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TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP AÇILIŞ TALİMATI 

İmzalamış olduğumuz Bankacılık Hizmetleri Sözleşmelerinde belirlenen hüküm ve koşullar ile nezdinizde müteselsil alacaklı sıfatıyla 
adımıza/namımıza her birimizin ayrı ayrı (münferiden) tasarruf etmeye/talimat vermeye/para çekmeye/hesabı kapatmaya yetkili olması 
kayıt ve şartıyla eşit hisselerle teselsüllü bir müşterek Vadesiz/Vadeli Mevduat Hesabı açılmasını talep eder,   

-Bu yetkiye dayanarak yapılacak ödemelerden Bankanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını,  

-Bu yetkinin ancak müşterek hesap sahipleri olarak aşağıda imzası olan bizlerin müşterek talimatıyla veya mahkeme kararı ile 
kaldırılabileceğini,  

-Hesap sahiplerinden her birinin diğer hesap sahibi veya sahiplerinin hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu 
olacağını,  

-Hesap sahiplerinden her birinin hesap üzerindeki hisselerinin eşit olduğunu, ileride eşit olan hisse tutarlarını/oranlarını değiştirmek 
istememiz durumunda, Banka’nın teknik imkânsızlık nedeniyle bu talebi yerine getiremeyeceğini,  

-İşbu sözleşmeye konu müşterek hesabın tüm ortakları olarak teselsüllü müşterek hesabımızın, hesaptaki tutarların tamamı üzerinde 
birlikte hak sahibi olunan ve ancak bir araya gelerek müşterek imza ile işlem yapabilen teselsülsüz müşterek hesaba dönüştürülmesi ya 
da hesabın kapatılarak bakiyesinin müşterek hesap sahipleri adına mevcut/veya yeni açılacak hesaplara eşit paylar esas alınarak ayrı 
ayrı aktarılması veya bakiyenin nakden ödenerek hesabın kapatılması seçeneklerinden dilediğimizi Bankaya vereceğimiz talimat 
doğrultusunda belirleyeceğimizi, 

-Yasal yollara başvurmaksızın Bankaya sadece bir ihtarname göndermek suretiyle müşterek hesabımızdan hesabın diğer sahiplerine 
para ödenmesine engel olamayacağımızı,  

-Hesap sahiplerinden birinin vefatı halinde, Bankaya bildirim yapılıncaya kadar Bankanın diğer hesap sahiplerine yaptığı ödemelerden 
dolayı Vergi Dairelerine ve vefat edenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun şahsımıza ait olacağını,  

-Bankanın; hesaba üçüncü kişiler tarafından yatırılan paralar ve hesap sahiplerinden birinin talimatı ile üçüncü bir kişiye yaptığı ödemeler 
ve diğer işlemler için sadece müşterek hesap sahiplerinden birine hesap özeti göndermesi halinde, diğer hesap sahiplerinin de 
durumdan haberdar edilmiş sayılacağını,  

-Hesap sahiplerinden her birinin, hesabın kapatılmasını veya bir başka şubeye naklini isteyebileceğini gerek aramızda gerekse 
Bankanıza karşı kabul ve beyan ederiz. 

İşbu sözleşme Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Müşteri arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. 
Bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde yer verilen düzenlemeler uygulanacaktır. Bankanızla 
imzalamış olduğumuz ve aşağıdaki versiyon numaralı Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi hükümleri iş bu müşterek hesap için de 
uygulanacaktır/geçerlidir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

……… Şubesi  

İmza: 

 

Müşterek Hesap No/IBAN:  

Teselsüllü Müşterek Hesap Sahipleri: 

 

Adı Soyadı TCKN/VKN Müşteri Numarası  BHS Tarihi/Versiyon No İmza  

 

Hesap sahiplerinin tümünün kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile yazarak 
imzalaması rica olunur. 

 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 
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