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ÖNSÖZ
Temel Bankacılık Hizmetleri kitabı; hepimizin günlük hayatta parasal varlığımızı
değerlendirmek üzere karşılaştığımız, ancak mahiyetini bilemediğimiz bir çok Bankacılık
işlemlerinin en önemli elemanlarından Mevduat Hesaplarındaki uygulamalar ile konuya ilişkin
hukuki alt yapıyı oluşturmak amacıyla ve Finans sektörünü kendine meslek olarak seçmiş olan
siz değerli öğrencilerimize rehber bir kaynak eser olması arzusuyla hazırlanmıştır.
Finans sektörü içinde yer alan Bankacılık ve Sigortacılık toplumda güven duyulan
önemli mesleklerdendir. Ülkemizde 1980, 1994, 2000 ve 2001 yıllarında Finans Sektöründe
önemli krizler yaşanmıştır. 2008 yılında Amerika’da başlayan Mortgage krizi ile Amerika ve
Avrupa’da çok sayıda Banka birleşmiş veya tasfiye sürecine girmek zorunda kalmıştır. Buna
karşılık, ülkemizde Haziran 1999’ dan itibaren yürürlüğe konan Bankacılık Yasası ile
oluşturulan güven ve sürekli denetim sayesinde, dünyada yaşanan ekonomik krizlerden
Bankalarımız etkilenmeden hatta güçlenerek çıkmışlardır. Krizlerden başarı ile çıkılmasındaki
en büyük etken, yürürlükte olan yasal düzenlemelerin ödün verilmeden izlenmesi ve
uygulanmasıdır.
Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin sektör içinde görev alarak bayrağı
gelecek nesillere başarı ile devretmelerini ümit ediyorum. Çalışma süreçlerinde kanun ve
yönetmelikleri uyguladıkları, ekonomiyi ve içinde bulundukları konjonktürü iyi analiz ettikleri
takdirde başarıdan başarıya koşacaklar ve gururumuz olmaya devam edeceklerdir. Sistem
içinde yasal kurallar uygulanmadığı takdirde, sonucun hüsran olabileceği hiçbir zaman hatırdan
çıkarılmamalıdır.
Kitabın hazırlanmasında büyük katkı sağlayan Yüksek Okulumuz Bankacılık ve
Sigortacılık Program Başkanı Sn.Yrd.Doç.Dr.Minire Kırbaşlı’ya, ve bana her konuda destek
olan Bankacılık ve Sigortacılık Programı Asistan ve Çalışanlarına en içten teşekkürlerimi
sunuyor, kitabımın siz sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını temenni ediyorum.

Ufuk UYSAL
Ocak 2018
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Giriş
Bu bölümde mevduatın Tanımı, türleri, hukuki yapısı ve mevduatın ekonomideki önemi
ile Bankalardaki mevduatın güvence sınırı anlatılmaktadır. Bankaların topladığı mevduatlara
ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yasal hükümler getirilmiş, Bankaların mevduat kabul
izni almadan mevduat toplayamayacakları hükme bağlanmıştır. Buna göre Bankalara belli bir
gelir elde veya geri almak amacıyla yatırılan Türk Parası (TP) ve Yabancı Para (YP) tutarlar
mevduat olarak adlandırılmaktadır. Mevduatlar vadelerine göre, vadesiz ve vadeli, türlerine
göre de Tasarruf, Ticari, Resmi, Bankalar ve Diğer mevduat olarak ayrılmaktadır. Mevduat
hesapları bilinen şekilde on üç ayrı yöntemle açılmaktadır. Son olarak mevduatın ekonomideki
önemi açıklanmaktadır. Çünkü sağlanan mevduat kaynağı Bankaca uygun görülecek sektörlere
Bireysel ve Kurumsal olarak kredi verilmek suretiyle satılmaktadır. Zaten Bankaların kararı
sağladık kaynakları belli bir kar koyarak satmak ve aradaki faiz farkından, ayrıca tahsil ettiği
komisyon ve diğer gelirlerden Kar eden kuruluştur. Bu nedenle mevduat öz kaynak dışında
Bankanın kredi hacmi etkileyen çok önemli bir kaynaktadır. Ülkemizde 30.09.2014 tarihine
göre 3 adedi Kamu, 11 adedi özel sermayeli, 18 adedi Yabancı Sermayeli, 13 adedi Yatırım ve
Kalkınma amaçlı ve 1 adedi TMSF kapsamında olmak üzere toplam 46 adet Banka faaliyet
göstermektedir.
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a. Mevduatın Tanımı
Bankalara gerçek ve tüzel kişilerin faiz geliri elde etmek amacıyla, istenildiği anda veya
belirli bir süre sonunda ya da belli bir ihbar süresine uyarak, geri almak üzere yatırdıkları Türk
Parası veya Yabancı Paralara MEVDUAT denir.
Günümüzde bir ekonomide üretimin arttırılması, dolayısıyla ekonomik yaşamın
canlandırılması ve yatırımlara kaynak sağlanması ülke ekonomisinde büyük önem taşımaktadır.
Bilindiği üzere yatırımların finansmanı için mali kaynağa ihtiyaç vardır.
İşte bu noktada bankalar önemli bir rol oynarlar ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini
ülke ekonomisinin gerekli kıldığı alanlara kredi açarak yatırımlara destek olurlar.
Buna göre; ülke ekonomisinde tasarrufların artması yatırımların artmasını, yatırımların
artması da üretimin artmasını, üretimin artması sonucunda da Milli gelir ve fert başına düşen
gelirin artmasını meydan getirmekte olması bakımından bankalara yatırılan mevduatın artması
büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde Bankacılık sektörünün hukuki alt yapısı ve mevduat toplamaya yetkili
kuruluşlar 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tespit edilmiştir. 1.11.2005 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan 171 asıl ve 23 geçici maddeden oluşan Bankacılık Yasası ile ülkemizde
genel olarak Faizsiz Bankacılık olarak adlandırılan kuruluşlarda bu yasaya Katılım Bankası
tanımıyla dâhil edilmişlerdir.
Yasanın 60.maddesinde “Türkiye’de hiçbir gerçek ve tüzel kişinin aslen ve fer’an
meslek edinerek mevduat veya katılım fonu kabul edemeyeceği, ticaret unvanları ve kamuya
yapacakları açıklamalar ile ilan ve reklamlarında bu izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri
kullanamayacakları” hükme bağlanmıştır.
Bu sonuca göre, 18.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanununa
göre kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Kanunun 7.4 maddesine
göre mevduat kabul izni alan Bankalar Mevduat kabul etmeye yetkili olup, bunun dışındaki
kuruluşların mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır. Halen yürürlükte olan 5411 sayılı
Bankacılık Kanunun 60.maddesinde bu husus aynen korunmuştur.

b. Mevduatın Vade ve Türleri
Yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 60.maddesinde Kredi kuruluşları,
mevduat hesapları ile katılım fonu hesaplarını Kurulun görüsü alınmak suretiyle Merkez
Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf mevduatı ve gerçek
kişilere ait katılım fonunu diğer hesaplardan ayırmak zorundadırlar.
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Genel olarak vadeleri bakımından mevduat hesapları Türk Lirası (TL) ve Yabancı Para
(YP) cinsinden açılmak üzere vadeli ve Vadesi olarak ayırıma tabi tutulmaktadır.
Vadeli hesaplarda kendi içinde İhbarlı, Dönem Sonu Ödemeli ve Birikimli mevduat
olarak ayrılmaktadır.

I. Vadesiz Mevduat
Vadesiz mevduat hesapları, hesap sahipleri tarafından istenildiği zaman üzerine para
yatırılan ve çekilen bir hesap türüdür. Günümüzde vadesiz hesaplara faiz verilmemektedir. Bu
nedenle vadesiz hesaplar Bankalar açısından sıfır maliyetli bir kaynaktır.

II. Vadeli Mevduat
Vadeli hesaplar ise isminden anlaşılacağı üzere kalan süre sonunda faiz alınması söz
konusu olduğundan paranın belli bir süre diğer bir deyişle başlangıçta kararlaştırılan süre içinde
hesapta tutulması zorunlu bir hesap türüdür. Örnek olarak, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl süreli vadeli
hesap açılabilir. Ayrıca 32-44, 45-92, 93-182, 183-365 günler arasında da kırık vade diye
tanımlanan vadeli hesap açılması mümkün bulunmaktadır. Faiz oranları Bankalara göre
günümüzde çok cüzi bir farklılık göstermektedir. Vadeli hesabın vadesinden önce kapatılması
halinde vadesiz faiz oranı üzerinden faiz verilmektedir.

1. Dönem Sonu Ödemeli Mevduat
Vadeli mevduat türünde kabul edilen bu hesaba göre, müşterilerin Bankada açtıkları 1
aydan 1 yıla kadar vadeli hesaplarda faizin dönem sonunda ödendiği hesap türüdür. Örneğin
10.000.TL 32 gün vadeli hesap açtırıldığından, 32 gün sonunda vadeli hesaba faiz tahakkuk
etmektedir. Müşteri vade günü Bankaya uğramadığı takdirde hesap aynı şartlarla otomatik
olarak faizli bakiye üzerinden yenilenmektedir. Ancak başlangıçta otomatik yenileme talimatı
verilmediği takdirde hesap bakiyesi vade sonunda faizi ile birlikte Vadesiz hesaba
aktarılmaktadır.

2. İhbarlı Mevduat
İhbarlı mevduat ise yedi gün süreli açılan ve yenilenmesi bir ihbara dayalı olan mevduat
türüdür. Bu gün için fazla kullanılan bir mevduat türü değildir. İhbarlı mevduat yerine tasarruf
sahipleri günlük, haftalık repo ile günlük çalışan Yatırım Fonlarını tercih etmektedirler.
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3. Birikimli Mevduat
Bankalarca asgari 5 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık ve üç aylık sürelerle
hesaba para yatırmaya imkân veren bir mevduat türüdür. Açıldığı dönemde geçerli olan faiz
oranı vade sonuna kadar değişmemektedir. Vade süresince hesaba para yatırılmamaktadır.
Bankaların kabul ettikleri mevduatın vade süresi büyük önem taşımakta olup, vade ne
kadar uzun süreli olursa Banka bilançosu açısından o kadar olumludur. Ancak konuya
verimlilik açısından baktığımızda ise toplam mevduat içinde Vadesiz mevduat payının yüksek
olması her an çekilmesi açısından risk taşımakla birlikte bu tür mevduata faiz verilmediğinden
Bankaların Faiz giderlerine olumlu katkısı bulunması nedeniyle Vadesiz mevduat Bankalar için
büyük önem taşımaktadır.
Vadesiz mevduat Bankalar açısından maliyetsiz ucuz bir kaynaktır. Sonuç olarak vadeli
ve vadesiz mevduatın birbirine dengeli olması gerek Bankanın karlılığı ve gerekse sağlanan
kaynağın uzun süre elde kalması açısından büyük önem taşımaktadır.
Öte yandan Bankaların topladığı mevduatın faiz maliyeti ne kadar düşük olursa açtıkları
kredilerdeki faiz oranlarının düşük tespit edilmesine imkân sağlayacaktır. Çünkü Bankalar
topladıkları mevduatı Bireysel ve Kurumsal müşterilere kredi olarak kullandırmakta, faiz ve
komisyon farklılıklarından dolayı kar sağlamaktadırlar. Dolayısıyla mevduat faiz oranlarının
yükselmesi Bankanın mevduat maliyetini arttıracağından kredi faizlerinin yükselmesine yol
açacaktır.
Günümüzde mevduat faizleri enflasyon’un 1-2 puan üzerinde seyretmekte olup böyle
bir faizlendirme uygulaması son derece makul ve yerinde bir uygulamadır. Enflasyonun çok
üzerinde mevduata faiz verildiği takdirde, kredi faiz oranları da buna göre yükseleceğinden
Banka toplamış olduğu fonları (mevduatı) satamama gibi bir sorunla karşılaşması muhtemeldir.
Bu durumun devamı halinde Bankanın giderleri artacağından mali açısından zora girmesi söz
konusu olabilecektir. Belirtilen nedenlerle mevduat faiz oranlarının günün ekonomik
koşullarına göre tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Diğer taraftan Banka bilançoları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından (BDDK) hazırlanan Tek Düzen Hesap planına göre izlenmektedir.
Tek Düzen hesap planına göre, Bankalara yatırılan mevduatlar vadesiz ve vadeli olarak
gerçek ve tüzel kişilere göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde beş ana hesap türünde
sınıflandırılmıştır.

Şema 1: Yatıran Kişiler Bakımından Mevduat Hesabı Türleri
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Yatıran Kişiler Bakımından
Mevduat Hesabı Türleri

Tasarruf
Mevduatı

Resmi
Mevduat

Ticari
Mevduat

Bankalar
Mevduatı

Diğer
Mevduat

III. Tasarruf Mevduatı
Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide
edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarıdır.

IV. Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, özel bütçeli idarelere, düzenleyici ve
denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, yerel yönetimlere, mahkemelere,
savcılıklara, icra ve iflas dairelerine ve tereke hâkimliklerine ait hesaplar bu grupta
değerlendirilmektedir.

V. Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her çeşit ortaklıklara, kamu iktisadi teşebbüsleri ile
bunlara ait müesseselere, bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve müesseselerin ve bağlı ortaklıkların
işletmelerine, yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların,
derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari
işletmelere, kooperatiflere, sigorta Şirketlerine, emeklilik Şirketlerine ve banka dışı diğer mali
kesime ait hesaplar bu grupta dikkate alınmaktadır.
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VI. Bankalar Mevduatı
Türkiye’de mevduat kabulüne yetkili Bankalar (Katılım Bankaları dâhil) ile TC Merkez
Bankasına açılan mevduat hesapları Bankalar mevduatı olarak kabul edilmektedir.

VII. Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Vakıflara, Derneklere, Birliklere, Sendikalara, Tasarruf ve Yardımlaşma sandıklarına,
Elçilik ve Konsolosluklara, Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki büro ve temsilciliklerine,
fonlara, apartman yönetimine, noter teminat ve emanetine ait paralar ile mahkemelerce tevdi
mahalli gösterilmek suretiyle yatırılan paralar bu grupta değerlendirilir.
Bu beş grupta toplanan hesap türlerinden vadesiz ve vadeli veya Türk Lirası veya
Yabancı Para cinsinden hesap açılması mümkün bulunmaktadır.
Bankalar Birliği verilerinden 31.12.2009 tarihine göre, yukarıdaki mevduat türlerine
sağlanan TL mevduat rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Mevduat Türleri (31.12.2009)
Mevduat Türleri
Tasarruf

TL
199.732.473

Resmi

21.311.379

Ticari

68.718.269

Bankalar

9.589.901

Diğer
TOPLAM

20.639.048
319.991.071

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2009

c. Mevduat Hesaplarının Açılma Şekilleri
Bankalarda aşağıda on üç adet işlem karşılığı müşteriye aşağıda belirtilen işlemlerle
mevduat hesabı açılır.
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a) Müşterinin şahsen nakit para müracaat ederek hesap açılabilir.
Buna göre hesap sahibi veya üçüncü bir şahıs tarafından hesabın bulunduğu şubeye
başvurularak hesaba para yatırılmasıdır.

Para yatırma işlemi aşağıdaki muhasebe kaydı ile gerçekleşmiş olur.
---------------------------------------------------------------------------------010-KASA
300-VADESİZ TASARRUF MEVDUATI
---------------------------------------------------------------------------------Gişe görevlisi parayı müşteriden alır. Tahsil fişi kesmek suretiyle işlem tamamlanmış
olur.

b) Veli, Vasi, Kayyım, vekil ve mutemet gibi, mudi ile hukuki ilişki
içinde olanların başvurusu ile hesap açılabilir.
c) Müşteri tarafından ibraz edilen çek tutarı ile hesap açılabilir.
d) Birden fazla kişinin, ortak bir hesap açılması için şubeye başvurması
ile
e) Müşteri tarafından verilen tahsil senetlerinin tahsili karşılığında
hesap açılabilir.
f) Müşterinin bir başka Şube nezdindeki mevduat hesabının nakli ile
hesap açılabilir.
g) Şubede mevcut bir borçlu veya alacaklı cari hesaptan yapılacak
virman ile hesap açılabilir.

Hesaptan hesaba para nakli işlemine virman veya hesaben tahsilat denir. Bir hesaptan
diğerine aktarma yapılabilmesi için borç hesap sahibinin yazılı bir talimatla Şubeye yetki
vermesi gerekir. Bu talimat belirli bir ödemeyle ilgili olabileceği gibi, her durumu
karşılayabilecek şekilde genel nitelikte de olabilir.
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k) Müşteri ile kanuni bir ilişkisi olmayan bir 3.şahsın talebi üzerine
hesap açılabilir.
l) Müşterinin diğer bir Banka şubesindeki mevduat hesabının devir
alınması ile hesap açılabilir.
m) Aynı bankanın diğer şubesinden gönderilen havale ile hesap
açılabilir.

Hesaba bir başka şubeden de hesap sahibi veya üçüncü bir şahıs tarafından para
yatırılması mümkündür. Bu durumda şubeler arası işlemler söz konusudur. Yani bir şubenin
kasasına giren para hesabın bulunduğu şubedeki ilgili hesaba alacak kaydedilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------010-KASA
290-ŞUBELER CARİ HESABI –TP
-------------------------------------------------------------------------------------------Karşılık işlemi ana bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak muhasebe kaydını
oluşturur ve yatan parayı müşteri hesabına alacak kaydı gerçekleşir.

------------------------------------------------------------------------------------------290-ŞUBELER CARİ HESABI-TP
300-VADESİZ MEVDUAT HESABI
--------------------------------------------------------------------------------------------

n) PTT kanalı ile hesap açılmak için gelen havale ile hesap açılabilir.
o) Yabancı para çeki ile hesap açılabilir.
p) Hisse senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili gibi kıymetli evrakın
tahsiline aracılık edilmek suretiyle hesap açılabilir.
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d. Ekonomi ve Bankalar Açısından Mevduatın Önemi
Bankalardaki mevduatın fazlalığı her ülkenin ekonomik istikrarını olumlu yönde
etkileyen bir faktördür. Öte yandan bankalarda mevduat hesabı olan müşteri sayısının artması
ile kişi başına isabet eden mevduat ortalamasının her yıl artış göstermesi ülkedeki Bankalara
olan güven yanında ekonomideki istikrarın da bir göstergesi olmaktadır. Diğer taraftan bir
bankanın tüm illerde şubesinin bulunması da daha yaygın hizmet vermesine olanak sağlaması
açısından önem taşımaktadır.
Ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan kriz sonucu gerek Banka adedi ve Şube
sayısında, gerekse Bankalarda çalışan personel sayılarında önemli azalmalar yaşanmasına yol
açmasına karşın son yıllarda sağlanan ekonomik istikrar ve Bankalara olan güvenin artmasıyla
Banka Şube sayısı ve çalışan sayılarından belirgin artışlar olmuştur.
Konuyla ilgili Bankalar Birliği verilerin sağlanan sayısal gelişmeler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Tablo 2: Bankacılık Sektöründeki Banka, Şube ve Personel Sayıları (31 Aralık )
VERİLER
Banka Sayısı
Banka Şube Sayısı
Banka Çalışan Sayısı

1999

2000

2005

2006

2007

2008

2009

81

79

47

46

46

45

45

7.691

7.837

6.247

6.849

7.618

8.790

9.036

173.988

170.401

132.258

143.143

158.534

171.598

172.403

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Bu tabloya göre, ülkemizde halen faaliyet toplam 45 Banka faaliyet göstermektedir.
Bu Bankalardan üç adedi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Kamu Bankası statüsünde bulunmaktadırlar.
30.09.2010 tarihine göre ülkemizde toplam 45 adet Banka faaliyette bulunmakta olup,
bu Sermaye dağılımına göre bu Bankaların Şube sayısı ve Personel sayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Öte yandan bu bankaların 32 adeti mevduat kabul yetkisine sahip bulunmaktadır.
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Tablo 3: 30.09.2010 tarihine göre grup bazında Banka, Şube ve personel Sayıları
Banka Sayısı

Şube Sayısı

Personel Sayısı

Kamu Sermayeli Bankalar

3

2.679

47.128

Özel Sermayeli Bankalar

11

4.526

83.629

Yabancı Sermayeli Bankalar

17

2.088

40.963

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

44

5.394

1

1

255

45

9.338

177.369

TMSF kapsamında Bankalar
TOPLAM
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği-2010

Diğer taraftan aşağıda Tablo 4’de gösterilen Türkiye Bankalar Birliğinin 31.12.2009
tarihli verilerine göre; İstanbul’da 45, Ankara’da 30 ve İzmir’de 29 Bankanın faaliyet
gösterirken, Hakkâri ilinde 4, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Muş ve Tunceli ilinde ise
5, Bayburt ve Siirt ilinde, Sinop ve Kilis illeri ile Kıbrıs’ta 7 Bankanın faaliyette bulunduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 4: Üç Büyük İlimize göre Mevduat-Kredi Dağılımı (2009)
Mevduat
Bin TL

Kredi

Mevduat

Kredi

Bin TL

Oranları %

Oranları %

İstanbul

215.139.249

134.253.894

42,43

35,39

2.630

Ankara

75.552.854

38.321.660

14,90

10,10

894

İzmir

28.913.463

18.986.613

5,70

5,00

675

3 il toplamı

319.605.566

191.562.167

63,03

50,49

4.199

Türkiye
Toplamı

507.099.960

379.404.761

100

100

9.027

İller

3
İl/Şube
Türkiye

Şube Sayı

46,52

% Oranı

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 2009
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Yukarıdaki tabloya göre de Türkiye nüfusunun yüzde 30’sına sahip olan üç büyük ilde,
toplam mevduatın % 63’i, toplam kredilerin % 50 ile tüm şubelerin % 46’sının bulunduğu
hesaplanmıştır.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre de 31.12.2009 tarihine göre ülkemizde
4 adet Katılım Bankası mevcut olup, bu dört Bankanın toplam 569 şubesinde 11.802 kişi
çalıştığı tespit edilmiştir.
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Uygulamalar :
Bankalardaki mevduatın önemi, kapsamı ve mevduat türleri

17

Uygulama Soruları

1-BANKALARA HANGİ AMAÇLA PARA YATIRILIR ?
2-Bankalardaki mevduatın Vadeli-Vadesiz ayrımı niçin yapılır
3-Bankalarda mevduat neden türlere ayrılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mevduatın tanımı, türleri, vade yapısı ile hesap açılma koşullarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de Bankalara öncelikle …….. amacıyla para yatırılır.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimeyi ekleriz?
a)Tasarruf etmek
b) Mevduat
c) Borç ödemek
d)Korumak
e)Faiz

2) Vadeleri bakımından Bankalarda ….. türlü hesap açılır.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz?
a) 2
b) 4
c) 3
d) 5
e) 6

3) Gerçek Kişilerin Bankalarda açtırdığı hesaplara ……mevduatı hesabı denilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz?
a) Ticari
b) Resmi
c) Tasarruf
d) Diğer
e) Katılım
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4) Bankalarda derneklerin açmış olduğu hesaplar hangi mevduat türünde izlenir?
a) Resmi
b) Ticari
c) Tasarruf
d) Bankalar
e) Diğer

5) Limited Şirketin Bankada açtırmış olduğu hesap hangi mevduat türünde izlenir?
a) Tasarruf
b) Ticari
c) Bankalar
d) Diğer
e) Resmi

Soru 6: Sosyal Güvenlik Kuruluşu hesapları hangi mevduat türünde izlenmektedir.
a)Resmi
b)Ticari
c)Tasarruf
d)Bankalar
e)Diğer
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Soru 7: Bankalarda sadece ……. Mevduatı sigorta kapsamındadır.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz.
a)Resmi
b)Bankalar
c)Diğer
d)Tasarruf
e)Ticari

Soru 8: Bir Gerçek kişinin Bankadaki kaç TL.ye kadar mevduatı sigorta kapsamındadır.
a)105.000.TL
b)100.000.TL
c)150.000.TL
d)145.000.TL
e)125.000 TL

Soru 9: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında olan Bankanın ismi hangisidir ?
a)Birleşik Fon Bankası
b)Tasarruf Mevduatı Bankası
c)Kamu Bankası
d)Sigorta Bankası
e)Ticaret Fonu Bankası
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Soru 10: Bankaların açılmasına, kapanmasına ve birleşmesine hangi kurum karar verir?
a)Hazine Müsteşarlığı
b)Merkez Bankası
c)Bakanlar Kurulu
e)BDDK
f)TMSF
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2. MEVDUATA İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

Mevduat hesaplarında sigortanın Yasal Dayanağı
Mevduat Hesaplarında Zamanaşımı
Bankalarda Sır Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Bankalarda mevduat sigortası var mıdır ? Koşulları nelerdir
2-Bankada unutulan mevduat ne kadar bekler ? Zamanaşımı nedir ?
3-Bankalarda müşteri sırrı kavramı nasıl anlaşılır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Mevduat Hesaplarında Sigortanın
Yasal Dayanağı

Mevduatın hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Mevduat Hesaplarında Zamanaşımı
Bankalardaki Sır Kavramı

Mevduatın hukuki olarak
esasları
Bankalarda sır olan hususlar
konusunda olan esaslar

Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
Zamanaşımı, Sigorta, Rehin, Müşteri Sırrı, Adli Para Cezası
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Giriş
Bankalardaki bir gerçek kişinin aynı Bankadaki TL ve YP tasarruf mevduatının toplam
100.000.00.TL.ye kadar olan kısmı Devletin güvencesi altındadır. Diğer bir deyişle Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalıdır. Bankanın iflas veya tasfiyeye girmesi
halinde bu tutar ve faizi TMSF tarafından hak sahibine öncelikle ödenmektedir. Bu bölümde
ayrıca mevduat hesaplarında zaman aşımı konusu işlenmektedir. Müşterinin son işlem, son
istem ve talimatı üzerinden 10 yıl geçtiği halde aranmayan mevduat hesapları 10 yılın sonunda
zamanaşımına uğramaktadır. Ancak rehinli, bloke, hacizli ve 18 yaşından küçükler adına açılan
hesaplarda zaman aşımı bu kısıtlamalar kalktıktan sonra başlamaktadır. Mevduat dışında kiralık
kasa, havale ve diğer alacaklar da 10 yıllık zaman aşımına tabi bulunmaktadır. Zamanaşımına
uğrayan mevduat , emanet ve alacaklar ertesi yılın 5.ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na hesaplarına aktarılır.
Bankalar sır kapsamı da bu bölümde değerlendirilmiş, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun
73.maddesine göre Banka personelin görevden ayrılmış olsa dahi banka ve müşterilere ait
bilgileri kanunlara göre yetkili olanlardan dışında kimseye açıklayamayacakları, bu kurumların
Mahkemeler, Denetim elemanları, BDDK, TMSF gibi kuruşlardır. Bu hükme uymayan
personele ayrıca hapis ve adli para cezası verileceği yasanın 159.maddesinde hükme
bağlanmıştır.
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2.1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mevduat Hesaplarında
Sigortanın Yasal Dayanağı
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 111.maddesine göre, tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon
bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri,
birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve
sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer
görevlerin ifası için kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (T.M.S.F) tarafından yürütülmektedir.
Buna göre, Bankalara yatırılan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta ettirilir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63. maddesine göre, halen bir gerçek kişinin bir
bankadaki toplam 100.000,00 TL tutarındaki tasarruf mevduatı sigorta kapsamındadır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bir kişinin aynı Bankanın tüm
şubelerinde toplam 100.000,00.TL mevduatının sigortaya dâhil olduğudur.
Konuyu bir örnekle açıklarsak, A.Y. isimli kişinin A Bankası Kadıköy Şubesinde
45.000 TL, aynı Bankanın Sirkeci Şubesinde 25.000 TL ve Beyazıt Şubesinde de 50.000 TL.
mevduat hesabı bulunmaktadır. Buna göre, A.Y.nin A Bankasındaki mevduat hesapları
toplamı 120.000.TL etmektedir. Bu durumda 100.000 TL’yi aşan 20.000.TL tutarındaki
mevduat sigorta kapsamında değildir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (T.M.S.F) 5411 sayılı kanunda ayrı bir tüzel kişiliği
ve yönetimi olan ve Merkezi İstanbul’da bulunan bir Kamu tüzel kişiliği olarak belirlenmiştir.
Bankalar Üç aylık dönemler itibariyle ( 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık
tarihlerine göre) Tasarruf mevduatları üzerinden Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve
esaslara göre hesap ettikleri Sigorta primlerini Fon’a ödemek zorundadırlar.
Eksik sigorta yapılması veya yapılan sigorta priminin belirlenen süre sonunda
ödenmemesi halinde Bankalar gecikme faizi ile birlikte 6183 sayılı Kamu Alacaklarının
Tahsiline ilişkin usule göre borçlarını Fon’a ödemek zorundadırlar.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 64. maddesinde sigorta kapsamı dışında kalan
mevduat ve katılım fon hesapları ile bununla ilgili hak sahipleri açıklanmıştır.
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2.2. Mevduat Hesaplarında Zamanaşımı
Bankalara yatırılan mevduat, bırakılan emanet ile her türlü alacaklar sahipleri veya hak
sahipleri tarafından on yıl süre ile aranmadığı takdirde bu para ve kıymetler bu süre sonunda
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) lehine zamanaşımına uğrar.
Buna göre 5411 sayılı Bankalar Kanununun 62. maddesinde bu durum ; “Bankalar
nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi,
işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar
zamanaşımına tabidir” hükmü bulunmaktadır.
1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BDDK Yönetmeliğinde
zamanaşımına uğrayan mevduatın tabi olacağı esaslar açıklanmıştır.
Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 100,000.Türk Lirası ve
üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda
bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının
Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.
Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının
başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde üç ay müddetle ilan edilir.
Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının
on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki gazetede iki gün
süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından Eşzamanlı olarak
ayrıca TMSF’ye gönderilir.
TMSF bu listeleri Nisan ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet
sitesinde yayınlar.
İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve
alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından
aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasındaki hesaplarına devredilir.
Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte
devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir.
Böylece sahipleri tarafından Son İşlem, Son İstem ve Yazılı talimat üzerinden 10 yıl
geçtiği halde aranmayan tutarlar takip eden yılsonu itibariyle zamanaşımına uğramaktadır.
Konuyu bir örnekle açıklarsak; son işlem tarihi 15.12.1998 olan 1.000 YTL’lik mevduat
hesabı 10 yıl içinde yani 16.12.2008 tarihine kadar sahibi tarafından aranmadığı takdirde bu
süre sonunda zaman aşımına uğrar ve İlgili Banka tarafından 31.12.2008 tarihinde Talep
Olunmamış Kıymetler-Zamanaşımına Uğrayan Mevduat hesabına, Şubat /2009 ayı içinde bu
tutar TMSF’ye devir edilerek hesap kapatılır. Hak sahibi TMSF ilanı ile Mayıs /2009 ayına
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kadar parasını TMSF’den alabilir. İlandan sonraki üç ay içinde de müracaat yapılmazsa 1.000
YTL mevduat 31.05.2009 tarihinde TMSF hesaplarına gelir kaydedilecektir.
Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren
başlar. Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan
hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.
Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi
blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten
itibaren işlemeye devam eder.

2.2.1. Zaman Aşımına Tabi Kıymetler
10 yıllık zamanaşımına tabi mevduat, emanet ve alacaklar;
a) Vadeli ve vadesiz mevduat hesaplar ile
b) Blokeli veya rehinli olan ve halen bloke veya rehin işlemi devam eden hesaplar hariç
olmak üzere, sahipleri tarafından 10 yıl süreyle talep edilmeyen “390/391-Muhtelif BorçlarTP/YP Hesaplar/Emanet Kıymetler hesaplarında izlenen emanetler ve alacaklar olarak kabul
edilmiştir.

2.2.2 Zamanaşımına Tabi Olmayan Kıymetler
► Belli bir taahhüde karşılık yatırılan paralar(Bloke para denir), depozitolar, rehinli ve
bloke paralar, mahkemelerce 3.şahıslar adına yatırılan paralar,
► Suçluların üzerinde bulunan, suçla ilgili paralar,
► Kasa fazlalıkları, sahibi ve niteliği bilinmeyen paralar,

Yukarıdaki koşulları taşıyan mevduat ve paralar bu kayıtlar kalkmadığı takdirde on yıl
geçse dahi zaman aşımına uğramaz.

2.2.3. Zamanaşımını Kesen ve Durduran Haller İle Mevduat
Hesaplarındaki Zamanaşımı
Hesaplar üzerine konulan Haciz, ihtiyati Tedbir, Bloke veya rehin kararları müşterinin
iradesi ile işlem yapmasına mani olduğundan bu hallerde zamanaşımı durur. Bu kararların
kalkması ile zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.
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Diğer taraftan Küçükler adına açılan mevduat hesaplarında zamanaşımı küçüğün reşit
olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Vadeli hesaplarda da vadeli hesabın vadesinin bitim
tarihinde zamanaşımı başlar.
Kiralık kasalarda kira bedelinin uzun süre ödenmemesi ve her hangi bir müracaatta
bulunmaması halinde banka tarafından noter veya hâkim huzurunda kasa açılarak çıkan
kıymetler emanet niteliği kazanır ve 10 yıllık süre bu andan itibaren işlemeye başlar. Hisse
senedi ve Tahvillerde anaparanın ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl geçmesi halinde
bu kıymetler zamanaşımına uğrar.

2.2.4. Mevduat Hesabı Açılışında İstenen Belgeler ve İmzalanan
Sözleşme
Her hangi bir Banka şubesinde gerçek kişi tarafından vadeli veya vadesiz mevduat
hesabı açılmak istendiğinde;
► Nüfus Cüzdanı-TC Kimlikli
► İkametgâh Belgesi
► İkametgâhı belgeleyen son üç aya ait bir Telefon, Elektrik, Doğalgaz veya İSKİ
faturadan birini ibraz etmesi istenmektedir.

Tüzel kişiler Vadeli hesap açılması istenmesi halinde ise:
► Vergi levhası
► Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi
► Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin imza sirküleri
► Hesap açılmasına ilişkin varsa Yönetim Kurulu Kararı
► İmza Yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanları

Bu belgeleri ibraz eden müşteri ile Genel olarak Bankalar Mevduat Hesap sözleşmesi
veya Bankacılık Hizmetleri sözleşmesi düzenlemektedirler. Bu şekilde birçok konuda Bankaya
işlem yapma yetkisi verilmekte ve taraflar arasındaki hukuki ilişki kurulmaktadır.
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2.2.5. Bankalarda Sır Kavramı
Banka Sırrı konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması”
hakkındaki 73. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıda gösterilmiştir.
MADDE 73 - Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve
üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık,
iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel
kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının
yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile
bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam
eder.
Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurtdışındaki muadili denetim mercileri ile
düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır
kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde
edeceği sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki
bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde,
düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî
davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır
niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına
bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.
Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden
kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine
ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.
Bankaların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu
yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında
akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının
izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle
yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve finansal
kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak
şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün dışındadır.
şeklindedir.
Buna göre Bankalarda yapılan tüm işlemler ve bunların dayanağına ilişkin bilgiler ile
bankaca ileride gerçekleştirilmesi planlanan tüm çalışmalar banka sırrı kapsamındadır.
Öte yandan Bankanın mevduat, yatırım, kredi ve kiralık kasa sahibi gibi sürekli
müşterileri ve gerekse havale, döviz alım-satımı gibi bir işlem nedeniyle Banka ile geçici olarak
ilişki içinde olan müşterilere ve yaptıkları işlemlere ait bilgiler de müşteri sırrı kapsamına
girmektedir.

34

Banka personelinin Kanununun 75.maddesine göre, bu Kanuna, ilgili düzenlemelere,
kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve
yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere
uymakla yükümlü olduğu belirlenmiş, Etik ilkelerin, Bankalar Birliğince BDDK’nın uygun
görüsü alınmak suretiyle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinde belirtilen sır saklama
yükümlülüğüne aykırı hareketler aynı Kanun’un 159. maddesinde suç olarak tanımlanarak
cezai yaptırıma tabi kılınmıştır. Buna göre Kanunun 73. maddesinin birinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden
iki bin güne kadar adli para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan
üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır.
İlgili kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklamış
olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılacağı, ayrıca, fiilin önemine göre sorumluların
bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici
veya sürekli olarak yasaklanması hükmü getirilmiştir.
Diğer yandan, bankacılık sırrı ile müşteri sırrının yetkisiz kişilere açıklanması yalnızca
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda değil, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 239. maddesi
uyarınca da cezaya tabiidir. Müşteri sırrının açıklanması hem Bankacılık Kanunu hem de Türk
Ceza Kanunu’nda cezalandırıldığından, bu durumda, Bankacılık Kanunu’nun 161. Maddesi
uygulanacak; Bankacılık Kanunu’na göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre
de cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi
uygulanacaktır. Buna göre, daha ağır cezayı öngören TCK’nın 239. Maddesi uygulanacaktır.
Hapis cezası her iki kanunda da aynı süre olarak gösterilmişken (1 yıldan 3 yıla kadar) adli para
cezası TCK’da beş bin güne kadar olarak belirtilmiş, Bankacılık Kanunu’nda ise adli para
cezasının üst sınırı iki bin gün olarak gösterilmiştir. Bu suçun işlenmesi sonucunda zarar gören
kişiler Borçlar Kanunu’nun 41. maddesi ve sonraki maddelerine dayanarak haksız fiil nedeniyle
tazminat talep edebileceklerdir.
Banka görevlilerinin ve diğer ilgililerinin müşteriye ait sırları saklama yükümlülüğünü
ihlal etmeleri halinde ortaya çıkan zarardan adam çalıştıran sıfatıyla (BK, m. 55 ve m. 100)
bankalar da sorumludur.
Bankalarca aşağıda belirtilen kurumlara bilgi vermeleri zorunluluğu bulunmaktadır.
► Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
► Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu
► İcra İflas Müdürlükleri
► İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
► Vergi Denetmenleri
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► Mali Suçları Araştırma Kurulu
► Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler
► Sermaye Piyasası Kurulu
► Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
► Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
► Devlet Denetleme Kurumu

Bankalardaki sır konusunda personelin eğitilmesi, Servislere ziyaretçi kabul
edilmemesi, başvuru sahipleri ile ayrı ayrı görüşülmesi, servisler arasında yüksek sesle
konuşulmaması, telefon görüşmelerinde gizliliğe özen gösterilmesi, işlemlerin bankaların iç
bölümlerinde yapılması, İç mevzuata ait yayınların dışarıya verilmemesi, hesap bakiyesinin
telefon ile öğrenilmek istenmesinde özen gösterilmesi, adresine tebligat yapılmasını istemeyen
mudilere özen, Havale ihbarları konusunda özen, kredilerle ilgili bilgi ve belgelerin şube dışına
çıkarılmaması, kredilerle ilgili belgelerin kredi komitesi ve istihbarat servisi görevlisi dışında
hiç kimseye bilgi verilmemesi, grup nakillerinin gizli tutulması, günlük şifreler, banka işlemleri
ile ilgili tartışmalardan kaçınılması, Şube içinde ve dışında evrakların elden takibine yer verilmemesi vs. gibi konularda banka içinde ve dışında gereken özen gösterildiği takdirde sırların
saklanması bakımından önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
Bankalarda mevduat sigorta kapsamı sınırları
Mevduatın zamanaşımına uğramasının koşulları

37

Uygulama Soruları

1-BANKALARDA HANGİ TÜR MEVDUAT SİGORTA
KAPSAMINDADIR ?
2-Banka mevduatında zamanaşımını kesen ve durduran hal nedir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Mevduat Hesaplarında sigortanın kapsamı ve yasal dayanağı
2-Mevduat hesaplarında zamanaşımı süresi ve koşulları
3-Personelin öğrendiği Banka sırrı konusundaki yasal sorumluluğu
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Bölüm Soruları
1) Müşterinin son işlem son istem ve talimatı üzerinden …. yıl geçtiği halde
aranmayanların zamanaşımına uğrar. Cümlesindeki boşluğa hangi seçeneğin yerleştirilmesi
gerekir.
a) 5
b) 7
c) 10
d) 8
e) 12

2) Zamanaşımına uğrayan mevduatlar Bankaca ne yapılır?
a) TC Merkez Bankasına devir
b) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir
c) Banka Gelirlerine aktarılır
d) Zamanaşımı yoktur
e) Mahkemelere

3) Zamanaşımına tabi olmayan kıymetler nelerdir?
a) Rehinli mevduat
b) Ticari mevduat
c) Resmi mevduat
d) İcra parası
e) Bloke mev
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4) Küçükler adına açılan mevduat hesabında zamanaşımı süresi küçüğün …… yaşından
itibaren işlemeye başlar.
Cümlesindeki boşluğa hangi seçeneğin yerleştirilmesi gerekir?
a) 15
b) 17
c) 18
d) 14
e)16

5) Mevduat hesabı açılırken Gerçek kişilerden aşağıdaki hangi belge istenmez?
a) Nüfus cüzdanı
b) İkametgah senedi
c) Sabıka kaydı
d) İSKİ faturası
e) Sürücü belgesi

Soru 6: Tüzel kişilere mevduat hesabı açılırken ………. alınması gerekir
a)Döviz Belgesi
b)Şirket Bilançosu
c)Tapu Kayıtları.
d)Diğer Banka hesapları
e)İmza Sirküleri
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Soru 7: Müşterilere ait bankadaki mevduat ve kredi bilgileri talep halinde
……………bildirilmesi gerekir.
Cümlesindeki boşluğa hangi seçeneğin yerleştirilmesi gerekir.
a)Muhtarlığa
b)Cumhuriyet Savcılığına
c)Bankalar Birliğine
d)Ticaret Odasına
e)Derneklere

Soru 8: Bankalar topladığı mevduatın belli bir kısmını TC Merkez Bankasına ne isim
altında yatırmak zorundadırlar.
a)Sermaye Payı
b)Hazine Güvencesi
c)Munzam Karşılık
d)Depozito
e)Aidat
Soru 9: Mevduat Munzam karşılıklarının noksan yatırılması halinde noksan yatan
tutarlara TC Merkez Bankasınca aşağıdakilerden hangisi tahsil edilir.
a)Temerrüt Faizi
b)Yasal Faiz
c)Mevduat Faizi
d)Gecikme Faizi
e)Ticari Faiz
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Soru 10: Aşağıdaki Bankalardan Hangisi Yabancı Sermayeli Banka Konumundadır.
a)Anadolu Bank
b)Şekerbank
c)T.İş Bankası
d)Akbank
e)İng Bank
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3. MEVDUAT HESAPLARINDA TASARRUF YETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Bankalarda Disponibilite ve Munzam Karşılık Nedir ?
Mevduatın Çekilmesinde sınırlama olabilir mi ?
Gerçek kişilerin hak ehliyeti ve tasarruf Yetkileri
Yasal Temsilcilerin mevduat hesaplarındaki Tasarruf Yetkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Mevduat Munzam Karşılığı Nereye yatırılır ? Neden ?
2-Mevduat üzerine rehin konulması çekilmesine engel midir ?
3-Gerçek Kişilerin Hak ehliyeti sınırlandırılır mı ?
4-Yasal Temsilciler yetkilerini nasıl Kullanır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Disponibilite ve Mevduat Munzam
Karşılığı

Mevduat üzerinde yapılan
kesintiler

Konuyu çalışarak

Mevduat Çekilmesi

Mevduatın çekilmesine
ilişkin esaslar

Konuyu çalışarak

Gerçek Kişilerin Hak Ehliyeti ve
Tasarruf Yetkisi

Geççek kişilerin hesaplardan
Para çekmesinde karşılaşılan
özellikler

Konuyu çalışarak

Temsilcilerin Mevduat hesaplarında
Tasarruf Yetkisi

Kanuni ve iradi temsilcilerin
yetkileri

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Yasal Temsilci, Vasi, Kayyım, Vekil, Munzam Karşılık, Tüzel Kişi
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Giriş
Bu bölümde Bankalarca toplanan mevduattan belli oranda kısmını TC Merkez Bankası
nezdinde munzam karşılık olarak tutmak zorundadır. Her iki haftada bir Cuma gününe göre
karşılık hesaplanmaktadır. Ayrıca Bankalar topladıkları mevduatın belli kısmını da kasalarında
hazır değer olarak tutmak zorundadır. Mevduatın çekilmesi de Bankalar Kanunun da rehin,
hapis, temlik gibi hususlar ile diğer kanunların getirdiği kısıtlamalar hariç ödeme konusunda
hiçbir engel konulamayacağı hükme bağlanmıştır. Gerçek kişiler hesaplarından hiçbir engel
olmadan tasarrufta bulunabilmeleri için Reşit olması, Ayırt etme gücü olması ve kısıtlı
olmaması gerekmektedir. Gerçek kişilerin medeni hakları kullanma ehliyeti olmayanlara
kanuni temsilcilerin atanması zorunludur. Kanuni Temsilciler Veli, Vasi ve Kayyım.dur.
Medeni haklarını kullanan kişilere iradeleri ile Vekil, Ticari Vekil ve Ticari Mümessil
atanabilir. Bu atanan kişilere de iradi Temsilci denilir. Medeni Kanunumuza göre akıl hastalığı,
akıl zayıflığı bulunan kişiler tam ehliyetsiz sayılmakta ve kendilerine vasi tayin edilmektedir.
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2.3.1. Disponibilite ve Mevduat Munzam Karşılığı
Bir ticari banka için karlılık açısından ideal olan durum bir günde nakdi olarak yaptığı
ödemelerin kendisine yapılan nakdi ödemelere eşit olmasıdır.
Mevduat kabul eden bankalar, taahhütlerine karşı kasalarında nakit değerler
bulundurmak zorundadırlar. Disponibilite, esas itibariyle satılabilir varlıklar anlamına
gelmektedir. genel disponibilite oranı bankların likiditesini düzenleyen zorunlu bir araçtır.
Kâr sağlanması açısından kasada nakit paranın atıl olarak durmaması büyük önem
taşımaktadır. Bütün kuruluşlar vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek, taahhütlerini zamanında
yerine getirebilmek için durumlarına uygun bir miktarda parayı daima kasalarında hazır
bulundururlar.
Bankaların da Merkez Bankasına ve diğer kuruluşlara karşı taahhütlerini zamanında
yerine getirebilmeleri özellikle tasarruf sahiplerinin olası taleplerini karşılayabilmeleri için
ihtiyatlı bulunmaları gerekir.
Dolayısıyla bankalar mevduatın % 100'ünü ödünç vermemek durumundadırlar. Bu
nedenle bankalar çekilmesi olası paralar nispetinde kasa mevcudu ve hızla nakde çevrilebilen
aktif bulundururlar.
İşte, bankaların ödeme güçlerini koruyabilmek amacıyla bulundurmak, zorunda
oldukları bu yasal karşılıklara "umumi disponibilite" denilmektedir.
Bankaların bulundurması gereken umumi disponibilitenin asgari oranı, 26.01.1970
tarihli ve 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 40. maddesine göre Merkez Bankasınca
saptanmaktadır.
Umumi Disponibilite Oranları TL. yükümlülüklerde % 4, YP yükümlülüklerde % 1
olarak uygulanmaktadır. Umumi disponibiliteye ait yükümlülükler TC Merkez Bankası
tarafından iki haftada bir Cuma günleri itibariyle hesaplanmaktadır.
Zorunlu Karşılık ise, Bankaların Umumi disponibiliteden başka, T.C. Merkez Bankası
nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nakden Zorunlu karşılık oluşturmaları zorunluluğu
vardır. Bu karşılığın oranı T.C. Merkez Bankası tarafından ülkenin ekonomik koşullarına göre
zaman zaman saptanmakta olup, 16.10.2009 tarihinden bu yana TL. Hesaplar için % 5,
05.12.2008 tarihinden bu yana da Yabancı para Hesaplar için % 9 zorunlu karşılık oranı
uygulanmakta iken 1.10.2010 tarihinde yayınlanan tebliğ ile bu tarihten itibaren TL hesaplar
için % 5,5’a, YP hesaplar için % 11’e yükseltilmiştir. (RG.27708-23.09.2010)

Zorunlu karşılığın hesaplanmasında, tekrarı önlemek açısından bankalar mevduatı
hesaba karşılık hesabında dikkate alınmamaktadır.
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Zorunlu Karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir Cuma günleri itibariyle
hesaplanmaktadır. Zorunlu Karşılıklar 14 günlük sürelerde tesis edilmektedir. Bu süre
yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten iki hafta sonraki Cuma günü başlamakta ve ikinci
haftanın Perşembe günü mesai saati bitiminde sona ermektedir.
Bankaların T.C. Merkez Bankası nezdinde 31.12.2008 tarihinde 13.510.553.TL olan
munzam karşılık tutarı, 31.12.2009 tarihinde 13.072.370.TL.ye ulaşmış, 30.09.2010 tarihinde
ise 17.072.061.TL. tutarında bir büyüklüğe ulaştığı tespit edilmiştir.

Tablo 1: Karşılık Oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tebliğ No

TL Karşılık Oranı

Geçerlik Tarihi

2002/1

3,0

10.05.2002 - 15.12.2005

2005/1

6,0

16.12.2005 - 01.10.2009

2009/7

5,0

02.10.2009 - 30.09.2010

2010/9

5,5

01.10.2010 - 25.11.2010

2010/10

6,0

26.11.2010 -

Tebliğ No

Yabancı Para Karşılık Oranı

Geçerlik Tarihi

2002/1

9,0

10.05.2002 - 27.11.2008

2008/7

9,5

28.11.2008 - 29.04.2010

2010/5

10,0

30.04.2010 - 05.08.2010

2010/7

10,0

06.08.2010 - 30.09.2010

2010/10

11,0

26.11.2010

2.3.2. Mevduatın Çekilmesi
Bankalara yatırılan mevduatlara diğer kanunlarda oluşan rehin, devir, hapis ve temlik
hükümleri dışında çekilişte sınırlama getirilmeyeceği esasa bağlanmıştır. Bankacılık
Kanununun 61. maddesine göre, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis
hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile
diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat ve
katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle
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sınırlandırılamayacağı, Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında
vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklı olduğu hükme bağlanmıştır.
Kural olarak hesaptan para çekilmesi için hesap cüzdanı ve kimlik kartıyla şubeye
başvurunun yapılması gerekir. Bu başvuru ile banka çalışanı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra
işlem gerçekleşir. Hesap cüzdanı olmadan da uygulamada para çekmek mümkündür. Çünkü
önemli olan mevduat hesabının tespiti ve işlem yapacak kişinin bu hesaptaki hak sahibi olup
olmadığının tespit edilmesidir. Hesaptan para çekme işleminin gerçekleşmesi için doğal olarak
mevduat sahibinin hesabında para olması gerekmektedir.
Hesap sahibinin kimliğinin tespitinden sonra çekilmek istenen tutar ve ödemenin
yapıldığı kişiyi gösteren bir tediye fişi düzenlenerek müşteriye imzalatılır. Böylece ödeme
yapılır.
Mevduatın kabulüne, çekilmesine, zamanaşımına ilişkin usul ve esaslar Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yönetmelik ile belirlenmiştir.
Mevduat hesapları yatırma işleminde olduğu gibi aynı Şube’ye müracaat edilerek
çekileceği gibi, aynı Bankanın diğer bir Şubesine müracaat edilerek de çekilmesi mümkündür.
Aynı Bankanın Şubeleri arasındaki ödeme işlemleri günümüzde otomasyon sistemi
aracılığı ile kolayca yürütülmektedir. Önemli olan doğru kişiye ödeme yapılmasıdır. Bu itibarla
para ödeme işlemlerinde son derece dikkatli davranılması gerekmektedir.
Başka Şubeden ödeme işlemi yapılması sonucunda çekilen tutarın bu şubede tekrar
mevduata dönüşmesi de mümkün bulunmaktadır. Müşterilerin hesabının bulunduğun Şubede
memnun olmamaları sonucu hesabını aynı Bankanın diğer bir Şubesine nakletmeli de bir ödeme
işlemidir.
Ödeme İşleminde düzenlenecek ödeme fişindeki imzanın Banka kayıtlarındaki
örnekleriyle karşılaştırılması hususu dikkatle kontrol edilmesi gereken bir işlemdir. Çünkü
başka Şubeye sahte kimlik ve hesap cüzdanı ile müracaat ederek para çekilmesi şeklinde bir
dolandırıcılık olayı da mümkün olabileceğinden Başka Şube hesaplarında müşterinin sistemde
kayıtlı imzanın çok iyi şekilde kontrol edilerek ileride hiçbir tereddüte yol açmayacak şekilde
tespit edilmesi gerekmektedir. İleride gerçek hesap sahibin ortaya çıkması halinde işlemi yapan
kişilerin verdikleri ve verecekleri zarardan dolayı sorumlu tutulmaları mümkün olacağından
imza kontrolü ödeme işlemlerinde büyük önem taşımaktadır.

2.3.3. Gerçek ve Tüzel Kişi Kavramı
Kişinin sahip olduğu ve hukuk nizamının kendisine tanıdığı değişik şekillerde beliren
yetkilere “HAK” denir. Haklardan faydalanabilen, hak sahibi olabilen varlıklara da “ŞAHIS”
denir. Şahıs, her şeyden önce insan varlığıdır. Ancak hukuk nizamında şahıslar sadece
“insan”lardan ibaret değildir. İnsanlardan meydana gelen insan toplulukları veya malların
birleşmesinden meydana gelen mal toplulukları da şahıs sayılabilirler.
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Yani bu topluluklar da şahıs sayılabilir, bu topluluklar da hak sahibi olabilir ve borç
altına girebilirler. Bu sebeple şahıslar “GERÇEK KİŞİ (Hakiki Şahıs)” ve “TÜZEL KİŞİ
(Hükmi Şahıs)” olmak üzere ikiye ayrılmakta, insanlara “ gerçek kişi”, başlı başına bir varlığı
olan ve hak sahibi olabilen topluluklara da “ Tüzel kişi” denilmektedir.

2.3.3.1. Gerçek Kişilerin Hakları Kullanma Ehliyeti ve Mevduat
Hesaplarında Tasarruf Yetkisi
Gerçek kişiler, diğer bir ifade ile “Hakiki Şahıslar” fiziki bir varlık olan insanlardır.
Hakiki şahısların yaşadıkları topluluk içinde bir takım hakları vardır. Borç altına girebilirler
veya akit yapma hakları mevcuttur. Her insanın bu haklardan istifade etmesi lazımdır. Ancak
bu haklardan istifade edebilmesi için bu hakları kullanma ehliyetinin de bulunması gerekir. O
halde kimlerin hakları kullanma ehliyetine sahip olduğunu bilmek lazımdır.
Yukarıda bahsettiğimiz hakları kullanma ehliyeti ile ilgili hususlar Medeni
Kanunumuzda düzenlenmiştir. 8.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Bu
yasa ile 26.02.1926 tarihinden 07.12.2001 tarihine kadar geçerli olan 726 sayılı Medeni Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır.) ve günümüz koşullarına göre hazırlanan 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Medeni Kanununun 8.maddesine göre “her insanın hak ehliyetinin olduğu, bütün
insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşit oldukları” kabul
edilmiştir.
Aynı Kanunun 9.maddesinde ise Fiil ehliyeti olan her kişinin kendi fiilleriyle hak
edineceği veya borç altına gireceği, 10.maddesinde de belirlenen koşullara göre “Ayırt etme
gücüne sahip, kısıtlı olmayan her ergen kişinin fiil ehliyetinin” bulunduğunu belirterek bu
husustaki şartlar konulmuş ve kanunun 14. maddesinde de ayırt etme gücü bulunmayanların,
küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyetinin bulunmadığını belirtmiştir.

2.3.3.2. Gerçek Kişilerin Fiil Ehliyeti Kapsamı
Gerçek kişilerin fiil ehliyetinin olması için:
► Reşit (ergin) olması
► Ayırt etme gücünün (Temyiz gücü) bulunması
► Kısıtlı olmaması

hallerinde mümkün olmaktadır. Bu koşulları taşıyan kişiler de TAM EHLİYETLİ
olarak tanımlanır.
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2.3.3.2.1. Reşit Olmak
Şahsın fiil ehliyetine sahip olabilmesi için ikinci koşul ergin olması yani muayyen bir
yaşa erişmesi lazımdır. Medeni Kanunumuzun 11.maddesinde, reşitliğin genel olarak on sekiz
yaşın doldurulmasıyla başlayacağı, erkek ve kadın 16 yaşını doldurduğu takdirde hakim izni ile
evlenebileceği, bu durumda da yani 18 yaşını doldurmadan evlenilmişse de şahıs ergin kabul
edilir. Bu şekilde ergin sayılan şahıs ertesi gün eşinden boşansa veya eşi ölse bile, ergin
sayılmaya devam edilecektir. Kişi 18 yaşını doldurmakla veya evlenmekle reşit olabileceği gibi
Mahkeme kararı ile de ergin sayılabilir. Medeni Kanunumuzun 12. maddesine göre, Küçük 15
yaşını doldurmuşsa, küçük reşit sayılıp kendi başına muamele yapmayı arzu ediyorsa, velisinin
rızası da mevcutsa, mahkeme tarafından o şahsın ergin olduğuna karar verilebilir. Örneğin; 15
yaşını dolduran ve babasının ticarethanesini idare eden bir küçük, babasını kaybetse, işinin
devamı için mahkemeye müracaat edilip mahkeme kararı ile ergin kabul edildiğinde bu şahıs
artık her türlü muameleyi kendi başına yapabilir, borç altına girebilir.

2.3.3.2.2. Ayırt Etme Gücü
Ayırt etme gücü makul surette hareket edebilme iktidarıdır. Bir şahıs yaptığı işin veya
hareketlerinin mahiyetini anlayabiliyorsa, yaptığı işin sonuçlarını kavrayabilecek bir fikri
yapıya sahipse ayırt etme gücüne sahip olduğu kabul edilir. Medeni Kanunumuz ayırt etme
gücünün hangi hallerde kalkacağını yani makul surette hareket etme imkanının kalmadığını
örneklerle göstermiştir. ( MK Md 13) Bu haller yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya
sarhoşluktur.
Akıl Hastalığı veya akıl zayıflığı da ayırt etme gücünü ortadan kaldırabilir. Ancak
burada dikkat edilecek husus şahsın akıl hastası olup, olmadığı değil şahsın o muameleyi
yaparken veya o fiili işlerken ayırt etme gücünün olup olmadığıdır. Örneğin saralıların iki nöbet
arasındaki zamanda akılları başlarında değildir. Akıl hastasının böyle zamanlarda yaptığı
muameleler geçerli sayılmamaktadır.

2.3.3.2.3. Kısıtlı Olmamak
Kısıtlı olma hali, Medeni Kanununun 405, 406, 407 ve 408 maddelerinde belirlenmiştir.
Buna göre; akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık alkol, uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşam
tarzı, kötü yönetim gösteren veya bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya
mahkum olan ya da yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini
gerektirdiği gibi yönetemediği kanıtlanan her yetişkin kişi kısıtlıdır.
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Kısıtlı olan kişilere mahkemece “vasi” tayin edilir. Kanunda yazılı nedenlerden biri
dolayısıyla mahkemece kısıtlanan yani fiil ehliyeti mahkeme kararı ile tamamen veya kısmen
kaldırılmış ve kendisine vasi tayin edilmiş kişi “kısıtlı” olarak kabul edilir.
Özetlemek gerekirse sonuç olarak, ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı olmayan
gerçek kişiler tam ehliyetli olarak her türlü hukuki muameleleri bu arada Bankacılık işlemlerini
de kendi başlarına yapabilirler. Bu şahıslarla her türlü sözleşme akdedilebilir, bu kişilere kredi
açılabilir, kefaletleri de kabul edilebilir.

2.3.3.3. Tam Ehliyetsizler
Henüz ayırt etme gücü olmayan küçükler ile akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle
makul hareket etme yeteneği olmayan kişiler ile kısıtlı olanlar Medeni kanunun 1516.maddelerine göre Tam ehliyetsiz sayılmış olup bu kişilerin yasal temsilcilerinin rızası
olmaksızın kendi başlarına borç altına giremeyecekleri kabul edilmiştir.

2.3.4. Temsilcilerin Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi
Gerçek ve Tüzel kişiler, yasal veya iradi olarak belirlenen ya da belirledikleri
Temsilcileri aracılığı ile mevduat hesapları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Aşağıda belirtilen
Temsilcilerin hareket alanını belirleyen yetki ve sınırlar Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda
gösterilmiştir. Mevduat Hesapları üzerine yapılacak tasarrufun sınırlarını da bu yetkiler
çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
Bir kişi, hastalık; zaman azlığı vs. gibi çeşitli nedenlerle bir işin yapılmasını bir
başkasından isteyebileceği gibi, bir işin o kişinin fiil ehliyeti olmaması nedeniyle doğrudan
doğruya ilgili kişi tarafından da yapılması olanaksız olabilir. Ayrıca tüzel kişiler adına
yapılacak hukuki işlemlerin de tüzel kişiler adına hareket edebilecek gerçek kişilerce
yapılmasında zorunluluk vardır.
Bu nedenle Temsilciler genel olarak iki bölümde incelenebilir:
► Yasal temsilciler,
► İradi temsilciler.
Buna göre yasal temsilciler aşağıda belirtilmiştir.
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YASAL TEMCİLCİLER
Veli…………..(Medeni Kanun)
Vasi………….(Medeni Kanun)
Kayyım…….(Medeni Kanun)

2.3.4.1. Veli ile Yapılan İşlemler
Kural olarak çocuğun kanuni temsilcisi velidir. Veli çocuğun annesi ve babasıdır.
Velayet altındaki küçüğün eğitimi, bakımı, geçimi ve bizim açımızdan en önemlisi mallarının
idaresi ve onlardan yararlanma hakkı veliye aittir.
Yasal bir neden olmaksızın velayet hakkı ana ve babadan alınamaz eğer veliler velayet
hakkını kullanmaktan aciz iseler, veya ana babanın her ikisinin de ölümü hallerde: Mahkeme
tarafından küçüğe VASİ tayin edilir.

2.3.4.2. Vasi ile Yapılan İşlemler
Vasi, vesayet altındaki küçüğün ve hacir altına alınan kimselerin mallarını idare ve
medeni haklarını kullanmada onu temsil eden kişidir. Vasi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından
atanır. Medeni kanunumuz vesayeti gerektiren durumları küçüklük ve hacir altına alınma
(Kısıtlılık) olarak iki bölümde incelenmiştir.
Küçüğün vesayet altına alınmasını gerektiren durumlar

► Küçüğün ana ve babasının ölümü,
► Anne ve babanın velayet hakkının çeşitli nedenlerden dolayı alınması.

Hacir altına alınma (Kısıtlılık) nedenleri ise
► Akıl hastalığı, Akıl zayıflığı, sarhoşluk, kötü yönetim, bir yıldan fazla özgürlüğü
kısıtlayıcı bir ceza ile hüküm giymiş olma, yaşlılık halleri sayılmıştır.
Vasilere bu yetkilerini kanıtlamak üzere mahkemelerce "vesayetname" ilâmı verilir.
Vesayet ilâmında vasilerin yetkilerinin sınırı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
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Vasi, vesayet altındaki kişinin mallarını idare eder ve tasarruflarında onu temsil eder.
(M. K 403) Ancak vasinin vesayet altına alınan kişinin malları üzerinde yararlanma hakkı
yoktur.
Buna göre, velayet altında bulunmayan küçük adına veya hacir altına alınmış bir kimse
adına mevduat hesabı açtırmak veya mevcut bir hesabı kullanmak isteyen kişiden bir vesayet
ilamı talep edilir ve bu ilamın tarih ve numarası ile ilamın ait olduğu mahkeme saptanarak bu
bilgiler açılan mevduat hesabına ait bilgilere eklenir. Diğer taraftan vesayet ilamı incelenerek
vasinin yetki sınırının da tespiti gerekir. Bu husus özellikle birden fazla vasinin
görevlendirilmiş olması halinde önem kazanır. Vasilik süresi kural olarak 2 yıldır. Medeni
Kanun’un 456. maddesi uyarınca, vesayet makamı bu süreyi, her defasında ikişer yıl uzatabilir.
480. madde uyarınca ise, vasilik görevi uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.
İlamların geçerli olup olmadığının vesayeti veren kurumca teyit ettirilmesi gerekir.
Bankada parası olan ancak yaşlılık nedeniyle kendisine mahkeme tarafından alınan
karar gereği Vasi tayin olunan kişi, Mahkeme ilamı yanında Mahkeme tarafından yazılan bir
talimat ile Banka Şubesine başvurur. Banka tarafından Vasinin kimlik bilgileri ve imza örneği
tespit edilir.
Her yapılacak işlem için Mahkeme tarafından Bankaya yazılı talimat gönderilerek işlem
yapılması gerekmektedir. Vasi Mahkemenin talimatı olmadan vesayet altına alınan kişinin
malları hakkında hiçbir tasarrufta bulunamaz. Mahkeme tarafından verilecek onay
doğrultusunda işlem yapar. Bu durumda kısıtlının hesabından para çekmek isterse bu işleme
ilişkin Mahkemenin yazılı talimat ile bu durumu Bankaya bildirmesi gerekmektedir. Banka
olarak dikkate etmemiz gereken diğer bir husus vasi genel olarak 2 yıl için atandığından bu
sürenin dolup dolmadığını izlemek ve uzatma kararını görmemiz gerekmektedir. Vasinin
görevine ancak Mahkeme tarafından son verilebilir. Ayrıca kısıtlının ölmesi, küçüklerin reşit
olması halinde de vasinin görevi doğal olarak sona ermektedir.

2.3.4.3. Kayyım ile Yapılan İşlemler
Kayyım bir kişiyi ya belirli bir işte temsil etmek ya da bazı mallarını yönetmek üzere
yine Mahkemelerce tayin edilen kimsedir. Reşit olan bir kimsenin vesayet ilişkisi ehliyetsiz
durumda olduğu zaman söz konusu olmasına rağmen kendisine kayyım tayin olunan kimsenin
mutlaka ehliyetsiz sayılması söz konusu değildir. Kayyım'un yetkisi sınırlıdır. Yalnızca belirli
bir işte O şahsı temsil için veya bir malın yönetimi için tayin olunur.
Kişinin Bankadaki paralarının idaresi konusunda Kayyım tayin edildiği takdirde,
yapılacak iş kişinin Kayyım atanma Kararı ile yapılacak işlerde Mahkemeden yazılı talimat
getirmesi gerekmektedir.
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İRADİ TEMSİLCİLER
a)Vekil…………………………(Borçlar Kanunu)
b)Ticari Mümessil……………..(Borçlar Kanunu)
c)Ticari Vekil………………….(Borçlar Kanunu)

2.3.4.4. Vekil ile Yapılan İşlemler
Borçlar Kanunun 386. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre vekalet akdi ile vekil
diğer tarafa bir işin idaresini veya bir hizmetin ifasını taahhüt eder.
Diğer bir deyimle vekil, vekaletnamede kendisine verilen yetki içinde müvekkili ad ve
hesabına işlemleri sonuçlandıran kimsedir. Vekalet akdi veya diğer bir deyimle vekaletname
herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak ispat yönünden yazılı şekil gereklidir. Ayrıca şube
dışında düzenlenmiş vekaletnamelerin ibraz edilmesi durumunda da vekaletnamelerin noterden
tastikli olması gerekir.
Temsil yetkisi tek taraflı bir hukuki işlem olduğu halde, vekalet bir sözleşmedir. Vekil,
sözleşme çerçevesinde yüklendiği işi idare veya vaad ettiği hizmeti ifa etmek borcu altına girer.
Vekil kural olarak temsil yetkisine de sahiptir. Temsil olunanın iradesine göre bir vekaletname
belli bir iş için veya birkaç iş için yahut temsil edilenin yapabileceği işlerin büyük çoğunluğunu
kapsamına alması maksadıyla verilir.
Vekaletnamede yer alan ahz-u kabz (başka birinin adına tahsil yetkisi) yetkisine
istinaden vekilin temsil edilenin parasal haklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin hususlara
aşağıda yer verilmiştir. Genel vekaletnamede yer alan ahz-u kabz yetkisi, temsil edilenin
Bankadaki paralarını kullanma yetkisi vermez. Ahz-u kabz’ın kapsamının belirtilmesi lazımdır.
Bankadan para çekme yetkisi taşıyan bir vekaletnamede istihkakın çekilmesine özellikle yetki
verilmemiş ise bu vekaletnameye istinaden istihkakın ödenmemesi gerekir.
Vekalet vekilin azledilmesi veya iflası ile, müvekkilin ölümü, medeni haklarını
kullanma ehliyetini kaybetmesi ve iflası ile sona erer.
Vekaletnameler yurt içinde Noterler, yurt dışında ise TC Büyükelçilik veya
Konsoloslukları tarafından düzenlenir. Azil işlemleri de aynı yerlerde yapılır.

2.3.4.5. Ticari Mümessil ile Yapılan İşlemler
Bir ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından
işlerin idare ve müessesenin imzasını kullanama yetkisi verilerek atanan kişiye ticari mümessil
denir.
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Ticari mümessillerin yapacağı tasarrufların üçüncü şahıslar nezdinde geçerli olabilmesi
için; işletme sahibinin, temsil yetkisi tanıdığı vekaletnameyi ticaret siciline kaydettirmesi
gerekir. Ticari Mümessillerin yetkileri Borçlar Kanunun 450. maddesinde sayılmıştır. Ticari
mümessil açıkça yetki verilmedikçe gayrimenkul satamaz veya ipotek edemez. Ticari
mümessillerin temsil yetkisi, ticaret sicilinden bu konudaki kaydın silinmesi ile son erer.
Bu itibarla, ticari mümessil sıfatıyla Bankaya başvuran ve bir mevduat hesabı açtıran
kişiden, noterden tasdikli imza sirküleri alındıktan başka o kişiye ticari mümessillik sıfatının
verildiğini belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi nüshasının da talep edilmesi ve yetki sınırının bu
suretle saptanması gerekir.

2.3.4.6. Ticari Vekil ile Yapılan İşlemler
Ticari mümessil sıfatına haiz olmaksızın bir ticarethane fabrika veya ticari şekilde
işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından o müessesenin bütün işleri veya belli bazı işleri
için temsile yetkili kılınan kimsedir.
Ticari vekillere verilen bu yetki müessesenin alışılmış muamelelerinin hepsini kapsar.
Yalnız kendilerine açıkça yetki verilmedikçe müessese adına ödünç para alamaz ve kambiyo
taahhüdünde bulunamaz ve yargılamada ve duruşmada bulunamaz. Böyle bir işlem
yapıyorlarsa bunun geçerli olabilmesi için bu konunun vekaletnamede açıkça belirtilmesi
gerekir.
Müessese sahibi adına ve ticari vekil sıfatıyla hesap açtırmak veya mevcut bir hesaptan
para çekmek isteyen kişilerden, noterden tasdikli imza sirkülerinden başka yetkisinin sınırını
tesbit için usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bir vekaletname talep edilir.
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Uygulamalar
Mevduat Çekilmesinde karşılaşılan özel durumların değerlendirilmesi
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Uygulama Soruları

1-Bankalar topladıkları mevduatın bir kısmını hangi amaçla TC Merkez Bankasına yatırırlar.
2-Bankalardaki mevduatın çekilmesinde ne gibi sorunlar oluşabilir
3-Tüzel kişilerininin Bankadan para çekmesinde Kanuni temsilcileri nerede gösterilir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1-Mevduat Munzam Karşılığı ve Disponibilitenin Banka özkaynaklarına etkisi belirlenmiştir.
2-Mevduatın çekilmesinin hangi hallerde sınırlanacağı anlaşılmıştır
3-Gerçek ve Tüzel kişi ayrımı incelenmiş, Hak Ehliyeti ve Fiil ehliyeti ayrımı tespit edilmiştir.
4-Yasal ve İdari Temsilcilerin yetkilerinin kapsamı açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Soru 1-Aşağıdakilerden hangisi yasal Temsilci değildir.
a)Vasi
b) Veli
c)Vekil
d)Kayyum
e)Ticari Vekil
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Temsilci Değildir.
a)Vasi
b) Ticari Mümessil
c)Tacir
d)Ticari Vekil
e)Vekil
Soru 3. Vasi genel olarak …. Yıllığına seçilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz.
a)3
b)2
c)5
d)4
e)6

Soru 4. Vasileri kısıtlının ikametgahındaki …… Mahkemesi tarafından seçilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz.
a)Sulh Ceza
b)Sulh Hukuk
c)Asliye Hukuk
d)İş Mahkemesi
e)Asliye Ticaret
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Soru 5. Vekaletnameler yurt dışında……. tarafından düzenlenebilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi şıktaki karşılığı ekleriz.
a)Noterler
b)Muhtarlar
c)Tapu Müdürlüğü
d)Belediyeler
e)Başkonsoloslar
Soru 6: Ticari Mümessilden imza sirküleri dışında hangi belge istenir.
a)Nüfus Cüzdanı
b)Yemin belgesi
c)İkametgah
d)Ticaret Sicil Gazetesi.
e)Pasaport

Soru 7. Mevduat Munzam Karşılığı Hangi Tür mevduat İçin Geçerli değildir ?
a-Vadeli Ticari Mevduat
b-Vadesiz Diğer Mevduat
c-Vadesiz Resmi Mevduat
d-Vadeli Döviz Hesabı
e-Vadesiz Bankalar Mevduatı

Soru 8. Her Gerçek kişinin ……. Vardır cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime ilave
edilir ?
a-Vasisi
b-Tutuklunun
c-Vekili
d-Hak Ehliyeti
e-Banka hesabı
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Soru 9. Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı olan kişilere Asliye Hukuk Mahkemesince iki yıl süre ile
Vasi Tayin edilir cümlesinde yanlış kelime hangisidir ?
a-Akıl zayıflığı
b-Asliye Hukuk
c-Vasi
d-Akıl Hastalığı
e-iki Yıl
Soru 10. Nakit Karşılığı açılan Aylık Sabit Taksitli İhtiyaç Kredisinde ödenen kredi taksitleri
kadar olan tutar nakit tutar üzerindeki rehin kaldırılmaz cümlesinde yanlış kelime
hangisidir ?
a-Kaldırılmaz
b-Nakit Karşılığı
c-Sabit Taksitli
d-Kredi Taksitleri
e-Rehin
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4. MEVDUAT HESAPLARINDA TASARRUF YETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Küçükler adına açılan mevduat hesaplarında Tasarruf Yetkisi
Tutuklu ve Hükümlülerin Mevduat hesaplarında Tasarruf Yetkisi
Tüzel kişilerin mevduat hesapları üzerinde tasarruf yetkisi
Mudisi vefat eden hesaplarda tasarruf yetkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Küçük nedir ? Bu kişilerin fiil ehliyeti varmıdır ?
2-Tutuklu ile hükümlü ayrımı nedir ? Bu kişler Bankadaki hesap açabilir mi?
3-Hesap Sahibinin vefatı halinde hesap nasıl kapatılır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Küçükler adına açılan Mevduat
Konunun hukuki olarak
hesapları üzerindeki Tasarruf Yetkileri esasları

Konuyu çalışarak

Mahkumlar-Tutuklular adına açılan
hesaplarda Tasarruf Yetkisi

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Okuma Yazma Bilmeyen-İmza
Atamayan Şahıslarla-Sagır Dilsiz ve
amaların hesaplar üzerindeki tasarruf
Yetkisi

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Mudisi Vefat eden mevduat
hesaplarında tasarruf Yetkisi

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Tüzel kişilerin mevduat hesaplarında
tasarruf Yetkisi

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Küçük, Talimat, Bağış, Tutuklu, veraset, Dernek, Vakıf, Sendika
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Giriş
Bu bölümde küçükler adına açılan mevduat hesaplarında tasarruf yetkileri
değerlendirilmiştir. 3.Kişilerin küçükler adına mevduat hesabı açması durumunda yapılan bu
işlem bağışlama niteliğinde olduğundan küçük kanuni temsilcilerinin bunu kabul etmesi
gerekir. Ayrıca 3.kişinin hesap açarken kısıtlama getirme ve paranın küçükten başka kimsenin
çekemeyeceğine ilişkin bir hüküm koyarsa, açılan mevduat hesabından sadece küçük reşit
olduktan sonra tasarrufta bulunabilir. Diğer bir kısıtlı grubu da tutuklu ve hükümlü olan
kişilerdir. Tutuklu olanlar ile bir yıla kadar hapis cezası alanlar Bankalardaki paralarını
cezaevinden yazacakları talimatın Müdür tarafından onaylanması ile hiçbir başka kısıtlama
olmadan yapabilmektedirler. Bir yıldan fazla hapis cezası alanlara ise Mahkeme tarafından
yasal kısıtlı olmaları nedeniyle Vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Okuma yazma bilmeyenler
ile sağır ve dilsizler kısıtlı olmadıkları sürece hesapları üzerinde kendileri tarafından tasarrufta
bulunabilirler. Okur yazar olmayanlar ile sağır ve dilsizlerin işlemlerinde iki şahit tarafından
yapılan işlem bu kişilere anlatılarak onayları alındıktan ve şahitlerin de imzası ile işlem
tamamlanır. Müdür kullanan mudilerde kısıtlı olmadıklarından müdürleri banka kayıtlarına
alınır, mührün kaybı halinde noterden ibraname alınarak hesap kapatılır. Mudisi vefat eden
hesaplarda para çekilmesi için kanuni varisleri tarafından ibraz edilen Veraset ilamına göre
işlem yapılır. Mirasçılara vergi ilişiği kesildikten sonra hisselerine göre ödeme yapılır. Tüzel
kişilere ise şirket türlerine göre yetkili organları tarafından seçilmiş olan kişilere Bankaca
ödeme yapılır. Şirket dışındaki Dernek Vakıf ve Kamu kurumlarını da yetkili organları
tarafından seçilen kişilerin imzaları ile hesapları üzerinde tasarruf ederler.
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2.4.1. Küçükler Adına Açılan Mevduat Hesapları Üzerindeki Tasarruf
Yetkileri
Küçükler kendi adına hesap açtırabilir. Ancak bu hesaplar üzerinde tasarrufa küçüğün
kanuni mümessili yetkilidir. Hesap açtırmak üzere bankaya başvuran kişide aranacak ilk
özellik, Medeni Kanunumuzda sayılan yollardan biri ile Ergin sayılıp sayılmadığıdır.
Kural olarak, küçükler, bir diğer deyişle ergin olmayan kişiler adına veli ya da vasileri
hesap açtırabilir.
Küçükler adına ana veya baba tarafından açtırılan hesaplarda, Hesap açma ve imza
kartonu ana veya baba tarafından imzalanır. Bu hesaplardan miktarı ne olursa olsun “hesabı
açanın tek imzası” ile ödeme yapılabilir.
Evlilik birliğinin ortadan kalkması, diğer bir deyimle, boşanma halinde ise; hâkim
velayet hakkını hangi tarafa vermiş ise, ancak o taraf bu hakkı kullanabilir. Velayet hakkının
kendisine verildiğini iddia eden tarafın, bu kararı taşıyan mahkeme ilamını ibraz etmesi gerekir.
Velayet hakkı verilmiş olan eşin ölümüyle, velayet hakkı otomatikman sağ kalan eşe geçmez.
Sağ kalan eşin velayet hakkını kullanabilmesi için mahkemeden karar alınması zorunludur.
Bunun yanında ergin olmadıkları halde, ilkokul öğrencileri dâhil tüm öğrenciler, belli
bir işte çalışan ya da çalışmayan küçükler, velilerinin bir talimat mektubu imzalaması
durumunda söz konusu kişilerin açtırdıkları Vadesiz Tasarruf Mevduatı hesaplarını, tek başına
çalıştırabilirler. Bu nedenle, hesabın açılışı sırasında, ana veya babaya küçüğün “ tek başına
para yatırması veya çekmesinin” mümkün olduğu hatırlatılır ve buna rıza gösterip,
göstermeyecekleri sorulur. Eşleri ile birlikte yurt dışında çalışan işçilerimiz tarafından
Türkiye’deki ayırt etme gücüne sahip ancak ergin olmayan çocuklarına kasadan ödenmek üzere
gönderilen havaleler ana veya babanın ödemeye esasen rıza gösterdikleri dikkate alınarak
kimlik tespiti yapılmak ve ödeme fişine küçüğün imzası alınmak suretiyle ödenir. Ana veya
baba tarafından yurt dışından gönderilen havalenin küçük adına açılacak bir hesaba yatırılması
söz konusu olduğu takdirde alınan bir talimata dayanılarak küçüğe ödeme yapılabilir.
Ana veya baba dışında küçük adına hesap açılabilecek olanlar içinde vasi de yer alır.
Ana-babası olmayan küçüklerin Vesayeti Mahkemece tayin olunan vasi tarafından yürütülür.
“Vasi”, küçük veya kısıtlı adına hukuki işlem yapmak üzere mahkemece tayin olunan kişidir.
Mahkeme bir kişinin kısıtlılığına karar verdiği zaman bu kararla aynı zamanda o kişiye
vasi tayinini de sağlar. Vesayet, velisi bulunmayan küçüklerle, kısıtlanmış erginler bakımından
söz konusudur. Dolayısıyla vesayet altındaki kişinin hesabından yapılacak her ödemede o
kişinin vasi tayin edildiğine ilişkin vesayet kararının yanı sıra ödeme ile ilgili Vesayet Makamı
izni de aranır.
Küçüğün vasi tarafından adına açtırılan Vadesiz Tasarruf mevduatı hesabını tek başına
çalıştırabilmesi için “Talimat Mektubu” vasiye imzalattırılır.
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Küçükler adına veli ve vasi dışındaki üçüncü kişiler tarafından da hesap açtırabilir.
Üçüncü bir kişi tarafından küçük adına hesap açtırılması yasal işlem olarak “BAĞIŞLAMA”
niteliğindedir. Borçlar Kanununda akit olarak düzenlenmesi nedeniyle bağışlama işleminin
tamamlanabilmesi bağış yapılanın bağışı kabul etmesiyle mümkündür. Bu nedenle üçüncü
şahsın, çocuk adına hesap açtırması halinde bağışlama akdinin gerçekleşebilmesi için, durumun
çocuğun velisine veya vasisine mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.
Bağışın kabulünden sonra artık hesabı açtıran bağıştan rücu edemeyecek, çocuğun
kanuni temsilcisi bu hesabı kullanabilecektir.
Üçüncü şahıs küçük adına hesap açtırırken kendisine “hesaptan ana, baba veya kanuni
vasinin para çekebilmesini isteyip istemediği” sorulur. İstemiyorsa, hesaptan küçük 18 yaşını
doldurmadan kimsenin para çekmemesi sağlanır.
Ayrıca, bağış niteliğinde olan söz konusu tevdiatın veli ya da vasi tarafından kabul
edilmemesi halinde, paranın hesabı açtırana iade edilebilmesi için adres ve diğer haberleşme
bilgileri alınır.
Üçüncü şahıs tarafından “ 18 yaşından önce kimse para çekemez” şartıyla açtırılan
hesaplardan söz konusu şartın gerçekleşmesinden önce ödeme yapılabilmesi ise, ancak
aşağıdaki hallerde mümkündür:
Hesabı açan 3.şahıs “18 yaşından önce kimse para çekemez” şartından vazgeçtiğini
yazı ile şubeye bildirdiği takdirde, mektuptaki imzası, imza kartonundaki örneği ile
karşılaştırılır. Böylece küçüğün ana, baba veya kanun vasisi hesap üzerinde tasarrufa yetkili
olacağından, kendileri şubeye çağrılarak kimlik kontrolü yapılmak suretiyle imza kartonuna ve
hesap cüzdanına imzaları alınır. Diğer taraftan, küçüğün hesaptan tek başına tasarrufta
bulunabilmesi için bir talimat mektubunun veli ya da vasiye imzalatılması gerekir.
Hesabın açıldığı, küçüğün ana, baba veya kanuni vasisine duyurulduktan ve özellikle
imza kartonu kendilerine imzalatıldıktan sonra hesaptan “hesabı açtıran” üçüncü şahsa herhangi
bir ödeme yapılmaz.
Mevzuata göre, ana, baba veya bunlardan birisi ile çocukları adına teselsüllü veya
teselsülsüz müşterek hesap açılması mümkündür.
Bu durumda:
• Hesabın teselsülsüz olması halinde, düzenlenecek ödeme fişlerini çocuklar adına ana
veya baba imzalar.
• Hesabın teselsüllü olması halinde ise, ana veya babadan biri kendi veya çocukları
adına hesap üzerinde tasarrufta bulunur.
• Açılan teselsüllü müşterek hesap üzerine “küçüğün” tek başına tasarrufta
bulunabilmesinin temini için bir talimat mektubu veliye imzalatılır.
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Evlat edinilen bir küçüğün; üzerinde anne-babaya ait olan velayet hakları aynen geçerli
olacağından evlat edinenin, evlatlık olan küçüğün hesabından tasarrufta bulunması
mümkündür. Ancak banka açısından tedbirli olan hareket evlatlık sözleşmesinin ibrazını talep
etmektir.

2.4.2. Mahkûmlar Adına Açılan Hesaplarda Tasarruf Yetkisi
Bankada hesabı olan bir kişi, işlediği bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis
cezası ile mahkûm olmuş ve kesinleşmiş bu mahkûmiyet kararı gereği cezaevinde bulunuyor
ise, bu kişi kanunen kısıtlı olduğundan kendisine bir vasi atanacak ve artık bankadaki
hesabından vasisi para çekebilecektir.
Ancak bu kişi tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor ise veya bir yıldan daha az bir ceza
ile hüküm giymiş ise, kısıtlı olmadığından ve kendisine kanunen bir vasi atanması
gerekmediğinden, hesabından cezaevi yönetimi veya vekili aracılığı ile tasarrufta
bulunabilecektir.
Tutuklular, tutukevi yöneticisinden cezaevi yönetiminden alacağı bir yazı ile bu durumu
belgelemek ve yazılı temsil belgesi vermek suretiyle veya bir başkasına vekâletname vermek
suretiyle hesabından para çekebilmektedir. Temsil belgesinde çekilmesi istenen paranın miktarı
belirtilmiş ve mektubun cezaevi müdüriyeti tarafından onaylanmış olması gerekir.
Talimat mektubu ile Banka Şubesine başvuran üçüncü şahsın kimlik kontrolü
yapıldıktan sonra kendisine ödeme yapılır.
Medeni Kanunumuzun 407. maddesine göre, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü
bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan kişiler kısıtlanmış olur. Kısıtlı bu kişiye Sulh Hukuk
Mahkemesi tarafından vasi tayin edilir. Hükümlülük süresi bir yıldan az olan kimseler, bankalar
ile olan ilişkilerini aynen tutuklular gibi yürütürler. Bir yıl veya daha uzun süre için hüküm olan
kimseler ise, hukuki işlemlerini vasileri aracılığı ile sürdürürler.
Bankada hesabı olan bir hükümlü için tayin edilmiş olan vasinin, mahkemece verilmiş
olan vesayet ilamını ibraz etmesi ve kimliğini belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, her bir para
çekme talebinde vesayet Makamı’nın ödeme ile ilgili iznini de getirmek zorundadır.

2.4.3. Okuma-Yazma Bilmeyenler İle İmza Atamayan Şahısların
Mevduat Hesapları Üzerinde Tasarruf Yetkisi
Medeni Kanunumuzda, okuma yazma bilmeyenler ile imza atamayan şahısların fiil
ehliyetini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ergin olmak, ayırt etme gücü
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bulunmak ve kısıtlı olmamak kaydıyla bu kişilerin hesap açtırmaları veya hesaptan para
çekmelerinde diğer kişilerden farkı yoktur.
Okur-yazar olmayan veya herhangi bir sakatlık nedeniyle imzasını atamayan kişiler
mühür kullanırlar. Mühür kullanan şahsın mührünün noter tarafından, noter bulunmayan
yerlerde ise ihtiyar heyeti veya çevrece tanınmış iki şahıs tarafından tasdik edilmesi istenir.
Bu kimselerin, hesap kartonuna ve hesap cüzdanının iç kapak sayfasına tatbik mühür
basılır ve mührün yanına sol elin başparmak izi de alınır. Hukuki bir gerek olmamakla birlikte,
bu tip mudilerin bir de vesikalık resim alınır. Mühür kaybedilirse, mühür sahibinden noter
onaylı mühür ibranamesi, mühür kullanan mudi hesap cüzdanını kaybederse, yine noter onaylı
“ibraname” alınır. Alınan ibraname, kayıp cüzdana ait hesabın kapatılmasına esas olan tediye
fişine eklenir.

2.4.4. Sağır-Dilsiz ve Amalar Adına Açılan Hesaplar Üzerinde
Tasarruf Yetkisi
Sağır, dilsiz ve âmâlarında ergin, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı bulunmamak
koşulu ile hesap açtırmaları veya hesaptan para çekmelerinde diğer kişilerden farkı yoktur.
İmza kullanan âmâlara hesap açılması veya mevcut bir mevduat hesabından kendisine
ödeme yapılabilmesi için; bu işlem sırasında atacağı imzaların usulen tasdik olunması veya
ödemenin iki tanık huzurunda yapılması ve imza atılması sırasında yapılmakta olan işlemin
niteliği ve işlemin metnine vakıf olduğunun iki tanık ile saptanması ve belgelendirilmesi
gerekir. Bu usule uyulmaması halinde, amalar tarafından atılmış olan imzalar, onları hukuken
sorumluluk altına sokmaz.

2.4.5. Mudisi Vefat Eden Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi
Hesap sahibinin ölümü halinde kişilik sona erer ve ölen kimsenin mal varlığı
mirasçılarına intikal eder. Bankanın hesapla ilgili işlemleri sonuçlandırılabilmesi için
mirasçıların müracaatı ve veraset ilamı ile vergi ilişiksizlik belgesini ibraz etmesi gerekir.
Hesap sahibinin ölümü herhangi bir şekilde haber alınır alınmaz; ihtiyaten hesaba bloke
konulur. Ayrıca Vergi Usul Kanununun 150. Maddesi gereğince, ölüm hadisesinin öğrenildiği
tarihi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar ölenin adı soyadı ve ölüm tarihindeki faizli bakiye
bilgileri mudiin en son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine (Ankara, İstanbul Ve
İzmir’de ise Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne) bildirilir.
Dolayısıyla ölümle hesap kapanmış olmamaktadır. Hesap ancak veraset ilamındaki
paylara göre ödeme yapılınca kapatılır. Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası
Devlete intikal eder. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Yasal olarak bu tür
hallerin dışında mirasçılar mirası bırakanın tüm borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar.
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Mudinin yani miras bırakanın ölümü halinde mevcut mevduat hesabı ilk açıldığı
zamanki niteliğini korur. Diğer bir deyimle, hesabın açılması sırasında vade, faiz ve diğer
konularda mudi ile kararlaştırılmış olan esaslar ve şartlar, varisleri içinde hüküm ifade eder.
Miras bırakanın, mirasçılarına bankadaki haklarının verilebilmesi
(mevduat
hesaplarının) ödenebilmesi, kiralık kasalarını açılabilmesi için mirasçıların adlarını ve paylarını
belirleyen Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen mirasçılık belgesini (veraset ilamı)
ve Veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna ilişkin ilgili vergi dairesinden alınmış bir
belgenin Banka Şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Mirasçılar, mirasçılık belgesiyle Şubemize başvurduklarında veraset ve intikal vergi
ilişiğinin kesilmesi amacıyla, banka ölenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki veraset ve intikal
vergi dairesine ölüm tarihi itibariyle miras bırakanın mevduatının faizli bakiyesini ve diğer hak
ve alacaklarım bildirir.
Vergi dairesi bankanın bildirimine göre gerçekleştirilecek vergi varsa işlemini yapar.
Bağışıklık (muafiyet) sınırlan içinde ise vergi bağışıklığını açıklayan bir belge düzenler.
Mudi veya müşterisinin ölümünü öğrenen şubelerimizin ölenin mevduat hesabına ait
hesap kartonu üzerine kırmızı kalemle ve kolaylıkla görülebilecek şekilde "ölmüştür" kaydını
koyarak, ihbar yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeleri gerekir.

2.4.5.1. Teselsüllü Müşterek Hesaplarda (Hesap sahiplerinden birinin
ölümü)
Teselsüllü müşterek hesap sahipleri hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaları
ile hisselerini Bankaya bildirmemiş iseler, hesap sahiplerinin birinin ölümü halinde vefat eden
hesap sahiplerinin mirasçılarına murislerinden intikal eden hisse ile ilgili olarak Veraset
ilamlarına göre; yapılacak ödemeler veya bunlar adına açılacak hesaplar ile ilgili işlemlerde
7338 sayılı “Veraset ve İntikal Kanununun” Veraset Vergisi ile ilgili hükümlerinin dikkate
alınacağı doğaldır.
Hesaplar ölenin hissesi dışında, sağ kalan hesap sahipleri arasında istenirse devam eder
veya kendi paylarını istedikleri gibi istedikleri anda kullanabilirler.
Bankanın ölümden haberdar olmaması halinde ise; sağ kalan hesap sahiplerinden biri
veya birkaçı ölenin mirasçıları bankaya müracaat edene kadar mevduatın tamamını çekebilirler.

2.4.5.2. Teselsülsüz Müşterek Hesaplarda Mudinin Ölümü Hali
Bu tür hesaplardan yapılan ödemelerde tüm iştirakçi imzaları arandığından, Banka
şubeleri ölümü en kısa zamanda öğrenecek olup, bu durumda ölen kişi yerine mirasçıları
geçecektir.
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Hesap sahipleri paylarını ispat edebilirlerse, o hisse üzerinden, edemezlerse, hisseler eşit
kabul edilerek ölene ait hisse belirlenip, hatalı bir ödemeye yer verilmemesi için bu hisse
açılacak yeni bir mevduat hesabına aktarılacaktır. Ancak, vefat eden hesap sahiplerinin
mirasçılarına murislerinden intikal eden hisse ile ilgili olarak veraset ilamlarına göre, yapılacak
ödemeler veya bunlar adına açılacak hesaplar ile ilgili Veraset ve İntikal Kanunu’nun Veraset
vergisi ile ilgili hükümlerinin de dikkate alınacağı doğaldır.
Diğer hesap sahiplerinin, ölenin hissesi dışında kalan ve kendilerine ait olan kısım
üzerindeki müşterek imzaları ile para çekebilme hakları devam edecektir.

2.4.6. Türkiye’de Yerleşik Kişilerin TL. Mevduat Hesaplarında
Tasarruf Yetkisi
Yurt dışındaki işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah
sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla
oturan kişiler Türkiye'de yerleşik kişi sayılırlar. Bu nedenle bu kişiler hesaplarından bizzat
kendileri tarafından tasarrufta bulunurlar. Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişiler
dışarıda yerleşik kişi olarak kabul edilirler.

2.4.7. Tüzel Kişilerin Mevduat Hesapları Üzerindeki Tasarruf Yetkisi
Tüzel kişilerin üçüncü kişiler ve bankalarla olan ilişkileri ana sözleşmelerinde belirlenen
esaslara göre yürütülür.

2.4.7.1. Adi Şirketlerin Mevduat Hesapları Üzerinde Tasarruf Yetkisi
Tüzel kişiliğe sahip değildir. Şirket sözleşmesi var ve sözleşmede para yatırıp çekecek
kimseler belirlenmiş ise, bu yetkiye göre işlem yapılır.
Şirket sözleşmesinde bir yetki mevcut değilse, müşterek imzalı talimat mektubu ile bir
veya birkaç kişiye yetki verilebilir.
Şirket sözleşmesi yoksa duruma göre ortakların tümü adına teselsüllü veya teselsülsüz
hesap açılır.
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2.4.7.2. Sermaye Şirketlerinin Mevduat Hesapları Üzerinde Tasarruf
Yetkisi
Sermaye şirketleri Anonim Şirket, Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Limitet Şirket ve
Kooperatif şirketleridir. Her bir şirket adına mevduat hesabı açılmasında izlenecek kurallar
aşağıda belirtilmiştir.
Sermaye şirketlerinin ana sözleşmeleri Türk Ticaret Kanununa göre Noterden
onaylandıktan sonra Ticaret Siciline tescil edilip, Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilmesi
gerekmektedir. Yapılan değişikliklerde de aynı kural geçerlidir.

2.4.7.2.1. Anonim Şirketler
Anonim Şirketler Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Bu durumda
üyelerden ikisinin imzasıyla yapılan işlemler şirketi bağlar (TTK Md 317)
Şirket sözleşmesinde, bir hüküm bulunması halinde Yönetim Kurulu bu yetkisini bir
veya birkaç Müdüre devredebilir.(TTK Md 319) Yönetim Kurulu’nun temsil yetkisine ait noter
onaylı kararı; temsile yetkili kişilerin Noter onaylı imzaları ile birlikte Ticaret Sicil
Memurluğuna gönderilir. Bankalarca Yönetim Kurulu Kararı ve noter onaylı imza
sirkülerindeki yetkilere göre işlem yapmalarıdır.

2.4.7.2.2. Kollektif Şirket
Şirket sözleşmesinde, aksine bir hüküm yoksa ortaklar münferiden temsil yetkisine
sahiptir. Her zaman şirket unvanıyla birlikte, kullanılması gereken imzaların noter onaylı
olması şarttır.

2.4.7.2.3. Komandit Şirket
Komandit Şirketlerde, şirketi iade ve temsil yetkisi KOMANDİTE ortaklara aittir.
Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa KOMANDİTER ortaklar ticari mümessil, ticari vekil,
ticari memur olarak atanabilir.
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2.4.7.2.4. Limited Şirket
Şirket sözleşmesi ile ortaklardan biri veya birkaçına temsil ve idare yetkisi verilebilir.
Ya da şirket ortağı olmayan bir kimseye bu yetki verilebilir. Ana sözleşme ile birlikte noter
onaylı imza sirküleri istenmelidir.

2.4.7.2.5. Kooperatif Şirketi
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklara veya sözleşmede belirtilmek
kaydıyla şirket ortağı olmayan ve olan kişilere şirketi temsil ve idare yetkisi verilebilir.

2.4.7.3. Vakıf, Dernek ve
Hesaplarındaki Tasarruf Yetkileri

Kamu

Tüzel

Kişilerin

Mevduat

Vakıflar; Medeni Kanuna göre, Vakıflar Yönetim organına sahip olmalıdır. Yönetim
Organı Vakıf yapan tarafından saptanır. Yönetim Organı aralarından bir veya birkaç kişiye
bankada açılan hesaptan tasarruf etme yetkisini verebilir.
Dernekler; Yönetim Kurulu kararı ile Bankalarda hesap açarlar, Hesaptan para çekme
işlemlerinde de Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını hesaptan sorumlu tutarak
yetkilendirebilir.
Kamu Tüzel Kişileri; Kamu Otoritesini temsil eden tüzel kişiler olup, kanun veya
kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulurlar. Bunlar adına hesap açılırken, tüzel kişilik antetli
kağıda bankaya hitaben hesap açılma talimatı verilir ve temsil yetkisine sahip kişilerin tatbik
imzası istenir.
Kamu tüzel kişiliğine Örnek; B.D.D.K, T.M.S.F, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sayıştay
Vergi Daireleri,vb. kuruluşlardır.
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Uygulamalar
Mevduat tasarruf işleminin tasarruf edilmesinde Medeni Kanun, Borçlar
Kanunu ve Türk Ticaret Bankasındaki hükümlerinin uygulanması

80

Uygulama Soruları

1-KÜÇÜKLER KENDİ BAŞINA HANGİ HALDE İŞLEMLERİNİ
YÜRÜTÜRLER.
2-Hesap Sahibin Vefat etmesi sonucu Banka Varislerden ne talep eder.
3-Hükümlü olanların hesapları hakkında ne tür işlem yapılır.
4-Limited Şirket hesabından ne şekilde tasarrufta bulunur ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Küçükler adına açılan hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisi
2-Tutuklu ve Hükümlülerin hesaplar üzerindeki yetklileri
3-Vefat eden kişilerin hesaplarında tasarruf yetkisinin kullanımı
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Bölüm Soruları
1) Küçükler adına 3.kişilerin açtığı hesaplarda yatan para …………… niteliğindedir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimenin konulması gerekmektedir?
a) Kısıtlı
b) Bağış
c) Vekalet
d) Miras
e) İvaz

2) Vefat eden hesaplardaki para varisleri tarafından hangi belge sunularak çekilebilir?
a) Veraset ilamı
b) Vasi ilamı
c) İbraname
d) Feragatname
e) Sürücü belgesi

3) Mühür kullanan hesap sahibi mührü kayıp ettiğinde bankaya hangi belgeyi ibraz
etmesi gerekir?
a) Talimat
b) Noterden ibraname
c) İstifa mektubu
d) Yeni mühür getirir
e) İbraname
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4) Bir yıldan fazla hüküm giyen tutuklunun hesaplarında ……………… aracılığı
tasarrufta bulunabilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimenin konulması gerekmektedir?
a) Vekil
b) Ticari vekil
c) Cezaevi müdürü
d) Vasi
e) Kayyım

5) Tutuklu olan bir kişi bankalardaki hesaplarından nasıl tasarruf eder?
a) Cezaevinden talimat yazar
b) Vekalet çıkarır
c) Vasi seçer
d) Ailesi yetkilidir
e) Ticari vekil

6) Üçüncü şahıs adına hesap açtıran kişiye hesaptan ….. para çekebilmesini isteyip
istmediği sorulur. Cümlesinde boşluğa hangi kelime ilave edilir?
a) Kardeşinin
b) Anne ve babanın
c) Vasinin
d) Vekilin
e) Kayyımın
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7) Okuma-yazma bilmeyen kişilerin Bankada hesap açtırabilirler mi ?
a)Açamazlar
b)Vasilerin izni gerekir
c)Yakınının onayı lazım
d)Vekaletname gerekir
e)Tanık yardımı ile açılır
8)Mudisi vefat eden hesaplarda Veraset ilamı dışında….. belgesi istenir.
Cümlesinde boşluğa aşağıdaki hangi kelime yazılır
a)Vergi levhası
b)Emlak ödeme
c)Kredi kartı Borç
d)Vergi İlişiksiz
e)Sigorta ilişiksiz
9)Anonim şirkette en az kaç ortak vardır ?
a) Beş
b)Üç
c)Bir
d)Dört
e)On
10) Derneklerin tüm amaç, yönetim ve diğer esaslarına ilişkin kuralların yazılı olduğu
belgenin ismi nedir ?
a)Tüzük
b)Ana sözleşme
c)Vakıfname
d)Yönetmelik
e)Kararname
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5. MÜŞTEREK MEVDUAT HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Müşterek Mevduat Hesaplar
Bankalardaki Mevduatın Haczi
Mevduat sahibinin iflası halinde yapılacak işlemler
Mevduatta Uygulanacak Faiz oranları ve Menkul Sermaye iradı
Faiz hesaplanmasına ilişkin terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Müşterek hesap niçin açılır ?
2-Mevduat hesap sahibi iflas eder mi?
3-Mevduat faizlerinden vergi Kesilir mi ?
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Konu
Müşterek mevduat hesapları
Bankalardaki mevduat ve Diğer
Alacakların Haczi

Kazanım
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak

Mevduat hesap sahibinin İflası halinde Konunun hukuki olarak
Konuyu çalışarak
yapılacak işlemler
esasları
Mevduat hesaplarına uygulanacak
Faiz Oranları ve Menkul Sermaye
Uygulama ve hukuki esaslar Konuyu çalışarak
İradı
Bankacılık Teknik Kelimeleri
Faiz hesaplarına ilişkin Terimler
Konuyu çalışarak
öğrenme
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Anahtar Kavramlar

Menkul Sermaye İradı, Valör, Adat, İflas Masası, münferit
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Giriş
Müşterek mevduat hesapları Bankalarda iki ayrı tür olarak kullanılmaktadır. Bu hesaplar
en iki kişi tarafından açılmaktadır. Hesap sahiplerinin münferit imzası ile işlem yaptıkları
hesaplara teselsüllü, birlikte imza atarak kullandıkları hesaplara da teselsülsüz müşterek
hesaplar denilmektedir. Teselsülsüz hesaplar tüm hesap sahipleri birlikte Bankaya gitmek
zorunda olduğundan herhangi bir istinası bulunmamaktadır. Bu bölümde ayrıca Mevduat
hesaplarına 3.kişiler tarafından gönderilen Birinci ve İkinci Haciz ihbarnameleri
değerlendirilmiştir. Bankadaki hesap sahibinden alacağı olan kişi İcra Müdürlüğü aracılığı ile
gönderdiği ilk ihbarnameye Birinci Haciz İhbarnamesi nedir. Bu ihbarnameyi alan Bankanın
yedi gün içinde hesabı olsun olmasın, parası olsun olmasın kesin olarak İcra Müdürlüğüne
durumu bildiren cevap vermesi gerekmektedir. Süresi içinde cevap verilmediği takdirde
istenen para Bankada var kabul edilir. Bu durumda da alacaklı tarafından Bankaya paranın
ödenmesini isteyen bir yazı gönderilir. Bu yazı da İkinci Haciz İhbarnamesi denilir. Bankanın
hatalı işlem yaptığı anlaşılırsa borçtan kurtulması için yedi gün içinde Hukuk Mahkemesinde
Menfi Tespit Davası açması gerekmektedir. Bu dava sonucuna göre yapılacak işlem belirlenir.
Aksi halde Bankanın kendinde var kabul edilen parayı yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne
ödemesi gerekmektedir.
Mevduat hesap sahibini iflası halinde ise hesap ile ilgili olarak İflas İdaresine yazı yazılır
ve Alınacak cevaba göre işlem yapılır.
Diğer taraftan mevduat hesaplarına belirlenen dönem sonlarında faiz tahakkuk
ettirilmesi gerekmektedir. Günümüzde Faiz tahakkuk işlemleri otomasyon sistemi tarafından
yapılmakla birlikte ana para x gün x faiz oranı / 36.600 faiz hesaplama formülüne göre faiz
hesaplanır. Bu hesaplanan Brüt Faizdir. Brüt Faiz üzerinden Gelir Vergisi yasasına göre
Menkul Sermaye İradi Vergisi kesilmektedir.
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2.5.1. Müşterek Mevduat Hesapları
Birden fazla gerçek kişinin ortak olarak kullanmak amacıyla açtırdıkları vadeli veya
vadesiz hesaplara “MÜŞTEREK HESAPLAR” adı verilir.
Aksi belirtilmemişse hissedarlardan her birinin hissesi eşit kabul edilir.
Müşterek hesaplardan yapılacak işlemler;
a-Teselsülsüz müşterek hesaplarda hesap sahiplerinin birlikte imzası ile,
b-Teselsüllü müşterek hesaplarda her birinin münferit imzası ile yapılabilir.

Müşterek hesap sahipleri bu iki farklı durumdan hangisini tercih ettiklerini hesap açılışı
sırasında beyan ederek, ilgili sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir.
Bu tür hesaplar, hesap sahiplerinin tasarrufta bulunabilme yetkileri bakımından ikiye
ayrılır.

2.5.2. Teselsüllü Müşterek Hesaplar
Hesap sahiplerinden her birinin, münferiden hesabın tamamı üzerinde tasarrufta
bulunabildiği, diğerlerinin iştirakine gerek kalmaksızın dilediği miktarda para çekebildiği,
hesabı başka bir şubeye nakledebildiği veya tamamını kapatabildiği hesap şekli olup, hem
banka hem hesap sahipleri açısından kolaylıklar sağlar.
Bu tür hesaplara “veya hesap” yahut “Münferit hesaplar” da denilmektedir. Daha çok
Yaşlı kişilerin Bankalarda bulunan paraları üzerindeki tasarruf işlemi bu hesaplar aracılığı ile
olmaktadır. Bu kişiler hasta olmaları veya ölümleri halinde hesaptan rahatça tasarrufta
bulunabilecekleri için Teselsüllü müşterek hesabı tercih etmektedirler.

2.5.3. Teselsülsüz Müşterek Hesaplar
Hesabın açılması ve hesaptan para çekilmesi işlemlerinde, tüm hesap sahiplerinin
birlikte müracaat ve imzalarının arandığı hesap şeklidir. Bu tür hesaplara “ve Hesap yahut
“İştirakli Hesap”lar da denilmektedir.
Uygulamada ender de olsa, müşterek mudilerin hepsinden alınacak talimata istinaden
sadece birisinin imzasıyla da bu tür hesaplar üzerinde tasarrufta buluna bilirler.
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2.5.4. Teselsüllü Müşterek Mevduat Hesabın Açılması ve İşleyişi
Hesap açtıran kişilerin tümünün müracaatıyla “Teselsüllü Müşterek Hesap Sözleşmesi”
düzenlenerek, şube yetkilileri ve hesap sahipleri tarafından imzalanır. Mühür kullanan mudiden
noter tasdikli belge alınarak sözleşmeye kayıt edilir.

Hesaba Para Yatırılması
Hesabın bulunduğu şube veya başka bir şubeden, hesap sahipleri veya 3.şahıslar
tarafından hesaba para yatırabilir. Üçüncü kişiler tarafından para yatırılması halinde hesap
sahiplerinden sadece birine dekont gönderilmesi, diğerlerinin de durumdan haberdar edilmiş
sayılmasına yeterlidir.

Hesaptan Para Çekilmesi
Hesap sahiplerinden her biri, hesaba ait cüzdanın veya hesaba keşideli çeklerin ibrazı
ile mevduatın bir kısmını veya tamamını çekebilir. Hesabın tamamının hesap sahiplerinden
birine ödenmesi ile Banka diğer hesap sahiplerine karşı mevduatı ödeme borcundan kurtulmuş
olur.
Hesap sahiplerinden birinin talimatı ile üçüncü kişiye para ödenmesi veya diğer işlemler
için bankanın hesap sahiplerinden birine dekont göndermesi, diğerlerinin de durumdan
haberdar edilmiş sayılmasına yeterlidir. Hesap sahiplerinden herhangi birinin mevduatı başka
bir şubeye nakil talebi, istemin yazılı olması ve cüzdanının da ibrazı şartıyla yerine getirilir.

Hesaba Yeni Bir Kişinin Katılması
Vadesiz hesaba yeni bir kişinin katılması isteminde, o hesap kapatılarak düzenlenecek
yeni bir teselsüllü müşterek hesap sözleşmesine istinaden başka bir hesap açılır.
Vadeli hesaba başka bir kişinin katılması, ancak vade sonunda hesap kapatılarak
yeniden düzenlenecek Teselsüllü Müşterek hesap sözleşmesine istinaden açılacak yeni hesapla
mümkündür.

Hesaptan Ayrılma
Hesap sahiplerinin biri veya birkaçı, diğer veya diğerleri tarafından hesaptan
çıkarılamazlar. Ancak, hesap sahiplerinden biri hesapla ilgisini kesmek istediğinde, bu hesaptan
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doğacak bütün alacaklarından diğer hesap sahipleri ve banka lehine feragat ettiğini gösterir
kendisinin imzaladığı mektup düzenlenecektir.

Hesap Cüzdanının Kaybedilmesi
Müşterek hesap sahiplerine verilen cüzdan kaybedildiği takdirde, durum Bankaya
bildirilecek, aksi halde, yapılacak yanlış ödemelerden dolayı banka sorumlu olmayacaktır.
Cüzdanın kaybında ibraname alınarak hesap kapatılacak ve yeni bir hesap açılacak,
hesap vadeli ise ilk açılış valörü verilecektir. Banka cüzdanın kaybından her ne suretle olursa
olsun haberdar olduğu andan itibaren, yeni hesap açılıncaya kadar geçen süre içinde hesaptan
ödeme yapmamak yetkisine sahiptir.

Hesabın Kapatılması
Hesap sahiplerinden biri veya birkaçı, hesabın kapatılmasını talep ederlerse,
kendilerinden hesap cüzdanı istenir ve kapatılarak durum diğer hesap sahiplerine bildirilir.

Haciz, İflas, Tedbir Kararları
Mahkeme tarafından mevduat hesabı üzerine haciz, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz
konulması halinde İcra İflas Kanununa göre bir tedbir alınınca veya haczin neticesi belli
oluncaya kadar, banka haciz veya tedbir konulan miktar kadar hesaptan ödeme yapmayacaktır.
Müşterek hesaplara yetkili mercilerce haciz, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulması
halinde durum, gerekli yasal yollara başvurabilmelerini teminen, hesap sahiplerine bankaca
derhal iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulmalıdır.
Hesap sahiplerinden birinin veya bir kaçının diğeri veya diğerleri aleyhine dava açması
veya icra takibine girişmesi durumunda bankaya yetkili adli mercilerce haciz, ihtiyati haciz ve
ihtiyati tedbir kararı gönderilmesi halinde banka hesap sahiplerinden hiçbirine ödeme
yapılmayacaktır.
Hesap sahiplerinin birinin iflası halinde, hesap üzerindeki ona ait tasarruf yetkisi iflas
idaresine geçeceğinden, diğer hesap sahipleri ile söz konusu idarenin imzaları gerekmekte olup,
banka hesabın niteliği ve bakiyesi hakkında ilgili Mahkemeye bilgi vererek talimatını
bekleyecektir.
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2.5.5. Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi ve İflas
Haciz durumunda; borçlunun karşısında belirli bir alacaklı söz konusudur. Bankaya İcra
Müdürlüğü tarafından İcra iflas Kanunu 89/1 maddeye 1.haciz ihbarnamesi gönderildiği
takdirde haciz talep kişiye ait Şubede vadeli veya vadesiz hesap olup olmadığı kontrol edilir,
hesap varsa olunan miktar, hesap yoksa hesap olmadığı İcra Müdürlüğüne yedi gün içinde
bildirmek gerekir. Hesap üzerine haciz konulduğu yazılır ve sahibine ödeme kesinlikle ödeme
yapılmaz.

2.5.5.1. Birinci Haciz İhbarnamesi
Borçlunun bankadaki mevduatını haciz eden icra dairesi bankaya bir haciz ihbarnamesi
gönderir. (İ.İ.K.89/1) Bu ihbarname ile bankaya bundan böyle, bankanın mevduatı ancak İcra
dairesine ödeyebileceği, borçluya (yani mevduat sahibine) yapılacak ödemenin geçerli
olmayacağı iletilir.
Bundan başka 1. haciz ihbarnamesi ile bankaya, kendisinden istenen paraya bir itirazı
varsa (ki bu da borçlunun bankada mevduatı parası yoksa) bunu yedi gün içinde icra dairesine
bildirmesi, bildirmezse borcun bankanın zimmetinde sayılacağı, borçlunun bankada parası
olduğunu kabul etmiş olacağı bildirilir.
Birinci haciz ihbarnamesi üzerinden hemen bankanın kayıtlan incelenerek borçlunun
bankada böyle bir mevduatının olup olmadığını araştırması yapılarak, borçlunun bankada
mevduatı olduğunun saptanması halinde, hesap kartonuna ve otomasyon sistemine gerekli not
işlenir. Mevduatın haczedildiği taahhütlü bir mektupla borçluya yanı hesap sahibine bildirilir.
Bundan başka verilen süre içinde banka tarafından borçlunun bankadaki mevduatı icra dairesine
bildirir.
Borçlunun bankada böyle bir mevduatı yoksa veya mevduatı haciz miktarı kadar
değilse, yine de verilen yedi günlük süre içinde icra dairesine durumun bildirilerek, haciz
ihbarnamesine itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde banka kendisinde mevcut olmayan bu
mevduatı icra dairesine ödemek zorunda kalabilir.

2.5.5.2. İkinci Haciz İhbarnamesi
İcra dairesi birinci haciz ihbarnamesine yedi gün içinde itiraz etmemiş ve zimmetinde
sayılan borcu icra dairesine ödememiş olan bankaya 2. haciz ihbarnamesi gönderir.
Bu 2. haciz ihbarnamesi ile bankaya 1. haciz ihbarnamesine yedi gün içinde itiraz
etmemiş olması nedeniyle borcun bankanın zimmetinde sayıldığı İkinci haciz ihbarnamesinin
tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra takibi yapmış olan alacaklıya karşı mahkemede takip
borçlusunun bankada böyle bir mevduatının bulunmadığının tespiti için bir "Menfi Tesbit"
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davası açabileceği açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi gerektiği
bildirilir.
Banka 7 gün içinde "Menfi Tespit" davası açarsa dava sonuna kadar zimmetinde sayılan
para kendisinden istenmez.
Bu davada takip borçlusunun bankada mevduatı olmadığını tespit ederse, borcu
ödemekten kurtulur. Banka menfi tesbit davasını kaybederse borcu ödemeye mahkûm edileceği
gibi ayrıca borcun %40'ından az olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilir.

2.5.6. Mevduat Hesap Sahibinin İflası Halinde Yapılacak İşlemler
İflas kararı, Ticaret Mahkemesi tarafından ve prensip olarak sadece tacirler hakkında
verilebilir. İflas eden kişinin tüm mal ve hakları “İflas masası” adı altında toplanır. İflas eden
bir kişinin bankada bulunan bir alacağı da iflas masasına dâhildir. Dolayısıyla banka iflas eden
kişinin nezdindeki hesabında bulunan tutarın tümünü iflas masasına ödemek zorundadır.
Ayrıca, Bankanın iflas eden kişiden alacağının bulunması halinde, iflas masasına alacağını
kaydettirmesi gerekir. İflas ilan edildikten sonra iflas edene borçlu olanlar, iflası bilmediklerini
iddia edemezler. Bu bakımdan bankaların iflas ilanlarını dikkatle izlemeleri ve iflas eden kişinin
bankadan alacağı varsa bunu kendisine ödememeleri gerekir.
Müflisin iflas masasına ait mal ve haklar üzerindeki her türlü tasarrufu, alacaklılara karşı
geçersizdir. Müflisin borçluları iflas açıldıktan sonra borçlarını artık müflise ödemezler.
Öderlerse bununla borçlarından kurtulmuş olmazlar ve borcu yeniden iflas masasına ödemek
zorunda kalırlar.

2.5.7. Mevduatta Uygulanacak Faiz Oranları ve Menkul Sermaye İradı
2.5.7.1. Mevduat hesaplarında Faiz Hesaplanmasına İlişkin Terimler
ve Uygulama
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144. maddesine göre Bakanlar Kurulu bankaların
ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını, Katılma
hesaplarında Kar-Zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen
işlemlerden sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ve oranlarını tespit
etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu
yetkililerini Merkez Bankasına devredebilir.
Bakanlar Kurulunun 22.Kasım.2006 tarih 26354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2006/11188 sayılı Kararın 2.maddesinde “ Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları
faiz oranları ile katılma hesaplarına uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları ve bu
oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılması T.C. Merkez Bankasınca yayımlanacak
tebliğlerle düzenleneceği, Bankaların Mevduata peşin faiz veremeyecekleri” hükmünü
getirmiştir.
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VALÖR
Bankalara yatırılan paralar için alacak faizinin, çekilen paralar içinse borç faizinin
işlemeye başlandığı tarihtir. Başka bir deyişle faize esas alınan gün sayısı, valör’den itibaren
hesaplanır.
Para yatırmalarda Valör: Hesaplara nakden veya hesaben yapılacak tahsilatta işlem
tarihini izleyen ilk iş günü, diğer Şubelerden para yatırmalarında yapılacak tahsilatta işlem
tarihini izleyen ilk iş günü, hesaplara kaydedilmek üzere diğer bankalardaki hesaplara yatırılan
tüm paralara muhabir banka hesabına alacak kaydını izleyen ilk işgünü valör olarak verilir.
Bankadan para çekilişinde ise ödeme günü valör olarak verilir.

VADE
Valör tarihi ile hesabın açılışında hesabın kapatılabilmesi için belirlenen tarih arasındaki
süreye vade denir. Vade ay veya yıl olarak belirlenmesi halinde vade sonu, vadenin son bulduğu
ayda valör tarihine rastlayan gündür.

FAİZ HESABI
Faize günlük esasına göre hesaplanır. Faiz hesabına esas alınan gün sayısına valör tarihi
dâhil edilir. Vadenin son günü dâhil edilmez.

GÜN SAYISI
Tüm mevduat hesaplarına faiz tahakkuk ettirilirken aylar gerçek gün sayısı, yıllar ise
365 veya 366 gün olarak değerlendirilir.

ADAT
Gün sayısının anapara miktarı ile çarpımının 100’e bölünmesi suretiyle bulunan değere
Adat denir. Faiz hesaplanmasına esas alınan bir formüldür.
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2.5.7.2. Faiz Hesaplanması
Belirli bir paraya, kaldığı süre ve mevduat faiz oranı dikkate alınarak verilecek faiz
tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Klasik Faiz formülüne göre Faiz hesaplanması:
ANA PARA x GÜN x FAİZ ORANI
FAİZ =----------------------------------------365 X 100

Şubat ayı 366 çektiği yıllarda formülün paydası 366 x 100 olarak dikkate alınır.

Adatan yararlanarak Faiz hesaplanması:
Sabit çarpan sayısı, faiz fiyatının; bir yıldaki gün sayısına bölünmesi sureti ile bulunur.
Faiz miktarı, sabit çarpan sayısının adat ile çarpılması suretiyle bulunur.
Örnek: 3.000 TL.lık 6 ay vadeli mevduat hesabının faizi adat yöntemi ile % 15 Faiz
oranı üzerinden faiz şu şekilde hesap edilir. (6 AY = 180 GÜN)

3.000 TL x 180 GÜN
ADAT =--------------------------------------- = 5.400
100
15
SABİT ÇARPAN =--------------------------- = =0,0410959
365

BRÜT FAİZ TUTARI = 5.400 x 0.0410959 = 222 TL olarak hesaplanır.
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2.5.7.3. Faiz Hesaplarına Uygulanan Gelir Vergisi
Faiz hesaplarına Gelir Vergisi Kanunumuzun 75.Maddesine göre bankalarda bulunan
mevduat hesaplarından elde edilen faizler “ menkul Sermaye İradı” sayılmaktadır. Aynı
Kanunun 94. maddesi ile bunların Gelir Vergisi kesintisine tabi olması hükme bağlanmıştır.
2006 yılından itibaren mevduat hesaplarına verilen faiz tutarları üzerinden % 15 oranında
Menkul Sermaye iradı kesintisi yapılmaktadır.
Ancak BDDK günümüzde üç ay olan mevduat vade oranını arttırmak amacıyla bu yıl 1
Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 2012 /4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mevduat
Faizlerinden kesilen Vergi Oranlarında vadelere göre değişiklik yapılmıştır.
VADELER

Döviz

TL

Katılım

Hesapları Mevduat Bankaları
Vadesiz ve itibari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli (6 ay dâhil) 18

15

15

6 aydan 1 yıla kadar vadeli (1 yıl vadeli)

15

12

12

1 yıldan uzun Vadeli

13

10

10

Buna göre, 6 aya kadar olan vadelerde TL hesaplardaki % 15 Genel oran durmaktadır.
6 aydan itibaren 1 yıla kadar TL hesaplarda % 12, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına
tahakkuk edecek mevduat faizlerinden ise % 10 faiz uygulanması kabul edilmiştir.
Önceki sayfada 222 TL faiz tutarından % 15 oranında ( 222 x % 15 =) 33 TL Gelir
Vergisi (Menkul Sermaye iradı) kesintisi yapılacaktır.
Diğer taraftan uzun vadeli mevduat hesabı açtıran müşterilerin mağdur olmaması
bakımından da 1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4133
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile l yıl ve daha uzun hesaplar için hesap sahiplerine en fazla
iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın % 50 sinin çekilmesi kabul
edilmiştir. Birikimli mevduat hesaplarında ise bu hak % 50.yi geçmemek üzere üç defa olarak
kullanılabilecektir. Bu koşullarla yapılacak vadeden önce çekimlerde, çekilen kısım için
biriken faiz -kar payının yüzde 100'üne kadar, belirtilen değerlerin ödemeli hesaplarda,
bankalarca hesap sahiplerine vadeden önce en fazla iki defa üzerindeki çekimlerde ise
birikenin en çok yüzde 50'sine kadar faiz-kar payı ödenebilmesi imkânı getirilmiştir.
Bu şekilde uzun vadeli mevduat hesabı açtıran hesap sahiplerinin mağdur olmaması için
bir imkân sağlanmıştır.
Mevduat hesaplarının faizlerinden bir ay içinde kesilen gelir vergisinin tümü ertesi ayın
23.sine kadar Vergi Dairesine Muhtasar Beyanname ile beyan edilir ve ayın 26’sına kadar
ödenir Ancak Aralık ayı boyunca kesilen gelir vergilerinin yılsonu işlemlerine bir ölçüde
ferahlık getirebilmek amacıyla Şubat ayının 26. günü akşamına kadar yatırılması mümkün
kılınmıştır.
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Bu işlemler sırasında gerçekleştirilecek Muhasebe Kayıtları;
----------------------------------/------------------------------------------610-FAİZ GİDERLERİ
6 AY Vadeli Mevduat FAİZLERİ

222 TL

MÜŞTERİ MEVDUAT HESABI

222 TL

----------------------------------/--------------------------------------------MÜŞTERİ MEVDUAT HESABI

33 TL

380-ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ 33 TL
VE PRİMLER T.P.
38002-Menkul Sermaye İradı G.Vergisi
------------------------------------------------------------------------------------
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Uygulamalar

Bankalarda müşterek hesap ve Haciz İhbarnameleri, Faiz hesaplama
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Uygulama soruları

1-TÜZEL KİŞİLER MÜŞTEREK HESAP AÇAR MI ?
2-haciz ihbarnamesi neden gönderilir ?
3-Faizlerden Vergi kesilmezse ne yapılır ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Müşterek hesap ve Türlerini
2-Bankalara gönderilen Hciz İhbarnameleirnin hukuki süreci
3-Mevduat Faizi Hesaplanması ve Vergi kesinti oranları
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1: Birinci Haciz İhbarnamesini alan Bankanın yapması gereken hukuki işlem var mı
dır?
a)7 gün içinde cevap
b)Bir şey yapmaz
c)Müşteriyi bekler
d)Borcun nedeni öğrenir
e)10 gün içinde cevap
Soru 2:Teselsüllü müşterek mevduat hesabından herhangi bir ortak ilavesi halinde ne
yapılır.
a)Kimse ayrılmaz
b)Feragat yazar
c)İbraname verir.
d)Veraset ilamı
e)Hesap kapatılır
Soru 3: Bankada 40.000 TL mevduatı oluşan müşteri hesabına 10.000.TL. haciz gelirse
Bankaca ne yapılması gerekir.
a)Bir şey yapmaz
b)İstenen haczi koyar
c)Tüm hesaba haciz koyar
d)Hesap kapatılır
e)Yüz yüz fazlası haciz koyar
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Soru 4: Birden fazla Gerçek kişinin ortak kullanmak amacıyla açtırdıkları hesaplara
___________ denir. Cümlesinde boşluk alana aşağıdaki hangi kelime ilave edilir.
a)Vadeli Hesap
b)Birikimli Hesap
c)Müşterek Hesap
d)İhbarlı Hesap
e)Kırık Vadeli hesap

Soru 5:Mevduat hesap sahibi iflas ederse parası_____________ aktarılır.
Cümlesinde boşluk alana aşağıdaki hangi kelime ilave edilir.
a)İcra Müdürlüğüne
b)Müşterinin başka hesabına
c)Büyükşehir Belediyesine
d)Vergi Dairesine
e)İflas İdaresine

Soru 6: Mevduat hesaplarından kesilen Verginin adı nedir.
a)Katma Değer Vergisi
b)Gayrimenkul Sermaye İradı
c)Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
d)Menkul Sermaye İradı
e)Veraset ve İntikal Vergisi
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Soru 7: Bir yıl vadeli TL Mevduat Faizlerinden _____________ oranında Vergi kesilir
?
a)% 10
b)% 20
c)%25
d)%18
e)%15
Soru 8:Birinci Haciz İhbarnamesine kaç gün içinde itiraz edilmesi gerekir.
a)10 gün
b)5 gün
c)Süre yok
d)7 gün
e)15 gün

Soru 9: Hesap cüzdanı kayıp edilirse Bankaca ne yapılır.
a)Bir şey yapılmaz
b)Hesap Kapatılır
c)Müşterek hesap açılır
d)Vadesiz hesap açılır
e)Döviz hesabı açılır
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Soru 10: Birinci Haciz İhbarına cevap vermeyen Bankaya ne tebligatı yapılır
a)İhbar bir daha gönderilir
b)Bankaya yeni süre verilir
c)İkinci Haciz İhbarnamesi gönderilir
d)Para İflas İdaresine istenir
e)Menfi Tespit davası gönderili
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6. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA İLİŞKİN 5549 SAYILI
YASANIN BANKA VE FİNANS KURUMLARINA YÜKLEDİĞİ
SORUMLULUKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.

Gelirlerin Aklanmasına Yönelik Yöntemler
Suç Gelirleri Yasasının Banka ve Finans Kurumlarına getirdiği Yükümlülükler

109

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Kayıtlı para kara para olarak kabul edilebilir mi ?
2-Suç Gleirleirnin Aklanmasına ilişkin Yükümlülüklere uyulmaması haline
Uluslararası bir yaptırım var mı dır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Gelirlerin Aklanmasına İlişkin
Yöntemler
Suç Gelirleri Aklanmasının Önlenmesi
yasasının Bankalara getirdiği
Yükümlülükler

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Masak, Yükümlülük, Yükümlü Kuruluş, Kimlik, Şüpheli İşlem, Uyum Görevlisi
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Giriş
Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yasal mevzuat 1996 yılında çıkarılmış, daha sonra
2008 yılında 5549 sayılı yeni yasa ile mevzuat güncellenmiştir. Buna göre kara paranın Şirinler
Yöntemi, Parçalama Yöntemi, Vergi cennetleri, Paravan ya da hayali şirketler, Nakit Paranın
sık kullanıldığı iş yerleri, oto Finans Borç Yöntemi, Döviz Büroları ve Fonların yurt dışına
kaçırılması şeklinde yedi ayrı yöntem ile aklandığı tespit edilmiştir. Bu yasa hükümlerini
uygulamak ile görevli olarak Bankalar dahil 20 kuruluş sayılmıştır. Yeni yasa ile özellikle
Bankalara Kimlik Tespiti, Şüpheli işlem Bildirimi, Uyum görevlisi atama, İç kontrol, Eğitim
ve Risk Yönetimi, Devamlı Bilgi Verme, Bilgi ve Belge Verme , Muhafaza ve ibraz’dan oluşan
yedi ayrı yükümlülük getirilmiştir. Bankaların 2.000 TL üzerindeki işlemlerde Kimlik tespit
etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Gerçek kişi kimlik tespitinde nüfus cüzdanı, pasaport ve
Sürücü belgesi ile ikamet belgeleri aranır. Tüzel kişiler içinde Ticaret sicil gazetesi ve diğer
belgeler istenir.Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise Bankalara ve Banka görevlisine
idari Para cezası uygulanması kuralı getirilmiştir.
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Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Yöntemler
Ülkemizde aklama suçu ile
yükümlülüklerimizin gereği olarak
Aklanmasının Önlenmesi” hakkında
hukuk sistemimize girmiş ve Maliye
Kurulu Başkanlığı) kurulmuştur.

mücadele konusunda oluşan bilincin ve uluslararası
13.11.1996 tarihinde 4208 sayılı “Kara paranın
yasa çıkarılmıştır. Böylece “Kara para aklama suçu”
Bakanlığı içerisinde MASAK (Mali Suçları Araştırma

Kara para aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların
çeşitliliğine bağlı olarak değişmekle birlikte en çok uygulanan yöntemler aşağıdaki sekiz
maddede açıklanmıştır.

Şirinler Yöntemi
Bazı ülkelerde belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerin bildirilmesi zorunluluğu
bulunmaktadır. Bildirim yükümlülüğünden kaçınmak için eldeki fon bu limite yakın tutarlara
bölünür ve çok sayıda kişi tarafından ve çok sayıda bankaya veya aynı bankanın farklı
şubelerine yatırılır. Sisteme giren para elektronik fon transferleri veya başka finansal araçlarla
(ayrıştırma) ülke dışına çıkarılabilir. Bu yöntemle nakit işlem bildiriminin olduğu bir ülkede
ancak nakit bildiriminden kurtulmak amaçlanabilir. Zira şüpheli işlem bildiriminde herhangi
bir parasal sınır olmaksızın şüphelenilen her durumun yetkili otoritelere bildirilmesi
gerekmektedir.

Parçalama Yöntemi
Eldeki fonu küçük miktarlara bölüp bankaya yatıracak çok sayıda kişiyi bulmak her
zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda insan sayısı yerine işlem sayısını artırmak suretiyle
bildirimden kaçınmak mümkün olabilir. Parçalama yöntemini Şirinler yöntemine benzetmek
mümkündür. Çünkü her ikisinde de yüksek tutarlar düşük miktarlara bölünmek suretiyle işleme
tabi tutulmaktadır.

Vergi Cennetleri
Vergi cennetleri, özellikle kıyı bankacılığı ve paravan şirketler vasıtasıyla para
aklamanın kolay olduğu yerlerdir. Kıyı bankaları temel olarak diğer bankalar gibi mevduat
toplayan, kredi veren ve güvene dayalı işlemler yapan bankalardır. Bununla birlikte, bu
bankaların faaliyet gösterdiği ülkeler, sağladığı gizlilik, sıfır ya da sıfıra yakın vergilendirme,
sermaye hareketlerinde tam serbesti, coğrafi konum olarak gelişmiş ülkelere yakınlık gibi
avantajlara sahiptirler.
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Paravan ya da Hayali Şirketler
Bu şirketler herhangi bir ticaret veya imalat faaliyetinde bulunmayan ve genellikle sınır
ötesi merkezlerde kurulan şirketlerdir. Göstermelik şirketlerden farklıdırlar; göstermelik
şirketlerde de aklama amacı olmakla birlikte yasal bir faaliyet ve bir işyeri söz konusudur.

Nakit Paranın Sık Kullanıldığı İşyerleri
Bu yöntemde fast-food, benzin istasyonu gibi nakit para akışının yoğun olduğu işyerleri
kurulur. Bu işyerleri gerçekten çalışan yerler olabileceği gibi fiktif, yani bürosu olan ama iş
yapmayan bir şirket de olabilir. Bu tür işyerlerinin seçilmesinin nedeni bunların muhasebe
denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır. Böylece yasa dışı kaynaklardan gelen fonlar
bu işyerlerinden elde edilen gelirlerle karıştırılabilir.

Oto-Finans Borç Yöntemi
Bu yöntemde, bir kıyı bankasına yatırılan suç gelirleri başka bir bankadan alınan krediye
teminat gösterilmek suretiyle aklanır.

Bu yöntem genellikle şu şekilde işler:
Aklayıcı, kıyı bankacılığı yapılan bir ülkede faaliyet gösteren A bankasına aklamak
istediği fonları yatırır. Daha sonra başka bir ülkedeki B bankasına başvurarak A bankasındaki
fonlarını teminat göstermek suretiyle kredi alır.
Aldığı krediyi B bankasına geri ödemez ve B bankası, A bankasındaki aklayıcıya ait
fonlarla kredi alacağını kapatır.

Döviz Büroları
Birçok ülkede bulunan ve nakit ağırlıklı çalışan bu kurumların suiistimale açık yönleri
bulunmaktadır. Bu kurumlar vasıtasıyla paranın değişimi nedeniyle gelirin kaynağından bir
ölçüde uzaklaştırılması sağlanabilir. Küçük kupürlü banknotlar büyük kupürlü banknotlara
veya eldeki para diğer para birimlerine çevrilebilir ve böylece finansal sisteme sokulması
kolaylaşabilir.
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Fonların Fiziken Ülke Dışına Kaçırılması
Bu yöntem, suç gelirinin elde edildiği ülkeden, bu ülkedeki sıkı düzenlemeler nedeniyle,
fonların denetim eksikliği veya işbirliğine müsait kuruluşların olduğu ve kolaylıkla finans
sistemine sokulabileceği bir başka ülkeye fiziki olarak çıkarılması işlemidir.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla, her banka
Şubesinde gerekli yetkiyle donatılmış bir Uyum Görevlisi tayin edilmesi gerekmektedir.
Gelişen dünya ekonomisi içinde ekonomik suçların artması sonucu kabul edilen yasanın
günün koşullarına uygun hale getirilmesi amaçlanmış ve 18.10.2006 tarih-26323 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5549 sayılı Yasa yürürlüğe konulmuştur.
Bu yasa gereği Bankalarda, Finans Kurumlarında iş ilişkisi olan kişilerin adres
bilgilerini güncelleme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 1.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5237 sayılı Türk ceza Kanununun “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” başlıklı
282.maddesinde düzenleme yapılmış ve aklama suçu özel bir kanundan genel ceza kanunu
kapsamına alınmıştır.
Kanunun 2.maddesine göre Yükümlü kuruluşlar aşağıda maddeler halinde sayılmıştır:
1) Bankalar
2) Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri
3) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri
4) Banka dışındaki kart çıkaran kuruşlar
5) Sermaye piyasaları
6) Finansal Kiralama şirketleri
7) Altın Borsası Başkanlığı
8) Kargo Şirketleri
9) Finansman ve Faktöring şirketleri
10) PTT
11) Milli Piyango İdaresi
12) Türkiye Jokey Kulübü
13) Spor Toto İdaresi
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14) Şirket, vakıf ve dernek kuruluşu ile sınırlı olarak S.M.Mali Müşavir ve Yeminli
M.Müşavir
15) Varlık Yönetim kuruluşları
16) Kıymetli madenler Borsası aracı kuruluşu
17) Taşınmaz mal alım satımı ile uğraşanlar
18) Her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar
19) Noterler
20) Spor Kulüpleri
sayılmıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının Bankalara
Getirdiği Yükümlülükler
Yasada ayrı maddeler halinde bu Kanununda Yükümlü olarak tanımlanan kuruluşlara
yedi ayrı başlık altında sorumluluklar getirilmiştir. Bu sorumluluklar aşağıda sayılmıştır.
a) Kimlik Tespiti
b) Şüpheli İşlem Bildirimi
c) Eğitim, İç Denetim, Kontrol ve Risk Yönetim Sistemleri Oluşturulması
d) Uyum Görevlisi Atanması
e) Devamlı Bilgi Verme
f) Bilgi ve Belge Verme
g) Muhafaza ve İbraz

Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde İdari ve Adli para cezaları öngörülmüştür.

Kimlik Tespit Yükümlülüğü
Yükümlü Kuruluşlara Kanunun 3.maddesinde aşağıda belirtilen esaslara göre Kimlik
tespit etmeleri zorunluluğu getirilmiştir.
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a) Sürekli iş ilişkisinde tutar gözetmeksizin
b) İşlem tutarı ya da bir biri ile bağlantılı birden fazla işlemin toplamı tutarı 20.000,00
TL veya üzerinde olduğunda
c) EFT işlemlerinde 2.000 TL veya üzerinde olduğunda
d) Hayat sigortası sözleşmelerinde ödenecek prim tutarı 2.000 TL veya tek primli
işlemlerde 5.000 TL veya üzerinde olduğunda
e) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin
f) Daha önceki kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe oluşması
halinde tutar gözetmeksizin
kimliğe ilişkin bilgileri almak zorundadırlar.

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti Esasları
İlgilinin Adı soyadı, doğum yeri, tarihi, TC Kimlik No, Ana ve baba Adı, Kimlik belge
türü ve no’su, telefon, faks, e-posta adresi ile iş ve mesleğe ilişkin bilgiler alınır.
Ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu, yerleşim yeri belgesi,
ilgili adına düzenlenmiş, elektrik, su, doğalgaz, elektrik, telefonlara ait üç ay önceye kadar olan
faturalarla teyit edilir.
TC uyruklu Gerçek kişilerin kimlik tespiti işlemi, Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi ve
pasaport, Yabancı uyruklu kişilerin kimlik tespiti ise ikametgâh belgesi, pasaport ve Bakanlıkça
verilen kimlik belgesini ibraz etmeleri ile tamamlanır.
Bu cümleden olarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yönetmelik ile çalışan müşterilerin 30.06.2008 tarihine kadar Kimlik ve adres bilgilerini teyit
etmeleri zorunluluğu getirilmiş, bu süre 15.04.2008 tarih ve 2008/13460 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile önce 31.12.2008 tarihine kadar, daha sonra 2.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan MASAK Kurulu’nun 7 sayılı Genel Tebliği ile 01.06.2009 tarihine
uzatılmıştır.
Bu süreçte yeni hesap açan müşterilerin Kimlik ve Adres bilgilerini teyit etmeleri
gerekmektedir.
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Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde, tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil
numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi ve telefonları ile tüzel kişiliğe
yetkili gerçek kişilerin Adı soyadı, doğum yeri, tarihi, TC Kimlik No, Ana ve baba Adı, Kimlik
belge türü ve no’su, imza örneği tespit edilir.
Derneğin, Vakfın ve Sendikanın kimlik tespit işleminde; adı, amacı, kütük numarası,
açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler
ile kuruluşu temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin
türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave
olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.

Şüpheli İşlem Bildirimi
Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar aşağıdaki yasanın dördüncü maddesinde
açıklanmıştır.
MADDE 4
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs
edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı
amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun
bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
(2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük
denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında,
işleme taraf olanlar dâhil hiç kimseye açıklayamazlar.
(3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usul ve esaslara göre şüpheli
işlem bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.

Yükümlüler şüpheli bir işlem olduğunu kanısına vardıkları işlemleri Şüpheli İşlem
Formu düzenlemek suretiyle işlemin oluştuğu tarihten itibaren azami 10 gün içinde Masak
Başkanlığına bildirirler.
Ayrıca kanun 6.maddesinde MASAK Başkanlığına devamlı bilgi verilmesinden
bahsedilmiştir.
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Eğitim, İç Denetim, Kontrol ve Risk Yönetim Sistemleri Oluşturulması
Bildirimi
Yasanın 5.maddesinde Kanunun amacına uygun olarak yasanın hükümlerinin
uygulanması amacıyla eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması
öngörülmüştür.
Ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile
donatılmış idari düzeyde görevli tayin edilmesi de dâhil, gereken tedbirlerin alınması
konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
16.09.2008 tarih ve 16999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eğitim, İç
Denetim, Kontrol ve Risk Yönetim konularda uyulacak esaslar açıklanmıştır.

Uyum Görevlisi Atama
Yine yasanın 5.maddesinde bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak
üzere, gerekli yetki ile donatılmış idari düzeyde bir uyum görevlisinin atanması zorunluluğu
getirilmiştir.
16.09.2008 tarih ve 16999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile atanacak
Uyum görevlisinin nitelikleri ve görevlerine ilişkin esaslar açıklanmıştır.

Devamlı Bilgi Verme
Devamlı Bilgi vermeye ilişkin esaslar Yasanın 6.maddesinde açıklanmıştır.
MADDE 6
(1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça
belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
(2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi
sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bilgi ve Belge Verme
Bilgi ve Belge vermeye ilişkin esaslar Yasanın 7.maddesinde açıklanmıştır.
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MADDE 7
(1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
kuruluşlar, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve
bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir
hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki fıkraya göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler
saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten
kaçınamazlar.

Muhafaza ve İbraz
Yasanın 8.maddesinde Yükümlü kuruluşların Kimlik tespitine ilişkin belgeleri işlem
tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmeleri ve istendiğinde ibraz etmeleri
zorunluluğu bulunmaktadır. Yasa maddesi aşağıda belirtilmiştir.
MADDE 8
(1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü
ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik
tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza etmeleri
gerekmektedir.
Kanununun 1.maddesinde Yükümlülerin denetlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir.
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Uygulamalar

Suç Gelirlerinin Aklanmasına ilişkin Yasal esaslar açıklanmıştır.
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Uygulama Soruları

1-KARAPARA OLARAK ADLANDIRILAN SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI YASASI HANGİ TARİHTE UYGUILANMAYA
BAŞLANMIŞTIR
2-Suç Gelirlerinin Aklanmasında Yükümlü Kuruluşların Ortak özelliği Nedir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Suç Gelirlerinin Aklanmasında uygulanan Yöntemler
2-Yükümlü Kuruluşlar
3-getirilen Yükümlülükler
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1. Suç Gelirleri yasasının her türlü inceleme ve takip görevini hangi kurum
Hangi Bakanlığa Bağlıdır.
a)İçişleri Bakanlığı
b)Başbakanlık
c)Maliye Bakanlığı
c)Adalet Bakanlığı
e)Hazine Müsteşarlığı
Soru 2.Suç Gelirlerinin aklanmasındaki yasa kapsamında aşağıdaki kurumlardan
hangisi
Yükümlü kuruluştur.
a)Vergi Dairesi
b)Belediye
c)Tapu Müdürlüğü
d)Nüfus Müdürlüğü
e)Spor Kulübü
Soru 3.Eldeki Fonu küçük miktarlara bölerek çok sayıda işlem yapmak suretiyle
paranın sisteme aktarılması hangi yönteme hatırlatmaktadır.
a)Parçalama Yöntemi
b)Şirinler Yöntemi
c)Vergi Cennetleri
d)Oto Finans Borç Yöntemi
e)Hayali Şirketler
Soru 4.Türk Ceza Kanununda
282. Maddesinde ……………………. Suçu
düzenlenmiştir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime yazılması gerekir.
a)Şüpheli İşlem
b)Mal Varlığı Değerlerini Aklama
c)Sahtecilik
d)Mal Kaçırma
e)Finansal
Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi Suç gelirlerinin Aklanması yasası kapsamında yükümlü
Kuruluş Değildir.
a)Sigorta Şirketleri
b)Kargo Şirketleri
c)Finansal Kiralama Şirketleri
d)Büyükşehir Belediye Başkanlığı
e)Milli Piyango İdaresi
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Soru 6.
sayılmaktadır.

Aşağıdakilerden Hangisi Suç gelirleri Yasasının getirdiği Yükümlülük

a)Uyum Görevlisi Atama
b)Bankalarda Mali Denetim
c)Mevduat Faizlerini düşürme
d)Kredi limitlerini bildirme
e)İthalat müşterilerini bildirme.
Soru 7. Bankalara Adres Bilgileri konusunda hangi kolaylık sağlanmıştır.
a)Şirketin Vergi Kayıtlarını inceleme
b)Kişilerin Adres Bilgilerinin görülmesi
c)Kişilerin Noter kaydının incelenmesi
d)Şirketin Başka banka borcunun incelenmesi
e)Gerçek kişilerin Masak bilgilerini inceleme
Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi Kara para aklanması yöntemlerinden değildir.
a)Şirinler Yöntemi
b) Döviz Büroları
c)Vergi Cenneti
d)Varlık Yönetimine aktarma
e)Döviz Büroları
Soru 9.Bankalarda
öngörülmemiştir.

Suç

Gelirleri

Yasası

Hangi

Sistemin

oluşturulması

a) Eğitim
b)İç Denetim Bölümü
c)Kontrol ve Risk Yönetimi
d)Her Şubede Uyum Görevlisi Atama
e)Her şubede Kambiyo Servisi kurma
Soru 10.Yükümlü kuruluş defter ve belgeleri son işlem tarihinden itibaren kaç yıl süre
ile muhafazaları gereklidir.
a) 5 yıl
b) 8 yıl
c) 3 Yıl
d) 10 Yıl
e) Süresiz
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7. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Yükümlülük Denetimi İdari ve Adli Cezalar
El Koyma
TTK hükümlerine göre Çek mevzuatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Yükümlülük Denetiminde en ağır uygulama Hangisidir ?
2-Çekler Ödeme aracı olarak ticari hayatta önemini koruyor mu?
3-Karşılıksız çekte getirilen önlemler yeterlidir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yükümlülük Denetimi İdari ve Adli
Cezalar

Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları

Tüm Kıymetlere El Koyma
TTK hükümlerine göre Çek mevzuatı

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

El Koyma, Adli Para Cezası, Alacağın Temliki, İbraz, sorumluluk
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Giriş
Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yasanın 11.maddesinde yükümlü kuruluşları
denetlemekle yükümlü kurumlar açıklanmıştır. Yapılan denetimler sonucu yükümlü
kuruluşlarda yasaya aykırılık saptanması halinde İdari para cezası verilmesi öngörülmüştür.
Ancak idari para cezası üzerinden beş yıl geçtikten sonra ceza verilmeyeceği açıklanmıştır.
Yasanın 17.maddesinde terör bağlantısı olan kişilerin her türlü mallarına Savcılık veya
Mahkeme kararıyla el konulması da kabul edilmiştir. Söz konusu işlemlere ilişkin kararlar
ilgililerine tebliğ edilir.
Yedi haftada yeni bir bölüme geçiyoruz. Türk Ticaret Kanununa göre çeklerin geçerli
olması için zorunlu unsurlar YTTK 780. Maddesinde açıklanmıştır. Diğer yandan bir
Bankacının çeklerin düzenleme şekli ve devir edilmesi yöntemleri büyük önem taşımaktadır.
Buna göre, çekler nâm’a, emrine ve hamiline olarak düzenlenmekte, kişinin ad soyadı
yazılarak tam ciro ve sadece imza atılarak beyaz ciro olarak devir edilmektedir. Çekler YTTK
795 maddesine göre ödemelerinde ibraz sürelerine uyulması gerekmektedir. Buna göre keşide
yeri ile ödeme yeri aynı olan çeklerin 10 gün içinde, keşide yeri ile ödeme yeri farklı yerler de
olan çeklerde bir ay, farklı kıtalarda olan çeklerde ise üç aylık ibraz süresi bulunmaktadır.
Akdeniz memleketleri farklı üç kıtada olmasına karşın bir aylık süreye tabi bulunmaktadır.
1985 yılında yürürlüğe konulan 3167 sayılı yasa ile çek hamillerini korumak amacıyla
karşılıksız kalan çeklerde belli tutarın Bankalarca ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasa
yürürlükten kaldırılmış ve yeni uygulama konulmuştur. Bu konuda bir diğer amaç muhatap
Bankanın çek verirken daha özenli davranmasını teşvik etmektedir. Bu uygulama 25 yıldır
devam etmekte olup Bankaların her çek yaprağındaki ödeme sorumluluğu her yıl artmaktadır.
Bu şekilde çek keşidecisine Bankada açılan çek hesabı ile aynı zamanda ileride doğması
muhtemel bir Gayri nakdi Kredi ilişkisi oluşmaktadır.
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Kanunda yüklü kuruluşların denetlenmesine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.
MADDE 11
(1) Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, Maliye
Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli
Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla yerine
getirilir.
(2) Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim
programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin
gereğini yerine getirmek zorundadır. Görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları,
Gümrük Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine
Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu
Uzmanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili
bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.
(3) Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında
kamu kurum ve kuruluşları da dâhil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan
kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanuni defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü
evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer
kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır.
(4) Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen
görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlallerini Başkanlığa bildirir.

3.3.1. Yükümlülük İhlalinde İdari Para Cezası

Kanunda yükümlülerin yaptıkları ihlaller sonucu düzenlenen raporlara göre yükümlü
kuruluşlar yanında özellikle kimlik tespiti işlemlerini yerine getirmeyen Banka personeline de
idari para cezası verilmesi ön görülmüştür.
MADDE 13
(1) Bu Kanunun 3 ve 6’ncı maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
yükümlülüklerden herhangi birini ihlal eden yükümlülere Başkanlıkça beş bin Yeni Türk Lirası
idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktöring şirketi, ikrazatçı,
finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası
kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idari para cezası iki kat olarak uygulanır.
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(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca iki
bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere,
eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere süre
verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere
birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para
cezası verilemez.
(5) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca;
Kimlik Tespiti, Devamlı Bilgi Verme ve şüpheli işlem Bildirimi yükümlülüklerinden herhangi
birinin ihlâl edilmesi durumunda Bankalara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Kimlik
Tespiti ve şüpheli işlem Bildirimi yükümlülüklerine aykırı davranılması durumunda,
yükümlülüğü yerine getirmeyen personele de iki bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu cezalar her yıl Bakanlık tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır
Buna göre, 2010 yılı için personele 2.644 TL; Bankaya da 13.226 TL idarî para
cezası verilir.

3.3.2. Yükümlülük İhlalinde Adli Cezalar

Yükümlülük ihlalinde para cezaları dışında adli cezalar verilmesi de öngörülmüş olup
uygulanacak cezalar yasanın 14.maddesinde açıklanmıştır.
MADDE 14
(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 inci maddelerindeki
yükümlülükleri ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.

134

Yasada aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe
bulunması halinde bu malvarlığı değerlerine el konulması hükmü getirilmiştir.

3.3.3. El Koyma
Yasada yürütülen soruşturma ve kovuşturma aşamasında ilgililerin mallarına yasanın
17.maddesinde ayrıca Türk Ceza Kanununun 128.maddesinde açıklanmıştır.
MADDE 17
(1) Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan
hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 128.ci maddesindeki usule göre malvarlığı
değerlerine el konulabilir.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı
verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç yirmi dört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına
karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır.
Konuyla ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 128 maddesi de aşağıda
gösterilmiştir.

3.3.3.1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El koyma
MADDE 128
(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde
edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;
a) Taşınmazlara
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına
c) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara
e) Kıymetli evraka
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına
g) Kiralık kasa mevcutlarına
h) Diğer malvarlığı değerlerine el konulabilir.
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Alınan kararlar yasanın 18. Maddesine göre aşağıdaki ilgililere tebliğ edilir.

3.3.3.2. Kararların Bildirimi
Kararların uygulanmasına ilişkin esaslarda yasanın 18.maddesinde belirlenmiştir.
MADDE 18
(1) Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan soruşturma sonucunda
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame, kovuşturma
sonucunda verilen hüküm ve bu Kanunun 17’nci maddesine göre verilen el koyma kararının
bir örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve Mahkemelerce
Başkanlığa gönderilir. 5237 sayılı TCK’DA aklama suçuna verilecek ceza Kanunun
282.maddesinde düzenlenmiş olup madde metni aşağıda gösterilmiştir.
MADDE 282
(1) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya
meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi
tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve YİRMİBİN GÜNE kadar adli para cezası.ile
cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan
malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu
mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.
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4. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Çekler
4.1. Çekin Niteliği, Çeklerde Bulunması Gereken Yasal Unsurlar
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tedavül eden çekler kıymetli evrak olup bir
ödeme aracıdır. Çek, Senet ve poliçelerin ortak adı Kambiyo senedi’dir.
Çeklerde bulunması gereken yasal unsurlar YTTK 780.maddesinde belirlenmiştir.
Buna göre; T.T.K.’nun Öngördüğü çeklerde bulunması zorunlu unsurlar şunlardır.
a) “Çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise, o dilde ”Çek”
karşılığı olarak kullanılan kelimeyi
b) Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi
c) Ödeyecek kimsenin ”muhatabın” adı soyadını
d) Ödeme yerini
e) Düzenleme tarihi ve yerini
f) Düzenleyenin imzasını taşıması gerekir.

Bu maddelerden bir tanesi eksik ise o belge çek niteliğini taşımaz.
Ancak YTTK 781. maddesinde bazı hallerde yukarıdaki hususlardan birini ihtiva
etmeyen bir senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında çek sayılmayacağını öngörmüştür.
a) Çekte açıklık yoksa muhatabın adı soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri sayılır.
Muhatabın adı ve soyadı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde çek ilk gösterilen yerde
ödenir. Böyle bir açıklık ve kayıt da mevcut değilse çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu
yerde ödenir.
b) Düzenleme yeri gösterilmemiş olan çek, Düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde
düzenlenmiş sayılır.
Ayrıca YTTK 782.maddesinde Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir
banka gösterilebilir. Diğer bir kimse üzerine çekilen çek, yalnız havale hükmünde olacağı kabul
edilmiştir.
5941 sayılı Çek Yasasının Öngördüğü şekil şartları aşağıda açıklanmıştır.
Çek karneleri bankalar tarafından bastırılır. Çek defterinin her yaprağına çek hesabının
bulunduğu Şubenin adı, IBAN numarası (TCMB’nin 2008/6 sayılı tebliği ile IBAN numarası,
hesap numarasının yerini almıştır) ve hesap sahibinin vergi kimlik numarası / T.C. kimlik
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numarası yazılır; ancak hesap sahibinin vergi kimlik numarası / T.C. kimlik numarası hariç
olmak üzere diğer ikisinin yazılmamış olması veya bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara
aykırı davranılması, çekin geçerliliğini etkilemez.

4.2. Çekin Düzenlenme Ve Devir Şekilleri
Çek düzenleme yetkisi, boş çekleri elinde bulunduran yani Bankadan çek almış olan
çekli hesap sahibine aittir. Diğer bir deyişle Çeki düzenleyen kişi çeki keşide eden kişidir.
Keşideci olan kişi YTTK 788.maddesine göre:
a) “ emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimseye,
b) “Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimseye,
c) veya Hamiline

ödenmek üzere keşide edilebilir. Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş çek hamile
yazılı çek sayılır.
YTTK 788. maddesine göre sarahaten “Emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan
muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ciro ve teslim yoluyla devir edilebilir.
“Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimse lehine
ödenmesi şart kılınan bir çek ancak ALACAĞIN TEMLİKİ yoluyla devir edilebilir.
“Hamiline” yazılı bir çek ise sadece teslim ile devir edilir.
Ciro Çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.
Tahsil cirosu: ciro “bedeli tahsil içindir” veya “vekâleten” ibaresi ile yapılan cirodur.
Tahsil cirosu ile alan kişi tekrar ciro edebilir.
Rehin cirosu: Ciro “ bedeli teminattır” “ bedeli rehindir” ibaresini taşıyorsa yapılan
ciro rehin cirosudur. Rehin cirosu ile alınan çek tahsil cirosu ile devir edilebilir.

4.3 Çeklerde Ödeme ve İbraz Süreleri, İbraz Süresi Geçtikten Sonra
İbrazın Sonuçları
Ödenmek üzere Banka şubelerine bir çek ibraz edildiğinde, öncelikle çekin zorunlu
yasal unsurları içerip içermediği incelenir. İbraz süresinin geçip geçmediği kontrol edilir. Yasal
unsurlarından herhangi biri eksik olan çek ödenmez, Zira YTTK 795. maddesinde “ çek
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görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir” Çekte vade
yoktur.
Keşide günü olarak gösterilen tarihten önce ödenmek üzere ibraz olunan bir çek
(karşılığı varsa ve ödemeye engel herhangi bir durum yoksa) ibraz günü ödenir).
İbraz süresi keşide tarihinden itibaren başlar. Keşide tarihi süreye dâhil edilmez.
Bir çek, DÜZENLENDİĞİ yerde ÖDENECEK ise 10 gün; DÜZENLENDİĞİ
YERDEN başka bir yerde ÖDENECEK edilmiş ise 1 ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Hesabın bulunduğu memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile
ödeme yeri aynı kıtada ise 1 ay ve ayrı kıtalarda ise 3 ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ancak, Avrupa ülkeleri ile Akdeniz'de sahibi bulunan ülkeler arasında yapılacak çek
işlemleri 1 aylık ibraz süresine tabidir.
İbraz sürelerinin geçirilmesi halinde çek bedeli ancak keşidecinin onayı ile ödenir.

4.4

Muhatap Bankanın Çeklerde Ödemekle Sorumlu Olduğu Tutar

1985 yılında yürürlüğe giren mülga 3167 sayılı çek yasası ile Bankaların çek yaprağı
başına belli bir tutarı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre her yıl TC Merkez Bankası
tarafından sorumluluk tutarının yeniden düzenlenmesi kabul edilmiş olup, halen yeni yürürlüğe
giren 5941 sayılı Çek Yasasında da bu hüküm korunmuştur.
Yıllara göre, Bankaların çek yaprağından sorumlu oldukları tutar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 1: Mülga 3167 sayılı Kanun uyarınca, süresinde ibraz edilen, ancak karşılığı
bulunmayan veya yetersiz kalan her çek yaprağı için muhatap bankanın keşideci dışındaki
hamile ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarlar.
Düzenleme

Resmi
Gazete
Numarası

Tarih

ve Yürürlük Tarihi

Kanun

03 Nisan 1985 - 18714

3 Ekim 1985

20.000.-TL

Tebliğ

16 Mart 1990 – 20463

16 Mart 1990

125.000.-TL

Tebliğ

18 Haziran 1993 – 21611

18 Haziran 1993

500.000.-TL

Tebliğ

18 Şubat 1995 – 22206

Basın Duyurusu

30 Mayıs 1997

Tebliğ

13 Kasım 2002 – 24935

2 Aralık 2002

60.000.000.-TL

Kanun

8 Mart 2003 – 25042

9 Temmuz 2003

300.000.000.-TL

Tebliğ

15 Ocak 2004 – 25347

19 Ocak 2004

310.000.000.-TL

Tebliğ

11 Ocak 2005 – 25697

24 Ocak 2005

350.-YTL

Tebliğ

14 Ocak 2006 – 26049

30 Ocak 2006

370.-YTL

Tebliğ

17 Ocak 2007 – 26406

29 Ocak 2007

410.-YTL

Tebliğ

08 Ocak 2008 – 26750

28 Ocak 2008

435.-YTL

Tebliğ

15 Ocak 2009 – 27111

26 Ocak 2009

470.-TL

Tebliğ

20 Ocak 2010 – 27468

20 Ocak 2010

500.-TL

Tebliğ (*)

20 Ocak 2010-27468

01 Temmuz 2010

600.-TL

Tebliğ(*)

25 Ocak 2011-27826

25 Ocak 2011

655.-TL

Tebliğ

31 Ocak 2012-28190

31 Ocak 2012

725.-TL

KANUN (**)

03.Şubat.2010-28193 Mükerrer

03.Şubat.2012

1.000.00.TL

Tebliğ

23.Ocak 2013-28537

23.Ocak.2013

1.045.00.TL

Tebliğ

21.Ocak.2014-28889

27.Ocak.2014

1.120,00 TL

Tebliğ

21.Ocak.2015-29243

26.Ocak.2015

1.200,00 TL

Tebliğ

26.Ocak.2016-29602

25.Ocak.2016

1.290,00 TL

Tebliğ

20.Ocak.2017-29954

27.Ocak.2017

1.410,00 TL

Tebliğ

19.Ocak.2018-30306

29.Ocak.2018

1.600,00 TL

Sorumluluk Tutarı

18 Şubat 1995

1.500.000.-TL

02 Haziran 1997

5.000.000.-TL

(*) Yeni bastırılan çekler için geçerlidir.
(**) Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
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Uygulamalar
Çek mevzuatının Bankalar ve ülkemiz açısından önemi
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Uygulama Soruları

1-Karşılıksız Çekte istenen amaçlara ulaşıldı mı?
2-Bankalar Karşılıksız Çekte sorumlu olduğu Tutar için müşterilerine gerçekte
Ne tür kredi açmış olur ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Yükümlü denetinin sonuçları
2-Çeklerin hukuki yapısı
4-çekte İbraz süresi
5-Karşılıksız çeklerde Bankanın sorumluluk tutarları
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1.Keşide yeri ile ödeme yeri farklı kıtada ancak Akdeniz’de olan bir ülkede keşide
edilen çekte ibraz süresi ne kadardır.
a) 1 ay
b) 6 ay
c) 3 ay
d) 4 ay
e) 2 ay
Soru 2.Emre yazılı bir çek _____________ ile devir edilir.
Cümlesinde boşluğa hangi kelime ilave edilmesi gerekir.
a)Ciro
b)Temlik Beyanı
c)Ciro ve teslim
d)noter aracılığı
e)İmza ile
Soru 3.Çekte aşağıdakilerden hangisi zorunlu unsurlardan değildir.
a)Çek bedeli
b)Keşide Tarihi
c)Çek kelimesi
d)Keşideci imzası
e)Muhatabın Ad soyadı

Soru 4.Keşide yeri İstanbul olan bir çek keşide tarihinden itibaren kaç gün içinde
Taksim Şubesine ibraz edilmesi gerekir.
a) 30 gün
b) 15 gün
c) 5 gün
d) 25 gün
e) 10 gün

Soru 5.Ankara Şubesine 15.05.2017 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız kalan çekte
Bankanın hamile ödeyeceği tutar Kaç TL.dir.
a) 1.200 TL
b) 1.350 TL
c) 1.600 TL
d) 1.410 TL
e) 1.100 TL
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Soru 6. Yükümlüleri denetlemeye hangi denetim elemanları yetkili değildir.
a)Maliye Müfettişi
b)Hesap uzmanı
c)Mali Müşavir
d)Gelirler Kontrolörü
e)Gümrük Müfettişi

Soru 7. İbraz süresi geçen bir çek ne şekilde ödenir ?
a)Ödenmez
b)Keşideci onayı ile
c)Banka Müdürü onayı ile
d)Cirantanın onayı ile
e)Banka Genel Md.lük onayı ile

Soru 8. Halen ……. No.lu Çek yasası geçerli bulunmaktadır. Cümlesinde boş yere
hangi sayı gelmelidir.
a)6102
b)5411
c)6762
d)3167
e)5941
Soru 9. Lehine ciro yapılan kişiyi gösteren ciroya …..Ciro denir. Cümlesinde boş
bölüme hangi kelime gelir.
a)Tam
b)Temlik
c)Rehin
d)Beyaz
e)Açık
Soru 10. Suç gelirlerinin aklanmasında kişilerin aklama ve terör finansmanı suçu
işlediğine dair kuvvetli deliller varsa varlıklarına ………tedbiri uygulanabilir . Cümlesinde boş
bölüme hangi kelime gelir.
a)Haciz
b)İcra
c)İflas
d)El Koyma
e)satma
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8. TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ ÇEK HÜKÜMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Çekten Cayma ve sonuçları
Çek hesabı üzerine konan Haciz-İhtiyati Haciz Kararı
Çeklerde Zamanaşımı
Bankanın karşılıksız çeklerde sorumluluğu
5941 sayılı yeni Çek yasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Çek Keşidecisi Çekten neden Cayar ?
2-Çek Yaprağı Zaman aşımı ne sonuç doğurur ?
3-Bankalar Çek yaprağı ile müşterisine kredi açar mı ?
4-Neden yeni Çek yasası yürürlüğe kondu ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çekten Cayma-Ödemeden Men
Çek Hesabı üzerine Haciz-İhtiyati
Tedbir Kararı
Çeklerde Zamanaşımı
Muhatap Bankanın Karşılıksız Çekte
Ödeme Sorumluluğu
Çek Yasası

Kazanım
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Çizgili Çek, Tacir Çeki, esnaf Çeki, Hamil, keşide Çeki, Çek defteri, Renkli Çek
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Giriş
Bu bölümde Çekten Cayma ve ödemeden men anlatılmıştır. Keşideci çekin rızası
dışında elinden çıktığı iddiasında ise çekten cayma imkanı var iken 2009 yılında çıkan yasa
ile bu imkan ortadan kalkmıştır. Diğer taraftan çek keşidecisinin daha sonra ölümü ,iflası ve
medeni haklarının kaybetmesi halleri çekin ödenmesine engel teşkil etmemektedir. Aynı
şekilde keşide edilen bir çek hesabına haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Çek çeşitleri arasında
karşılığı Bankada tamamen olan ve arkası Bankaca parası olduğu yazılan çeklere bloke çek
diyoruz. Diğer bir çek de Çizgili çektir. Bir çek sadece keşideci tarafından çizgili çek halinde
getirilir. Çekin ön yüzüne iki paralel çizgi çekilmesi işlemidir. Genellikle Vergi Çekleri Çizgili
çek olarak düzenlenir ve sadece Vergi Dairesi hesabına ödenir. Çek Hamili keşideci ve diğer
cirantalara ibraz tarihinden itibaren 3 YIL, cirantaların cirantalara çekin kendilerine ulaştıkları
tarihten itibaren 3 Yıl içinde başvurmadıkları takdirde çek zamanaşımına uğrar. Keşide çekleri
müşterinin bedeli peşin yatırdığı 3.kişi adına düzenlenen güvenli bir çektir. Müşteri para
taşımak yerine Bankaya düzenleteceği keşide çeki ile güvenli şekilde dolaşmaktadır. Bankadan
yaptığı bu işlemden dolayı Komisyon tahsil etmektedir. Ayrıca çeklerin ödeme aşamasında
Banka çekin geçerliliği, ibraz süresi, ciro gibi hususlar incelenir. Yeni yürürlüğe giren yasa ile
eskiden olduğu gibi çeklerin Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara göre Bankalarca
basılması kabul edilmiştir. Ancak yeni yasada Hamiline çeklerin matbu olarak basılması kabul
edilmiştir. Ayrıca Tacir çekleri, Tacir olmayan çekler ve Hamiline çekler olarak farklı renklerde
basılması da kabul edilmiştir. Bankaların çek verecekleri kişileri araştırmaları ve gerekli
istihbarattan sonra çek vermeleri görevi de verilmiştir.
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4.5. Çekten Cayma ve Ödemeden Men
28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin
19 no.lu bendi ile 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Keşideci çekin
kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise
muhatabı çeki ödemekten men edebilir.” hükmünü içeren 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu durumda keşidecinin çekten cayma imkânı ortadan kalkmıştır. Yeni TTK 799
maddesinde çekten caymanın ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade edeceği kabul
edilmiştir.

4.6. Çekin Tedavüle Çıkarılmasından Sonra Keşidecinin Ölümü, İflası
veya Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi Ne Gibi Sonuç
Doğurur?
YENİ TTK 800. maddesine göre çekin tedavüle çıkarılmasından sonra keşidecinin
ölümü veya medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflası çekin geçerliliğine
helal getirmez. Çek ibraz süreleri içinde ibraz edilirse ödenir.

4.7. Çek Keşide Edilen Hesap Üzerine Rehin, Haciz veya İhtiyati
Tedbir Konulur mu?
Konulabilir. Bu takdirde hesap üzerine konan rehin, haciz veya ihtiyati tedbir koşulu
devam ettiği sürece keşide edilen çekler ödenmez.
Çekle işleyen hesap, hesap sahibi tarafından Bankamız veya bir üçüncü şahıs lehine
rehin edilebilir. Rehin, bir ayni hak olup, taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya
egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak niteliği taşımaktadır. Bu nedenle,
üzerine rehin tesis edilen hesaptan çekle para çekilmek istenildiğinde, bir ayni hak olarak rehin
hakkı öncelik taşıyacağından ödeme yapılamayacaktır.
Haciz ihbarnameleri hususunda da ilgili mevzuat gereğince işlem yapılacak olmakla
beraber, çekle işleyen hesap üzerine haciz konulması halinde, haciz bildiriminde haciz
miktarının mutlaka belli olması gerektiğinden, hesabın tümünün miktar belli olmaksızın
haczedilmesi mümkün değildir. Üzerine rehin/haciz konulan hesap üzerine keşideli çekin
süresinde ibraz edilmesi halinde, ödeme yapılmama nedeni ile birlikte çekin karşılığının
bulunup bulunmadığının da çekin arkasına yazılması gerekmektedir.
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Çekle işleyen hesap üzerine ihtiyati tedbir konulabileceği gibi çek üzerine de ihtiyati
tedbir konulması mümkündür.
Keşideci, lehtarla/hamille arasındaki borç ilişkisinin ortadan kalkması üzerine açacağı
menfi tespit davasına, hamil veya hesap sahibi/keşideci çekin rıza hilafına elinden çıktığı
gerekçesiyle açacağı çek iptal davasına istinaden, mahkemeden çeke ilişkin ihtiyati tedbir kararı
alınmasını talep edebilecektir.
Bu durumda mahkeme, ancak davacının talebine gerekçe oluşturan kanıtları inandırıcı
bulduğu takdirde, dava sonuçlanana kadar çekin ibrazında ödenmemesi için ihtiyati tedbir
kararıverebilmektedir. İhtiyati tedbir kararının, çekin belli bir kişiye ödenmemesine ilişkin
olması halinde, çekin mahkeme kararında adı geçen kişi tarafından ibrazında; kararda belli bir
isim belirtilmemesi halinde ise, çeki kim ibraz ederse etsin hiçbir surette ödenmemesi
gerekmektedir.

4.8. Bloke Çek
Para taşımak istemeyen müşterilere istedikleri takdirde Şube tarafından düzenlenen
şubesindeki çekli hesap sahibinin çekinin arkasına bu not konularak imzalanır. Böyle bir çek
tutarı müşteriden tahsil edilmiştir. Diğer bir deyişle bedeli Bankada mevcuttur.
Çek hamiline ödenmesi gereken çek tutarının Bankada hesapta emre amade olarak
bekletildiği ve bu konuda çekin arkasına Muhatap Banka tarafından” …işbu çekin karşılığı
………… TL olarak Bankamızda blok edilmiştir” şerhi verilmektedir.

4.9. Çizgili Çekler Ve Çizgili Çeklerle Yapılan Ödemeler
Çizgili çek ise, YENİ TTK 803 VE 804. maddesine göre düzenlenen çek şeklidir Bir
çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekmekle "Çizgili Çek" yapılabilir.
Çeklere çizgi çekmekteki amaç, çek tutarının gerçek hamiline ödenmesini sağlamaktır.
Çizgiyi ancak keşideci veya hamil çizebilir. Çizgiler arasına herhangi bir şey yazılmaz veya
sadece "Bankası" kelimesi yazılırsa "Genel Çizgili Çek", bankanın ismi yazılırsa "Özel Çizgili
Çek" söz konusu olur. İki çizgi arasına hiçbir işaret konmamış veya “Banka” kelimesi veya
buna benzer bir tabir konmuş ise çek “ GENEL Çizgili” çek sayılır.
Eğer iki çizgi arasına muayyen bir bankanın adı yazılmış ise çek hususi olarak çizilmiş
sayılır. Çizgili çekler genellikle Vergi ödemelerinde kullanılır. Vergi mükelleflerine veya vergi
dairelerine verilen genel çizgili çekler üzerine, vergi dairesince çeki tahsil edecek bankanın adı
yazılır.
Çizgilerin veya zikredilen banka adının silinmesi, hükümsüz sayılır.
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Genel olarak çizilen bir çek muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir
müşterisine ödenebilir. Bir banka çizgili çeki ancak müşterilerinden veya diğer bir banka
aracılığı ile edinilir. Bu tür çekler belirtilen kişilerden başkaları hesabına tahsil edilmez. Çek
takas odası tarafından tahsil edilebilir.

4.10. Keşide Çeki ve Özellikleri
Bir miktar paranın, bir şubeden diğer bir şubeye havale yapılmadan, diğer banka
şubesinden tahsil edilebilmesi şubeler arasında düzenlenecek Keşide Çeki ile mümkündür.
Muhatap ile keşidecinin aynı banka olduğu, Bankanın A şubesinin imzası ile B şubesi
üzerine, çek meblağını yatıran kişi veya vekil ve temsilci adına ödenmek üzere keşide ettiği
çeklere keşide çekleri denilmektedir.
TTK yönünden keşide çekleri, çeklere ilişkin tüm unsurları kapsaması gerekmektedir.
Bankaca bu çeklerin üzerine şifre yazıldığından lehdar açısından büyük güvence taşır.
Keşide Çekinin özellikleri:
1-Keşide çeki talebinde bulunan kişi ticari moralitesi yüksek ve saygınlığı olan bir kişi
olmalıdır.
2-Keşide çeki üzerinde silinti ve kazıntı olmaz. Silinti ve kazıntı olması durumunda çek
iptal edilip, yerine yenisi verilir.
3-Çek metninde “veya hamiline” ibaresi bulunmamalı, ibra varsa çizilerek iptal
edilmeli, çek nama yazılı olmalıdır.
4-Şubece verilen ve şube üzerine keşide edilmiş bulunan keşide çekleri “KEŞİDE ÇEKİ
DEFTERİNDE” takip edilir.
5-Çekin masrafları, çek talep eden müşteriden tahsil edilir ve çek üzerine şifre rakamı
yazılır.
Keşide Çekinin kaybedilmesi halinde, çekin keşide edildiği şube, çekin kaybolduğunu
öğrendiğinde, durumu en seri şekilde hemen muhatap şubeye ve Genel Müdürlüğe bildirir.
Ticaret Mahkemesinden ilam alınıp, iyice incelendikten sonra, çek keşidecine ödenebilir.
Kaybolan çekin yerine yenisi verilmez.
Ticaret Mahkemesinden alınan ilamla Muhatap şubeye başvurabilir. Muhatap Şube,
çeki düzenleyen keşideci şube ile mutabakat sağladıktan sonra çeki ödeyebilir.
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Çekin rızası dışında elden çıktığı iddiasıyla şubeye başvuran kişi, Ticaret
Mahkemesinden Tedbir kararı aldırmalıdır. Daha sonra, çekin iptal kararı aldırılarak, bedelini
geri alabilir.
Keşide çek işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir.
Çek bedeli ile komisyon ve masrafları ya çek tanzim ettiren kişiden nakden alınır ya da
alınacak bir talimat doğrultusunda şubemiz nezdindeki hesaplarından mahsup yoluyla da
alınabilir.

-------------------------/-------- ----010 - KASA veya
300 - Tasarruf mevduatı - Vadesiz veya
304 Diğer Mevduat – Vadesiz
290 - Şubeler Cari Hesabı - TP. (İlgili Şube)
760 - Bankacılık hizmetleri gelirleri TP.
760 05 - Havale komisyonları
380 - Ödenecek vergi, resim harç ve primler TP.
380 005 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi
--------- -------------------------------/ -----------------------------------------

4.11. Hediye Çeki Uygulaması
Evlenme, doğum, yılbaşı, dini bayram, sünnet, sınıf geçme, okul bitirme ve yaş güleri
gibi mutlu olay ve günlerde yakınlarımıza hediye vermek gelenek haline geldiğinden
bankalarca Hediye Çekleri ile müşterilerine kolaylık sağlanmış olunmaktadır.
Keşidecisi Banka olan ve görüldüğünde ödenen karşılığı bloke edilmiş, hamile yazılı ve
meblağı basılı olan çeklere hediye çeki denir.
Bankalar müşteri çekmek ve tanıtım amacıyla bu tür çeklerini tedavüle çıkarabilirler.
Hediye çeki alan kişi bedelini bankaya yatırıp bu çeki alır. Ve ismi üzerinde hediye vereceği
kişiye çeki verir. Çeki alan kişi Bankanın her hangi bir şubesine müracaat ederek çek bedelini
tahsil eder. Bu tür çeklerin karşılıksız çıkması söz konusu değildir.
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4.12. Çeklerde Zaman Aşımı
03.02.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6273 sayılı yasanın 7.maddesi gereği
yıllardan beri 6 ay olarak uygulanan TTK 726. Maddesindeki süreler, bu yasa değişikliği ile üç
yıla çıkmıştır. Buna göre hamilin cirantalara keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu
müracaat hakkı ibraz müddetinin bitiminden itibaren 3 Yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Çek
borçlularından birinin diğerine (cirantalardan cirantalara) karşı haiz olduğu müracaat hakları bu
çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yoluyla kendisine dermayen edildiği tarihten
itibaren 3 Yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında yer alan “altı ay” ibareleri “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.
Çek zaman aşımına uğramış olsa da kişiler birbirlerinden alacaklarını 10 yıllık genel
zaman aşımı süresinde talep edebilirler. Çekler kıymetli evrak olması nedeniyle icra
takiplerinde de İcra İflas yasası özel hükümler koymak suretiyle çek kullanımını teşvik etmiştir.

4.13. Çalıntı ve Kayıp Çeklerde Bildirim İşlemleri
Çekin hamili, çekin rızası hilafına elinden çıktığını yani çalındığını iddia ederse
öncelikle bu durumu Bankaya yazılı olarak bildirerek çekin hak sahibi olmayan 3.kişilere
ödenmesini durdurur. Ve aynı zamanda Ticaret Mahkemesine müracaat ederek çekin
ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı aldırması gerekmektedir. Çek hamilinin çeki kayıp
etmesi halinde TTK 704. maddesine göre çekin son hamili olduğunu ispat ettiği takdirde çek
bedeli çeki ibraz eden kişiye ödenmez. Hak sahibine ödenir.

4.14. Yabancı Para Üzerinden Çek Düzenlenmesi
Yabancı para üzerinden çek düzenlenebilir. Ancak ödeme yerinde rayici olmayan bir
para ile ödenmesi şart koşulmuş ise, çekin ibraz günündeki kıymete göre o memleket parası ile
ödenir. Bu durum YTTK 802. maddesinde düzenlenmiştir.

4.15. Muhatap Bankanın Çeki Ödeme Yükümlülüğü Ne Şekilde İşler?
Muhatap Banka kendisine ibraz süreleri içinde ibraz edilen çeki son hamile ödemek
zorundadır. Buna göre, Şubesine ibraz edilen çek hakkında Muhatap banka tarafından aşağıdaki
incelemelerin yapılması gerekmektedir.
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a) Çekin T.Ticaret Kanunu uyarınca tüm zorunlu unsurları taşıyıp taşımadığı,
b) Çekin o hesaba ait olup olmadığı,
c) Çekin numarasının sırayı takip edip etmediği,
d) Hesap bakiyesinin çek bedelini karşılamaya yeterli olup olmadığı,
e) Rakamla ve yazıyla yazılmış tutarların birbirine uygun olup olmadığı,
f) Çek üzerinde silinti, kazıntı olup olmadığı,
g) Ciroların birbirini takip edip, etmediği,
h) Üzerindeki imzaların keşidecilerine ait olduğu,
i) İbraz süreleri geçmiş ise çekten cayılıp, cayılmadığı,
j) İbraz süreleri geçmemekle beraber çekin ödemeden men edilip, edilmediği,
k) Üzerlerine ihtiyati tedbir konulup, konulmadığı, Çek, gerçek ve tüzel kişilere
vekâleten keşide edilmiş ise, müvekkil gerçek veya tüzel kişinin çek üzerinde yer alan adının
veya ticaret unvanının yanında “vekâleten” ibaresinin bulunup bulunmadığı,
l) Keşide edildikleri hesaplara rehin, haciz veya ihtiyati tedbir konulup konulmadığı,
Hususları yetkili ve yetkisiz personelce incelenip, kontrol edilmelidir.

4.16. Banka Çeklerinin Takas Odası Aracılığı İle Tahsili
Bir Banka müşterisi, kendi bankasına başka bankalar üzerine düzenlenmiş çekleri
getirerek bunların diğer bankadan tahsil edilerek ödenmesini veya kendi hesabına alacak
kaydedilmesini isteyebilir.
Müşteri diğer Banka çeklerini kendi bankasına verirken, tahsil veya temlik cirosu yapar.
Bu ciro ile müşterinin bankası, diğer bankalar karşısında üçüncü kişi durumundadır.
Yani müşterinin bankası, hamil durumunda diğer bankalara çekin ödenmesi için
başvurabilir ya da çeki takas odalarına ibraz eder.
Diğer bankaya ait çekin, müşteri tarafından kendi bankasına verilmesi ibraz anlamında
değildir. Yani müşteri çeki ciro yoluyla kendi bankasına verince, bu banka herhangi bir hamil
gibi, diğer bankanın herhangi bir şubesine ya da muhatap bankanın hesabın bulunduğu şubesine
çeki ibraz eder.
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Bankalar Otomasyon sistemleri aracılığı ile aynı şehirde veya başka şehirde olan diğer
bir bankadaki hesap üzerine keşideli çekleri takas şubelerimiz kanalı ile tahsil ederler.
Şubelerimiz bu çekleri çekle para yatırma şeklinde hesaba alacak kaydederken çek tutarını (takastan müsait olduğu öğreninceye kadar) bloke olarak tutar.
Bankalarca aynı şehirde ve başka şehirde olan çeklerin valörü 2 iş günü olarak kabul
edilerek otomasyon sistemine kayıt edilmekte, fiziki olarak çek teslimi yapılmamakta ve
karşılığı olan çek bedeli 2 iş günü sonra otomatik olarak müşteri hesabına alacak kayıt
edilmekte, karşılığı olmayanlar ise bu süre sonunda karşılıksız işlemine tabi tutulmaktadır.

5. Çek Defterlerinin Düzenlenmesi, Çek Kullanımı ve
Hamillerinin Korunmasına İlişkin Getirilen Yasa Hükümleri

Çek

5.1. Çek Yasası
Bankalardan çek alınması, alınma sırasında istenen belgeler, çekin karşılıksız kalması
halinde yapılacak işlemler 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5941 sayılı yeni Çek yasasında belirtilmiştir.
Buna göre, 1984 yılından beri yürürlükte bulunan 3167 sayılı Çekle Ödemelerin
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması hakkındaki Kanunun yeni yasasının kabulü ile
yürürlükten kalkmıştır.
Öte yandan Bu yasada son olarak 3.02.2012 tarihli 28193 Mükerrer resmi gazete
yayımlanan 6273 sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre; Bankaların çek verirken yapmaları gereken işlemler kanunun 2. Maddesinde
açıklanmıştır.

5.2. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek
Defterleri
Yasanın 2.maddesinde Bankaların çek verecek müşteriler hakkında araştırma yapması
zorunluluğu getirilmiş ve çek defterlerinin Bankalarca bastırılması uygulamasına devam
edilmiştir. En önemli yenilik Hamiline yazılacak çeklerin ayrı olarak matbu şekilde bastırılması
kabul edilmiştir.
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MADDE 2
(1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev
ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu
Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun
belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin TC
MERKEZ BANKASI kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını,
tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr
sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı
tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan
kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır.
Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin
bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. Çek
hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında
tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına
verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan
veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı
belirtilir.
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin,
yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri
verilmez.
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir
olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek
biçimde bastırılır.
Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek
hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının
kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
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(7) Çek defterinin her bir yaprağına:
a) Çek hesabının numarası
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası
d) Çekin Basıldığı tarih
yazılır.
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça
yazılır.
(9) Türk Ticaret kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede
yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez.
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat
veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir.
Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî
ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur.
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı
açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu durumu dikkate alan Bankalar, yeni müşterilerin çek karnesi isteklerini istihbarat
yapmadan yerine getirmemektedirler. Yaptıkları araştırma ile İstihbaratı olumlu bulunan kişi
ve kuruluşlara çek karnesi verilmesi konusunu ise, Şube Kredi Komitelerince, Kredi Komitesi
bulunmayan Şubelerde, Şube Müdürü ya da Şube Müdürünün bu konuda yetki verdiği kişi
tarafından alınacak karara göre sonuçlandırılmaktadırlar. Bankaların ve şubelerin iç
organizasyon yapılanmasına bağlı olarak karar alıcı organların unvanları değişebilmektedir.
Mevcut çek karnesinin bitmesi halinde çekli hesap sahibinin yeniden çek talep etmesi
durumunda, istihbaratının yenilenmesi, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişinin TCMB
kayıtlarının araştırılarak yasaklı kişi ve kuruluşlar arasında yer alıp almadığının tekrar
araştırılması önem taşımaktadır.
T.C.Merkez Bankası tarafından 20 Ocak 2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan çek defterlerinin Baskı Şekline, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA
YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN
2010/2 sayılı TEBLİĞ’e göre:
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ÇEKLERİN
a) Lacivert Renkli olarak Tacir Çeki
b) Yeşil Renkli Tacir Olmayan kişi Çeki
c) Kahverengi Renkli Tacir Olmayan Hamiline (TACİR OLMAYAN HAMİLİNE)
d) Kırmızı renkli Tacir olan Hamiline (TACİR-HAMİLİNE)
şeklinde bastırılması kabul edilmiştir.
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Uygulamalar

Çek Finans sektörünün çok önemli bir enstrümanıdır. Bu nedenle kullanımının
sorunsuz ve amaca uygun olarak devamı önem taşımaktadır.
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Uygulama Soruları

1-ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALMASI NE DEMEK ?
2-Karşılıksız Çekte Hamil ne tutarı tahsil eder ?
3-Karşılıksız Çek Tutarındaki banka sorumluluğu bir Kredi Türü müdür ?
4-Çekte zamanaşımı halinde alacak sona mı erer ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Çek Yasasının getirdiği özellikler
2-çekte zamanaşımı
3-Yeni Basılan Çeklerin Özellikleri
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BÖLÜM SORULARI

Soru 1.Karşılıksız kalan çek hamilinin keşideciye başvurma süresi ne kadardır.
a)1 yıl
b) 8 yıl
c) 6 ay
d) 12 ay
d) 3 yıl

Soru 2.Yeni çek yasasına göre Tacir Hamiline çekler ne renkte basılmaktadır.
a)Yeşil
b) Kırmızı
c) Lacivert
d) Mor
d) Siyah

Soru 3. Bankaya karşılığı yatırılan çeklere_____________denir.
Cümlesinde boşluğa kısma hangi kelime ilave edilmesi gerekir.
a)Bloke
b)Hediye
c)Çizgili
d)Hamiline
e)Hiçbiri

Soru 4. Bankalar çek hesabı açtırmak isteyenlerden aşağıdaki hangi belgeyi istemez
a)Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
b)Adli sicil kaydı
c)İkametgah
d)Tapu senedi
e)Sürücü Belgesi

Soru 5. Çek Yapraklarında aşağıdakilerden hangisinin olmaması gerekir.
a)Çek no
b)Telefon No
c)Keşideci ad soyadı
d)Hesap No
e)Çek basım tarihi
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Soru 6. Bankaların karşılıksız kalan çekte çek yaprağı başına sorumlu oldukları tutarı
ne zamana kadar ödemek zorundadırlar.
a)10 yıl
b)Süre yoktur
c)Basım tarihinden itibaren 8 yıl sonra
d)Basım tarihinden itibaren 5 yıl sonra
e)İbraz tarihinden itibaren 3 yıl
Soru 7. Bankaların karşılıksız kalan çekte çek yaprağı başına sorumlu oldukları tutarı
ne zamana kadar ödemek zorundadırlar.
a)10 yıl
b)Süre yoktur
c)Basım tarihinden itibaren 8 yıl sonra
d)Basım tarihinden itibaren 5 yıl sonra
e)İbraz tarihinden itibaren 3 yıl
Soru 8. Her çek yaprağında çek hesabının …….. bulunması zorunluluğu getirilmiştir.
Cümlesindeki boşluğa hangi kelime getirilir
a) Ad soyadı
b) Numarası
c) Tc Kimlik nosu
d) basım yeri
e) Basıldığı Şehir
Soru 9: Çeklerin Takas Odasına ibraz edilmesi halinden hangi Kurum Sorumludur.
a) TC Merkez Bankası
b) Bankalar Birliği
c) Bankalara arası Kart Merkezi
d) TMSF
e) TC Ziraat Bankası
Soru 10: Hediye Çeki mahiyetindeki çeklerin düzenleme türü nedir.
a) İsme yazılı
b) Nama yazılı
c) keşideciye yazılı
d) Satış Çeki
e) Hamiline

166

9. ÇEKİN ÖDENME ŞEKLİ, İBRAZ, KARŞILIKSIZ OLDUĞUNUN
TESPİTİ VE GECİKME CEZASI

167

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

İleri tarihli Çek Düzenlenmesi
Hamiline Çek Karnesi düzenlenmesi
Karşılıksız Çek keşide edenin sorumluluğu
Bankalarda İban ve Havale uygulaması

168

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-İleri tarihli Çek düzenlemesi vadeli çek midir ?
2-Hamiline çek düzenleme neden ayrı bir düzenlemeye tabidir?
3-İban sayesinde Havale işlemleri Güvenli sayılır mı ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Hamiline Çek Karnesi verilen
Müşterilerin Bildirimi

Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları

Karşılıksız Çek keşide edenlerin
Sorumluluğu

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Bankalararası Havale ve İban
Uygulaması

Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi

Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Bankaların Bildirimi, Karşılıksız Çek, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı,
Tebligat, Havale, İban

171

Giriş
Yeni yasada çeklerin ibraz süresi içinde hamilin kimliği tespit edildikten sonra
ödeneceği, Karşılıksız olması halinde yeni yasaya göre Bankaca eski çekler için 600 TLlık
kısmının ödeneceği, hamil kısmi ödemeyi kabul etmez ise ödenememe nedeni yazılarak
karşılıksız işlemine tabi tutulacaktır. Ayrıca yeni yasa ile 31.12.2020 tarihine kadar ileri tarihli
çek düzenlemesi kabul edilmiştir. Hamiline çek karnesi verilen kişilerin dönemler itibariyle
Gelir idaresi Başkanlığına bildirilmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Çeklerin karşılıksız kalması
halinde her bir çek yaprağı başına keşideciye 1.500 güne kadar adli para cezası verileceği,
ayrıca çek düzenleme ve çekli hesap açma yasağı getirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu işlemler
Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından yapılacaktır. Mahkemeler tarafından verilen Yasak kararları
Ulusal Yargı Sistemi (UYAP) üzerinden TC Merkez Bankasına bildirilecektir. Aynı şekilde
kararların Mahkemeler tarafından da kaldırılmasında aynı esas geçerli olacaktır. Bankalar arası
havale işlemlerinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Uluslararası hesap Numarası olan İBAN
kullanılma zorunluluğu getirilmiştir. İBAN 26 haneden oluşan Banka sistemleri tarafından
oluşturulan bir numara olup, bu şekilde son derece güvenli ve süratli şekilde havale işlemlerinin
yapılması mümkün olacaktır.
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Önceki yasada olduğu gibi Bankanın çek başına olan sorumluluğu devam ettirilmiş, ileri
tarihli diğer bir deyişle vadeli çek uygulaması kabul edilmiştir.
MADDE 3
(1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine
ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek,
hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak
suretiyle ödenir.
(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü
olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde
1) Çek bedeli BİN Türk Lirası veya üzerinde ise BİN Türk Lirası
2) Çek bedeli BİN Türk Lirasının altında ise çek bedelini
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde
1) Çek bedeli BİN Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak
koşuluyla, kısmî karşılığı BİN Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı
2) Çek bedeli BİN Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak
koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak BİN Türk Lirasını
ödemekle yükümlüdür.
Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında
yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki
miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık
değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak
ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil
için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği
miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli
tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından
imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız
kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi
yapılmaz.
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(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî
ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır
işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası
alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek
hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre
ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre
işlem yapılır.
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî
ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek
hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip
usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu
fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir.
Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
(7) Banka:
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin
geciktirilmesi
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin
geciktirilmesi
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri
uygulanmaz.
3 Şubat 2012 tarih ve 28193 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6273 sayılı
Çek Kanunundan değişlik Yapılmasına Dair Kanun ile 3.maddeye 9 fıkra eklenmiştir.
Bu fıkra ile “Çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz
edilmemesi halinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara
ilişkin sorumluluğu sona erer” metni eklenmiştir.

İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi Belli Bir Süre İçin Kabul Edilmesi
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının
Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması
hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak
hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi
içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır. Ancak Çeklerin
üzerinde yazılı tarihten önce Bankaya ibraz edilmeyeceğine ilişkin getirilen yasa hükmü sonucu
31.12.2020 tarihine kadar ileri tarihli çek kullanımına izin verilmiştir.
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3 Şubat 2012 tarih ve 28193 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6273
sayılı Çek Kanunundan değişlik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Geçici Madde 3’ e;
31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek
için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. İbaresi eklenmiştir.
Bu tarihten sonra yeniden çekler görüldüğünde ödenecek şekilde ibraz edilebilirler.

Hamiline Çek Karnesi Verilen Müşterilerin Gelir İdaresi Başkanlığına
Bildirimi
Bankalar tarafından Hamiline çek karnesi verilen müşterilerin elektronik ortamda Gelir
İdaresi Başkanlığına bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş, buna ilişkin esaslar Gelir İdaresi
tarafından tespit edilmesi öngörülmüştür.

Bankaların bildirim yükümlülüğü
MADDE 4
(1) Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları,
bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin
tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar
tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir.
Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin
görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.
(3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini
tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Karşılıksız Çek Keşide Edenlerin Sorumluluğu
Karşılıksız bir çekten bahsedilebilmesi için çekin zorunlu tüm unsurlarını ihtiva etmesi,
çekin süresinde ibraz edilmiş olması, hesapta karşılık olmaması nedeniyle ödeme yapılmıyor
olması gerekmektedir. Çek ibrazında hesapta hiç para yoksa tamamen, çek bedelinden az para
varsa kısmen karşılıksızdır.
Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme
yükümlülüğü, yasal garanti miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla
sınırlıdır. Muhatap banka, süresi içinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her
çek yaprağı için TALEP EDİLMESİ HALİNDE T.C.Merkez Bankası’nca her yıl Ocak ayında
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belirlenen sorumluluk miktarını ödemekle yükümlüdür. Bankanın yasal garanti kapsamında
ödeme yükümlülüğü, on yıllık genel zamanaşımına tabidir.
Takasa ibraz edilmekle birlikte arkasına karşılıksız kaşesi basılmış Banka çekleri için
de, gerek kısmî karşılıklarının bloke hesapta tutulmasında gerekse yasal garanti kapsamında
yapılacak ödemede 10 yıllık genel zamanaşımı söz konusudur. Ancak bu süre çıkan yasa ile
basım tarihi olması halinde beş yıla düşürülmüştür.

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Konulması
Karşılıksız çek keşide edenler hakkında cezai takibat yapılması için hamilin şikayetine
bağlı olması kabul edilmiş ve böyle bir şikayette adli para cezası uygulaması getirilmiş,
Mahkemelerce karşılıksız çek keşide edenlere para cezası dışında Çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı getirilmesi kabul edilmiştir.
Buna göre yasada 3 şubat 2012 tarihinde 6273 sayılı ile yapılan değişiklik yapılmış.
Ve karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılmıştır.
5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “hukukî ve cezaî sorumluluk” ibaresi “hukukî
sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 5
“(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde
ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin
talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için
bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek
hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir
çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne
göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin
düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi hâlinde
de verilir.”
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını
temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek
düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres
değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat
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çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terk edilmiş olması hâlinde de, tebligat
yapılmış sayılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi,
elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına
yeni bir çek hesabı açılamaz.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz
karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını
da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür.
“(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve
itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin
hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan
başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve
yayımlanma usulü izlenir.”

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Konulması
Çek yasağı kararı Mahkemelerce TC Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilmesi
esası getirilmiştir.
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli
elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
(UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir.
Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(10) Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına
yapılan itirazın kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve
yayımlanma usulü izlenir.
TC Merkez Bankası tebliğ 2010/2 sayılı tebliğ ile çek yasağı koyma ve kaldırmaya
ilişkin kararların Adalet Bakanlığı tarafından haftalık olarak TC Merkez Bankasına bildirilmesi,
diğer esasların protokolle düzenlenmesi kabul edilmiştir.

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
Yasanın 6.maddesi 3.Şubat 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6273 sayılı yasa
ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Buna göre kanuni ibraz süresinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte çeki
ödeyen kimse hakkında çek yasağı kaldırılır. Bu karar TC Merkez bankası tarafından tüm
Bankalara duyurulur.

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
MADDE 6
(1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine
göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt
faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci
maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet
Başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten
itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resen
silinir ve bu işlem ilân olunur.”
5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bir yıla kadar
hapis” ibaresi “Cumhuriyet Savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına
kadar idarî para” şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni Yasaya Geçiş Hükümleri
5941 sayılı yasa ile 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden
önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kılan yani ileri tarihli çek kullanımını
serbest idi. 3.02.2012 tarihinde 6273 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle eklenen Geçici 3
madde ile 31.12.2017 tarihine kadar ileri tarihli çeklerin vadeden önce bankaya ibrazı
yasaklanmıştır.
GEÇİCİ MADDE 3
(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun
olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve
ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
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(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile
mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği
devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap
bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin
sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin
şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma
dönüştürülen fiiller nedeniyle
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı
verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınca, Yargıtay’ın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu
Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu
mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.”

Havale İşlemleri
Bankalar Arası Havale İşlemleri
Bankalar arası havale işlemlerinin daha güvenli ve kolay olarak yapılması amacıyla
01.Ocak.2010 tarihinden itibaren Bankalar arası havale (EFT) işlemlerinde İBAN numarasının
kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.
İBAN ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

IBAN Uygulaması ve Özellikleri
Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para
transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International
Bank Account Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı
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geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. IBAN’ın amacı Avrupa
ülkelerindeki banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para
transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri engellemektir.
IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız bir biçimde göndericinin
hesabından alıcının hesabına geçmekte; böylece, işlemlerde oluşan hatalardan kaynaklanan
bekleme süreleri ve ek maliyetler ortadan kalkmaktadır.

IBAN’ın Sağladığı Kolaylıklar
Günümüzde her ülkenin ve bankanın hesap numaralarının biçimi ve uzunluğu farklıdır.
Bir başka ülkeye veya bankaya para transferi yapacak olan müşteriler, hesap numaralarında
belirli bir standart olmadığından, para transferi yapacakları kişiden aldıkları karşı hesap
numarasının doğruluğundan emin olamamaktadırlar.
Bir mal veya hizmet alımı söz konusu ise birçok farklı satıcı tarafından gelen faturaların
üzerinde değişik yapıda hesap numaraları yer almakta; bu da para gönderecek ithalatçı
firmaların/kişilerin hata yapmalarına neden olmaktadır.
Sonuç olarak yanlış hesap numaraları ile yapılan para transferleri gerçekleşmemekte;
karşı hesap numarasının hatalı olduğu, para karşı bankaya ulaştığında ortaya çıkmaktadır.
Hatalı işlemin düzeltilmesi için birçok operasyon yapılmakta, işlemlerin süresi uzamakta ve
maliyeti yükselmektedir.
IBAN uygulamasına geçen ülkelerde banka hesap numaralarının her biri için hesap
sahiplerine bir IBAN verilir. Her ülke için belirli bir biçimi ve standardı bulunan IBAN’ın
içinde özel bir şifreleme algoritması ile elde edilen iki basamaklı “kontrol rakamı”
bulunmaktadır. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transfer etmek isteyen bir müşteri, elindeki
IBAN’ı gönderici bankaya verdiğinde, para, alıcı bankaya gitmeden önce alıcı hesabın IBAN’ı
gönderici bankada kontrol edilir. IBAN yanlış ise para karşı bankaya gönderilmez ve yanlış
işlem engellenmiş olur.

IBAN Numarasının Oluşturulması
IBAN, Dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eden; rakam ve
harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN’ı vardır ve bir IBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder.
Bir IBAN, en fazla 34 basamaktan oluşur. IBAN’ın ilk dört hanesi, iki haneli ülke kodu ve iki
haneli kontrol rakamıdır. Kontrol rakamı, IBAN’ın doğru ve geçerli olup olmadığını gösterir.
IBAN’ın bundan sonraki kısmı, ulusal banka hesap numarasını içerir. Bu bölüm, IBAN’ın
toplam uzunluğu 34 haneyi aşmayacak şekilde her ülke tarafından serbestçe belirlenebilir.
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Ülkemizin IBAN uzunluğu 26 hane olarak belirlenmiştir. Türkiye IBAN’ın biçimi
aşağıdadır:

IBAN’ın Elektronik Ortamda ve Kağıt Ortamındaki Gösterilişi
IBAN numarası, elektronik ortamda işlenecek ya da saklanacak ise (örneğin bilgisayara
ya da ekrana IBAN girişi yapılması) tüm harf ve rakamlar yan yana boşluk veya herhangi bir
ayrım karakteri (ayraç, virgül, tire vb.) olmaksızın yazılmalıdır. Bu gösterim şeklinde
“elektronik gösterim” adı verilmektedir.
IBAN’ın kağıt üzerine basılmasına yönelik gösterimine ise “yazım gösterimi” adı
verilir. Bu gösterimde ise IBAN soldan 4’lü basamaklara ayrılarak yazılır. Numaranın 4’erli
gruplar halinde yazılmasından sonra son kısımda rakam artıyorsa bunlar da yan yana yazılır.

IBAN’ın Elektronik Gösterimi
TR5600061000 00012990022302

IBAN’ın Yazım Gösterimi
TR56 0006 1000 0001 2990 0223 02
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Türkiye’de IBAN Kullanımı
Türkiye’de IBAN kullanımı 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu tarihten
itibaren ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalar, müşteri tarafından talep edilen ve para
transferine konu olan her bir hesap (Vadesiz TL ve Döviz Hesapları) için birer IBAN numarası
üretmişlerdir.
Ayrıca bankalar 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren IBAN ile yurtdışına havale taleplerini
karşılamaya ve yurtdışından IBAN ile gelen havaleleri kabul etmeye başlamışlardır. Banka
Müşterileri 1 Eylül 2005’ten itibaren bir bankadan, Türkiye’deki bir başka bankadaki hesaba
IBAN ile EFT havalesi gönderilmeye başlanmıştır.
Bu şekilde IBAN ile yapılan para transferlerinde alıcının şubesi, şehri vb. detayları
bilmeye gerek olmayacak,
yalnızca hesap numarası
ile transfer
işlemi
gerçekleştirilebilmektedir.
T.C. Merkez Bankasının 10.Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2008/6 sayılı Tebliğ’i ile ; 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hesap numaralarından
İBAN nosunun gösterilmesi,Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki hesaplara yapılan
para transferlerinde alıcıya ait İBAN doğrulaması ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.
Aynı tebliğin 9.maddesine 1.Ocak.2010 tarihinden itibaren Bankalara gelen ve alıcı
hesap numarası İBAN olarak belirtilen transferlerde İBAN doğrulamasının, bankalarca müşteri
hesaplarından yapılan transferlerde İBAN nosunun kullanılması EFT sistemi ile yapılacak
transferlerde de İBAN no su kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.
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Uygulamalar
Çek Karnesi verilmesinde Bankaların rolü ve sorumlulukları
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Uygulama Soruları

1-İBAN NİÇİN ÖNEMLİDİR
2-bankaların Çeklerde Bildirim Sorumluluğu
3-Keşidecilerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-İleri Tarihli Çeklerin hukuki süreci
2-Hamiline çeklerdeki son durum
3-İban uygulaması nedir ?
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BÖLÜM SORULARI

Soru 1. Yeni çek yasasına göre çek düzenleme ve Çek hesabı açma kararı Mahkemece
verilir. _________Sistemi üzerinden TC Merkez Bankasına bildirilir.
Cümlesinde yer alan boşluğa sırasıyla hangi kelimeler yerleştirilir.
a)Uyap
b)İban
c)müşterek
d)Ortak
e)Otomasyon

Soru 2. Bankaların Karşılıksız Çekteki Sorumluluğu hangi ayda belirlenir.
a)Her Yıl Aralık sonu
b)Her yıl Temmuz ayı sonunda
c)Her yıl Ocak ayı içinde
d)Her yıl 10 Ocakta
e)Her yıl 30 Haziranda
Soru 3. Uluslar arası hesap numarasının kısa adı nedir ?
a)eft
b)iban
c)valör
d)adat
e)faiz
Soru 4.İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi Hangi tarihte yapılmıştır.
a)31.12.2009
b)31.12.2010
c)20.10.2009
d)31.12.2011
e)30.11.2009
Soru 5. Hamiline Çek düzenleyenler nereye bildirilir.
a)Noterler Birliğine
b)Bankalar Birliğine
c)T.M.S.F
d)B.D.D.K.
e)Gelir İdaresi Başkanlığı
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Soru 6. Karşılıksız Çek keşide edenlerin Yasal sorumluluğu ne kadardır.
a) 6 ay hapis
b) 3 ay hapis
c) 1 yıl hapis
d)yoktur
e)10 gün hapis
Soru 7. Çek Düzenleme ve Çek hesabı Açma yasağı … yıl sonunda resen kaldırılır.
Cümlesinde yer alan boşluğa sırasıyla hangi rakam yerleştirilir.
a) 20
b) 10
c) 5
d)25
e) 8
Soru 8. İban numarası içinde aşağıdaki hangi karakter bulunmaz.
a) Ülke Kodu
b) Müşteri hesap No
c) Banka Şube Kodu
d) Müşteri Doğum Tarihi
e) Rezerv Alan
Soru 9. İban numarası EFT İşlemlerinde hangi yıldan bu yana zorunludur.
a) 01.01.2011
b) 01.12.2010
c) 01.01.2010
d) 01.01.2009
e) 01.01.2012
Soru 10. Çek keşidecisi karşılıksız kalan çekte hangi tarihten itibaren faiz öder..
a) İbraz Tarihinden itibaren
b) İhtar Keşide tarihinden itibaren
c) Ödeme talimatı gönderildikten itibaren
d) Çekin ait olduğu yılın başından itibaren
e) Çekin iade tarihinden itibaren
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10. EFT İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.

Elektronik Fon Transferi
Havale İşlemleri hukuki yapısı
Havalenin ödenmesi, ödeme ve iflas durumunda uygulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Ülkedeki Banka sisteminde yapılan para transferi önemi nedir?
2-İban havale işlemlerine katkısı yeterli midir?
3-Bankacılk Hizmet Geliri içinde Havale Komisyonları derecei nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Elektronik Fon Transferi
Havale İşlemleri
Havalenin ödenmesi, Ölüm ve İflas
Durumundaki uygulamlar

Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

EFT, İban, Gider Vergisi, Havale Komisyonu
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Giriş
Bankalar arası yapılan havale işlemlerine kısaca EFT denilmektedir. Bankaların kendi
şubeleri arasında isme ve hesaplara gönderilmek suretiyle yapılan işlemler ise havale olarak
adlandırılmaktadır. Havalelerde üç taraf bulunmaktadır. Havale yollayıcısı, Alıcısı ve Havaleyi
ödeyen Bankadır. Üç tarafından birbiri ile ilişkileri yollayıcı ile banka arasındaki ilişkiye
karşılık ilişkisi yollayıcı ile alıcı arasındaki ilişkiye bedel ilişkisi, Havale alıcısı ile banka
arasındaki ilişki ise, havale ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Konusu borç olan havale işlemlerinde
havalenin iptali söz konusu değildir. Havalelerde herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır.
Ayrıca havale gönderme işleminde Bankalarca form düzenletme zorunluluğu olup, istenen
bilgilerin doğru olarak yazıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Havalenin yanlış kişiye
ödenmemesi için alıcıya ait doğrulayıcı bilgilerin alınması önem taşımaktadır. Havale işlemleri
tespit edilen kimlik belgesine göre ödenmektedir. Havale işlemleri Bankanın faaliyet
gelirlerinde önemli bir yer tutması nedeniyle komisyon ve gider vergisi tahsil edilmektedir.
Havale göndericinsin ölümü halinde ise havalenin alıcıya ihbar edilip edilmediği kontrol edilir
ve alıcıya ihbar ulaşmadı ise havale gönderici mal varlığında kabul edilerek göndericinin
mirasçılarına veraset ilamı karşılığında ödenir. İhbar yapılmışsa artık havale bedeli alıcının mal
varlığına geçmiştir. Aynı şekilde havale gönderici iflas ettiği takdirde de alıcıya ihbarın yapılıp
yapılmadığı takip edilir. Yapılmamış ise havale bedeli İflas Masasına bildirilir.
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6.3. Elektronik Fon Transferi (EFT)
Elektronik Fon Transferi sistemi Türkiye’deki bankalarla T.C. Merkez Bankası arasında
Türk Lirası fon transferinin ve bu transferler ile ilgili bankalar arası mutabakat işlemlerinin
bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak üzere kurulmuş bir sistem olup, yurtiçi fon akımının
güvenilir, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. EFT işlemlerinden İBAN
hesap no’su kullanılması 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.
Bu sistem aracılığı ile fon aktarımına ilişkin mesajlar(ödeme mesajı) yanında bankalar
arası haberleşmeyi sağlayabilecek mesajlar da(haber mesajı) iletilebilir.
EFT aracılığı ile gelen havaleler önce bankaların merkezlerine oradan da ilgili şubesine
ulaşmaktadır. Yapılan işlemlerde havale alıcının gönderilecek bankada hesabı olup
olmamasının önemi yoktur.
Bu işlemde EFT mesaj ücreti adı altında göndericiden bir ücret tahsil edilir. Ayrıca
havale komisyonu, haberleşme ücreti ve bunlara ilişkin B.S.M.V göndericiden veya havale
tutarından düşülerek alıcıdan tahsil edilebilir.
Bankalarca internet şubelerinden, ATM’lerden ve Cep şubelerden yapılan işlemlerden
dolayı yapılacak EFT’lerden Bankalarca çok daha cüzi komisyon alındığı ve bu uygulamaların
teşvik edildiği gözlenmektedir.

6.4. Havale İşlemleri
Komisyonlu işlemler arasında önemli yer tutan havale işlemleri, gelir bakımından
olduğu kadar, müşterileri bankaya alıştırmak bakımından da önem taşımaktadır. Bu nedenle,
gerek havale göndermek, gerekse adına gönderilmiş havaleyi almak üzere şubelere başvuran
müşterilerin memnun ayrılmaları bankalara büyük yararlar sağlayabilir. Müşterilerin memnun
edilmeleri, bankacılık hizmetlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesine bağlıdır.
Bankacılık yönünden ise havale, bir para nakil işlemidir. Banka havalesinde bir kişi,
başka bir şehirde veya aynı şehrin başka bir semtinde bulunan diğer bir kişiye (veya o yerdeki
kendi adresine) bankaya para yatırmak, ya da bankadaki hesabından aktarmak suretiyle para
gönderme işlemi havale olarak kabul edilir.

6.4.1. Havalenin Tanımı
Havale daima üçlü ilişkiyi gerektiren bir Borçlar Hukuku müessesesidir. (BK 457-462)
Buna göre:
Amir - Havale emrini veren, yollayıcı
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Lehtar - Lehine havale verilen, alıcı
Banka - Havaleyi ödemekle görevlendirilen, yollayıcı ile alıcı arasındaki para gönderme
işlemine aracılık eden taraf, ödeyici.
Bu üçlü ilişki içinde Amirin (yollayıcı) iki türlü yetki vermesi söz konusudur
Amir (yollayıcı) gönderdiği parayı Lehtara (Alıcı) paranın tahsil yetkisini verir.
Bankaya (Havale ödeyicisine) belirli bir miktar paranın belirttiği kişiye ödenmesi
konusunda yetki verir.
Borçlar Kanunu, havaleyi tanımlayan 457.maddesinde ondan bir “sözleşme”(akit)
olarak söz etmekte ise de; havale aslında bir sözleşme olmayıp, “Çifte yetki ilişkisi”dir,
Havalede, havale veren havale ödeyicisine ödeme yetkisi, havale alıcısına ise tahsil yetkisi
verir.
Gerçekten, havale yollayıcısı, gönderdiği parayı almasını istediği kişiye, yani havale
alıcına paranın tahsil yetkisini verirken; havale ödeyicisine (banka ya da PTT) belirli bir miktar
paranın, belirtilen kişiye ödenmesi konusunda yetki verir.
Borçlar Kanunu havaleyi ; “Havale, bir kimsenin kendi hesabına, başka birine para veya
kıymetli evrak veya benzer eşya vermeğe üçüncü kişiye izin vermesidir” şeklinde
tanımlamıştır. Havale işlemleri genellikle PTT veya Bankalar aracılığı ile yapılmaktadır.
Bankalar aynen PTT gibi bir havale işlemi yapabilirken, aynı zamanda müşterinin
bankadaki mevduatından üçüncü kişilere havale yapılması, ya da üçüncü kişilerin doğrudan
doğruya müşterinin bankadaki hesabına havale göndermesi taleplerini de yerine
getirebilmektedir.
Havale çeşitli amaçlarla yapılabilir. Gerçekten havale her şeyden önce bir “ödeme
aracı”dır. Eğer havale veren havale alıcısının borçlusu, fakat aynı zamanda da havale ödeyicinin
alacaklısı ise, borçlusuna ödeme ve alacaklısına da tahsil yetkisi vermek suretiyle borcunun
ödemiş olur.
Diğer taraftan havaleye” tahsil amacıyla” da başvurulabilir. Gerçekten, havale veren
havale ödeyicisinden olan bir alacağını, havale alıcısına tahsil yetkisi tanıyarak onun
aracılığıyla elde etmiş olur. Havalede başlıca üç taraf vardır. Bunlardan biri, diğer ikisin ödeme
ve tahsil yetkilerini veren” havale yollayıcı’dır. Diğerleri ise, havale veren tarafından kendisine
ödeme yetkisi tanınmış olan “havale ödeyici” ile tahsil yetkisi tanınmış olan “ havale alıcısı”dır.
Hukuken, havale ödeyicisi PTT veya herhangi bir üçüncü kişi olabilmekle birlikte,
bankalardaki uygulama açısından daima bir banka şubesi olmaktadır.
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Bu durumda, havalelerdeki taraflar YOLLAYICI, ALICI ve BANKA olarak
sıralanmıştır. Havale işleminde, yollayıcı ile banka arasındaki ilişkiye “karşılık ilişkisi”
yollayıcı ile alıcı arasındaki ilişkiye “bedel ilişkisi” denir. Havale alıcısı ile banka arasındaki
ilişki ise, “havale ilişkisi”dir.

6.4.2. Havalenin Hükümleri
Havalenin üç tarafı arasındaki ilişkiler aşağıda ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır.

6.4.2.1. Havale Yollayıcısı İle Havale Alıcısı Arasındaki İlişkiler
Havale alıcısı, havale veren tarafından kendisine tanınmış olan tahsil yetkisini kabul
etmek zorunda değildir. Bu durum, yollayıcı ile alıcı arasında borç-alacak ilişkisi olsa dahi
değişmez. Hatta alıcı havaleyi kabul veya ret ettiğini bildirmek zorunda da değildir. Ancak,
eğer yollayıcı borcunu havale yoluyla ödemek istiyorsa; alacaklı, borçlusunun borcunu
doğrudan doğruya ödemesi yerine havale şeklinde ödemesini kabul etmediğini açıkça bildirmek
zorundadır. (BK 458)
Aksi halde, alıcı yollayıcının bu yüzden uğrayacağı zararları ödemek zorunda kalır.
Alıcının, bu konuda karşı tarafa bildirimde bulunmaması havaleyi kabul ettiği anlamına gelmez.
Sadece, yollayıcının zarar ve ziyan istemek hakkını doğurur. BK 458. maddesine göre,
bankadan havale işleminin yapılmış olması ya da bankanın gönderdiği ihbarnamenin alıcı
tarafından alınmış olması halleri yollayıcının alıcıya olan borcunu ortadan kaldırmaz.
Havale verenin borcu ancak, havale alıcına ödeme ile ortadan kalkar. Ödeme, kasa
yoluyla veya alıcının bankadaki hesabına onayının olduğunun açıkça bilindiği hallerde alacak
kaydedilmesi ile olur.
Havale alıcısının kendisine verilen tahsil yetkisini kabul etmesinin tek sonucu, bankaya
başvurmadan önce, havale verenden alacağını isteyememesidir. Diğer bir ifadeyle, alıcı
havaleyi kabul etmişse belirli süre içinde bankaya başvurarak alacağını talep etmesi gerekir.
Alıcının bankaya karşı talebini ileri sürebileceği bu süre:
-Alıcının yollayıcıya başvurma yetkisini ve
-Yollayıcının alıcıya, havale ilişkisinden dolayı verdiği tahsil yetkisini geri alma hakkını
ortadan kaldırır.
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Yollayıcı havaleyi elden çıkardıktan sonra, alıcıya olan borcunu yerine getirirse, hariçte
yapılan böyle bir ödeme havale tarafları arasındaki ilişkiyi etkilemez. Yani alıcı lehine doğan
havale tutarı kadar alacak geçerliliğini korur.
Yollayıcının alıcıya karşı olan borcunun ancak banka tarafından yapılan ödeme ile
ortadan kalkacağı hususunun bilinmesi, Bankalardaki uygulamada, özellikle kira bedelleri ile
sigorta prim ve taksitlerinin havale yoluyla gönderilmesi işlemlerinde önem kazanmaktadır.

6.4.2.2. Havale Yollayıcısı ile Banka Arasındaki İlişkiler
Banka yoluyla yapılan havalelerde, daha önce de belirtildiği gibi, “karşılık ilişkisi”
vardır. Banka, hizmet olarak bir miktar paranın havale alıcısına ödenmesini sağlar, BK 459.
maddesi uyarınca, banka havale veren tarafından kendisine tanınmış olan ödeme yetkisini kabul
etmek zorunda olmayıp, sadece izinli bir taraftır.
Yani, kendisine verilen ödeme emrini yerine getirip getirmemekte kural olarak
serbesttir. Bununla birlikte, eğer banka yollayıcıya borçlu ise, bu borç tutarını alıcıya ödemeye
zorunludur.

6.4.2.3. Banka ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişkiler
Havale işleminde banka özellikle ödemeye izinli taraf olup havale tutarını ödemeye
mecbur değildir. Genel olarak kimse kendisine karşı verilen bir ödeme emrini kabule mecbur
değildir.
İhbarname gönderilmeden havalenin konusu ve nedeni ne olursa olsun alıcı durumunda
olan kişi bankaya başvurmuş ve bankaca ödemeden kaçınılmış ise, alıcı bu durum dolayısıyla
bankayı dava etmeye veya icra yoluyla banka aleyhine takibe girişmeye hak kazanamaz.
Yollayıcının bankaya karşı dava hakkını kullanabilmesi için alıcı tarafından haberdar edilmesi
gerekir. Alıcı yollayıcıyı haberdar etmeyi ihmal etmiş ise, bunun neticesinde yollayıcının
uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılamakla sorumludur.
BK 460.maddedeki ihbar şartı tazminat yönünden konulmuştur. İhbarda bulunmasa dahi
havale alacaklısı, yollayıcıya rücu hakkına sahiptir.
Banka ile havale alıcısı arasındaki hukuki ilişki, bankanın havaleyi ödemeyi kabul
ettiğini ihtirazi kayıt koymadan alıcıya bildirmesi ile ortaya çıkar. Bu durumda ödeme ile
sorumlu olur. Banka, yollayıcı ile olan ilişkilerden doğan defilerde bulunamaz. Sadece alıcıya
karşı aralarındaki ilişkilerden veya havalenin içeriğinden dolayı defilerde bulunabilir. Örneğin,
havale bedelinin evvelce ödenmiş olması, havalenin şarta bağlı olarak kabul edilmesi,
ehliyetsizlik, zamanaşımı gibi hususlar havale alıcısına karşı ileri sürülebilir.
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Buna karşılık, yollayıcının bankaya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, havale
bedelini ödemediği, havaleden rücu ettiği gibi hususlar, banka tarafından havalenin kabulünden
sonra, havale alıcısına karşı iddia edilemez.
Bankanın havale alıcına karşı sorumluluğu havaleyi kabul ettiğini alıcıya bildirmesi ile
doğar. Ancak, bu husus bankayı doğrudan doğruya kesinleşmiş bir borç altına sokacağından
risklidir.
Nitekim böyle bir durumda; havale miktarı bankaya ödenmemiş, iade edilmiş,
havaleden daha önce rücu edilmiş veya müşterinin hesabında havaleyi karşılayacak para
kalmamış olsa bile, banka havaleyi ödemek zorunda kalacaktır.
Banka yoluyla yapılan havaleler, havale alıcısına ödeninceye kadar yollayıcının
mülkiyetinde kalmaya devam eder. Havale alıcısı, kendisine yapılan havaleyi reddetmek, bu
konuda kendisine tanınan tahsil yetkisini kullanmak imkânına her zaman sahiptir.
Bu durumda, Borçlar Kanununun ihbarname gönderilmesinden sonra bankayı ödemekle
yükümlü kılan hükmü işlerliğini yitirmiş olur. Yani banka, havale tutarını almak istemeyen bir
havale alıcısına bu tutarı zorla ödeyemez.

6.4.3. Havalenin İptali (Havaleden Rücu)
Bankalara gelen ve nakden ödenecek olan havaleler, lehtara bu konuda bir ihbarname
gönderilmesinden önce; lehdarın hesabına alacak yazılmak suretiyle mahsuben ödenecek
havaleler ise hesaba alacak yazılmadan önce, havaleyi gönderen şube aracılığı ile amir
tarafından iptal edilebilir.
Havalenin hesaba alacak kaydından veya ihbarname tebliğinden sonra havale iptal
edilemez. (Borçlar K. Madde: 459) Muhatap Banka şubesi, havaleyi lehtara ödemekle
yükümlüdür. Bu nedenle, ihbarnamenin alacaklıya tebliğinden ya da hesaba alacak kaydından
sonra gerek havale emrini veren Banka Şubesi ve gerekse doğrudan doğruya amir tarafından
verilecek iptal ve iade emirleri veya bir başkasına ödeme yapılması hakkındaki talimatlar
hükümsüzdür.
Herhangi bir şekilde lehtara bildirilen ya da hesaba alacak kaydedilen havalelere ilişkin
iptal istemleri, ancak havale lehtarının yazılı muvafakati ile gerçekleştirilebilir.
Havale lehtarın bir alacağının ödenmesi amacıyla gönderilmiş ise, havaleden rücu
edilemez. (B.K. 461/1 )
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6.4.4. Havalede Şekil Şartı
Havale herhangi bir şekle tabi değildir. Havaleyle ilgili belgede “ havale” kelimesinin
bulunması şart değildir. Havaleye ilişkin iradenin herhangi bir şekilde açıklanmış olması
yeterlidir. Uygulamada genellikle yollayıcı ve alıcı isimlerinin yazılı olduğu bir belgede havale
işlemi gerçekleştirilmektedir.

6.4.5. Havale Bedelinin Yanlışlıkla Başkasına Ödenmesi
Banka uygulamasında, kendisine yanlışlıkla ödemede bulunulan kimseden, bu tutarın
sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi istenir. Bankanın bu gibi ödemelerde kendisini
sorumluluktan kurtarmak için başlangıçta havale verenden alacağı taahhütname ise BK 99
maddesine göre ancak hafif kusur halinde geçerlidir.

6.4.6. Havale İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususular
Banka tarafından havale talimat formu düzenlenmekte olup bu formda aşağıdaki
konuların açıkça yazılması gerekmektedir.
-Alıcının açık adresi ve varsa telefonu yazılmalıdır.
-Havale yollayıcısının havaleyi hangi amaçla gönderdiğinin açıklamasına ilişkin isteği
yerine getirilmelidir.
-Yollayıcının TC Kimlik No, adı ve adresi yazılmalıdır.
-Her havale için ayrı bir havale formu düzenlenmelidir.
-Havale tutarının yazı ve rakamla doğruluğu kontrol edilmeli masraf ve komisyonlar
teyit edilmelidir.
-Havale tamamlanınca dekontun bir nüshası müşteriye verilmelidir.

6.4.7. Havale İşlemlerinden Alınacak Komisyon ve Masraflar
Havale işlemlerinde her Banka tarafından farklı oran ve tutarlarda Komisyon,
haberleşme ücreti ve bu tutar üzerinden % 5 oranında BSMV tahsil etmektedir.
Başlangıçta masrafların havale bedelinden mi yoksa ayrıca mı ödeneceği havale
lehdarına sorulmalıdır. Örneğin havale 1.000,00.TL net olarak karşı tarafa gönderilecekse
Bankanın işlemden aldığı 10,00.TL Havale Komisyonu, 10.00.TL Haberleşme ücreti ve her iki
tutar üzerinden ( 20 x % 5=) 1,00.TL BSMV olmak üzere toplam 21,00.TL müşteriden ayrıca
tahsil edilir.
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Havale komisyonlarında PTT acenteleri daha düşük ücret almaları nedeniyle yurt içi
isme havale gönderimlerinde bu kurum tercih edilmektedir.

6.4.8. Müracaatında Ödenecek Havaleler
Bir kişinin alıcı adresi vermeyip, alıcının havaleden haberdar olduğu için karşı şubeye
başvuracağını belirterek çıkartmayı isteyeceği havalelere “müracaatında ödenecek” havale
denir. Günümüzde havale işlemleri Banka Şubeleri dışında İnternet, Cep Telefonundan ve
ATM cihazlarından yapılabilmektedir. Ve genellikle havale işlemeleri şahıs yerine açılan
hesaplara yapılmaktadır. Diğer bir deyişle havale göndericisi otomatik olan alıcının hesabına
para aktarma suretiyle havale işlemini gerçekleştirmektedir. Banka Şubesinden isme gönderilen
kişiye ödenmek üzere yapılan havaleler Banka şubelerinde ödenecek havaleler hesabında
izlenir.
Müracaatında gönderilen bir havalenin genellikle 60 gün içinde alınmaması halinde
havaleyi gönderen Şubeye havale iade edilir. İade edilen havale için havale yollayıcına haber
verilerek havale bedelinin geri ödenmesi sağlanır. Havale bedeli 10 yıl içinde alınmadığı
takdirde zamanaşımı hükümlerine göre işlem yapılır.

6.4.9. Âmâların Yaptığı Havaleler
Havale yapmak üzere bankaya müracaat eden âmâların istekleri düzenlenecek havale
emri veya makbuz üzerine “ Bu havale muhteviyatı ama A.Y’ye huzurumuzda okunmuş ve
imza ettirilmiş/mühür basılmıştır ibaresi yazılarak, bu ibarenin altı banka mensubu olmayan 3.
kişiye imza ettirilmek yolu ile gerçekleştirilir.

6.4.10. Havalenin Ödenmesi
Havale alıcısı, şubeye müracaat ettiğinde T.C. Kimlikli Nüfus Cüzdanı ibrazı ile hüviyet
tespiti yapılarak kendisine ödeme yapılır. Hesaba gelen havaleler ise ilgilinin talimatı
beklenmeksizin hesap numarasına bir mahsup fişi ile aktarılır.
Havale ödeme işlemleri ÖDEME EMİRLERİ-Ödenecek havaleler hesabı kullanılarak
ödenir.
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6.4.11. Havale Alıcısının Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler
Havale Alıcısı, havalenin bankaca kendisine ihbarından önce vefat etmesi halinde alıcı
adresine ihbarname gönderilmez ve durum, amire iletilerek, alınacak talimata göre işlem
yapılır.
Havale, Alıcının vefatından önce kendisine ihbar edilmiş bulunuyorsa havale tutarı
mirasçılara intikal eder. Havale alıcısının mirasçıları veraset ilamı ile şubeye başvururlar ve
Veraset vergisi ilişikleri (veraset ve İntikal Vergisi için vergi dairesi yazısı) kesildikten sonra
her mirasçının ayrı ayrı kimlikleri tespit edilerek Veraset ilamında belirlenen oranlar üzerinden
paylarına göre kendilerine nakden veya hesaben ödeme yapılır. Kesilen vergiler yasal süresi
içinde Banka tarafından vergi dairesine ödenir.

6.4.12. Havale Yollayıcısının İflası Halinde Yapılacak İşlemler
Havale, Alıcısına ihbar edilmeden önce amirin iflası ilan edilmiş ise, Alıcıya ihbarname
gönderilmez ve havale bedeli, amirin iflas masasına yatırılır (B.K. 461/3). Ancak iflas durumu
öğrenilmeden önce havale lehtara ihbar edilmiş ise, amirin iflası Bankaya ilgilendirmeyeceği
için havale bedelinin alıcıya ödenmesi gerekmektedir.
Alıcının iflasının ilanı, havalenin ihbarından önce olursa, ihbarname gönderilmeyerek
durum, hemen amire iletilere ve amirin yazılı talebine dayanılarak yeni talimata göre hareket
edilir.
Havale, alıcıya ihbar edilmiş bulunuyorsa, havale bedelinin Alıcının iflas masasına
yatırılması gerekir.

6.4.13. Havale İle İlgili Kullanılan Muhasebe Hesapları
Havaleyi Kabul eden Şubenin muhasebe kayıtlan
100 - KASA
290 - Şubeler Cari hesabı T.P.
760 - Bankacılık hizmetleri gelirleri T.P.
760.05 - Havale komisyonları
790 - Diğer faiz dışı faaliyet gelirleri T.P.
79001 - Haberleşme giderleri karşılığı
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380 - Ödenecek vergi resim harç ve pirimler
380.005 - Banka ve Sigorta muameleleri vergisi

Havale bedeli üzerinden belli oranda genellikle % 04 oranında havale komisyonu, ayrıca
haberleşme masrafı ve bu iki tutar üzerinden % 5 oranındaki Banka ve sigorta muameleleri
vergisi müşteriden tahsil edilir. Bu masraflar göndericinin talimatına göre havale bedelinin
içinden kesilmesi de mümkün bulunmaktadır. Günümüzde otomasyon sisteminde Muhasebe
işlemleri otomatik olarak oluşmaktadır.
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Uygulamalar
Havale İşlemlerin esasları kapsamlı açıklanmıştır
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Uygulama Soruları

1-HAVALENİN TARAFLARI DEĞİŞİR Mİ ?
2-Havalenin Hukuki Yapısı nedir ?
3-Havalede Zamanaşımı var mıdır ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Havalenin tanımı ve tarafları
2-Havalenin hükümleri
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1. Bankalar arası yapılan havale işlemine ne ad verilir.
a)İban
b)Eft
c)Havale
d)Tereke
e)konşimento
Soru 2. Havale göndericisi vefat ettiğinde alıcıya ihbar çıkarılmadığı takdirde havale
Hala ____________ mal varlığında sayılır.
Cümlesinde boş kalan kısma hangi kelime ilave edilir.
a)Gönderici
b)Alıcı
c)Mirasçılar
d)Banka
e)Hiç biri
Soru 3. Gönderici, konusu __________ olan havaleden cayamaz
Cümlesinde boş kalan kısma hangi kelime ilave edilir.
a)Döviz
b)Borç
c)Harçlık
d)belli olmayan
e)Hiç biri
Soru 4. En düşük havale ücreti hangi işlemci ile
Yapılırsa alınır ?
a)Banka Şubesi
b)ATM
c)Cep Telefonu
d)Swift mesajı
e)İnternet
Soru 5. Havale bir kimsenin kendi hesabına, başka birine para veya kıymetli evrak
Veya benzer eşya vermeğe……… kişiye izin vermesidir şeklinde tanımlanmıştır
Cümlesinde boşluğa hangi kelime gelir. ?
a)Alan
b)Her
c)Banka
d)Borçlu
e)Üçüncü
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Soru 6. Havale işlemini tanımlayan Kanun Hangisidir
a)Medeni Kanun
b)Türk Ticaret Kanunu
c)Borçlar Kanunu
d)Tüketici Kanunu
e)İcra İflas Kanunu
Soru 7. Vergi Ödemesine ilişkin havale gönderildikten sonra iptal
Edilebilir mi.
a)İptal edilemez
b)muhalefet konur
c)iptal Edilir
d)% 10 cayma bedeli kesilir
e)% 50 Ceza kesilir
Soru 8. A Şubesinden yapılan havalede 50 TL Komisyon, 10 TL Haberleşme masrafı
ile … TL Gider Vergisi kesilmiştir. Cümlesinde boşluğa hangi rakam yazılır.
a) 1 TL
b) 2 TL
c) 5 TL
d) 3 TL
e) 4 TL
Soru 9. Havale gönderen kişinin Hangi bilgileri Forma yazması gerekir.
a) Alıcı Ad Soyadı
b) Varsa Alıcı Hesap No
c) Alıcının Doğum Tarihi
d) Göndericinin TC Kimlik No
e) Gönderici İletişim Adresi
Soru 10. Havale İşlemi Hangi Hesaptan Ödenir.
a) Şubeler Cari Hesabı
b) Muhtelif Borçlar
c) Vadesiz Ticari mevduat
d) Ödeme Emirleri
e) Muhtelif Alacaklar

207

208

11. DİĞER BANKACILIK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kiralık Kasa İşlemleri
11.2. Senet Tahsil İşlemleri
11.3. Kredi Kartları hakkında genel Bilgiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Kiralık Kasa Banka açısından nasıl bir hizmettir
2-Senet Tahsil işlemleri müşteri portföyüne etkisi var mıdır ?
3-Finansal İlişkilerde Plastik Kartların Yüzdesi ne seviyededir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kiralık Kasa İşlemleri
Senet Tahsili İşlemleri

Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Konunun hukuki olarak
Konuyu çalışarak
esasları

Kredi Kartı Genel Bilgileri
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Anahtar Kavramlar
Kara Liste, Kiralık Kasa, Kılavuz, Ödememe Protestosu, Kredi kartı, Atm
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Giriş
Kiralık Kasa işlemleri ile Senet tahsil işlemleri de Bankaların Faaliyet gelirleri içinde
önemli yer tutan Diğer Bankacılık hizmetlerindendir. Kiralık Kasa işlemleri Borçlar Kanunu
kiralama hükümlerine göre yapılan bir uygulamadır. Kasalarda yanıcı, patlayıcı, bozulan
maddeler saklanamaz. Kiralık kasalar vekil tarafından da kullanılabilir. Kiralık kasa
kullanılmaya başlamadan önce taraflar sözleşme imzalarlar. Kiralık kasa kartonu düzenlenir ve
müşterinin yeni çekilmiş resmi alınır. Ayrıca yıllık kira ücreti ile saptanan depozito ücreti peşin
olarak tahsil edildikten sonra kiralık kasa teslim edilir. Kiralık kasa kiracısının ölümü
duyulduğundan 15 gün içinde Vergi Dairesine bilgi verilmesi gerekmektedir. Kiralık kasa
ücretleri ödenmediği takdirde Banka tarafından kiracıya Noter aracılığı ile ihtar gönderilir. 30
gün süre verilir. Ödeme yapılmadığı takdirde kiracı hakkında Sulh Hukuk Mahkemesinde
tahliye davası açılır. Taşınma ve tadilat hallerinde belli süre öncesinde kiracıya yazı
gönderilerek kasanın boşaltılması talep edilir. Kiralık Kasa üzerine haciz konulması halinde
ise kasa açılmaz mühürlenerek haciz kaldırılana kadar kullandırma yapılamaz. Senet tahsil
işlemlerinde ise senet hamili tarafında ciro edilerek ve masrafı peşin olarak tahsil edilen senet
borçlu adresine gönderilir. Senet protestoları TC Merkez Bankası kara liste olarak izlenmekte
olup, Bankaların kredilendirme kriterleri için olumlu bir performans göstergesidir.
Kredi Kartları ise Bankaların son 10 yıllık süreç içinde kredili işlemler dışında gelir
sağladığı önemli faaliyet alanlarından en önemlisidir. Türkiye’de 1990 yıllardan itibaren
kullanılmaya başlayan kredi kartları 2000 yıllardan itibaren çok daha yaygın ve yoğun şekilde
kullanılmaya başlanmış, oluşan çeşitli sorunlar nedeniyle uygulama birliğini sağlamak
amacıyla 2006 yılında 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası çıkarılmıştır. Kredi
kartlarından alınan faiz ve komisyonlar dışında üye işyeri pazarlamasından ve Pos cihazı
verilmesinden dolayı da Bankaların önemli bir gelir kaynaklarından birisidir.
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7.1. Kiralık Kasa ve Senet Tahsil İşlemleri
Bankaların müşterilere verdiği diğer önemli hizmetler ise Kiralık Kasa ve Senet Tahsil
işlemleridir. Bankaların bu hizmeti ile Bankacılık Hizmet Gelirlerine sağladığı katkı yanında
Bankaların verdiği bu hizmet ile prestij ve hizmet çeşitliliği açısında önemli bir yer tutmaktadır.
Günümüzde senetli ödeme işlemleri azalsa da yine önemli bir yer tuttuğu bu hizmetin
verilmesinde özellikle TC Ziraat Bankasının yurt çapında yaygın Şube ağı nedeniyle diğer
Bankalara da önemli bir hizmet vermektedir.

7.1.1. Kiralık Kasa Tanımı
Borçlar Kanununun Vedia Akdi (madde 463) ve Adi Kira Akdi (Madde 248)
hükümlerine bağlı olarak, belirli bir ücret karşılığında, şubelerimizdeki kasaların müşterilere
kiralanması işlemidir.
Kiralık kasalarda, genelde öteki müşterilere zarar vermeyecek ve kasayı bozmayacak,
para, hisse senedi ve tahviller, mücevher, tapu senedi ve ticari belgeler saklanır. Kiralık
kasaların verimli güvenilir ve ilişkimiz bulunan ve ilişki kurmakta fayda görülen kişilere
kullandırılmasına özen gösterilir. Kiralık kasanın mudi tarafından bizzat kullanılması asıl
olmakla birlikte mudi bir başka kişiye vekalet verebilir.
Kiralık Kasanın kullanılabilmesi için karşılıklı hak ve mükellefiyetleri içeren kiralık
kasa sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmeye müşterinin TC Kimlik No, adı soyadı, adresi yazılır
ve imzası alınır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra Kiralık Kasa kartonu düzenlenir. Bu
kartona müşterinin adı, soyadı ve adresi açık şekilde yazılır, imza örneği alınır, fotoğrafı
yapıştırılır, şube kaşesi basılarak, yetkili imzalarla onaylanır. Müşterinin mühür kullanması
halinde mührün noterden onayı gerekir. Kasa bir başka kişi ile müştereken kullanılacaksa
kasayı kullanacak diğer kişinin de bilgileri, fotoğrafı ve imzası alınır.
Kiralık kasa sözleşmesinde kiralamanın başlangıç ve bitim tarihi yazılır. Kasalar bir
yıldan kısa bir süre için kiraya verilmez ve ücretleri yıllık olarak tahsil edilir. Ayrıca anahtar
değişim ücreti karşılığı kiranın iki kat depozito ücreti de tahsil edilir. Kiralık kasaların “Kılavuz
Anahtar” ve “Müşteri Anahtarı” olmak üzere iki ayrı anahtarı olup, iki ayrı anahtarın birlikte
kullanımı ile açılıp kapanması mümkündür.

7.1.2. Kiralık Kasa Kullanımına İlişkin Sorumluluklar
Müşteri sorumluluğu;
Kasayı mevcut usullere göre kendi malı gibi itina ile kullanmaya ve tehlikeli eşya
koymamaya, kira bedelini zamanında bankaya ödeme sorumluluğu vardır.

215

Banka sorumluluğu;
Kasayı kullanmaya elverişli şekilde müşteriye teslim etmek ve kira süresi içinde bu
halde bulundurmaktır. Banka kasaya konulan hiçbir evrak veya kıymetli değerlerden dolayı
sorumluluk yüklenemez.

7.1.3. Kiralık Kasa Anahtarlarının Müşteri Tarafından Kaybedilmesi
Üzerindeki kasa anahtarlarından birini veya her ikisini kaybeden müşterinin, durumu
derhal bir yazı ile bildirmesi gereklidir. Aksi halde doğabilecek sorumluluktan Banka sorumlu
tutulmaz.
Kiracının kasa anahtarlarını kaybettiği öğrenildiği anda, kiracıya ait kasa mühürlenir ve
kilit değişmedikçe kasa kimseye kullandırılmaz. Anahtarlardan ikisi de kaybolduğunda kilit
kiracının önünde kırılır kasa kiracı tarafından boşaltılır.
Bu durumda müşteriye yeni bir kasa tahsis edilir. Aksi takdirde sözleşme feshedilir.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde kiracı geriye kalan müddete ait kira bedelinin iadesini
istemez.

7.1.4. Kiralık Kasa Sözleşmesinin Feshi
Banka henüz kira mukavelesinin dolmayan kısmına ait kira ücretini geri vermek, 1 ay
evvelden ihbar etmek suretiyle ve herhangi bir sebep göstermeksizin kira mukavelesini
feshedebilir. Kiracı da anahtarları iade ve kasayı boş teslim etmek kaydıyla her zaman kasayı
bırakabilir. Bu durumda peşin alınan kiradan işlenmemiş günlere ait olan kısım iade olunmaz.

7.1.5. Kiralık Kasada Kiracının Ölümü
Ölüm duyulduğunda kasa mühürlenir. Ölen kiracının ikametgahının bulunduğu vergi
Dairesine 15 gün içinde ölenin Bankada kiralık kasası olduğu bildirilir.
Bankalar tarafından 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 23.maddesi
uyarınca Sulh Hukuk Hakimliğinin yapacağı tespit hariç, vergi dairesinden yetkili bir memurun
bulunması sağlanmadıkça kasanın açılmasına ve memur huzurunda tespit yapılmadıkça kasa
muhteviyatının mirasçılar veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına izin
verilmez. Bu arada kasa sahibinin vekili varsa, vekaletin sona erdiği de unutulmamalıdır.
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Kasa yalnızca yetkili vergi memurunun ve mirasçıların önünde açılır içindekiler bir
tutanakla saptanır. Tutanak vergi memuru, mirasçılar ve kasa yetkilisi ile Banka yetkilisi
tarafından imzalanır. Kasadan çıkanlar, vergi dairesinden alınacak yazı gereğince veraset
ilamına göre varislere teslim edilir. Müşterek kiracılardan birinin ölümü halinde, kasanın
açılışında hayatta olan kiracıların da hazır bulunması ve tutanağı imzalaması gerekir.
Herhangi bir nedenle hakim huzurunda açılan kiralık kasalardaki kıymetler bu açılma
tarihinden itibaren emanet niteliğini içerir ve 10 yıllık zaman aşımı bu tarihten itibaren başlar.

7.1.6. Kira Kasa Bedelinin Ödenmemesi Halinde Kasanın Açılması
Kiracıya noter kanalıyla ihtarname keşide edilerek, kira bedelini 30 günlük süre
içerisinde ödemesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih edileceği ihtar edilir. İhtara olumlu cevap
alınamadığı takdirde veya ihtar kanuni adrese tebliğ edilememiş olsa dahi 30 günün geçmesi
sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek kasanın tahliyesi için dava açılır, dava
dilekçesinde aynı zamanda bankaca kasanın açılarak boşaltılması ve gerektiğinde kira bedelinin
tahsili amacıyla içindeki bazı değerleri satmak için yetki verilmesi talep edilir.

7.1.7. Taşınma veya Şube Tadilatı Halinde Kasanın Açılması
Şubenin bulunduğu yerden taşınması veya şubenin tadil ve onarımı hallerinde, öncelikle
kiracıya bir ihtarname keşide edilerek, 15 gün içerisinde kasasını boşaltması ve geçici bir süre
kasa içindeki değerleri alması, aksi takdirde sözleşmenin Borçlar Kanunu 262.maddesine göre
fesh edileceği, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay sonra Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye
davası açılacağı ve kasanın tahliye edileceği, ayrıca tüm yasal giderlerin kiracıya ait olacağı
ihtar olunur. Kiracı gelip boşaltırsa sorun yoktur. Boşaltmazsa ihtar kendisine tebliğ edilmese
bile Sulh Mahkemesine müracaat edilerek akdin feshi ve tahliye davası açılır. Karar ile
kasadaki değerler tespit edilir ve banka yediemin olarak değerleri teslim alır.

7.1.8. Kiralık Kasanın Haczi
Bir müşterinin kiralık kasasına haciz konulduğunda, icra dairesinden bir yazı
alındığında haciz derhal kiralık kasa kartonuna not edilir. Müşteriye haciz konulduğu en seri
şekilde bildirilir. Müşterinin veya vekilinin müracaatında kasanın açılmasına izin verilmez.
Kiralık kasa sahibinin alacaklısı, borçlunun bankadaki kiralık kasasını haciz ettirebilir. Ancak
içindekilere el koyamaz. Zira banka burada İİF 89/1. maddesindeki anlamı ile bir malı veya
müşterinin alacağını elinde bulunduran üçüncü bir kişi durumunda değildir. Bu nedenle,
alacaklı kasayı ancak, icra yoluyla mühürlettirebilir.
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Banka tarafından kiralık kasa sahibinin yıllık ücreti ile süresi ve sair hususlarla ilgili
kiralık kasa sözleşmesine uymaması, tahliye ve teslim hususlarındaki ihbarın sonuçsuz
kalması, kasa sahibinin adresini değiştirmesi ve yeni adresini bildirmemesi ve bu durumun bir
yıldan fazla sürmesi halinde Bankaca Mahkemeye müracaat edilerek tedbir alınması talep
edilebilir.

7.2. SENET TAHSİL İŞLEMLERİ
Komisyonlu işlemler bakımından herhangi bir senedi alacaklı olarak elinde
bulunduranlar bu senedin tahsili işini bankaya verebilirler. Bunların içinde en yoğun işlemi
Kambiyo senetleri olarak adlandırılan poliçe, bono ve çekin tahsile verilmesi işlemidir. Burada
banka tahsile aldığı senedin ödenip ödenmemesi Bankayı ilgilendirmez.
Banka senet ödensin ödenmesin bu işlem için senet bedeli üzerinden belli oranda Tahsil
Senet Komisyonu, Haberleşme masrafı ile bunlara ilişkin % 5 B.S.M. Vergisini peşin olarak
tahsil eder. Kambiyo senedi tahsil olursa bedelini müşteri hesabına alacak kaydeder.
Ödenmezse müşterisine aynen iade eder.
Öte yandan Senet tahsil işlemi talimatında en önemli husus senedin protesto edilip
edilmeyeceği hususudur. Buna karar verecek olan senet hamili olan kişidir.
Şayet senet protestolu olarak tahsile alınırsa Banka tarafından vadesinden itibaren iki
gün içinde senet bedeli ödenmediği takdirde bu ödemem işleminin tespiti amacıyla senet
borçlusuna borçlu adresindeki Noter tarafından Ödememe Protesto İhtarnamesi keşide edilmesi
gerekmektedir.
Senet protestosuz olarak işleme alındığı takdirde vade günü ödenmediği takdirde
herhangi bir işlem yapılmaz.
Senet tahsil işlemine aracılık eden Banka tarafından senet için Nazım hesaplarda kayıt
tutulur. Senet borçlu adresi tahsil için verilen şubeden başka yerde ise senet kıymetli olarak
posta ile borçlunun bulunduğu yerdeki Şubeye gönderilir. Bu Şube tarafından da senet gönderen
Şubenin verdiği talimatlara göre işleme tabi tutulur.
Borçluya senedim şubelerinde olduğu bildirilen bir ihbar gönderilir. Ve senet vadesi
beklenir. Senet vadesinden itibaren iki gün içinde ödendiği takdirde gönderen şubeye on line
olarak dekont edilir. Ödenmediği takdirde protestolu gönderilmiş ise protesto edilmek üzere
notere gönderilir. Noter tarafından borçluya senedin vadesinde ödenmemesi nedeniyle
kendisinin protesto edildiği bildirilen bir mektup gönderilir.
Senet borçlusu senet bedelini bu protesto süresinden sonra da protesto masrafı ile
birlikte ödeyebilir.
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Protestolu senet bilgileri, 1211 sayılı T.C.Merkez Bankası Kanunu’nun 44 üncü
maddesi çerçevesinde Bankalar ve Katılım Bankaları ile T.C.Merkez Bankası arasında bilgi
değişimine tabi tutulmaktadır. Bilgi değişimi, önce protestoya ilişkin bildirimin yapılması,
bilahare protestonun kaldırılmasını müteakip, kaldırı bildiriminin tüm bankalara duyurulması
şeklinde yürütülmektedir. Kaldırı işleminin yapılabilmesi için ilgili banka şubesine müracaat
edilmesi gerekmektedir. Kaldırı işlemi, protestonun kaldırılmasını ifade etmekte olup, protesto
kaydının kütükten silinmesi anlamına gelmemektedir.
Protestolu senet bilgilerinin bilgi işlem ortamında etkin bir şekilde yürütülebilmesi için,
ekonomik durum ve parasal değerlerdeki değişim de dikkate alınarak her yıl protesto bazı asgari
bildirim limiti tespit edilmektedir. Bu limitin üzerindeki protestolar senet bazında, altında
kalan protestolar ise, adet ve tutar olarak tek kalem halinde (global olarak) ayda iki kez değişime
konu edilmektedir. Yıl bazında belirlenen asgari bildirim limitleri, Protesto Edilen Senet
Tutarları’na ilişkin tabloda dipnot şeklinde verilmektedir.
Diğer taraftan, 22 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı
gün yürürlüğe giren 5834 sayılı “ Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” uyarınca, vadesi
27.01.2009 (dâhil) den önce olup da; protesto edilmiş senet borçlarına ilişkin kayıtlar söz
konusu borçların ilgili Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar silinmiştir. Aynı şekilde
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu borçların ödenmesi veya yeniden
yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan
kayıtlardan silinmesi ilkesi getirilmiştir. Ayrıca, Protestolu senetlerle ilgili olarak, bildiri (B)
kayıtlarında 5 takvim yılını, kaldırısı (K) yapılmış kayıtlarda ise 3 takvim yılını doldurmuş
olanlar T.C. Merkez Bankası nezdindeki protestolu senetler kütüğünden silinmektedir.
Protestolu senet kayıtları da kişinin ödeme performansı açısından önemli bir gösterge
olmaktadır. 2010 yılı sonuna kadar 1.000 TL üstü tutarındaki senet protestoları tek tek TC
Merkez Bankasına bildirilirken 2011 yılından itibaren 2.000.TL üstünde protesto olan
müşterilerin TC Merkez bankasına bildirilmesi gerekmektedir.
T.C. Merkez Bankası verilerinden alınan rakamlara göre son beş yılda protesto edilen
senet adet ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

219

Tablo 2: Protesto Edilen Senetler
Yıl

Adet

Tutar-Milyon TL

2006

1.177.910

4.054.905

2007

1.470.758

5.732.371

2008

1.574.031

6.760.228

2009

1.599.957

7.721.278

2010

1.216.173

5.768.822

2011

918.978

4.902.275

Kaynak: T.C. Merkez Bankası A.Ş.-2011

Bu tablo sonuçlarına göre, 2009 yılından itibaren protesto edilen senet sayısı ve tutarı
düşüş göstermiştir.

8. KREDİ KARTLARI
8.1. Genel Bilgiler
Ülkemiz 1970’li yıllardan itibaren önce Diner’s Card ve American Express Card ile
tanışmış, bu kartlar uzun süre turizm acenteleri ve bazı hizmet kurumlarında kabul edilmiş
ancak yoğun ve yaygın Kartlı yaşamımız Uluslararası En büyük Kartlı Ödeme Sistemleri olan
Visa ve Mastercard’ın 1987 yılından itibaren ülkemize gelmeleri ile büyük bir ivme
kazanmıştır.
Kredi Kartı kullanımı yanında ülkemizde ATM-Otomatik para çekme cihazlarının hızla
yaygınlaşması sayesinde Banka Kartlarının da kullanımı giderek artış göstermiştir.
Bu cümleden olarak; gerek Banka ve gerekse Kredi kartları ile ATM ve POS
cihazlarının sayısal gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

220

Tablo 3: Kredi Kart Bilgileri (1991-2010)
YILLAR

Kredi

Kartı Banka Kartı ATM

POS

Sayıları

Sayıları

Cihaz sayısı

Cihazı sayısı

1991

766.085

5.898.918

-

-

1994

1.467.132

10.468.861

4.023

16.135

1995

2.150.526

13.175.241

4.656

24.951

2000

13.408.477

29.560.303

11.991

299.950

2005

29.978.477

48.243.369

14.823

1.140.957

2006

32.433.333

53.464.057

16.511

1.282.658

2007

37.335.179

55.510.092

18.800

1.453.877

2008

43.394.025

60.551.484

21.970

1.632.639

2009

44.392.614

64.661.947

23.800

1.738.728

2010

46.956.124

69.916.462

27.649

1.823.530

Kaynak : Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM)

Kart çıkartma yetkisi ile kurulmuş şirketlerin mülkiyetleri kendilerine ait kartlar
aracılığı ile mal ve hizmet temini etme, her türlü ödemeleri yapma ve elektronik işlem
cihazlarıyla nakit çekme olanağı sağlayan sisteme kredi kart sistemi denir.
Geniş olarak ise Banka veya kartlı sistem kurma veya kart çıkartma yetkisi ile kurulmuş
şirketlerin kendi kurdukları sistem çerçevesinde veya yurt içinde ya da yurt dışında kartlı sistem
kurma veya çıkarma amacıyla kurulmuş şirketlerle yaptıkları anlaşmalara istinaden mülkiyeti
kendilerine ait olmak üzere çıkardıkları, nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet temini
ile her türlü ödemeleri yapma ve ayrıca doğrudan doğruya ya da elektronik işlem cihazlarıyla
nakit çekme olanağı sağlayan kart olarak en geniş anlamda tanımlanabilir.
Kredi Kartları konusunda ülkemizde 1.03.2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası ile yasal alt yapısı hazırlanmış
ve sistem daha güvenli bir kurum haline getirilmiştir.
Ülkemizde Kredi kartı kullanımı son yıllarda büyük bir artış göstermiş ve 2009 sonu
itibariyle kredi kart sayısı 44 milyon adeti geçmiştir.
Kredi kartları hakkında son olarak 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazetede
BDDK tarafından yayımlanan Yönetmelik ile Banka ve Kredi Kartlarının verilmesi,
kullanılması, limiti ve tüm konularda getirilen yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Kredi
kartları dışında Bankalarca çıkarılan Banka Kartları(ATM) da yasa kapsamına alınmış ve
kullanımına esaslar getirilmiştir.
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Tanımdan da anlaşılacağı üzere, kredi kartı iki işlevi yerine getirmektedir:

1-Kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul eden iş yerlerinde nakit ödemeden mal ve hizmet
alımını sağlamaktadır.
2-Kolay kredi kullanma imkanını vermektedir.

Kredi kartı, insanları yanlarında nakit para taşımak zorluğundan kurtardığı gibi, mal ve
hizmet alım zamanı ile ödeme zamanı arasında bulunan süre nedeniyle, insanların bu süre
sonunda nakit temin ettikleri zaman alacakları mal ve hizmetleri önceden alma imkanının
vermektedir.
Ayrıca, insanların ihtiyaç duydukları anda sağladığı kredi imkanı ile nakit ihtiyaçlarını
kolayca temin etmelerini sağlamaktadır. Kısaca ; kredi kartı, yetkili kuruluşları tarafından
çıkarılmış, hamillerine mal ve hizmet alımı ve nakit para ihtiyaçlarını kredi yoluyla sağlayan
bir sistemdir.

Bankaların kredi kartı işlemlerinden sağladığı gelirleri;
a) Yıllık kart aidatları,
b) Ödenmeyen Kredi karı hesaplarına tahakkuk eden akdi ve cezai ücretler
c) Nakit Çekme Komisyonları,
d) Limit aşımı cezaları
e) Pos işlemleri gelirleri

Bu Gelirler arasında Pos (Point Of Sale) gelirleri de önemli yer tutmaktadır. Bankalar
Kredi kartı pazarlama yanında çapraz olarak kendi Bankalarına ait pos cihazlarını da
pazarlamaktadırlar. Çünkü Kredi kartı harcamaları POS’lar aracılığı yapılmakta ve bu
işlemlerin hesaplaşması da Bankalar arası Kart Merkez tarafından yapılmaktadır.
Buna göre, Bankanın kendi POS’larından yapılan harcama nedeniyle komisyon
vermediği gibi, komisyon almakta, ayrıca Üye iş yerinde verilen POS’tan dolayı yıllık bir
komisyon alınmaktadır.
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POS cihazı harcamaları üye iş yerinin de satış geliridir. Yani A Marketi A Bankasından
aldığı POS ile yaptığı satışlar nedeniyle Banka arasında bir anlaşma yapmaktadır. Bu
anlaşmaya göre , Banka marketin satış bedellerini istediği takdirde hemen market Vadesiz
hesabına geçebileceği gibi belli bir süre sonunda da hesaba aktarması söz konusu olmaktadır.
Buradaki fark market sahibi satış bedelini hemen talep ettiği takdirde Banka tarafından
harcama bedelinin belli bir oranı örneğin % 2-3.Ü komisyon olarak kesilerek bakiye üye işyeri
hesabına geçilmektedir. Bu şekilde Banka bu işlemden bir gelir elde etmiş olmaktadır.
Diğer yandan yapılan anlaşmada 21 ila 28 gün satış bedeli üye iş yerinin Bankadaki
vadesiz mevduat hesabında blok olarak durduğu takdirde, bu süre sonunda komisyon alınmadan
örneğin 24.gün sonunda üye iş yeri hesabında serbest bırakılmaktadır. Bu şekilde Banka 24 gün
süre ile sıfır maliyetli bir kaynak sağlamakta ve bunu kredi olarak plase ettiği takdirde kredi
komisyon ve faizlerinden elde edeceği bir gelir oluşmaktadır.
Bu nedenle Banka Kartı ev Kredi Kartı işlemleri Bankaların Hizmetleri arasında önemli
bir yer tutmakla birlikte bilançolarındaki Gelir hesaplarında da çok önemli bir yer tutmaktadır.
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Uygulamalar
Kiralık Kasa, Senet Tahsil İşlemleri ve Kredi Kartlarının toplumdaki yeri
incelenmelidir
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Uygulama Soruları

1-KİRALIK KASA BANKACILIK HİZMET GELİRİ
KAPSAMINDA ÖNEMİ NE KADARDIR ?
2-Kredili alışverişte senet düzenlenmesi ekonomiye ve Bankalara katkısı olur mu?
3-Kredi kartı alış verişleri kayıtlı ekonomiye katkı sunar mı ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Kiralık Kasaların Hukuki yapısı
2-Senet tahsili ve ödenmemesi sonuçları nedir ?
3-Kredi Kartlarının dünyada ve ülkemizde kullanım koşulları
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Soru 1: Kiralık kasa talebinde bulunan kişi ile ……. imzalanır
Cümlesinde noksan olan yere ne yazılabilir.
a)Kredi sözleşmesi
b)Bankacılık Sözleşmesi
c)Kredi kartı Sözleşmesi
d)Genel Borç Sözleşmesi
e)İşlem Sözleşmesi
Soru 2: Kiralık kasa Kiracının yıllık aidatı ödememesi halinde ne gibi işlem yapılır.
a)İhtarname çekilir
b)Beklenir
c)İcraya verilir
d) kefil çağrılır
e)Kasa iptal edilir
Soru 3: Kiralık kasa için kullanıcının …………… koymaması gerekir cümlesinde
boşluğa ne yazılır
a)Para
b)Altın
c)Kıymetli evrak
d)Tehlikeli Eşya
e)Bilezik

Soru 4: Kiralık kasa açılması için kaç anahtar bulunmaktadır.
a)Üç
b)İki
c)Dört
d)anahtar yok
e)Bir
Soru 5: Kiralık kasa sahibi vefatı halinde emanete alınan içindeki kıymetler kaç yıllık
Zamanaşımına tabidir.
a) 5
b) 20
c) 10
d) 15
e) 7
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Soru 6: Tahsil Senetlerinde Protesto işlemi hangi kuru yapar
a) Şube Müdürlüğü
b) Bölge Müdürlüğü
c) Bankalar Birliği
d) vergi Daireleri
e) Noterler

Soru 7: Senet Protesto Kaydı olan Gerçek ve tüzel kişi Senet borcunu
Öderse ……. Cümlesinde boşluğa ne yazılır.
a) İşlem iptal edilir
b) Protesto kaldırılır
c) Kayıt devam eder
d) Kaldırma yapılmaz
e) protesto devam eder

Soru 8: Aşağıdakilerden Hangisi Kredi Kartı ödeme sistemi değildir.
a) Japan Card
b) Eurocard
c) Visa
d) Swift
e) American Express

Soru 9: Ülkemizde Kredi Kartı İşlemlerinde Hangi Kurum Yetkilidir.
a) Banka Genel Müdürlüğü
b) Merkez Bankası
c) BDDK
d) Risk Merkezi
e) Bankalararası Kart Merkezi

Soru 10: Kredi Kartı kullanımı nasıl bir kolaylık sağlar.
a) Nakit ödeme olmaz
b) Kişi vergi ödemez
c) Her işlemde komisyon verir
d) 90 gün kredi açılır
e) Kart sahibi para kazanır
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12. KREDİ KARTI İLE KURULAN İLİŞKİNİN TARAFLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kredi kartı ile Kurulan ilişki Tarfaları
12.2. Üye İşyeri kavramı
12.3. Kart Hamili
12.4. Kart Sistemleri
12.5. Kart tesliminde yapılan Bilgilendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kredi Kartı ile Kurulan İlişkinin
Tarafları

Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Konunun hukuki olarak
esasları
Bankacılık Uygulama esasları

Üye İşyeri
Kart Hamili
Kartlı Sistemler
Kart tesliminde yapılması gereken
Bilgilendirme

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak

Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Pos, Üye İş yeri, Kart Hamili Nakit Avans
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Giriş
Kredi kartı sisteminin kuruluşuna kart çıkartma ve kart kabulü konusunda üye işyeri
anlaşması yapma yetkisi vermektedir. Kart Çıkaran Kuruluş olan Banka tarafından yapılan
pazarlama ile faaliyetler yürütülmektedir. Kart kabulünü sağlamak amacıyla Üye işyerleri ile
anlaşmalar yapmaktadır. Bu şekilde bu işyerleri de kartlı ödeme sistemine dahil olmaktadırlar.
Üye iş yeri anlaşması yapılan kuruluşa Banka tarafından Pos cihazı verilmektedir. Ayrıca bu
cihazdan yapılan harcamaların hangi süre sonunda iş yerine iadesine ilişkin anlaşma da
sağlanmaktadır. Üye işyeri hemen parasını almak istediği takdirde belirlenen komisyonu
Bankaya ödemek zorundadır. Pos işlemlerinden dolayı da Bankalar bu işlemlerden dolayı
önemli kar elde etmektedirler. Kart hamilide aldığı karttan alışveriş yapmak ve Nakit avans
çekmek suretiyle yararlanan kişidir. Kendisine sağlanan 45 günlük süre sonunda hesap
dönemine yansıyan harcama tutarlarının en az % 20’sini ödemek zorundadır. Öte yandan kredi
kartı sistemleri incelendiğinde İkili, üçlü ve karma sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerden
tamamı da kullanılmaktadır. Kredi karı işlemlerinin hukuki alt yapısını Banka ile işyeri
arasında imzalanan Üye İş yeri sözleşmesi ile Kart Hamili ile Banka arasında imzalanan Kredi
Kartı Üyelik sözleşmeleri oluşturmaktadır. Kredi kartları son yıllarda ATM ve POS’lar dışında
internet ortamında da kullanılmakta olup bu amaçla yapılan e-ticaret. uygulaması her yıl
giderek artış göstermektedir. Kart pazarlayan Banka tarafından Kartın müşteriye teslimi
sırasında Kartların kullanımına ilişkin olarak bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
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8.2. Kredi Kartı İle Kurulan İlişkinin Tarafları
8.2.1. Kartlı Sistem Kuruluşu
Kredi kartı veya Banka kartı sistemini kuran ve bu sisteme göre kart çıkartma veya kart
kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisini veren kuruluştur.
Bu kuruluşlar, sistemin çekirdeğini oluşturmakta ve kurdukları sisteme dahil olmak
isteyen diğer kuruluşlara(üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ve kart çıkaran kuruluş)
sözleşmeler ile yetki vermektedir. Dolayısıyla sistemin özünü, bu kuruluşlardan alınan, biri üye
iş yerleri anlaşması ve diğeri de kart çıkartılması olmak üzere iki temel yetki oluşturmaktadır.

8.2.2. Kart Çıkartan Kuruluş
Sahip olduğu yetkiye istinaden kart düzenleyip veren Banka ve diğer kuruluşlardır. Bu
kuruluşlar, kartlı sistem kuruluşu ile yaptığı sözleşmeye dayalı almış olduğu yetki uyarınca
sistemde kullanılacak kartları müşterilerine pazarlamakta ve bu aşamada kart hamili sıfatıyla
kişiler sisteme dahil olmaktadırlar.

8.2.3. Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş
Kart kabulünü sağlamak amacıyla işyerleri ile anlaşma yapan kuruluştur. Bu kuruluş
kartlı sistemi kuran kuruluştan yetki almak suretiyle işyerleri ile anlaşma yapan ve bu
işyerlerinde kartlı sistem dahilinde ödeme yapılmasını sağlayan kuruluşlardır. Bunlar, sadece
bu alanda faaliyet gösteren şirketler olabilecekleri gibi, aynı zamanda kart çıkaran veya kartlı
sistemi kuran kuruluşlar da olabilmektedir. Böylesi bir durumda ise, sistemde yer alan birden
fazla taraf sıfatı, tek bir kuruluşun bünyesinde birleşmektedir.

8.2.4. Üye İşyeri
İşyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde banka kartı ve kredi
kartı hamiline mal ve hizmet satan veya nakit temin eden gerçek ve tüzel kişilerdir.
POS’un İngilizce açılımı Point of Sale olup Alışveriş noktası anlamında kısaca POS
olarak adlandırılmaktadır.
Bankalar arası Kart Merkezinin verilerine göre 31.12.2009 tarihine göre üye işyeri,
Kredi Kartı ve Banka kartı kullanabilen işyerlerinin en fazla 10 ildeki sıralaması aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 4: İllere Göre Pos Cihazı Bulunan Üye İşyerleri
İl Adı

POS

Kredi Kartı

Banka Kartı

Bulunan

Kullanılabilen

Kullanılabilen İşyeri Sayısı

İşyeri

İşyeri Sayısı

Sayısı
ISTANBUL

265.235

287.405

285.132

ANKARA

87.785

96.608

95.500

IZMIR

78.718

88.457

87.790

ANTALYA

53.427

58.965

58.365

BURSA

39.792

42.907

42.684

ADANA

29.637

32.727

32.591

KONYA

28.874

31.714

31.597

MUGLA

26.887

29.850

29.643

ICEL

24.740

27.153

27.028

KOCAELI

23.936

26.532

26.394

TOPLAM

659.031

722.318

716.724

GENEL TOPLAM

1.104.876

1.219.924

1.211.914

ORANI

59,65%

59,21%

59,14%

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Bu tabloya göre, tüm Türkiye’de mevcut POS cihazlarını % 60 bu 10 ilimizde
bulunduğu, kalan POS ların ise 71 ilimizde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

8.2.5. Kart Hamili
Kartlı sistem kurma veya kart çıkarma yetkisi amacıyla kurulmuş şirketler(Bankalar
dahil) ile yaptığı sözleşme çerçevesinde bunlardan aldığı banka kartı veya kredi kartı aracılığı
ile bu kartları kullanan kişilere sağlanan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Kendisine gönderilen hesap özeti sonundan döneme ait harcama tutarının en az % 20
sini ödemek zorundadır.

236

Bankalar kredi kartı pazarlaması yanında POS cihazlarını da pazarlamak suretiyle bu
tür gelirlerden de pay almak için önemli bir yarış halindedirler.
POS cihazlarından son yıllarda yapılan alışveriş ve nakit avans çekilmesine ilişkin
yapılan harcamalar Bankalar arası Kart Merkezi verilerine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Kredi Kart Harcamaları (2003-2009)
Milyon TL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Alışveriş

36.064

59.035

78.042

99.082

128.787 166.725 184.433

Nakit Avans

4.270

6.653

8.452

10.077

14.000

Toplam

40.334

65.688

86.494

109.159 142.787 186.549 204.742

19.824

2009
20.309

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Banka Kartları ile son beş yılda yapılan İşlem adedi ve işlem tutarları yine Bankalar
arası Kart Merkezinden (BKM)’den alınan verilere göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6: Kredi Kart İşlem sayısı ve Tutarları (2003-2009)
Milyon TL

2005

2006

İşlem Adedi

33.749.487 49.950.687

73.754.648 106.702.374 153.744.133

İşlem Tutarı (milyon TL)

897

2.335

1.510

2007

2008
2.435

2009
4.917

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

8.2.6. Kredi Kartı Sistemleri
8.2.6.1. İki Taraflı Sistem
Kredi kartı çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında kurulan sistemdir. Kredi kartı çıkaran
kuruluş, kendi müşterilerine kendi işyerlerinde geçerli kredi kartı vererek, kart hamillerine bu
işyerlerinde nakit ödemeksizin mal ve hizmet alımı yapma hakkını verirler.
Bu sistemde aracı bir kuruluş yoktur. Mal ve hizmetini pazarlayan kuruluş aynı zamanda
kredi kartını çıkaran kuruluş olup, muhatabı ise kart hamilidir. Bu sisteme ait kredi kartının
kullanım alanı sadece kartı çıkaran kuruluşa ait işyerleri ile sınırlıdır. Bu tür kredi kartları
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sadece tek ödeme ile veya taksitle mal ve hizmet alımı için kullanılmaktadır. (Örnek; Beymen
kart, Çarşı kartı, Kığılı kart vs)

8.2.6.2. Üç Taraflı Sistem
Bu sistemde üçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu sistemde taraflar, kredi kartını çıkaran
kuruluş, üye işyerleri ve kart hamilleridir. İkili sistemden en önemli farkı kredi kartını çıkaran
kuruluş ile bu kartları ödeme aracı olarak kabul eden kuruluşların birbirinden ayrı kuruluşlar
olmasıdır. Bu üçlü sistemde, kredi kartını çıkaran kuruluş üye işyerlerine kendi ürünü kredi
kartı kullanıldığında, bu kredi kartına ilişkin satış belgesi bedelini, aralarındaki sözleşme
esaslarına göre üye işyerlerine ödemeyi, üye işyerleri ise, kredi kartlarını bir ödeme vasıtası
olarak kabul etmeyi taahhüt ederler.
Kart hamili ile kartı çıkaran kuruluşlar arasındaki ilişkiye gelince, kart hamili, kart
çıkaran kuruluşa ait kredi kartı harcama bedellerini kartı çıkaran kuruluşa ödemeyi, kartı
çıkaran kuruluş ise, kart hamiline ait belli dönemler halinde kredi kartı harcamalarını gösterir
cetvel ve sözleşmede belirtilen diğer bilgileri kart hamiline bildirmeyi taahhüt ederler.

8.2.6.3. Karma Sistem
Bu sistemde yer alan kredi kartına ortak kredi kartı demek daha doğru olacaktır. İkili
sistemde olduğu gibi kartı çıkaran kuruluş kart hamillerine mal ve hizmet sunan kuruluşlar olup,
bu kuruluşlar kendi kredi kartlarını kabul ettikleri gibi diğer kuruluşlarla da anlaşarak
birbirlerine ait kredi kartlarını da ödeme aracı olarak kabul etmektedirler.
Bu durumda, kuruluşların kendi kredi kartlarını kabul etmeleri ikili sistem, diğer
firmalara ait kredi kartlarını kabul etmeleri hali ise üçlü sistem olmaktadır.

8.2.7. Kredi Kartı Tarafları Arasındaki İlişkinin Hukuki Yapısı
8.2.7.1. Üye İşyeri Sözleşmesi
Kredi kartı çıkaran kuruluş yanında bu kuruluşlardan yetki alarak üye işyeri anlaşması
yapmaya yetkili kuruluş ile işyerleri arasında imzalanan sözleşmeye “ÜYE İŞYERİ
SÖZLEŞMESİ” adı verilir.
Bu sözleşme ile üye işyerleri, sözleşme imzaladıkları kartı çıkaran kuruluşlara ait kredi
kartını işyerlerinde bir ödeme aracı olarak kabul etme yükümlülüğü altına girerler. Ayrıca,
işyerlerinde kredi kartı ile işlem yapıldığına dair işaretleri kart hamilleri tarafından kolaylıkla
görülebilecek yerlere asmak zorundadırlar.
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Kredi kartı ile işlem yaparken, elektronik veya mekanik cihazları kullanarak iki nüsha
satış belgesi düzenleyip, kart hamillerinin imzasını alarak (30.06.2007 tarihinden itibaren şifre
girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. bir nüshasını kart hamillerine vermeleri gerekir.
İşlem yapılırken kart hamillerinin kimliklerinin kontrol edilmesi de esastır. Ancak şifre
uygulaması nedeniyle gerekmedikçe kimlik istenmemektedir. Kartı çıkaran kuruluşlar ise,
sözleşme imzalanan üye işyerlerinde kullanılan kredi kartlarına ait satış belgeleri bedellerini
üye işyerlerine ödeme yükümlülüğü altına girerler. Yapılan ödeme sırasında sözleşmede
belirtilen oranda komisyon alırlar.
Bu sözleşme iki taraflı bir sözleşmedir. Taraflar bu sözleşme ile karşılıklı hak ve
yükümlülükler altına girmektedirler.
Bugün için kredi kartı harcamaları şirketlerin hesaplarına aynı anda işlenmekte, hesapta
belli bir süre bekledikten sonra hesap sahibine masrafsız ödenmektedir. Hemen ödenmesinin
istenmesi haline belli oranda komisyon kesilmektedir.

8.2.7.2. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi
Sistemin ikinci sözleşmesi ise kartı çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında imzalanan
“KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”dir.
Kredi kartı çıkaran kuruluşun Sorumluluğu;
Kart hamili ile imzalanan sözleşme nedeniyle
-Kart hamiline kredi kartı vermeyi,
-Belli dönemler halinde kredi kartı ile yapılan harcamalara ilişkin toplam borcu, son
ödeme tarihini, son ödeme tarihinde ödenmesi gereken asgari tutarı ve diğer bilgileri içerir.

Kredi kartı hesap bildirim cetvelini kart hamiline son ödeme gününden makul bir süre
önce göndermekle yükümlüdür.

8.2.8. Kredi Kartlarının E-Ticaret işlemlerinde kullanımı
Son yıllarda sanal ortamda da kredi kartı ile alış veriş işlemleri hızlı bir artış
göstermektedir. İnternet ortamının güvenli olması, mal ve hizmet sunan kurumların sanal
ortamda yapılan alışverişte daha fazla imkanlar sağlaması nedenleriyle tüketicilerin bu ortamı
da kullanarak alış veriş yaptıkları gözlenmektedir.
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Bankalar arası Kart Merkezinin verilerine son beş yıldaki e ticari işlemlerini yurt içi ve
yurt dışı sitelerden yapılan alış veriş tutar ve adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Kredi Kartı ile Yapılan E-Ticaret Harcamaları
Dönem

İşlem Adedi

İşlem Tutarı (Milyon TL)

Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı

Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı

Kullanımı

Kullanımı

Yurtiçi

Yurtdışı

Toplam

Yurtiçi

Yurtdışı

Toplam

2005

16.962.149 706.438

17.668.587

1.716,18

85,74

1.801,92

2006

19.933.704 1.326.038

21.259.742

2.471,74

166,02

2.637,75

2007

49.591.402 1.950.119

51.541.521

5.180,13

229,64

5.409,77

2008

57.689.412 3.316.656

61.006.068

7.613,04

387,39

8.000,43

2009

63.149.123 4.162.465

67.311.588

8.431,35

494,69

8.926,04

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Bu tabloya göre 2005 yılı sonunda 1.801.92. milyon TL iken 2009 yılı sonunda
8.926.04.milyon TL.ye işlem sayısı da 17.668.587.den 67.311.588 adede yükselmiştir. BKM
verilerine göre 31.10.2010 tarihli verilerinde işlem sayısı 77.810.887.ye işlem tutarı da
11.330,07 milyon TL.ulaşmıştır. Bu da göstermektedir ki sanal ortamda yapılan kredi kartlı
alışverişlerde giderek artmakta ve hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır.

8.2.9. Kart Çıkaran Kuruluşun Kart Tesliminde Yapması Gereken
Bilgilendirme
Kredi kartı veren kuruluşların kart teslimlerinde aşağıdaki bilgilendirme işlemlerini
yapmaları yasa ve yönetmelik ile zorunlu tutulmuş, düzenlenecek üye sözleşmelerinin de en az
12 punto ve koyu olarak düzenlenmesi kuralına bağlanmıştır.
Buna göre:
1-Kart hamilinin sorumluluğunun kartı teslim tarihinden itibaren başlayacağı,
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2-Karta ilişkin şifre ve diğer bilgileri özenle korunması ve 3.kişilerle paylaşılmaması
gerektiği, kartın çalınması veya kaybolması halinde kart çıkaran kuruluşa en kısa sürede bilgi
vermesi gerektiği,
3-Kart hamilinin kayıp ve çalıntı bildiriminden önceki 24 saat içinde gerçekleşen
hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan Bankanın 150,00.TL ile sınırlı olmak üzere
sorumlu olduğu, bildirim yapılmaması halinde bu sınırın uygulanmayacağı,
4-Alınacak ücret ve komisyonların hesaba borç yazılacağı,
5-Kart hamilinin adres ve diğer iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri 15
gün içinde bildirmesi gerektiği,
6-Kartın Limiti,
7-Uygulanan Faiz Oranları,
8-Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz
hesaplanacağı, asgari ödeme kadar ödeme yapılması halinde akdi faiz, asgari tutarın altında
ödeme yapılması halinde gecikme faizi uygulanacağı, birleşik faiz uygulanmayacağı,
9-Ödenmesi gereken asgari ödeme tutarını,
10-Kart borcunun öğrenilebileceği merkezler ve kanalları,
11-Kart hamilinden talep alınmadıkça limitin arttırılamayacağı,
12-Borçlunun temerrüde düşmesinin koşulları,
13-Kefil alınması halinde kefilin sorumluluğunun adi kefalet şeklinde olduğu, borçluya
müracaat edilip tüm tahsil yolları denenmeden kefile başvurulamayacağı,
14-Tüm sözleşme değişikliklerinin yazılı olarak hesap özeti ile bildirileceği,
15-kart hamilinin kartı iptal ve sözleşmeyi fesih hakkına ilişkin hükümlerin bildirilmesi
gerekmektedir.

241

Uygulamalar
Kredi Kartlarının Ülkemizde Kullanım Koşulları
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Uygulama Soruları

1-KREDİ KARTI TESLİMİNDE ŞİFRENİN ÖNEMİ NEDİR?
2-Kredi Kartların Posların önemi ?
3-Kredi Kartları sistemi Ülkemiz Bankaları açısından önemi nedir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1-Kredi Kartı Tarafları
2-Pos Cihazının Önemi
3-Kart sistemleri
4-teslimde yapılan bilgilendirme esasları
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1: Kart çıkaran kuruluş kart cirosunu arttırmak için ne yapmak zorundadır.
a)Çok hızlı Kart pazarlaması gerekir.
b)Çok yoğun üye işyeri anlaşması yapması gerekir.
c)Kart çıkarması yeterlidir.
d)Banka kartı vermelidir.
e)Limit arttıramaz
Soru 2 : Üye işyeri ile anlaşma yapan Banka aşağıda sayılan hangi geliri almaz.
a)POS komisyonu tahsil eder.
b)Üye işyeri satışlarından hemen öderse komisyon alır.
c)Kredi kartı üyelik aidatı
d)POS üzerinden aylık komisyon alır
e)Verimsizlik ücreti alır
Soru 3:Kredi kartı sözleşmeleri kaç punto olarak yazılması gereklidir.
a) 15 punto
b) 12 punto
c) 10 punto
d) 20 punto
e) 18 punto
Soru 4: Kredi kartı tesliminde aşağıdaki hangi bildirim yapılmaz:
a)Kart Limiti
b)uygulanacak Faizler
c)şifrenin korunması
d)İptal hakkı Olmadığı
e)Hesap Kesim tarihi
Soru 5 : Kart Hamilinden sms, cep telefonu veya diğer yollarla onay alınmadıkça kredi
kartı _____ Arttırılmaz. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimeyi yazılmalıdır.
a)Hesap Özeti
b)Faizi
c) Kart Akdi Faizi
d)Gecikme Faizi
e)Kart Limiti

Soru 6 : Adres değişikliklerinin bankaya _________ gün içinde bildirilmesi gerekir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimeyi yazılmalıdır.
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 5 gün
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Soru 7 : Kart Hamili internet alışverişi için Bankaya _________ verilmesi
gerekmektedir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimeyi yazılmalıdır.
a) Onay
b) Yetki
c) İmza
d) Dilekçe
e) karar

Soru 8 : Kart Hamili Şifresini _________ile dahi paylaşmaması gerekir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelimeyi yazılmalıdır.
a) Eşi
b) Akrabaları
c) Arkadaşı
d) Hiçbir Banka personeli
e) Banka Müdürü

Soru 9 : Kart Çıkaran Banka Kart Hamiline Kart tesliminde hangi bilgilendirmeyi
yapmaz.
a) Kart Limiti
b) Kart Şifresi
c) Kart Akdi Faizi
d) Kart Aidatı
e) Kart Hesap Kesim tarihi

Soru 10 : Kart Çıkaran Banka Kart Hamiline Kart tesliminde hangi bilgilendirmeyi
yapmaz.
a) Kart Limiti
b) Kart Aidatı
c) Kart Akdi Faizi
d) Kefilin Bilgileri
e) Kart Hesap Kesim tarihi
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13. KREDİ KARTI HESAP ÖZETLERİ

247

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kred Kartı Hesap özetleri
13.2. Kredi Harcamalarından Uygulanan Fazin esasları
13.3. Kredi Kart Harcamasının Ödenmemesiş ve Temerrürt Hali
13.4. Kredi kart harcamasında sağlanan Katma Değer
13.5. ATM.lerde kartlar yapılan işlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Kredi kartlarıharcamalarında uygulanan faizde sınır varmıdır ?
2-Kredi Kartı iki dönem harcaması yapılmaması halinde sonuçları ne olur ?
3-Kredi Hesap Özeti niçin çok önemlidir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kredi Kartı Hesap Özetleri
Kredi Kartı Harcamalarında
Uygulanan Faiz
Kredi Kartı harcamasının
ödenmemesi ve Temerrüt Hali
Kredi Kartı Harcamasında sağlanan
Katma Değer
ATM.lerde kartla yapılan işlemler

Kazanımın nasıl
Kazanım
elde edileceği veya
geliştirileceği
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Hesap Özeti, Akdi faiz, gecikme Faizi, Temerrüt Hali
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Giriş
Kredi kartı özetlerinde hamilin ad soyadı, dönem borcu, uygulanacak akdi ve gecikme
faizi, kart limiti, hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi, bir sonraki hesap kesim ve son ödeme
tarihleri, asgari ödeme tutarı, yapılan harcama dökümleri, diğer ücret ve komisyonları
göstermesi gerekmektedir. Kart hamilide kredi kartı yıllık kullanım ücreti ile yaptığı
harcamaları ödemesi gerekmektedir. Diğer yandan yayımlanan uygulama yönetmeliği ile kredi
kartı limitinin müşterinin onayı olmadan arttırılamayacağı, asıl borçluyu takip etmeden kefile
başvurulamayacağı, kart hamilinin talebi halinde yedi gün içinde iptal edileceği, birleşik faiz
uygulanmayacağı, alınacak ücret ve komisyonların sözleşmelerde yer alması gerektiği
hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında
Bankalar arasında yeknesak uygulama yapılmasını sağlamak amacıyla Kanunun 26.maddesine
göre üç ayda bir TC Merkez Bankası tarafından tespit edilmesi esası uygulaması başlatılmıştır.
2006 yılından bu yana uygulama devam etmektedir. TC Merkez Bankası tarafından TL dışında,
Amerikan Doları ve Euro dövizleri içinde akdi ve gecikme faizi olarak açıklanmaktadır. Kredi
kartlarında temerrüt halinin de Noterden gönderilecek İhtar ile tespit edilecektir. Böyle bir
durumda Banka kart borçlarına gecikme faizi uygulama hakkını kazanmaktadır. Kredi kartının
kullanımı sayesinde ekonomide enflasyona, kayıt dışı ekonomiye, milli gelir katkıda bulunduğu
tespit edilmiş olup, kartın sağladığı 45 günlük ödeme avantajını kullanarak bu yönü ile kart
kullanımı teşvik edilmelidir.
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8.2.10. Kredi Kartı Hesap Özetlerinde Bulunması Gereken Bilgiler
1-Kart hamilinin adı, soyadı ve adresi,
2-Kredi kartıyla yapılan işlemlere ait dönem borcu,
3-Toplam kredi Limiti,
4-Hesap Kesim Tarihi,
5-Son ödeme tarihi,
6-Bir sonraki hesap kesim ve ödeme tarihi,
7-Ödenmesi gereken asgari Tutar,
8-Kredi kartı yapılan harcamaların ve nakit çekimlerin tutar ve tarihleri,
9-Kredi kartlarına uygulanan akdi faiz oranının,
10-Kredi kartına uygulanan Gecikme faiz oranlarını,
11-Uygulanan yıllık ücret, faiz ve diğer her türlü komisyon tutarlarını,
12-Kredi kartı ile gerçekleştirilen YP işlemleri tarih ve tutarının gösterilmesi zorunlu
bulunmaktadır.
Kart Hamili ise, kartı çıkaran kuruluşa kart bedelini ve kartın yıllık kullanım aidatını
ve kredi kartı ile yapmış olduğu harcamalar ait satış belgeleri bedellerini ödemekle yükümlüdür.
Kart hamili, kartın güvenliğini ve karta ait şifre ve kodların gizliliğini sağlamak
durumundadır. Kart hamili şahsi halleri ve adresinde meydana gelen değişiklikleri bildirmek
zorundadır. Kendisine gelen hesap bildirim cetveline sözleşmede belirtilen süre içinde itirazda
bulunma hakkına sahiptir. Bu sözleşme, karşılıklı hak ve mükellefiyetler getiren sözleşmedir.

8.2.11. Kredi Kartlarında Uygulanan Esaslar
Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkındaki Yönetmelik 10.03.2007 tarih ve 26458
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yürürlüğe konulan yasa’ya dayalı ile getirilen esaslar
aşağıda yönetmelikte maddeler halinde açıklanmıştır.
Ø Kredi kart limiti hamilin talebi ve onayı olmadan arttırılamayacağı,
Ø Kart çıkaran kuruluşun talepte bulunmayan ve sözleşme imzalamayan kişiler adına
kart veremeyeceği,
Ø Kartların tesliminde bilgilendirme yapmak zorunda olduğu,
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Ø Kart hamilinin yazılı talebi üzerine yedi gün içinde kartı iptal edeceği ve sözleşmeyi
fesh edeceği,
Ø Kredi kartı sözleşmelerinde bileşik faiz uygulanmayacağına ilişkin hükmün yer
alması gerektiği,
Ø Alınacak ücret ve komisyonların sözleşmede yer alması ve belirtilenler dışından
herhangi bir ücret alınamayacağı,
Ø Kredi kartı sözleşmelerinde, kefil için temerrüt halinin kart hamilinin borcunun
kendisine bildirilmesi ile başlayacağı, asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları
denenmeden kefilden borcun ifasının istenemeyeceği kabul edilmiştir.
BDDK tarafından söz konusu yönetmeliğin 17, 18 ve 28.maddelerinde değişiklik
yapılmış, uygulamaya konulan esaslar 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış, bu yapılanlar 8.10.2013 tarih ve 28789 mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanan
Yönetmelik ile yeniden değiştirilmiştir.
Buna göre 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:
Ø Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan
kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000
Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem
borcunun yüzde otuzbeşindan, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan
kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis edilen kredi
kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar
dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.
Ø Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan
kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000
Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem
borcunun yüzde otuzbeşinden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde
olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis
edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık
sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı
olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme
tutarını belirleyebileceğine karar verilmiştir.

Kart Çıkaran kuruluşlar kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya engel durumu,
ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca
bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini
tanı ilkeleri ile 27.madde uyarınca kurulacak bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek
bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek
zorundadır.
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Kart çıkaran kuruluşlar kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini
arttıramazlar. Limit artışı öncesinde kişinin gelir düzeyinin kontrol edilmesi, yapılan kontrolde
kart çıkaran kuruluşlarından temin edilen toplam kredi kart limitinin kart hamilinin gelirinin
dört katını aştığının tespiti halinde bu kartlar hakkında limit artışı işlemi yapılmayacağı kabul
edilmiştir.
İlk defa kart alacakların kart limitlerinin ilk yıl için aylık ortalama net gelirinin iki katı,
sonraki yıllar için dört katını aşamayacağı da ilkesi getirilmiştir.
Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları
NAKİT KULLANIMA, üst üste üç dönem ÖDENMEYEN KREDİ KARTLARI NAKİT
kullanımı ile MAL VE HİZMET ALIMINA KAPATILMASI ilkesi getirilmiştir. Söz konusu
kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamen ödenmesine kadar arttırılmaz ve bu tür
kartlar nakit kullanıma veya kullanıma KAPALI tutulur.
Eski kredi kartları için Kredi kartı limiti 15.000 TL’sine kadar olan kredi kartları
hakkında 31 Aralık 2014 tarihinde kadar asgari ödeme % 27, bu tarihten sonra % 30
Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları
hakkında 31.Aralık.2014 tarihine kadar asgari ödeme % 32, bu tarihten sonra % 35
20.000 TL üzerindeki limitli kartlar için % 40 olarak uygulanması kabul edilmiştir.
Kredi kartlarında taksitlendirme işlemlerine de sınırlamalar getirilmiştir. Azami taksit 9
ay olarak kabul edilmiştir.

8.2.12. Kredi Kartı Harcamalarına Uygulanan Faiz
Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası çıkarılmadan önce Bankalar faiz serbestine
dayalı olarak Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları serbestçe belirliyorlardı.
Sadece 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın 10.maddesine göre Gecikme
Faizi Akdi Faizin % 30 fazlası olarak düzenlenmişti.
Böyle olunca faiz oranlarında büyük bir karmaşa ve farklılıklar yaşanmaktaydı.
Günümüzde ise 1.03.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yasanın 26.maddesine göre
Kredi kartı borçlarına uygulanacak Akdi ve Gecikme Faiz Oranları’nın
yasasının
26.maddesinde verilen yetkiye dayanılarak T.C.Merkez Bankası tarafından üç ayda bir ilan
edilmesi esası getirilmiştir.
Buna göre T.C. Merkez Bankasının azami akdi ve gecikme faiz oranlarını üç ayda bir
dönem sonlarında açıklama zorunluluğu getirilmiş olup, 01.04.2006 tarihinden bu yana TL,
EURO ve USD bazında faiz oranları TC Merkez Bankası tarafından ilan edilmektedir.
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Sistemin başladığı tarihten itibaren uygulanan faiz oranları aşağıdaki tabloda
gösterilmiş olup, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL kredi kartı harcamalarına aylık % 2,44
yıllık % 29,28, gecikme yapılması halinde de aylık % 2,94, yılık % 35,28 olarak
uygulanmaktadır.
Tablodan görüleceği üzere günümüzde Tüketici kredisi faiz oranlarının aylık % 1’in
altına indiği dikkate alındığında kredi kartı harcamalarının ödenmeyerek faiz yürütülmesine yol
açılması bu tür alacakların hızla artışına ve kart hamilinin ödeme güçlüğü içine girmesine yol
açmaktadır. Bu nedenle kredi kartı harcamalarında asgari yapılarak hesabın faizlendirilmesi
uygulamasının tüketicinin aleyhine, bankaların ise lehine olduğu açıktır.
Bu şekilde oluşan tüketici eğilimleri sonucu ülkemizde sürekli olarak bir kredi kartı
mağdurları kitlesi ortaya çıkmaktadır. Tüketicinin yeterince bilinçlenmemesi ve harcama yapar
iken sanki bunun bedelini ileride ödemeyecekmiş gibi plansız bir şekilde harcama yapması ile
başlayan süreç asgari ödemelere girilmesi ve yüksek faiz sarmalı ile sonunda çok büyük
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Ülkemizde son 7 yıl içinde iki Kez kredi kartı Borçlularına yönelik olarak özel Kanunlar
çıkarılmıştır. Bunlardan ilki 14.03.2003 tarih ve 25048 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 4822
sayılı yasa ile Takibe düşen kart borçlularına borçlarını 12 ay ve yıllık % 50 faiz ile yeniden
yapılandırmaları imkanı sağlanmıştır. 01.03.2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5464 sayılı yasanın Geçici 4 maddesi ile yine takibe düşen borçlularını 18 ve yıllık
% 18 faiz ile taksitlendirmeleri olanağı getirilmiştir. Bu düzenlemelere karşın kart borçlularında
artışın devam etmesi üzerine 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
5915 sayılı yasa ile 31.05.2009 tarihine göre takipte olan borçlulara borçlarını azami 36 ay vade
ve yıllık % 15,12 faiz ile yeniden yapılandırma hakkı getirilmiştir. Kartın kullanımı konusunda
yeterli bilgilendirmenin yapılması ve harcamalarında sorun olan kişilere kredi kartı
verilmemesi, kart verilirken gerekli araştırmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Kredi
kartı pazarlayan Bankaların bu konuda daha fazla seçici olmaları halinde bu kadar büyük bir
sorunla karşılaşılması mümkün olmayacaktır. T.C Merkez Bankası verilerine göre 30.09.2010
tarihine göre halen 389.475 kişi kart borcunu,229.442 kişi de Bireysel Kredi borcunu
ödememesinden dolayı Negatif nitelikli kara listede yer almaktadırlar.
Bu tür sıkıntılara gelmemek için Kredi kartı harcamalarında verilen 45 günlük ödemesiz
süre kullanılmalı ve asgari ödemeden kaçınılmalıdır. Şayet ödeme krizine girildiğinde aylık
sabit taksitli tüketici kredisi kullanılarak Kart borcu kapatılmalıdır.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.03.2013 tarihine kadar kredi kartından
kaynaklanan TL borçlarına uygulanan akdi ve gecikme faiz oranları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 8: Kredi Kartlarına Uygulanan Akdi ve Gecikme Faiz Oranları
TEBLİĞ RESMİ GAZETE DÖNEM

AYLIK

YILLIK AYLIK

NO

AKDİ

ORAN

TARİH

VE

SAYISI

YILLIK

GECİKME ORAN

FAİZ

FAİZ

ORANI

ORANI

2006/1

02.04.2006-26127

01.04.2006-30.06.2006 5,75

69,00

6,88

82,56

2006/2

23.06.2006-26207

01.07.2006-30.09.2006 5,72

68,64

6,44

77,28

2006/3

27.09.2006-26302

01.10.2006-31.12.2006 5,70

68,40

6,29

75,48

2006/4

26.12.2006-26388

01.01.2007-31.03.2007 5,63

67,56

6,22

74,64

2007/1

24.03.2007-26472

01.04.2007-30.06.2007 5,57

66,84

6,21

74,52

2007/2

30.06.2007-26568

01.07.2007-30.09.2007 5,55

66,60

6,20

74,40

Değişiklik Yapılmamıştır.

01.10.2007-31.12.2007 5,55

66,60

6,20

74,40

2007/3

28.12.2007-26740

01.01.2008-31.03.2008 4,93

59,16

5,68

68,16

2008/2

20.03.2008-26822

01.04.2008-30.06.2008 4,54

54,48

5,29

63,48

2008/5

11.06.2008-26903

01.07.2008-30.09.2008 4,39

52,68

5,14

61,68

Değişiklik Yapılmamıştır.

01.10.2008-31.12.2008 4,39

52,68

5,14

61,68

Değişiklik Yapılmamıştır.

01.01.2009-31.03.2009 4,39

52,68

5,14

61,68

2009/2

01.04.2009-30.06.2009 3,96

47,52

4,71

56,52

01.07.2009-30.09.2009 3,49

41,88

4,24

50,88

01.07.2009-30.09.2009 3,49

41,88

4,24

50,88

01.10.2009-31.12.2009 3,26

39,12

4,01

48,12

01.01.2010-31.03.2010 2,91

34,92

3,66

43,92

01.04.2010-30.06.2010 2,80

33,60

3,55

42,60

01.07.2010-30.09.2010 2,69

32,28

3,19

38,28

01.10.2010-31.12.2010 2,44

29,28

2,94

35,28

20.03.200927175

2009/5

12.06.200927256

2009/5

12.06.200927256

2009/6

17.09.200927352

2009/9

19.12.200927437

2010/3

09.03.201027516

2010/6

16.06.201027613

2010/8

23.09.201027708
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2010/11

17.12.2010-

01.01.2011-31.03.2011 2,26

27,12

2,76

33,12

01.04.2011-30.06.2011 2,12

25,44

2,62

31,44

Değişiklik YOK

01.07.2011-30.09.2011 2,12

25,44

2,62

31,44

Değişiklik YOK

01.10.2011-31.12.2011 2,12

25,44

2,62

31,44

24.12.2011-

01.01.2012-

2,34

28,08

2,84

34,08

28152

31.03.2012

Değişiklik YOK

01.04.2012-30.06.2012 2,34

28,08

2,84

34,08

Değişiklik YOK

01.07.2012-30.09.2012 2,34

28,08

2,84

34,08

Değişiklik YOK

01.10.2012-31.12.2012 2,34

28,08

2,84

34,08

Değişiklik YOK

01.01.2013-31.03.2013 2,34

28,08

2,84

34,08

27788
2011/3

24.03.201127884

2011 6

Kaynak: T.C. Resmi Gazete

Kredi kartı akdi faizleri 1.10.2013 tarihinde yıllık % 24.24’e, 01.01.2017 tarihinden
itibaren de yıllık % 22,08 oranına düşürülmüş ve halen uyguılanmaktadır. Gecikme Faiz oranı
da yıllık % 28,08’ e düşmüştür..

8.2.13. Kredi Kartı Bedelinin Ödenmemesi ve Temerrüt Halinin
Tespiti
Kredi kartı sözleşmesine göre Kredi kartı hamillerinin iki dönem asgari ödeme dahil
hiç ödeme yapmaması ve düzensiz ödeme yapması halinde Banka tarafından sözleşmenin iptal
edilerek hesabın kat edilmesi söz konusu olmaktadır.
Hesabın kat edilmesi ancak Kart hamiline noterden İhtarname gönderilerek 7 gün içinde
borcun tamamının ödenmesi talep edilir. Borçlunun verilen süre sonunda borcunu tamamen
ödememesi halinde temerrüt hali (borcunu ödemediğinin tespiti) oluşur. Bu takdirde alacaklı
Banka oluşan borca gecikme faiz üzerinden faiz yürütme hakkını kazanır. Ayrıca borcun tahsili
için kart hamili hakkında icra takibi başlatılır.
Sözleşme iptal edildiğinden kredi kartının da iade edilmesi talep edilir.
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8.2.14. Kredi Kartı ile Yapılan Harcamalarda Sağlanan Katma Değer
Kredi kartı ile yapılan harcama sonucu kişiye azami 45 gün bir süre tanıyan sistemdir.
Hiçbir masraf ve faiz ödemeden bu sürenin kullanılması ve kart bedelinin vade sonunda
ödenmesi ile kart çıkaran kuruluş kart hamiline faizsiz olarak 45 gün fonlamaktadır.
Öte yandan Bankalar arası Kart Merkezinin yaptığı hesaplamalara göre kart
kullanımının ekonomiye önemli bir katkı sağladığı belirlenmiştir.
Buna göre:
a) Kredi kartı harcamalarının kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir silah olduğu,
kredi kartı ile yapılan harcamalarda % 1 bir artışın Vergi Gelirlerine % 0,05 katkı sağladığı,
1.000.TL.lık kredi kartı kullanımının Vergi gelirini 20.TL arttırdığı,
b) Kredi kartı ile yapılan 1.000 TL.lık harcamanın Gayri Safi Milli Hasılayı 0.0142.TL
arttırdığı,
c) kredi kartı harcamalarının enflasyonu düşürmeye de olumlu katkı sağladığı, nakit
para ile yapılan harcamada piyasadaki paranın arttığı kredi kartı ile nakit paraya ihtiyacı
olunmadığından enflasyon düşüşüne destek verdiği,
ç) Kredi kartı ile yapılan alışverişler sonucu bu işlemlerin kayıt altına alınmasıyla ticari
hayatın gelişimine ve kayıt altına alınmasını sağladığı,
d) Ekonomi kağıt yükünden kurtulacağı, işletmelerin müşteri sayısının artacağı, iş
hacimlerinin de gelişeceği, güvenli ve düzenli şekilde mal bedellerine kavuşacakları,
işletmelerin kasalarında fazla para bulundurmalarına gerek kalmaması gibi önemli katkılar
sağladığı belirlenmiştir.

8.2.15. Banka ve Kredi Kartı ile ATM’lerde İşlem Yapılması
Kredi Kartları ve Banka Kartlarının nakit ve nakit dışı işlemlerde kullanıldığı bir
istasyonu da ATM (Atomated Teller Machine=) Otomatik Vezne cihazlarıdır. Halk arasında
Bankamatik olarak da adlandırılmaktadır.
Kapalı ve açık mekanlarda günün 24 saatinde birçok Bankacılık işlemi para çekme,
yatırma, havale, EFT, kart borcu ödeme, faturaları ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi
hususlarda Banka Şubesi gibi hizmet vermektedir.
I Ekim 2008 tarihinden itibaren tüm ATM cihazlarından Banka farkı olmaksızın asgari
4,5 TL ücret ödemek koşuluyla hesabından para çekme işlemi yapılabilmektedir.
Bu gün ülkemizde geçerli olan ATM sayıları Bankalar arası Kart Merkezi Verilerin göre
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 9: Türkiye’deki ATM Sayısı
Yıl

ATM SAYISI

2002

12.069

2003

12.857

2004

13.544

2005

14.823

2006

16.511

2007

18.800

2008

21.970

2009

23.800

31.10.2010 26.888

Kaynak : Bankalararası Kart Merkezi

Görüldüğü üzere ülkemizde kurulu ATM cihaz sayıları her yıl artış göstermektedir.
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Uygulamalar
Kredi kartı ülkemizde gerek Bankalar gerekse tüketiciler için önemli bir finans
aracıdır.
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Uygulama Soruları

1-KREDİ KARTLARI HARCAMASI YENİDEN YAPILANDIRILIR
MI?
2-Kredi Kartların Borç transferi ne şekilde yapılır ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Kredi Kartı ödemelerinde oluşan temerrüt Hali
2-Kredi kartı Hesap ekstrelerinde bulunması gereken İşlemler
3-Kredi Kartı Akdi ve Gecikme Faizleri
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1. Kredi Kart ekstresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır. İşaretleyiniz.
a) Borç Bilgileri
b) Akdi Faiz Oranı
c) Kart Limiti
d) Kefile ait cep telefonu
e) Hesap Kesim Tarihli
Soru 2: Kredi kartı borçlarına …… faiz uygulanmaması kabul edilmiştir.
Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdaki hangi kelime konulmadır.
a) Sözleşme
b) Bileşik
c) kredi
d)Temerrüt
e) Yüksek
Soru 3. Bankalarca Kredi Kart limiti ne zaman yükseltilir. İşaretleyiniz.
a) İstediği zaman
b) 6 aylık dönemler halinde
c) Yılda bir kez
d) Bankanın teklifi hamilin kabulü halinde
e) Verilen limit arttırılmaz

Soru 4. Banka kart borcu ödenmediğinde Bankaca hem kart hamili hem de kefil
hakkında icra takibi yapabilir mi ? İşaretleyiniz.
a) Kefil sorumlu değildir
b) Önce kart hamili takip edilir
c) Yapamaz
d) Bankanın teklifi hamilin kabulü halinde
e) Yapabilir

Soru 5. Kredi kartına gecikme faizi yürütülmesi için kart hamilin asgari ödemenin
altında ödeme yapması veya hesabın …….edilmesi halinde mümkündür.
Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdaki hangi kelime konulmadır.
a) Kat
b) İhbar
c) Borç
d) İtiraz
e) İptal
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Soru 6. Kredi Kart borçlarının ödenmemesi halinde uygulanacak akdi ve gecikme faiz
oranları_______________ tarafından belirlenir.
Cümlesinde metindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime konulmadır.
a) Belediyeler
b) Merkez Bankası
c) Faktöring Şirketleri
d) Banka Genel Müdürlüğü
e) Bizzat Şube Müdürü
Soru 7. Kredi kartından nakit para çekilmesi işleminde ____________ ücreti kesilir.
Cümlesinde metindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime konulmadır.
a) Avans
b) Faiz
c) Komisyon
d) hiçbir
e) Nakit Avans
Soru 8. Kredi kartından çekilen tutara ayrıca ______ yürütülür.
Cümlesinde metindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime konulmadır.
a) Akdi Faiz
b) Komisyon
c) Sabit masraf
d) Gecikme Faizi
e) her ay ücret
Soru 9. Bankalar TC Merkez Bankası tarafından verilen akdi ve gecikme faiz
oranlarının üzerinde faiz belirleyebilir mi ?
a) Faiz Serbesttir
b) Belirleyemez
c) Belirlenen Üst sınırdır
d) % 30 arttırabilir
e) % 50 altına inemez
Soru 10. Kredi kartı üzerinden aşağıdaki hangi işlem yapılmaz?
a) Borç yapılandırma
b) Taksitli Avans
c) Nakit Avans
d) Mal alım harcaması
e) Kredili mevduat
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14. DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Döviz Tevdiat Hesapları açılması
14.2. Döviz Tevdıat hesaplarında yapılan Ödeme şekilleri
14.3. DTH Faiz tahakkuk ve Vergi kesintileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki Payı nedir?
2-Döviz hesaplarının yükselmesinin kaç tür anlamı vardır ?
3-Döviz hesaplarının Faizleri daha da arttırılmalımıdır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Döviz Tevdiat Hesaplarının Açılması

Mevduatın hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak

Döviz Tevdiat hesaplarındaki Ödeme
Şekilleri
DTH Faiz Tahakkuku ve Vergi
Kesintileri

Bankacılık Uygulama esasları Konuyu çalışarak
Konunun hukuki olarak
esasları

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar

Kur, Arbitiraj, Konvertbl, Efektif, Döviz
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Giriş
Döviz tevdiat Hesapları Türk Parasını koruma hakkındaki 32.maddesine göre
Bankalarda ve TC Merkez Bankasında Döviz Tevdiat hesapları açılabilmektedir. Döviz tevdiat
hesapları son yıllarda ekonomide görülen olumlu gelişmeler nedeniyle toplam mevduat içindeki
payı 2010 yılından % 30’a kadar gerilemiştir. Döviz tevdiat hesapları Efektif verilmek, döviz
havalesi gönderilmek Dövize natık çek verilmek ve PTT havalesi karşılığında açılmaktadır.
Genel olarak konvertibl olan ve TC Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan Dövizler
karşılığında Döviz hesabı açılmaktadır. Bazı bankalar döviz tevdiat hesabı açmak için asgari
bir döviz tutarı da talep etmektedirler. Döviz Tevdiat hesabı açılışında Döviz Alım Belgesi
düzenlenmez. Döviz tevdiat hesabından Döviz olarak ödeme yapılacağı gibi TL olarak da
ödeme yapılmaktadır. Bunun dışında farklı döviz cinsinden de ödeme mümkündür. Böyle bir
durumda TL alışı yapılan Döviz için Döviz satış Bordosu düzenlenmesi gerekmektedir. Döviz
hesaplarından başka bir Şubeden çekilmesi ve yurt dışına transfer edilmesi de mümkün
bulunmaktadır. Bankalar tarafından DTH hesaplarına tahakkuk eden Brüt faizler içinde Döviz
alış Bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir. Döviz hesapları faizlerinden de % 15 oranında
Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır. Hesap sahibinin Ölümü, hesaba haciz konulması, hesap
sahibinin ölümü halindeki işlemlerde de TL hesaplarda hareket edildiği gibi işlem yapılması
gerekmektedir.
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Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile dışarıda yerleşik gerçek ve tüzel kişiler
adına Bankacılık Kanununun 60. maddesinin yanı sıra, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi gereğince, T.C.
Merkez Bankası ve Bankalar nezdinde döviz tevdiat hesabı açılabilir. Söz konusu Genelge
gereğince dövize ilişkin işlemler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satım konusu
yapılan dövizler üzerinden yapılır.
Türkiye Bankalar Birliği 31.12.2011 tarihli verilerine göre Döviz Tevdiat Hesaplarının
Üç büyük il ve Diğer Bölgelere dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1510: Türkiye’deki DTH Dağılımı - Milyon TL
Bölge

DTH Toplamı

Toplam içindeki Payı

İstanbul

105.128 50,01%

Ankara

28.437 13,53%

Kıbrıs+Yabancı

18.595 8,85%

Ülkeler
Akdeniz

12.139 5,77%

Doğu Marmara

8.479 4,03%

İzmir

8.428 4,01%

Ege

7.139 3,40%

Orta Anadolu

5.989 2,85%

Batı Karadeniz

3.702 1,76%

Marmara

3.058 1,45%

Güneydoğu Anadolu

2.548 1,21%

Batı Anadolu

2.518 1,20%

Doğu Karadeniz

2.084 0,99%

Ortadoğu Anadolu

1.271 0,60%

Kuzeydoğu Anadolu
TOPLAM

698 0,33%
210.213 100,00%

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 2013
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Ülkemizde 31.12.2009 tarihine göre Bankalar mevduatı dahil toplam mevduat
466.359.394. TL olup 319.991.071.TL.dır. Buna göre 146.368.724.TL döviz mevduat toplamı
tüm mevduat içindeki payı % 31,39 dur. Diğer bir deyişle ülkemizdeki mevduatın 1/3’ü
Yabancı Para, 2/3 ise TL mevduatlardan oluşmaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği verilerinden yapılan hesaplamalara göre Yabancı para ,TL
Mevduatın son on yıldaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Türkiye’deki TL-YP Oranları
Yıllar

YP

Mevduat TL

Mevduat Toplam

Oranı

Oranı

2000

39,87%

60,13%

100,00%

2001

55,28%

44,72%

100,00%

2002

55,16%

44,84%

100,00%

2003

46,35%

53,65%

100,00%

2004

42,27%

57,73%

100,00%

2005

41,08%

58,92%

100,00%

2006

36,66%

63,34%

100,00%

2007

32,76%

67,24%

100,00%

2008

32,64%

67,36%

100,00%

2009

31,38%

68,62%

100,00%

2010

27,85%

72,15%

100,00%

2011

30,09%

69.91%

100.00%

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2011

Tablo 16’ya göre, Bankalardaki mevduatın yapısına dört yıldan itibaren TL.sına dönmüş
bulunmaktadır. Bu durumun da ülkede oluşan ekonomik istikrar sonucu ülke Milli parasına
olan güvenden kaynaklandığı, ayrıca döviz kurlarında son yıllarda meydan gelen statik
durumunda bu oranın oluşumuna katkı sağladığı açıktır.
Bu hesaplara yatırılacak dövizlerin veya efektiflerin kaynağı hiçbir şekilde araştırılmaz.
Hesap sahipleri dışındaki kişilerce de bu hesaplara Türk lirası hesaplarda cari olan usulle döviz
veya efektifle tevdiatta bulunulabilir. Döviz Tevdiat Hesapları arasında virman yapılabilir.
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Döviz Tevdiat Hesapları:
Ø Efektif verilmek,
Ø Döviz havalesi gönderilmek,
Ø Dövizi nakit çek ibraz edilmek,
Ø PTT havalesi gönderilmek suretiyle açılabilir ve aynı yollarla mevcut hesaplara
tevdiatta bulunulabilir.

Bankalarca, döviz tevdiat hesabı açtırmak için müracaat eden müşterilerden dövizin
kaynağı sorulmayacak, bu konuda müşterilerin vereceği beyan ile yetinilecektir.

Konvertibl Döviz
Bir ülke parasının diğer bir ülkenin para birimine serbestçe dönüştürülebilmesine
işlemine konvertibilite denir. Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre efektif ve döviz kur
fiyatları alım satımı yapılan yabancı paralar için T.C. Merkez Bankası tarafından her gün tespit
edilerek ilan edilmektedir. Bankalar ise T.C. Merkez Bankasının belirlemiş olduğu esaslar
çerçevesinde kendi kurlarını günlük olarak ilan etmektedirler.1

9.1. Efektif İbraz Edilerek DTH Açılması
Döviz tevdiat Hesabı açılışında kesinlikle Döviz Alım Bordrosu düzenlenmez.
Efektifin cins ve tutarı kaydedilir. Ayrıca Hesap Kartonu'nun açıklama bölümüne
yatırılan paranın efektif olduğu belirtilir. Türk Lirası olarak hiçbir kayıt düşülmez.
Aşağıda belirtilen Muhasebe kaydı yapılır:

1

Yrd. Doç. Dr. Minire Kırbaşlı-Döviz Tevdiat Hesapları(1988-2005) s.73
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--------------------------------------- / ----------------------------------------011 - EFEKTİF DEPOSU 01 –
Diğer İşlemler Döviz Cinsi
301 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
Vadesiz İlgili Alt Hesap
311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
Vadeli İlgili Alt Hesap
--------------------------------------- / --------------------- -------------------

9.2. DTH’dan Döviz Olarak Ödeme Yapılması
Döviz Tevdiat Hesabından üç şekilde ödeme yapılabilir:
Ø

Döviz tevdiat hesabından döviz cinsinden ödeme yapılması

Ø

Döviz tevdiat hesabından Türk Lirası cinsinden ödeme yapılması

Ø

Döviz tevdiat hesabından başka bir döviz cinsinden ödeme yapılması

Vadesiz hesaplarda her zaman, vadeli hesaplarda ise vade sonlarında yapılacak
ödemelerde döviz tevdiat hesapları sabit kur üzerinden borçlanır. Ödemenin yabancı para ile
nakten (efektif verilerek) veya hesaben yapılması hâlinde döviz tevdiat hesabına karşılık ilgili
yabancı paralı hesap alacaklanır. Müşteriye hesap hangi döviz cinsinden açılmış ise yine aynı
döviz ile ödeme yapılır. Müşteri banka şubesine döviz hesabından parayı döviz cinsinden
çekeceğini bildirdiği zaman, önce müşterinin kimliği kontrol edilir, daha sonra gerekli işlemler
yapılır ve müşteriye ödeme gerçekleştirilir.
Hesabın açıldığı döviz cinsinden efektif talebinde bulunulduğunda ödeme "EFEKTİF
DEPOSU"ndan yapılır. Ancak ilgili alt hesaba göre muhasebe kayıtları farklılık gösterir.
Ödeme Diğer İşlemler Deposundan Yapıldığında,
Şubece:

--------------------------------------- / ----------------------------------------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap
011 - EFEKTİF DEPOSU 01 - Diğer İşlemler - Döviz Cinsi

---------------------- _/ -------------------------
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Ödenen efektif tutan hesap cüzdanı ve hesap kartonundan düşülür. Efektif ödeme fişinin
arkasına, efektiflerin ödendiğini belgelemek amacıyla müşterinin imzası alınır.

9.3. Döviz Hesabından Türk Lirası Ödenmesi
Mevcut Döviz Tevdiat Hesabından Türk Lirası olarak ödeme talep edildiğinde, ödeme
işlem gününde geçerli olan Bankanın cari döviz alış kuru uygulanmak ve Döviz Alım Belgesi
düzenlenmek suretiyle ödeme ile yapılacaktır.
Şube tarafından:

-------- ------------------------------- / -------------------------------------290-ŞUBELER CARİ HESABI-Dış İşlemler
010- KASA HESABI
(Döviz Alış kuru ile)
—: ------------------------------------/----------- : ---------------------------

kaydı ile, sabit fiyat üzerinden,

----------------------------------------/-------------------------------------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi

291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP. - Dış İşleri
----------------------------------------/ --------------------------------------
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9.4. Hesapta Bulunan Döviz Cinsinden Başka Bir Döviz Cinsi
Üzerinden Efektif Ödenmesi
Döviz Tevdiat Hesabı'ndan yapılacak efektif ödemesinin hesapta bulunan döviz
cinsinden ayrı bir döviz cinsi üzerinden yapılması talep edildiğinde D.T.H’na borç
kaydedilecek döviz miktarı aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanacaktır.
Talep Olunan Efektif
Cinsinin Efektif SATIŞ Kuru x Miktarı

Hesaba Borç

------ --------------------------------------------------- -- Kaydedilecek
Hesaptaki Döviz Cinsinin Döviz ALIŞ Kuru döviz miktarı
Konuyu bir örnek ile açıklarsak istenen veriler aşağıda gösterilmiştir.
Hesaptaki Döviz Cinsi

: Euro

İstenen Döviz Cinsi

: $ 1.000.-

DEM'ın Döviz Alış Kuru

: 1.98

$'ın Efektif Satış Kuru

: 1.50

D.T.H. Borç

1.50 x 1.000

Kaydedilecek - -------------------------- ------------- Euro 757,58
Döviz Tutarı

1,98

(Euro) üzerinden açılan D.T.H'dan, ($) olarak efektif ödenmesi durumunda
oluşturulacak muhasebe kaydı aşağıda gösterilmiştir.

a) 01100 Hesaptan Ödeme Yapılması Durumunda: Ödeme yapılacak efektif
($) üzerinden:
---------------------------------------------------------------------------------------------293 - EFEKTİF VAZİYETİ - Efektif Cinsi ($)
011 - EFEKTİF DEPOSU
00 - Alınıp Satılan Efektifler
- Efektif Cinsi ($)
---------------------------------------------------------------- -------($)'ın TL tutan üzerinden,
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--------------------------------------- /-----------------------------------------290 - ŞUBELER CARİ HESABI -DİM
292 - EFEKTİF ALIM SATIM HESABI
(TL)
---------------------------------------------------------- ---------------------Talep olunan efektif karşılığı döviz tutarı için (Euro),
---------------------------------------------------------------------------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi (Euro)

291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP. -DİM
-----------------------------------------------------------------------------------

b) 01101 Hesaptan Ödeme Yapılması Durumunda:
Talep olunan efektif karşılığı döviz tutarı için (Euro).
---------------------------------------------------------------------- ----------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi (DEM)

291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP. -DİM
----------------------------------------/ ----------------------------------------Ödeme yapılacak efektif ($) üzerinden,
------------------------------------------------------------- -----------------291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP. - DİM
011 - EFEKTİF DEPOSU
01 - Diğer İşlemler
-----------------------------------------------------------------------------------

9.5. Döviz Tevdiat Hesabından Diğer Bir Şubeden Ödeme yapılması
Hesap sahiplerince bir başka şubeden tahsilat yapılmak istenildiğinde, ilgili şube
hesabın bulunduğu şubeden provizyon almak suretiyle ödemeyi gerçekleştirecektir.
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9.5.1. Türk lirası Ödemeler
Ödemeyi yapacak olan şube, hesabın bulunduğu şubeden on-line olarak provizyon
alarak TL ödemeyi Genel Müdürlük borcuyla gerçekleştirecektir. Döviz Tevdiat Hesabı
Cüzdanı'na kesin alışı yapılan yabancı para miktarı işlenecektir.
Ödemeyi yapan şube TL olarak,
----------------------------------------/ ----------------------------------------290 - ŞUBELER CARİ HESABI - TP - DİM
010- KASA HESABI
(Döviz x Cari Döviz Alış Kuru = TL)
----------------------------------------/----------------------__ --------------Aynı zamanda ödenen TL'nın döviz tutarı için,
---------------------------------------- ----------------------------------------- /
291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP - Hesabın Olduğu Şube
291 - ŞUBELER CARİ HESABI –Genel Müdürlük
---------------------------------------- / ---------------------------------------kaydını yapacaktır.

Hesabın bulunduğu şube tarafından, Banka cari döviz alış kurunu uygulamak suretiyle
Döviz Alım Belgesi'ni düzenlenecektir.

Hesabın bulunduğu şube:
---------------------------------------- / -------------------------------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi

393 - ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - YP 050 - Şubelere Verilen Provizyonlar - Döviz
Cinsi
---------------------------------------- / --------- -- ----------------------
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Ödemeyi yapan şube tarafında da,
--------------------------------- ------------------------—/ ----393 - ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - YP 050 - Şubeler Verilen Provizyonlar - Döviz cinsi
291 - ŞUBELER CARI HESABI - YP.
- ---------------------------------------/ ----------------------------------------Kaydı sistemde oluşacaktır.
Bu işlemde Döviz Alım Belgesi Hesabın Bulunduğu Şubece düzenlenecektir.

9.5.2. Efektif Olarak Ödemede Bulunulması
Ödemeyi yapacak olan şube, hesabın bulunduğu şubeden şifreli provizyon alarak talep
olunan efektif miktarını mudiye ödeyecektir. Döviz Tevdiat Hesabı Cüzdan'ına çekilen efektif
miktarı işlenecektir.
- "01101 - Diğer İşlemler Deposu'ndan Ödeme Yapılması Durumu
Ödemeyi yapan şube,
______________________________________________________
291 - ŞUBELER CARİ, HESABI - YP - Hesabın Olduğu şube
011-EFEKTİF DEPOSU
01 - Diğer İşlemler
---------------------------------------- / ---------------------------------------kaydını oluşturacaktır.
Hesabın bulunduğu şube, sisteminde aşağıdaki kayıt oluşacaktır.
---------------------------------------- / ----- : ------------------------------301/311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi
393 - ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - YP
050 - Şubelere Verilen Pro.

---------------------------------------- / -------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------ /
393 - ALACAKLI GEÇÎCÎ HESAPLAR - YP 050 - Şubeler Verilen Provizyonlar
291 - ŞUBELER CARÎ HESABI - YP.
- Ödemeyi Yapan Şube
--------------------------------------- / -----------------------------------------
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kaydını oluşturacaktır.
01100 - Alınan Satılan Efektifler Deposu"ndan Ödeme Yapılması Durumunda
Ödemeyi Yapan şube,
--------------------------------------- / ----------------------------------------293 - EFEKTİF VAZİYETİ - Efektif Cinsi
011 - EFEKTİF DEPOSU
00 - Alınan Satılan Efektifler - Efektif Cinsi
-------------------------------- : ------/----------------------------------------kaydını,
TL üzerinden Gen Mdi borçlandırarak,
----------------------------------------/----------------------------------------290- ŞUBELER CARİ HESABI -DİM

291 - EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - Efektif Cinsi
----------------------------------------/----------------------------------------kaydını,
Ayrıca sabit kur üzerinden,
----------------------------------------/--------------------------- : ---------291- ŞUBELER CARİ HESABI - YP. - Hesabın Olduğu Şube

291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YP. -DİM
----------------------------------------/------------------------------------kaydını oluşturacaktır.
Hesabın olduğu şube provizyon verdiğinde bir önceki bölümde verilen muhasebe kaydını
oluşturacaktır. Ödemeyi yapan şubeden gelen "Şubeler Cari Hesabı - YP dekontuna istinaden
393/050 hesabını kapatacaktır.
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9.6. Döviz Tevdiat Hesaplarına Faiz Tahakkuku
Tahakkuk
kaydedilecektir.

ettirilen

faizler

611-Faiz

Giderleri

mevduat

hesaplarına

alacak

---------------------------------------- / ---------------------------------------611 – FAİZ GİDERLERİ - YP.
310 VEYA 311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI
-

İlgili Alt Hesap

-

Döviz Cinsi

---------------------------------------- / ---------------------------------------kaydı oluşturulacaktır.

Döviz Tevdiat Hesaplarında altı aya kadar açılan hesap faizler % 18 oranında Gelir
Vergisi'ne tabi tutulmuştur. Banka nezdinde açılan D.T.H’na; vadesiz D.T.H’na ise sene
sonunda ve hesabın kapatılması sırasında, vadeli D.T.H. için ise vade sonunda kesin faiz
tahakkuk ettirildiğinde, tahakkuk eden brüt faiz üzerinden "Döviz Satım Belgesi", Gelir Vergisi
için ise "Döviz Alım Belgesi" düzenlenmesi gerekmektedir.
Hesap Sahibinin Ölümü, iflası, hesap üzerine haciz gelmesi hallerinde TL Mevduat
hesaplarında hareket edildiği şekilde işlem yapılacaktır.
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Uygulamalar
Döviz tevdiat Hesapları ülkemizdeki önemini korumaktadır
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Uygulama Soruları

1-DÖVİZ HESABI AÇILMASI HANGİ YILDA BAŞLAMIŞTIR.
2-Döviz Kasasında istenen döviz yoksa neler yapılabilir
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1-Döviz Tevdiat Hesaplarının Açılışı
2-Döviz hesaplarındaki Ödeme Koşulları
3-Döviz hesaplarının Faiz Tahaakkuk esasları
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BÖLÜM SORULARI
Soru 1: Ülkemizde TC Merkez Bankasınca alım satımı yapılan __________ dövizler karşılığından DTH
açılabilir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime yazılmalıdır.
a) Arbitraj
b) Konvertbl
c) Belli
d) Bilinen
e) Satılmayan
Soru 2: Döviz Tevdiat hesabı açılışında ______________ düzenlenmez.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime yazılmalıdır.
a)Döviz Satış Bordrosu
b)Döviz Alım Belgesi
c)Ödeme fişi
d)İzin belgesi
e)Hiç biri
Soru 3: 1 yıl vadeli Döviz Tevdiat hesaplarından ______________ oranında G.Vergisi kesilir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi kelime yazılmalıdır.
a) % 15
b) % 18
c) % 13
d) % 10
e) % 20
Soru 4: Döviz tevdiat hesap sahibi vefat ederse hangi belge istenir.
a) Vekaletname
b) Nüfus Kaysı
c) Hesap Cüzdanı
d) İmza Sirküleri
e) Veraset İlamı
Soru 5: Döviz tevdiat hesap sahibi vefat ederse hangi belge istenir.
a) Vekaletname
b) Nüfus Kaysı
c) Hesap Cüzdanı
d) İmza Sirküleri
e) Veraset İlamı
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Soru 6: 15 Kasım 2005 tarihinde açılan 1.000 Amerikan Doları Vadesiz hesap hiç hareket görmemiştir.
Hesap hangi tarihte zamanaşımına uğrar.
a) 16.11.2015
b) 15.11.2018
c) 01.01.2017
d) 31.12.2015
e) 01.01.2016
Soru 7: Döviz tevdiat hesabına müşteriye 100 Euro TL olarak ödenmiştir. Bankaca 100 Euro kesin
alışı için hangi belge düzenlenir.
a) Döviz Satım belgesi
b) Ödeme Belgesi
c) Döviz Alım Belgesi
d) Tahsilat belgesi
e) Mahsup Belgesi
Soru 8: Döviz tevdiat hesabına 50 Euro net Faiz hesaplanmıştır. Banka Faiz için hangi belgeyi
düzenler
a) Belge düzenlenmez
b) Ödeme Fişi keser
c) Döviz Alım Belgesi
d) Mahsup fişi keser
e) Döviz Satım belgesi
Soru 9: Bir paranın yabancı para karşılığındaki değerine ne denir?
a) Arbitraj
b) Efektif
c) Konvertbl
d) Kur
e) Döviz
Soru 10: Döviz Tevdiat hesabı Hangi işlemlerle açılır?
a) Efektif ibrazı ile
b) Döviz Çeki ibrazı ile
c) Kredi Kartı ile
d) Gelen havale
e) Ptt havalesi ile
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KAYNAKÇA
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- Bankalar Birliği
- Bankacılık Kanunu
- Resmi Gazete
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