tacire veyaonun
nam ve hesabına hareket eden ticari mümessile (BK. m. 449 vd.) veya özel yetkiye sahip
temsilciye aittir.

Kişisel hesap, birden çok kimse adına müştereken açılmışsa, müşterek hesap söz
konusu olur.

Kişisel hesap, vapeli veya vadesiz tasariuf hesabı veya alacaklıcari hesabı şeklinde
açılabilir. Kişisel tasarruf mevduau hesabı genellikle para yaunlması veya çekilmesi veya
üzerine çek keşide edilmesi maksadıyla açılır.

2. Yabancı Hesap

Bir kişinin kendi adına degiı, başkası adına hesap açtırması ve aymi zamanda bu
hesap üzerinde tasarruf yetkisini muhafaza etmesi mümkündür. Bu durumda, hesap sahibi
ile mevduat alacag. sahibinin farklı oldugu ve alacagm kag.t üzerindeki sahibinin tasarruf
yetkisinin bulunmadıgı "yabancı hesap" söz konusudıır.7

Prensip olarak "yabancı hesap" BK.nuo 32. vd. hükümlerinde düzenlenmiş bulunan
doıtrudan doıtruya ve dolayısıyla temsil hükümlerine, hatta BK. i11 hükmündeki "üçüncü
şahıs lehine" sözleşme esaslarına göre geçerlidir.8 örriegin reşit olmayan çocuk adına
açılan hesapta, onun kanuni temsilcisinin tasarruf yetkisi mevcuttur. Apartman
yöneticisinin, Apartman adına açugı hesapta tasarruf yetkisine sahip olması, on,un temsil
yetkisinden dogmaktadır.

7Canaris, sh. 157, N. 235.
8eanaris, sh. 157 vd. N. 235, N. 176/177.
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Bununla beraber bir kimsenin sırf vergi kaçınnak, alacaklıların İCra takibinden
korunmu için, mevcut olan veya olmayan bir şahıs adına hesap açarak~ bu hesap
üzerinde tasarruf yetkisini muhafaza etmesi, hesap sahibi ile hesap üzerinde tasarruf etme
hakkına sahip kişinin farklı oluşu, bu sebeple hesaptaki borçtan bankaya karşı sadece
tasarruf yetkisine sahip kişinin degil, adına hesap açılan üçüncü kişinin de sorumlu
olması, banka açısından sakıncalar dogurabilecek niteliktedir. Işte bu sebeplerle olmayan
bir sahış adına hesap açıp, o hesap üzerinde "tasarruf yetkisini" yazdırarak veya muhafaza
ederek o kişinin "kanundışı amaçlar"ına hizmet eder nitelik anedecek, "üçüncü şahıs"
veya "yabancı hesap"ların açılmasına müsaade etmemek gerekir. Ömegin rüşvet olarak
alınan paraları gizlemek için, kendi adı ve ismine benzeyen ancak hiç mevcut olmayan bir
kişi adına hesap açan kişinin, bu hesap üzerinde tasarruf yetkisini muhafaza etmesi.
Kanunun suç saydıgı fiili örtmek isteyen kişinin, bu amacına hizmet edecek bir "yabancı
hesabı" müsaade etmemek gerekir. Kanaatimize göre, yabancı adına hesapları, küçükler
adına açılan hesaplarla, tüzel kişiler adına onu temsil etme yetkisine haiz kişilerin, tüzel
kişi adına açacakları hesaplarla sınırlı tutmak yerinde olacaktır. Aynca bu tür hesaplar
açılırken adına hesap açılan üçüncü kişinin varlıgı ve hesap açan kimse ile ilişkisi
araştırılmalı yani bu kişinin kimliginin tesbitine ilişkin tüm bilgiler, hesabı açan
kimseden sorulmalıdır. Böyle bir kişinin mevcudiyeti kanıtlanamadıgı takdirde, bu tür
hesap açmayıp başvuran kimse için isme yazılı kişisel hesap açılmalıdır.

Yabancı hesaplarda; hesap sahibi ile onun üzerinde tasarruf yetkisine sahip kişiler
farklı oldugu için, tasarruf yetkisine sahip kişinin alacaklıları o hesap üzerine ihtiyati
haciz veya ihtiyati tedbir koyduramazlar ve hesabı haczettiremezler. Bunların sadece llK.
m. 277.na göre iptal davası hakkı mevcuttur. Aynı sakınca hesap sahibi belli olmadıgı
için numaralı hesaplarla hamiline yazılı tasarruf mevduatı sertifikası veya cüzdanlarında da
mevcuttur.

. .
Yabancı hesap üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, aynı zamanda hesabın sahibi

oldugu anlaşılabiliyor ve bu durumda yabancı kişi adına hareket ediyorsa, bu tür yabancı
hesaba "gizli-gerçek olmayan yabancı hesap" denilmektedir. Hesap sahibi ile tasarruf
yetkisine sahip kişilerin farklı oldugu yabancı hesaba ise "açık-gerçek anlamda yabancı
hesap" denmektedir.

J. Nama Yazılı Hesap • Hamiline Yazılı Hesap - Numaralı Hesap

Nama yazılı hesap, hesabı açanın lı<lına yazılı oldugu için, hesap sahibi ile hesapta
tasarruf ta yetkili ayni kişi oldugundan, bir "kişisel hesap" niteligindedir. Bankalardaki
nama yazılı tasarruf mevduatı hesap cüzdanlan, kişisel hesap niteliginde birer nama yazılı
hesaptır.

Hamiline yazılı hesap, hesap sahibinin hesaba ilişkin sertifika veya cüzdanı elinde
bulunduranın sayıldıgı, bir "isimsiz hesaptır." Bu tür hesaplar 29.7.1987 tarihli T.C.
Merkez Bankası tebligi ile Bankalar sadece mevduat sertifikasını çıkarmaya müsaade
edildiklerinden, uygulamadan kaldınımıştır.

Numaralı hesaplar, sahibinin adının belli olmadıgı, sadece bankaca hesabın
açılışında verilen "numara" ile tanınan hesaplardır. Bu tür hesaplarda hesabın sahibi,
bankaca hesaba verilen numara ile belirlenmektedir. Ülkemizde uygulaması bulunmayan
bu tür hesaplar,lsviçre'de mevcuttur ve uygulaması da şöyledir:
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Müşteri numaralı konto (hesap) ile sır saklamanın ihlaline karşı daha iyi korunma
saglamayı amaçlamaktadır. Müşteri isminin ve ticari ilişkilerinin genelde banka
mensupIarının hepsi tarafındanbilinebilecekdurumda olmamasını istemektedir. Gerçekten
ısviçre bankalarında "numaralı hesaplar" banka içinde bu hesaplar için özel "numara
bürosu" "numaralı hesap Sekreteryası" ismi alundaki, sadece bir kaç personelin çalışu~
bürolar tarafından idare edilmektedir. Hesabın açılı~ında,isimli (kişisel) hesaplarda oldugu
gibi müşterinin ismi ve kimligi tesbit edilmekte ,banka ile müşteri arasında yapılan
anl~şma ile hesap,.banka ile olan ilişkilerde, isimledegil kararlaşunlan numara ve şifre
sözcükle işlem görmektedir. zaten bu hesaba dair tüm işlemler "numaralı hesap
sekreteryası" tarafından yürütülmektedir. Müşteri numaralı hesabından para çekerken
imzası önceden kendisinden alınan imza ve numarasına göre, denetime tabi tutulmaktadır.
Bankanın müşteriye gönderdigini yazılar, yine numara bürosu tarafından müşteriye
ulaşUnlmaktadır.

Dışa karŞı yani üçüncü şahıs alacaklar açısından numaralı hesaplar ile isme yazılı
özel hesaplar arasında her hangi bir farklılık bulunmamakta, özellikle, her iki hesap
türünde de soruştunna hakimi banka gizliligine tabi olmadan müşterinin mali açıdan
suçlandıgı hesapları kontrol edebilmektedirlO • Bu hesaplar üzerindesahibinin tesbiti
mümkün olursa haciz, ihtiyati ıedbir veya bloke kararı verilebilir.

4. Özel (amaçlı) Hesap

Özel amaçlı hesaplar, sahibi tarafından bazı özel amaçlarla açılmış hesaplardır.
Ömegin bir gayrimenkul kirasını toplamak veya bir inşaaun giderlerini karşılamak için
açılmış hesaplar gibi. Özel hesaplar, tasarruf yetkisine sahip kişinin kişisel hesabı
olabilecegi gibi yabancı adına açılmış yabancı hesabı da olabilir. Üzel hesabın türünü
belirlemek için; hesabı açanın iradesine, hesabın ismine, hesap cüzdanı üzerindeki
zilyedlik ilişkisine ve hesap üzerindeki tasarruf yetkisinin türü ve kapSamına ve hesap
üzerinde yapılan işlemlere bakmak gerekirı i .Bir kimse, kendi ismini ilave etmeden bir
başkası adınahesap açmışsa, .ortada "özel hesap" degil, bir "yabancı hesap" söz

9Emch/Renz. sh. i20 de belirtildigine göre, "hatalı" olarak kabul edildi~inin aksine
ısviçre'nin hiçbir bankasında isim ve adres bildirmeden "anonim numaralı hesap"
açılmamaktadır. EmechlRenz bu görüşünü i989 yılında ZUrih'teki karaparanın aklanması
skandalından sonra 1990 yılında yUrürlüge giren ısviçre Ceza Kanununun "Kara paranın
aklanması ve para işlemlerinde özel borcuna aykırı davranışlar" kenar başlıklı Art. 305 ter
hükmü de dogrulamakta. kuvvetlendirmekte hatta "cezai müeyyide" ba~lamaktadır. Art. 305
ter hükmünde "mesleki faaliyet olarak başkalarına ait malvarlıgım kabul eden. muhafaza
eden. mevduat olarak hesaba geçiren veya devir ve temlikinde yarcıımcı olan kimse. hal ve
şartlaragöre, ikdisadi bakımdan onun hak sahibinin kimli~ini tesbitte gerekli özeni
göstermeyi ihmal ettigi takdirde, bir yıla kadar hapis veya para cezasına mahkum edilir" Bu
madde hükmü, ısviçre Bankalarına, para yatıran müşterilerin kimliklerinin kontrol
edilmesini ve iktisaden bu paranın kayna~ının özenle araştırılmasım, emretmektedir. Bkz.
Art, SJZ 86 (1990). sh. 189 vd.; Ayrıca SJZ 88 (1992) sh. 176 yer alan ıSviçre Barolar
Birli~inin ısviçre Ceza Kanununun Art. 305 ter hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak
üyelerine gönderdi~i (6) maddelik talimat yazısı. Birlik bu yazısında özetle. mali işlerle
ilgili vekaletname alan avukatların. müvekkilden para ve menkul eşya kabul ederken, onun
kimli~ini dikkat ve özen,le tesbit etmelerini tavsiye etmektedir.

10EmchlRenz, sh. 121; Guggenheim, sh. 31 vd.

ilCanaris, sh. 108, N. 151 vd.
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konusudur. Ömegin gayrimenkul yöneticisi A, B'nin mülkiyetinde bulunan bu
gayrimenkule ilişkin olarak bir hesap açmışsa, bu hesap üzerinde başkası adına ve
hesabına işlemler yapılmaktadır. Bu tür hesapta bankanın alacaklısı yani hesabın sahibi
parayı bankaya yatıran gayrimenkul yöneticisi olan A'dır yani temsilcidir,. 12

Yabancı bir kişi adına hesabı açan, bu hesap üzerinde tasarruf yetkisini saklı
tulffiuşsa yani kendisinde muhafaia etmişse, hesap yabancı adına açılmış olsa bile bu
hesabı, hesabı açanın "kişisel hesabı" olarak kabul etmek yerinde olur. Böylece de hesabı
açanın kanuna karşı hile yapma imkfuu ortadan kalkmış olacaktır.l3

Bir kimse ilk önce kendi adını yazdırarak kendi adına hesap açmış ve buna bir
yabancının ismini eklemişse, bu hesap da kuralolarak hesabı açanın kendi "Kişisel
h~ı" sayılır. Ilave isim birden çok anlama geliyorsa, yine ayni husus geçerlidir. Zira
bu durumlarda isim ilavesinin hukuki açıdan bir anlamı bulunmamakta ve ona bir tasarruf
yetkisinin verilmesi söz konusu olmamaktadır. Meger ki ilave ismin tasarruf yetkisi
konusunda özel bir anlaşma yapılmış 01sun.14

Aynı şekilde bir kimsenin hiç bir ilave isim veya kayıt yazdırmadan açtırdıgı
hesaplarda "kişisel hesap" niteligindedir. Paranın hesabı açana ait olmaması veya hesabı
açanın, bu tür "kişisel hesap" açmakla üçüncü şah sa karşı borcuna aykın davranmış
olması, hukuki durumda degişiklige yol açmaz.15

Nihayet bir kimsenin kendi adına hesap açtırması ve hesabın kullanım gayesine
ilişkin veya başkaca üçüncü şahısla ilgili kayıt ilave etmiş olması, hesabın "özel hesap -

'kişisel hesap" niteliginde bir degişiklik yaratmaz~ Zira bir yandan bankanın hesabın
hangi amaçla kullanılacagına veya diger hususlarla i1gilenmesine gerek bulunmamakta,
diger yandan ise üçüncü şahsın isminin hesabı açan ın ismindensonra ilave olarak
yazılmış olması, "özel hesabı" "yabancı hesabına" dönüştürmemektedir.16

Özel hesap, nihayet hukuki açıdan özel hesap ile yabancı hesap arasında yer alan bir
"inançlı hesap" niteliginde de 01abilir.17

Özel amaçlı hesaplarla ilgili hukuki sonuçlar yani, takas, haciz; ihtiyati tedbir, rehin
temlik gibi tasarruf sınırlamalan öncelikle bu hesabın ~kişisel hesap" veya "yabancı
hesap" veya "inançlı hesap" türlerinden hangisine girdiginin tesbitine baglıdır. Bankanın
bu hesap~la ilgili kontrol görevi, .sadece tasarruf yetkisine sahip olan kişinin kimliginin
dogru tesbitinden ötede bir anlam taşımamaktadır. IS

12Schönle, sh. 9L
l3Canaris, sh. 160, N. 243.
14Canaris, sh. 160, N. 244.
15Cenaris, sh. 161, N. 245.
16Canaris, sh. 161, N. 246,
17Canaris, sh. 161, N. 247.
ISCanaris, sh. 161 vd., N. 248-249.
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5. ınançlı Hesap (Yed-i adil Hesap)
/

Inançlı hesap, inanan ile inanılan kişi arasında yapılan inançlı işlem sonucu inanııan
tardından bankada açılmış bulunan hesaplara denilmektedir. lıiançlı hesabı açıklayabilmek
için önce kısaca "Inançlı işlem" kavramı üzerinde durmak gerekir. '

\

Inançlı işlem, inanılan ile inanan denen iki taraf arasında yapılan tasarrufi işlem ile
borçlandıncı işlemleri ihtiva eden bir işlem türüdür. Inançlı işlem, inananın (Fizudiant)
inanılana (Fudiziar) üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde onun sınırsızhaıc sahibi olarak
ortaya çıkmasına imkan vermek için mülkiyet hakkını veya alacak hakkını devretmesi
(tasarruf işlemi), inarıılanın da bu haklan inananın talimalı dairesinde kullanmayı,
yönetmeyi ve daha iade euneyi taahhüt etmesidir(lnançlı işlem-borçlandıncı işlem). Bir
başka deyimle inanııan tarafın inanandan elde euigi hakkı, taraflarca güdülen amaç sona
erince veya gerçekleşince, inanana devretme taahhüdünü ihtiva eden işleme "inançlı
işlem" denmekıcdir. Teminat için mülkiyetinnaklinde veya idare için menkullerin
devrindeveya tahsil için alacagın ıcmlikinde veya poliçe, çek veya bononun tahsil için
cirosunda, birer inançlı işlem söz konusudur. Inançlı işlemlerde inanan; inanılana,
mülkiyet veya alacak hakkını tasarrufi işlemle devrettigi, ancak onun bu haklan
kull~mmasını borçlandırıcı işlem niteligindeki "inançlı işlemle" s~nırlandırdıgı için
hukuki açıdan oldukça zayıf durumdadır. Zira inanılan, borçlandıncı işleme (velealet
akdine) riayet etinedigi takdirde, inananın başvurabilecegi ıck yol, BK. 396 hükmüne göre
inanılandan haklarinın iadesini talep elmek veya BK. 96 hükümlerine göre inanılandan
akde aykın davranıştan dolayı tazminat talep etmektir. Bir başka deyimle inançlı işlemde
inanılanın hukuki durumu inanana nazaran daha kuvvetli ve emindir. Inanılan, kendisine
duyulan güveni kötüye kullanırsa, müsaade edilmeyen işlemlerden daha fazlasını yapma
imkanına, yani aldıklannı inkar elme yoluna başvurabilir.19

Borçlar Ka\lunumuzda inançlı işlemletden hiç söz edilmemiş olmakla beraber,
doktrin ve uygulama ve özellikle bankacılık işlemlerinde inançlı işlemlerin yeri ve önemi
büyüklür'.

Inançlı he~pta; inanılan, inanandari belli bir amaç veya iş için aldıgı paralarla
bankada, kendi adına ancak başkası (inanan) hesabına harekel.ettigini belirıcrek yani
dolayısıyla temsilci sıfau ile bir hesap açmaktadır. Inançlı hesaplar, ömegin Noter ve
avukatlar gibi belli meslek gruplanmn kendi adlanna ancak başkalannın hesabına hareket
ettikleri açıkça belli olacak şekilde inananın korunması için belli sözleşme şartlanna
baglı olarak açuklan hesaplardır.20

Inançlı hesap, hesap sahibi ile tasarruf yelkisinin ayni kişide oldugu gerçek anlamda
özel-kişisel hesap ile hesap açanın hesap üzerinde tasarruf yetkisine haiz oldugu hesap
, sahibi görünenin ise hesap üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmayan üçüncü kişi
bulundugu "yabancı hesap" ortasında yer alan bir hesap türüdür. Bu sebeple inançlı
hesaplara; kısmen özel-kişisel hesaba, kısmen "yabancı hesaba" ilişkin hükümler
uygulanacakur. Bu husus göstermektedir ki, inançlı hesaba uygulanacak hükümleri tayin

191nançlı isimler için bkz. Tandogan, Ozel Borç Ilişkileri. Cilt II. sh. 543 vd .• Feyziogıu, I,
sh. 212 vd., Oısunay, sh, 3 vd .• Guhl/ Merz / Kummer, sh. 113 vd., Guhl/ Merz / Koller, sh.
126 vd., Fellmann, Art. 394 N. 56 vd. ve 70 vd .• Art. 401 N. 63 Cf.

20Schönle, sh. 93.
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ederken, bu hesabın hem özel kişisel hesaptan hem de I.ıakiki yabancı hesaptan
. ayırdedilmesini saltlayacak noktalar üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Bunlar ise
aşa!tıda da belirtece!tim üzere; .

- Hesap açarken, hesabı açanın belirlenebilen irade beyanı,
- Hesaba verilen ad,
- Bankanın hesap açılırken hesabın "inançlı hesap" niteliltinde oldultu

hakkındaki bilgisi, ,
gibi hususlar dikkate a1ınacakur.21

Hesap açılırken inananın adı ilave edilmiş ise veya hesabın açıkça "inançlı hesap"
oldugu yazıimışsa, hukuki. durum gayet açıkur. Bu hesap bir "inançlı hesapur". '

Hesap açılırken, hiçbir ekleme olmadan sadece hesabı açanın adının yazılı oldultu
hesap, "inançlı hesap" degil, bir özel kişisel konto (hesap) niteliltindedir. Paranın
başkasına ait oluşu veya inançlı hesap yerine özel-ki~isel hesap açanın akde aykın
davranmış olmasının hukuken önemi bulunmamaktadır.2

Hesap açılırken; hesabı açanın isminin yanında, başka bir ismin de yazılmış olması
hatta i1avede "özel hesap" ibaresinin yer alması, ancak somut durumun hal-ve şartlarına
baglı olarak "inançlı hesap" olarak kabul edilebilir. Somut olayda şayet hal ve şartlar.
hesabı açanın başkasının malvarlıgı ~dare etmek için bu hesabı açugını gösteriyorsa,
ortada bir "inançlı hesabın" varlıgını kabul etmek gerekir, Ancaksomutolayda (hesapta .
bu şartlar mevcut degilse) hesap açılırken hesapkartonuna yazılmış hususların hukuki bir
a1amı yoktur. Bu durumda ortada "özel-kişisel bir hesabın bulundugunu kabul etmek
gerekir.23

Hesap açılırken yabancı bir isim hiçbir'ilave olmaksızın yazılmış ve hesabı açan
tasarruf yetkisini elinde tutmuşsa, ortada "inançlı hesap" degil,. hakiki anlamda bir
"yabancı hesap" söz konusudur. Hesap açanın ısmi üçüncü şahsın isminden sonra
yazılmışsa, ortada "inançlı hesabın" varlıgını kabul etmek icap eder.24

6. Başkasının Hesabı

Hesabı açanın kendi adına, ancak dolaylı temsilci olarak başkası hesabına hareket
ederek açugı.hesaplara, robaşkasının hesabı" denmektedir. Başkasının hesabına Noterler,
avukatlar ve yeminli mali müşavirler gibi başkasının vekili olarak onların işlerini idare
ile görevli meslek mensuplarının belli amaçlarla müşteri adına açtıklan "inançlı
'hesapları" örnek olarak gösterebiliriz. Başkasının hesabında, genellikle bir "tnançlıhesap"
karakteri bulunmaktadır.25 Yukarıda "inançlı hesap" hakkında belirttigimiz hususlar, bu
he.:eıaı>larhakkında da geçerlidir.

21Canaris, sh. 167, N. 263.
22Canaris, sh. 167, N. 264.
23Canaris, sh. 167 vd. N. 265.
24 .Canaris, sh. 168, N. 266.
25Scönle. sh. 93; Canaris, sh. 183, N. 288.
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Başkasının adına hesaplarda banka ile iç ilişkide inanaıl, dış ilişkide ise inanılan
hesabın ve alaca~ın sahibidir. Başkasının hesabında ve inançlı hesapta tasamıf sahibi
kendisine inanılan kişidir. Onun inançlı işleme aykın davranışı halinde, kendisinden
ancak BK 396 ve BK. 96 vd. hükümlerine göre tazminat talep edilebilir.

Gerek inançlı hesaplann gerek başkasının adına hesaplann ülkemizde uygulaması
pek ender görülmektedir. .

7. Vadesiz, Vadeli ve lhbarh Hesaplar

Bankalar Kanununun 34/1 hükmünde, bankaların mevduat hesaplannı T.C.Merkez
Bankasınca tesbit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorunda olduklan. 35.
maddesinde ise mevduat sahiplerinin MK.nun re~inleie, BK.nunun alaca~ın devir ve
temlikine ilişkin hükümleri ile di~er kanunların verdi~i yetkiler ve koydultu
yükümlülükler saklı kalmak şartıyle mevduatıarın ancak bankanın muvafakatı ile vade ve
ihbar süresinden önce çekilebilecegiöngörülmüştür.

Her iki hükümden de anlaşılacagı üzere kanunkoyucu; vadesiz, vadeli ve ihbarlı
hesapları hesap türleri olarak saymış, ancak bunlann bilindi~ini farzederek, tanımlannı
vermemiştir ..

vadesiz hesap, mevduat hesabı sahibine veya hesap üzerinde tasarrufa yetkili
kimseye hesaptan diledigi anda para çekme veya hesabı tümdan kapatma yetkisi veren
hesaplardır.

Vadeli hesap, hesap sahibi veya hesap üzerinde tasarruf yetkisine sahip kişinin
hesaptan para çekme hakkının, bankaca muvafakat verilmedikçe belli ve taraflarca
kararlaşunlan vade süresince, bulunmadı~ı hesaplardır. Vadeli hesapta vade süreleri tüm
mevduat türleri için 1.7.1987 tarih ve ı. NoJu TCMB.sı tebli~inde, bir ay, üç ay, 6 ay
ve bir yılolarak öngörülmüştür. Vadeli hesap vade süresi dolunca,'temdit edilmemişse,
vadesiz hesaba dönüşür.

thbarlı hesap, hesaptan para çekme hakkının taraflarca kararlaşunlan ihbar süresinin
geçmesinden sonra mevcut oldugu hesaplardır. Bu tür hesapla alacak taraflarca öngörülen
ihbar süresinin sonunda taraflardan birinin ihban ile muaccel olur ve hesaptan para
çekilebilir. Ancak banka muvafakat ederse, vadeli hesapta oldu~ gibi ihbarlı hesaptada,
ihbar süresinin geçmesi beklenilmeden hesaplan para çekmek mümkündür.

Vadeli ve ihbarlı hesaplarda, banka tek taraflı olarak vade ve ihbar sürelerini
kısaltarnaz veya ortadan kaldıramaz. Mevduat veya kredi sözleşmelerinde banka lehine yer
alan bu tür kayıtlar. alışılmamış kayltniteli~inde sayılarak geçersiz sayılmalıdır.26

Gerek vadesiz gerek vadeli ve ihbarlı hesaplarda, mevduatın üzerinde rehin mevcutsa,
haciz veya tedbir konulmuşsa veya mevdua~ alacak olarak başkasına temliJc edilmişse

26Tekinalp, sh. 318.



282 tBRAHtM KAPLAN

veya hesap bloke hesaba dönüştürülmüşse, hesaptan para çekmek yani hesap üzerinde
tasarrufla bulunmak mümkün degildir.27

Hesabı açan hesap sahibine veya hesap üzerinde warruf yetkisine haiz kişiye göre,
belirlenen kişisel hesap, özel hesap, inançlı hesap, başkasının hesabı ve milşterek hesap
gibi hesap lürlerinin hepsi vadesiz, vadeli veya ihbarh hesap şeklinde açıklanabilir.

8. Bloke Hesap - Rehinli Hesap - Hacizli Hesap

Bloke hesap, hesap sahibinin hesap üzerindeki lasarruf yelSikinin kanundan veya
sözleşmeden veya idari bir karardan dogan bir sebeple kısıtlandıgı hesaplardır. Örnegin,
hesap sahibi küçügün, reşit olmadan hesaptan para çekememesi veya sadece bir kişi veya
makamın iştirakiyle hesapla, para çekme sıkıtlamalarında, belli bir olayın orlaya çıkışına
baglı olarak "hesabın blokesi" söz konusudur. Dövize ilişkin kısıtlamalarda veya para
degerine ilişkin kararlarcb, kanuna dayanan bir hesap blokesi söz konusuolabilir.28

Sözleşmeden dogan bloke hesapla, örnegin çek deflerinin veya bankomatik veya
kredi kartının veya mevduat cüzdanının kaybı ve Çalınması halinde, hesap sahibinin bu
durumu ihbar elmesi üzerine "hesap bloke" edilir, hesaplan hak sahibi de dahil sadece
yenisi dUzenleninceye kadar) hiç bir kimseye, ödeme, nakil ve lransfer yapılmaz. Hesap
sahibinin, tasarruf yelkisini üçüncü şahıs lehine birlikle warrufu gerekli kılan müşterek
hesaplarda, lasarruf yelkisine haiz laranardan birisinin lasarrufunu, digerinin işleme
kaulmamak süretiyle engellenmesi veya sınırlaması, bir bloke gibi görünmekte ise,
hukuki açıdan bu durum bir hesabı "bloke hesap" şekline dönüştürmez. Zira müşterek
hesaplaki bu kısıtlama önceden bilinmektedir. Bloke hesapla, başlangıçla hiç bir
kısularnaya labi olmayan lasarrUf yelkisi, sonradan kısıtlamaya labi tutulmakladır.29

BarıkaIar, mahkemeler, icra daireleri veya vcrgi dairelerindcn gönderilen karar veya
emir üzerine, !tararda veya emirde belirtilen hesabı "bloke hesaba" almakla
yükümlüdürler. Bloke edilen bu hesaplar, dava sonuçlanıncaya veya haczi koyan icra
dairesine veya vergi dairesine ödeme yapılıneaya kadar l?ekletilccektir.

Kural olarak hesap üzerinde ihtiyati haciz veyaihtiyati tedbir, hesap ijzerinde hak
sahibinin lasarrUfla bulunmasını engeller. Ayni üzerinde rehin tesis edilmiş hesaplarda da,
hak sahibinin lasarruf yelkisi mevcut degildir. Bu gibi durumlarda, hesabın bloke
edilmesine hukuken gerek yoktur. Zira bu hukuki işlemler veya kararlar üçüncü şahıs için
"bloke hesaptan" daha etkilidir.

27Tekinalp, sh. 317.

28şirketlerin kurtarılmasında "Banka alacaklarının Sermayeye Dönüştürülmesini düzenleyen
31.3. 1987 tarih ve 3332 sayılı Kanunun 5/i maddesi, sermaye arllmmına nakden iştirak
edecek üçüncü kişilerin, bu parayı T.C. Merkez Bankası nezdindeki "bloke bir hesaba"
yatırmalarım öngörmektedir. ClU'!aris, sh. 162, N. 250.

29Canaris. sh. 162, N. 251.
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Kanundan veya sözleşmeden dogan borçların ifasının teminatı olarak bankada
"teminat bloke hesabı" açmak mümkündür. Borç ifa edilirse, hesaplaıd para hak sahibine,
borç ifa edilmezse lehine teminat verilen kimseye ödenir.30 .

Hesap açıldıktan sonra üzerinde MK. 868 vd. hükümlerine "rehin" tesis edilmiş
hesaplara "rehinli hesaplar" denilmektedir. Hesap üzerindeki "rehin" teminat teşkil etti~
alacaga karşılık rehnin paraya çevrilmesi usulüne göre, hak sahibine rüçhanlı olarak
ödeneceJctir.

Üzerinde .haciz veya ihtiyati haciz kaydı bulunan hesaplara "hacizli hesaplar"
denmektedir. Ihtiyati haciz kesin hacze ve hac iz ödemeye dönüşünceye kadar, hesap
üzerinde "haciz" kaydı devam edecektir.

Gerek rehinli gerek hacizli hesaplarda, bloke hesapla oldugu gibi bu durumlar devam
ettigi sürece, hak sahibinin hesap üzerinde her türlü tasarrufu yasaklamış bulunmaktadır.

9. Müşterek Hesaplar31

Birden çok kişinin birlikte bankada bir hesap açmaları ve aralarındaki anlaşmaya
göre söz konusu hcsap üzerinde birlikte veya münferiden tasarruf yetkisine haiz olmalan
durumunda, ortada bir "müşterek hesap" sözkonusudur.

Müşterek hesap sahiplerinin hesap üzerinde lasarruf yetkisinin niteligine. göre,
müşterek hesap,32

_ münferiden tasarrufa imkan veren müşterek hesap (teselsilllü müşterek hes3JHXler •
Konto - Compte - Joint - solidar - Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungs-
berechtigung) . .

_ Birlikte tasarrufa imkan veren müşterek hesap (Comptes coIlektifs ordinaires,
Gemeinscııaftskonten mit gemeinsamer Verfügüngsberechtigung - und - Konto)

_ Bölünebilir Müşterek Hesap (reilbare Konto) olmak üzere üç türe aynıır.

8. Münferiden Tasarrufa tmkan Veren Müşterek Hesap (Aktif.
alacakhlar) Teselsüllü • Tek İmzah Müşterek Hesap

Hesabı açtıranların tümünün bankaya karşı münferiden tek başına hesap üzerinde
tasarruf etme imkanına sahip oldugu müşterek hesaplara, aktif teselsüIlü müşterek
hesaplar denmektedir. Müşterek hesap açılırken, bankaya aksine bir anlaşma
sunulmamışsa, aktif tcselsüIlü müşterek hesabın varhgı kabul edilir. Hesap sahiplerinden
her biri hesabın tamamı üzerinde tasarrufla bulunmaya, bankada ilk müracaat eden hesap
sahibine hesabın tamamını ödemeye yetkilidir. Banka müşterck hesap sahiplerinden birine
ödernede bulunmakla tüm alacaklılara karşı borcundan kurtulur (BK. m. 148) Zira butür
müşterek hesapla alacaklılar arasında (aktif) teselsül söz konusudur. Hem müşterilere hem

30Emch!Renz, sh. 378.
31Bu tür hesaplar konusunda aynnıılı bilgi için bakınız. Kaplan. Teksir. i 18 "Mü~terek Hesap
Sözle~inesi" bölümündeki açıklamalarımız.

32Tandogan. Mü~ıerek Hesaplar, sh. 1 vd.; Tekinalp. sh. 328 vd.; Guggenheim. sh. 210 vd.;
Canaris, sh. 150-57. N. 224-234.
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de bankaya kolaylık sagladıgından, bu tür teselsüllü müşterek hesaplar uygulamada çok
kullanılmaktadır.

Hesap sahipleri arasında müşterek hesap ilişkisi devam ettigi sürece ve bunlardan
biri banka aleyhine icraya veya mahkemeye başvunnadıgı takdirde, banka müşterek hesap
sahibi alacaklılar arasında h~rhangi bir seçim yapmaksızın, ilk müracaat edene hesaplan
tamamen veya kısmen ödeme yapmakla yükümlü ve yetkilidir. Hesap sahiplerinden
birinin banka aleyhine icraya veya mahkemeye başvunnası ve bundan bankanın haberinin
olması durumunda, artık banka alacaklılar arasında seçim yapamaz, hepsine birden birlikte
hisseleriorarnnda ödeme yapmak suretiyle borcundan kurtulabilir.

Müşterek hesap ilişkisi fesıh suretiyle sona ermişse, banka hangi alacaklıya ödeme
yapacagı konusunda, sadece bu durumda, seçim hakkına sahiptir (BK. m. 148/3 son
cümle).33 . -

Hesap sahiplerinden birinin a1acaklısı hesabın tamamını haciz ettirebilir veya hesap
üzerinde ihtiyati tedbir koydurabilir. Ancak haciz sadece borçlunun hissesi oranında
gerçekleşir. Hesap sahiplerinden birinin iflası üzerine, digerlerinin yetkisi iflas idaresi ile
birlikte devam eder. Haciz durumunda veya hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde,
hesaplaki para taraflar arasında başka türlü bir anlaşmanın varlıgı ispat edilmedikçe,
hesaplaki para ~it hisselere aynıır. Diger hesapsahiplerine kendi hisseleri ödenccek~r.
Hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda, hayatta kalan hesap sahibinin tüm para:r,: .
alacagı yönündeki kayıtlar, ancak MK.nun vasiyet hükümlerine göre yorumlanmalıdır. 4
Banka, hesap sahiplerinden birinin ölümünü haber alırsa, artık veraset ilamı sunuluncaya
katlar, hesabı bloke etmelidir. Hesap sahiplerine ve içlerinden birinin mirasçılarına para
ancak hesaptaki para önce hisselere bölünerek, daha sonra da ölenin hissesi mirasçılar
arasında paylaşılarak ödenmelidir.

Müşterek hesap passif (borçlu) bakiye vermişse, bankaya karşı tüm hesap sahipleri
müteselsil borçluluk ilişkisi içerisinde müteselsil borçlu olarak mütalaa edilir (BK. 141
vd. ve TK. m. 7). .

b.Birlikte Tasarrufa tmkan Veren Müşterek Hesaplar

Müşterek he~p sahiplerinin ancak birlikte hareket ederek hesap üzerinde birlikte
tasarruf yetkisine haiz oldukları durumlarda, "birlikte tasarruf imkanı veren müşterek
hesap", söz konusudur. Alman ve ısviçre HukukIarında bu tür "müşterek hesaplara" "ve
Hesap (Und-Konto)" denilmektedir. Bu tür hesaplardan para çekebilmek için birlikte
bankaya müracaat etmek veya birlikte bir üçüncü kişiye vekftlet veya temsil yetkisi
vermek gerekir. Bankada tüm hesap sahiplerine birlikte ödeme yaparak veya onların
yetkili temsilcisi veya vekiline hesaptan ödeme yaparak, borcundan kurtulabilir.
Uygulamada ömegin, ancak iştirak halinde mülkiyet ilişkisinin kurulmasını saglayan ve
kanunda düzenlenmiş olan, mal ortaklıgı (MK. m. ııI/I I), aile şirketi emvali (MK. m.
325), miras şirketi (MK. m. 581) ve adi ortaklık (BK. m. 520 vd.) adına açılan müşterek

33Guggenheim, sh. 211 vd.; Tekinalp, sh. 330.
34Reisogıu, sh. 235.
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hesaplarda bu durumu gönnek milmkündür.35 Aynca banleada müşterek hesap açan birden
çolç kişinin hesap üzerinde birlikte tasarruf ta bulunacaklanm bildinneleri halinde de. bu
tür hesap söz konusu olur.

c. Eşit Hisseli (bölünebilir) Müşterek Hesap

, Kural olarak müşterek hesaplann ya münferiden tasarrufa imkan veren veya birlikte
tasarrufa imkan veren hesap şeklinde olması gerekir. Bununla beraber birden çok kimse.
bu hesap üzerindeki tasarruf yetkilerini münferiden mi. yoksa birlikte mi kullanacaklanm
bildinneden banleada bir müşterek hesapaçmışlarsa. somut olayda her birinin hesap
üzerinde eşiı oranda pay sahibi oldugu kabul edilebiliyorsa. bu durumda "eşit hisseli
müşterek hesap" söz konusudur. '

Genelolarak. tasarruf yetkisi hususunda hiçbir kaydı ihtiva etmeyen bir müşterek
hesap. somut olayın özelliklerine ve şartlara göre. münferiden tasarrufa imkan veren bir
müşterekhesap olarak nitelendirilemiyorsa. bu durumda mevcut hesabın "bölünebilir eşit
hisseli müşterek hesap" oldugunu -kabul etmek gerekir.36 Uygulamada bu tür hesaplara
pek rastlanmamaktadır. zaten bankalann bu tür hesaplar yerine. münferid kişisel hesap
açmalan daha yerindedir.

10. Cari Hesap

Mevzuatımızda37 tsviçre hukukunun aksine cari hesabın tanımı ITK.nunun 87.
maddesinde verilmiştir. Bu hükümdeki tamma göre. "tki kimsenin para. mal. hizmet ve
diger hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklanm ayn ayn istemekten karşılıklı olarak
vazgeçip. bunları kalem. kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın
kesinleşmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari
. hesap" veya cari hesap mukavelesi denmektedir.

Bankacılık işlemleri açısından cari hesabı şöylece tarif etmek mümkündür: Cari
hesap, banka ile müşterinin belirli bir hesap dönemi süresince veya belli bir miktara
kadar karşılıklı olarak birbirlerindeki alacaklanm ayn ayn istemekten vazgeçmeleri.
dönem sonunda veya beııi miktara ulaşınca. Çıkan hesap bakiyesini alacak olarak ,talep
etmeyi kararlaştırdıklan bir hesap türüdür.38

Cari hesaba ilişkin sözleşmenin geçerli olması için. bunun taraflarca yazılı şekilde
yapılması gerekir (ITK. m. 87/11).

Cari hesaplar, banka ve müşteri arasındaki borç ve alacaklann mahsubunu ve çekle
işlemesini imkan verdiklerinden. nakit hareketini azaltırlar ve ödeme kolaylıgı saglarlar.
Bunun da bankacılık işlemlerinde ve ticari 'hayatta büyük faydalan mevcuttur. Ayrıca cari

35Tekinalp. sh. 331; Guggenheim. sh. 212 vd.; Çanaris, sh. 156. N. 230-234; Tandogan,
MUşıerek hesaplar. sh. 5. . t

3~ekinalp. sh. 331; Tandogan. MUşıerek Hesaplar. sh. 5 vd.

37BK.nunun 115; 122/3; 308/3; maddelerinde cari hesaba ilişkin münferit hükümler
bulunmakıadır.

38Guggenheim. sh. 226; Tekinalp, sh. 318.
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hesaplaki alacaklar kendiliginden takas edildiginden, sonuçta bunların ödenmesİ.
saglandıgından, cari hesab hem bir kredi hem de bir teminat fonksiyonunu da ifa
eımektedir.39 .

Prensip olarak cali hesapta,
- borç erteleme sözleşmesi (hesaba geçirme)
- takas sözleşmesi,
- bakiyeyi borç olarak kabul sözleşmesi,
"- yenileme sözleşmesi, .

olmak üzere dört sözleşme iç içe ginniş bulunmaktadır,40

•Bankacılık uygulamasında cari hesaplar; faiz yürütüp yürütülmemesi açısından,
faizli veya faizsiz cari hesap, kefil veya maddi teminat alınmaksızın açılmışsa, teminalSız
cari heasp, kefil veya ayni teminat karşılıgı açılmışsa, teminatlı cari hesap, müşterinin
alacaklı veya borçlu oluşuna göre, "alacaklı cari hesabı" ve "borçlu cari hesabı" diye
aynmlara tabi tutulmaktadır.41

Bankacılık uygulamasında özellikle "alacaklı cari hesabı" ile "borÇıu cari hesabı"
ayrımı büyük önem arzetrnektedir.

Alacaklı cari hesabE, sadece müşteıinin para yatınp çekmesine, havale yapmasına,
hesap üzerine çek keşide etrnesine imkan veren hesaplardır. Bu hesap türünde müşteri
(hesap) mevduat bakiyesi kadar hep alacaklı durumda oldugu için, bu hesaba "alacaklı cari
hesabı" "veya "adi cari hesap" veya "küçük cari hesap" denilmektedir. Alacaklı cari "
hesabın, daima alacak bakiyesi vennesi gerekir, aksi halde hesap, açık kredi şeklinde
çalışır ki, bu da ortada bu konuda anlaşma olmadıgı için hukuki dayanaklan yoksundur.

i

Borçlu cari hesabın ise, bankanın rnüşteriye tahsis ettigi kredinin çalışması için
açılan bir hesaplır. Müşteri bu hesabı. bankaca kendisine tahsis edilen kredi limiti
dahilinde çeşitli ayni ve nakdi krediler için kuııanır. Yani müşteri bu hesaptan para
çekebilir, havale yapabilir, temlikname düzenleyebilir veya bankadan hesap karşılıgında
teminat mektubu veya aval veya kefalet gibi banka teminatlan niteliginde krediler talep
eder. Müşteri hesap bakiyesinde daima borçlu oldugu için, bu hesaba "borçlu cari hesabı"
denir. Ancak bu durum Yargıtay kararlID'lnda belirtildigi gibi,42 müşteri alacaklı duruma
hiç gelmedigi gerekçesiyle bu hesabın "cari hesap" degil, karı akdi sayılmasını
gerektirmez. Zira bu tür hesapta alacak ve borçlann sonuçta karşılıklı olarak beııi süre
veya limit dahilinde talep edilmemesi ilkesi yatrnaktadır.43

39Tekinalp. sh. 318.
40Guggenheim, sh. 227; Tekinalp, sh. 319.
41Kocaimamotıu. sh. 125; Tekinalp. sh. 319.

42HGK. 20.10.1987 t. 1977/11-213 E. 1978/856 K. sayılı kararı (YKD.C.V, S. 4 Nisan 1979,
sh. 461) Yargıtay TD.sinin 26.4.19.60; 8.4.1961 ve 18.6.1970 tarih ve 1969/3756-1970
sayılı kararlarında ayni görüş savunulmuştur (Doganay. TTK. sh. 393)

43Bu Konuda ayrıntılı bilgi içinbkz. Kaplan, Teksir. "Cari Hesap Sözleşmesi" başlıklı 19.
paragrafındaki hususlara.
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Cari hesap ilişkisi devam ettigi süre içinde, kimin borçlu kimin alacaklı oldugu
belli olmadıgı için, alacaklar tek ıek talep edilemiyecegi gibi haciz de edilemezler. Ancak
cari hesap kat edildikten sonra, bakiye alacak ıÇin talep ve haciz etme hakkı dogar.44

t 2 Hesap Sahibinin veya Hesap Üzerinde Tasarruf Yetkisine
.Haiz Kimsenin ve Hesap Türünün Tayininde Uygulanacak
Esaslar

Hesap sahibinin kim oldugunun tayininde genel kural, somut olayın özellikleri
gözönünde tutularak, hesabı açtıran ve ödemeyi yapan banka alacaklısının dışa vurdugo,
muhatapca irade beyanından anlaşılan kimse oldugudur. Bu temel ilJcemevduat tasarruf
hesaplarına ilişkin olarak uygulanmakla beraber, diger hesap türlerinde de pelcala
geçerlidir. Alman Mahmeme içtihatlarında45 geliştirilmiş olan bu ilJce, BGB A 133, 157
hükümlerinin benzeri olan BK.nunun 18. maddesindeki "objektif yorum-güven 'ilkesine
dayanan yorum kuralından da çıkarılabilir.46

Hesap sahibinin tayininde esas olan hesabı açanın iradesidir.' Objektif yorum
metoduna göre de, bu irade iç irade degil, muhatap banka tarafından tanınması mümkün
olan dış irade yani irade beyanıdır. Bu esas tasarruf mevduatı cüzdanının tanziminde de
geçerlidir. .

Tımıf irade beyanının tesbitinde ilk başvurulacak kaynak, banka ile müşteri arasında
hesap açılırken yapılan sözleşmenin eki veya kendisi olan hesap kartonudur. Bu kartonda
hesap sahibi olarak kimin ismi yazılı ve imzası alınmışsa, o kimse hem hesabın sahibi
hem de hesap üzerinde tasarruf yetkisine haiz olan kimsedir. Bu tür isme yazılı mevduat
hesap cüzdanları. nama yazılı kıymetli evrak niteligiil9edir.

Özellikle hamiline yazılı hep cüzdanlarında, cüzdanı elinde bulunduran hesabın da
haklı zilyedi ise, hesabın sahibi sayıldıgı için (kötü niyetli zilyedlik durumu istisna
olmak üzere). bu tür cüzdanlarda hesap sahibinin tayini için isim ve imza işin niteli~
geregi aranmayacak. cüzdanı ibraz eden kişi.hesabın sahibi ve hesap üzerinde tasarrufa
yetkili kişi sayılacaktır.

Hesap kartonundakibilgiler ve cüzdan zilyedligi yanında, hesap üzerinde tasarruf
yetkisine haiz olmak da, hesap sahibini~ tesbiti hususunda bir emare olabilir.41 öme~n
hesap açılırken; üçüncü şahıs adına hesap açan, ancak tasarruf yetkisini saklı tutan kimse
şüphe durumunda, yani üçüncü kişinin tesbitinin mümkün olmadıgı hallerde hesabında
sahibi sayılacaletır.

Hesap ekstrelerinin gönderildigi kişi ve hesabın kullanılış amacı da. hesap sahibinin
tayininin güç oldugu durumlarda birer emare teşkil edebilir.48

44Reisogıu. sh. 281; Guggenheim, sh. 227. .
45BGHZ, 21, 148, 150. RGZ 60, 141, 143, 73, 220, 221 (Bu kararlar için bkz. Canaris. sh.
108. N. 151 dipn. 2).

460bjekıif yorum kavramı için bkz. Kaplan, Hakimin SözleşmeyeMüdahalesi, sh. 29 vd.

47Canaris. sh. 113. N. 159.
48Canaris. sh. 114, N. 160-161.
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Hesap sahibinin tesbitin~e ilke olarıik hesabın açıldıgı zamandaki hal ve şartlar
dikkate alınır. Sonraki hal ve şartlar ancak sözleşme degişikli~iveya temlik durumlannda
gözönünde tutulur.49

. .-
Hesap türünün ve hesap üzerinde tasarruf yetkisine haiz kimsenin tesbitinde;

muhatap bankaca anlaşılan taraf irade beyanı, hesabın açılışında hesap üzerine yazılan
bilgiler yani isim, imza, hesap cüzdanı üzerindeki zilyedlik durumlan. hesap ekstrelerinin
kime gönderildi~i ve nihayet hesabın açılıŞ ve kullanılış amacı dikkate alınır.50

Özellikle hesap Uzerindet'1Sarruf yetkisinin tesbitinde, hesap sahibi dışındaki üçüncü
kişilerin temsilcilik (BK. m. 32 vd.) veya vekillik (BK. m. 386 vd). sıfatı vekalet
hükümlçrine veya kanuni temsil esaslanna göre tesbit edilir. Yani temsilcilik belgesi
veya vekaletnamenin genel hükümlerine göre usulüne uygun şekilde düzenlenmiş
olmalan gerekir.

49Canaris. sh. 114, N. 163.
50Canaris. sh. 158. N. 237; sh. 167, N. 263.
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