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ORTAK HESAP SÖZLEŞMESİ 
 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. şubeleri (“Banka”) nezdinde aşağıda Hesap Sahibi / Sahipleri diye anılan 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından açtırılan ortak vadeli ve / veya vadesiz mevduat hesaplarının 
(“Ortak Hesap”) işbu Ortak Hesap Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarına 
tabi olacağı hususunda Banka ve Hesap Sahibi / Sahipleri mutabık kalmışlardır.  
 
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU  
 
İşbu Sözleşme’nin konusu, Hesap Sahibi / Sahipleri adına Banka nezdinde Sözleşme’nin imza 
tarihinden itibaren açılacak tüm Ortak Hesaplar’ın işleyişi ile Ortak Hesaplar’ın tabi olduğu koşul ve 
hükümleri düzenlemektir. 
 
2. ORTAK HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 
 
2.1. Hesap Sahipleri’nden her biri müteselsil alacaklı sıfatı ile Banka nezdinde adlarına açılan Ortak 
Hesap’lar üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilecek, özellikle Ortak Hesap’lardaki mevduatı yalnız 
kendi imzası ile kısmen veya tamamen çekebilecek veya başka hesaplara transfer edebilecek veya 
Ortak Hesap’lar üzerinde işlem yapmak üzere üçüncü kişileri vekil tayin edebilecek veya vekâletten 
azledebilecektir. İşbu Sözleşme’nin sonunda açıkça Hesap Sahipleri’nin birlikte tasarruf edeceği 
bildirilmiş olmadıkça, teselsüllü olarak açılan Ortak Hesap ve ayrı bir sözleşme imzalanmaksızın veya 
aksine bir talimat verilmeksizin açılmış diğer teselsüllü Ortak Hesap’lar üzerinde Hesap Sahiplerinden 
her biri tek başına talimat verebilecek, verilen bu talimatlar doğrultusunda işlemler  
gerçekleştirilecektir. Hesap Sahipleri’nden her biri, diğer Hesap Sahibi veya Sahipleri’nden bağımsız 
olarak  Ortak Hesap’ı tek başına kullanabilecek, bu kullanım dolayısıyla doğacak sonuçlardan tüm 
Hesap sahipleri sorumlu olacaktır.  
2.2. İşbu Sözleşme’nin sonunda açıkça Hesap Sahipleri’nin birlikte tasarruf edeceği bildirilmiş ise, 
Hesap Sahipleri, teselsülsüz olarak açılan Ortak Hesap üzerinde ancak müşterek imzalarını taşıyan 
talimatlar ile tasarrufta bulunabilecekler ve sadece Banka ile mutabık kaldıkları ürün ve hizmetlerden 
yararlanabileceklerdir. Teselsülsüz olarak açılan Ortak Hesap üzerinde, Hesap Sahiplerinden her biri 
diğer Hesap Sahibi’ni vekil tayin edebilecek,  böyle bir durumda vekil edilen Hesap Sahibi kendi adına 
asaleten, vekil eden Hesap Sahibi adına vekaleten işlem yapabilecektir.  
2.3. Birlikte tasarruf öngörülmeksizin teselsüllü olarak açılan Ortak Hesap’ta, Hesap Sahipleri’nin aynı 
anda ve / veya birbirini takip eden ve birbiriyle çelişen talimatlar vermeleri halinde, Banka bu 
talimatları, her bir Hesap Sahibi’nin Ortak Hesap’taki hissesi oranında uygulayabilecektir. Ancak 
Banka, bu talimatlardaki çelişki / çelişkilerin giderilmesini talep edebilecek veya Hesap Sahipleri’ne 
bildirmek suretiyle bu talimatları yerine getirmeyebilecektir. 
 
3. HESAP SAHİPLERİ’NİN VEFATI / TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ 
 
Hesap Sahipleri’nden birinin ölümü veya iflası veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir nedenle 
tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, Ortak Hesap’taki tutar eşit hisselere ayrılır ve ölenin hissesi, ibraz 
edilecek veraset ilamı uyarınca ve ilgili vergi dairesinden ilişiksizlik yazısının Banka’ya ibrazıyla, 
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mirasçılarına ödenir veya iflas edenin ya da konkordato ilan edenin veya tüzel kişiliği sona erenin 
hissesi üzerinde, yasal mercilerden gelen talimatlara göre işlem yapılır.  
 
4. HESAP SAHİPLERİ’NİN SORUMLULUĞU ve BANKA’NIN YETKİLERİ 
4.1. Ortak Hesap’ın açılışı esnasında, Ortak Hesap üzerinde birlikte tasarruf edileceği açıkça belirtilmiş 
olmadıkça, Hesap Sahipleri’nin verecekleri münferit talimatlar ile gerçekleştirilen repo, yatırım fonu, 
hazine bonosu, hisse senedi alım-satımı, …vs. işlemleri sonucu oluşan bedeller veya zaman zaman 
ödenecek getirileri veya Hesap Sahipleri’nden birinin Banka’ya tahsil edilmek üzere teslim ettiği çek, 
bono ve poliçe gibi kıymetli evrakın Banka’ca tahsil edilen bedelleri, aksine bir talimat olmadığı 
takdirde, Ortak Hesap’a alacak kaydedilir.  
4.2. Ortak Hesaplar üzerinde yapılan işlemler nedeni ile tek bir dekont düzenlenecek ve talep edilmesi 
halinde ekstre tek bir Hesap Sahibi’ne gönderilecek olup, Hesap Sahipleri’nden aksi yönde bir talep 
gelmediği müddetçe Banka’ca düzenlenen bu belgeler tüm Hesap Sahipleri için geçerli olacaktır.  
4.3. Banka, Hesap Sahipleri’nin Banka’ya olan borç ve taahhütleri nedeniyle, Ortak Hesap’ta bulunan 
tutarların tamamı üzerinde, alacak tutarı ile sınırlı olmak üzere takas, mahsup, hapis ve rehin hakkına 
sahiptir.  
 
5. ORTAK HESAP’IN KAPATILMASI 
 
5.1. Hesap Sahipleri’nden herhangi birinin Ortak Hesap ile ilişiğini kesmek istemesi halinde, Banka 
anılan Ortak Hesap’ı kapatacak ve Ortak Hesap’ın devamını talep eden Hesap Sahipleri adına yeni 
hesaplar açacaktır. 
5.2. Mevcut bir Ortak Hesap’a, yeni Hesap Sahibi veya Sahipleri eklenmeyecektir.  
 
6. DİĞER HÜKÜMLER 
 
6.1. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü bildirim, ihtar, duyuru ve tebligatın kabulünde, Hesap 
Sahipleri’nin aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece, Hesap Sahipleri birbirlerini temsil ederler.  
6.2. Hesap Sahipleri ile Banka arasındaki ilişkilerde, işbu Sözleşme hükümleri ve Türk kanunları 
uygulanacak ve İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu yetki sözleşmesi, tacirler veya 
kamu tüzel kişileri ile imzalanan sözleşmeler için geçerli olup, gerçek kişiler için yetki sözleşmesi 
bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.  
6.3. 6 maddeden oluşan işbu Sözleşme, Hesap Sahipleri ile Banka arasında imzalanan Bankacılık 
Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde 
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri uygulanır.  
 İşbu Sözleşme hükümlerinin devamının ve imza bölümlerinin arka sayfada bulunduğunu ve işbu 
Sözleşme’nin devam sayfalardaki hükümlerle bir bütün teşkil ettiğini kabul ve beyan ederim.  

ORTAK HESAP NUMARASI : _________________________________________ 

ORTAKLIK YAPISI  : _________________________________________ 

SÖZLEŞME TARİHİ  : ______/ ______/ ____________ 
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HESAP SAHİBİNİN  

Adı Soyadı / Unvanı : _________________________________________ 

Müşteri Numarası : _________________________________________ 

Adresi   : _________________________________________ 

Dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile belirtiniz.  

Dokümanın bir örneğini  

 

İmzası   : 

 

 

HESAP SAHİBİNİN  

Adı Soyadı / Unvanı : _________________________________________ 

Müşteri Numarası : _________________________________________ 

Adresi   : _________________________________________ 

Dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile belirtiniz.  

Dokümanın bir örneğini  

 

İmzası   : 

 

 

 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  

_________________________ Şubesi 
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